บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง การจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการส่ งออก ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีดาเนิ นธุ รกิจส่ งออก โดยมีผใู ้ ห้ความหมายที่เกี่ยวเนื่ องกับการส่ งออกสิ นค้าและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิต่างๆ ไว้ดงั นี้
ดร.สมชาย ปฐมศิริ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความหมายของคาว่า “การขนส่ ง”
(Transportation) ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สิ นค้า(Goods) หรื อ
บริ การ (Services) จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ในกรณี ของการเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็ น
เรื่ องของการขนส่ งผูโ้ ดยสารเป็ นส่ วนใหญ่ ในการปฏิบตั ิของหลักสู ตรการจัดการการขนส่ งนี้ จะ
เน้นที่การขนส่ งสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นสาคัญ
การส่ งออก(export) หมายถึ งการจัดส่ งสิ นค้าและบริ การจากสถานที่ตน้ ทางสู่ สถานที่ปลายทาง
ในทางบก ทางน้ าหรื อทางอากาศโดยผูส้ ่ งสิ นค้าหรื อเรี ยกว่า"ผูส้ ่ งออก" ส่ วนในทางการค้าระหว่าง
ประเทศการส่ งออกหมายถึงการขายสิ นค้าและบริ การในประเทศไปสู่ ตลาดอื่น(ตลาดสากล)ในการ
ส่ งออกและนาเข้าสิ นค้าจะต้องมีหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องด้วยคือกรมศุลกากรแม้ว่าจะเป็ นการนาเข้า
หรื อส่ งออกผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ตเองก็จาเป็ นต้องเกี่ ยวข้องกับกรมศุลกากรด้วยและที่สาคัญ
ต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายการนาเข้าและส่ งออกของประเทศนั้นๆ
เนื่ องจาก ขั้นตอนการส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จส่ งออก
จะต้องทาความเข้าใจและควรศึกษาข้อปฏิบตั ิให้ถูกต้องเพื่อให้การประกอบธุ รกิจส่ งออกให้เป็ นไป
อย่างสะดวกและได้รับผลสาเร็ จ
2.1 ความรู้ เบือ้ งต้ นของขั้นตอนการทาธุรกิจการส่ งออก
ดร.คานาย อภิปรัชญาสกุล ผูเ้ ขียนหนังสื อหลักการนาเข้าส่ งออก กล่าวว่า ขั้นตอนแรกในการทา
ธุ รกิจส่ งออกในกรณี ที่ผสู ้ ่ งออกเป็ นผูผ้ ลิตด้วยอาจจะข้ามบางส่ วนไปได้ เช่น หากเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้า
และได้จดทะเบียนพาณิ ชย์ครอบคลุ มกิ จการการส่ งออกแล้วก็ขา้ มขั้นตอนนี้ ไปได้เลยขั้นตอนนี้
แบ่งเป็ นขั้นตอนย่อยได้ดงั นี้
2.1.1 การจดทะเบียนพาณิ ชย์เป็ นนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุ รกิจกระทรวงพาณิ ชย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มีสภาพ
เป็ นองค์กรธุ รกิจให้มีความน่าเชื่อถือเมื่อติดต่อกับผูน้ าเข้าในต่างประเทศ
2.1.2 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2.1.3 การจดทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสิ นค้าที่จาหน่าย
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2.1.4 การเสนอจาหน่ ายสิ นค้า และราคาแก่ ผูน้ าเข้าในต่ างประเทศซึ่ งผูส้ ่ งออกในฐานะนักธุ รกิ จ
จะต้องหาลูกค้าที่น่าเชื่อถือ
2.1.5 เมื่อได้ผซู ้ ้ื อในต่างประเทศแล้ว ผูซ้ ้ื อหรื อผูน้ าเข้าในต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบว่ามีเอกสาร
ใดบ้างที่ผสู ้ ่ งออกต้องแนบไปพร้อมกับการส่ งออกสิ นค้าและสิ่ งที่ผสู ้ ่ งออกต้องรู ้จกั ให้ดีที่สุดคือตัว
สิ นค้าที่จะส่ งออกผูส้ ่ งออกต้องทราบว่าสิ นค้ารายการเหล่านั้นตรงกับพิกดั ศุลกากรระบบ HS (ดัง
ภาคผนวก รู ปที่1-3) พิกดั ใดในระดับ 8-10 หลัก และรายการสิ นค้านี้ เป็ นสิ นค้าควบคุมหรื อไม่โดย
หน่ วยงานใดของรั ฐบาลไทยและมี ก ฎหมายหรื อระเบี ย บใดที่ ค วบคุ ม สิ นค้า นี้ อยู่หน่ วยงานที่ ผู ้
ส่ ง อ อ ก ค ว ร ห า รื อ ใ น ป ร ะ เ ด็ น นี้ คื อ ก ร ม ก า ร ค้ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์
2.2 แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรั บการบังคับใช้ ข้อกาหนดของอนุ สัญญาระหว่ างประเทศว่ าด้ วยเรื่ อง
