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บทคดัย่อ 

 บริษทั แลนด์โก ้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จาํกดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจนาํเขา้และส่งออกสินคา้

ประเภทอุปกรณ์กีฬาและเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ซ่ึงจะมีลูกคา้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่แลว้

บริษทั แลนด์โก ้สปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จาํกดั จะมีการนาํเขา้สินคา้มาจากประเทศจีน โดยทางบริษทัมีเอกสาร

ท่ีใช้ประกอบในการส่งออกมากมาย เช่น Invoice, Commercial Invoice, Pro Forma Invoice, Packing List, Bill 

of Exchange, Bill of Lading โดยบริษทั แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จาํกดั จะมีแบรนด์เป็นของตวัเอง 

เช่น SPORTLAND, LANDWIN, ANGEL, SUPER SPORT, GRAND SPORT เป็นตน้ ทั้งน้ีกระบวนการจดัเก็บ

เอกสาร จะทาํโดยผา่นระบบโปรแกรม Accpac การศึกษาขั้นตอนการจดัทาํเอกสารส่งออก ทาํใหส้ามารถทาํงาน

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 

คําสําคัญ : การส่งออก / เอกสารการส่งออก / ใบกาํกบัภาษี 
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บทที ่1 บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

              เน่ืองจากบริษทั แลนดโ์ก ้สปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จาํกดั (Landco Sport & Musical Co.,Ltd) เป็น
บริษทัท่ีนาํเขา้และส่งออกสินคา้ประเภทอุปกรณ์กีฬาต่างๆและเคร่ืองดนตรีหลากหลายชนิด รวมถึง อุปกรณ์
เบ็ดเตล็ดต่างๆ อีกมากมาย ไดมี้การสั่งซ้ือ นาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศโดยทาํการติดต่อกบั Shipper ของ
ประเทศผูส่้งออกโดยการทาํขอ้ลงตกลงเง่ือนไขต่างๆก่อนสั่งซ้ือสินคา้ แต่จะพบปัญหาดา้นเอกสารการ
สั่งซ้ือ เช่น ใบ Invoice เอกสารขาเขา้จากกรมศุลกากร ขอ้มูลสินคา้ หรือจาํนวนสินคา้ แมก้ระทั้งท่ีอยู่ของ
บริษทั ไม่ตรงไปตามท่ีทางบริษทัตอ้งการหรือบางคร้ังมีพนักงานใหม่หรือนักศึกษาฝึกงานมาปฏิบติังาน
และยงัไม่ทราบขั้นตอนการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ และไม่ทราบเก่ียวกบัเอกสารดา้นการนาํเขา้และส่งออก
สินคา้ จึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการทาํงานได ้
             ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํการสร้างคู่มือการนาํเขา้ – ส่งออก ซ่ึงมนัมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อการทาํงาน
ซ่ึงโครงงานน้ีจะเพ่ิมทักษะในการเรียนรู้เอกสารต่างๆเก่ียวข้องกับการนําเข้าส่งออกและสามารถรู้

กระบวนการของการนาํเขา้ส่งออกและการตรวจสอบสินคา้นาํเขา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ

พนกังานในองคก์รและนาํไปพฒันาในอนาคตท่ีกาํลงักา้วเขา้สู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 

       1.เพื่อศึกษากระบวนการนาํเขา้ส่งออกสินคา้แบบRe Export 
       2.เพิ่มทกัษะในการเรียนรู้เอกสารต่างๆ 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

       1.รวบรวมเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวกบัการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 
       2.สืบคน้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้และส่งออก ของบริษทัท่ีเคยติดต่อซ้ือขาย 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

       1.ทาํใหเ้ขา้ใจกระบวนการนาํเขา้ – ส่งออก 
       2.ทาํใหเ้ขา้ใจเอกสารท่ีเก่ียวกบัการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 
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บทที ่2 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการส่งออกสินค้าและ RE-EXPORT 

 
การส่งออก หมายถึง การส่งสินคา้ ทางเรือ ทางบก ทางอากาศ และบริการส่งสินคา้จากตน้ทางสู่ปลายทาง

ในการส่งออกนั้นสินคา้จะตอ้งมีหน่วยงานท่ีจะเก่ียวขอ้งดว้ยคือ กรมศุลกากร ไม่ว่าจะเป็นการนาํเขา้หรือ

