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บทที่2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
เอกสารที่ใช้ศึกษาประกอบการทํารายงานนั้นเป็ นเอกสารที่ นาํ มาจาก บริ ษทั เวิลด์นิตติ้ง
แอพพาเรล จํากัดซึ่ งในบางฉบับที่ใช้ประกอบการการทํางานมีส่วนที่เป็ นเอกสารที่ใช้จริ งในการ
ดําเนิ นงานและมีการสอบถามข้อมูลบางส่ วนจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งภาพของเอกสารจะแสดง
ในเนื้อหาในส่ วนของบทที่ 4 เป็ นลําดับถัดไป
ในส่ วนของการนําเสนอเนื้ อหาในบทนี้ จะเป็ นการรวบรวมศัพท์สําคัญที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการศึกษา ข้อมูลทํารายงานดังต่อไปนี้
การส่ งออก (export)หมายถึง การจัดส่ งสิ นค้าและบริ การจากต้นทางสู่ ปลายทางในทางบก
ทางนํ้า หรื อ ทางอากาศ โดยผูส้ ่ ง สิ นค้า หรื อบริ ก ารออกเรี ย กว่า "ผู่ส่ ง ออก" ส่ ว นในทางการค้า
ระหว่างประเทศ การส่ งออกหมายถึ ง การขายสิ นค้าและบริ การในประเทศไปสู่ ตลาดอื่ น (ตลาด
สากล)ในการส่ งออกและนําเข้าซึ่ งสิ นค้าจะต้องมีหน่ วยงานที่ตอ้ งเกี่ ยวข้องด้วยคื อ กรมศุลกากร
แม้ว่าจะเป็ นการนําเข้าหรื อส่ งออกผ่านทางระบบอิ นเทอร์ เน็ ตเองก็จาํ เป็ นต้องเกี่ ยวข้องกับกรมศุ
ลการกรด้วย และที่สาํ คัญต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายการนําเข้าและส่ งออกของประเทศนั้น ๆ
ขั้นตอนการส่ งออก
1. ข้ อควรทราบ
ในการทําธุ รกิ จส่ งออกสิ นค้าไปต่างประเทศ ผูส้ ่ งออกจะต้องทราบเรื่ องที่เกี่ ยวข้องหลาย
เรื่ องเพื่อประโยชน์ในการทําธุ รกิ จให้ได้กาํ ไร เรื่ องที่ ตอ้ งเรี ยนรู ้ ข้ ึนอยู่กบั สิ นค้าที่ตอ้ งการส่ งออก
คู่มือเล่มนี้ จะทําหน้าที่เพียงแนะนําพื้นฐานทัว่ ไป เพื่อให้ผูส้ ่ งออกได้เตรี ยมตัวและเรี ยนรู ้ เพิ่มเติ ม
โดยหน่ วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการช่ วยเหลื อให้ผสู ้ ่ งออกเรี ยนรู ้ เพิ่มเติมก็คือกรมส่ งเสริ มการ
ส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่ ว ยงานอื่ น ที่ จ ะช่ ว ยเสริ มความรู ้ ก็ คื อ กรมศุ ล กากร
กระทรวงการคลัง และหน่วยที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศของธนาคารพาณิ ชย์
สิ่ ง ที่ ผูส้ ่ ง ออกต้อ งรู ้ จกั ให้ดี ที่ สุ ด คื อ ตัว สิ นค้า ที่ จ ะส่ ง ออก ผูส้ ่ ง ออกต้อ งทราบว่า สิ น ค้า
รายการเหล่านั้นตรงกับพิกดั ศุลกากรระบบ HS พิกดั ใดในระดับ 8-10 หลัก และรายการสิ นค้านี้ เป็ น
สิ นค้าควบคุ มหรื อไม่ โดยหน่ วยงานใดของรัฐบาลไทย และมีกฎหมายหรื อระเบียบใดที่ควบคุ ม
สิ นค้า นี้ อ ยู่ หน่ ว ยงานที่ ผูส้ ่ ง ออกควรหารื อในประเด็ นนี้ คื อ กรมการค้า ต่ า งประเทศ กระทรวง
พาณิ ชย์
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เรื่ องต่อไปที่จะต้องทราบรายละเอียดคือประเทศที่ตอ้ งการส่ งสิ นค้าไปจําหน่ าย ประเทศ
เหล่านี้ คือประเทศผูน้ าํ เข้า จึงต้องทราบความต้องการของตลาด คุณภาพของสิ นค้าที่ตอ้ งการ และ
กฎระเบียบที่ควบคุ มสิ นค้ารายการนี้ ในประเทศเหล่านี้ คู่มือเล่มนี้ จะเน้นเฉพาะตลาดออสเตรเลี ย
และนิ วซี แลนด์ แต่การเรี ยนรู ้รายละเอียด สามารถทําได้โดยอาศัย Internet เพื่อสื บหากฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในประเทศทั้งสอง
ในทางปฏิ บ ัติ ผูส้ ่ ง ออกที่ ต้อ งการส่ ง ออกไปออสเตรเลี ย หรื อ นิ ว ซี แ ลนด์ จะต้อ งผ่า น
ขั้นตอนหลัก อยู่ 3 ขั้น ตอน คื อ ขั้นตอนการทํา ธุ รกิ จ การส่ ง ออก ขั้นตอนพิ ธี ก ารศุ ล กากร และ
ขั้นตอนการรับเงินค่าสิ นค้า
2. ขั้นตอนการทาธุรกิจการส่ งออก
ขั้นตอนนี้ ถือเป็ นขั้นตอนแรกในการทําธุ รกิ จส่ งออก ในกรณี ที่ผูส้ ่ งออกเป็ นผูผ้ ลิ ตด้วย
อาจจะข้ามบางส่ วนไปได้ เช่น หากเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าและได้จดทะเบียนพาณิ ชย์ครอบคลุมกิจการการ
ส่ งออกแล้ว ก็ขา้ มขั้นตอนย่อยนี้ไปได้ ขั้นตอนนี้แบ่งเป็ นขั้นตอนย่อยได้ดงั นี้
1) การจดทะเบียนพาณิ ชย์เป็ นนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุ รกิจ กระทรวงพาณิ ชย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มี
สภาพเป็ นองค์กรธุ รกิจ มีความน่าเชื่อถือเมื่อติดต่อกับผูน้ าํ เข้าในต่างประเทศ
2) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็ นการปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย
3) การจดทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของสิ นค้าที่จาํ หน่าย
ในที่น้ ีจะยกตัวอย่างบางรายการสิ นค้า เช่น
3.1) ในกรณี ที่ส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง ต้องจดทะเบียนสวนผลไม้เพื่อการ
ส่ งออกที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.2) ในกรณี ที่ส่งออกสิ นค้าประมง ต้องขออนุ ญาตและจดทะเบียนเป็ นผูม้ ีอาชี พ
ในการประมง การค้าสิ นค้าสัตว์น้ าํ จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.3) ในกรณี ที่ส่งออกดอกกล้วยไม้ ต้องจดทะเบียนเป็ นผูส้ ่ งออกดอกกล้วยไม้ที่
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4) การเสนอจําหน่ ายสิ นค้าและราคาแก่ผนู ้ าํ เข้าในต่างประเทศ ซึ่ งผูส้ ่ งออก ในฐานะนัก
ธุ รกิจ จะต้องหาลูกค้าที่น่าเชื่อถือ
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5) เมื่อได้ผซู ้ ้ื อในต่างประเทศแล้ว ผูซ้ ้ื อหรื อผูน้ าํ เข้าในต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบว่า มี
เอกสารใดบ้างที่ผสู ้ ่ งออกต้องแนบไปพร้อมกับการส่ งออก สําหรับสิ นค้าอาหาร ผัก ผลไม้ ผูน้ าํ เข้า
ในออสเตรเลี ย จะต้อ งส่ ง หนัง สื อ อนุ ญ าตการนํา เข้า มาให้ ผูส้ ่ ง ออกไทยเพื่ อ การขอใบรั บ รอง
แหล่งกําเนิดสิ นค้า
3. ขั้นตอนพิธีการศุลกากร
ในขั้นตอนนี้ ผูส้ ่ งออกบางรายอาจต้องการใช้บริ การของ “ตัวแทนออกของศุลกากร” หรื อ
Customs Broker หรื อ Shipping Agent เพื่อทําหน้าที่ส่งสิ นค้าไปต่างประเทศ โดยบริ การอาจ
ครอบคลุ มถึ งการจัดหาเรื อบรรทุกสิ นค้า การจัดทําเอกสารทางด้านศุลกากร และการปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนของกรมศุลกากร เนื่ องจากการทํางานในขั้นตอนนี้ ผิดพลาดไม่ได้ แต่มีรายละเอียดมาก ผู ้
ส่ งออกบางรายจึงนิยมใช้บริ การของผูท้ ี่ชาํ นาญเหล่านี้
ขั้น ตอนย่อ ยของพิ ธี ก ารศุ ล กากรสํ า หรั บ สิ น ค้า แต่ ล ะชนิ ด อาจจะต่ า งกัน ตรงที่ ก ารขอ
ใบรับรองเพื่อส่ งออกไปพร้อมกับสิ นค้า ดังนั้น บางสิ นค้าก็ตอ้ งการใบรับรองสุ ขภาพอนามัย บาง
สิ นค้าต้องการใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสิ นค้า ซึ่ งในรายละเอียดผูส้ ่ งออกสามารถหาอ่านได้จาก
เวบไซต์ของกรมส่ งเสริ มการส่ งออก ที่ www.depthai.go.th/regulations/regulations.html ในที่น้ ี จะ
สรุ ปเป็ นขั้นตอนทัว่ ไปเพื่อเป็ นแนวทาง ดังนี้
1) การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสิ นค้า เช่ น การขอใบรั บรอง
Health Certificate สําหรับสิ นค้าอาหาร ผัก ผลไม้ สิ นค้าประมง ในขั้นตอนนี้ ผูส้ ่ งออกควรอ่าน
เรื่ องที่ 7 ระบบการตรวจสอบสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืชสําหรับการส่ งออกไปออสเตรเลี ยและ
นิวซีแลนด์ ประกอบด้วย
2) การขอใบรั บ รองแหล่ งกํา เนิ ดสิ นค้าจากกรมการค้า ต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์
เพื่ อให้ผูน้ าํ เข้า ได้รับ การลดหย่อนภาษี ศุ ล กากรในตอนนํา เข้า และทํา ให้สินค้า ของไทยมี ความ
ได้เปรี ยบทางด้านราคา ผูส้ ่ งออกควรอ่านเรื่ องที่ 6 ข้อควรทราบเกี่ ยวกับการรั บรองแหล่งกําเนิ ด
สิ นค้าเพื่อส่ งออกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
3) ติ ดต่ อจองเรื อบรรทุ ก หรื อเครื่ องบิ น ในกรณี ที่ ต้องขนส่ ง ทางอากาศ ทํา เรื่ องการ
ประกันภัยสิ นค้าให้เรี ยบร้อย
4) วางแผนจัดการส่ งออกตามเงื่อนไขที่ผซู ้ ้ื อระบุไว้ในหนังสื อสั่งซื้ อสิ นค้าที่เรี ยกว่า L/C
หรื อ Letter of Credit ทุกประการ มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับเงินค่าสิ นค้า
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5) จัดทําเอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่ งจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้
5.1) ใบขนสิ นค้าขาออก
5.2) บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) จํานวนต้องเท่ากับจํานวนใบขนสิ นค้าขาออกที่ยื่น
ทั้งหมด
5.3) บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
5.4) คําร้องขอให้ทาํ การตรวจสิ นค้าและบรรจุเข้าตูค้ อนเทนเนอร์
6) การผ่านพิธีการศุลกากร มี 2 ระบบให้เลือกใช้
6.1) ระบบ Manual จะเริ่ มต้นโดยเจ้าหน้าที่ ก รมศุ ลกากรตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบพิกดั ประเมินราคาสิ นค้าในกรณี ที่ตอ้ งเก็บอากร จากนั้นก็บนั ทึกเข้าคอมพิวเตอร์ แล้ว
ตรวจปล่อยสิ นค้า นําของออกจากการท่าเรื อ เป็ นอันเสร็ จสิ้ นพิธีการศุลกากร
6.2) ระบบ EDI หากใช้ระบบนี้ ผูส้ ่ งออกต้องลงทะเบี ยนเป็ นผูใ้ ช้ระบบ EDI
ล่ วงหน้า ภายใต้ระบบนี้ ผูส้ ่ ง ออกจะบันทึ ก ข้อมู ลใน Invoice และใบขนสิ นค้าออกในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของผูส้ ่ งออกเอง แล้วส่ งข้อมูลเข้าไปที่กรมศุลกากร เมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบถูกต้อง
แล้วก็จะแจ้งวันเวลาที่จะต้องมาจ่ายเงินค่าธรรมเนี ยม จากนั้นก็ตรวจปล่อยสิ นค้าลงเรื อเป็ นอันเสร็ จ
สิ้ นพิธีการศุลกากร
7) ผูส้ ่ งออกแนบเอกสารการส่ งออกและใบรับรองทุกอย่างไปพร้อมกับสิ นค้า
4. ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินค่ าสิ นค้ า
1) เมื่อส่ งสิ นค้าลงเรื อหรื อเครื่ องบินแล้ว ผูส้ ่ งออกก็ส่งเอกสารสําคัญไปให้ธนาคารของ
ผูข้ ายเพื่อเรี ยกเก็บเงิน เอกสารที่สาํ คัญได้แก่
1.1) L/C หรื อใบสัง่ ซื้ อ
1.2) Bill of Lading ออกให้โดยตัวแทนเรื อหรื อเครื่ องบินที่ขนส่ ง
1.3) Invoice
1.4) Packing List
1.5) Bill of Exchange
2) ธนาคารของผูข้ ายตรวจเอกสารแล้วส่ งให้ธนาคารของผูซ้ ้ื อในต่างประเทศ
3) ธนาคารของผูซ้ ้ื อแจ้งให้ผซู ้ ้ื อไปจ่ายเงิ น แล้วโอนเงิ นที่จ่ายนี้ ให้ผสู ้ ่ งออกผ่านธนาคาร
ตัวแทนของผูส้ ่ งออก เป็ นเสร็ จสิ้ นการเรี ยกเก็บเงินค่าสิ นค้า
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ภาพขั้นตอนการส่ งออก

