บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
เอกสารที่ใช้ศึกษาประกอบการทารายงานนั้น เป็ นเอกสารที่นามาจากบริ ษทั ไฮ-เทค แอพ
พาเรล จากัด ซึ่ งในบางฉบับที่ ใช้ประกอบการทารายงาน มี ส่วนที่ เป็ นเอกสารที่ ใช้จริ ง ในการ
ดาเนินงาน และมีการสอบถามข้อมูลบางส่ วนจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพของเอกสาร จะแสดง
ในเนื้อหาในส่ วนของบทที่ 4 เป็ นลาดับถัดไป
ในส่ วนของการนาเสนอเนื้ อหาในบทนี้ จะเป็ นการรวมรวบคาศัพท์สาคัญ ที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนิ นงาน เอกสารสาคัญที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งพิธีการทางกรมศุลการกร เพื่อใช้ประกอบใน
การศึกษาข้อมูลทารายงาน ดังต่อไปนี้
2.1 ความหมายของการส่ งออก (Export)
การส่ งออก หมายถึง การจัดส่ งสิ นค้าและบริ การจากต้นทางสู่ ปลายทางในทางบก ทางน้ า
หรื อทางอากาศ โดยผูส้ ่ งสิ นค้าหรื อบริ การออกเรี ยกว่า “ผูส้ ่ งออก” ส่ วนในทางการค้าระหว่าง
ประเทศ การส่ งออกหมายถึง การขายสิ นค้าและบริ การในประเทศไปสู่ตลาดอื่น (ตลาดสากล)
ในการส่ งออกและนาเข้าซึ่ งสิ นค้าจะต้องมีหน่วยงานที่ตอ้ งเกี่ยวข้องด้วยคือ กรมศุลกากร
แม้ว่าจะเป็ นการนาเข้าหรื อส่ งออกผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตเอง ก็จาเป็ นต้องเกี่ ยวข้องกับกรม
ศุลกากรด้วย และที่สาคัญต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการนาเข้าและส่ งออกของประเทศนั้นๆ (กรม
ศุลกากร:ออนไลน์)
2.2 ความหมายของคาว่ า ชิปปิ้ ง (Shipping)
“ตัวแทนออกของ” เป็ นคาที่คนทัว่ ไปไม่ค่อยรู ้จกั แต่ถา้ หากเอ่ยถึง “ชิปปิ้ ง” ย่อมเป็ นที่รู้จกั
กันดี นั่นคือบุคคลที่มีอาชี พ ในการเป็ นผูต้ ิดต่อกับกรมศุลกากรแทน ผูป้ ระกอบการนาเข้า หรื อ
ส่ งออก ความจริ งคาว่า “ชิปปิ้ ง” (Shipping) เป็ นคาภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า การส่ งของทางเรื อ หรื อ
การเดิ นเรื อ ไม่ได้หมายความว่า ตัวแทนออกของแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพิ่งจะมี คาเรี ยกชื่ อ
ปรากฎให้เห็นเป็ นทางการก็ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2529 นี่ เอง ที่เรี ยกผูป้ ระกอบการนี้ ว่า
“ตัวแทนออกของ” ซึ่งก็นบั ว่า เป็ นคาที่กะทัดรัดและตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด (บริ ษทั เดอะอา
วานส์ ไทยโกลบอล จากัด :ออนไลน์)
2.3 ความหมายของกรมศุลกากร (Customs)
กรมศุ ล กากร มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจัด เก็ บ ภาษี ศุ ล กากรขาเข้า -ขาออก และ
ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย

เพื่อเป็ นรายได้แ ผ่น ดิ น ซึ่ งจะต้องมี ก ารป้ องกัน และปราบปรามหลี ก เลี่ ย งและลัก ลอบหนี ภ าษี
นอกจากนี้ ยัง มี ภ ารกิ จ หลัก ในการส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก โดยมาตรการทางภาษี อ ากร และการ
ให้บริ การแก่ผนู ้ าเข้าและส่ งออก เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ให้สามารถส่ งสิ นค้าไปจาหน่ายในตลาดต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
2.4 ความหมายของ Freight forwarder
Freight forwarder คือ เป็ นอาชีพที่พฒั นามาจากชิปปิ้ ง (ตัวแทนออกของ) ในอดีต ชิปปิ้ งจะ
ทาหน้าที่ หลักคือทาการจัดการทุกขั้นตอนเพื่อให้สินค้าที่ผูส้ ่ งออก ต้องผ่านให้ผ่านออกไปนอก
ประเทศให้ได้ ถ้าเป็ นส่ วนของการนาเข้า ชิปปิ้ งจะเป็ นตัวแทนของผูน้ าเข้าในการทาพิธีการศุลกากร
ตัวแทนติดต่อบริ ษทั สายเรื อ สายการบิน บริ ษทั ตัวแทนสายการบิน การท่าเรื อ ตลอดจนหน่วยงาน
ราชการต่ างๆ ที่ มีขอ้ ก าหนดในบทบัญญัติตามกฎหมาย หรื ออาจจะเรี ยกว่าเป็ น “ผูบ้ ริ การโลจิ
สติกส์” แบบครบวงจร
(บริ ษทั เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย จากัด:ออนไลน์)
2.5 ความหมายของเอกสาร B/L
B/L คือเอกสารสาคัญที่สุด เมื่อมีการ ส่ งสิ นค้าทางทะเล Bill of Lading เป็ นใบรับรองมอบ
สิ นค้าของบริ ษทั เรื อที่ทาการส่ งออก (ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดต่อไป)
ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล เป็ นเอกสารแสดงสิ ทธิ ในสิ นค้า และเป็ นหลักฐานสัญญาของ
บริ ษทั เรื อที่จะขนสิ นค้าทางเรื อ ของประเทศส่ งออกไปยังท่าเรื อปลายทางมี คุณลักษณะ 3 ประการ
คือ
1. เป็ นใบรับรองสิ นค้าที่ออกให้โดยสายเรื อหรื อ Agent Forwarding ที่มีรายละเอียดของสิ นค้า
ที่จะทาการขนส่ ง
2. เป็ นสัญญาการขนส่ งระหว่าง Shipping & Consignee ว่า Shipping จะส่ งสิ นค้าไปยังเมือง
ท่าปลายทางและจะส่ งมอบให้กบั Consignee ที่ระบุไว้ใน B/L เท่านั้น
3. เป็ นเอกสารที่เปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ได้ คือขายต่อเป็ น L/C ได้
2.6 ความหมายของเอกสาร D/O (Delivery Order)
เป็ นใบตราสารที่ผูร้ ั บขนสิ นค้าออกให้แก่ ผูส้ ่ งสิ นค้า เพื่อแสดงว่าได้มีการรั บสิ นค้าเพื่อ
นาไปส่ งยังจุดหมายปลายทางที่ผสู ้ ่ งสิ นค้ากาหนด

