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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั สุ จิโรจน์ จำกัด เป็ นบริ ษทั เจ้ำแรกและเจ้ำเดียวที่มีกำรนำเข้ำสิ นค้ำ ประเภทของเล่น
ทั้งสิ นค้ำทัว่ ไปและสิ นค้ำที่จดทะเบียนเป็ นลิขสิ ทธิ์ กฎหมำยที่กำหนดอย่ำงถูกต้อง บริ ษทั สุ จิโรจน์
จำกัด เป็ นธุ รกิจนำเข้ำสิ นค้ำประเภทของเด็กเล่นจำกต่ำงประเทศ อำทิ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เพื่อนำมำ
จำหน่ ำยในประเทศไทยซึ่ งจะมีกำรกระจำยสิ นค้ำประเภทของเล่นออกสู่ ตลำดทัว่ ประเทศ โดยจะ
เจำะกลุ่มเป้ ำหมำยไปที่ ห้ำงสรรพสิ นค้ำทัว่ ประเทศ รวมถึงตลำดต่ำง ๆทัว่ ประเทศ โดยกำรนำเข้ำ
นั้นทำงบริ ษทั จะมีเอกสำรที่สำคัญในกำรนำเข้ำ ดังต่อไปนี้
2.1 INVOICE (ใบกำกับสิ นค้ำ)
2.2 PACK LIST (ใบกำกับกำรบรรจุหีบห่อ)
2.3 BILL OF LADING (ใบตรำส่ งสิ นค้ำทำงเรื อ)
2.4 CERTIFICATE OF ORIGIN FORM E (หนังสื อรับรองแหล่งกำเนิดแบบ อี)
โดยรำยละเอี ยดของเอกสำรแต่ละประเภท จะมี กำรขยำยและอธิ บำยถึ งควำมหมำยของ
เอกสำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 INVOICE (ใบกากับสิ นค้ า)
คือ ใบกำกับสิ นค้ำ ฉบับเสนอรำคำและเงื่อนไขในกำรชำระเงิ นเป็ นเอกสำรทำงกำรค้ำ ที่
ออกโดยผูส้ ่ งออก เป็ นใบเสนอรำคำในรู ปแบบ ใบกำกับสิ นค้ำ บอกรำยละเอียดของสิ นค้ำ รำคำ
จำนวน รวมทั้งวิธีกำรชำระเงินและกำรส่ งสิ นค้ำ ใบINVOICE ไม่ใช่ใบกำกับสิ นค้ำที่แท้จริ ง แต่ทำ
หน้ำที่เป็ นเครื่ องมือในกำรเจรจำต่อรำคำ อำจทำได้มำกกว่ำหนึ่ งฉบับก่อนที่จะได้ขอ้ ตกลงทำงกำร
ค้ำ
2.2 PACK LIST (ใบกากับการบรรจุหีบห่ อ)
คือ เอกสำรที่ผสู ้ ่ งออก (EXPORTER) หรื อผูข้ ำย (SELLER) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรำยละเอียด
กำรบรรจุหีบห่อของสิ นค้ำที่ส่องออก รวมถึงน้ ำหนัก และปริ มำตร โดยรวมของสิ นค้ำแต่ละรำยกำร
ด้วย
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2.3 BILL OF LADING (ใบตราส่ งสิ นค้ าทางเรือ)
คือ เอกสำรสัญญำที่ ตวั แทนเรื อ เจ้ำของเรื อ หรื อผูท้ ี่ ทำกำรรั บขนส่ งสิ นค้ำ ออกให้แก่ ผู ้
ส่ งออก เพื่อแสดงเป็ นหลักฐำนว่ำได้รับมอบสิ นค้ำไว้ เพื่อจะทำกำรส่ งสิ นค้ำให้ จำกเมืองท่ำหนึ่ ง
ซึ่ งเป็ นท่ำต้นทำง (PORT OF LOADING) ไปยังอีกเมืองท่ำหนึ่ งซึ่ งเป็ นท่ำเรื อปลำยทำง (PORT OF
DISCHARNGE) ที่ผสู ้ ่ งออกได้กำหนดไว้ ซึ่ งเป็ นใบตรำส่ งเอกสำรที่มีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่
2.4 CERTIFICATE OF ORIGIN FORM E (หนังสื อรับรองแหล่งกาเนิดแบบ อี)
คือ หนังสื อรับรองในกรณี ที่ ผูส้ ่ งออกจะกระทำกำรส่ งสิ นค้ำไปยังประเทศจีน ใช้เพื่อของ
รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีศุลกำกร สำหรั บสิ นค้ำที่ ได้รับสิ ทธิ พิเศษตำมข้อกำหนดตกลง ว่ำด้วยเขต
กำรค้ำเสรี (FREE TRADE AREA) หรื อ FTA กับประเทศจีน
และในกำรปฏิบตั ิงำน นอกจำกจะเป็ นในเรื่ องเอกสำรแล้วยังมีระบบในส่ วนโปรมแกรม
บริ ษ ทั เข้ำ มำเกี่ ย วข้อง เพื่ อช่ วยในกำรท ำงำนที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และแม่ นย ำ โดยระบบสำมรถ
ตรวจสอบแต่ละคลังสิ นค้ำได้ โดยโปรแกรมของบริ ษทั มีชื่อว่ำ บ้ำนเชี ยง (BANCHANG) ซึ งทำใน
ระบบสิ นค้ำคงคลัง โดยทำหน้ำที่ตรวจสอบสิ นค้ำ ว่ำอยูต่ ำแหน่งไหน คลังไหน ชั้นไหน ซึ่ งวิธีกำร
ค้ำหำสิ นค้ำ จะทำกำรบันทึกรหัสสิ นค้ำลงในระบบ ระบบก็จะขึ้นพิกดั ตำแหน่งของสิ นค้ำนั้น
ทีม่ า : https://flowaccount.com/blog/?p=341(สื บค้ น :วันที่ 23 ธันวาคม 2559)
ผูผ้ ลิต หรื อ ผูน้ ำเข้ำ (Importer) ที่ตอ้ งกำรใช้ตรำ ม.อ.ก ไม่วำ่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ในหมวด
บังคับ หรื อไม่บงั คับ ต้องศึกษำมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ให้เข้ำใจ ซึ่ งรำยกำรมำตรฐำน ม.อ.ก ต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สำมำรถดูได้จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนมำตรฐำนกระทรวงอุตสำหกรรม
www.tisi.go.th และหนังสื อมำตรฐำน ม.อ.ก ต่ำง ๆ สำมำรถหำซื้ อได้ที่สำนักงำนมำตรฐำน
กระทรวงอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งกำรใช้ตรำ ม.อ.ก จะต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
ผูผ้ ลิตควรทำกำรทดสอบเบื้องต้นตำมวิธีกำรมำตรฐำน เมื่อแน่ใจว่ำผ่ำนแล้วจึงดำเนิ นกำร ขอใช้ตรำ
ม.อ.ก ผูผ้ ลิตสำมำรถจัดกำรทดสอบเบื้องต้นเอง (บุคลำกร + เครื่ องมือทดสอบ + วิธีกำรทดสอบ
พร้อม) หรื ออำจใช้บริ กำรหน่วยงำนที่ให้บริ กำรทดสอบที่มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนนั้นๆ (ดูได้
จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนมำตรฐำนกระทรวงอุตสำหกรรมในหมวดกำรรับรองห้อง ปฏิบตั ิกำร
www.tisi.go.th )
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นอกจำกผลิตภัณฑ์ตอ้ งผ่ำนกำรทดสอบแล้ว สถำนที่ผลิต ขบวนกำรกำรผลิต จะต้องถูก
ตรวจสอบด้วย
