บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของการส่ งออก
ดร.มยุขพันธุ์ ไชยมัน่ คง ได้กล่าวว่า การส่ งออก : Exporting คือ รู ปแบบการค้าที่บริ ษทั หนึ่ ง
ผลิตสิ นค้าแล้วส่ งไปขายอีกประเทศ การเข้าตลาดในรู ปแบบนี้ มีการปรับเปลี่ยนน้อยที่สุดไม่วา่ จะเป็ น
ตัวผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์การ ข้อได้เปรี ยบ เช่น ไม่ตอ้ งไปลงทุนผลิตสิ นค้า ลดความเสี่ ยงการลงทุน
และช่ วยให้บริ ษทั บรรลุ ขนาดการผลิ ตที่ ประหยัด รวมทั้งใช้แหล่ งผลิ ดต้นทุ นต่ า อย่างไรก็ตาม การ
ส่ งออกก็มีขอ้ ด้อย เช่ น ค่าขนส่ งสู ง มีอุปสรรคทางการค้า ตัวแทนจาหน่ ายไม่ให้ความสาคัญทางการ
ตลาดกับสิ นค้าบริ ษทั
ที่มา:ตารากลยุทธ์โลจิสติกส์ และซัพพลายเชนเพื่อแข่งขันในตลาดโลก พ.ศ. 2556
เจเน็ ต และ เฮนเนสซี่ (1998) ให้ ค าจ ากัด ความว่ า หมายถึ ง การที่ กิ จ การมี ฐ านการผลิ ต
ภายในประเทศใดประเทศหนึ่ ง แต่มีการส่ งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจาหน่ ายในต่างประเทศ ในปริ มาณที่
มากพอสมควรเมื่อคิดเป็ นสัดส่ วนกับการจาหน่ายภายในประเทศ หรื ออาจมีปริ มาณที่มากกว่าที่จาหน่าย
ในประเทศ และประเทศที่กิจการส่ งสิ นค้าออกไปจาหน่ายนั้นอาจเป็ นประเทศเพื่อนบ้านที่อยูใ่ กล้เคียง
หรื อประเทศที่ อยู่ห่างไกลออกไปในทวีปอื่ น ดังนั้นการตลาดเพื่อการส่ งออกสิ นค้าออกไปจาหน่ าย
ประเทศอื่นจึงเป็ นเพียง การส่ งออกสิ นค้าในประเทศไปจาหน่ ายในต่างประเทศ แต่ยงั มีกิจกรรมทาง
การตลาดถึงขึ้นที่มีการปรับปรุ งสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในต่างประเทศ
ซิ นโทกา และ รอนคาเนน (2004) ให้คาจากัดความว่า หมายถึ ง กระบวนการในการวางแผน
และด าเนิ น การเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นและรายการค้า ที่ เ ปิ ดขึ้ น ระหว่า งประเทศต่ า งๆ โดย
ก่อให้เกิดความพอใจตามวัตถุประสงค์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
แคทีล่า และ เกรแฮม (2008) ให้คาจากัดความว่า หมายถึงประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมทางธุ รกิจ
ในการที่จะออกแบบและวางแผน ในด้านต่างๆเช่ นราคาและการส่ งเสริ มทางการจาหน่ าย เพื่อให้เกิ ด
การไหลเวียนของสิ นค้าของกิจการไปสู่ ประเทศต่างๆ ทาให้สามารถนาสิ นค้าของกิจการไปจาหน่ ายไป
จาหน่ายในต่างประเทศด้วยรู ปแบบวิธีต่างๆที่เหมาะสมต่อแต่ละประเทศมากขึ้น
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ที่มา: ตาราการตลาดระหว่างประเทศ โดย ผศ.สุ ดาพร กุณฑลบุตร
2.2 เอกสารทางการค้ าระหว่างประเทศ
ตาราการนาเข้า-ส่ งออกสาหรับการขนส่ งทางทะเล (2552) มีบทความกล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์
ใหญ่ของเอกสารเพื่อการส่ งออก เพียงจัดให้มีรายละเอี ยดที่ สมบู รณ์ ของสิ นค้าเพื่อการผ่านขั้นตอน
ศุลกากรได้ถูกต้องรวดเร็ ว นอกจากนั้นเอกสารยังทาหน้าที่ในการขนส่ ง การชาระเงิ นและพิธีการทาง
