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บทคัดย่อ 

  การศึกษากระบวนการน าเข้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมมาแปรรูปในงานอุตสาหกรรมของ

บริษัทดีโปรคอร์ปโก้ จ ากัด ผู้น าเข้า ผลิต จ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ ที่ใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม เกี่ยวกับระบบจัดเก็บ ล าเลียงและเคร่ืองจักร เคร่ืองขนย้ายต่างๆ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

อลูมิเนียมโปรไฟล์  กลุ่มผลิตภัณฑ์ pipe rack system  กลุ่มผลิตภัณฑ์ พลาสติก อุตสาหกรรม ทั้งนี้

เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าได้ด าเนินการเกี่ยวกับการ น าเข้า ผลิต จ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม จ าพวก 

อุปกรณ์ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับระบบจัดเก็บ ล าเลียง และเครื่องจักร เคร่ืองขนย้ายต่างๆ 

จะเป็นกระบวนการที่แปรสภาพวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นชิ้นส่วนวัตถุดิบที่มีคุณค่า 

  จากการศึกษาพบว่า กระบวนการน าเข้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมมาแปรรูปในงาน

อุตสาหกรรมของบริษัทดีโปรคอร์ปโก้ จ ากัด มีการน าเข้าส่งออกสินค้าเข้าระบบฐานข้อมูล ใช้ควบคู่

กับระบบซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์การจัดท าโครงการเล่มนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยี เช่น โปรแกรม 

Microsoft Word ในการจัดท ารูปเล่ม และอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการหาข้อมูลประกอบโครงการในคร้ัง

นี ้

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ได้ไปศึกษากระบวนการน าเข้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมมา

แปรรูปในงานอุตสาหกรรมของบริษัทดีโปรคอร์ปโก้ จ ากัด ท าให้รู้และเข้าใจการท างานที่ได้ความรู้

นอกเหนือจากห้องเรียนและได้เข้าใจกระบวนการบริหารการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

(1) 



(2) 

กิตติกรรมประกาศ 

 กิตติกรรมประกาศโครงการเล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง

จากอาจารย์อ าไพ อุทัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่คอยน าเป็นก าลังใจและให้ค าปรึกษาที่เอ้ือ

ประโยชน์มาโดยตลอด ท าให้คณะผู้จัดท าโครงการฯได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ

ประสบการณ์ ในการท าโครงการคร้ังนี้จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณคณะ

อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการทุกท่านที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจในการประสิทธิ

ประสาทวิชาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ท าให้คณะผู้จัดท าโครงการฯสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา

เชื่อมโยงจนสามารถท าให้โครงการเป็นผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้คณะผู้จัดท าโครงการฯรู้สึก

ยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งจากการท าโครงการเล่มนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ

ทั่วไป และสามารถน าแนวคิดต่าง ๆไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจและการเรียนการศึกษาได้หากมี

ข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าโครงการฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

  สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าโครงการฯได้รับความอนุเคราะห์จากคุณนิตยา หลงน้อย  

ต าแหน่ง  ผู้จัดการ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าไปศึกษาดูงานเพื่อจัดท าโครงการเล่มนี้ ท าให้

โครงการส าเร็จสมบูรณ์คณะผู้จัดท าโครงการฯส านึกในความกรุณาและซาบซึ้งในน้ าใจด้วยความ

จริงใจขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในการท าธุรกิจผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะค านึงถึงการลดต้นทุนลงและ

เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าหรือบริหารเพื่อเพิ่มผลก าไรกับธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งในการลดต้นทุนลงนั้น

ก็มีด้วยกันหลากหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น การหาแหล่งวัตถุดิบที่ถูกลง การหาแรงงานที่ถูกลง การใช้

เคร่ืองจักรมาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต การหาช่องทางจัดจ าหน่าย และหากผู้ประกอบการสามารถ

ลดต้นทุนลงได้ก็จะเป็นการเพิ่มผลก าไรได้อย่างมากมายและท าให้เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า

ให้ได้ปริมาณมาก ๆ ดั้งนั้นขั้นตอนต่าง ๆ จึงมีความส าคัญในการท าให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างผล

ก าไร เพิ่มคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์และยังสามารถสนับสนุนให้การประกอบการธุรกิจเจริญเติบโตอย่าง

มั่นคงและมีคุณภาพ 

บริษัท ดีโปรคอร์ปโก้ จ ากัดผู้น าเข้า ผลิต จ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ ที่ใช้

ในโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับระบบจัดเก็บ ล าเลียงและเคร่ืองจักร เคร่ืองขนย้ายต่างๆ โดยมีกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมโปรไฟล์  กลุ่มผลิตภัณฑ์ pipe rack system  กลุ่มผลิตภัณฑ์ พลาสติก 

อุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ล้ออุตสาหกรรม และ ขาปรับระดับ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าได้

ด าเนินการเกี่ยวกับการ น าเข้า ผลิต จ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม จ าพวก อุปกรณ์ ที่ใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม เกี่ยวกับระบบจัดเก็บ ล าเลียง และเคร่ืองจักร เคร่ืองขนย้ายต่างๆ จะเป็นกระบวนการที่

แปรสภาพวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นชิ้นส่วนวัตถุดิบที่มีคุณค่า พร้อมที่จะผ่านกระบวนการ

เพิ่มคุณค่าเพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งกระบวนการเพิ่มคุณค่าจะหมายถึงเคร่ืองจักรประเภทต่าง ๆ 

กระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวพันกับคุณค่าหรือประโยชน์โดยตรงเพราะคุณลักษณะของ

กระบวนการเหล่านี้จะตรงกับคุณค่าซึ่งเป็นลักษณะและข้อก าหนดในผลิตภัณฑ์โดยส่วนมากจะ

พิจารณาในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรที่ถูก

จัดหามาอย่างถูกเวลาและสถานที่  ลดการจัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยพิจารณา

กระบวนการผลิตในเชิงการจัดการมากกว่าในเชิงเทคนิค เช่น ก าลังการผลิตของเคร่ืองจักร หรือบูรณา

การกับกระบวนการต่าง ๆ ได้ 



ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงเลือกศึกษา การศึกษาการน าเข้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม

โปรไฟล์มาแปรรูปในงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาบริษัทดีโปรคอร์ปโก้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนิน

2 



เกี่ยวกับการน าเข้า ผลิต และจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อท าการศึกษาและน ามาปรับใช้กับการ
เรียนรู้อีกทั้งเพื่อใช้เป็นความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษากระบวนการน าเข้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมมาแปรรูปในงานอุตสาหกรรม
ของบริษัทดีโปรคอร์ปโก้ จ ากัด 
        2.เพื่อศึกษาวิธีการลดต้นทุนในการน าเข้าอลูมิ เนียมโปรไฟล์ของบริษัทดีโปร
คอร์ปโก้ จ ากัด 
  3.เพื่อน าความรู้ที่ได้ปรับใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 
   4.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางเกี่ยวกับความพอประมาณ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1.ได้ทราบถึงกระบวนการน า เข้ าผลิตภัณฑ์อลูมิ เนียมมาแปรรูปในงาน
อุตสาหกรรมของบริษัทดีโปรคอร์ปโก้ จ ากัด 
    2.ได้ทราบถึงวิธีการลดต้นทุนในการน าเข้าอลูมิ เนียมโปรไฟล์ของบริษัทดีโปร
คอร์ปโก้ จ ากัด 
  3. ได้น ารับความรูป้รับใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 
   4.ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางเกี่ยวกับความพอประมาณ 
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บทที่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 

 
บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด  

 บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด ประกอบธุจกิจเกี่ยวกับอลูมิเนียมและพลาสติก

อุตสาหกรรมทุกชนิดพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าประเทศทั่วโลก ทุกชิ้นส่วนอลูมิเนียมได้ผ่านการ

ตรวจรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ลูกค้าโดยทางบริษัทน ามาพัฒนาชิ้นส่วนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อมีความทนทานต่อการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่ งขึ้นและความปลอดภัย

ต่อผู้ใช้งานเป็นหลักโดยทางคณะผู้จัดท าได้น ารายละเอียดและอ้างอิงจากเอกสารประวัติบริษัทและ

การด าเนินธุรกิจ มีหัวข้อที่จะศึกษาดังต่อไปนี้ 

 1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ที่น ามาเป็นกรณีศึกษา 

 2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ที่ไปศึกษา 

 3.ผังองค์กร 

 4.แผนที่ 

 5.วิสัยทัศน์ 

             6.ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ
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1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 (2008) เร่ิมจากเป็นโรงงานเล็กๆมีพนักงานแค่ 3 
คนแล้วค่อยๆขยับขยายเป็น30คน และเร่ิมต้นลงทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายอลูมิเนียมและพลาสติก เดิมเจ้าของเป็นเถ้าแก่ดูแลพนักงานแค่ 3 คนก่อนที่จะล้มป่วย
จึงให้ คุณนิตยา หลงน้อย เข้ามาบริหารและพัฒนาบริษัทให้ดียิ่งขึ้น คุณนิตยา หลงน้อย ได้เพิ่ม
จ านวนพนักงานเพื่อขยายกิจการให้ใหญ่ยิ่งขึ้นและท าก าไรให้ดียิ่งขึ้น โรงงานแห่งแรกก่อตั้งที่ 
ส านักงานใหญ่ 198 หมู่ 8 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540  และเพิ่ม
สาขาไปที่ปราจีนบุรีต่อมาเถ้าแก่ได้ถึงแก่กรรมจึงมอบธุรกิจให้ คุณนิตยา หลงน้อย เพื่อท าการดูแล
กิจการต่อไปและมีข้อตกลงต้องแบ่งก าไรให้แก่ครอบครัวของตน 

 

2.  รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ท่ีไปศึกษา 

 

ภาพท่ี2.2 ป้ายหน้าบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด
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3.ผังองค์กร 
 

 

ภาพท่ี2.3 ผังองค์กร บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 

 

 

 

 



4. แผนท่ีของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 
 

 

ภาพท่ี2.4 แผนท่ีบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด  
บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 

หมวดหมู่ อลูมิเนียม,พลาสตกิ  
ส านักงานใหญ่ 198 หมู่ 8 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ 02-7055298-99 แฟกซ์ 02-705-5297 มือถือ 097-2807805 
Email info@depro-corpco.co.th    
สาขา ปราจีนบุรี 80/2 หมู่ 8 ต าบล กบินทร์ อ าเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 
โทร/แฟกซ์037-210-719  มือถือ 065-0455499 
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5. นโยบายและวิสัยทัศน์ 
   สินค้าที่ผลิต มีประสิทธิภาพ คุณภาพยาวนานเราได้ด าเนินการเกี่ยวกับการ 
จ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม จ าพวก อุปกรณ์ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับระบบจัดเก็บ 
ล าเลียง และเครื่องจักร เคร่ืองขนย้ายต่างๆ โดยแบ่งสินค้าเป็นประเภทกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
   1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมโปรไฟล์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมโปรไฟล์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่โครงเคร่ืองจักร โต๊ะประกอบ แผงกั้นเคร่ือง 
โครงสายพานล าเลียง ตู้ ชั้นวาง และอ่ืนๆอีกมากตามจินตนาการและออกแบบ ทางบริษัทได้มีการ
ลงทุนในการท าโมลด์และ ไดย์เองในการผลิตสินค้ากลุ่มนี้ภายในประเทศ และบางส่วนก็น าเข้าจาก
ต่างประเทศโดยคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภายใต้ ราคาที่เป็น
ธรรมที่สุด 

   2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ pipe rack system มีลักษณะการใช้งานเหมือนกันกับงาน
อลูมิเนียมโปรไฟล์ แต่ด้วยราคาที่ถูกกว่า และ ความรวดเร็วกว่า ในการขึ้นรูปท าให้เป็นที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลายแต่ข้อด้วยกว่าคืองานจะได้ความละเอียดน้อยกว่าและบางส่วน มีชื้นส่วนของ
พลาสติกABS ซึ่งบางคร้ังจะไม่ผ่านในสถานที่เข้มงวดเร่ืองสิ่งแวดล้อมสินค้ากลุ่มนี้ บริษัทเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย แบรนด์สินค้าจาก ประเทศเกาหลี ท าให้คุณภาพเป็นที่เชื่อถือ และได้มีการวิจัยและ
พัฒนา ผลิตเอง มากกว่า 30% แล้ว และมีแผนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

   3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ พลาสติก อุตสาหกรรม ทางบริษัท ได้คัดสรรสินค้ากลุ่มพลาสติ
อุตสาหกรรมจากทั่วโลกและในประเทศเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและ ราคาที่เป็นธรรมที่สุด
ส าหรับลูกค้าของเรา เช่น แผ่นยางปูโต๊ะกันไฟฟ้าสถิต PVC แผ่น อะคริลิค แผ่น EVA แผ่น PP board 
และ เบกาไลท์ เป็นต้น 

   4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ล้ออุตสาหกรรม และ ขาปรับระดับ ทางบริษัท ได้น าเข้า และจัด
จ าหน่ายสินค้าในหมวด ล้ออุตสาหกรรม และผลิตเองในบางส่วน เช่น ขาปรับระดับเพื่อตอบสนอง
การใช้งาน ออกแบบและท า รถขนย้าย โต๊ะเคลื่อนย้ายภายในโรงงานเป็นต้น ลูกค้าสามารถมั่นใจถึง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และ สต็อกที่พร้อมให้บริการอย่างเพียงพอและพร้อมตลอดเวลา 
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6.ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
  สินค้าหลักของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด  

     1.Aluminium Profile 20x20 
      2. Aluminium Profile 20x40 
     3. Aluminium Profile 20x60 
      4. Aluminium Profile 20x80 
      5. Aluminium Profile 25x25 
     6. Aluminium Profile 30x30 
     7. Aluminium Profile 30x60 
      8. Aluminium Profile 40x40 (H) 
      9. Aluminium Profile 40x40L 
     10. Aluminium Profile 40x80 
ตัวอย่างสินค้า  

 

 

ภาพท่ี2.5 Aluminium Profile 40x40(H) 
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ภาพท่ี2.6 Aluminium Profile 40x40L 

 

ภาพท่ี2.7 Aluminium Profile 30x30 

 

ภาพท่ี2.8 Aluminium Profile 20x40 
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 ภาพท่ี 2.9 Aluminum Profile (อลูมิเนียมโปรไฟล์) 

 

 

ภาพท่ี 2.10 Aluminum Profile (อลูมิเนียมโปรไฟล์) 
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   Aluminum Profile (อลูมิเนียมโปรไฟล์) หรือAluminum Frame (อลูมิเนียมเฟรม) 
มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากโลหะทั่วไป ด้วยลักษณะเอกลักษณ์ ที่มันเงา สะท้อนแสง ดึงดูด
สายตา และแข็งแรงกระบวนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยให้มนุษย์น าอลูมิเนียมมา
ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากมายจนกระทั่งโลหะพิเศษนี้ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจ าวันได้
เนื่องจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ ( Aluminum Profile ) เป็นโลหะที่สะสมอยู่ภายใต้ผิวโลกมากเป็น
อันดับสามในบรรดาธาตุต่างๆที่มีในผิวโลก ผู้คนจึงหันมานิยมการใช้งานสินค้าที่ท าจาก อลูมิเนียม
โปรไฟล์ 
   ( Aluminum Profile ) มากขึ้น ด้วยอัตราการน าอลูมิเนียมจากผิวโลกขึ้นมาใช้ใน
ปัจจุบัน สินแร่บอกไซด์จะยังคงพอเพียงกับการบริโภคได้อีกเป็นเวลาหลายร้อยปี อลูมิเนียม            
( Aluminum Profile ) สามารถน ากลับมาหมุนเวียนใช้ได้ใหม่จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยประหยัด
ทรัพยากรโลกได้ เหมาะส าหรับงาน:อุตสาหกรรมยานยนต์ , อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง, 
สถาปัตยกรรม, เฟอนิเจอร์ ด้วยอัลลอย 6063, 6061, 6005A, 6082 
 
