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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการทาโครงงานเรื่ องขั้นตอนการส่ งออก ของบริ ษทั ทองไทยการทอ จากัดมีเอกสารที่
ต้องศึกษาจากหนังสื อและเว็บไซด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ความหมายของ การส่ งออก (Export)
2.2 ความหมายของใบต้นฉบับบัญชีราคาสิ นค้า (Invoice)
2.3 ความหมายของใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing list)
2.4 ความหมายของใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of lading)
2.5 ความหมายของเอกสาร B/L (Bill of lading) ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล
2.6 ความหมายของเอกสาร D/O ( Delivery Order ) ใบคาสั่งจ่ายสิ นค้า
2.7ประเภทของธุ รกิจขนส่ งระหว่างประเทศ
2.8 ประเภทและเอกสารที่ใช้ในการส่ งออก
2.1 ความหมายของ การส่ งออก (Export)
สุ เมษ เลิ ศจริ ยพร ได้กล่าวถึ งคาว่า การส่ งออก (Export) คือกิ จกรรมที่ทาโดยบริ ษทั ที่ขาย
สิ นค้าในประเทศหนึ่งและตกลงที่จะส่ งสิ นค้าไปยังต่างประเทศตามคาสัง่ ซื้ อ
2.2 ความหมายของ ใบต้ นฉบับบัญชีราคาสิ นค้ า (Invoice)
สุ วรรณา สนเที่ ยง ได้ให้ค วามหมายของคาว่า ใบต้นฉบับบัญ ชี ราคาสิ นค้า (Invoice)คื อ
เอกสารที่ ผูส้ ่ งออก (Exporter)หรื อผูข้ าย (seller)จัดท าขึ้ นเพื่ อแสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับสิ นค้า ซึ่ ง
ประกอบด้วยชื่ อผูข้ ายพร้อมที่อยู่ ชื่ อผูซ้ ้ื อ รายการสิ นค้า ประเภทสิ นค้า จานวนและน้ าหนักรวมของ
สิ นค้า ราคาต่อหน่วย เงื่อนไขของราคา เงื่อนไขการชาระเงิน มูลค่ารวมของสิ นค้าที่ทาการซื้ อขาย
2.3 ความหมายของ ใบรายการบรรจุหีบห่ อ (Packing list)
อดุ ล ย์ เมณฑ์ กูล ได้ก ล่ าวถึ งค าว่า ใบรายการบรรจุ หี บ ห่ อ (Packing list) คื อเอกสารที่ ผู้
ส่ งออก (Exporter)หรื อผูข้ าย(Seller)จัดท าขึ้ นเพื่ อแสดงรายละเอี ยดการบรรจุ หีบ ห่ อของสิ นค้าที่
ส่ งออก รวมถึงน้ าหนักและปริ มาตรโดยรวมของสิ นค้าแต่ละรายการด้วย
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2.4 ความหมายของใบตราส่ งสิ นค้ า (Bill of lading)
ประไพศรี อินทรองพล ได้กล่าวถึงคาว่า ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of lading) คือเอกสารสัญญา
ที่ ตวั เรื อเจ้าของเรื อหรื อผูท้ ี่ ท าการรั บ ขนส่ งสิ น ค้าออกให้แก่ ผูส้ ่ งออกเพื่ อแสดงเป็ นหลักฐานว่า
ได้รับมอบสิ นค้าไว้เพื่อจะทาการส่ งให้ จากเมืองท่าหนึ่ งซึ่ งเป็ นท่าต้นทาง (Port of loading)ไปยังอีก
เมื อ งท่ า หนึ่ งซึ่ งเป็ นท่ าปลายทาง(Port of discharge)ที่ ผู้ส่ ง ออกได้ก าหนดไว้ ซึ่ งใบตราส่ ง เป็ น