เครดิต การประกันภัย และการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายของสิ นค้าอีกด้วย โดยมีเอกสารดังนี้
CUSTOMS INVOICE (ใบกากับสิ นค้าของศุลกากร) ลักษณะของใบ CUSTOMER INVOICE
กล่าวคือ ใบกากับสิ นค้า ( OFFCIAL INVOICE ) ที่จะต้องเตรี ยมเป็ นฟอร์ มพิเศษ ออกโดยผูม้ ีอานาจ
ทางศุลกากรระบุราคาสิ นค้าทางศุลกากรเพื่อสะดวกในการคานวณภาษีปกติรายการสิ นค้า แต่ละชนิดจะ
แยกราคาสิ นค้าระหว่างเรื อและค่าเบี้ยประกันออกจากกันรายละเอียดในใบ CUSTOMER INVOICE
จะต้องระบุชื่อผูซ้ ้ื อและผูข้ ายสิ นค้าแยกรายละเอียดของราคาสิ นค้าออกจากค่าขนส่ งค่าบรรจุหีบห่ อ เพื่อ
ส่ งออกให้ชดั เจน
PACKING LIST (ใบรายการบรรจุหีบห่ อ) กล่าวคือ เป็ นเอกสารที่สาคัญอย่างหนึ่ งซึ่ งแสดงให้
ทราบถึ งการบรรจุ สิ นค้าลงไปในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ใช้ใ นการขนส่ ง ระหว่างประเทศ เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบสิ นค้าทั้งต้นทางและปลายทางสาหรับสิ นค้าปกติเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะใช้วิธีการสุ่ มตรวจตาม
อัตราส่ วนที่เหมาะสม จะไม่ทาการตรวจสิ นค้าทั้งหมดด้วยการเปิ ดหี บห่ อ เพราะจะทาให้บรรจุภณ
ั ฑ์
และตัวสิ นค้าเกิดการเสี ยหายเพิ่มมากขึ้นได้ ดังนั้น ใบรายการบรรจุหีบห่อควรรายละเอียดให้เพียงพอ
THE COMMERCIAL INVOICE (ใบก ากับ สิ นค้า หรื อ บัญชี ราคาสิ นค้า ) ควรตรวจสอบให้
ถู กต้อง และที่ น่าสนใจอี กคื อสิ นค้าในใบกากับสิ นค้า จะต้องไม่ข้ ึ นแสดงว่าเป็ น สิ นค้าที่ ใช้ไปแล้ว
สิ นค้าที่ เปลี่ ยนแปลงใหม่ หรื อสิ นค้าที่เปลี่ ยนมือ แล้ว เว้นแต่ L/C จะอนุ ญาตไว้โดยเฉพาะใบกากับ
สิ นค้าจะต้องมีการประทับตรารับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสถานฑู ต หรื อกงสุ ลที่เกี่ยวกับ ถ้า
L/C ระบุไว้ เครื่ องหมายและตัวเลขบนหี บห่ อ ในใบกากับสิ นค้าจะเหมือนกับใบตราส่ งหรื อเหมือนกับ
เอกสารการส่ งสิ นค้าอื่นๆ หรื อ เหมือนกับเครื่ องหมายหี บห่ อ และตัวเลขที่กาหนดไว้ในL/C ใบกากับ
สิ นค้า จะต้องไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ เช่น ค่านายหน้าค่าเก็บรักษาสิ นค่า ค่าโทรเลข ค่าธรรมเนียม
ในการส่ งสิ นค้าล่าช้ากว่าที่กาหนดเป็ นต้น เว้นแต่ L/C ที่จะกาหนด ถ้ายังไม่มีการยืน่ ใบกากับสิ นค้าชนิด
ชัว่ คราว ธนาคารจะไม่รับใบกากับสิ นค้าชนิ ดชัว่ คราว ยกเว้นแต่ L/C ที่กาหนดไว้ ถ้า L/C อนุญาตให้มี
การส่ ง สิ น ค้า เป็ นบางส่ ว น ( PARTIAL SHIPMENTS ) มู ล ค่ า ของสิ น ค้า ในก ากับ สิ น ค้า จะต้อ งได้
สัดส่ วนกับจานวนสิ นค้าที่แบ่งส่ งนั้น
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BILL OF LADING ( B/L ) ( ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล ) กล่าวคือ เป็ นเอกสารสาคัญที่สุด เมื่อมี
การส่ งสิ นค้าทางทะเล Bill of Lading เป็ นใบรับรอง มอบสิ นค้าของบริ ษทั เรื อที่ทาการส่ งออกใบตราส่ ง
