บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

2.1 ประวัติและความเป็ นมา
การค้าต่างประเทศนับเป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีบทบาทอย่างสําคัญยิ่งต่อการเร่ งรัด
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ได้พิจารณาเห็นว่า การค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านการส่ งสิ นค้าออกและการ
นํา สิ นค้า เข้า จะเป็ นทางหนึ่ ง ที่ ช่ วยให้การใช้และการจัดสรรทรั พ ยากรของโลกเป็ นไปโดยมี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ซึ่งจะอํานวยประโยชน์ต่อประเทศที่ทาํ การค้า
2.2 การนําเข้ าสิ นค้ า
2.2.1 การนําเข้าสิ นค้าช่วยให้ประชาชนในประเทศ มีสินค้าอุปโภค บริ โภคสมบูรณ์ และ
ในราคาที่เหมาะสม เพราะสิ นค้าบางชนิ ดประเทศผูน้ าํ เข้าไม่สามารถทําการผลิตได้ หรื อผลิตได้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศ การนําเข้าจึงเป็ นการบรรเทาการขาดแคลน และผลของ
การนําเข้าทําให้ผบู้ ริ โภคสิ นค้าในราคาที่เหมาะสม
2.2.2 การนําเข้าสิ นค้าเป็ นการเพิ่มการลงทุน ในกรณี ที่มีการนําสิ นค้าเข้า เพื่อทําการผลิตหรื
อนําวัตถุดิบเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิต ทําให้มีการจ้างงานเพื่อขึ้น และรายได้ประชากรก็เพิ่มมากขึ้น
2.2.3 เมื่อรัฐบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย รายได้ของ
รัฐบาลส่ วนหนึ่งมาจากภาษีศุลกากร
2.2.4 สิ น ค้า เข้า จากประเทศอุ ต สาหกรรมจะเป็ นตัว กระตุ ้น การผลิ ต สิ น ค้า ประเภท
อุตสาหกรรมภายในประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
2.3 ขั้นตอนการนําเข้ าสิ นค้ า
อันดับแรกผูน้ าํ เข้าควรที่จะศึกษา จัดทําแผนธุ รกิจเพื่อเป็ นแนวทางของการหาแหล่งผลิ ต
สิ นค้า (ผูข้ ายสิ นค้า ) การผลิ ต การกระจายสิ นค้าเข้าสู่ ตลาดเป้ าหมาย ลําดับถัดมาผูป้ ระกอบการ
นําเข้าสิ นค้าควรที่จะต้องศึกษา เกี่ยวกับระเบียบพิธีการนําเข้าสิ นค้าของกรมศุลกากร ที่วา่ ด้วยพิกดั
อัตราภาษีอากรสําหรับสิ นค้าที่นาํ เข้า สิ นค้าเป็ นสิ นค้าต้องห้ามหรื อสิ นค้าต้องกํากัด (สิ นค้าควบคุม
ต้องขออนุญาตนําเข้า) การขนส่ งสิ นค้า สิ ทธิ ประโยชน์ตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) การ
ประกันภัย สิ นค้า ผ่า นธนาคารการจัดเตรี ย มเอกสารเพื่ อการนําเข้าสิ นค้า เอกสารประกอบตาม
ขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเข้าสิ นค้ามีดงั นี้ บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) บัญชีรายละเอียดบรรจุ

หี บห่ อ (Packing List) ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading or Air Waybill) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน
(Insurance Premium Invoice) ใบอนุ ญาตหรื อหนังสื ออนุ ญาตสําหรับสิ นค้าควบคุ มการนําเข้า
ใบรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า (Certificate of Origin) กรณี ใช้สิทธิ ลดอัตราอากร เอกสารอื่น ๆ เช่น
เอกสารแสดงส่ วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสิ นค้า Material Safety Data Sheet, Catalog
เป็ นต้น ขั้นตอนถัดไปคือการจัดทําใบขนสิ นค้าขาเข้า ทําการตรวจสอบประเภทพิกดั อัตราอากร
และสิ ทธิ ประโยชน์ของการลดหย่อนหรื อยกเว้นอากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี และได้ชาํ ระ
อากรแล้วก็สามารถนําเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้าพร้อมใบเสร็ จเสี ยภาษีอากร เอกสาร Delivery
Order (D/O)ไปดําเนินการตรวจปล่อยสิ นค้าในท่าเรื อและขนถ่ายสิ นค้านําเข้ามาที่โกดังหรื อโรงงาน
หรื อบริ ษทั ถือเป็ นการสิ้ นสุ ดการนําเข้าสิ นค้า

รู ปที่2.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการนําเข้าสิ นค้า
ที่มา:หลักการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ สมชนก (คุม้ พันธุ์) ภาสกรจรัส พ.ศ.2556 หน้า 95

2.4 การขนส่ งสิ นค้ าไปยังจุดหมายปลายทาง
การขนส่ งสิ นค้าในปั จจุบนั มีบทบาทต่อวงการธุ รกิจการค้าเป็ นอย่างมาก เพราะการขนส่ ง
เป็ นวิธีเดียวที่จะนําสิ นค้าไปสู่ จุดหมายปลายทาง ตามต้องการได้ จึงกล่าวได้วา่ การขนส่ งเป็ นปั จจัย
ที่สาคัญของการค้าเกือบทุกประเภท จากเหตุผลดังกล่าวมานี้ การขนส่ งจึงได้รับการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ ว ควบคู่ไปกับความเจริ ญทางการค้าสื บมา
2.4.1 การขนส่ งทางบก แบ่งออกเป็ น 2 ระยะคือ การขนส่ งระยะแรก คือการขนส่ ง
ภายในประเทศ ซึ่ งเริ่ มต้นจากโรงงานหรื อคลังสิ นค้าไปยังท่าส่ งออก หรื อเขตแดนเพื่อเดินทางระยะ
หนึ่ง ไปยังระยะสองต่อไป
การขนส่ งระยะที่สอง คือเส้นทางการขนส่ งระหว่างประเทศสาหรับประเทศที่มีเส้นทาง
การขนส่ งติดต่อกัน ซึ่งประกอบไปด้วยรถบรรทุกและรถไฟ ซึ่งมีขอบเขตจํากัด
2.4.2
การขนส่ งทางนํ้า เป็ นการขนส่ งชนิ ดเดียวที่มีปริ มาณการขนส่ งสู งสุ ด เพราะ
สามารถนําสิ นค้าจากแหล่งผลิตทัว่ ทุกมุมโลกไปยังจุดหมายปลายทางได้มากที่สุด และเป็ นเส้นทาง
ที่เหมาะในเชิงพาณิ ชย์มากที่สุด เนื่ องจากค่าขนส่ งในเส้นทางน้าอยูท่ ี่อตั ราตํ่ากว่าเส้นทางอื่นๆ การ
ขนส่ งทางนํ้าแบ่งออกเป็ น 3 ระยะดังนี้
การขนส่ งระยะแรก สําหรับสิ นค้าจํานวนมากๆ ที่มีเส้นทางนํ้าจากโรงงานไปยังท่าส่ งออก
เช่น แม่น้ าํ ลําคลอง เป็ นต้น เส้นทางดังกล่าวนี้จะใช้เรื อลําเดียวเรื อท้องแบนขนถ่ายสิ นค้าระยะแรก
การขนส่ งระยะที่สอง เป็ นการขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศถ้าเป็ นขนส่ งในแบบ “เทกอง”
(Conventional) ซึ่ งอาจถือเป็ นเส้นระยะทางสุ ดท้าย เพราะการขนส่ งแบบเทกองยังไม่นิยมให้มีการ
ถ่ายลําเรื อ (Transshipment) เพราะการถ่ายลําอาจทําให้สินค้าบอบชํ้าและเสี ยหายได้ง่าย ผูซ้ ้ื อสิ นค้า
จะไม่ยอมให้มีการถ่ ายลําเรื อ สําหรับการขนส่ งในระบบตูค้ อนเทนเนอร์ นิยมขนส่ งในเรื อเล็ก
(Feeder) ไปต่อเรื อใหญ่อีกทอดหนึ่งซึ่ งมีการพัฒนามากขึ้น
การขนส่ งระยะที่สาม เป็ นการขนส่ งระยะสุ ดท้าย ถ้าเป็ นเมืองใหญ่ปลายทาง ที่ถา้ เป็ นเมือง
เล็กๆ เรื อคอนเทนเนอร์ ใหญ่ๆ (Liner) อาจจะไม่เข้าท่าเรื อ จาเป็ นต้องต่ออีกเที่ยวหนึ่ งก็ได้ ซึ่ งการ
ขนส่ งระบบคอนเทนเนอร์ ไม่วา่ จะมีการเปลี่ ยนลําเรื อกี่ลาํ ก็ตาม สิ นค้าจะอยูใ่ นตูค้ อนเทนเนอร์
ตลอด ไม่มีการจับต้องสิ นค้าอย่างเด็ดขาด จึงลดความเสี ยหายจากการเปลี่ยนเรื อไปได้
2.4.3 การขนส่ งทางอากาศ เป็ นเส้นทางเศรษฐกิจที่สาม ซึ่ งมีความจําเป็ นไม่แพ้เส้นทาง
อื่นๆ ตามพื้นที่ ข นส่ ง ทางอากาศมี จาํ กัดประกอบด้วยการขนส่ ง ทางอากาศราคาค่อนข้างแพง
สําหรับสิ นค้าบางกลุ่มที่เป็ นสิ นค้าที่มีราคาค่อนข้างสู งหรื อสิ นค้าที่มีอายุส้ ัน เช่น ทองคํา อัญมณี

พืชผัก ผลไม้ หรื อดอกไม้ สิ นค้ากลุ่มดังกล่าวจําเป็ นต้องขนส่ งทางอากาศ เพราะจะทําให้สินค้าถึง
มือผูร้ ับทุกแห่ งหนได้อย่างอย่างรวดเร็ วทันตามกําหนดรับมอบปลายทาง ข้อได้เปรี ยบสําหรับการ
ขนส่ งทางอากาศคือ สามารถขนส่ งไปยังจุดหมายปลายทางได้ทุกที่ที่เครื่ องบินไปส่ ง ซึ่ งมากกว่า
เส้นทางอื่น
2.5 ความรู้ เกีย่ วกับเรื่องเอกสาร L/C (Letter Of Credit )
คือ ระบบ L/C มีไว้สาํ หรับรองรับธุ รกิจที่มีการซื้ อขายสิ นค้าระหว่างประเทศโดยใช้ตรา
สารL/Cในการชําระค่าสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่ใช้ในการชําระเงินค่าสิ นค้าในการ
ซื้ อ ขายสิ นค้าระหว่างประเทศ โดยที่ธนาคารผูเ้ ปิ ดL/Cมีภาระที่จะชําระค่าสิ นค้าให้กบั ผูข้ ายสิ นค้า
การที่ธนาคารยินยอมเปิ ดL/Cให้กบั ลูกค้าหรื อผูซ้ ้ื อเท่ากับธนาคารมีภาระ ผูกพันที่จะชําระ ค่าสิ นค้า
นั้นด้วย การนําระบบ L/C มาใช้ในการค้าระหว่างประเทศนั้น ช่วยให้การซื้ อขายสิ นค้าระหว่าง
ประเทศและการชําระเงินมีความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายยังไม่มี
ความมัน่ ใจซึ่ งกันและกันในด้านการเงิน ภาษา การใช้เงิ นตราต่างสกุลกัน และประเพณี การค้าที่
แตกต่างกันระบบ L/C สามารถปกป้ องผูซ้ ้ื อให้ได้รับการปฏิ บตั ิตามสัญญาด้วยการระบุระยะเวลา
และเงื่อนไขที่แน่ชดั ที่ผขู ้ ายต้องปฏิบตั ิก่อนที่จะได้รับชําระเงิน เช่น วันที่ส่งสิ นค้า , รายละเอียดของ
สิ นค้า เอกสิ ทธิ ต่าง ๆ และเงื่อนไขอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็ปกป้ องผูข้ ายสิ นค้าในการได้รับชําระเงิน
โดยการที่ธนาคารผูเ้ ปิ ดรับผิดชอบในการชําระเงินให้กบั ผูข้ ายหากผูข้ าย ปฏิบตั ิถูกต้องตามเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่ L/C ระบุไว้ โดยทัว่ ไป แล้วมีผเู ้ กี่ยวข้องด้วยกัน 4 ฝ่ าย คือ ผูซ้ ้ื อ, ธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C , ผูข้ าย
และธนาคารผูแ้ จ้ง L/C
2.5.1 เงื่อนไขการใช้ L/C
L/C สามารถปกป้ องผูซ้ ้ื อให้ได้รับการ ปฏิบตั ิตามสัญญาด้วยการระบุระยะเวลา
และเงื่อนไขที่แน่ชดั ที่ผขู ้ ายต้องปฏิบตั ิก่อนที่จะได้รับชําระเงิน เช่น วันที่ส่งสิ นค้า , รายละเอียดของ
สิ นค้า เอกสิ ทธิ ต่าง ๆ และเงื่อนไขอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็ปกป้ องผูข้ ายสิ นค้าในการได้รับชําระเงิน
โดยการที่ธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C รับผิดชอบในการชําระเงินให้กบั ผูข้ ายหากผูข้ าย ปฏิบตั ิถูกต้องตาม

