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บทคดัย่อ 

 

 บริษทัสุจิโรจน์ จาํกัด บริษัทชั้ นนําของประเทศไทยในการดาํเนินธุรกิจนําเข้า และจดั

จาํหน่ายของเล่นพลาสติก ก่อตั้งเม่ือปี 2543 ดว้ยศกัยภาพในการนาํเขา้ของเล่นพลาสติกสู่ฐานตลาด

ขายส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ประกอบกบัประสบการณ์อนัยาวนานในการนาํเขา้และจดัจาํหน่าย

ของเล่นพลาสติกโดยเฉพาะ ทาํให้เราเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผูน้ําของวงการธุรกิจ

นาํเขา้และจดัจาํหน่ายของเล่นพลาสติก 

 ประกอบธุรกิจการบริการประสานงานลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือการติดต่อ

ประสานงานกบัฝ่ายๆต่าง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ โดยลกัษณะการส่ือสารจะเป็นทางส่ือเทคโนโลยี

ต่างๆ อาทิ โทรศพัท ์, E-MAIL , LINE , FACEBOOK เป็นส่วนมาก จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีทกัษะ

ในงานท่ีทาํอยา่งแทจ้ริง และบางคร้ังตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าท่ี  เพื่อให้งานดาํเนินต่อไป

จนส้ินสุดกระบวนการ และท่ีสําคญัตอ้งสร้างความพึ่ งพอใจให้กบัลูกคา้ ในการปฏิบติังานคณะ

ผูจ้ดัทาํรายงานระบบการขนส่งสินคา้ด้านนําเข้า เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเผยแพร่การ

ปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง เพื่อช่วยลดการผิดพลาดในการดาํเนินงานดา้นเอกสารนาํเขา้ เพื่อสามารถ

นาํไปใชพ้ฒันาในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 การศึกษาขั้นตอนการนาํเขา้สินคา้ของเด็กเล่น จะช่วยให้รู้ถึงกระบวนการนาํเขา้สินคา้

ของเด็กเล่น การติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ยิง่ข้ึน  

 

คําสําคัญ : ขั้นตอนการนาํเขา้ / กระบวนการนาํเขา้  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 บริษทัสุจิโรจน์ จ  ำกดั บริษทัชั้นน ำของประเทศไทยในกำรด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้ และจดั
จ ำหน่ำยของเล่นพลำสติก ก่อตั้งเม่ือปี 2543 ดว้ยศกัยภำพในกำรน ำเขำ้ของเล่นพลำสติกสู่ฐำนตลำด
ขำยส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ประกอบกบัประสบกำรณ์อนัยำวนำนในกำรน ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย
ของเล่นพลำสติกโดยเฉพำะ ท ำให้เรำเติบโตข้ึนอย่ำงรวดเร็วจนกลำยเป็นผูน้ ำของวงกำรธุรกิจ
น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยของเล่นพลำสติก ซ่ึงตอกย  ้ำถึงควำมมัน่คงในต ำแหน่งทำงกำรตลำดท่ีจะท ำ
ใหเ้รำเป็นผูน้ ำของธุรกิจน้ีอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต ผูบ้ริหำรบริษทัสุจิโรจน์ คุณไพโรจน์ บรรเจิดวำ
นิช เป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์จำกกำรเป็นผูบ้ริหำรหลกัของบริษทัน ำเขำ้ของเล่นพลำสติกจำกประเทศ
จีน ไตห้วนั และฮ่องกง รวมถึงบริหำรจดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยในประเทศไทยมำยำวนำนกว่ำ 30 ปี 
ก่อนท่ีจะก่อตั้งบริษทัสุจิโรจน์ข้ึน โดยเร่ิมจำกคลงัสินคำ้ท่ีถนนพระรำม 2 จนปัจจุบนั เป็นเวลำหน่ึง
ทศวรรษ ท่ีบริษทัสุจิโรจน์เติบโตจำกธุรกิจขนำดเล็ก ไปสู่กำรขยำยฐำนกำรตลำดไปทัว่ประเทศดว้ย
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของคุณไพโรจน์ บรรเจิดวำนิช จนสำมำรถให้บริกำรน ำเขำ้และจดั
จ ำหน่ำยของเล่นพลำสติกแบบเบด็เสร็จอยำ่งมีประสิทธิภำพครอบคลุมทัว่ประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบำ้น นอกจำกน้ี เรำยงัมีนโยบำยในกำรแสวงหำตลำดใหม่อย่ำงไม่หยุดย ั้ง ฝ่ำยขำยและฝ่ำย
กำรตลำดของบริษทัสุจิโรจน์มีศกัยภำพด ำเนินงำนอย่ำงมืออำชีพในกำรคดัเลือกสินคำ้ ดูแลกำร
ขนส่ง รวมไปถึงกำรบริกำรหลงักำรขำย เพื่อให้ลูกคำ้ทุกท่ำนของเรำไดรั้บควำมพึงพอใจสูงสุด 
ดว้ยศูนยก์ระจำยสินคำ้ท่ีมีประสบกำรณ์อนัยำวนำน ทนัสมยั และมีคุณภำพ นอกจำกนั้น งบดุลและ
ผลก ำไรของเรำ ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงควำมมัน่คงทำงดำ้นกำรเงิน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของลูกคำ้ โดยเรำมี
กำรควบคุมกำรด ำเนินกำร เพื่อให้เกิดผลกำรปฏิบติังำนท่ีดีเลิศ และปรับปรุงคุณภำพสินคำ้และ
บริกำร ดว้ยควำมน่ำเช่ือถือ และมัน่คงในค ำมัน่สัญญำท่ีเรำมีต่อคู่คำ้ และลูกคำ้ของเรำ 
 บริษทั สุจิโรจน์ จ  ำกัด ประกอบธุรกิจกำรบริกำรประสำนงำนลูกคำ้ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ คือกำรติดต่อประสำนงำนกบัฝ่ำยๆต่ำง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้ โดยลกัษณะกำรส่ือสำรจะ
เป็นทำงส่ือเทคโนโลยีต่ำงๆ อำทิ โทรศพัท ์, E-MAIL , LINE , FACEBOOK เป็นส่วนมำก จึง
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีตอ้งมีทกัษะในงำนท่ีท ำอย่ำงแทจ้ริง และบำงคร้ังตอ้งมีกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หนำ้ท่ี  เพื่อให้งำนด ำเนินต่อไปจนส้ินสุดกระบวนกำร และท่ีส ำคญัตอ้งสร้ำงควำมพึ่งพอใจให้กบั
ลูกคำ้ ในกำรปฏิบติังำนคณะผูจ้ดัท ำรำยงำนระบบกำรขนส่งสินคำ้ดำ้นน ำเขำ้ เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรศึกษำและเผยแพร่กำรปฏิบติังำนอย่ำงแทจ้ริง เพื่อช่วยลดกำรผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนดำ้น
เอกสำรน ำเขำ้ เพื่อสำมำรถน ำไปใชพ้ฒันำในองคก์รใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
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ควำมรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักำรน ำเข้ำสินค้ำ 
 กำรน ำเขำ้สินคำ้ในปัจจุบนัมีกำรขยำยตวัเติบโตมำกข้ึนตำมควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ และกำรตกลงทำงกำรคำ้วำ่ดว้ยเขตกำรคำ้เสรี (FTA)โดยมีหลกักำรท่ีพยำยำมลดอุปสรรค
ทำงกำรคำ้ลง โดยเฉพำะกำรลดหยอ่นหรือยกเวน้ภำษีระหวำ่งคู่สัญญำ  เน่ืองจำกขั้นตอนกำรน ำเขำ้
สินคำ้มีขั้นตอนท่ียุง่ยำก และมีปัญหำทำงดำ้นตน้ทุนผูป้ระกอบธุรกิจน ำเขำ้สินคำ้จะตอ้งท ำควำม
เขำ้ใจและศึกษำขอ้ปฏิบติัให้ถูกตอ้ง เพื่อใหก้ำรประกอบธุรกิจน ำเขำ้สินคำ้เป็นไปอยำ่งสะดวกและ
ไดรั้บผลส ำเร็จคุม้ค่ำกบัควำมตั้งใจกำรลงทุน 
ขั้นตอนกำรน ำเข้ำสินค้ำประกอบด้วย 
1. กำรจดทะเบียนพำณิชย ์ 
2.กำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มและกำรขอเลขและบตัรประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร  
3. กำรหำสินคำ้ท่ีตอ้งกำรจำกประเทศต่ำงๆ  
4. กำรติดต่อ สั่งซ้ือสินคำ้  
5. กำรช ำระเงินค่ำสินคำ้ผำ่นธนำคำร  
6. จดัเตรียมเอกสำรเพื่อกำรน ำเขำ้สินคำ้ 
7. ติดต่อผำ่นพิธีกำรศุลกำกร (• กำรข้ึนทะเบียนระบบ Paperless • พิธีกำรประเมินอำกร 
• กำรช ำระค่ำภำษีอำกร • พิธีกำรตรวจปล่อยสินคำ้)  
8. กำรส่งมอบสินคำ้  
9. กำรกระจำยสินคำ้ หรือกำรขำยสินคำ้ออกสู่ตลำด 
 อนัดบัแรกผูน้ ำเขำ้ควรท่ีจะศึกษำ จดัท ำแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทำงของกำรหำแหล่งผลิต
สินคำ้ (ผูข้ำยสินคำ้) กำรผลิต กำรกระจำยสินคำ้เขำ้สู่ตลำดเป้ำหมำย   ล ำดบัถดัมำผูป้ระกอบกำร
น ำเขำ้สินคำ้ควรท่ีจะตอ้งศึกษำ เก่ียวกบัระเบียบพิธีกำรน ำเขำ้สินคำ้ของกรมศุลกำกร   ท่ีวำ่ดว้ยพิกดั
อตัรำภำษีอำกรส ำหรับสินคำ้ท่ีน ำเขำ้ สินคำ้เป็นสินคำ้ตอ้งหำ้มหรือสินคำ้ตอ้งก ำกดั (สินคำ้ควบคุม
ตอ้งขออนุญำตน ำเขำ้) กำรขนส่งสินคำ้ สิทธิประโยชน์ตำมควำมตกลงเขตกำรคำ้เสรี (FTA) กำร
ประกนัภยัสินคำ้ กำรช ำระเงินค่ำสินคำ้ผำ่นธนำคำรกำรจดัเตรียมเอกสำรเพื่อกำรน ำเขำ้สินคำ้ 
เอกสำรประกอบตำมขั้นตอนพิธีกำรศุลกำกรในกำรน ำเขำ้สินคำ้มีดงัน้ี  บญัชีรำคำสินคำ้ (Invoice)   
บญัชีรำยละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)  ใบตรำส่งสินคำ้ (Bill of Lading or Air Waybill)  ใบ
แจง้ยอดเบ้ียประกนั (Insurance Premium Invoice) ใบอนุญำตหรือหนงัสืออนุญำตส ำหรับสินคำ้
ควบคุมกำรน ำเขำ้ ใบรับรองแหล่งก ำเนิดสินคำ้ (Certificate of Origin) กรณีใชสิ้ทธิลดอตัรำ
อำกร เอกสำรอ่ืน ๆ เช่น เอกสำรแสดงส่วนผสม คุณลกัษณะและกำรใชง้ำนของสินคำ้  Material 
Safety Data Sheet, Catalog เป็นตน้ ขั้นตอนถดัไปคือกำรจดัท ำใบขนสินคำ้ขำเขำ้ ท ำกำรตรวจสอบ
ประเภทพิกดั อตัรำอำกรและสิทธิประโยชน์ของกำรลดหยอ่นหรือยกเวน้อำกรตำมควำมตกลงเขต
กำรคำ้เสรี และไดช้ ำระอำกรแลว้ก็สำมำรถน ำเอกสำรใบขนสินคำ้ขำเขำ้พร้อมใบเสร็จเสียภำษีอำกร 
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เอกสำร Delivery Order (D/O)ไปด ำเนินกำรตรวจปล่อยสินคำ้ในท่ำเรือและขนถ่ำยสินคำ้น ำเขำ้มำท่ี
โกดงัหรือโรงงำน หรือบริษทัถือเป็นกำรส้ินสุดกำรน ำเขำ้สินคำ้ 
เอกสำรทีค่วรจัดเตรียมในกำรน ำเข้ำสินค้ำ 
 ค ำแนะน ำในกำรจดัเตรียมเอกสำรและปฏิบติัตำมขั้นตอนพิธีกำรศุลกำกรในกำรน ำเขำ้
สินคำ้ดงัน้ี 
 ส ำหรับพิธีกำรช ำระอำกรปกติ พิธีกำรวำงประกนั พิธีกำรขนถ่ำยขำ้งล ำ พิธีกำรคลงัสินคำ้
ทณัฑบ์นประเภทร้ำนคำ้ปลอดอำกร ตอ้งมีเอกสำรประกอบ ดงัน้ี 
 1. ตน้ฉบบัใบขนสินคำ้ขำเขำ้ (กศก. 99/1) พร้อมส ำเนำ 1 ฉบบั  
 2. บญัชีรำคำสินคำ้ (Invoice) 
 3. บญัชีรำยละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 4. ใบตรำส่งสินคำ้ (Bill of Lading หรือ Air Waybill)             
 5. ใบแจง้ยอดเบ้ียประกนั (Insurance Premium Invoice) 
 6. ใบอนุญำตหรือหนงัสืออนุญำตส ำหรับสินคำ้ควบคุมกำรน ำเขำ้ (License) 
 7. ใบรับรองแหล่งก ำเนิดสินคำ้ (Certificate of Origin) กรณีใชสิ้ทธิลดอตัรำอำกร 
 8. เอกสำรอ่ืน ๆ เช่น เอกสำรแสดงส่วนผสม, คุณลกัษณะและกำรใชง้ำนของสินคำ้, 
Material Safety Data Sheet, หรือแคด็ตำล็อค เป็นตน้ 
 - ส ำหรับพิธีกำรหลำยเท่ียวเรือ เอกสำรประกอบท่ีตอ้งใชเ้พิ่มเติมไดแ้ก่ พิมพเ์ขียว (Blue 
Print), แบบแปลน แบบพิมพ,์ หรือเอกสำรประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำเพื่อท ำใบขน
สินคำ้หลำยเท่ียวเรือ  
 - ส ำหรับพิธีกำรส่งเสริมกำรลงทุนตอ้ง เอกสำรประกอบท่ีตอ้งใชเ้พิ่มเติมไดแ้ก่ หนงัสือ
อนุมติัใหย้กเวน้หรือลดหยอ่นอำกรจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
 - ส ำหรับพิธีกำรน ำของออกจำกเขตอุตสำหกรรมส่งออก (EPZ : Export Processing 
Zone) เอกสำรประกอบท่ีตอ้งใชเ้พิ่มเติม ไดแ้ก่ 
 1. แบบ กนอ.02-1 กรณีสินคำ้น ำเขำ้เป็นวตัถุดิบ 
 2. แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณีสินคำ้น ำเขำ้เป็นเคร่ืองจกัร อุปกรณ์เคร่ืองมือและ
เคร่ืองใชร้วมทั้งส่วนประกอบของสินคำ้ดงักล่ำวท่ีจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ 
หรือกำรคำ้เพื่อส่งออก 
 
 
 
