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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีเกิดข้ึนจากผู ้ปฏิบัติสหกิจศึกษาเห็นว่าการส่งออกสินไปยัง
ต่างประเทศมีขั้นตอนหลายขั้นตอน อีกทั้งในเร่ืองของเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีอยู่มาก จึงอาจจะ
เป็นปัญหาในการปฏิบติังานท่ีจะท าใหเ้กิดความผดิพลาด และท าใหง้านล่าชา้จนส่งผลเสียต่อบริษทั
ได ้
 
 โครงงานน้ีจึงได้รวบรวมขอ้มูลของการส่งออกสินคา้ทางเรือของ บริษัทไทยรอแยล
ฟรอเซนฟู๊ ด จ ากดั ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของเอกสารต่างๆท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งใชภ้าพรวมของ
ขั้นตอนการส่งออกสินคา้ทางเรือรวมไปถึงรูปแบบเง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ 
(International Commercial Teams) แลว้น าขอ้มูลต่างๆมาจัดท าเป็นแนวทางส าหรับการส่งออก
สินคา้เพื่อให้พนักงานใหม่ นักศึกษาสหกิจหรือบุคคลท่ีสนใจ น าไปใช้ในการท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยลดความผดิพลาดในงานไดดี้ข้ึนดว้ย 
 
ค าส าคญั  :  การส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศโดยการขนส่งทางเรือ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษากบังานท่ีไดรั้บมอบหมายในส่วนของการท าเอกสารการขนและ
ส่งออกสินคา้ เป็นขั้นตอนการท างานท่ีมีความส าคญัต่อแผนกอ่ืน ๆ และบริษทั เพราะเอกสารท่ีตอ้งใชใ้น
การขนส่งและส่งออกมีหลายประเภท ตอ้งใชค้วามละเอียดรอบครอบไม่ใหเ้กิดการผดิพลาด 

ดงันั้นผูจ้ดัท าเองจึงไดเ้ลง็เห็นความส าคญัท่ีจะจดัท าโครงงานน้ีข้ึนมาเป็นคู่มือตวัอย่าง แหล่งสืบคน้ขอ้มูล 
เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นประโยชน์กบัผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการท าเอกสารส่งออก เพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆท่ีตอ้งการจะศึกษา 

 

1.2. วตัถุประสงค์โครงงำน 

1.2.1.  เพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษารู้ถึงขั้นตอนและวิธีการส่งออกโดยการขนส่งทางเรือ 

1.2.2. เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในการท างาน รู้ถึงแหล่งท่ีมาของเอกสารประเภทต่างๆ 

1.2.3.  เพื่อใหเ้ป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จริงในการท างาน 

 

1.3. ขอบเขตของโครงงำน  
1.3.1.  ศึกษาระบบการน าส่งสินคา้ จนถึงขั้นตอนท่ีสินคา้ถึงมือผูรั้บ 

1.3.2.  ศึกษาการจดัท าโครงงานเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง  
          วนัท่ี 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

1.3.3.  ศึกษาการเตรียมขอ้มูล เอกสารต่างๆในการส่งออกสินคา้ 

 

1.4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1.  ท าใหไ้ดเ้รียนรู้ระบบต่างๆ และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว 

1.4.2.  ท าใหเ้กิดความช านาญมากข้ึนและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเองได ้

 



 

 

บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

ปัจจุบนัการขนส่งสินคา้ทางเรือเป็นช่องทางการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศท่ีไดรั้บความนิยม

สูงสุด ดว้ยสัดส่วนสูงราวร้อยละ 90 ของการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของไทย เน่ืองจากมีตน้ทุนค่า

ขนส่งต ่า และสามารถขนส่งสินคา้ไดค้ราวละมากๆ เม่ือเทียบกบัการขนส่งทางรถยนตแ์ละทางอากาศ 

การส่งออกสินคา้ทางเรือแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลกั คือ 

1. ขั้นตอนตรวจสอบสินคา้และเตรียมเอกสาร 

2. ขั้นตอนจองระวางเรือบรรทุกสินคา้ 

3. ขั้นตอนด าเนินการตามพิธีการศุลกากรส่งออก 

ซ่ึงแต่ละขั้นตอนประกอบดว้ยกิจกรรมปลีกยอ่ยจ านวนมาก และมีบางขั้นตอนท่ีซอ้นทบักนั ดงันั้นการ

ท าความเขา้ใจถึงรายละเอียดของการส่งออก จึงช่วยในการวางแผนจดัการ ท าใหเ้วลาท่ีใชใ้นการส่งออก

สั้นลง รวมถึงช่วยประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ไดอี้กดว้ย 

2.1. ขั้นตอนการส่งออกสินค้าทางเรือเบือ้งต้น 

2.1.1.  ตรวจสอบสินคา้และเตรียมเอกสารส่งออก หลงัจากผลิตและรวบรวมสินคา้ตามท่ีระบุ

ไวใ้นสัญญาสั่งซ้ือสินคา้เรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปท่ีบริษทัตอ้งจดัการ คือการเตรียม

เอกสารส่งออก และจองระวางเรือ ซ่ึงเอกสารท่ีตอ้งเตรียมพร้อมส าหรับการส่งออก คือ

ใบรับรองต่างๆ ตามกฎระเบียบ การส่งออกสินคา้ของไทย หนงัสือรับรองแหล่งก าเนิด

สินคา้ท่ีออกโดยกรมการคา้ต่างประเทศ และใบรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีประเทศผูน้ าเขา้

ก าหนด อาทิ หนงัสือรับรองสุขลกัษณะจากกรมควบคุมโรค เป็นตน้ 

2.1.2.  จองระวางเรือบรรทุกสินคา้    บริษทัสามารถจองระวางเรือโดยเลือกใชบ้ริการจากสาย

การเดินเรือโดยตรง หรือติดต่อผู ้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ Freight 

Forwarder (FF) เป็นตวักลางว่าจา้งสายการเดินเรืออีกทอดหน่ึง หากเลือกใชบ้ริการจาก 

FF ส่ิงท่ีบริษทัตอ้งท า คือเตรียมสินคา้ส่งออกใหพ้ร้อมก่อนบรรจุลงตูค้อนเทนเนอร์ โดย

อาจเลือกใช้บริการให้ FF มารับสินคา้ท่ีบริษทัเอง หรือใช้รถบรรทุกขนส่งสินคา้มาท่ี

คลงัสินคา้ ของ FF ก่อนบรรจุสินคา้ลงตู ้ขณะท่ี FF จะเป็นผูท้  าการ จองระวางเรือ บรรจุ 

สินคา้ลงตู ้และ เคล่ือนยา้ยตูสิ้นคา้ลงเรือ 

2.1.3.  ด าเนินการตามพิธีศุลกากรส่งออก ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
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1. กรอกขอ้มูลและยื่นใบขนสินคา้ขาออกผ่านระบบ VANS (Value Added Network 

Services) ซ่ึงเป็นระบบอินเตอร์เน็ตของกรมศุลกากร ซ่ึงเอกสารส าคญัท่ีตอ้งเตรียม 

ประกอบดว้ย ใบขนส่งสินคา้ขาออก บญัชีราคาสินคา้ ใบอนุญาตส่งออก ใบรับรอง

แหล่งก าเนิดสินคา้ เป็นตน้ 

2. ศุลกากรตรวจสอบขอ้มูลรายละเอียดความถูกตอ้งในใบขนสินคา้ขาออกและเอกสาร

อ่ืนๆแลว้ จะออกเลขท่ีใบขนส่งสินคา้ขาออก และภาระภาษีท่ีผูส่้งออกตอ้งช าระ 

จากนั้นระบบจะส่งขอ้มูลกลบัมาใหบ้ริษทัหรือ FF อีกคร้ัง แต่หากกรมศุลกากรตรวจ

พบว่าท่านยงักรอกรายละเอียดไม่ครบถว้น หรือตรวจพบขอ้ผิดพลาดใดๆ ในใบ

ขนส่งสินคา้ขาออก ระบบจะส่งขอ้มูลทั้งหมดกลบัมา เพื่อด าเนินการใหม่ทั้งหมด 

3. ช าระภาษีอากร   การช าระภาษีสามารถยื่นช าระภาษีท่ีกรมศุลกากรโดยตรง หรือ

ช าระผา่นทางธนาคารพาณิชย ์

4. การบรรจุ และการเคล่ือนยา้ยสินคา้   หลงัจากช าระภาษีแลว้ FF จะเป็น ผูด้  าเนินการ

บรรจุสินคา้ใส่ตูค้อนเทนเนอร์ และป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตของกรม

ศุลกากร ซ่ึงหากขอ้มูลครบถ้วนถูกต้องกรมศุลกากรจะแจ้ง  เลขท่ีใบก ากับการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้ และ FF ท าการพิมพใ์บขนส่งสินคา้ซ่ึง ระบุเลขท่ีการขนยา้ยสินคา้

ใหก้บั FF และ FF เคล่ือนยา้ยสินคา้ไปท่ีท่าเรือ หลงัจากนั้น เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ี

ท่าเรือจะตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ส่งออก อีกคร้ังหน่ึง โดยแบ่งสินคา้ออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ สินคา้ท่ีไดรั้บยกเวน้การตรวจ  (Green Line) จะสามารถขนยา้ยสินคา้ลงเรือได้

ทนัที แต่หากเป็นสินคา้ท่ีตอ้ง ผ่านการเปิดตรวจ (Red Line) เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร

จะเปิดตูค้อนเทนเนอร์เพื่อตรวจสอบว่าสินคา้ในตูต้รงกบัสินคา้ท่ีระบุในใบขนสินคา้

ขาออกหรือไม่ และสินคา้ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ ครบถว้น

ตาม กฎระเบียบขั้นตอนการส่งออกรายสินคา้หรือไม่ ก่อนน าสินคา้ลงเรือบรรทุก

สินคา้ 

 

2.2. การเช่าตู้คอนเทนเนอร์ 

2.2.1. การเช่าตูสิ้นคา้แบบเต็มตู ้Full Container Load (FCL) สินคา้ภายในตูเ้ป็นของผูส่้งออก

เพียงรายเดียว ส่วนใหญ่การเช่าตูล้กัษณะน้ีจะท าโดยผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีมีปริมาณการ
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ส่งออกคราวละมากๆ หรือใชบ้รรทุกสินคา้ท่ีมีราคาแพง เพื่อป้องการความเสียหายจาก