การส่งออกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเองก็จาํเป็นท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบักรมศุลการกรดว้ย และท่ีสาํคญัท่ีสุด

ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายในการนาํเขา้และการส่งออกของประเทศนั้นๆ อีกดว้ย 

 

2.1 ความสําคญัของการส่งออกในประเทศไทย 

          ในประเทศไทยพบวา่มีสินคา้ทางตลาดมากเกินอุปทานของตลาดในประเทศอยู ่การส่งออกจึงเหมือน
เป็นการลดปริมาณสินคา้ท่ีเกินความตอ้งการของตลาดลง และในภาคอุตสาหกรรมมีบริษทัท่ีผลิตสินคา้ท่ี

ต่างประเทศตอ้งการโดยเฉพาะ สินคา้ทางเกษตรบางประเภท และ สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆซึงประเทศ

ไทยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอนัดบัท่ี 24 ของโลก โดยตลาดการส่งออกจะส่งไปทั้ง อาเซียน เอเชียและยโุรป 

ดงันั้นการส่งออกจึงช่วยใหเ้กิดรายไดข้องประเทศไทยและการขยายการจา้งแรงงานเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 

          ธุรกิจภาคการส่งออกของไทยในช่วงท่ีผา่นมา มีอตัราการขยายตวัท่ีสูงและรวดเร็วมาก ซ่ึงเป็นส่ิง

สาํคญัหน่ึงท่ีทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศมีอตัราการขยายตวัอยูใ่นระดบัสูง นบัวา่เป็นธุรกิจอีกอยา่งหน่ึงท่ีมี

ความสาํคญัต่อผูป้ระกอบการเองและประเทศชาติ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถนาํเงินตราต่างประเทศเขา้มา

สู่ประเทศไทยเราเป็นจาํนวนมาก และรายไดเ้หล่าน้ีกเ็ป็นส่วนหน่ึงท่ีถูกนาํมาใชพ้ฒันาและแกไ้ขปัญหา

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน เพราะการส่งออกสู่ต่างประเทศ 

          ดงันั้น เพื่อใหธุ้รกิจการส่งสินคา้ออกของไทยประสบความสาํเร็จ และมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมมากข้ึน 

ผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้มาในธุรกิจน้ีจึงจาํเป็นท่ีจะศึกษาตอ้งเรียนรู้ขั้นตอนการส่งออกและเอกสารของการ

ส่งออกและกระบวนการปฏิบติัต่างๆ ในการส่งออกสินคา้ใหดี้ เน่ืองจากขั้นตอนของการส่งออกสินคา้ เป็น

ส่ิงสาํคญัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกจะตอ้งทาํความเขา้ใจและศึกษาขอ้ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง เพื่อใหก้ารประกอบ

ธุรกิจส่งออกเป็นไปอยา่งสะดวกโดยท่ีไม่เกิดปัญหาใดๆและไดรั้บผลสาํเร็จกบัความตั้งใจในการลงทุน

ธุรกิจ 
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2.2 ความสําคญัของภาคการส่งออกสามารถแบ่งได้ดงันี ้

1.ผลกัดนัในดา้นการขยายการลงทุนและสร้างความตอ้งการแรงงาน                            

การส่งออกท่ีขยายตวัข้ึนยอ่มทาํ ใหผู้ผ้ลิตตอ้งขยายการผลิตหรือมีการลงทุนเพิ่มข้ึน และโดยส่วนใหญ่แลว้

ระบบการผลิตของไทยกเ็ป็นระบบการผลิตท่ีใชแ้รงงานในสดัส่วนท่ีมากกวา่เคร่ืองจกัร (Labour Intensive) 

ดงันั้นจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดความตอ้งการแรงงานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเป็นการช่วยในการสร้างความ

ตอ้งการแรงงานใหแ้ก่ประเทศท่ีสาํคญัปัจจยัหน่ึง นอกจากน้ียงัมีผลต่อการช่วยยกระดบัรายไดข้องแรงงาน

ดว้ยอีกส่วนหน่ึง   

 

2.ช่วยในการนาํ เขา้เงินตราต่างประเทศ                                                                                                      

ช่วยในดา้นการลดการขาดดุลการคา้ และดุลการชาํระเงิน เพราะในการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นการใชส้กลุ

เงินต่างประเทศในการชาํระค่าสินคา้ และส่วนมากกจ็ะเป็นสกลุเงินหลกัๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับกนัในตลาดโลก 

