บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิงานต่างๆที่ผา่ นมาแล้วพบว่า การนาเข้าส่ งออกนั้นสาคัญต่อ
บริ ษทั เป็ นอย่างมากเพราะว่า บริ ษทั พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ ง จากัด ได้นาเข้า ตลับลูกปื นเครื่ องจักรมาจาก
หลายๆประเทศ เพื่อที่จะนาสิ นค้ามาจาหน่ายออกสู่ ตลาดภายนอก สามารถใช้งานได้ตรงตามความ
ต้องการของทางบริ ษทั ซึ่ งทาให้ทางบริ ษทั สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากภาษีที่จะต้องเสี ย
ภาษี และสะดวกต่อการขนส่ งมากยิ่งขึ้น และสามารถจัดส่ งให้ผซู ้ ้ื อต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อขาย
สิ นค้า ได้ท นั และตรงตามที่ บ ริ ษ ทั ก าหนด โดยมี ก ารทดลองผลการดาเนิ นโครงงาน ก่ อนที่ จะ
นามาใช้งานจริ งดังต่อไปนี้
วิธีการนาเข้ าสิ นค้ า
ในการนาเข้าสิ นค้า ผูน้ าเข้าจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนาเข้า อาทิ กระทรวงพาณิ ชย์สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีคาแนะนาในการจัดเตรี ยมเอกสาร และปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนาเข้าสิ นค้า ดังนี้
4.1 ประเภทใบขนสิ นค้ าขาเข้ า เป็ นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกาหนดให้ผนู ้ าเข้าต้องยืน่ ต่อกรม
ศุลกากรในการนาเข้าสิ นค้า ซึ่งจาแนกออกเป็ น 9 ประเภทตามลักษณะการนาเข้า ดังนี้
4.1.1 แบบ กศก. 99/1 ใบขนสิ นค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สาหรับการนาเข้าสิ นค้าทัว่ ไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได้กาหนดให้ใช้ใบขน
สิ นค้าประเภทอื่น
4.1.2 แบบ กศก. 102 ใบขนสิ นค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิม่ ใช้สาหรับการนาเข้าสิ นค้าทางอากาศยานหรื อพิธีการอื่นที่กรมศุลกากรกาหนด
สาหรับของที่นาเข้าในลักษณะเฉพาะ เช่น การนาเข้าสัตว์เลี้ยงมีชีวติ
4.1.3 แบบ กศก. 103 คาร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่ งของออกไปก่อน ใช้สาหรับการนาเข้า
หรื อส่ งออกสิ นค้าก่อนปฏิบตั ิพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกาหนด
4.1.4 แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสิ นค้าสาหรับนาของเข้าหรื อส่ งของออกชัว่ คราว ใช้
สาหรับการนาเข้าหรื อส่ งออกสิ นค้าชัว่ คราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา

4.1.5 แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสิ นค้าสาหรับพื้นที่พฒั นาร่ วมไทยมาเลเซีย ใช้สาหรับการนาเข้าสิ นค้าในเขตพื้นที่พฒั นาร่ วมไทย-มาเลเซีย
4.1.6 แบบใบแนบ 9 ใบขนสิ นค้าถ่ายลา ใช้สาหรับพิธีการสิ นค้าถ่ายลา
4.1.7 แบบที่ 448 ใบขนสิ นค้าผ่านแดน ใช้สาหรับพิธีการสิ นค้าผ่านแดน
4.1.8 ใบขนสิ นค้าพิเศษสาหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นาเข้าหรื อส่ งออกชัว่ คราว ใช้
สาหรับการนารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรื อส่ งออกชัว่ คราว
4.1.9 ใบขนสิ นค้าพิเศษสาหรับเรื อสาราญและกีฬาที่นาเข้าหรื อส่ งออกชัว่ คราว ใช้สาหรับ
การนาเรื อสาราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรื อส่ งออกชัว่ คราว
4.2. เอกสารทีค่ วรจัดเตรียมในการนาเข้ าสิ นค้ า
4.2.1 สาหรับพิธีการชาระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลา พิธีการคลังสิ นค้า ทัณฑ์
บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่
(1) ต้นฉบับใบขนสิ นค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณี ที่กรมศุลกากร
กาหนดให้มีการจัดทาคู่ฉบับเพิ่ม เช่น สาหรับ การนาเข้าอาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด การ
นาเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ตอ้ งส่ งเงินเข้ากองทุนน้ ามัน กรณี ดงั กล่าวต้องมีสาเนาใบขนสิ นค้าขาเข้า 2
ฉบับ