 
 

http://www.onestopim-ex.com/document%20inter_center5.html
http://www.onestopim-ex.com/document%20inter_center6.html
http://www.onestopim-ex.com/document%20inter_center7.html
http://www.onestopim-ex.com/produts_control4.html
http://www.onestopim-ex.com/document%20inter_center13.html
http://www.onestopim-ex.com/tax_benefits10.2.html
http://www.onestopim-ex.com/tax_benefits10.2.html
http://www.onestopim-ex.com/tax_benefits10.2.html
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในงำนดำ้นเอกสำรกำรน ำเขำ้ 
 1.2.2 เพื่อลดควำมผดิพลำดในกำรด ำเนินงำนดำ้นเอกสำรกำรน ำเขำ้ 
 1.2.3 เพื่อทรำบขั้นตอนในกำรขนส่งสินคำ้ดำ้นกำรน ำเขำ้ 
 1.2.4 เพื่อใหน้กัศึกษำไดเ้รียนรู้ระบบกำรปฏิบติังำนจริงภำยในองคก์ร 
 1.2.5 เพื่อเตรียมพร้อมของนกัศึกษำ 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดำ้นเอกสำรกำรน ำเขำ้ 
 1.3.2 ขอ้มูลต่ำงๆในกำรปฏิบติงำนดำ้นเอกสำรกำรน ำเขำ้ 
 1.3.3 ขอ้มูลโปรแกรมต่ำงๆในส่วนของกำรน ำเขำ้ 
 1.3.4 ขั้นตอนกำรขนส่งสินคำ้ 
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 เกิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินงำนและขั้นตอนดำ้นเอกสำรกำรน ำเขำ้ 
 1.4.2 ท ำใหท้รำบขั้นตอนในกำรขนส่งสินคำ้ 
 1.4.3 สำมำรถลดควำมผดิพลำดในกำรปฏิบติังำนดำ้นเอกสำรกำรน ำเขำ้ 
 1.4.4 สำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชใ้นชีวติกำรท ำงำนในอนำคตได ้
 1.4.5 มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนจริง 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 บริษทั สุจิโรจน์ จ  ำกดั เป็นบริษทัเจำ้แรกและเจำ้เดียวท่ีมีกำรน ำเขำ้สินคำ้ ประเภทของเล่น
ทั้งสินคำ้ทัว่ไปและสินคำ้ท่ีจดทะเบียนเป็นลิขสิทธ์ิกฎหมำยท่ีก ำหนดอยำ่งถูกตอ้ง บริษทั สุจิโรจน์ 
จ  ำกดั เป็นธุรกิจน ำเขำ้สินคำ้ประเภทของเด็กเล่นจำกต่ำงประเทศ อำทิ จีน ไตห้วนั ฮ่องกง เพื่อน ำมำ
จ ำหน่ำยในประเทศไทยซ่ึงจะมีกำรกระจำยสินคำ้ประเภทของเล่นออกสู่ตลำดทัว่ประเทศ โดยจะ
เจำะกลุ่มเป้ำหมำยไปท่ี ห้ำงสรรพสินคำ้ทัว่ประเทศ รวมถึงตลำดต่ำง ๆทัว่ประเทศ โดยกำรน ำเขำ้
นั้นทำงบริษทัจะมีเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรน ำเขำ้ ดงัต่อไปน้ี  
 2.1 INVOICE (ใบก ำกบัสินคำ้) 
 2.2 PACK LIST (ใบก ำกบักำรบรรจุหีบห่อ) 
 2.3 BILL OF LADING   (ใบตรำส่งสินคำ้ทำงเรือ)   
 2.4 CERTIFICATE OF ORIGIN FORM E (หนงัสือรับรองแหล่งก ำเนิดแบบ อี)   
 
 โดยรำยละเอียดของเอกสำรแต่ละประเภท จะมีกำรขยำยและอธิบำยถึงควำมหมำยของ
เอกสำรต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 
2.1 INVOICE (ใบก ากบัสินค้า) 
 คือ ใบก ำกบัสินคำ้ ฉบบัเสนอรำคำและเง่ือนไขในกำรช ำระเงินเป็นเอกสำรทำงกำรคำ้ ท่ี
ออกโดยผูส่้งออก เป็นใบเสนอรำคำในรูปแบบ ใบก ำกบัสินคำ้ บอกรำยละเอียดของสินคำ้ รำคำ 
จ ำนวน รวมทั้งวธีิกำรช ำระเงินและกำรส่งสินคำ้ ใบINVOICE ไม่ใช่ใบก ำกบัสินคำ้ท่ีแทจ้ริง แต่ท ำ
หนำ้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในกำรเจรจำต่อรำคำ อำจท ำไดม้ำกกวำ่หน่ึงฉบบัก่อนท่ีจะไดข้อ้ตกลงทำงกำร
คำ้ 
 
2.2 PACK LIST (ใบก ากบัการบรรจุหีบห่อ) 
 คือ เอกสำรท่ีผูส่้งออก (EXPORTER) หรือผูข้ำย (SELLER) จดัท ำข้ึนเพื่อแสดงรำยละเอียด
กำรบรรจุหีบห่อของสินคำ้ท่ีส่องออก รวมถึงน ้ำหนกั และปริมำตร โดยรวมของสินคำ้แต่ละรำยกำร
ดว้ย 
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2.3 BILL OF LADING (ใบตราส่งสินค้าทางเรือ)   
 คือ เอกสำรสัญญำท่ีตวัแทนเรือ เจำ้ของเรือ หรือผูท่ี้ท  ำกำรรับขนส่งสินคำ้ ออกให้แก่ผู ้
ส่งออก  เพื่อแสดงเป็นหลกัฐำนวำ่ไดรั้บมอบสินคำ้ไว ้ เพื่อจะท ำกำรส่งสินคำ้ให้ จำกเมืองท่ำหน่ึง
ซ่ึงเป็นท่ำตน้ทำง (PORT OF LOADING) ไปยงัอีกเมืองท่ำหน่ึงซ่ึงเป็นท่ำเรือปลำยทำง (PORT OF 
DISCHARNGE) ท่ีผูส่้งออกไดก้ ำหนดไว ้ซ่ึงเป็นใบตรำส่งเอกสำรท่ีมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ 
 
2.4 CERTIFICATE OF ORIGIN FORM E (หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดแบบ อ)ี   
 คือ  หนงัสือรับรองในกรณีท่ี ผูส่้งออกจะกระท ำกำรส่งสินคำ้ไปยงัประเทศจีน ใชเ้พื่อของ
รับสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกร ส ำหรับสินคำ้ท่ีได้รับสิทธิพิเศษตำมขอ้ก ำหนดตกลง ว่ำดว้ยเขต
กำรคำ้เสรี (FREE TRADE AREA) หรือ FTA กบัประเทศจีน 
 และในกำรปฏิบติังำน นอกจำกจะเป็นในเร่ืองเอกสำรแลว้ยงัมีระบบในส่วนโปรมแกรม
บริษทัเข้ำมำเก่ียวข้อง เพื่อช่วยในกำรท ำงำนท่ีสะดวก รวดเร็ว และแม่นย  ำ โดยระบบสำมรถ
ตรวจสอบแต่ละคลงัสินคำ้ได ้โดยโปรแกรมของบริษทัมีช่ือวำ่ บำ้นเชียง (BANCHANG) ซึงท ำใน
ระบบสินคำ้คงคลงั โดยท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบสินคำ้ วำ่อยูต่  ำแหน่งไหน คลงัไหน ชั้นไหน ซ่ึงวิธีกำร
คำ้หำสินคำ้ จะท ำกำรบนัทึกรหสัสินคำ้ลงในระบบ ระบบก็จะข้ึนพิกดัต ำแหน่งของสินคำ้นั้น  
 
                ทีม่า : https://flowaccount.com/blog/?p=341(สืบค้น :วนัที ่23 ธันวาคม 2559) 
 
 ผูผ้ลิต หรือ ผูน้ ำเขำ้ (Importer) ท่ีตอ้งกำรใชต้รำ ม.อ.ก ไม่วำ่จะเป็นผลิตภณัฑใ์นหมวด
บงัคบั หรือไม่บงัคบั ตอ้งศึกษำมำตรฐำนของผลิตภณัฑใ์หเ้ขำ้ใจ ซ่ึงรำยกำรมำตรฐำน ม.อ.ก ต่ำง ๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์สำมำรถดูไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องส ำนกังำนมำตรฐำนกระทรวงอุตสำหกรรม 
www.tisi.go.th และหนงัสือมำตรฐำน ม.อ.ก ต่ำง ๆ สำมำรถหำซ้ือไดท่ี้ส ำนกังำนมำตรฐำน
กระทรวงอุตสำหกรรม  
 ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งกำรใชต้รำ ม.อ.ก จะตอ้งถูกออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูผ้ลิตควรท ำกำรทดสอบเบ้ืองตน้ตำมวธีิกำรมำตรฐำน เม่ือแน่ใจวำ่ผำ่นแลว้จึงด ำเนินกำร ขอใชต้รำ 
ม.อ.ก ผูผ้ลิตสำมำรถจดักำรทดสอบเบ้ืองตน้เอง (บุคลำกร + เคร่ืองมือทดสอบ + วธีิกำรทดสอบ 
พร้อม) หรืออำจใชบ้ริกำรหน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำรทดสอบท่ีมีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนนั้นๆ (ดูได้
จำกเวบ็ไซตข์องส ำนกังำนมำตรฐำนกระทรวงอุตสำหกรรมในหมวดกำรรับรองห้อง ปฏิบติักำร 
www.tisi.go.th )  
 
 
 

https://flowaccount.com/blog/?p=341(สืบค้น
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 นอกจำกผลิตภณัฑ์ตอ้งผำ่นกำรทดสอบแลว้ สถำนท่ีผลิต ขบวนกำรกำรผลิต จะตอ้งถูก
ตรวจสอบดว้ย  
 ซ่ึงจุดประสงคข์องกำรตรวจสอบ เพื่อตรวจระบบกำรควบคุมคุณภำพ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่  
 1. กำรตรวจรับวตัถุดิบ ->กำรจดัเก็บวตัถุดิบ->ขั้นตอนกำรผลิต->กำรควบคุมกำรผลิต->
กำรตรวจคุณภำพในขบวนกำรผลิต->กำรตรวจคุณภำพก่อนกำรส่งมอบ->กำรบรรจุภณัฑ์ 
 2. กำรอบรมบุคลำกร 
 3. กำรควบคุมเคร่ืองมือวดัและทดสอบท่ีใชใ้นขบวนกำรผลิต 

 โดยทัว่ไป โรงงำนผลิตท่ีปฏิบติัตำมมำตรฐำน ISO 9000 อยำ่งเคร่งครัดจะสำมำรถผำ่น
ขั้นตอนกำรตรวจโรงงำนโดยเจำ้หนำ้ท่ี ส.ม.อ 
 
ข้ันตอนการด าเนินงานส าหรับผู้ผลติในประเทศ 
 1. ขออนุญำตผลิตจำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
 2. จดัเตรียมตวัอยำ่งเพื่อกำรทดสอบ (สมอ จะก ำหนด ห้อง Lab. ท่ีใชท้ดสอบ) 
 3. เม่ือตวัอยำ่งผำ่นกำรทดสอบ ใหจ้ดัเตรียมกำรตรวจโรงงำนคร้ังแรก 
 4. เม่ือผำ่นขั้นตอนกำรตรวจโรงงำนคร้ังแรกเรียบร้อยแลว้ จึงจะไดรั้บใบอนุญำติใหท้ ำกำร
ผลิตและใชต้รำ ม.อ.ก บนผลิตภณัฑ์ 
 5. ใบอนุญำตกำรผลิตจะมีผลตลอดไป จนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆในเน้ือหำ
มำตรฐำนนั้นๆ และเจำ้หนำ้ท่ี ส.ม.อ จะแจง้ใหผู้ผ้ลิตทรำบล่วงหนำ้ 
 6. เจำ้หนำ้ท่ี ส.ม.อ จะมีกำรตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิต เร่ิมจำกปีถดัไป ปีละคร้ัง 
 7. ผูผ้ลิตตอ้งรับผิดชอบใน ค่ำใชจ่้ำยใด ๆเช่น กำรทดสอบ ใบอนุญำติกำรผลิต ค่ำเดินทำง 
ค่ำตรวจโรงงำนผลิตคร้ังแรก ค่ำตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิตในปีถดัไป 
8. ผูผ้ลิตมีหนำ้ท่ีตอ้งรับผดิชอบในทำงกฎหมำย ในสินคำ้นั้นๆ 
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ข้ันตอนการด าเนินงานส าหรับ ผู้น าเข้า จากต่างประเทศ (Importer) 
 1. ขออนุญำตน ำเขำ้จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
 2. จดัเตรียมตวัอยำ่งเพื่อกำรทดสอบ(สมอ จะก ำหนด ห้อง Lab. ท่ีใชท้ดสอบ) 
 3. เม่ือตวัอยำ่งผำ่นกำรทดสอบ ใหจ้ดัเตรียมกำรตรวจโรงงำนคร้ังแรก 
 4. เม่ือผำ่นขั้นตอนกำรตรวจโรงงำนคร้ังแรกเรียบร้อยแลว้ จึงจะไดรั้บใบอนุญำตใหใ้ชต้รำ 
ม.อ.ก บนผลิตภณัฑ ์และน ำเขำ้ได ้
 5. ใบอนุญำตน ำเขำ้จะมีผลตลอดไป จนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆในเน้ือหำมำตรฐำน
นั้นๆ และเจำ้หนำ้ท่ี ส.ม.อ จะแจง้ใหผู้น้  ำเขำ้ทรำบล่วงหนำ้ 
 6. เจำ้หนำ้ท่ี ส.ม.อ จะมีกำรตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิต เร่ิมจำกปีถดัไป ปีละคร้ัง 
 7. ผูน้  ำเขำ้ตอ้งรับผดิชอบใน ค่ำใชจ่้ำยใด ๆเช่น กำรทดสอบ ใบอนุญำตน ำเขำ้ ค่ำเดินทำง 
ค่ำตรวจโรงงำนผลิตคร้ังแรก ค่ำตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิตในปีถดัไป 
 8. ผูน้  ำเขำ้มีหนำ้ท่ีตอ้งรับผิดชอบในทำงกฎหมำย ในสินคำ้นั้นๆ 
 
  ซ่ึงก่อนกำรคน้หำต ำแหน่งสินคำ้จะตอ้งท ำกำรกรอกขอ้มูลของสินคำ้ลงในระบบเสียก่อน 
โดยข้อมูลของสินค้ำนั้นจะกล่ำวถึง ลักษณะของสินค้ำ ประเภทของสินค้ำ จ  ำนวนของสินค้ำ 
รำยละเอียดของสินคำ้ รวมถึงรูปภำพของสินคำ้ โดยระบบน้ีจะเช่ือมโยงกบัระบบ PO   
 

 
 

รูปท่ี 2.1 ตวัอยำ่งโปรแกรมกำรตรวจสินคำ้ และกำรคีย ์PO 
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กระบวนการขาย 
 
 เพื่อใหก้ำรขำยเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ พนกังำนขำยตอ้งเขำ้ใจในกระบวนกำรขำย ซ่ึง
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ 
1. แสวงหำลูกคำ้ (Prospect for customers) 
2. วำงแผนวธีิกำรเขำ้หำลูกคำ้ (Plan the approach) 
3. เสนอกำรขำย และ/หรือ กำรสำธิต (Make the presentation and/or demonstration) 
4. แกไ้ขขอ้โตแ้ยง้ (Handle objections) 
5. ปิดกำรขำย (Close the sale) 
6. ติดตำมผลกำรขำย (Follow-up) 