 
คุณสมบัติอลูมิเนียม ( Aluminum Profile ) ท่ีดีกว่าโลหะท่ัวไปนั้นคือ 
   1.เบากว่าแต่แข็งแรงกว่า  
   2.ทนทานต่อการสึกกร่อน มีอายุขัยที่นานกว่า  
   3.น าพาความร้อนและกระแสไฟได้ดี ไม่เป็นพิษและไม่เป็นฉนวนไฟ  
   4.สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆได้มากมาย  
   5.สามารถน าไปประกอบ, ตัด, เจาะ, ดัด, ปั๊ม ได้ตามต้องการ  
   6.สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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บทที ่ 3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในหัวข้อ  การศึกษาการน าเข้าผลิตภัณฑ์
อลูมิเนียมโปรไฟล์มาแปรรูปในงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา บริษัทดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัดซึ่งมี
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการน าเข้า 

2.การประกันภัยการน าเข้าสินค้า 

3.สินค้าที่น าเข้าและการลดต้นทุน 

4. ขั้นตอนการน าสินค้าเข้าจากต่างประเทศ 

5. มาตราฐานการน าเข้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมโปรไฟล์ 

6. นิยามศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการน าเข้า 

  ความหมายของน าเข้า 

  การน าเข้า หมายถึงการน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยสินค้าที่น าเข้ามัก

เป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม

การผลิต สินค้าเกษตรบางชนิด เป็นต้น 

การน าเข้าสินค้าจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจสอบการน าเข้าคือ กรม

ศุลกากร นอกจากนี้การน าเข้าสินค้ายังมีการจ ากัดปริมาณการน าเข้าสินค้า รวมถึงภาษีน าเข้าที่ต้อง

จ่ายตามกฎหมายอีกด้วย ที่ส าคัญผู้น าเข้าควรศึกษาด้วยว่าสินค้าประเภทใดสามารถน าเข้าได้เพราะ

สินค้าบางประเภทเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย 

  ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าสินค้า 

  ส าหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีความรู้เร่ืองการน าเข้าสินค้ามากนัก ควรสั่งสินค้าโดย

ขอให้ผู้ขายเสนอราคาขายโดยเลือกเป็นรูปแบบการส่งสินค้าเป็นแบบ CIF (Cost Insurance Freight) 

ที่ให้ผู้ขายต้นทางนั้นจ่ายค่า Freight (หรือเรียกกันว่าค่าระวาง ซึ่งเป็นค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ส่งหรือผู้รับ 

  



 

 

สินค้าจะต้องช าระก่อนส่งสินค้า) และค่าประกันภัยให้เรียบร้อย โดยจะให้ผู้ขายรวมไปกับราคา

สินค้าเลยก็ได้เพื่อความสะดวก ที่เราควรค านึงถึง ดังนี้ 

1. ค่าภาษีน าเข้า 

สินค้าประเภท BOI, คลังทัณฑ์บน, FORM A, FORM E, FORM D ก็อาจจะมีส่วนลด หรือไม่ต้อง

เสียภาษีเลยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะใช้ส าหรับสินค้าทั่วไป หรือสินค้าพวกวัตถุดิบธรรมดาเท่านั้น โดย

จะต้องจ่ายภาษีน าเข้าด้วยการค านวณดังนี้ 

 

แต่ก็มีกรณียกเว้น เช่น เป็นสินค้าประเภท BOI, คลังทัณฑ์บน, FORM A, FORM E, FORM D ก็

อาจจะมีส่วนลด หรือไม่ต้องเสียภาษีเลย 

  2. ค่ารับ D/O 

  D/O หรือ Delivery Order (ใบตราส่งสินค้า) เป็นตราสารที่ผู้รับขนสินค้าต้องออก

ให้แก่ผู้ส่งสินค้าเพื่อแสดงว่าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กรณี คือ 

  1.FCL – Full Container Load หมายถึง การบรรทุกสินค้ามาเต็มตู้ จะเสียค่าน าตู้

สินค้ามาลงไว้ที่ท่าเรือ 

  2. LCL – Less Container Load หมายถึง การบรรทุกสินค้ามาแบบไม่เต็มตู้ จะเสีย

ค่าสินค้าเข้าโกดังพักสินค้า และออกเอกสารรับรองว่าเราเป็นมีสิทธิรับสินค้านั้นๆ 

ส่วนค่า D/O จะอยู่ที่อัตราดังนี้ 

2.1 ทางเรือ 

 ตู้ 20 ฟุต ใช้อัตรา 4,000 – 5,000 บาท ขึ้นไปเป็นอย่างนอ้ย 

 ตู้ 40 ฟุต ใช้อัตรา 5,000 – 6,000 บาท ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย 

ถ้าเป็นกรณี LCL จะเร่ิมต้นสินค้าที่ 1 CBM (ลูกบาศก์เมตร) ใช้อัตรา 3,500 – 4,500 บาท และคิด

ส่วนที่เกินที่ประมาณ 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับการต่อรองของแต่ละบริษัท 

2.2 ทางอากาศ 

จะมีค่า D/O ประมาณ 300 – 1,000 บาทขึ้นไป โดยจะขึ้นอยู่กับการต่อรองของแต่ละบริษัท 

 3. ค่าภาระท่าเรือ 

ค่าใช้จ่ายนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสินค้าอยู่ในท่าเรือ ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าเก็บรักษาสินค้า

ของการท่าเรือ 

ภาษีน าเข้า = (ราคาน าเข้าสินค้าบนใบ Invoice x อัตราแลกเปลี่ยน) x อัตราภาษี + 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 



62 
 

 

  4. ค่ารถ 

  ในกรณีที่เราใช้บริการของรถส่งสินค้าให้ไปรับจากท่าเรือเพื่อไปส่งตามสถานที่ที่

เราต้องการ โดยส่วนมากจะคิดตามระยะทาง 

  5. ค่าธรรมเนียมศุลกากร 

 กรมศุลกากรจะเก็บค่าธรรมเนียมใบขนส่งสินค้าใบละ 200 บาท 

 ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากการขนส่งปกติมีดังน้ี 

5.1 ใบอนุญาต 

 เราจะต้องเสียค่าใบอนุญาต เช่น อ.ย., วัตถุอันตราย, เคร่ืองมือการแพทย์ และ

อ่ืนๆ ถ้าหากสินค้าของเราจ าเป็นต้องมีใบอนุญาตเหล่านี้ 

5.2 คา่ล่วงเวลา 

 การด าเนินเร่ืองต่างๆ กับทางศุลกากรและทางทางเรือนั้นควรด าเนินการก่อน 

16.00 น.การด าเนินเร่ืองต่างๆ กับทางศุลกากรและทางทางเรือนั้นควรด าเนินการก่อน 16.00 น. ถ้า

หากขอหลังจาก 16.30 น. นั้นจะต้องเสียค่าล่วงเวลาด้วย 

5.3 ค่าคืนตู้ 

 เมื่อต้องมีการส่งคืนตู้ที่ท่าเรือจะต้องเสียค่าคืนตู้ให้กับแต่ละลานที่เราได้ตกลงไว้ 

ซึ่งบางรายจะต้องเสียค่าล้างตู้ในอัตรา 300 – 1,200 บาท และยิ่งถ้าคืนตู้ล่าช้าก็จะมีค่าปรับเพิ่มเข้า

ไปด้วย โดยตู้แบบ lcl  จะไม่ต้องเสียเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

 เงื่อนไขการค้า 

 หอการค้านานาชาติ (International Chamber Of Commerce - ICC) ได้มีการ

ประชุมบรรดาสมาชิกของหอการค้า นานาชาติทุก 10 ปี เพื่อวางกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบ

สินค้าระหว่างประเทศ เร่ิมใช้ในปี ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายคร้ัง 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 และฉบับปัจจุบันปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี ค.ศ. 

2010 (เร่ิมใช้เมื่อ 1 มกราคม 2011) เพื่อให้กฎเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางการค้า

เทคโนโลยี การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป โดยก าหนดให้ขอบเขต

ของ INCOTERMS 2010 จ ากัดอยู่เฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซื้อขายใน

เร่ืองการส่งมอบสินค้าที่ขาย ประกอบด้วย 11 ข้อตกลง ซึ่งได้แก่ 

 - EXW (Ex Works) 

 - FCA (Free Carrier) 

 - FAS (Free Alongside Ship) 

 - FOB (Free on Board) 
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 - 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 าเนินการ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงหลังจาก 

การส่งมอบของแล้ว เช่น การขนของขึ้นพาหนะขนส่ง การผ่านพิธีการส่งออก เป็นต้น ข้อตกลงนี้ 

เหมาะสา หรับการค้าในประเทศ อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ   

  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย   

 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 

ของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว   

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ   

 ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า 

นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลา 

ส าหรับการส่งมอบ   ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จ่ายค่าจัดหา

ใบอนุญาต ส่งออกและน าเข้า หรือการมอบอ านาจใด ๆ รวมทั้งช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด 

ๆ ที่ถูกก าหนดให้ต้องด าเนินการก่อนการส่งออก การตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดย

หน่วยงาน ที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ซื้อมีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออก ช าระค่าภาษีอากร และค่า

ภาระอื่น ๆ ทั้งหมด  

  2. FCA (Free carrier) ผู้ขายส่งมอบของให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจัดการ 

ขนส่ง ณ สถานที่ส่งมอบซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนด ต้องผ่านพิธีการส่งออก ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มี 

การขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ   
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 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย  

  ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 

สัญญา ผู้ขายมีภาระในการขนสินค้าขึ้นบนพาหนะขนส่งที่ผู้ซื้อก าหนด ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายใน 

การด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระ 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ที่ถูกกก าหนดให้ต้องด าเนินการก่อนการส่งสินค้าออก การ

ตรวจสอบ ซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุ

หีบห่อ สินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งช าระ

ค่าภาษี อากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ทั้งหมด แต่ผู้ขายไม่มีภาระที่จะท าสัญญารับจัดการขนส่ง และ

สัญญา ประกันภัย   

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ  

  ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า 

นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้ 

ตกลงกันไว้ส าหรับการส่งมอบ โดยผู้ซื้อต้องท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบที่ 

ระบุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

 3. FAS (Free alongside ship) ผู้ขายส่งมอบของไว้ข้างเรือ เช่นบนหน้าท่า หรือใน 

เรือล าเลียง ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ผู้ซื้อต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความ 

เสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของได้ส่งมอบแล้ว ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทาง 

น าในแผ่นดินเท่านั้น   

  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย  

  ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 

สัญญา ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการน ไปวางไว้ที่ข้างเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุโดยผู้ซื้อ ผู้ขาย 

ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด านินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก 

การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มี 

อ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออก 

รวมทั้งค่าอากรภาษี และค่าภาระอื่น ๆ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ   

 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 

หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และผ่านพิธีการน าเข้า และการขนส่งสินค้าผ่านประเทศ 

ใด ๆ ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยต้องท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้น

ทางที่ระบุ ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
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 4. FOB (Free on board) ผู้ขายส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ผู้ซื้อ 

ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของอยู่บน 

เรือ ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น    

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย  

 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 

สัญญา ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการน าไปวางไว้บนเรือ ณ จุดขนถ่ายที่ท่าเรือต้นทางที่ระบุโดยผู้ 

ซื้อ ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

ตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายใน 

การตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ  

 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 

หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ ผ่านพิธีการน าเข้า และการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใด 

ๆ ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยผู้ซื้อต้องท าสัญญาเพื่อขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทาง 

ที่ระบุ ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และผู้ซื้อรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อ 

การสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่ เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 

 5. CFR (Cost and freight) ผู้ขายส่งมอบของโดยน าไปวางไว้บนเรือ ณ ท่าเรือ 
ปลายทางที่ระบุ หรือ ณ จุดใด จุดหนึ่งที่ท่าเรือนั้น ผู้ขายช าระค่าใช้จ่าย และค่าขนส่งเพื่อการส่งของ 
ถึงปลายทางตามที่ระบุไว้ ผู้ซื้อรับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่
อาจ เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใด ๆ หลังจากที่ได้ขนของขึ้นบนเรือ ณ ท่าส่งออก ข้อตกลงนี้ใช้กับการ
ขนส่ง ทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น   
 หน้าที่ความรับผดิชอบของผุ้ขาย    
 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 จุดใดจุดหน่ึงที่ท่าเรือนั้น 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ   
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อต้องจัดหาใบอนุญาต 
น าเข้า หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และการผ่านพิธีการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและ
ค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั้งนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของ 
สินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 
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 6. CIF (Cost insurance and freight) ผู้ขายส่งมอบของที่ท่าเรือปลายทางที่ก าหนด 
ผู้ขายมีภาระเช่นเดียวกับ CFR ผู้ขายเป็นผู้ท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้า และท าสัญญาประกันภัย 
เพื่อความเสี่ยงภัยต่อ การเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทางด้วยความเสี่ยง
และค่าใช้จ่ายของตนเอง ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น    
 หน้าที่ความรับผดิชอบของผู้ขาย   
 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  
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ    
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ช าระค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้าตามที่ก าหนดไว้ตามสัญญาจัดหาใบอนุญาตน าเข้า หรือการมอบ
อ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และด าเนินการทางพิธีการน าเข้า ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ 
ตนเอง  
 7. CIF (Cost insurance and freight) ผู้ขายส่งมอบของที่ท่าเรือปลายทางที่ก าหนด 
ผู้ขายมีภาระเช่นเดียวกับ CFR ผู้ขายเป็นผู้ท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้า และท าสัญญาประกันภัย 
เพื่อความเสี่ยงภัยต่อ การเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทางด้วยความเสี่ยง 
และค่าใช้จ่ายของตนเอง ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น    
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญาผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 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 
  
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ  
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ช าระค่าใช้จ่ายในการ 
ตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้าตามที่ก าหนดไว้ตามสัญญา จัดหาใบอนุญาตน าเข้า หรือการมอบ
อ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และด าเนินการทางพิธีการน าเข้า ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ 
ตนเอง ทั้งนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่ 
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เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และผู้ซื้อต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่ 
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนถ่ายสินค้า ลงจากเรือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเรือล าเลียง 
และค่าภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ 
 8. CIP (Carriage insurance paid to) ผู้ขายส่งมอบของแก่ผู้รับจัดการขนส่ง โดยมี 
ภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT โดยต้องท าสัญญาและช าระค่าประกันภัยด้วยตนเอง และ 
รับผิดชอบความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ 
ไว้ ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ      
 หน้าที่ความรับผดิชอบของผู้ขาย 
 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 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ    
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้า รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่าน 
ประเทศใดๆ เพื่อการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าเมื่อ
สินค้า ได้ถูกส่งมอบแล้ว และรับสินค้าจากผู้รับจัดการขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ 
 9. 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  
  