รอยขีดข่วน อาทิ รถยนตร์าคาแพง 

2.2.2. การเช่าตูสิ้นคา้แบบไม่เต็มตู ้Less than Container Load (LCL)  สินคา้ภายในตูเ้ป็นของผู ้

ส่งออกหลายราย ส่วนใหญ่เป็นการเช่าตูโ้ดยผูส่้งออกขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีมี

ปริมาณการส่งออกสินคา้ในแต่ละคร้ังไม่มากนัก สินคา้ของผูส่้งออกแต่ละรายจะบรรจุ

ภายในลงัไมห้รือกล่อง และวางเรียงซอ้นกนัอยูภ่ายในตูค้อนเทนเนอร์ 

2.3. ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์  

2.3.1. Dry Cargoes เป็นตูท่ี้ใส่สินคา้ทัว่ไปท่ีมีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีไม่

ตอ้งการรักษาอุณหภูมิ โดยสินคา้ท่ีเขา้ตูแ้ลว้จะตอ้งมีการจดัท าท่ีกั้นไม่ใหสิ้นคา้เคล่ือนท่ี

หรือขยบั ซ่ึงอาจจะใชถุ้งกระดาษท่ีมีการเป่าลม ท่ีเรียกว่า Balloon Bags มาวางอดัไวใ้น

ช่องว่างของสินคา้กับตวัตู  ้หรืออาจใช้ไมม้าปิดกั้นเป็นผนังหน้าตู  ้ท่ีเรียกว่า Wooden 

Partition หากใชเ้ป็นเชือกไนลอนรัดหนา้ตู ้กจ็ะเรียกวา่ Lashing 

2.3.2.  Refrigerator Cargoes เป็นตูสิ้นคา้ประเภทท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู ้

ซ่ึงท าตามมาตรฐานตอ้งสามารถปรับอุณหภูมิไดอ้ยา่งนอ้ย –18 องศาเซลเซียส โดยเคร่ือง

ท าความเยน็น้ีอาจจะติดอยูก่บัตวัตูห้รือมีปลัก๊ใชก้ระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู ้โดยจะตอ้ง

มีท่ีวดัอุณหภูมิแสดงใหเ้ห็นสถานะของอุณหภูมิของตูสิ้นคา้ 

2.3.3. Garment Container เป็นตูสิ้นคา้ท่ีออกแบบส าหรับใชใ้นการบรรจุสินคา้ท่ีเป็นเส้ือผา้ โดย

มีราวส าหรับแขวนเส้ือ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะใชก้บัสินคา้ท่ีเป็น Fashion ซ่ึงไม่ตอ้งการท่ีจะ

มีการพบัหรือบรรจุใน Packing ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้ส้ือผา้มีการยบัหรือไม่สวยงาม  

2.3.4. Open Top เป็นตู ้ซ่ึงส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา 

ส าหรับใชใ้นการวางสินคา้ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัร ซ่ึงไม่สามารถขนยา้ยผา่นประตูตู ้

ได ้จึงตอ้งขนยา้ยโดยการยกส่วนบนของตูแ้ทน  

2.3.5. Flat-rack เป็นพื้นราบมีขนาดกวา้งและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน โดยจะ

เป็นตูค้ลา้ยกบั Container ท่ีมีแต่พื้น Platform ส าหรับใส่สินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นพิเศษ เช่น 

เคร่ืองจกัร , แท่งหิน , ประติมากรรม , รถแทรกเตอร์ ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ี อาจจะขนส่งดว้ย

เรือท่ีเป็น Conventional Ship แต่หากเม่ือขนส่งดว้ยเรือระบบ Container แลว้ก็จะตอ้งมา

วางใน Flat rack เพื่อใหส้ามารถจดัเรียงกองในรูปแบบท่ีเป็น Slot ซ่ึงเป็นลกัษณะของเรือ

ท่ีเป็น Container 
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2.4. การคดิค่าระวางเรือ 

2.4.1. Weight Ton ค านวณจากน ้ าหนักสินคา้ท่ีบรรทุก และจะมีอัตราการคิดท่ีแตกต่างกัน

ตามแต่ละประเภทของสินคา้ 

2.4.2. Measurement ค านวณจากปริมาตรของสินคา้ คือ เป็นการวดัขนาดของสินคา้ กวา้ง x ยาว 

x สูง ค  านวณออกมาเป็น ลูกบาศก์เมตร (M3 หรือ CBM) มกัจะใชก้บัสินคา้ท่ีมีลกัษณะ 

Bulk คือ มีลกัษณะเป็น Size Insentive เช่น เส้ือผา้ , ฝ้าย แต่ทั้งท่ีจะตอ้งมีการชัง่น ้ าหนัก 

โดยเปรียบเทียบวา่ หากน ้าหนกั (Weight Ton) สูงกวา่ กจ็ะคิดค่าระวางจากน ้าหนกั 

2.4.3. V (Ad Valorem Goods) ค านวณจาก Degree สินคา้มีราคาสูง ถึงแมว้่าจะมีปริมาตรน้อย 

น ้ าหนกัไม่มาก แต่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ การคิดค่าระวางก็จะคิดเพิ่มอีก 3-5 เท่า 

ตามมูลค่าสินคา้ 

2.4.4. ค่าระวางพิเศษ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายทั้งหลายท่ีบริษทัเรือ คิดเพิ่มเติมจากค่าระวางพื้นฐาน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

1. ค่าระวาง Surcharge เป็นค่าใชจ่้ายพิเศษท่ีมีการเรียกเกบ็ เน่ืองในกรณีต่างๆ เช่น ภยัสงคราม 

หรือในช่วงท่ีมีการ Peak Season 

2. Terminal Handling Charge : THC เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ ขนถ่ายสินคา้ทั้งตน้ทางและ

ปลายทาง ไดแ้ก่ การใชเ้ครนท่ีเรียกวา่ Top คือ ค่าภาระ , ค่าลากตูสิ้นคา้ 

3. Bunker Adjustment Factor : BAF เป็นค่าระวางพิเศษ ชดเชนภาระค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมี

การปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากเกิดวิกฤติการณ์ดา้นน ้ ามนั ซ่ึงท าให้บริษทัเรือมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน

กว่าตน้ทุนปกติ ก็จะมีการเรียกเก็บค่า BAF หรือท่ีเรียกง่ายๆว่า Bunker Charge ซ่ึงอาจจะ

ข้ึนและลงได ้เป็นไปตามดุลยภาพของ Demand & Supply 

4. Currency Adjustment Factor : CAF เป็นค่าปรับอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา โดยค่าระวางเรือ

ส่วนมาก จะเรียกเก็บเป็นเงินสกุลดอลล่าสหรัฐฯ หากกรณีอตัราแลกเปล่ียนมีการผกผนั 

ทางบริษทัเรือกจ็ะมีการเรียกเกบ็ 

5. Congestion Surcharge เป็นค่าใชจ่้ายพิเศษเน่ืองจากความแออดัในท่าเรือ เป็นค่าใชจ่้ายท่ี

เรียกเก็บเน่ืองจากบางท่าเรืออาจมีการบริหารจดัการไม่ดี ท าให้มีการขนยา้ยตูข้ึ้นและลง

ล่าชา้กว่าเกณฑท่ี์ทางบริษทัเรือก าหนดไว ้ซ่ึงอาจจะเกิดจากเหตุอ่ืน เช่น การจราจรท่ีติดขดั 

การนดัหยดุงานของคนงาน ซ่ึงมีผลท าใหง้านล่าชา้ 
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6. Bill of Lading Charge : B/L Charge ค่าออกใบตราส่ง เป็นค่าธรรมเนียมในการท่ีบริษทัเรือ

ตอ้งจดัพิมพใ์บ Bill of Lading ซ่ึงเป็นเอกสารส าคญัท่ีใชใ้นการแสดงสถานะภาพ (Status) 

วา่สินคา้ไดมี้การขนส่งไปกบับริษทัเรือ ซ่ึง B/L หรือท่ีเรียกว่าใบตราส่งจะมีออกเป็นหลาย

ฉบบั เช่น ฉบบัท่ีเรียกว่า Original , Duplicate Original , Triple Original และ Copy Non-

Negotiate ทั้งหมดน้ีทางบริษทัเรือจะเรียกเกบ็เป็นค่าใชจ่้ายในการท าเอกสาร 

7. AMSC : Advance Manifest Security Charge เป็นค่าใช้จ่ายในการท่ีบริษัทเรือตอ้ง Input 

Data 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า ท่ีเรียกว่า 24 Hour Rules ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

มาตรการความร่วมมือ การป้องกันผู ้ก่อการร้ายท่ีเรียกว่า C-TPAT (Customs Trade 

Partnerships Against Terrorism) ซ่ึงประเทศไทยถูกจดัอยูใ่นล าดบัสุดทา้ยของ Top Twenty 

Mega Port ในการขนส่งสินคา้ จึงตอ้งเสียค่า AMSC Charge รวมถึงการแกไ้ขเอกสาร 

 

2.5. เอกสารเพือ่การส่งออก 

2.5.1. BILL OF EXCHANGE (ตัว๋และเงินหรือดราฟท)์ 

เป็นตราสารท่ีผูรั้บประโยชน์ (ผูส่้งออก) เป็นผูส่้งขายตัว๋แลกเงินคือตราสารท่ีเปล่ียนมือไดช้นิดหน่ึง มี

ค  าสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยปราศจากเง่ือนไข ออกโดยบุคคลหน่ึงเรียกว่าผูส้ั่งจ่าย (DRAWEE) 

จ่ายเงินให้บุคคลท่ีสามเม่ือครบก าหนดเวลาเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือจ่ายตามค าสั่งของบุคคลท่ี

สามนั้น 

 

2.5.2. EXPORT LICENCE (ใบอนุญาตส่งออก) 

ตามปกติแลว้สินคา้ท่ีตอ้งขอใบอนุญาตส่งออกมกัจะเป็นสินคา้จ าพวกวตัถุดิบเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ี

มีการขาดแคลน สินคา้ท่ีใชท้างการทหาร หรือในบางคร้ังการก าหนดให้มีการขอใบอนุญาตส่งออกถา้

เป็นผลมาจากนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดประเทศ

หน่ึงเป็นตน้ 

 