2.7 ความหมายของ Paperless
เป็ นนโยบายใหม่ของกรมศุลกากรที่ เป็ นการยิงข้อมูลการนาเข้า และการส่ งออก เข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ระบบกลางของกรมศุลกากร เพื่อลดต้นทุนการสิ้ นเปลืองกระดาษ
2.8 เอกสารทีค่ วรรู้เกีย่ วกับการค้ าระหว่ างประเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายสิ นค้าในธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศมีเป็ นจานวนมาก
แต่เอกสารสาคัญๆ ที่จาเป็ นจะต้องทราบในเบื้องต้นไม่มีมากนัก เอกสารดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
1. ใบตราส่ งสิ นค้า
2. ใบตราขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ (Bill of Lading)
3. ใบกากับสิ นค้าหรื อบัญชีราคาสิ นค้า (Invoice)
คาจากัดความและรายละเอียดของเอกสารที่สาคัญ
คาจ ากัด ความและรายละเอี ย ดของเอกสารที่ สาคัญต่ างๆ ได้แ สดงไว้ใ นลาดับ ต่ อไปนี้
ผูเ้ ขียนได้แสดงรายละเอียดเอกสารและตัวอย่างเอกสารไว้คู่กนั เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
2.8.1 ใบตราส่ งสิ นค้ า
เป็ นตราสารผูร้ ับขนสิ นค้าออกให้แก่ผสู ้ ่ งสิ นค้า เพื่อแสดงว่าได้มีการรับสิ นค้าเพื่อนาส่ งไป
ยังจุดหมายปลายทางที่ผูส้ ิ งสิ นค้ากาหนด ใบตราส่ งสิ นค้ามีหลายชนิ ด เช่ น ใบตราส่ งสิ นค้าทาง
ทะเล เรี ยกว่า Ocean Bill of Lading ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศเรี ยกว่า Air Way Bill ใบตราส่ ง
สิ นค้าทางรถไฟเรี ยกว่า Railway Bill
2.8.2 ใบตราส่ งสิ นค้ าทางเรือ (Bill of Lading)
ใบตราส่ งสิ นค้าทางเรื อเป็ นเอกสารที่มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1. เป็ นใบรับสิ นค้าที่ออกโดยสารเดินเรื อหรื อตัวแทนสายเดินเรื อ ที่มีรายละเอียดของ
สิ นค้าจะทาการขนส่ ง
2. เป็ นสัญญาการขนส่ งระหว่างผูส้ ่ งสิ นค้ากับผูร้ ับขนส่ งสิ นค้า ว่าผูร้ ับขนส่ งจะส่ ง
สิ นค้าไปยังเมืองท่าปลายทางและจะส่ งมอบให้แก่ผรู ้ ับที่ผสู ้ ่ งสิ นค้าระบุไว้
3. เป็ นเอกสานแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้าที่ขนส่ งที่เปลี่ยนมือได้ (Negotiable) ของผู ้
ทรงสิ ทธิ์ ซึ่ งผูท้ รงสิ ทธิ์ จะใช้ในการขอรับสิ นค้าที่ท่าเรื อปลายทาง หรื อจะใช้ใน
การขายต่อสิ นค้าให้กบั ผูร้ ับซื้อช่วงในระหว่างขนส่ งก็ได้

2.8.3 ใบกากับสิ นค้ า หรือบัญชีราคาสิ นค้ า (Invoice)
ใบกากับภาษี คือเอกสารหลักฐานสาคัญ ซึ่งผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้อง
จัดทาและออกให้กบั ผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อบริ การทุกครั้งที่มีการขายสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อแสดงมูลค่าของ
สิ นค้าหรื อบริ การและจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนเรี ยกเก็บหรื อพึ่งเพรี ยกเก็บ
จากผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อบริ การในแต่ละครั้ง

ภาพขั้นตอนการส่ งออก

ผูส้ ่ งออกได้รับคายืนยันการสัง่ ซื้อ
สิ นค้า
ขอใบรับรองความปลอดภัยหรื อ
มาตรฐานแล้วแต่กรณี
ขอใบรับรองแหล่งกาเนิด
สิ นค้า
ติดต่อจองพาหนะ
บรรทุกและ
ประกันภัย
จัดทาเอกสารเพื่อพิธีการศุลกากร

พิธีการศุลกากรแบบ
Manual

หรื
อ

พิธีการศุลกากรแบบ EDI

ส่ งออก
เรี ยกเก็บเงินผ่านธนาคารผูส้ ่ งออก

ธนาคารผูน้ าเข้าโอนเงิน
ผูน้ าเข้าชาระเงิน

2.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการส่ งออก

2.9 การส่ งออกสิ นค้ า
ในการส่ งออกสิ นค้าผูส้ ่ งออกก็จะต้องปฎิ บตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม
ศุลกากรและหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องในการส่ งออกกาหนดไว้ครบถ้วนเช่ นเดียวกับการนาเข้า
โดยมี คาแนะนาในการจัดเตรี ยมเอกสาร และปฎิ บตั ิตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่ งออก
สิ นค้าดังนี้
2.9.1 ประเภทใบขนสิ นค้ าขาออก
เป็ นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกาหนดให้ผูส้ ่ งออกต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่ งออก
สิ นค้า ซึ่ งจาแนกออกเป็ น 4 ประเภท ตามลักษณะการส่ งออกดังนี้ แบบ กศก. 101/1 ใบขนสิ นค้าขา
ออก ใช้สาหรับการส่ งออกในกรณี ดังต่อไปนี้
1. การส่ งออกสิ นค้าทัว่ ไป
2. การส่ งออกของส่ วนบุคคลและเอกสิ ทธิ์
3. การส่ งออกสิ นค้าประเภทส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
4. การส่ งออกสิ นค้าจากคลังสิ นค้าทัณฑ์บน
5. การส่ งออกสิ นค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร
6. การส่ งสิ นค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
7. การส่ งออกสิ นค้าที่ตอ้ งการใบสุ ทธินากลับ
8. การส่ งสิ นค้ากลับออกไป (RE-EXPORT)
แบบกศก.103คาร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่ งของออกไปก่อน ใช้สาหรับการขอส่ งสิ นค้าออก
ไปก่ อนปฎิ บตั ิ พิธีการใบขนสิ นค้าขาออก ในลักษณะ ที่กรมศุลกากรกาหนดไว้ ในประมวล
ระเบียบปฎิบตั ิศุลกากร พ.ศ. 2554 แบบA.T.A. Carnet ใบขนสิ นค้าสาหรับนาของเข้าหรื อส่ งของ
ออกชัว่ คราว ใช้สาหรับพิธีการส่ งของออกชัว่ คราวในลักษณะที่กาหนดในอนุสัญญา ใบขนสิ นค้า
พิเศษ สาหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ นาเข้าหรื อส่ งออกชัว่ คราว ใช้สาหรับการส่ งออกรถยนต์
และจักรยานต์ยนต์ชวั่ คราว
2.9.2 เอกสารทีผ่ ู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่ งออกสิ นค้ า
1. ใบขนสิ นค้าขาออก ประกอบด้วยต้นฉบับและสาเนา 1 ฉบับ
2. บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) 2 ฉบับ
3. แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction From)
4. ใบอนุญาติส่งออกหรื อเอกสารอื่นใดสาหรับสิ นค้าควบคุมการส่ งออก
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

2.9.3 ขั้นตอนการปฎิบัติพธิ ีการส่ งออกสิ นค้ า
ผูส้ ่ งออกหรื อตัวแทนส่ งข้อมูลใบขนสิ นค้าขาออกและบัญชี ราคาสิ นค้า (Invoice) ทุก
รายการจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูส้ ่ งออกหรื อตัวแทนมายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
โดยผ่านบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
เมื่ อเครื่ องคอมพิว เตอร์ ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสิ น ค้าขาออกส่ งมา
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสิ นค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรมศุลกากร
กาหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสิ นค้าขาออกเป็ น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ และแจ้งกลับไปยังผูส้ ่ งออก
หรื อตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสิ นค้า
1. ใบขนสิ นค้าขาออกที่ตอ้ งตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สาหรับใบขนสิ นค้า
ประเภทนี้ ผูส้ ่ งออกหรื อตัวแทนต้องนาใบขนสิ นค้าไปติดต่อกับหน่ วยงาน
ประเมินอากรของท่าที่ผา่ นพิธีการ
2. ใบขนสิ นค้าขาออกที่ไม่ตอ้ งตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สาหรับใบขน
สิ นค้าขาออกประเภทนี้ ผูส้ ่ งออกสามารถชาระค่าอากร (ถ้ามี) และดาเนินการ
นาสิ นค้าไปตรวจปล่อยเพื่อส่ งออกได้เลยโดยไม่ตอ้ งไปพบเจ้าหน้าที่ประเมิน
อากร
2.9.4 ข้ อควรทราบเพิม่ เติมในการส่ งออกสิ นค้ า
1. ถ้าสิ นค้าที่ส่งออกเป็ นสิ นค้าที่ผูส้ ่ งออกประสงค์จะนากลับเข้ามาในประเทศไทยอีก
ภายในหนึ่งปี โดยขอยกเว้นอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสิ นค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับ
เพื่อใช้เป็ นหลักฐานที่ เรี ยกว่า “ใบสุ ทธิ นากลับ” เพื่อเป็ นหลักฐานในการนาสิ นค้า
กลับเข้ามา
2. การส่ งน้ ามันหรื อผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ผลิตในราชอาณาจักรไปจาหน่ ายยังต่างประเทศ
และผูส้ ่ งออกต้องการขอคืนภาษีน้ ามันของกรมสรรพสามิต ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสิ นค้า
ขาออกอีกหนึ่งฉบับและเขียนหรื อประทับตรายางมีขอ้ ความว่า “ขอคืนภาษีน้ ามันหรื อ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน” ไว้ตอนบนใบขนสิ นค้าขาออกและคู่ฉบับ
3. สาหรับท่ากรุ งเทพ การส่ งสิ นค้า Re-Export ไปยังประเทศ สปป.ลาวและประสงค์จะ
ขอคืนอากรขาเข้าให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสิ นค้าขาออก อีกหนึ่ งฉบับแนบติดกับต้นฉบับ
ใบขนสิ นค้าขาออกด้วย
4. การส่ งออกที่ผูส้ ่ งออกประสงค์จะได้เอกสารส่ งออกจากกรมศุลกากรเพื่อขอรับเงิ น
ชดเชยอากร จะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสิ นค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับ ซึ่ งมีลกั ษณะพิเศษคือมี
สี น้ าเงินที่มุมทั้ง 4 มุม