รู ปที่4.1 ตัวอย่างภาพ ใบขนสิ นค้าขาเข้า
ที่มา:การเรี ยนรู ้วธิ ี ดาเนิ นธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออก สุ เมษ เลิศจริ ยพร พ.ศ.2553 หน้า 115

(2) ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading or Air Waybill)
ใบตราส่ งสิ นค้า เป็ นเอกสาร
สัญญาที่ตวั แทนเรื อ เจ้าของเรื อ หรื อผูท้ ี่ทาการรับขนส่ งสิ นค้าออกให้แก่ผสู ้ ่ งออก เพื่อแสดงเป็ น
หลักฐานว่าได้รับมอบสิ นค้าไว้เพื่อจะทาการส่ งให้แก่ผรู ้ ับปลายทาง

รู ปที่4.2 ตัวอย่างภาพ BILL OF LADING (B/L) ใบตราส่ งสิ นค้า
ที่มา:การเรี ยนรู ้วธิ ี ดาเนิ นธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออก สุ เมษ เลิศจริ ยพร พ.ศ.2553 หน้า 63

(3) บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) ต้นฉบับบัญชี ราคาสิ นค้า เป็ นเอกสารที่ผสู ้ ่ งออกหรื อผูข้ าย
จัดทาขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า

รู ปที่4.3 ตัวอย่างภาพ Invoice
ที่มา:ENGLISH FOR IMPORT-EXPORT สุ ชารัช ริ มกีรติกุล พ.ศ.2555 หน้า 120

(4) แบบธุ รกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณี มูลค่าของนาเข้าเกิน
กว่า 500,000 บาท
(5) แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170)
(6) ใบสัง่ ปล่อยสิ นค้า (กศก.100/1)
(7) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่ อ (Packing List) ใบรายการบรรจุหีบห่อ เป็ นเอกสารที่ผู้
ส่ งออกหรื อผูข้ ายจัดทาขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดหี บห่ อประเภทสิ นค้า จานวนสิ นค้า ขนาดสิ นค้า
และน้ าหนักสิ นค้า ให้ตรงกับเอกสาร Invoice

รู ปที่4.4 ตัวอย่างภาพ Packing list
ที่มา:หลักการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ สมชนก (คุม้ พันธุ์) ภาสกรจรัส พ.ศ.2556 หน้า 153

(8) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
(9) ใบอนุญาตหรื อหนังสื ออนุญาตสาหรับสิ นค้าควบคุมการนาเข้า
(10) ใบรับรองแหล่งกาเนิดสิ นค้า (Certificate of Origin) เป็ นหนังสื อรับรองแหล่งกาเนิด
สิ นค้า ที่ผซู ้ ้ื อขอใช้เพื่อขอยกเว้นสิ ทธิ อากรขาเข้า ประเทศที่สามารถขอใช้สิทธิได้ มี 4 ประเทศ

รู ปที่4.5 ตัวอย่างภาพ CERTIFICATE OF ORIGIN หนังสื อรับรองแหล่งกาเนิดสิ นค้า
ที่มา:หลักการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ สมชนก (คุม้ พันธุ์) ภาสกรจรัส พ.ศ.2556 หน้า 88