รู ปที่2.2 เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ โดยทัว่ ไป แล้วผูเ้ กี่ยวข้องด้วยกัน 4 ฝ่ าย คือ ผูซ้ ้ื อ, ธนาคารผูเ้ ปิ ด
L/C, ผูข้ าย และธนาคารผูแ้ จ้ง L/C
ที่มา:สุ ภาคย์ อินทองคง,คู่มือเตรี ยมตัวการนําเข้าสิ นค้า [Online],19 เมษายน 2550.
2.5.2 ขั้นตอนการเปิ ดL/C
หลังจากที่ผูส้ ่ งออกส่ งสิ นค้าไปต่าง ประเทศแล้ว จะต้องรวบรวมและจัดเตรี ยม
เอกสารส่ งออก ตามเงื่ อนไขและข้อตกลงเพื่อยืนยันต่อธนาคารภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยยื่น
เอกสารทั้งหมดกับต้นฉบับและแบบฟอร์ มใบคําขอยื่นเอกสารเพื่อขอ ขึ้นเงิ น เมื่อได้รับเอกสาร
ตามที่ยื่นมา ธนาคารจะให้บริ การตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน และ สมบูรณ์ ของเอกสารกับ L/C
ต้นฉบับ และแจ้งผลการตรวจให้ทราบก่อนที่จะส่ งเอกสาร ดังกล่าวไปเรี ยกเก็บเงิ นกับธนาคารผู ้
เปิ ด L/C
2.5.3 ขั้นตอนการบันทึกรายการ
2.5.3.1 บันทึกรายการขายสิ นค้าโดยการขายเชื่อที่ระบบ Sale Order > SO Data
Entry > เมนูขายเชื่อหลังจากที่ได้รับเอกสาร L/C จากธนาคารผูซ้ ้ื อ เป็ นผูอ้ อก L/C ให้นาํ มาบันทึก
รายการที่ระบบ Letter Of Credit > LC Data Entry > Letter of Credit เพื่อบันทึกเอกสาร L/C ที่เป็ น
การยื น ยัน การชํา ระค่ า สิ น ค้า และ ระบุ ร ะยะเวลาในการขึ้ น เงิ น และรายละเอี ย ดลู ก หนี้ และ
รายละเอียดสิ นค้าที่ได้เปิ ดการซื้ อขายกันระหว่างประเทศ
-บันทึกรายการขายสิ นค้าที่ระบบ Sale Order > SO Data Entry > เมนูขายเชื่อ เมื่อ
ได้รับการเอกสาร L/C เพื่อยืนยันการซื้ อสิ นค้าแล้ว
-การบันทึกขายสิ นค้าจะมี Rate อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมาเกี่ยวข้องซึ่ ง
รู ปแบบการกําหนดตาม อัตราแลกเปลี่ ยนแห่ งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้ โดยทําการบันทึกที่ Tab
Rate

- จากนั้นบันทึกรายการระบบ Letter of Credit > LC Data Entry > Letter of Credit
- การบันทึ ก ที่ หน้า ต่ างนี้ ในส่ วนรหัส สิ นค้า เป็ นเพีย งการบันทึ ก รายละเอี ย ด
รหัสสิ นค้าเท่านั้นซึ่ งไม่มีผลต่อ Stock สิ นค้า
- ช่ อง Expire date การบันทึกที่หน้าต่างนี้ เป็ นการบันทึกในส่ วนของเอกสารที่
ได้รับจากผูซ้ ้ื อ หรื อธนาคารผูซ้ ้ื อเพื่อกําหนดวันนํา L/C ขึ้นเงิน ซึ่ งจะมีให้กาํ หนดวันหมดอายุของ
เอกสารฉบับนี้ในการนําขึ้นเงิน
- ช่อง Bank ระบุธนาคารที่จะนําขึ้นเงิน ซึ่ งธนาคารนี้ จะระบุเป็ นธนาคารเกี่ยวข้อง
กับการออก L/C
2.5.3.2 เมื่อถึงกําหนดระยะเวลานํา L/C ไปขึ้นเงินกับธนาคารให้มาบันทึกที่ ระบบ
Letter of Credit > LC Data Entry > Packing Credit เพื่อบันทึกรายการทางระบบบัญชีและตัดการ
ชําระหนี้ เอกสาร L/C ตามระยะเวลาที่ได้กาํ หนดการขึ้นเงิ นไว้ในตราสาร L/C ซึ่ งจะมีค่าอากร,
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
Tab Detail มีข้ นั ตอนการบันทึก โดยอ้างอิง เอกสารจากหน้าต่าง Letter Of Credit ที่ช่อง
L/C No. มาทํารายการ ด้วยการ click ที่ปุ่ม drop down โปรแกรมจะอ้างอิงเอกสารมาให้ บันทึก
ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร, ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ช่อง Packing Credit Amount ให้
ระบุยอดเงินที่ได้บนั ทึกขายไป ที่หน้าเมนูขาย ยอดเงินบาทที่แปลงเป็ นเงินบาทไทย เท่านั้น จากนั้น
จะได้ผลลัพ ธ์ ที่ จะได้รับเงิ นคื อ นํายอดเงิ น Packing Credit Amount หัก ยอดค่ า ใช้จ่า ยคื อ
ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร, ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับ เงินโอน ที่จะได้รับเข้ามา
ตามเอกสารหน้า L/C ที่ได้เปิ ดกันและได้ยนื ยันเอกสารที่ได้รับจากการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
- Tab Transfer In ให้นาํ ยอดเงินที่จะได้รับมาบันทึกรายการเงินโอน
-Tab GL แสดงผลการ Post GL
การบันทึกค่าธรรมเนี ยม, ค่าอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในหน้าต่างนี้ จะมีผลต่อระบบ GL ทันที ซึ่ ง
เมื่อไปบันทึกรายการรับชําระหนี้โปรแกรมจะ ทําการปรับปรุ งรายการ Packing Credit ให้อีกครั้ง
2.5.3.3 เมื่ อบันทึ ก รายการตามข้อที่ (3) เรี ยบร้ อยให้ไปบันทึก รายการที่ระบบ
Account Receivable > AR Data Entry > เมนูรับชําระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่ อมาบันทึก
รายการรับชําระหนี้ และ อ้างอิงเอกสาร L/C จาก Tab P/C มาบันทึกรับชําระหนี้ดว้ ย L/C

- Tab Detail อ้างอิงเอกสารจากการบันทึกขายเชื่อมากบันทึกรายการก่อน
- Tab P/C อ้างอิงเอกสารจากหน้าต่าง Packing Credit มาเพื่อบันทึกรายการ Receive
- Tab Receive โปรแกรมจะแสดงยอดที่อา้ งอิงมาจากเอกสาร ขายเชื่อด้านเครดิต และจาก Packing
Credit ด้านเดบิต ให้
- Tab GL
> โปรแกรมจะทําการปรับรายการจากที่ได้ เครดิต Packing Credit ไว้ที่เมนู Packing Credit เป็ น
DR. Packing Credit
CR.ลูกหนี้

*****
*****

เพื่อตัดรายการลูกหนี้จากการ์ ดลูกหนี้ให้
2.5.3.4การชําระเงินทางการค้าโดยเปิ ด LETTER OF CREDIT
การขอเปิ ด LETTER OF CREDIT เพื่อการสั่งสิ นค้าเข้าหลังจากผูซ้ ้ื อ
สิ นค้า ได้เจรจาขอซื้ อสิ นค้า จากผูข้ ายในต่ า งประเทศและได้ท าํ สั ญญา ข้อตกลงซื้ อ -ขาย สิ น ค้า
ระหว่างกันเรี ยบร้อยแล้ว จึงมาติดต่อธนาคารเพื่อขอลงเงินในการเปิ ด L/Cโดยนําหลักทรัพย์มาเป็ น
หลักประกันตามที่ธนาคารต้องการ และเพื่อความสะดวกในภายหน้าผูซ้ ้ื อควรขอเปิ ดวงเงินประเภท
TRUST RECEIPT ควบคู่พร้ อมไปด้วย ผูซ้ ้ื อดําเนิ นการกรอกรายละเอี ยดในใบคําขอเปิ ดL/C
(APPLICATION FOR OPENING OF LETTER OF CREDIT ) ซึ่ งขอแบบฟอร์ มได้จากธนาคาร
โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนตรงกับสัญญาซื้ อขาย หรื อ PROFORMA INVOICE ที่ได้รับจาก
ผูข้ ายสิ นค้า ยืน่ หลักฐานในการซื้ อ-ขาย ซึ่ งมีหลายรู ปแบบ เช่น

-ใบเสนอราคา ( PROFORMA INVOICE )
-สัญญาซื้ อ - ขาย (CONTRACT )
-สัญญาขาย ( SALES CONTRACT )
-สัญญาซื้ อ ( PURCHASE CONTRACT )

-ใบยืนยันการซื้ อ ( PURCHASE CONFIRMATION )
คําสั่งซื้ อ ( ORDER )หลังจากผ่านการตรวจเอกสารที่ยื่นขอเปิ ด L/C แล้ว ธนาคารของผูซ้ ้ื อ
จะดําเนินการเปิ ด L/C ไปยังธนาคารของผูข้ ายในต่างประเทศ พร้อมกับเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้
จากผูข้ อเปิ ด L/C ซึ่ งค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนี ยมการเปิ ด L/C ( ตามอัตราที่ธนาคาร
กําหนด ) ค่าไปรษณี ยากร ค่า TELEX/S.W.I.F.T. และอื่นๆ ( ถ้ามี )เมื่อธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C ได้รับ
เอกสารต้นฉบับแล้ว หากเอกสารระบุให้ชาํ ระเงินทันที ( SIGHT ) จะแจ้งให้ผซู ้ ้ื อมาชําระเงิน แต่ถา้
หากเอกสารระบุให้จ่ายเงิน โดยมีกาํ หนดระยะเวลา ( USANCE ) จะแจ้งให้ผซู ้ ้ื อมารับรองตัว๋ จึงจะ
ส่ งมอบเอกสารต้นฉบับให้แก่ผูซ้ ้ื อ เพื่อไปดําเนิ นการออกสิ นค้า (ที่มา:การเรี ยนรู้ วิธีดาํ เนิ นธุ รกิ จ
นําเข้า-ส่ งออก ครบวงจร สุ เมษ เลิศจริ ยพร พ.ศ.2553 หน้า40-42)
2.6 การแก้ไข LETTER OF CREDIT ( AMENDMENT )
เมื่ อธนาคารผูเ้ ปิ ดL/Cได้ท าํ การเปิ ดL/Cตามคํา ขอของผูซ้ ้ื อไปยัง ธนาคารของผูข้ ายใน
ต่างประเทศแล้ว ต่อมาภายหลัง ผูซ้ ้ื อจําเป็ นต้องยื่นคําขอทําการแก้ไขข้อความบางอย่างที่ระบุไว้ใน
L/C ฉบับเดิม อาทิ เช่น
-

การลดหรื อเพิ่ม หรื อแก้ไขจํานวนเงินของ L/C
การเพิ่มหรื อลดราคาสิ นค้า
การเพิม่ หรื อลดจํานวนสิ นค้า
การขยายระยะเวลาของการส่ งสิ นค้า
การขยายวันหมดอายุของ L/C
การเปลี่ยนแปลงการส่ งสิ นค้าแบบบางส่ วนได้ ( PARTIAL SHIPMENT )
การเปลี่ยนแปลงการส่ งสิ นค้าให้สามารถถ่ายเรื อได้ ( TRANSHIPMENT )
ผูซ้ ้ื อ - ผูข้ าย ต้องการยกเลิก L/C
เงื่อนไขอื่นๆ

การขอ แก้ไ ข L/C เป็ นหน้ า ที่ ข องผู ้ซ้ื อ ที่ จ ะต้อ งยื่ น หนั ง สื อ คํา ขอแก้ ไ ขเครดิ ต (
APPLICATION OF AMENDMENT TO L/C ) หรื อจดหมายจากผูซ้ ้ื อต่อธนาคารทุกครั้ง พร้อมทั้ง
หลักฐานยินยอมจากผูข้ าย ที่ ใ ห้แก้ไ ขเครดิ ตได้ เมื่ อธนาคารอนุ ม ตั ิ ค าํ ขอแก้ไขดัง กล่ าวแล้ว จะ
ดําเนิ นการแก้ไข L/C โดยปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับการเปิ ด L/C ไปยังธนาคารของผูข้ าย หลังจากทํา
การแก้ไข L/C แล้ว ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการแก้ไขแต่ละครั้ง บวกด้วยค่าไปรษณี ยากร หรื อ
ค่า TELEX / S.W.I.F.T. ที่ใช้ในการติดต่อแก้ไขนั้น