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญา ผู้ขายมีภาระท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง
สถานที่ ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ    
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ต้องรับ 
มอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญารับจัดการ 
ขนส่ง ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง   
 10. DAP (Delivered at place) ผู้ขายส่งมอบของให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ตามที่ได้ตก 
ลงกันไว้ โดยพร้อมที่จะขนลงจากพาหนะขนส่ง ผู้ขายมีความเสี่ยงในความเสียหายของสินค้า และ 
ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจนถึงสถานที่ของผู้ซื้อ รวมทั้งมีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออก แต่ 
ไม่ต้องรับผิดชอบการผ่านพิธีการน าเข้า ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่ง 
รูปแบบ    
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย     
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญาผู้ขายมีหน้าที่ท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง  
สถานที่ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ    
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ 
ตนเอง ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้า ต้องรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ 
ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า 
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญา รับจัดการขนส่งผู้ซื้อมีหน้าที่ต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ ถูกส่งมอบแล้ว ค่าภาษีอากร และค่า
ภาระอื่นๆ ทั้งหมด (ที่มา : http://www.customs.go.th) 
2. การประกันภัยการน าเข้าสินค้า 

  การประกันภัยขนส่งสินค้า (Cargo Insurance) 

  การประกันภัยการขนส่ง สินค้า (Cargo Insurance) ได้แก่ การประกันภัยทั้งหลายที่

บรรเทาภัยหรือความเสี่ยงต่อตัวสินค้าจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่าง และ/หรือเกิดจากการขนส่ง

และการจัดเก็บ หรือพักสินค้าระหว่างการขนส่ง ทั้งระหว่างที่อยู่ภายในประเทศไทย และภายนอก

ประเทศไทย อน่ึง ความเสี่ยงต่อตัวสินค้า ได้แก่ สินค้าสูญหาย สินค้าเสียหาย เช่น แตกหรือเปียกน้ า

เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมการเสื่อมสภาพตามปกติของสินค้า 

http://www.customs.go.th/
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 การประกันภัย อ่ืน ๆ เช่น การประกันสินเชื่อทางการค้า ซึ่งคุ้มครองผู้ส่งออก ในกรณีที่ส่ง

สินค้าไปยังผู้ซื้อแล้ว ไม่ได้รับช้าระค่าสินค้าของตนจากผู้ซื้อ และการประกันภัยลักษณะอ่ืน ที่

ขึ้นอยู่กับสินค้าและความต้องการของผู้ส่งออก ซึ่งการประกันภัยลักษณะนี้มีความหลากหลาย

จะต้องติดต่อ และให้รายละเอียด กับบริษัทประกันภัยเป็นกรณี เช่น ผู้ส่งออกเป็นห่วงเร่ืองสินค้า

เดินทางไปไม่ทันฤดูกาลขาย สินค้า และอยากท้าประกันภัยลักษณะนี้ต้องเป็นการสอบถามและให้ 

บริษัทประกันภัยพิจารณาเป็นกรณีไป 

 การประกันภัย มักจะถูกมองว่า เป็นเร่ืองที่เข้าใจยากและยุ่งยาก ผู้ส่งออกมักจะละเลยที่จะ

ให้ความสนใจ แต่แท้ที่จริงการประกันภัยมีความส าคัญระดับที่เรียกว่า ชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจส่งออก

ได้เลยทีเดียว ดังนั้นผู้ส่งออกจึงควรศึกษาท าความเข้าใจ และท าประกันภัยการส่งออกไว้อย่าง

เหมาะสม  

ประเภทการประกันภัยขนส่งสินค้า 

 1. การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit) 

การประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ 

เช่น การขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยผู้เอา

ประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็น

ผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในกรมธรรม์ 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) กรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด อันมีสาเหตุจาก 

- ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจาก

อุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก 

- ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความ

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

จะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย 

2) กรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุภัย อันมีสาเหตุจาก 

- อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า 

- ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือ 

โดนกับยานพาหนะอื่น หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วง

ของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง 

- เรือจมหรือเกยตื้น เคร่ืองบินตก รถไฟตกราง รถ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงพลิกคว่ า 

หรือตกถนน หรือตกสะพาน หรือตกไหล่ทาง 
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- ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ระยะเวลาความคุ้มครอง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

• แบบก าหนดเวลา (Time Policy)ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถก าหนดวันและเวลาคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลาสิ้นสุด 

ของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะก าหนดเป็นมาตรฐานไว้ที่เวลา 12.00 น. 

• แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage Policy)ให้ความคุ้มครองสินค้าเฉพาะเที่ยว ความคุ้มครองจะ

สิ้นสุดเมื่อสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง หรือครบก าหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน หากมีการขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่ ผู้เอาประกันภัยต้อง

แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ 

2. การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)การท าประกันภัยความ

เสียหายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยทั่วไปจะเป็นการขนส่ง

สินค้าด้วยเรือเดินทะเล ซึ่งมีการบรรทุกสินค้าเป็นจ านวนมาก การขนส่งสินค้าทางทะเลมักจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าเป็นประจ า ดังนั้นการประกันภัยจึงมีส่วนช่วยให้เจ้าของสินค้าไม่

ต้องเดือดร้อนจากการที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่งทางทะเล 

 กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 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 

 เอกสารที่ใช้ท าประกันภัยขนส่งสินค้า 

 1. Letter of Credit หรือ L/C 

 2. ใบก ากับสินค้า (Invoice) 

 3. ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L) กรณีขนส่งทางทะเล หรือ Air Waybill 

(AWB) กรณีขนส่งทางอากาศ 

 4. ใบแสดงรายการใบห่อสินค้า (Packing List) (ถ้ามี) 

ประโยชน์ของการท าประกันภัยไว้ในประเทศ 

 - เบี้ยประกันภัย คิดเป็นเงินบาท หมดกังวลเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน 
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 - อัตราเบี้ยประกันภัยถูกกว่าการท าประกันภัยในต่างประเทศ และสามารถต่อรอง

ค่าเบี้ยประกันภัยได้ 

 - หากเกิดความเสียหายกับสินค้าสามารถรับค่าสินไหมทดแทนได้สะดวกรวดเร็ว

ไม่ยุ่งยากในการด าเนินการ 

 - สงวนเงินตราไว้ในประเทศ โดยผู้น าเข้าใช้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ

แบบ FOB หรือ CFR และผู้ส่งออกใช้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศแบบ CIF 

 

 

ภาพท่ี 3.1 เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ 

 ขั้นตอนการท าประกันภัย 
 ในกรณีการท้าประกันภัยการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออกสามารถติดต่อท้าประกันภัย 
ผ่านบริษัทชิปปิ้งที่ผู้ส่งออกใช้บริการในการขนส่งสินค้า หรือจะติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง 
เพื่อปรึกษาและติดต่อท้าประกันภัยก็ได้ โดยข้อมูลที่จะต้องเตรียมไว้เป็นอย่างน้อย มีดังนี้ 
 -ตัวสินค้าคืออะไร 
 -มีการบรรจุภัณฑ์อย่างไร 
 -จุดหมายปลายทางคือที่ใด 
 -ยานพาหนะที่จะใช้ขนส่งชื่ออะไร 
 ทั้งนี้ บริษัทประกันภัย และบริษัทนายหน้าประกันภัย ย่อมให้ข้อมูลที่ละเอียดและ
ชัดเจน เกี่ยวกับความคุ้มครอง 
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การเลือกประเภทประกันภัย 
 การประกันภัย มีความหลากหลาย และมีการพัฒนาสินค้าใหม่ ให้สนองความ
ต้องการของผู้ซื้อประกันภัยอยู่ตลอดเวลา แต่หลักการของประกันภัย ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
บรรเทาภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุที่สุดวิสัยเท่านั้น จึงท าให้ความคุ้มครองที่ผู้ซื้อบางคร้ังอยากจะได้
บริษัทประกันภัย ไม่สามารถคุ้มครองให้ได้ เช่น ถ้าต้องการให้บริษัทประกันภัย รับประกันว่า 
ข้าวสารที่ส่งไปขายจะไม่เก่าลงตามวันเวลาที่ผ่านไปย่อมไม่สามารถท าประกันภัยได้การประกันภัย 
แบ่งออกเป็นหลาย ๆ ประเภทและมีรายละเอียดมาก แต่ในส่วนของการประกันภัยเพื่อการส่งออก
นั้น พอจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อยดังนี้ 
 -การประกันภัยตัวสินค้า คือ การประกันภัยความเสียหาย หรือสูญหายของตัว
สินค้า จากอุบัติเหตุ ในระหว่างการขนส่ง มีมาตรฐานสากลให้ผู้ขายกับผู้ซื้อ มีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกัน โดย กรมธรรม์ประกันภัย จะระบุความคุ้มครองหลักของตัวสินค้าแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
 1. Institute Cargo Clauses (C)คุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสีย (ไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด) เน่ืองจากเพลิงไหม้, ระเบิด ,เรือเกย 
ตื้น , จมหรือล่ม , ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกจากราง ,เรือหรือยานพาหนะชนหรือโดนกับ
วัตถุอ่ืนใด ,การขนส่งสินค้า ลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัย , ความเสียหายที่เกิดกับส่วนรวม , สินค้าถูก
โยนทิ้งทะเล 
 2. Institute Cargo Clauses (B)นอกจากความคุ้มครองตาม ICC (C) แล้ว ยังรวม
ความคุ้มครองถึงแผ่นดินไหว ,ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า, สินค้าถูกน้ าทะเลซัดตกเรือไป , น้ าจากแม่น้ า, 
ทะเลสาบ หรือ น้ าร่ัวไหลเข้ามาในเรือ , ในยานพาหนะ ในระวางหรือในตู้ล าเลียง หรือในสถานที่
เก็บสินค้า , สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิง เพราะตกจากเรือ หรือเกิดจากการขนขึ้นขนลง จาก
เรือหรือยานพาหนะ 
 3.Institute Cargo Clauses (A)ระบุให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยทุกอย่าง 
ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นการพิจารณารับประกันภัย ของบริษัทประกันภัย 
 ในกรณีที่เป็นภัยมาตรฐานแล้ว บริษัทประกันภัย จะพิจารณาจากลักษณะสินค้า 
บรรจุภัณฑ์ จ้านวนเงินเอาประกันภัย พาหนะที่ใช้การขนส่ง เมืองท่าปลายทาง และระหว่างทางส้า
หรับการประกันภัยขนส่งสินค้า 
 ส่วนการประกันภัยสินเชื่อการค้า โดยปกติแล้ว ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการค้าของตน เช่น ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้าที่ขาย ประเทศที่ขายสินค้าไปให้ 

รายชื่อผู้ซื้อสินค้าทุก ๆ ราย ฯลฯเพื่อผู้รับประกันภัย จะได้น าข้อมูลทั้งหมดไปประมวล และเสนอ
เงื่อนไขความคุ้มครอง วงเงินจ ากัดความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมแก่ผู้ส่งออก 
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การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 การประกันภัยการขนส่งสินค้า ตามหลักสากลนิยมมักจะก าหนดมูลค่าของสินค้าที่
เอาประกันภัยเป็นร้อยละ 110 ของราคาสินค้าที่ซื้อขายกันในเงื่อนไขแบบ C.I.F. หรือ C&F ซึ่งการ
ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ร้อยละ 10 ที่บวกเข้าไปนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกของและ
ขนส่งต่อ 
 การเลือกซื้อความคุ้มครอง ข้อแนะน าในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอเอาประกันการเลือกซื้อความคุ้มครอง ส าหรับการประกันภัยการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลนั้น มีแนวทางในการขอเอาประกันภัย ดังนี้ 
 1.ควรเลือกเงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า กล่าวคือ 
สินค้าโดยทั่ว ๆ ไปที่มีการบรรจุหีบห่อ เงื่อนไขความคุ้มครองมักใช้เงื่อนไขแบบมาตรฐานซึ่งมีให้
เลือก 3 เงื่อนไขด้วยกัน คือ 
  เงื่อนไข “A” ส าหรับการคุ้มครองที่กว้างที่สุด 
  เงื่อนไข “B” ส าหรับการคุ้มครองอุบัติเหตุที่ร้ายแรง เช่นรถคว่ า เรือชนกัน เกยตื้น 
ไฟไหม้ และรวมถึงความเสียหายจากการเปียกน้ าด้วย 
 เงื่อนไข “C” คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเท่านั้น อย่างไรก็ดี ส าหรับสินค้า
บางประเภท การเลือกใช้เงื่อนไข แบบหนึ่งแบบใดอาจจะไม่เหมาะสม ควรเลือกเงื่อนไขความ
คุ้มครอง ที่ร่างขึ้นส าหรับสินค้านั้น ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งเรียกรวม ๆว่าเงื่อนไขพิเศษ เช่นส าาหรับ
คุ้มครองน้ ามันที่บรรทุกในเรือบรรทุกน้ ามัน ส าหรับสินค้าที่แช่แข็ง 
 2.ควรระบุให้กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตลอดเส้นทางของการขนส่ง 
 3.ควรพิจารณาดูว่าสัญญาซื้อขายเป็นเงื่อนไขแบบใด ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายแบบ 
C.I.F. ในกรณีที่เป็นสินค้าส่งออกจะต้องตรวจดูเงื่อนไขของ L/C ที่ผู้ซื้อสินค้าระบุมาว่า ให้ใช้
เงื่อนไขความคุ้มครองแบบใด ถ้าผู้ซื้อระบุการคุ้มครองที่กว้างกว่าประเพณีนิยมของการซื้อขายชนิด
นั้น ผู้ซื้อมีหน้าที่รับภาระค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปกติ 
 4.ควรพิจารณาท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายในประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่
เป็นสินค้าน าเข้าเพราะนอกจากจะเป็นการสงวนเงินตราไว้ภายในประเทศได้ส่วนหนึ่งแล้ว ในกรณี
ที่สินค้าได้รับความเสียหายหรือสูญหาย ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากบริษัท
ประกันภัยในประเทศ จะสะดวกรวดเร็วกว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัย
ซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศ 
 5. ควรมีข้อมูลและรายละเอียดส าหรับท าประกันภัย ดังนี้ 
 -ชื่อผู้เอาประกันภัย 
 -ชื่อและประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย 
 -จ านวนเงินเอาประกันภัย 
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 -เส้นทางการขนส่ง ควรระบุเมืองต้นทาง และเมืองปลายทางให้ชัดเจนในกรณีที่มี
การถ่ายล าจะต้องระบุเมืองท่าที่มีการถ่ายล าด้วย 
 ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองที่ต้องการภายหลังจากที่สินค้าขึ้นเรือเรียบร้อย จะต้อง
แจ้งข้อมูลบริษัททราบ เพื่อออกกรมธรรม์ ดังนี้ 
 -ชื่อเรือหรือยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้า ชื่อเรือที่มีการถ่ายล า (ถ้ามี) 
 -วันที่เรือออกเดินทาง 
 -เมืองท่าต้นทางและปลายทาง 
 -จ านวนหีบห่อและเคร่ืองหมายบนหีบห่อ 
 เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเอาประกันภัย 
 1.Letter of Credit 
 2.ใบก ากับภาษี 
 3.ใบตราส่ง (Bill of Lading) 
 ข้อแนะน าในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย และ/หรือความเสียหาย ที่อาจเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน ของผู้เอาประกัน ภัยและ/หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย พึงจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
  1.ส ารวจสภาพสินค้าในทันทีทุกคร้ังก่อนรับมอบสินค้า 
  2.ถ้าพบสินค้าเสียหาย/สูญหาย ให้ผู้ขนส่ง/ผู้รับฝากสินค้า ออกหลักฐานระบุความ
เสียหายหรือท าเป็นหมายเหตุลงในใบรับสินค้า 
  3.กรณีขนส่งด้วยตู้ล าเลียง ต้องตรวจว่า ตู้ล าเลียง และ Seal มีสภาพเรียบร้อย
ถูกต้องถ้าตู้ล าเลียงหรือ Seal เสียหาย/สูญหาย หรือเป็น Seal อ่ืนต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน 
  4.ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทันที 
 5.กรณีไม่พบความเสียหายขณะรับมอบ แต่พบในภายหลังต้องท าหนังสือแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องภายใน 3วัน นับจากวันรับมอบสินค้า 
 6.ในทุกกรณีเมื่อพบสินค้าเสียหาย/สูญหาย รีบแจ้งให้ผู้ประกันภัยทราบในทันที่
ทั้งนี้ การจัดเตรียม และส่งมอบหลักฐาน และเอกสารประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่
ครบถ้วน จะช่วยให้การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สามารถด าเนินการไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว 
 หลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 1.หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
 2.ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  
 3. ใบก ากับสินค้าและใบแสดงการบรรจุหีบห่อ  
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 4.ใบตราส่งสินค้า  
 5.หลักฐานแสดงความเสียหาย  
 6.หลักฐานหรือเอกสารประกอบอื่นๆ  
 7.ส าเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย ถึงผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมหนังสือตอบ
จากผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในความรับผิดต่อความเสียหาย 
3. สินค้าท่ีน าเข้าจากประเทศเกาหลีและการลดต้นทุน 

