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การศึกษาในครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาบริษทัขนส่ง

ในดา้นความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย รวมทงัเพือศึกษาระบบ

การขนส่งทีดีทีสุด และเพือเสนอรูปแบบระบบการขนส่งทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ ดา้นความ

ปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพต่อ บริษทั บีจี ลิงค์ จาํกดั ดว้ยแบบสอบถามปลายเปิดโดย

สอบถามบุคลากร ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยสถิติ

เชิงพรรณา และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงอุปนยั 

จากการศึกษา พบว่า บริษทั บีจี ลิงค์ จาํกดั มีความเป็นไปไดใ้นการพฒันาให้เป็นบริษทั

ขนส่งในดา้นความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย รวมทงัระบบการ

ขนส่งทีดีทีสุด เป็นการขนส่งทางเครืองบิน (Air Transportation) และรูปแบบระบบการขนส่งที

เหมาะสมและเกิดประโยชน์ ดา้นความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพ คือ การขนส่งทาง

เครืองบิน (Air Transportation) เป็นการขนส่งทีรวดเร็วและสินคา้ถึงมือลูกคา้ได้ไวทีสุด แต่จาํกดั

จาํนวนการส่งของสินค้าและราคาทีค่อนข้างสูง เมือเทียบกับการขนส่งทางรถ (Road or Motor 

Transportation) ทีมีราคาทีถูกกว่า แต่ระยะเวลาการส่งทีนานขึน จึงทาํให้ทงัสองช่องทางการขนส่ง

เป็นทางเลือกทีสาํคญัของลูกคา้ไดอ้ย่างดี 
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The objectives of this research were to study the development of shipment companies in 

the areas of Safety Caring and Quality of Asian transportation as well as to study the best 

transportation system and to propose a suitable and beneficial transport system safety, care, and 

quality to BG Link Co., Ltd. with questionnaires and open - ended question during January – June 

2021. Quantitative data were analyzed by descriptive statistics and the qualitative data was analyzed 

by inductive analysis. 

The study found that BG Link Co., Ltd. had the potential to the development of shipment 

companies in the areas of Safety Caring and Quality of Asian transportation including the best 

transportation system and a suitable and beneficial transportation system Safety Caring and Quality 

were air transport. It was the fastest transportation and the product as quickly as possible, but the 

number of deliveries was limited and the price was quite high when compared with the road or 

motor transportation that was a cheaper price, but the longer delivery time made both channels of 

transportation as an important choice for customers as well. 

 



 

กติติกรรมประกาศ 

 

คน้ควา้อิสระฉบบันีจะไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถา้ไม่ได้รับความอนุเคราะห์

ช่วยเหลืออย่างดียิงจาก ศาสตราจารย ์ดร. ธวชัชยั ศุภดิษฐ์ อาจารยที์ปรึกษา ทีไดค้อยให้คาํแนะนํา 

ตลอดจนชีแนะและใหข้อ้วิจารณ์ต่าง ๆ ดว้ยดีมาตลอด เพือปรับแกค้น้ควา้อิสระฉบบันี จนเสร็จสิน

สมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะบริหารการพฒันาสิงแวดลอ้มทุกท่าน ทีไดอุ้ทิศตน

และเวลา เพือประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ตลอดระยะเวลาการศึกษา การให้

คาํแนะนาํต่าง ๆ ในทุก ๆ ชินงาน เพือใหลู้กศิษยไ์ดรั้บความรู้ความเขา้ใจอยา่งสุดความสามารถ 

ขอขอบพระคุณ บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ทีให้ความอนุเคราะห์ในด้านขอ้มูล ภาพถ่ายต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิง คุณ Ma Chunguang (General Manager)  คุณ Zhu Bintao (Customs Manager) 

ทีอนุญาตให้ศึกษา เก็บขอ้มูล และให้สัมภาษณ์ รวมถึง คุณเสาวณี เถาชาลี (Customs & Customer 

Service) และบุคลากร บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ทุกท่านทีใหค้าํแนะนาํอนัมีประโยชน์ตอ่งานวิจยัเล่มนี 

ขอบคุณเพือน ๆ คณะบริหารการพฒันาสิงแวดลอ้ม ทีคอยให้กาํลงัใจ ช่วยเหลือเกือกูลกนั 

ตลอดมาจนกระทงังานวิจยัชินนีแลว้เสร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ นอ้งชาย ทีคอยใหค้วามรัก ใหก้าํลงัใจ และสนบัสนุน

ทุกสิงทุกอย่างในชีวิตของผูศึ้กษาเสมอมา 

สุดทา้ยนี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิงว่าการคน้ควา้อิสระฉบบันี มีก่อให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็

นอ้ยต่อผูท้ีสนใจ และหากผิดพลาดประการใด ผูเ้ขียนตอ้งขออภยัมา ณ ทีนีดว้ย 

ธนากร  ไชยกาม 

กรกฎาคม 2564 
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บทท ี1 

 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ปัจจุบนัมนุษยม์ีการอุปโภค บริโภคสินคา้ต่าง ๆ เพิมมากขึน ทงัสินคา้ภายในประเทศ และสินคา้

จากต่างประเทศ  ซึงจะตอ้งใช้ระบบการขนส่งในการขนส่งสินคา้เพือให้ทนัต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคให้เร็วทีสุด โดยระบบการขนส่งสินคา้มีหลายรูปแบบ เช่น การขนส่งทางบก (Road or 

Motor Transportation) ก ารข นส่งทาง นํา  (Water Transportation) การขนส่งทาง อากาศ  (Air 

Transportation) และการขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation)  ประเทศไทยมีบริการขนส่งที

ทุกคนต่างคุ ้นเคยเป็นอย่างดี นันคือ ไปรษณีย์ไทย มีบริการครอบคลุมทุกพืนทีของประเทศที

ให้บริการรับส่งพสัดุเอกสารตลอดจนสินคา้ทีมีขนาดใหญ่ ทงัภายในและต่างประเทศ อีกทงัยงัมี

คู่แข่งทีเขา้มามีบทบาทในการให้บริการรับส่งสินคา้ลกัษณะทีคลา้ยกนั จึงทาํให้มีตวัเลือกการใช้

บริการทีหลากหลายมากยิงขึน ในส่วนรูปแบบการขนส่งในอาเซียนจะเปลียนแปลงจากการขนส่ง

ทางถนน เป็นการขนส่งระบบรางมากขึน เนืองจากประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่มีตน้ทุนโลจิสติกส์

สูงจากการขนส่งทางถนนเป็นหลกั จึงจาํเป็นตอ้งเปลียนแปลงไปสู่การขนส่งรูปแบบอืนทีมีตน้ทุน

ตาํกวา่ ปัจจุบนั โครงการพฒันาเส้นทางรถไฟเชือมต่อระหวา่งประเทศไดเ้ริมตน้ขึนแลว้ โดยเฉพาะ

อยา่งยงิโครงการรถไฟรางคู่ระหวา่งหนองคาย – กรุงเทพฯ – ระยอง ทีมีแนวโนม้จะเชือมต่อกบัทาง

รถไฟในลาว และขยายไปยงักมัพูชาในอนาคต ซึงจะทาํใหป้ริมาณการขนส่งผา่นระบบรางเพิมมาก

ขึน (เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ, 2558) 

ประเทศไทยมีสถิติการคา้ระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2563 นําเขา้สินคา้อยู่ที 206,156 ลา้น

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส่งออกสินคา้ 231,462 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อตัราการส่งออกตามพิกดั

ศุลกากร ปี พ.ศ. 2563 โดย 3 อนัดบัแรก คือ สหรัฐอเมริกา มูลค่า 34,377 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

จีน มูลค่า 29,799 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และญีปุ่ น มูลค่า 22,803 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

(สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย,์ 2564) 
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บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ตงัอยู่เลขที 1494 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการบริการ บริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานทีเก็บสินค้า

ประกอบกิจกรรมของตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้และตวัแทนออกของ (ตวัแทนดาํเนินพิธีการ

ศุลกากร) ระหวา่งประเทศ โดยการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศขนส่งไปยงัประเทศจีนเป็นหลกั ใน

เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 พบว่า มีการส่งออกสินคา้ทงัสิน 9,956 บิล และมีแนวโน้มทีจะทาํการ

ขยายการขนส่งสินคา้ออกสู่ประเทศอาเซียนมากขึน 

ดงันนั การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ให้

เป็นบริษทัขนส่งในดา้นความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย รวมทงั

จดัทาํขอ้เสนอรูปแบบระบบการขนส่งทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ ดา้นความปลอดภยั ความเอา

ใจใส่ และมีคุณภาพของ บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ตอ่ไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 

 

1.2.1 เพือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพฒันา บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ให้เป็นบริษทัขนส่ง

ในดา้นความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย 

 1.2.2 เพือศึกษาระบบการขนส่งทีดีทีสุดของ บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั 

1.2.3 เพือเสนอรูปแบบระบบการขนส่งทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ ดา้นความปลอดภยั 

ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพต่อ บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั  

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

การศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาบริษทั บีจี ลิงค์ จาํกดั ให้เป็น

บริษทัขนส่งในดา้นความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย พร้อมเสนอ

รูปแบบระบบการขนส่งทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ ดา้นความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมี

คุณภาพต่อ บริษทั บีจี ลิงค์ จาํกัด โดยการวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในการพฒันาการขนส่งกบัผูที้

เกียวขอ้ง ดว้ยเทคนิค Gap Analysis 
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1.4 ขอบเขตการศึกษาด้านเวลา 

 

การศึกษาครังนีดาํเนินการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการพฒันา บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ให้

เป็นบริษทัขนส่งในดา้นความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชียในช่วง

ระยะเวลา มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.  

 

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

 1.4.1 ความเป็นไปไดใ้นการพฒันา บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ให้เป็นบริษทัขนส่งในดา้นความ

ปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย 

 1.4.2 ทราบระบบการขนส่งทีดีทีสุดของ บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั 

1.4.3 ไดรู้ปแบบระบบการขนส่งทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ ดา้นความปลอดภยั ความ

เอาใจใส่ และมีคุณภาพต่อ บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั 

 

1.6 นิยามศัพท์ 

 

 การขนส่งสินค้า หมายถึง การนาํสินคา้จากสถานทีหนึง ไปยงัอีกสถานทีหนึง หรือหลาย

สถานที เพอืการคา้ อุปโภค บริโภค  

 ตัวแทนดําเนินพิธีการศุลกากร หมายถึง การจดัการเรืองเอกสารเกียวกบัการส่งออก ใบขน

สินคา้ขาออก การชาํระค่าภาษีอากร รวมทงัการส่งขอ้มูลรายการส่งออกทงัหมดแทนลูกคา้ 

สถานทีเกบ็สินค้า หมายถึง สถานทีทีมีพนืทีเหมาะสมในการพกัรักษา สิงของ อุปกรณ์ เพือ

ใชใ้นการขนส่งสินคา้ ตลอดจนถึงมือลูกคา้อยา่งปลอดภยั 

ความปลอดภัย หมายถึง การปราศจากความเสียหายของสินคา้ ในการขนส่งสินคา้ไปยงั

ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพเดิมของสินคา้  

ความเอาใจใส่ หมายถึง การดูแล รักษาเอาใจใส่สินคา้ของลูกค้า ไม่ให้เกิดการ แตกหัก 

เสียหาย และยงัคงสภาพเดิมของสินคา้ เพือการขนส่งไปยงัลูกคา้ไดอ้ย่างปลอดภยั 

มีคุณภาพ หมายถึง สินคา้ในการส่งออก มีลกัษณะทีดี ไม่แตกหัก เสียหายเกิดขึน อีกทงั

สามารถส่งออก ไปยงัลูกคา้ปลายทางไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ 

 



 

บทท ี2 

 

แนวคดิ ทฤษฎี ข้อมูลทัวไป และผลงานวจิัยทีเกยีวข้อง 

การศึกษานี ผูศ้ึกษาคาํนึงถึงแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูลโดยทวัไป รวมถึงผลการศึกษาวิจยัที

เกียวขอ้งเพือหารูปแบบระบบการขนส่งทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากทีสุด ในการพฒันา 

บริษทั บีจี ลิงค์ จาํกดั ให้เป็นบริษทัขนส่งในด้านความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพใน

การขนส่งของเอเชีย ดงันี 

 .  แนวคิดและทฤษฎีการขนส่งสินคา้ในประเทศไทย 

 .  แนวคิดและทฤษฎีช่องทางการขนส่งสินคา้ไปต่างประเทศ 

.  แนวคิดและทฤษฎีพิธีการศุลกากร 

.  กฏหมายและนโยบายการขนส่งทีเกียวขอ้ง 

.  ผลงานการศึกษาวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการขนส่งสินค้าในประเทศไทย 

 

สุภาวดี คุ ้มราษฎร์ ( :  – ) ได้กล่าวไวว้่า การเลือกตัวแทนขนส่งสินค้าทีมี

เครือข่ายกวา้งขวางซึงสามารถแนะนําหรือหาลูกคา้ใหม่ในต่างประเทศให้แก่ผูส่้งออกได้ และ

พิจารณาตวัแทนทีสามารดาํเนินการเสนอสิทธิพิเศษทางภาษีระหว่างประเทศแก่ผูส่้งออกได ้เช่น 

สิทธิพิเศษทางภาษีภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นตน้ เพือช่วยลดตน้ทุนในการส่งออก 

และนําเข้า สําหรับแนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการของตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศเพอืสร้างความพึงพอใจแก่ผูส่้งออก ประกอบดว้ย 

. ตวัแทนขนส่งสินคา้ตอ้งพฒันาตวัเองให้มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ตรงต่อเวลา 

และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอดเวลา เพือสร้างความไวว้างใจให้แก่ลูกคา้ 

และควรพฒันาการให้บริการทีหลากหลายและครบวงจรเพือช่วยให้ลูกคา้ประหยดัเวลาและตน้ทุน

ในการดาํเนินงาน เช่น พฒันาการขนส่งแบบ One Stop Service หรือมีการแนะนําแหล่งจาํหน่าย

สินคา้ในต่างประเทศให้แก่ลูกคา้ 
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. ตวัแทนขนส่งสินคา้ควรมีเครือข่ายกวา้งขวางทงัในประเทศและต่างประเทศเพือรองรับ

ความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากทีสุด 

. มีการพฒันาเทคโนโลยีในการให้บริการเพือสร้างความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น Tracking 

System หรือการติดต่อตวัแทนขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นตน้ 

. ตวัแทนขนส่งสินคา้ควรมีความมนัคงทางดา้นการเงินเพือสร้างความน่าเชือถือให้กบัลูกคา้

โดยมีการให้ระยะเวลาในการชาํระค่าบริการกบัลูกคา้ หรือการสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่างแทน

ลูกคา้ไปก่อน เช่น ค่าระวางเรือ ค่าเอกสาร และค่าใชจ่้ายอืน ๆ เป็นตน้ 

. ธุรกิจตวัแทนขนส่งควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการขนส่งแก่ลูกคา้ 

โดยการอบรมให้ลูกคา้ เพือให้ลูกคา้เกิดการปรับตวัให้เขา้กับสถานการณ์ปัจจุบนัได ้นอกจากนี ยงั

เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างตวัแทนขนส่งและลูกคา้อีกดว้ย 

ดังนัน การทีบริษทัตวัแทนขนส่งสินค้ามีการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการให้บริการ

อย่างสมาํเสมอ ทาํให้มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและในขณะเดียวกนัจะส่งผลดีแก่ผูส่้งออกใน

การเลือกใช้บริการทีมีคุณภาพทาํให้ไม่เกิดอุปสรรคในการขนส่งสินคา้ข้ามพรมแดนและสร้าง

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ณ ประเทศปลายทาง 

ชัยวฒัน์ ฤกษ์บุญรอง ( : 9) โลจิสติกส์ หมายถึง การจัดลําเลียงสินค้าเพือให้เกิด

ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการกระจายสินคา้ตาํทีสุด โลจิสติกส์เกียวขอ้งตงัแต่กระบวนการจดัหาวตัถุดิบ

และไปสินสุด ณ จุดทีมีการบริโภคสินค้านัน หรือในอีกความหมายหนึง คือ โลจิสติกส์เป็น

กระบวนการในการจดัการวางแผน จดัสายงานและควบคุมกิจกรรมทงัในส่วนทีมีการเคลือนยา้ย

และไม่มีการเคลือนยา้ยในการอาํนวยความสะดวกของกระบวนการไหลของสินคา้ ตงัแต่จุดเริม

จดัหาวตัถุดิบไปถึงจุดทีมีการบริโภคโลจิสติกส์ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการขนส่งสินค้าไปต่างเทศ 

 

การขนส่งสําหรับการคา้ระหว่างประเทศในปัจจุบนัมีความสําคญัอย่างมากเนืองจากเป็นส่วน

หนึงของกระบวนการทางโลจิสติกส์ ภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ

เพือให้เอกชนสามารถบริหารจดัการสินคา้ตลอดกระบวนการทงัการนาํเขา้และส่งออกสินคา้อย่างมี

ประสิทธิภาพอยู่ภายใตข้อ้บังคบัและกฎหมายทีตกลงกนัไวต้ามสัญญาการคา้ ทงัเป็นการส่งเสริม

ศกัยภาพในการแข่งขนัสาํหรับการคา้ระหว่างประเทศ การบริการทีผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศ เสนอให้บริการแก่เจา้ของสินคา้ ซึงเป็นกิจกรรมทีสร้างรายได ้ผลกาํไร และช่วยกระตุน้
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เศรษฐกิจ ให้ GDP ภายในประเทศเพิมสูงขึน โดยรูปแบบหลกัสําหรับการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศในปัจจุบนัประกอบดว้ย 

 

2.2.1 การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation)  

แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.2.1.1 การขนส่งทางรถยนต ์(Motor Transportation)                             

การขนส่งทางรถยนต์เป็นหัวใจของการขนส่งทางบก ทงันีในปัจจุบนัรัฐบาลได้มี

การสร้างถนน ขยายถนนเชือมโยงระหว่างจงัหวดัต่าง ๆ ไดอ้ย่างทวัถึง โดยมีกรุงเทพมหานครเป็น

ศูนยก์ลางการขนส่ง ซึงการขนส่งทางรถยนต์เหมาะสมกบัการขนส่งประเทศใกลเ้คียง เพราะเป็น

การขนส่งสินคา้ทีสะดวก รวดเร็ว สามารถส่งสินคา้ไปถึงผูใ้ชไ้ดโ้ดยตรง แต่ในกรณีทีตอ้งส่งสินคา้

ไปต่างประเทศทีมีระยะทางไกลและไม่สามารถใช้การขนส่งทางถนนได้โดยตรง รถบรรทุกจะ

ทาํงานโดยการบรรทุกสินคา้ไปส่งยงัศูนยก์ระจายสินคา้ จุดแลกเปลียนสินคา้ หรือท่าเรือ เพือส่ง

สินค้าต่อทางเรือหรือทางอากาศแทน ซึงการขนส่งทางถนนจะตอบสนองต่อการขนส่งสินค้า

ประเภท สินคา้อุปโภค และบริโภค 

ขอ้ดี 

1) บริการไดถึ้งทีโดยไม่ตอ้งมีการขนถ่าย 

2) ขนส่งสินคา้ไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการของลูกคา้ 

3) สะดวก รวดเร็ว 

4) เหมาะกบัการขนส่งระยะสันและระยะกลาง 

5) เป็นตวัเชือมในการขนส่งแบบอืนทีไม่สามารถไปถึงจุดหมาย ไดโ้ดยตรง 

ขอ้เสีย 

1) ค่าขนส่งสูงเมือเทียบกบัการขนส่งทางรถไฟ 

2) มีความปลอดภยัตาํ เกิดอุบติัเหตุบ่อย 

3) ขนส่งสินคา้ไดป้ริมาณและขนาดจาํกดั 

4) กาํหนดเวลาแน่นอนไม่ได ้ขึนอยูก่บัสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 

 

2.2.1.2 การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) 

การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการลําเลียงทีสําคัญทีสุดของประเทศไทย 

ดาํเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึงถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ เหมาะสําหรับการขนส่งสินคา้

หนัก ๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราค่าบริการไม่แพง การขนส่งทางรถไฟจะมี
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กาํหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความปลอดภัยจากการ

เสียหายของสินคา้ ขบวนรถไฟสินคา้ ใชข้นส่งสินคา้ มี 3 ประเภท คือ 1) รถปิด คือ รถไฟทีปิดทุก

ด้าน เหมาะสําหรับการขนส่งสินค้าทีเสียหายง่ายเมือถูกแดดถูกฝน 2) รถเปิด คือ รถไฟทีไม่มี

หลงัคา เหมาะสาํหรับการขนส่งสินคา้ทีไม่เสียหายเมือถูกแดด ถูกฝน และ 3) รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟ

ทีออกแบบสาํหรับใชเ้ฉพาะงาน เช่น รถบรรทุกนาํมนั รถบรรทุกปูนซีเมนต ์เป็นตน้  

ขอ้ดี 

1) ประหยดั ขนสงสินคา้ไดจ้าํนวนมากหลายชนิด 

2) รวดเร็ว สามารถขนส่งสินคา้ไดท้นัตามกาํหนดเวลาทีตอ้งการ 

3) สะดวก เพราะมีตูห้ลายชนิดใหเ้ลือกเพอืความเหมาะสมกบัสินคา้ 

4) ปลอดภยัสูง เมือเทียบกบัเส้นทางอืน 

5) ขนส่งไดทุ้กสภาพดินฟ้าอากาศ 

ขอ้เสีย 

1) ไม่สามารถขนส่งสินคา้ใหถึ้งทีตอ้งการขนถ่ายได ้

2) ความยดืหยุน่มีนอ้ย เพราะมีเส้นทางตายตวั 

3) มีความคล่องตวันอ้ยกว่าการขนส่งแบบอืน เพราะมีกฎระเบียบมากไม่เหมาะสม

กบัผูส่้งสินคา้รายยอ่ย ปริมาณนอ้ย 

2.2.2 การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) 