2.7 เอกสารนําเข้ าLETTER OF CREDIT
เมื่อผูร้ ับผลประโยชน์ ( BENEFICIARY ) ได้รับต้นฉบับ L/C ซึ่ งออกโดยธนาคารของผูซ้ ้ื อ
( ISSUING BANK ) ผ่านมายังธนาคารของผูแ้ จ้งเปิ ด L/C (ADVISING BANK ) ในประเทศของ
ผูข้ ายแล้ว ผูข้ ายจะดําเนิ นการเตรี ยมสิ นค้าเพื่อส่ งออก และเมื่ อส่ งออกสิ นค้าแล้ว ก็จะจัดเตรี ยม
เอกสารตามที่ L/C กําหนด มายื่นแก่ธนาคารของตน เพื่อส่ งไปเรี ยกเก็บเงิ นยังธนาคารของผูซ้ ้ื อ
เอกสารที่ส่งไปเรี ยกเก็บเงินยังธนาคารของผูซ้ ้ื อ ได้แก่
-

ตัว๋ แลกเงิน หรื อ ใบเสร็ จ ( BILL OF EXCHANGE / RECEIPT )
ใบกํากับราคาสิ นค้า ( INVOICE )
เอกสารการขนส่ งสิ นค้า ( TRANSPORT DOCUMENTS )
ใบตราขนส่ งทางเรื อ ( BILL OF LADING )
ใบรับขนสิ นค้าทางอากาศ ( AIR WAYBILL / AIR CONSIGNMENT NOTE )
ใบรับส่ งพัสดุทางไปรษณี ย ์ ( PARCEL POST RECEIPT )
ใบรับส่ งพัสดุทางรถไฟ
ใบรับรองแหล่งกําเนิดของสิ นค้า ( CERTIFICATE OF ORIGIN )
เอกสารการบรรจุหีบห่อ ( PACKING LIST )
กรมธรรม์ประกันภัย ( INSURANCE POLICY / CERTIFICATE )
ใบรับรองอื่นๆ ( OTHER CERTIFICATES )
เอกสารเรี ยกเก็บเงินสิ นค้าขาเข้า ( IMPORT BILL FOR COLLECTION )

" BILL FOR COLLECTION หรื อ B/C " คือ ตัว๋ เรี ยกเก็บที่ธนาคารผูซ้ ้ื อ ( COLLECTING BANK )
ได้รับจากธนาคารผูข้ าย ( REMITTING BANK ) เพื่อเรี ยกเก็บเงินจากผูซ้ ้ื อหรื อให้ผซู ้ ้ื อรับรองตัว๋
เมื่อ COLLECTING BANK เรี ยกเก็บเงินได้แล้ว จะโอนเงินตามมูลค่าของตัว๋ ไปให้ผขู ้ ายโดยไม่มี
ข้อผูกพันใดๆ การค้าขายโดยวิธีน้ ี ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายค่อนข้างจะไว้วางใจและมีติดต่อกันมานาน ตัว๋
เรี ยกเก็บนี้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.D/A ( DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE )
2.D/P ( DOCUMENTS AGAINST PAYMENT ) แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ D/PSIGHT , D/P TERM
2.8 การส่ งมอบเอกสารเรียกเก็บ ( B/C )

เมื่ อธนาคาร ได้รับตัว๋ เรี ยกเก็ บและเอกสารส่ ง สิ นค้าจาก REMITTING BANK แล้ว
ธนาคารจะทําหน้าที่จดั การเรี ยกเก็บเงินตามตัว๋ นั้น และรายงานผลการเรี ยกเก็บให้ทราบเท่านั้น โดย
ธนาคารจะถือปฏิบตั ิตามคําสั่งของ REMITTING BANK เช่น ถ้าตัว๋ เป็ น เทอม D/P SIGHT ก็จะส่ ง
มอบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผซู ้ ้ื อ เมื่อได้รับการชําระเงินเท่านั้น สําหรับตัว๋ D/A ธนาคารจะส่ งมอบ
เอกสารให้แก่ผซู ้ ้ื อ ก็ต่อเมื่อ ผูซ้ ้ื อได้เซ็ นรับรองตัว๋ และเรี ยกเก็บเงิ นจากผูซ้ ้ื อเมื่ อครบกําหนด แต่
ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ผซู ้ ้ื อปฏิเสธการชําระเงิน เมื่อธนาคารได้รับเงินจากผูซ้ ้ื อแล้ว ก็จะ
จัดการโอนเงิน หรื อมอบอํานาจให้
REMITTING BANK หักบัญชีของธนาคารที่ฝากไว้กบั REMITTING BANK แต่ในกรณี ที่
ธนาคารเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ก็จะรี บแจ้งให้ REMITTING BANK ทราบโดยด่วนนอกจากธนาคารจะ
ปฏิ เสธตามคําสั่ งของ REMITTING BANK แล้วธนาคารจะปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยยึดถื อระเบีย บ
ข้อบังคับเกี่ ยวกับ ตัว๋ เรี ยกเก็บฉบับที่ 522 ( UNIFORM RULES FOR COLLECTION ICC
PUBLICATION NO.522 ) ของหอการค้านานชาติ
2.9 การออกหนังสื อคํา้ ประกัน ( SHIPPING GUARANTEE )
เป็ นบริ การออกหนังสื อคํ้าประกันเพื่อการออกสิ นค้าที่ธนาคารมอบให้แก่ผซู ้ ้ื อ เพื่อนําไป
ยื่นให้แก่บริ ษทั เรื อเพื่อขอรับสิ นค้า กรณี ที่สินค้ามาถึงก่อนที่ธนาคารจะออกเอกสารสิ นค้าเข้าจาก
ต่างประเทศ หรื อเอกสารอาจมาถึ งแล้ว แต่เอกสารเอกสิ ทธิ์ อาจไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถนําไปออก
สิ นค้าได้ เช่ น B/L ไม่มีลายเซ็น หรื อมิได้สลักหลัง ดังนั้นหากจะรอการแก้ไขเอกสาร อาจล่าช้า
เกิ นไป มีผลให้ผขู ้ ายประสบปั ญหาการส่ งมอบสิ นค้าล่าช้า หรื ออาจเสี ยค่าใช้จ่ายสู งขึ้นถ้าไม่ออก
ของตามกํา หนดระยะเวลาที่ ก รมศุ ล กากร กําหนดไว้ ในการคํ้าประกันการออกสิ นค้า ธนาคาร
รับรองว่า ธนาคารควรรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสี ยหายทั้งปวงให้แก่บริ ษทั เรื อ ในกรณี ที่บริ ษทั เรื อ
ได้มอบสิ นค้าตามที่ระบุ ในหนังสื อคํ้าประกันที่ เกิ ดความ เสี ยหายขึ้ น การออกหนังสื อคํ้าประกัน
ทางธนาคารผูอ้ อก จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ จากผูซ้ ้ื อตามที่ธนาคารกําหนด
- เอกสารต่ า งๆที่ ผู ้ซ้ื อ ต้อ งยื่ น เพื่ อ ขอให้ ธ นาคารออกหนั ง สื อคํ้า ประกั น (SHIPPING
GUARANTEE) มีดงั นี้
- แบบฟอร์ม LETTER OF UNDERTAKING ( คําขอออกหนังสื อคํ้าประกัน )
- แบบฟอร์ มหนังสื อคํ้าประกันจากบริ ษทั เรื อ
แบบฟอร์ ม TRUST RECEIPT ในกรณี ลูกค้ามีวงเงิน T/R และขอทํา T/R ด้วย ถ้าไม่ได้ทาํ T/R
จะต้องชําระค่าสิ นค้าเต็มมูลค่าที่ขอทํา SHIPPING GUARANTEE

- COPY INVOICE จากผูข้ าย ( ผูส้ ่ งออก )
- COPY B/L ( จากผูข้ ายส่ งให้ หรื อขอจากบริ ษทั เรื อ
SHIPPING GUARANTEE ยกเลิกได้โดยการนําต้นฉบับ B/L ซึ่ งผูซ้ ้ื อได้สลักหลังเรี ยบร้อย
แล้ว ( ธนาคารเป็ นผูส้ ่ งต้นฉบับ B/L ให้ผซู ้ ้ื อสลักหลัง ) แลกคืนจากบริ ษทั เรื อ ในกรณี ที่สินค้าส่ งมา
ทางสายการบิน และทางพัสดุ ไปรษณี ยม์ าถึ งก่อนเอกสาร ผูซ้ ้ื อสามารถติดต่อสายการบินให้ออก
DELIVERY ORDER และยื่นความจํานงต่ อธนาคาร ถ้า ประสงค์จะออกสิ นค้า ก่ อน โดยยื่น
แบบฟอร์ ม T/R หรื อแจ้งชําระเงิ นค่าสิ นค้า เพื่อขอให้ธนาคารสลักหลัง DELIVERY ORDER
สําหรับสิ นค้าที่ส่งทางสายการบิน และ PARCEL POST RECEIPT สําหรับสิ นค้าที่ส่งทางพัสดุ
ไปรษณี ย ์ เพื่อนําไปออกสิ นค้า
2.10 การให้ สินเชื่อสิ นค้ าเข้ า ( IMPORT FINANCING )
เพื่อช่วยให้ผซู ้ ้ื อมีเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งสิ นค้าเข้า และนําไปปล่อยต่อให้แก่ผขู ้ ายราย
ย่อย ธนาคารจึงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผสู ้ งั่ สิ นค้าเข้าในรู ปของสิ นเชื่อ สิ นค้าเข้า และนําไป
ปล่อยต่อ ให้แก่ผขู ้ ายรายย่อย โดยผูน้ าํ เข้า T/R ต่อธนาคารเพื่อสาม
ไปรั บ สิ น ค้า จากท่ า เรื อ มาจํา หน่ า ยก่ อ น และชํา ระคื น ธนาคารเมื่ อ ครบกํา หนดชํา ระเงิ น โดย
กรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้ายังเป็ นของธนาคารอยู่ จนกว่าผูน้ าํ เข้าชําระเงินคืนธนาคารได้เสร็ จสิ้ น
2.11 ลักษณะของวงเงินการให้ สินเชื่อ
1.วงเงินเฉพาะราย : เป็ นวงเงินที่ให้แก่ลูกค้า โดยกําหนดจํานวนเงิน จํานวนใดจํานวนหนึ่ง
เพียงครั้งเดียว หรื อผูซ้ ้ื อรายใดรายหนึ่งหรื อบางรายที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าประเภทนี้อาจจะเป็ นลูกค้า
ที่สั่งสิ นค้าประเภทเครื่ องจักรเพื่อผลิ ต สิ นค้า เมื่อจ่ายเงินแล้วจะยกเลิ กวงเงินไปใช้เครดิ ตประเภท
อื่นแทน
2.วงเงินชัว่ คราว : เป็ นวงเงินให้แก่ลูกค้า โดยกําหนดอายุการใช้วงเงิน เช่น วงเงินชัว่ คราว 6
เดือน หรื อ 1 ปี เมื่อครบอายุวงเงินชัว่ คราวแล้ว ถ้าธนาคารพอใจผลการใช้วงเงิน ก็อาจจะพิจารณา
ให้เป็ นวงเงินถาวรได้
3.วงเงินถาวร : เป็ นวงเงินที่ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถใช้หมุนเวียนภายในวงเงิ นตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
2.12 วงเงินสิ นเชื่อเพือ่ การสั่ งสิ นค้ าเข้ า