 ประเทศเกาหลี 

 ประวัติศาสตร์เร่ิมจากอาณาจักรโชซ็อนโบราณ สถาปนาขึ้นโดย "ทันกุน" ต่อมา

สมัยสามอาณาจักรแห่งเกาหลี (โคกูรยอ, แพ็กเจ, และชิลลา) ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นสหอาณาจักร

ชิลลา ซึ่งมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง และต่อมา ค.ศ. 918 ได้สถาปนาอาณาจักรโครยอซึ่งเป็นชื่อของ

เกาหลี (Korea) และเมื่อราชวงศ์โชซ็อน (ราชวงศ์ลี) ครองอ านาจเปลี่ยนชื่ออาณาจักรใหม่ ชื่อ 

อาณาจักรโชซ็อนเมืองหลวงชื่อว่า ฮันยาง (โซล) มีลัทธิขงจื้อ เป็นคติธรรมประจ าชาติ และได้

ประดิษฐ์อักษรเกาหลี ขึ้น 

 ในปี ค.ศ. 1910 เกาหลีต้องอยู่ภายใต้การปกครองของญ่ีปุ่น จนกระทั่งสิ้นสุด

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ประเทศเกาหลีได้แบ่งเป็น 2 ประเทศ คือ เกาหลี ใต้ และ เกาหลีเหนือ อย่าง

ถาวร โดยประเทศเกาหลีใต้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐเกาหลี ส่วนประเทศเกาหลีเหนือสถาปนาเป็น

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  

 ภูมิประเทศ 

 คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความ

ยาว 1,020 กิโลเมตร (612 ไมล์) และกว้ าง 175 กิโลเมตร (105 ไมล์) ณ จุดที่แคบที่สุดของ

คาบสมุทร พื้นที่ร้อยละ 70 ของประเทศเป็นเทือกเขา จึงจัดเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขา

มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

 ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูนท าให้เกิด

ภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขา เทือกเขา ตลอดชายฝั่งด้าน

ตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก ในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้ และตะวันตก 

เทือกเขาค่อย ๆ ลาดลงต่ าสู่ที่ราบชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี

โดยเฉพาะในด้านการผลิตข้าว คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 

38 คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางใต้ และประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ 

เกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร 
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 ประเทศเกาหลีใต้มีพื้นที่ 99,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 47.9 ล้านคน (ค.ศ. 

2003) ประกอบด้วย 9 จังหวัด (โด) โซลเป็นเมืองหลวงของประเทศ และประกอบด้วยเมืองใหญ่ ๆ 

6 เมือง คือปูซาน แทกู อินช็อน ควังจู แทจ็อน และอุลซัน รวมมีเมืองทั้งหมด 77 เมือง (ชี) 88 

มณฑล (ตุน) ใน 9 จังหวัด 

ภาพท่ี 3.2 ธงประเทศเกาหลี 

 ธงประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต้ ในภาษาเกาหลีเรียกว่า “แทกึกกี” โดย “แท

กึก” แปลว่า จักรวาล และ “กี” แปลว่า ธง พื้นสีขาวของธงชาติ หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ของ

ประชาชนของประเทศเกาหลีใต้ บนผืนธงประกอบไปด้วยวงกลมอยู่ตรงกลาง แบ่งเป็นสีน้ าเงิน

และสีแดงเท่าๆกัน ซึ่งเป็นลักษณะของ “หยิน – หยาง” ตามหลักปรัชญาตะวันออกโดยสีน้ าเงิน 

หมายถึง หยิน หรือ พลังในเชิงลบ ส่วนสีแดง หมายถึง หยาง หรือ พลังในเชิงบวก ซึ่งพลังทั้งสอง

รวมกันเป็นหลักแห่งการเคลื่อนที่ ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประสานกันอย่างสมดุล อีกทั้งเป็น

หลักแห่งความสามัคคีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และรอบวงกลมนี้จะมีสัญลักษณ์สีด าตรงมุมทั้ง 

4 ด้าน อยู่บนพื้นธงสีขาว สัญลักษณ์ทั้ง 4 มุมนี้ ได้แก่ 

 Geon อยู่มุมบนด้านซ้าย หมายถึง สวรรค์ 

 Gon อยู่มุมล่างด้านขวา หมายถึง โลก 

 Gam อยู่มุมบนด้านขวา หมายถึง น้ า 

 Li อยู่มุมล่างด้านซ้าย หมายถึง ไฟ 
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ดอกไม้ประจ าชาติ 

 ดอกมูกุงฮวา หรือ Rose of Sharonเป็นดอกไม้ประจ าชาติของเกาหลีใต้ “มูกุงฮวา” 

มาจากรากศัพท์ “มูกุง” หมายถึง ความเป็นอมตะ สะท้อนถึงความเป็นอมตะของประวัติศาสตร์ และ

ความมุ่งมั่นอดทนของชาวเกาหลีใต้ ดอกมูกุงฮวาจะบานสะพร่ังทั่วประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคม

ถึงเดือนตุลาคม คุณสมบัติเด่นของดอกไม้ชนิดนี้คือ สามารถทนสภาพอากาศที่เลวร้ายและศัตรูพืช 

  

  

ภาพท่ี 3.3 ดอกไม้ประจ าชาติ 
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เคร่ืองแต่งกายของชาวเกาหลีใต้ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีชื่อเรียกว่า“ฮันบก” ซึ่งหากแยกค า “ฮัน” 

จะหมายถึง ชาวฮั่นหรือชาวเกาหลี และ “บก” หมายถึง ชุด ความหมายรวมจึงเป็น “ชุดของชาว

เกาหลี” นั่นเองความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี มักถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทาง 

ภาพถ่ายของสุภาพสตรีในเคร่ืองแต่งกายฮันบกนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ชุดฮันบกจะเป็นสัญลักษณ์อัน

โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของประเทศเกาหลี เคร่ืองแต่งกายทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย จะมีลักษณะหลวม

เพื่อความสะดวกสบาย ในการเคลื่อนไหว และเสื้อผ้าจะใช้ผ้าผูกแทนกระดุมหรือตะขอ โดย

ส่วนประกอบของชุดฮันบก มีดังนี้ 

ชุดผู้หญิง 

 แพนที = กระโปรงชั้นใน 

 ซ็อกชีมา = แถบผ้าขนาดใหญ่ ใช้มัดทรวงอกแทนเสื้อยกทรง 

 ชีมา = กระโปรงชั้นนอก ยาวคลุมเท้า 

 จอโกรี = เสื้อนอกแขนยาว 

ชุดผู้ชาย 

 ปันซือ / แพนที = กางเกงชั้นใน 

 พาจี = กางเกงขายาวชั้นนอก รวบปลายขาด้วย แทมิน 

 แทมิน = แถบผ้าใช้มัดขากางเกง 

 บันโซเม = เสื้อรัดรูปแขนสั้นใส่ข้างใน 

 จอโกรี = เสื้อนอกแขนยาวไม่มีปก ไม่มีกระเป๋า 

 การผลิตชุดฮันบก มีประเภทเนื้อผ้าที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับโอกาสและวัยของ ผู้

สวมใส่ โดยเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาว (ที่ยังไม่แต่งงาน) จะสวมเสื้อสีเหลือง กระโปรงสีแดง และจะ

เปลี่ยนเป็นเสื้อสีเขียว กระโปรงสีแดงเมื่อแต่งงานแล้ว นอกจากนี้ ชาวเกาหลียังค านึงถึงความ

เหมาะสมของเนื้อผ้ากับสภาพอากาศประเทศของตนอีกด้วย โดยในฤดูหนาวจะใช้ผ้าฝ้ายและสวม

กางเกงขายาวที่มีสายรัดข้อเท้า ช่วยในการเก็บความร้อนของร่างกายส่วนในฤดูร้อนจะใช้ผ้าป่านลง

แป้งแข็ง ซึ่งช่วยในการดูดซับและแผ่ระบายความร้อนในร่างกายได้ดี ในปัจจุบันการสวมชุดประจ า

ชาติฮันบก จะใช้เฉพาะในโอกาสพิเศษต่างๆเท่านั้น เช่น งานมงคลสมรส , ซอลนัล (วันขึ้นปีใหม่

ของเกาหลี) หรือวันชูซก (วันขอบคุณพระเจ้า) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้คนบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็

ยังคงสวมใส่ชุดฮันบกกันอยู่ 
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ภาพท่ี 3.4 ชุดประจ าชาติ 

 กีฬาประจ าชาต ิ

 เทควันโด เป็นกีฬาที่ถือก าเนิดมาจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกัน

ตัวที่มีมาตั้งแต่ 2 พันกว่าปี ซึ่งค าว่า “เทควันโด (Taekwondo)” มาจากการรวมของค า 3 ค า คือ เท  

(tae) แปลว่า มือ, ควัน (kwon) แปลว่า เท้า, และ โด (do) แปลว่า สติปัญญา หรือ การมีสติ เมื่อ

รวมกันแล้ว จะได้ความหมายว่า ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว โดยใช้มือและเท้าอย่างมีสติ ซึ่งการใช้ 

มือและเท้า หมายความถึง ใช้ส าหรับโจมตีและตั้งรับคู่ต่อสู้ ส่วนใช้อย่างมีสติ หมายความถึง การฝึก

จิตกับกายให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งถือเป็นจุดหลักของกีฬาประเภทนี้ ประวัติความเป็นมาของ

เทควันโดนั้น มีต้นก าเนิดมาจาก การต่อสู้ที่เรียกว่า แทกคียอน ซึ่งเป็นการต่อสู้แบบดั้งเดิมของชาว

เกาหลี โดยในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 4 – 7 สมัยที่ 3 อาณาจักรได้แก่ โกคูรยอ ชิลลา และแพกเจ 

ต่อสู้กันเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในคาบสมุทรเกาหลีนั้น แทกคียอนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งต่อมา

ก็ได้มีการพัฒนามากขึ้น และในช่วงที่ผู้ที่มีทักษะในการต่อสู้ได้รับการนับถือกันมาก แทกคียอนก็

ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการเลื่อนยศของกองทัพ แต่พอมาถึงยุคสมัยแห่งโชซอน (ค.ศ. 1392 – 1910) 

สิ่งต่างๆ ก็เปลี่ยนไป มีการใช้ดาบกันมากขึ้น และบทบาทของแทกคียอนก็ค่อยๆ ลดลง อย่างไรก็
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ตาม ในอดีต ได้มีการจัดแทกคียอนขึ้นอยู่เป็นประจ าเมื่อมีการจัดเทศกาลพื้นบ้านต่างๆ หรือการ

แข่ งขันกันกับหมู่ บ้ านใกล้ เ คี ย ง  ในปลายยุ คโชซอน ได้ ให้ ค าอธิบายที่ ถู กต้ องที่ สุ ด

เกี่ยวกับแทกคียอนซึ่งถูกบันทึกไว้ ว่า “มีบางสิ่ง 

 

ภาพท่ี 3.4 กีฬาประจ าชาติ 

ที่เรียกว่า กักซุล (ชื่อเดิมของแทกคียอน) ในวิธีการเดิม ซึ่งคู่ต่อสู้สองคนเผชิญหน้ากัน และมีการเตะ

กัน เพื่อให้อีกฝ่ายล้ม โดยการเตะมีด้วยกัน 3 ระดับ คือ 1) ระดับขา ในผู้ที่มีทักษะน้อย  

2) ระดับหัวไหล่ ในผู้ที่มีทักษะสูง และ 3) ระดับศีรษะ ในผู้ที่เก่งที่สุด บรรพบุรุษของเราใช้มัน 

เพื่อการล้างแค้น และแม้กระทั่งการพนัน หรือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงผู้หญิง” ซึ่งในปัจจุบัน การต่อสู้นี้

ได้ถูกน ามาดัดแปลงเป็นการให้คะแนนในกีฬาเทควันโดระดับสากล โดยนักกีฬาจะเน้นการใช้ส่วน

ที่ต่ ากว่าข้อเท้าท าคะแนนบริเวณเป้าหมาย คือ ส่วนที่สูงกว่าเอวขึ้นไป และสามารถใช้หมัดได้ที่

หน้าอกเท่านั้น ส่วนการ กอด ผลัก ทุ่ม ศอก เข่า จะไม่ได้คะแนน 

 เพลงชาติ 

 เพลงชาติประเทศเกาหลีใต้ ในภาษาเกาหลีเรียกว่า“เอกุกกา” หมายถึง เพลงของผู้

รักชาติเนื่องจากชาวเกาหลีเป็นคนที่รักในชาติิของตนมาก เพลงชาติจึงมีความหมายอันสื่อถึงความ

รักชาติอย่างยิ่งยวด ในช่วงที่เกาหลีตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศญ่ีปุ่นเพลงนี้ถูกร้อง โดยชาวเกาหลี

โพ้นทะเลเพื่อขอพรให้ประเทศของตนได้รับอิสรภาพ ซึ่งเชื่อกันว่าค าร้องได้ประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 
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1896 โดย ยอนชิโน ผู้น าการต่อสู้เพื่อเอกราชของเกาหลีและเป็นนักการศึกษา ต่อมาในปี ค.ศ. 1935 

ได้มีผู้ประพันธ์ท านองเพลงนี้ขึ้น คือ อันอิกแท นักดนตริีเกาหลีในสเปน เพลงนี้ได้บรรเลงในพิธี

ฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1948โดยนายลีซึงมาน ประธานาธิบดี

คนแรกของสาธารณรัฐเกาหลี หลังการปลดปล่อยเป็นอิสระจากญ่ีปุ่นเป็นเวลาสามปี และน ามาใช้