ความปลอดภัยแห่ งชี วิตในทะเลตามมาตรการตรวจรั บรองน้าหนั กมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์
บรรจุสินค้ า (International Convention for the Safety of Life at Sea: SOLAS)
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิ บดี กรมเจ้าท่า ได้ให้ความหมายของคาว่า VGM (Verified gross
mass): หมายถึงน้ าหนักมวลรวมของตูค้ อนเทนเนอร์ บรรจุสินค้าโดยการรวมน้ าหนัก
- ตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่า
- น้ าหนักของบรรจุภณั ฑ์
- รายการสิ นค้าทั้งหมด
- แท่นวางสิ นค้า
- วัสดุกนั กระแทก
- วัสดุสาหรับการบรรจุ
- วัสดุจบั ยึดเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ ของสิ นค้าที่บรรจุอยูใ่ นตูค้ อนเทนเนอร์
เป็ นข้อกาหนดให้ผสู ้ ่ งสิ นค้าต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของน้ าหนักมวลรวมของ
ตูค้ อนเทนเนอร์ และระบุขอ้ มูลน้ าหนักมวลรวมของตูค้ อนเทนเนอร์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ในเอกสารการขนส่ งทางเรื อระหว่างประเทศ (Shipping document) และส่ งเอกสารดังกล่าวให้นาย
เรื อหรื อตัวแทนเรื อในระยะเวลาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ สาหรับใช้ในการวางแผนการบรรจุตูค้ อน
เทนเนอร์ ของเรื อ ในกรณี ที่ผูส้ ่ งสิ นค้าไม่ได้แจ้งน้ าหนักมวลรวม ตูค้ อนเทนเนอร์ น้ นั จะไม่ได้รับ
การขนถ่ายลงเรื อ เว้นแต่นายเรื อหรื อตัวแทนของนายเรื อได้รับการแจ้งน้ าหนักมวลรวมที่ได้ตรวจ
รับรองแล้วโดยวิธีอื่นโดยข้อบังคับใช้ดงั กล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559
2.2.1 วิธีการให้ได้ซ่ ึ งน้ าหนักมวลรวมที่ได้ตรวจรับรองแล้วของตูค้ อนเทนเนอร์ บรรจุสินค้า
ผูส้ ่ งสิ นค้าสามารถดาเนิ นการเพื่อให้ได้มาซึ่ งน้ าหนักมวลรวมที่ได้ตรวจรับรองแล้วของตูค้ อนเทน
เนอร์ บรรจุสินค้าโดยวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
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2.2.1.1 วิธีที่1: เมื่อบรรจุสินค้าเข้าตูต้ อนเทนเนอร์และผูร้ ับผิดชอบการบรรจุปิดผนึกตูค้ อนเทนเนอร์
เสร็ จสิ้ น ผูส้ ่ งสิ นค้าอาจชัง่ น้ าหนักหรื อบุคคลที่3 (Third party) โดยชัง่ น้ าหนักตูค้ อนเทนเนอร์ บรรจุ
สิ นค้านั้นเป็ นน้ าหนักมวลรวมด้วยเครื่ องชัง่ /เครื่ องมืออื่นใดที่ได้รับการสอบเทียบและได้รับการ
รับรองจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
2.2.1.2 วิธีที่2: ผูส้ ่ งสิ นค้าหรื อุคคลที่3ซึ่ งจัดหาโดยผูส้ ่ งสิ นค้าอาจชัง่ น้ าหนักของสิ นค้าหี บห่ อและ
รายการสิ นค้า รวมทั้งแท่นวางสิ นค้า ลังไม้ หี บห่ อ บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุรองรับสิ นค้า วัสดุกนั กระแทก
และวัสดุสาหรับที่ได้รับการสอบเทียบและได้รับรองจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์และ
นาน้ าหนักที่ได้รวมกับน้ าหนักตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าเป็ นน้ าหนักมวลรวม ซึ่ งได้กระทาการบรรจุตู้
คอนเทนเนอร์ บางส่ วนหรื อทั้งหมด ควรแจ้งผูส้ ่ งสิ นค้าให้ทราบถึ งน้ าหนักมวลรวมของรายการ
สิ นค้า วัสดุหีบห่อและวัสดุจบั ยึดที่บุคคลที่3ได้บรรจุไว้ในตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผสู ้ ่ งสิ นค้าในการตรวจรับรองน้ าหนักของมวลรวมของตูค้ อนเทนเนอร์ บรรจุสินค้า
บริ ษทั กระจกไทยอาซาฮี จากัด(มหาชน) แผนก Export เลือกใช้วิธีที่1 เนื่องจากวิธีที่2 จาเป็ นต้อง
ชัง่ น้ าหนักทุกลังซึ่ งไม่สะดวกและสิ้ นเปลืองเวลาเนื่องจากใช้เวลามาก
ผลิตภัณฑ์ ชนิดกระจกต่ างๆได้ แก่
1. ผลิตภัณฑ์ กระจกโฟลต
- กระจกโฟลตใส: กระจกโฟลตโปร่ งใสคุ ณภาพสู ง ผลิตด้วยระบบโฟลต ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยให้น้ าแก้ว (น้ ากระจก) ไหลและลอยบนดีบุกหลอม ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่
เหมาะสม ทาให้ผิวทั้งสองด้าน ขนาน เรี ยบสนิท ให้ภาพการมองผ่าน จึงให้ภาพสะท้อนที่สมบูรณ์
ไม่บิดเบี้ยว

