บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เอกสารใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of lading)
เอกสารใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of lading) คือ เอกสารที่ผขู ้ นส่ งสิ นค้า (สายเรื อ) ออกให้กบั
ผูส้ ่ งออก เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับขนสิ นค้า
อาวุธ โพธิ์ เล็ก (2542, หน้า59) ได้กล่าวถึงเอกสารใบตราส่ งสิ นค้าว่าเป็ นเอกสารสัญญาของ
บริ ษทั ที่ทาํ การขนส่ งหรื อตัวแทนออกให้แก่ผสู ้ ่ งออกเพื่อเป็ นหลักฐานว่าได้รับมอบสิ นค้าไว้เพื่อจะ
ทําการส่ งให้จากท่าหนึ่งของต้นทาง ไปยังอีกท่าหนึ่งซึ่ งเป็ นปลายทาง
อาวุธ โพธิ์ เล็ก (2542, หน้า 59-60) ได้กล่าวความสําคัญของ Bill of lading มีอยู่ 3 ประการ คือ
1. เป็ นใบรับสิ นค้าที่ผรู้ ับขนส่ งสิ นค้า (สายเรื อ) ออกให้กบั ผูส้ ่ งออก เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยัน
ว่าจะขนส่ งสิ นค้าไปให้ผรู ้ ับ (ผูน้ าํ เข้า) ตามที่ระบุไว้ใน Bill of lading
2. เป็ นหลักฐานหรื อสัญญาที่ผรู ้ ับขนส่ งสิ นค้า (สายเรื อ) จัดทําเพื่อยืนยันว่าจะขนส่ งสิ นค้า
ไปยังสถานที่ท่ีตกลงกัน
3. เป็ นเอกสารที่แสดงกรรมสิ ทธิ์ในตัวสิ นค้าที่ขนส่ ง
อาวุธ โพธิ์ เล็ก (2542, หน้า 61)ได้กล่าวถึงประเภทของใบตราส่ งสิ นค้าว่ามีอยู่ 4 แบบ คือ
1. Clean Bill of lading คือ ใบตราส่ งสิ นค้าที่ผรู ้ ับทําการขนส่ งสิ นค้าจะไม่ระบุถึงความ
บกพร่ องต่างๆ ของตัวสิ นค้า
2. Non-Negotiable คือ ใบตราส่ งสิ นค้าที่ไม่สามารถโอนได้ และ รับได้เฉพาะผูท้ ี่มีใบตราส่ ง
สิ นค้าเท่านั้น
3. Sea Waybill คือ ใบตราส่ งสิ นค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนสิ ทธิ การเป็ นเจ้าของของสิ นค้าให้กบั
ผูอ้ ื่นได้
4. Surrendered B/L คือ การใช้สําเนาของเอกสารใบตราส่ งสิ นค้า (B/L) เพื่อจะทําการตรวจ
ปล่อยสิ นค้า

-2-

18

รูปภาพที่ 2.1

-3-

สํานักพิกดั อัตราศุลกากร กรมศุลกากร.(2552 หน้า 40-93) ได้กล่าวถึงเอกสารที่สาํ คัญที่ใช้ในการ
นําเข้า-ส่ งออก
18

18

2.2 เอกสารทีส่ ํ าคัญในการนําเข้ า-ส่ งออก

2.2.1 ใบกํากับสิ นค้ า (Commercial Invoice) คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดต่างๆ ของสิ นค้า
ที่ขนส่ ง ว่ามีอะไรบ้าง เช่น ชนิด ราคาสิ นค้า ปริ มาณ รวมถึง ชื่อเรื อ หรื อวันที่เรื อออก
18