เป็นเพลงชาติในปีเดียวกันจวบจนปัจจุบัน 

 สัตว์ประจ าชาติ 

  ส าหรับสัตว์ประจ าชาติเกาหลีนะฮับมี 2 ชนิด คือ เสือโคร่งไซบีเรีย และ หมีฮับ 

ซึ่งทั้งสองชนิดมีประวัติดังนี้ 

1. เสือโคร่งไซบีเรีย 

ภาพท่ี 3.5 สัตว์ประจ าชาติ 1 
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2. หมี 

ภาพท่ี 3.6 สัตว์ประจ าชาติ 2 

 คนเกาหลีถือว่าหมีเป็นสัตว์ประจ าชาติ เพราะคนเกาหลีถือว่าหมีเป็นบรรพบุรุษ

ของตน ตามต านานก่อตั้งประเทศในสมัยโบราณมีกษัตริย์องค์หนึ่งในฟ้าสวรรค์ ชื่ อ ฮวัน-อิน 

พระองค์ มีพระโอรส ชื่อ ฮวัน-อุง(Hwan-ung) ฮวัน-อุง ได้กราบทูลพระบิดา ของลงไปปกครองยัง

โลกมนุษย์ วันหนี่งกษัตริย์ ฮวัน-อิน เห็นว่าถ้าตั้งเมืองที่ ถูเขา แพ็กดูซัน จะเกิดประโยชน์ แก่มวล

มนุษย์ จึงทรงประทาน ตราประทับ และผ้าก ายาน ซึ่ง แสดงถึงอ านาจของพระเจ้าให้แก่พระโอรส
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และอนุญาตให้ลงมาบนโลกนี้ ฮวัน-อุง พาเหล่าเสนาลงมา 3 พัน และตั้งเมืองที่ถูเขาแพ็กดูซัน ชื่อ

เมือง “ชินโด” แปลว่า “ เมืองแห่งพระเจ้า”และตั้งชื่อพระองค์เองว่า “ กษัตริย์ในสวรรค์ ฮวัน-อุง " 

พระองค์ให้เหล่าเทพเจ้าควบคุม ฝน เมฆ ลม ดูแลมนุษย์ ในเร่ือง พืชที่เป็นอาหาร อายุ โรค การ

ลงโทษ ความดี และความชั่ว นอกจากนี้ให้ควบคุม360 เร่ือง ของมนุษย์ ทรงปกครองไพร่ฟ้าด้วย

เมตตาธรรมเสมอมา 

 ในเวลานั้นมีหมีและเสือ อย่างละหนึ่งตัว อาศัยอยู่ในถ้ า มาทูลขอกับพระองค์

ขอให้เป็นมนุษย์ พระองค์ ทรงประทาน ผักขมและกระเทียมให้ พร้อมทั้งบอกว่า ถ้าเจ้ากินสิ่งนี้และ

ไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์ เป็นเวลา 100 วัน ก็จะเป็นมนุษย์ หมีและเสือ เข้าไปอยู่ในถ้ า เสือทนไม่ได้

ออกจากถ้ าไปก่อน หมีมีความอดทนกว่า กลายเป็นผู้หญิง หลังจากนั้น 21 วัน ได้ชื่อว่า “อุง-นิยอ” 

แปลว่าหญิงหมี ต่อมา อุง-นิยอ ใคร่ที่จะมีลูก แต่ไม่มีชายจะแต่งงานด้วย จึงไปอธิษฐานที่ใต้ต้นไม้

ศักดิ์สิทธิ์เสมอๆ ฮวัน-อุง สงสาร จึงแปลงกายเป็นมนุษย์ผู้ชาย แต่งงานกับหญิง อุง-นิยอ ต่อมา อุง-

นิยอ ได้คลอดบุตรชาย คนหนึ่ง ต้ังชื่อว่า “ ทัน-กุน-วัง-ค็อม” เมื่อ “ทัน-กุน “ เติบโต เขาได้ลงมาจาก

ภูเขาแพ็กดูซันและสร้างเมืองโคโซซอน 

 สินค้าน าเข้าจากประเทศเกาหลี 

1. เคร่ืองส าอาง 

เร่ิมต้นด้วยเคร่ืองส าอางที่เกาหลีจะมีแบรนด์เคร่ืองส าอางเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการแข่งขันสูง ท า

ให้มีเคร่ืองส าอางให้เลือกมากมาย บางแบรนด์ราคาจะถูกกว่าที่ช็อปไทยกว่าเกินคร่ึง เช่น แบรนด์

Skin food ที่สามารถซื้อเคร่ืองส าอางได้ในราคา 400 กว่าบาทจากราคาหลักพัน  แบรนด์ Etude ที่

สามารถซื้ออายไลเนอร์ในราคาไม่ไม่ถึง 100 บาทต่างกับราคาในไทยที่ขายเกือบ 500 บาท  หรือจะ

เป็นลิปสติกที่สามารถซื้อได้ในราคา 280 ต่างกับที่ไทยราคา 600 บาท นอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์

เคร่ืองส าอางแบรนด์อ่ืนๆที่ราคาถูกไม่แพ้กัน อาทิ Tonymoly , sulwhasoo ,The face shop, Laneige 

, Innisfree , Mamonde 

2. ยาทาเล็บ 

ที่เกาหลียาเล็บจะราคาไม่แพง แถมคุณภาพคุ้มค่า แบรนด์ยาทาเล็บ อาทิ  Skin food  ที่ช็อปไทยจะ

ขายขวดละ 200 กว่าบาทแต่หากซื้อมาจากเกาหลีเพียง 45 บาท นอกจากนี้ก็มีแบรนด์ชื่อดังอย่าง 

Club CLIO korea , The faceshop , Etude 

3. มาร์กหน้า   

 ที่เกาหลีจะมีสินค้าอย่างมาร์กหน้าหลายแบรนด์มาก ราคาก็จะแตกต่างกันไปในแต่

ละแบรนด์ ซึ่งมาร์กที่ได้รับความนิยม ก็เช่น มาร์กว่านหางจระเข้ ,มาร์กทับทิม, มาร์กแตงกวา ใน

ประเทศเกาหลีสาวๆ จะชอบมาร์กหน้ามาก  ท าให้มาร์กหน้าราคาไม่แพงและมีการจัดโปรโมชั่ น
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อย่าง  ซื้อ 10 แถม 10 ,ซื้อ 30 แถม 30   นอกจากราคาถูกและดียังมีสินค้าแปลกตาอย่างมาร์กที่ไม่ได้

มีมาร์กแค่หน้าแต่มีทั้ง  ใต้ตา คาง รอบคอ รอบเอว 

4. ขนมและเคร่ืองดื่ม    

แน่นอนว่าหลายคนที่ได้ไปเที่ยวเกาหลีต่างก็จะมีขนมและเคร่ืองดื่มกลับมาฝาก ซึ่งสินค้าตัวไหนที่

รสชาติแปลก อร่อย ก็จะท าให้มีคนหาซื้อมาทานอีก แต่ในปัจจุบันก็มีช็อปน าเข้าขนมและเคร่ืองดื่ม

ต่างๆเกิดขึ้นมาก หากใครจะน าขนมหรือเคร่ืองดื่มมาจากเกาหลีมาขายก็ควรส ารวจว่าสินค้านั้นมี

ขายมากหรือยัง โดยร้านค้าขนมยอดนิยมตัวอย่างเช่น  Lotte Mart 

5. อาหารส าเร็จรูป   

ในแต่ละประเทศอาหารจะมีความแตกต่างอยู่แล้ว การน าอาหารส าเร็จรูปแปลกๆที่มีรสชาติดี ก็

น่าจะเป็นจุดขายได้ดี ซึ่งปัจจุบันอาหารส าเร็จรูปจากเกาหลีที่ก าลังดังก็คือ มาม่าเผ็ดเกาหลี 

6. กิมจิ 

 เมนูเคร่ืองเคียงของชาวเกาหลีที่นิยมอย่างมาก ปัจจุบันกิมจิก็มีเข้ามาขายในไทย

หลายแบรนด์ แต่หากแบรนด์ไหนรสชาติอร่อย แตกต่างกว่าท้องตลาดการเลือกน ามาขายก็น่าสนใจ 

7. สตรอเบอร์รี 

ที่เกาหลีด้วยเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวท าให้มีสตรอเบอร์รีเกิดขึ้นจ านวนมาก ซึ่งก็จะมีทั้งลูกเล็ก ลูก

ใหญ่ สายพันธ์ที่ไม่เหมือนกัน การเลือกมาขายจึงควรเลือกสตรอเบอร์รีที่ไม่ค่อยมีขายในเมืองไทย 

8. ลูกพลับอบแห้ง 

 ของทานเล่นนี้อาจจะเห็นในเมืองไทยบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกแบรนด์จะมีรสชาติที่

เหมือนกัน 

 

9. รองเท้า 

 รองเท้าที่เกาหลีจะมีราคาถูกกว่าที่ไทยโดยเฉพาะแบรนด์รองเท้า New Balance 

หรือ NB การเลือกน าเข้ามาขายในไทยในราคาที่ถูกกว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 

10. ถุงเท้า 

 และปิดท้ายด้วยถุงเท้าน าเข้าจากเกาหลี ซึ่งจะถุงเท้าขายในราคาถูก โดยสิ่งที่

แตกต่างก็น่าจะเป็นลวดลายที่น่ารักและแปลกตา 

 การลดต้นทุน 

 1. บินตรงไปเลือกสินค้าและน ากลับมาขายเอง  การเลือกที่จะไปซื้อที่เกาหลีเอง

เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเพราะได้ของเร็ว ไม่เสี่ยง อีกทั้งยังมีข้อดีคือท าให้รู้จักตลาดสินค้าต่างๆมากขึ้น 

และยังท าให้ลดต้นทุนมากกว่าเดิม 
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 2. วิธีการส่งไปรษณีย์จากเกาหลี  ส าหรับวิธีนี้เราจะต้องรู้จักร้านค้า หรือบริษัทที่

อยู่เกาหลีเพื่อให้เกิดการประหยัดเวลาในการท างาน 

 3. น าเข้าสินค้าผ่านบริษัทน าเข้า ปัจจุบันมีบริษัทน าเข้าสินค้ามากมายซึ่งการจะใช้

บริการแต่ละบริษัทควรศึกษาถึงความน่าเชื่อถือ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ 

4. ขั้นตอนการน าสินค้าเข้าจากต่างประเทศ 

 ธุรกิจน าเข้าสินค้า 

 ส่วนใหญ่สินค้าที่น าเข้ามาจะเน้นเป็นสินค้าที่มีต้นทุนถูก เพราะฉะนั้นสินค้าส่วน

ใหญ่จึงหนีไม่พ้นสินค้าจากแดนมังกร (ประเทศจีน) ขนส่งผ่านกันมาทางเรือ ทางเคร่ืองบิน มักจะ

สั่งตรงมาจากโรงงานเลยเพราะต้นทุนของสินค้าจะถูกลงกว่าตลาดทั่วไป 

 ระบบพิธีการน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Import) 

 เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้น าเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับการน าเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่น าเข้า การส่งมอบสินค้าที่น าเข้าจะได้รับการอนุญาต

จากเจ้าหน้าที่ศุลกากร หลังจากสินค้า มาถึงท่าและได้ช าระภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ผู้น าเข้ามีความ

รับผิดชอบในการเตรียมสินค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร 

นอกจากนี้ในบางกรณี 

 ผู้น าเข้ายังต้องขอใบอนุญาตในการน าเข้าส าหรับสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท

สินค้า สินค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้น าเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการน าเข้า

สินค้า 

 เอกสารที่จ าเป็นในการยื่นเพื่อด าเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อน าเข้าประกอบด้วย 

 1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Entry Declaration) 

 2. ใบตราส่งสินค้า (B/L) 

 3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

 4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

 5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า (License) 

 6. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate Of Origin) กรณีขอลดหรือยกเว้น

อัตราอากรขาเข้า 

 7. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 

 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ 

 ภายใต้ระบบการน าเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้น าเข้าหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องไม่

จ าเป็นต้องยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดโอนถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ
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คอมพิวเตอร์ของผู้น าเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรด้วยระบบ VAN หรืออินเตอร์เน็ต

โดยทั่วไปขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้า สินค้ามี 4 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. การโอนถ่าย และ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า : ขั้นตอนแรกของพิธีการ

น าเข้าคือการส าแดงข้อมูลการน าเข้าและส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ให้บริษัทหรือตัวแทนออกของ

ส่งข้อมูลเรือเข้า บัญชีรายการสินค้าและบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ

กรมศุลกากร หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์จะตอบกลับไปยังบริษัทหรือตัวแทนนั้นๆ 

เมื่อสินค้ามาถึงท่าหรือสถานที่น าเข้า ผู้น าเข้าหรือตัวแทนต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าไปยังระบบ

คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

 2. การตรวจสอบพิสูจน์การส าแดงข้อมูล : ขั้นตอนที่ 2 คือการตรวจสอบพิสูจน์

การส าแดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้น าเข้ายื่นมา ในขั้นนี้ระบบของกรมฯจะแยกใบ

ขนสินค้าเป็น 2 ประเภทคือ ใบขนฯให้ตรวจ และใบขนฯยกเว้นการตรวจ ผู้น าเข้าสามารถ

ด าเนินการช าระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องได้ทันที หากใบขนฯของตนเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจ 

 3. การช าระภาษีอากรขาเข้า : ขั้นตอนที่ 3 คือการช าระภาษีอากรและการวาง

ประกันที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน สามารถช าระได้ 3 วิธี: ช าระที่กรมศุลกากร   ช าระผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  และช าระที่ธนาคาร 

 4. การตรวจและการปล่อยสินค้า : ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจและปล่อยสินค้า

จากอารักขาของศุลกากร ผู้น าเข้ายื่นใบขนฯ กับใบเสร็จรับเงินที่คลังสินค้าเพื่อการปล่อยสินค้าใน

ขั้นนี้ข้อมูลของสินค้าถูกตรวจสอบ ความถูกต้องโดยละเอียดเพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวต้องผ่านการ

เปิดตรวจหรือยกเว้นการตรวจหากเป็นใบขนฯ ยกเว้นการตรวจ จะใช้เวลาน้อยมาก หลังจากนั้น

สถานะชองการปล่อยสินค้าจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปทั้งที่ท่าเรือและที่ผู้น าเข้าหรือตัวแทน 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบพิธีการ ท่าเรือจะเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการ

ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 

(แหล่งที่มา http://www.goodfreight-th.com/) 

ขั้นตอนการน าเข้าสินค้าเขาท ากันอย่างไร? 