รู ปที่ 2.1 กระจกโฟลตใส
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- กระจกโฟลตใสพิเศษ: เป็ นกระจกโฟลตใสที่มี่สวนผสมของของโลหะต่าเหมาะกับสถาปั ตยกรรม
ออกแบบในปัจจุบนั ที่ตอ้ งการเน้นความใสของกระจกมากเป็ นพิเศษเพื่อให้ได้มุมมองที่ชดั เจนที่ให้
รู ปลักษณ์ความใสพิเศษ ถึงแม้วา่ ความหนาของกระจกจะมากขึ้นแต่ก็ยงั คงความใสและสามารถให้
ภาพการมองเห็นที่สมบูรณ์เป็ นธรรมชาติ

รู ปที่ 2.2 กระจกโฟลตใสพิเศษ

- กระจกโฟลตสี ตดั แสง: กระจกโฟลตสี ตดั แสงที่ เกิ ดจากการเติ มอ็อกไซด์ของโลหะ ลงบน
ส่ ว นผสมของวัต ถุ ดิ บ ท าให้ มี คุ ณ สมบัติ ใ นการช่ ว ยดู ด กลื น พลัง งานความร้ อ นได้เ ป็ นอย่ า งดี
ประมาณร้อยละ 30-70 % ลดความจ้าของแสงที่ส่งเข้ามาในอาคาร ทาให้ได้แสงที่นุ่มนวล สบายตา

รู ปที่ 2.3 กระจกโฟลตสี ตดั แสง
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2. ผลิตภัณฑ์ กระจกแปรรู ป
- กระจกเทมเปอร์ : ผลิ ตโดยการนาแผ่นกระจกธรรมดามาผ่านกระบวนการอบความร้ อนที่
อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส จากนั้นเป่ าลมให้ผวิ กระจกเย็นลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้กระจกเทมเปอร์ มี
ความแข็งแกร่ งกว่ากระจกธรรมดา 3-5 เท่า เมื่อถูกแรงกระแทกจนแผ่นกระจกแตก แผ่นกระจกจะ
แตกออกเป็ นชิ้นเล็กๆ ไม่มีคม จึงช่วยลดอันตรายที่มีต่อผูใ้ ช้

รู ปที่ 2.4 กระจกเทมเปอร์
- กระจกนิ รภัยลามิเนต: ผลิตโดยการนากระจก ตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปมายึดติดกันด้วยแผ่นฟิ ล์ม
(PVB) ที่ มี ค วามเหนี ย วทนทานคั่น อยู่ ร ะหว่ า งกลางท าหน้ า ที่ ยึ ด เกาะให้ ก ระจกติ ด กัน ใน
ขณะเดียวกัน เมื่อกระจกถูกกระแทกจนแตก แผ่นฟิ ล์มจะยึดเกาะมิให้กระจกที่แตก หลุ ดร่ วง จะมี
เพียงรอยแตก หรื อรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมเท่านั้น

