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สวัสดีครับ เมือเดือนทีแล้ วผมเล่าเรื องการเตรี ยมตัวเบื องต้ นสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ทีคิดจะส่งออก
โดยทีผู้ประกอบการควรจดทะเบียนธุรกิจและขอขึ นทะเบียนเป็ นผู้ส่งออกตามประเภทสินค้ าทีต้ องการจะส่งออก
ให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนจากหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง เพือสร้ างความน่าเชื อถือในการติดต่อธุรกิจทัง กับผู้ซือ
สินค้ าต่างประเทศและสถาบันการเงิน การเตรี ยมพร้ อมก่อนการส่งออกจะช่วยผู้ประกอบการป้องกันปั ญหาต่างๆ
ในด้ านการนําเข้ าในประเทศคู่ค้าทัง จากหน่วยงานทีดูแลด้ านการนําเข้ าและหน่วยงานควบคุมต่างๆ ในประเทศ
ผู้ซื อ อีกทังช่
 วยลดข้ อขัดแย้ งระหว่างผู้ซื อและผู้ส่งออกเกียวกับเอกสารรับรองสินค้ า ซึงอาจเป็ นอุปสรรคสําคัญใน
การส่งออกและได้ รับเงินค่าสินค้ าจากผู้ซื อ รวมทัง ผู้ประกอบการจะสามารถได้ รับสิทธิประโยชน์ ต่างๆ จากการ
ส่งออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ในธุรกรรมการค้ าระหว่างประเทศ ไม่ได้ มีเพียงผู้ซื อสินค้ าและผู้ส่งออกทีเกียวข้ องในธุรกรรมนี เท่านัน แต่
ในการนําเข้ า-ส่งออกยังมีผ้ เู กียวข้ องอีกหลายฝ่ ายทังภาคเอกชนและภาครั

ฐ สําหรับภาคเอกชนนันส่
 วนใหญ่จะทํา
หน้ าที ในการอํานวยความสะดวกและช่วยเหลือในการดําเนิ นธุรกรรมระหว่างประเทศให้ มีความคล่องตัวและ
รวดเร็ ว เช่น บริ ษัทขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ ตัวแทนหรื อบริ ษัททีให้ บริ การด้ านศุลกากร ธนาคารหรื อสถาบัน
การเงิ น ที ให้ ก้ ูแ ก่ ธุ ร กิ จ และทํ าหน้ าที เป็ นตัวแทนในการเรี ย กเก็ บ เงิ น และรั บ โอนเงิ น ระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
ภาคเอกชนบางหน่วยงานจะทําหน้ าทีเป็ นผู้ตรวจสอบสินค้ าและรับรองการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงระหว่างผู้ซื อและ
ผู้ขายในด้ านตัวสินค้ าและการหีบห่อ เช่น บริ ษัทตรวจสอบ (Inspection Company) ในส่วนของภาครัฐนัน จะเป็ น
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ในการนําเข้ า-ส่งออกของประเทศผู้ซื อและประเทศผู้ส่งออก สําหรับภาครัฐของไทยจะทํา
หน้ าทีเป็ นผู้รับขึ นทะเบียนเป็ นผู้สง่ ออกสินค้ าประเภทต่างๆ เช่น สินค้ าเกษตร สินค้ าสัตว์นํ า เป็ นต้ น ทําให้ สามารถ
ตรวจสอบได้ ในภายหลัง นอกจากนี ยังมีหน้ าทีสําคัญในการออกใบรับรองต่างๆ เช่น ด้ านสุขอนามัย การรับรองถิน
กํ าเนิ ด สิ น ค้ า เป็ นต้ น และในการส่ง ออกสิ น ค้ า บางชนิ ด ไปยัง บางประเทศ เช่ น ประเทศในตะวัน ออกกลาง
ผู้ประกอบการอาจต้ องนําเอกสารการส่งออกไปขอคํารับรองจากสถานทูตของประเทศนันก่
 อนการส่งเอกสารไปยัง
ผู้ซื อ
ทํ า ไมผมถึ ง กล่ า วถึ ง คนที เกี ยวข้ องมากมายขนาดนี  ประการแรกคื อ ต้ น ทุ น ในการดํ า เนิ น การ
ผู้ประกอบการทีเริ มคิดจะทําธุรกิจระหว่างประเทศต้ องอย่าลืมประมาณการค่าใช้ จ่ายต่างๆ เหล่านี ไว้ ในราคาเสนอ
ขายสินค้ าด้ วย ไม่เช่นนันอาจเริ

มต้ นด้ วยการขาดทุนตังแต่
 เริ มต้ น และการจะไปขอเพิมราคากับผู้ซื อในการค้ าครัง
ต่อๆ ไปไม่ใช่เรื องง่ายนัก ประการต่อมา คือ ต้ องมี Check List ในการส่ งออก ว่าเราควรจะต้ องทําอะไร เมือใด

แล้ วเราทําอะไรไปแล้ วบ้ าง เอกสารใดต้ องขอทีไหนบ้ าง ต้ องดําเนินการอะไรก่อนหลัง เพราะแต่ละการติดต่อขอ
เอกสารต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ยิงมีขนตอนมากก็
ั
ใช้ เวลามากขึ น บางครัง อาจใช้ เวลามากกว่า 2 สัปดาห์
หลังส่งสินค้ าไปแล้ วจึงจะได้ รับเอกสารต่างๆ ครบถ้ วนและพร้ อมจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ซู ื อสินค้ า ซึงบางครัง สินค้ าอาจไป
ถึงเมืองท่าในประเทศผู้ซื อแล้ วก็ได้ ประการสุดท้ ายคือ รู้ ไว้ เพื&อใช้ ในการเจรจาทําข้ อตกลงในการซือ, ขายกับผู้ซือ,
เพราะข้ อตกลงหรื อสัญญาซื อขายต้ องมีความชัดเจนมากกว่าเรื องของสินค้ า ราคาซื อขายเท่านัน ข้ อตกลงซื อขาย
ทีดีควรกําหนดหน้ าทีและความรั บผิดชอบต่างๆ ของคู่สัญญา เอกสารสําคัญทีต้ องการสําหรั บการซื อขาย การ
ดําเนินพิธีการศุลกากร ค่าใช้ จ่ายและความเสียงต่างๆ ในแต่ละขันตอนการส่

งมอบสินค้ าว่าเป็ นของใคร กฎหมาย
และข้ อบังคับทีเกียวข้ อง การชําระเงินและการให้ เครดิตเทอม เพือไม่ให้ เกิดความยุ่งยากในอนาคต
ท่านผู้อา่ นครับอย่าเพิงคิดว่าการส่งออกป็ นเรื องยากนะครับ เพราะหากผู้ประกอบการศึกษาและมีการ
เตรี ยมตัวที&ดี รวมทัง, เรี ยนรู้ ขัน, ตอนกระบวนการปฏิบัตติ ่ างๆ ในการส่ งออกสินค้ าและกฎเกณฑ์ ระเบียบ
การส่ งออกและการนํ าเข้ าในประเทศคู่ค้าให้ ดีเสียก่ อนที&จะเริ& มดําเนินการขายสินค้ า การส่ งออกก็จะ
เป็ นเรื& องไม่ ยากครั บ
เรื องทีต้ องเตรี ยมตัวและระมัดระวังเกียวข้ องกับการส่งออกยังมีอีกมากนะครับ แล้ วผมจะกลับมาเล่าให้
ฟั งอีกในเดือนหน้ าครับ สวัสดีครับ