 ขั้นตอนที่หนึ่ง ยื่นข้อมูลใบขนสินค้า 

หลังจากที่พ่อค้าแม่ค้าเตรียมเอกสารข้างต้นกันครบหมดแล้ว ต้องน าข้อมูลทั้งหมดมากรอกลงใน

ระบบ Service counter เพื่อแปลงข้อมูลของสินค้าเข้าสู่ระบบของกรมศุลกากร 

 เมื่อขั้นตอนขั้นสู่กรมศุลกากรแล้ว ก็จะต้องตรวจความเรียบร้อยกันอีกคร้ังหนึ่ง 

เพื่อดูว่า ชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร และราคาของสินค้านั้น

http://www.goodfreight-th.com/16456887/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-import
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มีความถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดก็จะต้องถูกส่งกลับมาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง เมื่อข้อมูล

ทั้งหมดถูกต้องแล้วก็จะได้ เลขที่ขนสินค้าเข้า มาครอบครอง 

  

ขั้นตอนที่สอง การตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลอย่างละเอียด 

ขั้นตอนนี้สินค้าจะถูกส ารวจอย่างละเอียดตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ของกรมศุลกากร โดยขั้นนี้สินค้า

จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน 

 1. ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ซึ่งถ้าสินค้า

อยู่ในประเภทนี้ พ่อค้าแม่ค้าสามารถน าใบขนสินค้าขาเข้า ไปช าระภาษีอากร และวางประกันที่

เกี่ยวข้อง ที่กรมศุลกากรได้เลย 

  2. ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ในส่วนของใบ

ขนสินค้าประเภทนี้ พ่อค้าแม่ค้าต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่านที่

น าเข้าสินค้านั้นๆ ก่อนจนกลายเป็นสินค้าแบบ Green Line 

 ขั้นตอนที่สาม การตรวจและการปล่อยสินค้า 

 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ และจ่ายเงินค่าภาษีอากรเรียบร้อย ทุกอย่างจะถูกส่ง

ต่อไปที่ท่าเรือ  โดยข้อมูลของสินค้าก็จะต้องถูกตรวจสอบอีกคร้ัง บางรายอาจจะต้องโดนเปิดสินค้า

เพื่อตรวจสอบอีกรอบก็ได้ที่มา : http://blog.sellsuki.com/import-product/ 

พิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือ 

 กรมศุลกากรได้พัฒนาน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริการผ่านพิธีการ

ศุลกากรซึ่งปัจจุบันเรียกว่าระบบ TCS ผู้ประสงค์จะด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบ

คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบการผ่านพิธีการศุลกากร

ทางคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน SERVICE COUNTER ของเอกชนหรือที่จุดให้บริการของ

กรมศุลกากร ณ จุดน าเข้า-ส่งออก 

การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

 1. ค าร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ตามแบบที่กรมศุลกากร

ก าหนด) 

 2. บัตรประจ าตัวประชาชน 

 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 4. บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

http://blog.sellsuki.com/import-product/
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 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 

1.ผู้น าเข้าต้องยื่นแบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรก าหนดให้ใช้ 
ใบขนฯประเภทอื่น 
2.เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการน าเข้าสินค้า 
1. ส าหรับพิธีการช าระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างล า พิธีการคลัง สินค้าทัณฑ์บน
ประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่ 

1. ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณี
ที่กรมศุลกากรก าหนดให้มีการจัดท าคู่ฉบับเพิ่ม เช่น ส าหรับการน าเข้า
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด การน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส่ง
เงินเข้ากองทุนน้ ามัน กรณีดังกล่าวต้องมีส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า 2 ฉบับ 

2. ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก. 100/1) 
3. บัญชรีาคาสินค้า (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 
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8. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 
9. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของ

สินค้าแค็ตตาล็อก เป็นต้น 
2. พิธีการหลายเที่ยวเรือ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ์

หรือเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ท าใบขนสินค้าหลาย
เที่ยวเรือ 

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 ช าระอากร 1 ใน 10 
2. ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ 
3. ค าร้องขอผ่อนผันท าใบขนสินค้าส่งกลับ ขอคืนอากร9 ใน 10 
4. ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ 

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  รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที
จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือการค้าเพื่อส่งออก 

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้าทางเรือ 

1. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนจัดเตรียมข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter และให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบ
ขนสินค้ามายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรจะ
ตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง การอนุมัติ/อนุญาต เกี่ยวข้องและตรวจสอบบัญชี
สินค้าส าหรับเรือโดยอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

2. การตรวจปล่อยสินค้าจะน าระบบบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) มาใช้ในการสั่งการตรวจตามเงื่อนไขที่หน่วยงานศุลกากรก าหนดไว้ใน
ระบบ Profile เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ ให้เปิดตรวจ (Red Line) หรือให้
ยกเว้นการตรวจ (Green Line) เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแล้วจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้า
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และสั่งการตรวจให้อัตโนมัติ พร้อมกับแจ้งตอบกลับไปยัง ผู้ประกอบการทราบผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์และแจ้งโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือทราบถึงผลการสั่งการตรวจจาก
ศุลกากร 

1. กรณียกเว้นการตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้า
หรือท่าเทียบเรือรับมอบสินค้าได้ทันที 

2. กรณีให้เปิดตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือ
ท่าเทียบเรือเพื่อเตรียมของเพื่อตรวจแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจปล่อย
สินค้า 

3. การช าระและวางเงินประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถ
เลือกช าระและวางเงินประกันที่ส านักงานศุลกากรหรือช าระและวางเงินประกัน
ผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ 

4. การวางค้ าประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกวาง
ค้ าประกันที่ส านักงานศุลกากรหรือวางค้ าประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Guarantee) ได้ 

5. การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า เป็นการตรวจ ณ ท่าที่ระบุในบัญชี
สินค้าว่ามีชื่อส่งของถึงแต่ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ขอขนย้าย
สินค้าไปตรวจปล่อยนอกเขตท่าที่น าเข้าได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าในขั้นตอน
จัดเตรียมใบขนสินค้าก่อนส่งมายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

3. ผู้น าของเข้าน าใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร 
Deliver Order (D/O) ไปด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้าน าเข้ามาที่
โกดังหรือโรงงาน หรือบริษัท 

4. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าในรูปของ
สื่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลาไม่น้อย 6 เดือน เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการ
ตรวจปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้ 

1. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 
2. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 
3. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST 
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ภาพท่ี 3.7 กระบวนการน าเข้าสินค้า 

5. มาตราฐานการน าเข้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 

มีระบบมาตรฐานอลูมิเนียมอยู่หลายมาตรฐานที่ก าหนดรายละเอียด, ระบุชื่อ และก าหนดคุณสมบัติ

ของอลูมิเนียมอัลลอยด์เหมือนกับโลหะอ่ืนๆ มาตรฐานที่โดดเด่นส าหรับอลูมิเนียมคือ ของยุโรป 
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EN (Euronorm), สหรัฐอเมริกา SAE และ ASTM, ญ่ีปุ่น JIS, แบบสากล ISO, และมาตรฐานของ

ประเทศ BRIC: จีน GB และ YB, อินเดีย IS, บราซิล NBR, และ รัสเซีย GOST. 

อลูมิเนียมมาตรฐาน Euronorm ใช้ตัวเลข 4 หลักในการระบุอัลลอยด์ และ 5 หลักในการ

ระบุอัลลอยด์จากการหล่อ และยังเหมือนกับมาตรฐานอลูมิเนียมของ ISO และ วิธีเชิงตัวเลขของ

สหรัฐอเมริกา ที่ใช้การระบุชื่อของอัลลอยด์ด้วยตัวเลข 4 หลัก ซึ่งนี่เป็นระบบการระบุชื่อที่เข้าใจกัน

ในระดับสากลที่ออกโดยสมาคมอลูมิเนียม (The Aluminum Association) ในสหรัฐอเมริกา ระบบ 

Aluminum Association (AA) ใช้ได้เฉพาะกับอลูมิเนียม และนี่ยังเป็นพื้นฐานของมาตรฐาน

อลูมิเนียม และการระบุชื่อทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบทางเคมีมีข้อจ ากัดอยู่แค่เพียง

มาตรฐานอลูมิเนียมของ Euronorm โดยเหมือนกับของสมาคมอลูมิเนียมเมื่อท าการเทียบเท่าอัล

ลอยด์ 

ตัวอักษรด้านหน้าที่ใช้ระบุชื่อของมาตรฐานจากสมาคมอลูมิเนียมคือ AA หรือ ENAW มาตรฐาน

อลูมิเนียมของยุโรป ในระบบของยุโรปคือตัวอักษร “AB” หมายถึงไม่สามารถท าการหลอมซ้ าได้, 

“AC” หมายถึงผลิตภัณฑ์จากการหล่อ, “AM” a cast master alloys, ตัวอักษร “AW” ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ผลิต เช่น EN AW-1050 ตัวอักษร "A" ที่ตามหลังจะแสดงว่าอัลลอยด์นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง

เล็กน้อยจากบางประเทศ เช่น EN AW-6005A 

ในอลูมิเนียมอัลลอยด์ AA มีตัวเลขสี่หลัก โดยมีความหมายในแต่ละหลักคือ หลักที่1: 

ส่วนประกอบหลักในอัลลอยด์, หลักที่2 และ3: ระบุธาตุที่ผสมเข้าไป (ตัวเลขเป็นการบ่งบอกธาตุ

ผสม), หลักที่4: บ่งบอกการผลิตเช่น การหล่อ(0) หรือจากแท่งอินกอท(1,2) 

ระบบการจ าแนกอ่ืนๆที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ Unified Numbering System (UNS) ระบบ 

UNS เป็นระบบที่ครอบคลุมระบบของโลหะผสมทั้งหมด ส าหรับอลูมิเนียมผสม ระบบนี้เป็นระบบ

หลักในการปรับปรุงระบบการระบุชื่อของสมาคมอลูมิเนียมให้เข้ากับรูปแบบของ UNS หมายเลข 

UNS ในระบบของสมาคมอลูมิเนียม ก าหนดโดยการใช้หมายเลขสามหลักหน้าจุดทศนิยม และเพิ่ม 

A9 (หมายถึง อลูมิเนียมผสม) และหลักจะแสดงให้เห็นถึงชนิดของอัลลอยด์ ส าหรับอัลลอยด์ที่ไม่มี

ตัวอักษรด้านหน้าตัวเลขหลักถัดไปจาก A9 คือ 0, ถ้าเป็น A จะกลายเป็น 1, ถ้าเป็น B จะกลายเป็น 2 

และต่อด้วยหลักที่สี่ ดังนั้นในระบบ UNS 356.0 จะกลายเป็น A90356, A356.0 จะกลายเป็น 

A91356, C356.0 จะกลายเป็น A93356 และอื่นๆ 

กรรมวิธีผลิตอลูมิเนียม คือน าไปถลุงโดยน าแร่บอกไซด์ที่มีสินแร่ประมาณ 55 -60% มา 

สกัดเอาอลูมิเนียม(Alumina) ออกเสียก่อนโดยการป่นแร่ ให้เป็นผงละเอียดแล้วน ามาเข้าเคร่ืองตุ๋น

กับน้ ายาโดไฟอย่างเข้มข้น (NaOH)สารจะถูกต้มในหม้อพิเศษ(Autoklaven)ซึ่งปิดสนิทภายใต้ความ

กดดันประมาณ 7 บรรยากาศ อุณหภูมิ180 องศาเซลเซียสในการนี้สารที่เจือปนอยู่จะถูกแยกออกไป
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โดยการกรองและน าไปเผาหรืออบให้แห้งในเตาหมุนด้วยอุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียสไล่น้ าที่ติด

อยู่ในโมเลกุลของอลูมินาออกก็จะได้อลูมินาบริสุทธิ์ หรืออลูมิเนียมออกไซด์นี้จะถูกแยกด้วยไฟฟ้า

ในเตาไฟฟ้าอีก ในการน้ีอุณหภูมิออกไซด์จะต้องอยู่ในสภาพหลอมเหลวแต่เน่ืองจากจุดหลอมเหลว

ของสารชนิดนี้สูงมาก( 2000องศาเซลเซียส ) เขาจึงต้องใช้สารผสมที่เรียกว่าคลีโอไลท์(Cryolite) 

ซึ่งมีจุดหลอมเหลวอยู่ประมาณ900องศาเซลเซียสปนสงไปเพื่อให้อลูมินาหลอมตัวได้ง่ายการแยก

ด้วยเตาไฟฟ้าจะใช้อุณหภูมิประมาณ 900-950องศาเซลเซียสอลูมิเนียมจะแยกไปจับอยู่ที่ขั้วลบเป็น

อลูมิเนียมบริสุทธิ์ สินแร่บอกไซด์ 4 ตันจะให้ผลึก 

อลูมินาประมาณ 2 ตันและจะให้โลหะอลูมิเนียมประมาณ 1 ตัน การถลุงอลูมิเนียมด้วย

ไฟฟ้าต้องใช้ก าลังงานไฟฟ้ามากและต้องเป็นก าลังไฟฟ้าราคาถูกกล่าวกันว่าการที่จะถลุงให้ได้

อลูมิเนียม 1 ตันนั้นตองใช้ไฟฟ้าจ านวน18,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เสียเวลาถลุงทั้งหมอ 120 ชั่วโมง

ใช้ ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 5-6 โวลต์ ปริมาณกระแส 20,000-70,000 แอมแปร์   อลูมิเนียมในสมัยแรกๆ 

ที่มนุษย์รู้จักถลุงใช้มิได้ถลุงด้วยไฟฟ้า แต่ถลุงด้วยปฏิกิริยาเคมีอื่นๆ  ต้นทุนการผลิตก็สูงมาก ในรัช

สมัยพระเจ้านโปเลียนมหาราชของฝร่ัง อลูมิเนียมมีราคาสูงกว่าทองค าภาชนะต่างๆที่ใช้ใน

พระราชวังสมัยนั้นนิยมทะด้วยอลูมิเนียม เพราะ เป็นโลหะหายาก อลูมิเนียมเพิ่งจะใช้เป็นโลหะ

ราคาถูกเมื่อมนุษย์รู้จักถลุงด้วยไฟฟ้าเมื่อประมาณ 70 ปีมานี้เอง 

การน าอลูมิเนียมไปใช้งาน 

เนื่องจากอลูมิเนียมมีความหนาแน่นน้อยน้ าหนักเบาและมีความเค้นแรงดึงสูงจึงน าไปใช้

ท าเคร่ืองใช้ต่างๆเคร่ืองบิน ยานอวกาศ จรวด ขีปนาวุธ เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ แผ่นหลังคา 

กรอบโครงหน้าต่าง ประตูบันได ในวงการอุตสาหกรรมใช้ท าถังภาชนะและถังรถบันทุกเคมีภัณฑ์

และน้ ามัน ในวงการไฟฟ้าใช้ท าสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง อลูมิเนียมบริสุทธิ์ ใช้ท าแผ่นสะท้อนใน

แฟลซถ่ายรูป จานสะท้อนแสง ในโคมไฟ ไฟหน้ารถยนต์ นอกจากนี้อลูมิเนียมยังใช้ท าโลหะผสม 

เช่นท าโลหะ Alnico ซึ่งเป็นโลหะแม่เหล็ก นิยมใช้ท าล าโพงวิทยุ แม่เหล็กที่ประสมอลูมิเนียม

สามารถชุบิผิวให้แข็งด้วยกรรมวิธี Nitriding แผ่นอลูมิเนียมที่รีดบางๆ เรียกว่า Aluminum Foil เช่น 

ซองห่อบุหร่ี และใช้เป็นวัสดุหีบห่อเพ่อความสวยงาม และท าคอนเดนเซอร์วิทยุ 

ประโยชน์ของอลูมิเนียม 

อลูมิเนียมมีประโยชน์มากมายเห็นได้ทั่วไปนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังใช้ท าภาชนะหุงต้ม

และหีบห่อเช่น หม้อ กระทะ ถาด จาน ช้อน การะมัง แก้ว ฯลฯ 

การกัดกร่อน 

อลูมิเนียมบริสุทธิ์มีเม็ดเกรนละเอียด คงสม่ าเสมอดีมากโอกาสที่จะถูกกัดกร่อน 
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ด้วยสาเหตุจาก เม็ดเกรนในโลหะนั้นไม่มีเลย ยิ่งกว่านั้นบนผิวจะมีฟิล์ม อลูมิเนียมออกไซด์บางๆ