รู ปที่ 2.1 ภาพขั้นตอนการส่ งออก
ที่มา:ขั้นตอนการส่ งออก.(ออนไลน์).สื บค้นเมื่อ30สิ งหาคม2558
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ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับการส่ งออกสิ นค้ า
เพื่อให้ธุรกิจการส่ งสิ นค้าออกของไทยประสบความสําเร็ จและมีมูลค่าการส่ งออกเพิ่มมาก
ขึ้นผูป้ ระกอบการที่จะ เข้ามาในธุ รกิจนี้ จําเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ข้ นั ตอน กระบวนการปฏิบตั ิต่างๆใน
การส่ งออกสิ นค้าให้ดีเสี ยก่อนเนื่ องจากขั้นตอนการส่ งออกสิ นค้า เป็ นสิ่ งสําคัญที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จ
ส่ งออกจะต้องทําความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบตั ิให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุ รกิจส่ งออกได้รับ
ผลสําเร็ จคุม้ ค่ากับความตั้งใจการลงทุน
ขั้นตอนการส่ งออกประกอบด้ วย
1. การจดทะเบียนพาณิ ชย์
2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขอมีเลขและบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี อากร
3. เสนอขายและรับการสั่งซื้ อ
4. การเตรี ยมสิ นค้า
5. ติดต่อขนส่ ง
6.จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการส่ งออก
7. ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร („ การขึ้นทะเบียนระบบ „ พิธีการประเมินอากร„ พิธีการ
ตรวจสิ นค้า)
8. การส่ งมอบสิ นค้า
9. การเรี ยกเก็บเงินค่าสิ นค้า
10. การขอรับสิ ทธิประโยชน์
อันดับแรกของการประกอบธุ รกิ จส่ งออก จําเป็ นต้องศึกษากฎเกณฑ์และระเบียบอันเกี่ ยวข้องกับ
การส่ งออกโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร กฎหมายควบคุมสิ นค้าขาออก ทั้งนี้ เพื่อให้มีความ
เข้าใจอย่างถูกต้องตรงกันดังนั้น รัฐบาลจึงได้กาํ หนดการส่ งออกสิ นค้าตามกลุ่มของสิ นค้าเป็ น 3
กลุ่มคือ
1. สิ นค้ามาตรฐาน
2. สิ นค้าควบคุม หรื อสิ นค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการส่ งออก
3. สิ นค้าเสรี (ทัว่ ไป)
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เมื่อผูซ้ ้ื อในต่างประเทศได้รู้จกั สิ นค้าและให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ใน
เรื่ องราคา ปริ มาณ ผูข้ ายสิ นค้าจะต้องยืน่ ข้อเสนอราคาที่เหมาะสมและกําหนดเวลาในการจัดส่ งหรื อ
รายละเอียดอื่นตามที่ผซู ้ ้ื อต้องการทราบ หากผูซ้ ้ื อพอใจในสิ นค้าและราคาแล้ว จึงจะเกิดการสั่งซื้ อ
ด้วยการออกคําสั่งซื้ อสิ นค้า (Purchase Order) มายังผูข้ าย เพื่อให้ผูข้ ายออกเอกสาร Pro-forma
Invoice ไปให้แล้วผูซ้ ้ื อก็จะนําไปใช้ เป็ นหลักฐานในการเปิ ด Letter of Credit (L/C) ต่อธนาคาร
ของผูซ้ ้ื อและเมื่อธนาคารของผูซ้ ้ื อรับการสั่งซื้ อแล้วก็ทาํ การจัดส่ ง Letter of Credit (L/C) มายัง
ธนาคารในประเทศของผูข้ ายในขั้นตอนต่อไปผูข้ ายทําการผลิตสิ นค้าให้พร้อมเสร็ จสิ้ นก่อนกําหนด
ส่ งสิ นค้า ทําการตรวจสอบ กําหนดการจองระวาง ตารางการเดินเรื อ หรื อเที่ยวบินไว้ล่วงหน้า ต่อมา
ก็จดั ทํา บัญชี ราคาสิ นค้า (Invoice) ขออนุญาตกรณี สินค้าเป็ นสิ นค้าควบคุม จัดทําใบรายการบรรจุ
หี บห่อ (Packing List)อาจต้องขอหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า (C/O หรื อ Certificateof Origin)
ตามข้อกําหนดของประเทศผูซ้ ้ื อเมื่อเตรี ยมเอกสารประกอบการส่ งออกครบแล้ว และถึงเวลาตามที่
ได้สั ญญากับ ผูซ้ ้ื อ ไว้แ ล้ว สิ น ค้า พร้ อมแล้วก็ ท าํ การผ่า นพิ ธี ศุ ล กากร จัดทํา ใบขนสิ นค้า ขาออก
ใบกํากับการขนย้าย การบรรจุสินค้าเข้าตู ้ ขึ้นเรื อหรื อขึ้นพาหนะที่ใช้ขนสิ นค้าส่ งออก เมื่อพาหนะ
ออกจากท่าที่ส่งออกแล้ว ผูส้ ่ งออกรับใบตราส่ งขั้นตอนการเรี ยกเก็บเงิน ผูส้ ่ งออกจะต้องตรวจสอบ
เอกสารทั้งหมด ก่ อนนําไปยื่นขอขึ้ นรั บเงิ นกับธนาคารเอกสารที่ จาํ เป็ น คื อตัว๋ แลกเงิ น (Bill of
Exchange) เป็ นตราสารที่ผรู้ ับประโยชน์ตาม L/C หรื อผูข้ ายสิ นค้าเป็ นผูอ้ อกตัว๋ เงินเพื่อสั่งให้ผซู ้ ้ื อ
สิ นค้าจ่ายเงินตามตัว๋ แลกเงินภายในเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา
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สรุ ปขั้นตอนการดาเนินธุรกิจส่ งออก

รู ปที่ 2.2 ขั้นตอนการดําเนินธุ รกิจส่ งออก
ที่มา:ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการส่ งออกสิ นค้า.ONE STOP IMPORT-EXPORT SENTER.
(ออนไลน์).สื บค้นเมื่อ10กันยายน2558
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สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีอากร
1. การชดเชยค่าภาษีอากร2. การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ
3. เขตประกอบการเสรี (FREETRADE ZONE)
4.การส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
5. คลังสิ นค้าทัณฑ์บน
6. เขตปลอดอากร (Free Zone)
นโยบายสนับสนุนการส่ งออก สิ ทธิประโยชน์ ด้านภาษีอากรเพือ่ การส่ งออก
กฎหมายทีใ่ ห้ สิทธิประโยชน์ แก่การส่ งออก
1.กฎหมายชดเชยภาษีอากร2. กฎหมายศุลกากร (การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ,
คลังสิ นค้าทัณฑ์บน, เขตปลอดอากร (FreeZone)
3.กฎหมายนิคมอุตสาหกรรม
4.กฎหมายส่ งเสริ มการลงทุน
สิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นภาษีอากรเพื่อการส่ งออก เป็ นนโยบายสําคัญของทุกรัฐบาลในอันที่จะ
สนับสนุนกิจกรรม
ของการส่ งออกผูป้ ระกอบการส่ งออกสิ นค้าไปขายยังต่างประเทศ ให้มีตน้ ทุนการผลิต
สิ นค้าที่ต่าํ เพื่อการ
กําหนดราคาสิ นค้าที่เหมาะสมกับการแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศ
ของทีไ่ ด้ รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
1. วัตถุดิบที่เห็นได้ชดั ว่ามีอยูใ่ นของที่ผลิตเพื่อส่ งออก2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยตรงที่
มีอยูใ่ นของที่ผลิตส่ งออก แต่ไม่ปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจน
3. วัตถุดิบจําเป็ นที่ใช้ในการผลิต

ของทีไ่ ม่ ได้ รับคืนอากรตามมาตรา19ทวิ
1.เครื่ องจักรเครื่ องมือ แม่พิมพ์(Mould) เครื่ องใช้ในการผลิตชนิดต่าง2. เชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การผลิต
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เขตประกอบการเสรี (FREETRADE ZONE)
พระราชบัญ ญัติ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยพ.ศ.2522 จัด ตั้ง การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นเป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีชื่อย่อว่า “กนอ.” มี
วัตถุ ประสงค์ในการจัดตั้งหลายประการโดยเริ่ มจากการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรื อขยาย
นิ ค มอุ ตสาหกรรมหรื อเพื่ อดําเนิ นธุ รกิ จอื่ นที่ จะเป็ นประโยชน์ ดาํ เนิ นการปรั บ ปรุ งที่ ดินเพื่ อให้
บริ การตลอดจนจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกในการดําเนิ นงานรวมทั้งสาธารณู ปโภคต่างๆให้แก่ ผู ้
ประกอบกิ จการอุตสาหกรรมในเขตนิ คมอุตสาหกรรม พื้นที่เขตนิ คมอุ ตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น
2 ลั ก ษ ณ ะ คื อ พื้ น ที่ เ ข ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ทั่ ว ไ ป พื้ น ที่ เ ข ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส่ ง อ อ ก
การส่ งเสริมการลงทุน (BOI)
การส่ ง เสริ ม การลงทุ นเป็ นมาตรการหนึ่ ง ในหลายมาตรการในการดึ ง ดู ดนักลงทุ นจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่ งเสริ ม
การลงทุน คือ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยที่สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน ได้ให้สิทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรแก่ผปู ้ ระกอบการในเขตส่ งเสริ มการลงทุนกรม
ศุลกากรซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในเรื่ องภาษีอากรของรัฐและเพื่อการส่ งเสริ ม
การส่ ง ออกแก่ ผู ้ป ระกอบการจึ ง ต้อ งกํา หนดระเบี ย บปฏิ บ ัติ สํ า หรั บ การปฏิ บ ัติ ใ นการนํา เข้า
เครื่ องจักรและวัตถุ ดิบของผูป้ ระกอบการที่ได้รับอนุ มตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุ นให้ไ ด้รับ สิ ท ธิ ประโยชน์ ต่างๆด้านภาษี อากรขาเข้า รวมไปถึ งควบคุ มดู แล อํานวยความ
สะดวกและให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ ระกอบการในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
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คลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน
คลังสิ นค้าทัณฑ์บน เป็ นการให้สิทธิ ประโยชน์แก่ผสู ้ ่ งออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
คลังสิ นค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ 8 ทวิแห่งกฎหมายศุลกากรพ.ศ.2469 โดยงดเว้นการเก็บอากร
ขาเข้าและขาออกแก่ของที่นาํ เข้ามาจากต่างประเทศและเก็บในคลังสิ นค้าทัณฑ์บน เพื่อส่ งออกไปยัง
นอกประเทศ ทั้งนี้ไม่วา่ จะส่ งออกในสภาพเดิมเหมือนและที่นาํ เข้าหรื อในสภาพที่ได้ผลิต ผสมหรื อ
ประกอบ เป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ คลังสิ นค้าทัณฑ์บนที่กรมศุลกากรประกาศกําหนดให้มีการจัดตั้งเพื่อ
ขอรับสิ ทธิประโยชน์ดา้ นภาษีอากรมี 7 ประเภทดังนี้
1.คลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า
2.คลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป
3.คลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
4.คลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไปสําหรับจัดแสดงสิ นค้าหรื อนิทรรศการ(คสท.)
5.คลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไปสําหรับเก็บนํ้ามัน(คสน.)
6.คลังสิ นค้าทัณฑ์บนสําหรับอู่ซ่อมและสร้างเรื อ
7.เขตคลังสิ นค้าทัณฑ์บนสําหรับประกอบการค้าเสรี ที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร
เขตปลอดอากร(FreeZone)
เขตปลอดอากร หมายถึงเขตพื้นที่ที่กาํ หนดไว้สาํ หรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิ ชยก
รรมหรื อกิจการอื่นที่เป็ นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศโดยของที่นาํ เข้าไปในเขตดังกล่าว
จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิ ทธิประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ได้นาํ เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเข้าในเขตปลอด
อากรในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.1 ของที่เป็ นเครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือและเครื่ องใช้ รวมทั้งส่ วนประกอบ
ของของดังกล่าวที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม หรื อ
กิ จการอื่ นใดที่ เป็ นประโยชน์ แก่ ก ารเศรษฐกิ จของประเทศตามที่ อธิ บ ดี อนุ ม ัติ
1.2 ของที่นาํ เข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตปลอดอากร สําหรับใช้ใน
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การประกอบอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม หรื อกิจการอื่นใดที่เป็ นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของประเทศ
1.3 ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น
2.ยกเว้น อากรขาออกสํ า หรั บ ของที่ ป ล่ อ ยไปจากเขตปลอดอากรเพื่ อ ส่ ง ออกนอก
ราชอาณาจักร
3. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับการนําสิ นค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร
ประเภทใบขนสิ นค้ าขาออกและเอกสารประกอบ
การส่ งของออกไปนอกราชอาณาจักร หมายถึง การนําของใด ๆ จากภายในราชอาณาจักร
ขน หรื อย้ายขน โดยทางเรื อ ทางอากาศยาน ทางรถไฟ ทางบก ทางท่อส่ ง ทางสาย ส่ งทางไปรษณี ย ์
เป็ นต้นเพื่อส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร และให้ดาํ เนิ นการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ ท่า
หรื อที่ หรื อ สนามบินศุลกากร สุ ดท้าย (Last Port) ที่ระบุไว้วา่ จะทําการขน หรื อย้ายขนของเพื่อ
ส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร
ประเภทใบขนสิ นค้ าขาออก
เป็ นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกําหนดให้ผสู ้ ่ งออกต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่ งออก
สิ นค้าซึ่งจําแนกออกเป็ น4ประเภทตามลักษณะการส่ งออกดังนี้
1. แบบกศก.101/1ใบขนสิ นค้ าขาออก ใช้สาํ หรับการส่ งออกในกรณี ดังต่อไปนี้ การส่ งออก
สิ นค้าทัว่ ไป, การส่ งออกของส่ วนบุคคลและเอกสิ ทธิ์ , การส่ งออกสิ นค้าประเภท ส่ งเสริ มการลงทุน
(BOI), การส่ งออกสิ นค้าจากคลังสิ นค้าทัณฑ์บน, การส่ งออกสิ นค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร, การ
ส่ งออกสิ นค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ, การส่ งออกสิ นค้าที่ตอ้ งการใบสุ ทธิ นาํ กลับ,การส่ ง
สิ นค้ากลับออกไป(RE-Export)
2. แบบกศก.103คาร้ องขอผ่อนผันรับของ/ส่ งของออกไปก่ อน ใช้สาํ หรับการขอส่ ง
สิ นค้าออกไปก่อนปฏิบตั ิพิธีการใบขนสิ นค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรกําหนดไว้ใน
ประมวลระเบียบปฏิบตั ิศุลกากรพ.ศ.2544
3. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสิ นค้ าสาหรับนาของเข้ าหรือส่ งของออกชั่วคราว ใช้สาํ หรับ
พิธีการส่ งของออกชัว่ คราวในลักษณะที่กาํ หนดในอนุสัญญา
4. ใบขนสิ นค้ าพิเศษสาหรับรถยนต์ และจักรยานยนต์ นาเข้ าหรือส่ งออกชั่วคราว ใช้สาํ หรับ
การส่ งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชวั่ คราว
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เอกสารที่ผ้ สู ่ งออกควรจัดเตรี ยมในการจัดทาพิธีการทางศุ ลกากรเพือ่ ส่ งออกสิ นค้ า
1.บัญชีราคาสิ นค้า(Invoice)
2.บัญชีการบรรจุหีบห่ อ(PackingList)
3.ใบอนุญาตส่ งออกหรื อเอกสารอื่นใดสําหรับสิ นค้าควบคุมการส่ งออก
4.BookingConfirmationจากAgentหรื อFreightForwarder
5. เอกสารอื่น เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่ วนผสม เป็ นต้น
การขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ
การขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ(AIRFREIGHT)
การขนส่ งสิ นค้าโดยทางอากาศเป็ นการขนส่ งที่กาํ ลังได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิ ชย์ให้ทนั สมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริ ษทั สร้าง
เครื่ องบินมีการสร้างเครื่ องบินซึ่ งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสู ง