สิ นค้าทางทะเล เป็ นเอกสารแสดงสิ ทธิ ในสิ นค้า และเป็ นหลักฐานสัญญาของบริ ษทั เดินเรื อที่จะขนส่ ง
สิ นค้าทางทะเล ของประเทศผูส้ ่ งออกไปยังท่าเรื อปลายทาง
CERTIFICATE OF ORIGIN (C/O) (ใบรับรองแหล่งกาเนิดสิ นค้า) วัตถุประสงค์ของเอกสารตัว
นี้ คือ ใช้เป็ นการเรี ยกร้องสิ ทธิ พิเศษทางภาษีสินค้าในประเทศที่ จะนาเข้าหมายถึงการส่ งออกสิ นค้าจาก
ประเทศกาลังพัฒนา ไปยังประเทศที่ให้สิทธิ พิเศษทางศุลกากรหรื อเรี ยกว่า GSP เอกสารนี้ จะเป็ นเครื่ อง
แสดงถึงแหล่งกาเนิดสิ นค้าของประเทศผูส้ ่ งออกเพื่อให้ประเทศนาเข้ายอมรับและให้สิทธิ พิเศษดังกล่าว
ใบรับรองแหล่งกาเนิ ดสิ นค้านี้ จะใช้ในการพิสูจน์ดว้ ยว่าสิ นค้านั้นไม่ขดั ต่อกฎเกณฑ์ในการนาเข้าของ
ประเทศนั้นๆด้วย ดังนั้นการออกใบรั บ รองแหล่ งกาเนิ ดสิ นค้า หรื อที่ เรี ยกว่า c/o จะสามารถทาได้
2แบบคือ
การรับรองเพื่อใช้สิทธิพิเศษทาง ศุลกากรจะต้องมีการรับรองโดยส่ วนราชการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในตัวเอกสารนี้คือกระทรวงพาณิ ชย์กรมการค้าต่างประเทศ
การรับรองเพื่อการค้าขายแบบทัว่ ไปหรื อเมื่อลูกค้าต้องการ ก็สามารถออกใบรับรองได้โดย
สภาหอการค้าเพื่อรับรองถิ่นกาเนิดของสิ นค้า
FORM D (หนั ง สื อ รั บ รองที่ ยื่ น ขอใช้ สิ ท ธิ ล ดหย่ อ นภาษี ศุ ล กากร) มาจากค าว่ า Common
Effective Preferential Tariff (CEPT) หมายถึง อัตราของภาษีศุลกากรพิเศษที่ มีความเท่าเทียมกัน เป็ น
การลดอัตราภาษีศุลกากรศูนย์เปอร์ เซนต์ แก่สินค้าที่นาเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซี ยนทั้ง
10ประเทศภายใต้เขตการค้าเสรี อาเซียน
มีประโยชน์อย่างไร เพื่อใช้เป็ นเอกสารยืนยันว่าสิ นค้าของผูป้ ระกอบการมีแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า
หมายถึ ง ผลิ ตมาจากวัตถุ ดิบ ภายในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ กอาเซี ย นทั้งหมด เพื่ อขอรั บการลดภาษี ณ
ศุลกากรปลายทาง
สิ นค้า แบบไหนที่ ไ ด้รั บ สิ ทธิ สิ นค้า ที่ ส่ ง ออกจะต้อ งอยู่ใ นบัญ ชี รายการสิ น ค้า ลดภาษี ข อง
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนผูน้ าเข้า และสิ นค้าที่ส่งออกต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกาเนิ ด
และหลักเกณฑ์การขนส่ งโดยตรง
ขอได้ที่ไหน ผูป้ ระกอบการไทยสามารถไปขอหนังสื อรับรองแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า Form D ได้ที่
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ต้องเตรี ยมตัวอย่างไร เตรี ยมใบกากับสิ นค้า ต้นฉบับ หรื อ
สาเนา
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ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading) หรื อใบรั บขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ (Airway Bill) เอกสารแสดงการ
ขนส่ งสิ นค้าอื่นๆ สาเนา หรื อต้นฉบับ