ติดอยู่ซึ่งเป็นฟิล์มทึบการกัดกร่อนจากบรรยากาศปกติจึงไม่มีเลย 

วิธีป้องกันการกัดกร่อนอลูมิเนียมโดยวิธีเคมี เรียกว่า วิธีอีลอกซาน(Eloxal) 

วิธีอีลอกซาน(Eloxal) การท าอีลอกซานให้น าชิ้นงานอลูมิเนียมนั้นมาแขวนเป็นขั้วบวกให้

แผ่นตะกั่วเป็นขั้วลบน ากรดก ามะถันเจือจางเป็นอิเล็กโตไลต์ผ่านกระแสไฟตรงเข้าไปชั่วระยะเวลา

หนึ่ง กระแสไฟฟ้าจะท าให้ผิวชิ้นงานอลูมิเนียม ณ ขั้วบวกเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมออกไซด์ คือฟิล์ม

บางๆปกปิดผิวอยู่โดยรอบโดยที่ขนาดของงานยังคงเดิมและชั้นฟิล์มอลูมิเนียมออกไซด์จะแข็งกว่า

อลูมิเนียมแท้ๆ แม้จะหักหรืองอชิ้นงานนั้นอย่างไรฟิล์มนี้ก็จะไม่หลุดหรือแยกออกมาเลย มีความ

คงทนต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นตัวน าไฟฟ้า อลูมิเนียมและโลหะผสมอลูมิเนียมที่ใช้ดกันตาม

บ้านเรือนทั่วๆไปได้แก่กรอบประตู หน้าต่าง มู่ลี่ ภาชนะเคร่ืองใช้ตอลดจน กระทะ ตอนบนของ

ขวดใส่นมท าด้วยแผ่นอลูมิเนียมบางๆ อลูมิเนียมมีความเหมาะสมที่ใช้ท าเป็นกระทะเพราะ น า

ความร้อนได้ดี และก็เป็นตัวน าไฟฟ้าที่ดีด้วย ประกอบกับมีน้ าหนักบางจึงน ามาใช้ประโยชน์ใช้เป็น

สายไฟฟ้าขึงพาดไปตามเสาไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีและแพร่หลายมาก 

มาตรฐานการทดสอบ 

ทางศูนย์ฯ ด าเนินการทดสอบ 2 มาตรฐาน คือ 

1.มอก. 744-2530 : วงกบและกรอบบานส าหรับหน้าต่างอะลูมิเนียม 

มีรายการตรวจสอบดังนี้ 

     1) การร่ัวซึมของน้ า 

     2) การร่ัวซึมของอากาศ 

     3) ความต้านแรงลม (การแอ่นตัว) 

     4) แรงที่ใช้เปิดส าหรับหน้าต่างบานเลื่อน 

     5) การรับแรงพิสูจน์ 

มาตรฐาน มอก. 744-2530 [download] 

2. มอก. 829-2531 : วงกบและกรอบบานส าหรับประตูอะลูมิเนียม 

มีรายการตรวจสอบดังนี้ 

     1) การร่ัวซึมของน้ า 

     2) การร่ัวซึมของอากาศ 

     3) ความต้านแรงลม (การแอ่นตัว) 

     4) แรงที่ใช้เปิดประตู 

     5) ความต้านทานแรงที่ใช้ในการเปิดประตูบานเลื่อน 
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     6) ความทนทานเมื่อเจอแรงกระแทก 

มาตรฐาน มอก. 829-2531 [download] 

 สัญลักษณ์การแสดงกลุ่มอลูมิเนียมแบบขึ้นรูป 

 อลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.00% แทนด้วย 1xxx 

 Copper (Cu) ทองแดง แทนด้วย 2xxx 

 Manganese (Mn) แมงกานีส แทนด้วย 3xxx 

 Silicon (Si) ซิลิกอน แทนด้วย 4xxx 

 Magnesium (Mg) แมกนีเซียม และ Silicon (Si) ซิลิกอน แทนด้วย 6xxx 

 Zinc (Zn) สังกะสี แทนด้วย 7xxx 

 ธาตุอ่ืนๆ เช่น Nickel (Ni) นิเกิล , Titanium (Ti) ไททาเนียม, Chromium 

(Cr)โครเมียม, Bismuth (Bi) บิสมัท และ Lead (Pb) ตะกั่ว แทนด้วย 8xxx 

 9xxx หมายถึง ยังไม่มีใช้ 

หลักที่ 1 ในการแสดงหมวดหมู่ของโลหะผสม ตัวเลขหลักแรกถือว่ าเป็นสัญลักษณ์ที่มี

ความส าคัญมากที่สุดใน 8 กลุ่ม ตัวอย่างเช่น 1xxx แทนถึงโลหะอลูมิเนียมหมวดที่มีความบริสุทธิ์

มากกว่าร้อยละ 99.00 โดยน้ าหนัก 

หลักที่ 2 ตัวเลขหลักนี้เป็นหลักที่ใช้แทนถึงโลหะอลูมิเนียมที่ถูกเปลี่ยนแปลงปริมาณโดย

การน าไปผสมเข้ากับโลหะชนิดอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น 2024 มีสัดส่วนของส่วนผสมคือ 4.5Cu, 1.5Mg, 

0.5Si และ 0.1Cr เมื่อเปลี่ยนตัวเลขเป็น 2218 ปริมาณสัดส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็น 4.0Cu, 2.0Ni, 1.5Mg 

และ 0.2Si ซึ่งเป็นการผสมด้วย Ni แทนการใช้ Cr 

หลักที่ 3 และ 4 เป็นตัวเลขชี้แสดงถึงชนิดย่อยของโลหะผสมชนิดเดียวกัน ในปริมาณ

สัดส่วนของส่วนผสมที่มีค่าต่างกัน ตัวอย่างเช่น 2014 มีสัดส่วนของส่วนผสมคือ 4.4Cu, 0.8Si, 

0.8Mn และ 0.4Mg เมื่อเปลี่ยนตัวเลขเป็น 2017 ปริมาณสัดส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็น 4.0Cu, 0.8Si, 

0.5Mn และ 0.1Cr 

 อลูมิเนียมที่ถูกน ามาใช้งานในด้านการค้านั้น มากกว่า 99%เป็นอลูมิเนียมบริสุทธิ์

ที่มีความบริสุทธิ์อยู่ในช่วง 99.30%-99.70% ซึ่งวัสดุในช่วงดังกล่าวเหมาะส าหรับน ามาท าแผ่น

สะท้อนแสง และเป็นตัวน าไฟฟ้าได้ดีส าหรับงานในด้านไฟฟ้า 

อลูมิเนียมผสมทองแดง (2xxx) เป็นอลูมิเนียมที่ถูกผสมด้วยทองแดง เหมาะส าหรับการถูก

น าไปใช้งานทางด้านความร้อน ซึ่งทองนั้นแดงสามารถละลายได้ในอลูมิเนียมสูงสุดที่ 5.65% ณ 

อุณหภูมิ 548 องศาเซลเซียส และความสามารถในการละลายจะลดลงเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดย ณ 
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อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ความสามารถในการละลายของทองแดงจะลดลงเหลือประมาณ 0.5%

อลูมิเนียมผสมแมงกานีส (3xxx) เป็นอลูมิเนียมที่ถูกผสมเข้ากับแร่แมงกานีส ซึ่งหากเพิ่มแร่

แมงกานีสที่ 1.2% จะได้วัสดุโลหะผสมที่ค่อนข้างมีความแข็งแรง เหมาะส าหรับน าไปใช้งานใน

ด้านการผลิตโครงสร้างที่ต้องการความทนทาน 

อลูมิเนียมผสมซิลิกอน (4xxx) ส่วนมากพบในรูปอลูมิเนียมผสม ที่ถูกผสมพร้อมกันด้วยแร่

ซิลิกอน และแร่อ่ืนๆ ในอัตราส่วนน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น อลูมิเนียมผสมที่มีอัตราส่วน ซิลิกอน 11.0-

13.5% ทองแดง 0.5-1.3% สังกะสี 0.5% เหล็ก 1% แมกนีเซียม 0.8-1.3% และนิกเกิล 0.5-1.3% 

เหมาะในการน าไปใช้ส าหรับงานที่ต้องการการทนทานต่อความร้อน ได้แก่ ลูกสูบ กระบอกสูบ 

ห้องเคร่ืองและก้านสูบ เป็นต้น 

อลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม (5xxx) เป็นอลูมิเนียมที่ผสมเข้ากับแร่แมกนีเซียม โดยที่

ส่วนมากแล้วมักใช้แร่อ่ืนๆ ผสมร่วมกัน เนื่องจากแร่แมกนีเซียมมีความสามารถในการละลาย

รวมถึงการหลอมรวมกับอลูมิเนียมต่ า หากน ามาใช้เป็นส่วนผสมมากจะท าให้วัสดุเปราะ แตกหักได้

ง่ายและแข็ง จึงสามารถพบอลูมิเนียมที่ผสมเข้ากับแมกนีเซียมในอัตราส่วนที่มากได้ค่อนข้างน้อย 

อลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมกับซิลิกอน (6xxx) เป็นอลูมิเนียมผสมที่มีสัดส่วนและปริมาณโดยทั่วไป 

คือ แมกนีเซียม 0.6-1.2% และซิลิกอน 0.4-1.3% ซึ่งถือว่าเป็นส่วนผสมที่มีอัตราส่วนน้อย โดย

โลหะผสมดังกล่าวสามารถท าการเพิ่มความแข็งแรงด้วยการเติมสัดส่วนของโครเมียมหรือทองแดง

เข้าไปได ้

อลูมิเนียมผสมสังกะสี (7xxx)เป็นอลูมิเนียมผสมที่ถูกน ามาผสมเข้ากับแร่สังกะสี รวมทั้ง

แร่อ่ืนๆ ในปริมาณเล็กน้อย ได้แก่ แมกนีเซียม เป็นกลุ่มอลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านความ

แข็งแรงและมีความทนทานสูง จึงมักถูกน าไปใช้ในงานด้านการผลิตยานอวกาศ และโครงสร้างที่มี

ขนาดใหญ่ เป็นต้น 

อลูมิเนียมผสมแร่อ่ืนๆ (8xxx) เป็นอลูมิเนียมที่ถูกน ามาผสมเข้ากับแร่ผสมชนิดอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปข้างต้น ได้แก่ โครเมียม นิกเกิล บิสมัท ตะกั่วและไททาเนียมประโยชน์

อลูมิเนียม 

1. ด้านการก่อสร้าง 

เนื่องจากอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีน้ าหนักเบา มีคุณสมบัติคงทน สามารถน าไปใช้งานทดแทนเหล็ก
และไม้ได้เป็นอย่างดีอลูมิเนียมจึงได้ถูกน ามาใช้เป็นวัสดุตกแต่งในงานต่างๆ รวมถึงใช้เป็น
โครงสร้าง ทั้งโครงสร้างเสา โครงสร้างส าหรับใช้ในการประกอบประตู หน้าต่าง บันได ราวกั้น ร้ัว
และอ่ืนๆ 
2. ด้านการขนส่ง 
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เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่นของอลูมิเนียมคือ มีน้ าหนักเบา และไม่เกิดสนิม มีอายุการใช้งานที่
ค่อนข้างยาวหากเทียบกับวัสดุชนิดอ่ืนๆ และสามารถทนต่อแรงกดแรงกระแทกได้มาก อลูมิเนียม
จึงมักถูกน ามาใช้งานเป็นโครงสร้างส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ใช้เป็นชื้นส่วนรถยนต์ รถไฟ 
เคร่ืองบิน และยานพาหนะอื่นๆ 
3. ด้านการบรรจุภัณฑ์ 
อลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อความร้อนได้ดี ไม่เกิดสนิม และท า
ปฏิกิริยากับอาหารหรือสารเคมีต่างๆได้ยาก จึงนิยมน าถูกมาผลิตเป็นภาชนะส าหรับการประกอบ
อาหารและเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุอาหาร  ได้แก่ กระป๋องบรรจุอาหาร กระทะ จาน ชาม หม้อ 
และฟอยล์ครอบอาหาร เป็นต้น 
4. ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่สามารถน าไฟฟ้าได้ดี มีความคงทน มีน้ าหนักเบาและไม่เกิดสนิม จึงถูก
พิจารณาน ามาใช้ส าหรับท าสายไฟฟ้า  อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์  และส่วนประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพท่ี 3.8 มาตราฐาน มอก. 
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ภาพท่ี 3.9 การผลิตอลูมิเนียม 1 
 

ภาพท่ี 3.10 การผลิตอลูมิเนียม 2 
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 ภาพท่ี 3.11 การผลิตอลูมิเนียม 3 

 

ภาพท่ี 3.12 อลูมิเนียมส าเร็จรูปตามมาตราฐาน 1 
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ภาพท่ี 3.12 อลูมิเนียมส าเร็จรูปตามมาตราฐาน 2 
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6. นิยามค าศัพท ์

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การประกันภัยขนส่ง
สินค้าภายในประเทศ 

Inland Transit การประกันภัยคุ้มครองความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการขนส่งที่อยู่
ภายในประเทศ เช่น การขนส่ง
สินค้าจากกรุงเทพฯ 

2 ก าหนดเวลา Time Policy ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลา
คุ้มครองที่ ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ก าหนดวันและเวลาคุ้มครองได้
ตามที่ต้องการ 

3 การประกันภัยขนส่ง
สินค้า 

Cargo Insurance การประกันภัยทั้งหลายที่บรรเทา
ภัยหรือความเสี่ยงต่อตัวสินค้าจาก
อุบัติเหตุ 

4 การค้าในประเทศ Domestic trade การแลกเปลี่ยนทุน สินค้า  และ
บริการ  ข้ ามชายแดนระหว่ า ง
ประ เทศ  ซึ่ ง อ า จ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กิจกรรมของภาครัฐบาล  ห รือ
เอกชนก็ได้ 

5 การประกันภัยขนส่ง
สินค้าภายในประเทศ 

Inland Transit  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือเสียหายส าหรับ
สินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุ
จากอุบัติ เหตุระหว่างการขนส่ง 
ภายในประเทศไทย ทั้งโดยทาง
รถบรรทุก ทางเรือ ทางรถไฟ ทาง
อากาศยาน 

6 การประกันภัยขนส่ง Cargo Insurance การประกันภัยการขนส่ง
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สินค้า ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทาง
บก ทางน้ า ทาง อากาศยาน 

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

7 การส่งมอบ DDP (Delivered Duty 
Paid) 

เงื่อนไข การส่งมอบนี้ ผู้ขายจะ
สิ้นสุดภาระการส่งมอบ 

8 การน าเข้า import การน าเข้าสินค้าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยสินค้าที่น าเข้ามัก
เป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิตใน
ประเทศไม่ได้ 

9 การระเบิด Explosion การเกิดแรงอัดอย่างสูง ท าให้เกิด
อ านาจในการผลักดัน 

10 ขนส่งเฉพาะเที่ยว Voyage Policy ให้ความคุ้มครองสินค้าเฉพาะเที่ยว 
ความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อสินค้า
ถึงจุดหมายปลายทาง 

11 ข้อมูลส่วนตัว Profile ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลทั้งที่ระบุตัวตน 

12 ค่าระวาง Freight ค่าธรรมเนียมในการขนส่งส่ิงของ. 

