บทที2่
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของการส่ งออก
การส่ งออก (export) หมายถึง การจัดส่ งสิ นค้าและบริ การจากต้นทางสู่ ปลายทางในทางบก
ทางน้ า และทางอากาศโดยผูส้ ่ งสิ นค้าหรื อบริ การออกเรี ยกว่า “ผูส้ ่ งออก”
ส่ วนในทางการค้าระหว่างประเทศ การส่ งออกหมายถึง การขายสิ นค้าและบริ การในประเทศ
ไปสู่ ตลาดอื่น (ตลาดสากล) ในการส่ งออกสิ นค้าจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยคือ กรมศุลกากร
แม้ว่าการส่ งออกผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตก็จาเป็ นต้องเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรด้วยและต้องอยู่
ภายใต้กฎหมายการส่ งออกของประเทศนั้นๆ
2.2 ความสาคัญของการส่ งออก
2.2.1 ผลักดันในด้านการขยายการลงทุนและสร้างความต้องการแรงงาน
2.2.2 ช่วยในการนาเข้าเงินตราต่างประเทศ
2.2.3 ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2.4 ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
2.2.5 เป็ นการช่วยลดต้นทุนการผลิตลง (Economy of Scale)
2.2.6 ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2.2.7 ช่วยลดการพึ่งพิงสิ นค้าจากต่างประเทศ
2.3 ขั้นตอนของการส่ งออกสิ นค้ า
2.3.1 การจดทะเบียนธุ รกิจ
2.3.2 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการข้อมีเลขและบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
2.3.3 ทาสัญญาการซื้ อขาย ( Sale Contract )
2.3.4 การเตรี ยมสิ นค้า
2.3.5 ติดต่อขนส่ ง
2.3.6 จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการส่ งออก
2.3.7 ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร ( พิธีการตรวจเอกสาร , พิธีการตรวจสิ นค้า )
2.3.8 การส่ งมอบสิ นค้า
2.3.9 การเรี ยกเก็บเงินค่าสิ นค้า
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2.4 เอกสารสาคัญทีใ่ ช้ ในการส่ งออก
ใบกากับสิ นค้า ( Invoice)
เป็ นเอกสารที่ออกโดยผูส้ ่ งออกจัดทาให้กบั ผูซ้ ้ื อ โดยใบกากับสิ นค้ามีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผูข้ าย,ระบุรายละเอียดสิ นค้า เช่น รายการสิ นค้า จานวนของสิ นค้า ราคาต่อหน่วย
ราคารวม ปริ มาณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เครื่ องหมายบนหี บห่อ วิธีการบรรจุหีบห่ อ
สถานที่ออก Invoice วันที่ออก เลขที่ invoice วิธีการขนส่ ง ชื่อพาหนะที่ส่ง ลายมือชื่อผูอ้ อก
ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ใบสั่งซื้ อสิ นค้า ( Purchase Order )
เป็ นเอกสารที่ออกโดยผูซ้ ้ื อเพื่อสั่งสิ นค้าจากผูส้ ่ งออก โดยจะระบุรายละเอียดของสิ นค้า
จานวนของสิ นค้าและเงื่อนไขต่างๆที่ได้ตกลงไว้กบั ผูข้ ายสิ นค้า
ใบกากับการบรรจุหีบห่อ ( Packing List )
เป็ นเอกสารที่แสดงรายการบรรจุหีบห่ อของสิ นค้าที่ออกโดยผูส้ ่ งออก จัดทาให้กบั ผูซ้ ้ื อ
ใบกากับการบรรจุหีบห่อมีรายละเอียดดังนี้ ลักษณะของหี บห่อ จานวนของหี บห่ อ
เครื่ องหมายของหี บห่อ ปริ มาณของสิ นค้าแต่ละหี บห่อ การบรรจุแต่ละหี บห่อ
มีการบรรจุสินค้า จานวนเท่าไหร่ มีอะไรบ้าง น้ าหนักของสิ นค้า ทั้งน้ าหนักรวม น้ าหนักสุ ทธิ
ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล ( Bill of Lading,B/L )
เป็ นเอกสารที่ออกโดยบริ ษทั เรื อหรื อตัวแทนเรื อรับจ้างขนส่ งสิ นค้าทางทะเล
ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ ( Airway Bill, AWB )
เป็ นเอกสารที่ออกโดยบริ ษทั สายการบินที่รับจ้างขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
ประกันภัยภัยขนส่ งสิ นค้า ( Air Marine Insurance )
เป็ นเอกสารที่ออกโดยบริ ษทั ประกันภัยInsuranceCompanyหรื อตัวแทนประกัน
Underwriter ที่รับประกันภัยสิ นค้าทางอากาศและทางทะเล เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายของสิ นค้าที่
เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของสิ นค้าที่ผสู ้ ่ งออกได้ทาเอาไว้
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ใบรับรองแหล่งกาเนิ ดของสิ นค้า ( Certificate of Origin )
เป็ นเอกสารที่รับรองแหล่งกาเนิดของสิ นค้าว่าผลิตขึ้นที่ประเทศใด เพื่อใช้ยนื ยันกับผูซ้ ้ื อ
ว่าสิ นค้าที่ส่งออกมีข้ นั ตอนกระบวนการการผลิตสิ นค้าภายในประเทศ
2.5 คาศัพท์เฉพาะด้ านการส่ งออก
คาศัพท์
AirwayBill
Airport of departure
Airport of destination
Arrival notice
Bunker adjustment factor
Berth
Bill of lading
Carrier
Carrier Agent
Consignee
Container and seal no.
Container carrier
Container freight station
Container yard
Customs broking
Customs house
Delivery order
Description of goods
Freight/Date
Freight forwarder
Gross weight
Mark & no.
Place of loading
Place of Receipt