การให้สินเชื่อสิ นค้าเข้า สามารถจําแนกประเภทวงเงินได้ดงั นี้
วงเงินเปิ ด L/C ผูซ้ ้ื อสั่งให้ธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C ( ISSUING BANK ) ทําการเปิ ด L/C ไปให้
ผูข้ าย โดยที่ L/C ดังกล่ า วเป็ นหนัง สื อรั บ รองว่า ถ้าผูข้ ายได้ยื่นเอกสารที่ ถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดของ L/C แล้ว ธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C จะจ่ายค่าสิ นค้าตามเทอมการชําระเงินในตัว๋ ที่ส่งมาจาก
ธนาคารผูร้ ับซื้ อตัว๋ ( NEGOTIATING BANK ) เป็ นการจ่ายเงินแทนผูซ้ ้ื อผ่านธนาคาร ผูร้ ับซื้ อตัว๋
ไปก่อนเมื่อ ISSUING BANK ได้รับเอกสารการส่ งออกจาก Negotiating Bank จะดําเนินการตรวจ
เอกสารจนแน่ใจว่าถูกต้องตาม L/C ที่เปิ ดไป แล้วจึงแจ้งและเรี ยกเก็บเงินจากผูซ้ ้ื อ ก่อนที่จะมอบ
เอกสารสิ ทธิ การครอบครองสิ นค้าให้ วงเงิน T/R ( Trust Receipt ) คือ หนังสื อสัญญาที่ลูกค้า (ผูน้ าํ
เข้า ) ทํา ไว้ต่อธนาคารเป็ นการรั บ รองว่า ธนาคารยัง มี สิ ท ธิ์ ในสิ นค้า นั้น และมี อาํ นาจที่ จะเรี ย ก
กลับคื นได้ทุกเวลา การที่ ลูกค้าครอบครองสิ นค้าก็เพื่อนําไปจําหน่ ายเท่านัน่ และกระทําไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของธนาคาร เมื่อจําหน่ายได้แล้ว จะนําเงินมาชําระคืนให้แก่ธนาคาร วงเงิน T/R คือ
การให้สินเชื่ อสิ นค้าเข้าแก่ผนู ้ าํ เข้า โดยธนาคารจะเป็ นผูช้ าํ ระค่าสิ นค้าให้ก่อน เมื่ อผูน้ าํ เข้าได้รับ
ชําระเงิ นจากสิ นค้าที่นาํ ไปขาย ก็จะนําเงิ นดังกล่าวมาชําระคืนธนาคาร ธนาคารจะตกลงกับลูกค้า
โดยให้วงเงิ นซึ่ งตกลงกันไว้ รวมถึ งระยะเวลาการชําระเงิน เมื่อครบกําหนดการชําระเงินตาม T/R
แล้ว ธนาคารก็ จะเรี ย กเก็ บ เงิ นลู ก ค้า ตามมู ล ค่ า ของเอกสารที่ ส่ ง มอบให้ ร วมทั้ง ดอกเบี้ ย และ
ค่าธรรมเนี ยมการทํา T/R อนึ่ ง ผูน้ าํ เข้าสามารถขอกูเ้ งินได้ท้ งั ในรู ปเงินตราต่างประเทศ หรื อในรู ป
เงินบาท โดยทําตัว๋ สัญญาใช้เงินไว้ต่อธนาคาร หากผูน้ าํ เข้าไม่ตอ้ งการเสี่ ยงในเรื่ องความผันผวนใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ควรกูเ้ ป็ นเงินบาท วงเงินสิ นเชื่อ ( L/C LOAN ) เป็ นการให้
สิ นเชื่ อเฉพาะราย เพื่อสั่งซื้ อสิ นค้าประเภททุนเป็ นสิ นเชื่ อระยะยาวในรู ปเงินบาท มีระยะเวลาผ่อน
ชํา ระเป็ นงวดๆ แล้วแต่ จะตกลงกัน สํา หรั บ ดอกเบี้ ย ของเงิ นกู้ป ระเภทนี้ จะกํา หนดในอัตราที่
แน่นอนตั้งแต่อนุ มตั ิวงเงิน สิ นเชื่ อเงินกูเ้ พื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Export - Import Loan ) เป็ น
สิ นเชื่อระยะยาวอีกประเภทหนึ่ง โดยธนาคารจัดหาแหล่งเงินกูจ้ ากต่างประเทศ ให้สําหรับใช้ในการ
ชําระค่าสิ นค้าประเภททุนที่สั่งซื้ อจากต่างประเทศผูใ้ ห้กู้ นั้นๆ เป็ นเงินตราต่างประเทศเพื่อชําระค่า
สิ นค้าให้แก่ตน ซึ่ งธนาคารก็จะติดต่อธนาคารในต่างประเทศให้เพื่อเป็ นแหล่งเงินกู้ ( Exim Bank )
ในรู ป Export - Import Loan โดยผูซ้ ้ื ออาจจะเป็ นผูก้ โู้ ดยตรง โดยมีธนาคารในประเทศ เป็ นผูค้ ้ าํ
ประกันเงินกู้ ( GUARANTOR ) หรื อธนาคารจะเป็ นผูก้ เู้ องและนํามาให้ผซู ้ ้ื อกูต้ ่อ ( RELENDING )
โดยเรี ย กหลัก ทรั พ ย์ค้ าํ ประกันเงิ นกู้จากผูซ้ ้ื อไว้ด้วย ธนาคารในประเทศผูข้ ายจะปล่ อยกู้ใ ห้แก่
ธนาคารในประเทศผูซ้ ้ื อ โดยมีกาํ หนดระยะเวลาการกูแ้ ละอัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าปกติ เพื่อเป็ นการา
สนับสนุ นผูส้ ่ งออกสิ นค้าประเภททุน ในประเทศของตนให้ขายมายังประเทศผูซ้ ้ื อได้ (หลักการ
จัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ สมชนก (คุม้ พันธุ์) ภาสกรจรัส พ.ศ.2556 หน้า140-145)

2.13 การนําเข้ าสิ นค้ า
เมื่อคุณเป็ นมือใหม่ และ แต่ยงั ไม่มีความรู ้ในเรื่ องการนําเข้าแนะนําให้สั่งซื้ อสิ นค้าโดย
ขอให้ผขู้ าย เสนอขายในราคาเทอม CIF BANGKOK
(ให้ผขู ้ ายต้นทางจ่ายค่า FREIGHTและค่าประกันภัยโดยรวมอยูใ่ นราคาสิ นค้าแล้ว ) ผูข้ ายใน
ต่างประเทศจะเป็ นผูห้ าสายเรื อและนําสิ นค้าบรรทุกลงเรื อจากประเทศผูข้ ายส่ งมาที่ท่าเรื อคลองเตย,
แหลมฉบัง เมื่อสิ นค้าของคุณมาถึงไทย จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อนําสิ นค้าออกจากท่าเรื อ ดังนี้
-ถ้าเริ่ มนําเข้าครั้งแรกต้องไปขึ้นทะเบียนผูน้ าํ เข้า-ส่ งออกในระบบ PAPERLESS ของศุลกากรก่อน
-สิ นค้าของคุณเป็ น ของต้องห้าม หรื อ ของต้องกํากัด การนําเข้าหรื อไม่ ถ้าเป็ นของต้องกํากัด ต้อง
ดําเนินการขออนุ ญาตให้เสร็ จก่อนการนําเข้า
ถ้าสิ นค้าของคุณไม่เป็ น ของต้องห้าม ต้องกํากัด จะมีค่าใช้จ่าย ประมาณนี้
1.ค่าภาษีนาํ เข้าสําหรับสิ นค้าทัว่ ๆไปหรื อสิ นค้า พวกวัตถุดิบธรรมดา
1.1 วิธีคิดภาษีนาํ เข้าส่ วนใหญ่คือ (ราคานําเข้าตาม INVIOCE x อัตราแลกเปลียน)xอัตราภาษี+
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1.2 ถ้าสิ นค้าของคุณได้รับส่ วนลดเช่น BOI , FZ , EPZ ,คลังทัณฑ์บน , FORM A , E , D ส่ วน
ใหญ่ไม่เสี ย)2.ค่ารับ D/O คือ ในกรณี สิ นค้ามาเต็มตู(้ FCL) เป็ นค่านําตูส้ ิ นค้ามาลงไว้ที่ท่าเรื อ , ใน
กรณี ไม่เต็มตู ้ (LCL)เป็ นค่านําสิ นค้าเข้าโกดังพักสิ นค้าในท่าเรื อและออกเอกสารรับรองว่าคุณเป็ นผู ้
ที่มีสิทธิ์ รับสิ นค้าได้ของบริ ษทั ตัวแทนเรื อ
2.1 ทางเรื อ
2.1.1 FCL 20 ฟุต ( ตูส้ ้ นั ) ประมาณ 4,000 - 5,000บาท ขึ้นไปเป็ นอย่างน้อย
2.1.2 FCL 40 ฟุต (ตูย้ าว ) ประมาณ 5,000 - 6,000บาท ขึ้นไปเป็ นอย่างน้อย
2.1.3 LCL ( ไม่เต็มตู ้ ) เริ่ มต้นจํานวนสิ นค้า 1 CBM. จะอยูป่ ระมาณ3,500 - 4,500 บาท
ส่ วนที่เกิน ประมาณ CBM ละประมาณ1,500 บาท แต่ละบริ ษทั ไม่เท่ากัน (ราคาอยูท่ ี่การต่อรอง
กันเอง)
2.2 ทางอากาศ มีค่ารับ D/O ประมาณ 300-1,000 บาท ขึ้นไป (แต่ละบริ ษทั ไม่เท่ากัน)
3.ค่าภาระท่าเรื อ สิ นค้าอยูใ่ นท่าเรื อจะมีค่าภาระท่าเรื อเกิดขึ้น
3.1 ค่าธรรมเนียม,ค่าเก็บรักษาสิ นค้าของการท่าเรื อ เช่นท่าเรื อคลองเตย FCL , LCL
4.ค่ารถขนสิ นค้าจากท่าเรื อ
4.1ส่ งไป บ้าน หรื อ โรงงาน ของคุณ (บริ ษทั รถขนส่ งจะคิดตามระยะทาง)
5.ค่าธรรมเนียมศุลกากร
5.1 กรมศุลกากรจะเก็บค่าธรรมเนียมใบขนละ 200 บาท
6. ค่าบริ การของชิปปิ้ ง

- การบริ หารจัดการตั้งแต่ก่อนสิ นค้าจะมาถึงประเทศไทยจนกระทัง่ สิ นค้าไปถึงหน้าบ้าน
หรื อโรงงานของคุณ ต้องคุยในเรื่ องรายละเอียดความยากง่าย ของแต่ละประเภท ชนิด จํานวน ของ
สิ นค้าที่นาํ เข้า มีขอ้ มูลแล้วจึงสามารถแจ้งราคาได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี เช่น
7.ถ้าสิ นค้าเป็ นของต้องมีใบอนุญาติ
- จะมีค่าใบอนุ ญาติเช่น อย. , วัตถุอนั ตราย , ป.2 , เครื่ องมือแพทย์ ฯลฯ
8.ค่าล่วงเวลา ทั้งของศุลกากรและท่าเรื อ
- ศุลกากรต้องขอก่อน 16.00 ถ้าขอหลัง16.30 จะต้องเสี ยค่า O/T แบบน๊อกดอร์
9.ค่าคืนตู(้ ยกตูส้ ิ นค้าคืนท่าเรื อ) ถ้าเป็ น LCL ไม่มีส่วนนี้
- แต่ละลานค่าคืนตูไ้ ม่เท่ากัน และ มีหลายลานบังคับให้ตอ้ งเสี ยค่าล้างตูด้ ว้ ย 300บาท 1,200บาท ถ้าต้องล้างแบบพิเศษก็จะแพงขึ้นอีก
10.ค่าคืนตูล้ ่าช้า , ค่าล้างตู ้ ถ้าเป็ น LCL ไม่มีส่วนนี้
- ยิง่ คืนช้าจะมีค่าปรับมากขึ้นทวีคูณ
11.ค่ายกสิ นค้าลงจากรถเข้าบ้านหรื อโรงงานของคุณ
- เช่นค่ารถยก , แรงงาน , เครื่ องมือ และอื่นๆ
การส่ งออก แบบ FOB
(ผูข้ ายต้นทางในไทยจะไม่จ่าย ค่า FREIGHTและ ค่าประกันภัย ) ผูซ้ ้ื อต่างประเทศจะต้องจ่าย และ
เป็ นผูห้ าบริ ษทั ตัวแทนสายเรื อ โดยแจ้ง ชื่อและเบอร์ โทรติดต่อของตัวแทน เอเยนต์ เรื อในไทย
ให้กบั เราเพื่อที่เราจะได้Book เที่ยวเรื อเพื่อจอง FREIGHT เรื อ และนําสิ นค้าไปส่ งที่ท่าเรื อ จะมี
ค่าใช้จ่ายดังนี้
ถ้ายังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ ่ งออกกับศุลกากรต้องไปขึ้นทะเบียน ในระบบ PAPERLESS ในครั้ง
แรก
1.สิ นค้าส่ งออกส่ วนใหญ่ได้รับการส่ งเสริ มให้ส่งออกจะไม่เสี ยภาษียกเว้นพวก
ไม้ ข้าว เศษหนังโค นํ้ามัน
2.ค่ารับ B/L (ค่า นําสิ นค้าในท่าเรื อขึ้นไปบนเรื่ อ และ ออกเอกสารรับรองว่าได้รับสิ นค้าแล้ว ของเอ
เยนต์เรื อ)
2.1.1 FCL 20 ฟุต ( ตูส้ ้ นั ) ประมาณ 3,000 - 3,500 บาท ขึ้นไปเป็ นอย่างน้อย
2.1.2 FCL 40 ฟุต (ตูย้ าว ) ประมาณ 4,000 - 4,500 บาท ขึ้นไปเป็ นอย่างน้อย
2.1.3 LCL ( ไม่เต็มตู ้ ) เริ่ มต้นจํานวนสิ นค้า 1 CBM จะอยูป่ ระมาณ 2,500 - 3,500
บาท ส่ วนที่เกิน ประมาณ CBM ละประมาณ1,000 บาท แต่ละบริ ษทั ไม่เท่ากัน
(ราคาอยูท่ ี่การต่อรองกันเอง)