การขนส่งทางอากาศมีความสําคญัมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศ

เพราะทาํการขนส่งไดร้วดเร็วกวา่การขนส่งประเภทอืน ๆ ไม่เสียเวลาในการขนส่งนาน สะดวกและ

ปลอดภยั เหมาะกบัการขนส่งสินคา้ประเภททีสูญเสียง่าย เช่น ผกั ผลไม ้ดอกไม ้เป็นตน้ หรือสินคา้

ตอ้งการสังจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การใช้งาน ถา้ล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ไม่เหมาะกบั

สินค้าทีมีขนาดใหญ่ นําหนักมาก และสินค้าราคาถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง ซึงการขนส่ง

ประเภทนีทาํให้ธุรกิจสามารถขยายตวัไดร้วดเร็วทงัในและต่าง ประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการ

ขนส่งประเภทอืน 

 ขอ้ดี 

1) สะดวก รวดเร็วทีสุด 

2) สามารถขนส่งกระจายไปทวัถึงไดอ้ยา่งกวา้งขวางทงัในประเทศ และระหวา่งประเทศ 

3) สามารถขนส่งไปในทอ้งถินทีการขนส่งประเภทอืนไปไม่ถึงหรือไปยากลาํบาก 

4) เหมาะกบัการขนส่งระยะไกล ๆ 

5) เหมาะกบัการขนส่งสินคา้ทีเสียง่าย จาํเป็นตอ้งถึงปลายทางรวดเร็ว 
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6) ขนส่งไดห้ลายเทียวในแต่ละวนั เพราะเครืองบินขึนลงไดร้วดเร็ว 

  ขอ้เสีย 

1) ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูงกวา่ประเภทอืน 

2) จาํกดัขนาดและนาํหนกัของสินคา้ทีบรรทุกจะมีขนาดใหญ่และนาํหนกัมากไม่ได ้

3) บริการขนส่งไดเ้ฉพาะเมืองทีมีท่าอากาศยานเท่านัน 

4) การขนส่งขึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ 

5) การลงทุนและค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์สูง 

6) มีความเสียงภยัอนัตรายสูง 

2.2.3 การขนส่งทางนํา (Water Transportation) 

การขนส่งทางนาํ เป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตงัสมยัโบราณ เป็นช่องทางการขนส่งสินคา้

ทีประหยดัตน้ทุนทีสุด โดยการใช้แม่นาํลาํคลองเป็นเส้นทางลาํเลียงสินคา้ รวมถึงการขนส่งทาง

ทะเล ซึงส่วนใหญ่ใช้สําหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางนาํนีเหมาะสมกับ

สินคา้ทีมีขนาดใหญ่ ขนส่งไดป้ริมาณมากเป็นสินคา้ทียากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ขา้วเปลือก 

เครืองจกัร ยางพารา เป็นตน้ 

 ขอ้ดี 

1) อตัราค่าขนส่งถูกกว่าเมือเทียบกบัการขนส่งทางอืน 

2) ขนส่งไดป้ริมาณมาก 

3) มีความปลอดภยั 

4) สามารถส่งไดร้ะยะไกล ๆ 

 ขอ้เสีย 

1) มีความล่าชา้ในการขนส่งมาก 

2) ในฤดูนาํลดหรือฤดูร้อน นาํอาจมีนอ้ย ซึงเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง เพราะเรือเกยตืนได ้

3) ไม่สามารถกาํหนดเวลาทีแน่นอนในการขนส่งไดข้ึนอยูก่บัภูมิอากาศ และภูมิประเทศ 

 

2.2.4 การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) 

การขนส่งทางท่อเป็นการขนส่งสิงของประเภทของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น 

นาํประปา นาํมนั ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ ซึงการขนส่งทางท่อจะแตกต่างกบัการขนส่งประเภทอืน 

คือ อุปกรณท์ีใชใ้นการขนส่งไม่ตอ้งเคลือนที โดยเส้นทางขนส่งทางท่ออาจจะอยูบ่นดิน ใตดิ้นหรือ

ใตน้าํ ขนึอยูก่บัสภาพภมูิอากาศ ประเทศแรกทีใชร้ะบบการขนส่งทางท่อ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ใช้สําหรับขนส่งสินคา้ประเภทเชือเพลิง ปัจจุบนัประเทศไทยใช้ระบบการขนส่งทางท่อสําหรับ

สินคา้ประเภทนาํมนัเชือเพลิง และก๊าซธรรมชาติ 

ขอ้ดี 

5) ประหยดัตน้ทุน เวลาในการขนยา้ยสินคา้ 

6) สามารถขนส่งไดทุ้กสภาพภูมิอากาศ 

7) สามารถขนส่งไดไ้ม่จาํกดัเวลาและปริมาณ 

8) มีความปลอดภยัสูงจากการสูญหายหรือลกัขโมย 

9) กาํหนดเวลาการขนส่งไดแ้น่นอนชดัเจน 

10) ประหยดัค่าแรง เพราะใชก้าํลงัคนน้อย 

ขอ้เสีย 

1) ใช ้ขนส่งไดเ้ฉพาะสินคา้ทีเป็นของเหลวหรือก๊าซเท่านนั 

2) ค่าใชจ่้ายในการลงทุนครังแรกสูง 

3) ตรวจสอบหาจุดบกพร่องทาํไดย้าก 

4) ท่อหลกัทีใชข้นส่งเมือวางแลว้เคลือนยา้ยเปลียนเส้นทางไม่ได ้

5) ไม่เหมาะกบัการขนส่งในภูมิประเทศทีมีแผ่นดินไหวบ่อย 

(ทีเอฟที ทรานสปอร์ต, 2560) 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีพธีิการศุลกากร 

 

2.3.1 พิธีการศุลกากรส่งออกทางบก 

2.3.1.1 การยนืใบขนสินคา้ขาออก 

           ผูส่้งของออกทีประสงคจ์ะส่งสินคา้ทวัไป ออกจากราชอาณาจกัรผ่านเขตแดนทาง

บก จะต้องจัดทาํข้อมูล “ใบขนสินค้าขาออก (กศก. 101/1)” ตามรูปแบบและมาตรฐานทีกรม

ศุลกากรกาํหนด โดยจะต้องจดัทาํขอ้มูลใบขน ฯ ดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แลว้ส่งมายงั

ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ก่อนการขนยา้ยของมายงัด่านศุลกากรทีจะส่งของออก เมือ

ระบบคอมพิวเตอร์ได้ตรวจสอบขอ้มูลใบขนฯ ทีส่งมาแลว้ หากไม่พบขอ้ผิดพลาด ระบบจะแจ้ง

เลขทีใบขนสินคา้ขาออกตอบกลบัไปยงัผูส่้งของออก เพือให้ผูส่้งออกไปดาํเนินการชาํระค่าภาษี

อากร (ถา้มี) และทาํการขนยา้ยของไปยงัด่านศุลกากรเพือรับการตรวจปล่อยต่อไป 

1) ขอ้มูลทีควรจดัเตรียมเพือใชป้ระกอบการยนืใบขนสินคา้ขาออก 

(1) บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 

(2) บญัชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
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(3) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต (กรณีเป็นของตอ้งกาํกดัหรือสินคา้

ทีตอ้งควบคุมการส่งออก) 

2) วิธีการส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกมายงัระบบคอมพิวเตอร์ของกรม

ศุลกากร สามารถทาํได ้4 ช่องทางดงันี 

(1) ผูส่้งของออกส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกด้วยตนเอง โดยจะตอ้ง

ลงทะเบียนเป็นผูผ้า่นพิธีการศุลกากรหรือดาํเนินการในกระบวนการศุลกากรกบักรมศุลกากรก่อน 

(2) ผูส่้งของออกมอบหมายให้ตวัแทนออกของ (Customs Broker) เป็น

ผูส่้งขอ้มูลแทน 

(3) ผูส่้งของออกใหเ้คาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผูส่้งขอ้มูล 

(4) ผูส่้งของออกยืนใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร พร้อมทงั

แบบรายละเอียดขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก (ใบนาํคีย)์ ณ ด่านศุลกากรทีส่งออก 

2.3.1.2 การชาํระค่าภาษีอากร 

           เมือผูส่้งของออกไดย้ืนขอ้มูลใบขนสินคา้เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

และไดรั้บการตอบกลบัเลขทีใบขนสินคา้แลว้ ผูส่้งของออกจะตอ้งดาํเนินการชาํระค่าภาษีอากร (ถา้

มี) และค่าธรรมเนียมศุลกากรให้แลว้เสร็จก่อนไปดาํเนินการรับการตรวจปล่อย โดยผูส่้งของออก

สามารถชาํระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากรได ้3 ช่องทาง ดงัต่อไปนี 

1) ชาํระด้วยตนเองทีหน่วยรับชําระเงินทุกแห่งของกรมศุลกากร ทงัใน

รูปแบบเงินสด บตัรภาษี บตัรเดบิต บตัรเครดิต และเช็คของผูป้ระกอบการทีมีธนาคารคาํประกนั

และไดรั้บอนุมติัจากกรมศุลกากร 

2) ชาํระในระบบ e – Payment คือ การชาํระเงินค่าภาษีอากรพร้อมกับการ

ส่งข้อมูลใบขนสินค้า โดยการตัดยอดบัญชีธนาคารของผูส่้งของออกตามทีได้แจ้งไวก้ับกรม

ศุลกากร 

3) ชําระในระบบ e – Bill Payment คือ การใช้เอกสารของกรมศุลกากร 

(เช่น ใบขนสินคา้ ใบสังเก็บ) ซึงมี QR Code หรือ Bar Code หรือเลขอา้งอิงตามทีปรากฏในเอกสาร

นนั ไปชาํระ ณ เคาน์เตอร์ของธนาคารหรือ Internet Banking หรือ ATM หรือช่องทางการรับชาํระ

เงินอืน ๆ ของธนาคาร หรือ ผ่านตัวแทนรับชําระเงิน ทีทาํความตกลงกับกรมศุลกากร ได้แก่ 

เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ  –  และบิกซี 

2.3.1.3 การส่งขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ขาออก  

           เมือผูส่้งของออกไดท้าํการบรรจุสินคา้ลงในยานพาหนะแลว้เสร็จ ผูส่้งของออกตอ้ง

จัดทาํขอ้มูลใบกาํกับการขนยา้ยสินคา้ตามรูปแบบและมาตรฐานทีกรมศุลกากรกาํหนด แลว้ส่ง
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ข้อมูลใบกาํกับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายงัระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร หากระบบ

ตรวจสอบแลว้ไม่พบขอ้ผิดพลาด ระบบจะกาํหนดเลขทีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้แลว้ตอบกลบัไป

ยงัผูส่้งของออกเพือทาํการขนยา้ยต่อไป ทงันีการส่งขอ้มูลขา้งตน้จะต้องทาํก่อนการขนยา้ยของ

มายงัด่านศุลกากรทีจะส่งของออก โดยในการจดัทาํขอ้มูลใบกาํกบัดงักล่าว ผูส่้งของออกจะตอ้งทาํ

ขอ้มูลใบกาํกบัตามบญัชีสินคา้ทีทาํการบรรจุจริงเป็นรายยานพาหนะทีใชข้นยา้ย และใหใ้ชใ้บกาํกบั

การขนยา้ยสินคา้หรือเลขทีใบกาํกับดังกล่าวเป็นบัญชีสินคา้ (แบบ ศ.บ.3) สําหรับแสดงต่อเจ้า

พนกังานศุลกากรทีด่านพรมแดนก่อนนาํยานพาหนะผา่นเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจกัร 

2.3.1.4 การตรวจสอบและตดับญัชีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ 

           เมือทาํการบรรจุสินคา้และส่งขอ้มูลใบกาํกับการขนยา้ยสินคา้แล้วเสร็จ ผูส่้งของ

ออกจะตอ้งควบคุมยานพาหนะมายงัด่านศุลกากรทีจะส่งของออก แลว้แจง้เลขทีใบกาํกบัการขนยา้ย

ต่อเจา้พนักงานศุลกากร เจา้พนกังานศุลกากรจะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและทาํการตดับญัชี

ใบกาํกับการเคลือนยา้ย พร้อมทงัตรวจสอบขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกทีระบุไวใ้นใบกํากับ และ

ดาํเนินการตามคาํสังการตรวจตามผลการวิเคราะห์ความเสียงของระบบคอมพิวเตอร์ ดงัต่อไปนี 

1) กรณีมีคาํสัง “ยกเวน้การตรวจ (Green Line)" ผูส่้งของออกสามารถไป

ติดต่อเจ้าพนักงานศุลกากรเพือนาํยานพาหนะไปยงัด่านพรมแดนเพือผ่านเขตแดนทางบกออกไป

นอกราชอาณาจกัรไดท้นัที 

2) กรณีมีคาํสัง “ให้เปิดตรวจ (Red Line)” ผูส่้งของออกจะตอ้งติดต่อเจ้า

พนกังานศุลกากรเพือทาํการตรวจสอบของก่อนนาํยานพาหนะไปยงัด่านพรมแดน 

           หมายเหตุ: กรณีเป็นการส่งของออกซึงมีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน คือเป็น

ของทีมีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท และไม่เป็นของทีตอ้งเสียภาษีอากร หรือของตอ้งห้าม หรือตอ้ง

กาํกดัในการส่งออก และไม่ไดใ้ช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเวน้แต่ภาษีมูลค่าเพิม ให้ผูส่้งของ

ออกยนืใบแจง้รายละเอียดสินคา้ขาออก (กศก.153) ต่อพนกังานศุลกากร ณ ด่านพรมแดน หรือจุด

ผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่านแดนชวัคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการคา้ เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง

ครบถว้นก่อนนาํของออกไปนอกราชอาณาจกัร ดงัภาพที .  
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ภาพที 2.1 ขนัตอนปฏิบติัพิธีการศุลกากรทางบก 

แหล่งทีมา: กรมศุลกากร, 2563ก. 
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2.3.2 พิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ 

การปฏิบติัพิธีการศุลกากรส่งออกสินคา้ทางอากาศยาน ณ สาํนกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิในปัจจุบัน เป็นการดาํเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 

(Paperless) โดยมีจุดมุ่งหมาย ในการอาํนวยความสะดวกทางการคา้และเพือส่งเสริมความสามารถ

ในการแข่งขนับนเวทีการคา้โลกผูที้ประสงค์จะดาํเนินการปฏิบตัิพิธีการศุลกากรส่งออกสินคา้ทาง

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e – Export) ณ สํานกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ ตอ้งทาํการลงทะเบียนกบักรมศุลกากร ประกาศกรมศุุลกากรที 61/2561 และ 64/2561  ลงวนัที 

27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เพือบนัทึกขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดย

มีขนัตอนต่าง ๆ ดา้นพิธีการศุลกากร ดงัต่อไปนี 

ขนัตอนการปฏิบติัพิธีการส่งออก ณ เขตปลอดอากรทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 

สาํหรับผูส่้งของออกทีไม่ไดต้งัตวัแทนออกของในการปฏิบตัิพิธีการศุลกากร ผูส่้งของออก 

สามารถดาํเนินการดว้ยตนเองไดโ้ดยปฎิบติั ดงันี 

          1) ลงทะเบียน เป็นผูผ้่านพิธีการศุลกากรหรือดาํเนินการในกระบวนการศุลกากร ได้

ทีทาํการศุลกากรทวัประเทศ สําหรับการลงทะเบียน ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สามารถดาํเนินการได้ทีฝ่ายบริหารงานทวัไป ชนั 2 อาคารสํานกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภมูิ (BC – 1) โทร 0-2134-1236 

(1) หลกัฐานทีใชใ้นการลงทะเบียน 

กรณีนิติบุคคลหรือบุคคลทีเขา้ระบบภาษีมูลค่าเพิม 

          1. สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนหรือบริษทั ซึง

ออกใหไ้ม่เกิน 3 เดือน 

          2. สําเนาภาพถ่ายบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรหรือ ภ.พ.20 หรือ 

ภ.พ.09 

          3. Bank Statement หรือสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนาม

บริษทั ห้างร้าน (ถา้มี) 

          4. สําเนาภาพถ่ายหรือหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท 

(บอจ.3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2) **กรณีหนังสือรับรองระบุเงือนใขตอ้งประทับตราสําคญัของ

บริษทัหรือห้างหุน้ส่วน 

          5. บตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผู ้

มีอาํนาจลงนาม 
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          6. ใช้แบบคําขอฯตามประกาศกรมศุลกากรที 61/2561 และ 

64/2561 ลงวนัที 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 หมายเลข1** 

กรณีสําหรับบุคคลธรรมดา 

          1. บตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (Passport) 

          2. ใช้แบบคาํขอทะเบียนตามประกาศกรมศุลกากรที 2 61/2561 

และ 64/2561 ลงวนัที 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 หมายเลข 1 – 1** โดยสามารถ Load แบบคาํขอฯ 

ไดท้ี Website ของกรมศุลกากรที www.customs.go.th 

          2) ส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ ผูส่้งของออกสามารถส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก ได้ 4 

ช่องทาง ไดแ้ก่ 

(1) ผูส่้งของออกส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกดว้ยตนเอง 

         (2) ผูส่้งของออกมอบหมายให้ตวัแทนออกของ (Custom Broker) เป็นผู ้

ส่งขอ้มูลแทน 

         (3) ผูส่้งของออกใชเ้คาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ใน การส่งขอ้มูล โดย

สามารถติดต่อ Counter Services ไดท้ีชนัลอย ศูนยอ์าหารอาคาร BC – 2 & P2 และทีอาคาร AO 1 – 4 เพือ

ส่งขอ้มูลใบขนสินคา้และขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้  

         (4) ผูส่้งของออกใช้บริการส่งขอ้มูลโดยเจ้าหน้าทีศุลกากรทีฝ่ายบริการ

ศุลกากร 2.1 ส่วนบริการศุลกากร 2 อาคาร CE ชนั 1 โดยผูส่้งของออกยนืรายละเอียดขอ้มูลเกียวกบั

ใบขนสินคา้ พร้อมบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง และชาํระค่าธรรมเนียม 

 

เอกสารทีใชด้าํเนินการ 

         (1) ใบขนสินคา้ขาออกซึงลงลายมือชือผูส่้งของออก/ผูรั้บมอบอาํนาจแลว้ 

จาํนวน 2 ชุด 

(2) บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 

(3) Air Waybill 

(4) Packing list (ถา้มี) 

         (5) รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าและใบกํากับการขนย้ายสินค้าทาง

อากาศยาน 1 ชุด 

ผูส่้งของออกตอ้งส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก และส่งขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ทาง

อากาศยาน พร้อมกนัในคราวเดียวก่อนการขนยา้ยของส่งออกผา่นจุดทีกาํหนด Checking Post เลขที
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ใบกาํกบัฯ จะใชเ้ลขทีเดียวกนักบัใบขนสินคา้ ทงันีให้ยืนขอ้มูลก่อนตารางเวลา (Vessel Schedule) 

ทีอากาศยานจะออกไปนอกราชอาณาจกัรไม่นอ้ยกวา่ 6 ชวัโมง 

     3) ปฏิบติัพิธีการส่งออก ผูส่้งของออกหรือตวัแทนแสดงใบกาํกบัการ ขนยา้ยสินคา้

ทางอากาศยานและ Air Waybill ให้แก่เจา้หน้าทีศุลกากร ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CI) เมือ

เจ้าหน้าทีศุลกากรตรวจสอบใบกาํกับการขนยา้ยสินค้าทางอากาศยานแลว้พบว่า มีข้อมูลอยู่ใน

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เจา้หนา้ทีศุลกากรจะดาํเนินการ ดงันี 

         (1) ก ร ณี  ย ก เ ว้น ก า ร ต ร ว จ  (Green Line) เ จ้ า ห น้ า ที ศุ ล ก า ก ร ล ง

ลายมือ     ชือ ประทบัตราชือ และวนัเดือนปี ในใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ทางอากาศยาน 

         (2) กรณี เปิดตรวจ (Red Line) ระบบจะกาํหนดชือเจา้หนา้ทีศุลกากร เพอื

เปิดตรวจสินค้าตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายศุลกากร เมือเจ้าหน้าทีได้ตรวจสินค้าถูกต้อง

ครบถว้นแลว้เจา้หนา้ทีจะลงลายมือ ประทบัตราชือ และวนัเดือนปี ในใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ทาง

อากาศยาน 

         (3) กรณีตอ้ง X – Ray สินคา้ เจา้หนา้ทีศุลกากรจะดาํเนินการ X – Ray เมือ

เห็นว่าถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ จะประทบัตรา "X – RAY" พร้อมลงลายมือ ประทับตราชือ และวนั

เดือนปี ในใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ทางอากาศยาน 

**เมือผ่านกระบวนการขา้งตน้แลว้ เจา้หนา้ทีศุลกากรจะคืนใบกาํกับการขนยา้ยสินคา้ให้ผูส่้งของ

ออกหรือตวัแทนเพือนาํสินคา้ไปทียงัคลงัสินคา้ และดาํเนินการตรวจชงันาํหนกัและส่งมอบของให้

คลงัสินคา้เพอืทาํการส่งออก 

         (4) นําสินค้าพร้อมทงัสําเนาใบกาํกับการขนยา้ยสินค้า Air Waybill ไป

แสดงต่อเจา้หน้าทีคลงัสินคา้ (Terminal Operator: TMO) ซึงขึนอยู่กบัสายการบินทีผูส่้งของออกใช้

บริการ (ควรตรวจสอบสายการบินทีใช้บริการว่าอยู่ ณ คลงัสินคา้ (TMO) TG หรือ BFS) เพือชัง