เอกสารที่มีความสาคัญมากและมีหน้าที่สาคัญ 3 ประการคือ
- เป็ นเอกสารที่แสดงหลักฐานของสัญญาการขนส่ ง
- เป็ นเอกสารแสดงการรับสิ นค้าของผูข้ นส่ ง
- เป็ นเอกสารแสดงกรรมสิ ท ธิ์ ในสิ น ค้า ที่ ท าการขนส่ ง แสดงถึ งผูท้ รงใบตราส่ งซึ่ งเป็ น
เจ้าของสิ ทธิ์ ในสิ นค้าและสามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่ผอู ้ ื่นได้ดว้ ยการสลักหลังใบตราส่ ง
2.5 ความหมายของเอกสาร B/L (Bill of lading) ใบตราส่ งสิ นค้ าทางทะเล
หลักฐานการสัญญาการรับสิ นค้าระหว่าง บริ ษทั เรื อและผูส้ ่ งสิ นค้า ซึ่ งแสดงว่าได้มีการนา
สิ นค้าลงเรื อ เพื่อที่จะขนส่ งไปยังจุดหมายปลายทาง
2.6 ความหมายของเอกสาร D/O ( Delivery Order ) ใบคาสั่ งจ่ ายสิ นค้ า
เป็ นใบตราสารที่ ผูร้ ั บ ขนสิ นค้าออกให้แก่ ผูส้ ่ งสิ นค้า เพื่ อแสดงว่าได้มี การรับสิ นค้าเพื่ อ
นาส่ งไปยังจุดหมายปลายทางที่ผสู ้ ่ งสิ นค้ากาหนด
2.7 ประเภทของธุรกิจขนส่ งระหว่ างประเทศ
บริ ษทั ที่ ดาเนิ นการในด้านการขนส่ งระหว่างประเทศจะมี ลกั ษณะของการดาเนิ นการ 3
ขั้นตอนหลักๆ คือ
2.7.1ขั้นตอนการเดินพิธีการทางศุลกากรและส่ งมอบสิ นค้า
2.7.2ขั้นตอนการจัดหาและจัดจาหน่ายพื้นที่การบรรจุสินค้า
2.7.3ขั้นตอนการบรรจุสินค้าลงเรื อหรื อเครื่ องบินเพื่อส่ งออกไปยังต่างประเทศ
ซึ่ งประเภทของธุ รกิ จขนส่ งสามารถจาแนกได้ตามหน้าที่ ข องการดาเนิ นการตามแต่ ล ะ
ขั้นตอนได้ดงั นี้คือ
1.บริ ษทั นายหน้าเดิ นเอกสารผ่านพิธีการ Custom brokers หรื อบริ ษทั ชิ ปปิ้ ง เป็ นธุ รกิจนาย
หน้าที่ดาเนิ นการในขั้นตอนการเดิ นพิธีการทางศุลกากรและส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ลูกค้าคือในกรณี
ของการส่ งออกจะเป็ นผูจ้ ดั หาพาหนะในการบรรทุกสิ นค้าส่ งมอบไปยังท่าเรื อหรื อท่าอากาศยาน
และเป็ นผูน้ าเอกสารสิ ทธิ์ ในตัวสิ นค้าทาการผ่านพิธีการขาออกทางศุ ลกากรให้แก่ ลูกค้าและเป็ น
บริ ษทั นายหน้าที่ ทาการเดินพิธีการทางศุลกากรขาเข้า รวมถึงทาการจัดส่ งสิ นค้าจากท่าเรื อหรื อท่า
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อากาศยานจนถึ ง มื อ ของลู ก ค้าในกรณี ข องการน าเข้า ซึ่ งธุ รกิ จในลัก ษณะนี้ อาจด าเนิ น การใน
ลักษณะของบุคคลธรรมดาที่มีประสบการณ์ในการติดต่อบริ ษทั ขนส่ งและเจ้าหน้าที่ในกรมศุลกากร
แล้วรับจ้างในการเป็ นนายหน้าชิ ปปิ้ งหรื อจัดตั้งในรู ปแบบบริ ษทั ชิ ปปิ้ ง หรื อเป็ นเพียงแผนกชิ ปปิ้ ง
ในกรณี ของบริ ษทั ขนส่ งขนาดใหญ่
2.ผูร้ ับจัดการขนส่ งเรื อ Freight forwarders เป็ นธุ รกิจนายหน้าที่มีกิจกรรมหลักในขั้นตอน
การจัดหาและจัดจาหน่ายพื้นที่การบรรจุสินค้า นัน่ คือมีลกั ษณะการดาเนินกิจการดังนี้