 

 
รูปท่ี 2.2  กระบวนกำรขำย 
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1. แสวงหาลูกค้า 
 ขั้นตอนกำรแสวงหำลูกคำ้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนกำรขำย เป็นขั้นตอนในกำร
พิจำรณำโอกำสหรือช่องทำงส ำหรับกำรขำยสินคำ้ มีวธีิกำรหลำยวธีิในกำรท่ีพนกังำนขำยจะ
สำมำรถตรวจสอบหำช่องทำงหรือโอกำส เช่น 

 หำขอ้มูลลูกคำ้ใหม่จำกลูกคำ้ปัจจุบนัของบริษทั โดยกำรท่ีพนกังำนขำยอำจถำมจำกลูกคำ้
เก่ำหรือลูกคำ้ปัจจุบนัใหแ้นะน ำช่ือและท่ีอยูข่องลูกคำ้รำยอ่ืนท่ีมีควำมสนใจหรืออำจ
เหมำะสมกบักำรใชง้ำนผลิตภณัฑข์องบริษทั 

 คน้หำขอ้มูลจำกวำรสำรในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ส่ิงพิมพท์ำงกำรคำ้ กำรอำ้งอิงต่ำง ๆ เช่น 
สมุดโทรศพัท ์หนงัสือพิมพท์ำงธุรกิจ เป็นตน้ 

 รำยช่ือของสมำชิกสมำคมวชิำชีพต่ำง ๆ หรือสมำคมทำงธุรกิจต่ำง ๆ เช่น สมำคมกำรตลำด
แห่งประเทศไทย วศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย สภำหอกำรคำ้ เป็นตน้ 
 

 ขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีส่งมำเพื่อขอขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคำ้หรือบริกำรของบริษทั หรือลูกคำ้ท่ี
โทรศพัทเ์ขำ้มำเพื่อขอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้หรือบริกำร 
 

 ไม่ใช่ลูกคำ้ทุกรำยท่ีแสวงหำจำกแหล่งขอ้มูลต่ำง ๆ ขำ้งตน้ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมท่ีจะเป็น
ลูกคำ้ของบริษทัดงันั้นพนกังำนขำยจะตอ้งคดัเลือกลูกคำ้ท่ีคำดหวงัวำ่จะเป็นลูกคำ้ในอนำคตก่อนท่ี
จะด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปโดยลูกคำ้ท่ีคำดหวงัควรมีควำมสำมำรถและมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจ
ซ้ือ โดยอำจพิจำรณำจำกควำมมัน่คงทำงกำรเงิน ปริมำณกำรใชสิ้นคำ้ของธุรกิจ สถำนท่ีตั้ง เป็นตน้ 
ดงันั้นพนกังำนขำยไม่ควรจะเสียเวลำท่ีจะใชค้วำมพยำยำมในกำรขำยแก่ลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงหรือไม่
มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจซ้ือ 
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 โดยสรุปขั้นตอนในกำรแสวงหำลูกคำ้ท่ีคำดหวงัดงัน้ี 
 

1. ผู้ตัดสินใจซ้ือ มีความต้องการสินค้า  
จ ำกดัควำมลูกคำ้คำดหวงั ตอ้งก ำหนดคุณสมบติัของลูกคำ้คำดหวงัหรือลูกคำ้ท่ีเป็นไปได ้
เช่น มีอ ำนำจซ้ือ  เป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ มีควำมตอ้งกำรสินคำ้ เป็นตน้ 

2.  จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
คน้หำลูกคำ้คำดหวงั เม่ือก ำหนดคุณสมบติัของลูกคำ้คำดหวงัแลว้ก็ท  ำกำรคน้หำลูกคำ้
คำดหวงัจำกแหล่งขอ้มูลต่ำง ๆ 

3. หำรำยละเอียดและก ำหนดคุณสมบติัเฉพำะ พนกังำนขำยตอ้งท ำกำรคน้หำขอ้มูลของลูกคำ้ 
คำดหวงัแต่ละรำยใหล้ะเอียดและมำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อเป็นกำรกลัน่กรองลูกคำ้ 

4.  ในกำรเขำ้หำลูกคำ้แต่ละรำยเพื่อจะเลือกวธีิเสนอขำยท่ีเหมำะสมและเป็นไปไดม้ำกท่ีสุด       
เปรียบเทียบคุณสมบติัของลูกคำ้คำดหวงักบัผลิตภณัฑท่ี์จะเสนอขำย เป็นกำรวำงแผนกล
ยทุธ ์
  

2. วางแผนวธีิการเข้าหาลูกค้า  
 ขั้นตอนต่อไปคือกำรเขำ้หำลูกคำ้ท่ีคำดหวงั ซ่ึงปัญหำส ำคญัส ำหรับขั้นตอนน้ีคือกำรหำผูท่ี้
มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นไปไดย้ำกท่ีจะรู้ พนกังำนขำยอำจหำขอ้มูลของลูกคำ้ในเบ้ืองตน้
ก่อน ศึกษำวำ่ลูกคำ้ท่ีคำดหวงัมีควำมตอ้งกำรอะไรบำ้ง โดยท่ีจะตอ้งท ำกำรศึกษำทั้งตวับริษทัและ
ตวัลูกคำ้ท่ีจะติดต่อ และตั้งวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในกำรเขำ้หำลูกคำ้ จำกนั้นตอ้งท ำกำรนดัหมำยกบั
ลูกคำ้โดยตอ้งก ำหนดเวลำและสถำนท่ีท่ีชดัเจนในกำรเตรียมตวัก่อนเขำ้หำลูกคำ้พนกังำนขำยควร
แต่งกำยใหสุ้ภำพเหมำะสมกบัสถำนท่ีท่ีเขำ้พบ และเตรียมเอกสำรและขอ้มูลใหค้รบถว้น 
     ในขั้นตอนกำรเขำ้พบลูกคำ้ พนกังำนขำยควรเร่ิมจำกกำรแนะน ำตวัใหลู้กคำ้ทรำบวำ่เป็น
ใคร มำจำกไหนโดยอำจใหน้ำมบตัรหรือของท่ีระลึกท่ีมีช่ือบริษทัของผูข้ำยเช่น ดินสอ ปำกกำ 
ปฏิทิน หรือตวัอยำ่งสินคำ้ เป็นตน้พนกังำนขำยอำจอำ้งอิงช่ือของลูกคำ้เก่ำหรือลูกคำ้ปัจจุบนัท่ี
แนะน ำมำ      และแจง้วตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้หำท่ีชดัเจนทั้งน้ีตอ้งไม่ลืมวำ่เวลำของลูกคำ้และเวลำ
ของพนกังำนขำยเป็นส่ิงท่ีมีค่ำจึงไม่ควรยดืเยื้อ 
 ประโยชน์ของกำรท่ีพนกังำนขำยไดว้ำงแผนกำรก่อนเขำ้หำลูกคำ้ ไดแ้ก่ 

 ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้ท่ีคำดหวงัเพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมเป็นไปไดข้องกำรเป็นลูกคำ้ท่ี
แทจ้ริง เพื่อประหยดัเวลำและค่ำใชจ่้ำย 

 ลูกคำ้คำดหวงัเกิดควำมประทบัใจต่อพนกังำนขำยท่ีรู้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัและควำมส ำเร็จ
ในอดีตของลูกคำ้คำดหวงั 

 พนกังำนขำยสำมำรถเตรียมกำรแกไ้ขปัญหำท่ีอำจตอ้งเผชิญไวไ้ดล่้วงหนำ้ 
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3. เสนอการขาย และ/หรือ การสาธิต  
 หลงัจำกพนกังำนขำยสำมำรถเขำ้ถึงผูซ้ื้อไดแ้ลว้ ขั้นตอนต่อไปของกระบวนกำรขำยคือกำร
เสนอกำรขำย และ/หรือ กำรสำธิต วตัถุประสงคข์องขั้นตอนน้ีคือกำรบอกหรือแสดงใหลู้กคำ้
คำดหวงัทรำบวำ่ผลิตภณัฑข์องผูข้ำยสำมำรถสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งไร นัน่คือ
พนกังำนขำยตอ้งแสดงให้เห็นประโยชน์ท่ีลูกคำ้จะไดรั้บจำกกำรใชผ้ลิตภณัฑข์องผูข้ำย เช่น ตน้ทุน
ท่ีลดลง กำรท ำงำนท่ีง่ำยข้ึน หรือผลก ำไรท่ีจะเพิ่มข้ึน เป็นตน้ แลว้พนกังำนขำยจะบอกลูกคำ้ให้
ทรำบถึงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์จะท ำใหลู้กคำ้ไดรั้บประโยชน์เหล่ำนั้น ดงันั้นเพื่อใหส้ำมำรถ 
ประสบควำมส ำเร็จในกำรเสนอกำรขำย พนกังำนขำยตอ้งรู้ 

 ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
 วธีิกำรน ำเสนอท่ีท ำใหลู้กคำ้มีควำมสนใจ ตั้งใจ และจูงใจพอท่ีจะชกัจูงใหลู้กคำ้ตกลงใจ

ซ้ือ 
กำรเสนอขำยอำจเป็นได ้3 รูปแบบ คือ 

1. กำรเสนอขำยท่ีมีลกัษณะแน่นอน (The canned presentation) 
2. กำรเสนอขำยอยำ่งมีแบบแผน (The methodical presentation) 
3. กำรเสนอขำยแบบอิสระ (The free-form presentation) 

 กำรเสนอขำยท่ีมีลกัษณะแน่นอน คือ กำรท่ีพนกังำนขำยจะพดูหรือแสดงภำพประกอบ
ตำมล ำดบัท่ีตระเตรียมมำเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่จะครอบคลุมทุกประเด็นท่ีตอ้งกำรน ำเสนอใหลู้กคำ้ทรำบ 
รูปแบบกำรน ำเสนอแบบน้ีเหมำะส ำหรับพนกังำนขำยมือใหม่หรือไม่มีประสบกำรณ์ และมกัจะใช้
รูปแบบกำรน ำเสนอแบบน้ีส ำหรับผลิตภณัฑท่ี์มีรำคำไม่สูง      หรือสินคำ้ท่ีขำยตำมบำ้นหรือสินคำ้
ท่ีขำยทำงโทรศพัท ์   รูปแบบกำรเสนอขำยแบบน้ีมีขอ้เสียคือไม่สำมำรถปรับเปล่ียนตำมควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ไดแ้ละเป็นกำรเสนอขำยท่ีน่ำเบ่ือและไม่น่ำสนใจ 
 กำรเสนอขำยอยำ่งมีแบบแผนเป็นรูปแบบท่ีลูกคำ้จะไดรั้บกำรกระตุน้ให้เกิดควำมสนใจใน
กำรน ำเสนอโดยมีรูปแบบท่ีมีแบบแผน รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีพนกังำนขำยมีควำมยืดหยุน่ในกำร
น ำเสนอกำรขำยแต่ยงัคงหลกักำรท่ีตั้งไว ้พนกังำนขำยตอ้งมีควำมต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลำและมีกำร
ตอบสนองลูกคำ้ดงันั้นพนกังำนขำยตอ้งรู้วำ่เม่ือใดท่ีจะน ำเสนอขั้นต่อไปหรือยอ้นกลบัขั้นตอนก่อน
หน้ำโดยพิจำรณำจำกกำรตอบสนองของลูกค้ำ ดังนั้ นพนักงำนขำยท่ีเสนอขำยรูปแบบน้ีจึง
จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรฝึกอบรมและมีประสบกำรณ์พอสมควร 
 กำรเสนอขำยแบบอิสระ รูปแบบน้ีจะไม่มีกำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรไว้ชัดเจน 
พนกังำนขำยจะปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีกำรตำมควำมเหมำะสมกบัลูกคำ้ โดยพนักงำนขำยจะ
พยำยำมคน้หำให้ทรำบถึงควำมชอบในตวัผลิตภณัฑ์ของลูกคำ้ และตอ้งหำให้ได้ว่ำคุณลกัษณะ
อะไรของผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมส ำคญักบัลูกคำ้ จะเห็นว่ำกำรเสนอขำยรูปแบบน้ีตอ้งอำศยัพนกังำน
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ขำยท่ีมีประสบกำรณ์สูงท่ีจะสำมำรถควบคุมกำรเสนอขำยรูปแบบน้ีได ้กำรฝึกอบรมพนกังำนขำย
ให้สำมำรถน ำเสนอขำยรูปแบบน้ีจึงท ำให้ยำก ตอ้งอำศยัศิลปะกำรขำยมำกกว่ำศำสตร์ในกำรขำย 
เพรำะไม่มีรูปแบบท่ีตำยตวัส ำหรับรูปแบบน้ี  
4. แก้ไขข้อโต้แย้ง 
 โดยปกติเป็นไปไดย้ำกท่ีลูกคำ้จะตกลงใจซ้ือทนัทีท่ีกำรน ำเสนอกำรขำยเสร็จส้ิน ซ่ึงมกัจะ
มีปัญหำขอ้สงสัยหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบักำรน ำเสนอและผลิตภณัฑท่ี์ขำย ดงันั้นพนกังำนขำยตอ้ง
เตรียมกำรอยำ่งดีในกำรตอบสนองขอ้โตแ้ยง้ต่ำง ๆ ท่ีอำจจะเกิดข้ึน ขอ้โตแ้ยง้อำจเกิดข้ึนไดจ้ำกเหตุ
ผลต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1. ไม่เห็นควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือผลิตภณัฑท่ี์น ำเสนอ 
2. ขำดขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเพียงพอ 
3. มีลกัษณะชอบโตแ้ยง้ตำมธรรมชำติ 
4. ไม่ใช่ลูกคำ้คำดหวงัท่ีแทจ้ริง 
5. มีสัญชำติญำณในกำรต่อรอง 
6. มีควำมเป็นปรปักษโ์ดยส่วนตวั 
7. มีควำมผกูพนักบัคู่แข่งของบริษทัอยู ่

ลกัษณะของขอ้โตแ้ยง้เป็นไดห้ลำยลกัษณะเช่น 
1. ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัผูข้ำย (Source objections) คือ ลูกคำ้มีควำมเป็นปรปักษก์บัผูข้ำยหรือ

พนกังำนขำย 
2. ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัควำมจ ำเป็น (Need objections) เม่ือลูกคำ้คำดหวงัปฏิเสธวำ่ผลิตภณัฑ์ท่ี

น ำเสนอไม่มีควำมจ ำเป็นส ำหรับลูกคำ้ นัน่อำจหมำยควำมวำ่ลูกคำ้ไม่รู้จกัผลิตภณัฑดี์พอ 
3. ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(Product objections) คือ กำรท่ีลูกคำ้มีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัตวั

ผลิตภณัฑด์งันั้นพนกังำนขำยควรรับฟังขอ้โตแ้ยง้ของลูกคำ้และท ำกำรอธิบำยวำ่ผลิตภณัฑ์
ของบริษทัสำมำรถท่ีจะแกไ้ขปัญหำใหลู้กคำ้อยำ่งไร 

4. ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเวลำ (Timing objections) ลูกคำ้อำจโตแ้ยง้วำ่ยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใช้
ผลิตภณัฑข์องบริษทัในตอนน้ี พนกังำนขำยท่ีดีตอ้งสำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกถึงควำมจ ำเป็น
ท่ีลูกคำ้ตอ้งใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัทนัที 

5. ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัรำคำ (Price objections) ลูกคำ้อำจโตแ้ยง้วำ่รำคำสูงเกินไป พนกังำนขำย
ควรเนน้ใหลู้กคำ้เห็นถึงคุณภำพและคุณค่ำของผลิตภณัฑ ์หรือน ำเสนอส่วนลดเม่ือซ้ือ
ปริมำณมำก 

 พนกังำนขำยควรจดักำรขอ้โตแ้ยง้อยำ่งสุภำพและอยำ่งมืออำชีพ ไม่ควรแสดงกำรโตต้อบท่ี
รุนแรงหรือมีอำรมณ์หงุดหงิดต่อกำรโตแ้ยง้ของลูกคำ้ ควรถือเป็นหนำ้ท่ีท่ีตอ้งตอบขอ้โตแ้ยง้ทุกขอ้
ของลูกคำ้และเตม็ใจท่ีจะอธิบำยเพิ่มเติมใหลู้กคำ้หำยสงสัย 
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5. ปิดการขาย 
 หลงัจำกท่ีพนกังำนขำยไดต้อบขอ้โตแ้ยง้ต่ำงๆ ของลูกคำ้จนครบถว้นแลว้ ขั้นตอนต่อไป
คือกำรปิดกำรขำยซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีลูกคำ้คำดหวงัไดต้กลงใจท่ีจะซ้ือสินคำ้หรือบริกำรของบริษทั
แลว้ ลูกคำ้คำดหวงับำงรำยอำจไม่ไดบ้อกโดยตรงวำ่ตกลงใจซ้ือ ดงันั้นจึงเป็นหนำ้ท่ีของพนกังำน
ขำยท่ีจะถำมลูกคำ้เม่ือเห็นวำ่ลูกคำ้พร้อมท่ีจะซ้ือแลว้ ในกำรปิดกำรขำยอำจท ำไดห้ลำยวธีิ ไดแ้ก่ 
- ใหลู้กคำ้กล่ำววำ่จะซ้ือสินคำ้เอง 

 ถำมโดยตรง โดยกำรสอบถำมควำมตอ้งกำรจำกลูกคำ้คำดหวงัวำ่ตกลงใจจะซ้ือหรือไม่ 
โดยใชค้  ำพดูท่ีเหมำะสม 

 ถำมทำงออ้ม โดยไม่ถำมโดยตรงวำ่ลูกคำ้จะซ้ือหรือไม่ เช่น ถำมลูกคำ้วำ่ตอ้งกำรจะให้ส่ง
สินคำ้เม่ือไร 

6. ติดตามผล 
 หลงัจำกปิดกำรขำยลงก็มิใช่วำ่ควำมรับผิดชอบของพนกังำนขำยจะส้ินสุด ส่ิงส ำคญัอีก
อยำ่งหน่ึงคือกำรติดตำมผล พนกังำนขำยตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ลูกคำ้ไดรั้บสินคำ้ตำมก ำหนด
หรือไม่ และลูกคำ้มีควำมพึงพอใจในกำรใชต้ำมท่ีตอ้งกำรหรือไม่ ธุรกิจไม่ไดค้ำดหวงัจะขำยสินคำ้
เพียงคร้ังเดียว ดงันั้นกำรติดตำมผลจึงเป็นส่ิงส ำคญัเพื่อใหเ้กิดกำรซ้ือซ ้ ำ ดงันั้นหำกลูกคำ้มีควำม
พอใจในกำรบริกำรของพนกังำนขำยก็จะเตม็ใจท่ีจะซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกบริษทัอีกต่อไป 
 
กจิกรรมการขาย 
 
 กิจกรรมของพนกังำนขำยมีหลำกหลำย กิจกรรมกำรขำยข้ึนอยูก่บัต ำแหน่งงำนดำ้นกำรขำย 
โดยปกติกิจกรรมกำรขำยประกอบดว้ย 

1. หนำ้ท่ีกำรขำย (Selling function) เช่น วำงแผนกำรน ำเสนอกำรขำย น ำเสนอกำรขำย ท ำ
ยอดขำยใหไ้ดต้ำมเป้ำ ปิดกำรขำย เป็นตน้ 

2. งำนดำ้นค ำสั่งซ้ือ (Working with order) ไดแ้ก่ กำรออกค ำสั่งซ้ือ จดักำรค ำสั่งซ้ือท่ีสูญหำย 
แกไ้ขปัญหำกำรจดัส่งล่ำชำ้ เป็นตน้ 

3. ใหบ้ริกำรดำ้นผลิตภณัฑ ์(Servicing the product) โดยเฉพำะพนกังำนขำยสินคำ้ทำงเทคนิค 
เช่น เคร่ืองจกัรอุตสำหกรรม กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งคือกำรทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อให้
มัน่ใจวำ่ใชง้ำนไดดี้ฝึกอบรมลูกคำ้ในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์และสอนขั้นตอนกำรใชอ้ยำ่ง
ปลอดภยั 

4. จดักำรดำ้นขอ้มูล (Managing information) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง คือ กำรรับขอ้มูลยอ้นกลบั
จำกลูกคำ้ วเิครำะห์ขอ้มูล แลว้รำยงำนผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5. ใหบ้ริกำรลูกคำ้ (Servicing the account) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ กำรควบคุมสินคำ้คง
คลงั กำรจดัวำงสินคำ้บนชั้นวำง จดักำรดำ้นกำรแสดงสินคำ้ ณ จุดขำย เป็นตน้ หนำ้ท่ี
เหล่ำน้ีมกัจะท ำโดยพนกังำนขำยท่ีมีลูกคำ้เป็นร้ำนคำ้ปลีก เช่น ซุปเปอร์มำร์เก็ต หรือร้ำน
ขำยยำ 

6. เขำ้ร่วมอภิปรำยและประชุม (Attending conference and meeting) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งคือ
กำรเขำ้ร่วมประชุม สัมมนำ นิทรรศกำรงำนแสดงสินคำ้ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. กำรฝึกอบรมและกำรสรรหำ (Training and Recruiting) พนกังำนขำยท่ีมีควำมกำ้วหนำ้ใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนในสำยอำชีพกำรขำย อำจตอ้งเก่ียวขอ้งกบักำรฝึกอบรม 
พนกังำนขำยใหม่ อำจจ ำเป็นตอ้งเดินทำงไปกบัพนกังำนใหม่เพื่อสอนงำนขำย 

8. กำรใหค้วำมบนัเทิง (Entertaining) ในงำนกำรขำย พนกังำนขำยอำจจ ำเป็นตอ้งพำลูกคำ้ไป
เล้ียงอำหำรหรือท ำกิจกรรมบนัเทิงดำ้นต่ำง ๆ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของงำนกำรขำย 

9. กำรเดินทำง (Travelling) ระยะทำงและควำมถ่ีในกำรเดินทำงของพนกังำนขำยข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะงำนขำยแต่มกัจะไม่สำมำรถหลีกเล่ียงกำรเดินทำงได ้
 
ซ่ึงทำงบริษทันัน่จะเนน้กำรน ำเขำ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศ โดยค ำนึงถึงคุณภำพ และรำคำท่ี

ถูก เพื่อน ำมำจ ำหน่ำยภำยในประเทศ โดยสินคำ้น ำเขำ้มำจะสั่งตำมควำมนิยมและตำมฤดูกำล 
เช่น ปืนฉีดน ้ำ จะมีกำรน ้ำเขำ้มำใหท้นัเทศกำลสงกรำนต ์, สระน ้ำแบบเป่ำลม จะมีกำรน ำเขำ้มำ
ช่วงหนำ้ร้อนของประเทศไทย  เป็นตน้ 

               
 กำรน ำเขำ้สินคำ้ของบริษทัจะใหใ้ห ้ชิปป้ิง เป็นผูดู้แลทั้งหมด ซ่ึง ชิปป้ิง คือ อำชีพตวัแทน
ออกของ คนไทยส่วนใหญ่จะเขียนชิปป้ิงเป็นภำษำองักฤษวำ่ Shipping แต่จริง ๆ แลว้ค ำน้ีแปลวำ่
ขนส่งสินคำ้ ดงันั้นเวลำท่ีเขียนบอกคู่คำ้ต่ำงประเทศควรจะใชค้  ำวำ่ Customs Broker แบ่งส่วนกำร
ท ำงำนเป็น 3 ส่วน ซ่ึง 3 ส่วนน้ีสำมำรถใชเ้ป็นพื้นฐำนในกำรจดักำรเร่ืองเทอมขนส่งไดด้ว้ย จ ำไว้
ใชไ้ดเ้ลย 

1. ส่วนท่ีอยูภ่ำยในประเทศผูส่้งออก 
2. ส่วนท่ีอยูร่ะหวำ่งประเทศ 
3. ส่วนท่ีอยูใ่นประเทศผูน้ ำเขำ้ 
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รูปท่ี 2.3 ขั้นตอนกำรขนส่ง 
 
 หนำ้ท่ีของชิปป้ิงจะอยูใ่นขอ้ 1 หรือ 3 ส่วนขอ้ 2 จะเป็นหนำ้ท่ีของ “เฟรทฟอร์เวร์ิดเดอร์
(Freight Forwarder)” แมบ้ำงทีคุณจะใหชิ้ปป้ิงจดักำรขอ้ 2 ใหด้ว้ยก็ตำม ชิปป้ิงก็จะใหแ้ผนกเฟรท
ท ำ หรือถำ้ไม่มีแผนกเฟรทพี่ชิปป้ิงก็จะใชซ้บัคอนแทคครับ 
แนะน ำใหอ่้ำน: 6 ขอ้ท่ีชิปป้ิงของคุณควรมีใหค้รบ 
รำยกำรเอกสำรท่ี ชิปป้ิง ตอ้งใชส้ ำหรับกำรน ำเขำ้ 

- Commercial Invoice 
- Packing List 
- B/L (Bill of lading) 
- D/O (Delivery Order) 

 เอกสำรประกอบเพิ่มเติมในกรณีต่ำง ๆ เช่น MSDS (Material safety data sheet), อย.
(อำหำรและยำ), สมอ.(มำตรฐำนอุตสำหกรรม), C/O Form (เอกสำรยนืยนัถ่ินก ำเนิด) เป็นตน้ 
                      ทีม่า : http://www.sticargo.com/shipping  วนัทีสื่บค้น : 23 ธันวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://exptblog.com/?p=541
http://www.sticargo.com/shipping%20%20วันที่
https://i2.wp.com/exptblog.com/wp-content/uploads/2015/07/shipping_work.png
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 เอกสารทีค่วรจัดเตรียมในการน าเข้าสินค้า  
 (2.1) ส ำหรับพิธีกำรช ำระอำกร พิธีกำรวำงประกนั พิธีกำรขนถ่ำยขำ้งล ำ พิธีกำร
คลงัสินคำ้ ทณัฑบ์นประเภทร้ำนคำ้ปลอดอำกร ตอ้งมีเอกสำรประกอบ ไดแ้ก่ 
            (1)   ตน้ฉบบัใบขนสินคำ้ขำเขำ้ (กศก. 99/1) พร้อมส ำเนำ 1 ฉบบั เวน้แต่กรณีท่ีกรม
ศุลกำกรก ำหนดใหมี้กำรจดัท ำคู่ฉบบัเพิ่ม เช่น ส ำหรับ กำรน ำเขำ้อำวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุ
ระเบิด กำรน ำเขำ้น ้ำมนัเช้ือเพลิง ท่ีตอ้งส่งเงินเขำ้กองทุนน ้ำมนั กรณีดงักล่ำวตอ้งมีส ำเนำใบขน
สินคำ้ขำเขำ้ 2 ฉบบั 
           (2)   ใบตรำส่งสินคำ้ (Bill of Lading or Air Waybill) 
 (3)   บญัชีรำคำสินคำ้ (Invoice)  
            (4)   แบบธุรกิจต่ำงประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณีมูลค่ำของน ำเขำ้เกิน
กวำ่ 500,000 บำท 
 (5)   แบบแสดงรำยละเอียดรำคำศุลกำกร (กศก. 170) 
            (6)   ใบสั่งปล่อยสินคำ้ (กศก.100/1) 
           (7)   บญัชีรำยละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
            (8)   ใบแจง้ยอดเบ้ียประกนั (Insurance Premium Invoice) 
            (9)   ใบอนุญำตหรือหนงัสืออนุญำตส ำหรับสินคำ้ควบคุมกำรน ำเขำ้ 
            (10) ใบรับรองแหล่งก ำเนิดสินคำ้ (Certificate of Origin) กรณีขอลดอตัรำอำกร 
            (11) เอกสำรอ่ืน ๆ เช่น เอกสำรแสดงส่วนผสม คุณลกัษณะและกำรใชง้ำนของสินคำ้ แคด็
ตำล็อก เป็นตน้ 
 (2.2)  พิธีกำรหลำยเท่ียวเรือ ตอ้งเพิ่มพิมพเ์ขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ ์
หรือเอกสำรประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำให้ท ำใบขนสินคำ้หลำยเท่ียวเรือ 
 (2.3)  พิธีกำรขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวติอ้งเพิ่มส ำเนำใบขนสินคำ้ขำเขำ้ (กศก.99/1) 
อีก   1 ฉบบั 
 (2.4)  พิธีกำรส่งเสริมกำรลงทุนตอ้งเพิ่มหนงัสืออนุมติัให้ยกเวน้หรือลดหยอ่นอำกรจำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 (2.5)  พิธีกำรคลงัสินคำ้ทณัฑบ์นทัว่ไป ตอ้งเพิ่มเอกสำรดงัน้ี คือ  
               (1)  ค ำขออนุญำตน ำของเขำ้คลงัสินคำ้ทณัฑบ์นทัว่ไป  (แบบท่ี 369) 
            (2)  ค ำขออนุญำตน ำของเขำ้คลงัสินคำ้ทณัฑบ์นทัว่ไป ตำมแบบท่ีกรมศุลกำกรก ำหนด 
 (2.6)  พิธีกำรคลงัสินคำ้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลิตสินคำ้  กรณีน ำเขำ้โดยผูอ่ื้นท่ีมิใช่ผูรั้บ
อนุญำตจดัตั้งคลงัสินคำ้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลิตสินคำ้ ตอ้งเพิ่ม    ค ำขออนุญำตน ำของเขำ้
คลงัสินคำ้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลิตสินคำ้ 
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 (2.7)  พิธีกำรสินคำ้ส่งกลบั (RE-EXPORT) 
         กรณีอยูใ่นอำรักขำของศุลกำกร ตอ้งเพิ่มเอกสำรดงัน้ี คือ   
              (1)  ค ำร้องขอผอ่นผนัท ำใบขนสินคำ้ส่งกลบั (RE-EXPORT) ช ำระอำกร 1 ใน 10  
               (2)  ใบขนสินคำ้ขำออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสำรประกอบ 
 (2.8)  พิธีกำรน ำของออกจำกเขตอุตสำหกรรมส่งออก (EPZ)  ตอ้งเพิ่มเอกสำรดงัน้ี คือ 
           (1)  แบบ กนอ.02-1  กรณีสินคำ้น ำเขำ้เป็นวตัถุดิบ 
          (2)  แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณีสินคำ้น ำเขำ้เป็นเคร่ืองจกัร อุปกรณ์เคร่ืองมือ
และ   เคร่ืองใช ้รวมทั้งส่วนประกอบของสินคำ้ดงักล่ำวท่ีจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรผลิตสินคำ้หรือกำรคำ้
เพื่อส่งออก 
  ทีม่า :http://search.customs.go.th:8090/Formality/ImportFormalities.jsp วนัทีสื่บค้น : 23 ธันวาคม 2559  