3.ค่าภาระท่าเรื อ เช่นท่าเรื อ คลองเตย,แหลมฉบัง FCL , LCL
4.ค่ารถไปรับสิ นค้าหรื อรับตูค้ อนเทนเนอร์ ไปรับสิ นค้าที่โรงงาน และส่ งมาที่ท่าเรื อ เพื่อเตรี ยมยก
สิ นค้าลงเรื อ
5.ค่าธรรมเนียมศุลกากร ใบขนละ 200 บาท
6.ค่าบริ การชิปปิ้ ง
7.ค่าแรงงานยกสิ นค้าเข้าตู ้
8.ค่าขอใบอนุ ญาติ เช่น FORM C/O ต่างๆ
9.ค่าล่วงเวลา
การส่ งออกแบบ LCL ไม่เต็มตู ้ ควรจะรู ้วา่ สิ นค้าของเรามีจาํ นวนกี่ คิวบิกเมตร
( 1คิวบิกเมตร = กว้าง 1 เมตร x ยาว 1 เมตร x สู ง 1 เมตร )
การคํานวณหาจํานวน คิวบิตเมตร เพื่อจะได้รู้วา่ สิ นค้าของเราที่จะส่ งออก จะมีจาํ นวนคิวบิตเมตร
เท่าไร ใช้ในการคํานวณค่า FREIGHT
สู ตร กว้าง x ยาว x สู ง (เป็ น เซนติเมตร ) x จํานวนกล่อง แล้วหารด้วย 1,000,000 = คิวบิตเมตร
การส่ งออกแบบ FCL เต็มตู ้ เป็ นการส่ งออกโดยเหมาตูไ้ ปเองคนเดียว
ขนาดตู้ 20' จะใส่ ของได้ประมาณ 28 - 32 CBM
ขนาดตู้ 40' จะใส่ ของได้ประมาณ 56 - 64 CBM
ในการนําเข้าสิ นค้า ผูน้ าํ เข้าจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนําเข้า
อาทิ กระทรวงพาณิ ชย์สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กาํ หนดไว้ให้
ครบถ้วน โดยมีคาํ แนะนําในการจัดเตรี ยมเอกสาร
และปฏิบตั ิตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเข้าสิ นค้า ดังนี้
1. ประเภทใบขนสิ นค้าขาเข้า เป็ นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกําหนดให้ผนู ้ าํ เข้าต้องยืน่ ต่อกรม
ศุลกากรในการนําเข้าสิ นค้า ซึ่งจําแนกออกเป็ น 9 ประเภทตามลักษณะการนําเข้า ดังนี้

(1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสิ นค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิม่ ใช้สาํ หรับการนําเข้าสิ นค้าทัว่ ไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได้กาํ หนดให้ใช้ใบ
ขนสิ นค้าประเภทอื่น
(2) แบบ กศก. 102 ใบขนสิ นค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สาํ หรับการนําเข้าสิ นค้าทางอากาศยานหรื อพิธีการอื่นที่กรมศุลกากรกําหนด
สําหรับของที่นาํ เข้าในลักษณะเฉพาะ เช่น การนําเข้าสัตว์เลี้ยงมีชีวติ
(3) แบบ กศก. 103 คําร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่ งของออกไปก่อน ใช้สาํ หรับการนําเข้าหรื อ
ส่ งออกสิ นค้าก่อนปฏิบตั ิพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกําหนด
(4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสิ นค้าสําหรับนําของเข้าหรื อส่ งของออกชัว่ คราว ใช้สาํ หรับการ
นําเข้าหรื อส่ งออกสิ นค้าชัว่ คราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา
(5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสิ นค้าสําหรับพื้นที่พฒั นาร่ วมไทยมาเลเซีย ใช้สาํ หรับการนําเข้าสิ นค้าในเขตพื้นที่พฒั นาร่ วมไทย-มาเลเซี
(6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสิ นค้าถ่ายลํา ใช้สาํ หรับพิธีการสิ นค้าถ่ายลํา
(7) แบบที่ 448 ใบขนสิ นค้าผ่านแดน ใช้สาํ หรับพิธีการสิ นค้าผ่านแดน
(8) ใบขนสิ นค้าพิเศษสําหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นาํ เข้าหรื อส่ งออกชัว่ คราว ใช้สาํ หรับ
การนํารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรื อส่ งออกชัว่ คราว
(9) ใบขนสิ นค้าพิเศษสําหรับเรื อสําราญและกีฬาที่นาํ เข้าหรื อส่ งออกชัว่ คราว ใช้สาํ หรับการนํา
เรื อสําราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรื อส่ งออกชัว่ คราว

2. เอกสารทีค่ วรจัดเตรียมในการนําเข้ าสิ นค้ า

(2.1) สําหรับพิธีการชําระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลํา พิธีการคลังสิ นค้า ทัณฑ์
บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่
(1) ต้นฉบับใบขนสิ นค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณี ที่กรมศุลกากร
กําหนดให้มีการจัดทําคู่ฉบับเพิม่ เช่น สําหรับ การนําเข้าอาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด
การนําเข้านํ้ามันเชื้ อเพลิง ที่ตอ้ งส่ งเงินเข้ากองทุนนํ้ามัน กรณี ดงั กล่าวต้องมีสาํ เนาใบขนสิ นค้าขา
เข้า 2 ฉบับ
(2) ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading or Air Waybill)
(3) บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice)
(4) แบบธุ รกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณี มูลค่าของนําเข้าเกิน
กว่า 500,000 บาท
(5) แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170)
(6) ใบสั่งปล่อยสิ นค้า (กศก.100/1)
(7) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่ อ (Packing List)
(8) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
(9) ใบอนุญาตหรื อหนังสื ออนุญาตสําหรับสิ นค้าควบคุมการนําเข้า
(10) ใบรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า (Certificate of Origin) กรณี ขอลดอัตราอากร
(11) เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่ วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสิ นค้า แค็ด
ตาล็อก เป็ นต้น
(2.2) พิธีการหลายเที่ยวเรื อ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ์ หรื อเอกสาร
ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ทาํ ใบขนสิ นค้าหลายเที่ยวเรื อ
(2.3) พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิตอ้ งเพิ่มสําเนาใบขนสิ นค้าขาเข้า (กศก.99/1)
อีก 1 ฉบับ
(2.4) พิธีการส่ งเสริ มการลงทุนต้องเพิ่มหนังสื ออนุมตั ิให้ยกเว้นหรื อลดหย่อนอากรจาก
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(2.5) พิธีการคลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
(1) คําขออนุ ญาตนําของเข้าคลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป (แบบที่ 369)
(2) คําขออนุ ญาตนําของเข้าคลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป ตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด
(2.6) พิธีการคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า กรณี นาํ เข้าโดยผูอ้ ื่นที่มิใช่ผรู ้ ับอนุญาต
จัดตั้งคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า ต้องเพิ่ม คําขออนุญาตนําของเข้าคลังสิ นค้า
ทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า
(2.7) พิธีการสิ นค้าส่ งกลับ (RE-EXPORT) กรณี อยูใ่ นอารักขาของศุลกากร ต้องเพิม่ เอกสารดังนี้
คือ

(1) คําร้องขอผ่อนผันทําใบขนสิ นค้าส่ งกลับ (RE-EXPORT) ชําระอากร 1 ใน 10
(2) ใบขนสิ นค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ
(2.8) พิธีการนําของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่ งออก (EPZ) ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
(1) แบบ กนอ.02-1 กรณี สินค้านําเข้าเป็ นวัตถุดิบ
(2) แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณี สินค้านําเข้าเป็ นเครื่ องจักร อุปกรณ์เครื่ องมือ
และ เครื่ องใช้ รวมทั้งส่ วนประกอบของสิ นค้าดังกล่าวที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อ
การค้าเพื่อส่ งออก
3. ขั้นตอนการปฏิบัติพธิ ีการนําเข้ าสิ นค้ า
1.ผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของตนเองหรื อผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูล
บัญชีราคาสิ นค้าให้เป็ นข้อมูลใบขนสิ นค้าโดยอัตโนมัติ และให้ผนู ้ าํ เข้าหรื อตัวแทนส่ งเฉพาะ
ข้อมูลใบขนสิ นค้ามายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสิ นค้าที่ส่งเข้ามา
เช่น ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ าํ ของเข้า เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี พิกดั อัตราศุลกากร ราคา เป็ นต้น ถ้า
พบว่าข้อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรจะแจ้ง
กลับไปยังผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง
3.เมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสิ นค้าที่ส่งมาถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสิ นค้าขาเข้า พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่กรม
ศุลกากรกําหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสิ นค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็ น 2
ประเภท ดังต่อไปนี้ แล้วแจ้งกลับไปยังผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสิ นค้า
ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ตอ้ งตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สําหรับใบขนสิ นค้า
ประเภทนี้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จะสั่งการตรวจ หลังจากนั้น ผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทนสามารถนําใบ
ขนสิ นค้าขาเข้าไปชําระค่าภาษีอากรและรับการตรวจปล่อยสิ นค้าได้
ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภทที่ตอ้ งตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สําหรับใบขนสิ นค้าประเภทนี้
ผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทนต้องนําใบขนสิ นค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่นาํ ของ
เข้า
4.ผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชี ราคาสิ นค้าตามวรรคแรกในรู ปของ
สื่ อคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อใช้สาํ หรับการตรวจสอบใบขนสิ นค้าหลัง
การตรวจปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์เป็ นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอดังนี้
4.1 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM
4.2 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM
4.3 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
กรณี ผนู ้ าํ เข้ามีปัญหาหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับการนําเข้าสิ นค้า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ จากสํานักงานศุลกากร หรื อด่านศุลกากรที่นาํ เข้าทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ
การส่ งเสริมการลงทุน (BOI)
การส่ งเสริ มการลงทุนเป็ นมาตรการหนึ่งในหลายมาตรการในการดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่ งเสริ ม
การลงทุน คือ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยที่สาํ นักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน ได้ให้สิทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรแก่ผปู ้ ระกอบการในเขตส่ งเสริ มการลงทุนกรม
ศุลกากรซึ่ งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในเรื่ องภาษีอากรของรัฐและเพื่อการส่ งเสริ ม
การส่ งออกแก่ผปู ้ ระกอบการจึงต้องกําหนดระเบียบปฏิบตั ิสาํ หรับการปฏิบตั ิในการนําเข้า
เครื่ องจักรและวัตถุดิบของผูป้ ระกอบการที่ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุนให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆด้านภาษี อากรขาเข้า รวมไปถึงควบคุมดูแล อํานวยความ
สะดวกและให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ ระกอบการในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
คลังสิ นค้าทัณฑ์บน เป็ นการให้สิทธิ ประโยชน์แก่ผสู ้ ่ งออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
คลังสิ นค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ 8 ทวิแห่งกฎหมายศุลกากรพ.ศ.2469 โดยงดเว้นการเก็บอากร
ขาเข้าและขาออกแก่ของที่นาํ เข้ามาจากต่างประเทศและเก็บในคลังสิ นค้าทัณฑ์บน เพื่อส่ งออกไป
ยังนอกประเทศ ทั้งนี้ไม่วา่ จะส่ งออกในสภาพเดิมเหมือนและที่นาํ เข้าหรื อในสภาพที่ได้ผลิต ผสม
หรื อประกอบ เป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ คลังสิ นค้าทัณฑ์บนที่กรมศุลกากรประกาศกําหนดให้มีการจัดตั้ง
เพื่อขอรับสิ ทธิประโยชน์ดา้ นภาษีอากรมี 7 ประเภท ดังนี้
1. คลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า
2. คลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป
3. คลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
4. คลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไปสําหรับจัดแสดงสิ นค้าหรื อนิ ทรรศการ (คสท.)
5. คลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไปสําหรับเก็บนํ้ามัน (คสน.)
6. คลังสิ นค้าทัณฑ์บนสําหรับอู่ซ่อมและสร้างเรื อ
7.เขตคลังสิ นค้าทัณฑ์บนสําหรับประกอบการค้าเสรี ที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร
เขตปลอดอากร (Free Zone)
เขตปลอดอากร หมายถึงเขตพื้นที่ที่กาํ หนดไว้สาํ หรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรมหรื อ
กิจการอื่นที่เป็ นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศโดยของที่นาํ เข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