2.5.3. CERTIFICATE OF ORIGIN (C/O) (ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้) 

วตัถุประสงคห์ลกัของเอกสารน้ีคือ การเรียกร้องสิทธิพิเศษทางภาษีสินคา้ในประเทศท่ีน าเขา้ หมายถึง

การส่งออกสินคา้จากประเทศก าลงัพฒันา รวมทั้งประเทศไทยไปยงัประเทศท่ีใหสิ้ทธิพิเศษทางศุลกากร

หรือเรียกว่า จี.เอส.พี (GSP) นั้น เอกสารน้ี จะเป็นเคร่ืองแสดงถึงแหล่งก าเนิดสินคา้ของประเทศผู ้
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ส่งออกเพื่อใหป้ระเทศน าเขา้ยอมรับและใหสิ้ทธิพิเศษดงักล่าว นอกจากน้ีใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้น้ี

จะใช้ส าหรับการพิสูจน์ด้วยว่าสินค้านั้ นไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์การน าเข้าของประเทศนั้ น ๆ ด้วย 

ฉะนั้ นการออกใบรับรองแหล่งก า เ นิดสินค้า  ห รือ c/o จะสามารถกระท าได้ 2 ลักษณะคือ 

- การรับรองเพื่อใชสิ้ทธิพิเศษทาง ศุลกากรจะตอ้งรับรองโดยส่วนราชการผูรั้บผดิชอบในเอกสารน้ี คือ

กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

- การรับรองเพื่อการคา้ขายทัว่ไปหรือเม่ือลูกคา้ตอ้งการ สามารถออกใบรับรองไดโ้ดยสภาหอการคา้เพื่อ

รับรองตน้ก าเนิดของสินคา้นั้น 

 

2.5.4. CERTIFICATE OF VALUE (ใบรับรองมูลค่าสินคา้) 

บางคร้ังมูลค่าสินคา้ท่ีแสดงในใบก ากบัสินคา้ (INVOICE) อาจตอ้งไดรั้บการยนืยนัโดยใบรับรองมูลค่า

สินคา้ ซ่ึงตอ้งมีลายเซ็นของผูส่้งออกก ากบัอยูด่ว้ย โดยระบุความจริงทางราคาอยา่งชดัเจน หรือไม่ท าให้

เขา้ใจเป็นอยา่งอ่ืน ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายไดเ้ลยในเร่ืองราคาซ้ือซ่ึงการระบุเช่นน้ีจะปรากฏใน Consular 

Invoice เช่นเดียวกนั 

 

2.5.5. CERTIFICATE OF WEIGHT (ใบรับรองน ้าหนกัของสินคา้) 

เป็นเอกสารแสดงน ้ าหนักของสินค้าทั้ งจ  านวน อาจจะออกโดยบริษัทหรือส านักงานตรวจสอบ

มาตรฐานสินคา้หรือส่วนราชการ ใบรับรองน้ีอาจระบุโดยผูส่้งออกได ้เวน้แต่เลตเตอร์ออฟเครดิตจะ

ระบุเป็นอย่างอ่ืน ใบรับรองแสดงน ้ าหนักของสินค้า ต้องรับรองน ้ าหนักของสินคา้ตามท่ีระบุใน

ใบก ากบัสินคา้และจะตอ้งไม่ขดักบัเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีเลตเตอร์ออฟเครดิตระบุไว ้

 

2.5.6. CERTIFICATE OF INSPECTION (ใบรับรองการตรวจสอบ) 

ผูซ้ื้อบางรายตอ้งการใบรับรองการตรวจสอบ เพื่อแน่ใจว่าสินคา้ท่ีสั่งซ้ือนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผู ้

ส่งออกตอ้งจดัการเร่ืองเหล่น้ีใหลู้กคา้ของตนเอง 

 

2.5.7. CERTIFICATE OF HEALTH (หนงัสือรับรองคุณภาพและอนามยั) 

การส่งออกสินคา้ประเภทอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ประเทศผูซ้ื้อสินคา้ส่วนใหญ่จะมีขอ้ก าหนด

ท่ีเขม้งวดเก่ียวกบัส่ิงปนเป้ือนทั้งทางเคมีและทางจุลชีวะ ตลอดจนซากสัตวส่ิ์งสกปรกและสารพิษต่าง ๆ 

ทั้งน้ีจะมีการตรวจวิเคราะห์อยูเ่ป็นประจ า สินคา้ซ่ึงมีการปริมาณส่ิงเจือปนดงักล่าวสูงกว่าก าหนด อาจ
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ถูกกนัหรือหา้มเขา้ ดงันั้นการส่งออกสินคา้อาหารและผลิตภณัฑท์างเกษตรจึงตอ้งมีหนงัสือคุณภาพและ

อนามัยแสดงให้ทราบ ถึงความปลอดภัย ในการบ ริโภคไปด้วย  จึ งจะอนุญาตให้น า เข้า  

การส่งออกสินคา้ของไทยท่ีต้องมีใบรับรองคุณภาพ จึงมีหน่วยงานของรัฐท่ีให้บริการตรวจสอบ

คุณภาพหลายหน่วยงานดว้ยกนั อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานท่ี

การตรวจสอบคุณภาพและออกหนงัสือรับรองใหแ้ก่ผูส่้งออกมานานและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป การขอรับรอง

หนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ตอ้งยื่นค าร้องแจง้ความจ านงขอรับหนังสือรับรองคุณภาพอาหารเพื่อ

ส่งไปยงัประเทศผูซ้ื้อใดพร้อมส่งตวัอย่างสินคา้ท่ีผลิตเพื่อวิเคราะห์ด้วย เจา้หน้าท่ีจะพิจารณาตาม

มาตรฐานของประเทศท่ีส่งไปก่อนท่ีจะออกหนงัสือรับรองใหเ้ช่นตวัอยา่งต่อไปน้ี 

- ใบรับรองคุณภาพมาตราอาหาร : Analysis and Health Certificate 

- ใบรับรองปริมาณสารปรอท : Mercury Certificate 

- ใบรับรองอาหารสดแช่แขง็ส่งไปยงัประเทศฝร่ังเศส : Health Certificate Model I 

- ใบรับรองอาหารกระป๋องส่งออกไปยงัประเทศฝร่ังเศส : Health Certificate Mode II 

- ใบรับรองคุณภาพอาหารแหง้ และ อ่ืน ๆ : Health Certificate Mode II 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงของทางราชการท่ีสามารถให้

การรับรองคุณภาพอาหารและผลิตภณัฑท์างการเกษตร มีวตัถุประสงคใ์ห้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบ

และออกใบรับรองคุณภาพอาหารและผลิตเกษตร , เพื่อการส่งออกใหไ้ดม้าตรฐานและคุณภาพตรงตาม

มาตรฐานของนานาประเทศ และเพื่อลดปัญหาการเกษตรของไทยอีกดว้ย ผูผ้ลิต หรือ ผูส่้งออก สินคา้

ในกลุ่มอาหารและผลิตภณัฑค์วรศึกษาขอ้มูลไดท่ี้ กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ตวัอยา่งเอกสาร “หนงัสือรับรองคุณภาพอาหาร” ท่ีออกใหห้น่วยงานท่ีกล่าวมาน้ี 

- ใบรับรองการตรวจสอบอาหารปนเป้ือน : SANITARY CERTIFICATE 

- ใบรับรองผลการวิเคราะห์ทางเคมี : MYCOTOXIN CERTIFICATE 

- ใบรับรองการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษ : ANALYSIS CERTIFICATE 

- ใบรับรองการตรวจปริมาณโลหะหนกัฯ : HEAVY CERTIFICATE 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการออกใบรับรองคุณภาพของสินคา้อยู่หลายหน่วยงาน

ดว้ยกนั ควรจะพิจารณาความเหมาะสมล่วงหนา้จะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

- กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ 

- กรมวิทยาศาสตร์การบริการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
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- มหาวิทยาลยัมหิดล 

- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- สถาบนัคน้ควา้และวิจยัผลิตภณัฑอ์าหาร ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- สภาวิจยัฯ 

 

2.5.8. OCEAN BILL OF LADING ( B/L ) ( ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล ) 

เป็นเอกสารส าคญัท่ีสุด เม่ือมีการส่งสินคา้ทางทะเล Bill of Lading เป็นใบรับรอง มอบสินคา้ของบริษทั

เรือท่ีท าการส่งออก (ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดต่อไป ) 

ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล เป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินคา้ และเป็นหลกัฐานสญัญาของบริษทัเรือท่ีจะ

ขนส่งสินคา้ทางเรือ ของประเทศส่งออกไปยงัท่าเรือปลายทาง ใบตราส่งสินคา้มีหลายชนิดดงัน้ี คือ 

- CLEAN B/L (ใบตราส่งสินคา้ท่ีบริษทัเรือไม่ไดบ้นัทึกแจง้ขอ้บกพร่องของสินสินคา้ / หรือ 

การบรรจุหีบห่อ) 

- NON-NEGOTIABLE OR STRAIGHT B/L เป็นใบตราส่งสินคา้ท่ียินยอมให้มีการส่งมอบให้

แกผู้รั้บสินคา้ (CONSIGNER )ท่ีระบุไวเ้ท่านั้น จะโอนใหผู้อ่ื้นมารับไม่ได ้

- ORDER B/L ใบตราส่งสินคา้ท่ีออกโดยมีการส่งมอบสินคา้ตามค าสั่งปกติตามค าสั่งของผูส่้ง

สินคา้หรืออาจเป็นลอย ๆ ซ่ึงตอ้งมีการสลกัหลงัโดยผูส่้งสินคา้เพื่อเป็นการโอนสิทธ์ิในสินคา้

ให้กบัผูท้รง ( HOLDER ) หรือผูท่ี้ไดรั้บการโอนสิทธ์ิให้ โดยเจาะจงการสลกัหลงัใบตราส่ง

สินคา้มาถึงแลว้เท่านั้น 

- ORDER “ NOTIFY” B/L  เหมือนกบัใบตราส่งสินคา้ชนิด “ORDER” เพียงแต่เพิ่มขอ้ความใน

ใบตราส่งสินคา้ ว่าเม่ือสินคา้ถึงเมืองท่าปลายทางแลว้ ตวัแทนบริษทัเรือท่ีมีเมืองท่าปลายทาง 