- เป็ นบริ ษทั ที่เป็ นเจ้าของตูค้ อนเทนเนอร์ แล้วทาการขายพื้นที่ภายในตูใ้ ห้แก่ลูกค้าผูส้ ่ งออก
รายเดียวหรื อแบ่งขายพื้นที่ให้แก่ผสู ้ ่ งออกหลายๆ รายซึ่ งเรี ยกผูแ้ บ่งพื้นที่ขายว่า Consolidator
-เป็ นผูเ้ ช่ าตูค้ อนเทนเนอร์ หรื อตูบ้ รรจุ สิ นค้า หรื อเป็ นผูเ้ ช่ าพื้ นที่ ในการบรรจุ สินค้าพิ เศษ
ภายในเรื อขนส่ งสิ นค้า เช่ น ประเภทสิ นค้าเกษตรซึ่ งจะถูกขนส่ งลงในเรื อโดยตรงแล้วทาการขาย
หรื อแบ่ งขายพื้นที่ การบรรจุ สินค้าภายในตูค้ อนเทนเนอร์ ให้แก่ ลู กค้าผูส้ ่ งออกอี กที หนึ่ งแต่ท้ งั นี้
บริ ษทั Freight forwarder บางบริ ษทั จะมีการทาธุ รกิ จรองในลักษณะของนายหน้าชิ ปปิ้ ง เพื่อเสริ ม
ประเภทของการบริ การให้แก่ลูกค้าผูส้ ่ งออกไปด้วย
3.บริ ษทั สายเรื อ เป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่ท้ งั ในประเทศและระหว่างประเทศ เจ้าของสายเรื อจะ
เป็ นผูร้ ับสัมปทานสายเดินเรื อระหว่างประเทศ และมีกองเรื อพาณิ ชย์เป็ นของตนเอง ซึ่ งโดยหลักจะ
อยูใ่ นขั้นตอนการบรรจุสินค้าลงเรื อหรื อเครื่ องบินเพื่อส่ งออกไปยังต่างประเทศ แต่เนื่ องจากธุ รกิ จ
สายเรื อเป็ นธุ รกิ จที่มีการลงทุนสู งและมีเงิ นลงทุนมาก ในบางบริ ษทั จึงสามารถทาธุ รกิ จครบวงจร
สาหรับประเทศที่ตนมีสายการเดินเรื อไปถึงอาจจะมีการตั้งฝ่ ายขายพื้นที่ในตูค้ อนเทนเนอร์ คือเป็ น
Freight forwarder และมีการให้บริ การการเดินเอกสารผ่านพิธีการทางศุลกากรและการออกของทั้ง
ในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทยไปด้วย
2.8 ประเภทและเอกสารทีใ่ ช้ ในการส่ งออก
การขนส่ งโดยทางเรือ
เอกสารที่ จะต้องใช้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ กรมศุ ลกากร เพื่ อประกอบการตรวจสอบและรั บรอง
ก่อนนาไปตรวจปล่อยสิ นค้าส่ งออก โดยปกติประกอบด้วย
- ต้นฉบับใบขนสิ นค้าออก 1 ฉบับ
- คู่ฉบับใบขนส่ งสิ นค้าขาออก 2 ฉบับ
- บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice)3 ฉบับ
- บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุในหี บห่อสิ นค้า (PACKING LIST)
- ใบอนุ ญ าตส่ งออกหรื อเอกสารอื่ น ใด ในกรณี ที่ ข องส่ งออกนั้น เป็ นของต้องจากัด ตาม
เงื่อนไขของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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กรณีพเิ ศษทีจ่ ะต้ องมีค่ ูฉบับใบขนสิ นค้ าขาออก
- ถ้าสิ นค้าที่ ส่งออกเป็ นสิ นค้าที่จะนากลับเข้ามาภายในหนึ่ งปี โดยยกเว้นอากรขาเข้าตาม
พระราชกาหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ.2503 ภาค 4 ประเภทที่ 1และ2 จะต้องเพิ่มคู่ฉบับขึ้นอีกหนึ่ ง
ฉบับเพื่อใช้เป็ นใบสุ ทธิสาหรับนาสิ นค้ากลับมาตามระเบียบ
