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เอกสารสําหรับบรรยายงาน  SMEs 
เร่ือง “ การนําเขา-สงออกสําหรับธุรกิจSMEsไทย” 

 
ความสําคัญของการสงออก 
 ธุรกิจภาคการสงออกของไทยในชวงที่ผานมามีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็วมาก   ซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญหนึ่งที่ผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยูในระดับสูง นับวาเปนธุรกิจ
อีกแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญตอผูประกอบการเองและประเทศชาติ  เนื่องจากเปนธุรกิจที่สามารถนํา
เงินตราตางประเทศเขามาสูประเทศไทยเราเปนจํานวนมากในปหนึ่ง ๆ และรายไดเหลาน้ีก็เปนสวน
หนึ่งที่ถูกนํามาใชพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

ดังน้ัน เพื่อใหธุรกิจการสงสินคาออกของไทยประสบความสําเร็จ และมีมูลคาการสงออกเพิ่ม
มากขึ้น ผูประกอบการที่จะเขามาในธุรกิจนี้ จึงจําเปนที่จะตองเรียนรูขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติ
ตาง ๆ ในการสงออกสินคาใหดีเสียกอน 

เนื่องจากขั้นตอนการสงออกสินคาเปนส่ิงสําคัญที่ผูประกอบธุรกิจสงออกจะตองทําความเขาใจ
และศึกษาขอปฏิบัติใหถูกตอง  เพื่อใหการประกอบธุรกิจสงออกเปนไปอยางสะดวกและไดรับ
ผลสําเร็จคุมคากับความตั้งใจในการลงทุน 

ความสําคัญของภาคการสงออกสามารถแบงไดดังนี้ 

 1. ผลักดันในดานการขยายการลงทุน และสรางความตองการแรงงาน 

 การสงออกที่ขยายตัวขึ้นยอมทําใหผูประกอบการตองขยายการผลิตหรือมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 
และโดยสวนใหญแลวระบบการผลิตของไทยก็เปนระบบการผลิตที่ใชแรงงานในสัดสวนที่มากกวา
เครื่องจักร (Labour Intensive)  ดังนั้นจึงเปนปจจัยหน่ึงที่กอใหเกิดความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น  ซ่ึงจะ
เปนการชวยในการสรางความตองการแรงงานใหแกประเทศที่สําคัญปจจัยหนึ่ง  นอกจากนี้ยังมีผลตอ
การชวยยกระดับรายไดของแรงงานดวยอีกสวนหนึ่ง 

 2. ชวยในการนําเขาเงินตราตางประเทศ 

 ชวยในดานการลดการขาดดุลการคา และดุลการชําระเงิน   เพราะในการสงออกสวนใหญ
จะเปนการใชสกุลเงินตางประเทศในการชําระคาสินคา  และสวนมากก็จะเปนสกุลเงินหลักๆ ที่เปนที่
ยอมรับกันในตลาดโลก เชน ดอลลารสหรัฐฯ มารคเยอรมัน หรือเยน  เมื่อสงสินคาออกไปแลวก็จะทํา
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ใหไดเงินตราตางประเทศเขามา และเมื่อจะตองนําเขาสินคาจากตางประเทศก็จะทําใหมีเงินไปชําระคา
สินคานั้นได  และเงินตราตางประเทศที่ไดก็จะมีสวนตอปริมาณเงินสํารองของประเทศอีกดวย   

 3. กอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ   

 ในการสงสินคาออกนั้นสวนหนึ่งเปนเพราะระดับราคาของสินคาท่ีสงออกสวนมากอยูใน
ระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น   จึงทําใหสินคานั้นเขาไปแขงขันในตลาดโลกได ซ่ึงเปนไป
ตามหลักของการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)  เมื่อประเทศใดสามารถผลิต
สินคาดวยตนทุนที่ต่ํากวาประเทศอื่นแลว  ยอมแสดงวาทรัพยากรที่ถูกนํามาผลิตนั้นถูกนํามาใชไดอยาง
คุมคาและมีประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือถาสินคาที่ผลิตไดมีระดับราคาที่สูงกวาการนําเขาจาก
ตางประเทศแลว ก็ควรนําเขาสินคาน้ันมากกวา  แลวนําทรัพยากรตางๆ ที่ผลิตสินคานั้นไปผลิตสินคา
อื่นที่สามารถผลิตไดโดยตนทุนที่ต่ํากวาแทน 
 4. กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหแกทรัพยากร  

 เปนการพิจารณาในการนําวัตถุดิบตางๆ มาแปรรูปกอนสงออก  ซ่ึงจะทําใหสินคาน้ันๆ มี
มูลคาสูงขึ้น  เชน  แทนที่จะสงออกในรูปของผาผืน แตเปลี่ยนมาเปนการสงออกเปนเสื้อผาสําเร็จรูป
แทน  ซ่ึงมูลคาของสินคายอมสูงข้ึน อันจะทําใหไดกําไรเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

 5. เปนการชวยลดตนทุนการผลิตลง (Economy of Scale)  

 ถาเดิมผูผลิตที่ผลิตสินคาเพื่อปอนตลาดในประเทศเพียงอยางเดียว ปริมาณการผลิตจึงไมสูง
มากนัก แตถามีการสงออกสินคาไปตางประเทศดวย ปริมาณการผลิตก็จะเพิ่มขึ้น จากกําลังผลิตเดิมที่มี
อยูก็จะเพิ่มกําลังผลิตเพิ่มขึ้นใหเต็มกําลังผลิต หรืออาจเปนการขยายกําลังผลิตขึ้น เหลานี้ยอมเปนการ
ชวยลดตนทุนตอหนวยใหต่ําลง หรือเปนการผลิต ณ จุดที่มีระดับตนทุนตํ่าสุด  อันจะเปนการชวยใหได
กําไรเพิ่มขึ้น  

 6. ชวยสรางความกาวหนาทางเทคโนโลยี  

 การขยายและกระจายการสงออกจะชวยปรับปรุงระดับเทคโนโลยีในการผลิต และการ
บริหาร เพราะในตลาดโลกยอมมีภาวะการแขงขันที่รุนแรง ซ่ึงจะเปนปจจัยที่จะกระตุนใหผูสงออกตอง
ปรับปรุงสินคา เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด โดยการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการผลิต
ตลอดจนการจัดการ อันจะเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงจะเปนการชวยยกระดับของ
เทคโนโลยีของประเทศอีกทางหนึ่ง 
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 7. ชวยลดการพึ่งพิงสินคาจากตางประเทศ 

 เปนการพิจารณาในการผลิตสินคาเพื่อทดแทนการนําเขา  (Import substitution)   เพราะเดิม
เราตองนําเขาสินคาตางๆ ที่ยังไมสามารถผลิตได หรือผลิตไดแตมีตนทุนที่สูงกวาการนําเขา  แตเมื่อเรา
พยายามพัฒนาใหสามารถผลิตสินคานั้นไดแลวก็จะลดการนําเขาลง  ขณะเดียวกันนอกจากจะผลิตเพ่ือ
ใชภายในประเทศแลว  ก็มุงไปหาตลาดในตางประเทศ (Export Oriented)   เพ่ือใหไดปริมาณการผลิตที่
เพ่ิมขึ้น  อันจะเปนการชวยตนทุนตอหนวยใหต่ําลง 
 