นาํหนกัสินคา้และรอบรรทุกขึนเครืองต่อไป 

         (5) คลังสินค้า (Terminal Operator: TMO) ส่งข้อมูล e – Manifest เข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพือการประมวลผลรับบรรทุกโดยอตัโนมติั ซึงผูป้ระกอบการ

สามารถนาํขอ้มูลไปใชสิ้ทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรไดท้นัทีทีสถานะใบขนสินคา้เป็น 0409 

** สินคา้และใบกาํกับการขนยา้ยสินคา้ทีข้อมูลถูกตอ้งแลว้ควรมาถึง หน่วยบริการศุลกากร ท่า

อากาศยานสุวรรณภมูิ ก่อนเทียวบินออกไม่นอ้ยกวา่ 2 ชวัโมง 

     กรณีตอ้งผา่นการอนุมติัจากหน่วยงานอืน 

     1) ใบขนสินค้าขาออกทีมีคําสังยกเว้นการตรวจ (Green Line) กรณีต้องผ่านการ

อนุมติั/อนุญาต/รับรอง จากหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งกบัการศุลกากร ให้ผูส่้งของออกนาํเอกสาร เช่น 



16 

เอกสารเพือประกอบการใชสิ้ทธิพิเศษทางภาษีอากร ใบอนุญาต / ใบทะเบียน / หนงัสืออนุญาต ตาม

เงือนไขของกฎหมายทีเกียวขอ้ง สําหรับของทีส่งออกตามบญัชีราคาสินคา้ทีส่งออกเป็นเฉพาะครัง

ก่อนการส่งออก ยนืต่อเจา้หนา้ทีหน่วยบริการศุลกากร ส่วนบริการศุลกากร 2 ณ วนัทีปฎิบติัพิธีการ

ศุลกากร หรือภายใน 15 วนั นับตงัแต่วนัตดับัญชีใบกาํกับการขนยา้ยสินค้า หากไม่ยืนเอกสาร

เอกสารใหถู้กตอ้งครบถว้นและภายในกาํหนดเวลามีความผิดตามประมวลระเบียบปฏิบติักาํหนด 

     2) ใบขนสินค้าขาออกทีมีคาํสังให้เปิดตรวจ (Red Line) เพือตรวจสอบพิกัด ราคา 

และของ ให้ผูส่้งของออกนําเอกสาร เช่น เอกสารเพือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 

ใบอนุญาต / ใบทะเบียน / หนังสืออนุญาต ตามเงือนไขของกฎหมายทีเกียวขอ้ง ยืนต่อเจา้หน้าที

ศุลกากร ขณะทาํการตรวจของทีส่งออกนนั 

 

     ขอ้พึงระวงั 

     1) การบนัทึก MASTER AWB. เช่น 21712860008 ให้บนัทึกโดยไม่ได้ขีดหรือเวน้

วรรค และไม่มีอกัษรใดๆ 

     2) การบนัทึกหมายเลข HOUSE AWB. ให้บนัทึกโดยพิมพ์ตวัอกัษรและตัวเลข ให้

ติดกนั โดยไม่ขีดหรือเวน้วรรค เช่น CTI0012 

     3) กรณี Direct Shipment ใหร้ะบุเลข House Airway Bill และ Master Airway Bill ให้

เป็นเลขเดียวกนั 

     4) กรณีการผ่านพิธีการส่งขอ้มูล e-Export ดว้ยระบบ Manual ให้ติดต่อทีฝ่ายบริการ

ศุลกากรที 2.1 ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE ชนัล่าง) ก่อนเทียวบินออกไม่นอ้ยกว่า 6 ชวัโมง 

 

     การขอแกไ้ขขอ้มูลการส่งออกสินคา้ 

     1) กรณีทีสินคา้ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรไม่ครบตามจาํนวน (Short Packing)  

               (1) ผูส่้งของออกสามารถส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์

ของศุลกากรเพือแกไ้ขขอ้มูลรายการของสินคา้ทีไม่ไดส่้งออก และยืนยนัปริมาณ หรือจาํนวนหีบ

ห่อสินคา้ทีส่งออกให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงได ้โดยไม่ตอ้งมีการพิจารณาความผิดภายใน 10 

วนั นับแต่วนัตดับญัชีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ 

               (2) หากตอ้งการแก้ไขขอ้มูล ภายหลงั10 วนันับแต่วนัตดับญัชีใบกาํกับ

การขนยา้ยสินคา้ทางอากาศยานไปแลว้นัน กรณีใบขนสินคา้ Green Line ให้ยืนคาํร้องขอแก้ไข

ขอ้มูลดงักล่าวต่อฝ่ายบริการศุลกากรที 2.1 ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE ชนัล่าง) ส่วนใบขน
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สินคา้ Red Line ยืนต่อเจา้หนา้ทีผูต้รวจตดับญัชีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ทางอากาศยาน ณ หน่วย

บริการศุลกากร โดยจะพิจารณาความผิดตามกฎหมายต่อไป 

     2) กรณีทีตอ้งการขอตรวจรับสินคา้กลบัคืน หรือยกเลิกการส่งออก ให้ผูส่้งของออก

จัดทาํคาํร้องแบบแสดงขอตรวจรับสินค้ากลบัคืน / ยกเลิกการส่งออกตามประกาศกรมศุลกากร

ที 134/2561 เพือแกไ้ขขอ้มูลใบขนสินคา้ใหถู้กตอ้ง 

     3) กรณีการขอแกไ้ขขอ้มูลใบขนสินคา้ในเรืองอนื ๆ ภายหลงัการส่งออกใหย้นืคาํร้อง

ทีฝ่ายบริการศุลกากรที 2.1 ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE) 

     4) กรณีทีมีการเปลียนแปลงชืออากาศยาน หรือเทียวบิน วนัทีส่งออก เลขทีแอร์เวยบ์ิล 

ใหผู้ส่้งของออกหรือตวัแทน จดัทาํคาํร้องขอแกไ้ขชืออากาศยานเทียวบิน วนัที ส่งออก เลขที 

แอร์เวยบ์ิล ตามประกาศกรมศุลกากรที 134/2561 

     ดงัภาพท ี2.2 
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ภาพที 2.2 แผนผงัขนัตอนการผ่านพิธีการส่งออกดว้ย e – Export ณ สาํนกังานศุลกากรตรวจสินคา้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

แหล่งทีมา: กรมศุลกากร, 2563ข. 
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2.3.3 พิธีการศุลกากรส่งออกทางเรือ 

ในการส่งออกสินค้า ผูส่้งออกจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศทีกรม

ศุลกากรและหน่ายงานอืน ๆ ทเีกียวขอ้งในการส่งออกกาํหนดไวใ้ห้ครบถว้นเช่นเดียวกบัการนาํเขา้ 

โดยมีคาํแนะนาํในการจดัเตรียมเอกสาร เพือปฏิบติัตามขนัตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินคา้ 

ดงันี 

2.3.3.1 ประเภทใบขนสินคา้ขาออก 

1) แบบ กศก 101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้สําหรับส่งออกในกรณี

ดงัต่อไปนี 

(1) การส่งออกสินคา้ทวัไป 

(2) การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ 

(3) การส่งออกสินคา้จากคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 

(4) การส่งออกสินคา้ทีขอชดเชยค่าภาษีอากร 

(5) การส่งออกสินคา้ทีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

(6) การส่งออกสินคา้ทีตอ้งการใบสุทธินาํกลบั 

(7) การส่งออกสินคา้กลบัออกไป (RE-EXPORT) 

2) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสําหรับนําของเข้าหรือส่งของออก

ชวัคราว ใชส้าํหรับพิธีการส่งออกชวัคราวในลกัษณะทีกาํหนดในอนุสัญญา 

3) ใบขนสินค้าพิเศษสําหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นําเข้าหรือส่งออก

ชวัคราว ใชส้าํหรับการส่งออกรถยนต ์และจกัรยานยนตช์วัคราว 

2.3.3.2 เอกสารทีผูส่้งออกควรจดัเตรียมในการส่งออกสินคา้ 

1) บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 

2) ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอืนใดสาํหรับสินคา้ควบคุมการส่งออก (ถา้มี) 

2.3.3.3 กระบวนการส่งสินคา้ออกดว้ยวธีิทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

1) ผูส่้งออกหรือตวัแทน ส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก และบญัชีราคาสินคา้ 

(Invoice) ทุกรายการจากเครืองคอมพิวเตอร์ของผูส่้งออกหรือตวัแทนมายงัเครืองคอมพิวเตอร์ของ

กรมศุลกากร โดยผ่านบริษทัผูใ้ห้บริการระบบแลกเปลียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) 

เมือเครืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบขอ้มูลในใบขนสินค้าขาออก และเมือข้อมูล

ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ระบบจะออกเลขทีใบขนสินคา้ขาออกให้ ผูส่้งออกชาํระค่าภาษีอากร (ถา้มี) 

และชาํระค่าธรรมเนียมใบขนสินคา้ผ่านธนาคาร 
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2) ผู ้รับผิดชอบการบรรจุสินค้าเข้าตู ้คอนเทนเนอร์ เมือบรรจุสินค้า

เรียบร้อยแลว้จะส่งขอ้มูลการบรรจุสินคา้เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบจะทาํการ

ตรวจสอบขอ้มูลและเมือถูกตอ้งไม่ผิดพลาด ระบบจะกาํหนดเลขทีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ และ

ส่งขอ้มูลไปยงัผูรั้บผิดชอบการบรรจุเพือพิมพ์ใบกาํกับการขนยา้ยสินคา้พร้อมนาํสินคา้ไปยงัท่า

หรือทีส่งออก 

3) เจา้หน้าทีศุลกากรทีท่าส่งออกจะทาํการตรวจสอบนาํหนัก (EIR) และ

รายละเอียดกบัใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้และบนัทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ (MACHING) และ

ตรวจสอบสถานะของใบขนสินคา้ขาออกว่าเงือนไขเป็นยกเวน้การตรวจ (GREEN LINE) หรือ ให้

ตรวจ (RED LINE) 

4) ใบขนสินค้าขาออกทียกเวน้การตรวจ (GREEN LINE) สําหรับใบขน

สินคา้ขาออกประเภทนี ผูส่้งออกสามารถดาํเนินการนาํสินคา้ไปรับบรรทุกขึนเรือเพือส่งออกได้

ทนัที 

5) ใบขนสินค้าขาออกทีถูกกําหนดเงือนไขให้ตรวจ (RED LINE) ซึง

จะตอ้งตรวจสอบพิกดั ราคา และสินคา้ให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนด (ท่าหรือทีใดทีมีการใช้

เครืองเอกซเรย์ให้ใช้การตรวจสอบสินค้าขาออกด้วยเครืองเอกซเรย)์ พร้อมทงัตรวจสอบความ

ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง ก่อนจะตรวจปล่อย ณ ทีทาํการศุลกากรเพือส่งออก

ต่อไป 

6) หากไม่พบขอ้สงสัยใด ๆ ให้เจ้าหน้าทีผูต้รวจสอบ (เจ้าหน้าทีผูไ้ด้รับ

การกาํหนดชือ) ทาํการบนัทึกตรวจสอบว่า "ตรวจสอบพอใจ" ในระบบคอมพิวเตอร์ และของนัน

ไม่ต้องทาํการตรวจสอบ โดยการเปิดตรวจทางกายภาพอีก เวน้แต่กระทาํเพือชักตัวอย่าง หรือ

ประโยชน์อืนใดในทางศุลกากรเท่านนั 

7) หากพบขอ้สงสัยใด ๆ ให้ทาํการเปิดตรวจสินคา้นนัเพือการตรวจสอบ 

และหากพบความผิดใหด้าํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

2.3.3.4 การแกไ้ขขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ และใบขนสินคา้ขาออก 

1) กรณีใบกํากับการขนยา้ยสินค้าย ังไม่ได้มีการตัดบัญชี ณ สถานีรับ

บรรทุก (Matching) ผูรั้บผิดชอบการบรรจุสามารถแก้ไขขอ้มูลใบกาํกับการขนยา้ยสินคา้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

2) กรณีใบกาํกับการขนยา้ยสินคา้ทีไดมี้การตดับญัชี ณ สถานีรับบรรทุก

(Matching) แลว้ ผูรั้บผิดชอบการบรรจุตอ้งยืนคาํร้องขอแกไ้ขขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ตอ่

เจา้หนา้ศุลกากร ดงันี 
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(1) รหัสสถานทีตรวจปล่อย 

(2) เลขทีตูค้อนเทนเนอร์ไม่ถูกตอ้ง 

(3) การเปลียนแปลงหรือยกเลิกหรือเพิมเลขทีใบขนสินคา้ขาออก 

(4) การเปลียนชือเรือ เทียวเรือ 

(5) การเปลียนตูค้อนเทนเนอร์ 

(6) อืน ๆ 

3) กรณีมีปัญหาเกียวกับข้อมูลในใบขนสินคา้ขาออก หลงัการส่งออกผู ้

ส่งออกตอ้งยนืคาํร้องขอแกไ้ขขอ้มูล มีดงันี 

(1) การตรวจรับกลบัคืน ยกเลิกการส่งออก 

(2) การส่งออกไม่ครบ (SHORT PACKING) แต่ไม่ได้ส่งขอ้มูล

มาแกไ้ข ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 10 วนันบัแต่วนัตดับญัชีใบกาํกบัการขนยา้ย เจา้หนา้ทีศุลกากร

จะพิจารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะราย 

(3) กรณีมีปัญหาเกียวกับใบอนุญาต ให้นาํใบอนุญาต/ใบรับรอง 

ติดต่อหน่วยบริการศุลกากรประจาํท่า/ทีส่งออก ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีตดับญัชีใบกาํกบัการขน

ยา้ยสินคา้ 

(4) การแก้ไขเรืองอืนๆ ภายหลงัการส่งออก จะพิจารณาอนุญาต

เป็นการเฉพาะราย 

2.3.3.5 ขอ้ควรทราบในการส่งสินคา้ออก 

การใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรทีเกียวขอ้งกบัการส่งออก 

( )  การคืนอากรตามมาตรา 19 (RE – EXPORT) 

( )  การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (การคืนอากรทีได้ชําระไว้

ขณะนาํเขา้เพือทาํการผลิตและส่งออก) 

( )  การขอชดเชยค่าภาษีอากร 

( )  การส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

( )  คลงัสินคา้ทณัฑบ์น 

( )  เขตปลอดอากร (Free Zone) 

( )  เขตประกอบการเสรี (IEAT – FREE ZONE) 

  ดงัภาพที 2.3 
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ภาพที 2.3 ระบบ e – Export 

แหล่งทีมา: กรมศุลกากร, 2559. 
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อธิปัตย ์สุเทวี (2559: 45 – 49) ไดอ้ธิบาย ขนัตอนการไหลของกระบวนการเคลียรสินคา้ 

บริษทั DHL Express International (ประเทศไทย) จาํกดั 

. สินคา้มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 ในแต่ละวนั DHL Express จะมีเทียวบินประจาํโดยเครืองบินของตนเองเขา้มาวนัละ 2 เทียว 

คือ เทียวบินตรงจากเยอรมนั และฮ่องกง นอกจากนี ในช่วงทีมีอุปสงคอุ์ปทานสูงทีลูกคา้ตอ้งการรับ

และส่งของเยอะเป็นเหตุใหพื้นทีบนเครืองบินไม่เพียงพอต่อการขนส่ง บริษทัฯ ก็จะทาํการแกปั้ญหา

โดยการขนส่งผา่นสายกรบินพาณิชย ์(Commercial Airlines) เพีอไม่ใหสิ้นคา้เกิดความล่าชา้จากการ

ขนส่ง 

. การตรวจสอบโดยการ X – ray 100% 

 หลงัจากทีทาํการขนถ่ายสินคา้ลงจากเครืองบิน ก่อนทีจะมีการดาํเนอนการใดๆ จะตอ้งผ่าน

การตรวจสอบโดยการ X – ray 100% (โดยเจ้าหน้าทีกรมศุลกากรและเจ้าหน้าทีของ DHL 

ตรวจสอบร่วมกัน) เพือให้มนัใจว่าสินคา้เหล่านนัไม่มีสินคา้ทีก่อให้เกิดอนัตรายต่อพนกังานและ

บริษทั ตลอดจนไม่มีสินคา้ผิดกฏหมายหรือสินคา้ตอ้งหา้มลกัลอบเขา้มาในระบบได้ 

3. การคดัแยกประเภทสินคา้ทางศุลกากร ดงัตารางที .  

 

ตารางที 2.1  การคดัแยกประเภทของสินคา้ของทางศุลกากร 

Category Criteria Process 

Category1 Document X – ray 100% 

Category2 De Minimis (CIF= or Less Than 1,500 THB) X – ray 100% 

Category3 Dutiable Parcel (FOB Less Than 40,000 THB) Random Inspection of 25.0% 

Category4 Dutiable Parcel (FOB = or Exceed 40,000 THB) 10% Risk Assessment Inspection by Customs 

 

 หลงัจากผา่นการตรวบสอบสินคา้โดยการ X – ray แลว้ สินคา้จะถูก นาํเขา้สู่ระะบบเพือทาํ

การคดัแยกประเภททางศุลกากรออกเป็น 4 ประเภทโดยการใช้เครืองคดัแยกแบบอตัโนมติั โดย

สินค้า Category 1 และ Category 2 หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกลําเลียงขึนรถไปยัง

ศูนย์บริการเพือทาํการกระจายส่งสินค้าให้ถึงมือผูรั้บโดยเร็วทีสุด ส่วนสินค้า Category 3 จะถูก

ตรวจปล่อย 75% ส่วน 25% จะถูกผลกัลงคลงัเพอืรอการเปิดตรวจโดยเจา้หน้าทีศุลกากร และสินคา้ 

Category 4 จะถูกผลกัลงคลงั  100% เพือรอทาํพิธีการเคลียร์สินคา้ 
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4. ส่งเอกสารขอ้มูลไปแผนก ECE (Easy Clear) 

หลังจากทีเจ้าหน้าทีแผนก ECE ได้รับข้อมูลแล้ว ก็จะทําการ Cleansing Data คือ การ

ตรวจสอบขอ้มูลเบืองตน้ เช่น ผูน้าํเขา้คือใคร จากนนันาํขอ้มูลทีไดม้าเปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลใน

ระบบว่าเคยลงทะเบียนเป็นผูน้ําเขา้แลว้หรือยงั ขอ้มูลในเอกสารเช่นชือบริษทั และทีอยู่ตรงกนั

หรือไม่ ถา้ตรงก็ดาํเนินการต่อไป ถา้ไม่ถูกตอ้งเล็กน้อยก็จะทาํการแกไ้ข จากนันตรวจสอบขอ้มูล

คาํสังเคลียร์สินคา้ (Standard Clearance Instruction: SCI) ของ ลูกคา้ว่าเป็นแบบไหน เช่นให้ DHL 

ดาํเนินพิธีการต่อหรือลูกคา้มีตวัแทน (Broker) มารับเอกสารไปเครียร์ต่อ 

5. ส่งเอกสารขอ้มูลไปแผนก CSQ (Customer Service Query) 

 ถา้ลูกคา้ให้ DHL เคลียร์ต่อ เจ้าหน้าที CSQ  มีหน้าทีติดต่อลูกคา้เพือทาํการขอคาํแปล

สินคา้ภาษาไทย พิกดัสินคา้ และอตัราภาษีเพือทาํใบขนต่อไป แต่ลูกคา้ส่วนใหญ่ จะให้มาเฉพาะคาํ

แปลสินคา้ภาษาไทยกลบัมาเท่านัน หลงัจากนันเจ้าหน้าที CSQ ก็จะทาํหน้าที เขา้พิกดัสินค้าหรือ 

Classify ว่าสินคา้ประเภทนัน ๆ ควรจะเขา้พิกัดไหน เสียอากรเท่าไหร่ โดยยึดจากเอกสารคู่มือ

ศุลกากรเป็นหลกั 

6. ส่งเอกสารขอ้มูลไปแผนก CE (Custom Entry) 

 หลงัจากทีไดเ้อกสารมาจาก CSQ แลว้ เจา้หนา้ทีแผนก CE มีหน้าทีกรอกขอ้มูลเหล่านันลง

ในใบขนสินคา้ เมือเรียบร้อยแลว้จะทาํการส่งให้ลูกคา้ทาํการตรวจสอบ ความถูกตอ้งทงัหมดอีก

ครัง แลว้หลงัจากทีลูกคา้ตรวจสอบกลบัมาแล้ว บริษทัจะมีการตรวจสอบ คุณภาพใบขนอีกครัง 

(Quality check: QC) ก่อนทีจะทาํการส่งขอ้มูลเขา้กรมศุลกาการ เพือใหไ้ดม้าซึงเลขทีใบขน 14 หลกั 

แลว้ส่งเอกสารไปยงัแผนกต่อไป 

7. ส่งเอกสารขอ้มูลไปแผนก Shipping 

 หลงจัากทีไดเ้อกสารใบขนฉบบัสมบรูณ์แลว้ เจา้หน้าทีแผนก Shipping ก็จะส่งตวัใบขน

เพือขออนุมติัสินคา้ตรวจปล่อยไปยงัเจา้หนา้ทีศุลกากร และหากเจา้หน้าทีศุลกากรตรวจสอบแลว้ก็

จะทาํการอนุมตัิตรวจปล่อยสินคา้ และ DHL Express จะดาํเนินการ กระจายสินคา้ส่งไปยงัผูรั้บ

ตอ่ไป 

 

ฐิติกานต์ แน่นอุดร ( : ) ไดก้ล่าวไวว้่า ให้มีการตรวจทานใบขนส่งสินคา้ให้ถีถว้น

และจาํนวนครังในการตรวจเพิมมาก ขึน เพือลดความผิดพลาดของการทาํใบขนส่งสินคา้ก่อน ส่ง

ให้ลูกคา้ตรวจสอบ และให้พนกังานแผนกเอกสารขาออก มีการติดตามประสานงาน และเจรจากบั

ลูกคา้เพือขอขอ้มูลการส่งออกสินคา้และเอกสารต่างๆ ทีใช้ประกอบการทาํ ใบขนส่งสินคา้อย่าง