 
 
 ขั้นตอนการปฏิบัติพธีิการน าเข้าสินค้า 
 (1) ผูน้ ำเขำ้หรือตวัแทนบนัทึกขอ้มูลบญัชีรำคำสินคำ้ (Invoice) ทุกรำยกำรเขำ้สู่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผำ่น Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงขอ้มูลบญัชี
รำคำสินคำ้ใหเ้ป็นขอ้มูลใบขนสินคำ้โดยอตัโนมติั และใหผู้น้  ำเขำ้หรือตวัแทนส่งเฉพำะขอ้มูลใบ
ขนสินคำ้มำยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกร  
 (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกรจะตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ในใบขนสินคำ้ท่ีส่งเขำ้
มำ เช่น ช่ือและท่ีอยูผู่น้  ำของเขำ้ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี พิกดัอตัรำศุลกำกร รำคำ เป็นตน้ ถำ้พบวำ่
ขอ้มูลใบขนสินคำ้ขำเขำ้ท่ีส่งมำไม่ถูกตอ้ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกรจะแจง้กลบัไปยงัผู ้
น ำเขำ้หรือตวัแทนเพื่อให้แกไ้ขใหถู้กตอ้ง  
 (3) เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกรตรวจสอบขอ้มูลในใบขนสินคำ้ท่ีส่งมำถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้ จะออกเลขท่ีใบขนสินคำ้ขำเขำ้ พร้อมกบัตรวจสอบเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีกรมศุลกำกร
ก ำหนดไว ้เพื่อจดักลุ่มใบขนสินคำ้ขำเขำ้ในขั้นตอนกำรตรวจสอบพิธีกำรเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
แลว้แจง้กลบัไปยงัผูน้ ำเขำ้หรือตวัแทน เพื่อจดัพิมพใ์บขนสินคำ้ 
 ใบขนสินคำ้ขำเขำ้ประเภทท่ีไม่ตอ้งตรวจสอบพิธีกำร (Green Line) ส ำหรับใบขนสินคำ้
ประเภทน้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะสั่งกำรตรวจ หลงัจำกนั้น ผูน้ ำเขำ้หรือตวัแทนสำมำรถน ำใบขน
สินคำ้ขำเขำ้ไปช ำระค่ำภำษีอำกรและรับกำรตรวจปล่อยสินคำ้ได ้
        ใบขนสินคำ้ขำเขำ้ประเภทท่ีตอ้งตรวจสอบพิธีกำร (Red Line) ส ำหรับใบขนสินคำ้
ประเภทน้ี ผูน้  ำเขำ้หรือตวัแทนตอ้งน ำใบขนสินคำ้ไปติดต่อกบัหน่วยงำนประเมินอำกรของท่ำท่ีน ำ
ของเขำ้ 
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 (4) ผูน้  ำเขำ้หรือตวัแทนตอ้งจดัเก็บขอ้มูลบญัชีรำคำสินคำ้ตำมวรรคแรกในรูปของ
ส่ือคอมพิวเตอร์เป็นเวลำ ไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน เพื่อใชส้ ำหรับกำรตรวจสอบใบขนสินคำ้หลงักำร
ตรวจปล่อย โดยใหส้ำมำรถจดัพิมพเ์ป็นรำยงำนเม่ือกรมศุลกำกรร้องขอ ดงัน้ี 
      
  (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. แผนผงัแสดงขั้นตอนการน าเข้าสินค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรน ำเขำ้สินคำ้ 

 
 รูปท่ี 2.4 แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรน ำเขำ้สินคำ้  
ทีม่า : https://www.google.co.th/search?q=4  วนัทีสื่บค้น : 23 ธันวาคม 2559 

https://www.google.co.th/search?q=4%20%20วันที่


20 
 

5. สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
      กรณีผูน้ ำเขำ้มีปัญหำหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบักำรน ำเขำ้สินคำ้ สำมำรถติดต่อสอบถำมขอ้มูล
เพิ่มเติมได ้จำกส ำนกังำนศุลกำกร หรือด่ำนศุลกำกรท่ีน ำเขำ้ทุกแห่ง ในวนัและเวลำรำชกำร 
 
สินค้าทีม่ีมาตรการการน าเข้า (ควบคุม)  

- ของตอ้งหำ้ม (PROHIBITED GOODS)  
- ของตอ้งก ำกดั (RESTRICTED GOODS) 

 
 ของตอ้งหำ้ม (PROHIBITED GOODS) หมำยถึงของท่ีมีกฎหมำยก ำหนดหำ้มน ำเขำ้มำ
หรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัรโดยเด็ดขำด และในบำงกรณีหำ้มกำรส่งผำ่นดว้ย ผูใ้ดน ำสินคำ้
ตอ้งหำ้มเขำ้มำหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัรจะมีควำมผดิตอ้งรับโทษตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง
และเป็นควำมผดิตำมมำตรำ 27 และ 27 ทว ิของกฎหมำยศุลกำกรดว้ย  
ตัวอย่างสินค้าต้องห้ามในการน าเข้า-ส่งออก  
 1. วตัถุลำมก กำรน ำเขำ้และส่งออกวตัถุลำมก ไม่วำ่จะอยูใ่นรูปแบบหนงัสือ ภำพเขียน 
ภำพพิมพ ์ภำพระบำยสี ส่ิงท่ีพิมพข้ึ์น รูปภำพ ภำพโฆษณำ เคร่ืองหมำยรูปถ่ำย และภำพยนตร์ลำมก 
วตัถุลำมกอ่ืน ๆ 
 2. สินคำ้ท่ีมีตรำหรือลวดลำยเป็นรูปธงชำติ  
 3. ยำเสพติดใหโ้ทษ 
 4. เงินตรำ พนัธบตัรใบส ำคญัรับดอกเบ้ียพนัธบตัรอนัเป็นของปลอมหรือแปลงเหรียญ
กษำปณ์ท่ีท ำใหน้ ้ำหนกัลดลงโดยทุจริตดวงตรำแผน่ดิน รอยตรำแผน่ดินหรือพระปรมำภิไธย ดวง
ตรำหรือรอยตรำทำงรำชกำรอนัเป็นของปลอม  
 5. สินคำ้ละเมิดลิขสิทธ์ิเช่นแถบบนัทึกเสียง (เทปเพลง) แผน่บนัทึกเสียง (คอมแพคดิสก)์ 
แถบบนัทึกภำพ (วดีีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนงัสือ หรือสินคำ้อ่ืนใดท่ีท ำซ ้ ำหรือดดัแปลง
งำนอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 
 6. สินคำ้ปลอมแปลงหรือเลียนแบบเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 
 7. ของท่ีมีกำรแสดงถ่ินก ำเนิดเป็นเท็จ ตำมพระรำชบญัญติัหำ้มน ำของท่ีมีกำรแสดงถ่ิน
ก ำเนิดเป็นเทจ็เขำ้มำในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2481 
ตัวอย่างสินค้าห้ามน าเข้า ของกระทรวงพาณชิย์ 
 - เคร่ืองเล่นเกม  
 - ตูเ้ยน็ท่ีมีกำรใชส้ำรซีเอฟซี  
 - เคร่ืองยนต ์ส่วนประกอบและอุปกรณ์ท่ีใชแ้ลว้ของรถจกัรยำนยนต์  
 - ยำงรถใชแ้ลว้  
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 - ไมส้ักซุงและไมส้ักแปรรูปทุกประเภทตำมแนวชำยแดนจงัหวดัตำก 
 - ภำชนะเซรำมิกและภำชนะโลหะเคลือบท่ีใชบ้รรจุอำหำร 
 
 ของตอ้งก ำกดั (RESTRICTED GOODS) หมำยถึงสินคำ้ท่ีมีกฎหมำยก ำหนดว่ำหำกจะมี
กำรน ำเขำ้ส่งออกหรือผำ่นรำชอำณำจกัรจะตอ้งไดรั้บอนุญำตหรือปฏิบติัให้ครบถว้นตำมท่ีก ำหนด
ไวใ้นกฎหมำยนั้น ๆ เช่นตอ้งมีใบอนุญำตกำรน ำเขำ้และส่งออก ตอ้งปฏิบติัตำมประกำศอนัเก่ียวกบั
ฉลำกหรือใบรับรองกำรวิเครำะห์ หรือเอกสำรก ำกบัยำ เป็นตน้ ผูใ้ดน ำของตอ้งก ำกดัเขำ้มำ หรือ
ส่งออก หรือส่งผ่ำนรำชอำณำจกัรโดยมิไดรั้บอนุญำตหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดไวใ้ห้
ครบถว้น จะมีควำมผดิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยนั้นๆ และเป็นควำมผิดตำมมำตรำ 27 และ 27ทวิ
ของพระรำชบญัญติัศุลกำกร พ.ศ. 2469กระทรวงพำณิชยไ์ดก้  ำหนดสินคำ้ท่ีมีมำตรกำรน ำเขำ้  ซ่ึง
ตอ้งขอรับใบอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขณะน้ีมีอยูท่ ั้งส้ินประมำณ 50 ชนิด ท่ีจะตอ้งขอ
อนุญำตน ำเขำ้จำกกระทรวงพำณิชย ์ซ่ึงอำจจะเปล่ียนแปลงไดต้ำมประกำศของกระทรวงพำณิชย์   
กำรน ำ เข้ำ ย ำจะต้องขอใบอนุญำตจำกองค์กำรอำหำรและยำกระทรวงสำธำรณสุข  
 กำรน ำเขำ้หรือส่งออกโบรำณวตัถุหรือวตัถุของงำนศิลปะไม่วำ่จะจดทะเบียนแลว้หรือไม่ก็
ตำม จะตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกกรมศิลปำกรกำรน ำเขำ้อำวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และส่ิงเทียมอำวุธปืน จะตอ้งไดรั้บกำรอนุญำตจำกกระทรวงมหำดไทย ส่วนอำวุธชนิดอ่ืน ๆ 
เช่น เคร่ืองช็อตไฟฟ้ำ จ ำเป็นท่ีจะตอ้งแจง้ก่อนน ำเขำ้ พระรำชบญัญติัเคร่ืองส ำอำงไดก้ ำหนดให้ผูน้  ำ
เขำ้เคร่ืองส ำอำงควบคุมท ำกำรแจง้ช่ือและท่ีตั้งของส ำนกังำน สถำนท่ีผลิตหรือจดัเก็บเคร่ืองส ำอำง 
รวมทั้งประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส ำอำง และส่วนประกอบท่ีส ำคญั กบักระทรวงสำธำรณสุข  
กำรน ำเขำ้สัตวป่์ำ พืช ปลำและสัตวน์ ้ ำอ่ืน ๆ ตอ้งได้รับอนุญำตจำกกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ 
และพนัธ์ุพืช หรือกรมวิชำกำรเกษตร หรือกรมประมงเป็นกรณีๆ ไปกรมศุลกำกรมีหน้ำท่ีป้องกนั
กำรน ำเขำ้ หรือส่งออก หรือส่งผ่ำนสินคำ้ตอ้งห้ำม ส่วนสินคำ้ตอ้งก ำกดั กรมศุลกำกรมีหนำ้ท่ีตอ้ง
ตรวจสอบว่ำ กำรน ำเขำ้ หรือส่งออกหรือส่งผ่ำนแดนได้รับอนุญำตและปฏิบติัตำมกฎหมำย ท่ี
บญัญติัไวค้รบถ้วนหรือไม่ ส ำหรับบญัชีรำยช่ือสินคำ้ต้องห้ำมต้องก ำกัดสำมำรถตรวจสอบได ้
จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบอนุญำตน ำเขำ้ เช่น กระทรวงพำณิชย ์กระทรวงอุสำหกรรม  
กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้ 
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สิทธิพเิศษตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  
 เพื่อกำรลดหยอ่นอำกรหรือยกเวน้อำกรขำเขำ้กระทรวงกำรคลงัก ำหนดใหล้ดหรือยกเวน้
อตัรำอำกรส ำหรับของน ำเขำ้ท่ีมีแหล่งก ำเนิดจำกประเทศท่ีเป็นภำคีของขอ้ตกลงทัว่ไปวำ่ดว้ยพิกดั
อตัรำศุลกำกรและกำรคำ้ (GATT) หรือจำกประเทศอ่ืนท่ีไดท้  ำควำมตกลงทำงกำรคำ้ระหวำ่ง
ประเทศทั้งแบบทวภิำคีหรือพหุภำคีกบัประเทศไทยโดยผูน้ ำของเขำ้ตอ้งแสดงหลกัฐำนรับรอง
แหล่งก ำเนิดสินคำ้และปฏิบติัตำมระเบียบพิธีกำรท่ีกรมศุลกำกรก ำหนด  กำรใหสิ้ทธิพิเศษทำง
ศุลกำกรตำมควำมตกลงทำงกำรคำ้ระหวำ่งประเทศซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปกำรลดอตัรำอำกรใหแ้ก่
กนั มีดงัต่อไปน้ี 
 กำรลดอตัรำอำกรศุลกำกรส ำหรับผลิตภณัฑต์ำมควำมตกลงพื้นฐำนวำ่ดว้ยโครงกำรร่วม
ลงทุนทำงอุตสำหกรรมของอำเซียน (The Basic Agreement On Asean Industrial Joint Venture 
(AIJV)เอกสำรท่ีผูน้ ำของเขำ้ตอ้งแสดงเพิ่มเติมจำกกำรน ำเขำ้ตำมปกติส ำหรับของท่ีไดรั้บกำรลด
อตัรำอำกร 
 1. ใบรับรองเมืองก ำเนิดสินคำ้ (Certificate Of Origin) ซ่ึงจะตอ้งออกโดยหน่วยงำนของ
รัฐบำลประเทศภำคีอำเซียนท่ีส่งของออก และตอ้งประทบัตรำ “AIJV” SCHEME ก ำกบัมำดว้ย 
 2. ส ำเนำใบรับรองผลิตภณัฑ์ (Certificate Of Eligibility) ท่ีบริษทัท่ีท ำกำรผลิตผลิตภณัฑ์
นั้นไดประทบัตรำและลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งของส ำเนำกำรลดอตัรำอำกรส ำหรับของท่ี
น ำเขำ้ท่ีมีแหล่งก ำเนิดจำกประเทศท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษภำยใตค้วำมตกลงท่ีวำ่ดว้ยกำรให้สิทธิพิเศษ
ทำงกำรคำ้ระหวำ่งประเทศก ำลงัพฒันำ (The Global Syatem Of Trade Preferences Among 
Dedeloping Countries-GSTP) ผูน้ ำเขำ้ท่ีประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิพิเศษในกำรลดอตัรำอำกรศุลกำกร
ตำมโครงกำร GSTP ตอ้งแสดง 
 หลกัฐำนรับรองแหล่งก ำเนิดสินคำ้ (Certificate Of Origin) และส ำเนำ 1 ฉบบั พร้อมกบั
กำรยืน่ใบขนสินคำ้ขำเขำ้ขณะผำ่นพิธีกำรเพื่อขอลดอตัรำอำกรกำรลดและยกเวน้อำกรภำยใตค้วำม
ตกลงว่ำด้วยกำรใช้มำตรกำรก ำหนดอตัรำอำกรร่วมเพื่อจดัตั้ งเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) 
ผูน้ ำเขำ้ท่ีประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิพิเศษในกำรลดอตัรำอำกรภำยใตค้วำมตกลงวำ่ดว้ยกำรใชม้ำตรกำร
ก ำหนดอตัรำอำกรร่วมเพื่อจดัตั้งเขตกำรคำ้เสรีอำเซียน (AFTA) ตอ้งแสดงหลกัฐำนใบรับรองเมือง
ก ำเนิดสินคำ้ (Form D) พร้อมกบักำรยืน่ใบขนสินคำ้ขำเขำ้กำรยกเวน้และลดอำกรส ำหรับของน ำเขำ้
ท่ีมีแหล่งก ำเนิดจำกประเทศท่ีเป็นภำคีของควำมตกลงจดัตั้งองคก์ำรคำ้โลก กระทรวงกำรคลังได้
ประกำศยกเวน้อำกรและลดอตัรำอำกรส ำหรับของน ำเขำ้ท่ีมีแหล่งก ำเนิดจำกประเทศท่ีเป็นภำคีของ
ควำมตกลงจดัตั้งองคก์ำรคำ้โลก ใหผู้น้  ำเขำ้ยืน่ใบรับรองเมืองก ำเนิดสินคำ้  
 