เทคนิคเพ่ือเตรียมพรอมในการประกอบธุรกิจการสงออก 

การประกอบธุรกิจสงออก มีสิ่งท่ีสําคัญท่ีผูประกอบการจะตองคํานึงถึงเบื้องตน 6 ประการ 
ไดแก ความพรอมของผูสงออก  สินคา  ตลาด  การทําสัญญา การชําระเงิน และพิธีการสงออก  โดยผู
ประกอบที่จะเขาสูธุรกิจสงออกควรพิจารณาที่ตลาดหรือสินคากอน สวนผูสงออกที่เปนผูผลิตและมี
สินคาพรอมอยูแลว ก็จะพิจารณาในสวนของการมุงหาตลาดที่เหมาะสมกับสินคาที่ผลิตโดยไมตอง
พิจารณาเลือกสินคาอีก แลวจึงมาพิจารณาเกี่ยวกับการทําสัญญา การชําระเงิน และพิธีการทางศุลกากร 
 
เทคนิคท่ี 1 เรื่องการจัดการเตรียมความพรอมเพื่อการสงออก   
 ผูสงออกจะตองมีความพรอมที่จะดําเนินธุรกิจสงออกในดานตางๆ ดังนี้ 
 

1.1 ดานเงินทุน โดยพิจารณาวาตนทุนของเงินทุนท่ีธุรกิจใชอยูสูงมากนอย
เพียงไร  สามารถแบกภาระไดมากนอยแคไหน โดยเมื่อ
เปรียบเทียบแลวคุมกับการลงทุนหรือไม 

1.2 ดานสถานที่ดําเนินการ เปนการพิจารณาเกี่ยวกบัสํานักงานเครื่องมืออุปกรณตลอดจน
การกําหนดแนวทางวาจะดําเนินธุรกิจประเภทใด คือเปนการ
กําหนดประเภทและเปาหมายของกิจการใหชัดเจน 

1.3 ดานบุคลากร  กิจการตองมีพนักงานที่มีความเหมาะสมกับตําแหนง  และมี
จํานวนที่เพียงพอกับปริมาณของงาน 

1.4 การสรางความเชื่อถือ นับวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากประเด็นหน่ึง เพราะการ
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และทําความรูจักลูกคา  ดําเนินธุรกิจมีความจําเปนที่จะตองสรางความรูจัก และความ
เช่ือถือแกผูซ้ือในตลาดตางประเทศ เพราะการที่ผูซ้ือเชื่อถือใน
กิจการแลว ความรวมมือกันในการทําธุรกิจก็จะดีขึ้นดวย 

1.5 ประเมินกําลังผลิต และ
ความสามารถในการ
สงออก  

ควรจะพิจารณาสินคากอน ประเมินวาสินคาใดเปนสินคาที่
กิจการสามารถสงออกได โดยประเมินกําลังการผลิตโดยรวม
ของกิจการ หากเกิดการสั่งซ้ือที่มากกวากําลังผลิตแลว ไม
สามารถผลิตได หรืออาจผลิตไดแตคุณภาพไมไดมาตรฐาน ก็
จะทําใหเกิดปญหากับลูกคา  ซ่ึงจะนําไปสูการปฎิเสธการ
ยอมรับของลูกคาได 

 
เทคนิคท่ี 2 เรื่องการเลือกสินคาและการผลิต 

 2.1 ผูสงออกมีความสนใจสินคาชนิดใดเปนพิเศษหรือไม  

 ในการเลือกสินคาของผูสงออกรายใหมควรทดลองกับสินคาที่ไมมากชนิดกอน โดย
พยายามเนนและศึกษาถึงเร่ืองตางๆ ของสินคา ทั้งในดานกฏระเบียบขอจํากัด การกําหนดโควตา หรือ
การคุมครองในประเทศผูนําเขาใหละเอียดกอน 

 2.2 สินคานั้นสามารถผลิตเองได หรือตองซ้ือจากผูผลิตรายอื่น หรือเปนการจางผลิต   

 ถาเปนการจางผลิต ผูสงออกตองรูแหลงผลิต และอาจจะกระจายการผลิตไปยังผูผลิตหลาย
ราย เพ่ือวาถามีคําส่ังซ้ือเขามามากผูผลิตรายเดียวอาจไมสามารถผลิตไดทัน  ขณะเดียวกันจะเปนการ
เพ่ิมอํานาจตอรองกับผูผลิตไดอีกทางหนึ่งดวย 

 2.3 ผูสงออกตองรูสภาพปญหาการผลิต การจัดจําหนาย และการสงออก   

 ผูสงออกจะตองมีความรูเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนาย พิธีการและเอกสารที่ใชในการ
สงออก เพราะสินคาแตละชนิดจะมีขอกําหนดและการควบคุมที่แตกตางกัน 

 2.4 ผูสงออกควรเขาใจในหลักเกณฑในการตั้งราคาเพื่อการสงออก  

 ในการสงออกตองคํานึงถึงคาใชจาย และภาวะการแขงขันในตลาดดวย แตโดยปกติแลว
ราคาเพื่อสงออกจะต่ํากวาราคาที่ขายในประเทศ เพราะเปนการขายในปริมาณมากกําไรโดยรวมก็จะ
มากขึ้น  ขณะเดียวกันก็จะไดสิทธิพิเศษจากรัฐดวย เชน  การยกเวนภาษีการคา  ซ่ึงสามารถนํามาหักจาก
ตนทุนสินคาได และการเสนอราคาในการสงออกสวนใหญจะคิดเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ และตอง
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ระบุเงื่อนไขหรือ Term ของการเสนอราคา (Quotation Term หรือ Inco Term) ดวยทุกครั้ง วิธีที่นิยมใช  
ไดแก 

F.O.B (Free on Board)  เปนราคาที่รวมคาใชจายทุกชนิดจนถึงสินคาขึ้นเรือ หรือ
เคร่ืองบิน แตไมรวมคาระวาง และคาประกันสินคา โดย
คาใชจาย 2 ประเภทหลัง ผูซ้ือจะตองเปนผูออกเอง 

CFR หรือ CNF (Cost and Freight) คือราคา F.O.B. บวกดวยคาระวางถึงเมืองปลายทาง 

CIF (Cost,  Insurance and Freight) คือราคา CFR รวมคาพรีเมียมการประกันสินคา 

2.5 ผูสงออกควรมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพสินคา  

 ผูสงออกจะตองควบคุมสินคาใหมีความสม่ําเสมอในดานคุณภาพ เพ่ือสรางความเชื่อถือแก
ผูซ้ือ และเปนที่ยอมรับของตลาด 

 2.6 ผูสงออกตองมีความพรอมในการออกแบบสินคา หรือปรับปรุงสินคาใหเหมาะสมกับผูซ้ือ 

 เนื่องจากผูบริโภคในแตละตลาดยอมมีรสนิยมและความตองการที่แตกตางกัน การ
พัฒนาการออกแบบสินคา  จะชวยใหสามารถปรับใหสินคามีความเหมาะสมกับตลาดได  ซ่ึงจะทําให
สามารถขายสินคาไดเพ่ิมข้ึน 
 
เทคนิคท่ี 3 เรื่องการเลือกตลาด 

 การเลือกตลาดสามารถทําได 2 วิธีคือ 

 3.1 การวิจัยจากขอมูลฑุติยภูมิ (Desk Research)  