สามารถบรรจุสินค้า

และบรรทุกผูโ้ ดยสารได้มากขึ้น มีเครื่ องมือในการขนส่ งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่ งสิ นค้า
ดําเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ วจากผูส้ ่ งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผูร้ ับปลายทาง

บทบาทของการขนส่ งทางอากาศกับการค้ าระหว่างประเทศ
คุณลักษณะที่สาํ คัญของการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศคือ
1.ความรวดเร็ วการส่ งสิ นค้าทางอากาศนับว่ามีความรวดเร็ วที่สุด
2.ความแน่นอนมีตารางการบินที่แน่นอนสมํ่าเสมอและตรงต่อเวลา
จากคุณลักษณะดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูน้ าํ เข้า-ผูส้ ่ งออกโดยตรงคือ
1.ช่วยให้การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศดําเนิ นไปอย่างรวดเร็ ว
2. ผูน้ าํ เข้า-ผูส้ ่ งออกสามารถลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นการสร้างโกดังเพื่อเก็บสิ นค้าที่จะนําเข้าส่ งออก
3.ช่วยให้สินค้าแบบหรื อรุ่ นใหม่โดยเฉพาะสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ส่ งไปถึงตลาดทัว่ โลกได้
พร้อมกัน
4.การบรรจุหีบห่อสําหรับสิ นค้าที่ส่งทางอากาศมักเป็ นแบบง่าย ๆ ช่วยทําให้ประหยัดวัสดุ
และค่าขนส่ ง
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5. ถ้าความนิยมในตลาดต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ผูน้ าํ เข้า-ผูส้ ่ งออกสามารถปรับตัวให้
ทันต่อสถานการณ์
6.การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศสามารถดําเนินการด้านเอกสารได้อย่างรวดเร็ ว
กรณีใดควรใช้ การขนส่ งทางอากาศ
การตัดสิ นใจเลือกประเภทการขนส่ งมักจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่อไปนี้
1. ลักษณะของสิ นค้า เสื่ อมสภาพได้ง่าย (เช่น ผักสด ผลไม้สด ดอกไม้) สมัยนิยม (เช่น
แฟชัน่ เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป)เร่ งด่วนมูลค่าสู ง
2. ลักษณะของความต้องการอยูใ่ นระหว่างภาวะฉุ กเฉิ นเช่น อาวุธสงคราม ยารักษาโรค
กําลังทดลองตลาดเป็ นฤดูกาล(เช่นผลไม้)
3. ลักษณะของตลาด เช่นในประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ ทะเล การขนส่ งด้วยวิธีอื่นอาจไม่ทนั
ต่อเหตุการณ์
ผู้ทมี่ ีบทบาทในการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ

1. ผูส้ ่ งสิ นค้าผูส้ ่ งสิ นค้าหรื อ Shipper หมายถึง ผูท้ ี่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นเอกสารกํากับสิ นค้า
หรื อAir Waybillที่จะทําการหรื อร่ วมทําการขนส่ งสิ นค้าภายใต้เงื่อนไขใน AirWaybill
2. บริ ษทั การบิน บริ ษทั การบิน หรื อ Carrier หมายถึงบริ ษทั การบินต่าง ๆ ซึ่ งรวมทั้งบริ ษทั
การบินที่ออก เอกสารกํากับสิ นค้า Air Waybill ที่จะทําการหรื อร่ วมทําการขนส่ งสิ นค้า
ภายใต้เงื่อนไขในAirWaybill
3. ผูร้ ับสิ นค้า ผูร้ ับสิ นค้า หรื อ Consignee หมายถึงผูท้ ี่มีนามระบุอยูใ่ น Air Waybill ซึ่ง
บริ ษทั การบินจะต้องส่ งมอบสิ นค้าให้เมื่อถึงเมืองปลายทางตามที่ระบุไว้
4. บริ ษทั ตัวแทน บริ ษทั ตัวแทน หรื อ IATA CARGO AGENTหมายถึงบริ ษทั ที่ได้รับรอง
จากสมาคมการขนส่ งทางอากาศ และแต่งตั้ง โดยบริ ษทั การบินให้ดาํ เนินการรับและออก
เอกสารกํากับสิ นค้าAir Waybill พร้อมทั้งเก็บค่าขนส่ งที่เกี่ยวข้องในนามของบริ ษทั การ
บิน
5.ศุลกากร(Customs)
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ใบตราส่ ง/ใบกากับสิ นค้ าAirwayBill
เป็ นเอกสารกํากับสิ นค้าโดยมีหลักฐานในการขนส่ งสิ นค้าที่ทาํ ขึ้นในลักษณะของสัญญา
การขนส่ ง สิ นค้าระหว่างผูส้ ่ งออกกับผูท้ าํ การขนส่ งโดยมีผรู ้ ับสิ นค้าเป็ นบุคคลที่สามที่ทาํ ให้สัญญา
การขนส่ งสมบูรณ ์์ สัญญานี้จะครอบคลุมตั้งแต่จุดรับมอบสิ นค้า ณ สนามบินต้นทางจนถึงจุดส่ ง
มอบสิ นค้าปลายทางของสิ นค้าทุกประเภท
Air Waybill แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท
1. Master Air Waybill คือ เอกสารการส่ งสิ นค้าทางอากาศที่ออกโดยผูป้ ระกอบการขนส่ ง
ซึ่ งเป็ นตัวแทนรับผิดชอบต่อความเสี่ ยงภัยของสิ นค้าระหว่างการขนส่ ง
2. House Air Waybill คือ เอกสารการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศที่ออกโดยบริ ษทั นายหน้าขาย
Freight ที่รวมสิ นค้าของผูป้ ระกอบการหลายรายไว้ดว้ ยกัน แต่มีเพียง Master Air Waybill
1 ฉบับ คลุมการขนส่ ง
(ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการส่ งออกสิ นค้า.ONE STOP IMPORT-EXPORT SENTER.
ออนไลน์.สื บค้นเมื่อ10กันยายน2558)
ขั้นตอนและเอกสารในการส่ งออก
คุณอดุลย์ เมณฑ์กลู (2550:14-24)ได้กล่าวไว้วา่ เริ่ มแรกของการประกอบธุ รกิจการค้า
ภายในประเทศหรื อกับต่างประเทศจําเป็ นต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ โดยจะต้องระบุวตั ถุประสงค์ให้
ชัดเจนไว้ดว้ ยว่าจะทําการค้าอะไร เพราะหากไม่ระบุวตั ถุประสงค์อย่างชัดเจนในการประกอบธุ รกิจ
การพาณิ ชย์แล้วจะเกิดปั ญหาได้ในภายหลัง เพราะเอกสารดังที่กล่าวมานี้จะต้องใช้ประกอบ
ปฏิบตั ิการตามพิธีต่าง ๆ นอกจากนั้นยังบ่งบอกถึงฐานความรับผิดชอบนานาประการไว้ การจะ
ทะเบียนพาณิ ชย์ อาจจะกระทําในรู ปลักษณ์ดงั นี้
1.บุคคลธรรมดา (เจ้าของคนเดียว)
2.นิติบุคคลในรู ปของ
2.1 บริ ษทั จํากัด
2.2 ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ซึ่ งแยกได้ 2 ประเภทคือ ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลและห้าง
หุ น้ ส่ วนจํากัด
ไม่วา่ จะทําการค้าในลักษณะใดก็ตอ้ งขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ที่กรมทะเบียนการค้ากระทรวง
พาณิ ชย์

16

เอกสารสาคัญจากกระทรวงพาณิชย์
1.หนังสื อสําคัญในการจดทะเบียนแล้ว
2.หนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อหนังสื อรับรองที่ออกให้โดยสํานักงานทะเบียน กรมทะเบียน
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์
3.หนังสื อรับรองที่ออกให้โดยสํานักงานทะเบียน หุ ้นส่ วน บริ ษทั กรุ งเทพมหานคร กรม
ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นเอกสารที่ใช้แสดงแทนเอกสารตามข้อ (1) และข้อ (2) ได้ใน
บางกรณี ทั้งนี้เพราะเอกสารฉบับนี้มีการรับรองการจดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในรู ป
นิติบุคคลประเภทใด
ภาษีมูลค่ าเพิม่
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จัด เก็ บ จากการขายสิ น ค้า และการให้ บ ริ ก ารการนํา สิ น ค้า เข้า หรื อ นํา
สิ นค้าออก การบริ การทัว่ ไปจากต่างประเทศ หากจะจําแนกบริ การที่ทาํ ให้มีข้ ึน ซึ่ งสิ นค้าจนถึงขั้น
การบริ โ ภคสิ น ค้า แล้ว อาจแบ่ ง ได้เ ป็ นขั้น ตอนการผลิ ต การขายปลี ก การขายส่ ง ผูส้ ่ ง ออก ผู ้
ให้บริ การ และผูน้ าํ เข้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะประกอบการทั้งในรู ปของบุคคลธรรมดาและคณะบุคคลห้าง
หุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จํากัด องค์กรของรัฐ หรื อนิติบุคคลใด ๆ ก็ตาม
ผูข้ ายสิ นค้าหรื อให้บริ การในแต่ละขั้นตอน มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเมื่อได้ขาย
สิ นค้าหรื อการให้บริ การในทางธุ รกิจหรื อวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่ งเรี ยกว่า “ผู้ประกอบการ” มี
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ จ ะต้ อ งเสี ยภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ทัน ที เมื่ อ ได้ จ ดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เป็ น
ผู้ป ระกอบการแล้ว เท่ า นั้น แต่ สํ า หรั บ กรณี ก ารนํา เข้า สิ น ค้า จากต่ า งประเทศ ไม่ ว่ า ผู ้น้ ัน จะเป็ น
ผูป้ ระกอบการ จดทะเบียนหรื อไม่ นําเข้าสิ นค้าเพื่อจุดประสงค์ใด “ผู้นาเข้ า” จะต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
ด้วยเช่นกัน
อัตราภาษีมูลค่ าเพิม่
1.อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 สําหรับการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การทุกประเภทรวมทั้งการ
นําเข้า (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว)
2.อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1.5 สําหรับการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การในราชอาณาจักรของ
ผูป้ ระกอบการที่ มี ร ายรั บ เกิ น 600,000 บาทต่ อ ปี แต่ ไ ม่ เ กิ น 1,200,000 บาทต่ อ ปี (อัต รานี้ รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ไว้แล้ว)
3.อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 (ศูนย์) ใช้สาํ หรับการประกอบการ ดังนี้
3.1การส่ งออกสิ คา้
3.2การใช้บริ การขนสิ นค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรื อเรื อเดินทะเล
3.3การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การกับองค์การสหประชาชาติหรื อผูช้ าํ นาญการพิเศษ
ของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ลต่าง ๆ
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3.4การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การแก่ส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้
หรื อเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
3.5การขายสิ นค้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการเกษตรได้แก่ ปุ๋ ย อาหารสัตว์ ยาหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ทุก
ชนิดที่ใช้สาํ หรับการป้ องกัน รักษาโรค ทําลาย บํารุ งหรื อจํากัดศัตรู พืชหรื อสัตว์
การทาบัตรผู้จัดการผู้รับมอบอานาจ และบัตรผ่ านพิธีศุลกากร
กรมศุลกากรมีอาํ นาจและบทบาทในการจัดเก็บรายได้ในรู ปของอาการขาเข้า-ขาออก ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากร และกฎหมายอื่น ๆ เช่น กรมศุลกากร กรม
สรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย
ดังนั้น การปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับผูน้ าํ เข้าส่ งออกหรื อตัวแทนออกของ (Custom broker) อยูเ่ ป็ นประจํา
ผูท้ ี่มีประสงค์จะเป็ นผูน้ าํ เข้า-ส่ งออกหรื อตัวแทนออกของในขั้นแรกจะต้องมาติดต่อกับ
ฝ่ ายทะเบียนผูส้ ่ งออกและนําเข้า สํานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากรหรื อด่านศุลกากรต่าง ๆ เพื่อ
จัดทําบัตรตัวอย่างลายมือเจ้าของหรื อผูจ้ ดั การ บัตรตัวอย่างจึงสามารถปฏิบตั ิการนําเข้า-ส่ งออกขั้น
ต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อกรมศุลกากรจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของผูน้ าํ เข้า-ส่ งออก