จะแจง้ให้กบัผูรั้บสินคา้ทราบ การแจง้น้ีไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิ ในสินคา้นั้นให้กบัผูรั้บ

แจง้ เพียงเป็นเร่ืองแจง้ใหท้ราบวา่สินคา้มาถึงแลว้เท่านั้น  เป็นตราสารแสดงสิทธ์ิของผูท้รงและ

เปล่ียนมือได ้(NEGOTIABLE INSTRUMANT) คือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินคา้และโอน

สิทธิต่อ ๆ กนัได ้

BILL OF LADING น้ียงัแบ่งออกเป็น 

- THROUGH BILL OF LANDING เป็นใบตราส่งออกในกรณีท่ีการขนส่งทั้งทางบกและทาง

ทะเล ซ่ึงระบุการขนส่งไวต้ลอดทาง ปกติผูรั้บขนส่งคนแรกจะเป็นผูอ้อกใบตราส่งชนิดน้ี 
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- RECEIVED FOR SHIPMENT BILL OF LANDING เป็นใบตราส่งสินคา้ชนิดท่ีมีลกัษณะเป็น

เพียงสัญญาแสดงว่าไดรั้บการสินคา้ไวเ้พื่อจะท าการขนส่ง แต่ยงัไม่เป็นท่ีแน่นอนว่าสินคา้ได้

ข้ึนเรือล าท่ีระบุไวเ้ป็นการเรียบร้อยแลว้ 

- SHIPPED ON BOARD BILL OF LADING เป็นใบตราส่งซ่ึงแสนดงว่าสินคา้ไดข้ึ้นเรือระวาง

เรือเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

- CHARTER PARTY  BILL OF LADING  เป็นใบตราส่งท่ีผูรั้บขนไดเ้ช่าเรือของผูอ่ื้นมารับท า

การขนส่งสินคา้ซ่ึงระบุเง่ือนไขใหส้ญัญาขนส่งติดแยกจากใบตราส่งชนิดอ่ืน 

 

2.5.9 THE COMMERCIAL INVOICE (ใบก ากบัสินคา้หรือบญัชีราคาสินคา้) 

มีสาระส าคญัในใบก ากบัสินคา้ ควรตรวจสอบใหถู้กตอ้ง มีท่ีน่าสนใจอีกคือ 

- สินคา้ในใบก ากบัสินคา้จะตอ้งไม่แสดงวา่เป็น “สินคา้ท่ีใชแ้ลว้”(USED), “สินคา้ท่ีเปล่ียนแปลง

แก้ไขใหม่” (REBUILT) หรือ “สินคา้ท่ีเปล่ียนมือ” (SECONDHAND) เวน้แต่เลตเตอร์ออฟ

เครดิตจะอนุญาตไวโ้ดยเฉพาะใบก ากบัสินคา้จะตอ้งมีการประทบัตรารับรองอยา่งถูกตอ้งตาม

กฎหมายโดยสถานทูต หรือ กงสุลท่ีเก่ียวกนั ถา้เลตเตอร์ออฟเครดิตระบุไว ้เคร่ืองหมายและ

ตวัเลขบนหีบห่อ(SHIPPED MARKS & NUMBERS) ในใบก ากบัสินคา้จะเหมือนกบัใบตรา

ส่ง (BILL OF LADING) หรือ เหมือนกบัเอกสารการส่งสินคา้อ่ืน ๆ เหมือนกบัเคร่ืองหมายหีบ

ห่อ และตวัเลขท่ีก าหนดไวใ้นเลตเตอร์ออฟเครดิต 

ใ บก า กับ สิ นค้ า จ ะ ต้อ ง ไ ม่ ร ว ม ค่ า ใ ช้ จ่ า ย พิ เ ศ ษ อ่ื น  ๆ  เ ช่ น  ค่ า น า ยหน้ าCOMMISSION) 

ค่าเก็บรักษาสินค่า (STORE CHARGES) ค่าโทรเลข(CABLE CHARGES) ค่าธรรมเนียม ในการส่ง

สินคา้ล่าชา้กวา่ท่ีก าหนด (DEMURRAGE) เป็นตน้ เวน้แต่เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีจะก าหนด 

- ถา้ยงัไม่มีการยื่นใบก ากบัสินคา้ชนิดชัว่คราว (PROVISIONAL INVOICE) ธนาคารจะไม่รับ

ใบก ากบัสินคา้ชนิดชัว่คราว ยกเวน้แต่เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีก าหนดไว ้

- ถา้เลตเตอร์ออฟเครดิตอนุญาตใหมี้การส่งสินคา้เป็นบางส่วน (PARTIAL SHIPMENTS) มูลค่า

ของสินคา้ในก ากบัสินคา้จะตอ้งไดส้ดัส่วนกบัจ านวนสินคา้ท่ีแบ่งส่งนั้น 

 

2.5.10 CUSTOMS INVOICE (ใบก ากบัสินคา้ของศุลกากร) 

ในทางประเทศจะก าหนดให้ใชใ้น CUSTOMS INVOICE โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศในเครือจกัรภาพ

องักฤษ และ ประเทศในอฟัริกาบางประเทศ  ลกัษณะของใบ CUSTOMER INVOICE คือ ใบก ากับ
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สินคา้ ( OFFCIAL INVOICE ) ท่ีจะตอ้งเตรียมเป็นฟอร์มพิเศษ ออกโดยผูมี้อ  านาจทางศุลกากรระบุ

ราคาสินคา้ทางศุลกากรเพื่อสะดวกในการค านวณภาษีปกติรายการสินคา้ แต่ละชนิดจะแยกราคาสินคา้

ระหวา่งเรือและค่าเบ้ียประกนัออกจากกนั 

ตวัอยา่งประเทศท่ีใชใ้นใบก ากบัสินคา้ของศุลกากร หรือ CUSTOMER INVOICE น้ี ไดแ้ก่ 

แคนาดา,ฟิจิ, ชามวั, แซนเนีย , กานา ไนจีเรีย และ อิสราเอล 

ส าหรับ CANADA CUSTOMER INVOICE นั้นกรมศุลกากรแคนาดาไดมี้การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด

และแบบฟอร์มแบบใหม่โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2528 เป็นตน้มา กรมศุลกากรแคนาดา

ไดแ้จง้รายละเอียดในการกรอกแบบฟอร์มใหม่น้ีสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

- การส่งสินคา้ไปยงัแคนนาดา เพื่อการคา้ทั้งหมดหากมีมูลค่าเท่ากนั หรือสูงกว่า 800 เหรียญ

แคนาดา ( เดิมก าหนด 500 เหรียญแคนนาดา ) แลว้จะตอ้งส่งเอกสาร CANADA CUSTOMER 

INVOICE ซ่ึงระบุรายละเอียดตามแบบท่ีกรมศุลกากรก าหนดไว ้

- CUSTOMER INVOICE ของแคนนาดาอาจจดัเตรียมไดท้ั้งผูส่้งออก หรือผูน้ าเขา้ หรือตวัแทน

จ าหน่าย 

- รายละเอียดในใบ CUSTOMER INVOICE จะตอ้งระบุช่ือผูซ้ื้อและผูข้ายสินคา้แยกรายละเอียด

ของราคาสินค้าออกจากค่าขนส่งค่าบรรจุหีบห่อ เพื่อส่งออกให้ชัดเจน โดยปกติการใช้ 

CANADA CUSTOMER INVOICE 

 

2.5.11 CONSULAR INVOICE (ใบก ากบัสินคา้ของกงสุล) 

กฎเกณฑก์ารน าเขา้ของบางประเทศ ก าหนดไวจ้ะตอ้งมีใบก ากบัสินคา้ ซ่ึงรับรองโดยสถานทูตของคนท่ี

ตั้งอยูใ่นประเทศของผูข้าย เพื่อรับรองราคา ดงันั้น จึงขอให้สถานทูตกงสุลเป็นผูอ้อกใบก ากบัราคา ซ่ึง

ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ให้สถานกงสุลตามระเบียบนั้น สาระส าคญัท่ีควรเป็นขอ้สังเกตในแบบฟอร์มน้ี

ไดแ้ก่ 

- แบบฟอร์มใบก ากบัราคาสินคา้ท่ีออกโดยสถานกงสุลตอ้งไดรั้บการประทบัตราทางราชการ 

และลงนาม โดยสถานกงสุลของประเทศท่ีน าเขา้ เวน้แต่เลตเตอร์ออฟเครดิตจะอนุญาตให้

ใบก ากบัราคาสินคา้นั้น ๆ ออกโดยสถานกงสุลของประเทศพนัธมิตรอ่ืน ๆ 

- จะตอ้งกรอกขอ้ความท่ีตอ้งการลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้สมบูรณ์ ในบางประเทศ จะคิด

ค่าปรับส าหรับการละเวน้การเติมขอ้ความในแบบฟอร์มนั้นดว้ย 
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- ตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ความใน CONSULAR FORMS ถา้จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง

จะตอ้งมีหนงัสือของสถานกงสุลนั้นก ากบั หากไม่มีหนงัสือก ากบั บางประเทศอาจคิดว่าปรับ

ได้ ตัวอย่างประเทศท่ีใช้ใบก ากับสินค้าของกงสุล เช่น ประเทศโบลิเวีย ซ่ึงจะเรียกว่า 

OFFICIAL COMERCIAL INVOICE นอกจากน้ีมี 4ประเทศท่ีใชแ้ละตอ้งแปลเป็นภาษาสเปน 

ไดแ้ก่ สาธารณรัฐโดมินิกนั,ฮอนดูรัส,ปารากวยั และ ปานามา ซ่ึงใชท้ั้งภาษาองักฤษและสเปน

โดยปกติจะใชส้ าเนา 3-5 ฉบบั 

 

2.5.12 F.T.1 (Foreign Transaction) แบบธุรกิจต่างประเทศ ธ.ต. 1 

ธ.ต.1 คือแบบพิมพข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม พรบ. ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 เป็น

รายงานการส่งออก ๖ใชส้ าหรับการส่งออกท่ีมีมูลค่าคร้ังละเกินกวา่ 500,000 บาท ) ซ่ึงผูส่้งออกเป็นผูย้ืน่

ประกอบใบขนสินคา้ขาออกโดยจดัท า 2 ฉบบั คือ 1.) ตน้ฉบบั 2.) ส าเนา แบบพิมพ ์ธ.ต. 1 น้ีขอรับได้