 เปนการวิจัยที่มีคาใชจายต่ํา แตขอมูลที่ไดจะไมลึก เพราะเปนการใชขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จากแหลงตางๆ เชน สํานักงานที่ปรึกษาการพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก สภา
หอการคา สํานักงาน ESCAP ฯลฯ  โดยวิธีการทํา Desk Research พิจารณาไดจาก ขอมูลทางสถิตขิอง
การนําเขาสงออกยอนหลัง 3-5 ป  เพื่อใหการวิเคราะหตัวเลขเกิดความเชื่อม่ันได ขอมูลที่ใช ไดแก 
 

จํานวนประชากร  
(Population Size)   

เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการเลือกตลาดสินคา  
โดยใชในการประเมินความตองการของตลาด แต
ท้ังนี้ตองพิจารณารวมกับอํานาจซื้อ (Purchasing 
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Power) ของประชากรในประเทศนั้น ๆ ดวย 
 
ภาวะการแขงขัน 
ในตลาดเปาหมาย 

 
พิจารณาวาประเทศใดมีสัดสวนทางการตลาดใน
ประเทศนั้นมากนอยเพียงไรเพ่ือใชในการวางกล
ยุทธทางการแขงขันในตลาดนั้นๆ เพราะขอมูลที่
ได สามารถนํามาเปรียบเทียบหาขอไดเปรียบ-
เสียเปรียบของประเทศนั้นๆ แลวนํามาปรับในกล
ยุทธในการแขงขันของเราได 

 
กฏระเบียบการนําเขา 
ของตลาดเปาหมาย 

พิจารณาวามีขอจํากัด หรือกฎระเบียบใดที่
เกี่ยวของกับสินคาที่จะสงออก เพื่อจะไดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวน จะไดไมเกิด
ปญหาในการนําสินคาเขาประเทศนั้นๆ 

 
 3.2 การวิจัยโดยใชขอมูลปฐมภูมิ (Field Research)  

 เปนการทําวิจัยในภาคสนามตองใชคาใชจายสูง เปนการใชขอมูลในลักษณะปฐมภูมิ 
(Primary Data)  การทําวิจัยวิธีนี้ผูทําจะตองมีประสบการณและความรูทางการตลาดเปนอยางดี  โดยมี
วิธีการทําดังน้ี 
 

เดินทางไปศึกษาตลาดดวยตนเอง  วิธีนี้จะมีคาใชจายสูงมาก แตโอกาสที่จะไดขอมูล
ท่ีถูกตองจะมีอยูมาก เพราะจะไดเห็นถึงสภาพ
ตลาดที่แทจริง ความตองการและรสนิยมของ
ผูบริโภคในตลาด ตลอดจนจะมีโอกาสไดติดตอ
โดยตรงกับผูนําเขาอีกดวย. 

ติดตอขอขอมูลจากสํานักงาน 
พาณิชยไทยในตางประเทศ 

อาจไมไดผลดีเทากับวิธีแรก จะไดเพียงขอมูล
เบื้องตนไมเจาะลึก แตคาใชจายก็จะต่ํากวา 
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ขอสําคัญในการเลือกตลาด 
 ในการเลือกตลาดผูสงออกควรมีความรูในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
 Market Size  ควรทราบขนาดของตลาดที่ตองการสงสินคาไปขาย โดยพิจารณา
จาก 
    Population และ Purchasing Power 

Political Economic   พิจารณาดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศที่
จะ   Stability  สงสินคาไปขายวามีความมั่นคงมากนอยเพียงใด 
Growth Trend  เปนการพิจารณาดานแนวโนมการขยายตัวของการนําเขาโดยศึกษา                        

ไดจากขอมูลทางสถิติตางๆ ยอนหลังประมาณ 3-5 ป 
คูแขงขัน คูแขงขันที่สําคัญสวนแบงตลาด และ การสงเสริมการขายในตลาด

นั้นๆ       
             ชองทางการจัดจําหนาย การศึกษาลูทางการจัดจําหนายจะทําใหสามารถเลือกติดตอกับลูกคา             

ไดถูกตอง และเปนประโยชนในการตั้งราคาอีกดวย 
Legal Requirement ตองมีความเขาใจในกฏระเบียบการนําเขาวามีขั้นตอนหรือขอจํากัด                

อะไรบาง 
อัตราอากรการนําเขา/ ผูสงออกจะตองมีความรูในดานเหลานี้เพื่อจะไดเตรียมพรอมที่จะ
โควตาและใบอนุญาต       สงออก ไปยังตลาดนั้นๆ ไดอยางถูกตอง 
นําเขา 

 การขนสง  ผูสงออกจะตองศึกษาถึงข้ันตอนและวิธีการสงออกตลอดจนคา          
ระวาง และระยะเวลา ในการขนสง เพื่อจะไดกําหนดวันสงมอบ
สินคาไดอยางถูกตอง 

 
ขอกําหนดของประเทศ ผูสงออกจะตองมีความเขาใจวาประเทศนั้น มีขอกําหนดอะไรบาง 
ผูนําเขาเกี่ยวกับสินคา เพ่ือจะไดเตรียมพรอมในการแกไขปญหาลวงหนา 
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เทคนิคท่ี 4 เรื่องการเจรจาการคาระหวางประเทศ 
- การสรางความพอใจซึ่งกันและกัน(Mutual Satisfaction) 

การสรางความพอใจรวมกันทั้งสองฝายเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับภาคธุรกิจสงออก หรือที่เรียกกันวา 
WIN- WIN Situation การที่จะไดมาซึ่งสถานการณนี้มีปจจัยมากมาย ยกตัวอยางเชน เร่ืองตัวสินคาซ่ึง
ฝายผูสงออกก็ตองม่ันใจในคุณภาพสินคา ลูกคาก็มีความพอใจในตัวสินคา รวมถึงการตั้งราคาที่
เหมาะสมเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย 

- การแกไขขอขัดแยง (Solving Conflicts of Interest) 
ในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจระหวางประเทศนั้น สามารถสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นไดจาก
หลายสาเหตุไมวาจะเปนการตอรองเร่ืองราคา เงื่อนไขการชําระเงิน ปญหาเรื่องคุณภาพสินคา 
กําหนดการสงของที่ลาชา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงมอบสินคาที่มีปญหาใหแกลูกคา สาเหตุเหลานี้
จําเปนตองใชปจจัยหลายอยาง ที่สําคัญที่สุดคื่อตองทําใหลูกคาอารมณเย็นลงกอน ฉะนั้นดดนสวนใหญ
ก็ใชหลักที่วาใหพยายามทําใหลูกคาใจเยนลงดวยการใช “เทคนิคการยอมรับ” และ “เสนอแนวทาง
แกปญหา” จําไววาลูกคาไมตองการคําอธิบาย แตลูกคาตองการแนวทางการแกไขและปองกันในอนาคต 