การเตรียมสิ นค้ าและเอกสารประกอบต่ าง ๆ
ขั้นตอนเป็ นส่ วนสําคัญที่ควรจะให้ความสนใจเป็ นพิเศษจัดลําดับให้เหมาะสมกับเวลาการส่ ง
มอบสิ นค้าดังต่อไปนี้
1.พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขของหลักฐานการสั่ งซื้อ อาทิ Letter of Credit หรื ออื่น ๆ ก็
ตามว่าเป็ นไปตามใบเสนอขายและรายละเอียดของผูส้ ่ งออกที่เสนอไปหรื อไม่ หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ ให้
รี บติดต่อกับธนาคารที่รับใบสั่งซื้ อ หรื อ Letter of Credit และขอคําแนะนําว่าควรปฏิบตั ิอย่างไร
2.รวบรวมสิ นค้ าตามเงื่อนไขทีร่ ะบุใน Letter of Creditหรื อคําสั่งซื้ อแบบอื่น ในกรณี ผู ้
ส่ งออกเป็ นผูผ้ ลิตเอง จําเป็ นต้องวางแผนการผลิตสิ นค้าให้เสร็ จก่อนส่ งมอบจัดหาวัตถุดิบให้พร้อมเพื่อ
ป้ องกันการขาดแคลนหรื อก่อนวัตถุดิบจะเปลี่ยนแปลงราคาในทางที่สูงขึ้นซึ่ งจะทําให้ตน้ ทุนเปลี่ยนไป
แต่ถา้ ผูส้ ่ งออกไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิตเองควรทําสัญญาว่าจ้าง หรื อสั่งให้ผลิตสิ นค้าตามข้อตกลง อาทิ ราคา
คุณภาพ กําหนดเวลาการส่ งมอบให้เป็ นหลักฐานผูกมัดผูผ้ ลิตสิ นค้าให้ปฏิบตั ิตามความเหมาะสม หาก
เกิดการผิดพลาดขึ้นอาจเรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบสิ นค้าก่อนการส่ งมอบ
เพื่อรักษาคุณภาพสิ นค้าและเป็ นไปตามข้อตกลงกับผูซ้ ้ื ออีกด้วย
3.ตรวจสอบการเดินเรือหรือเทีย่ วบินให้ เรียบร้ อย เมื่อสิ นค้าพร้อมที่จะส่ งมอบ ควรมีการจอง
ค่าระวางไว้ล่วงหน้า โดยมิรอให้สินค้าเสร็ จเสี ยก่อนที่จะส่ งมอบวิธีน้ ีดีที่สุดนอกจากนี้ ในการต่อรองค่า
ขนส่ งจะได้รับความเป็ นธรรมที่สุด ถ้าไม่ทาํ เช่นนี้ก็อาจจะพลาดเที่ยวเรื อเครื่ องบิน นอกจากนั้นแล้วยัง
จะต้องเสี ยค่าขนส่ งในอัตราที่สูงจะทําให้ตน้ ทุนสิ นค้าสู งตามไปด้วย
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4.จัดทาใบกากับสิ นค้ าหรือบัญชีราคาสิ นค้ า (Invoice) ไว้ล่วงหน้ า เพราะต้องนําไปใช้
ประโยชน์หลายด้าน ทั้งก่อนการส่ งออกและหลังการส่ งออก การขออนุ ญาตสิ นค้าที่ควบคุมต้องปฏิบตั ิ
ล่วงหน้าเพื่อความถูกต้องและมัน่ ใจหากเกิดการบกพร่ องแล้วยังมีทางแก้ไขใบรายการบรรจุหีบห่ อ
(Packing list) จัดทําเพื่อจะให้ทราบขนาดของหี บห่ ออาจจัดทําได้ก่อนที่จะคืนเอกสารผ่านพิธีการ
ศุลกากร
5.ดาเนินการขออนุญาตส่ งออกและอืน่ ๆ จากข้อมูลกฎเกณฑ์การส่ งออกที่ได้กล่าวมาแล้ว
ตอนต้น ควรปฏิบตั ิตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อประสิ ทธิ ภาพการส่ งออกและให้คู่คา้ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
ทางภาษีอากร
ผูส้ ่ งออกต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่กรมการค้าต่างประเทศได้วางระเบียบไว้ให้
ครบถ้วน
6.ขอหนังสื อรับรองแหล่งกาเนิดของสิ นค้ า (Certificate of Origin) มี 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 เป็ นหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดทัว่ ไปที่ออกให้แก่ผซู ้ ้ื อเพื่อยืนยันว่าเป็ นสิ นค้าที่ผลิต
ขึ้นส่ งออกจริ ง หนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดแบบนี้ออกโดยหน่วยงานคือ
1.กระทรวงพาณิ ชย์
2.สภาหอการค้าไทย
3.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แบบที่ 2 เป็ นหนังสื อการรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าที่ออกให้กบั ประเทศผูซ้ ้ื อสิ นค้าตามข้อตกลงการให้
สิ ทธิพิเศษทางภาษีอากร (Certificate of Origin From A) สําหรับหนังสื อการรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าที่
ออกให้กบั กลุ่มประเทศอาเซี ยนเพื่อสิ ทธิ พิเศษเช่นกัน (Certificate of Origin From B) นอกจากนั้นยังมี
หนังสื อรั บ รองแหล่ งกํา เนิ ดตามข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างอื่ น ว่าด้วยสิ นค้า แต่ล ะชนิ ดด้วย ซึ่ ง
หนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดแบบที่ 2 นี้จะออกโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิ ชย์เท่านั้น แต่ก็
ยังมีแบบอื่น ๆ ขึ้นอยูก่ บั ผูซ้ ้ื อที่ตอ้ งการและระบุมา และในบางครั้งอาจขอหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ด
ชนิดที่ผรู ้ ับประโยชน์เป็ นผูอ้ อกเองก็มี Beneficiary’s Certificate of Origin เป็ นต้น
7. การยืนแบบ ธ.ต.1ในการส่ งออกแต่ละครั้งที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท ผูส้ ่ งออกต้องยื่นรายงานการ
ส่ งออกแบบ ธ.ต.1 ต่อหน้าเจ้าพนักงานศุลกากรพร้อมกับใบขนสิ นค้าขาออกการจัดทําแบบ ธ.ต.1 ให้ผู้
ส่ งออกทําเป็ น 2 ฉบับ คื อต้นฉบับ (สี ขาว) และสําเนา (สี ฟ้า) โดยไม่ตอ้ งได้รับอนุ ญาตจากธนาคาร
พาณิ ชย์หรื อพนักงานการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตราแต่อย่างใดเมื่อผูส้ ่ งออกจัดทําใบ ธ.ต.1 นี้ ผสู ้ ่ งออก
จะขอได้จากด่ า นศุ ล กากรต่ า ง ๆ หรื อที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย ในการส่ ง ออกบางลัก ษณะตาม
รายละเอียดที่แนบซึ่ งผูส้ ่ งออกของได้รับ การยกเว้นไม่ตอ้ งนํา
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เงิ นตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ผูส้ ่ งออกไม่ตอ้ งยื่นแบบ ธ.ต.1 ต่อพนักงานศุ ลกากร ให้ผู ้
ส่ งออกยืน่ ใบขนส่ งสิ นค้าขอออกได้เลย และหากมูลค่าสิ นค้าตํ่ากว่า 500,000 บาท ไม่ตอ้ งยื่น ธ.ต.1 แต่
อย่างใด
8. เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามความต้ องการของผู้ซื้อ (หรื อผูน้ าํ เข้าในต่างประเทศ) ซึ่ งมีท้ งั ที่ยื่นคําขอ
ก่อนการส่ งมอบสิ นค้าขึ้นยานพาหนะระหว่างประเทศ และยื่นภายหลังจากการส่ งมอบแล้วก็ได้ หรื อ
อาจไม่ตอ้ งยื่นคําขอโดยเว้นการอนุ มตั ิก็มี ซึ่ งจะขึ้นอยู่กบั เอกสารชนิ ดนั้น ควรศึกษาให้เข้าใจว่าควร
ปฏิบตั ิเมื่อไร เพราะผูส้ ่ งออกส่ วนมากใช้บริ การว่าจ้างผูแ้ ทนออกของให้ดาํ เนิ นการ จึงควรแจ้งให้ทราบ
ว่า ท่ า นต้อ งการเอกสารประกอบชนิ ดใด เขาจะได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามความต้อ งการของท่ า นได้ ทั้ง นี้ ท่ า น
สามารถจะหาข้อมูลได้จากเลตเตอร์ ออฟ เครดิตที่ได้รับมา ถ้ามีเงื่อนไข อย่าละเลยที่จะระบุเงื่อนไขลง
ไปในเอกสารนั้น ๆ ให้ครบถ้วน
สําหรั บเอกสารใดที่ ผูซ้ ้ื อระบุ มา แต่ไม่มีหน่ วยงานใดออกให้ได้ก็ให้ทาํ ข้อตกลงกับผูซ้ ้ื อทันที ที่
ได้รับการสั่งซื้ อ การที่เราไม่ปฏิเสธอาจะมีปัญหาได้ในภายหลัง ผูซ้ ้ื อจะถือ
เป็ นข้ออ้างที่จะไม่ยอมชําระเงินค่าสิ นค้าก็ได้ จากข้ออ้างว่าผูข้ ายสิ นค้าทําผิดเงื่อนไข แม้วา่ ผูข้ ายจะ
ขอให้ผซู ้ ้ื อช่วยแก้ไข L/C ก่อนการส่ งมอบสิ นค้า ผูซ้ ้ื ออาจตั้งเงื่อนไขกลับก็ได้
การค้าต่างประเทศต้องการความชัดเจนเรื่ องเอกสารเป็ นอย่างมาก เพราะเอกสารที่ผขู ้ ายออกให้ผซู ้ ้ื อ
จะต้องไปดําเนิ นงานตามพิธีการศุลกากรที่ปลายทาง ถ้าเอกสารขาดความถูกต้องสมบูรณ์ อาจสร้ าง
ปั ญหาในการนําเข้าได้ ในเรื่ องนี้ จึงควรสนใจศึกษาเอกสารให้เข้าใจจัดทําให้ครบถ้วนถ้าเขาร้องขอมา
คุ ณเองไม่เข้าใจเอกสารชนิ ดใด ให้ติดต่อสอบถามธนาคารก็ได้ หรื อผูช้ าํ นาญการที่ให้บริ การส่ งออก
ของ อาทิ Custom Broker หรื อ Freight Forwarders ก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนจะดีที่สุด
การผ่านพิธีการส่ งออก (Customs Procedure)
พิธีการศุลกากร
การส่ ง สิ น ค้า หรื อ ของใด ๆ ออกไปต่ า งประเทศซึ่ งมี ท้ ัง ใบจํา หน่ า ยหรื อ ส่ ง ออก ใบเพื่ อ
ซ่ อมแซมและส่ งออกเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ผูส้ ่ งออกควรศึกษาระเบียบปฏิบตั ิที่กรมศุลกากร กําหนด
และเข้าใจถึงขั้นตอนพิธีการรวมทั้งเอกสารที่เกี่ ยวข้อง จึงสามารถปฏิบตั ิให้ถูกต้องและผ่านพิธีการได้
สะดวกและรวดเร็ ว
งานพิธีการศุลกากรในปัจจุบนั ต้องประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่สาํ คัญคือ
1. การผ่านพิธีการศุลกากร
2. การตรวจสอบสิ นค้าที่ส่งออก
3. การขอรับสิ ทธิประโยชน์
ก่อนที่จะดําเนิ นการตามพิธีการศุลกากรเพื่อส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร ผูส้ ่ งออกต้องปฏิบตั ิ
ให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติศุลกากรและตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ต้องยื่นใบขนสิ นค้าขา
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ออกให้ถูกต้อง และเสี ยภาษีอากรจนครบถ้วน หรื อวางเงินไว้เป็ นประกัน หรื อยกเว้นอากรเป็ นเงื่อนไข
ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 45 พร้อมทั้งยืน่ หนังสื อประกอบให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้คือ
1. บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสิ นค้าราคาต่อหน่วยและราคารวมทั้งหมด ถ้า
ตกลงซื้ อขายเป็ นราคา CIF จะต้องแยกออกเป็ นราคา FOB+ ค่าประกัน + ค่าระวางรถบรรทุก (F)
2. บัญชีกาํ กับหี บห่อสิ นค้า (Packing list)
3. แบบ ธ.ต. (แบบธุ รกิ จต่างประเทศ) ถ้าราคาเกิ นกว่า 500,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ตรวจสอบรับรองแทนธนาคารแห่งประเทศไทย
4. ใบอนุ ญาตการส่ งออก หรื อใบรับรองมาตรฐานสิ นค้าถ้าเป็ นสิ นค้าควบคุมในการส่ งออก
หรื อเป็ นสิ นค้ามาตรฐาน
5. คําร้ องขอให้เจ้าหน้าที่ ศุลกากรปฏิ บตั ิตามที ผสู ้ ่ งออกต้องการ เช่ น คําร้ องขอตรวจปล่อย
สิ นค้าส่ งออกนอกสถานที่ ณ โรงงานของผูส้ ่ งออกหรื อตรวจสอบปล่อยที่ท่าเรื อกรุ งเทพฯ เป็ นต้น
6. แนบใบขนส่ ง สิ น ค้า ขาออก กรณี ที่ สิ น ค้า ส่ ง ออกนั้น ใช้ว ตั ถุ ดิ บ จากต่ า งประเทศเป็ น
ส่ วนประกอบ และผูน้ าํ เข้าวัตถุดิบดังกล่าวต้องการใช้สิทธิ ขอคืนภาษีอากรหลังจากส่ งสิ นค้าออกไปขาย
ยังต่างประเทศ
7. สํ า เนาใบขนสิ น ค้า ออก ฉบับ มุ ม สี น้ ํา เงิ น กรณี ที่ ผูส้ ่ ง ออกสิ นค้า ที่ ผ ลิ ตขึ้ น ในประเทศ
ต้องการใช้สิทธิ ในการขอชดเชยค่าภาษีอากรสิ นค้าที่ส่งออกตามอัตราที่ทางราชการกําหนดเป็ นร้อยละ
ของมูลค่าส่ งออก (ราคา FOB)
8. ใบขนสิ นค้าขาออก (แบบศก.101) เป็ นเอกสารที่สําคัญที่จะต้องกรอกรายการตามแบบที่
กรมศุลกากรกําหนดตามปกติจะต้องใช้ตน้ ฉบับ 1 ใบ และสําเนา 3-4 ใบ
ขั้นตอนการผ่ านพิธีการส่ งออกในระบบปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 1 ออกเลขที่ใบขนสิ นค้า ตรวจสอบพีการ
1. ตรวจสอบรายมือชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ของผูส้ ่ งออกตามบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
2. ออกเลขที่ใบขน
3. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของใบขนสิ นค้า และเอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินอากร
1. ตรวจสอบใบกํากับสิ นค้า พิกดั ราคาการคํานวณภาษี
2. สั่งการตรวจ
3. ประทับตราสมบูรณ์ (ในกรณี ของไม่ตอ้ งอากร)
ขั้นตอนที่ 3 การออกเลขที่ยกเว้นอากรหรื อการชําระอากร
1. ของไม่ตอ้ งอากร
1.1ออกเลขที่ยกเว้นอากร
2. กรณี ของที่ตอ้ งการ
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2.1ชําระอากร
2.2ประทับตราสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจปล่อยสิ นค้า
1. ลงบัญชีการตรวจปล่อย
2. กําหนดชื่อผูต้ รวจปล่อย
3. ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุ
4. ประทับตรา กศก.
5. รับบรรทุก