นอ้ย  –  วนัก่อนเรือออก ซึงผลทีไดต้ามตวัชีวดั การเพมิประสิทธิภาพการทาํงานในดา้นของเวลา 
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และความถูกตอ้งของเอกสาร เมือเปรียบเทียบจากการทาํงานภายใน  สัปดาห์ของสถานการณ์จริง 

และเวลารอคอย ทีเกิดขึน พบว่า การใช้วธีิการปรับปรุงการทาํงานใหม่มาทดลองใชน้ัน สามารถลด

เวลาการรอคอยเอกสารของลูกคา้ จากเดิมทีตอ้งรอคอยเอกสาร  –  วนั ก็ลดเหลือเพียง  – 5 

ชวัโมง โดยเฉลีย และในดา้นความถูกตอ้งของเอกสารจาก เดิมทีทาํเอกสารใบขนส่งสินคา้มีความ

ถูกต้องถึง % ของงานทังหมดใน  สัปดาห์ วิธีการปรับปรุงการทํางานใหม่ก็สามารถลด

ขอ้ผิดพลาดในการทาํเอกสารใบขนส่งสินคา้ไดถึ้ง % ของงานทงัหมดใน  สัปดาห์ 

 

2.4 กฏหมายและนโยบายการขนส่งสินค้าทีเกยีวข้อง 

 

2.4.1 พระราชบญัญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

2.4.1.1 สัญญารับขนของทางถนนระหวา่งประเทศ 

มาตรา ๗ สัญญารับขนของทางถนนระหว่างประเทศ คือ สัญญาทีผูข้นส่ง

ตกลงทีจะดาํเนินการหรือจดัให้มีการขนส่งของทางถนน จากสถานทีใน

ประเทศหนึงไปยงัสถานทีในอีกประเทศหนึงโดยผูส่้งตกลงทีจะชําระค่า

ระวางใหแ้ก่ผูข้นส่ง 

 

มาตรา ๘ ขอ้กาํหนดใดในสัญญา ซึงมีวตัถุประสงคห์รือมีผลไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยปริยายเป็นการปลดเปลืองหน้าทีหรือความรับผิดของผูข้นส่ง ทาํ

ให้เสือมสิทธิแก่ผูส่้งหรือผูรั้บตราส่งตามทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญตัินี

หรือกาํหนดใหม้ีการทาํการประกนัภยัเพือประโยชน์ของผูข้นส่งขอ้กาํหนด

นนัเป็นโมฆะ 

ความในมาตรานีไม่ตดัสิทธิคู่สัญญาทีจะกาํหนดหนา้ทีและความรับผิดของ

ผูข้นส่งไวไ้ม่ต่ากวา่ทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี 

 

มาตรา ๙ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศผูข้นส่งตอ้งออกใบตรา

ส่งให้แก่ผู ้ส่งการทีผู ้ขนส่งมิได้ออกใบตราส่ง หรือใบตราส่งมีความ

บกพร่องหรือสูญหายย่อมไม่กระทบต่อความมีอยู่หรือความถูกตอ้งของ

สัญญารับขนของทางถนนระหว่างประเทศ และให้อยู่ภายใตบ้งัคับแห่ง

พระราชบญัญตัินี 
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มาตรา ๑๐ ใบตราส่งใหจ้ดัทาํเป็นตน้ฉบบัจาํนวนสามฉบบั โดยฉบบัทีหนึง

ให้มอบแก่ผูส่้ง ฉบบัทีสองให้ติดไปกบัของ และฉบบัทีสามให้เก็บไวท้ีผู ้

ขนส่งผูส่้งและผูข้นส่ง หรือผูที้ไดรั้บมอบหมายจากผูส่้งหรือผูข้นส่ง ตอ้ง

ลงลายมือชือในใบตราส่ง 

การลงลายมือชือตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึงการลงลายมือชือที

ปรากฏในเอกสารทางโทรสาร การประทับตรา การใช้สัญลกัษณ์การลง

ลายมือชืออิเลก็ทรอนิกส์หรือวิธีการอืนใดตามกฎหมายวา่ดว้ยการนนั 

 

มาตรา ๑๑ กรณีทีมีการบรรทุกของไวใ้นรถต่างคนั หรือเป็นของต่างชนิด

กนัหรือแบ่งของทีขนส่งออกเป็นหลายส่วน ผูส่้งมีสิทธิเรียกใหผู้ข้นส่งออก

ใบตราส่งสําหรับรถแต่ละคนั ของแต่ละชนิดหรือแต่ละส่วนแห่งของที

ขนส่งไดแ้ลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๒ ใบตราส่งตอ้งแสดงรายการ ดงัต่อไปนี 

(๑) ชือและทีอยูข่องผูส่้ง 

(๒) ชือและทีอยูข่องผูข้นส่ง และผูข้นส่งช่วง 

(๓) ชือและทีอยูข่องผูรั้บตราส่ง 

(๔) สถานทีและวนัทีออกใบตราส่ง 

(๕) สถานทีและวนัทีรับมอบของ 

(๖) สถานทีทีระบุใหส่้งมอบของ 

(๗) รายละเอียดทวัไปเกียวกับสภาพแห่งของ วิธีการในการบรรจุหีบห่อ

และรายละเอียดทวัไปอนัเป็นทียอมรับแห่งของ ในกรณีทีของนนัมีสภาพที

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

(๘) จาํนวนหีบห่อ เครืองหมายพิเศษ และหมายเลขของหีบห่อ 

(๙) นา้หนกัรวม หรือปริมาณแห่งของทีระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน 

(๑๐) ค่าธรรมเนียมการรับขน 

(๑๑) มูลค่าแห่งของ เพือประโยชน์ทางดา้นศุลกากร 

(๑๒) คาํสังทีจาํเป็นสาํหรับพิธีการทางศุลกากรและพิธีการอืน 
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(๑ ๓ )  ข้อ ค ว า ม ที ก ํา ห นด ใ ห้ ก า ร รั บ ข น ข อ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้บัง คับ แ ห่ ง

พระราชบญัญตัินีหรือภายใตค้วามตกลงระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็น

ภาคี 

 

มาตรา ๑๓ ใบตราส่งอาจแสดงรายการดงัต่อไปนีดว้ยก็ได ้

(๑) ขอ้ความทีกาํหนดไม่ใหมี้การเปลียนถ่ายรถ 

(๒) ค่าธรรมเนียมทีผูส่้งตกลงชาํระนอกจากค่าธรรมเนียมการรับขนตาม

มาตรา ๑๒ (๑๐) 

(๓) จาํนวนเงินทีตอ้งชาํระเมือมีการส่งมอบของ 

(๔) การแสดงราคาของ และจาํนวนเงินทีแสดงถึงส่วนไดเ้สียพิเศษในการ

ส่งมอบ 

(๕) คาํสงัเกียวกบัการประกนัภยัทีผูส่้งใหไ้วแ้ก่ผูข้นส่ง 

(๖) กาํหนดระยะเวลาดาํเนินการขนส่งใหแ้ลว้เสร็จ 

(๗) รายการของเอกสารทีไดม้อบใหแ้ก่ผูข้นส่ง 

คู่สัญญาอาจแสดงรายการอืนทีเห็นวา่เป็นประโยชน์ไวใ้นใบตราส่งก็ได ้

 

2.4.1.2 หนา้ทีและสิทธิของผูข้นส่ง 

มาตรา ๑๔ ในการรับมอบของจากผูส่้ง ผูข้นส่งตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของรายการในใบตราส่ง ปริมาณ จาํนวนและนาํหนกั สภาพภายนอกแห่ง

ของและหีบห่อทีบรรจุของนนั 

ในกรณีทีผูข้นส่งพบว่าของทีรับมอบแตกต่างจากรายการทีระบุไวใ้ห้ผู ้

ขนส่งบนัทึกขอ้แตกต่างไวใ้นใบตราส่ง หากมิได้มีการบันทึกข้อแตกต่าง

ไว้ให้ถือว่าผู ้ขนส่งได้รับมอบของครบถ้วนและของนันอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ 

ถา้ผูข้นส่งไม่สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการตามวรรคหนึงได้

ผูข้นส่งตอ้งบนัทึกขอ้สงวนและเหตุทีไม่อาจตรวจสอบความถูกตอ้งไวใ้น

ใบตราส่งดว้ย หากมิได้มีการบนัทึกขอ้สงวนไวใ้ห้สันนิษฐานว่าของและ

หีบห่อนนัอยูใ่นสภาพดีจาํนวนหีบห่อ เครืองหมายพิเศษ และหมายเลขของ

หีบห่อถูกตอ้งตรงตามทีระบุไวใ้นใบตราส่ง 
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มาตรา ๑๕ ก่อนทีของจะไปถึงสถานทีทีระบุใหส่้งมอบ หากการรับขนของ

ตามสัญญากลายเป็นพน้วิสัย หรือโดยพฤติการณ์การรับขนของยงัสามารถ

ดาํเนินการต่อไปไดแ้ต่ตอ้งดาํเนินการแตกต่างไปจากสัญญา ใหผู้ข้นส่งแจง้

และถามเอาคาํสังจากผูม้ีสิทธิในการจดัการของนันตามมาตรา ๒๕ หรือ

มาตรา ๒๖ แลว้แต่กรณี 

ถา้ผูข้นส่งไม่สามารถแจง้และถามเอาคาํสังจากผูม้ีสิทธิในการจดัการของ 

หรือไดถ้ามเอาคาํสังแลว้แต่มิไดรั้บคาํสังจากบุคคลดงักล่าวภายในเวลาอนั

ควร ให้ผูข้นส่งดาํเนินการไดเ้ท่าทีจาํเป็นและเกิดประโยชน์แก่ผูม้ีสิทธิใน

การจดัการของนนั 

 

มาตรา ๑๖ เมือของไปถึงสถานทีทีระบุให้ส่งมอบ หากมีเหตุทีทาํให้ผูข้นส่ง

ไม่สามารถส่งมอบของให้แก่ผูรั้บตราส่งได้หรือผู ้รับตราส่งปฏิเสธไม่

ยอมรับมอบของ ให้ผูข้นส่งแจง้และถามเอาคาํสังจากผูส่้ง ทงันีให้นาํความ

ในมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในระหวา่งทีผูข้นส่งยงัมิไดรั้บคาํสังจากผูส่้งตามวรรคหนึง ผูรั้บตราส่งอาจ

เรียกให้ผูข้นส่งส่งมอบของนันแก่ตนได้แม้ผู ้รับตราส่งจะได้ปฏิเสธไม่

ยอมรับมอบของมาก่อนแลว้ก็ตาม 

หากเหตุทีทาํให้ผูข้นส่งไม่สามารถส่งมอบของไดน้นัเกิดขึนภายหลงัจากที

สิทธิในการจดัการของของผูส่้งสินสุดลงตามมาตรา ๒๖ (๑) ผูรั้บตราส่งมี

สิทธิสังให้ผูข้นส่งส่งมอบของแก่บุคคลอืน และให้ถือว่าผูรั้บตราส่งเป็นผู ้

ส่งและบุคคลอืนนันเป็นผูรั้บตราส่ง ทงันีให้นําความในวรรคหนึงและ

วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๗ ในกรณีทีผูข้นส่งไม่สามารถแจง้และถามเอาคาํสังจากผูม้ีสิทธิ

ในการจัดการของหรือได้ถามเอาค ําสังแล้วแต่มิได้รับคาํสังจากบุคคล

ดงักล่าว และถา้ของทีรับขนนนัเป็นของสดเสียไดห้ากการหน่วงชา้ไวจ้ะทาํ

ใหเ้กิดความเสียหายแก่ของ หรือถา้ราคาของนันไม่คุม้ค่าธรรมเนียมการรับ

ขน ผูข้นส่งอาจนาํของนนัออกขายทอดตลาดได ้
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เมือเอาของออกขายทอดตลาดแลว้ ให้ผูข้นส่งหักเงินไวเ้ป็นค่าธรรมเนียม

การรับขนหากมีเงินคงเหลือให้ส่งมอบให้แก่ผูมี้สิทธิในการจดัการของนัน

โดยเร็ว 

ผูข้นส่งต้องบอกกล่าวการดําเนินการตามวรรคหนึงให้ผูม้ีสิทธิในการ

จดัการของทราบโดยมิชกัชา้ 

 

มาตรา ๑๘ ผูข้นส่งมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามสมควรอนัเกิดจากการแจ้ง

และถามเอาคาํสังตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ และการ

ปฏิบติัตามคาํสังจากผูม้ีสิทธิในการจดัการของ 

 

มาตรา ๑๙ ผูข้นส่งชอบทีจะยึดหน่วงของไวก่้อนไดจ้นกว่าจะไดรั้บชาํระ

ค่าธรรมเนียมการรับขน หรือจนกวา่จะไดรั้บประกนัตามสมควร 

 

2.4.1.3 หนา้ทีสิทธิและความรับผิดของผูส่้งและผูรั้บตราส่ง 

มาตรา ๒๐ ผูส่้งตอ้งรับผิดต่อผูข้นส่งในความสูญหายหรือเสียหายอนัเกิด

จากความไม่ถูกตอ้งไม่ครบถว้น หรือไม่เพียงพอของรายละเอียดในใบตรา

ส่ง ดงัต่อไปนี 

(๑) รายละเอียดตามทีระบุไวใ้นมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 

และ (๑๒) 

(๒) รายละเอียดตามทีระบุไวใ้นมาตรา ๑๓ 

(๓) รายละเอียดหรือคาํสังอืนทีผูส่้งใหไ้วเ้พือการออกใบตราส่ง หรือเพือจด

แจง้ไวใ้นใบตราส่ง 

ถ้าผูข้นส่งได้จดแจ้งรายละเอียดในใบตราส่งตามทีผูส่้งร้องขอตามวรรค

หนึง ให้ถือว่าผูข้นส่งไดก้ระทาํการดงักล่าวในนามของผูส่้ง เวน้แต่ผูส่้งจะ

พิสูจน์ได้ว่าผู ้ขนส่งจดแจ้งรายละเอียดไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่

เพียงพอตามทีผูส่้งร้องขอ 

 

มาตรา ๒๑ ผูส่้งต้องรับผิดต่อผูข้นส่งในความเสียหายอันเกิดจากความ

บกพร่องในการบรรจุหีบห่อไม่ว่าความเสียหายนนัจะเกิดขึนกบับุคคลอืน 

ทรัพยสิ์นของบุคคลอืน หรืออุปกรณ์ทีใช้ในการขนส่ง รวมทงัค่าใช้จ่ายที
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เกิดขึนจากความบกพร่องในการบรรจุหีบห่อ เวน้แต่ความบกพร่องนันจะ

เห็นประจกัษห์รือในกรณีทีความบกพร่องนนัไม่เห็นประจกัษแ์ต่ผูข้นส่งได้

รู้ถึงความบกพร่องนนั 

ในขณะทีรับมอบของ และมิไดบ้นัทึกขอ้สงวนตามมาตรา ๑๔ ไว ้

 

มาตรา ๒๒ เพือประโยชน์แก่พิธีการทางศุลกากรหรือพิธีการอืน ซึงตอ้ง

ดาํเนินการก่อนส่งมอบของ ผูส่้งตอ้งแนบเอกสารทีจาํเป็นไปกบัใบตราส่ง 

รวมทังจัดเอกสารและข้อมูลทีผู ้ขนส่งต้องการให้แก่ผู ้ขนส่ง หรือ

ดาํเนินการใหผู้ข้นส่งเขา้ถึงขอ้มูลนนัได ้

ผูส่้งตอ้งรับผิดต่อผูข้นส่งในความเสียหายทีเกิดจากความไม่ถูกต้อง ไม่

ครบถว้นหรือไม่เพียงพอของเอกสารและขอ้มูลตามวรรคหนึง เวน้แต่ความ

เสียหายนนัเกิดจากการกระทาํของผูข้นส่ง 

 

มาตรา ๒๓ ก่อนทีจะมอบของทีมีสภาพทีอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูข้นส่ง 

ผูส่้งตอ้งแจง้สภาพอนัตรายแห่งของและขอ้ควรระวงัให้ผูข้นส่งทราบ เวน้

แต่ผูข้นส่งได้ทราบถึงสภาพทีอาจก่อให้เกิดอันตรายแห่งของนันแลว้ใน

ขณะทีรับมอบของ 

ถา้ผูส่้งไม่แจง้สภาพอนัตรายแห่งของและขอ้ควรระวงัให้ผูข้นส่งทราบ ผู ้

ส่งตอ้งรับผิดต่อผูข้นส่งในความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายอนัเกิดขึนหรือเป็น

ผลจากการขนถ่ายของนันลงจากรถทาํลาย หรือทาํให้หมดฤทธิตามความ

จาํเป็นแห่งกรณี 

 

มาตรา ๒๔ ในระหว่างทีของอยู่ในความดูแลของผูข้นส่ง แมผู้ส่้งไดป้ฏิบติั

ตามมาตรา ๒๓ และผูข้นส่งไดท้ราบถึงสภาพอนัตรายแห่งของนนัก็ตาม 

แต่ถ้าปรากฏในภายหลังว่าของนันจะเกิดเป็นอันตรายหรือเสียหายต่อ

บุคคลอืนหรือทรัพยสิ์นของบุคคลอืนอย่างแน่ชดั ผูข้นส่งมีสิทธิขนถ่ายของ

นนัลงจากรถ ทาํลาย หรือทาํให้หมดฤทธิตามความจาํเป็นแห่งกรณีได้โดย

ไม่ตอ้งชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูส่้ง 
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ในกรณีทีผูข้นส่งไม่ทราบถึงสภาพอันตรายแห่งของและข้อควรระวงั

นอกจากผูข้นส่งมีสิทธิดาํเนินการตามวรรคหนึงแลว้ ให้มีสิทธิเรียกร้อง

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการจากผูส่้งดว้ย 

 

มาตรา ๒๕ ในระหว่างทีของอยู่ในความดูแลของผูข้นส่ง ผูส่้งมีสิทธิสังให้

ผูข้นส่งเปลียนแปลงการขนส่ง โดยหยุดการขนส่ง ส่งของกลบัคืนสถานที

รับมอบของ เปลียนสถานทีส่งมอบของ หรือส่งมอบของแก่ผูรั้บตราส่งอืน

ทีมิใช่ผูรั้บตราส่งซึงระบุไวใ้นใบตราส่ง 

ในกรณีทีการเปลียนแปลงนนัไม่อยู่ในวิสัยทีสามารถดาํเนินการไดผู้ข้นส่ง

ตอ้งแจง้ผูส่้งทราบโดยทนัทีเพือทาํความตกลงใหม่ หากไม่สามารถตกลง

กนัไดใ้ห้ส่งของกลบัคืนสถานทีรับมอบของ 

เมือผูข้นส่งไดด้าํเนินการตามวรรคหนึงหรือวรรคสองแลว้ ผูข้นส่งชอบที

จะไดรั้บค่าธรรมเนียมการรับขนตามส่วนทีไดด้าํเนินการ รวมทงัค่าใชจ่้าย

อืนทีเกิดขึนเพราะเหตุหยุดการขนส่งส่งของกลบัคืนสถานทีรับมอบของ 

เปลียนสถานทีส่งมอบของ หรือส่งมอบของแก่ผูรั้บตราส่งอืนทีมิใช่ผูรั้บ

ตราส่งซึงระบุไวใ้นใบตราส่ง 

ความในมาตรานีไม่ใช้บงัคบัแก่กรณีทีผูส่้งไดก้าํหนดไวใ้นใบตราส่ง ให้

ผูรั้บตราส่งเป็นผูมี้สิทธิในการจดัการของนบัแต่เวลาทีไดมี้การออกใบตรา

ส่ง 

 

มาตรา ๒๖ สิทธิของผูส่้งในการจดัการของตามมาตรา ๒๕ ย่อมสินสุดลง 

เมือ 

(๑) ของไปถึงสถานทีทีระบุให้ส่งมอบ และผูรั้บตราส่งไดเ้รียกให้ผูข้นส่ง

ส่งมอบของนันหรือเรียกให้ผูข้นส่งมอบใบตราส่งฉบับทีสองและได้รับ

มอบใบตราส่งนนัแลว้ หรือ 

(๒) มีการส่งมอบของใหแ้ก่ผูรั้บตราส่ง 

เมือสิทธิของผูส่้งสินสุดลงแลว้ ให้ผูข้นส่งปฏิบติัตามคาํสังของผูรั้บตราส่ง 

 

มาตรา ๒๗ เมือผูรั้บตราส่งไดรั้บมอบของ หากเห็นประจกัษ์ว่าของนันได้

สูญหายบางส่วนหรือเสียหาย ผูรั้บตราส่งตอ้งโตแ้ยง้เป็นหนงัสือแก่ผูข้นส่ง
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ถึงการสูญหายหรือสภาพแห่งของทีเสียหายในขณะทีรับมอบของ หากการ

สูญหายบางส่วนหรือเสียหายนันไม่เห็นประจักษ์ผูรั้บตราส่งตอ้งโต้แยง้

เป็นหนงัสือต่อผูข้นส่งภายในเจ็ดวนัทาํการนบัแต่วนัทีไดรั้บมอบของ 

ในกรณีทีผูร้ับตราส่งมิไดโ้ตแ้ยง้เป็นหนงัสือตามวรรคหนึง ให้สันนิษฐาน

วา่ผูข้นส่งไดส่้งมอบของถูกตอ้งตามทีระบุไวใ้นใบตราส่ง 

 

2.4.2 พระราชบญัญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2.4.2.1 การรับขนของ 