ซึ่ งจุดประสงค์ของกำรตรวจสอบ เพื่อตรวจระบบกำรควบคุมคุณภำพ ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่
1. กำรตรวจรับวัตถุดิบ ->กำรจัดเก็บวัตถุดิบ->ขั้นตอนกำรผลิต->กำรควบคุมกำรผลิต->
กำรตรวจคุณภำพในขบวนกำรผลิต->กำรตรวจคุณภำพก่อนกำรส่ งมอบ->กำรบรรจุภณ
ั ฑ์
2. กำรอบรมบุคลำกร
3. กำรควบคุมเครื่ องมือวัดและทดสอบที่ใช้ในขบวนกำรผลิต
โดยทัว่ ไป โรงงำนผลิตที่ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน ISO 9000 อย่ำงเคร่ งครัดจะสำมำรถผ่ำน
ขั้นตอนกำรตรวจโรงงำนโดยเจ้ำหน้ำที่ ส.ม.อ
ขั้นตอนการดาเนินงานสาหรั บผู้ผลิตในประเทศ
1. ขออนุญำตผลิตจำกกระทรวงอุตสำหกรรม
2. จัดเตรี ยมตัวอย่ำงเพื่อกำรทดสอบ (สมอ จะกำหนด ห้อง Lab. ที่ใช้ทดสอบ)
3. เมื่อตัวอย่ำงผ่ำนกำรทดสอบ ให้จดั เตรี ยมกำรตรวจโรงงำนครั้งแรก
4. เมื่อผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจโรงงำนครั้งแรกเรี ยบร้อยแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญำติให้ทำกำร
ผลิตและใช้ตรำ ม.อ.ก บนผลิตภัณฑ์
5. ใบอนุญำตกำรผลิตจะมีผลตลอดไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆในเนื้อหำ
มำตรฐำนนั้นๆ และเจ้ำหน้ำที่ ส.ม.อ จะแจ้งให้ผผู ้ ลิตทรำบล่วงหน้ำ
6. เจ้ำหน้ำที่ ส.ม.อ จะมีกำรตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิต เริ่ มจำกปี ถัดไป ปี ละครั้ง
7. ผูผ้ ลิตต้องรับผิดชอบใน ค่ำใช้จ่ำยใด ๆเช่น กำรทดสอบ ใบอนุญำติกำรผลิต ค่ำเดินทำง
ค่ำตรวจโรงงำนผลิตครั้งแรก ค่ำตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิตในปี ถัดไป
8. ผูผ้ ลิตมีหน้ำที่ตอ้ งรับผิดชอบในทำงกฎหมำย ในสิ นค้ำนั้นๆ
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ขั้นตอนการดาเนินงานสาหรั บ ผู้นาเข้ า จากต่ างประเทศ (Importer)
1. ขออนุญำตนำเข้ำจำกกระทรวงอุตสำหกรรม
2. จัดเตรี ยมตัวอย่ำงเพื่อกำรทดสอบ(สมอ จะกำหนด ห้อง Lab. ที่ใช้ทดสอบ)
3. เมื่อตัวอย่ำงผ่ำนกำรทดสอบ ให้จดั เตรี ยมกำรตรวจโรงงำนครั้งแรก
4. เมื่อผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจโรงงำนครั้งแรกเรี ยบร้อยแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญำตให้ใช้ตรำ
ม.อ.ก บนผลิตภัณฑ์ และนำเข้ำได้
5. ใบอนุญำตนำเข้ำจะมีผลตลอดไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆในเนื้อหำมำตรฐำน
นั้นๆ และเจ้ำหน้ำที่ ส.ม.อ จะแจ้งให้ผนู ้ ำเข้ำทรำบล่วงหน้ำ
6. เจ้ำหน้ำที่ ส.ม.อ จะมีกำรตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิต เริ่ มจำกปี ถัดไป ปี ละครั้ง
7. ผูน้ ำเข้ำต้องรับผิดชอบใน ค่ำใช้จ่ำยใด ๆเช่น กำรทดสอบ ใบอนุญำตนำเข้ำ ค่ำเดินทำง
ค่ำตรวจโรงงำนผลิตครั้งแรก ค่ำตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิตในปี ถัดไป
8. ผูน้ ำเข้ำมีหน้ำที่ตอ้ งรับผิดชอบในทำงกฎหมำย ในสิ นค้ำนั้นๆ
ซึ่ งก่อนกำรค้นหำตำแหน่งสิ นค้ำจะต้องทำกำรกรอกข้อมูลของสิ นค้ำลงในระบบเสี ยก่อน
โดยข้อมู ล ของสิ นค้ำ นั้น จะกล่ ำ วถึ ง ลัก ษณะของสิ น ค้ำ ประเภทของสิ นค้ำ จ ำนวนของสิ นค้ำ
รำยละเอียดของสิ นค้ำ รวมถึงรู ปภำพของสิ นค้ำ โดยระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบ PO

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่ำงโปรแกรมกำรตรวจสิ นค้ำ และกำรคีย ์ PO
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กระบวนการขาย
เพื่อให้กำรขำยเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ พนักงำนขำยต้องเข้ำใจในกระบวนกำรขำย ซึ่ ง
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
1. แสวงหำลูกค้ำ (Prospect for customers)
2. วำงแผนวิธีกำรเข้ำหำลูกค้ำ (Plan the approach)
3. เสนอกำรขำย และ/หรื อ กำรสำธิต (Make the presentation and/or demonstration)
4. แก้ไขข้อโต้แย้ง (Handle objections)
5. ปิ ดกำรขำย (Close the sale)
6. ติดตำมผลกำรขำย (Follow-up)

รู ปที่ 2.2 กระบวนกำรขำย
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1. แสวงหาลูกค้ า
ขั้นตอนกำรแสวงหำลูกค้ำเป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนกำรขำย เป็ นขั้นตอนในกำร
พิจำรณำโอกำสหรื อช่องทำงสำหรับกำรขำยสิ นค้ำ มีวธิ ี กำรหลำยวิธีในกำรที่พนักงำนขำยจะ
สำมำรถตรวจสอบหำช่องทำงหรื อโอกำส เช่น
 หำข้อมูลลูกค้ำใหม่จำกลูกค้ำปั จจุบนั ของบริ ษทั โดยกำรที่พนักงำนขำยอำจถำมจำกลูกค้ำ
เก่ำหรื อลูกค้ำปั จจุบนั ให้แนะนำชื่อและที่อยูข่ องลูกค้ำรำยอื่นที่มีควำมสนใจหรื ออำจ
เหมำะสมกับกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
 ค้นหำข้อมูลจำกวำรสำรในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ สิ่ งพิมพ์ทำงกำรค้ำ กำรอ้ำงอิงต่ำง ๆ เช่น
สมุดโทรศัพท์ หนังสื อพิมพ์ทำงธุ รกิจ เป็ นต้น
 รำยชื่อของสมำชิกสมำคมวิชำชีพต่ำง ๆ หรื อสมำคมทำงธุ รกิจต่ำง ๆ เช่น สมำคมกำรตลำด
แห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำ เป็ นต้น
 ข้อมูลของลูกค้ำที่ส่งมำเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวสิ นค้ำหรื อบริ กำรของบริ ษทั หรื อลูกค้ำที่