ขั้นตอนการผ่ านพิธีการส่ งออกระบบ On-line
ผูส้ ่ งออกจะต้องจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบขนสิ นค้าด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่บริ ษทั
นั้น และส่ งข้อมูลมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร โดยคอมพิวเตอร์ จะออกเลขที่ใบขนสิ นค้า และ
เลขที่ยกเว้นอากรผูส้ ่ งออกในทันที แล้วพิมพ์ใบขนสิ นค้าเพื่อนํามายืน่ ที่ส่วนพิธีการส่ งออก
ขั้นตอนที่ 1 การปฏิบตั ิพิธีการ
1. ตรวจสอบใบกํากับสิ นค้า พิกดั ราคา การคํานวณ
2. ส่ งการตรวจ
3. ประทับตราสมบูรณ์
กรณี ของไม่ตอ้ งอากร สามารถประทับตราสมบูรณ์ได้ทนั ที
กรณี ของต้องอากร ให้นาํ ไปชําระอากรแล้วประทับตราสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจปล่อยสิ นค้า
1. ลงบัญชีการตรวจปล่อย
2. กําหนดชื่อผูต้ รวจปล่อย
3. ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุ
4. ประทับตรา กศก.
5. รับบรรทุก
การขนส่ งสิ นค้ าขาออกและการจัดหาระวางบรรทุก
การขนส่ งสิ นค้าขาออกสามารถทําได้หลายทาง แต่การขนส่ งที่สําคัญที่สุดได้แก่การขนส่ งทาง
ทะเลและทางอากาศ การจัดหาระวางบรรทุกในที่น้ ี จะกล่าวถึ งเฉพาะทางทะเลและทางอากาศเท่านั้น
สําหรับการหาระวางบรรทุกทางรถยนต์ซ่ ึ งเป็ นการส่ งออกทางพรมแดนที่ปัจจุบนั กําลังทวีความสําคัญ
เพิ่มขึ้นตามสภาวะการค้าขายชายแดนที่เพิ่มขึ้นนั้น โดยปกติผปู ้ ระกอบการมีความสามารถในการติดต่อ
กับผูป้ ระกอบการรถรับจ้างบรรทุกสิ นค้าที่มีอยูท่ วั่ ไปด้วยตนเอง ผูเ้ ขียนจึงจะไม่กล่าวถึงในบทนี้
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1การจัดหาระวางบรรทุกสิ นค้ าทางทะเล
เมื่อผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงซื้ อขายสิ นค้ากันแล้ว หน้าที่การจัดหาระวางบรรทุกอาจเป็ น
ภาระของผูซ้ ้ื อหรื อจะเป็ นภาระของผูข้ ายก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการส่ งมอบ (Term of Shipment)
ที่ได้ตกลงกันไว้ดงั นี้
การจัดหาระวางบรรทุกโดยผู้ขายสิ นค้ า
ผูป้ ระกอบการสามารถจัดหาได้โดยการตรวจหารายชื่ อและหมายเลขโทรศัพท์ของ
บริ ษทั เรื อหรื อตัวแทนสายเดิ นเรื อ หรื อตัวแทนผูร้ ั บจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ (Sea
Freight Forwarder) ที่มีเรื อสิ นค้าวิ่งในเส้นทางไปยังเมืองท่าที่ผซู ้ ้ื อกําหนด ได้จากหนังสอคู่มือ
ติดต่อส่ งสิ นค้า27หรื อจาก Website ของตัวแทนเรื อ หรื อ Sea Freight Forwarder หรื อ Website
www.thaishipper.comซึ่ งมีดชั นี คน้ หาเรี ยงตามชื่ อเมืองท่าและประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก จากนั้นจึง
สอบถามค่าระวางสิ นค้ารวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ตอ้ งจ่ายที่เมืองท่าต้นทาง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นี้ มีผล
อย่างมากต่อการกําหนดราคา ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงควรที่จะเปรี ยบเทียบราคาจากตัวแทนสาย
เดินเรื อและ Sea Freight Forwarder หลาย ๆ แห่ง
การจัดหาระวางบรรทุกโดยผู้ซื้อสิ นค้ า
ถ้าสิ นค้าที่ซ้ื อขายกันมีจาํ นวนมาก ผูซ้ ้ื ออาจจะขอซื้ อสิ นค้าในราคาที่ไม่รวมค่าระวาง
บรรทุก และทําการจัดหาระวางบรรทุกด้วยตนเอง เช่นสิ นค้าเทกอง เมื่อผูซ้ ้ื อจัดหาระวางบรรทุก
ได้แล้ว ผูซ้ ้ื อจะได้ชื่อของตัวแทนสายเดินเรื อที่เมืองท่าต้นทางมาจาก
ตัวแทนสายเดินเรื อที่เมืองท่าปลายทางหรื อจากสายเดินเรื อโดยตรงซึ่ งผูซ้ ้ื อจะแจ้งชื่ อให้แก่ผขู ้ าย
ทราบ เพื่อที่ผขู ้ ายจะได้ติดต่อกับตัวแทนสายเดินเรื อดังกล่าวที่เมืองท่าต้นทางในการนําสิ นค้าลง
เรื อ ในบางกรณี ผซู ้ ้ื ออาจจะระบุชื่อตัวแทนสายเดินเรื อและ/หรื อชื่ อเรื อและเที่ยวเรื อไว้ในL/C ก็
ได้
2.Term of Shipper และความสั มพันธ์ กบั การจัดหาระวางบรรทุกทีส่ าคัญ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การจัดหาระวางบรรทุกอาจเป็ นภาระของผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ ายก็ได้
ขึ้นอยู่กบั เงื่ อนไขการส่ งมอบสิ นค้าที่ตกลงกัน ตารางข้างล่างนี้ เป็ นตารางที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง
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เงื่อนไขการส่ งมอบและการติดต่อหาระวางบรรทุก