เช่นดอลล่าร์สหรัฐฯ มารคเ์ยอรมนั หรือเยน เม่ือส่งสินคา้ออกไปแลว้กจ็ะทาํ ใหไ้ดเ้งินตราต่างประเทศเขา้มา 

และเม่ือจะตอ้งนาํ เขา้สินคา้จากต่างประเทศกจ็ะทาํใหมี้เงินไปชาํระค่าสินคา้นั้นได ้และเงินตราต่างประเทศ

ท่ีไดก้จ็ะมีส่วนต่อปริมาณเงินสาํรองของประเทศอีกดว้ย 

 
3. ก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                              

ในการส่งสินคา้ออกนั้นส่วนหน่ึงเป็นเพราะระดบัราคาของสินคา้ท่ีส่งออกส่วนมากอยูใ่นระดบัตํ่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนจึงทาํใหสิ้นคา้นั้นเขา้ไปแข่งขนัในตลาดโลกได ้ซ่ึงเป็นไปตามหลกัของการ

ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) เม่ือประเทศใดสามารถผลิตสินคา้ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่

ประเทศอ่ืนแลว้ยอ่มแสดงวา่ทรัพยากรท่ีถูกนาํ มาผลิตนั้นถูกนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ หรือ

อีกนยัหน่ึงกคื็อถา้สินคา้ท่ีผลิตไดมี้ระดบัราคาท่ีสูงกวา่การนาํ เขา้จากต่างประเทศแลว้ กค็วรนาํ เขา้สินคา้

นั้นมากกวา่ แลว้นาํ ทรัพยากรต่างๆท่ีผลิตสินคา้นั้นไปผลิตสินคา้อ่ืนท่ีสามารถผลิตไดโ้ดยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่

แทน 

 

4. ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ใหแ้ก่ทรัพยากร                                                                         
การพิจารณาในการนาํวตัถุดิบต่างๆมาแปรรูปก่อนส่งออก ซ่ึงจะทาํใหสิ้นคา้นั้นๆ มีมูลค่าสูงข้ึนเช่น แทนท่ี
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จะส่งออกในรูปของผา้ผนื แต่เปล่ียนมาเป็นการส่งออกเป็นเส้ือผา้สาํเร็จรูปแทน ซ่ึงมูลค่าของสินคา้ยอ่ม

สูงข้ึนอนัจะทาํใหไ้ดก้าํไรเพิม่ข้ึนตามไปดว้ย 

 
5. เป็นการช่วยลดตน้ทุนการผลิตลง (Economy of Scale)                                                                
ถา้เดิมผูผ้ลิตท่ีผลิตสินคา้เพื่อป้อนตลาดในประเทศเพียงอยา่งเดียว ปริมาณการผลิตจึงไม่สูงมากนกั แต่ถา้มี

การส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศดว้ย ปริมาณการผลิตกจ็ะเพิ่มข้ึน จากกาํลงัผลิตเดิมท่ีมีอยูก่จ็ะเพิม่กาํลงัผลิต

เพิ่มข้ึนใหเ้ตม็กาํลงัผลิต หรืออาจเป็นการขยายกาํลงัผลิตข้ึน เหล่าน้ียอ่มเป็นการช่วยลดตน้ทุนต่อหน่วย

ใหต้ ํ่าลง หรือเป็นการผลิต ณ จุดท่ีมีระดบัตน้ทุนตํ่าสุด อนัจะเป็นการช่วยใหไ้ดก้าํไรเพ่ิมข้ึน 

   

6. ช่วยสร้างความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี                                                                                                    
การขยายและกระจายการส่งออกจะช่วยปรับปรุงระดบัเทคโนโลยใีนการผลิต และการบริหาร เพราะใน

ตลาดโลกยอ่มมีภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีจะกระตุน้ใหผู้ส่้งออกตอ้งปรับปรุงสินคา้ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาด โดยการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการผลิตตลอดจนการจดัการ อนัจะเป็น

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงจะเป็นการช่วยยกระดบัของเทคโนโลยขีองประเทศอีกทางหน่ึง 

 

7. ช่วยลดการพึ่งพิงสินคา้จากต่างประเทศ                                                                                             
เป็นการพิจารณาในการผลิตสินคา้เพื่อทดแทนการนาํ เขา้ (Import substitution) เพราะเดิมเราตอ้งนาํเขา้