หนังสื อรับรองอัตราส่ วนต้นทุนการผลิตสิ นค้าทัว่ ไป หรื อสาเนา หนังสื อรับรองรายละเอียดขั้นตอนการ
ผลิตสิ นค้าใช้สิทธิได้เมื่อไร ผูป้ ระกอบการจะสามารถใช้สิทธิ พิเศษในการลดภาษีภายใต้กรอบ AEC ได้
แต่สินค้าจะต้องผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆว่าเป็ นสิ นค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศอาเซี ยนเท่านั้น
FORM AI (หนังสื อรับรองที่ยนื่ ขอใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษีศุลกากร ภายใต้เขตการค้าเสรี อาเซี ยนอินเดีย) เป็ นหนังสื อรับรองถิ่นกาเนิดสิ นค้า ฟอร์ ม AI ซึ่ งออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อส่ งให้ผนู ้ า
เข้าขอใช้สิทธิ ลดหย่อน หรื อยกเว้นภาษีศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง(อินเดีย) นอกจากนี้ยงั เป็ นเอกสาร
ที่ใช้พิสูจน์วา่ สิ นค้าที่จะส่ งออกดังกล่าวมีการผลิตได้ถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิ ดสิ นค้าภายใต้ความ
ตกลง
FORM AK (หนัง สื อ รั บ รองที่ ยื่ น ขอใช้สิ ท ธิ ล ดหย่ อ นภาษี ศุ ล กากร ภายใต้เ ขตการค้า เสรี
อาเซียน-เกาหลี) เป็ นหนังสื อรับรองถิ่นกาเนิ ดสิ นค้า ฟอร์ ม AK ซึ่ งออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อ
ส่ งให้ผนู ้ าเข้าขอใช้สิทธิ ลดหย่อน หรื อยกเว้นภาษีศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง(เกาหลี) นอกจากนี้ ยงั
เป็ นเอกสารที่ใช้พิสูจน์วา่ สิ นค้าที่จะส่ งออกดังกล่าวมีการผลิตได้ถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิ ดสิ นค้า
ภายใต้ความตกลง
SHIPPING PARTICULAR (ใบจองเรื อ) ใบจองเรื อที่ผูส้ ่ งออกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ด้วยตนเอง เพื่อตัวแทนสายเดินเรื อจะได้นารายละเอียดต่างๆ ไปจัดทาใบตราส่ งสิ นค้าให้แก่ผสู ้ ่ งออก
Phytosanitary certificate : PC (ใบรับรองปลอดศัตรู พืช ) ในการส่ งออกพืชหรื อผลิตผลพืชไป
ต่างประเทศ หากผูส้ ่ งออกประสงค์จะขอใบรับรองปลอดศัตรู พืช เพื่อแสดงว่าพืชที่จะส่ งออกนั้นปลอด
ศัตรู พืช กรมวิชาการทางการเกษตรมีหน่วยงานสาหรับทาหน้าที่ตรวจพืชเพื่อรับรองการปลอดศัตรู พืช
ให้ตรงตามมาตรฐานด้านสุ ขอนามัยพืชที่สอดคล้องกับข้อตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุ ขอนามัย และ
สุ ขอนามัยพืชภายใต้องค์การการค้าโลก และออกใบรับรองปลอดศัตรู พืชให้กบั พืชหรื อผลิตผลพืช เพื่อ
ส่ งออกไปต่างประเทศ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนาเข้าของประเทศผูน้ าเข้า โดยทาการตรวจศัตรู พืช
และทาการควบคุมให้มีการกาจัดศัตรู พืชทางกักกันพืชที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ
การออกใบรับรองปลอดศัตรู พืช ให้กบั พืชและผลิตผลพืช เพื่อส่ งออกไปต่างประเทศ เป็ นการ
ปฏิบตั ิงาน ภายใต้พระราชบัญญัติ กกั พืช ในปี 2507 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติพืช ปี พ.ศ. 2542 มาตรา