ที่มา : http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-
dft-service-data-privilege/ArticleId/5051/-GSTP วนัทีสื่บค้น 23 ธันวาคม 2559 

http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/5051/-GSTP
http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/5051/-GSTP
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ :  บริษทั สุจิโรจน์ จ  ากดั 
 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ :  1025-7  ถนนมงักร  แขวงจกัรวรรดิ  เขตสัมพนัธวงศ ์ 
        กทม 10100 
        หมายเลขโทรศพัท ์: 0-2222-5139 
        หมายเลขโทรสาร  : 0-2224-9719 
         
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1  ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั สุจิโรจน์ จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2  แผนท่ีบริษทั สุจิโรจน์ จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทัชั้นน าของประเทศไทย  ในการด าเนินธุรกิจน าเขา้ และจดัจ าหน่ายของเล่นพลาสติก
ทัว่ไป และรวมถึงของเล่นท่ีมีลิขสิทธ์ิมีการน าขา้มาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่ไดมี้การน าเขา้มาจาก
ประเทศจีน ไต้หวนั และฮ่องกง และน ามาจดัจ าหน่ายในประเทศไทย โดยได้มีการเจาะตลาด
กลุ่มเป้าหมายไปยงั หา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และรวมถึงตลาดต่าง ๆทัว่ประเทศ 
 ให้บริการขนส่งสินค้าทั้ งทางอากาศและทางบก โดยใส่ใจถึงการอ านวยความสะดวก   
รวดเร็ว  และรวมถึงดูแลสินคา้ดว้ยความปลอดภยั และตลอดจนการให้บริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่และความพึงพอใจต่อลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัมีการบริหารงานธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนมีความโปร่งใสด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตามแนวทางปฏิบัติท่ีเป็น
มาตรฐานสากล และมีผลประกอบการท่ีน่าพึงพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และไดรั้บผลตอบท่ีของกิจการอยา่งเหมาะสม  เพื่อเกิดการจูงใจให้กบั
พนกังานไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ และภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
ความส าเร็จของบริษทั 
 
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3  แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานบริษทั สุจิโรจน์ จ  ากดั 
 
 
 
 

ผูบ้ริหาร 

การตลาด 

หวัหนา้แผนก
น าเขา้ 

พนกังาน 

แผนกขนส่ง 

หวัหนา้แผนก 

พนกังาน 

เลขานุการ แผนกบญัชี 

หวัหนา้แผนก 

พนกังาน 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 นางสาวฐิติยา     รอดรังนก  ต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานดา้นแผนก IMPORT 
 นางสาววยิะดา   อ่องดา       ต  าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานดา้นแผนก IMPORT 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายด าเนินโครงงานไดรั้บมอบหมายงานนอก 
เหนือจากโครงงาน คือ 
  - บนัทึกขอ้มูลการเจรจาของลูกคา้ ณ เวลาท่ีลูกคา้ไดมี้การติดต่อสนทนา โดยการจดบนัทึก
และน ามาบนัทึกในโปรแกรม Microsoft Word จากนัน่ก็ปร้ินส่งตามระยะเวลาท่ีก าหนดลงบนัทึก
รายการ PO ตามเอกสารในระบบของบริษทั ท่ีเรียกวา่ระบบBANGCHANG 
 - ติดตามเอกสาร  เม่ือมีสินคา้น าเขา้มาจากต่างประเทศ โดยบรรจุมากบัตูค้อนเทนเนอร์ท า
เอกสาร  ใหเ้สร็จสมบูรณ์ โดยจะน ามาตรวจเช็คตามรายการสินคา้ วา่สินคา้มาครบ หรือยงัไม่ครบ  
 - ส่งรายการ แคตตาล็อค ให้แก่ลูกคา้ทุก ๆเดือน ส่งรูปสินคา้โดยเป็นรายการอพัเดดล่าสุด 
ใหแ้ก่ SALE ทุกวนัท่ี 15 ของทุกเดือน โดยจะตอ้งมีรายละเอียดของราคาเป็นส่ิงส าคญั 
 - ตรวจสอบเอกสาร Form  E โดยค านวนค่าเงินตราต่างประเทศว่าถูกต้องตามท่ี
ต่างประเทศไดร้ะบุมาครบถว้นถ่ายรูปสินคา้ท่ีมาใหม่ในทุก ๆ คร้ัง แลว้น ามาท าเป็นส่วนท่ีบริษทั
ตอ้งการ คือ น ารูปท่ีถ่ายมาตดัแต่งภาพ แลว้ใส่ รหสัสินคา้ , SIZE , รายละเอียดสินคา้ 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 3.5.1 ช่ือ-สกุลพนักงานทีป่รึกษา คุณวรรณวภิา อตัธีวงค ์             
 3.5.2 ต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา เจา้หนา้ท่ี น าเขา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 พนกังานท่ีปรึกษา 
คุณวรรณวภิา  อตัธีวงค ์ ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีน าเขา้ 

 
 3.5.3 ช่ือ-สกุลพนักงานทีป่รึกษา คุณณฐัพงศ ์ กิจตรงต่อกาล      
 3.5.4 ต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา เจา้หนา้ท่ีน าเขา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 พนกังานท่ีปรึกษา 
คุณณฐัพงศ ์ กิจตรงต่อกาล  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ี น าเขา้ 

 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 23 สิงหาคม 2556 – 9 ธนัวาคม 2556 
 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ จนัทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:30-17:00 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 
  คือ จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงาน ศึกษาเอกสารท่ีส าคญัและ
ขั้นตอนต่างๆ ในการจดัท า 
 3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 
   คือ ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นมากนอ้ยเพียงใด เพียงพอหรือไม่ในการจดัท า 
  3.7.3 ออกแบบระบบงาน 
  คือ การออกแบบและเรียบเรียงขอ้มูลวา่ควรวางขอ้มูลอยา่งไรเอกสารจะวาง
อยา่งไร 
 3.7.4 จดัท าหรือพฒันาระบบ  
  คือ ร่างหวัขอ้โครงงาน เรียงล าดบัความส าคญั 
 3.7.5 ทดสอบและสรุปผล  
  คือ ปฏิบติังาน และจดขอ้มูลของขั้นตอนการท างาน 
 
 3.7.6 จดัท าเอกสาร 
  คือ น าเอกสารขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงตามล าดบัของรูปแบบรายงานท่ีถูกตอ้ง 
 3.7.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 
ตารางประกอบขั้นการด าเนินงาน 

 
ตารางท่ี 3.1 ตารางประกอบขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน ส.ค.59 ต.ค59 พ.ย.59 ธ.ค.59 

1. รวบรวมขอ้มูลของรายงาน     

2. วเิคราะห์ขอ้มูล     

3. ออกแบบขั้นตอนการท ารายงาน     

4. เตรียมเอกสารเก็บขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบในการท ารายงาน     

5. จดัท าเอกสารประกอบรายงาน     
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3.8 อุปกรณ์เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 
  3.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  3.8.1.2 เคร่ือง PRINTER 
  3.8.1.3 เคร่ือง FAX 
  3.8.1.4 โทรศพัท ์
  3.8.1.5 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 3.8.2 ซอฟแวร์ 
  3.8.2.1 โปรแกรม BANCHANG (เป็นโปรแกรมของบริษทั) 
  3.8.2.2 โปรแกรม PHOTOSHOP 
  3.8.2.3 โปรแกรม MICROSOFT WORD 
  3.8.2.4 โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
 ขั้นตอนน ำเขำ้ส่งออก นั้นจ่อรออยูแ่ลว้ เม่ือเร่ิมตน้ซ้ือขำยสินคำ้ระหวำ่งประเทศ และไม่วำ่
จะน ำเขำ้หรือส่งออกอะไรผำ่นเส้นทำงไหน ก็จะตอ้งผำ่นทั้ง 8 ขั้นตอนเหล่ำน้ีแน่นอน   
 เม่ือตกลงซ้ือขำยสินคำ้แลว้ ผูข้ำยก็จะเร่ิมสินคำ้ก็จะเร่ิมผลิตใหห้รือจดัเตรียมสินคำ้ในโกดงั
ใหพ้ร้อมส่ง ขั้นตอนหลงัจำกสินคำ้พร้อมแลว้ก็จะมีดงัน้ี 
 
4.1 ขั้นตอนน าเข้าส่งออก 
 เร่ิมท่ีหน้ำโรงงำนผูข้ำยจุดแรกของกำรขนส่งยอ่มไม่พน้ผูข้ำยหรือผูผ้ลิตไปได ้ซ่ึงในจุดน้ี
ส่วนใหญ่เรำมกัจะเรียกมนัวำ่ “หนำ้โรงงำน” ในภำษำไทย หรือ Shipper ในภำษำองักฤษครับ ทั้งน้ี
ท่ีเรียกว่ำโรงงำนก็เพื่อควำมสะดวกในกำรเรียก ถึงแมม้นัจะเป็นร้ำนเล็ก ๆ หรือโกดงัเก็บสินคำ้ก็
ตำม ส่วน Shipper นั้นจะใชเ้วลำคุยกบัชำวต่ำงชำติเพรำะแปลตรงตวัวำ่ผูส่้ง/ผูข้ำย ก็อนุมำนกนัได้
เลยว่ำท่ีจะไปรับสินค้ำนั่นแหละ หรือใครจะใช้ค  ำตรงตัวอย่ำง โรงงำน( Factory), โกดัง 
(Warehouse) หรือ ร้ำน Shop ก็ตำมสะดวก ขอใหเ้ขำ้ใจตรงกนัวำ่ไปรับของท่ีน่ีนัน่แหละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนน ำเขำ้ส่งออกสินคำ้ 
 

 

https://i0.wp.com/exptblog.com/wp-content/uploads/2015/11/8points.png
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4.2 ขนส่งในประเทศต้นทาง  
 เม่ือจ่ำยค่ำสินคำ้แล้ว ขนของข้ึนรถบรรทุกแล้ว ล้อก็หมุน คงจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่ำกำร
ขนส่งทำงรถเป็นกำรขนส่งหลกัไปยงัท่ำเรือ/ท่ำอำกำศยำนต่ำง ๆ หรือถำ้จะมีท่ำกระสวยอวกำศ 
ท่ำเรือด ำน ้ ำ ก็ตอ้งใช้กำรขนส่งทำงรถไปอยู่ดี  แล้วจะถ่ำยสินคำ้อะไรกนัอีกทีก็ว่ำไปจะเรียกมนั
วำ่ Trucking, Pick-up, Inland หรือ Inland freight  
 
4.3 การท าพธีิการศุลกากรขาออก 
 ในขั้นตอนน้ีผูข้ำย(Shipper) หรือตวัแทนขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ(Freight Forwarder) 
ท่ีไดจ้ดัซ้ือจดัจำ้งไวจ้ะมีหนำ้ท่ีในกำรส ำแดงสินคำ้ต่อเจำ้หนำ้ท่ีศุลกำกร(Customs House) วำ่สินคำ้
อะไรจะออกจำกประเทศนั้นนัน่เอง จุดน้ีภำษำเฟรทเรียกวำ่ Outbound Customs Clearance  
 
4.4 ท่าเรือ/ท่าอากาศยานต้นทาง 
 เม่ือศุลกำกรไดต้รวจปล่อยสินคำ้แลว้ สินคำ้ก็จะไดรั้บอนุญำตใหเ้อำข้ึนเรือหรือเคร่ืองบินท่ี
จัดเตรียมไว้เพื่อขนส่งออกจำกประเทศผู ้ขำย ในจุดน้ีภำษำเฟรทเรำจะเรียกว่ำ  Port of 
Loading(POL)  
 
4.5 ท่าเรือ/ท่าอากาศยานปลายทาง 
 ตอนน้ีสินคำ้ก็ได้เดินทำงมำถึงยงัประเทศของผูซ้ื้อแล้ว จุดน้ีเม่ือเรือหรือเคร่ืองบินจอด
เทียบท่ำแลว้ สินคำ้จะถูกล ำเลียงเขำ้โกดงัไว ้รอให้ผูซ้ื้อหรือตวัแทนออกของและศุลกำกรมำตรวจ
ปล่อยสินคำ้ต่อไป ในจุดน้ีภำษำเฟรทเรำจะเรียกวำ่ Port of Discharge(POD)  
 
4.6 พธีิการศุลกากรสินค้าขาเข้า 
 เจำ้พนกังำนศุลกำกรจะมำตรวจสินคำ้ท่ีผูซ้ื้อน ำเขำ้มำว่ำสินคำ้ท่ีคุณน ำเขำ้มำตรงกบัท่ีได้
แจง้กบักรมศุลกำกรไวห้รือไม่ เสียภำษีตรงกบัฐำนภำษีท่ีกรมศุลกำกรก ำหนดหรือไม่ เป็นสินคำ้
ควบคุมหรือไม่ ถำ้ไม่มีปัญหำอะไรเม่ือเรียบร้อยแลว้ ก็ขนออกจำกท่ำเรือ/ท่ำอำกำศยำนไดเ้ลย จุดน้ี
คือ Inbound Customs Clearance  
 
4.7 ขนส่งจากท่าเรือ 
 สินคำ้ท่ีตรวจปล่อยแลว้ก็ขนไปยงัผูรั้บ กำรขนส่งทำงรถในประเทศไทยนั้นมีขอ้ก ำหนด
ส ำหรับรถบรรทุกขนำดใหญ่กว่ำกระบะดว้ย จ ำง่ำย ๆ วำ่ในช่วงจรำจรคบัคัง่ตอนพนกังำนเขำ้งำน
และเลิกงำนคือช่วงท่ีรถใหญ่หำ้มวิง่ในเขตเมือง 
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4.8 ผู้ซ้ือ 
 ตอนน้ีขั้นตอนสุดท้ำยคือ ผูซ้ื้อ(Consignee) ท ำกำรรับสินคำ้ ถือเป็นอันเสร็จส้ินภำรกิจ
ขนส่งสินคำ้ ในขั้นตอนน้ีก่อนท่ีจะรับมอบสินคำ้ ผูซ้ื้อท่ีดีควรจะตรวจดูควำมเรียบร้อยของสินคำ้
ก่อนท ำกำรรับมอบทุกคร้ังดว้ย 
 