- ความยืดหยุน(Flexibility) 
ในการเจรจาการคาใหจําไวเสมอวาความยืดหยุนจะเปนผลดีตอการเจรจาการคาเสมอไป เพราะการ
เจรจากับลูกคานั้นเราไมสามารถกําหนดแนวทางการเจรจาไวลวงหนาได วาการเจรจาจะออกมาใน
รูปแบบใด แตอยางไรก็ตามเราจําเปนตองเตรียมขอมูลและกลยุทธใวใหมากเทาที่เราจะสามารถ
คาดคะเนได นอกจากนั้นก็ตองอาศัยปฏิภาณหลายๆอยางระหวางการเจรจาในการเจรจากับลูกคาใหได
ประโยชนแกเรามากที่สุด และท่ีสะคัญคือเปนที่พอใจแกลูกคาดวย ฉะนั้นความยืดหยุนเปนปจจัยที่
จําเปนในการเจรจาก็เพื่อที่จะใชเปนเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา
ระหวางการเจรจาการคา 
เทคนิคท่ี 5 เรื่องศิลปะท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

- การประกอบธุรกิจอยางมีแบบแผน 
การวางแผนลวงหนาเปนส่ิงสําคัญและมีประโยชนมากมายสําหรับนักธุรกิจทุกประเภทโดยเฉพาะธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ แตนักธุรกิจไทยโดยสวนใหญยังขาดการวางแผนการดําเนินธุรกิจอยางเปน
กิจจะลักษณะนอยเกินไป ซ่ึงเปนผลใหเวลาเจรจาการคากับชาวตางชาติแลวคอนขางจะเสียเปรียบมาก 
ซ่ึงความเสียเปรียบตางๆ จะลดนอยลงมากหากเราทําการบานกอนพบปะลูกคา นั้นค่ือการวางแผนการ
ลวงหนา เพื่อประเมินสถาณการณ และกําหนดกลยุทธกอนการเจรจา  
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- รูเขารูเรา (Know Your Customer) 
การรูขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลูกคาเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการเจรจาการคา เพ่ือสามารถกําหนดแนว
ทางการเจรจาใหนาประทับใจและเปนที่พอใจของลูกคาใหมากที่สุด โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับองคกร
ของลูกคา ขอมูลดานธุรกิจ ลักษณะนิสัยของลูกคา แนวนโยบายการบริหารของลูกคา สุดทายขอมูล
การตลาด เปนขอมูลที่จําเปนอยางยิ่งเพราะการรูขอมูลการตลาดของลูกคา จะชวยพัฒนาสินคาของผู
สงออกใหตรงตามความตองการของตลาดไดใกลเคียงกวา และยังทําใหลูกคารูสึกวาผูสงออกนั้นๆมี
ความเปนมืออาชีพ และมีหลักการที่ดีทําใหโอกาสสูญเสียลูกคาแตละรายมีนอย 

- อยาใหความเครียดมีผลตอกระบวนการเจรจา(Don’t Let Stress Impact Your Agenda) 
ความเครียดระหวางการเจรจาโดยสวนใหญเกิดจากความไมม่ันใจ ขอมูลไมพรอม ไมสามารถแกขอ
โตแยงของลูกคาได รวมถึงการเจรจาที่ใชระยะเวลานาน ฉะนั้นเมื่อรูสึกกวาเกิดความเครียดใหลองพัก
ตัวเองกอน เพ่ือผอนคลายสมองและความคิดเพื่อปองการความขัดแยงและเสยีประโยชนในการเจรจา 

- เนนขอเท็จจริงอยาวางกับดักตัวเอง (Don’t Trap Yourself, Facts Only) 
ในการประกอบธุรกิจใดๆกตามนั้น ส่ิงตองหามสองประการที่ตองไมใหเกิดขึ้นเดดขาดคือ 1) อยา
ปดบังความจริงกับลูกคา 2) อยาใหความรูสึกชอบหรื่อไมชอบคูคามีอิทธิพลตอเรา เพราะความรูสึก
ชอบหรือไมชอบจะมีผลตอการดําเนินธุรกิจเพราความรุสึกนั้นจะมีผลตอพฤติกรรมของเราที่แสดงออก
ซ่ึงจะมีผลเสียอยางมากตอการดําเนินธุรกิจ 

- อยาแยงลูกคาพูด (Capture Contents and Watch Body Language) 
หลีกเลี่ยงการแยงลูกคาพูดแตจงจับประเด็นดวยการฟงใหมากที่สุด และสังเกตอากัปกิริยาของลูกคา
ตลอดเวลา ส่ิงสําคัญที่สุดคือใหลูกคาพูดใหจบไมควรพูดแทรกระหวางท่ีลูกคากําลังอธิบาย หรือ
นําเสนอขอมูลอยูเพราะนอกจากเราจะไดขอมูลไมครบถวนแลวเราอาจทําใหลูกคาเกิดความไมพอใจได
อีกดวย 

- พัฒนาทักษะการเจรจาอยางตอเน่ือง (Continuous Skill Development) 
หลักสําคัญสามประการในการพัฒนาในการพัฒนาทักษะการเจรจาอยางตอเน่ืองขึ้นอยูกับ 1) การสังเกต 
ซ่ึงในการเจรจาธุรกิจแตละคร้ัง จะมีเหตุการณณตางๆ เกิดขึ้นอยูเปนประจําและเหตุการณตางๆเหลาน้ัน
ลวนแตมีที่มาที่ไปเสมอ ฉะนั้นเราควรรูจักสังเกตเพื่อเก็บขอมูลในการเจรจาแตละครั้งเพื่อนํามาพัฒนา
รูปแบบการดเนินธุรกิจในคราวตอไปใหเปนท่ีพอใจของลูกคา 2) การประเมินผล โดยทุกคร้ังหลังจาก
การเจรจาการคาจบแลวควรที่จะนําผลของการเจรจาในแตละครั้งมาประเมินผลไมวาการเจรจาจะ
ออกมาในรูปแบบใด เพราะการประเมินผลจะมีสวนชวยในการพัฒนาทักษะการเจรจาไดเปนอยางดี 
ดดยเฉพาะอยางยิ่ง หากการเจรจาครั้งนั้นเราเปนฝายลมเหลว 3) การกําหนดแนวทางการเจรจา การนํา
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ส่ิงท่ีไดจากการเจรจาในแตละคร้ังมากําหนดกลยุทธในการเจรจาดําเนินธุรกิจในครั้งตอๆไปจะทําใหเรา
ไดเปรียบเหนือลูกคาและสามารถทําใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี 
    
เทคนิคท่ี 6 เรื่องการทําสัญญาซ้ือขาย (Sale Contract)  

 เมื่อมีการเสนอราคาและตกลงกันเรียบรอยแลว ก็จะถึงขั้นตอนการนําสัญญาซื้อขาย โดยผูซ้ือ
และ ผูขาย หรือโดยตัวแทนของทั้ง 2 ฝาย  ซ่ึงโดยปกติจะมีข้ันตอนดังนี้ 

 Proforma Invoice    เปนเอกสารที่ผูขายสงใหผูซ้ือเพ่ือเปนการเสนอ  หรือยืนยันการเสนอ
ราคาและเงื่อนไขตางๆ ในการขายสินคาน้ันๆ 

 Purchase Order  เมื่อผูซ้ือตกลงตามราคา และเงื่อนไขใน Proforma Invoice แลวจะสง
หนังสือ การสั่งซ้ือ (Purchase Order) มาใหผูขายเพื่อเปนการตอบรับและสั่งซ้ือสินคาตามราคา และ
เงื่อนไขดังกลาว 

 Sale Confirmation  เปนสัญญาการซื้อขาย ซ่ึงผูขายสงใหแกผูซ้ือเพ่ือเปนการยืนยัน หรือ
ตอบรับการสั่งซ้ือนั้นอีก (ซ่ึงในทางปฏิบัติบางครั้งอาจจะไมจําเปนก็ได) 