มาตรา ๒๔ ในการรับขนของ ให้มีการส่งมอบใบตราส่งทางอากาศวิธีอืน

ซึงมีบนัทึกการรับขนของทีจะดาํเนินการ อาจใชแ้ทนการส่งมอบใบตราส่ง

ทางอากาศไดแ้ละถา้มีการใชว้ธีิอืนและผูต้ราส่งร้องขอ ให้ผูข้นส่งส่งมอบ

ใบรับของซึงบ่งบอกขอ้มูลของทีส่งและการเขา้ถึงขอ้มูลทีมีอยู่ในบันทึก

โดยวิธีอืนนนัให้แก่ผูต้ราส่ง 

 

มาตรา ๒๕ ใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของตอ้งมีรายการอย่างนอ้ยตาม

มาตรา ๙ วรรคหนึงรวมถึงขอ้ความแสดงถึงนาํหนกัแห่งของทีส่งดว้ย 

 

มาตรา ๒๖ ในกรณีทีจะตอ้งปฏิบตัิตามพิธีการทางศุลกากร ทางการตาํรวจ

และของหน่วยงานอืนทีมีอาํนาจทาํนองเดียวกนั ผูต้ราส่งอาจถูกเรียกให้ส่ง

มอบเอกสารแสดงถึงสภาพแห่งของไดค้วามในวรรคหนึงไม่มีผลเป็นการ

ก่อให้เกิดหนา้ที ภาระผูกพนั หรือความรับผิดแก่ผูข้นส่ง 

 

มาตรา ๒๗ ให้ผูต้ราส่งจดัทาํใบตราส่งทางอากาศเป็นตน้ฉบบัจาํนวนสาม

ฉบบั ดงัต่อไปนี 

(๑) ฉบบัทีหนึง ให้ระบุไวว้่า “สําหรับผูข้นส่ง” โดยให้ผูต้ราส่งลงลายมือ

ชือไว ้

(๒) ฉบบัทีสอง ให้ระบุไวว้า่ “สําหรับผูรั้บตราส่ง” โดยให้ผูต้ราส่งและผู ้

ขนส่งลงลายมอืชือไว ้

(๓) ฉบบัทีสาม ให้ผูข้นส่งลงลายมือชือและมอบให้แก่ผูต้ราส่งไวภ้ายหลงั

จากทีผูข้นส่งไดรั้บของไวแ้ลว้ 
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การลงลายมือ ชือของผู ้ตราส่งและ ผู ้ขนส่งอาจใช้วิ ธีการพิมพ์หรือ

ประทบัตราแทนก็ไดใ้นกรณีทีผูต้ราส่งร้องขอใหผู้ข้นส่งเป็นผูจ้ดัทาํใบตรา

ส่งทางอากาศ ให้ถือว่าผูข้นส่งจดัทาํใบตราส่งทางอากาศนันในนามของผู ้

ตราส่ง เวน้แต่จะพิสูจน์ไดเ้ป็นอยา่งอืน 

 

มาตรา ๒๘ ในกรณีทีมีการรับขนของมากกวา่หนึงหีบห่อ 

(๑) ผูข้นส่งมีสิทธิเรียกให้ผูต้ราส่งจดัทาํใบตราส่งทางอากาศแยกต่างหาก

จากกนั 

(๒) เมือมีการใชวิ้ธีอืนแทนการส่งมอบใบตราส่งทางอากาศตามมาตรา ๒๔ 

วรรคสองผูต้ราส่งมีสิทธิเรียกให้ผูข้นส่งส่งมอบใบรับของแยกต่างหากจาก

กนั 

 

มาตรา ๒๙ การไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา 

๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ไม่กระทบต่อการมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญา

รับขนทางอากาศ และสัญญานนัยงัอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติันี 

 

มาตรา ๓๐ ผูต้ราส่งตอ้งรับผิดชอบในความถูกตอ้งของรายการและขอ้ความ

เกียวกบัของทีตนหรือบุคคลซึงกระทาํการในนามของตนระบุไวใ้นใบตรา

ส่งทางอากาศ หรือทีใหไ้วแ้ก่ผูข้นส่งเพือระบุไวใ้นใบรับของหรือในบนัทึก

โดยวิธีอืนตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง 

ความในวรรคหนึงให้ใช้บงัคบัแก่กรณีทีบุคคลซึงกระทาํการในนามของผู ้

ตราส่งเป็นตวัแทนของผูข้นส่งดว้ย 

ผูต้ราส่งตอ้งชดใช้แก่ผูข้นส่ง สําหรับความเสียหายทงัปวงทีเกิดขึนแก่ผู ้

ขนส่งหรือแก่บุคคลอืนซึงผูข้นส่งตอ้งรับผิด เพราะเหตุแห่งความผิดแบบ

แผน ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่ครบถว้นของรายการและขอ้ความทีผู ้

ตราส่งหรือบุคคลซึงกระทาํการในนามของผูต้ราส่งไดใ้ห้ไว ้

ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัมาตรานี ผูข้นส่งตอ้งชดใชแ้ก่ผูต้ราส่งสําหรับความ

เสียหายทงัปวงทีเกิดขึนแก่ผูต้ราส่งหรือแก่บุคคลอืนซึงผูต้ราส่งตอ้งรับผิด 

เพราะเหตุแห่งความผิดแบบแผน ความไม่ถูกตอ้งหรือความไม่ครบถว้น

ของรายการและขอ้ความทีผูข้นส่งหรือบุคคลซึงกระทาํการในนามของผู ้
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ขนส่งไดร้ะบุไวใ้นใบรับของหรือไดร้ะบุไวใ้นบนัทึกโดยวิธีอืนตามมาตรา 

๒๔ วรรคสอง 

 

มาตรา ๓๑ ใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของ ถือเป็นพยานหลักฐาน

เบืองตน้ของการทาํสัญญา การรับของ และเงือนไขการรับขนทีระบุไวใ้น

ใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของนัน 

ขอ้ความใด ๆ ในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของทีเกียวกบันาํหนกั มิติ

และการบรรจุรวมถึงข้อความเกียวกับจํานวนหีบห่อแห่งของ เป็น

พยานหลกัฐานเบืองตน้ของขอ้เท็จจริงทีระบุไวใ้นใบตราส่งทางอากาศหรือ

ใบรับของ ส่วนขอ้ความในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของทีเกียวกับ

ปริมาณ ปริมาตร หรือสภาพแห่งของ ไม่อาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานยนัต่อผู ้

ขนส่งได้เวน้แต่ผูข้นส่งได้ทาํการตรวจสอบปริมาณปริมาตร หรือสภาพ

แห่งของนันแลว้ต่อหน้าผูต้ราส่ง และได้ระบุไวใ้นใบตราส่งทางอากาศ

หรือใบรับของว่าไดท้าํการตรวจสอบปริมาณ ปริมาตร หรือสภาพแห่งของ

นันต่อหน้าผูต้ราส่ง หรือเป็นขอ้ความในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับ

ของทีระบุเกียวกบัสภาพทีเห็นประจกัษแ์ห่งของนนั 

 

มาตรา ๓๒ เมือผูต้ราส่งไดป้ฏิบติัตามภาระผูกพนัทงัปวงตามสัญญารับขน

ทางอากาศแลว้ผูต้ราส่งมีสิทธิจดัการกบัของ ดงัต่อไปนี 

(๑) ถอนของออก ณ ท่าอากาศยานตน้ทางหรือท่าอากาศยานปลายทาง 

(๒) ใหง้ดการขนส่งของในระหวา่งการเดินทาง ณ ทีทีอากาศยานลง 

(๓) ให้ส่งมอบของแก่บุคคลอืนทีมิใช่ผูรั้บตราส่งทีระบุชือไวแ้ต่เดิม ณ ถิน

ปลายทางหรือในระหวา่งการเดินทาง 

(๔) ให้ส่งของกลบัคืนมายงัท่าอากาศยานตน้ทาง 

ผูต้ราส่งจะตอ้งไม่ใชสิ้ทธิจดัการกบัของตามวรรคหนึงในทางทีจะเสียหาย

แก่ผูข้นส่งหรือผูต้ราส่งรายอืน และจะตอ้งชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ อนัเกิดขึน

จากการทีตนไดใ้ชสิ้ทธินนั 

ถา้เป็นการพน้วิสัยทีจะปฏิบตัิตามคาํสังของผูต้ราส่ง ผูข้นส่งจะตอ้งแจง้ให้

ผูต้ราส่งทราบโดยพลนั 
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ถา้ผูข้นส่งปฏิบติัตามคาํสังของผูต้ราส่ง โดยไม่เรียกให้ผูต้ราส่งแสดงใบ

ตราส่งทางอากาศฉบบัทีมอบให้แก่ผูต้ราส่งหรือใบรับของทีมอบให้แก่ผู ้

ตราส่ง ผูข้นส่งตอ้งรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึนแต่การปฏิบัติ

ตามคาํสังนนัต่อบุคคลทีครอบครองใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของนัน

โดยชอบด้วยกฎหมายทงันีไม่เป็นการเสือมเสียแก่สิทธิของผูข้นส่งทีจะ

ไดรั้บชดใชค้ืนจากผูต้ราส่ง 

สิทธิของผูต้ราส่งตามวรรคหนึงย่อมสินสุดลง เมือสิทธิของผูรั้บตราส่ง

เริมตน้ขึนตามมาตรา ๓๓ แต่ถา้ผูรั้บตราส่งปฏิเสธการรับของหรือไม่อาจ

ติดต่อกบัผูรั้บตราส่งไดผู้ต้ราส่งย่อมมีสิทธิจดัการกบัของนันอีก 

 

มาตรา ๓๓ เวน้แต่ผูต้ราส่งไดใ้ชสิ้ทธิตามมาตรา ๓๒ ไปแลว้ เมือของมาถึง

ถินปลายทางและผูรั้บตราส่งไดช้าํระค่าภาระติดพนัทีตอ้งช าระ รวมทงัได้

ปฏิบตัิตามเงือนไขของการรับขนแลว้ ผูรั้บตราส่งมีสิทธิเรียกให้ผูข้นส่งส่ง

มอบของใหแ้ก่ตน 

ผูข้นส่งมีหนา้ทีแจง้ให้ผูรั้บตราส่งทราบเมือของมาถึงถินปลายทาง เวน้แต่

จะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอืน 

ถ้าผูข้นส่งยอมรับการสูญหายแห่งของ หรือถ้าของยงัมาไม่ถึงเมือพน้ก 

าหนดเจ็ดวนันบัแต่วนัทีของนนัควรจะมาถึง ผูรั้บตราส่งชอบทีจะบงัคบัเอา

แก่ผูข้นส่งซึงสิทธิทงัหลายอนัเกิดแต่สัญญารับขนทางอากาศนนัได ้

 

มาตรา ๓๔ ผูต้ราส่งและผูรั้บตราส่งต่างสามารถบงัคบัใช้สิทธิทงัปวงทีมี

ตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ในนามของตนเอง ไม่ว่าจะกระทาํเพือ

ประโยชน์ของตนเองหรือเพือประโยชน์ของบุคคลอืนทงันีผูต้ราส่งหรือ

ผูรั้บตราส่งจะตอ้งปฏิบตัิตามภาระผูกพนัทงัปวงทีกาํหนดไวใ้นสัญญารับ

ขนทางอากาศดว้ย 

 

มาตรา ๓๕ บทบญัญติัมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ไม่กระทบ

ต่อความเกียวพันระหว่างผู ้ตราส่งและผู ้รับตราส่ง หรือความเกียวพัน

ระหว่างกนัของบุคคลภายนอกซึงไดสิ้ทธิทงัหลายมาจากผูต้ราส่งหรือจาก

ผูรั้บตราส่ง 
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ความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ จะปฏิบัติให้แตกต่าง

ออกไปไดต้่อเมือกาํหนดไวช้ดัแจง้ในใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของ 

 

มาตรา ๓๖ ผูต้ราส่งตอ้งให้ขอ้มูลและเอกสารทีจาํเป็นต่อการปฏิบติัตามพิธี

การ 

ทางศุลกากร ทางการตาํรวจ หรือของหน่วยงานอืนทีมีอาํนาจทําานอง

เดียวกนั ก่อนทีจะส่งมอบของให้แก่ผูรั้บตราส่ง และผูต้ราส่งจะตอ้งรับผิด

ต่อผูข้นส่งในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดจากการทีขอ้มูลหรือเอกสารเช่นวา่

นันขาดหาย ไม่เพียงพอ หรือผิดแบบแผน เวน้แต่ความเสียหายนันเกิดขึน

จากความผิดของผูข้นส่งหรือลูกจา้งหรือตวัแทนของผูข้นส่ง 

ผูข้นส่งไม่มีหน้าทีในการตรวจสอบความถูกตอ้งหรือความเพียงพอของ

ขอ้มูลหรือเอกสารตามวรรคหนึง 

 

มาตรา ๓๗ ผูข้นส่งต้องรับผิดในความเสียหายทีเกิดขึนจากการทีของถูก

ทาํลาย สูญหายหรือเสียหาย โดยมีเงือนไขเพียงว่าเหตุการณ์ทีก่อให้เกิด

ความเสียหายนนัเกิดขึนในระหว่างการรับขนทางอากาศ 

ผูข้นส่งไม่ตอ้งรับผิดในความเสียหายทีเกิดขึน หากพิสูจน์ไดว้่าการทีของ

ถูกทาํลายสูญหาย หรือเสียหายนนัเป็นผลมาจากเหตุหนึงเหตุใด ดงัต่อไปนี 

(๑) ความชาํรุดบกพร่อง คุณภาพ หรือการเสือมสภาพแห่งของนนัเอง 

(๒) การบรรจุหีบห่อทีบกพร่องแห่งของนนั ซึงกระทาํโดยบุคคลอืนทีมิใช่

ผูข้นส่ง หรือลูกจา้งหรือตวัแทนของผูข้นส่ง 

(๓) การปฏิบติัการทางสงครามหรือการขดัแยง้ทางอาวุธ 

(๔) การกระทาํของเจา้หนา้ทีซึงปฏิบติัหนา้ทีอนัเกียวกบัการนาํของเขา้ การ

นาํของออก หรือการนาํของผา่นแดน 

การรับขนทางอากาศตามมาตรานี ให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาทีของอยู่

ในหนา้ทีดูแลรักษาของผูข้นส่งดว้ย 

ช่วงเวลาของการรับขนทางอากาศ ไม่รวมถึงการรับขนทางบก ทางทะเล 

หรือทางนาํภายในประเทศ ทีดาํเนินการนอกท่าอากาศยาน เวน้แต่ 

(๑) การรับขนทางบก ทางทะเล หรือทางนาํนนั เกิดขึนในการปฏิบัติการ

ตามสัญญาสําหรับการรับขนทางอากาศเพือวตัถุประสงคใ์นการขนขึน การ
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ขนลง การส่งมอบ หรือการถ่ายลาํ ในกรณีเช่นนีให้สันนิษฐานไวก่้อนว่า

ความเสียหายทีเกิดขึนเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนในระหว่างการรับ

ขนทางอากาศเวน้แต่จะพิสูจน์ไดเ้ป็นอยา่งอืน 

(๒) ผูข้นส่งใชก้ารขนส่งรูปแบบอืนโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูต้ราส่ง 

ตลอดเส้นทางหรือบางส่วนของเส้นทางแทนการรับขนซึงคู่สัญญาได้ทาํ

ความตกลงใหท้าํการรับขนทางอากาศไว ้ให้ถือวา่การขนส่งรูปแบบอืนนนั

อยูใ่นช่วงเวลาของการรับขนทางอากาศดว้ย 

 

มาตรา ๓๘ ให้นําความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่ความรับผิดของผู ้

ขนส่งในความเสียหายทีเกิดขึนจากกรณีล่าชา้ในการรับขนของโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๙ ความรับผิดของผูข้นส่งในกรณีทีของถูกทาํลาย สูญหาย หรือ

เสียหาย หรือในกรณีทีของล่าช้า ให้จาํกดัไวเ้พียงสิบเก้าหน่วยสิทธิพิเศษ

ถอนเงิน* ต่อหนึงกิโลกรัม เวน้แต่ ในขณะทีส่งมอบหีบห่อให้แก่ผูข้นส่ง ผู ้

ตราส่งไดบ้อกกล่าวไวเ้ป็นพิเศษถึงส่วนไดเ้สียทีจะไดรั้บในการส่งมอบหีบ

ห่อ ณ ถินปลายทางและไดช้าํระเงินเพิมเติมในกรณีทีตอ้งชาํระแลว้ 

ในกรณีทีผูต้ราส่งไดบ้อกกล่าวและไดช้าํระเงินเพิมเติมในกรณีทีตอ้งชาํระ

ตามวรรคหนึงแลว้ผูข้นส่งย่อมต้องรับผิดชาํระเงินจาํนวนไม่เกินทีบอก

กล่าวไว ้เวน้แต่พิสูจน์ไดว้่าจาํนวนเงินทีบอกกล่าวไวน้นัสูงกว่าส่วนไดเ้สีย

ทีแทจ้ริงทีผูต้ราส่งจะไดรั้บเมือมีการส่งมอบ ณ ถินปลายทาง 

* มาตรา ๓ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาเปลียนแปลงเกณฑจ์ ากดัความรับผิด

ของผูข้นส่งตามกฎหมายว่าดว้ยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ไดก้ าหนดใหเ้ป็นยสิีบสองหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (๒๒ SDRs) 

 

มาตรา ๔๐ ในกรณีทีของบางส่วนหรือสิงใด ๆ ทีอยู่ในของนนั ถูกทาํลาย 

สูญหาย หรือเสียหาย หรือในกรณีทีของล่าช้า นําหนักทีจะใช้เ ป็น

ข้อพิจารณาในการกาํหนดจาํนวนเงินสําหรับการจาํกดัความรับผิดของผู ้

ขนส่ง ให้คิดนาํหนกัทงัหมดของหีบห่อทีถูกทาํลาย สูญหาย เสียหาย หรือ

ล่าชา้ แลว้แต่กรณี 
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ถา้การถูกทาํลาย สูญหาย เสียหาย หรือกรณีล่าชา้แก่บางส่วนแห่งของหรือ

แก่สิงใด ๆ ทีอยู่ในของนนัมีผลกระทบต่อมูลค่าของหีบห่ออืนทีส่งโดยใบ

ตราส่งทางอากาศเดียวกัน หรือใบรับของเดียวกัน หรือบนัทึกเดียวกันที

บนัทึกโดยวิธีอืนตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ให้ใช้นาํหนักทงัหมดของหีบ

ห่อเดียวหรือหลายหีบห่อเช่นว่านันเป็นขอ้พิจารณาในการกาํหนดเกณฑ์

จาํกดัความรับผิดของผูข้นส่งดว้ย 

 

มาตรา ๔๑ เกณฑ์จาํกัดความรับผิดทีกาํหนดในมาตรา ๓๙ ไม่กระทบถึง

การพิพากษาของศาลทีจะให้มีการชาํระค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายใน

การดาํเนินคดีพร้อมทงัดอกเบียใหแ้ก่โจทก ์

ความในวรรคหนึงไม่ใช้บงัคบัในกรณีทีจาํนวนค่าเสียหายทีศาลพิพากษา

ให้แก่โจทก์ ไม่เกินจาํนวนเงินทีผูข้นส่งไดเ้สนอทีจะชาํะให้แก่โจทก์เป็น

หนังสือภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วนัทีเกิดเหตุทีทาํให้เกิดความ

เสียหาย หรือก่อนวนัยืนฟ้องคดีถ้าได้ฟ้องคดีก่อนสินระยะเวลาดังกล่าว 

โดยเมือคาํนวณแล้วโจทก์มีสิทธิได้รับไม่เกินเกณฑ์จาํกัดความรับผิดที

กาํหนดไวใ้นมาตรา ๓๙ 

 

มาตรา ๔๒ ขอ้กาํหนดใด ๆ ในการรับขนของทีมุ่งจะปลดเปลืองผูข้นส่งให้

หลุดพน้จากความรับผิด หรือทีมุ่งกาํหนดเกณฑจ์าํกดัความรับผิดให้ตาํกวา่

ทีบญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญติันี ให้ขอ้กาํหนดนนัเป็นโมฆะ แต่ความเป็น

โมฆะของข้อกาํหนดเช่นว่านันไม่ทาํให้สัญญาทงัฉบับเป็นโมฆะ และ

สัญญานนัยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติันี 

 

มาตรา ๔๓ ในกรณีทีมีการฟ้องลูกจา้งหรือตวัแทนของผูข้นส่งในมูลความ

เสียหายทีเกิดขึนตามพระราชบญัญติันีเกียวกบัการรับขนของ ถา้ลูกจา้งหรือ

ตวัแทนของผูข้นส่งนนัพิสูจน์ไดว้า่ตนไดก้ระทาํภายในขอบเขตหนา้ทีการ

งานของตน ลูกจา้งหรือตวัแทนของผูข้นส่งนนัมีสิทธิทีจะใช้เงือนไขและ

เกณฑจ์ ากดัความรับผิดซึงผูข้นส่งมีสิทธิอา้งไดต้ามพระราชบญัญติันี 

ในกรณีตามวรรคหนึง ยอดรวมของจาํนวนทีจะได้รับจากผูข้นส่ง และ

ลูกจา้งและตวัแทนของผูข้นส่งตอ้งไม่เกินเกณฑจ์าํกดัความรับผิดเช่นวา่นนั  
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*มาตรา ๔๔ การทีผูม้ีสิทธิรับของไดรั้บมอบของโดยไม่มีการทกัทว้ง ยอ่ม