15 และมาตรา 16 การขอใบรับรองปลอดศัตรู พืชไม่ใช่เป็ นมาตรการบังคับให้ผสู ้ ่ งออกพืชหรื อผลิตผล
ของพื ช ที่ ต้องขอใบรั บ รองปลอดศัต รู พื ช นั้น เป็ นให้ ก ารบริ ก ารแก่ ผูส้ ่ ง ออกพื ช ที่ มี ความประสงค์
ต้องการขอให้ทางราชการ รั บรองให้วา่ ว่าพืชและผลิตผลพืชของตนที่ส่งออกนั้นปลอดภัยจากศัตรู พืช
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เจ้าหน้าที่ตอ้ งบริ การในการตรวจศัตรู พืช และเป็ นผูอ้ อกใบรับรองปลอดศัตรู พืชให้ ใบรับรอง
ปลอดศัตรู พืชนี้ จะออกให้เฉพาะกรณี ที่มีการรับรองการปลอดศัตรู พืชของพืชและผลิตผลพืชที่ส่งออก
ไปยังต่างประเทศเท่านั้น (คุณคณิต นิมมาลัยรัตน์ , 2552)
ที่มา: ตาราการนาเข้า-ส่ งออก(ฉบับสมบูรณ์) (2552) สาหรับการขนส่ งทางทะเล
2.3 ขั้นตอนการส่ งออก
เทคนิ คขั้นตอนการส่ งออกสิ นค้าทางเรื อการส่ งออกในการจองเรื อ ก็คือการรับผิดชอบต่อค่า
ขนส่ ง ซึ่ งขั้นตอนการส่ งออกที่ผสู ้ ่ งออกจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าขนส่ ง และจะต้องเป็ นผูจ้ องเรื อเอง
รวมถึงสิ้ นสุ ดภาระขั้นตอนการส่ งออก จากการส่ งมอบสิ นค้าเมื่อผูส้ ่ งออกได้ส่งมอบสิ นค้าข้างกาบเรื อ
ขึ้นไปบนเรื อสิ นค้า ซึ่ งยังรวมถึ งค่าใช้จ่ายและความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจเกิ ดขึ้น โดยผูส้ ่ งออกจะต้องเป็ น
ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งเป็ นอี ก หนึ่ ง ขั้น ตอนการส่ ง ออก และจะต้อ งคิ ด รวมกับ ราคาค่ า สิ น ค้า และท่ า เรื อ
ปลายทาง ซึ่ งเป็ นการบ่งบอกที่ แสดงถึ งความรั บผิดชอบ ในเรื่ องของค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง และยัง
รวมถึงความเสี่ ยงที่ผสู ้ ่ งออกหมดภาระ ต่อเมื่อสิ นค้าไปถึงท่าเรื อปลายทาง (คุณไพร บุญนอก , 2555)
ขั้น ตอนการส่ ง ออกของผู ้น าเข้า ที่ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบขั้น ตอนการส่ ง ออกของผู ้น าเข้า ที่ ต้อ ง
รับผิดชอบ ซึ่ งจะทาตั้งแต่ยกสิ นค้าลงจากเรื อ ที่ท่าเรื อปลายทางถึงโรงงาน รวมทั้งตรวจเอกสารใบตรา
ส่ งสิ นค้าทางเรื อ ซึ่ งขั้นตอนการส่ งออกจะต้องระบุ Freight Collect ลงในเอกสารเพื่อเป็ นข้อความที่
แสดงการยืนยันว่าค่ามีการจ่ายค่าขนส่ งที่ตน้ ทางแล้ว (คุณไพร บุญนอก , 2555)
ขั้นตอนการส่ งออกหากผูน้ าเข้าจองเรื อเอง ขั้นตอนการส่ งออกในเรื่ องของค่าใช้จ่ายจะต้องเริ่ ม
จากท่าเรื อต้นทาง จนถึ งท่าเรื อปลายทาง และอยู่ในขั้นตอนการส่ งออกที่ เป็ นความรั บผิดชอบของผู ้
นาเข้า ส่ วนผูส้ ่ งออกจะมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จากโรงงานจนถึงท่าเรื อต้นทาง และต้องมีเอกสาร
ใบตราส่ งสิ นค้าทางเรื อที่ ต้องระบุ Freight Prepaid ลงในเอกสาร เพื่อเป็ นการยืนยันว่า มี การจ่ายค่ า
ขนส่ งที่ประเทศปลายทางแล้ว (คุณไพร บุญนอก , 2555)
ขั้นตอนการส่ งออกเพื่อการขนส่ งสิ นค้าขั้นตอนการส่ งออกการขนส่ งสิ นค้า ที่มาจากโรงงาน
