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หวัข้อเน้ือหาประจาํบท

ความหมายการส่งออกและนําเข้า

ปัจจยัในการพิจารณาการส่งออกและนําเข้า

กระบวนการนําเข้าสินค้า

พิธีการศลุกากรและเอกสารการนําเข้าสินค้า

กระบวนการส่งออกสินค้า

พิธีการศลุกากรและเอกสารการส่งออกสินค้า



ความหมายการส่งออกและการนําเข้า

การส่งออก หมายถงึ  กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการภายในประเทศ
หน่ึงเพือ่ทาํการเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการโดยการขนส่งทางบก ทางนํา้ 
ทางอากาศเพือ่การค้าโดยใช้เงนิตราตา่งประเทศใหกั้บลูกค้าตา่งประเทศ

การนาํเข้า หมายถงึ  การนาํสินค้าตา่งประเทศเข้ามาในประเทศโดยสินค้าที่

นาํเข้ามักเป็นสินค้าทีไ่ม่มหีรือภายในประเทศผลิตไม่ด้



กจิการสามารถพฒันาผลิตภณัฑจ์นเป็นทีอ่ยู่รับของตลาด
ภายในประเทศและมีผลผลิตเกนิความตอ้งการของตลาดจงึส่งผล
ผลิตไปจาํหน่ายยังตลาดตา่งประเทศ

กจิการใช้ระบบการผลิตขนาดใหญ่จงึทาํใหสิ้นค้าทีผ่ลิตไดม้ีตน้ทนุ
ตอ่หน่วยตํ่าสามารถส่งออกไปจาํหน่ายในตลาดตา่งประเทศ ตลาด
ส่งออกช่วยขยายยอดการผลิตใหเ้พิม่ขึน้

ประเทศมีตน้ทนุการผลิตสินค้าสูงหรือประเทศโดยข้อจาํกัดทางด้าน
การค้าระหว่างประเทศลงทนุตัง้โรงงานในประเทศทีม่ีวัตถุดบิและ
ค่าแรงถูก

ปัจจยัท่ีต้องพิจารณาในการส่งออกและนําเข้า



ขัน้ตอนการนําเข้าสินค้า



ขัน้ตอนการนําเข้าสินค้า

ผูนํ้าเข้าหรอืตวัแทนบนัทึกข้อมลูทุกรายการเข้าสู่คอมพิวเตอรห์รอืผา่น service counter

เครือ่งคอมพิวเตอรข์องกรมศลุกากรจะตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นในใบขนสินค้าท่ีส่งเข้าระบบ

เม่ือตรวจสอบเสอบถกูต้องครบถ้วนจะออกเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าพรอ้มกบัตรวจสอบ

เงื่อนไข

ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทท่ีไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ Green Line

ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทท่ีต้องตรวจสอบพิธีการ Red Line



เอกสารการนําเข้าสินค้า

ใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.99/1)

ใบตราส่งสินค้า Bill of Lading B/L หรือ Air way Bill : AWB

บญัชีราคาสินค้า Invoice

แบบธรุกิจต่างประเทศ (ธ.ต2)  กรณ๊มลูค่าของนําเข้าเกิน 500,000 บาท

แบบแสดงรายละเอียดราคาศลุกากร (กศก  170)

ใบสัง่ปล่อยสินค้า (กศก. 100/1)  และ บญัชีรายละเอียดบรรจหีุบห่อ (packing list)

ใบแจ้งยอดเบีย้ประกนั insurance premium invoice  ใบรบัรองแหล่งกาํเนิดสินค้า  certificate of origin



ขัน้ตอนพิธีการศลุกากรการส่งออกสินค้า



เอกสารการส่งออกสินค้า

ใบอนุญาตส่งออก

ตัว๋แลกเงินหรือดราฟ B/E , Letter of credit L/C

ใบแหล่งกาํเนิดสินค้า Certificate of origin C/O, ใบรบัรองการตรวจ, ใบรบัรองคณุภาพและอนามยั

แบบธรุกิจต่างประเทศ (ธ.ต2)  กรณีมลูค่าของส่งออกเกิน 500,000 บาท

ใบขนส่งขาออก Bill of Loading B/L

ใบกาํกบัสินค้าของศลุกากร Custom invoice

ใบแจ้งยอดเบีย้ประกนั insurance premium invoice



วิธีการชาํระเงินระหว่างประเทศ

การจ่ายล่วงหน้า Bank draft ผูข้ายได้รบัเงินแล้วจึงจดัส่งสินค้าให้ผูซ้ื้อ

การจ่ายเงินเช่ือ Credit ผูข้ายส่งสินค้าให้ผูซ้ื้อก่อนและได้รบัชาํระเงินจากผูซ้ื้อภายหลงั

Consignment การจ่ายเงินเม่ือผูซ้ื้อขายสินค้าได้ เรียกว่า การขายฝาก

Documents Against Payment : D/P การจ่ายเงินก่อนนําเอกสารไปออกสินค้า

Documents Against Acceptance : D/A การจ่ายเงินโดยผูซ้ื้อรบัรองตัว๋แลกเงินแล้วนําเอกสาร

ไปออกสินค้า

Letter of Credit : L/C  ตราสารซึง่ธราคารออกใหแ้ก่ผู้ขอเปิดเครดติเพือ่นาํไปแสดงตอ่
ธนาคารผู้ส่งออก



เง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ

EXW-Ex Works (…….the name place)

• ผูข้ายส้ินสดุภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผูข้ายส่งสินค้าให้ผูซ้ื้อ ณ สถานท่ีของผูข้าย 

โดยผูซ้ื้อต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด

FCA-Free Carrier (……The named point of departure)

• ผูข้ายส้ินสดุภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผูข้ายส่งมอบสินค้าให้กบัผูร้บัขนส่งท่ีระบโุดย

ผูซ้ื้อ ณ สถานท่ีของผูร้บัขนส่ง ผูข้ายรบัค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและความเส่ียง

ภยัระหว่างการขนส่งและพิธีการส่งออกจนถึงสถานท่ีของผูร้บั

1.