สินคา้ต่างๆ ท่ียงัไม่สามารถผลิตได ้หรือผลิตไดแ้ต่มีตน้ทุนท่ีสูงกวา่การนาํ เขา้ แต่เม่ือเราพยายามพฒันาให้

สามารถผลิตสินคา้นั้นไดแ้ลว้กจ็ะลดการนาํ เขา้ลง ขณะเดียวกนันอกจากจะผลิตเพื่อใชภ้ายในประเทศแลว้ 

กมุ่็งไปหาตลาดในต่างประเทศ (Export Oriented) เพื่อใหไ้ดป้ริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน อนัจะเป็นการช่วย

ตน้ทุนต่อหน่วยใหต้ ํ่าลง 
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2.3 (RE-EXPORT) หมายถึงของท่ีนาํเขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้ ต่อมาภายหลงัผูน้าํของเขา้ไดส่้งของ

นั้นกลบัออกไปยงัต่างประเทศ โดยไม่เปล่ียนแปลงรูปร่างหรือลกัษณะแต่ประการใด หรือของท่ีนาํเขา้มา

เพื่อเป็นของใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับยานพาหนะท่ีเดินทางไปต่างประเทศแลว้จะขอคืนอากรท่ีไดช้าํระไป

กลบัคืน 

 

2.4 ขั้นตอนการดาํเนินงานสําหรับสินค้า Re-Export 

กรณขีองอยู่ในอารักขาของศุลกากร 

     1.ยืน่ใบขนสินคา้ขาเขา้และใบขนสินคา้ขาออกและปฏิบติัพิธีการไปพร้อมๆ กนั 

     2.ชาํระค่าอากรขาเขา้ 1 ใน 10 แต่ไม่เกิน 1000 บาท 

     3.ตรวจปล่อยสินคา้ขาเขา้แลว้นาํสินคา้ไปข้ึนเรือหรือบรรจุตูค้อนเทนเนอร์เพื่อส่งออก 
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กรณขีองอยู่นอกอารักขาของศุลกากร 

     1.ยืน่ใบขนสินคา้ขาออกตามปกติโดยสาํแดงวา่เป็นใบขน Re-Export และระบุเลขท่ีใบขนสินคา้ขาเขา้ท่ี

ไดน้าํของเขา้มาในราชอาณาจกัร 

     2.เจา้หนา้ท่ีศุลกากรทาํเร่ืองยมืใบขนสินคา้ขาเขา้เพื่อแนบไปกบัใบขนสินคา้ขาออก 

     3.ผา่นพิธีการและตรวจปล่อยสินคา้ 

     4.ยืน่เร่ืองขอคืนอากรท่ีฝ่ายคืนอากรทัว่ไป 
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บทที ่3 รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ       

               บริษทัแลนดโ์ก ้สปอร์ตแอนดมิ์วสิคเคิล จาํกดั ( Landco Sport & Musical Ltd.)                                              

5/1,5/2,5/3 ซอยกาญจนาภิเษก 002 แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพฯ 10150                                                            

โทรศพัท ์: 02-890-8433 , 02-890-8434 , 02-890-8453 แฟกซ์ : 02-890-8580,02-890-8711 

E-mail : landwin@landco-sportland.com  

 

 
 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทัแลนดโ์กส้ปอร์ตแอนดมิ์วสิคเคิล 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ                     

 เป็นรูปแบบการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ประเภทอุปกรณ์กีฬาต่างๆและเคร่ืองดนตรีหลากหลายชนิด 

รวมถึง อุปกรณ์เบด็เตลด็ต่างๆ อีกมากมาย อีกทั้งยงัมีสินคา้ท่ีนาํไปขายตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ฐานลูกคา้

ส่วนใหญ่มาจากประเทศท่ีอยูท่วีปเอเชีย ขนส่งทางเรือและรถบรรทุกเป็นหลกั  

 

3.3 รูปแบบการจดัการองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
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3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงาน  

ตาํแหน่งนกัศึกษาฝึกงานแผนก Export-Import 

1. นาํกิจกรรมตอนเชา้และแจกใบกิจกรรม 

2. ศึกษาขั้นตอนการซ้ือขายสินคา้ทั้งนาํเขา้และส่งออก  

3. ศึกษาการทาํเอกสาร Performa Invoice, Commercial Invoice, Packing List เพื่อทาํขอ้ตกลงเง่ือนไข