5. สิ นค้าส่ งออกที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จะต้องยื่นใบแนบใบขนสิ นค้าขาออก
เพื่อขอคืนอากรตามมาตร 19 ทวี
6. สถานที่สาหรับตรวจสิ นค้าขาออก มีดงั นี้
ท่าศุลกสถาน (ท่ากองตรวจสิ นค้าขาออกเดิม) หรื อ ณ ทาเนียบท่าเรื อที่ได้รับอนุมตั ิสาหรับ
การนาเข้า – ส่ งออก งานตรวจคอนเทนเนอร์และสถานี ตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝ่ าย
ตรวจ สิ นค้า ที่ 2 ภายในบริ เวณ ท่าเรื อกรุ งเทพ สถานีตรวจและ บรรจุสินค้าเข้าคอนเทน
เนอร์ เพื่อการส่ งออก (สตส. LCY.) สาหรับข้าวแร่ ยาง ณ โรงเก็บข้าว โรงสี ขา้ ว โรงเก็บแร่
โรงเก็บ ยาง อันได้รับอนุมตั ิตามมาตรา 7(4) แห่ ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 โรงพักสิ นค้า
สาหรับตรวจของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ ขนส่ งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่า
ทาเนี ยบท่าเรื อ (รพท. หรื อ I.C.D./INLAND CONTAINER DEPOT) ทาเนี ยบท่าเรื อ
เอกชน เขตอุตสาหกรรมส่ งออกต่าง ๆ โรงงานหรื อสถานประกอบการของผูส้ ่ งออก ด่าน
ศุลกากรภูมิภาคต่าง ๆ(กรมศุล:ออนไลน์)

2.2 แผนผังแสดงขึน้ ตอนการส่ งออกสิ นค้ า

ข้ อควรทราบเรื่องการส่ งออก
สิ่ ง ที่ ผูส้ ่ ง ออกต้อ งรู ้ จ ัก ให้ดี ที่ สุ ด คื อ ตัว สิ น ค้า ที่ จ ะส่ ง ออก ผูส้ ่ ง ออกต้อ งทราบว่า สิ น ค้า
รายการเหล่านั้นตรงกับพิกดั ศุลกากรระบบ HS พิกดั ใดในระดับ 8-10 หลัก และรายการสิ นค้านี้เป็ น
สิ นค้าควบคุมหรื อไม่ โดยหน่ วยงานใดของรัฐบาลไทย และมีกฎหมายหรื อระเบียบใดที่ควบคุม
สิ น ค้า นี้ อยู่ หน่ ว ยงานที่ ผูส้ ่ ง ออกควรหารื อในประเด็น นี้ คื อ กรมการค้าต่ างประเทศ กระทรวง
พาณิ ชย์
เรื่ องต่อไปที่จะต้องทราบรายละเอียดคือประเทศที่ตอ้ งการส่ งสิ นค้าไปจาหน่ าย ประเทศ
เหล่านี้ คือประเทศผูน้ าเข้า จึงต้องทราบความต้องการของตลาด คุณภาพของสิ นค้าที่ตอ้ งการและ
กฎระเบียบที่ควบคุมสิ นค้ารายการนี้ในประเทศเหล่านี้
ในทางปฏิ บ ัติ ผูส้ ่ ง ออกที่ ต ้อ งการส่ ง ออกไปออสเตรเลี ย หรื อ นิ ว ซี แ ลนด์ จะต้อ งผ่า น
ขั้น ตอนหลัก อยู่ 3 ขั้น ตอน คื อ ขั้น ตอนการทาธุ รกิ จ การส่ งออก ขั้น ตอนพิธีก ารศุ ล กากร และ
ขั้นตอนการรับเงินค่าสิ นค้า
ขั้นตอนการทาธุรกิจการส่ งออก
ขั้นตอนนี้ ถือเป็ นขั้นตอนแรกในการทาธุ 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 นนิ ติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุ รกิ จ กระทรวงพาณิ ชย์ ทั้งนี้
เพื่อให้มี
สภาพเป็ นองค์กรธุ รกิจ มีความน่ าเชื่อถือเมื่อติดต่อกับผูน้ าเข้าใน
ต่างประเทศ
2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็ นการปฏิบตั ิ
ตาม
กฎหมาย
3. การจดทะเบี ยนตามระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับการค้า ซึ่ งขึ้นอยู่กับชนิ ดของสิ นค้าที่
จาหน่าย ในที่น้ ีจะยกตัวอย่างบางรายการสิ นค้า เช่น
3.1. ในกรณี ที่ส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง ต้องจดทะเบียนสวนผลไม้เพื่อการ
ส่ งออกที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.2. ในกรณี ที่ส่งออกสิ นค้าประมง ต้องขออนุ ญาตและจดทะเบียนเป็ นผูม้ ีอาชี พ
ใน
การประมง การค้า สิ น ค้า สั ต ว์น้ า จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

3.3. ในกรณี ที่ส่งออกดอกกล้วยไม้ ต้องจดทะเบียนเป็ นผูส้ ่ งออกดอกกล้วยไม้ที่
กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. การเสนอจาหน่ ายสิ นค้าและราคาแก่ผนู ้ าเข้าในต่างประเทศ ซึ่ งผูส้ ่ งออก ในฐานะ
นัก ธุรกิจ จะต้องหาลูกค้าที่น่าเชื่อถือ
5. เมื่อได้ผซู ้ ้ือในต่างประเทศแล้ว ผูซ้ ้ื อหรื อผูน้ าเข้าในต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบว่า
มีเอกสารใดบ้างที่ผสู ้ ่ งออกต้องแนบไปพร้อมกับการส่ งออก สาหรับสิ นค้าอาหาร ผัก ผลไม้ ผูน้ า
เข้าจะต้องส่ งหนังสื ออนุญาตการนาเข้ามาให้ผสู ้ ่ งออกไทยเพื่อการขอใบรับรองแหล่งกาเนิดสิ นค้า
โลจิสติกส์
คาว่าโลจิสติกส์ หรื อ ลอจิสติกส์ (logistics) คือระบบการจัดการการส่ งสิ นค้า ข้อมูล และ
ทรัพยากรอย่างอื่นต่างๆ ทุกอย่างที่มีการขนส่ ง หรื อเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุดบริ โภคตาม
ความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ ง การบริ หาร
วัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่ อ โลจิสติกส์เป็ นช่องทางหนึ่ง ของห่ วงโซ่อุปทานที่
เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ สรุ ปง่ายๆก็คือ ทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับการขนส่ ง
จะเกี่ยวข้องกับ โลจิสติกส์ท้ งั หมดเป้ าหมายของโลจิสติกส์น้ นั เพื่อ ให้ลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาใน
การขนส่ งลดปั ญหา ต่างๆทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ตน้ ทุนน้อยที่สุดครั้งแรก คาว่าโลจิสติกส์น้ นั
เกิ ดขึ้นจากวงการทหาร ที่ตอ้ งมีการลาเลียงเสบียง อาวุธยุทธโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงกาลังพล เพื่อ
สนับสนุ นการรบหรื อกิ จกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง อาจมีการ
จัดเก็บ ระยะเวลานานหรื อระยะเวลาชั่วคราว เช่ น เอกสารสิ นค้าสาเร็ จรู ปวัตถุดิบและอื่นๆ จึ ง
ก่อให้เกิดการโลจิสติกส์ข้ ึนแต่ไม่แน่ชดั ว่าเริ่ มต้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน แต่คร่ าวๆ ประมาณช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง
ความหมายของโลจิสติกส์ (Logistics)
โลจิสติกส์ คือ หนึ่ งในกระบวนการบริ หารจัดการภายในอุตสาหกรรม ที่ขบั เคลื่อนให้เกิด
การเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริ การตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ความหมายตาม
ศัพท์บญั ญัติของราชบัณฑิตยสถาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2550 กล่าวว่า โลจิสติกส์ หมายถึง การจัด
ระเบียบการดาเนิ นงานทุกด้านที่เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในด้านการขนส่ ง
การกระจายสิ นค้า การเก็บรักษาสิ นค้า รวมถึงบุคลากรส่ วนคานิยามจาก Council of Supply Chain
Management Professionals (CSCMP) ฉบับ Updated: February 2010 ได้ให้ไว้ กล่าวว่า Logistics
คือ

