คู่มือความรู้พื้นฐาน
ด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน
บทที่ 2

โลจิสติกส์เป็นส่วนสาคัญของการดาเนินการอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนซึ่งแตกต่างจากการจัดส่งภายในประเทศทั่วไป โลจิ
สติกส์ข้ามพรมแดนจาเป็นต้องพิจารณาถึงต้นทุน ความตรงต่อเวลา ด่านศุลกากรส่งออกในประเทศต้นทาง พิธีการทาง
ศุลกากรในประเทศปลายทาง และการจัดส่งในท้องถิ่น ขั้นตอนเหล่านี้ตา่ งเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้ซื้อโดยตรง การ
เรียนรู้ผ่านคู่มือนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความเชื่อมโยงที่สาคัญหลายประการของการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน วิธีการขนส่งโลจิ
สติกส์ทั่วไป และการเตรียมการทีเ่ กีย
่ วข้องที่ตอ
้ งทาล่วงหน้า ในขณะเดียวกันเราจะแนะนาคุณเกี่ยวกับบริการโลจิสติกส์ของ
Amazon เพื่อช่วยให้คุณขยายธุรกิจระหว่างประเทศของคุณได้อย่างสบาย
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2. เลือกรูปแบบโลจิสติกส์
ข้ามพรมแดน
ที่เหมาะสม
ในฐานะผู้ขาย เมื่อท่านพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซการส่งออกข้ามพรมแดน ท่านไม่เพียงแต่จะต้องพิจารณาปรับต้นทุนโลจิ
สติกส์ให้เหมาะสม ยังต้องคานึงถึงประสบการณ์ของผูซ
้ ื้อด้วย และจะต้องจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อตรงเวลาและอยู่ในสภาพ
ดีด้วย แล้วจะเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจของคุณได้อย่างไร? หากท่านมีข้อสงสัยเหมือนกัน
โปรดติดตามเราเพื่อทาความเข้าใจวิธีการขนส่งของโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็วกันเถอะ

2.1 วิธีการขนส่งทั่วไปที่พบบ่อยของโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน .………………………………..….…………………… 3
..……………………………………………………………………………..….… 5
2.2 คาอธิบายคาศัพท์ในบทนี้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้มเี นื้อหาอยู่ทง
ั้ หมด 4 บท หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในบทอื่น ๆ กรุณาดูทห
ี่ น้าเนื้อหาทีเ่ กีย
่ วข้องประกอบ
เพื่อค้นหาบทเรียนที่คุณต้องการเรียนรู้
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2.1 วิธีการขนส่งโลจิสติกส์ขา้ มพรมแดน
วิธีการขนส่งทั่วไปที่พบบ่อยของโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน: การจัดส่งด่วนระหว่างประเทศ การขนส่งทางอากาศและการขนส่ง
ทางทะเล ต่อไป เราจะแนะนาวิธีการขนส่งเหล่านี้ให้ท่านอย่างละเอียด เพื่อให้ท่านสามารถเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของ
ท่านตามคุณสมบัตข
ิ องสินค้าและเงื่อนไขทางธุรกิจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

2.1.1 การจัดส่งด่วนระหว่างประเทศ
การจัดส่งด่วนระหว่างประเทศ: หมายถึงการขนส่งและธุรกิจด้านโลจิสติกส์ทด
ี่ าเนินการระหว่างสองประเทศขึ้นไป (หรือภูมิภาค)
เมื่อพัสดุด่วนระหว่างประเทศมาถึงประเทศปลายทาง จะต้องทาการจัดส่งในประเทศปลายทางก่อนถึงจะสามารถส่งพัสดุด่วนไปยัง
ปลายทางสุดท้ายได้ ไปรษณีย์ระหว่างประเทศมีความเร็วในขนส่ง และการบริการดีเยี่ยม แต่ราคาค่อนข้างสูง ผู้ให้บริการขนส่งทั่วไป
ได้แก่ UPS DHL Express FedEx เป็นต้น
2.1.2 การขนส่งทางทะเล
การขนส่งทางทะเล: หมายถึงวิธีการใช้เรือในการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือในประเทศและภูมภ
ิ าคต่างๆ ผ่านช่องทางเดินเรือ การ
ขนส่งทางทะเลประกอบด้วยการขนส่งทางทะเลแบบเหมาตู้และการขนส่งทางทะเลแบบรวมตู้
• การขนส่งทางทะเลแบบเหมาตู:้ ก็คือ Full Container Load
เรียกสั้นๆ ว่า FCL หมายถึง สินค้าที่มีผู้สง
่ เพียงคนเดียวสาหรับ
แบบเหมาตู้ และผู้ส่งมีหน้าทีใ่ นการบรรจุ การนับ การจัดเก็บ และ
การปิดผนึกการขนส่ง ขนาดทั่วไปของตู้คอนเทนเนอร์
มาตรฐานสากลทีเ่ ป็นหนึ่งเดียวคือ 20'GP 40'GP 40'HQ และ
45'HQ
• การขนส่งทางทะเลแบบรวมตู:้ ก็คือ Less Container Load
เรียกสั้นๆ ว่า LCL หมายถึง การส่งมอบสินค้าของผู้ส่งที่มี
ใบกากับสินค้าไม่เต็มตู้ โดยที่ตัวแทน (หรือผู้ขนส่ง) จะเป็นผู้คัด
แยกและจัดการสินค้า นาสินค้าที่ส่งไปยังปลายทางเดียวกันมา
รวมไว้ในตู้เดียว

เลือกแบบเหมาตูห
้ รือแบบรวมตู？
้
ขึ้นอยู่กับปริมาตรของสินค้าที่ทา่ นต้องการขนส่ง ขนาดเล็กสุดของตู้คอนเทน
เนอร์มาตรฐานสาหรับการขนส่งทางทะเลคือ 20 ฟุต หากปริมาตรของสินค้า
น้อยกว่า 20 ลบ.ม. ขอแนะนาให้ใช้การขนส่งแบบ LCL ถ้ามากกว่า 20 ลบ.ม.
แนะนาให้ใช้ FCL ในการขนส่ง
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การขนส่งทางทะเลโดยทัว
่ ไปมีสองรูปแบบ: "ทะเลบวกรถบรรทุก" และ "ทะเลบวกการขนส่ง":
1
• ทะเลบวกรถบรรทุก: หมายถึงการใช้การขนส่งทางทะเลในโลจิสติกส์ระยะทางที่แรก ดาเนินพิธีการทางศุลกากรของ
ประเทศปลายทางผ่านวิธีการขนส่งทางทะเลธรรมดา และการใช้รถบรรทุกเพือ
่ ขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าเมื่อมาถึง
ท่าเรือปลายทาง
• ทะเลบวกการขนส่ง: หมายถึงการใช้การขนส่งทางทะเลในโลจิสติกส์ระยะทางที่แรก ดาเนินพิธีการทางศุลกากรใน
ประเทศปลายทางผ่านบริษัทขนส่ง และใช้การขนส่งทางรถของการขนส่งด่วนหรือไปรษณีย์ไปยังคลังสินค้าหลังจาก
สินค้ามาถึงท่าเรือปลายทาง

2.1.3 การขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทางอากาศ:หมายถึงรูปแบบการขนส่งที่ใช้เครื่องบินเป็นพาหนะใน
การขนส่งสินค้า เช่นเดียวกับการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศก็
สามารถแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ: "อากาศบวกรถบรรทุก" และ "อากาศ
บวกการขนส่ง"
• อากาศบวกรถบรรทุก: หมายถึงการใช้การขนส่งทางอากาศ
ในโลจิสติกส์ระยะทางที่แรก ดาเนินพิธีการทางศุลกากรของ
ประเทศปลายทางผ่านการขนส่งทางอากาศธรรมดา จากนั้นใช้
รถบรรทุกในการขนส่งสินค้า
• อากาศบวกการขนส่ง: หมายถึงการใช้การขนส่งทางอากาศใน
โลจิสติกส์ระยะทางที่แรก ดาเนินการพิธีการทางศุลกากรใน
ประเทศปลายทางผ่านบริษัทขนส่ง จากนั้นใช้รถของไปรษณีย์
หรือการขนส่งด่วนส่งสินค้า
2.1.4 การเปรียบเทียบวิธีการขนส่ง
จากการแนะนาของเนื้อหาข้างต้น ท่านมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการขนส่งต่างๆ หรือไม่ แล้วจะเลือกวิธีการขนส่งเหล่านี้ได้
อย่างไร และจะแยกสินค้าให้เหมาะสมกับประเภทใด? จากการเปรียบเทียบในตารางด้านล่าง ท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
ทางธุรกิจของตนเอง
วิธีการ
ขนส่ง

หน่วยที่ใช้ใน
การคานวณ

คุณสมบัติของ
ขนาด

คุณสมบัติของสินค้า

ระยะเวลาการ
2
ขนส่ง

ค่าจัดส่ง

การจัดส่ง
ด่วน
ระหว่าง
ประเทศ

กิโลกรัม

ขนาดด้านเดียว
น้อยกว่า 3 เมตร

ผลิตภัณฑ์ที่มีน้าหนักเบา ราคาต่อหน่วย
สูง และอยู่ภายใต้ข้อจากัดของฤดูกาลและ
เวลา ตัวอย่างเช่น ชิปอิเล็กทรอนิกส์
แฟชั่นแบรนด์และอื่น

สั้น
ประมาณ 2-4 วัน

สูง

การขนส่ง
ทางทะเล

ลูกบาศก์เมตร

สินค้าที่มีน้าหนัก
เกิน
และยาวเกิน

สินค้าทุกชนิดสามารถขนส่งได้ และราคา
ต่อหน่วยของสินค้าค่อนข้างต่า
ตัวอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์สิ่งทอและอื่น

ยาว
ประมาณ 30-50
วัน

ต่า

การขนส่ง
ทาง
อากาศ

กิโลกรัมปกติ
จัดส่ง
ตั้งแต่ 45 กิโลก
รัขึ้นไป

ภายใน
3.18*2.54*1.6
(เมตร)

สินค้าที่มีคุณภาพค่อนข้างต่า ราคาต่อ
หน่วยค่อนข้างสูง และข้อจากัดด้านเวลา
และฤดูกาลที่สูง ตัวอย่างเช่น เครื่องแต่ง
กาย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ

ปานกลาง
ประมาณ 10 วัน

1.
2.

ปานกลาง

โลจิสติกส์ระยะทางทีแ่ รก: ในห่วงโซ่ทั้งหมดของโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน สินค้าจะถูกขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหรือภูมิภาคอื่นผ่านทางทะเล
ทางบก หรือทางอากาศ ขั้นตอนนี้เรียกว่าโลจิสติกส์ระยะทางทีแ่ รก
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยก็อาจจะทาให้เวลาในการขนส่งอาจล่าช้าถึงระดับที่แตกต่างกัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ล่วงหน้าเพื่อขอทราบ
รายละเอียด
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หมายเหตุ：
• ขอแนะนาให้ท่านตัดสินใจเลือกวิธีการขนส่งโดยพิจารณาจากความเข้าใจในระยะยาวเกี่ยวกับปริมาตร จานวนเงิน และ
คุณสมบัติของสินค้าที่ขาย
• ไม่มีวิธีการขนส่งเดียวที่แน่นอน ในขั้นตอนที่แตกต่างกันของช่วงเวลาของสินค้า เช่น การเปิดตัวสินค้าใหม่ สินค้าขาด
ฉุกเฉิน การเติมสินค้าและอื่นๆ วิธีการขนส่งอาจสลับกันไป
• นอกจากคุณสมบัตข
ิ องสินค้า ช่วงเวลาในการผลิตกับการส่งมอบสินค้า เงินทุนสาหรับสต็อกของก็ยังเป็นปัจจัยที่
สาคัญอีกด้วย

2.2 คาอธิบายคาศัพท์ในบทนี้
คาศัพท์

โลจิสติกส์ระยะทางที่แรก

คาอธิบาย
ในขั้นตอนทั้งหมดของโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน สินค้าจะถูกขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหรือภูมิภาคอื่นผ่านทางทะเล ทางบก หรือทางอากาศ ขั้นตอนนี้เรียกว่าโลจิสติ
กส์ระยะทางที่แรก
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
คู่มือความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน
1. โลจิสติกส์ข้ามพรมแดนคืออะไร?
2. เลือกรูปแบบโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนที่เหมาะสม
3. ห่วงโซ่ที่สาคัญที่สด
ุ ในโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน——พิธีการศุลกากรขาเข้าและส่งออก
4. วิธีการแก้ไขปัญหา Fulfillment By Amazon

เส้นทางการค้นหาหลักสูตร : Amazon Seller Central > ผลการดาเนินงาน > Seller University > ค้นหาชื่อหลักสูตร
ลิงก์ด่วน: Amazon Seller University เว็บไซต์ในอเมริกาเหนือ, เว็บไซต์ในยุโรป, เว็บไซต์ในญี่ปุ่น

คู่มือความรู้พื้นฐานด้านโลจิ
สติกส์ข้ามพรมแดน
บทที่ 2

เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโลจิสติกส์เพิ่มเติม:
• การขนส่งระยะทางที่แรกของโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนของสินค้าขาเข้า FBA ทาอย่างไร? ค้นหา“AGL”
• Amazon ช่วยให้คุณจัดส่งสินค้าในระยะกิโลเมตรสุดท้ายของท่าน ค้นหา“FBA”
• ท่านสามารถจัดส่งสินค้าให้ลก
ู ค้าได้ด้วยตนเอง ค้นหา“FBM/MFN”

คู่มือความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์ขา้ มพรมแดน – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
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ข้อเสนอแนะของหลักสูตร
หากท่านคิดว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์สาหรับท่าน กรุณาคลิก “
ขอขอบคุณค่ะ

” ที่มุมขวาของหลังกสูตรเพื่อแสดงความคิดเห็น

คู่มือความรู้พื้นฐานด้านโลจิ
สติกส์ข้ามพรมแดน
บทที่ 2

คู่มือความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์ขา้ มพรมแดน – ข้อเสนอแนะของหลักสูตร
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