จากกรมศุลกากร และไม่ตอ้งมีการรับรองจากธนาคารพาณิชย ์

 

2.5.13 CERTIFICATE OF FUMIGATION (ใบรับรองการรมยา) 

ส าหรับสินคา้ทุกชนิดท่ีเป็นผลิตภณัฑ์จากพืช เพื่อเป็นการทายศตัรูพืชทุกชนิดนอกจากนั้น เป็นการ

ท าลายเช้ือราต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหว่างการขนส่งสินคา้ ดังนั้นกรรมวิธีการรมควนัจึงเป็นการ

ป้องกนัท่ีตน้เหตุไดอ้ยา่งดี 

 

2.5.14 CUSTOMS ENTRY FORM (ใบขนสินคา้ท่ีใชท้างศุลกากรของแต่ละประเทศ) 

ซ่ึงจะมีใช้ทั้ งการน าสินคา้เขา้และการส่งสินคา้ออก โดยแต่ละประเทศจะก าหนดข้ึนใช้ตามความ

เหมาะสม เพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบพิธีการ ช าระภาษีอากร และการตรวจปล่อยสินคา้ จากการ

อารักขาของศุลกากร ปัจจุบนัใบขนส่งสินคา้ของกรมศุลกากรของไทยได้ใช้แบบอย่างตามเอกสาร

กะทดัรัดและสะดวกต่อการเกบ็รักษาอีกดว้ย 

2.5.15 PHYTOSANITARY CERTIFICATE (ใบรับรองการปลอดโรคและศตัรูของพืชทุก

ชนิด) 

เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคพืชต่าง ๆ เอกสารชนิดน้ีออกโดยหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดรั้บ

การรับรองจากนานชาติ ส าหรับกรรมวิธีการปฏิบติันั้นอาจใชบ้ริการ ศึกษาไดจ้ากหัวขอ้ การส่งออก 

สินคา้เกษตร 
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2.5.16 CERTIFICATE OF ANALYSIS (ใบวิเคราะห์สินคา้) 

เป็นเอกสารแสดงการตรวจสอบสินคา้ทางวิทยาศาสตร์ ใหท้ราบถึงส่วนผสมต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสินคา้และ

ใหก้ารรับรองเป็นเอกสาร ถา้เป็นอาหารท่ีบริโภคไดก้็จะวิเคราะห์ออกมาวา่ไม่มีส่ิงเจือปนท่ีเป็นพิษตาม

หลกัเกณฑ์สากล หรือมาตรฐานท่ีแต่ละประเทศก าหนด ถา้เป็นเคมีภณัฑ์ก็แยกออกมาให้ทราบถึง

ส่วนผสมท่ีมีอยู ่เพื่อสะดวกแก่การน าสินคา้ดงักล่าวเขา้ประเทศ 

 

2.5.17 CERTIFICATE OF VACINATION (ใบรับรองการฉีดวคัซีน) 

ซ่ึงใช้กบัส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นสินคา้ทุกชนิด เพราะส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นอาจเป็นพาหะน าโรคไปเผยแพร่ทุก

ประเทศจึงมีการเขม้งวดกวดขนัป้องกนั การจะน าพาหรือส่งออกเป็นสินคา้จ าเป็นตอ้งมีหนงัสือรับรอง

การปลอดโรค ผูซ้ื้อจึงจะสามารถน าเขา้ประเทศได ้

 

2.5.18 INSURANCE CERTIFICATE (ใบรับรองการประกนัภยั) 

การประกนัภยัเป็นส่วนส าคญัของการคา้ระหว่างประเทศ คือสินคา้ไดรั้บการคุม้ครองความเสียหายจาก

ภยัท่ีเกิดข้ึนจากการขนส่งสินคา้ตั้ งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง หลกัฐานเอกสารท่ีส าคญัก็คือ สัญญา

ประกนัภยั ท่ีเรียกวา่ กรมธรรม ์เป็นสญัญาท่ีผูรั้บประกนัตกลงยนิยอมประกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก

ภยัต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยผูเ้อาประกนัจะจ่ายค่าเบ้ียประกนัใหผู้รั้บประกนัตามอตัราท่ีตก

ล ง กั น  ส า ห รั บ สั ญ ญ า ป ร ะ กั น ภั ย  ห รื อ ก ร ม ธ ร ร ม์  แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  2 ช นิ ด  คื อ 

กรมธรรมท่ี์ก าหนดมูลค่าของสินคา้ในการขนส่งแต่ละเท่ียว ตามมูลค่าสินคา้ท่ีตกลงซ้ือขาย และคิดเพิ่ม

อีก 10%  ส าหรับหลกัฐานทางเอกสารท่ีออกให้ก็คือ กรมธรรม์ประกนัภยั (INSURANCE POLICY)  

กรมธรรม์เปิด OPEN POLICY OR OPEN COVER หรือจดัให้มีกรมธรรม์ลอยท่ีเรียกว่า FLOATING 

INSURANCE หมายถึงการซ้ือขายสินคา้รายใหญ่ท่ีตอ้งมีการส่งมอบกนัหลายเท่ียว ย่อมไม่สะดวกใน

การแจง้บริษทัประกนัภยัทุกคร้ังท่ีส่งไปจึงนิยมใชแ้บบกรมธรรมเ์ปิดหรือกรมธรรมล์อย และยงัเป็นการ

ประหยดัค่าธรรมเนียมพร้อมอากรแสตมป์อีกด้วย ท่ีส าคญัก็คือ ได้รับความคุม้ครองโดยอตัโนมติั

ส าหรับสินคา้ท่ีส่งไปทุกเท่ียวจนกว่าจะหมดตามสัญญา ดังนั้ น สินคา้ท่ีส่งไปแต่ละเท่ียวบริษัทผู ้

รับประกนัจึงออก หนงัสือรับรองประกนัภยั INSURANCE CERTIFICATE แทนกรมธรรมใ์ห้เท่านั้น 

ใบรับรองการประกันภัย (INSURANCE CERTIFICATE) เป็นเอกสารท่ีส าคัญในการน าเข้าตาม

กฎเกณฑ์ของบางประเทศท่ีตอ้งแนบไปดว้ย ในเง่ือนไขการซ้ือขายของราคา ซี.ไอ.เอฟ. (CIF) เช่น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และบางประเทศในยโุรป เป็นตน้ 
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2.5.19 PACKING LIST (ใบรายการบรรจุหีบห่อ) 

เป็นเอกสารท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงซ่ึงแสดงใหท้ราบถึงการบรรจุสินคา้ลงไปในบรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นการขนส่ง

ระหว่างประเทศ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบสินค้าทั้ งต้นทางและปลายทางส าหรับสินค้าปกติ

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรจะใชว้ิธีการสุ่มตรวจตามอตัราส่วนท่ีเหมาะสม โดยจะไม่ท าการตรวจสินคา้ทั้งหมด

ดว้ยการเปิดหีบห่อ ซ่ึงอาจท าใหบ้รรจุภณัฑแ์ละสินคา้เกิดการเสียหายหรือสูญหายได ้ดงันั้น ใบรายการ

บรรจุหีบห่อควรรายละเอียดใหเ้พียงพอ 

 

2.5.20 SANITARY CERTIFICATE (ใบรับรองการตรวจสอบอาหารท่ีเป็นของสดหรือแช่

แขง็ 

ใบรับรองประเภทน้ีจะออกให้แก่ผูส่้งออก เพื่อรับรองว่าผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสัตวท่ี์ส่งออกไปปลอดโรค

และส่ิงปนเป้ือนท่ีจะเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ทั้ งน้ีต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดตามมาตรฐานหรือ

ขอ้ก าหนดท่ีประเทศผูซ้ื้อก าหนดดว้ย ส าหรับหน่วยงานท่ีมีอ านาจออกหนงัสือรับรองประเภทน้ีเป็นไป

ตามส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สินคา้ประเภทสตัวน์ ้ าจะออกใบรับรองโดย กรมประมง เป็นตน้ 

 

ข้อสรุปในการจัดท าเอกสาร-เพือ่การส่งออกควรจัดท าไว้เป็น 2 ชุด 

ชุดท่ี 1. ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรภายในประเทศ ส าหรับสินคา้ส่งออก ตามระเบียบของกรม

ศุลกากรทุกประเภท 

ชุดท่ี 2. เป็นชุดท่ีตอ้งจดัส่งไปใหผู้รั้บสินคา้ปลายทาง หรือผูซ้ื้อนัน่เอง ควรท าและจดัหาใหค้รบตามท่ีผู ้

ซ้ือตอ้งการ หรือ ถา้เป็นการขายสินคา้โดยมี แอล.ซี. ตอ้งตรวจสอบใหค้รบถว้นตามท่ี L/C ไดก้ าหนดไว ้

ซ่ึงตอ้งลงรายละเอียดและหาขอ้มูลตามเง่ือนไขโดยถูกตอ้งดว้ย 

 

 



 

 

บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและสถานที่ตั้งของกจิการ 

บริษทั ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ ด จ ำกดั เป็นบริษทัในเครือท่ีเป็นเจำ้ของและด ำเนินกิจกำรโดย

ครอบครัวก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2523 โดยคุณทวีและคุณอ ำไพ ท่ีมีประสบกำรณ์ดำ้นอำหำรทะเล ดว้ยควำมรู้ท่ี

มำกมำยเก่ียวกบัอำหำรทะเลจึงเป็นท่ีสงัเกตถึงศกัยภำพท่ีดี Harnkrivilai’s ส ำหรับกุง้ฟำร์มเล้ียงน ำต ำแหน่ง

ท่ี บริษทั เป็นหน่ึงในผูบุ้กเบิกส ำหรับกำรประมวลผลและกำรส่งออกกุง้ฟำร์มเล้ียงในช่วงตน้ปี 1980 

สถำนท่ีตั้ง 119/99 หมู่ 1 ถนนวิเชียรโชฎก ต ำบลท่ำจีน อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 

74000 

เบอร์โทรศพัท ์ 0-3442-3302-4 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีต ำแหน่งท่ีตั้งบริษทั ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ ด จ ำกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการงานขององค์กร 

เป็นหน่ึงในผูบุ้กเบิกกำรแปรรูปและส่งออกกุง้ท่ีเล้ียงในฟำร์ม มีควำมปลอดภยัคุณภำพสูงสุด มีรำคำท่ี