เทคนิคท่ี 7 เรื่องการชําระเงิน (Term of Payment) 

 การชําระเงินมีความสําคญัมากในการสงออก เนื่องจากไมใชเปนการขายภายในประเทศ ที่
ลูกคาจะสามารถเลือกดูสินคา และสงสินคาไดทันที  ทั้งผูซ้ือและผูขายอยูหางไกลกันมาก หากเกิด
ปญหาสินคาไมตรงตามคุณภาพที่ตองการ หรือมีปญหาเร่ืองการชําระเงินแลว จะมีความยุงยากมากใน
การติดตาม  สําหรับการชําระเงินที่ปฏิบัติกันในปจจุบัน มีดังนี้ 

 การจายเงินลวงหนา (Cash or Advance Payment)       

 วิธีนี้ผูซ้ือจะสงเงิน (Bank Draft หรือการโอนเขาบัญชีผูขาย) ใหแกผูขายไปกอน เมื่อ
ผูขายไดรับเงินแลวจึงจะสงสินคามาใหผูซ้ือ วิธีนี้ผูซ้ือคอนขางจะเสียเปรียบมากหากไมคุนเคยหรือรูจัก
ผูขายเปนอยางดี 

 การจายเงินเชื่อ (Open Account)    

 วิธีนี้จะตรงกันขามกับวิธีแรก คือผูขายจะสงสินคามาใหผูซ้ือกอนและไดรับชําระเงินจากผู
ซ้ือภายหลัง ซ่ึงอาจจะมีการตกลงกันวาภายในกี่วัน เชน 30 หรือ 60 วัน  ซ่ึงผูขายจะเปนผูเสียเปรียบ 
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 Consignment      
เปนการจายเงินเมื่อผูซ้ือสามารถขายสินคานั้นไดแลวหรือเรียกวาการขายฝาก ซ่ึงถาผูซ้ือเอา

สินคาไปแลวและยังขายตอไมได ก็ยังไมตองจายเงินใหแกผูขาย 

 Documents Against Payment (D/P)   

เปนการจายเงินกอนนําเอกสารไปออกสินคา วิธีนี้ผูขายจะสงเอกสารที่ใชในการออกสินคาไป
ใหแกธนาคารในประเทศของผูซ้ือ  เมื่อผูซ้ือมาจายเงินคาสินคาที่ธนาคารแลว จึงสามารถเอาเอกสารนั้น
ไปออกสินคาได ซ่ึงมีทั้งการจายเงินทันที (At Sight) หรือจาย 
ภายหลัง (Term 30, 60 หรือ 90 วัน) 

 Documents Against Acceptance (D/A)   

เปนการจายเงินโดยผูซ้ือรับรองต๋ัวแลกเงิน แลวนําเอกสารไปออกสินคา วิธีนี้คลายกับวิธี D/P 
คือเอกสารทั้งหมดจะสงใหแกธนาคารในประเทศของผูซ้ือ แตผูซ้ือรับรองตั๋วแกเงินแลวนําเอกสารไป
ออก 
สินคาไดเลย โดยยังไมตองจายเงินและก็อาจจะสามารถไมจายเงินภายหลังก็ได 

 Letter of Credit (L/C)   

วิธีนี้เปนวิธีที่ดีและเหมาะสมมาก ไมมีการเสี่ยงทั้งผูซ้ือและผูขาย โดยเมื่อมีการตกลงซื้อขายกัน
แลว ผูซ้ือจะเปด L/C นี้ โดยธนาคารของผูซ้ือมายังผูขายโดยผานธนาคารของผูขาย โดยจะระบุเงื่อนไข
ตางๆ ใน L/C น้ัน และเมื่อผูขายไดจัดสงสินคาถูกตองตามเงื่อนไขใน L/C ใหแกผูซ้ือแลวก็สามารถนํา
เอกสารในการสงออกไปขึ้นเงินกับธนาคารของผูขายได   
 
 การตกลงใชวิธีการชําระเงินตางๆ เหลานี้  ขึ้นกับความเชื่อถือรูจักกันระหวางผูซ้ือและผูขาย 
หรือในบางกรณีข้ึนกับวาความตองการจะขายหรือซ้ือสินคามากนอยแคใหน เชน ถาผูซ้ือตองการสินคา
ชนิดนี้มากหรือหาซ้ือไมไดงายนัก ก็อาจจะยอมจายเงินลวงหนามาใหแกผูขายกอนก็ได ซ่ึงแตละวิธีก็มี
ความไดเปรียบเสียเปรียบหรือความเสี่ยงมากนอยไมเทากัน แตวิธีที่นิยมใชกันมากในการคาระหวาง
ประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งผูซ้ือและผูขายเพิ่งจะรูจักกันก็คือ การเปด L/C 
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เทคนิคท่ี 8 เรื่องพิธีการสงออก 

 พิธีการสงออกเปนขั้นตอนสุดทายสําหรับการสงออกสินคา แตก็เปนขั้นตอนที่มีความซับซอน
มากขั้นตอนหนึ่ง  แตถาไดมีการศึกษาและเตรียมพรอมลวงหนาแลวก็จะไมมีความยุงยาก เพราะรัฐบาล
เองก็สงเสริมใหมีการสงออกสินคาไปยังตางประเทศอยูแลว  จึงไดพยายามลดขั้นตอนหรืออุปสรรค
ตางๆ ลงเพ่ือชวยใหผูสงออกเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจะสงออกสินคา  โดยปกติแลวการสงออก
สินคาแตละชนิดโดยเฉพาะสินคาที่มีการควบคุม ก็จะมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมสินคานั้น
โดยตรง  ซ่ึงอาจจะเปนหนวยงานเดียวหรือหลายหนวยงานก็ได          
 
 เอกสารที่ใชในการสงออกโดยทั่วไปประกอบดวย 

 1. ใบขนสินคาขาออก 
 2. บัญชีราคาสินคา (Invoice) 
 3. ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง 
 4. คํารองตาง ๆ (ถามี) 
 5. ใบแนบใบขนสินคาขาออก (กรณีเปนสินคาที่จะขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ) 
 6. ใบขนสินคามุมนํ้าเงิน (กรณีเปนสินคาที่ขอชดเชยอากรสินคาสงออก) 
 
สรุปขั้นตอนการสงออกจะประกอบดวย 

• การจดทะเบียนธุรกิจ 
• การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และการขอมีเลขและบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
• เสนอขายและรับการสั่งซื้อ 
• การเตรียมสินคา 
• ติดตอขนสง 
• จัดเตรียมเอกสารเพื่อการสงออก 
• ติดตอผานพิธีการศุลกากร 

-  พิธีการตรวจเอกสาร 
-  พิธีการตรวจสินคา 

• การสงมอบสินคา 
• การเรียกเก็บเงินคาสินคา 



 
 