เก่ียวกบัการส่งสินคา้ไปยงัผูซ้ื้อ และยนืยนัความถูกตอ้งก่อนทาํขอ้ตกลง 

4. ถ่ายรูปสินคา้เม่ือมีการนาํเขา้หรือส่งออก โดยถ่ายทุกขั้นตอนการดาํเนินงาน ตั้งแต่การแพค็สินคา้ใส่กล่อง 

จนถึงขั้นตอนการขนยา้ยข้ึนรถบรรทุก, ลงจากรถบรรทุก ถ่ายตวัสินคา้ ตูสิ้นคา้ รถขนส่งสินคา้ 

5. ตรวจสอบราคาสินคา้, อพัเดทราคาสินคา้ของบริษทั เม่ือราคามีการเปล่ียนแปลง 

6. สร้างรหสัสินคา้ 

7. เช็คสินคา้ใหม่ 

8. ถ่ายรูปสินคา้ท่ีนาํเขา้มาในแต่ละคร้ัง เพื่อใหผู้บ้ริหารทราบ 

 

3.5 ช่ือและตาํแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณภิรมย ์จงัเกตุทอง  ตาํแหน่ง Import-Export Supervisor  

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน 

ในการดาํเนินงานผูจ้ดัทาํไดใ้ชร้ะยะเวลาในการดาํเนินงานทั้งส้ิน 14 สปัดาห์ โดยเร่ิมดาํเนินการจดัทาํตั้งแต่

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2559 ถึง 25 สิงหาคม 2559  

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน  

1. รวบรวมเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 

2. เรียนรู้กระบวนการของการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 

3. รวบรวมขอ้มูลการนาํเขา้ส่งออกและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ 

4. จดัทาํเอกสาร 

 



11 
 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 

1.รวบรวมขั้นตอนในการทาํงาน      

2.รวบรวมข้อมูลการนําเข้าส่งออกและเอกสารต่างๆ  
 

    

3.เกบ็รายละเอยีดข้อมูลเพิม่เติม      

4.เรียบเรียงเอกสาร      

5.สรุปผลและจัดทาํเอกสาร      

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

     1. โปรแกรม 

 1.โปรแกรม ACCPAC 

 2.โปรแกรม Microsoft Office Word 2003, 2010 

              3.โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 

 

      2. อุปกรณ์ 

 1. เคร่ืองถ่ายเอกสาร  

 2.เคร่ืองสแกนเนอร์ 

 3.เคร่ืองแฟกซ์ 

 4. คอมพิวเตอร์ PC พร้อมระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

 5. กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

 6.โทรศพัทท่ี์ใชใ้นแผนก 
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บทที4่ ผลการปฏิบัตติามโครงงาน 
 

4.1วเิคราะห์ผลการปฏิบตังิาน 

วิเคราะห์ผลการปฏิบติังานต่างๆท่ีผ่านมาแลว้พบว่า การส่งออกนั้นสําคญัต่อบริษทัเป็นอย่างมาก

เพราะว่า บริษทั แลนดโ์กส้ปอร์ตแอนดมิ์วสิคเคิล จาํกดั ไดน้าํเขา้สินคา้ต่างๆเช่น อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์

ดนตรี และจะทาํการส่งออกในรูปแบบ Re Export ไปยงัต่างประเทศหรือส่งขายในประเทศทาํให้บริษทัเกิด

รายไดเ้พราะส่งออกไม่ตอ้งเสียภาษีและไม่ตอ้งเตรียมเอกสารอะไรมากมายในการส่งออกและสะดวกต่อการ

ขนส่งมากอีกดว้ยดงันั้นผูส่้งออกตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร ส่งออกสินคา้ ดงัน้ี 

 

1.ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารอืน่ทีใ่ห้ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก 

แบบพิมพท่ี์กรมศุลกากรกาํหนดใหผู้ส่้งออกใชส้าํหรับพิธีการศุลกากรดงัน้ี 

1.1 ใบขนสินคา้ขาออก (กศก. 101/1) 

1.2 คาํร้องขอผอ่นผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) 

1.3 ใบขนสินคา้สําหรับนําเขา้หรือส่งออกชั่วคราว (A.T.A. Carnet) ใช้สําหรับพิธีการส่งออก

ชัว่คราว 

1.4 ใบขนสินคา้สําหรับรถยนต์และจกัรยานยนต์นําเขา้หรือส่งออกชั่วคราว ใช้สําหรับพิธีการ