สำมำรถแข่งขนัได ้ส่งผลใหบ้ริษทัไดพ้ฒันำและเป็นหน่ึงในซพัพลำยเออร์ท่ีใหญ่และน่ำเช่ือถือท่ีสุดของกุง้

แช่แขง็สู่ตลำดโลก 

 

3.3 รูปแบบบริหารงานขององค์กร 

3.3.1 บทบำทหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำร 

- ก ำหนดวิสยัทศัน์ ทิศทำงและกลยทุธ์ของบริษทั  

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 นกัศึกษำฝึกงำน ฝ่ำยกำรตลำดและขำย 

3.4.2 ลกัษณะงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยใหป้ฏิบติัในองคก์ร 

- ถ่ำยเอกสำร / แสกนเอกสำร 

- จด Rate ค่ำเงินในแต่ละวนั และค ำนวณ Rate ค่ำเงินในแต่ละเดือน 

-  จดัเตรียมและตรวจทำน ชุดเอกสำรส่งออก 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

ช่ือ-นำมสกุล    นำงสำว สุธีรำ   สิงหจนัทร์ 

ต ำแหน่ง           ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและขำย 
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3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

วนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ.561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ.2561  เป็นระยะเวลำ 15 สัปดำห์ 

 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

3.7.1 วำงแผนโครงงำน  

เร่ิมจำกกำรวำงแผนรวบรวมรำยละเอียดต่ำงๆ และหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยเพื่อใหรู้้วำ่ควรเลือกหวัขอ้ไหน

มำท ำโครงงำน เม่ือขอค ำปรึกษำจำกท่ีปรึกษำแลว้จึงเร่ิมตน้หำขอ้มูลและรวบรวมรำยละเอียดขั้นตอนต่ำงๆ

ของเน้ือหำโครงงำนมำเรียบเรียงตำมล ำดบั 

3.7.2 รวบรวมขอ้มลู  

รวบรวมขอ้มูลท ำไดจ้ำกกำรท่ีขอเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรส่งออก ขอ้มูลจำกหนงัสือและอินเตอร์เน็ต 

3.7.3 กำรวิเครำะห์ขอ้มูล  

เร่ิมจำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมำ จดัล ำดบัตำมท่ีปฏิบติังำนจริงท ำใหส้ำมำรถจ ำกดัขอบเขตของ

ขอ้มูลไดแ้ละท ำใหเ้น้ือหำโครงงำนสำมำรถศึกษำแลว้มีควำมเขำ้ใจไดง่้ำยมำกยิง่ข้ึน 

3.7.4 จดัท ำโครงงำน 

เม่ือขอ้มูลท่ีเตรียมไวเ้ป็นไปตำมขอบเขตของโครงงำนแลว้จึงด ำเนินกำรจดัโครงงำนทีละส่วน 

3.7.5 ตรวจสอบผลงำน 

เม่ือจดัท ำโครงงำนเรียบร้อยแลว้จึงมำถึงข้ึนตอนตรวจสอบผลงำน โดยจะตรวจสอบตั้งแต่แรกอีกคร้ังเพื่อ

หำขอ้บกพร่องและจุดผดิพลำดแลว้แกไ้ข เพื่อใหโ้ครงงำนออกมำสมบูรณ์มำกท่ีสุด 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม 

วำงแผนโครงงำน     

รวบรวมขอ้มลู     

วิเครำะห์ขอ้มูล     

จดัท ำโครงงำน     

ตรวจสอบผลงำน     

ตำรำง 3.1 ตำรำงแสดงขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

       ฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

- เคร่ืองแสกน (scanner) 

- โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

         ซอฟแวร์ 

- โปรแกรม Microsoft office  (Word , Excel , Power point)    

 

 



 

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

 จากการท่ีผูจ้ ัดท าได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาท่ีบริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ ด จ ากัด ในแผนก

การตลาดและการขาย พบว่าการด าเนินงานของบริษทัมีกระบวนการตั้งแต่สั่งซ้ือวตัถุดิบเพื่อน ามาแปร

รูปเป็นสินคา้ จนถึงการส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศต่าง ๆ โดยหนา้ท่ีท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายในแต่ละ

วนัจึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้มูลในเอกสารท่ีจะตอ้ง

ส่งไปยงัฝ่ายต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนกบญัชีของบริษทั,บริษทัขนส่งสินคา้ และลูกคา้ เป็นตน้ 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละวนัแตกต่างกนัออกไป เช่น 

4.1. ตรวจสอบอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในแต่ละวนั 

การตรวจสอบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในแต่ละวนัเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งท าเป็นอย่างมาก 

เพราะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลงตลอดทุกวนั บริษทัจะตอ้งน าค่าเงินนั้นมา

ใช้เปรียบเทียบกบัสกุลเงินไทยในการซ้ือขายสินคา้กบัลูกคา้จากต่างประเทศ และหากมีการซ้ือขาย

สินคา้เกิดข้ึนในวนันั้นจะตอ้งใชอ้ตัราแลกเปล่ียนตามท่ีตกลงกนัไวใ้ส่ลงบนเอกสารต่างฉบบัต่างๆดว้ย 

 

สหรัฐอเมริกา USD 33.0321 33.1156 33.4759 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 41.7227 41.8574 42.7542 

 

ยโูรโซน EUR 37.3339 37.4398 38.1993 

 

เดนมาร์ก DKK 4.9994 5.0208 5.1241 

 

นอร์เวย ์ NOK 3.8848 3.8999 3.9868 

 

จีน CNY 4.7243 4.7538 4.8794 

รูป 4.1 ตวัอยา่งอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 
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4.2. เอกสารการส่งออก 

เอกสารการส่งออก แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ 

4.2.1. เอกสารการเงิน (Financial Documents) 

- ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

- ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

- เช็ค (Cheque) / ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) 

 

4.2.2. เอกสารทางการค้า (Commercial Documents) 

- ใบก ากบัสินคา้ (Invoice) เป็นเอกสารท่ีผูข้ายจดัท าข้ึนเพื่อส่งใหก้บัผูซ้ื้อ และใชก้บัพิธีการส่ง 

สินคา้ออกขอ้ความในใบก ากบัสินคา้น้ีจะมีรายละเอียดเก่ียวกบั 

สินคา้ ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคารวม เคร่ืองหมายการคา้ 

ขอ้ตกลงในการส่งมอบสินคา้ เช่น CFR LONDON, CIF NEW YORK, FOB BANGKOK 

เง่ือนไขในการช าระเงินเช่น L/C SIGHT, USANCE 60 DAYS 

ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อผูข้าย รายละเอียดหรือการรับรองขอ้ความใดๆ ใน INVOICE จะตอ้งสอดคลอ้งกบั

เง่ือนไขใน L/C ดว้ย 

 

4.2.3. เอกสารการขนส่ง (Transport Documents) 

- ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล (Bill of Lading) เป็นเอกสารสัญญาของบริษทัเรือท่ีออกให้แก่ผูข้าย

เพื่อเป็นหลกัฐานวา่ 

ได้รับสินค้า (Receipt) จากผูข้ายแลว้ เพื่อท าการขนส่ง 

เป็นสัญญา (Contract) ว่าจะส่งสินคา้ดงักล่าว จากท่าตน้ทางไปยงัท่าปลายทางตามท่ีผูข้ายก าหนด มีทั้ง

การขนส่งดว้ยเรืออเนกประสงค์ระบบเก่าธรรมดา (Conventional) หรือการเช่าเหมาเรือ(Chartering) 
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หรือการขนส่งดว้ยเรือระบบคอนเทนเนอร์ (Containerized) และการขนส่งโดยใชพ้าหนะต่างประเทศ 

ตั้งแต่ 2 ประเภทข้ึนไป (Multimodal Transport) 

เป็นตราสารแสดงสิทธิของผู้ทรง (A Document of Title) ใครกต็ามเป็นผูท้รงใบตราส่งสินคา้ใดๆ ผูน้ั้น

มีสิทธิในสินคา้นั้นและสามารถโอนสิทธิไดด้ว้ยการสลกัหลงั ดงันั้นจึงถือว่า B/L เป็นเอกสารโอนสิทธิ

ได ้(Negotiable Document) 

- เอกสารการประกนัภยั ใบกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นสัญญาระหว่างผูรั้บประกนัฝ่ายหน่ึงซ่ึงตก

ลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนั ซ่ึงเป็นผูท่ี้ตอ้งเสียเบ้ียประกนัในกรณีท่ีมีภยั

(ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม)์ เกิดข้ึนแก่สินคา้เอาประกนั 

                           

4.2.4. เอกสารอืน่ๆที่เกีย่วข้อง 

- ใบรับรองแหล่งก าเนิดของสินค้า (Certificate of Origin) 

ใช้เพื่อขอลดหย่อนตามสิทธิพิเศษทางภาษีอากรในประเทศของผูซ้ื้อ และใช้เป็นหลกัฐานรับรองว่า 

สินคา้ดงักล่าวไม่ขดัต่อกฎเกณฑก์ารน าเขา้ของประเทศผูซ้ื้อ ผูอ้อกเอกสารรับรองแหล่งก าเนิดน้ีอาจจะ

ออกโดยใครก็ได้แล้วแต่ L/C จะก าหนด เช่น ออกโดยผูส่้งออก สภาหอการค้าไทย กรมการค้า

ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์สภาอุตสาหกรรมไทย บริษทัคนกลาง  

- ใบแสดงจ านวนบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

เป็นใบแสดงการบรรจุของสินคา้ในหีบห่อ ไม่มีราคาสินคา้เขา้เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัระบุจ านวนสินคา้,

น ้าหนกัขั้นตน้,น ้าหนกัสุทธิ,ขนาดปริมาตรของหีบห่อ,รายละเอียดของสินคา้ และเคร่ืองหมายการคา้ 

- ใบรับรองน า้หนัก (Certificate of Weight) 

เป็นใบแสดงน ้ าหนักของสินคา้ตามท่ีปรากฏอยู่ใน INVOICE โดยจะมีรายการน ้ าหนักขั้นตน้ และ

น ้ าหนักสุทธิของสินคา้และหีบห่อแต่ละช้ินท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเอกสารส่งออกอ่ืนๆ L/C บางฉบบั

อาจจะขอ WEIGHT LIST แทน ซ่ึงสาระส าคญัก็เหมือนกบั CERTIFICATE OF WEIGHT เพียงแต่จะ

