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สวัสดีครับท่านผู้อา่ นทีเคารพ เป็ นทีทราบกันว่าสินค้ าไทยเป็ นทีร้ ู จกั และได้ รับการยอมรับจากผู้บริ โภคทัว โลก
ทําให้ ธุรกิจภาคการส่งออกของไทยหลังปี 2540 มีอตั ราการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ถึงแม้ วา่ ในช่วงสองสามปี ทีผ่านมา
การส่งออกของไทยจะซบเซาอยู่บ้าง แต่การส่งออกก็ยงั เป็ นกลไกสําคัญหลักทีผลักดันให้ เศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวอย่างต่อเนือง และเป็ นธุรกิจทีสามารถนําเงินตราต่างประเทศเข้ ามาสู่ประเทศของเราในปี หนึงๆ เป็ นจํานวนมาก
ภาคการส่งออกจึงเป็ นธุรกิจอีกแขนงหนึงทีมีความสําคัญต่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ รวมทังมี
8 ผ้ ูส่งออก
ของไทยหลายรายประสบความสําเร็ จ สามารถขยายธุรกิ จใหญ่ โต และมีตลาดสินค้ าส่งออกไปทัวโลก ทํ าให้ มี
ผู้ประกอบการจํานวนมากโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย (SMEs) ให้ ความสนใจมาทําธุรกิจส่งออก
การส่งออกอาจดูเหมือนไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนัก ผู้ประกอบการทีต้องการจะเข้ ามาในธุรกิจนีจ! ึงมีความ
จําเป็ นทีจะต้ องมี ความรู้ ท ีเกียวข้ องกับการส่ งออกและเรี ยนรู้ ขัน! ตอนและกระบวนการปฏิบัติต่างๆ ในการ
ส่ งออกสินค้ า รวมทัง! กฎเกณฑ์ ระเบียบการส่ งออกและการนํ าเข้ าในประเทศคู่ค้าให้ ดีเสี ยก่ อนทีจะเริ ม
ดําเนินการส่ งออกสินค้ า
ผมจึงอยากเล่าให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหม่ๆ ทราบว่า ถ้ าอยากจะเป็ นผู้ส่งออกควรรู้ อะไรบ้ าง ขันตอนแรกใน
8
การทําธุรกิจส่งออก ผู้ประกอบการควรจดทะเบียนพาณิชย์ เป็ นนิติบุคคลทีกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ทังนี
8 8
เพือให้ มีสภาพเป็ นองค์กรธุรกิจและมีความน่าเชือถือเมือติดต่อกับผู้นําเข้ าในต่างประเทศ และจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม
ทีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง หลังจากนันต้
8 องไปขอจดทะเบียนตามกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับการค้ า ทัง8 นี 8 ขึน8 อยู่
กับชนิดของสินค้ าทีจะส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ เช่น การส่งออกผลไม้ สดแช่เย็นแช่แข็งต้ องจดทะเบียน
สวนผลไม้ เพือการส่งออกทีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การส่งออกดอกกล้ วยไม้ ต้องจดทะเบียน
เป็ นผู้สง่ ออกดอกกล้ วยไม้ ทีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การส่งออกสินค้ าประมงต้ องขออนุญาต
และจดทะเบียนเป็ นผู้มีอาชีพในการประมง การค้ าสินค้ าสัตว์นํ 8า จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นต้ น
ต่อมาเป็ นสิงทีผ้ ปู ระกอบการรู้ จกั ดีทีสดุ คือ สินค้ า ผู้ประกอบการไทยได้ ชือว่ามีความสามารถสูงในการผลิต
สินค้ าและมีคณ
ุ ภาพทีสงู สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ซื 8อและมาตรฐานด้ านสินค้ าของประเทศคู่ค้าได้ อย่างดี
อย่างไรก็ตาม เนืองจากปั จจุบันหลายประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้ มให้ ความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย
ของสินค้ ามากขึน8 เพือความปลอดภัยของผู้บริ โภค โดยเฉพาะความปลอดภัยด้ านอาหาร จึงเพิมความเข้ มงวดใน
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มากขึน8 เช่น สินค้ าประเภทสัตว์ นํา8 นําเข้ า ทําให้ ข้อกําหนดที เกี ยวข้ องในการ
รับรองด้ านผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ 8น หรื อสินค้ าประเภทผักและผลไม้ ประเทศผู้นําเข้ าเพิมความเข้ มงวด
ในการตรวจสอบศัตรู พืชและปริ มาณสารพิษตกค้ างในผักและผลไม้ และใช้ เป็ นมาตรการกีดกันทางการค้ า ดังนันจึ
8 ง
จํ าเป็ นอย่างยิ ง ที ผ้ ูประกอบการส่งออกของไทยควรศึกษาและปฏิ บัติ ตามเงื อนไขที แ ต่ละประเทศกํ าหนดอย่าง
เคร่ งครัด เพือให้ ได้ มาตรฐานตามกฎเกณฑ์ของประเทศเป้าหมายในการค้ า

ในบางประเทศอาจมีกฎเกณฑ์ระเบียบด้ านหีบห่อและฉลากสินค้ า เช่น ข้ อกําหนดด้ านภาษาทีใช้ การระบุ
รายละเอียดของส่วนประกอบของสินค้ า นํ 8าหนัก ประเทศทีผลิต วันทีผลิตและ/หรื อวันหมดอายุ หรื อสําหรับกรณีสินค้ า
อาหารอาจมีกฎระเบียบกําหนดให้ ต้องติดฉลากเป็ นภาษาท้ องถินควบคู่กบั ภาษาอังกฤษ ระบุส่วนผสมในอาหาร
นํ 8าหนักสุทธิ และกําหนดการหีบห่อสินค้ าอาหารบางอย่างต้ องใส่ในหีบห่อทีเป็ นพลาสติกหรื อกระดาษเท่านัน8 หรื อมี
ข้ อห้ ามการใช้ ผลิตภัณฑ์บางประเภทในการหีบห่อบรรจุอาหาร เช่น พลาสติกพีวีซี (Free of PVC)
เมื อ ผู้ป ระกอบการเตรี ย มพร้ อมและได้ ติด ต่อผู้ซื อ8 ที น่ าเชื อถื อ ในต่างประเทศแล้ ว ผู้ซื อ8 หรื อ ผู้นํ าเข้ าใน
ต่างประเทศจะเป็ นแหล่งข้ อมูลสําคัญทีทําให้ ผ้ ูประกอบการทราบว่า ในการนําเข้ าสินค้ า จะมีเอกสารใดบ้ างทีผ้ ูส่งออก
ต้ องแนบไปพร้ อมกับการส่งออก โดยมีวตั ถุประสงค์หลายอย่าง เช่น เพือใช้ ประโยชน์ ด้านภาษี นําเข้ า การรั บรอง
ความปลอดภัย หรื อในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ผู้นําเข้ าในออสเตรเลียจะต้ องส่งหนังสืออนุญาตการนําเข้ า
สําหรับสินค้ าอาหาร ผัก ผลไม้ มาให้ ผ้ สู ง่ ออกไทยเพือการขอใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้ า เป็ นต้ น
พอหอมปากหอมคอกันนะครับในตอนนี 8 แล้ วผมจะกลับมาเล่าต่อไปในเดือนหน้ าครับ สวัสดีครับ