ส่งออกชัว่คราว 

 

2.เอกสารทีใ่ช้เป็นข้อมูลในการจดัทาํใบขนสินค้าขาออก 

2.1 บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 

2.2 บญัชีรายละเอียดของท่ีบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

2.3 ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีท่ีของส่งออกเป็นตอ้งกาํกบัตามเง่ือนไขของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.การส่งข้อมูลเข้าระบบเพือ่ปฏิบัตพิธีิการส่งออกสินค้า 

3.1 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผูไ้ด้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผูป้ฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือ

ดาํเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบติัพิธีการไดโ้ดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(Digital Signature)  ของเจ้าของลายมือช่ือผ่านบุคคลท่ี เ ป็นส่ือกลางผู ้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ตามมาตรฐานท่ีศุลกากรกาํหนด (ebXML/XML Format) แทนการจดัทาํ ยืน่ ส่ง รับ และการ

ลงลายมือช่ือในรูปแบบเอกสาร 

3.2 การยื่นใบขนสินคา้ขาออกนั้นจะทาํก็ต่อเม่ือ ผูส่้งออกไดท้าํใบขนสินคา้ขาออกตามมาตรฐาน

ศุลกากรกาํหนด และยงัเป็นผูส่้งขอ้มูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เม่ือระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากรไดรั้บขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบติัพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศุลกากรแลว้ 

3.3 วิธีการส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก การส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก กระทาํ ได ้4 ช่องทางดงัน้ี 

           1. ผูส่้งออกตอ้งส่งขอ้มูลและใบขนสินคา้ขาออกดว้ยตนเอง 

       2. ผูส่้งออกมอบหมายใหต้วัแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผูส่้งขอ้มูล 

           3. ผูส่้งออกจะใหเ้คา้เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผูส่้งขอ้มูลให ้

 

4.การชําระภาษอีากร 

4.1 ชาํระท่ีหน่วยงานบญัชีและอากรของสาํงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

4.2 ชาํระโดยผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยวิธีการตดับญัชีธนาคาร (Electronic Funds Transfer : 

EFT) 
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4.2 เอกสารทีใ่ช้สําหรับการส่งออกของบริษทัแลนด์โก้ สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคลิ จาํกดัมีดงันี ้

4.3 INVOICE 

 

 

 

Invoice (อินวอยซ์) หรือใบแจง้หน้ี คือ บิลหรือขอ้มูลการซ้ือขายท่ีออกเป็นเอกสารโดยผูข้ายกบัผูซ้ื้อ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการขายสินคา้และบริการ ใบแจง้หน้ีจะมีการระบุเง่ือนไขการชาํระหน้ีเพื่อใหลู้กหน้ีนาํ

เงินมาชาํระภายในเง่ือนไขท่ีกาํหนด เง่ือนไขเหล่านั้นอาจจะเป็นการใหส่้วนลดสินคา้เม่ือผูซ้ื้อนาํเงินมาชาํระ

ภายในวนัท่ีกาํหนด 
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4.4 ใบขนสินค้าขาออก กศก.101/1  
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รายละเอยีดรายการในใบสินค้าขาออก 