สิ ทธิประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ได้นาํ เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเข้าในเขตปลอดอากรในกรณี
ดังต่อไปนี้
1.1 ของที่เป็ นเครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือและเครื่ องใช้ รวมทั้งส่ วนประกอบของของดังกล่าวที่
จําเป็ นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม หรื อกิจการอื่นใดที่เป็ นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของประเทศตามที่อธิ บดีอนุมตั ิ
1.2 ของที่นาํ เข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตปลอดอากร สําหรับใช้ในการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม หรื อกิจการอื่นใดที่เป็ นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
1.3 ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น
2. ยกเว้นอากรขาออก สําหรับของที่ปล่อยไปจากเขตปลอดอากร เพื่อส่ งออกนอกราชอาณาจักร
3. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ สําหรับการนําสิ นค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร
ประเภทใบขนสิ นค้ าขาออกและเอกสารประกอบ
การส่ งของออกไปนอกราชอาณาจักร หมายถึง การนําของใด ๆ จากภายในราชอาณาจักร
ขน หรื อย้ายขน โดยทางเรื อ ทางอากาศยาน ทางรถไฟ ทางบก ทางท่อส่ ง ทางสาย ส่ งทางไปรษณี ย ์
เป็ นต้นเพื่อส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร และให้ดาํ เนิ นการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า
หรื อที่ หรื อ สนามบินศุลกากร สุ ดท้าย (Last Port) ที่ระบุไว้วา่ จะทําการขน หรื อย้ายขนของเพื่อ
ส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร
ประเภทใบขนสิ นค้ าขาออก
เป็ นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกําหนดให้ผสู ้ ่ งออกต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่ งออก
สิ นค้า ซึ่งจําแนกออกเป็ น 4 ประเภท ตามลักษณะการส่ งออก ดังนี้
1. แบบ กศก.101/1 ใบขนสิ นค้ าขาออก ใช้สาํ หรับการส่ งออกในกรณี ดังต่อไปนี้ การ
ส่ งออกสิ นค้าทัว่ ไป, การส่ งออกของส่ วนบุคคลและเอกสิ ทธิ์ , การส่ งออกสิ นค้าประเภท ส่ งเสริ ม
การลงทุน (BOI), การส่ งออกสิ นค้าจากคลังสิ นค้าทัณฑ์บน, การส่ งออกสิ นค้าที่ขอชดเชยค่าภาษี
อากร, การส่ งออกสิ นค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ, การส่ งออกสิ นค้าที่ตอ้ งการใบสุ ทธิ
นํากลับ, การส่ งสิ นค้ากลับออกไป (RE-Export)
2. แบบ กศก.103 คําร้ องขอผ่ อนผันรับของ/ส่ งของออกไปก่อน ใช้สาํ หรับการขอส่ ง
สิ นค้าออกไปก่อนปฏิบตั ิพิธีการใบขนสิ นค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรกําหนดไว้ใน
ประมวลระเบียบปฏิบตั ิศุลกากร พ.ศ. 2544
3. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสิ นค้ าสํ าหรับนําของเข้ าหรือส่ งของออกชั่วคราว ใช้สาํ หรับ
พิธีการส่ งของออกชัว่ คราวในลักษณะที่กาํ หนดในอนุสัญญา
4. ใบขนสิ นค้ าพิเศษสํ าหรับรถยนต์ และจักรยานยนต์ นําเข้ าหรือส่ งออกชั่วคราว ใช้สาํ หรับ
การส่ งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชวั่ คราว

เอกสารที่ผ้ สู ่ งออกควรจัดเตรี ยมในการจัดทําพิธีการทางศุ ลกากรเพือ่ ส่ งออกสิ นค้ า
1. บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice)
2. บัญชีการบรรจุหีบห่ อ (Packing List)
3. ใบอนุญาตส่ งออกหรื อเอกสารอื่นใดสําหรับสิ นค้าควบคุมการส่ งออก
4. Booking Confirmation จาก Agent หรื อ Freight Forwarder
5. เอกสารอื่น เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่ วนผสม เป็ นต้น
การขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ (AIR FREIGHT)
การขนส่ งสิ นค้าโดยทางอากาศเป็ นการขนส่ งที่กาํ ลังได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิ ชย์ให้ทนั สมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริ ษทั สร้าง
เครื่ องบินมีการสร้างเครื่ องบินซึ่ งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสู ง สามารถบรรจุสินค้า
และบรรทุกผูโ้ ดยสารได้มากขึ้น มีเครื่ องมือในการขนส่ งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่ งสิ นค้า
ดําเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ วจากผูส้ ่ งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผูร้ ับปลายทาง
บทบาทของการขนส่ งทางอากาศกับการค้ าระหว่างประเทศ
คุณลักษณะที่สาํ คัญของการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ คือ
1. ความรวดเร็ ว การส่ งสิ นค้าทางอากาศนับว่ามีความรวดเร็ วที่สุด
2. ความแน่นอน มีตารางการบินที่แน่นอน สมํ่าเสมอและตรงต่อเวลา
จากคุณลักษณะดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูน้ าํ เข้า-ผูส้ ่ งออกโดยตรง คือ
1. ช่วยให้การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศดําเนิ นไปอย่างรวดเร็ ว
2. ผูน้ าํ เข้า-ผูส้ ่ งออกสามารถลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นการสร้างโกดังเพื่อเก็บสิ นค้าที่จะ
นําเข้า-ส่ งออก
3. ช่วยให้สินค้าแบบหรื อรุ่ นใหม่โดยเฉพาะสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ส่ งไปถึงตลาดทั่
โลกได้พร้อมกัน
4. การบรรจุหีบห่อสําหรับสิ นค้าที่ส่งทางอากาศมักเป็ นแบบง่าย ๆ ช่วยทําให้ประหยัดวัสดุ
และค่าขนส่ ง
5. ถ้าความนิยมในตลาดต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ผูน้ าํ เข้า-ผูส้ ่ งออกสามารถปรับตัวให้
ทันต่อสถานการณ์
6. การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศสามารถดําเนินการด้านเอกสารได้อย่างรวดเร็ ว
กรณีใดควรใช้ การขนส่ งทางอากาศ
การตัดสิ นใจเลือกประเภทการขนส่ งมักจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่อไปนี้
1. ลักษณะของสิ นค้า เสื่ อมสภาพได้ง่าย (เช่น ผักสด ผลไม้สด ดอกไม้) สมัยนิยม (เช่น

แฟชัน่ เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป) เร่ งด่วน มูลค่าสู ง
2. ลักษณะของความต้องการอยูใ่ นระหว่างภาวะฉุ กเฉิ นเช่น อาวุธสงคราม ยารักษาโรค
กําลังทดลองตลาด เป็ นฤดูกาล (เช่น ผลไม้)
3. ลักษณะของตลาด เช่นในประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ ทะเล การขนส่ งด้วยวิธีอื่นอาจไม่ทนั
ต่อเหตุการณ์
ผู้ทมี่ ีบทบาทในการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ
1. ผูส้ ่ งสิ นค้าผูส้ ่ งสิ นค้าหรื อ Shipper หมายถึง ผูท้ ี่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นเอกสารกํากับสิ นค้า
หรื อ Air
Waybill ที่จะทําการ หรื อร่ วมทําการขนส่ งสิ นค้าภายใต้เงื่อนไขใน Air Waybill
2. บริ ษทั การบิน บริ ษทั การบิน หรื อ Carrier หมายถึงบริ ษทั การบินต่าง ๆ ซึ่ งรวมทั้งบริ ษทั
การบินที่ออก เอกสารกํากับสิ นค้า Air Waybill ที่จะทําการหรื อร่ วมทําการขนส่ งสิ นค้าภายใต้
เงื่อนไขใน Air Waybill
3. ผูร้ ับสิ นค้า ผูร้ ับสิ นค้า หรื อ Consignee หมายถึงผูท้ ี่มีนามระบุอยูใ่ น Air Waybill ซึ่ง
บริ ษทั การบินจะต้องส่ งมอบสิ นค้าให้เมื่อถึงเมืองปลายทางตามที่ระบุไว้
4. บริ ษทั ตัวแทน บริ ษทั ตัวแทน หรื อ IATA CARGO AGENTหมายถึงบริ ษทั ที่ได้รับรอง
จากสมาคมการขนส่ งทางอากาศ และแต่งตั้ง โดยบริ ษทั การบินให้ดาํ เนินการรับและออกเอกสาร
กํากับสิ นค้า
Air Waybill พร้อมทั้งเก็บค่าขนส่ งที่เกี่ยวข้องในนามของบริ ษทั การบิน
5. ศุลกากร (Customs)
ใบตราส่ ง/ใบกํากับสิ นค้ า Airway Bill
เป็ นเอกสารกํากับสิ นค้าโดยมีหลักฐานในการขนส่ งสิ นค้าที่ทาํ ขึ้นในลักษณะของสัญญา
การขนส่ ง สิ นค้าระหว่างผูส้ ่ งออกกับผูท้ าํ การขนส่ งโดยมีผรู ้ ับสิ นค้าเป็ นบุคคลที่สามที่ทาํ ให้
สัญญาการขนส่ งสมบูรณ ์์ สัญญานี้ จะครอบคลุมตั้งแต่จุดรับมอบสิ นค้า ณ สนามบินต้นทาง
จนถึงจุดส่ งมอบสิ นค้าปลายทางของ สิ นค้าทุกประเภท

Air Waybill แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท
1. Master Air Waybill คือ เอกสารการส่ งสิ นค้าทางอากาศที่ออกโดยผูป้ ระกอบการขนส่ ง
ซึ่งเป็ นตัวแทนรับผิดชอบต่อความเสี่ ยงภัยของสิ นค้าระหว่างการขนส่ ง
2. House Air Waybill คือ เอกสารการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศที่ออกโดยบริ ษทั นายหน้าขาย
Freight ที่รวมสิ นค้าของผูป้ ระกอบการหลายรายไว้ดว้ ยกัน แต่มีเพียง Master Air Waybill

1 ฉบับ คลุมการขนส่ ง ชิปปิ้ ง (Shipping) หมายถึง ผูท้ าํ หน้าที่ดา้ นพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร
พิธีการศุลกากร และบริ ษทั เรื อเดินทะเล หรื อบริ ษทั ขนส่ งทางเครื่ องบิน เพื่อนําสิ นค้า
นําเข้าหรื อส่ งออกไปต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาไปรับสิ นค้าจากโกดังลูกค้า นําไปเข้าตู้
และรถหัวลากตูฯ้ ไปถึงท่าเรื อ shipping คือ บริ ษทั ที่มีเรื อเดินทะเลเป็ นของตนเอง รวมถึง
ตูค้ อนเทนเนอร์ ซึ่ งมีหน้าติดต่อกับผูส้ ่ งออกว่ามีปริ มาณสิ นค้าปริ มาณเท่าไร จะเช่าเป็ นตู ้
หรื อจะรวมกับสิ นค้าผูส้ ่ งออกรายอื่นในตูใ้ ดตูห้ นึ่ง
"ตัวแทนออกของ" เป็ นคําทีค
่ นทัว่ ไปไม่ ค่อยรู้ จัก แต่ถา้ หากเอ่ยถึง "ชิ ปปิ้ ง" ย่อมเป็ นที่รู้จกั กันดี นัน่

คื อบุ คคลที่ ป ระกอบอาชี พ ในการเป็ นผูต้ ิ ดต่อกับกรมศุ ล กากรแทน ผูป้ ระกอบการนําเข้า หรื อ
ส่ งออก
ความจริงคําว่า ชิปปิ้ ง (SHIPPING) เป็ นคําภาษาอังกฤษ ซึ่ งแปลว่าการส่ งของทางเรื อ หรื อการเดินเรื อ
ไม่ได้มีความหมายว่า ตัวแทนออกของแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพิ่งจะมีคาํ เรี ยกชื่อ ปรากฏให้เห็น
เป็ นทางการก็ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2529 นี่ เอง ที่เรี ยกผูป้ ระกอบอาชี พนี้ วา่ "ตัวแทนออก
ของ" ซึ่ งก็นบั ว่าเป็ นคําที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
ความหมายของ กรมศุ ล กากร (Customs) กรมศุลกากร มี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี
ศุลกากรขาเข้า-ขาออก และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพกร กรมสรรพสามิต
และกระทรวงมหาดไทย เพื่ อเป็ นรายได้แผ่น ดิ น ซึ่ งจะต้องมี ก ารป้ องกันและปราบปรามการ
หลีกเลี่ยงและลักลอบหนีภาษี นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลักในการส่ งเสริ มการส่ งออก โดยมาตรการ
ทางภาษีอากร และการให้บริ การแก่ผนู ้ าํ เข้าและส่ ง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่ งเสริ มการค้า
ระหว่างประเทศ ให้สามารถส่ งสิ นค้าไปจําหน่ายในตลาดต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
ความหมายของ ภาษีศุลกากร ภาษีศุลกากร คือ ภาษีที่เรี ยกเก็บจากการนําสิ นค้าเข้าจากต่างประเทศ
หรื อส่ งสิ นค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณี นาํ เข้าเรี ยกว่า "อากรขาเข้า" และในกรณี ส่งออก
เรี ยกว่า "อากรขาออก" โดยจะจัดเก็บตามราคาหรื อร้ อยละของมูลค่าสิ นค้า และจัดเก็บตามสภาพ
ของสิ นค้า ตามปริ มาณ นํ้าหนัก ความยาว หรื อ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีสินค้าที่จะต้อง "ชําระอากรขาออก" เพียง 2 ประเภทเท่านั้น คือ ไม้
และหนังโค-กระบือ นอกนั้นอัตราอากรเป็ น 0% ทั้งหมด ส่ วน "อากรขาเข้า" จัดเก็บตามพิกดั อัตรา
ศุลกากร ซึ่ งกรมศุลกากรได้นาํ ระบบฮาร์ โมไนซ์มาใช้ในการจัดหมวดหมู่ของสิ นค้า โดยแบ่งย่อย
เป็ นหมวด ตอน ประเภท และประเภทย่อย คื อแบ่ ง เป็ น 21 หมวด 91 ตอน แต่ ล ะตอนจะ
ประกอบด้วยประเภทและประเภทย่อยแตกต่า งกัน ซึ่ งการระบุ สินค้า ตามระบบฮาร์ โมไนซ์ จะ