รู ปที่ 2.3เงื่อนไขการส่ งมอบและการติดต่อหาระวางบรรทุก
การจัดหาระวางบรรทุกสิ นค้ าทางอากาศ28
ดําเนิ นการเช่ นเดี ยวกับการจัดหาระวางบรรทุกทางทะเล โดยการติดต่อไปยังสายการบินหรื อ
ตัวแทนรั บขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ (Air Freight Forwarder) เพื่อจัดหาระวางบรรทุกและเส้นทางที่
เหมาะสมในการขนส่ งทางอากาศ
โดยสาเหตุที่การส่ งสิ นค้าทางอากาศมักจะเป็ นสิ นค้าที่มีปริ มาณน้อย ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีปริ มาณน้อยกว่า
อัตราการขนส่ งขั้นตํ่าที่สายการบินกําหนดไว้ และเนื่ องจากค่าระวางบรรทุกของการขนส่ งสิ นค้าทาง
อากาศมีราคาแพง ดังนั้นตัวแทนการรับขนส่ งสิ นค้าทางอากาศจะซื้ อระวางบรรทุกโดยการเหมามาจาก
สายการบินแล้วนํามาแบ่งขายให้แก่ผสู ้ ่ งออกอีกต่อหนึ่ง เพื่อเฉลี่ยค่าระวางบรรทุก หนังสื อตราส่ งสิ นค้า
ที่ตวั แทนรับขนส่ งสิ นค้าทางอากาศออกให้แก่ผสู ้ ่ งออกเรี ยกว่า House Air Waybill ส่ วนหนังสื อตราส่ ง
ที่สายการบินออกออกให้คู่กบั House Air Waybill เรี ยกว่า Master Air Waybill
ผูป้ ระกอบการควรจะติดต่อตัวแทนรับขนส่ งสิ นค้าทางอากาศหลาย ๆ ราย เพื่อเปรี ยบเทียบค่าระวาง
ขนส่ ง รวมทั้งค่าขนส่ งภายในประเทศในกรณี ที่ให้ตวั แทนผูร้ ับขนส่ งสิ นค้าทางอากาศไปรับของจาก
โรงงานหรื อที่ทาํ การของผูป้ ระกอบการ
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วัตถุประสงค์ในการส่ งสิ นค้าออก
เมื่อมีสินค้าที่จะส่ งออกและมีผซู ้ ้ื อสิ นค้าแล้ว ผูป้ ระกอบการจะต้องดําเนิ นการตามขั้นตอนต่าง ๆ
เพื่อส่ งสิ นค้าออก ขั้นตอนในการดําเนิ นการส่ งสิ นค้าออกอาจมีความแตกต่างกันตามวัตถุ ประสงค์ใน
การส่ ง สิ นค้า โดยทัว่ ไปสามารถจํา แนกวัตถุ ป ระสงค์ในการส่ ง สิ นค้าออกไปต่ างประเทศได้เป็ น 3
ประการ ได้แก่
1. ส่ งออกไปขาย
2. ส่ งออกไปซ่อมแล้วจะนํากลับเข้ามาใหม่
3. ส่ งคืนผูข้ ายสิ นค้า
รายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่ งออกมีดงั นี้
1.ส่ งออกไปขาย
การส่ งออกไปขายรวมทั้งการส่ งตัวอย่างสิ นค้าโดยไม่คิดมูลค่า จะต้องดําเนิ นการและจัดเตรี ยม
อกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1กรณี ที่มี L/C จะต้อง ตรวจสอบ Credit Rating ของธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C โดยการ
สอบถามกับธนาคารผูร้ ับ L/C เสี ยก่อน
1.2อ่าน L/C โดยละเอียด และตรวจสอบเงื่อนไขก่อนส่ งของ เช่น
1.2.1 วันหมดอายุของ L/C
1.2.2 วันสิ้ นสุ ดการส่ งมอบสิ นค้า
1.2.3L/C มี Confirmation ตามที่ตอ้ งการหรื อไม่
1.2.4เอกสารต่ างๆ ตามที่ ผูซ้ ้ื อต้องการและได้ระบุ ไว้ใ น L/C จะจัดทําได้
ครบถ้วนหรื อไม่
1.2.5เส้นทางการเดินเรื อที่จะส่ งของไปมีการถ่ายลํา (Tran shipment) ระหว่าง
ทางหรื อไม่และ L/C ได้อนุญาตให้กระทําได้หรื อไม่
1.2.6การส่ งของบางส่ วนหรื อส่ งของหลายเที่ยวเรื อจะกระทําได้หรื อไม่
1.2.7 มีการห้ามส่ งสิ นค้าไปกับเรื อของบางประเทศหรื อไม่
1.2.8ประเทศที่ จ ะส่ ง ของไปอยู่ ใ นรายชื่ อ การควํ่า บาตรทางการค้า ของ
สหประชาชาติหรื อไม่
1.2.9จะต้องนําเอกสารไปให้สถานทูตของประเทศผูซ้ ้ื อรับรองเอกสารหรื อไม่
และมีสถานทูตของประเทศนั้นตั้งอยูใ่ นประเทศไทยหรื อไม่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรับรอง
เอกสารที่สถานทูตนั้น ๆ
1.2.10หากมีเงื่ อนไขใดที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามได้ ผูข้ ายจะต้องแจ้งให้ผซู ้ ้ื อ
Amend L/C มาให้เสี ยก่อนจึงจะส่ งของลงเรื อได้
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1.3จัดทํา Invoice และ Packing List ฉบับที่จะใช้ผา่ นพิธีศุลกากร
1.4ติดต่อตัวแทนสายเดินเรื อหรื อตัวแทนสายการบิน เพื่อจัดหาระวางขนส่ ง สอบถาม
ค่าระวางและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ ตอ้ งจ่ายเพิ่มเติมนอกเหนื อจากค่าระวางที่ตน้ ทาง สอบถาม
สถานที่ รับสิ นค้า วันเรื อเข้า วันสุ ดท้ายที่ เรื อ/สายการบิ นจะรั บสิ นค้าได้ กําหนดวันที่ เรื อ/
เครื่ องบินเดินทางถึงเมืองท่าปลายทาง และจัดทําใบจองระวางสิ นค้า
1.5ติดต่อบริ ษทั หรื อตัวแทนประกันภัย เพื่อซื้ อประกันภัยขนส่ งสิ นค้า (ถ้ามี)
1.6ติดต่อหาตัวแทนออกของเพื่อทําพิธีการส่ งออกหรื อดําเนิ นการด้วยตนเองในการ
ผ่านพิธีการศุลกากรและนําของขึ้นเรื อ
1.7จัดทําเอกสารขึ้นเงินธนาคาร หรื อส่ งเอกสารให้ผซู ้ ้ื อโดยตรง
1.8 คืนภาษีอากรหรื อขอชดเชยค่าอากรส่ งออก (ถ้ามี) หรื อตัดบัญชี วตั ถุดิบ BOI หรื อ
อื่น ๆ ตามแต่กรณี
2.ส่ งออกไปซ่ อมแล้วจะนากลับเข้ ามาใหม่
การส่ งของออกไปซ่อมจะต้องดําเนินการและจัดเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี้
2.1จัดทํา Invoice และ Packing List ฉบับที่จะใช้ผา่ นพิธีศุลกากร
2.2ติดต่อตัวแทนสายเดินเรื อหรื อตัวแทนสายการบิน เพื่อจัดหาระวางขนส่ งสิ นค้าและ
จัดทําใบจองระวางสิ นค้า
2.3ติดต่อบริ ษทั หรื อตัวแทนประกันภัย เพื่อซื้ อประกันภัยขนส่ งสิ นค้า (ถ้ามี)
2.4ติดต่อหาตัวแทนออกของเพื่อทําพิธีการส่ งออกหรื อดําเนิ นการด้วยตนเองในการ
ผ่านพิธีการศุลกากรและนําของขึ้นเรื อ
2.4.1ในการทําพิธีการส่ งออกจะต้องทําใบสุ ทธิ นาํ กลับไว้ดว้ ย เพื่อยกเว้นค่า
ภาษีอากร เมื่อของส่ งกลับเข้ามาในราชอาณาจักร โดยจะต้องนํากลับเข้ามาภายใน 1 ปี
2.4.2การทําใบสุ ทธิ นาํ กลับต้องทําสําเนาใบขนสิ นค้าเพิ่ มขึ้ นอี ก ฉบับหนึ่ ง
และให้เจ้าพนักงานศุลกากรรับรองข้อความว่า “ใบสุ ทธิ น้ ี ไว้ให้ตามพระราชกําหนดพิกดั
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ประเภทที่ 1 แก่ผสู ้ ่ งออกของตามใบขนสิ นค้าฉบับนี้ ซึ่ งจะนํากลับ
เข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรื อรู ปร่ างแต่ประการใด”
2.4.3จะต้องระบุ Serial Number ลงในเอกสารส่ งออกทั้งหมดรวมทั้งในใบ
ขนสิ นค้าด้วย เพื่อที่จะตรวจสอบเมื่อนํากลับเข้ามาได้วา่ เป็ นของรายเดียวกับที่ได้ส่งออกไป
2.5จัดทําเอกสารเพื่อส่ งให้ผรู ้ ับปลายทางนําไปออกของ
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3.ส่ งสิ นค้ าคืนผู้ขาย
การส่ งของออกคื นให้แก่ ผูข้ ายในกรณี ที่ไม่ต้องการสิ นค้าหรื อสิ นค้าไม่ ได้คุณภาพ
ตามที่ตอ้ งการจะต้องดําเนินการและจัดเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี้
3.1จัดทํา Invoice และ Packing List ฉบับที่จะใช้ผา่ นพิธีศุลกากร
3.2ติดต่อตัวแทนสายเดินเรื อหรื อตัวแทนสายการบิน เพื่อจัดหาระวางขนส่ งสิ นค้าและ
จัดทําใบจองระวางสิ นค้า
3.3ติดต่อบริ ษทั หรื อตัวแทนประกันภัย เพื่อซื้ อประกันภัยขนส่ งสิ นค้า (ถ้ามี)
3.4ติดต่อหาตัวแทนออกของเพื่อทําพิธีการส่ งออกหรื อดําเนิ นการด้วยตนเองในการ
ผ่านพิธีการศุลกากรและนําของขึ้นเรื อ
3.4.1ในการทําพิธีการส่ งออกจะต้องทําพิธีการเป็ นสิ นค้าส่ งกลับ (Re-Export)
และขอคืนอากรตาม ม. 19
3.4.2ผูป้ ระกอบการจะต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แห่ งสิ นค้านั้นด้วย
ประการใด ๆ ระหว่างที่สินค้านั้นอยูใ่ นราชอาณาจักร และไม่ได้เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างลักษณะ
ใด ๆ
3.4.3 ของนั้นได้ส่งกลับออกไปทางท่าเรื อหรื อที่สําหรับการส่ งออกซึ่ งของที่
ขอคืนอากรเข้า
3.4.5 ของที่จะส่ งคืนผูข้ ายจะต้องส่ งออกภายใน 1 ปี นับจากวันนําเข้า
3.5จัดทําเอกสารเพื่อส่ งให้ผรู ้ ับปลายทางนําไปออกของ
3.6คืนอากรเข้าที่ได้ชาํ ระไว้ในขณะที่นาํ เข้าภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดื อนนับแต่ที่
ได้ส่งของกลับออกไป

มาตรการส่ งเสริมการส่ งออกทางด้ านภาษี
นายประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ(2553:151-204)ได้กล่าวไว้วา่ ในปั จจุบนั นี้ประเทศต่างๆ
ทัว่ โลก ส่ วนใหญ่จะเก็บภาษี อากรเฉพาะสิ นค้าขาเข้าเท่านั้น ส่ วนสิ นค้าที่ ส่งออกจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีอากร ถ้าหากสิ นค้าที่จะส่ งออกมีภาษีอากรอยู่ก็จะมีมาตรการส่ งเสริ มการส่ งออกทาง
ภาษี อากร กล่ า วคื อ จะมี ก ารยกเว้นหรื อคื นค่ า ภาษี อากรสํา หรั บ สิ นค้า ที่ ส่ ง ออกนั้นซึ่ ง รวมถึ ง
วัตถุดิบที่จะนํามาผลิตสิ นค้าที่จะส่ งออกด้วย ดังนั้นมาตรการส่ งเสริ มการส่ งออกทางภาษี คือ การ
สนับ สนุ น จากภาครั ฐในการยกเว้น หรื อลดหย่อนภาระค่ า ภาษี ซึ่ งมี ท้ งั ภาษี ท างตรงและภาษี
ทางอ้อม ให้แก่ ผสู ้ ่ งออก เพื่อให้สินค้าที่จะส่ งออกไม่มีภาระค่าภาษีอากร มาตรการส่ งเสริ มการ
ส่ งออกทางด้านภาษี ได้แก่
1. การชดเชยค่าภาษีอากร ตาม พรบ.ชดเชยค่าภาษีอากร ของกรมศุลกากร
2. การคื นอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่ ง พรบ.ศุ ล กากร พ.ศ.2482 (Re-Export) ของกรม
ศุลกากร
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3. การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่ง พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2482 ของกรมศุลกากร
4. การงดเว้นการเก็บอากรสําหรับคลังสิ นค้าทัณฑ์บน ตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2482 ของ
กรมศุลกากร
5. การยกเว้น อากรสํ า หรั บ เขตอุ ต สาหกรรมส่ ง ออก (EPZ) ตามกฎหมายการนิ ค ม
อุตสาหกรรม
6. การยกเว้นอากรตามกฎหมายส่ งเสริ มการลงทุน ของสํานักงานส่ งเสริ มการลงทุน
7. การยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยเขตปลอดอากร
ในที่น้ ีจะนําเสนอรายละเอียดเฉพาะในส่ วนของมาตรการส่ งเสริ มการส่ งออกทางด้านภาษีของกรม
ศุลกากรเท่านั้น