แสดงรายละเอียดมากข้ึนของน ้าหนกัแต่ละหน่วย (UNIT WEIGHT) 

- ใบรับรองด้านสุขอนามัย (Health Certificate) 
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เป็นใบรับรองซ่ึงออกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับรองวา่สินคา้

ปราศจากเช้ือโรค และเหมาะท่ีจะใชใ้นการบริโภค 

- ใบรับรองอนามัยและปราศจากเช้ือโรค (Sanitary Certificate) 

ออกโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับรองวา่สินคา้ปราศจากสารเคมี 

มีความสดเพราะเกบ็ไวใ้นตูรั้กษาอุณหภูมิ -18 ' C ปราศจากเช้ือโรค เหมาะสมต่อการบริโภค 

- ใบรับรองการตรวจสอบสินค้า (Certificate of Inspection) 

อาจจะออกโดยองคก์รของรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน หรือตาม L/C ก าหนดมา ทั้งน้ีเพื่อผูซ้ื้อจะได้

มัน่ใจวา่สินคา้ท่ีซ้ือขายกนัน้ี มีคุณภาพดี ถูกตอ้งตามขอ้ตกลงท่ีท าไวก้บัผูข้าย 

- ใบรับรองของผู้ขาย (Beneficiary’s Certificate)  

เป็นใบรับรองท่ีผูข้ายออกเอง เพื่อรับรองวา่การกระท าตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขตามท่ีก าหนดใหแ้ลว้  

 

เอกสารท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมดน้ี ไม่วา่จะเป็นเอกสารทางการเงิน เอกสารการคา้ต่างๆ ผูข้ายจ าเป็นจะตอ้ง

ระมดัระวงัในความถูกตอ้ง เน้ือหาให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของ L/C และจะตอ้งน าเอกสารตามท่ี

ระบุไว ้ไปยืน่ต่อธนาคารในขอบเขตของวนัและเวลาท่ีก าหนดไวใ้น L/C และภายใต ้UCP 500 

 

4.3. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งออกสินค้า 

ซ่ึงเอกสารส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการส่งออกสินคา้ของบริษทั ไทยรอเยล ฟรอเซนฟู๊ ด จ ากดั จะไดม้าจาก

ขั้นตอนต่าง ๆดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  เร่ิมจากบริษทัจดัเตรียมสินคา้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งออกสินคา้ ไดแ้ก่ 

- บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

- รายการราคา (Commercial Invoice) 

- รายการบรรจุสินค้า (Packing List) 

- เอกสารรับรองจากกรมประมง (Shrimp Exporter/Importer’s Declaration DS-2031) 
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- เอกสารรับรองจากกรมปศุสัตว์ (VET Certification)  

แลว้ติดต่อไปยงัสายการเดินเรือ (Shipping) โดยตรงเพื่อท าการจองระวางเรือ (Freight) จากเมืองท่าตน้

ทางไปยงัเมือท่าปลายทาง 

ขั้นตอนท่ี 2  บริษทัได้รับใบยืนยนัการจองระวางเรือ (Booking Confirmation) จากสายการเดินเรือ 

บริษทัจะท าการขนส่งสินคา้จากโรงงานไปยงัท่าเรือตน้ทางภายในเวลาท่ีก าหนดไวใ้นใบยนืยนัการจอง

ระวางเรือ 

ขั้นตอนท่ี 3  ในการส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะด าเนินการผา่นพิธีการทางศุลกากรขาออก

ทุกคร้ัง 

ขั้นตอนท่ี 4  เม่ือสินคา้มาถึงท่าเรือตน้ทาง (Port of Loading) ทางสายการเดินเรือจะยกตูสิ้นคา้ข้ึนไปบน

เรือ และออกเอกสารใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading) ใหก้บัผูส่้งออกเพื่อเป็นการยนืยนัไดรั้บสินคา้นั้น

ไวแ้ลว้ พร้อมทั้งเรียกเกบ็ค่าบริการ (Freight & Local Charges) กบัผูส่้งออกท่ีตน้ทาง 

ขั้นตอนท่ี 5  เม่ือเรือถึงท่าเรือปลายทาง (Port of Discharge) ทางสายการเดินเรือ จะท าการยกตูสิ้นคา้ลง

จากเรือ จากนั้นผูน้ าเขา้จะท าการติดต่อสายการเดินเรือเพื่อช าระค่าใชจ่้ายท่ีปลายทาง (Local Charges) 

พร้อมทั้งน าใบตราส่งสินคา้ท่ีไดรั้บจากบริษทัผูส่้งออก เพื่อน าไปเปล่ียนเป็นใบปล่อยสินคา้ (Delivery 

Order) กบัสายการเดินเรือท่ีปลายทางเพื่อน าไปออกสินคา้ 

ขั้นตอนท่ี 6  ผูน้ าเขา้จะตอ้งด าเนินการผา่นพิธีการศุลกากรขาเขา้ และช าระภาษีอากรขาเขา้ พร้อมทั้งน า

ใบ Deliver Order ไปออกสินคา้ ณ ท่าเรือปลายทาง 

ขั้นตอนท่ี 7  เม่ือผ่านพิธีการกุศลกากรขาเขา้ ผูน้ าเขา้จะตอ้งจัดเตรียมรถเพื่อมารับสินคา้ท่ีท่าเรือ

ปลายทางไปยงัคลงัสินคา้ของผูน้ าเขา้ 

ขั้นตอนท่ี 8  เม่ือสินคา้ส่งถึงคลงัสินคา้ของผูน้ าเขา้ ผูน้ าเขา้จะตอ้งท าการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์

ของสินคา้วา่ไม่มีความเสียหายก่อนเซ็นรับสินคา้ 
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รูปท่ี 4.2 ภาพรวมการส่งออกสินคา้โดยการขนส่งทางเรือ 
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4.4. ข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้า Incoterms (International Commercial Terms) 

เป็นขอ้ก าหนดระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายท่ีเป็นสากล ซ่ึงก าหนดข้ึนโดยสภาหอการคา้นานาชาติ  

(International Chamber of Commerce) เพื่อให้คู่คา้ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ

ภาระค่าใชจ่้ายและความ เส่ียงต่างๆโดยช่วยใหท้ั้งสองฝ่ายท่ีมีความ แตกต่างทางวฒันธรรมมีความเขา้ใจ

ตรงกนั โดย INCOTERM ปี 2010 มีทั้งหมด 11 รูปแบบ ซ่ึงก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 4.4 รูปแสดงภาระการรับผดิชอบสินคา้ ตามขอ้ก าหนดการส่งมอบสินคา้ ทั้ง 11 รูปแบบ 
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1 EXW (Ex Works) 

เง่ือนไขการส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบ

สินคา้เม่ือ ผูข้ายได้เตรียมสินคา้ไวพ้ร้อมส าหรับส่ง

มอบ ให้กับผูซ้ื้อ ณ.สถานท่ีของผูข้ายเองโดยผูซ้ื้อ

จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการขนส่งสินคา้

ไป ยงัคลงัสินคา้ของผูซ้ื้อ 

หลายคนเรียกเทอมแบบน้ีวา่ “ราคาหนา้โรงงาน” 

2 
FCA 

(Free Carrier) 

การส่งของประเภทน้ีผูข้ายจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

การขนส่งสินค้า ถึงแค่สนามบินหรือศุลกากร เพื่อ

เตรียมส่งออกโดยเคร่ืองบิน หรือเรือ เม่ือสินคา้อยู่บน

พาหนะท่ีก าลงัเดินทาง ค่าใชจ่้ายดา้น,ค่าส่ง และอ่ืนๆ

จะตกเป็นภาระของผูซ้ื้อ 

3 FAS – Free Along Side 

ผูข้ายจะรับผดิชอบสินคา้จนถึงปลายทางท่ีเป็นกาบเรือ

ของท่าเรือต้นทางเท่านั้ น หลังจากนั้ นผูซ้ื้อจะต้อง

รับผดิชอบค่าใชจ่้าย และความเส่ียงต่างๆเอง 

4 FOB – Free Onboard Vessel 

ผูข้ายจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง จนกระทัง่สินคา้

ถูกขนข้ึนไปบนเรือหรือเคร่ืองบิน หลงัจากท่ีของออก

เดินทางไปจนถึงท่ีหมาย ผูซ้ื้อจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายเอง 

5 CFR – Cost and Freight 

ผูข้ายจะรับผิดชอบค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากรปลายทาง

และรับผิดชอบด้านความเส่ียงเม่ือสินคา้ถึงเรือหรือ

เคร่ืองบิน ถา้ความเส่ียงระหว่างท่ีเคร่ืองบินหรือเรือ

ออกเดินทางผูข้ายจะไม่มีส่วนรับผดิชอบ 

ในการท าพิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินคา้ 

ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆรวมทั้งความเส่ียงภยัในการขนส่ง

สินคา้เป็นภาระของผูซ้ื้อในทนัทีท่ีของผ่านกาบระวาง

เรือไปแลว้ 
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6 CIF – Cost, Insurance & Freight 

ผูข้ายจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆในการส่งสินคา้

เช่น ค่าขนส่ง และค่าประกัน ระหว่างทางไปท่ีเรือ 

จนถึงบนเรือ ถ้าเกิดมีการเสียหายบนเรือผูข้ายต้อง

รับผิดชอบ แต่หนา้ท่ีของผูข้ายจะหมดลงเม่ือสินคา้ถึง

ท่าเรือปลายทาง 

7 
CIP – Carriage and Insurance Paid 

To 

ผูข้ายจะดูแลครอบคลุมไปถึง ช่วงท่ีตวัแทนรับสินคา้ 

หรือบริษทัโลจิสติกส์ท่ีมารับช่วงต่อ เพื่อส่งสินคา้ไป

ถึงมือผูซ้ื้ออย่างสมบูรณ์ ผูข้ายจะดูแลค่าประกนัสินคา้ 

ค่าภาษีศุลกากร และค่าขนส่ง เป็นตน้ 

8 CPT – Carriage Paid To 

ผูข้ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จนถึงปลายทางท่ี

บริษทัขนส่งมารับของ  ภาระต่างๆเหล่าน้ีอนัไดแ้ก่ ค่า

ขนส่ง ค่าประกนัสินคา้ จะส้ินสุดเม่ือสินคา้ถูกส่งมอบ

ไปสู่บริษทัขนส่ง 

9 DDU – Delivery Duty Unpaid 

เทอมน้ีจะให้ค  านิยามของการส่งมอบสินค้าอย่าง

สมบูรณ์แบบ เม่ือสินคา้ถูกขนลงจากรถบรรทุก หรือ

น าไปไวต้ามปลายทางท่ีระบุไว ้เช่น ขนไปไวท่ี้อาคาร

เก็บสินคา้ของผูซ้ื้อ ไวท่ี้บา้น ไวท่ี้ท างานของผูซ้ื้อ เป็น

ตน้ 

10 DAP – Delivered At Place 

ผูข้ายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายต่าง ยกเวน้ค่าภาษี

และพิธีการน าเขา้ และตอ้งรับความเส่ียงภยั จนสินคา้

ถึงจุดหมายปลายทาง 

11 DDP – Delivered Duty Paid 

ผูข้ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่ง

สินคา้ ข้ึนรถ ลงเรือ ขนข้ึนเคร่ืองบิน ค่าประกนัสินคา้ 

ค่าศุลกากร ทุกส่ิงอย่างผูซ้ื้อไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ 