(11) เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่ วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสิ นค้า แค็ด
ตาล็อก เป็ นต้น
4.2.2 พิธีการหลายเที่ยวเรื อ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ์ หรื อ
เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ทาใบขนสิ นค้าหลายเที่ยวเรื อ
4.2.3 พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิตอ้ งเพิ่มสาเนาใบขนสิ นค้าขาเข้า (กศก.99/1)
อีก 1 ฉบับ
4.2.4 พิธีการส่ งเสริ มการลงทุนต้องเพิ่มหนังสื ออนุมตั ิให้ยกเว้นหรื อลดหย่อนอากรจาก
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
4.2.5 พิธีการคลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
(1) คาขออนุญาตนาของเข้าคลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป (แบบที่ 369)
(2) คาขออนุ ญาตนาของเข้าคลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป ตามแบบที่กรมศุลกากรกาหนด
4.2.6 พิธีการคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า กรณี นาเข้าโดยผูอ้ ื่นที่มิใช่ผรู ้ ับ
อนุญาตจัดตั้งคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า ต้องเพิ่ม คาขออนุญาตนาของเข้า
คลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า
4.2.7 พิธีการสิ นค้าส่ งกลับ (RE-EXPORT)
กรณี อยูใ่ นอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
(1) คาร้องขอผ่อนผันทาใบขนสิ นค้าส่ งกลับ (RE-EXPORT) ชาระอากร 1 ใน 10
(2) ใบขนสิ นค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ
4.2.8 พิธีการนาของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่ งออก (EPZ) ต้องเพิม่ เอกสารดังนี้ คือ
(1) แบบ กนอ.02-1 กรณี สินค้านาเข้าเป็ นวัตถุดิบ
(2) แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณี สินค้านาเข้าเป็ นเครื่ องจักร อุปกรณ์เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้ รวมทั้งส่ วนประกอบของสิ นค้าดังกล่าวที่จาเป็ นต้องใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อการค้าเพื่อ
ส่ งออก
4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติพธิ ีการนาเข้ าสิ นค้ า
4.3.1 ผูน้ าเข้าหรื อตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของตนเองหรื อผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูลบัญชี
ราคาสิ นค้าให้เป็ นข้อมูลใบขนสิ นค้าโดยอัตโนมัติ และให้ผนู ้ าเข้าหรื อตัวแทนส่ งเฉพาะข้อมูลใบ
ขนสิ นค้ามายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

4.3.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสิ นค้าที่ส่ง
เข้ามา เช่น ชื่ อและที่อยูผ่ นู ้ าของเข้า เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี พิกดั อัตราศุลกากร ราคา เป็ นต้น ถ้า
พบว่าข้อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เครื่ องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะแจ้งกลับไป
ยังผูน้ าเข้าหรื อตัวแทนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง
4.3.3 เมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสิ นค้าที่ส่งมา
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสิ นค้าขาเข้า พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่กรม
ศุลกากรกาหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสิ นค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็ น 2 ประเภท
ดังต่อไปนี้ แล้วแจ้งกลับไปยังผูน้ าเข้าหรื อตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสิ นค้า
ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ตอ้ งตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สาหรับใบขนสิ นค้าประเภท
นี้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จะสั่งการตรวจ หลังจากนั้น ผูน้ าเข้าหรื อตัวแทนสามารถนาใบขนสิ นค้าขาเข้า
ไปชาระค่าภาษีอากรและรับการตรวจปล่อยสิ นค้าได้
ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภทที่ตอ้ งตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สาหรับใบขนสิ นค้าประเภทนี้
ผูน้ าเข้าหรื อตัวแทนต้องนาใบขนสิ นค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่นาของเข้า
4.3.4 ผูน้ าเข้าหรื อตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชี ราคาสิ นค้าตามวรรคแรกในรู ปของ
สื่ อคอมพิวเตอร์เป็ นเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อใช้สาหรับการตรวจสอบใบขนสิ นค้าหลังการ
ตรวจปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์เป็ นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้
(1) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM
(2) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM
(3) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST

คาศัพท์ การนาเข้ า-ส่ งออก

ข้ อความ

ความหมาย

(1) AGENT IATA CODE
รหัสตัวแทน IATA
(2) AIR WAYBILL
ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ
(3) AIRPORT OF DEPARTURE
สนามบินต้นทาง
(4) AIRPORT OF DESTINATION
สนามบินปลายทาง
(5) ARRIVAL NOTICE
ใบแจ้งว่าเรื อได้มาถึง
(6) B.A.F.(BUNKER ADJUSTMENT FACTOR)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น เป็ นค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั เรื อเรี ยกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวาง
ปกติ
(7) BERTH
หมายถึงท่าเทียบเรื อ
(8) BILL OF LADING
ใบตราส่ งสิ นค้าทางเรื อ
(9) BREAK-BULK CARRIER
เรื อเดินสมุทรที่ใช้ขนสิ นค้าที่เป็ นหี บห่อหรื อสิ นค้าที่เป็ นชิ้น เช่น เหล็ก รถยนต์
(10) BULK CARGO
สิ นค้าเทกอง คือสิ นค้าที่ขนส่ งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่ งโดยเทสิ นค้า
ลงในระวางเรื อใหญ่ เช่น ปุ๋ ย มันสาปะหลัง น้ าตาล ถ่านหิ น
(11) BULK CARRIER
เรื อเดินสมุทรที่ใช้ขนสิ นค้าประเภทเทกองและสิ นค้าที่เป็ นของเหลว
(12) C.A.F.(CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR)
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราที่ เปลี่ ยนแปลงไป เป็ นค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั เรื อเรี ยกเก็บ
เพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ
(13) CARRIER

สายการบินที่ทาการขนส่ งสิ นค้า
(14) CARRIER’S AGENT
ตัวแทนผูร้ ับขนส่ งผูอ้ อกใบตราส่ ง
(15) CFS (CONTAINER FREIGHT STATION)
สถานี บรรจุ / ส่ งมอบ สิ นค้าที่ตน้ ทาง ผูส้ ่ งออกต้องนาสิ นค้าไปส่ งมอบให้แก่ตวั แทนสายเดินเรื อ ณ
ที่ทาการของตัวแทนสายเดินเรื อ ซึ่งตัวแทนสายเดินเรื อจะทาการบรรจุสินค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ ดว้ ย
ตนเอง โดยจะต้อ งรั บ ผิ ดชอบในสิ น ค้า ที่ ไ ด้รั บ จากผูส้ ่ ง ออกจนกระทั่ง สิ นค้า ส่ ง ไปถึ ง เมื อ งท่ า
ปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรื อจะเรี ยกเก็บค่าบรรจุตู(้ CFS Charge) จากผูส้ ่ งออก ที่ปลายทาง ตัวแทน
เรื อจะส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ผนู ้ าเข้า ณ ที่ทาการหรื อสถานี บริ การของตัวแทนเรื อ ตัวแทนเรื อจะเรี ยก
เก็บค่าเปิ ดตู(้ CFS Charge) จากผูน้ าเข้า
(16) CFS/CFS
B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่ งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนาเข้าแบบ
CFS หรื อการเปิ ดตูค้ อนเทนเนอร์ ณ ที่ทาการของตัวแทนสายเดินเรื อ ผูน้ าเข้าบรรทุกสิ นค้าไปกับ
รถบรรทุก
(17) CFS/CY
B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่ งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนาเข้าแบบ
CY ผูน้ าเข้าลากตูค้ อนเทนเนอร์ ไปขนถ่ายสิ นค้ายังสถานประกอบการของผูน้ าเข้าเอง
(18) CHARGEABLE WEIGHT
น้ าหนักสิ นค้าที่ใช้คานวณค่าระวาง
(19) CHARTERER
เรื อจรเช่าเหมาลาที่ไม่มีการกาหนดเส้นทางและตารางเดินเรื อที่แน่นอนตายตัว
(20) CLEAN ON BOARD / CLEAN SHIPPED ON BOARD
เป็ นคาที่ระบุใน B/L โดยทัว่ ไป มีความหมายว่าเรื อสิ นค้าได้รับของไว้บนเรื อแล้ว โดยสิ นค้าอยูใ่ น
สภาพที่เรี ยบร้ อย คาว่า Clean มีความหมายว่าสิ นค้าอยู่ในสภาพเรี ยบร้ อย ดังนั้น B/L ต้องไม่มี
Remark หรื อหมายเหตุวา่ สิ นค้าอยูใ่ นสภาพที่ไม่เรี ยบร้อย
(21) COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING
ใบตราส่ งสิ นค้า สาหรับการขนส่ งหลายวิธีซ่ ึ งอยู่ในความรับผิดชอบของบริ ษทั เรื อ เช่นขนส่ งโดย
เรื อแล้วไปต่อรถไฟจนถึงปลายทาง
(22) CONFERENCE