กําหนดเป็ นเลข 10 หลัก โดยที่ 7 หลักแรกจะเป็ นเลขที่กาํ หนดโดยองค์การการค้าโลก ส่ วนเลข 3
หลักหลัง เป็ นรหัสสถิติที่กาํ หนดโดยแต่ละประเทศ
ความหมายของเอกสาร Bill of Landing (B/L) B/L คือ เอกสารสําคัญที่สุด เมื่อมีการ ส่ งสิ นค้าทาง
ทะเล Bill of Lading เป็ นใบรั บรอง มอบสิ นค้าของบริ ษทั เรื อที่ ทาํ การส่ งออก (ซึ่ งจะอธิ บาย
รายละเอียดต่อไป)
ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล เป็ นเอกสารแสดงสิ ทธิ ในสิ นค้า และเป็ นหลักฐานสัญญาของ
บริ ษ ทั เรื อที่ จะขนส่ ง สิ นค้าทางเรื อ ของประเทศส่ งออกไปยัง ท่ า เรื อปลายทาง มี คุ ณลัก ษณะ 3
ประการ คือ
1. เป็ นใบรับรองสิ นค้าที่ออกให้โดยสายเรื อหรื อ Agent Forwarding ที่มีรายละเอียดของ
สิ นค้าที่จะทําการขนส่ ง
2. เป็ นสัญญาการขนส่ งระหว่าง shipper & consignee ว่า shipper จะส่ งสิ นค้าไปยังเมืองท่า
ปลายทางและจะส่ งมอบให้กบั consignee ที่ระบุไว้ใน B/L เท่านั้น
3. เป็ นเอกสารที่เปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ ได้ คือขายต่อเป็ น L/C ได้
ความหมายของเอกสาร Delivery Order (D/O)
D/O (Delivery Order) เป็ นคําสั่งจ่ายสิ นค้า เมื่อผูส้ ่ งออก (shipper) เมื่อได้ส่งสิ นค้าขึ้นเรื อ
แล้ว ก็จะได้รับเอกสารจากบริ ษทั เรื อ เป็ น B/L (Bill of Lading) ผูส้ ่ งออก ต้องนํา B/L นี้ ไปให้ผซู ้ ้ื อ
นําเข้า (consignee) ให้เร็ วที่สุด ส่ วนใหญ่จะใช้บริ การของ courier service เพื่อนําไปติดต่อกับ
บริ ษทั ชิปปิ้ ง shipping agent เพื่อเดินเรื่ องในการนําสิ นค้าออกจากเรื่ อ ส่ งเข้าโรงงาน หากมีโอกาส
ได้นาํ เอกสารนี้ ไปให้กบั shipping agent ผูท้ าํ เรื่ องนํา เข้า ก่ อน ก็จะทํางานได้สะดวกมากขึ้ น
บ่อยครั้ง ที่ผสู ้ ่ งสิ นค้า ส่ งสิ นค้าไปยังปลายด้วย ในการรับเรื่ องสิ นค้าที่มาถึงปลายทางด้วย shipping
agent หนึ่งที่แต่งตั้งโดยผูส้ ่ งออก แต่ ผูน้ าํ เข้า ต้องการใช้ อีกshipping agent หนึ่ งที่รู้ใจกัน เอกสารก็
จะเสี ยเวลาเดินทาง ทางจุด A ไปจุด B ในการนําเข้าสิ นค้า อาจจะมีเอกสารอื่นๆ ที่ตอ้ งเตรี ยมอีก
เฉพาะการทํางานต้องแข่งกับเวลา เพราะหากช้ากว่ากําหนดวันคืนตูข้ องบริ ษทั ก็จะต้องเสี ยค่าค้างตู ้
เป็ นรายวัน
เอกสารที่ควรรู้ เกี่ยวกับการค้ าระหว่ างประเทศ เอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อขายสิ นค้าในธุ รกิ จ
การค้าระหว่างประเทศมีเป็ นจํานวนมาก แต่เอกสารสําคัญๆที่จาํ เป็ นจะต้องทราบในเบื้องต้นมีไม่

มากนัก เอกสารดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี้ คือ
 ใบตราส่ งสิ นค้า
 ใบตราขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ (Bill of Landing)
 ใบกํากับสิ นค้าหรื อบัญชีราคาสิ นค้า (Invoice)
คํา จํา กัดความและรายละเอี ย ดของเอกสารที่ สํา คัญต่ า งๆ ได้แสดงไว้ใ นลํา ดับ ต่ อไปนี้
ผูเ้ ขียนได้แสดงรายละเอียดของเอกสารและตัวอย่างเอกสารไว้คู่กนั เพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
หมายเหตุ : ยังมีเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าที่ไม่ได้กล่าวถึ งในที่น้ ี อีก
ทางเราจะขอนําเสนอไว้เฉพาะส่ วนที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี้
ใบตราส่ งสิ นค้ า เป็ นตราสารที่ผรู ้ ับขนสิ นค้าออกให้แกผูส้ ่ งสิ นค้า เพื่อแสดงว่าได้มีการรับสิ นค้า
เพื่อนําส่ งไปยังจุดหมายปลายทางที่ผสู ้ ่ งสิ นค้ากําหนด ใบตราส่ งสิ นค้ามีหลายชนิด เช่น

 ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเลเรี ยกว่า Ocean Bill of Landing ซึ่ งมีลกั ษณะปลีกย่อย
ดังนี้
o ใช้ก ับ การขนส่ ง รวมรู ป แบบต่ อ เนื่ อ งหลายวิ ธี เ ข้า ไว้ด้ว ยกัน เรี ย กว่ า
Multimodal Transport Document หรื อ Combine Transportation Bill of
Leading
o ใช้ในการขนส่ งที่ผรู ้ ับสิ นค้าไม่ตอ้ งนําต้นฉบับใบตราส่ งไปขอรับสิ นค้า
ซึ่ งในทางปฏิ บตั ิผูร้ ับสิ นค้าสามารถใช้สําเนาใบตราส่ งไปขอรั บใบสั่ ง
ปล่อยจากตัวแทนเรื อได้เรี ยกว่า Seaway Bill หรื อ Express Bill ใบตราส่ ง
ประเภทนี้ ผรู ้ ั บตรงส่ งจะต้องเป็ นผูน้ าํ เข้าโดยตรง และความรับผิดชอบ
ของผูร้ ับขนส่ งมีนอ้ ยกว่าใบส่ งประเภทอื่น
 ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ เรี ยกว่า Air Way Bill

 ใบตราส่ งสิ นค้าทางรถไฟ เรี ยกว่า Railway Bill
ใบตราส่ งสิ นค้ าทางเรือ (Bill of Landing)
ใบตราส่ งสิ นค้าทางเรื อ เป็ นเอกสารที่มีคุณลักษณะ 3 ประการ
o เป็ นใบรั บ สิ น ค้า ที่ อ อกโดยสายเดิ น เรื อ หรื อ ตัว แทนสายเดิ น เรื อ ที่ มี
รายละเอียดของสิ นค้าที่จะทําการขนส่ ง
o เป็ นสั ญ ญาการขนส่ ง ระหว่า งผูส้ ่ ง สิ น ค้า กับ ผูร้ ั บ ขนส่ ง สิ น ค้า ว่า ผูร้ ั บ
ขนส่ งจะส่ งสิ นค้าไปยังเมืองท่าปลายทางและจะส่ งมอบให้แก่ผรู ้ ับที่ผสู ้ ่ ง
สิ นค้าได้ระบุไว้
o เป็ นเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้ า ที่ ข นส่ งที่ เ ปลี่ ยนมื อ ได้
(Negotiable) ของผูท้ รงสิ ทธิ์ ซึ่ งผูท้ รงสิ ทธิ์ จะใช้ในการขอรับสิ นค้าที่
ท่ า เรื อปลายทาง หรื อจะใช้ใ นการขายต่ อสิ นค้า ให้ก ับ ผูร้ ั บ ซื้ อช่ วงใน
ระหว่างการขนส่ งก็ได้
ใบกํากับสิ นค้ า หรื อบัญชี ราคาสิ นค้ า (Invoice) ใบกํากับภาษี คื อ เอกสารหลักฐานสําคัญ ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทําและออกให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การทุกครั้ง
ที่มีการขายสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อแสดงมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การและจํานวนภาษี มูลค่าเพิ่ม ที่
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การในแต่ละครั้ง
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากการขายสิ นค้า และการให้บริ การการนําสิ นค้าเข้าหรื อนํา
สิ นค้าออก การบริ การทัว่ ไปจากต่างประเทศ หากจะจําแนกบริ การที่ทาํ ให้มีข้ ึน ซึ่ งสิ นค้าจนถึงขั้น
การบริ โ ภคสิ น ค้า แล้ว อาจแบ่ ง ได้เ ป็ นขั้น ตอนการผลิ ต การขายปลี ก การขายส่ ง ผูส้ ่ ง ออก ผู ้
ให้บริ การ และผูน้ าํ เข้า ทั้งนี้ ไม่วา่ จะประกอบการทั้งในรู ปของบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลห้าง
หุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จํากัด องค์กรของรัฐ หรื อนิติบุคคลใด ๆ ก็ตาม
ผูข้ ายสิ นค้าหรื อให้บริ การในแต่ละขั้นตอน มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเมื่อได้
ขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การในทางธุ รกิ จหรื อวิชาชี พนั้น ๆ ซึ่ งเรี ยกว่า “ผู้ประกอบการ” มี สิ ทธิ
และหน้าที่จะต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มทันที เมื่อได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นผูป้ ระกอบการแล้ว
เท่ า นั้น แต่ สํา หรั บ กรณี ก ารนํา เข้า สิ น ค้า จากต่ า งประเทศ ไม่ ว่า ผูน้ ้ ันจะเป็ นผูป้ ระกอบการ จด
ทะเบียนหรื อไม่ นําเข้าสิ นค้าเพื่อจุดประสงค์ใด “ผู้นําเข้ า” จะต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นกัน

อัตราภาษีมูลค่ าเพิม่
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้ อยละ 7 สําหรับการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การทุกประเรวมทั้งการนําเข้า
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว)
อัตราภาษี มูลค่าเพิ่มร้ อยละ 1.5 สําหรับการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การในราชอาณาจักรของ
ผูป้ ระกอบการที่ มีรายรั บ เกิ น 600,000 บาทต่ อปี แต่ ไ ม่เกิ น 1,200,000 บาทต่อปี (อัตรานี้ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว)
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 (ศูนย์) ใช้สาํ หรับการประกอบการ ดังนี้
การส่ งออกสิ คา้
การใช้บริ การขนสิ นค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรื อเรื อเดินทะเล
การขายสิ นค้ า หรื อการให้ บ ริ การกับ องค์ ก ารสหประชาชาติ ห รื อผู ้ช ํ า นาญการพิ เ ศษของ
สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ลต่าง ๆ
การขายสิ นค้า หรื อการให้บ ริ ก ารแก่ ส่ วนราชการหรื อรั ฐวิส าหกิ จตามโครงการเงิ นกู้ หรื อเงิ น
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การขายสิ นค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรได้แก่ ปุ๋ ย อาหารสัตว์ ยาหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ทุกชนิ ดที่ใช้สําหรับ
การป้ องกัน รักษาโรค ทําลาย บํารุ งหรื อจํากัดศัตรู พืชหรื อสัตว์
กรมสรรพากรได้มีมาตรการหลายประการสําหรับคืนภาษี มูลค่าเพิ่มให้สําหรับผูส้ ่ งออก หรื อให้
การคืนภาษีได้เร็ วขึ้น หรื อได้มีการจัดอันดับประกอบการที่ดี ดีพิเศษ ซึ่ งมีหลักการอยูว่ า่
รายได้มีความน่าเชื่อถือว่าเสี ยภาษีถูกต้องครบถ้วนมาโดยตลอดจะคืนภาษีให้โดยไม่เรี ยกเอกสารมา
ตรวจและจะคืนภาษีให้โดยเร็ ว มีการจัดอันดับผูป้ ระกอบการเป็ น 2 อันดับ คือ ผูป้ ระกอบการที่ดี
และระดับดีพิเศษ นอกจากนั้นยังมีจดทะเบียนให้ได้รับสิ ทธิ พิเศษ ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
(ศูนย์) ตามมาตรา 80(1) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ซึ่ งผูส้ ่ งออกมิควรละเลยสิ ทธิ ดงั กล่าวแล้ว
รายละเอียดจากการจดภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ (ส.พ.ท.) หรื อสํานักเขตท้องที่ที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่
การทําบัตรผูจ้ ดั การผูร้ ับมอบอํานาจ และบัตรผ่านพิธีศุลกากร
กรมศุลกากรมี อาํ นาจและบทบาทในการจัดเก็บรายได้ในรู ปของอาการขาเข้า-ขาออก ให้เป็ นไป