ของผูส้ ่ งออก รวมถึ งสถานที่ รับมอบสิ นค้าของประเทศปลายทางหรื อ หากเป็ นการนาเข้า ที่ผูน้ าเข้า
จะต้องมีข้ นั ตอนการส่ งออก ด้วยรับผิดชอบตั้งแต่โรงงานของผูส้ ่ งออก จนถึงโรงงานของผูน้ าเข้า ซึ่ ง
ผูน้ าเข้าจะต้องแจ้งซื่ อที่อยูข่ องต้นทาง หรื อ ปลายทางอย่างชัดเจน ส่ วนขั้นตอนการส่ งออกของสิ นค้า
ทัว่ ไปจะต้องเป็ นสิ นค้าที่ไม่เกิดอันตรายในระหว่างการขนส่ ง ซึ่ งหากเป็ นสิ นค้าทัว่ ไปจะมีความสะดวก
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ในการขนส่ ง และต้องเป็ นสิ นค้าที่ไม่ทาให้สินค้าตัวอื่นเกิดความเสี ยหาย ซึ่ งอัตราของค่าขนส่ งจะคิดใน
อัตราปกติทวั่ ไป (คุณไพร บุญนอก , 2555)
สิ นค้าอันตราย ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่มีโอกาสเสี่ ยงการเกิดอันตรายในระหว่างการขนส่ ง ซึ่ งผูส้ ่ งออก
ต้องมีเอกสารประกอบในการจองเรื อ ซึ่งเป็ นเอกสารประกอบที่สาคัญของสิ นค้าอันตราย โดยจะมีอตั รา
ค่าขนส่ งสู งกว่าสิ นค้าทัว่ ไป หากไม่มีเอกสารตัวนี้ ทางสายเรื อจะไม่รับจองเรื อ ขั้นตอนการส่ งออกผู ้
ส่ งออกควรทราบขนาดของสิ นค้า หี บห่ อและน้ าหนัก ซึ่ งจะมีผลต่อการคิด ค่าระวางเรื อ และผูส้ ่ งออก
ควรทราบระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการสิ นค้า เพื่อคานวณเวลาของการขนส่ ง และเพื่อลดความผิดพลาดใน
การส่ งมอบสิ นค้าที่อาจจะเกิดความล่าช้า (คุณไพร บุญนอก , 2555)
ที่มา: ตาราเทคนิคขั้นตอนการส่ งออก (2555)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิพิธีการส่ งออกสิ นค้า
ผูส้ ่ งออกหรื อตัวแทนส่ งข้อมูลใบขนสิ นค้าขาออกและบัญชี ราคาสิ นค้า (Invoice) ทุกรายการ
จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูส้ ่ งออกหรื อตัวแทนมายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร โดยผ่าน
บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
เมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสิ นค้าขาออกส่ งมาถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสิ นค้าขาออกและตรวจสอบเงื่ อนไขต่างๆที่กรมศุลกากรกาหนดไว้
เพื่อจัดกลุ่มใบขนสิ นค้าขาออกเป็ น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ และแจ้งกลับไปยังผูส้ ่ งออกหรื อตัวแทน เพื่อ
จัดพิมพ์ใบขนสิ นค้า
ใบขนสิ นค้าขาออกที่ตอ้ งตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สาหรับใบขนสิ นค้าประเภทนี้ ผูส้ ่ งออก
หรื อตัวแทนต้องนาใบขนสิ นค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่ผา่ นพิธีการ
ใบขนสิ น ค้า ขาออกที่ ไ ม่ ต้อ งตรวจสอบพิ ธี ก าร (Green Line) ส าหรั บ ใบขนสิ น ค้า ขาออก
ประเภทนี้ ผูส้ ่ งออกสามารถชาระค่าอากร (ถ้ามี) และดาเนิ นการนาสิ นค้าไปตรวจปล่อยเพื่อส่ งออกได้
เลยโดยไม่ตอ้ งไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร
ที่มา: กรมศุลกากร The Customs Department (online)