“...The process of planning, implementing, and controlling procedures for the efficient and
effective transportation and storage of goods including services, and related information from the
point of origin to the point of consumption for the purpose of conforming to customer
requirements. This definition includes inbound, outbound, internal, and external movements...”
การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ นี้ มี เ ป้ าหมายเพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ด้ว ยต้น ทุ น ที่
เหมาะสม อ้างอิงตามรายงานผลการศึ กษา Fundamental of Logistics Management โดย Grant et.
al., 2006
สรุปเป็ นกิจกรรมหลักด้ านโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม ดังนี้ คือ
1. การให้บริ การลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ
2. การวางแผนจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ
3. การสื่ อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสัง่ ซื้อ
4. การดาเนินการ ผลิต บรรจุ และขนส่ ง
5. การเลือกสถานที่ต้ งั ของโรงงานและคลังสิ นค้า
6. การวางแผนกาลังการผลิต และการคาดการณ์ปริ มาณความต้องการของลูกค้า
7. การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง
8. การบริ หารการจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสิ นค้า และบรรจุหีบห่อ
9. กระบวนการโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
สานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้กล่าวถีง “โลจิสตติกส์”
ว่าคือกระบวนการวางแผน ดาเนิ นการ และควบคุม การเคลื่อนไหลทั้งไปและกลับและการจัดเก็บ
วัสดุ สิ นค้าสาเร็ จรู ป ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล จากจุดผลิต
ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและเหมาะสม
ตามจังหวะเวลา คุ ณ ภาพ ปริ มาณ ต้นทุน และสถานที่ ที่กาหนดซึ่ งนิ ย ามของ " โลจิ สติ กส์ " นี้
กาหนดขึ้นโดยพิจารณาจากบทบาทความรั บผิดชอบและพันธกิ จที่เกี่ ยวเนื่ องและสอดคล้องกับ
ภารกิจในส่ วนของอุตสาหกรรมภาคการผลิต ที่ครอบคลุมการพัฒนาส่ งเสริ มกระบวนการบริ หาร
จัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่ตน้ น้ า จนถึงปลายน้ า การวางแผน การคาดการณ์ การจัดซื้ อ
จัดหา การผลิต การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การขนส่ ง และการกระจาย ทั้งขาเข้าและขา
ออก ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอ บการอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล ลดต้นทุน เพิ่ม
ขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความปลอดภัย และ
ความเชื่อถือได้ในกระบวนการนาส่ งสิ นค้าและบริ การ และทั้งหมดนี้ Sense of Logistics มีความมุ่ง

หมายที่ตรงกัน นั่นคือ ยกระดับศักยภาพกระบวนการผลิต และการกระจายสิ นค้า/บริ การ ให้เกิด
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด ทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพ
(รศ.ดร.สมชนก (คุม้ พันธุ์) ภาสกรจรัส, พ.ศ.2556, หน้า 422)

2.3 ระบบโลจิสติกส์

ระบบโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการ
สาหรับการจัดการและการวางแผนระบบโลจิสติกส์น้ ี สาคัญมาก เพราะจะต้องมีแบบแผน
และข้อกาหนดที่ชดั เจน โดยตั้งกฎให้ผปู ้ ฏิบตั ิทาอย่างเคร่ งครัด ต้องมีการรายงานส่ งเป็ นลายลักษณ์
อักษร และให้หวั หน้างานลงนามกากับเพื่อตรวจสอบสิ นค้าอีกครั้ง แล้วจึงลงนามกากับรับผิดชอบ
และต้องมีการเขียนหมายเหตุทุกขั้นตอนการจัดการระบบโลจิสติกส์มีดงั ต่อไปนี้
1. การจัดระบบขนส่ งลาเลียงภายในโรงงานของผูผ้ ลิตสิ นค้า สิ นค้าที่ผลิตต้องมีการ
ตรวจสอบว่าได้มาตรฐานผ่านเป็ นที่เรี ยบร้อย แล้วจึงจะทาการส่ งมาเก็บไว้ในโกดัง ซึ่ งการจัดการ
ลาเลียงขนย้ายภายในโรงงาน จะต้องมีภาชนะใส่ สินค้าบรรจุป้องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ต่อสิ นค้านั้น ๆ หรื อทาการบรรจุใส่ กล่องสิ นค้าสาหรับสิ นค้าสาเร็ จรู ป แล้วนามารวมกันไว้ให้
เรี ยบร้อยสะดวกต่อการที่จะขนส่ งออกไปภายนอกโรงงานหรื อจัดส่ งให้กบั ลูกค้าต่อไป
2. การทาบัญชีสินค้าเข้าออกและสิ นค้าคงคลัง หัวหน้าคลังสิ นค้าต้องทาบัญชีสินค้าเข้า
ออกและสิ นค้าคงคลังว่ามีจานวนเท่าไรในแต่ละวัน และบันทึกผูท้ ี่มารับสิ นค้าไปตามรายละเอียด
แบบฟอร์มกรอกข้อความของโรงงาน สาหรับโรงงานที่มีการส่ งออกไปต่างประเทศโดยตรง ก็ตอ้ ง
ประสานงานกับฝ่ ายส่ งออกโดยที่ฝ่ายส่ งออกจะเป็ นผูต้ ิดต่อดาเนิ นการด้านการขนส่ งสิ นค้าและพิธี
การศุลกากร

3. การจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดเก็บ เพื่อให้ทนั กับการผลิตแบบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและบริ หารการจัดส่ ง การผลิตอาจมีความจาเป็ นในการสัง่ วัตถุดิบจากที่อื่นมาทด แทนในกรณี
ที่วตั ถุดิบที่มีอยูไ่ ม่พอเพียงเพื่อให้ผลิตได้ทนั และจัดส่ งตามใบสั่งซื้ อจากลูก ค้าโดยเฉพาะลูกค้าใน
ประเทศที่จะต้องจัดส่ งให้ทนั เวลาและมีลูกค้าจานวนหลากหลาย
4. การบริ หารบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
สิ นค้าและเวลาที่จะต้องส่ งมอบสิ นค้า หรื ออาจจะมีการโยกย้ายไปแผนกอื่น ๆ บ้าง การบริ หาร
บุคลากรต้องมี การอบรมกันเป็ นประจาถึ งแม้ว่าจะไม่เกิ ดปั ญหาใดก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้เ ข้าใจใน
กระบวนการผลิตสิ นค้า ซึ่ งจะต้องส่ งให้ทนั เวลากับสายการผลิตของลูกค้าแต่ละราย ถ้าส่ งไม่ทนั ก็
จะทาให้การผลิตต่อเนื่องของลูกค้านั้น ๆ ได้รับผลกระทบล่าช้าตามมาด้วย
5. กรณี สินค้าผลิตไม่ได้มาตรฐาน ถ้ามีการขนส่ งออกไปอาจจะถูกส่ งกลับมา ทาให้เสี ย
ค่าขนส่ งเพิ่มขึ้นและเสี ยหายต่อต้นทุนในการผลิตชดเชยโดยเปล่าประโยชน์ และจาเป็ นที่จะต้อง
นาไปส่ งอีกครั้ง ซึ่ งต้นทุนการขนส่ งจะเพิ่มเป็ น 2 เที่ยว และการจัดเก็บสิ นค้าที่ไม่ได้คุณภาพก็เป็ น
ภาระในการแปรสภาพ ส่ วนสิ นค้าคืนที่ยงั พอที่จะขายลดราคาได้ ก็ตอ้ งเก็บรักษาไว้อย่างดีรอลูกค้า
ที่จะมาเหมาเพื่อส่ งไปขายได้อีกทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่ งก็มีบริ ษทั รับซื้ ออยู่เสมอและผู ้
ที่มารับซื้อไปแล้วก็ตอ้ งมีการบริ หารคลังสิ นค้าแบบโลจิสติกส์ดว้ ย
6. ระบบโลจิสติกส์ที่ทากันอย่างดีมีคุณภาพ มีขอ้ สาคัญคือ รถบรรทุกและพนักงานขับ
รถ ต้องระลึ กไว้ด้วยว่า รถบรรทุ กคือเครื่ องจักรชนิ ดหนึ่ งที่ ใช้นาพาสิ น ค้าเพื่อการส่ งมอบนั้น
ขับเคลื่อนไปมาได้โดยอาศัยพนักงานขับรถ การเลือกใช้รถต้องให้เหมาะสมกับกิจการของตัวเอง
ตามลัก ษณะของงานและต้องบารุ งรั กษากันตามกาหนด ซึ่ งไม่ ต่างจากเครื่ องจักรทัว่ ๆไป การ
ประหยัดค่าน้ ามัน การประหยัดค่าสึ กหรอ อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ การประกันอุบตั ิเหตุและความ
เสี ยหายของสิ นค้า ฯลฯ นั้นเป็ นงานใหญ่อีกงานหนึ่ งที่อาจต้องสร้างขึ้นเป็ นแผนกใหญ่อีกแผนก
หนึ่งโดยเฉพาะถ้ามีงานขนส่ งมาก หลายๆโรงงานมักใช้วิธีจา้ งบริ ษทั ขนส่ งมารับช่วงต่อเพื่อที่จะลด
ภาระในองค์กร โดยจะจ้างบริ ษทั ขนส่ งที่ค่อนข้างมีบริ การดี มีระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร นัน่
คือ การบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ณ ที่เดียวที่เรี ยกว่า one stop service พร้อมด้วยการรายงานและให้
คาปรึ กษาพร้อมร่ วมกันวางแผนงานกับลูกค้าตลอดเวลา
การทีจ่ ะสร้ างและทาธุรกิจแบบโลจิสติกส์ ในด้ านบริการ มี 4 ลักษณะคือ
1. แบบในประเทศ
2. แบบสากลระหว่างประเทศ(การส่ งออก)
3. งานโครงการขนาดใหญ่ที่มีการใช้รถเครื่ องกลขนาดใหญ่และรถบรรทุกขนาดใหญ่
4. การขนส่ งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม

1. แบบภายในประเทศ การขนส่ งภายในประเทศทาการกันเป็ นแบบขนส่ งทัว่ ๆ ไปและ
แบบส่ งร่ วมแต่ยงั ไม่ถึงมือลูกค้าโดยตรง ทุกวันนี้ มีพฒั นาการออกแบบตัวรถบรรทุกให้มีความ
สะดวกและทันสมัยมากขึ้น และคงอีกไม่นานนัก จะมีนกั ลงทุนสร้างเครื อข่ายสาขาศูนย์โลจิสติกส์
แต่ละภูมิภาคหลายสาขาเพื่อให้ได้รับสิ นค้าทั้งขาไปและขากลับ เพื่อเป็ นการลดต้นทุนและเพิ่ม
รายได้ ซึ่ งส่ วนหนึ่ งจะทาให้ค่าขนส่ งมีราคาถูกลงได้บา้ ง การก่อสร้างคลังสิ นค้าแบบลักษณะโลจิ
สติกส์ จะต้องจ้างวิศวกรซึ่ งมีความรู ้ดา้ นโลจิสติกส์ พอควร ทั้งนี้ เพื่อออกแบบให้มีความสะดวก
ปลอดภัย ทันสมัย และกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกให้ครบถ้วน ในการที่จะประกอบกิจการของ
แต่ละสาขานั้น ๆ รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ท้ งั ในกิจกรรมของบริ ษทั และที่จะขยาย
ไปถึงลูกค้าแต่ละรายด้วย การจัดเก็บรักษา การคัดเลือกและแยกหรื อรวมสิ นค้าเพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการที่จะส่ งของในคราวต่อไป
2. แบบสากลระหว่ างประเทศ (การส่ งออกและนาเข้ าสิ นค้ า)
การขนส่ ง สิ น ค้า ออกและสิ น ค้า เข้า คื อ เมื่ อ สิ น ค้า พร้ อ มที่ จ ะส่ ง ออกจากโกดัง โลจิ ส ติ ก ส์ หรื อ
คลังสิ นค้าของโรงงานแล้ว หมายถึงว่ามีการแพคกิ้งเป็ นมาตรฐานเพื่อการส่ งออกและพร้อมด้วย
ใบอนุญาตต่าง ๆ ถ้าจาเป็ นต้องใช้แล้วบริ ษทั ขนส่ งระบบโลจิสติกส์จะดาเนินการล่วงหน้าดังนี้
1. การจองเรื อเดินสมุทรหรื อสายการบิน (Freight forwarder)
2. การผ่านพิธีการทางศุลกากรและสิ ทธิพิเศษต่าง ๆ ที่จะได้รับชดเชยภาษี
3. นาตูค้ อนเทนเนอร์มาบรรจุที่โกดังโลจิสติกส์หรื อคลังสิ นค้า ของโรงงานแล้วบรรทุกไป
ที่ท่าเรื อที่กาหนดไว้ ระบบโลจิสติกส์สามารถให้บริ การกับโรงงานที่มีสินค้าเป็ นของตัวเองได้ เช่น
การตรวจสิ นค้าที่จะส่ งออกและทาบัญชี สินค้าคงคลังได้ และหากได้รับความเชื่ อถือมากอาจจะ
ให้บริ การการบริ หารคลังสิ นค้าแบบเบ็ดเสร็ จและการทาแพคกิ้งลังสิ นค้าการบรรจุสินค้าเข้าตูค้ อน
เทนเนอร์เหมือนในบางประเทศก็ได้มีการดาเนินการอยูบ่ า้ งแล้ว
3. งานโครงการขนาดใหญ่ งานก่ อสร้ างโครงการขนาดใหญ่ที่ตอ้ งใช้เครื่ องกลหนักหรื อ
โรงงานอุตสาหกรรมหนักที่ ตอ้ งมี เ ครื่ องจักรน้ าหนัก มาก อี กทั้งยังเกี่ ยวข้องกับการขนส่ งวัสดุ
ก่ อ สร้ า งหรื อ วัต ถุ ดิ บ ส าหรั บ การผลิ ต จ านวนมาก การรั บ งานขนส่ ง เคลื่ อ นย้า ยเครื่ อ งกลและ
เครื่ องจักรขนาดหนักและวัสดุน้ ี ตอ้ งใช้วิศวกรคิดคานวณ สารวจเส้นทาง วางแผนการทางานโดย
ละเอียด ซึ่ งงานลักษณะนี้ จะต้องเขียนรายงาน ขั้นตอนในการที่จะทางานและความเป็ นไปได้
อย่างละเอียดเสนอต่อเจ้าของงาน โดยใช้ระบบโลจิสติกส์มาช่วยในการจัดการและบริ หารวางแผน
งานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้งานนั้นมีความราบรื่ นด้วยดี