ด้านหน้า 
1. ผูส่้งของออก (ช่ือ-ท่ีอยู ่เบอร์โทรศทัพ)์  
2. เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 
3. ประเภทใบขนสินคา้ ใหใ้ส่ประเภทใบขนสินคา้และรหสัตามท่ีศุลกรกรกาํหนด 
4. เลขท่ีใบขนสินคา้ 
5. ช่ือและเลขท่ีบตัรผา่นพิธีการ 
6. ใบอนุญาตส่งออกหรือหนงัสือรับรอง 
7. สัง่การตรวจกรณีท่ีเป็นใบขนสินคา้ประเภทท่ีไม่ตอ้งตรวจสอบพิธีการประเมิน 
8. แบบธ.ต 1 วนัท่ีใหแ้สดงวนั เดือน ปี ท่ีออก ธ.ต. 1 (แบบธุรกิจต่างประเทศ1) 
9. ค่าภาษีอากร 
10. เงินประกนั 
11. ช่ือยานพาหนะ 
12. วนัส่งออกใหร้ะบุ เดือน ปี ท่ียานพาหนะท่ีบรรทุกสินออกจากท่าในประเทศไทยไปต่างประเทศ 
13. เลขท่ีชาํระภาษีอากร/ประกนั 
14. ส่งออกโดยทางใหพ้ิมพค์าํวา่ บก เรือ อากาศ ไปรษณีย ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงในช่องท่ีกาํหนด 
15. ท่าเรือท่ีส่งของออก  
16. ขายไปยงัประเทศ รหสั ใหร้ะบุประเทศท่ีซ้ือสินคา้ 
17. ประเทศปลายทาง รหสั ใหร้ะบุประเทศท่ีสินคา้ไป 
18. จาํนวนหีบห่อ  
19. อตัราแลกเปล่ียน 
20. รายการท่ีใหแ้สดงลาํดบัท่ีของจองท่ีส่งออก 
21. เคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อ 
22. จาํนวนและลกัษณะหีบห่อ 
23. ชนิดของ 
24. นํ้าหนกัสุทธิ 
25. ปริมาณ 
26. ประเภทพกิดั 
27. รหสัสถิติ 
28. ราคาของ F.O.B เงินตราต่างประเทศ 
29. ราคาของ F.O.B (บาท) 
30. ราคาประเมินอากร 
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31. ใชสิ้ทธิพิเศษ 
32. อตัราอากร 
33. อากรขาออก 
34. รวม/ยกไป  
35. รวมค่าภาษีอากรทั้งหมด 
36. ลายมือช่ือผูส่้งออก/ผูรั้บมอบ 
37. วนัท่ียืน่ ใหใ้ส่ วนั เดือน ปี ท่ียืน่ใบขนสินคา้ 
 

 

แบบ กศก.101/1 ใบขนสินคา้ขาออก ใชส้าํหรับการส่งออกในกรณี 

การส่งออกสินคา้ทัว่ไป 

การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธ์ิ 

การส่งออกสินคา้ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

การส่งออกสินคา้จากคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 

การส่งออกสินคา้ท่ีขอชดเชยค่าภาษีอากร 

การส่งออกสินคา้ท่ีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ

การส่งออกสินคา้ท่ีตอ้งการใบสุทธินาํกลบั 
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4.5 COMMERCIAL INVOICE 

 

 

Commercial Invoice เอกสารใบน้ีจะระบุทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย ทั้งจาํนวน ราคา และรายละเอียด

ปลีกยอ่ยทั้งหมด ปกติผูข้ายจะออกใหก้็เม่ือมีการจ่ายเงินค่าสินคา้ครบแลว้ โดยจะออกใหช่้วงท่ีจะทาํการส่ง

สินคา้แลว้ เพราะปลายทางตอ้งเอาไปใชเ้คลียสินคา้ 
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4.6 PACKING LIST 
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Packing List เอกสารท่ีออกหรือจัดเตรียมโดย ผูส่้งออกหรือผูข้าย เพื่อมอบให้แก่ผูซ้ื้อหรือผูน้ําเข้า 

จุดประสงคใ์นการใชน้ั้น กเ็พื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากรสามารถสุ่มตรวจสินคา้ไดส้ะดวกมากข้ึน และทาํใหผู้น้าํ

เขา้สามารถทราบรายละเอียดของสินคา้ในการส่งออกทั้งหมด เพ่ือสามารถนาํขอ้มูลไปวางแผนการขนถ่าย

สินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด มีลกัษณะคลา้ยๆกบั Invoice แต่มีขอ้มูลเพิ่มเติมมากกวา่ ไดแ้ก่ 

1.รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของหีบห่อ จาํนวนของหีบห่อ เคร่ืองหมายของหีบห่อ 

2.รายละเอียดเก่ียวกบัการบรรจุวา่แต่ละหีบห่อมีการบรรจุสินคา้ จาํนวนเท่าไหร่ อะไรบา้ง 

3.รายละเอียดเก่ียวกบันํ้าหนกัของสินคา้ ทั้งนํ้ าหนกัรวม นํ้าหนกัสุทธิ 

4.รายละเอียดเก่ียวกบัปริมาตรของสินคา้ของแต่ละหีบห่อ 
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4.7 PROFORMA INVOICE 

 

 

Proforma Invoice ตวัน้ีคือใบแจง้ราคาค่าสินคา้เพื่อให้คุณตรวจสอบรายละเอียดการซ้ือขายทั้งหมด โดยจะ