เป็นพยานหลกัฐานเบืองตน้ว่าไดม้ีการส่งมอบของทีอยูใ่นสภาพดีและตรง

ตามใบตราส่งทางอากาศ หรือใบรับของหรือบนัทึกโดยวิธีอืนตามมาตรา 

๒๔ วรรคสอง 

ในกรณีทีมีความเสียหายเกิดขึนแก่ของ ผูม้ีสิทธิรับของต้องทกัทว้งต่อผู ้

ขนส่งภายหลงัจากทีพบความเสียหายนนัโดยพลนั และอยา่งชา้ทีสุดภายใน

สิบสีวนันบัแต่วนัทีไดรั้บมอบของดงักล่าว 

ในกรณีล่าช้าในการรับขน ผูม้ีสิทธิรับของตอ้งทกัท้วงต่อผูข้นส่งภายใน

ยสิีบเอด็วนันบัแต่วนัทีผูม้ีสิทธิรับของไดรั้บของนนั 

การทกัทว้งตามมาตรานี ตอ้งทาํเป็นหนังสือและมอบหรือส่งให้ถึงผูข้นส่ง

ภายในระยะเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม แลว้แต่กรณี 

ในกรณีทีผูม้ีสิทธิรับของไม่ทักทว้งภายในระยะเวลาทีกาํหนดตามวรรค

สองหรือวรรคสามจะฟ้องผูข้นส่งมิได ้เวน้แต่เป็นกรณีกลฉ้อฉลของฝ่ายผู ้

ขนส่ง 

*แก้ไขเพิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัการรับขนทางอากาศ

ระหว่างประเทศ (ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มาตรา ๔๕ ในกรณี ที การรับขนของดาํเนินการโดยผู ้ขนส่งหลายคนหลาย

ทอดซึงเป็นการรับขนเดียวโดยไม่แบ่งแยกตามมาตรา ๔ วรรคสาม ผูข้นส่ง

แต่ละทอดย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี และให้ถือว่าเป็น

คู่สัญญาคนหนึงของสัญญารับขนทางอากาศเท่าทีเกียวกบัส่วนของการรับ

ขนซึงดาํเนินการภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูข้นส่งทอดนนั 

ในกรณีทีมีการรับขนตามวรรคหนึง ผูต้ราส่งย่อมมีสิทธิฟ้องผูข้นส่งทอด

แรก และผูรั้บตราส่งทีมีสิทธิรับมอบของย่อมมีสิทธิฟ้องผูข้นส่งทอด

สุดท้าย นอกจากนันผูต้ราส่งหรือผูรั้บตราส่งยงัอาจฟ้องผูข้นส่งทอดที

ดาํเนินการรับขนในระหว่างทีของถูกทาํลาย สูญหาย หรือเสียหาย หรือ

กรณีทีของล่าชา้เกิดขึนไดด้้วยทงันี ผูข้นส่งทุกทอดทีกล่าวมานนัจะตอ้งรับ

ผิดร่วมกนัและแทนกนัต่อผูต้ราส่งหรือผูรั้บตราส่ง 
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2.4.2.2 การรับขนร่วมกนั 

มาตรา ๔๖ ภายใตบ้ังคบัมาตรา ๓๗ วรรคสี ในกรณีทีมีการรับขนร่วมกนั 

และไดด้าํเนินการส่วนหนึงโดยทางอากาศและส่วนอืนโดยการรับขนโดย

รูปแบบอืน ให้ใช้บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญตัินีบงัคบัเฉพาะกับช่วงที

ดาํเนินการรับขนทางอากาศ 

**การรับขนร่วมกนัตามวรรคหนึง คู่สัญญาจะระบุขอ้กาํหนดเกียวกบัการ

รับขนโดยรูปแบบอืนไวใ้นเอกสารการรับขนทางอากาศดว้ยก็ได ้

 

2.4.2.3 การรับขนทางอากาศทีดาํเนินการโดยบุคคลอืนทีมิใช่ผูข้นส่งตามสัญญา

มาตรา ๔๗ บทบญัญติัแห่งหมวดนีใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีทีผูข้นส่งตามสัญญา

ในฐานะตัวการทําสัญญารับขนทางอากาศซึงอยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบญัญติันีกับคนโดยสารหรือผูต้ราส่งหรือบุคคลซึงกระทาํการใน

นามของคนโดยสารหรือผูต้ราส่งนัน และผูข้นส่งตามความเป็นจริงเป็น

ผูด้าํเนินการโดยอาศยั 

อาํนาจของผูข้นส่งตามสัญญากระทาํการขนส่งตลอดเส้นทางหรือส่วนหนึง

ของเส้นทางของการขนส่ง แต่มิได้เป็นผูข้นส่งหลายคนหลายทอดตาม

ความในพระราชบญัญติันี ทงันี ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่ามีการให้อาํนาจ 

เช่นว่านนั เวน้แต่จะพิสูจน์ไดเ้ป็นอยา่งอืน 

 

มาตรา ๔๘ ถา้ผูข้นส่งตามความเป็นจริงดาํเนินการรับขนตลอดเส้นทาง

หรือบางส่วนของเส้นทางการรับขนตามมาตรา ๔๗ ให้ผูข้นส่งตามสัญญา

และผูข้นส่งตามความเป็นจริงอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญตัินี โดยให้

ผูข้นส่งตามสัญญารับผิดสําหรับการรับขนทงัหมดตามทีมุ่งหมายในสัญญา

ส่วนผูข้นส่งตามความเป็นจริงให้รับผิดเฉพาะการรับขนในส่วนทีตนเป็น

ผูด้าํเนินการเท่านนั เวน้แต่จะไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอืนในหมวดนี 

 

มาตรา ๔๙ การกระทาํและละเวน้การกระทาํของผูข้นส่งตามความเป็นจริง

และของลูกจา้งและตวัแทนของผูข้นส่งตามความเป็นจริงซึงกระทาํภายใน

ขอบเขตหน้าทีการงานของตนทีเกียวกับการรับขนซึงดําเนินการโดยผู ้
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ขนส่งตามความเป็นจริง ให้ถือว่าเป็นการกระทาํและละเวน้การกระทาํของ

ผูข้นส่งตามสัญญาดว้ย  

ในกรณีทีการรับขนดาํเนินการโดยผูข้นส่งตามความเป็นจริง ให้ถือว่าการ

กระทาํและละเวน้การกระทาํของผูข้นส่งตามสัญญา และของลูกจ้างและ

ตวัแทนของผูข้นส่งตามสัญญา ซึงกระทาํภายในขอบเขตหนา้ทีการงานของ

ตน เป็นการกระทาํและละเวน้การกระทาํของผูข้นส่งตามความเป็นจริงดว้ย 

แต่การกระทาํ 

หรือละเวน้การกระทาํเช่นว่านนัไม่ทาํใหผู้ข้นส่งตามความเป็นจริงตอ้งรับ

ผิดเกินกวา่จาํนวนทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี  

ความตกลงพิเศษทีผูข้นส่งตามสัญญาเขา้ผูกพนันอกเหนือจากทีบญัญัติไว้

ในพระ ราชบัญญัติ นีการสละสิทธิหรือข้อต่อสู้ตามทีบัญญัติไว้ใน

พระราชบญัญติันี หรือการบอกกล่าวไวเ้ป็นพิเศษถึงส่วนได้เสียทีจะได้รับ

เมือมีการส่งมอบ ณ ถินปลายทางตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๓๙ ย่อมไม่มี

ผลกระทบตอ่ผูข้นส่งตามความเป็นจริง เวน้แต่ผูข้นส่งตามความเป็นจริงจะ

ไดต้กลงดว้ย 

 

มาตรา ๕๐ การทกัทว้งทีจะทาํต่อผูข้นส่งหรือคาํสังทีจะแจง้แก่ผูข้นส่งตาม

พระราชบญัญตัินีให้มีผลเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะแจ้งแก่ผูข้นส่งตามสัญญา

หรือผูข้นส่งตามความเป็นจริง แต่คาํสังตามมาตรา ๓๒ จะมีผลต่อเมือได้

แจง้คาํสังนนัแก่ผูข้นส่งตามสัญญาแลว้เท่านนั  

 

มาตรา ๕๑ ในการรับขนซึงปฏิบติัการโดยผูข้นส่งตามความเป็นจริง หาก

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผูข้นส่งตามความเป็นจริงหรือของผูข้นส่งตาม

สัญญาพิสูจน์ได้ว่าตนได้กระทาํภายในขอบเขตหน้าทีการงานของตน 

ลูกจา้งหรือตวัแทนของผูข้นส่งนนัย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์จากเงือนไขและ

เกณฑ์จาํกัดความรับผิดตามพระราชบญัญติันีบงัคับกับผูข้นส่งทีตนเป็น

ลูกจา้งหรือตวัแทนได ้เวน้แต่พิสูจน์ไดว้่าลูกจ้างหรือตวัแทนของผูข้นส่ง

นันไดก้ระทาํการในลกัษณะทีไม่สามารถอา้งเกณฑ์จาํกดัความรับผิดตาม

พระราชบญัญตัินีได ้
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มาตรา ๕๒ ในการรับขนซึงดาํเนินการโดยผูข้นส่งตามความเป็นจริง ยอด

รวมของค่าเสียหายทีจะไดรั้บการชดใชจ้ากผูข้นส่งตามความเป็นจริงและผู ้

ขนส่งตามสัญญา และจากลูกจา้งและตวัแทนของผูข้นส่งดงักล่าวทีกระทาํ

ภายในขอบเขตหน้าทีการงานของตน จะต้องไม่เกินจาํนวนสูงสุดทีจะ

ได้รับจากผูข้นส่งตามสัญญาหรือจากผูข้นส่งตามความเป็นจริงภายใต้

พระราชบญัญติันี ทงันี บุคคลทีกล่าวในมาตรานีไม่ตอ้งรับผิดในจาํนวนที

เกินกวา่เกณฑจ์าํกดัความรบัผิดสาํหรับบุคคลนนั  

 

มาตรา ๕๓ ขอ้กาํหนดใด ๆ ทีมุ่งจะปลดเปลืองผูข้นส่งตามสัญญาหรือผู ้

ขนส่งตามความเป็นจริงให้หลุดพน้จากความรับผิดตามหมวดนีหรือทีมุ่ง

กําหนดเกณฑ์จํากัดความรับผิดให้ตํากว่าทีใช้บังคับในหมวดนีให้

ขอ้กาํหนดนนัเป็นโมฆะ แตค่วามเป็นโมฆะของขอ้กาํหนดเช่นวา่นันไม่ทาํ

ใหส้ัญญาทงัฉบบัเป็นโมฆะ และสัญญานนัยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งหมวด

นี 

*มาตรา ๕๓/๑ บทบญัญติัแห่งหมวดนี ไม่กระทบต่อสิทธิและภาระผูกพนั

ระหว่างกันของบรรดาผูข้นส่ง รวมถึงสิทธิไล่เบียหรือการชดใช้ความ

เสียหายใด ๆ เวน้แต่ทีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๕๖/๒ 

 

2.4.3 พระราชบญัญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ 

2.4.3.1 หนา้ทีและสิทธิของผูข้นส่ง 

มาตรา ๘  ก่อนบรรทุกของลงเรือหรือก่อนทีเรือนนัจะออกเดินทาง ผูข้นส่ง

มีหนา้ทีตอ้ง 

(๑) ทาํให้เรืออยู่ในสภาพทีสามารถเดินทะเลไดอ้ย่างปลอดภยัในเส้นทาง

เดินเรือนนั 

(๒) จดัให้มีคนประจาํเรือ เครืองมือ เครืองใช้ เครืองอุปกรณ์ และสิงจาํเป็น

ใหเ้หมาะสมแก่ความตอ้งการสาํหรับเรือนัน และ 

(๓) จัดระวางบรรทุกและส่วนอืน ๆ ทีใช้บรรทุกของให้เหมาะสมและ

ป ล อ ด ภั ย ต า ม ส ภ า พ แ ห่ ง ข อ ง ที จ ะ รั บ  ข น ส่ ง  แ ล ะ รั ก ษ า  เ ช่ น 

เครืองปรบัอากาศ ห้องเยน็ เป็นตน้ 
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ในการปฏิบติัหน้าทีตามมาตรานี ผูข้นส่งตอ้งกระทาํการทงัปวงเท่าทีเป็น

ธรรมดาและสมควรจะตอ้งกระทาํสําหรับผูป้ระกอบอาชีพรับขนของทาง

ทะเล 

 

มาตรา ๙  ถ้ามีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึงตามมาตรา ๘ เกิดขึน

หลงัจากบรรทุกของลงเรือหรือเมือเรือนนัออกเดินทางแลว้ ผูข้นส่งจะตอ้ง

จัดการแก้ไขความบกพร่องนันโดยเร็วทีสุดเท่าทีอยู่ในวิสัยทีผูป้ระกอบ

อาชีพรับขนของทางทะเลจะทาํไดใ้นภาวะเช่นนนั 

  

มาตรา ๑๐  ผูข้นส่งตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและปฏิบตัิการให้เหมาะสมใน

การบรรทุกลงเรือ การยกขน การเคลือนยา้ย การเก็บรักษา การดูแลและการ

ขนถ่ายซึงของทีตนทาํการขนส่ง 

  

มาตรา ๑๑  ผูข้นส่งมีสิทธิบรรทุกของบนปากระวางเฉพาะในกรณีทีได้ตก

ลงกับผูส่้งของ หรือเป็นการกระทาํตามทีกฎหมายบญัญัติ หรือเป็นการ

ปฏิบติัตามประเพณีทางการคา้เกียวกบัการบรรทุกของเช่นนนั 

ถ้าผูข้นส่งและผูส่้งของตกลงกันให้บรรทุกหรืออาจบรรทุกของบนปาก

ระวางได ้ผูข้นส่งตอ้งจดแจง้ขอ้ตกลงดงักล่าวไวใ้นใบตราส่งหรือเอกสาร

อืนอนัเป็นหลกัฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเลในกรณีทีไม่มีการออก

ใบตราส่ง 

ถา้ไม่มีการจดแจง้ขอ้ความในใบตราส่งหรือเอกสารอืนตามวรรคสอง หาก

ผูข้นส่งอา้งวา่มีขอ้ตกลงกนั ให้ผูข้นส่งมีหนา้ทีพิสูจน์ถึงขอ้ตกลงนนั แต่จะ

ยกขึนเป็นข้อต่อสู้ผูรั้บตราส่งหรือบุคคลภายนอกซึงได้ใบตราส่งหรือ

เอกสารอืนมาโดยไม่รู้ถึงขอ้ตกลงนนัมิได ้

ถา้มีการบรรทุกของบนปากระวางโดยขดัต่อบทบญัญติัในวรรคหนึง หรือ

ในกรณีทีไม่ได้จดแจ้งขอ้ตกลงไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารอืนตามวรรค

สาม มิให้นาํบทบญัญติัในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ 

มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๕๖ มาใช้บงัคบั 
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ในกรณีทีมีความตกลงโดยชดัแจง้ระหว่างผูข้นส่งกบัผูส่้งของให้บรรทุก

ของใดในระวาง  ถา้ผูข้นส่งบรรทุกของนันบนปากระวาง ให้ถือว่าผูข้นส่ง

กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา ๖๐ (๑) 

  

มาตรา ๑๒  เมือผูข้นส่งไดรั้บของไวใ้นความดูแลแลว้ ถา้ผูส่้งของเรียกเอา

ใบตราส่ง ผูข้นส่งตอ้งออกให ้

  

มาตรา ๑๓  เมือไดบ้รรทกุของลงเรือเสร็จแลว้ ถา้ผูส่้งของเรียกเอาใบตรา

ส่งชนิด “บรรทุกแลว้” ผูข้นส่งตอ้งออกให้ 

  

มาตรา ๑๔  เมือไดข้นของไปถึงท่าปลายทางหรือทีหมายปลายทางตามทีตก

ลงกนัไว ้และพร้อมทีจะส่งมอบของนนัแลว้ ผูข้นส่งมีสิทธิไดรั้บค่าระวาง

และอุปกรณ์แห่งค่าระวาง เวน้แต่จะมีขอ้กาํหนดในใบตราส่งหรือไดต้กลง

กนัไวเ้ป็นอยา่งอืนในสัญญารับขนของทางทะเล 

 

มาตรา ๑๕  ผูข้นส่งชอบทีจะยึดหน่วงของไวจ้นกวา่จะไดรั้บชาํระค่าระวาง

และอุปกรณ์แห่งค่าระวาง หรือจนกวา่ผูรั้บตราส่งจะไดจ้ดัให้มีประกนัตาม

ควร 

  

มาตรา ๑๖  เมือของไปถึงทา่ปลายทางหรือทีหมายปลายทางตามทีตกลงกนั

ไวแ้ลว้ ผูข้นส่งตอ้งบอกกล่าวแก่ผูรั้บตราส่งโดยไม่ชกัชา้ 

  

มาตรา ๑๗  ขอ้กาํหนดใดในสัญญารับขนของทางทะเลซึงมีวตัถุประสงค์

หรือมีผลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายดงัต่อไปนี ขอ้กาํหนดนนัเป็นโมฆะ 

(๑) ปลดเปลืองผูข้นส่งจากหนา้ทีหรือความรับผิดใด ๆ ตามทีบญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญตัินี 

(๒) กาํหนดความรับผิดของผูข้นส่งให้นอ้ยกว่าทีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๕๘ 

หรือมาตรา ๖๐ 

(๓) ปัดภาระการพิสูจน์ซึงพระราชบญัญตัินีกาํหนดให้เป็นหนา้ทีของผูข้น

ส่งไปใหผู้ส่้งของหรือบุคคลภายนอกเป็นผูพ้ิสูจน์ 
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(๔) ให้ผูข้นส่งเป็นผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัภยัแห่งของตามสัญญา

รับขนของทางทะเลอนัเป็นวตัถุทีเอาประกนัภยั 

ความเป็นโมฆะของข้อกาํหนดตามวรรคหนึงไม่กระทบกระทงัถึงความ

สมบูรณ์ของขอ้กาํหนดอืนในสัญญานนั และให้ถือว่าคู่สัญญาไดเ้จตนาให้

ข้อกาํหนดอืนนันแยกออกต่างหากจากข้อกาํหนดทีเป็นโมฆะตามวรรค

หนึง 

บทบญัญติัในมาตรานีไม่ตดัสิทธิคู่กรณีทีจะตกลงกันกาํหนดหน้าทีและ

ความรับผิดชอบของผูข้นส่งใหม้ากขึนกวา่ทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี 

2.4.3.2 หนา้ทีและสิทธิของผูส่้งของ 

มาตรา ๓๑  ผูส่้งของไม่ตอ้งรับผิดเพือการทีผูข้นส่งหรือผูข้นส่งอืนไดรั้บ

ความเสียหายหรือการทีเรือเสียหาย เวน้แต่จะเป็นเหตุมาจากความผิดหรือ

ประมาทเลินเล่อของผูส่้งของหรือตวัแทนหรือลูกจา้งของผูส่้งของหรือจาก

สภาพแห่งของนันเอง โดยผูส่้งของมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายหรือประเพณี

ทางการคา้เกียวกบัการส่งของนนั 

 

มาตรา ๓๒  ถ้าผูส่้งของได้แจ้งหรือจัดให้ซึงข้อความตามมาตรา ๒๓ 

เพือให้ผูข้นส่งบันทึกข้อความนันไวใ้นใบตราส่ง และเมือได้บันทึกให้

ตามนนัแลว้ให้ถือว่าผูส่้งของไดรั้บรองกับผูข้นส่งว่าขอ้ความทีแจง้หรือจดั

ใหน้นัถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงเกียวกบัของนนัทุกประการ 

ถา้มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึนเนืองจากความไม่ถูกตอ้งแทจ้ริงของขอ้ความ

ตามวรรคหนึง ผูส่้งของตอ้งรับผิดชดใชค้วามเสียหายให้แก่ผูข้นส่ง แมว้า่ผู ้

ส่งของจะไดโ้อนใบตราส่งนนัใหแ้ก่บุคคลภายนอกไปแลว้ก็ตาม แต่ทงันี ผู ้

ขนส่งยงัคงตอ้งรับผิดตามสัญญารับขนของทางทะเลต่อบุคคลภายนอก 

  

มาตรา ๓๓  ของใดทีมีสภาพอนัก่อให้เกิดอนัตรายได ้เช่น ไวไฟ หรืออาจ

เกิดระเบิด หรืออาจ เป็นอันตรายโดยประการอืน ผู ้ส่ งของต้องทํา

เครืองหมายหรือปิดป้ายตามสมควรเพือใหรู้้ว่าของนนัมีอนัตราย 

เมือส่งของตามวรรคหนึงให้แก่ผูข้นส่งหรือผูข้นส่งอืน ผูส่้งของตอ้งแจง้ให้

ผูข้นส่งหรือผูข้นส่งอืนทราบถึงสภาพอนัตรายแห่งของนนั และในกรณีทีผู ้
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ขนส่งหรือผูข้นส่งอืนร้องขอ ให้ผูส่้งของแจง้ขอ้ควรระวงัและวิธีป้องกัน

อนัตรายใหท้ราบดว้ย 

 

มาตรา ๓๔  ถา้ผูส่้งของไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๓๓ และผูข้นส่งหรือผูข้นส่ง

อืนไม่ทราบถึงสภาพอนัตรายแห่งของนนั สิทธิและหน้าทีของผูส่้งของ ผู ้

ขนส่ง และผูข้นส่งอืนมีดงัต่อไปนี 

(๑) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ผูข้นส่งหรือผูข้นส่งอืนอาจขนถ่ายของนันขึนจากเรือ 

ทาํลาย หรือทาํให้หมดฤทธิ ตามความจาํเป็นแห่งกรณี โดยไม่ตอ้งชดใชค้่า

สินไหมทดแทน 

(๒) ผูส่้งของยงัคงต้องรับผิดในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทังปวงอัน

เกิดขึนหรือเป็นผลเนืองจากการขนส่งของนนั นอกจากค่าใช้จ่ายตาม (๑) 

 

มาตรา ๓๕  แมว้่าผูส่้งของจะได้ปฏิบตัิตามมาตรา ๓๓ แลว้ หรือผูข้นส่ง

หรือผูข้นส่งอืนไดรั้บบรรทุกของตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึง โดยรู้ถึงสภาพ