                                                   
5 

13

• ขอรับสิทธิประโยชน 
  
 และเมื่อต้ังใจจะดําเนินธุรกิจการคาแลว  ไมวาจะเปนภายในประเทศหรือสงออกสูตางประเทศ  
จะตองสรางความมั่นใจแกคูคา  โดยแสดงวัตถุประสงคชัดเจนวาจะทําการคาสินคาลักษณะใด  โดยทํา
การจดทะเบียนธุรกิจ  ซ่ึงมีการจดไดหลายลักษณะ ไดแก 
 1.  กิจการรานคาเจาของคนเดียว  หางหุนสวนสามัญ 
 2.  นิติบุคคล  แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
      2.1  บริษัทจํากัด 
      2.2  หางหุนสวน  แบงเปน 2 ประเภท  คือ 
  2.2.1  หางหุนสวนจํากัด 
  2.2.2  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
 สําหรับสถานที่จดทะเบียน คือ 
 1.  กรุงเทพมหานคร 
  1.1  สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 (มหาราช) 
         โทร. 0-2622-0569 ถึง 70 และ 77 
  1.2  สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 (พหลโยธิน) 
         โทร. 0-2618-3340 ถึง 41 และ 45 
  1.3  สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 (รัชดาภิเษก) 
         โทร. 0-2276-7259 ถึง 64 
  1.4  สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 4 (กรุงธนบุรี) 
         โทร. 0-2440-1346 ถึง 49 
  1.5  สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 5 (รามคําแหง) 
         โทร. 0-2276-7255 ถึง 58 และ 69 
  1.6  สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 6 (ศรีนครินทร) 
         โทร. 0-2722-8366 ถึง 67 
  1.7  สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 7 (แจงวัฒนะ) 
         โทร. 0-2276-7250 ถึง 51 และ 53 
  1.8  สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 8 (บางกระสอ) 
         โทร. 0-2547-4423 ถึง 24 
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 2.  ตางจังหวัด  ที่สํานักงานทะเบียนการคาจังหวัด 75 จังหวัด 
 เมื่อจดทะเบียนธุรกิจแลวก็ตองติดตอกรมสรรพากรเพื่อขอมีเลขและบัตรประจําตัวผูเสียภาษี
อากร  หากมีรายรับจากการขายสินคาหรือใหบริการเกินกวา 1.2 ลานบาทตอป  ตองยื่นคําขอจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  แตมีผูประกอบการบางประเภทที่ไมตองจดทะเบียนหรือไดรับการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม  เชนการสงออกของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมายแตก็สามารถขอจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมได  เปนตน 
 การดําเนินการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  สามารถติดตอขอรายละเอียดและจดทะเบียนไดที่ 

กรุงเทพฯ    –  สํานักงานสรรพากรเขต  สํานักงานสรรพากรเขต(สาขา)  หรือสํานักงาน       
สรรพากรที่สถานประกอบการตั้งอยู 
 ตางจังหวัด -  สํานักงานสรรพากรอําเภอ สํานักงานสรรพากรอําเภอ(สาขา) หรือสํานักงาน
สรรพากรกิ่งอําเภอที่สถานประกอบการตั้งอยู 
 อันดับแรกของการประกอบธุรกิจสงออก ผูประกอบการตองเขาใจถึงลักษณะการสงออกของ
ประเทศไทยกอน  ซ่ึงประเทศเราเปนประเทศกําลังพัฒนาและมีเสรีทางการคา  ฉะนั้นในสินคาบางตัวก็
เปนสินคาที่มีความสําคัญและอาจสงผลดานเศรษฐกิจแกประเทศ  ดังน้ัน  ผูที่จะประกอบธุรกิจสงออก
จึงจําเปนตองศึกษากฎเกณฑ  และระเบียบอันเกี่ยวของกับการสงออก  โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับ
ศุลกากร  กฎหมายพิกัดอัตราอากรขาเขาขาออกของสินคาที่ไดรับการยกเวนอากร  กฎหมายควบคุม
สินคาขาออก  ทั้งน้ีเพ่ือใหมีความเขาใจอยางถูกตองตรงกัน 
 รัฐบาลจึงไดกําหนดการสงออกสินคาตามกลุมของสนิคาเปน 3 กลุม  คือ 
 1.  สินคามาตรฐาน 
 2.  สินคาควบคุม  หรือสินคาที่มีมาตรการจัดระเบียบการสงออก 
 3.  สินคาเสรี  (ทั่วไป) 
 
 1.  สินคามาตรฐานที่กําหนดมี 11 ชนิด  ไดแก  ขาวโพด  ปอฟอก  เมล็ดละหุง  ปุยนุน  ไมสัก
แปรรูป  ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  ขาวฟาง  ปลาปน  ถ่ัวเขียว  และถ่ัวเขียวผิวดํา  ขาวหอมมะลิไทย 
 การสงออกสินคาในกลุมนี้  ผูสงออกจะตองจดทะเบียนเปนผูทําการคาขาออกซึ่งสินคา
มาตรฐานและตองไดรับใบรับรองมาตรฐานสินคาจาก 
  -  สํานักงานมาตรฐานสินคา 
  -  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
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เพ่ือนําไปแสดงตอกรมศุลกากรจึงจะไดรับการตรวจปลอยสินคาออกไปได  ในเรื่องนี้สามารถติดตอขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี      กองตรวจสอบและมาตรฐานสินคา 
           กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
           โทร. 0-2547-4746 
 
 2.  สินคาควบคุม หรือสินคาท่ีมีมาตรการจัดระเบียบการสงออก เปนสินคาที่เกี่ยวของกับความ
มั่นคงความสงบและความเรียบรอยภายในประเทศผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
สินคาประเภทนี้ไดแก 
 -  กระแต   -  ทุเรียน  -  ลําไยสด 
 -  กากถั่ว   -  ทองคํา  -  สัตวน้ํา 258 ชนิด 
 -  กากถั่วเหลือง   -  น้ํามันเช้ือเพลิง  -  สัตวปาบางชนิด 
 -  กาแฟ    -  ปลาทะเลสวยงาม -  สับปะรด 
 -  กุงกุลาดํา   -  ปลาทูนา  -  ส่ิงทอ 
 -  ขาว    -  ปลาหมึก  -  สินคาปลอม 
 -  ชาง    -  ปะการัง  -  สินคาลิขสิทธิ์ 
 -  ซากเตาบางชนิด  -  ปุย   -  หวาย    

-  ซากสัตวบางชนิด  -  ผลิตภัณฑหอยมุก -  หอยมุก 
-  Re - Export   -  พระพุทธรูป  -  ดอกกลวยไม 
-  เตาจกัร   -  มา ลา ลอ  -  ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
-  ถานไม   -  เมล็ดปอ                         -  ถานหิน   
-  ไม ไมแปรรูป                -  ทราย                -  แรที่มีทราย                                            
-  สงออกไปสหพันธสาธารณ รัฐเซียรราลีโอน(อาวุธ)  