หมายถึงชมรมเดินเรื อ เช่นชมรมเดินเรื ออเมริ กาเหนือ
(23) CONSIGNEE
ผูร้ ับตราส่ งสิ นค้า Æ กรณี ซ้ื อขายโดย L/C จะระบุตามแต่เงื่อนไขใน L/C ว่า TO ORDER หรื อ
ระบุเป็ นชื่ อธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C Æ
กรณี ซ้ื อขายตรงโดยไม่ผ่านธนาคารจะระบุชื่อผูร้ ับสิ นค้า
โดยตรง
(24) CONSOLIDATION
การรวบรวมสิ นค้า หรื อการรวมสิ นค้า โดยปกติจะกระทาโดยตัวแทนของผูซ้ ้ื อสิ นค้า
(25) CONTAINER AND SEAL NO.
หมายเลขตูส้ ิ นค้าและหมายเลขแถบผนึกตูส้ ิ นค้า
(26) CONTAINER CARRIER
เรื อเดินสมุทรที่ใช้ขนส่ งสิ นค้าด้วยตูส้ ิ นค้า
(27) CONVENTIONAL VESSEL
เรื อเดินสมุทรแบบดั้งเดิมที่บรรทุกสิ นค้าลงในระวางเรื อใหญ่โดยตรง
(28) CY (CONTAINER YARD)
สถานี ส่ งมอบ / รับมอบ ตูส้ ิ นค้าที่ตน้ ทาง ผูส้ ่ งออกต้องขอรับตูค้ อนเทนเนอร์ จากตัวแทนเรื อเพื่อ
นาไปบรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ สถานประกอบการของผูส้ ่ งออกเอง ผูส้ ่ งออกจะต้องรับผิดชอบใน
สิ นค้าที่บรรจุในตูค้ อนเทนเนอร์ จนกระทัง่ สิ นค้าส่ งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรื อจะ
ระบุใน B/L ว่า Shipper loaded and counted แต่จะไม่เรี ยกเก็บค่าบรรจุ ตูจ้ ากผูส้ ่ งออกที่
ปลายทาง ตัวแทนเรื อจะส่ งมอบตูค้ อนเทนเนอร์ ให้แก่ผูน้ าเข้า ณ ที่ ทาการหรื อสถานี บริ การของ
ตัวแทนเรื อ ตัวแทนเรื อจะไม่เรี ยกเก็บค่าเปิ ดตูจ้ ากผูน้ าเข้า
(29) CY/CY
B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่ งออกแบบ CY ที่เมืองท่าปลายทางนาเข้าแบบ
CY
(30) DECLARED VALUE FOR CARRIER
ราคาสิ นค้าที่สาแดงต่อสายการบินใน AWB
(31) DECLARED VALUE FOR CUSTOMS
ราคาสิ นค้าที่สาแดงต่อศุลกากรใน AWB
(32) DELIVERY ORDER
ใบสั่งปล่อยสิ นค้า
(33) DEMURRAGE CHARGE