แสดงราคาจาํนวนวนัเวลาท่ีใชผ้ลิต เง่ือนไขในการโอนเงิน และ เทอมขนส่งดว้ยซ่ึงเจา้ใบน้ีจะมีความสาํคญั

กบัการทาํงานของคุณคือ คุณจะสามารถนาํไปจดัการการทาํงานของคุณได ้เช่น นาํไปเปิด L/C, ส่งต่อใหค้น

ดูแลสต๊อกสินคา้ ทาํทั้ งตน้ทุนและวางแผนสต๊อก, หรือ ส่งให้กับตวัแทนขนส่งเพื่อทาํการคิดคาํนวณ

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีคุณจะตอ้งเป็นคนจดัการ ซ่ึงกก็าํหนดโดยเทอมซ้ือขายท่ีปรากฏอยูบ่นเอกสาร 
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4.8 ใบรับรองของช่ัวคราว 

 

 

ใบรับรองของชัว่คราวเป็นใบท่ีทางบริษทัออกให้แก่ผูซ้ื้อซ่ึงใบรับของท่ีมีลายเซ็นผูรั้บของแลว้ ในกรณี

สินคา้สูญหาย ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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4.9 ใบเสร็จรับเงนิ 

 

ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมการผา่นพิธีการ 200 ต่อ 1 ฉบบั 
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บทที ่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
ผลจากการปฏิบติังานในLandco Sport & Musical Co,Ltd ในแผนก แผนก Import-Export ซ่ึงเป็น

แผนกท่ีเก่ียวกบัการ นาํเขา้และส่งออกสินคา้ เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัของบริษทั 
 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
 โครงงานท่ีทาํข้ึนมาน้ี บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้เพ่ือเพิ่มความคล่องตวัในการทาํงานของ
พนกังานใหม่หรือนกัศึกษาฝึกงาน ในการเร่ิมตน้ท่ีจะเรียนรู้เอกสารต่างๆและคาํศพัทท่ี์จาํเป็นต่อการส่ือสาร 
เราจึงจดัทาํโครงงานหัวขอ้คาํศพัท์และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อไปและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง แต่ทางบริษทัอนุญาตในนําเอกสาร
บางอย่างมาเป็นตวัอย่างในการศึกษาเท่านั้น ขอ้มูลหรือเอกสารบางส่วนจึงตอ้งไปเรียนรู้และเห็นในการ
ทาํงานจริง และตอ้งอาศยัระยะเวลาในการทาํงานและการสังเกต จึงจะรู้เทคนิคและมีความเช่ียวชาญมาก
ยิง่ข้ึน 
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิ 

1. ไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆท่ียงัไม่เคยรู้มาก่อน 
2. ไดพ้บปะและสร้างความสมัพนัธ์กบัพนกังานท่ีบริษทั 
3. ไดรู้้จกัขั้นตอนและวิธีการทาํงาน 
4. ไดฝึ้กความขยนัโดยการมาทาํงานใหท้นัตรงเวลาแลว้ไดท้าํกิจกรรมในตอนเชา้ 
5. ตรวจสอบเอกสารใบขนส่งสินคา้ขาเขา้และส่งออก 
6. สร้างรหสัสินคา้ 
7.เช็คสินคา้ใหม่ๆ 
8. ถ่ายภาพสินคา้ 
9. ทาํการบรรจุภณัฑสิ์นคา้ 
10. ไดรู้้จกัวิธีการสร้างรหสัสินคา้ 
11. ไดเ้รียนรู้การออกใบยมืสินคา้ 
 
 
 
 



25 
 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิ 
บริษทัมีบุคคลกรนอ้ยและไม่เพียงพอต่อการทาํงาน จึงทาํใหน้กัศึกษาสหกิจท่ีปฏิบติังานนั้นจะตอ้ง
ทาํงานในหลายหน้าท่ี เพื่อช่วยงานบริษทั การเดินไม่สะดวกเพราะมีระยะทางท่ีไกล และในการ
ทาํงานในแผนกExport-Import ซ่ึงมีประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการทาํธุรกิจ ในหลกัสูตรไม่มีการสอน 
และผูจ้ดัทาํจะเสนอแนะมหาวิทยาลยัต่อไป  

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากงานของแผนกท่ีมีจาํนวนมาก จึงเสนอแนะให้สถานประการควรรับพนักงานเพ่ิมมา
เพื่อท่ีจะรองรับกบังานท่ีมีจาํนวนมาก  
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