ความหมาย
ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ
สนามบินต้นทาง
สนามบินปลายทาง
ใบแจ้งว่าเรื อได้มาถึง
ตัวปรับค่าน้ ามัน
ท่าเทียบเรื อ
ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ
สายการบินที่ทาการขนส่ งสิ นค้า
ตัวแทนผูร้ ับขนส่ งผูอ้ อกใบตราส่ ง
ผูร้ ับสิ นค้า
หมายเลขตูส้ ิ นค้า
เรื อเดินสมุทรที่ใช้ขนส่ งสิ นค้าด้วยตูส้ ิ นค้า
สถานีตสู้ ิ นค้า
ลานตูส้ ิ นค้า
บริ การพิธีการศุลกากร
กรมศุลกากร
ใบสัง่ ปล่อยสิ นค้า
รายการสิ นค้า
เที่ยวบินและวันที่เครื่ องออก
ตัวแทนผูร้ ับขนส่ งสิ นค้า
น้ าหนักรวมของสิ นค้า
เครื่ องหมายและเลขหมายหี บห่อของสิ นค้า
สถานที่ตน้ ทางที่ส่งออก
สถานที่รับสิ นค้าต้นทาง
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Port of discharge
Port of loading
Quantity and kind of packages
Shipper
Shipping agent
Voyage no.

เมืองท่าปลายทาง
เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก
จานวนและลักษณะหรื อชนิดของหี บห่ อ
ผูส้ ่ งสิ นค้า
ตัวแทนเรื อ
เที่ยวเรื อ

ตารางที่ 2.1 ตารางคาศัพท์เฉพาะด้านการส่ งออก
2.6 คาศัพท์เฉพาะเอกสารการส่ งออก
คาศัพท์
Chargeable Weight
Consolidation
CY (Container yard)
Declared Value For Carrier
Demurrage Charge
Detention
Executed On
FCL (Full Container Load)
Flight Prepaid
Hazardous Goods
Manifest
Master

ความหมาย
น้ าหนักสิ นค้าที่ใช้คานวณค่าระวาง
การรวบรวมสิ นค้าโดยตัวแทนของผูซ้ ้ื อ
สถานีส่งมอบ
ราคาสิ นค้าที่แสดงต่อสายการบินใน AWB
ค่าเสี ยเวลาของเรื อ
ค่าคืนตูส้ ิ นค้าที่ชา้ เกินกว่าเวลากาหนด
วันที่ออกใบตราส่ งใน AWB
บรรจุสินค้าเต็มตู้
ค่าระวางจ่ายที่ตน้ ทาง
สิ นค้าอันตราย
บัญชีสินค้าที่บรรทุก
กัปตันเรื อ

ตารางที่ 2.2 ตารางคาศัพท์เฉพาะเอกสารการส่ งออก