ค่าเสี ยเวลาของเรื อ หรื อค่าเสี ยเวลาของตูส้ ิ นค้าที่ไม่สามารถนาออกจากท่าได้ตามเวลาที่กาหนด
(34) DESCRIPTION OF GOODS
รายการสิ นค้า
(35) DESPATCH MONEY
เงินที่บริ ษทั เรื อจ่ายตอบแทนให้แก่ผใู ้ ช้เรื อเมื่อทางานได้แล้วเสร็ จก่อนเวลาที่กาหนด ส่ วนใหญ่ใช้
กับเรื อจรเช่าเหมา
(36) DETENTION
ค่าคืนตูส้ ิ นค้าที่ชา้ เกินกว่าเวลาที่กาหนด
(37) DIVERSION
การขอเปลี่ยนเมืองท่าปลายทางของสิ นค้าในระหว่างหรื อก่อนการขนส่ ง
(38) DOC. FEE
ค่าเอกสาร
(39) DOOR TO DOOR
การรับมอบสิ นค้าจากสถานที่ต้ งั ของผูส้ ่ งออก และส่ งมอบสิ นค้าไปถึงสถานที่ต้ งั ของผูน้ าเข้า
(40) E.T.A. (ESTIMATE TIME OF ARRIVAL)
ประมาณการของวันที่ที่เรื อจะเข้าถึงท่าปลายทาง
(41) E.T.D. (ESTIMATE TIME OF DEPARTURE)
ประมาณการของวันที่ที่เรื อจะออกจากท่าต้นทาง
(42) EXECUTED ON
วันที่ออกใบตราส่ งใน AWB
(43) FCL (FULL CONTAINER LOAD)
คือการบรรจุสินค้าจนเต็มตูค้ อนเทนเนอร์ ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั การนาเข้าหรื อส่ งออกแบบ CFS และ
CY
(44) FEU (FORTY FOOT EQUIPVALENT UNIT)
ตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต
(45) FLIGHT/DATE
เที่ยวบินและวันที่เครื่ องออก
(46) FREIGHT COLLECT /PAYABLE AT DESTINATION
ค่าระวางจ่ายที่เมืองท่าปลายทาง

(47) FREIGHT FORWARDER
ตัวแทนผูร้ ับขนส่ งสิ นค้า
(48) FREIGHT PREPAID/FREIGHT PAID
ค่าระวางจ่ายที่ตน้ ทาง
(49) GENERAL AVERAGE (G.A.)
ความรับผิดชอบในการผจญภัยร่ วมกันของสิ นค้าที่อยูใ่ นเรื อลาเดียวกันซึ่ งขนส่ งมาด้วยกัน ในกรณี
ที่ตอ้ งสละสิ นค้าบางส่ วนเพื่อความปลอดภัยของเรื อและสิ นค้าส่ วนที่เหลืออยูบ่ นเรื อ
(50) GROSS WEIGHT
น้ าหนักรวมของสิ นค้า
(51) HAZARDOUS GOODS
สิ นค้าอันตราย
(52) HOUSE AIR WAYBILL
ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศที่ออกให้โดย Air Freight Forwarder
(53) I.C.D. (INLAND CONTAINER DEPOT)
คือสถานีตสู้ ิ นค้าICD ที่มีพิธีการศุลกากรทั้งสิ นค้าขาเข้าและสิ นค้าขาออก เรี ยกว่า โรงพักสิ นค้าเพื่อ
ตรวจปล่ อยของขาเข้าและบรรจุ ของขาออกที่ ขนส่ งด้วยตู ้คอนเทนเนอร์ นอกเขตทาเนี ยบท่าเรื อ
(รพท.)ICD ที่มีพิธีการศุลกากรเฉพาะสิ นค้าขาออก เรี ยกว่าสถานี ตรวจและบรรจุสินค้าที่เข้าตูค้ อน
เทนเนอร์เพื่อการส่ งออก (สตส.)
(54) IATA CARGO AGENT
ตัวแทนขนส่ งสิ นค้าทางอากาศที่ได้รับการรับรองจากสมาคมการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
(55) INLAND TRANSIT
การขนส่ งภายในประเทศ จะเป็ นการขนส่ งเพื่อนาสิ นค้าไปขึ้นเรื อใหญ่ที่เมืองท่าต้นทาง หรื อการ
รับส่ งสิ นค้าจากเรื อใหญ่ที่เมืองท่าปลายทางก็ได้
(56) LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD)
คือการบรรจุสินค้าไม่เต็มตูค้ อนเทนเนอร์ ซึ่ งจะเป็ นการนาเข้าหรื อส่ งออกแบบ CFS เท่านั้น
(57) LINER
เรื อที่มีการกาหนดเส้นทางและตารางเดินเรื อที่แน่นอนตายตัวส่ วนใหญ่ได้แก่เรื อคอนเทนเนอร์
(58) MANIFEST
บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับเรื อ