 ผ่ำนไปแล้วทั้ง 8 จุดท่ีควรจะเข้ำใจก่อนท ำกำรน ำเขำ้หรือส่งออก ในกำรขนส่งแต่ละ
ประเทศก็จะมีเวลำในกำรขนส่งไม่เท่ำกนัแต่ขั้นตอนก็จะอยูใ่น 8 ขอ้น้ีแน่นอน 
 
ความหมายของแค็ตตาลอ็ก 
 ควำมหมำยของแคต็ตำล็อกคือเอกสำรเยบ็เล่ม ส่ิงพิมพเ์ป็นเล่ม มกัมีสำรบญั บทน ำ เน้ือหำ
จะเป็นรำยละเอียดของสินคำ้และบทควำมแนะน ำโฆษณำต่ำง ๆ ส ำหรับสินคำ้นั้น ๆ 
ลกัษณะทีส่ าคัญของแค็ตตาลอ็ก 
 ลกัษณะท่ีส ำคญัของแคต็ตำล็อกก็คือ เป็นส่ิงพิมพท่ี์มุ่งเสนอรำยละเอียดของสินคำ้มกัมีภำพ
สินคำ้ มีค ำบรรยำยประกอบ จดัแบ่งประเภทสินคำ้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อกำรคน้หำ แค็ตตำล็อก
บำงเล่มบรรจุสินคำ้และบริกำรเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้หนงัสือมีควำมหนำมำก แค็ตตำล็อกมีผลต่อ
กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ค่อนขำ้งสูง กำรจดัท ำแค็ตตำล็อกจึงตอ้งมีกำรเอำใจใส่ในเร่ืองคุณภำพเป็นอยำ่ง
มำก 
รูปแบบแค็ตตาลอ็ก 
 ส่วนรูปแบบแค็ตตำล็อก มกัจะท ำเล่มแบบเยบ็มุงหลงัคำหรือไสสันทำกำว มีปกหนำ้-หลงั
เป็นกระดำษหนำ ปัจจุบนัอำจจะมีหลำยขนำด ท่ีนิยมมำกจะเป็นขนำด A4 เพรำะสะดวกต่อกำร
จดัเก็บ ในกรณีมีสินคำ้จ ำนวนนอ้ย อำจจะไม่เยบ็เล่ม แต่เป็นกำรพบัเก็บเล่มก็ได ้
 งำนพิมพแ์ค็ตตำล็อกเป็นงำนท่ีพิถีพิถนั แคตตำล็อกท่ีดีมีคุณภำพช่วยสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ
ใหก้บัสินคำ้ของบริษทัหำ้งร้ำน อีกทั้งท ำใหสิ้นคำ้นั้นมีควำมโดดเด่น 
  กำรออกแบบรูปเล่มและเน้ือหำท่ีดีของแคตตำล็อกยอ่มท ำให้สินคำ้นั้น ๆ มีควำมโดดเด่น
และน่ำสนใจยิง่ข้ึน ซ่ึงจะท ำใหจุ้ดมุ่งหมำยของงำนพิมพแ์คต็ตำล็อกนั้นประสบควำมส ำเร็จ 
การท า  Catalog  สินค้าเพือ่อพัในเวบ็ไซต์ และส่งให้แก่ลูกค้าทัว่ประเทศ 
 กำรจัดท ำแค็ตล็อกของ บริษัท สุจิโรจน์  นั้ นจะท ำทุกวนัท่ี 15 ของทุกๆเดือน ซ่ึง
แค็ตตำล็อกนั้นจะถูกส่งมำจำกต่ำงประเทศ แลว้ทำงบริษทัจะท ำกำรคดัเลือกส่งให้แก่แผนก SALE 
เพื่อน ำไปน ำเสนอให้ลูกคำ้ ซ่ึงก่อนจะน ำแค็ตตำล็อกให้กบัฝ่ำย SALE จะตอ้งตรวจดูวำ่สินคำ้เรำมี
ตำมแคต็ตำล็อกหรือไม่  และรำคำล่ำสุดตรงกบัแคต็ตำล็อกหรือไม่ 
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จุดประสงค์ในการท า Catalog มีดังต่อไป 
1. เพื่อแสวงหำลูกคำ้เพิ่มเติม 
2. เพื่อใหลู้กคำ้ไดรั้บทรำบถึงสินคำ้ท่ีมำใหม่ 
3. เพื่อเป็นทำงเลือกใหแ้ก่ลูกคำ้เพิ่มข้ึน 
4. เพื่อแสวงหำก ำไรเพิ่มข้ึน 

 
ตัวอย่างรูปของสินค้าทีม่ีการใส่รายละเอยีดต่างๆ ตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ตวัอยำ่งรูปของสินคำ้ 
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ขั้นตอนการน าเข้าสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนกำรน ำเขำ้สินคำ้ 

ติดต่อกบัผูส่้งออก 
Exporter 

บริษทั Shipping 

ผูน้ ำเขำ้ 
Importer 

ตรวจสอบสินคำ้ 
Quality 

ตรวจสอบเอกสำร 

SALE 

Invoice Packing list B/L 

วำงแผนทำงกำรตลำด 
Marketing Plan 

ขำยส่ง 
Wholesale 

ขำยปลีก 
Retai 

Marketing 

Marketing Suppermarket 
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จากแผนภาพนี ้เป็นการสรุปข้ันตอนการน าเข้าสินค้าจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า  
1. ในกำรจะสั่งสินคำ้จะตอ้งท ำกำรติดต่อประเทศผูส่้งออน ำเขำ้ เพื่อรับ Order  
2. ในกำรน ำเขำ้ทำงบริษทัจะให ้บริษทั Shipping เป็นผูท้  ำเอกสำรกำรน ำเขำ้ 
3. เม่ือสินคำ้และเอกสำรมำถึงก็จะเป็นหนำ้ท่ีของผูน้ ำเขำ้นั้นคือทำงบริษทั  

3.1 บริษทัเป็นผูน้ ำเขำ้ ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบสินคำ้ ว่ำสินมีกำรเสียหำยหรือไม่ตรวจเช็ค
ทั้งตวัของสินคำ้ และบรรจุภณัฑ ์

3.2 ตรวจสอบเอกสำร วำ่รหสัสินคำ้ สี จ  ำนวน ไซต ์ถูกตอ้งหรือไม่โดยตรวจจำกตวัสินคำ้ 
เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง จะมีดงัน้ี 
3.2.1 INVOICE 
3.2.2 Packing List 
3.2.3 Bill Of Landing 

4. เม่ือตรวจสอบทุกอยำ่งเรียบร้อยก็น ำส่งหนำ้ท่ีใหก้บัทำง Sale 
4.1 โดย Sale จะน ำสินคำ้ท่ีน ำเขำ้มำไปท ำกำรเสนอใหแ้ก่ลูกคำ้ 
4.2 จะท ำกำรเจำะกลุ่มเป้ำหมำย ขำยส่ง โดยส่งไปท่ีดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 Marketing 
4.2.2 Suppermarket 

4.3 และท ำกำรเจำะไปท่ี ขำยปลีก  โดยส่งไปท่ีดงัต่อไปน้ี 
4.3.1 Marketing 
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เอกสารมดีังนี ้
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 PACKING     LIST 
 

1. ท่ีอยูข่อง Shipping 
2. วนัท่ีออกเอกสำร 
3. เลขท่ี INVOICE 
4. ช่องทำงท่ีอยูข่องผูน้ ำเขำ้ 
5. ช่องทำงท่ีอยูข่องผูส่้งออก 
6. ช่ือของเท่ียวเรือ 
7. รำยละเอียดของสินคำ้ 
8. รำยละเอียดรำคำของสินคำ้ 
9. ลำยเซ็นตวัแทนบริษทัผูน้ ำขำ้ 
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       INVOICE    
 

1. ช่ือ ท่ีอยูข่องผูส่้งออก 

2. วนัท่ีออกเอกสำร 

3. เลขท่ี INVOICE 

4. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูน้ ำเขำ้ 

5. ช่อทำงท่ีอยูข่องผูส่้งออก 

6. รำยละเอียดเท่ียวเรือในกำรส่งออก 

7. รำยละเอียดสินคำ้ 

8. รำคำรวม 

9. ลำยเซ็นตวัแทนบริษทัผูน้ ำเขำ้ 
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BILL  OF   LADING 
 

1. ช่ือ ท่ีอยูข่องผูส่้งออก 
2. ช่ือ ท่ีอยูข่องผูน้ ำเขำ้ 
3. ท่ีอยู ่ของผูน้ ำเขำ้ 
4. เลขท่ีเท่ียวเรือ 
5. ท่ำเรือตน้ทำง 
6. สถำนท่ีตน้ทำง 
7. สถำนท่ีปลำยทำง 
8. สถำนท่ีสินคำ้ส่งไปถึงปลำยทำง 
9. รำยละเอียดของสินคำ้ 
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ในบทควำมชุดน้ีจะเป็นกำรเตรียมควำมเขำ้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบักำรประกอบธุรกิจสินคำ้น ำเขำ้ ตั้งแต่
ขั้นตอนในกำรกำรเตรียมเอกสำรเพื่อขอท ำธุรกิจน ำเขำ้สินคำ้ และส่วนท่ีเหลือจะวำ่ดว้ยวิธีทำงกำร
โอนถ่ำยสินคำ้ กำรตรวจสอบสินคำ้ท่ีน ำเขำ้มำ เร่ืองเก่ียวกบัภำษีกำรน ำเขำ้ ไปจนถึงเร่ืองของกำร
ด ำเนินกำรติดต่อกบัทำงท่ำเรือ ซ่ึงแมจ้ะมีขั้นตอนจ ำนวนหน่ึงแต่ก็มีควำมเป็นมำตรฐำนท่ีหำกเรำมี
ควำมเขำ้ใจแลว้ ส่วนท่ีเหลือก็จะไม่ใช่เร่ืองยำกอีกต่อไป 
 ธุรกิจกำรน ำเขำ้สินคำ้นั้น เป็นธุรกิจท่ีท ำกำรซ้ือขำยสินคำ้มำจำกต่ำงประเทศ ไม่วำ่จะเป็น
สินคำ้หำยำก หรือสินคำ้ท่ีมีตน้ทุนรำคำถูกมำขำยในประเทศไทย โดยส่วนมำกนั้นจะน ำเขำ้มำทำง
เรือจำกประเทศจีน หรืออำจผ่ำนทำงเคร่ืองบิน ซ่ึงสินคำ้เหล่ำน้ีมกัจะมำจำกทำงโรงงำนโดยตรง
เพื่อท่ีจะไดร้ำคำตน้ทุนท่ีถูกลงไปอีก 
 ในปัจจุบนันั้นมีบริษทัขนส่งสินคำ้มำกมำยให้เลือกใช้บริกำรในกรณีท่ีไม่ตอ้งกำรพบกบั
ควำมยุง่ยำกทั้งหลำย ซ่ึงส่วนมำกก็จะมีรำคำแตกต่ำงกนัออกไป ตำมรูปแบบของกำรขนส่งเช่น คิด
จำกระยะทำง หรือคิดจำกน ้ ำหนกัของสินคำ้ ถำ้จะใชบ้ริกำรเหล่ำน้ีก็ควรเลือกท่ีเหมำะสมกบัสินคำ้
ของเรำ ส่วนผูท่ี้สนใจอยำกลองศึกษำดูเองก็มีขอ้มูลดงัน้ี 
 ใบขนสินคำ้ขำเขำ้ 
 ใบตรำส่งสินคำ้ 
 บญัชีรำคำสินคำ้ 
 บญัชีรำยละเอียดบรรจุหีบห่อ 
 ใบอนุญำตหรือหนงัสืออนุญำตส ำหรับสินคำ้ควบคุมกำรน ำเขำ้ 
 ใบรับรองแหล่งก ำเนิดสินคำ้ (กรณีขอลดอตัรำอำกร) 
 เอกสำรอ่ืน ๆ เช่น แคด็ตำล็อก เอกสำรแสดงส่วนผสม เป็นตน้ 
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หลงัจำกท่ีเตรียมเอกสำรทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ ก็ต ้

องมำด ำเนินกำรภำยใตร้ะบบกำรน ำเขำ้รูปท่ี 4.4 ระบบกำรน ำเขำ้แบบอิเล็กทรอนิกทรอนิกผำ่นทำง
ระบบอินเตอร์เน็ต 

หลงัจำกท่ีเตรียมเอกสำรทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ ก็ตอ้งมำด ำเนินกำรภำยใตร้ะบบกำรน ำเขำ้
แบบอิเล็กทรอนิกผ่ำนทำงระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ้งยื่นเอกสำรท่ีเป็นกระดำษแต่อย่ำงใด ซ่ึง
โดยทัว่ไปมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 
1. การโอนถ่าย หรือยืน่ข้อมูลใบขนสินค้า 
 ในขั้นตอนแรกนั้นผูท่ี้น ำสินคำ้เขำ้จะตอ้งบนัทึกขอ้มูลบญัชีรำคำสินคำ้ (Invoice) ของทุกๆ 
รำยกำรเขำ้ไปในผำ่นทำงระบบ Service Counter ซ่ึงโปรแกรมน้ีจะแปลงขอ้มูลบญัชีรำคำสินคำ้ให้
เป็นขอ้มูลใบขนสินคำ้ให้อตัโนมติั โดยผูน้ ำสินคำ้เขำ้นั้นสำมำรถใช้เอกสำรใบขนส่งสินคำ้ท่ีถูก
แปลงขอ้มูลมำน ำส่งทำงกรมศุลกำกรผำ่นทำงอินเตอร์เน็ตไดเ้ลย 
 จำกนั้นเม่ือกรมศุลกำกรได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็จะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลใน
เบ้ืองตน้ในใบขนส่งสินคำ้ เพื่อดูว่ำ ช่ือและท่ีอยู่ของผูน้ ำเขำ้ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี พิกดัอตัรำ
ศุลกำกร และรำคำของสินคำ้นั้นมีควำมถูกตอ้งหรือไม่ ถำ้หำกมีกำรพบวำ่ขอ้มูลท่ีเรำกรอกไปนั้นยงั
มีขอ้ผิดพลำด ทำงกรมศุลกำกรก็จะแจง้ขอ้มูลเหล่ำนั้นกลบัมำเพื่อให้เรำได้แก้ไขให้ถูกตอ้งเพื่อ
ส่งไปให้กบัทำงกรมศุลกำกรใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงเม่ือพบวำ่ขอ้มูลของเรำถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ก็จะออก
ใบเลขท่ีขนสินคำ้ขำเขำ้ใหก้บัเรำ 
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2. การตรวจสอบพสูิจน์ข้อมูลอย่างละเอยีด 
 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นกำรตรวจสอบเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีกรมศุลกำกรก ำหนดไวอ้ยำ่งละเอียด โดย
จะดูจำกขอ้มูลและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีเรำไดย้ื่นให้กบักรมศุลกำรกร ซ่ึงในขั้นตอนน้ีสินคำ้
ของเรำจะถูกแยกเป็น 2 ประเภทคือ 
 ใบขนสินคำ้ขำเขำ้ประเภทท่ีไม่ตอ้งตรวจสอบพิธีกำร (Green Line) ซ่ึงถำ้สินคำ้เรำอยูใ่น
ประเภทน้ี เรำสำมำรถน ำใบขนสินคำ้ขำเขำ้ของเรำเขำ้ไปช ำระภำษีอำกร และวำงประกนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยสำมำรถเลือกช ำระไดท่ี้กรมศุลกำกร ช ำระผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจะช ำระท่ีธนำคำรก็ได ้
ใบขนสินคำ้ขำเขำ้ประเภทท่ีตอ้งตรวจสอบพิธีกำร (Red Line) ในส่วนของใบขนสินคำ้ประเภทน้ี 
เรำตอ้งน ำใบขนสินคำ้ไปติดต่อกบัหน่วยงำนประเมินอำกรของท่ำท่ีน ำเขำ้สินคำ้นั้นๆ 
3. การตรวจและการปล่อยสินค้ารอนิกส์ไปท่ีท่ำเรือ 
 เม่ือผำ่นกำรช ำระภำษีอำกรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแลว้ ก็มำถึงขั้นตอนสุดทำ้ยในกำรตรวจและ
ปล่อยสินคำ้จำกทำงศุลกำกร ซ่ึงขอ้มูลของสินคำ้จะถูกตรวจสอบควำมถูกตอ้งอยำ่งละเอียดอีกคร้ัง 
พร้อมทั้งผ่ำนกำรเปิดตรวจ หรือยกเวน้กำรตรวจถ้ำหำกใบขนสินค้ำนั้นได้รับกำรยกเวน้ โดย
หลงัจำกผำ่นกำรตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ สถำนะกำรปล่อยสินคำ้จะถูกส่งผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไปท่ีท่ำเรือท่ีเรำไดก้ ำหนดไว ้
 ส ำหรับมือใหม่ท่ียงัไม่มีควำมรู้เร่ืองกำรน ำเขำ้สินคำ้มำกนกั ควรสั่งสินคำ้โดยขอให้ผูข้ำย
เสนอรำคำขำยโดยเลือกเป็นรูปแบบกำรส่งสินคำ้เป็นแบบ CIF (Cost Insurance Freight) ท่ีให้ผูข้ำย
ตน้ทำงนั้นจ่ำยค่ำ Freight (หรือเรียกกนัว่ำค่ำระวำง ซ่ึงเป็นค่ำขนส่งสินคำ้ท่ีผูส่้งหรือผูรั้บสินคำ้
จะตอ้งช ำระก่อนส่งสินคำ้) และค่ำประกนัภยัให้เรียบร้อย โดยจะให้ผูข้ำยรวมไปกบัรำคำสินคำ้เลย
ก็ไดเ้พื่อควำมสะดวก นอกจำกน้ีในกำรน ำเขำ้สินคำ้ยงัมีค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีเรำควรค ำนึงถึงดงัน้ี 