ตามกฎหมาย ระเบี ย บข้อ บัง คับ ของกรมศุ ล กากร และกฎหมายอื่ น ๆ เช่ น กรมศุ ล กากร กรม
สรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย
ดังนั้น การปฏิ บตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับผูน้ าํ เข้า-ส่ งออกหรื อ
ตัวแทนออกของ (Custom broker) อยูเ่ ป็ นประจํา
ผูท้ ี่ มี ป ระสงค์จ ะเป็ นผูน้ ํา เข้า -ส่ ง ออกหรื อ ตัว แทนออกของในขั้น แรกจะต้อ งมาติ ด ต่ อ กับ ฝ่ าย
ทะเบียนผูส้ ่ งออกและนําเข้า สํานักงานเลขานุ การกรม กรมศุลกากรหรื อด่านศุลกากรต่าง ๆ เพื่อ
จัดทําบัตรตัวอย่างลายมือเจ้าของหรื อผูจ้ ดั การ บัตรตัวอย่างจึงสามารถปฏิบตั ิการนําเข้า-ส่ งออกขั้น
ต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อกรมศุลกากรจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของผูน้ าํ เข้า-ส่ งออก
การเตรียมสิ นค้ าและเอกสารประกอบต่ าง ๆ
ขั้นตอนเป็ นส่ วนสําคัญที่ควรจะให้ความสนใจเป็ นพิเศษจัดลําดับให้เหมาะสมกับเวลาการ
ส่ งมอบสิ นค้าดังต่อไปนี้ พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขของหลักฐานการสั่งซื้ อ อาทิ Letter of
Credit หรื ออื่น ๆ ก็ตามว่าเป็ นไปตามใบเสนอขายและรายละเอียดของผูส้ ่ งออกที่เสนอไปหรื อไม่
หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ ให้รีบติดต่อกับธนาคารที่รับใบสั่งซื้ อ หรื อ Letter of Credit และขอคําแนะนํา
ว่าควรปฏิบตั ิ
รวบรวมสิ นค้าตามเงื่อนไขที่ระบุใน Letter of Creditหรื อคําสั่งซื้ อแบบอื่น ในกรณี ผสู ้ ่ งออกเป็ น
ผูผ้ ลิตเอง จําเป็ นต้องวางแผนการผลิตสิ นค้าให้เสร็ จก่อนส่ งมอบจัดหาวัตถุดิบให้พร้อมเพื่อป้ องกัน
การขาดแคลนหรื อก่อนวัตถุดิบจะเปลี่ยนแปลงราคาในทางที่สูงขึ้นซึ่ งจะทําให้ตน้ ทุนเปลี่ยนไป แต่
ถ้าผูส้ ่ งออกไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิ ตเองควรทําสัญญาว่าจ้าง หรื อสั่งให้ผลิ ตสิ นค้าตามข้อตกลง อาทิ ราคา
คุณภาพ กําหนดเวลาการส่ งมอบให้เป็ นหลักฐานผูกมัดผูผ้ ลิ ตสิ นค้าให้ปฏิบตั ิตามความเหมาะสม
หากเกิ ดการผิดพลาดขึ้นอาจเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบสิ นค้าก่อนการ
ส่ งมอบ เพื่อรักษาคุณภาพสิ นค้าและเป็ นไปตามข้อตกลงกับผูซ้ ้ื ออีกด้วย
ตรวจสอบการเดิ นเรื อหรื อเที่ ย วบิ นให้เรี ย บร้ อย เมื่ อสิ นค้า พร้ อมที่ จะส่ งมอบ ควรมี ก ารจองค่ า
ระวางไว้ล่วงหน้า โดยมิรอให้สินค้าเสร็ จเสี ยก่อนที่จะส่ งมอบวิธีน้ ี ดีที่สุดนอกจากนี้ ในการต่อรอง
ค่าขนส่ งจะได้รับความเป็ นธรรมที่สุด ถ้าไม่ทาํ เช่นนี้ ก็อาจจะพลาดเที่ยวเรื อเครื่ องบิน นอกจากนั้น
แล้วยังจะต้องเสี ยค่าขนส่ งในอัตราที่สูงจะทําให้ตน้ ทุนสิ นค้าสู งตามไปด้วย
จัดทํา ใบกํากับสิ นค้า หรื อบัญชี ราคาสิ นค้า (Invoice) ไว้ล่วงหน้า เพราะต้องนํา ไปใช้ประโยชน์
หลายด้า น ทั้ง ก่ อนการส่ ง ออกและหลัง การส่ ง ออก การขออนุ ญาตสิ นค้า ที่ ค วบคุ ม ต้องปฏิ บ ัติ
ล่วงหน้าเพื่อความถูกต้องและมัน่ ใจหากเกิดการบกพร่ องแล้วยังมีทางแก้ไขใบรายการบรรจุหีบห่ อ
(Packing list) จัดทําเพื่อจะให้ทราบขนาดของหี บห่ ออาจจัดทําได้ก่อนที่จะคืนเอกสารผ่านพิธีการ

ศุลกากร
ดําเนิ นการขออนุ ญาตส่ งออกและอื่น ๆ จากข้อมูลกฎเกณฑ์การส่ งออกที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้น
ควรปฏิบตั ิตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อประสิ ทธิ ภาพการส่ งออกและให้คู่คา้ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษี อ ากร ผูส้ ่ ง ออกต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนดที่ ก รมการค้า ต่ า งประเทศได้ว างระเบี ย บไว้ใ ห้
ครบถ้วน
ขอหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดของสิ นค้ า (Certificate of Origin) มี 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 เป็ นหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ดทัว่ ไปที่ออกให้แก่ผซู ้ ้ื อเพื่อยืนยันว่าเป็ นสิ นค้าที่ผลิตขึ้น
ส่ งออกจริ ง หนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดแบบนี้ออกโดยหน่วยงานคือ
กระทรวงพาณิ ชย์
สภาหอการค้าไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แบบที่ 2 เป็ นหนังสื อการรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าที่ออกให้กบั ประเทศผูซ้ ้ื อสิ นค้าตาการให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีอากร (Certificate of Origin From A) สําหรับหนังสื อการรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าที่
ออกให้กบั กลุ่มประเทศอาเซี ยนเพื่อสิ ทธิ พิเศษเช่นกัน (Certificate of Origin From B) นอกจากนั้น
ยังมีหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ดตามข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างอื่น ว่าด้วยสิ นค้าแต่ละชนิ ดด้วย
ซึ่ งหนังสื อรั บรองแหล่ งกําเนิ ดแบบที่ 2 นี้ จะออกโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิ ชย์
เท่านั้น แต่ก็ยงั มี แบบอื่ น ๆ ขึ้ นอยู่กบั ผูซ้ ้ื อที่ ตอ้ งการและระบุ มา และในบางครั้ งอาจขอหนังสื อ
รับรองแหล่งกําเนิ ดชนิ ดที่ผรู ้ ับประโยชน์เป็ นผูอ้ อกเองก็มี Beneficiary’s Certificate of Origin เป็ น
ต้น

การยืนแบบ ธ.ต.1 ในการส่ งออกแต่ละครั้งที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท ผูส้ ่ งออกต้องยื่นรายงานการ
จัดทําแบบ ธ.ต.1 ให้ผูส้ ่ งออกทําเป็ น 2 ฉบับ คือต้นฉบับ (สี ขาว) และสําเนา (สี ฟ้า) โดยไม่ตอ้ ง
ได้รับอนุ ญาตจากธนาคารพาณิ ชย์หรื อพนักงานการควบคุ มแลกเปลี่ ยนเงิ นตราแต่อย่างใดเมื่ อผู ้
ส่ งออกจัดทําใบ ธ.ต.1 นี้ ผสู ้ ่ งออกจะขอได้จากด่านศุลกากรต่าง ๆ หรื อที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ในการส่ ง ออกบางลัก ษณะตามรายละเอี ย ดที่ แนบซึ่ ง ผูส้ ่ ง ออกของได้รับ การยกเว้นไม่ ต้องนํา
เงิ นตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ผูส้ ่ งออกไม่ตอ้ งยื่นแบบ ธ.ต.1 ต่อพนักงานศุ ลกากร ให้ผู ้
ส่ งออกยืน่ ใบขนส่ งสิ นค้าขอออกได้เลย และหากมูลค่าสิ นค้าตํ่ากว่า 500,000 บาท ไม่ตอ้ งยื่น ธ.ต.1

แต่อย่างใด
เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามความต้องการของผูซ้ ้ื อ (หรื อผูน้ าํ เข้าในต่างประเทศ) ซึ่ งมีท้ งั ที่ยื่นคําขอ
ก่อนการส่ งมอบสิ นค้าขึ้นยานพาหนะระหว่างประเทศ และยื่นภายหลังจากการส่ งมอบแล้วก็ได้
หรื ออาจไม่ตอ้ งยื่นคําขอโดยเว้นการอนุ มตั ิก็มี ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั เอกสารชนิ ดนั้น ควรศึกษาให้เข้าใจ
ว่าควรปฏิ บตั ิเมื่อไร เพราะผูส้ ่ งออกส่ วนมากใช้บริ การว่าจ้างผูแ้ ทนออกของให้ดาํ เนิ นการ จึงควร
แจ้งให้ทราบว่าท่านต้องการเอกสารประกอบชนิ ดใด เขาจะได้ปฏิบตั ิตามความต้องการของท่านได้
ทั้งนี้ ท่านสามารถจะหาข้อมูลได้จากเลตเตอร์ ออฟ เครดิ ตที่ได้รับมา ถ้ามีเงื่ อนไข อย่าละเลยที่จะ
ระบุเงื่อนไขลงไปในเอกสารนั้น ๆ ให้ครบถ้วน
สําหรับเอกสารใดที่ผูซ้ ้ื อระบุ มา แต่ไม่มีหน่ วยงานใดออกให้ได้ก็ให้ทาํ ข้อตกลงกับผูซ้ ้ื อทันที ที่
ได้รับการสั่งซื้ อ การที่เราไม่ปฏิเสธอาจะมีปัญหาได้ในภายหลัง ผูซ้ ้ื อจะถือ เป็ นข้ออ้างที่จะไม่ยอม
ชําระเงิ นค่าสิ นค้าก็ได้ จากข้ออ้างว่าผูข้ ายสิ นค้าทําผิดเงื่อนไข แม้วา่ ผูข้ ายจะขอให้ผซู ้ ้ื อช่ วยแก้ไข
L/C ก่อนการส่ งมอบสิ นค้า ผูซ้ ้ื ออาจตั้งเงื่อนไขกลับก็ได้
การค้าต่างประเทศต้องการความชัดเจนเรื่ องเอกสารเป็ นอย่างมาก เพราะเอกสารที่ผขู ้ ายออกให้ผู ้
ซื้ อจะต้องไปดําเนิ นงานตามพิธีการศุลกากรที่ปลายทาง ถ้าเอกสารขาดความถูกต้องสมบูรณ์ อาจ
สร้างปั ญหาในการนําเข้าได้ ในเรื่ องนี้ จึงควรสนใจศึกษาเอกสารให้เข้าใจจัดทําให้ครบถ้วนถ้าเขา
ร้ องขอมา คุ ณเองไม่เข้า ใจเอกสารชนิ ดใด ให้ติดต่อสอบถามธนาคารก็ไ ด้ หรื อผูช้ าํ นาญการที่
ให้บริ การส่ งออกของ อาทิ Custom Broker หรื อ Freight Forwarders ก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนจะดีที่สุด
ผู้ออกของ หรือ Shippingหมายถึง ผูท้ าํ หน้าที่ดา้ นพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และ
บริ ษทั เรื อเดินทะเล หรื อบริ ษทั ขนส่ งทางเครื่ องบิน เพื่อนําสิ นค้านําเข้าหรื อส่ งออกไปต่างประเทศ
รวมถึงการจัดหาไปรับสิ นค้าจากโกดังลูกค้านําไปเข้าตู ้ และรถหัวลากตูฯ้ ไปถึงท่าเรื อ shipping คือ
บริ ษทั ที่ มีเรื อเดิ นทะเลเป็ นของตนเอง รวมถึ งตูค้ อนเทนเนอร์ ซึ่ งมี หน้าติ ดต่ อกับผูส้ ่ งออกว่า มี
ปริ ม าณสิ นค้า ปริ ม าณเท่ า ไร จะเช่ า เป็ นตู ้ หรื อจะรวมกับ สิ นค้า ผูส้ ่ ง ออกรายอื่ นในตู ้ใ ดตู ้หนึ่ ง "
ตัวแทนออกของ" เป็ นคําที่คนทัว่ ไปไม่ค่อยรู ้จกั แต่ถา้ หากเอ่ยถึง "ชิ ปปิ้ ง" ย่อมเป็ นที่รู้จกั กันดี นัน่
คื อบุ คคลที่ ป ระกอบอาชี พ ในการเป็ นผูต้ ิ ดต่อกับกรมศุ ล กากรแทน ผูป้ ระกอบการนําเข้า หรื อ
ส่ งออกความจริ งคําว่า ชิ ปปิ้ ง (SHIPPING) เป็ นคําภาษาอังกฤษ ซึ่ งแปลว่าการส่ งของทางเรื อ หรื อ
การเดิ นเรื อไม่ได้มีความหมายว่า ตัวแทนออกของแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพิ่งจะมีคาํ เรี ยกชื่ อ
ปรากฏให้เห็นเป็ นทางการก็ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2529 นี่เอง ที่เรี ยกผูป้ ระกอบอาชี พนี้ วา่
"ตัวแทนออกของ" ซึ่ งก็นบั ว่าเป็ นคําที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด

