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Q4: ต้องดำเนินการตามขั้นตอนใดบ้างในการส่งออกไปสิงคโปร์? 

ภายหลังจากที่ได้มีการสำรวจตลาดและรวบรวมข้อมูลทางการค้าของสิงคโปร์แล้ว ต่อไปบริษทัต้อง

ศึกษาถึงขั้นตอนในการส่งออกสินค้าไปยังสิงคโปร์ว่ามีกฎหรือข้อห้ามใดบ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจได้รับ

ผลสำเร็จและคุ้มค่ากับความตั้งใจในการลงทุน โดยทั่วไปแล้วในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกต้องทราบระเบียบสำคัญๆ 

ว่าสินค้าที่บริษัทจะส่งออกไปสิงคโปร์นั้นเป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ มีกฎระเบียบอะไรบ้างในการนำเข้าของ

สินค้านั้นๆไปจำหน่ายในสิงคโปร์ 

ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการส่งสินค้าไปยังสิงคโปร์คือ บริษัทได้ตกลงทำการค้ากับผู้นำเข้าสิงคโปร์

เรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้นำเข้าเป็นผู้รับสินค้าที่ส่งออกไปจากไทย ซึ่งเมื่อสินค้าของบริษัทถึงสิงคโปร์ ผู้นำเข้าจะ

เป็นผู้ออกสินค้าพร้อมชำระภาษีสินค้าและบริการ(GST) 7% ของมูลค่าราคาตาม CIF สินค้าที่นำเข้า ซึ่งสินค้า

ที่นำเข้าทุกรายการต้องชำระภาษี GST ทั้งนี้ มีสินค้า 4 รายการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในการนำเข้า ได้แก่ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาสูบ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และน้ำมันปิโตรเลียม 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานทั่วไปเพื่อการส่งออกสินค้าของบริษัทไปยังสิงคโปร์ สรุปได้ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ ที่บริษัทต้องศึกษาให้เข้าใจชัดเจน 

 - การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเข้าสินค้าเข้าเจาะตลาด 

และช่องทางการจัดจำหน่ายในสิงคโปร์ รวมถึงการปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของไทยในการส่งออก และ

ระเบียบข้อบังคับของสิงคโปร์ในการนำเข้าสินค้า 

 - โครงสร้างของระบบตลาด เป็นการกำหนดขั้นตอนในการผลิต การส่งออก และการบริหารงาน 

 2. ขั้นตอนจัดทำกิจกรรมทางการขาย 

 - ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อการขาย เช่น แคตตาล็อก ราคาสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายช่ือผู้นำเข้าและ

ผู้ติดต่อทั้งหมด 

 - ดำเนินกิจกรรมการขายเบื ้องต้น เมื่อติดต่อกับบริษัทในสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทไม่จำเป็นต้องพบกับ

ผู้บริหารระดับสูงเสมอไป การได้พบกับผู้จัดการที่รับผิดชอบหมวดสินค้าของบริษัทก็เพียงพอแล้ว ทั้งนี้ การนัด

พบประชุมจะง่ายข้ึนถ้าบริษัทได้รับการแนะนำล่วงหน้าก่อน 
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 3. ขั้นตอนการทำธุรกิจ 

 - บริษัทต้องจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคล โดยจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนา

ธุรก ิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (Department of Business Development : DBD, 

Website:www.dbd.go.th)  

 - สำหรับผู้ประกอบการบางรายต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ่ม (Value Added 

Tax: VAT) ณ กรมสรรพากร (Revenue Department: RD, Website:www.rd.go.th)  

 - นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องจดทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า

ที่ส่งออก โดยบริษัทคู่ค้าในสิงคโปร์ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงเอกสารที่บริษัทต้องใช้ประกอบการส่งออกไปยัง

สิงคโปร์ในฐานะผู้ส่งออก 

 - การส่งออกสินค้าทำโดยวิธ ี CIF (Cost, Insurance & Freight) โดยใช้ว ิธ ีเปิด L/C (Letter of 

Credit) เพื่อชำระเงิน และส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญๆ ในการดำเนินงาน ดังนี้ 

• จัดส่งใบเสนอราคา หรือ Pro Forma Invoice ตามที่ขอ 

• ตรวจสอบความน่าเช่ือ (Credit worthiness) ของคู่ค้าผ่านรายงานผลการสำรวจเครดิต 

• เจรจาเงื่อนไขการค้าขาย 

• สรุปข้อตกลงสำหรับธุรกรรมที่ดำเนินการภายในสิงคโปร์ ให้มีการลงนามในข้อตกลง

รายละเอียด 

• รอรับเอกสารใบส่ังซื้อ พร้อมทั้งแจ้งยืนยันการรับ 

• ขอคู่ค้าเปิด L/C 

• รับ L/C จากธนาคารและตรวจสอบรายละเอียด ถ้ามีประเด็นใดไม่ตรงกับเงื ่อนไขใน

ข้อตกลง ขอให้คู่ค้าดำเนินการแก้ไข L/C ตามความจำเป็น 

• ทำการผลิตหรือจัดซื้อสินค้า 

• จองพื้นที่ระวางเรือโดยตรงหรือผ่านบริษัทขนส่งหรือบริษัทออกของ 

• ให้บริษัทขนส่งมารับสินค้า 

• ให้บริษัทขนส่งหรือบริษัทออกของดำเนินขั้นตอนพิธีศุลกากรและยกสินค้าขึ้นเรือ 

• สรุปเงื่อนไขในการประกันภัย จ่ายค่าเบ้ียและรับกรมธรรม์จากบริษัทประกัน 

http://www.dbd.go.th/
http://www.rd.go.th/
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• ออกใบแจ้งหนี้และรายการสินค้า (Packing List) จัดเตรียมเอกสารการขนส่งสินค้าเพื่อ

เรียกเก็บ L/C  

• ธนาคารรับซื้อเอกสารหลังจากตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ระบใุน 

L/C  

• ส่งสำเนาเอกสารการขนส่งสินค้าทั้งหมดไปให้ผู้ซื้อ 

ตัวอย่างแผนภูมิขั้นตอนการส่งออกสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุประกอบแผนภูมิแสดงขั้นตอนการส่งออก 

• L/C ย่อมาจากคำว่า Letter of Credit หมายถึงเอกสารที่รับรองว่าธนาคารจะดำเนินการชำระเงิน
ตาม ยอดที่ระบุให้ตามระยะเวลาที่กำหนด L/C เป็นตราสารการเงินที่มักใช้ในธุรกรรมการค้าโดยธนาคารจะ
ออก L/C ให้แก่ผู้ส่งออกตามคำขอของผู้นำเข้า 
• วิธีการชำระเงินที่ใช้กันทั่วไปมีดังนี้ 
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- ที่ผ่านมา L/C ถือว่าเป็นวิธีที ่นิยมกันมาก เมื ่อเปรียบเทียบกับวิธี D/P (Document Against 
Payment) หรือ D/A (Document Against Acceptance) ผู้ส่งออกสามารถเรียกเก็บเงินได้เมื่อธนาคารรับ
ซื้อเอกสารการส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในปัจุบันผู้นำเข้าบางส่วนหันมาใช้วิธี T/T หรือการโอนเงินผ่าน
ธนาคารโดยไม่มีหลักประกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง เนื่องจากปริมาณการซื้อสินค้าต่อครั้งอาจไม่มากนัก จึง
ยอมรับความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนเอง 

- D/P หรือ D/A เป็นวิธีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ L/C ผู้นำเข้ารับเอกสารการขนสินค้าผ่านธนาคารฝ่ัง
ผู้นำเข้า เมื่อชำระสินค้าด้วยวิธี D/P หรือเมื่อได้รับเอกสารด้วยวิธี D/A ซึ่งทั้งสองกรณีผู้ส่งออกจะเป็นผู้นำ
เอกสารไปยังธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้า 
 - การชำระค่าสินค้าวิธีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ L/C ผู้นำเข้าจะส่งเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก 
 

• เงื่อนไขการค้า (การจัดส่งสินค้า) เป็นเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้มีการโอนค่าสินค้าและ
ความเสี่ยง เงื่อนไขมาตรฐานที่ใช้สำหรับวิธีนี้ คือ FOB (Free on Board) CFR หรือ C&F (Cost & Freight) 
และ CIF (Cost, Insurance & Freight) เนื่องจากการขนส่งมีวิธีต่างๆ ที่หลากหลาย ดังนั้นเงื่อนไข FCA (Free 
on Carrier) จึงเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นแทนเงื่อนไขแบบ FOB 

- จุดที่มีการโอนความเสี่ยงจากผู้ส่งออกไปยังผู้นำเข้ามักจะอยู่ที่การขนสินค้าลงเรือ ณ ท่าเรือของผู้
ส่งออก หรือขนข้ึนเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยาน 
 - ผู้ส่งออกมักจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
 

แผนภูมิ FOB 

 

FOB คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดข้ึนก่อนสินค้าจะลงเรือหรือขึ้นเครื่องบิน 

แผนภูมิ CFR 
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CFR หรือ C&F คือ ค่าใช้จ่าย FOB บวกค่าระวางทางเรือ 

 

แผนภูมิ CIF 

 

CIF คือ ค่าใช้จ่าย CFR บวกค่าประกันสินค้าทางทะเล 

• B/L (Bill of Lading) เป็นตราสารสิทธิที่ใช้เป็นทั้งใบรับจากบริษัทเรือเพื่อเป็นค่าขนส่งสินค้า และ
เป็นสัญญาการจัดส่งที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของสินค้ากับบริษัทเรือ ให้สิทธิผู้ถือเป็นผู้ครอบครองสินค้าซึ่งสามารถ
เปล่ียนมือได้เมื่อมีการเซ็นช่ือสลักหลัง 

• เอกสารการขนส่ง (Shipping Documents) เป็นชุดเอกสารที่ประกอบด้วย B/L ใบแจ้งหนี้ รายการ
สินค้า (Packing List) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อตกลงบางเรื่องอาจจะรวมถึงเงื่อนไขทางการค้า
ที่ระบุให้รวมเอกสารอื่นๆ ด้วย เช่น กรมธรรม์หรือใบรับรองการตรวจสอบสินค้า ใบรับรองน้ำหนัก หรือ
ใบรับรองการตรวจวัด ถ้าไม่มีการจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้และนำส่งตามที่ระบุใน L/C ธนาคารผู้จ่ายอาจไม่
ยอมรับซื้อตราสารดังกล่าวได้ 
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ข้อมูลที่ควรทราบในการส่งออกสินค้าควบคุมไปยังสิงคโปร์ 

 สินค้าที่สิงคโปร์ควบคุมการนำเข้า ได้แก่ 

 - อาหาร (เช่น ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์/ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์) สัตว์เลี้ยง, พืช, ฟาร์ม และการประมง  

ซึ่งมีหน่วยงาน Agri-food Veterinary Authority (AVA) ของสิงคโปร์ทำการตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะอนุญาต

ให้นำเข้า  

 - สินค้าข้าว ผู้นำเข้าสิงคโปร์ต้องขออนุญาตจาก International Enterprise (IE) Singapore  

 - เพชรดิบ (Rough Diamond) ผู้นำเข้าสิงคโปร์ต้องขออนุญาตจาก Singapore Customs 

 ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดรายการสินค้าที่สิงคโปร์ควบคุมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูได้ที่เว็ปไซต์ดังนี้ 

 - รายการสินค้าที่ควบคุมหรือสินค้าต้องห้าม (Controlled & Prohibited Goods for Import) ดู

ที ่เว็ปไซต์ https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-

goods-for-import  

 สำหรับสินค้าต้องห้าม เป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้าสิงคโปร์ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ มีรายการ ดังนี้ 

 - หมากฝรั่ง (ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจาก HASเพื่อทันตแพทย์) 

 - ยาเส้นสำหรับเคี้ยวและผลิตภัณฑ์เลียนแบบยาเส้น เช่น บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 

 - ไฟแช็กที่มีรูปร่างเหมือนปืนพกหรือปืนยาว 

 - ยาควบคุมพิเศษและสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 

 - สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุและผลิตภัณฑ์ 

 - พลุ 

 - บทความ ส่ิงพิมพ์/วิดีโอ/เทป/แผ่นดิสก์ และซอฟต์แวร์เกี่ยวกับลามกอนาจาร 

 - การทำสำเนาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์ แผ่นดิสก์ วิดีโอ เลเซอร์ดิสก์ หรือบันทึกเทป 

 - วัสดุเพื่อการปลุกระดมและการขายชาติ 

  

 

 

https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import
https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import