อนัตรายแห่งของนันก็ตาม แต่ถา้ปรากฏในภายหลงัว่าของนันจะเกิดเป็น

อนัตรายต่อชีวิตหรือทรัพยสิ์นขึนอย่างแน่ชัด ผูข้นส่งหรือผูข้นส่งอืนอาจ

ขนถ่ายของนนัขึนจากเรือ ทาํลาย หรือทาํให้หมดฤทธิตามความจาํเป็นแห่ง

กรณีได ้โดยไม่ตอ้งชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เวน้แต่เป็นกรณีทีผูข้นส่งตอ้ง

รับผิดตามมาตรา ๓๙ โดยไม่อาจอ้างขอ้ยกเวน้ความรับผิดตามมาตรา ๕๑ 

มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๕๖ ได ้

 

มาตรา ๓๖ ในระหว่างทีของอยู่ในความดูแลของผูข้นส่ง ผูส่้งของจะสังให้

ผูข้นส่งงดการส่งของนนัไป ส่งกลบัคืนมา ระงบัการส่งมอบแก่ผูรั้บตราส่ง 

หรือจดัการแก่ของนนัเป็นประการอืนก็ได ้แต่ตอ้งเวนคืนตน้ฉบบัใบตราส่ง

ทงัหมดทีออกให้แก่กันไวแ้ก่ผูข้นส่ง ในกรณีเช่นนี ผูข้นส่งมีสิทธิได้รับ

ค่าใช้จ่ายทีไดเ้สียไปเพือจดัการในการขนส่ง หรือตามคาํสังของผูส่้งของ

และมีสิทธิไดรั้บค่าระวางตามส่วนแห่งระยะทางทีไดจ้ดัการขนส่งไปแลว้ 

ถ้าได้จัดการไปตามคาํสังของผูส่้งของโดยยงัไม่ได้รับเวนคืนตน้ฉบบัใบ

ตราส่งทงัหมด ผูข้นส่งตอ้งรับผิดต่อผูรั้บตราส่งซึงมีใบตราส่งฉบับทียงั

ไม่ไดเ้วนคืน 
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มาตรา ๓๗  ถา้ผูข้นส่งหรือผูข้นส่งอนืไดรั้บความเสียหายเนืองจากความผิด

หรือประมาทเลินเล่อของผูส่้งของหรือตวัแทนหรือลูกจา้งของผูส่้งของ ผู ้

ขนส่งหรือผูข้นส่งอืนนันตอ้งส่งคาํบอกกล่าวเป็นหนงัสือแก่ผูส่้งของหรือ

ตัวแทนว่าได้เกิดความเสียหายพร้อมทงัแจ้งให้ทราบถึงสภาพโดยทวัไป

ของความเสียหายดงักล่าวภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัทีไดเ้กิดความเสียหาย 

หรือวนัทีส่งมอบของตามมาตรา ๔๐ แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัหลงั มิฉะนัน

ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนว่าผูข้นส่งหรือผูข้นส่งอืนไม่ไดรั้บความเสียหายนนั 

 

มาตรา ๓๘  ในกรณีทีผูส่้งของขอให้ผูข้นส่งหรือตัวแทนออกใบตราส่ง

ใหแ้ก่ตนโดยไม่ตอ้งบนัทึกขอ้สงวนเกียวกบัรายการใด ๆ ในใบตราส่งและ

ให้ใบตราส่งมีข้อความตามทีผูส่้งของได้แจง้หรือจัดให้ หรือโดยไม่มีข้อ

สงวนเกียวกบัสภาพภายนอกแห่งของในใบตราส่งนัน และผูส่้งของรับรอง

หรือตกลงว่าตนยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอนัเกิดจากการออกใบตราส่งนัน 

คาํรับรองหรือขอ้ตกลงดังกล่าวจะใช้ยนัผูรั้บตราส่งหรือบุคคลภายนอก

ผูรั้บโอนใบตราส่งนนัมิได ้

(สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560) 

 

สุภาพร สุขรืน ( : ) ไดก้ล่าวไวว้่า ไม่ว่าผูข้นส่งจะตอ้งรับผิดในการทีของสูญหาย 

เสียหาย หรือส่งมอบชกัช้า ผูข้นส่งก็ยงัคงไดรั้บความคุม้ครองมีสิทธิอา้งขอ้ยกเวน้ความรับผิดของ

ตน อีกทงัยงัสามารถทีจะ จาํกดัความรับผดิของตนได้อีกดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามผูข้นส่งก็ยงัคงจะตอ้ง

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผูส่้งหรือผูรั้บตราส่งแลว้แต่กรณีอยู่ดี ดังนัน ผูข้นส่งควรจะตอ้ง

คาํนึงถึงความปลอดภยัใน กระบวนการรับขนของให้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ทงันี เพือลดคดีความ 

หรือการเรียกร้องต่าง ๆ จาก ผูม้ีสิทธิเรียกร้อง และเพือเป็นการเพิมศกัยภาพในธุรกิจการรับขนของ

ทางถนนระหวา่งประเทศ ของประเทศไทย 
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2.5 ผลการศึกษาวิจัยทีเกยีวข้อง 

 

กนกพร ชัยประสิทธิ ( : 12) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันนีประเทศทังหลายทัวโลกจึง

พยายามส่งเสริมให้มีการผลิตสินคา้เพือการส่งออก เพือนํารายได้มาสู่ประเทศ ขณะเดียวกันได้

กาํหนดมาตรการต่าง ๆ เพือลดการนาํเขา้จากต่างประเทศอืน จะเป็นการลดการใช้จ่ายเงินตราไป

ต่างประเทศ มาตรการในการส่งเสริมและควบคุมทางการคา้ระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษีศุลกากร 

โควตา้มาตรการรัฐบาล การผูกขาด และการเลือกปฏิบติัในการคิดราคาสินคา้ มาตรการเหล่านี

นบัวนัจะมีบทบาทในทางการคา้ระหว่างประเทศมากขึน อนัสืบเนืองมาจากการขยายตวัทางเศรษกิจ 

ของประเทศต่าง ๆ ทีทาํการคา้ระหวา่งประเทศร่วมกนั 

วิมล พะสะเทือน และคณะ (2562:  839) ได้กล่าวไวว้่า หากคุณลกัษณะ ของทรัพยากรโลจิสติกส์ให้

ความสําคัญกบัเสถียรภาพ ทางการเงินทีมีความมนัคงสามารถรองรับปรากฏการณ์ ความผนัผวน

ของการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างแข็งแกร่ง แลว้จะนาํมา ซึงความสามารถในการเสริมสร้างภาพลกัษณ์

ของบริษทัให้ดีมากยิงขึน โดยจะส่งผลให้ลูกค้าพิจารณาการใช้บริการของบริษัทเพิมมากขึน 

นอกจากนี การกาํหนดราคา การบริการคุณค่าเพิม รวมถึงการให้ความสาํคญัคุณลกัษณะโลจิสติกส์

เพือสิงแวดลอ้ม ทาํใหค้วามสามารถในการบริการโลจิสตกิส์เพิมพูนมากขึน ดงันนั สรุปไดว้่า การมี

คุณลกัษณะของทรัพยากร โลจิสติกส์ส่งผลทาํใหค้วามสามารถในการบริการโลจิสติกส์เพิมขึนตาม

ไปดว้ย 

ศกัรธร บุญทวียุวฒัน์ (2559: 110) ได้กล่าวไวว้่า ตาํแหน่งของท่าเรือแหลมฉบงัยงัคงเป็น

ยุทธศาสตร์ทีสําคญัทีสุดในดา้นการเป็นประตูนาํเขา้และส่งออกสินคา้ของประเทศไทยแมว้่าจะมี

การสร้าง 2 ท่าเรือใหม่ขึนมาแม้ว่าในบทความนีแสดงให้เห็น ในเชิงเทคนิคของตาํแหน่งทาง

ภูมิศาสตร์วา่ท่าเรือปากบารามีความสาํคญัมากกว่าท่าเรือทวายเนืองจากปริมาณสินคา้ทีมีแนวโน้มที

จะผา่นท่าเรือดงักล่าวทีมากกวา่โดยภาพรวม อยา่งไรก็ตาม เมือพิจารณาปัจจยัดา้นอืน ๆ ในโลกของ

ความเป็นจริง โครงการท่าเรือนาํลึกทวายจะมีพืนทีใหญ่กว่าท่าเรือแหลม ฉบงั มากถึง 10 เท่าส่งผล

ใหม้ีศกัยภาพในการรับปริมาณ สินคา้ผา่นท่าไดม้ากกวา่ท่าเรือแหลมฉบงัอยา่งนอ้ย 2 เท่า ในขณะที

ท่าเรือปากบาราสามารถรองรับตูสิ้นคา้ได ้ประมาณ 300,000 TEU ต่อปี ซึงจะเห็นว่ามีขนาดทีเล็ก 

มากเมือเทียบกบัท่าเรือทวาย และแหลมฉบงั หรือแมแ้ต่ ท่าเรือมาบตาพุด ดงันันความคุม้ค่าในการ

ลงทุนทีจะสร้าง จะกลายเป็นประเด็นสําคญัว่าคุม้ค่าจริงหรือไม่ทีจะสร้าง อีกประเด็นหนึงเรืองการ

คดัคา้นจากประชาชนในพืนที ภาคใต ้ซึงจะมีการทาํลายสิงแวดลอ้มอย่างแน่นอน ทาํให้ เกิดผล

กระทบต่อการท่องเทียวบริเวณอันดามันตอนล่าง ซึงเป็นแหล่งท่องเทียวระดับโลกของไทย

ในตอนนี



 

บทท ี3 

 

กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษา เรือง การพฒันาบริษทัขนส่ง ดา้นความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพใน

การขนส่งของเอเชีย: กรณีศึกษา บริษทั บีจี ลิงค์ จาํกัด เป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ

พฒันาการขนส่ง ให้เกิดความปลอดภยั ใส่ใจดูแลสินคา้ และจดัส่งอย่างมีคุณภาพ เพือนาํมาจดัทาํ

ขอ้เสนอแนะทีเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาบริษทัขนส่ง ดา้นความปลอดภยั 

ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย ของบริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั โดยมีกรอบแนวคิด

ในการศึกษา แสดงดงัภาพที 3.1 
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รวบรวมและทบทวนเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ในประเทศ และต่างประเทศ 

 

ศึกษาการขนส่งสินคา้ของ บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั 

 

สาํรวจช่องทางการขนส่ง ทางรถ ทางเรือ และทางเครืองบิน 

 

สัมภาษณ์เชิงลึกการพฒันาการขนส่งกบัผูเ้กียวขอ้งของ บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั  

โดยใชเ้ทคนิก Gap Analysis 

 

วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการพฒันา บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ใหเ้ป็นบริษทัขนส่งในดา้นความ

ปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย 

 

เสนอรูปแบบระบบการขนส่งทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ ดา้นความปลอดภยั  

ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพของ บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั 

 

ภาพที 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3.2 ขันตอนในการศึกษา 

 

3.2.1 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ในประเทศ 

และต่างประเทศ 

3.2.2 สร้างแบบสอบถามโดยพิจารณาความครอบคลุมของเนือหาทีตอ้งการศึกษา 

3.2.3 นาํแบบสอบถามทีสมบูรณ์แลว้ไปดาํเนินการเก็บขอ้มูล 
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3.3 ประชากรทีใช้ในการศึกษา 

 

ประชากรทีศึกษา คือ บุคลากรภายใน บริษทั บีจี ลิงค์ จาํกดั จาํนวน 1  ท่าน ดงัต่อไปนี 

1. ผูจ้ดัการทวัไป 

. ผูจ้ดัการฝ่ายศุลกากร 

. ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 

. พนกังานดา้นศุลกากร และบริการลูกคา้ 

. พนกังานบริการลูกคา้ 

6. พนกังานแพค็สินคา้ 

7.พนกังานขบัรถส่งสินคา้ 

 

3.4 เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 

เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาครั้งนีจะใชแ้บบสอบถาม ซึงมีลกัษณะ 

เป็นคาํถามปลายเปิด (Open – ended Question) ซึงมี 2 ตอน ดงัต่อไปนี 

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามทีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จะใชก้าร

วเิคราะห์หาค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันา แกไ้ข และการจดัการปัญหา

การส่งออกสินคา้โดยกาํหนดคาํถาม 6 ขอ้ ดงันี 

 1. การรับขอ้มูล และสินคา้จากลูกคา้  

2. การจดัการสินคา้ และการแพค็สินคา้ก่อนส่งออก  

3. คุณภาพกล่องบรรจุสินคา้ และขนาดกล่อง 

4. ระบบการออกสติกเกอร์ติดสินคา้ก่อนจดัส่ง 

5. การพฒันาบุคลากรภายในบริษทั  

6. ระบบการขนส่งทีดีทีสุดของบริษทั 
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3.5 กาํหนดขอบเขตการศึกษา 

 

3.5.1 ขอบเขตการศึกษาด้านพืนที 

ขอบเขตการศึกษาดา้นพืนทีในการศึกษาครังนี ทาํการศึกษาที บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ซึงเป็น

บริษทัทีพีงเปิดตัวมาไม่นาน ในการประกอบกิจการการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย ไปยงั

ประเทศจีน รวมทงัตอ้งการพฒันาด้านการขนส่งสินคา้ให้มีความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมี

คุณภาพในการขนส่งของเอเชีย 

3.5.2 ขอบเขตการศึกษาด้านเนือหา 

การศึกษาการนี ผูว้ิจยัมุ่งหวงัทีจะพฒันา และวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยการสัมภาษณ์

และทําแบบสอบถาม โดยเป็นคําถามปลายเปิด (Open – ended Question) เพือสอบถามมุมมอง 

ความตอ้งการ วิธีการแก้ไข และขอ้เสนอแนะ พร้อมทงัวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) และหา

แนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันา บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ให้เป็นบริษทัขนส่งในดา้นความ

ปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชียต่อไป 

3.5.3 ขอบเขตการศึกษาด้านเวลา 

การศึกษาครังนีดาํเนินการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการพฒันา บริษทั บีจี ลิงค์ 

จาํกัด ให้เป็นบริษทัขนส่งในด้านความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของ

เอเชียในช่วงระยะเวลา มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที  ซึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเกียวกับปัจจัยส่วน

บุคคลใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นการอธิบายขอ้มูลเบืองตน้ เกียวกับกลุ่มตวัอย่าง โดยการวิเคราะห์

ความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended 

Question) โดยสอบถามบุคลากรทุกท่าน จาํนวน  ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ

วิเคราะห์เชิงอุปนยั  

 

 

 

 



 

บทท ี4 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษา เรือง การพฒันาบริษทัขนส่ง ดา้นความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพ

ในการขนส่งของเอเชีย: กรณีศึกษา บริษัท บีจี ลิงค์ จํากัด ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้ศึกษาได้

ดาํเนินการวิเคราะห์ และนาํเสนอผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 6 ขนัตอน ดงันี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานทวัไปของบุคลากรภายในบริษทั 

4.2 ผลการวิเคราะห์การรับขอ้มูลและสินคา้จากลูกคา้  

4.3 ผลการวิเคราะห์การจดัการสินคา้และการแพค็สินคา้ก่อนส่งออก  

4.  ผลการวิเคราะห์คุณภาพกล่องบรรจุสินคา้และขนาดกล่อง 

4.5 ผลการวิเคราะห์ระบบการออกสติกเกอร์ติดสินคา้ก่อนจดัส่ง 

4.6 ผลการวิเคราะห์การพฒันาบุคลากรภายในบริษทั  

4.7 ผลการวิเคราะห์ระบบการขนส่งทีดีทีสุด 

 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานทัวไปของบุคลากรภายในบริษัท 

 

4.1.1 เพศ (Gender) 

จากการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 10 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 71.4 และเพศชาย จาํนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.6 ตามลาํดบั ดงัตารางที 4.1 

 

ตารางที 4.1 เพศของบุคลากรภายใน บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั 

เพศ (Gender) จาํนวนคน (Number of People) ร้อยละ (Percentage) 

ชาย (Male) 4 28.6 

หญงิ (Female) 10 71.4 

รวม (Total) 14 100 
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4.1.1 วุฒิการศึกษา (Education) 

จากการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม บุคลากรเกินกว่าครึงมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.2  และ ตํากว่าปริญญาตรี จํานวน  ราย คิดเป็นร้อยละ 42.8 

ตามลาํดบั ดงัตารางที .  

 

ตารางที 4.2 วุฒิการศึกษาของบุคลากรภายใน บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั 

วุฒิการศึกษา 

(Education) 

จาํนวนคน 

(Number of People) 

ร้อยละ 

(Percentage) 

ตาํกวา่ปริญญาตรี (Under Bachelor's Degree) 6 42.8 

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree) 8 57.2 

สูงกวา่ปริญญาตรี (Postgraduate) 0 0 

รวม (Total) 14 100 

 

4.1.2 อาย ุ(Age) 

จากการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม บคุลากรเกินกวา่ครึงมีอายุระหว่าง  –  ปี จาํนวน 9 

ราย คิดป็นร้อยละ 64.3 รองลงมา มีอาย ุ  ปีขนึไป จาํนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.4 อายุตาํกวา่ 20 

ปี จาํนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.3 ตามลาํดบั ดงัตารางที .3 

 

ตารางที 4.3 4 อายุของบุคลากรภายใน บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั 

อายุ (Age) จาํนวนคน (Number of 

People) 

ร้อยละ (Percentage) 

ตาํกวา่ 20 ปี (Under 20 Years) 2 14.3 

20 –  ปี (  – 30 Years) 9 64.3 

 ปีขึนไป (  Years and Over) 3 21.4 

รวม (Total) 14 100 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์การรับข้อมูลและสินค้าจากลูกค้า 

 

4.2.1 สําหรับการปรับปรุง (Improvement) 

- การสือสารกบัลูกคา้ใหเ้ขา้ใจทงัสองฝ่ายเพอืไม่เกิดขอ้ผิดพลาดในการใหข้อ้มูลและราคา 
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- บางชนิดสินคา้ตอ้งการรายละเอียดทีมากขนึในการส่งออก 

- จดัทาํไฟล ์หรือเอกสารพร้อมทงักฏ ขอ้บงัคบัชนิดสินคา้ในการส่งออก 

4.2.2 สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to Exist) 

- การตอ้นรับ และบริการทีดี 

- การเอาใจใส่ต่อสินคา้และลูกคา้ 

- การติดต่อประสานงานในการรับขอ้มูลลูกคา้ทีดี 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์การจัดการสินค้าและการแพค็สินค้าก่อนส่งออก 

 

4.3.1 สําหรับการปรับปรุง (Improvement) 

- การโยนสินคา้เนืองจากสินคา้บางชนิดแตกหักเสียหายไดง่้าย 

- พืนทีจดัเก็บสินคา้มีนอ้ยไม่เพียงพอต่อสินคา้ 

- ควรเช็คจาํนวนสินคา้เป็นประจาํ 

- แบ่งพืนที สินคา้รับเขา้ และส่งออก ให้เป็นสัดส่วน 

- จาํนวนพนกังานมีไม่เพียงพอต่อการจดัการสินคา้ 

4.3.2 สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to Exist) 

- อปุกรณ์ในการเช็คสินคา้ 

- เวลาในการจดัการและแพค็สินคา้ตามทีกาํหนด 

- ความรอบคอบ ในการแพค็สินคา้ 

- การจดัการห้อสินคา้แตกหกัสียหายง่ายไดดี้ 

 

4.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพกล่องบรรจุสินค้าและขนาดกล่อง 

 

4.4.1 สําหรับการปรับปรุง (Improvement) 

- กล่องทีใชบ้รรจุสินคา้ควรเพมิชนัความหนาใหม้ากขึน 

- กล่องบรรจุขนาดไม่ตรงกบัสินคา้ของลูกคา้ทีนาํส่ง ทาํใหต้อ้งตดักล่องสินคา้ 

- คุณภาพกล่องบรรจุสินคา้ 

- กล่องบรรจุไม่มีโลโกบ้ริษทั 

4.4.2 สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to Exist) 

- ขนาดกล่องบรรจุทีหลากหลาย 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ระบบการออกสติกเกอร์ติดสินค้าก่อนจัดส่ง 

 

4.5.1 สําหรับการปรับปรุง (Improvement) 

- คุณภาพของสติกเกอร์ติดสินคา้ 

- สติกเกอร์ติดสินคา้ควรมีรายละเอียดเพิมมากขึน 

- ระบบไม่สามารถคน้หาชือลูกคา้หรือสินคา้ทีเคยส่งออกได ้

- สามารถแกไ้ขขอ้มูลในระบบได ้

- ชือทีและอยูผู่รั้บควรมีสีสรรทีแตกต่างจากขอ้มูลอืน ๆ 

- ระบบควรเป็นภาษาสากล (ภาษาองักฤษ) ในการออกสติกเกอร์ติดสินคา้ 

4.5.2 สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to Exist) 

- รูปแบบสติกเกอร์ติดสินคา้ 

- ความแม่นยาํและรวดเร็วของการปรินสติกเกอร์ติดสินคา้ 

- ระบบการออกสติกเกอร์ติดสินคา้ทีเขา้ใจง่าย 

ดงัภาพที 4.  และ 4.2 

 

 
 

ภาพที 4.1 การนาํสินคา้ส่งไปยงัสนามบิน 
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ภาพที 4.2 สินคา้ส่งถึงสนามบิน 

 

4.6 ผลการวิเคราะห์การพฒันาบุคลากรภายในบริษทั 

 

4.6.1 สําหรับการปรับปรุง (Improvement) 

- เพิมบุคคลากรใหเ้พียงพอต่อการทาํงาน 

- การประเมินการทาํงานของพนกังานและผูบ้ริหาร 

- ควรมีการประชุมงานทุกสัปดาห์เพือแลกเปลียนแนวทางการทาํงานและแก้ไข

ปัญหาใหม้ากขึน 

4.6.2 สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to Exist) 

- การช่วยเหลืองานซึงกนัและกนั 

- โครงสร้างตาํแหน่งงานพนักงาน 

- ความสามคัคีต่อเพือนร่วมงานและงานทีทาํ 

 