4. การขนส่ งพืชเกษตร-ผลไม้ และสั ตว์ น้า การขนส่ งลักษณะนี้ จาเป็ นต้องใช้รถบรรทุกแบบ
มิดชิด มีการควบคุมอุณหภูมิ เช่นประมาณ 24 องศาสาหรับพืชเกษตร ทั้งนี้แล้วแต่พืชผักแต่ละชนิด
และแช่ แ ข็งสาหรั บสัตว์น้ า การออกแบบภายในรถบรรทุ กจะต้องมี ช้ ัน และช่ องวางสิ นค้าเพื่อ
ป้ องกันความเสี ยหายจากการซ้อนทับกัน หรื อใส่ ภาชนะบรรจุพลาสติกโดนสามารถซ้อนกันได้
ภาชนะบรรจุที่ได้มาตรฐานสามารถใช้ได้ท้ งั การส่ งภายในประเทศและการส่ งออกไปต่างประเทศ
ด้วย สาหรับการขนส่ งสิ นค้าเกษตรกรรมในปริ มาณมากที่ใช้การขนส่ งทางน้ า ถ้าเป็ นการส่ งออกก็
จะใช้เรื อฉลอมซึ่งสามารถเข้าไปเทียบกับเรื อเดินสมุทรได้โดยตรง
ภาชนะบรรจุ กล่องกระดาษหลายชนิดซึ่งมีความแข็งพอที่จะซ้อนกันได้สูงก็เป็ นสิ่ งจาเป็ น
เพื่อให้สิน ค้านั้น ๆปลอดภัย แต่ ก็ตอ้ งเสี ย ค่าบริ ก ารกล่ องกระดาษด้วย สาหรั บสิ นค้าที่ อาจแตก
เสี ยหายได้ง่าย ก็ตอ้ งทาการแพ็คกิ้งใหม่หรื ออาจจะใช้วิธีตอกลังไม้เพิ่ม ถึงแม้ว่าจะเสี ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นบ้างแต่สินค้าถึงมือผูร้ ับโดยปลอดภัย ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างมาก ใน
ต่างประเทศที่เจริ ญมากแล้ว ภาชนะบรรจุมกั เน้นให้มีแบบที่สวยงามอย่างพิถีพิถนั ซึ่ งราคาภาชนะ
บรรจุอาจสูงมากพอ ๆ กับราคาสิ นค้า โดยเฉพาะสิ นค้าที่เป็ นของกินและอาหาร
การประหยัดพลังงานขนส่ ง การขนส่ งนอกจากการกาหนดความเร็ วแล้ว มีการอบรมให้
พนักงานขับรถคานึ งถึงการประหยัดพลังงาน กฎจราจร เส้นทางในการขนส่ ง รายละเอี ยดการ
ประกันภัย การบารุ งรักษาสภาพรถให้ดีตามกาหนดเวลา ปั จจุบนั มีการใช้กล่องดาหรื อวิธีอื่น ๆ มา
ใช้ตรวจสอบการทางานของรถแต่ละคัน และตรวจสอบวิเคราะห์การสิ้ นเปลืองของการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง ในต่างประเทศที่เจริ ญมากมีการใช้ระบบดาวเทียมติดตามการเดินทางของรถแต่ละคัน ซึ่ง
ทาให้สามารถสื่ อสารกับพนักงานขับรถได้ตลอดเวลา
กิจกรรมหลักด้ านโลจิสติกส์
กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ มีท้ งั หมด 13 กิจกรรมด้วยกัน โดยสามารถแบ่งได้เป็ น
สองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็ นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็ นกิจกรรมสนับสนุนการทางานของ
องค์กร กิจกรรมซึ่งถือเป็ นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม ส่ วนที่
เหลื อ อี ก 5 กิ จ กรรม ถื อ เป็ นกิ จ กรรมที่ ส นับ สนุ น การด าเนิ น งานขององค์ก ร ดัง รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1. การบริ การลูกค้ า (Customer Service) เป็ นกิจกรรมที่องค์กรพยายามตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่ งจะทาได้ดีเพียงใดต้องขึ้นอยู่กบั ประสิ ทธิ ภาพของกิ จกรรมโลจิ สติกส์ อื่น
ๆ เข้ามาประกอบ โดยเฉพาะการส่ งมอบสิ นค้าที่ตรงเวลาและครบตามจานวน
2. การด าเนิ น การตามค าสั่ ง ซื้ อ ของลู ก ค้ า (Order Processing) เป็ นกิ จ กรรมที่ จ ะต้อ ง
พยายามดาเนิ นการให้รวดเร็ วที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในปั จจุบนั องค์กรส่ วน

ใหญ่มกั นาระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดการธุรกิจเชิงอิเล็คทรอนิ คส์เข้ามาช่วย เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ ว
3. การคาดการณ์ ความต้ องการของลูกค้ า (Demand Forecasting) เป็ นการคาดการณ์ความ
ต้องการในตัวสิ นค้าหรื อการบริ การลูกค้าในอนาคต ซึ่งนับเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญในการที่จะ
สร้างผลกาไรหรื อทาให้บริ ษทั ขาดทุนในการดาเนิ นการ การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
ล่ ว งหน้า จะช่ ว ยให้บ ริ ษ ัท สามารถก าหนดทิ ศ ทางในการด าเนิ น งานว่ า จะผลิ ต สิ น ค้า จ านวน
เท่าไร หรื อเตรี ยมบุคลากรและอุปกรณ์มากน้อยเพียงใด หากการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
ผิดพลาด ก็จะส่ งผลกระทบต่อต้นทุนและผลประกอบการของบริ ษทั จากการที่ ไม่มีสินค้าให้
ลูกค้า หรื อในทางตรงกันข้ามอาจมีสินค้าในคลังสิ นค้ามากเกินไป
4. การบริ ห ารสิ น ค้ า คงคลั ง (Inventory Management) เป็ นกิ จ กรรมที่ ส าคัญ อย่ า ง
หนึ่ง เนื่องจากปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่มีอยูย่ อ่ มส่ งผลต่อองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่ องของเงิ นทุน องค์กรที่มีระดับปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่สูงย่อมสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดี แต่ในขณะเดียวกันปริ มาณสิ นค้าที่มาก ก็ส่งผลให้องค์กรเกิดค่าเสี ยโอกาส
ด้านการนาเงินทุนไปหมุนเวียน เสี ยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสิ นค้า ดังนั้นองค์กรจะต้องคานึงถึง
ระดับของสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสมที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อที่จะ
สามารถลดต้นทุนต่าง ๆ
5. กิจกรรมการขนส่ ง (Transportation) ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมที่เป็ นการเคลื่อนย้ายตัว
สิ นค้าจากจุดกาเนิ ดไปยังจุดที่มีการบริ โภคให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด โดยจะต้องจัดส่ งสิ นค้า
ถูกต้องครบจานวนในสภาพที่สมบูรณ์ และตรงเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าในมุมมองของ
คนทัว่ ไป การขนส่ งเป็ นกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีบทบาทชัดเจนที่สุด
6. การบริ หารคลังสิ น ค้ า (Warehousing and Storage) เป็ นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวข้องกับการ
บริ หารจัดการคลังสิ นค้า อาทิ การจัดเก็บสิ นค้า การจัดการพื้นที่ในคลังสิ นค้า อุปกรณ์เครื่ องใช้
ต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการดาเนิ นกิจกรรมภายในคลังสิ นค้า ซึ่ งในปั จจุบนั กิจกรรมการบริ หารคลังสิ น
นับเป็ นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ตัวสิ นค้าอีกทางหนึ่งด้วย
7. Reverse Logistics คือกระบวนการจัดการสิ นค้าที่ถูกส่ งกลับคืน ไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้า
ที่เสี ยหาย หมดอายุการใช้งาน เป็ นต้น
8. การจั ด ซื้ อ (Purchasing) เป็ นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้องกับ การจัด ซื้ อ จัด หาวัตถุ ดิบ และ
บริ การทั้งในส่ วนของการเลือกผูจ้ าหน่ ายวัตถุดิบ กาหนดช่วงเวลาและปริ มาณในการสั่งซื้ อ และ
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ
9. การจัดเตรี ยมอะไหล่ และชิ้ นส่ วนต่ าง ๆ (Part and Service Support) นับเป็ นความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ น ค้า หลัง การขาย ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของบริ ก ารหลัง การขายที่ บ ริ ษ ัท ให้ กับ
ลูกค้า โดยการจัดหาชิ้ นส่ วน อะไหล่ และเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการ

ให้บริ การที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพแก่ลูกค้าในกรณี ที่สินค้าเกิดความชารุ ด ความรับผิดชอบต่อ
สิ นค้าหลังการขายเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ซึ่งจะส่ งผลระยะยาวต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในอนาคต เกิ ดความรู ้ สึกที่ ดีกับยี่ห้อสิ นค้า ดังนั้นจึ งกล่าวได้ว่ากิ จกรรมนี้ มีส่วนช่ วยให้
บริ ษทั สามารถดารงความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้าไว้ได้
10. การเลื อ กที่ ต้ั ง โรงงานและคลั ง สิ น ค้ า (Plant and Warehouse Site Selection) การ
เลือกที่ต้ งั โรงงานของโรงงานและคลังสิ นค้าจะต้องให้ความสาคัญกับความใกล้ – ไกลของแหล่ง
วัตถุดิบและลูกค้า เพื่อความสะดวกในการเข้าถึ งและเกี่ ยวข้องกับระยะทางการขนส่ ง รวมถึ ง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
11. Material Handling เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย วัตถุดิบ และสิ นค้า
คงคลัง ในระหว่ า งการผลิ ต รวมถึ ง การขนย้า ยตัว สิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต เสร็ จ แล้ว ภายในโรงงานหรื อ
คลังสิ นค้า วัตถุประสงค์ของการจัดการ คือ
1. ลดระยะทางการเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุด
2. ลดจานวน
3. แก้ไขกระบวนการที่เป็ นคอขวดให้มีการไหลได้ดีข้ ึน
4. ลดการขนถ่ายให้มากที่สุดเพื่อการประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวองค์กรต้องการพยายามลดจานวนการเคลื่อนย้ายวัตถุต่าง ๆ ให้
มากที่ สุด เนื่ องจากทุ ก ครั้ งที่ มีก ารเคลื่ อนย้าย จะมี ตน้ ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเคลื่ อนย้ายวัตถุ ต่าง
ๆ ดังนั้นหากสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้กจ็ ะส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตต่อชิ้นลดลงด้วย
12. บรรจุภัณฑ์ (Packaing) ในด้านการตลาดนั้น บรรจุภณ
ั ฑ์ซ่ ึงเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงลักษณะ
ภายนอกของสิ น ค้า ซึ่ งจะต้อ งสามารถดึ ง ผู ้บ ริ โภคให้ ส นใจในตัว สิ น ค้า แต่ ท างด้า นโลจิ
สติกส์ บรรจุภณ
ั ฑ์จะมีบทบาทสาคัญต่างออกไปจากด้านการตลาด โดยประการแรก บรรจุภณ
ั ฑ์
จะเป็ นสิ่ งที่ ปกป้ องตัวผลิ ตภัณฑ์ไ ม่ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายในขณะที่ มีก ารเคลื่ อนย้าย ประการที่
สอง บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีจะช่วยให้กระบวนการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาสิ นค้ามีความสะดวกมากขึ้น
13. การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics Communications) การสื่ อ สารที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพภายในองค์ก ร ถื อ ได้ว่ า เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ อย่า งหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
องค์ก ร การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล และการตัด สิ น ใจต่ า ง ๆ สามารถท าได้อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น การสื่ อสารที่ประสิ ทธิภาพขององค์กรควรจะมีลกั ษณะดังนี้
1. มีการสื่ อสารระหว่างองค์กร ซัพพลายเออร์ และลูกค้า
2. มีการสื่ อสารระหว่างหน่ วยงานภายในองค์กรโดยเฉพาะฝ่ ายการบัญชี การตลาด ฝ่ าย
ผลิต
3. มีการสื่ อสารระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์ท้ งั 13 กิจกรรม
4. มีการสื่ อสารกันในหน่วยงานย่อย เช่นฝ่ ายขายกับฝ่ ายบริ การลูกค้าในฝ่ ายการตลาด

5. มี ก ารสื่ อ สารระหว่ า งสมาชิ ก ในระบบโซ่ อุ ป ทานที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารติ ด ต่ อ กับ องค์ก ร
โดยตรง เช่น ซัพพลายเออร์รายแรกสุ ดในโซ่อุปทาน
กิจกรรมหลักทางโลจิสติกส์ท้ งั 13 กิจกรรม อาจนามาจัดเป็ นกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือกิจกรรม
ทางด้านการบริ หารจัดการการผลิตการตลาดและการบริ การลูกค้าการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์
ต่างๆ การกระจายสิ นค้าและการจัดการสิ นค้าคงคลังการจัดส่ งซึ่งครอบคลุมองค์ความรู ้ทางด้านโล
จิสติกส์
โลจิสติกส์ กบั การตลาด : Logistics and Marketing
สิ นค้ามีมิติดา้ นความหนักและปริ มาตรแตกต่างกัน มิติสินค้าดังกล่าวมีผลต่อต้นทุนขนส่ ง
เก็บรักษาและเคลื่อนย้ายทั้งกับบริ ษทั และลูกค้า ซึ่ งมีผลกับการขาย อนึ่ ง การมีสินค้าให้ครบตาม
คาสัง่ ซื้อก็เป็ นปัจจัยสาคัญในการขายสิ นค้า แต่ตน้ ทุนสิ นค้าคงคลังจะสูง ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ มิติทางกายภาพผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย น้ าหนัก ขนาด รู ปร่ างและบรรจุ
ภัณฑ์ซ่ ึ งกระทบต่อความสามารถระบบโลจิสติกส์ในการเคื่อนย้ายและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ขณะที่
ทางการตลาดมุ่ ง ให้ค วามส าคัญกับ ปั จ จัย ทางกายภาพบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ การขาย ดัง นั้น
ผูจ้ ดั การโลจิสติกส์จึ งต้องให้ขอ้ มูลโลจิสติกส์บรรจุภณ
ั ฑ์กบั ฝ่ ายการตลาดเมื่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่
หรื อเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม มีความยากลาบากที่จะบอกกล่าวให้เข้าใจ
ว่าบรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั ทาให้ใช้แคร่ รองสิ นค้า ใช้พ้ืนที่เทรลเลอร์ คอนเทนเนอร์ หรื อยานพาหนะไม่มี
ประสิ ทธิภาพอย่างไรหรื ออาจเกิดความเสี ยหายกับสิ นค้าอย่างไรจนกว่ามีการใช้จริ ง การจัดการใน
เรื่ องนี้ ก็โดยให้ฝ่ายโลจิสติกส์ให้ขอ้ มูลที่อาจเกิดผลทางด้านลบด้านโลจิสติกส์กบั ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
เช่น ฝ่ ายโลจิสติกส์เสนอให้เปลี่ยนแปลงบรรจุภณ
ั ฑ์เพียงเล็กน้อยก็ลดต้นทุนการเคลื่อนย้ายและ
เก็บรักษาโดยที่ไม่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์น้ นั ซึ่งจะบรรลุผลทั้งทางด้านโลจิสติกส์และการตลาด
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาย ผูจ้ ดั การการตลาดมองว่าบรรจุภณ
ั ฑ์การตลาด
(consumer packaging) นั้น เป็ นพนักงานขายเงียบ (silent salesman) ดังนั้น จึงให้ความสาคัญ
เช่น รู ปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์ ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ ฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ สี ลูกค้าเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์บน
ชั้น วางขายที่ มี ห ลากหลายยี่ห้ อ และอาจตัด สิ น ใจซื้ อ เพราะบรรจุ ภ ัณ ฑ์น้ ัน สื่ อ ถึ ง คุ ณ ภาพและ
คุณลักษณะสิ นค้า
2. ราคา อัตราค่าขนส่ งแตกต่ างตามปริ มาณส่ ง บริ ษ ทั ขนส่ งให้ส่ว นลดค่าขนส่ งตาม
ปริ มาณจัดส่ งแต่ละครั้ง ในทางธุรกิจบริ ษทั ก็ให้ส่วนลดราคาตามปริ มาณที่ซ้ือ (volume discount)
จากมุมมองโลจิสติกส์ควรกาหนดปริ มาณซื้ อที่จะได้ส่วนลดราคาให้สอดคล้องกับส่ วนลดอัตราค่า
ขนส่ ง เช่น ในสหรัฐอเมริ กา ปริ มาณจัดส่ ง น้ าหนักครั้งละตั้งแต่ 30,000 ปอนด์คิดค่าขนส่ งใน
อัตราเหมาคัน ซึ่ งค่าขนส่ งมีอตั ราต่า ดังนั้น หากบริ ษทั ให้ส่วนลดราคาสิ นค้าตามปริ มาณซื้ อที่