โทรศัพท์เข้ำมำเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ำหรื อบริ กำร
ไม่ใช่ลูกค้ำทุกรำยที่แสวงหำจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ข้ำงต้นที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็ น
ลูกค้ำของบริ ษทั ดังนั้นพนักงำนขำยจะต้องคัดเลือกลูกค้ำที่คำดหวังว่ำจะเป็ นลูกค้ำในอนำคตก่อนที่
จะดำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปโดยลูกค้ำที่คำดหวังควรมีควำมสำมำรถและมีอำนำจในกำรตัดสิ นใจ
ซื้ อ โดยอำจพิจำรณำจำกควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน ปริ มำณกำรใช้สินค้ำของธุ รกิจ สถำนที่ต้ งั เป็ นต้น
ดังนั้นพนักงำนขำยไม่ควรจะเสี ยเวลำที่จะใช้ควำมพยำยำมในกำรขำยแก่ลูกค้ำที่มีควำมเสี่ ยงหรื อไม่
มีอำนำจในกำรตัดสิ นใจซื้ อ

11
โดยสรุ ปขั้นตอนในกำรแสวงหำลูกค้ำที่คำดหวังดังนี้
1. ผู้ตัดสิ นใจซื้อ มีความต้ องการสิ นค้ า
จำกัดควำมลูกค้ำคำดหวัง ต้องกำหนดคุณสมบัติของลูกค้ำคำดหวังหรื อลูกค้ำที่เป็ นไปได้
เช่น มีอำนำจซื้ อ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ มีควำมต้องกำรสิ นค้ำ เป็ นต้น
2. จากแหล่ งข้ อมูลต่ าง ๆ
ค้นหำลูกค้ำคำดหวัง เมื่อกำหนดคุณสมบัติของลูกค้ำคำดหวังแล้วก็ทำกำรค้นหำลูกค้ำ
คำดหวังจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ
3. หำรำยละเอียดและกำหนดคุณสมบัติเฉพำะ พนักงำนขำยต้องทำกำรค้นหำข้อมูลของลูกค้ำ
คำดหวังแต่ละรำยให้ละเอียดและมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้ เพื่อเป็ นกำรกลัน่ กรองลูกค้ำ
4. ในกำรเข้ำหำลูกค้ำแต่ละรำยเพื่อจะเลือกวิธีเสนอขำยที่เหมำะสมและเป็ นไปได้มำกที่สุด
เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของลูกค้ำคำดหวังกับผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขำย เป็ นกำรวำงแผนกล
ยุทธ์
2. วางแผนวิธีการเข้ าหาลูกค้ า
ขั้นตอนต่อไปคือกำรเข้ำหำลูกค้ำที่คำดหวัง ซึ่ งปั ญหำสำคัญสำหรับขั้นตอนนี้คือกำรหำผูท้ ี่
มีอำนำจในกำรตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเป็ นไปได้ยำกที่จะรู ้ พนักงำนขำยอำจหำข้อมูลของลูกค้ำในเบื้องต้น
ก่อน ศึกษำว่ำลูกค้ำที่คำดหวังมีควำมต้องกำรอะไรบ้ำง โดยที่จะต้องทำกำรศึกษำทั้งตัวบริ ษทั และ
ตัวลูกค้ำที่จะติดต่อ และตั้งวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนในกำรเข้ำหำลูกค้ำ จำกนั้นต้องทำกำรนัดหมำยกับ
ลูกค้ำโดยต้องกำหนดเวลำและสถำนที่ที่ชดั เจนในกำรเตรี ยมตัวก่อนเข้ำหำลูกค้ำพนักงำนขำยควร
แต่งกำยให้สุภำพเหมำะสมกับสถำนที่ที่เข้ำพบ และเตรี ยมเอกสำรและข้อมูลให้ครบถ้วน
ในขั้นตอนกำรเข้ำพบลูกค้ำ พนักงำนขำยควรเริ่ มจำกกำรแนะนำตัวให้ลูกค้ำทรำบว่ำเป็ น
ใคร มำจำกไหนโดยอำจให้นำมบัตรหรื อของที่ระลึกที่มีชื่อบริ ษทั ของผูข้ ำยเช่น ดินสอ ปำกกำ
ปฏิทิน หรื อตัวอย่ำงสิ นค้ำ เป็ นต้นพนักงำนขำยอำจอ้ำงอิงชื่อของลูกค้ำเก่ำหรื อลูกค้ำปั จจุบนั ที่
แนะนำมำ และแจ้งวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำหำที่ชดั เจนทั้งนี้ตอ้ งไม่ลืมว่ำเวลำของลูกค้ำและเวลำ
ของพนักงำนขำยเป็ นสิ่ งที่มีค่ำจึงไม่ควรยืดเยื้อ
ประโยชน์ของกำรที่พนักงำนขำยได้วำงแผนกำรก่อนเข้ำหำลูกค้ำ ได้แก่
 ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลูกค้ำที่คำดหวังเพื่อเป็ นกำรตรวจสอบควำมเป็ นไปได้ของกำรเป็ นลูกค้ำที่
แท้จริ ง เพื่อประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย
 ลูกค้ำคำดหวังเกิดควำมประทับใจต่อพนักงำนขำยที่รู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั และควำมสำเร็ จ
ในอดีตของลูกค้ำคำดหวัง
 พนักงำนขำยสำมำรถเตรี ยมกำรแก้ไขปั ญหำที่อำจต้องเผชิ ญไว้ได้ล่วงหน้ำ
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3. เสนอการขาย และ/หรือ การสาธิต
หลังจำกพนักงำนขำยสำมำรถเข้ำถึงผูซ้ ้ื อได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปของกระบวนกำรขำยคือกำร
เสนอกำรขำย และ/หรื อ กำรสำธิ ต วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือกำรบอกหรื อแสดงให้ลูกค้ำ
คำดหวังทรำบว่ำผลิตภัณฑ์ของผูข้ ำยสำมำรถสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงไร นัน่ คือ
พนักงำนขำยต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ที่ลูกค้ำจะได้รับจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของผูข้ ำย เช่น ต้นทุน
ที่ลดลง กำรทำงำนที่ง่ำยขึ้น หรื อผลกำไรที่จะเพิ่มขึ้น เป็ นต้น แล้วพนักงำนขำยจะบอกลูกค้ำให้
ทรำบถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ลูกค้ำได้รับประโยชน์เหล่ำนั้น ดังนั้นเพื่อให้สำมำรถ
ประสบควำมสำเร็ จในกำรเสนอกำรขำย พนักงำนขำยต้องรู้
 ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
 วิธีกำรนำเสนอที่ทำให้ลูกค้ำมีควำมสนใจ ตั้งใจ และจูงใจพอที่จะชักจูงให้ลูกค้ำตกลงใจ
ซื้ อ
กำรเสนอขำยอำจเป็ นได้ 3 รู ปแบบ คือ
1. กำรเสนอขำยที่มีลกั ษณะแน่นอน (The canned presentation)
2. กำรเสนอขำยอย่ำงมีแบบแผน (The methodical presentation)
3. กำรเสนอขำยแบบอิสระ (The free-form presentation)