ทั้งนั้น มกัพบบ่อยกบั Market Place ดงัๆ อยา่ง Amazon 
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4.5. ตัวอย่างเอกสารทีใ่ช้ในการส่งออก 

 

รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งบญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 

หมายเลข 1 วนัท่ี 

หมายเลข 2 ช่ือบริษทัผูน้ าเขา้ 

หมายเลข 3 ผูรั้บสินคา้ 

หมายเลข 4 ช่ือเรือ 

หมายเลข 5 วนัท่ีเรือออกจากตน้ทาง 

หมายเลข 6 วนัท่ีเรือไปถึงปลายทาง 
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หมายเลข 7 เง่ือนไขการช าระสินคา้ 

หมายเลข 8 เง่ือนไขในการขนส่งทางเรือ 

หมายเลข 9 เลขท่ีใบสัง่ซ้ือ และค าอธิบายรายการสินคา้ 

หมายเลข 10 ขนาด 

หมายเลข 11 จ านวนหีบห่อรวม 

หมายเลข 12 น ้าหนกัสุทธิ 

หมายเลข 13 ราคาต่อหน่วย 

หมายเลข 14 ราคารวมสินคา้ 
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รูปท่ี 4.6 รายการราคา (Commercial Invoice) 

หมายเลข 1 เลขท่ี Invoice 

หมายเลข 2 การหกัลดหยอ่น 

หมายเลข 3 ภาษีจากมูลค่าสินคา้ 

หมายเลข 4 มูลค่าทั้งหมดท่ีน าเขา้ 

หมายเลข 5 อตัราภาษี
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รูปท่ี 4.7 รายการบรรจุสินคา้ (Packing List)

หมายเลข 1 ช่ือบริษทัผูน้ าเขา้ 

หมายเลข 2 ผูรั้บสินคา้ 

หมายเลข 3 ช่ือเรือ 

หมายเลข 4 วนัท่ีเรือออกจากตน้ทาง และวนัท่ีเรือไปถึงปลายทาง 

หมายเลข 5 เลขท่ีใบสัง่ซ้ือ และค าอธิบายรายการสินคา้ 

หมายเลข 6 ขนาด 

หมายเลข 7 จ านวนหีบห่อรวม 

หมายเลข 8 น ้าหนกัสุทธิ 

หมายเลข 9 น ้าหนกัรวมบรรจุภณัฑ ์
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รูปท่ี 4.8 เอกสารใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading) 

 

หมายเลข 1 ช่ือบริษทัผูส่้งสินคา้  

หมายเลข 2 เลขท่ีเอกสารแนบในการส่งออก 

หมายเลข 3 ผูรั้บสินคา้ 

หมายเลข 4 ผูรั้บสินคา้ต่อจาก consignee 
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หมายเลข 5 ท่าเรือปลายทาง 

หมายเลข 6 สถานท่ีรับสินคา้ และท่าเรือ  ตน้ทาง 

หมายเลข 7 สถานท่ีน าส่งสินคา้ 

หมายเลข 8 รูปแบบการส่งสินคา้ แบบDoor to Door 

หมายเลข 9 รายละเอียดสินคา้และน ้าหนกั   รวม 
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รูปท่ี 4.9 เอกสารรับรองจากกรมประมง (Shrimp Exporter/Importer’s Declaration DS-2031) 

เอกสารฉบบัน้ีเกิดข้ึนมาจากการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาไดป้ระกาศหา้มน าเขา้กุง้และสินคา้กุง้ท่ีไดจ้าก

การจบัจากทะเล จากประเทศไทย เน่ืองจากเคร่ืองมือประมงท่ีใชใ้นการจบักุง้ไม่ไดติ้ดเคร่ืองมือแยกเต่า

ทะเล (TED) ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ส่วนกุง้ท่ีไดจ้ากการเล้ียงสามารถน าเขา้ไดต้ามปกติ แต่

ตอ้งไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็นกุง้ท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงจริง ดงันั้นกรมประมงจึงได้

ก าหนดขั้นตอนและวิธีการยื่นขอใบรับรอง เพื่อให้ผูส่้งออกหรือผูป้ระกอบการไดเ้อกสารดงักล่าวมา

ส าหรับส่งออกสินคา้ได ้

หมายเลข 1 สถานท่ีเกบ็เก่ียวสินคา้ 

หมายเลข 2 สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
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หมายเลข 3 ช่ือ ท่ีอยูข่องผูส่้งออก 

หมายเลข 4 ช่ือ ท่ีอยูข่องผูน้ าเขา้ 

หมายเลข 5 วนั เดือน ปี ท่ีส่งสินคา้ออก 

หมายเลข 6 เลขพิกดัภาษีอากร 

หมายเลข 7 จ านวนหีบห่อสินคา้ 

หมายเลข 8 น ้าหนกัสุทธิ 

หมายเลข 9 วิธีการเกบ็เก่ียวสินคา้ 

หมายเลข 10 ช่ือผูส่้งออก 

หมายเลข 11 ลายมือช่ือผูส่้งออก 

หมายเลข 12 วนัท่ี 

หมายเลข 13 ช่ือแผนก/ตวัแทน 

หมายเลข 14 ท่ีอยู ่เบอร์ติดต่อ 

หมายเลข 15 ลายมือช่ือ 

หมายเลข 16 วนัท่ี 
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รูปท่ี 4.10 เอกสารแนบส าหรับน าส่งกรมประมง 
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รูปท่ี 4.11 เอกสารรับรองจากกรมปศุสัตว ์(VET Certification) 

หมายเลข 1 ช่ือผูส่้งสินคา้ 

หมายเลข 2 ช่ือผูรั้บสินคา้ 

หมายเลข 3 ช่ือ ท่ีอยูข่องผูผ้ลิต 

หมายเลข 4 วนัท่ีผลิตสินคา้ 

หมายเลข 5 การขนส่งหลกั 

หมายเลข 6 ช่ือเรือขนส่ง และหมายเลขเท่ียวเรือขนส่ง 

หมายเลข 7 ท่าเรือตน้ทาง 

หมายเลข 8 ประเทศตน้ทาง 

หมายเลข 9 หมายเลขตูค้อนเทรนเนอร์ 
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หมายเลข 10 ท่าเรือปลายทาง 

หมายเลข 11 วนัท่ีเรือออกจากตน้ทาง 

หมายเลข 12 เคร่ืองหมาย 

หมายเลข 13 จ านวน และชนิดของหีบห่อสินคา้ 

หมายเลข 14 ค าอธิบายสินคา้ 

หมายเลข 15 น ้าหนกัสุทธิ

 

 



 
 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลโครงงาน 
5.1.1. ข้อดีหรือผลของโครงงาน 

- ไดรู้้ขั้นตอนและวิธีการไดม้าซ่ึงเอกสารส่งออกโดยการขนส่งทางเรือ ตั้งแต่กระบวนการเตรียม
เอกสาร จนถึงขั้นตอนน าส่งสินคา้ ไปจนสินคา้ถึงมือผูรั้บ 

 

5.1.2. ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
- เอกสารท่ีน ามาเป็นตวัอย่างอาจน ามาแสดงให้เห็นไดไ้ม่ครบทั้งกระบวนการ จาก

จ านวนเอกสารท่ีใช้ในการท างานจริง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการพิจารณาของพนักงานท่ี
ปรึกษาเป็นหลกั 

 

5.2. สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1. ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั  
- ไดเ้รียนรู้ถึงสภาพการท างาน สังคม และวฒันาธรรมจากสถานท่ีประกอบการจริง 
- ไดศึ้กษาความรู้เพิ่มเติมจากการปฏิบติังาน ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบติังาน 
 

5.2.2. ปัญหาจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- การเรียนรู้งานใหม่ ภาระท่ีไดรั้บมอบหมาย จากท่ีเรียนในห้องเรียนเป็นการไดล้งมือ

ท าจริง 
- การคิดแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับงานท่ีได้รับมอบหมาย ภาวะความกดดันในการ

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง ในช่วงปลายของการปฏิบติัสหกิจ 
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5.2.3. ข้อเสนอแนะ 
- ขอ้เสนอแนะต่อบริษทั บริษทัควรมีระบบการจดัการขอ้มูลใหเ้ป็นระบบมากกว่าเดิม 

เช่น การเก็บขอ้มูลและเอกสาร เพื่อลดระยะเวลาในการเรียกดูขอ้มูล และลดการสูญ
หาย ตกหล่นของเอกสาร 

- บริษทัควรมีคู่มือผูใ้ช้งาน และกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆเพื่อแจง้ให้พนังงานใหม่
รับทราบโดยทัว่กนั 

- ขอ้เสนอแนะต่อรุ่นน้องท่ีก าลงัจะมีโอกาสได้ปฏิบติัสหกิจศึกษา คือควรก าหนด
เป้าหมายของตนเองก่อนมาปฏิบติัสหกิจศึกษา คือ การตั้งใจฝึกงานเพื่อมีโอกาสได้
เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากข้ึน, การคน้หาประสบการณ์จากการท างาน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี
จะท าให้เรามีความกระตือรือร้น มีการปรับตวัเองให้เขา้กบัสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อใหส้ าเร็จเป้าหมายท่ีตนไดต้ั้งไว ้
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