- การส่ งน้ ามันหรื อผลิ ตภัณฑ์น้ ามันที่ผลิตในราชอาณาจักรไปจาหน่ายยังต่างประเทศและ
จะต้องทีการขอคืนภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันของกรมสรพสามิตในภายหลัง จะต้องเพิม่ คู่ฉบับ
ขึ้นอีกหนึ่ งฉบับ โดยเขียนหรื อประทับตรายางมีขอ้ ความว่า “ขอคืนภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน”
ไว้ตอนบนของใบขนสิ นค้าและคู่ฉบับ
- ส าหรั บ ท่ าเรื อกรุ ง เทพมหานคร การส่ งสิ น ค้า RE-EXPORT ไปยังประเทศลาว และมี
ความประสงค์จะขอคืนเงินอากรขาเข้าผูส้ ่ งออกจะต้องเพิ่มคู่ฉบับใบขนสิ นค้าขาออกอีกหนึ่ งฉบับ
แนบติดกับต้นฉบับใบขนสิ นค้าขาออกด้วย
- การส่ งสิ นค้าออกที่ผสู ้ ่ งออกมีความประสงค์จะได้เอกสารส่ งออกกรมศุ ลกากร เพื่อการ
ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรหรื อเพื่อประโยชน์ใด จะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสิ นค้าขายออกเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งฉบับ ซึ่ งมีลกั ษณะพิเศษ คือ มีสีน้ าเงินที่มุมทั้งสี่ มุมหรื อที่เรี ยกว่าเอกสารมุมสี น้ าเงิน
- สิ นค้าที่จะออกจากคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิ ตสิ นค้า เมื่อจะทาการส่ งออกจาก
คลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า จะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสิ นค้าออกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งฉบับ
โดยประทับข้อความด้วยหมึกสี แดงไว้ตอนบนว่า “ใบแนบใบขนสิ นค้าขาออก”
ระบบการขนส่ งโดยทางอากาศ
โดยปกติแล้วเอกสารที่ใช้ในการยืน่ แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าอากาศยานประกอบด้วย
- ต้นฉบับใบขนสิ นค้าขาออก พร้อมสาเนา 2ฉบับ
- คู่ฉบับใบขนสิ นค้ามุมน้ าเงิ น ใช้ในกรณี ที่ผสู ้ ่ งออกจะขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร หรื อเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
- คู่ฉบับใบขนสิ นค้า ใช้ในกรณี ตอ้ งส่ งตัวอย่างสิ นค้าที่ จะนาออกจากคลังสิ นค้าทัณฑ์บ น
ประเภทโรงผลิต เพื่อส่ งออกนอกราชอาณาจักร
- ใบแนบใบขนสิ นค้าขาออกขอคืนอากร ใช้ในกรณี ที่ผสู ้ ่ งออกจะขอคืนอากรวัตถุดิบที่นาเข้า
มาผลิต
- ใบสุ ท ธิ ส าหรั บ น ากลับ ใช้เป็ นหลัก ฐานในกรณี ที่ ผูส้ ่ งออกจะน าสิ น ค้ากลับ เข้ามาตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
- บัญชีราคาสิ นค้า 3 ฉบับ กรณี ที่มีการเพิ่มคู่ฉบับใบขนสิ นค้า ให้เพิ่มสาเนาเท่ากับจานวนใบ
ขนสิ นค้า
- บัญชี บรรจุหีบห่ อ หนังสื ออนุ ญาตให้ส่งสิ นค้าออกหรื อหนังสื อรับรองต่างๆคาร้ องต่างๆ
เช่น คาร้องขอเพิ่มคู่ฉบับมุมน้ าเงิน คาร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