2.



เง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ

FAS-Free Alongside Ship (…the named port of origin) 

• ผูข้ายส้ินสดุภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผูข้ายนําสินค้าไปยงักาบเรือ ณ ท่าเรือต้นทาง

ท่ีระบไุว้ ค่าใช้จ่ายการนําของขึน้เรือ ค่าใช้จ่ายขนส่ง ความเส่ียงภยัเป็นภาระของผูซ้ื้อ

FOB-Free on Board (……The named point of origin)

• ผูข้ายส้ินสดุภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผูข้ายได้ส่งมอบสินนค้าข้ามกาบเรือขึน้ไปบน

เรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางท่ีระบไุว้ ผูข้ายรบัผิดชอบพิธีการส่งออก ค่าใช้จ่ายขนส่ง

และค่าเส่ียงภยัเป็นภาระของผูซ้ื้อทนัทีท่ีผา่นกาบระวางเรือไปแล้ว

เง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ

3.

4.



เง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ

CPT-Carriage Paid To (…the named place of destination) 

• ผูข้ายส้ินสดุภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผูร้บัขนส่งท่ีระบโุดยผูซ้ื้อ ณ สถานท่ีของผูร้บั

ขนส่งสินค้าท่ีเมืองท่าต้นทาง ผูข้ายขายรบัผิดชอบในการทาํพิธีการส่งออกและจ่าย

ค่าระวางขนส่งสินค้า

CIP-Carriage and Insurance Paid to (……The named place of destination)

• ผูข้ายส้ินสดุภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผูข้ายส่งมอบสินค้าให้ผูร้บัขนส่งท่ีระบโุดยผู้

ซ้ือ ณ สถานท่ีของผูร้บัขนส่งสินค้าท่ีเมืองท่าต้นทาง ผูข้ายรบัผิดชอบพิธีการส่งออก 

ค่าระวาง ขนส่งสินค้า ค่าประกนัจนถึงมือผูซ้ื้อ

เง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ

5.

6.



เง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ

CFR-Cost and Freight (…the named place of destination) 

• ผูข้ายส้ินสดุภาระการส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึน้ไปบนเรือสินค้า ผูข้ายเป็น

ผูร้บัผิดชอบพิธีการส่งออกและค่าระวางขนส่ง ภาระผูซ้ื้อผา่นกาบระวางเรือไปแล้ว

CIF-Cost, Insurance & Freight (……named port of destination)

• ผูข้ายส้ินสดุภาระการส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึน้ไปบนเรือสินค้า ผูข้ายรบัผิดชอบ

พิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรือและค่าประกนัในการขนส่งจนถึงมือผูซ้ื้อ

เง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ

7.

8.



เง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ

DAT-Delivered At Terminal (…delivered at terminal) 

• ผูข้ายส่งมอบสินค้าเมื่อมีการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะท่ีบรรทุกไปไว้ยงัท่ีผูซ้ื้อจดัไว้ ณ อาคาร

ขนถ่ายสินค้าในท่าเรอืปลายทางตามท่ีระบไุว้

. DAP-Delivered at place (……delivered at place)

• ผูข้ายรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นค่าภาษีและพิธีการนําเข้าและต้องรบัความเส่ียงภยัจนสินค้า

ถึงจดุหมายปลายทาง

. DDP-Delivered Duty Paid (door to door) (….the named point of destination)

• ผูข้ายส้ินสดุภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผูข้ายได้จดัให้สินค้าพรอ้มส่งมอบ ณ สถานท่ีปลายทางของผูซ้ื้อ 

ผูข้ายรบัผิดชอบพิธีการส่งออก ค่าระวางสินค้า ค่าประกนัไปยงัสถานนท่ีผูซ้ื้อระบ ุณ สถานท่ีปลายทาง 

เง่ือนไขการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ

9.

10
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สรุป

ความหมายการส่งออกและนําเข้า

ปัจจยัในการพิจารณาการส่งออกและนําเข้า

กระบวนการนําเข้าสินค้า

พิธีการศลุกากรและเอกสารการนําเข้าสินค้า

กระบวนการส่งออกสินค้า

พิธีการศลุกากรและเอกสารการส่งออกสินค้า



แบบฝึกหดัท้ายบท

ใหน้กัศกึษาอธบิายความหมายของการสง่ออกและการนําเขา้ พอสงัเขป

ใหน้กัศกึษาอธบิายกระบวนการนําเขา้มทีัง้หมดกีข่ ัน้ตอนอะไรบา้ง

ใหน้กัศกึษาอธบิายพธิกีารศุลกากรการสง่ออกพอสงัเขป

1.

2.

3.
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