13 ค่าล่วงเวลา Overtime pay เงินที่นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้างเพื่อตอบ
แทนที่ ท า ง านล่ ว ง เ ว ล าซึ่ ง อ ยู่
นอกเหนือวันเวลาท างานปกติ. 

14 ค่าภาษีน าเข้า Import tax สินค้าที่คุณซื้อจากต่างประเทศ 
หรือสินค้าปลอดภาษีที่คุณซื้อจาก
ร้าน 

15 ค่ารถ Fare บริการของรถส่งสินค้าให้ไปรับ
จากท่าเรือเพื่อไปส่งตามสถานที่ 

16 ความเสียหายทั่วไป General Average การเสียสละทรัพย์สินหรือผู้ที่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

17 ค่ากู้ภัย Salvage Charges เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตาม
ประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย 

18 จัดส่งในสถานที่ Delivered at place ผู้ขายส่งมอบของให้กับผู้ซื้อ ณ 
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สถานที่ตามที่ได้ตก ลงกันไว้ โดย
พร้อมที่จะขนลงจากพาหนะขนส่ง 

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

19 จัดส่ง DAP (Delivered at 
Place) 
 

เป็นเทอมใหม่ทางหอการค้า
นานาชาติเห็นว่า เทอมเดิมทั้งสี่
เทอม 

20 ช าระโดยผ่านธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Funds 
Transfer : EFT 

เป็นการช าระค่าสินค้าและบริการ
หรือโอนเงินผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต   
21 ชิ้นส่วนอะไหล่ MIRO Supply แสดงถึงลักษณะแต่ละด้านของ

สินค้า 

22 ดอกมูกุงฮวา Rose of Sharon เป็นดอกไม้ประจ าชาติของเกาหลี
ใต้ความเป็นอมตะ สะท้อนถึง
ความเป็นอมตะของประวัติศาสตร์ 

23 ตู้ล าเลียง Cabinet ตู้ควบคุมมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์ไป

ขับมูเล่ย์ที่ขับสายพานล าเลียง. 

24 นายหน้าศุลกากร Customs Broker เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งบุคคล
ฝ่ายหนึ่งตกลงจะให้ค่าบ าเหน็จแก่
บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า นายหน้า 

25 ใบอนุญาติ license การที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่
ได้ รับการจดทะเบียนแล้วหรือ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

26 ใบก ากับสินค้า 
 

Invoice 
 

 เอกสารหลักฐานส าคัญ ซึ่ง
ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

27 ใบตราส่งสินค้า  
  

Bill of Lading : B/L เป็นเอกสารซึ่งผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้
ส่งสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานการรับ
ขนของให้ตามข้อตกลง 
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28 ใบแจ้งยอดเบี้ย
ประกัน  
 

Insurance Premium 
Invoice 

ใบแจ้งยอดเบียประกันภัยและยอด
การช าระเงินในแต่ละงวด  

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

29 ใบแสดงรายการใบ
ห่อสินค้า 

Packing List เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการออก
เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงจ านวนเงินที่
ต้องช าระ 

30 บริการเคาน์เตอร์ Survice counter โต๊ะส าหรับรับจ่ายเงินหรือ แสดง
สินค้าตามร้านค้าหรือส านักงาน มี
ลักษณะยาวกว่าโต๊ะธรรมดา. 

31 บริการค้ าประกันทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-Guarantee เป็นบริการที่ธนาคารให้การค้ า
ประกันลูกค้าธนาคารระหว่าง เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ลูกค้าวางค้ า
ประกันกับผู้รับประโยชน์ ได้อย่าง
รวดเร็ว สะดวก ประหยัดเวลา 

32 ใบขนสินค้าขาเข้า
ประเภทที่ไม่ต้อง
ตรวจสอบพิธีการ 

Green Line ถ้าสินค้าอยู่ในประเภทนี้  พ่อค้า
แม่ค้าสามารถน าใบขนสินค้าขาเข้า 
ไปช าระภาษีอากร และวางประกัน
ที่เกี่ยวข้อง ที่กรมศุลกากรได้เลย 

33 ใบขนสินค้าขาเข้า
ประเภทที่ต้อง
ตรวจสอบพิธีการ 

Red Line ส่วนของใบขนสินค้าประเภทนี้ 
พ่อค้าแม่ค้าต้องน าใบขนสินค้าไป
ติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากร
ของท่านที่น าเข้าสินค้านั้นๆ ก่อน
จนกลาย เป็นสินค้ าแบบ Green 
Line 

34 พิธีการสินค้าส่งกลับ Re-Export พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทาง
บก ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออก
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ... 
พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 
ทวิ; พิธีการใบสุทธิน ากลับ; พิธี
การส่งกลับ 
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35 ผู้ซื้อ buyer ได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้
ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้า
หรือรับบริการด้วย 

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

36 ผู้ขาย seller นิ ติ บุ ค ค ล ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ห รื อ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเพื่อ
เงินหรือการช าระรูปแบบอ่ืนๆ 

37 ผู้เช่า Renter บุคคลซึ่งได้ใช้หรือได้รับ
ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยตกลงที่จะ ช าระค่า
เช่าเพื่อการนี้ สัญญาเช่า เป็นสัญญา
ที่ถือคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระส 
าคัญ 

38 ฟ้าผ่า Lightning strike ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้น 
เนื่องจากมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้า 

 
39 รถ Car ยานพาหนะที่ ใช้ เคลื่ อนที่ห รือ

ขนส่ง 
40 ภูมิประเทศ terrain ลักษณะทางกายภาพและทาง

ธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความ
สูงต ่าของผิวโลก ทะเลสาบ ถนน
หนทาง 

41 ภาษีอากรขาเข้า Import duties เงินรายได้ของประเทศที่กฎหมาย
ก า หนด ให้ ก รมศุ ล ก า ก ร เ ป็ น
หน่วยงานจัดเก็บจากการน าของเข้า
มาในหรือส่งของออก 

42 ส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้น
ทางสู่ปลายทางในทางบก ทางน้ า
หรือทางอากาศ 

43 สัญญาซื้อขาย Purchase contract ที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ตกลงว่าจะใช้ราคา
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ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย 
44 อัคคีภัย Fire ภัยที่เกิดจากไฟไหม้, ไฟ. 

 

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

45 
เอกสาร รายละเอียด
ของสินค้า 

Specification ใ บ เ ส นอร า ค า เ ป็ น เ อ ก ส า รที่
ผู้ประกอบการ  ออกให้กับฝ่ าย
ลูกค้า(ผู้ซื้อ) 

46 
เอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย 

Material Safety Data 
Sheet 

เ อกสารข้ อมู ลคว ามปลอดภั ย
สารเคมี  ซึ่ งเป็นเอกสารที่แสดง
ข้อมูลของสารเคมี 

47 
อลูมิเนียม Aluminium เป็นโลหะที่พบในชีวิตประจ าวัน 

และใช้ในงานต่างๆ รองจากเหล็ก 
และทองแดง 

48 
อ านวยความสะดวก Conventional Tail 

Lifts 
การอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน 

49 
อรรถประโยชน์ Utility การขนส่งที่ก่อให้เกิด

อรรถประโยชน์และมูลค่าต่างๆ 

50 

อ านวยด้านบริการ

ด้านการขนส่ง 

Conventional 

Services 

Transportation 

การอ านวยการบริการด้านการ

ขนส่ง 
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บทที ่4  

การวิเคราะห์และการพัฒนา 

 จากการที่ได้เข้าไปเยี่ยมชม บริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด เมื่อวันพุธ ที่4 กันยายน 

พ.ศ. 2562ในเร่ืองการศึกษาการน าเข้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมโปรไฟล์มาแปรรูปในงานอุตสาหกรรม  

โดยตามจุดประสงค์ ต่อไปนี้ 

1. การน าเข้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมมาแปรรูปอุตสาหกรรมของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 

เมื่อท าการสั่งซื้ออลูมิเนียมโปรไฟล์ เพื่อใช้ในการแปรรูปอุตสาหกรรมเรียบร้อย

แล้ว ผู้ผลิตจะท าการจัดส่งอลูมิเนียมโปรไฟล์โดยทางเรือและเมื่ออลูมิเนียมโปรไฟล์มาถึงท่าเรือ

คลองเตย ทางเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบจะท าเอกสารเพื่อช าระภาษีอากรแก่กรมศุลกากรเพื่อน า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ขึ้นจากท่าเรือคลองเตย แล้วดังนั้นฝ่ายประสานงานจะท าการจัดจ้างรถบรรทุก 6

ล้อ เพื่อขนย้ายสินค้ามาจัดเก็บในคลังสินค้าภายในบริษัท แล้วอีกส่วนหนึ่งน าไปแปรรูปเป็นสินค้า

ต่างเช่นชั้นวางของเป็นต้นต่อไป 

ภาพท่ี 4.1 การน าเข้าอลูมิเนียมโปรไฟล์ด้วยรถบรรทุก  
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ภาพท่ี 4.2 การขนย้ายอลูมิเนียมโปรไฟล์ 

ภาพท่ี 4.3 การน าเข้าส่วนประกอบของสินค้า 
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ภาพท่ี 4.4 สินค้าที่น าเข้ามา 
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ภาพท่ี 4.5 อะไหล่ที่น าเข้ามาจากประเทศเกาหลี 
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2.การลดต้นทุนในการน าเข้าอลูมิเนียมโปรไฟล์ของบริษัทดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 

  หลักการลดต้นทุนในเร่ืองของความพอประมาณที่น ามาใช้ในการท างานคร้ังนี้คือ การ

ค านึงความรู้ในการท างานเพื่อการตัดสินใจในการด าเนินงาน  โดยมีการศึกษารายละเอียดจากคู่มือ ขั้นตอน 

วิธีการท างานและความสมเหตุสมผล เมื่อศึกษาเสร็จแล้วจึงน ามาวางแผน  ด าเนินงานตามแผน และการ

ค านึงถึงความพอดีพอประมานในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดท าโมเดลและการด าเนินงาน

อ่ืนๆ เพื่อให้ได้งานที่มีความถูกต้องและมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

 3.น าความความรู้ท่ีได้ปรับใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 

  น าเอาความรู้ที่ไปศึกษาดูงานที่บริษัท ดีโปร คอร์โก้ จ ากัด มาศึกษาว่ามีการน าเข้าสินค้ามา

ทางไหนและประเทศไหนมีสินค้าที่เพียงพอต่อบริษัท น าเอาการด าเนินงานของบริษัท ดีโปร คอร์ปโก้ จ ากัด 

มาประยุกต์ใช้ในอนาคต เพื่อสร้างการเสริมสร้างธุรกิจของตนเองในอนาคต  และ เรียนรู้ที่

จะปรับปรุงด้านที่ไม่ถนัด ความถนัดและความสนใจมักเป็นสิ่งที่คู่กันควรตั้งเป้าหมายในอนาคตว่า ต้องการ

ประกอบอาชีพใด เพื่อจะได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เรียน 

4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน 

  น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองของความพอประมาณมาใช้ในการท างานคือ การค านึง

ความรู้ในการท างานเพื่อการตัดสินใจในการด าเนินงาน  โดยมีการศึกษารายละเอียดจากคู่มือ ขั้นตอน 

วิธีการท างานและความสมเหตุสมผล เมื่อศึกษาเสร็จแล้วจึงน ามาวางแผน  ด าเนินงานตามแผน และการ

ค านึงถึงความพอดีพอประมานในเร่ืองค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อท าให้เกิดการพัฒนาการคิดค้นสิ่งต่างๆ 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากการที่คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาเร่ืองการน าเข้าวัตถุดิบ (อลูมิเนียมโปรไฟล์ ) ของ

บริษัท ดีโปรคอร์ปโก้ จ ากัด  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ท าให้ทราบขั้นตอนและวิธีการที่จะน าเข้า

วัตถุดิบ และ พิธีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อด าเนินการด้านภาษีกรมศุลกากร วิธีการออกของ มาตรการน าเข้า

วัตถุดิบ ข้อกฎหมายรวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการน าเข้าวัตถุดิบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

สรุป 

  1.การน าเข้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมมาแปรรูปอุตสาหกรรมของบริษัท ดีโปรคอร์ปโก้ จ ากัด   

เมื่อท าการสั่งซื้ออลูมิเนียมโปรไฟล์ เพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นที่วางสินค้าแล้ว ผู้ผลิตจะท าการจัดส่งโดยทาง

เรือและเมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือ(คลองเตย) ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะท าเอกสารเพื่อช าระภาษีอากรแก่กรม

ศุลกากรเพื่อน าสินค้าขึ้นจากท่าเรือ(คลองเตย)  ฝ่ายประสานงานจะท าการจัดจ้างรถบรรทุกเพื่อขนย้ายสินค้า

มาจัดเก็บที่บริษัท แล้วอีกส่วนหน่ึงน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นวางสินค้า 

  2. การลดต้นทุนในการน าเข้าอลูมิเนียมโปรไฟล์ ของบริษัท ดีโปรคอร์ปโก้ จ ากัด คือการ

ค านึงความรู้ในการท างาน เช่นการศึกษาคู่มือในการท างานเมื่อศึกษาเสร็จแล้วจึงเร่ิมการวางแผน ด าเนินงาน

ตามแผนที่ตั้งไว้ และการค านึงถึงความพอดีพอประมาณในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดท า

โมเดลเพื่อให้ได้งานที่มีความถูกและตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  3. น าความรู้ที่ได้ปรับใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต ท าให้เข้าใจถึง

วิธีการด าเนินขั้นตอนในการน าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแปรรูปเป็นชั้นวางสินค้าจากประเทศจีนและพิธี

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อด าเนินการด้านภาษีกรมศุลกากร วิธีการออกของ การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง 

ๆ  และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการน าเข้าวัตถุดิบรวมถึงวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มีคุณภาพ

ของทางบริษัทฯ   

4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณมาเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน คือ การค านึงความรู้ในการท างานเพื่อการตัดสินใจในการด าเนินงาน  โดยมีการศึกษารายละเอียด

จากคู่มือ ขั้นตอน วิธีการท างานและความสมเหตุสมผล เมื่อศึกษาเสร็จแล้วจึงน ามาวางแผน  ด าเนินงานตาม
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แผน และการค านึงถึงความพอดีพอประมานในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดท าโมเดลและการ

ด าเนินงานอ่ืนๆ เพื่อให้ได้งานที่มีความถูกต้องและมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

   

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองการน าเข้าวัตถุดิบ (อลูมิเนียมโปรไฟล์) ของบริษัท ดีโปรคอร์ปโก้ จ ากัด  

ทางคณะผู้จัดท าได้พบปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรจะมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีความทันสมัยและชว่ยอ านวยความสะดวกในการ

เก็บข้อมูลการน าเข้าวัตถุดิบ 

2. เพิ่มความเข้มงวดและการคัดสรรในตัววัตถุดิบที่ได้น าเข้ามาใช้ในการแปรรูปให้มากขึ้น

กว่าเดิม เพื่อจะได้เพิ่มความมีคุณภาพของตัววัตถุดิบไปด้วย 

3. ควรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น ความมีเหตุผล ความรอบครอบและความ

ระมัดระวังการลงทุน มาใช้ในการท างานคร้ังต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้เรียน  

1. เน้ือหายังไม่ครบถ้วน 

2. ใช้เวลาพรีเซ็นต์นานเกินไป  

3. ปรับปรุงโมเดลใหม่ไม่สมบูรณ์  

 