1.1การชดเชยค่ าภาษีอากร (มุมนา้ เงิน)31
เนื่องจากสิ นค้าและบริ การทุกอย่างจะต้องมีค่าภาษีอากรติดอยู่ มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน
ไปตามแต่ลกั ษณะของสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รัฐบาลจึงได้จ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่สินค้าที่ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดและวิธีปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1.1วัตถุประสงค์ ในการจ่ ายเงินชดเชยค่ าภาษีอากร
เพื่อให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าสามารถส่ งออกสิ นค้าได้ในต้นทุนที่ปลอดภาษี รัฐบาลจึงจ่ายเงินชดเชย
ค่าภาษีอากรในส่ วนที่ติดอยู่กบั สิ นค้าให้ โดยกําหนดเป็ นอัตราส่ วนร้ อยละของราคา FOB. ที่
ส่ งออก ซึ่ งจ่ายในรู ปของบัตรภาษีแทนเงินสด
1.1.2ความหมายของการชดเชยค่ าภาษีอากร
1.1.2.1เป็ นมาตรการช่ วยเหลื อทางภาษี อากรของรั ฐ เพื่อลดต้นทุ นการผลิ ตให้แก่ ผู ้
ส่ งออกเพื่อให้มีความสามารถส่ งสิ นค้าไปขายแข่งขันกับสิ นค้าของต่างประเทศในตลาดโลกได้
1.1.2.2การจ่ายเงินให้แก่ผสู ้ ่ งออกครอบคลุมถึงการขายสิ นค้าภายในประเทศ ในกรณี
ที่การขายสิ นค้านั้นถือเป็ นการส่ งออกตามกฎหมายด้วย ได้แก่
1.1.2.2.1การขายให้แก่ส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงิน
กูห้ รื อเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
1.1.2.2.2การขายสิ นค้าให้แก่องค์การระหว่างประเทศ หรื อหน่วยงานที่มีสิทธิ์
นําสิ นค้าเข้ามาโดยได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราศุลกากร
1.1.2.3เป็ นกรชดเชยค่าภาษีอากรที่ผผู ้ ลิตได้ชาํ ระให้แก่ทางราชการในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการผลิ ตอันได้แก่ ค่าภาษี อากรของวัสดุ อุ ปกรณ์ อะไหล่ เครื่ องจักร เชื้ อเพลิ ง
ตลอดจนพลังงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสิ นค้า แต่ไม่รวมถึงภาษีเงินได้ ค่าภาคหลวง ภาษีอากรที่ขอคืน
ได้ตามกฎหมายอื่น ภาษีอากรส่ วนท้องถิ่ น และภาษีอากรตามที่คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษี
อากรสิ นค้าส่ งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรกําหนด
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1.1.3ผู้มีสิทธิ์ได้ รับเงินชดเชยค่ าภาษีอากร ได้ แก่
1.1.3.2ผูส้ ่ งออกที่ไม่ได้รับหรื อไม่ได้ใช้สิทธิ์ คืนหรื อยกเว้นหรื อลดหย่อนภาษีอากร
ตามกฎหมายอื่นไม่วา่ จะเป็ นผูผ้ ลิตเองหรื อไม่ก็ตาม
1.1.3.2ผูส้ ่ งออกจะต้องปฏิบตั ิตาม มาตรา 45 แห่ง พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 กล่าวคือ
ก่อนส่ งออกต้องปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามพรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องยืนใบ
ขนสิ นค้าโดยถูกต้องถ้าเป็ นกรณี ส่งออกโดยรี บด่วนก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่อธิ บดีกาํ หนด
1.1.3.3ผูท้ ี่ขายสิ นค้าที่จาํ แนกประเภทไว้ในภาคที่วา่ ด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตาม
กฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราศุลกากรให้แก่องค์การระหว่างประเทศ หรื อหน่วยงานที่มีสิทธิ์ นําสิ นค้านั้น
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับยกเว้นอากรตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด
1.1.4 ผู้ไม่ มีสิทธิ์ได้ รับเงินชดเชยค่ าภาษีอากร
1.1.4.1ผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ์ ได้รับเงิ นชดเชยค่าภาษีอากร ได้แก่ผสู ้ ่ งออกที่ใช้สิทธิ ประโยชน์
ทางด้านภาษีอากรจากสิ นค้าที่ส่งออก ดังต่อไปนี้
1.1.4.1.1ขอคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482
1.1.4.1.2ยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
1.1.4.1.3ยก เว้ น อากรขาเข้ า เกี่ ย วกั บ เขตอุ ต ส าหกรรมส่ งออกตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
1.1.4.1.4ยกเว้นหรื อลดหย่อนอากรขาเข้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการ
ลงทุน พ.ศ.2520ที่มิใช่การยกเว้นหรื อลดหย่อนอากรสําหรับเครื่ องจักร
1.1.5 สิ นค้ าทีม่ ีสิทธิ์ได้ รับเงินชดเชยค่ าภาษีอากร
สิ นค้าที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1.5.1จะต้องเป็ นสิ นค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร คําว่า “ผลิต” หมายถึงการ
ประกอบ แปรรู ป แปรสภาพ หรื อทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีข้ ึนซึ่ งสิ นค้าไม่วา่ ด้วยวิธีใด ๆ
1.1.5.2สิ นค้าที่ขายให้แก่ส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูห้ รื อเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่ งสิ นค้าทั้งหมดหรื อบางส่ วนจะต้องชําระจากเงินกู้ หรื อเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ และจะต้องมีการประกวดราคา หรื อการสอบราคานานาชาติ
1.1.5.3ไม่เป็ นสิ นค้าต้องห้ามมิให้ได้รับเงินชดเชยตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา
ชดเชยค่าภาษีอากรสิ นค้าส่ งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
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1.1.5.4การส่ งออกต้องปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง การส่ งออกถือว่าสําเร็ จเมื่อเรื อซึ่ งบรรทุกสิ นค้าที่ส่งออกนั้นได้ออกจากเขตท่า ซึ่ งได้ออกเรื อ
เป็ นชั้นที่สุดเพื่อไปจากราชอาณาจักร
1.1.5.5ต้องเป็ นการส่ งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศและได้รับเงินค่าสิ นค้านั้นเข้ามา
ในประเทศ ถึงแม้ พรบ.ชดเชยค่าภาษีอากรสิ นค้าส่ งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524 จะไม่ได้
บัญญัติไว้วา่ ต้องส่ งสิ นค้าออกไปจําหน่าย แต่ พรบ.ชดเชยฯ ได้ระบุไว้โดยชัดเจนว่าเพื่อสนับสนุนให้มี
การส่ งสิ นค้าที่ผลิตในประเทศออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศให้มากขึ้น ดังนั้นถ้าเป็ นการส่ งออกเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการค้า เช่น การส่ งออกเพียงเพื่อเป็ นตัวอย่าง หรื อเพื่อการวิเคราะห์ หรื อเพื่อ
การอื่นที่มิได้จาํ หน่ายจึงไม่สามารถขอรับเงินชดเชยได้
1.1.6 สิ นค้ าส่ งออกทีไ่ ม่ มีสิทธิ์ได้ รับเงินชดเชย
สิ นค้าส่ งออกที่ไม่มีสิทธิ์ ได้รับเงินชดเชย ได้แก่สินค้าส่ งออกดังต่อไปนี้
1.1.6.1สิ นค้าที่ไม่ได้ผลิตในราชอาณาจักร
1.1.6.2 แร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
1.1.6.3 สิ นค้าซึ่ งเสี ยภาษีอากร หรื อค่าธรรมเนียมการส่ งออกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อทั้ง
สองอย่าง
1.1.6.4 สิ นค้าที่คณะกรรมการชดเชยฯ กําหนดให้ไม่ได้รับเงินชดเชยฯ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการชดเชยฯ ที่ 3/2527 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ด้วย
ไม้สัก พยุง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมงขะเจ๊าะ(สาธร)และมะเกลือที่ไม่เหมาะจะนําไปแปรรู ปเป็ นอย่างอื่น
- ประกาศคณะกรรมการชดเชยฯ ที่ 1/2535 ได้แก่
1.1.6.4.1 ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไม่วา่ จะเป็ นข้าวเปลือก ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าว
นึ่ง ข้าวอบแห้ง ปลายข้าว หรื อรํา
1.1.6.4.2 ข้าวฟ่ าง ข้าวสาลี
1.1.6.4.3 ข้าวโพด ไม่วา่ เป็ นฝักหรื อเมล็ด อบ บด ทําให้เป็ นซี กหรื อชิ้น แต่ไม่
รวมถึงแป้ งข้าวโพดหรื อข้าวโพดที่ผา่ นกรรมวิธีเพื่อทําเป็ นอาหารนอกจากอาหารสัตว์ (ไม่รวมฝัก
ข้าวโพดอ่อนที่เป็ นฝัก)
1.1.6.4.4 หนังสัตว์ที่ยงั ไม่ได้ฟอก รวมทั้งเศษตัด และเศษ
1.1.6.4.5 ยางของต้นยางตระกุลฮีเวีย ไม่วา่ จะเป็ นยางแผ่น ยางแท่ง เศษยาง
ยางก้อน นํ้ายางหรื อขี้ยางจากต้นยาง ยางปนดินหรื อปนเปลือกต้นยางรวมทั้งยางในลักษณะอื่นซึ่ งยังอยู่
ในสภาพวัตถุดิบ
1.1.6.4.6 รังไหม เส้นไหมดิบที่ยงั มิได้ตีเกลียว และเส้นไหมที่ ทําด้วยไหม ขี้
ไหม หรื อ เศษไหม
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1.1.6.4.7 ถัว่ ทุกชนิด ไม่วา่ กะเทาะเปลือก หรื อทั้งเปลือก บด ทําให้เป็ นซี ก
หรื อชิ้น รวมทั้งกากถัว่ แต่ไม่รวมถึงแป้ งถัว่ หรื อถัว่ ที่ผา่ นกรรมวิธีเพื่อทําเป็ นอาหารนอกจากอาหาร
สัตว์ (ไม่รวมถึงฝักถัว่ ยาวที่เป็ นผัก)
1.1.6.4.8 เมล็ดละหุ่ง
1.1.6.4.9 ปอทุกชนิดรวมทั้งเศษปอ ไม่วา่ ดิบหรื อผ่านกรรมวิธีใด ๆ รวมทั้ง
ปอที่เป็ นเส้นใย แต่ไม่รวมถึงปอที่ปั่นเป็ นเส้นหรื อวัตถุประดิษฐ์อื่นจากปอ
1.1.6.4.10 ครั่งดิบ ครั่งเมล็ด
1.1.6.4.11 มันสําปะหลัง ไม่วา่ เป็ นหัว หรื อจัดทําเป็ นผง แป้ ง เส้น ก้อน แท่ง
ฝอย ชิ้น เม็ด หรื อจัดทําในลักษณะอื่น รวมทั้งกากมันสําปะหลัง
1.1.6.4.12 นํ้าตาลทราย นํ้าตาลทราบดิบ หรื อนํ้าตาลดิบ
1.1.6.4.13 กากนํ้าตาล กากมะพร้าว
1.1.6.4.14 ฝ้ าย นุ่น งิ้ว ง้าว ไม่วา่ ทั้งลูก กะเทาะเปลือกหรื อว่าแยกส่ วนแล้ว
รวมทั้งเมล็ด แต่ไม่รวมถึงปุยฝ้ ายที่แยกเมล็ดแล้ว
1.1.6.4.15 สัตว์ทุกชนิดที่มิใช่สัตว์น้ าํ และสัตว์ปีก รวมทั้งวัตถุพลอยได้จาก
สัตว์
1.1.6.4.16 สัตว์น้ าํ ที่มีชีวติ
1.1.6.4.17 ทองคํา แพลทินมั ทองขาว เงิน นาค โลหะ เจือของวัตถุดงั กล่าว
รวมทั้งสิ่ งทําเทียมวัตถุหรื อสิ นค้าดังกล่าวด้วย แต่ไม่รวมถึงสิ นค้าที่เป็ นสิ่ งที่ใช้ประดับกายหรื อประดับ
เครื่ องแต่งกาย
1.1.7การจ่ ายบัตรภาษี ชนิดและอายุของบัตรภาษี
1.1.7.1เงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายให้แก่ผสู ้ ่ งออกตาม พรบ.ชดเชยค่าภาษีอากรสิ นค้าส่ งออกที่
ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524 เป็ นเงิ นที่กนั เงิ นภาษีอากรที่จดั เก็บไว้ไม่เกิ นร้ อยละหนึ่ ง ที่จดั เก็บได้
จากกรมศุ ล กากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิ ต เว้น แต่ มี เ หตุ อ ัน ควร รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังจะสั่งให้กนั เงินเพิ่มเกินกว่าร้อยละหนึ่งแต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละสองเพื่อจ่ายเงินชดเชย
1.1.7.2รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผสู ้ ่ งออกในรู ปของ “บัตรภาษี” ซึ่งเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสิ นค้าส่ งออกที่ผลิ ตใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2524
1.1.8ชนิดและอายุของบัตรภาษี
1.1.8.1บัตรภาษีมี 4 ชนิด ได้แก่ 100,000 บาท 10,000 บาท 1,000 บาท และฉบับเศษย่อย
ของ 1,000 บาท
1.1. 8.2บัตรภาษีมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกบัตร และต่ออายุได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี
1.1.8.3การต่ออายุจะต้องยืน่ ขอต่ออายุก่อนวันหมดอายุของบัตรภาษี ต่อฝ่ ายชดเชยอากร
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1.1.9 การใช้ งานบัตรภาษี
กรมศุลกากรจะจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผสู ้ ่ งออกในรู ปของ “บัตรภาษี” ซึ่ งสามารถ
นํา ไปใช้แ ทนเงิ น สดเพื่ อ ชํา ระค่ า ภาษี อ ากรต่ า ง ๆ ได้ 3 หน่ ว ยงาน ได้แ ก่ กรมศุ ล กากร
กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต นอกจากนี้ ยงั สามารถโอนสิ ทธิ์ ในการใช้บตั รภาษีไปให้แก่
บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด
1.1.10 การโอนบัตรภาษี
บัตรภาษี สามารถโอนให้แก่ บุคคลอื่ นได้ แต่ตอ้ งขอโอนก่ อนออกบัตรเท่านั้น โดยต้องมี
หลักฐานยินยอมรับโอนจากผูร้ ับตามแบบ กศก.23 กรณี การขอโอนบัตรภาษีภายหลังออกบัตร
ให้แก่ผสู ้ ่ งออกแล้วจะสามารถโอนได้เฉพาะกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.1.10.1การโอนให้ทายาทผูร้ ับโอนกิจการของผูม้ ีชื่อในบัตรภาษีมาดําเนินการต่อไป
1.1.10.2การโอนให้ผซู ้ ่ ึ งรับโอน กิจการของผูม้ ีชื่อในบัตรภาษีมาดําเนินการต่อไป
1.1.10.3การโอนให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลใหม่ อันเกิดจากการควบเข้า
กันระหว่างนิติบุคคลผูม้ ีชื่อในบัตรภาษีและนิติบุคคลอื่น
1.1.10.4การโอนให้แก่บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของผูม้ ีชื่อในบัตรภาษี
ทั้งนี้กรณี ที่ 1-3 จะต้องได้รับอนุมตั ิจากอธิบดีกรมศุลกากร และกรณี สุดท้ายจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ ด้วย
1.1.11 การเตรียมการเพือ่ สู่ ระบบการขอรับเงินชดเชยค่ าภาษีอากร
ผูส้ ่ งออกจะต้องดําเนินงานตามลําดับของขั้นตอนในแผนภูมิดา้ นล่างนี้ โดยไม่สามารถสลับ
รายการได้
1.1.12 แผนภูมิการเข้ าสู่ ระบบการขอรับเงินชดเชยค่ าภาษีอากร
ยืน่ เรื่องขอรับหลักการ
อนุมัติในหลักการ
ส่ งออก
ขอรับเงินชดเชย
นายประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ(2553:170)