การสงออกสินคาเหลานี้จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดกับหนวยงานที่เกี่ยวของเสียกอนจึงจะทํา
การสงออกได 
 -  จดทะเบียนเปนผูสงออก  ไดแก  กาแฟ  ขาว  ทุเรียน  ปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม  กุง  
ปลาหมึกแชเย็นแชแข็ง  และผลิตภัณฑ  ลําไยสด  ส่ิงทอ  ดอกกลวยไม  ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
 -  ขอใบอนุญาตสงออก  ไดแก  กากถ่ัวเหลือง (ในหลักการไมอนุญาตใหสงออก)  กาแฟ  กุง
กุลาดํา  ขาว  ชาง  ซากเตาบางชนิด  ซากสัตวบางชนิด  สินคาRe - Export  ถานไม  ถานหิน  ทองคํา  
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น้ํามันเชื้อเพลิง  ปุย  ผลิตภัณฑหอยมุก  พระพุทธรูป  ไมและไมแปรรูป(เฉพาะไมยางพารา  ไมสน  
และไมยูคาลิปตัส)  แรที่มีทราย  สัตวปาบางชนิด  หอยมุก  ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
 -  ขอรับการจัดสรรปริมาณ (โควตา)  การสงออก  ไดแก  ขาว  ส่ิงทอ 
 -  หามสงออก / ในหลักการไมอนุญาตใหสงออก  ไดแก  กระแต  กากถ่ัว  เตาจักร  ทราย  ปลา
ทะเลสวยงาม  ปะการัง  มา  ลา  ลอ  เมล็ดปอ  สัตวน้ํา 258 ชนิด  สินคาปลอม  สินคาลิขสิทธิ์  หวาย  
การสงออกไปยัง 3 ประเทศที่กลาวขางตน 
 ผูประกอบการสามารถสอบถาม / คนหารายละเอียดไดจาก 
      กรมการคาตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย 
  โทร.  0-2547-4771 ถึง 86 
  Web Site : www.dft.moc.go.th / export_index.html 
  Web Site  ของกรมสงเสริมการสงออก :  www.depthai.go.th / export / inex.html 
 
 3.  สินคาเสรี (ทั่วไป)  ไมมีกฎเกณฑใดเปนขอหาม  จึงสงออกไดตามปกติ  สินคากลุมนี้มี
มากมาย  ผูสงออกสามารถเลือกทําการคาไดโดยเสรี 
 เมื่อทราบประเภทของกลุมสินคา  และรูแลววาเปนสินคาประเภทใด  ก็มาถึงขั้นตอไปในการ
ขายสินคาสงออก  คือการหาลูกคาซ่ึงก็มีหลายวิธี  เชน  ลงโฆษณาในสื่อตาง ๆ ในประเทศของผูซ้ือ  
หรือส่ือทางการคาของหนวยงานดานการคาของไทย  ไดแก  Exporters  Directory  ซ่ึงจะจัดพิมพรายชื่อ
ผูผลิต – สงออกสินคาแยกเปนชนิดสินคาการสง  Direct  Mail  ไปยังผูนําเขาในประเทศเปาหมาย  การ
เขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ  เปนตน 
 เมื่อผูซ้ือในตางประเทศไดรูจักสินคาและใหความสนใจก็จะมีการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ในเร่ืองราคา  ปริมาณ  หรือเงื่อนไขอื่น ๆ  
 ผูขายสินคาก็จะตองเสนอราคาที่เหมาะสมและกําหนดเวลาในการจัดสงหรือรายละเอียดอ่ืน
ตามที่ผูซ้ือตองการทราบ  หากผูซ้ือพอใจในสินคาและราคาแลวจึงจะเกิดการสั่งซ้ือ  ดวยการออกคํา
ส่ังซ้ือสินคา (Purchase  Order)  มายังผูขาย  เพ่ือใหผูขายออกเอกสาร  Pro – forma Invoice 
 เมื่อผูขายจัดสง Pro – forma Invoice ไปใหแลว  ผูซ้ือก็จะนําไปใชเปนหลักฐานในการเปด 
Letter of Credit (L/C)  ตอธนาคารของผูซ้ือ  และเมื่อธนาคารของผูซ้ือรับการสั่งซื้อแลวก็ทําการจัดสง 
Letter of Credit (L/C)  มายังธนาคารในประเทศของผูขาย 
 หลังจากนั้นธนาคารในประเทศผูขายก็จะแจงมายังผูขายวาลูกคาในตางประเทศไดเปด L/C  
มาแลว  โดยใหผูขายติดตอกลับเพื่อนําหลักฐานตามที่ตกลงใน L/C ไปเตรียมการจัดสงสินคาตาม
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ขอตกลงที่ผูซ้ือกําหนดมาใน L/C  หากมีขอความใน L/C ไมชัดเจน  ควรปรึกษากับธนาคารผูรับใบสั่ง
ซ้ือ L/C ใหชัดเจนเสียกอนที่จะนําไปดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
 ในกรณีที่ผูขายเปนผูผลิตสินคาเอง  ตองเตรียมการผลิตสินคาใหพรอมเสร็จส้ินกอนกําหนดสง
สินคา  หากผูขายไมไดผลิตเองก็จะตองทําสัญญากับผูผลิตใหกําหนดการสงมอบสินคา  ตามเวลาที่
กําหนดกอนการจัดสงใหผูซื้อ  จากนั้นทําการทดสอบคุณภาพสินคาใหเปนไปตามขอตกลงที่ไดใหกับผู
ซ้ือไว และตรวจสอบกําหนดการในการขนสงสินคาวา  ตารางการเดินเรือ  หรือเที่ยวบินในชวงที่
ตองการสงสินคามีตามตองการหรือไม  ควรจองระวางบรรทุกสินคาไวลวงหนา  เพ่ือความสะดวกแก
ผูทําการขนสงซ่ึงจะไดจัดเตรียมระวางบรรทุกในเท่ียวที่ตองการไดถูกตองครบถวน 
 ตอมาก็จัดทําใบกํากับสินคา หรือ บัญชีราคาสินคา (Invoice) เพราะตองนําไปใชทั้งกอนการ
สงออก  และหลังการสงออก  เชน ขออนุญาตสินคาที่ควบคุมตองปฏิบัติลวงหนาเพื่อความถูกตอง  การ
จัดทําใบรายการบรรจุหีบหอ (Packing List)  จะตองจัดทําเมื่อทราบขนาดของหีบหอที่ใชบรรจุสินคา  
หรืออาจจัดทํากอนยื่นเอกสารผานพิธีการศุลกากร  การขออนุญาตสินคาควบคุม  สินคามาตรฐานและ
การรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร ซ่ึงไดกลาวแลวขางตน 
 นอกจากนี้อาจตองขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา (C/O หรือ Certificate of Origin)  ตาม
ขอกําหนดของประเทศผูซื้อ  หนังสือรับรองนี้มี 2 แบบ 
 แบบที่ 1 เปนหนังสือรับรองแหลงกําเนิดทั่วไปที่ออกใหกับประเทศผูซ้ือ  เพื่อยืนยันวาสินคา
นั้นผลิตขึ้นในประเทศที่สงออกจริง  ผูออกใหมี 
 -  กองสิทธิประโยชนทางการคา  กรมการคาตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย 
 -  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 -  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 แบบที่ 2 เปนหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาที่ออกใหกับประเทศผูซ้ือ ตามขอตกลงวาดวย
การใหสิทธิพิเศษตาง ๆ  
 -  สิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร GSP  เรียกวา  หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา Form A 
 -  สิทธิประโยชนทางการคาภายใต AFTA / CEPT  เรียกวา  หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา 
Form D 
 -  สิทธิประโยชนทางการคา GSTP  เรียกวา  หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา Form GSTP 
 แบบที่ 2 นี้จะออกโดย  กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยเทานั้น สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดที่ 
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 กองสิทธิประโยชนทางการคา กรมการคาตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย 
โทร.  0-2547-4815  ถึง 9      E – mail : tpd_info@mocnet.moc.go.th 
เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามความตองการของผูซ้ือ เชน  เอกสารประกันภัยและเอกสารรับรอง