1. ค่าภาษีน าเข้า 
 ค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ีจะใช้ส ำหรับสินคำ้ทัว่ไป หรือสินคำ้พวกวตัถุดิบธรรมดำเท่ำนั้น โดย
จะตอ้งจ่ำยภำษีน ำเขำ้ดว้ยกำรค ำนวณดงัน้ี 
 ภำษีน ำเขำ้ = (รำคำน ำเขำ้สินค้ำบนใบ Invoice x อตัรำแลกเปล่ียน) x อตัรำภำษี + 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
 แต่ก็มีกรณียกเวน้ เช่น เป็นสินคำ้ประเภท  คลงัทณัฑ์บน, FORM A, FORM E, FORM D ก็
อำจจะมีส่วนลด หรือไม่ตอ้งเสียภำษีเลย 
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2. ค่ารับ D/O 
 D/O หรือ Delivery Order (ใบตรำส่งสินคำ้) เป็นตรำสำรท่ีผูรั้บขนสินคำ้ตอ้งออกให้แก่ผู ้
ส่งสินคำ้เพื่อแสดงวำ่ไดรั้บสินคำ้เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงสำมำรถแบ่งได ้2 กรณี คือ 
 FCL - Full Container Load หมำยถึง กำรบรรทุกสินคำ้มำเตม็ตู ้จะเสียค่ำน ำตูสิ้นคำ้มำลงไว้
ท่ีท่ำเรือ 

LCL – Less Container Load หมำยถึง กำรบรรทุกสินคำ้มำแบบไม่เตม็ตู ้จะเสียค่ำสินคำ้เขำ้
โกดงัพกัสินคำ้ และออกเอกสำรรับรองวำ่เรำเป็นมีสิทธิรับสินคำ้นั้นๆ 
ส่วนค่ำ D/O จะอยูท่ี่อตัรำดงัน้ี 

2.1 ทำงเรือ 
 ตู ้20 ฟุต ใชอ้ตัรำ 4,000 – 5,000 บำท ข้ึนไปเป็นอยำ่งนอ้ย 
 ตู ้40 ฟุต ใชอ้ตัรำ 5,000 – 6,000 บำท ข้ึนไปเป็นอยำ่งนอ้ย 
 ถำ้เป็นกรณี LCL จะเร่ิมตน้สินคำ้ท่ี 1 CBM (ลูกบำศก์เมตร) ใชอ้ตัรำ 3,500 – 4,500 บำท 

และคิดส่วนท่ีเกินท่ีประมำณ 1,500 บำท ข้ึนอยูก่บักำรต่อรองของแต่ละบริษทั 
2.2 ทำงอำกำศ 
 จะมีค่ำ D/O ประมำณ 300 – 1,000 บำทข้ึนไป โดยจะข้ึนอยูก่บักำรต่อรองของแต่ละบริษทั 
3. ค่าภาระท่าเรือ 
 ค่ำใชจ่้ำยน้ีจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือสินคำ้อยูใ่นท่ำเรือ ก็จะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียม และค่ำเก็บรักษำ

สินคำ้ของกำรท่ำเรือ 
4. ค่ารถ 
 ในกรณีท่ีเรำใช้บริกำรของรถส่งสินค้ำให้ไปรับจำกท่ำเรือเพื่อไปส่งตำมสถำนท่ีท่ีเรำ

ตอ้งกำร โดยส่วนมำกจะคิดตำมระยะทำง 
5. ค่าธรรมเนียมศุลกากร 
 กรมศุลกำกรจะเก็บค่ำธรรมเนียมใบขนส่งสินคำ้ใบละ 200 บำท 

ส่วนค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรขนส่งปกติมีดงัน้ี 
5.1 ใบอนุญาต 
 เรำจะตอ้งเสียค่ำใบอนุญำต เช่น อ.ย. , วตัถุอนัตรำย, เคร่ืองมือกำรแพทย ์และอ่ืนๆ ถำ้หำก

สินคำ้ของเรำจ ำเป็นตอ้งมีใบอนุญำตเหล่ำน้ี 
5.2 ค่าล่วงเวลาต่ำงๆ กบัทำงศุลกำกรและทำงทำงเรือนั้นควรด ำเนินกำรก่อน 16.00 น. 
 กำรด ำเนินเร่ืองต่ำง ๆ กบัทำงศุลกำกรและทำงทำงเรือนั้นควรด ำเนินกำรก่อน 16.00 น. ถำ้

หำกขอหลงัจำก 16.30 น. นั้นจะตอ้งเสียค่ำล่วงเวลำดว้ย 
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5.3 ค่าคืนตู้ 
 เม่ือตอ้งมีกำรส่งคืนตูท่ี้ท่ำเรือจะตอ้งเสียค่ำคืนตูใ้ห้กบัแต่ละลำนท่ีเรำไดต้กลงไว ้ซ่ึงบำง

รำยจะตอ้งเสียค่ำลำ้งตูใ้นอตัรำ 300 – 1,200 บำท และยิ่งถำ้คืนตูล่้ำชำ้ก็จะมีค่ำปรับเพิ่มเขำ้
ไปดว้ย โดยตูแ้บบ LCL จะไม่ตอ้งเสียเสียค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี 

 
 
 ทั้งหมดน้ีคือขั้นตอนในเบ้ืองตน้ของธุรกิจกำรน ำเขำ้สินคำ้ รวมไปถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประเภทน้ี ท่ีเรำสำมำรถท ำไดด้้วยตนเองในทุกกระบวนกำร โดยไม่ตอ้งพึ่งพำ
บริกำรกบัทำงบริษทัท่ีรับน ำเขำ้และด ำเนินกำรให้ เน่ืองจำกบริษทัเหล่ำน้ีมีค่ำใชจ่้ำยท่ีค่อนขำ้งสูง
กวำ่กำรท ำเอง แต่วำ่ถำ้เรำค ำนวณเร่ืองของเวลำแลว้ บำงคร้ังกำรใชบ้ริกำรจำกบริษทัน ำเขำ้ก็อำจท ำ
ให้เรำมีเวลำเพียงพอท่ีจะไปใส่ใจในดำ้นอ่ืนๆ ของธุรกิจไดม้ำกกว่ำ ก็ข้ึนอยู่กบักำรตดัสินใจของ
ผูป้ระกอบกำร เพรำะทั้งสองวิธีก็มีทั้งข้อดีและขอ้เสียท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ซ่ึงในบทควำมกำร
น ำเขำ้ต่อไป เรำจะมำพดูถึงกำรใชบ้ริกำรจำกบริษทัน ำเขำ้กนั 
 



บทที ่ 5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
 การปฏิบติังานท่ีบริษทั สุจิโรจน์ จ  ากดั ในคร้ังน้ีไดป้ฏิบติังานต าแหน่งผูช่้วยพนกังานดา้น
แผนก น าเขา้ ท าใหไ้ดท้ราบขอ้มูลขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานดา้นต่าง ๆในเร่ืองของ ขั้นตอนการ
น าเขา้สินคา้ ซ่ึงเป็นเอกสารเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการน าเขา้สินคา้ รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถเรียนรู้และเขา้ใจมากข้ึนจากการปฏิบติังานดา้นพนกังานผูช่้วยพนกังานดา้นแผนก น าเขา้ 
นั้นสามารถเรียนรู้งานและปฏิบติังานไดจ้ริง สามารถท างานประสานงานกบัพนกังานดา้นแผนก 
น าเขา้ ไดแ้ละเม่ือเกิดความผิดพลาดดา้นเอกสารสามารถแกไ้ขไดซ่ึ้งท าให้เกิดผลดีแก่การท างาน
เป็นอย่างยิ่ง สามารถท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อองค์กร ซ่ึงได้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 
5.1.2 ปัญหาของโครงงาน 

1. มีความล่าชา้ในการน าขอ้มูลท่ีจะมาจดัท าหรือเขียนในโครงงานสหกิจศึกษา 
2. มีระยะเวลาการการเรียบเรียงขอ้มูลศึกษารายละเอียดและเน้ือหาต่าง ๆท่ีจะน ามา

เขียนโครงงานนอ้ยไปเน่ืองจากมีเวลาแค่ช่วงวนัหยุด 
 
5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรจดัหาขอ้มูลศึกษาเอกสารต่าง ๆท่ีจะน ามาจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาตั้งแต่
ช่วงแรกท่ีเรียนรู้งานและปฏิบติังาน 

2.ควรศึกษาและท าความเข้าใจในระบบงานมากข้ึนและควรทราบข้อมูลอย่าง
ละเอียดรวดเร็วเพื่อไม่เกิดความล่าชา้ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 1. ได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในการท างานในส่วนของผูช่้วย

พนกังานดา้นแผนก น าเขา้ 
 2. ไดเ้กิดความเขา้ใจในการท างานทางดา้นผูช่้วยพนกังานดา้นแผนก น าเขา้ 
 3. ไดมี้ส่วนร่วมในการท างานแกไ้ขงานร่วมกนัในแผนก น าเขา้ 



39 

 

5.2.2 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผูช่้วยพนักงานด้านแผนก 

IMPORT ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์หลายๆอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 1. เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ไดเ้ขา้ใจลกัษณะของการท างานในส่วนต่าง ๆ

ในรูปแบบขององคก์ร และเกิดความพร้อมท่ีจะเขา้สู่วยัท างาน 
 2.สามารถฝึกฝน ความคิด ความรู้ ความอดทน และรู้การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆในช่วง

ปฏิบติังานท่ีจะสามารถพฒันาการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อผูจ้ดัท าโครงงานเอง
และต่อองคก์ร 

 3. เกิดความรู้ในหน้าท่ีการงาน ความรับผิดชอบของงานจริง ๆท่ีแตกต่าง
นอกเหนือจากสายการเรียนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถน ามาประยกุตก์ารท างานในอนาคตไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
5.3 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
 5.3.1 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 1. ปัญหาดา้นการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมองค์กรท่ีแตกต่างซ่ึงในช่วงแรกไม่
สามารถเรียนรู้ปรับตวัไดร้วดเร็ว 

 2. เวลาและการเดินทางท่ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีมีปัญหาช่วงการปฏิบติังานมีการมาสาย
บา้งเน่ืองจากใชเ้วลานานและระยะทางท่ีท างานไกลสภาพอากาศและการจราจรท่ีติดขดัมากในบาง
วนั 

 3. ความคล่องแคล่วในการท างานเน่ืองจากไม่เช่ียวชาญด้านเอกสารมาก่อนไม่
เขา้ใจรูปแบบและเน้ือหารายละเอียดของเอกสารท่ีจะน ามาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
 1. ตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมองคก์รท่ีก าหนดข้ึนในเร่ือง

ของ ระเบียบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆอยา่งรวดเร็วเพื่อไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในการท างานในองคก์ร 
 2. ควรมีการเตรียมพร้อมในเร่ืองของสถานท่ีและเวลา เน่ืองจากเวลาคือส่ิงส าคญั

ในการปฏิบติังาน ควรรักษาเวลา เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึนในช่วงระหวา่งเดินทางไปท างานเพื่อ
ไม่ก่อใหเ้กิดความล่าชา้หรือการเขา้งานสาย 

 3. ควรพร้อมท่ีจะเรียนรู้และปรับตวั กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และเขา้ใจในการ
ท างาน รายละเอียดเน้ือหาของงาน เอกสารท่ีน ามาใชใ้นการท างาน จนเกิดความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง 
และเกิดการท างานอย่างคล่องแคล่ว เกิดความช านาญจนส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 
ภาพปฏบิัติงานและสถานทีท่ างาน 
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ภาพการปฏบิัติงานและสถานทีท่ างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาได้มานิเทศทีบ่ริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช็ค รหัส จ านวน ขนาดสินค้าตามใบ INVOICE 
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ภาพการปฏบิัติงานและสถานทีท่ างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 

ครีย์ข้อมูล ORDER ในระบบการส่ังซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายเอกสารเพือ่เข้าแฟ้ม 
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ภาพการปฏบิัติงานและสถานทีท่ างาน 

 
 
 
 
 
 
 
ระ 

 
 
 
 

คร์ียข้อมูลในรบบของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พูดคุยกบัลูกค้าถึงปัญหาของสินค้า 
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ภาพสถานทีท่ างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ8vogmiogoviN 
 

สินค้ามาถงึโกดังโดยมากบัตู้คอนเทรนเนอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

= 
 

เช็คสินค้าเมือ่ของลงจากตู้คอนเทรนเนอร์ว่ามคีวามเสียหายหรือไม่ 
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ภาพสินค้า 
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ภาคผนวก ข 
บทความวชิาการ 
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ภาคผนวก ค 
โปสเตอร์ 
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