18

รูปภาพที่ 2.2
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2.2.2 Packing list ใบกํากับการบรรจุหีบห่ อ คือ เอกสารที่ทาํ ให้ทราบถึงรายละเอียดของ
สิ นค้าในการส่ งออกทั้งหมด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทํางานได้รวดเร็ วขึ้น
ลักษณะคล้ายกับ Commercial Invoice แต่มีขอ้ มูลเพิ่มขึ้นได้แก่
2.2.2.1 รายละเอียดลักษณะของหี บห่อ จํานวนของหี บห่อ เครื่ องหมายของหี บห่อ
2.2.2.2 รายละเอียดการบรรจุวา่ แต่ละหี บห่อมีการบรรจุสินค้ามาเท่าไร อะไรบ้าง
2.2.2.3 รายละเอียดนํ้าหนักของสิ นค้า ทั้งนํ้าหนักรวม และ นํ้าหนักสุ ทธิ
รูปภาพที่ 2.3
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2.2.3 เอกสารกํากับการขนย้ ายสิ นค้ า คือ เอกสารที่ใช้ในการขนย้ายสิ นค้า
ซึ่ งมีรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุสินค้าเต็มตูค้ อนเทนเนอร์ (FCL) การบรรจุสินค้าไม่เต็ม
ตูค้ อนเทนเนอร์ (LCL) ขนาดของตูค้ อนเทนเนอร์ นํ้าหนักรวมหี บห่อ เป็ นต้น
สํานักพิกดั อัตราศุลกากร กรมศุลกากร(2552, หน้า 50-54) ได้กล่าวหลักเกณฑ์ในการยืน่ คํา
ขอและพิจารณาอนุ ญาตและวิธีการส่ งข้อมูลใบกํากับการขนย้ายสิ นค้าไว้ดงั นี้
การนําสิ นค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ ผสู ้ ่ งออกจะต้องนําสิ นค้าเข้าตูใ้ ห้เรี ยบร้อยและ
ปิ ดตูค้ อนเทนเนอร์ อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้สินค้าได้รับความเสี ยหาย
การนําสิ นค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ บนยานพาหนะแบบเปิ ด ผูส้ ่ งออกจะต้องคลุ มด้วยผ้าใบ
หรื อตาข่ายอย่างมิดชิดและใช้เชือกผูกตราประทับเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มา
การขนย้ายสิ นค้าที่ไม่อาจทําการชัง่ นํ้าหนักของสิ นค้า เช่น การขนถ่ายโดยสายพานลําเลียง
เป็ นต้น ผูส้ ่ งออกจะต้องขนถ่ายสิ นค้าเข้าสู่ เรื อที่ใช้ในการขนย้ายออกนอกประเทศ จนสิ้ นสุ ดการ
มองเห็น
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วิธีการส่ งข้ อมูลใบกํากับการขนย้ ายสิ นค้ า
ผูส้ ่ งออกต้องจัดทําข้อมูลใบกํากับการขนย้ายสิ นค้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด
แล้วเป็ นผูส้ ่ ง ข้อมู ลเข้าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ของศุ ล กากร ก่ อนการขนย้า ยของมายัง ท่า เรื อ หรื อ
สนามบิน เพื่อส่ งออกไปยังประเทศต่างๆ
การบรรจุสินค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ ผสู ้ ่ งออกต้องจัดทําข้อมูลใบกํากับการขนย้ายสิ นค้า
ตามปริ มาณและนํ้าหนักที่บรรจุจริ งเป็ นรายตูค้ อนเทนเนอร์
การบรรจุสินค้าในยานพาหนะและทําการขนส่ งทางบก
ผูส้ ่ งออกต้องจัดทําข้อมูลใบกํากับการขนย้ายสิ นค้าตามบัญชี สินค้าที่เป็ นจริ ง เป็ นรายยานพาหนะ
และใช้ใบกํากับการขนย้ายสิ นค้าเป็ นบัญชี สินค้า เพื่อการนํายานพาหนะที่ ใช้ในการขนย้าย
สิ นค้าออกไปนอกประเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับข้อมูลอ้างอิงและ
ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ถ้าพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรจะบอกข้อผิดพลาด
ไปให้ ผู ้ส่ ง ข้อ มู ล ให้ ผู ้ส่ ง ออกทํา การแก้ไ ขข้อ มู ล และส่ ง ข้อ มู ล ที่ แ ก้ไ ขแล้ว กลับ เข้า สู่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร
ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรจะกําหนดเลขที่
ใบกํากับการขนย้ายสิ นค้า จํานวน 12 หลัก
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เงื่อนไขใบกํากับการขนย้ ายสิ นค้ า
1. ผูส้ ่ งออก
2. ผูจ้ ดั การสถานประกอบการของผูส้ ่ งออกที่ทาํ การบรรจุสินค้า
รูปภาพที่ 2.4
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2.2.4 เอกสารจองเรือ(Booking) คือ เอกสารเพื่อจองเรื อในการส่ งออกสิ นค้าไปยังประเทศ
ของผูน้ าํ เข้า โดยปกติผสู ้ ่ งออกจะได้รับการแจ้งรายละเอียดของสายเรื อจากลูกค้าในกรณี ที่ซ้ือขาย
ใน TERM : FOB ซึ่ งผูน้ าํ เข้าจะเป็ นคนกําหนดว่าจะใช้สายเรื อไหน เมื่อผูส้ ่ งออกทําการติดต่อ
จองเรื อแล้ว ทางสายเรื อจะแจ้งเอกสารการยืนยัน โดยเรี ยกว่า Booking Confirmation
เอกสารจะบอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อเรื อ รหัสของเรื อ วันที่เรื อออก วันที่เรื อถึงเมือง
ท่าปลายทาง เมืองท่าต้นทาง ขนาดตูค้ อนเทนเนอร์ ชื่อสายเรื อ จํานวนตูค้ อนเทนเนอร์ เป็ นต้น
หลังจากนั้นผูส้ ่ งออกต้องตรวจสอบเอกสารว่า เอกสาร Booking Confirmation มีความถู กต้อง
หรื อไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขเอกสารโดยทันที หากไม่แจ้งแก้ไข สายเรื อจะถือว่าเอกสารนั้น
ถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาด สายเรื อจะไม่รับผิดชอบ
รูปภาพที่ 2.5
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2.2.5 ใบแจ้ งสิ นค้ าส่ งออก คือ ใบที่ขออนุมตั ิจากรมศุลกากรในการนําสิ นค้าส่ งออกไป
ต่างประเทศ โดยในเอกสารจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อสิ นค้า สกุลเงิน จํานวนสิ นค้า เป็ นต้น
รูปภาพที่ 2.6
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