ตาง ๆ  ซ่ึงผูสงออกสวนใหญมักใชบริการวาจางผูแทนออกของ (Shipping) ใหดําเนินการ  ดังนั้นจึงควร
แจงใหเขาทราบวาตองการเอกสารประกอบชนิดใด  เพ่ือเขาจะไดปฏิบัติตามความตองการไดอยาง
ถูกตอง 

ทั้งนี้สามารถจะหาขอมูลไดจาก L/C ที่ไดรับมา  ถามีเงื่อนไข  อยาละเลยที่จะระบุเงื่อนไขลงไป
ในเอกสารนั้น ๆ ใหครบ 

เอกสารใดที่ผูซ้ือระบุมา  แตไมสามารถหาหนวยงานใดออกใหไดก็ใหทําการตกลงกับผูซ้ือเสีย
แตเนิ่น ๆ กอนที่จะปฏิบัติการสงมอบสินคา 

บัตรลายมือชื่อ  บัตรลายมือชื่อมีไวเพ่ือประกอบการติดตอกับกรมศุลกากรวาดวยการนําเขา
และสงออกทุกเรื่อง  เปนบัตรลายมือชื่อเจาของหรือผูจัดการและผูรับมอบอํานาจเพื่อประกอบการยื่น
เอกสารในการผานพิธีการของกรมศุลกากร  โดยย่ืนคํารองตอฝายทะเบียนผูสงออกและนําเขา  สํานัก
เลขานุการกรม  กรมศุลกากร  หรือท่ีดานศุลกากรท่ัวราชอาณาจักร 

เมื่อเตรียมเอกสารประกอบการสงออกครบแลว  และถึงเวลาตามที่ไดสัญญากับผูซ้ือไวแลว  
สินคาพรอมแลว  ก็ทําการผานพิธีศุลกากร  เพื่อทําการตรวจสอบสินคาวาตรงกับใบกํากับสินคา  ใบ
รายการบรรจุหีบหอ  แหลงกําเนิดสินคา  การชําระภาษีอากร  การออกใบขนสินคา  การควบคุม  การ
บรรจุสินคาเขาตู  ขึ้นเรือ  หรือขึ้นพาหนะที่ใชขนสินคาสงออก 

จากนั้น  นําสินคาที่จะสงออกสงมอบแกผูทําการขนสง  ซ่ึงไดจองระวางไวลวงหนาแลว  และ
รับใบตราสงเมื่อสงมอบสินคาเรียบรอย  ใบตราสงมี 5 ประเภทดวยกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับพาหนะที่ทานใช
ขนสง เชน 

-  ใบตราสงทางเรือ Bill of Lading (B/L) 
-  ใบตราสงทางอากาศ Air Waybill  
-  ใบตราสงทางรถไฟ  Railways  Receipt 
-  ใบตราสงทางรถบรรทุก Truck’s Receipt 
-  ใบตราสงทางไปรษณีย  Parcel’s Receipt 
ผูสงออกจะตองตรวจสอบใบตราสงใหละเอียดตามเงื่อนไข  อยาใหผิดพลาดจากขอกําหนด  

กอนนําไปยื่นขอขึ้นรับเงินกับธนาคาร 
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เมื่อเสร็จส้ินการตรวจปลอยสินคาแลวก็ถึงขั้นตอนสําคัญ  คือการเรียกเก็บและชําระเงินคา
สินคา 

เอกสารที่ตองสงเรียกเก็บเงินจากผูซ้ือนั้นกําหนดไดจากเอกสารที่ส่ังซ้ือเปนสําคัญ  เอกสารที่
จําเปน คือ 

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)  เปนตราสารที่ผูรับประโยชนตาม L/C หรือผูขายสินคา  เปนผู
ออกต๋ัวเงินเพื่อส่ังใหผูซ้ือสินคาจายเงินตามตั๋วแลกเงินภายในเวลาที่ตกลงไวในสัญญา 

 
ขอควรระวังในการสงเอกสารใหแกผูซ้ือเพื่อเปนหลักฐานในการเตรียมตัวออกของ หรือ

ติดตามสินคา  ตองเปนเอกสารที่ประทับตรา Copy Not Negotiate  เพ่ือผูซ้ือจะไดนําไปออกของไมได
จนกวาการชําระเงินตามตั๋วแลกเงินจะสมบูรณ  ธนาคารผูเปนตัวแทนจึงจะออกเอกสารในการออกของ
ใหแกผูซ้ือ  นําไปออกของเพื่อจําหนายตอไปไดและเพื่อเปนการสงเสริมการสงออกอีกทางหนึ่ง  กรม
ศุลกากรไดจัดใหมีสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อสงเสริมการสงออก  โดยดําเนินการมาตรการหลัก ๆ 
ดังนี้ 

1.  การคืนอากรวัตถุดิบที่นําเขามาผลิตเพื่อสงออกตามมาตรา 19 ทวิ 
2.  การงดเวนการเก็บอากรสําหรับของท่ีนําเขาในคลังสินคาทัณฑบน 
3.  การชดเชยคาภาษีอากร 
4. การยกเวน  ภาษีนําเขาสําหรับเขตอุตสาหกรรมที่สงออก  ซ่ึงทานสามารถติดตอขอรับสิทธิ

ประโยชนดังกลาวไดที่  
กรมศุลกากร 

 ถนนสุนทรโกษา  คลองเตย 
 กรุงเทพฯ  10110 
 โทร.  0-2249-0431 ถึง 40 
     และสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่  Web Site : www.customs.go.th 
จะเห็นไดวาธุรกิจการสงออกสินคาสูผูคาในตางประเทศนั้นไมใชเรื่องยากจนเกิน

ความสามารถ  เพียงแตใหความสนใจในขั้นตอนการปฏิบัติท่ีสําคัญตาง ๆ อยางจริงจัง  มีหูตากวางไกล  
มีความจริงใจกับคูคา  ธุรกิจการสงออกก็จะเปนทางเลือกที่ดีแกการทําธุรกิจได  แตในการทําธุรกิจตาง 
ๆ ก็ใชวาจะประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันส้ันได  ฉะนั้น  เมื่อมีปญหาหรือขัดของส่ิงใดในการ
ประกอบธุรกิจสงออก  กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย  ยินดีเปนที่ปรึกษาและรวมเดินไป
ในตลาดโลกดวยเสมอ 



 
 

                                                   
5 

20

 
กรมสงเสริมการสงออก 
22/77  ถ. รัชดาภิเษก  จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทร.  0-2511-5066  ตอ 286-288 
สายดวนผูสงออก โทร. 1169 , 0-2512-5151 , 0-2511-5502 
Web Site :  www.depthai. go.th  และ   www.thaitrade.com 

  
----------------------------- 

 
 
เอกสารอางอิง : 
 
เอกสารวิชาการสงออก ชุดที่ 1 พัฒนาความรูสูตลาดโลก เรื่องที่ 1 ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ

สงออก  กรมสงเสริมการสงออก 
เอกสารความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสงออก  กองแนะนําการคา  กรมสงเสริมการสงออก   
เอกสารความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจสงออก  สวนเทคโนโลยีฝกอบรม  สถาบันฝกอบรมการคา

ระหวางประเทศ  กรมสงเสริมการสงออก  