(59) MARK & NO.
เครื่ องหมายและเลขหมายหี บห่อของสิ นค้า
(60) MASTER
หมายถึงกัปตันเรื อหรื อผูค้ วบคุมเรื อ
(61) MASTER AIR WAYBILL
ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศที่ออกให้โดยสายการบิน
(62) MATE’S RECEIPT
ใบรับสิ นค้าในเบื้องต้นจากต้นหนของเรื อเดินสมุทร เป็ นหลักฐานที่จะนาไปให้บริ ษทั ตัวแทนเรื อ
ออกใบตราส่ งสิ นค้า
(63) MEASUREMENT/ GROSS WEIGHT
ขนาดของหี บห่อและน้ าหนักรวมบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้า สาแดงเฉพาะยอดรวมเท่านั้น
(64) MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT
ใบรั บสิ นค้า ขนส่ งหลายทอดหรื อหลายรู ปแบบ เป็ นเอกสารที่ ผูร้ ั บขนส่ งออกให้แทนใบตราส่ ง
สิ นค้าทางเรื อ ในกรณี ที่สินค้าที่รับขนส่ งนั้นมีการขนส่ งหลายทอด เช่นขนจากโรงงานต้นทางด้วย
รถยนต์ไ ปต่ อเรื อเดิ นสมุ ท รแล้ว ขนส่ ง โดยทางรถไฟที่ ป ลายทางอี ก ทอดหนึ่ ง จากนั้นจึ ง นาขึ้ น
รถบรรทุกไปส่ งยังสถานที่ปลายทาง เป็ นต้น
(65) N.V.O.C.C. (NON-VESSEL OPERATION COMMON CARRIER)
คือผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าที่ไม่ใช่เจ้าของเรื อหรื อไม่มีเรื อเป็ นของตนเอง
(66) NOTIFY PARTY
ผูร้ ับสิ นค้า หรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิ์ ในสิ นค้าจาก Consignee
(67) NUMBER OF ORIGINAL
จานวนต้นฉบับของ B/L โดยทัว่ ไปจะมี 3 ใบ
(68) O.C.P.(OVERLAND COMMON POINT)
สถานที่ส่งมอบสิ นค้าปลายทางที่อยูล่ ึกเข้าไปในแผ่นดิน
(69) PLACE AND DATE OF ISSUED
สถานที่และวันที่ที่ออกใบตราส่ งสิ นค้า