กำรเสนอขำยที่มีลกั ษณะแน่นอน คือ กำรที่พนักงำนขำยจะพูดหรื อแสดงภำพประกอบ
ตำมลำดับที่ตระเตรี ยมมำเพื่อให้มนั่ ใจว่ำจะครอบคลุมทุกประเด็นที่ตอ้ งกำรนำเสนอให้ลูกค้ำทรำบ
รู ปแบบกำรนำเสนอแบบนี้ เหมำะสำหรับพนักงำนขำยมือใหม่หรื อไม่มีประสบกำรณ์ และมักจะใช้
รู ปแบบกำรนำเสนอแบบนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำไม่สูง หรื อสิ นค้ำที่ขำยตำมบ้ำนหรื อสิ นค้ำ
ที่ขำยทำงโทรศัพท์ รู ปแบบกำรเสนอขำยแบบนี้มีขอ้ เสี ยคือไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้และเป็ นกำรเสนอขำยที่น่ำเบื่อและไม่น่ำสนใจ
กำรเสนอขำยอย่ำงมีแบบแผนเป็ นรู ปแบบที่ลูกค้ำจะได้รับกำรกระตุน้ ให้เกิดควำมสนใจใน
กำรนำเสนอโดยมีรูปแบบที่มีแบบแผน รู ปแบบนี้ เป็ นรู ปแบบที่พนักงำนขำยมีควำมยืดหยุน่ ในกำร
นำเสนอกำรขำยแต่ยงั คงหลักกำรที่ต้ งั ไว้ พนักงำนขำยต้องมีควำมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำและมี กำร
ตอบสนองลูกค้ำดังนั้นพนักงำนขำยต้องรู ้วำ่ เมื่อใดที่จะนำเสนอขั้นต่อไปหรื อย้อนกลับขั้นตอนก่อน
หน้ ำ โดยพิ จ ำรณำจำกกำรตอบสนองของลู ก ค้ำ ดัง นั้น พนัก งำนขำยที่ เ สนอขำยรู ป แบบนี้ จึ ง
จำเป็ นต้องได้รับกำรฝึ กอบรมและมีประสบกำรณ์พอสมควร
กำรเสนอขำยแบบอิ ส ระ รู ป แบบนี้ จะไม่ มี ก ำรก ำหนดขั้น ตอนหรื อ วิ ธี ก ำรไว้ชัด เจน
พนักงำนขำยจะปรับเปลี่ ยนรู ปแบบและวิธีกำรตำมควำมเหมำะสมกับลูกค้ำ โดยพนักงำนขำยจะ
พยำยำมค้นหำให้ทรำบถึ งควำมชอบในตัวผลิ ตภัณฑ์ของลู กค้ำ และต้องหำให้ได้ว่ำคุ ณลักษณะ
อะไรของผลิ ตภัณฑ์ที่มีควำมสำคัญกับลูกค้ำ จะเห็ นว่ำกำรเสนอขำยรู ปแบบนี้ ตอ้ งอำศัยพนักงำน
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ขำยที่มีประสบกำรณ์ สูงที่จะสำมำรถควบคุมกำรเสนอขำยรู ปแบบนี้ ได้ กำรฝึ กอบรมพนักงำนขำย
ให้สำมำรถนำเสนอขำยรู ปแบบนี้ จึงทำให้ยำก ต้องอำศัยศิลปะกำรขำยมำกกว่ำศำสตร์ ในกำรขำย
เพรำะไม่มีรูปแบบที่ตำยตัวสำหรับรู ปแบบนี้
4. แก้ไขข้ อโต้ แย้ง
โดยปกติเป็ นไปได้ยำกที่ลูกค้ำจะตกลงใจซื้ อทันทีที่กำรนำเสนอกำรขำยเสร็ จสิ้ น ซึ่ งมักจะ
มีปัญหำข้อสงสัยหรื อโต้แย้งเกี่ยวกับกำรนำเสนอและผลิตภัณฑ์ที่ขำย ดังนั้นพนักงำนขำยต้อง
เตรี ยมกำรอย่ำงดีในกำรตอบสนองข้อโต้แย้งต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น ข้อโต้แย้งอำจเกิดขึ้นได้จำกเหตุ
ผลต่ำง ๆ ดังนี้
1. ไม่เห็นควำมจำเป็ นที่จะต้องซื้ อผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
2. ขำดข้อมูลข่ำวสำรที่เพียงพอ
3. มีลกั ษณะชอบโต้แย้งตำมธรรมชำติ
4. ไม่ใช่ลูกค้ำคำดหวังที่แท้จริ ง
5. มีสัญชำติญำณในกำรต่อรอง
6. มีควำมเป็ นปรปั กษ์โดยส่ วนตัว
7. มีควำมผูกพันกับคู่แข่งของบริ ษทั อยู่
ลักษณะของข้อโต้แย้งเป็ นได้หลำยลักษณะเช่น
1. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผูข้ ำย (Source objections) คือ ลูกค้ำมีควำมเป็ นปรปั กษ์กบั ผูข้ ำยหรื อ
พนักงำนขำย
2. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับควำมจำเป็ น (Need objections) เมื่อลูกค้ำคำดหวังปฏิเสธว่ำผลิตภัณฑ์ที่
นำเสนอไม่มีควำมจำเป็ นสำหรับลูกค้ำ นัน่ อำจหมำยควำมว่ำลูกค้ำไม่รู้จกั ผลิตภัณฑ์ดีพอ
3. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product objections) คือ กำรที่ลูกค้ำมีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์ดงั นั้นพนักงำนขำยควรรับฟังข้อโต้แย้งของลูกค้ำและทำกำรอธิ บำยว่ำผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั สำมำรถที่จะแก้ไขปั ญหำให้ลูกค้ำอย่ำงไร
4. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเวลำ (Timing objections) ลูกค้ำอำจโต้แย้งว่ำยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในตอนนี้ พนักงำนขำยที่ดีตอ้ งสำมำรถสร้ำงควำมรู ้สึกถึงควำมจำเป็ น
ที่ลูกค้ำต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ทันที
5. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรำคำ (Price objections) ลูกค้ำอำจโต้แย้งว่ำรำคำสู งเกินไป พนักงำนขำย
ควรเน้นให้ลูกค้ำเห็นถึงคุณภำพและคุณค่ำของผลิตภัณฑ์ หรื อนำเสนอส่ วนลดเมื่อซื้ อ
ปริ มำณมำก
พนักงำนขำยควรจัดกำรข้อโต้แย้งอย่ำงสุ ภำพและอย่ำงมืออำชีพ ไม่ควรแสดงกำรโต้ตอบที่
รุ นแรงหรื อมีอำรมณ์หงุดหงิดต่อกำรโต้แย้งของลูกค้ำ ควรถือเป็ นหน้ำที่ที่ตอ้ งตอบข้อโต้แย้งทุกข้อ
ของลูกค้ำและเต็มใจที่จะอธิ บำยเพิ่มเติมให้ลูกค้ำหำยสงสัย
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5. ปิ ดการขาย
หลังจำกที่พนักงำนขำยได้ตอบข้อโต้แย้งต่ำงๆ ของลูกค้ำจนครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไป
คือกำรปิ ดกำรขำยซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ลูกค้ำคำดหวังได้ตกลงใจที่จะซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำรของบริ ษทั
แล้ว ลูกค้ำคำดหวังบำงรำยอำจไม่ได้บอกโดยตรงว่ำตกลงใจซื้ อ ดังนั้นจึงเป็ นหน้ำที่ของพนักงำน
ขำยที่จะถำมลูกค้ำเมื่อเห็นว่ำลูกค้ำพร้อมที่จะซื้ อแล้ว ในกำรปิ ดกำรขำยอำจทำได้หลำยวิธี ได้แก่