สอดคล้องกับส่ วนลดอัตราค่าขนส่ งลูกค้าก็จะประหยัดต้นทุน 2 ต่อ ต้นทุนที่ลดได้หากผ่านไปให้
ผูบ้ ริ โภค ด้วยการตั้งราคาขายที่ต่าก็จะขายได้มากขึ้น
3. ช่ องทางกระจายสิ น ค้ า การตัด สิ น ใจในช่ อ งทางกระจายสิ น ค้าซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกับการ
ตัดสิ นใจทั้งทางด้านธุ รกรรมทางการกระจายสิ นค้า อาจใช้ช่องทางตลาดผ่านผูส้ ่ งและผูค้ า้ ปลีก
หรื อช่องกระจายสิ นค้าทางตลาดผ่านผูค้ า้ ปลีกหรื อการขายตรง ผูค้ า้ ส่ งมีจานวนน้อยราย ปริ มาณ
ซื้ อแต่ละครั้งมาก ทาให้จดั การสิ นค้าคงคลังที่พยากรณ์ได้ง่ายและมีความสอดคล้องกับตลาดจริ ง
ดังนั้น งานโลจิสติกส์จึงง่าย ขณะที่ใช้ช่องทางตลาดผ่านผูค้ า้ ปลีก
มีแนวโน้มที่นักการตลาดตระหนักถึงคุณค่าบริ การโลจิสติกส์คุณภาพสู งในการกระจาย
สิ นค้าที่จะเพิ่มรายได้และความพึงพอใจของลูกค้า บริ ษทั จานวนมากมองถึงบทบาทโลจิสติกส์ที
เชื่ อมต่อการบริ การลูกค้ากับการตลาดและมุ่งให้งานโลจิสติกส์ เพิ่มคุณค่าการบริ การลูกค้าอย่าง
จริ งจัง
4. การส่ งเสริ มการขาย บริ ษทั ใช้เงินจานวนมากไปกับการรณรงค์การขาย และวิธีการ
ส่ งเสริ มอื่นเพื่อปรับปรุ งตาแหน่งการขายให้มีส่วนแบ่งทางตลาดมากขึ้น การรณรงค์ทางการตลาด
ทาให้ปริ มาณขายเพิ่มขึ้น บริ ษทั จะได้ประโยชน์จากการรณรงค์กต็ อ้ งจัดให้มีสินค้าไว้พร้อม ดังนั้น
บริ ษทั จึงควรบอกกล่าวให้ฝ่ายโลจิสติกส์ได้รู้แผนส่ งเสริ มการตลาดเพื่อจัดเตรี ยมสิ นค้าคงคลังให้มี
เพียงพอ(ไชยยศ ไชยมัน่ คง, ดร.มยุขพันธุ์ ไชยมัน่ คง, พ.ศ. 2556, หน้า 24-25)
การปรับปรุงวิธีการส่ งออก
มีหลายวิธีที่ผูส้ ่ งออกรายใหม่จะทราบข้อมูลเกี่ ยวกับโอกาสของตลาดต่างประเทศและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่จะขัดขวางหรื อก่อให้เกิดปั ญหา ในที่น้ ีเราจะพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลสาหรับผู ้
ส่ งออกเพื่อเพิ่มความรู ้สาหรับโอกาสในต่างประเทศ ตลอดจนทบทวนถึงกลยุทธ์การส่ งออกหลาย
รู ปแบบเพื่อจะเพิ่มผลกาไรจากการส่ งออก
1. การเปรียบเทียบระหว่ างประเทศ (An international comparison) อุปสรรคประการหนึ่ง
สาหรับการส่ งออกก็คือการขาดความรู ้เกี่ยวกับโอกาส มีตลาดมากมายสาหรับสิ นค้า แต่เนื่ องจาก
ประเทศเหล่านั้นแตกต่างจากประเทศแม่ ทั้งในเรื่ องของวัฒนธรรม ภาษา ระยะทาง เวลา ซึ่ ง
บริ ษทั ต่าง ไม่สามารถจะรู ้ เพราะฉะนั้นการระบุถึงโอกาสที่จะเกิ ดขึ้นจึงเป็ นเรื่ องที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อน ซึ่งทาให้บริ ษทั ต่าง ๆ ลังเลที่จะแสวงหาโอกาสในการส่ งออก
หนทางที่จะเอาชนะสิ่ งเหล่านี้กค็ ือการรวบรวมข้อมูล ประเทศเยอรมนีถือว่าเป็ นประเทศที่
ประสบความสาเร็ จในด้านการส่ งออกมากที่สุดในโลกโดยจะมีองค์กรการค้า ตัวแทนของรัฐบาล
และธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะช่วยให้กิจการขนาดเล็กมีโอกาสในการส่ งออก
2. แหล่ งข้ อมูล (Information source) แม้ว่าจะมีความเสี ยเปรี ยบในเรื่ องของสถาบันที่ให้
ความช่วยเหลือในการส่ งออก แต่บริ ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริ กาสามารถเพิ่มโอกาสในการส่ งออก

จากแหล่งข้อมูลที่สาคัญคือ กระทรวงพาณิ ชย์ (Department of Commerce) ซึ่งมีสาขาอยูท่ วั่ ประเทศ
โดยมี 2 หน่ วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการให้ขอ้ มูลข่าวสารทางด้านธุ รกิจและคอยให้คาปรึ กษา
เกี่ยวกับการดาเนินการในตลาดต่างประเทศ คือหน่วยงานเกี่ยวกับการบริ หาการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Administration) และตัวแทนบริ การทางด้านการค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กา
และต่างประเทศ
3. การใช้ บริษัทที่ดาเนินการด้ านการส่ งออก (Utilizing export management companies)
วิ ธี ห นึ่ ง ส าหรั บ ผูส้ ่ ง ออกรายใหม่ ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งปั ญ หาทั้ง หลายที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ คื อ การจ้า งบริ ษ ัท ที่
ดาเนินการด้านการส่ งออก (EMC) ซึ่งจะทาหน้าที่เหมือนเป็ นหน่วยงานสาหรับการส่ งออกระหว่าง
ประเทศสาหรับลูกค้า โดยบริ ษทั ที่ดาเนิ น การด้านการส่ งออกโดยจะเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นให้กบั กิจการโดย
กิจการจะมีการดาเนินการด้วยตัวเองหลังจากมีประสบการณ์ ซึ่งบริ ษทั ที่ดาเนินการด้านการส่ งออก
เป็ นจานวนมากมีความเชี่ ยวชาญในการตอบสนองต่ออุตสาหกรรมบางประเภทและในบางพื้นที่
ของโลก ซึ่งบริ ษทั บางแห่ งอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการขายสิ นค้าเกษตรในตลาดเอเชีย ในขณะ
ที่บริ ษทั บางแห่ งอาจจะมุ่งเน้นในเรื่ องของการส่ งออกสิ นค้าประเภทอิเล็กทรอนิ กส์ในตลาดยุโรป
ตะวันออก
4. กลยุทธ์ การส่ งออก (Export stategy) นอกจากจะใช้บริ ษทั ที่ดาเนินการด้านการส่ งออก
แล้ว บริ ษทั สามารถลดความเสี่ ยงเนื่องจากการส่ งออกได้โดยการระมัดระวังเกี่ยวกับทางเลือกของ
การใช้กลยุทธ์การส่ งออกแนวทางบางประการจะสามารถทาให้บริ ษทั ปรับปรุ งหนทางในการไปสู่
ความสาเร็ จ เช่น บริ ษทั 3M เป็ นบริ ษทั ที่ประสบความสาเร็ จในด้านการส่ งออก ซึ่งความสาเร็ จมี
อยู่ 3 ประการ คือ
1. การเข้าไปลงทุนไม่มากนักเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
2. การเพิม่ สายผลิตภัณฑ์ในการส่ งออกที่กาลังประความสาเร็ จ
3. การจ้างบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
(ดร. อรทัย เลิศวรรณวิทย์, ผศ.ดร. ณกษ์ กุลสิ ร์ , พ.ศ. 2551, หน้ า 310 - 312)