4.7 ผลการวิเคราะห์ระบบการขนส่งทีดีทสุีด 

 

จากการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม บุคลากรส่วนใหญ่ เห็นว่าการขนส่งทางเครืองบิน (Air 

Transportation) เป็นการขนส่งทีดีทีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.6 และการขนส่งทางรถ (Road or Motor 

Transportation) เป็นการขนส่งทีดีรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 21.4 ตราลาํดบั ดงัภาพที .  
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ภาพที 4.3 ช่องทางการขนส่งสินคา้ 

 

4.7.1 สําหรับการปรับปรุง (Improvement) 

- สินคา้ทางรถมีจาํนวนมากและส่วนมากจะเป็นสินคา้ชินเลก็ทาํให้สูญหายไดง่้าย 

- เวลาในการส่งสินคา้ ตอ้งเร็วทีสุด 

- สินคา้ทางเครืองบิน จาํกดัจาํนวนส่ง 

- เพิมตวัตวัแทนในการส่งออกสินคา้ 

 

4.7.2 สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to exist) 

- การจดัส่งสินคา้ไดต้รงตามกาํหนด 

- การจดัส่งสินคา้ทีตรงต่อเวลาไม่ทาํใหเ้กิดความลา้ชา้ในการขนส่ง 

- การขนส่งทงั 2 ช่องทาง คือ ทางอากาศและทางรถ 

 

 

 

 

 



 

บทท ี5 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา เรือง การพัฒนาบริษัทขนส่ง ด้านความปลอดภัย ความเอาใจใส่ และมี

คุณภาพในการขนส่งของเอเชีย: กรณีศึกษา บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั โดยขอ้มูลจากการวิเคราะห์ ผู ้

ศึกษาไดด้าํเนินการสรุปผลการศึกษาโดยสังเขป ไดด้งันี 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค ์

5.3 ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

.  อภิปรายผลการศึกษา 

 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

5.1.1 เพศ (Gender) 

บุคลากรใน บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั ส่วนมากเป็นเพศหญิง รอ้ยละ 71.4 และเป็นเพศชาย ร้อย

ละ 28.6 ทงันี เนืองจากการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ต้องใช้ความละเอียดเป็นอย่างสูงจึงมีบุคลากรเพศ

หญิงมากกวา่ 

5.1.2 วุฒิการศึกษา (Education) 

ระดับวุฒิการศึกษาของ บุคลากรใน บริษทั บีจี ลิงค์ จาํกดั พบว่า วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ 

ปริญญาตรี ร้อยละ 57.2 และวุฒิการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 42.8 ทงันี เนืองจากเป็นงานที

ต้องใช้ภาษาจีนในการสือสารเป็นส่วนใหญ่ จึงมีบุคลากรทีวุฒิการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรีแต่

สามารถสือสารภาษาจีนได้ในการทาํงาน แต่ถึงอย่างไร บุคลากรทีมีวุฒิปริญญาตรีก็มีจาํนวนที

มากกวา่ 
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5.1.3 อาย ุ(Age) 

อายุของบุคลากรใน บริษทั บีจี ลิงค์ จาํกัด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  –  ปี ถึงร้อยละ 64.3 

ช่วงอายุมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 21.4 ซึงทงัสองช่วงอายุนีมีความสัมพนัธ์กบัช่วงอายุของวยัทาํงาน 

มากกวา่ช่วงอาย ุตาํกวา่ 20 ปี ร้อยละ 14.3  

 

5.1.4 การวิเคราะห์การรับข้อมูลและสินค้าจากลกูค้า  

ในการรับขอ้มูลและสินคา้จากลูกคา้นนั ตอ้งสือสารกบัลูกคา้ใหเ้ขา้ใจทงัสองฝ่ายเพือไม่ให้

เกิดขอ้ผิดพลาดในการให้ขอ้มูลและราคาของสินคา้ทีส่งออก ซึงสินคา้บางชนิดตอ้งการรายละเอียด

ทีมากขึนในการส่งออกซึงทางกฏหมายทางจีนทีมีความเขม้งวดในการส่งออก บริษทัตอ้งจดัทาํไฟล์ 

และเอกสารพร้อมทงักฏ ขอ้บงัคบัชนิดของสินคา้ในการส่งออกว่าสินคา้ประเภทไหนสามารถ

ส่งออกได้ และสินคา้ประเภทไหนไม่สามารถส่งออกได ้สิงทียงัคงมีอยู่ต่อไป คือ พนักงานมีการ

ตอ้นรับ  การบริการ และการเอาใจใส่ต่อสินคา้และลูกคา้ทีดีอีกทงัยงัติดต่อประสานงานในการรับ

ขอ้มูลลูกคา้เป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

 

5.1.5 การวิเคราะห์การจัดการสินค้าและการแพ็คสินค้าก่อนส่งออก  

การจัดการสินคา้และการแพ็คสินค้าก่อนส่งออก ตอ้งคาํนึงถึงสินคา้และไม่โยนสินค้า

เนืองจากสินค้าบางชนิดแตกหักเสียหายได้ง่าย ควรเช็คจํานวนสินค้าเป็นประจาํเพือลดความ

ผิดพลาด ทงันี พืนทีจดัเก็บสินคา้มีน้อยไม่เพียงพอต่อสินคา้ ตอ้งมีการจดัสรรพืนที สินคา้รับเข้า 

และส่งออก ให้เป็นสัดส่วนรวมทงั ซึงขณะนีพนักงานมีไม่เพียงพอต่อการจดัการสินคา้ทีมาํจาํนวน

มาก สิงทียงัคงมีอยู่ต่อไป คือ อุปกรณ์ในการเช็คสินค้าทีมีคุณภาพ เวลาในการจดัการและแพ็ค

สินคา้ตามทีกาํหนดส่งออก ความรอบคอบ ในการแพค็สินคา้ การห้อหุ้มสินคา้แตกหักเสียหายง่าย

ไดดี้ 

 

5.1.6 การวิเคราะห์คุณภาพกล่องบรรจุสินค้า และขนาดกล่อง 

คุณภาพกล่องบรรจุสินคา้ และขนาดกล่อง ซึงกล่องทีใชบ้รรจุสินคา้ควรเพิมชนัความหนา

ใหม้ากขนึ และบางชนิดสินคา้กล่องทีมีอยูไ่ม่สามารถบรรจุสินคา้ของลูกคา้ทีนาํส่งได ้ทาํใหต้อ้งตดั

กล่องสินคา้ รวมทงักล่องบรจุสินคา้ไม่มีโลโกบ้ริษทัซึงเป็นอีกหนึงการโฆษณาของบริษทัขนส่งได ้

สิงทียงัคงมีอยูต่่อไป คือ ขนาดกล่องบรรจุทีมีขนาดทีหลากหลาย 
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5.1.7 การวิเคราะห์ระบบการออกสติกเกอร์ติดสินค้าก่อนจัดส่ง 

ระบบการออกสติกเกอร์ติดสินค้าก่อนจัดส่ง สติกเกอร์ติดสินค้าต้องมีคุณภาพ และมี

รายละเอียดเพิมมากขึน ทงันี ระบบทีออกสติกเกอร์ติดสินคา้ไม่สามารถคน้หาชือลูกคา้หรือสินคา้ที

เคยส่งออกก่อนหนา้ได ้จึงตอ้งมีการคียข์อ้มูลใหม่ทุกครังทีมีการส่งสินคา้ รวมทงัไม่สามารถแกไ้ข

ขอ้มูลในระบบได ้ระบบควรเป็นภาษาสากล (ภาษาองักฤษ) ในการออกสติกเกอร์ติดสินคา้ ชือและ

อยู่ผูรั้บควรมีสีสรรทีแตกต่างจากขอ้มูลอืน ๆ สิงทียงัคงมีอยู่ต่อไป คือ รูปแบบสติกเกอร์ติดสินคา้  

ความแม่นยาํและรวดเร็วของการปรินสติกเกอร์ติดสินคา้ และระบบการออกสติกเกอร์ติดสินคา้ที

เขา้ใจง่าย 

 

5.1.8 การวิเคราะห์การพฒันาบุคลากรภายในบริษัท 

การพฒันาบุคลากรภายในบริษทั เพิมบุคคลากรให้เพียงพอต่อการทาํงาน มีการประเมิน

การทาํงานของพนกังานและผูบ้ริหารเป็นประจาํ ควรมีการประชุมงานทุกสัปดาห์เพือแลกเปลียน

แนวทางการทาํงานและแกไ้ข การช่วยเหลืองานซึงกนัและกนั สิงทียงัคงมีอยู่ต่อไป คือ โครงสร้าง

ตาํแหน่งงานพนกังานทีมีการจดัสรรงานอยา่งเหมาะสม ความสามคัคีต่อเพือนร่วมงานและงานทีทาํ 

 

5.1.9 การวิเคราะห์ระบบการขนส่งทีดีทีสุด 

ระบบการขนส่งทีดีทีสุด คือ การขนส่งทางเครืองบิน (Air Transportation) เป็นการขนส่งที

นิยมมากทีสุดร้อยละ 78.6 การขนส่งทางรถ (Road or Motor Transportation) เป็นการขนส่งทีนิยม

รองลงมาร้อยละ 21.4 ทงันี การขนส่งทางเครืองบิน (Air Transportation)  เป็นการขนส่งทีรวดเร็ว

และสินคา้ถึงมือลูกคา้ไดไ้วทีสุดแต่จาํกดัจาํนวนส่งของสินคา้ และราคาทีค่อนขา้งสูงเมือเทียบกบั

การขนส่งทางรถ (Road or Motor Transportation)  ทีมีราคาทีถูกกว่า แต่ต้องแลกกับการส่งทีมี

ระยะเวลาทีนานขึน สินคา้มีทางรถมีจาํนวนมากส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ชินเล็กทาํให้สูญหายไดง่้าย 

สิงทียงัคงมีอยู่ต่อไป คือการจดัส่งสินคา้ไดต้รงตามกาํหนด ตรงต่อเวลาไม่ทาํให้เกิดความลา้ช้าใน

การขนส่ง  
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5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 

 

5.2.1 ความเป็นไปได้ในการพฒันา บริษัท บีจี ลงิค์ จํากดั ให้เป็นบริษทัขนส่งในด้านความ

ปลอดภัย ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย 

ในการพฒันา บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกัด ให้เป็นบริษทัขนส่งในดา้นความปลอดภยั ความเอาใจ

ใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย ยงัไม่สามารถมีความเป็นไปไดเ้ป็นในปัจจุบนั ทงันี ตอ้งมี

การร่วมมือของทุกฝ่ายตงัแต่ผูบ้ริหารจนถึงพนกังานทุกคน ในการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขให้บริษทั

กา้วหน้าใน และพร้อมในทุก ๆ ดา้น ทงัดา้นบุคลากรทีมีไม่เพียงพอต่อการจดัการสินคา้ และพืนที

จดัเก็บสินคา้ หรือคลงัสินคา้  

 

5.2.2 ทราบระบบการขนส่งทีดีทีสุดของ บริษัท บีจี ลงิค์ จํากดั 

บุคลากรส่วนใหญ่ เห็นว่าการขนส่งทางเครืองบิน (Air Transportation) เป็นการขนส่งทีดี

ทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  และการขนส่งทางรถ (Road or Motor Transportation) เป็นการขนส่งทีดี

รองลงมา คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  

 

5.2.3 รูปแบบระบบการขนส่งทีเหมาะสมและเกดิประโยชน์ ด้านความปลอดภัย ความเอา

ใจใส่ และมีคุณภาพต่อ บริษัท บีจี ลงิค์ จํากดั 

การขนส่งสินคา้ เป็นทีนิยมเป็นอย่างมาก ซึงมีขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของทงัสองช่องทางการ

ขนส่ง อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางเครืองบิน (Air Transportation) เป็นการขนส่งทีรวดเร็วและ

สินคา้ถึงมือลูกคา้ได้ไวทีสุดแต่จาํกดัจาํนวนส่งของสินคา้ และราคาทีค่อนขา้งสูง เมือเทียบกบัการ

ขนส่งทางรถ (Road or Motor Transportation) ทีมีราคาทีถูกกว่า แต่มีระยะเวลาทีนานขึน จึงทาํให้

ทงัสองช่องทางการขนส่งเป็นทางเลือกทีสาํคญัของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงลูกคา้บางท่านตอ้งการส่ง

สินคา้ให้ถึงไวท้ีสุดก็จะเลือกเป็นช่องทางการขนส่งทางเครืองบิน (Air Transportation) บางท่าน

ตอ้งการส่งสินคา้จาํนวนมากไม่จาํกดัจาํนวน สามารถรอสินคา้ไดก้็จะเลือกเป็นช่องทางการขนส่ง

ทางรถ (Road or Motor Transportation)  
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5.3 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

 

ในด้านการรับข้อมูล และสินค้าจากลูกค้า ควรมีช่องทางการให้ข้อมูลสินค้าส่งออกที

หลากหลาย จัดทาํไฟล์หรือเอกสาร พร้อมทงักฏ ข้อบังคับ ชนิดสินค้า ในการส่งออกแก่ลูกคา้

ออกแบบระบบหรือแอปพลิเคชนัทีมีรายละเอียดผลิตภณัฑเ์พิมเติมและขอ้กฎหมายภาษีจีน ด้านการ

จัดการสินค้า และการแพค็สินค้าก่อนส่งออก ควรจดัการและปรับปรุงพืนทีรับสินคา้ และคลงัสินคา้

ให้เพียงพอต่อการจดัส่งสินค้า รวมทงัใช้เครืองจกัรเขา้มาช่วยจดัการแพ็คสินคา้แทนแรงงานคน 

ด้านคุณภาพกล่องบรรจุสินค้า และขนาดกล่อง หาซัพพลายเออร์ทีหลากหลายตามความตอ้งการ 

ของคุณภาพกล่องเพิมมากขึน รวมทงัเลือกวสัดุกล่องบรรจุทีแข็งแรง และทนทานต่อการส่งออก 

ด้านระบบการออกสติกเกอร์ติดสินค้า ก่อนจัดส่ง พฒันาระบบการออกสติกเกอร์ติดสินค้า ให้

สามารถคน้หาชือลูกคา้หรือสินคา้ทีเคยส่งออกก่อนหน้าไดเ้พือความรวดเร็วในการทาํงาน ระบบ

การออกสติกเกอร์ติดสินคา้ตอ้งสามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้และเป็นภาษาสากล (ภาษาองักฤษ) ด้าน

การพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท เพิมพนักงาน ด้านบริการลูกคา้ พนักงานแพ็คบรรจุสินคา้ และ

พนกังานจดัการสินคา้ส่งออก ฝึกอบรมและปฏิบติัใชง้านจริงกบัโปรแกรมต่าง ๆ แก่พนกังาน 

 

5.4 อภิปรายผลการศึกษา 

 

การศึกษา การพฒันาบริษทัขนส่ง ด้านความปลอดภยั ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการ

ขนส่งของเอเชีย: กรณีศึกษา บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั 

ด้านการรับข้อมูล และสินค้าจากลูกค้า จากการสาํรวจตอบแบบสอบถาม ลูกคา้จดัการส่งขอ้มูล

สินคา้ พร้อมทงัขอ้มูลลูกคา้ทีส่งถึงให้ทางไฟลเ์อกสาร และช่องทางแชท WeChat ของบริษทั ทงันี

ลูกคา้จํา เป็นตอ้งส่งเลขบตัรประจําตวัประชาชนหรือรูปถ่ายหนา้และหลงับตัรประจําตวั

ประชาชนให้ทางบริษทัฯ ก่อนเพือทาํการคียข์อ้มูลและ ลดการตกคา้ง การสูญหาย ของสินคา้ได้

ในอนาคตบริษทั ควรออกแบบระบบหรือแอปพลิเคชนัทีมีรายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละขอ้กฎหมาย

ภาษีจีนเพมิเติม เพือสะดวกในการคน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ด้านการจัดการสินค้า และการแพ็คสินค้าก่อนส่งออก มีการแพ็คบรรจุสินคา้ส่งออก และป้อง

การการแตกหักเสียหายโดยการใชพ้ลาสติกกนักระแทกพนัรอบตวัสินคา้ มีการตดักล่องบรรจุสินคา้

เพือไม่ให้มีช่องว่างของสินคา้กระทบกระเทือนกัน และลดการแตกหักเสียหายของสินคา้ได้ง่าย 

บริษทัควร แบ่งโซน สินคา้รับเขา้ และส่งออก ให้เป็นสัดส่วน หลีกเลียงการโยนสินคา้ทีเป็น

สินคา้แตกหักง่ายและคอยระวงัสินคา้เสียหาย การบรรจุภณัฑ์ ตอ้งมีรายละเอียดให้มากขึน เพิม
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พลาสติกกนักระแทกในสินคา้ทีแตกหกัเสียหายง่าย มีการจดัการและปรับปรุงคลงัสินคา้ให้เพียงพอ

ต่อการจดัส่งสินคา้ และใชเ้ครืองจกัรเขา้มาช่วยจดัการแพค็สินคา้แทนแรงงานคน 

ด้านคุณภาพกล่องบรรจุสินค้า และขนาดกล่อง ปัจจุบนักล่องบรรจุมีหลากหลายขนาด ซึงแต่

ละขนาดมีความหนาทีไม่เพียงพอต่อการส่งออกเมือสินคา้ไปถึงปลายทางกล่องบรรจุไม่คงสภาพ

เดิม ฉะนนัควรสังผลิตกล่องบรรจุทีมีสภาพทีหนาและแขง็แรงกว่าแบบเดิม เลือกวสัดุกล่องบรรจุที

แขง็แรง และทนทานต่อการส่งออก 

ด้านระบบการออกสติกเกอร์ติดสินค้า ก่อนจัดส่ง พนักงานบริการลูกคา้ทุกคนสามารถออก

สติกเกอร์ติดสินคา้ ก่อนจดัส่ง โดยลูกคา้ประจาํทีส่งสินคา้จาํนวนมากจะมีการสอนการออกสติก

เกอร์ติดสินคา้ ก่อนจดัส่ง เพอืลดความล่าชา้ของสินคา้ส่งออก อยา่งไรก็ตามบริษทัควรพฒันาระบบ

การออกสติกเกอร์ติดสินคา้ ให้สามารถคน้หาชือลูกคา้หรือสินคา้ทีเคยส่งออกก่อนหน้าไดก้่อน

หนา้ทงัหมดได ้เพือลดความล่าช้าของงาน รวมทงัระบบควรเป็นภาษาสากล (ภาษาองักฤษ) ใน

การออก  

การพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท พนกังานตอ้งมีการเรียนรู้งานทีหลากหลายเพิมขึน เมือมีการ

ทาํหน้าทีไดเ้ป็นอย่างดีแลว้ตอ้งมีการปรับเปลียนหนา้ทีในการทาํงานขึนเพือให้เพิมความสามารถ

และคุณภาพงานทีดีมากขึน อีกทงัควรเพมิจาํนวนพนกังานให้เพียงพอต่องาน ควรมีการประชุมงาน

เพือแลกเปลียนความคิดต่องานทีทาํ และเพือปรับปรุงแกไ้ขงานทีทาํตลอด  
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แบบสอบถามเพือการวิจัย 

การพฒันาบริษัทขนส่ง ด้านความปลอดภัย ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย: 

กรณีศึกษา บริษัท บีจี ลงิค์ จํากดั (The Development of Shipping Companies in the Areas of 

Safety Caring and Quality of Asian: A Case Study BG Link Co., Ltd.) 

ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (General Information of the respondents) 

1. เพศ (Gender)       ชาย (Male)    หญิง (Female) 

2. วุฒิการศึกษา (Education)      ตาํกวา่ปริญญาตรี (Under Bachelor's Degree)                

 ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)                

 สูงกว่าปริญญาตรี (Postgraduate)  

3. อาย ุ(Age)    ตาํกวา่ 20 ปี (Under 20 years)                     

 20 – 30 ปี (20 – 30 years)                 

 31 ปีขึนไป (31 years and over)     

ส่วนที 2 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (Comments and Suggestions) 

1. การรับขอ้มูล และสินคา้จากลูกคา้ (Receiving Information and Products from Customers.) 

สําหรับการปรับปรุง (Improvement) สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to Exist) 
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2. การจดัการสินคา้ และการแพค็สินคา้ก่อนส่งออก (Product Management and Packing the 

Product before Shipping) 

สําหรับการปรับปรุง (Improvement) สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to Exist) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คุณภาพกล่องบรรจุสินคา้ และขนาดกล่อง (Product Packaging Quality and the Box Size) 

สําหรับการปรับปรุง (Improvement) สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to Exist) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ระบบการออกสติกเกอร์ติดสินคา้ ก่อนจดัส่ง (A System for Issuing a Sticker Sheet before 

Shipping) 

สําหรับการปรับปรุง (Improvement) สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to Exist) 
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5. การพฒันาบุคลากรภายในบริษทั (Human Resource Development within the Company.) 

สําหรับการปรับปรุง (Improvement) สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to Exist) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ระบบการขนส่งทีดีทีสุดของ บริษทั บีจี ลิงค ์จาํกดั (The Best Transportation System of BG Link 

Co., Ltd.) 

 การขนส่งทางรถ (Road or Motor Transportation) 

 การขนส่งทางเครืองบิน (Air Transportation) 

 การขนส่งทางเรือ (Water Transportation) 

สําหรับการปรับปรุง (Improvement) สําหรับคงมีอยู่ต่อไป (Continue to Exist) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวตัิผู้ เขียน 

 

ชือ – นามสกุล นายนากร  ไชยกาม 

 

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 ปีทีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ.  

 

ประสบการณ์การทํางาน พ.ศ. 2559 – 2563  

 Operation Executive 

 บริษทั ไชน่า เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบนั   

 Cashier / Admin 

 บริษทั บีจี ลิงค์ จาํกดั 