- ให้ลูกค้ำกล่ำวว่ำจะซื้ อสิ นค้ำเอง
 ถำมโดยตรง โดยกำรสอบถำมควำมต้องกำรจำกลูกค้ำคำดหวังว่ำตกลงใจจะซื้ อหรื อไม่
โดยใช้คำพูดที่เหมำะสม
 ถำมทำงอ้อม โดยไม่ถำมโดยตรงว่ำลูกค้ำจะซื้ อหรื อไม่ เช่น ถำมลูกค้ำว่ำต้องกำรจะให้ส่ง
สิ นค้ำเมื่อไร
6. ติดตามผล
หลังจำกปิ ดกำรขำยลงก็มิใช่วำ่ ควำมรับผิดชอบของพนักงำนขำยจะสิ้ นสุ ด สิ่ งสำคัญอีก
อย่ำงหนึ่งคือกำรติดตำมผล พนักงำนขำยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำลูกค้ำได้รับสิ นค้ำตำมกำหนด
หรื อไม่ และลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในกำรใช้ตำมที่ตอ้ งกำรหรื อไม่ ธุ รกิจไม่ได้คำดหวังจะขำยสิ นค้ำ
เพียงครั้งเดียว ดังนั้นกำรติดตำมผลจึงเป็ นสิ่ งสำคัญเพื่อให้เกิดกำรซื้ อซ้ ำ ดังนั้นหำกลูกค้ำมีควำม
พอใจในกำรบริ กำรของพนักงำนขำยก็จะเต็มใจที่จะซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรจำกบริ ษทั อีกต่อไป
กิจกรรมการขาย
กิจกรรมของพนักงำนขำยมีหลำกหลำย กิจกรรมกำรขำยขึ้นอยูก่ บั ตำแหน่งงำนด้ำนกำรขำย
โดยปกติกิจกรรมกำรขำยประกอบด้วย
1. หน้ำที่กำรขำย (Selling function) เช่น วำงแผนกำรนำเสนอกำรขำย นำเสนอกำรขำย ทำ
ยอดขำยให้ได้ตำมเป้ ำ ปิ ดกำรขำย เป็ นต้น
2. งำนด้ำนคำสั่งซื้ อ (Working with order) ได้แก่ กำรออกคำสั่งซื้ อ จัดกำรคำสั่งซื้ อที่สูญหำย
แก้ไขปั ญหำกำรจัดส่ งล่ำช้ำ เป็ นต้น
3. ให้บริ กำรด้ำนผลิตภัณฑ์ (Servicing the product) โดยเฉพำะพนักงำนขำยสิ นค้ำทำงเทคนิค
เช่น เครื่ องจักรอุตสำหกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำใช้งำนได้ดีฝึกอบรมลูกค้ำในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และสอนขั้นตอนกำรใช้อย่ำง
ปลอดภัย
4. จัดกำรด้ำนข้อมูล (Managing information) กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ กำรรับข้อมูลย้อนกลับ
จำกลูกค้ำ วิเครำะห์ขอ้ มูล แล้วรำยงำนผูบ้ ริ หำรที่เกี่ยวข้อง
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5. ให้บริ กำรลูกค้ำ (Servicing the account) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ กำรควบคุมสิ นค้ำคง
คลัง กำรจัดวำงสิ นค้ำบนชั้นวำง จัดกำรด้ำนกำรแสดงสิ นค้ำ ณ จุดขำย เป็ นต้น หน้ำที่
เหล่ำนี้มกั จะทำโดยพนักงำนขำยที่มีลูกค้ำเป็ นร้ำนค้ำปลีก เช่น ซุ ปเปอร์ มำร์ เก็ต หรื อร้ำน
ขำยยำ
6. เข้ำร่ วมอภิปรำยและประชุม (Attending conference and meeting) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือ
กำรเข้ำร่ วมประชุม สัมมนำ นิทรรศกำรงำนแสดงสิ นค้ำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. กำรฝึ กอบรมและกำรสรรหำ (Training and Recruiting) พนักงำนขำยที่มีควำมก้ำวหน้ำใน
ระดับที่สูงขึ้นในสำยอำชีพกำรขำย อำจต้องเกี่ยวข้องกับกำรฝึ กอบรม
พนักงำนขำยใหม่ อำจจำเป็ นต้องเดินทำงไปกับพนักงำนใหม่เพื่อสอนงำนขำย
8. กำรให้ควำมบันเทิง (Entertaining) ในงำนกำรขำย พนักงำนขำยอำจจำเป็ นต้องพำลูกค้ำไป
เลี้ยงอำหำรหรื อทำกิจกรรมบันเทิงด้ำนต่ำง ๆ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงำนกำรขำย
9. กำรเดินทำง (Travelling) ระยะทำงและควำมถี่ในกำรเดินทำงของพนักงำนขำยขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะงำนขำยแต่มกั จะไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงได้
ซึ่ งทำงบริ ษทั นัน่ จะเน้นกำรนำเข้ำสิ นค้ำจำกต่ำงประเทศ โดยคำนึงถึงคุณภำพ และรำคำที่
ถูก เพื่อนำมำจำหน่ำยภำยในประเทศ โดยสิ นค้ำนำเข้ำมำจะสัง่ ตำมควำมนิยมและตำมฤดูกำล
เช่น ปื นฉี ดน้ ำ จะมีกำรน้ ำเข้ำมำให้ทนั เทศกำลสงกรำนต์ , สระน้ ำแบบเป่ ำลม จะมีกำรนำเข้ำมำ
ช่วงหน้ำร้อนของประเทศไทย เป็ นต้น
กำรนำเข้ำสิ นค้ำของบริ ษทั จะให้ให้ ชิปปิ้ ง เป็ นผูด้ ูแลทั้งหมด ซึ่ง ชิปปิ้ ง คือ อำชีพตัวแทน
ออกของ คนไทยส่ วนใหญ่จะเขียนชิปปิ้ งเป็ นภำษำอังกฤษว่ำ Shipping แต่จริ ง ๆ แล้วคำนี้แปลว่ำ
ขนส่ งสิ นค้ำ ดังนั้นเวลำที่เขียนบอกคู่คำ้ ต่ำงประเทศควรจะใช้คำว่ำ Customs Broker แบ่งส่ วนกำร
ทำงำนเป็ น 3 ส่ วน ซึ่ ง 3 ส่ วนนี้สำมำรถใช้เป็ นพื้นฐำนในกำรจัดกำรเรื่ องเทอมขนส่ งได้ดว้ ย จำไว้
ใช้ได้เลย
1. ส่ วนที่อยูภ่ ำยในประเทศผูส้ ่ งออก
2. ส่ วนที่อยูร่ ะหว่ำงประเทศ
3. ส่ วนที่อยูใ่ นประเทศผูน้ ำเข้ำ
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รู ปที่ 2.3 ขั้นตอนกำรขนส่ ง
หน้ำที่ของชิปปิ้ งจะอยูใ่ นข้อ 1 หรื อ 3 ส่ วนข้อ 2 จะเป็ นหน้ำที่ของ “เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์
(Freight Forwarder)” แม้บำงทีคุณจะให้ชิปปิ้ งจัดกำรข้อ 2 ให้ดว้ ยก็ตำม ชิปปิ้ งก็จะให้แผนกเฟรท
ทำ หรื อถ้ำไม่มีแผนกเฟรทพี่ชิปปิ้ งก็จะใช้ซบั คอนแทคครับ
แนะนำให้อ่ำน: 6 ข้อที่ชิปปิ้ งของคุณควรมีให้ครบ
รำยกำรเอกสำรที่ ชิปปิ้ ง ต้องใช้สำหรับกำรนำเข้ำ
- Commercial Invoice
- Packing List
- B/L (Bill of lading)
- D/O (Delivery Order)
เอกสำรประกอบเพิ่มเติมในกรณี ต่ำง ๆ เช่น MSDS (Material safety data sheet), อย.