32

1.1.13 การยืน่ เรื่องขอรับหลักการ
ผูข้ อรับเงิ นชดเชยค่าภาษีอากรเป็ นครั้งแรก ต้องยื่นหนังสื อแสดงความจํานงเพื่อ
ขออนุมตั ิหลักการในการขอชดเชยค่าภาษีอากรตามแบบ กศก. 169 โดยให้ยื่นที่งานธุ รการ
ฝ่ ายชดเชยอากร ส่ วนคืนอากร สํานักศุลกากรส่ งออกท่าเรื อกรุ งเทพ พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบคําขออนุมตั ิหลักการ โดยรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 2 ชุดดังนี้
1.1.13.1ใบทะเบี ย นภาษี มูล ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ในกรณี เป็ นกิ จการที่ ไม่ตอ้ งจดทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใช้บตั รประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
1.1.13.2ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล หรื อใบทะเบียนพาณิ ชย์
1.1.13.3หนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลผูม้ ีอาํ นาจ
ทําการแทน
1.1.13.4บัตรตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของหรื อผูจ้ ดั การที่กรมศุลกากรออกให้
1.1.13.5ใบอนุญาตประกอบการโรงงาน (รง.4) ในกรณี เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าเอง
1.1.13.6แผนที่เส้นทางที่จะไปที่ต้ งั สถานประกอบการของผูข้ อรับเงินชดเชยภาษีอากร
1.1.13.7ทะเบียนบ้านเจ้าของหรื อผูจ้ ดั การ
1.1.13.8ถ้าเจ้าของหรื อผูจ้ ดั การเป็ นชาวต่างประเทศให้แนบภาพถ่าย WORK PERMIT
และ PASSPORT จํานวน 2 ฉบับ
1.1.14 การขอรับบัตรภาษี
เมื่อได้ทาํ การส่ งสิ นค้าออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ผูส้ ่ งออกจะต้องยืน่ เอกสารดังต่อไปนี้
เพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรู ปของบัตรภาษี
1.1.14.1 ใบขนสิ นค้าขาออกฉบับมุมนํ้าเงิน พร้อมแนบ กศก.129
1.1.14.2 แบบคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร แบบ กศก.20 (มุมแดง)
1.1.14.3ใบแนบคําขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร แบบ กศก.20ก
1.1.14.4สําเนาใบเข้าบัญชีธนาคารในการชําระค่าสิ นค้า (Credit Note/ Credit Advice)
1.1.14.5เอกสารอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
1.1.14.5.1กรณี ที่มีการชําระเงินค่าขายสิ นค้าส่ งออกเป็ นเช็ค/ดราฟท์ ให้แนบ
ภาพถ่าย เช็ค/ดราฟท์ ที่ธนาคารพาณิ ชย์รับรอง
1.1.14.5.2 กรณี ที่มีการรับชําระเงินค่าขายสิ นค้าส่ งออกเป็ นเช็คเดินทาง ให้แนบ
ภาพถ่ายเช็คเดินทางที่ธนาคารพาณิ ชย์รับรองและภาพถ่ายหนังสื อเดินทางเข้าประเทศหรื อภาพถ่าย
หลักฐานการผ่านแดนเข้ามาในประเทศของผูถ้ ือเช็คเข้ามา
1.1.14.5.3 กรณี รับชําระเงินค่าขายสิ นค้าส่ งออกด้วยเครดิตการ์ ดให้แนบภาพถ่าย
หนังสื อเดินทางเข้าประเทศหรื อภาพถ่ายหลักฐานการผ่านแดนเข้ามาในประเทศของผูถ้ ือเครดิต
การ์ดเข้ามา
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1.1.14.5.4 กรณี ที่มีการรับชําระเงินค่าขายสิ นค้าส่ งออกเป็ นเงินสดให้แนบ
หลักฐานการนําเงินต่างประเทศ หรื อเงินตราสกุลเงินบาทเข้ามา ซึ่ งเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่าน
ศุลกากรที่ผเู ้ ดินทางผ่านเข้ามา รับรองตามแบบฟอร์ มที่กรมศุลกากรกําหนด (FOREIGN
CURRENCY DECLARATION FROM) และแนบภาพถ่ายหนังสื อเดินทางเข้าประเทศหรื อ
ภาพถ่ายหลักฐานการผ่านเข้ามาในประเทศของผูเ้ ดินทางเข้ามา
1.1.14.5.5 กรณี ผขู้ อรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรมีโรงงานหรื อสถานประกอบ
อุตสาหกรรมผลิตสิ นค้าส่ งออกที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ให้ยนื่ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง. 4) หรื อภาพถ่ายหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับสิ นค้าที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ที่รับรองถูกต้องแล้ว โดยผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อม
ประทับตราสถานประกอบกิจการนั้น
1.1.14.5.6 กรณี ผขู ้ อรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าที่ส่งออกเอง
ซึ่ งประสงค์จะโอนสิ ทธิ์ ตามบัตรภาษีให้บุคคลอื่น และสิ นค้าที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรมีอตั รา
เงินชดเชยค่าภาษีอากรตั้งแต่ร้อยละ 3 ของราคาส่ งออกขึ้นไป ให้ยนื่ หลักฐานการได้มาของสิ นค้า
ส่ งออกที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เช่น ใบกํากับภาษี หรื อใบเสร็ จรับเงินค่าซื้ อสิ นค้าที่ส่งออก
หรื อหลักฐานการซื้ อขายอื่นที่ระบุชื่อผูข้ ายพร้อมสถานประกอบการของผูข้ าย ฯลฯ
คํานาย อภิปรัชญาสกุล(2537:103) ได้กล่าวไว้วา่ ใบกํากับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสาร
หลักฐานสําคัญ ซึ่ งผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทําและออกให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้า
หรื อบริ การทุกครั้งที่มีการขายสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อแสดงมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การและจํานวน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนเรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การใน
แต่ละครั้ง
กรณี การขายสิ นค้า ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนมี หน้าที่ตอ้ งออกใบกํากับภาษีพร้ อมทั้งส่ ง
มอบให้แก่ผซู ้ ้ื อในในทันทีที่มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ
กรณี การให้บริ การ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ ตอ้ งออกใบกํากับภาษีพร้ อมทั้งส่ ง
มอบให้แก่ผรู ้ ับบริ การในทันทีที่ได้รับชําระราคาค่าบริ การ
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนต้องจัดทําใบกํากับภาษีอย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้
ต้นฉบับ ผูป้ ระกอบการต้องส่ งมอบให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
สําเนา ผูป้ ระกอบการต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษีเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 5 ปี นับแต่วนั ที่ทาํ รายงาน
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ประเภทของใบกากับภาษี
1.ใบกํากับภาษีแบบเต็มรู ป
1.1ใบกํากับภาษีเต็มรู ป
1.2ใบกํากับภาษีอย่างย่อ
2.เอกสารอื่นที่ถือเป็ นใบกํากับภาษี
2.1ใบเพิม่ หนี้
2.2ใบลดหนี้
2.3ใบเสร็ จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด
2.4ใบเสร็ จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากรหรื อกรมสรรพสามิต เฉพาะส่ วนที่เป็ น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ออกของ หรื อ Shipping หมายถึ ง ผูท้ าํ หน้าที่ดา้ นพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการ
ศุลกากร และบริ ษทั เรื อเดินทะเล หรื อบริ ษทั ขนส่ งทางเครื่ องบิน เพื่อนําสิ นค้านําเข้าหรื อส่ งออกไป
ต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาไปรับสิ นค้าจากโกดังลูกค้านําไปเข้าตู ้ และรถหัวลากตูฯ้ ไปถึงท่าเรื อ
shipping คือ บริ ษทั ที่มีเรื อเดิ นทะเลเป็ นของตนเอง รวมถึ งตูค้ อนเทนเนอร์ ซึ่ งมีหน้าติดต่อกับผู ้
ส่ งออกว่ามีปริ มาณสิ นค้าปริ มาณเท่าไร จะเช่าเป็ นตู ้ หรื อจะรวมกับสิ นค้าผูส้ ่ งออกรายอื่นในตูใ้ ดตู ้
หนึ่ง"ตัวแทนออกของ" เป็ นคําที่คนทัว่ ไปไม่ค่อยรู ้จกั แต่ถา้ หากเอ่ยถึง "ชิ ปปิ้ ง" ย่อมเป็ นที่รู้จกั กันดี
นัน่ คือบุคคลที่ประกอบอาชี พ ในการเป็ นผูต้ ิดต่อกับกรมศุลกากรแทน ผูป้ ระกอบการนําเข้า หรื อ
ส่ งออกความจริ งคําว่า ชิ ปปิ้ ง (SHIPPING) เป็ นคําภาษาอังกฤษ ซึ่ งแปลว่าการส่ งของทางเรื อ หรื อ
การเดิ นเรื อไม่ได้มีความหมายว่า ตัวแทนออกของแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพิ่งจะมีคาํ เรี ยกชื่ อ
ปรากฏให้เห็นเป็ นทางการก็ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2529 นี่ เอง ที่เรี ยกผูป้ ระกอบอาชี พนี้ วา่
"ตัวแทนออกของ" ซึ่ งก็นบั ว่าเป็ นคําที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
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Weight List/ Weight Note/Packing listเป็ นเอกสารที่ผขู ้ ายสิ นค้าออกให้กบั ผูซ้ ้ื อ โดยมี
รายละเอียดเกี่ ยวกับ ที่อยูข่ องผูข้ ายละผูซ้ ้ื อรายการสิ นค้า ปริ มาณของสิ นค้าที่บรรจุไว้ในแต่ละหี บ
ห่ อ นํ้าหนักและขนาดของหี บห่ อ นํ้าหนักและปริ มาณรวมของสิ นค้า ใบกํากับการบรรจุ หีบห่ อ
สิ นค้าจะมีรายละเอียดส่ วนใหญ่เหมือนกับบัญชี ราคาสิ นค้าแต่จะไม่ระบุราคาสิ นค้าและจะจัดทํา
เป็ นแบบฟอร์ มเฉพาะหรื อจะจัดทําบนกระดาษหัวจดหมายหรื อกระดาษเปล่าก็ได้เช่ นเดี ยวกันกับ
บัญชีราคาสิ นค้า รายละเอียดต่างๆมีดงั ต่อไปนี้
1.)

ชื่อที่อยูข่ องผูข้ าย(Beneficiary)

2.)

ชื่อที่อยูข่ องผูซ้ ้ื อ (Applicant)

3.)

เลขที่บญั ชีราคาสิ นค้าที่อา้ งอิง( lnv. No.)

4.)

วันที่ (Date)

5.)

เงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้า (Term Of Shipment)

6.)

ชื่อเรื อ (Shipped Per)

7.)

วันที่เรื อออกจากท่า (Sailing On Or About)

8.)

เมืองท่าต้นทาง (Port Of Shipment)

9.)

เมืองท่าปลายทาง (Port Of Destination)

10.)

เครื่ องหมายและเลขหมายหี บห่อ (Shipping Mark)

11.)

เงื่อนไขการชําระค่าสิ นค้า (Term Of Payment)

12.)

หมายเลขหี บห่อ (Package No.)

13.)

รายการสิ นค้า (Description)

14.)

ปริ มาณบรรจุต่อหี บห่อ (Packing Per Unit)

15.)

ปริ มาณสิ นค้า (Quantity)

16.)

นํ้าหนักสุ ทธิ ต่อหี บห่อ (Net Weight Per Unit)
นํ้าหนักสุ ทธิ รวม (Total Net Weight)

17.)
18.)
19.)

นํ้าหนักรวมต่อหี บห่อ (Gross Weight Per Unit)
นํ้าหนักรวมทั้งหมด (Total Gross Weight)

20.)

จํานวนหี บห่อรวมทั้งสิ้ น (Grand Total Of Packages)

21.)

ปริ มาณสิ นค้ารวมทั้งสิ้ น (Grand Total Of Quantity)

22.)

นํ้าหนักรวมทั้งสิ้ น (Grand Total Of Weight)
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คุณประไพศรี อินทรองพล(2445:164)ได้กล่าวไว้วา่ ใบสั่งซื้ อ (Purchase Order) ใบสั่งซื้ อ เป็ น
เอกสารที่ผซู ้ ้ื อจัดทําขึ้นเพื่อแจ้งให้ผขู ้ ายทราบว่าผูซ้ ้ื อต้องการสิ นค้าประเภทใด ชนิ ดใดปริ มาณหรื อ
จํานวนเท่าใดมีคุณภาพอย่างไรและราคาต่อหน่วยเป็ นเท่าใด ใบสั่งซื้ อควรทําอย่างน้อย 5 ฉบับ
ต้นฉบับส่ งให้ผขู ้ ายสําเนาส่ งให้ แผนกที่ขอซื้ อ แผนกรับของ แผนกบัญชี และฉบับสุ ดท้ายแผนกซื้ อ
เก็บไว้เป็ นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
ใบเพิ่มหนี้ (DEBIT NOTE) มีดงั นี้ ในกรณี หากมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
ทําให้ภาษีขายของสิ นค้าหรื อบริ การมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ให้นาํ ภาษีขายจาก
สิ นค้าหรื อบริ การที่เพิ่มขึ้นนั้น ให้ถือเป็ นภาษีขายในเดือนที่ได้ออกใบเพิ่มหนี้ เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นที่
ไม่สามารถออกใบเพิ่มหนี้ ได้ในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้ออกใบเพิ่มหนี้ ในเดือนถัดจาก
เดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ดังนี้ 1. เนื่ องจากสิ นค้าหรื อบริ การเกินกว่า หรื อคํานวณราคาตํ่ากว่าที่ตก
ลงซื้ อขายกัน 2. เนื่ องจากให้บ ริ ก ารเกิ นกว่าที่ ตกลงกัน หรื อคํา นวณราคาตํ่า กว่า ที่ ตกลงกัน
สาระสําคัญที่ตอ้ งมีในใบเพิ่มหนี้ 1. คําว่า “ใบเพิ่มหนี้” 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
ของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้ 3. ชื่ อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ 4. วัน
เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้ 5. เล่มที่/เลขที่ของใบกํากับภาษีเดิม(ถ้ามี) มูลค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่แสดง
ไว้ในใบกํากับภาษี เดิ ม มูลค่าที่ ถุกต้อง ผลต่างของมูลค่าทั้งสอง และจํานวนภาษี ที่เรี ยกเก็บเพิ่ม
สําหรับส่ วนต่างนั้น 6. คําอธิ บายสั้นๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้ 7. ข้อความอื่นๆที่อธิ บดี
กําหนด