รู ปที่ 2.5 กระจกนิรภัยลามิเนต
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- กระจกฮีตสเตร็ งเทน: ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทนั สมัยโดยการนาแผ่นกระจกธรรมดามาผ่าน
กระบวนการอบความร้อนที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซี ยสจากนั้นผ่านกระบวนการทาให้เนื้ อกระจก
เย็นลงอย่างช้าๆ โดยใช้ล มเป่ าไปยังกระจกทั้งสองด้านด้วยคุ ณสมบัติพิเศษนี้ กระจกจึงมีความ
แข็งแกร่ งกว่ากระจกธรรมดาแต่นอ้ ยกว่ากระจกเทมเปอร์

รู ปที่ 2.6 กระจกฮีตสเตร็ งเทน

- กระจกฉนวนความร้อน: ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดยการนากระจก 2 แผ่นมาประกอบกัน
โดยมีเฟรมอลูมิเนี ยมคัน่ กลาง เป็ นกระจกที่ ช่วยในด้านการประหยัดพลังงาน ป้ องกันการถ่ายเท
ความร้อนระหว่างภายนอกและภายในอาคารได้เป็ นอย่างดี

รู ปที่ 2.7 กระจกฉนวนความร้อน

9

3. ผลิตภัณฑ์ กระจกเพือ่ การตกแต่ งภายใน
- กระจกเงา: กระจกเงารายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย เป็ นกระจกเงาที่มี
ความทนทานเป็ นเลิศต่อสภาพแวดล้อมในการใช้งานและยังเป็ นสื่ อกลางที่สร้างสรรค์งานชั้นยอด
ให้กบั นักออกแบบตกแต่งภายในและงานเฟอร์ นิเจอร์ กระจกเงามีให้เลือกหลายสี คือ กระจกเงาใส,
กระจกเงาใสพิเศษ, กระจกเงาสี ดา, กระจกเงาสี ทอง, กระจกเงาสี ชาอ่อน

รู ปที่ 2.8 กระจกเงา
- กระจกลดเงาสะท้อน: เป็ นกระจกโฟลตใสที่ ผ่านการเคลื อบสารกันแสงสะท้อน ทาให้มี
คุณสมบัติในการช่ วยลดแสงสะท้อน จึงให้ภาพการมองผ่านที่ชดั เจนและสบายตายิ่งขึ้น สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพได้อย่างเป็ นธรรมชาติ

รู ปที่ 2.9 กระจกลดเงาสะท้อน
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- กระจกลวดลาย เอจีซี: เป็ นกระจกที่มีลวดลายพิมพ์ลึกบนด้านหนึ่งของกระจก ผลิตโดยระบบ
ลูกกลิ้งที่ทนั สมัยให้คุณสมบัติก่ ึงทึบกึ่งใส ลวดลายของกระจกก่อให้เกิดการกระจายของแสง และสี
ที่แตกต่าง

รู ปที่ 2.10 กระจกลวดลาย เอจีซี

4. ผลิตภัณฑ์ กระจกเพือ่ การอุตสาหกรรม
- กระจกใสชนิ ดบางพิเศษ: กระจกไทยอาซาฮี เป็ นโรงงานแห่ งแรกในภูมิภาคที่สามารถผลิ ต
กระจกบางพิเศษ ประดุ จแผ่นใส คือ ความหนาเพียง 0.2 ถึ ง 1.8 มิลลิ เมตร ความบางพิเศษนี้
ตอบสนองงานของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์แสดงภาพ และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคในยุคดิจิทลั

รู ปที่ 2.11 กระจกใสชนิดบางพิเศษ
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- กระจกใสชนิดผิวเรี ยบพิเศษ: กระจกชนิดผิวเรี ยบพิเศษ เป็ นกระจกที่มีคุณสมบัติที่มีผิวเรี ยบพิเศษ
เหมาะสาหรับอุปกรณ์ ในยุคดิจิทลั ที่ตอ้ งการการสะท้อนที่มีความแม่นยา ไม่ผิดเพียน เพื่อให้ได้
ภาพสะท้อนที่คมชัดมากที่สุด

รู ปที่ 2.12 กระจกใสชนิดผิวเรี ยบพิเศษ

5. ผลิตภัณฑ์ กระจกชนิดพิเศษ
- กระจกทนไฟ: เป็ นกระจกนิ รภัยหลายชั้นประกอบด้วยกระจกโฟลตใส และแผ่นฟิ ล์มที่ มี
คุณสมบัติพิเศษคัน่ อยูร่ ะหว่างกลาง ทาให้กระจกไพโรเบลมีคุณสมบัติในการป้ องกันเปลวไฟและ
ความร้อนได้ดี มีหลายระดับของการป้ องกันเปลวไฟและความร้อน ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของผูใ้ ช้

รู ปที่ 2.13 กระจกทนไฟ