(อำหำรและยำ), สมอ.(มำตรฐำนอุตสำหกรรม), C/O Form (เอกสำรยืนยันถิ่นกำเนิ ด) เป็ นต้น
ทีม่ า : http://www.sticargo.com/shipping วันทีส่ ื บค้ น : 23 ธันวาคม 2559
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เอกสารทีค่ วรจัดเตรียมในการนาเข้ าสิ นค้ า
(2.1) สำหรับพิธีกำรชำระอำกร พิธีกำรวำงประกัน พิธีกำรขนถ่ำยข้ำงลำ พิธีกำร
คลังสิ นค้ำ ทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกร ต้องมีเอกสำรประกอบ ได้แก่
(1) ต้นฉบับใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ (กศก. 99/1) พร้อมสำเนำ 1 ฉบับ เว้นแต่กรณี ที่กรม
ศุลกำกรกำหนดให้มีกำรจัดทำคู่ฉบับเพิ่ม เช่น สำหรับ กำรนำเข้ำอำวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุ
ระเบิด กำรนำเข้ำน้ ำมันเชื้ อเพลิง ที่ตอ้ งส่ งเงินเข้ำกองทุนน้ ำมัน กรณี ดงั กล่ำวต้องมีสำเนำใบขน
สิ นค้ำขำเข้ำ 2 ฉบับ
(2) ใบตรำส่ งสิ นค้ำ (Bill of Lading or Air Waybill)
(3) บัญชีรำคำสิ นค้ำ (Invoice)
(4) แบบธุ รกิจต่ำงประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณี มูลค่ำของนำเข้ำเกิน
กว่ำ 500,000 บำท
(5) แบบแสดงรำยละเอียดรำคำศุลกำกร (กศก. 170)
(6) ใบสั่งปล่อยสิ นค้ำ (กศก.100/1)
(7) บัญชีรำยละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
(8) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
(9) ใบอนุญำตหรื อหนังสื ออนุญำตสำหรับสิ นค้ำควบคุมกำรนำเข้ำ
(10) ใบรับรองแหล่งกำเนิดสิ นค้ำ (Certificate of Origin) กรณี ขอลดอัตรำอำกร
(11) เอกสำรอื่น ๆ เช่น เอกสำรแสดงส่ วนผสม คุณลักษณะและกำรใช้งำนของสิ นค้ำ แค็ด
ตำล็อก เป็ นต้น
(2.2) พิธีกำรหลำยเที่ยวเรื อ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ์
หรื อเอกสำรประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำให้ทำใบขนสิ นค้ำหลำยเที่ยวเรื อ
(2.3) พิธีกำรขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิตอ้ งเพิ่มสำเนำใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ (กศก.99/1)
อีก 1 ฉบับ
(2.4) พิธีกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนต้องเพิ่มหนังสื ออนุมตั ิให้ยกเว้นหรื อลดหย่อนอำกรจำก
คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
(2.5) พิธีกำรคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนทัว่ ไป ต้องเพิม่ เอกสำรดังนี้ คือ
(1) คำขออนุ ญำตนำของเข้ำคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนทัว่ ไป (แบบที่ 369)
(2) คำขออนุ ญำตนำของเข้ำคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนทัว่ ไป ตำมแบบที่กรมศุลกำกรกำหนด
(2.6) พิธีกำรคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้ำ กรณี นำเข้ำโดยผูอ้ ื่นที่มิใช่ผรู ้ ับ
อนุญำตจัดตั้งคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้ำ ต้องเพิ่ม คำขออนุญำตนำของเข้ำ
คลังสิ นค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้ำ
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(2.7) พิธีกำรสิ นค้ำส่ งกลับ (RE-EXPORT)
กรณี อยูใ่ นอำรักขำของศุลกำกร ต้องเพิ่มเอกสำรดังนี้ คือ
(1) คำร้องขอผ่อนผันทำใบขนสิ นค้ำส่ งกลับ (RE-EXPORT) ชำระอำกร 1 ใน 10
(2) ใบขนสิ นค้ำขำออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสำรประกอบ
(2.8) พิธีกำรนำของออกจำกเขตอุตสำหกรรมส่ งออก (EPZ) ต้องเพิ่มเอกสำรดังนี้ คือ
(1) แบบ กนอ.02-1 กรณี สินค้ำนำเข้ำเป็ นวัตถุดิบ
(2) แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณี สินค้ำนำเข้ำเป็ นเครื่ องจักร อุปกรณ์เครื่ องมือ
และ เครื่ องใช้ รวมทั้งส่ วนประกอบของสิ นค้ำดังกล่ำวที่จำเป็ นต้องใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำหรื อกำรค้ำ
เพื่อส่ งออก
ทีม่ า :http://search.customs.go.th:8090/Formality/ImportFormalities.jsp วันทีส่ ืบค้ น : 23 ธันวาคม 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติพธิ ีการนาเข้ าสิ นค้ า
(1) ผูน้ ำเข้ำหรื อตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีรำคำสิ นค้ำ (Invoice) ทุกรำยกำรเข้ำสู่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของตนเองหรื อผ่ำน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูลบัญชี
รำคำสิ นค้ำให้เป็ นข้อมูลใบขนสิ นค้ำโดยอัตโนมัติ และให้ผนู ้ ำเข้ำหรื อตัวแทนส่ งเฉพำะข้อมูลใบ
ขนสิ นค้ำมำยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกร
(2) เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกำกรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสิ นค้ำที่ส่งเข้ำ
มำ เช่น ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ ำของเข้ำ เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี พิกดั อัตรำศุลกำกร รำคำ เป็ นต้น ถ้ำพบว่ำ
ข้อมูลใบขนสิ นค้ำขำเข้ำที่ส่งมำไม่ถูกต้อง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกำกรจะแจ้งกลับไปยังผู ้
นำเข้ำหรื อตัวแทนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง
(3) เมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกำกรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสิ นค้ำที่ส่งมำถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่ำงๆ ที่กรมศุลกำกร
กำหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสิ นค้ำขำเข้ำในขั้นตอนกำรตรวจสอบพิธีกำรเป็ น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
แล้วแจ้งกลับไปยังผูน้ ำเข้ำหรื อตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสิ นค้ำ
ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำประเภทที่ไม่ตอ้ งตรวจสอบพิธีกำร (Green Line) สำหรับใบขนสิ นค้ำ
ประเภทนี้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จะสั่งกำรตรวจ หลังจำกนั้น ผูน้ ำเข้ำหรื อตัวแทนสำมำรถนำใบขน
สิ นค้ำขำเข้ำไปชำระค่ำภำษีอำกรและรับกำรตรวจปล่อยสิ นค้ำได้
ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำประเภทที่ตอ้ งตรวจสอบพิธีกำร (Red Line) สำหรับใบขนสิ นค้ำ
ประเภทนี้ ผูน้ ำเข้ำหรื อตัวแทนต้องนำใบขนสิ นค้ำไปติดต่อกับหน่วยงำนประเมินอำกรของท่ำที่นำ
ของเข้ำ
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(4) ผูน้ ำเข้ำหรื อตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชี รำคำสิ นค้ำตำมวรรคแรกในรู ปของ
สื่ อคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลำ ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อใช้สำหรับกำรตรวจสอบใบขนสิ นค้ำหลังกำร
ตรวจปล่อย โดยให้สำมำรถจัดพิมพ์เป็ นรำยงำนเมื่อกรมศุลกำกรร้องขอ ดังนี้
(4.1) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM
(4.2) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM
(4.3) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST

4. แผนผังแสดงขั้นตอนการนาเข้ าสิ นค้ า

รู ปที่ 2.4 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรนำเข้ำสิ นค้ำ
รู ปที่ 2.4 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรนำเข้ำสิ นค้ำ
ทีม่ า : https://www.google.co.th/search?q=4 วันทีส่ ื บค้ น : 23 ธันวาคม 2559
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5. สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
กรณี ผนู ้ ำเข้ำมีปัญหำหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรนำเข้ำสิ นค้ำ สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติมได้ จำกสำนักงำนศุลกำกร หรื อด่ำนศุลกำกรที่นำเข้ำทุกแห่ง ในวันและเวลำรำชกำร
สิ นค้ าทีม่ ีมาตรการการนาเข้ า (ควบคุม)
- ของต้องห้ำม (PROHIBITED GOODS)
- ของต้องกำกัด (RESTRICTED GOODS)
ของต้องห้ำม (PROHIBITED GOODS) หมำยถึงของที่มีกฎหมำยกำหนดห้ำมนำเข้ำมำ
หรื อส่ งออกไปนอกรำชอำณำจักรโดยเด็ดขำด และในบำงกรณี หำ้ มกำรส่ งผ่ำนด้วย ผูใ้ ดนำสิ นค้ำ
ต้องห้ำมเข้ำมำหรื อส่ งออกไปนอกรำชอำณำจักรจะมีควำมผิดต้องรับโทษตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และเป็ นควำมผิดตำมมำตรำ 27 และ 27 ทวิ ของกฎหมำยศุลกำกรด้วย
ตัวอย่างสิ นค้ าต้ องห้ ามในการนาเข้ า-ส่ งออก
1. วัตถุลำมก กำรนำเข้ำและส่ งออกวัตถุลำมก ไม่วำ่ จะอยูใ่ นรู ปแบบหนังสื อ ภำพเขียน
ภำพพิมพ์ ภำพระบำยสี สิ่ งที่พิมพ์ข้ ึน รู ปภำพ ภำพโฆษณำ เครื่ องหมำยรู ปถ่ำย และภำพยนตร์ ลำมก
วัตถุลำมกอื่น ๆ
2. สิ นค้ำที่มีตรำหรื อลวดลำยเป็ นรู ปธงชำติ
3. ยำเสพติดให้โทษ
4. เงินตรำ พันธบัตรใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็ นของปลอมหรื อแปลงเหรี ยญ
กษำปณ์ที่ทำให้น้ ำหนักลดลงโดยทุจริ ตดวงตรำแผ่นดิน รอยตรำแผ่นดินหรื อพระปรมำภิไธย ดวง
ตรำหรื อรอยตรำทำงรำชกำรอันเป็ นของปลอม
5. สิ นค้ำละเมิดลิขสิ ทธิ์ เช่นแถบบันทึกเสี ยง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสี ยง (คอมแพคดิสก์)
แถบบันทึกภำพ (วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสื อ หรื อสิ นค้ำอื่นใดที่ทำซ้ ำหรื อดัดแปลง
งำนอันมีลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น
6. สิ นค้ำปลอมแปลงหรื อเลียนแบบเครื่ องหมำยกำรค้ำ
7. ของที่มีกำรแสดงถิ่นกำเนิ ดเป็ นเท็จ ตำมพระรำชบัญญัติหำ้ มนำของที่มีกำรแสดงถิ่น
กำเนิดเป็ นเท็จเข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2481
ตัวอย่างสิ นค้ าห้ ามนาเข้ า ของกระทรวงพาณิชย์
- เครื่ องเล่นเกม
- ตูเ้ ย็นที่มีกำรใช้สำรซีเอฟซี
- เครื่ องยนต์ ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยำนยนต์
- ยำงรถใช้แล้ว
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- ไม้สักซุงและไม้สักแปรรู ปทุกประเภทตำมแนวชำยแดนจังหวัดตำก
- ภำชนะเซรำมิกและภำชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอำหำร
ของต้องกำกัด (RESTRICTED GOODS) หมำยถึ งสิ นค้ำที่มีกฎหมำยกำหนดว่ำหำกจะมี
กำรนำเข้ำส่ งออกหรื อผ่ำนรำชอำณำจักรจะต้องได้รับอนุ ญำตหรื อปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตำมที่กำหนด
ไว้ในกฎหมำยนั้น ๆ เช่นต้องมีใบอนุญำตกำรนำเข้ำและส่ งออก ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศอันเกี่ยวกับ
ฉลำกหรื อใบรับรองกำรวิเครำะห์ หรื อเอกสำรกำกับยำ เป็ นต้น ผูใ้ ดนำของต้องกำกัดเข้ำมำ หรื อ
ส่ งออก หรื อส่ งผ่ำนรำชอำณำจักรโดยมิ ได้รับอนุ ญำตหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยที่กำหนดไว้ให้
ครบถ้วน จะมีควำมผิดตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยนั้นๆ และเป็ นควำมผิดตำมมำตรำ 27 และ 27ทวิ
ของพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2469กระทรวงพำณิ ชย์ได้กำหนดสิ นค้ำที่มีมำตรกำรนำเข้ำ ซึ่ ง
ต้องขอรับใบอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ มีอยูท่ ้ งั สิ้ นประมำณ 50 ชนิด ที่จะต้องขอ
อนุ ญำตนำเข้ำจำกกระทรวงพำณิ ชย์ ซึ่ งอำจจะเปลี่ยนแปลงได้ตำมประกำศของกระทรวงพำณิ ชย์
กำรน ำเข้ ำ ยำจะต้ อ งขอใบอนุ ญำตจำกองค์ ก ำรอำหำรและยำกระทรวงสำธำรณสุ ข
กำรนำเข้ำหรื อส่ งออกโบรำณวัตถุหรื อวัตถุของงำนศิลปะไม่วำ่ จะจดทะเบียนแล้วหรื อไม่ก็
ตำม จะต้องได้รับอนุญำตจำกกรมศิลปำกรกำรนำเข้ำอำวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่ งเทียมอำวุธปื น จะต้องได้รับกำรอนุ ญำตจำกกระทรวงมหำดไทย ส่ วนอำวุธชนิ ดอื่น ๆ
เช่น เครื่ องช็อตไฟฟ้ ำ จำเป็ นที่จะต้องแจ้งก่อนนำเข้ำ พระรำชบัญญัติเครื่ องสำอำงได้กำหนดให้ผนู ้ ำ
เข้ำเครื่ องสำอำงควบคุมทำกำรแจ้งชื่ อและที่ต้ งั ของสำนักงำน สถำนที่ผลิตหรื อจัดเก็บเครื่ องสำอำง
รวมทั้งประเภทหรื อชนิ ดของเครื่ องสำอำง และส่ วนประกอบที่สำคัญ กับกระทรวงสำธำรณสุ ข
กำรนำเข้ำสัตว์ป่ำ พืช ปลำและสัตว์น้ ำอื่น ๆ ต้องได้รับอนุ ญำตจำกกรมอุ ทยำนแห่ งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช หรื อกรมวิชำกำรเกษตร หรื อกรมประมงเป็ นกรณี ๆ ไปกรมศุลกำกรมีหน้ำที่ป้องกัน
กำรนำเข้ำ หรื อส่ งออก หรื อส่ งผ่ำนสิ นค้ำต้องห้ำม ส่ วนสิ นค้ำต้องกำกัด กรมศุลกำกรมีหน้ำที่ตอ้ ง
ตรวจสอบว่ำ กำรนำเข้ำ หรื อส่ ง ออกหรื อส่ ง ผ่ำนแดนได้รับอนุ ญำตและปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย ที่
บัญญัติไ ว้ค รบถ้วนหรื อไม่ ส ำหรั บบัญชี รำยชื่ อสิ นค้ำ ต้องห้ำมต้องก ำกัดสำมำรถตรวจสอบได้
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำตนำเข้ำ เช่น กระทรวงพำณิ ชย์ กระทรวงอุสำหกรรม
กระทรวงสำธำรณสุ ข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นต้น
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สิ ทธิพเิ ศษตามความตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศ
เพื่อกำรลดหย่อนอำกรหรื อยกเว้นอำกรขำเข้ำกระทรวงกำรคลังกำหนดให้ลดหรื อยกเว้น
อัตรำอำกรสำหรับของนำเข้ำที่มีแหล่งกำเนิดจำกประเทศที่เป็ นภำคีของข้อตกลงทัว่ ไปว่ำด้วยพิกดั
อัตรำศุลกำกรและกำรค้ำ (GATT) หรื อจำกประเทศอื่นที่ได้ทำควำมตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศทั้งแบบทวิภำคีหรื อพหุ ภำคีกบั ประเทศไทยโดยผูน้ ำของเข้ำต้องแสดงหลักฐำนรับรอง
แหล่งกำเนิดสิ นค้ำและปฏิบตั ิตำมระเบียบพิธีกำรที่กรมศุลกำกรกำหนด กำรให้สิทธิพิเศษทำง
ศุลกำกรตำมควำมตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่ งส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปกำรลดอัตรำอำกรให้แก่
กัน มีดงั ต่อไปนี้
กำรลดอัตรำอำกรศุลกำกรสำหรับผลิตภัณฑ์ตำมควำมตกลงพื้นฐำนว่ำด้วยโครงกำรร่ วม
ลงทุนทำงอุตสำหกรรมของอำเซียน (The Basic Agreement On Asean Industrial Joint Venture
(AIJV)เอกสำรที่ผนู ้ ำของเข้ำต้องแสดงเพิม่ เติมจำกกำรนำเข้ำตำมปกติสำหรับของที่ได้รับกำรลด
อัตรำอำกร
1. ใบรับรองเมืองกำเนิดสิ นค้ำ (Certificate Of Origin) ซึ่ งจะต้องออกโดยหน่วยงำนของ
รัฐบำลประเทศภำคีอำเซี ยนที่ส่งของออก และต้องประทับตรำ “AIJV” SCHEME กำกับมำด้วย
2. สำเนำใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate Of Eligibility) ที่บริ ษทั ที่ทำกำรผลิตผลิตภัณฑ์
นั้นไดประทับตรำและลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำกำรลดอัตรำอำกรสำหรับของที่
นำเข้ำที่มีแหล่งกำเนิดจำกประเทศที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษภำยใต้ควำมตกลงที่วำ่ ด้วยกำรให้สิทธิ พิเศษ
ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศกำลังพัฒนำ (The Global Syatem Of Trade Preferences Among
Dedeloping Countries-GSTP) ผูน้ ำเข้ำที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษในกำรลดอัตรำอำกรศุลกำกร
ตำมโครงกำร GSTP ต้องแสดง
หลักฐำนรับรองแหล่งกำเนิ ดสิ นค้ำ (Certificate Of Origin) และสำเนำ 1 ฉบับ พร้อมกับ
กำรยืน่ ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำขณะผ่ำนพิธีกำรเพื่อขอลดอัตรำอำกรกำรลดและยกเว้นอำกรภำยใต้ควำม
ตกลงว่ำ ด้วยกำรใช้ม ำตรกำรก ำหนดอัต รำอำกรร่ ว มเพื่ อ จัด ตั้ง เขตกำรค้ำ เสรี อำเซี ย น (AFTA)
ผูน้ ำเข้ำที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ พิเศษในกำรลดอัตรำอำกรภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรใช้มำตรกำร
กำหนดอัตรำอำกรร่ วมเพื่อจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรี อำเซี ยน (AFTA) ต้องแสดงหลักฐำนใบรับรองเมือง
กำเนิดสิ นค้ำ (Form D) พร้อมกับกำรยืน่ ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำกำรยกเว้นและลดอำกรสำหรับของนำเข้ำ
ที่มีแหล่งกำเนิดจำกประเทศที่เป็ นภำคีของควำมตกลงจัดตั้งองค์กำรค้ำโลก กระทรวงกำรคลังได้
ประกำศยกเว้นอำกรและลดอัตรำอำกรสำหรับของนำเข้ำที่มีแหล่งกำเนิ ดจำกประเทศที่เป็ นภำคีของ
ควำมตกลงจัดตั้งองค์กำรค้ำโลก ให้ผนู ้ ำเข้ำยืน่ ใบรับรองเมืองกำเนิดสิ นค้ำ
ที่มา : http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detaildft-service-data-privilege/ArticleId/5051/-GSTP วันทีส่ ืบค้ น 23 ธันวาคม 2559