(70) PLACE OF DELIVERY

สถานที่ สุ ด ท้า ยที่ จ ะส่ ง มอบสิ น ค้า ให้ แ ก่ ผู ้ซ้ื อ อาจเป็ นคลัง สิ น ค้า ณ เมื อ งท่ า ปลายทาง หรื อ
คลังสิ นค้า / สถานที่ทาการของผูซ้ ้ื อที่อยูใ่ นอีกเมืองหนึ่งหรื อในอีกประเทศหนึ่งก็ได้
(71) PLACE OF LOADING
สถานที่ตน้ ทางที่ส่งออก
(72) PLACE OF RECEIPT
สถานที่รับสิ นค้าต้นทาง อาจเป็ นคลังสิ นค้าของผูซ้ ้ื อที่เมืองท่าต้นทาง หรื อเป็ นท่าเรื อส่ งออกที่ตน้
ทาง
(73) PORT OF DISCHARGE
เมืองท่าปลายทาง / เมืองท่าที่ขนถ่ายสิ นค้าลงจากเรื อ
(74) PORT OF LOADING
เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก
(75) PRE-CARRIER
ชื่ อเรื อเล็กที่ขนสิ นค้าไปขึ้นเรื อใหญ่ ณ เมืองท่าที่เรื อใหญ่มารั บขนถ่ายสิ นค้าจากเรื อเล็กอีกทอด
หนึ่ง
(76) QUANTITY AND KIND OF PACKAGES
จานวนและลักษณะหรื อชนิดของหี บห่อ
(77) RATE CLASS
อัตราค่าระวางขนส่ งทางอากาศ
(78) REQUESTED ROUTING
เส้นทางเดินอากาศที่ตอ้ งการ
(79) RO-RO CARRIER
เรื อเดินสมุทรชนิดที่ขนสิ นค้าขึ้นและลงจากเรื อด้วยสายพาน เช่นเรื อบรรทุกรถยนต์
(80) SERENDER BILL OF LADING
ใบตราส่ งสิ นค้าที่ผรู ้ ับใบตราส่ ง สามารถขอรับใบสั่งปล่อยสิ นค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ตอ้ งใช้ใบ
ตราส่ งสิ นค้าต้นฉบับ
(81) SHIPPED ON BOARD
เป็ นคาที่ระบุใน B/L โดยทัว่ ไป มีความหมายว่าเรื อสิ นค้าได้รับของไว้บนเรื อเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(82) SHIPPER
ผูส้ ่ งสิ นค้า
(83) SHIPPING AGENT / SHIP AGENT

ตัวแทนเรื อ
(84) SHIPPING PARTICULAR/ SHIPPING ORDER/ SHIPPING INSTRUCTION
ใบจองเรื อที่ผูส้ ่ งออกจะต้องกรอกรายละเอี ยดต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อตัวแทนสายเดิ นเรื อจะได้นา
รายละเอียดต่างๆ ไปจัดทาใบตราส่ งสิ นค้าให้แก่ผสู ้ ่ งออก
(85) SHUOLD BE
การขอแก้ไขเอกสารและบัญชีเรื อ
(86) T.H.C.(TERMINAL HANDLING CHARGE)
ค่าใช้จ่ายหน้าท่า หรื อค่ายกตูส้ ิ นค้า
(87) TALLY SHEET
เอกสารบันทึกการรับสิ นค้าของตัวแทนเรื อ
(88) TEU (TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT)
ตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
(89) THROUGH BILL OF LADING
ใบตราส่ งสิ นค้า สาหรับการขนส่ งด้วยเรื อตลอดเส้นทาง
(90) UN CLASSIFICATION NUMBER
หมายเลขรหัสของสิ นค้าอันตราย ที่เป็ นหมายเลขและมาตรฐานการป้ องกันอันเป็ นสากล
(91) V.O.C.C. (VESSEL OPERATING COMMON CARRIER)
เรื อเดินสมุทรที่ผปู ้ ระกอบกิจการเป็ นเจ้าของเรื อด้วย
(92) VESSEL / STEAMER/ CARRIER
ชื่อเรื อใหญ่ที่เดินทางไปยังเมืองท่าปลายทาง
(93) VOY.NO. / VOYAGE NO.
เที่ยวเรื อ

