บริการจัดสงดวนพิเศษ
1. กิจกรรมสาขาบริการจัดสงดวนพิเศษ
บริ ก ารส ง ด ว นพิ เ ศษมี ค วามไม ชั ด เจนในเรื่ อ งของนิ ย าม แม บ างประเทศ และกลุ ม ประเทศ เช น
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหภาพสากลไปรษณีย (Universal Postal Union: UPU) จะมีคํานิยามบริการนี้
ของตัวเองแตยังไมมีนิยามใดไดรับการยอมรับในระดับสากล
นิยามของบริการจัดสงดวน (Express Delivery Services - EDS) ที่หยิบยกขึ้นเจรจาในกรอบพหุภาคี
และทวิภาคี เพื่อพิจารณากําหนดคํานิยามที่เหมาะสมกับกฎระเบียบและความพรอมของไทย มีขอสรุปวา EDS
ควรครอบคลุ มบริ การรั บ ฝาก (Collection) สงตอ (Transport) และนําจาย (Delivery) สิ่งของที่มีการขนสง
ระหวางประเทศอยางเรงดวน ไดแก เอกสาร สิ่งพิมพ พัสดุภัณฑ และสินคา ทั้งนี้ EDS จะตองเปนบริการที่ใช
เทคโนโลยีทันสมัยในการติดตามและควบคุมการสงมอบสิ่งของดังกลาวขางตน
ตัวอยางนิยามและขอบเขตของ “บริการจัดสงดวนพิเศษ”
Forum
นิยามและขอบเขต
- Express Delivery Services are time-sensitive, utilize advanced technologies for
WTO
communication, and are integrated or controlled from end-to-end
- Express Delivery Services consist of the expedited collection, transport, and delivery
of documents, printed matter, parcels, and or other goods on an expedited basis, while
tracking location of, and maintaining control over, such items throughout the supply of
the services.
- EDS may include one or more value added elements such as collection from an
address designated by the sender; release upon signature, guarantee of delivery within
a specified time; electronic and/or other advanced technologies; and ability of the
sender to confirm delivery.
- For US, it is considering commitment services including inventory mgt, packaging
services, order processing, information & data processing, express road freight transport,
depot services, warehousing services, freight transport agency services, & other
supporting & auxiliary transport in connection with express delivery
- Express Delivery Services means the collection, transport, and delivery of
FTA
ออสเตรเลีย-สหรัฐฯ documents, printed matter, parcels, goods or other items on an expedited basis, while
tracking and maintaining control of these items throughout the supply of the services.
- Express Delivery Services do not include (1) air transport services, (2) services
supplied in the exercise of government authority, (3) maritime transport services
- Each Party confirms that it has no intention to direct revenue derived from the supply
of postal monopoly services to confer an advantage to its own or any other
competitive supplier of express delivery services.
FTA
- Express Delivery Services means the expedited collection, transport, and delivery
of documents, printed matter, parcels and/or other goods or other items on an
สิงคโปร-สหรัฐฯ
expedited basis, while tracking the location and maintaining control over such items
of these items throughout the supply of the services.
- Express Delivery Services involving letters must meet the standard of express letter
services stated in regulations
• Local express letter must be delivered & received in the same working day and
charge >$1/item or 3xpostage for 20 gram non-express letter, whichever is higher
• Outgoing inter express must be delivered faster than Singapore Post
- Express Delivery Services do not include services provided in connection therewith,
including but not limited to, customs related services and logistics services for the
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Forum

นิยามและขอบเขต

purpose of providing express delivery services
- EDS may also include collection from address designated by the sender; release upon
signature, guarantee of delivery within a specified time; use of electronic and/or other
advanced technologies; and ability of sender to confirm delivery.
- EDS does not include (1) air transport services, (2) services supplied in the exercise of
government authority, (3) maritime transport services.

สําหรับประเทศไทยนั้น ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557 หมวด 2 ขอ 6 ไดใหคําจํากัดความบริการไปรษณีย
ดวนพิเศษสั้นๆ โดยกําหนดใหบริการไปรษณียดวนพิเศษ หมายถึง สิ่งตางๆ เชน ขาวสาร เอกสารธุรกิจการคา
สิ่งพิมพ ตัวอยางสินคา สินคา เปนตน ซึ่งฝากสงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของไปรษณียดวนพิเศษ โดยใชไดทั้ง
การฝากสงไปยังปลายทางในประเทศและตางประเทศ และมีหลักเกณฑ เงื่อนไขเกี่ยวกับขนาด น้ําหนัก ตลอดจน
รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับบริการไปรษณียดวนพิเศษเปนไปตามที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัดกําหนด1
ประเภทของไปรษณียดวนพิเศษ

กวาง x ยาวต่ําสุด

กวาง x ยาวสูงสุด

น้ําหนักสูงสุด

ไปรษณียดวนพิเศษในประเทศ

9 x 14 ซม.

60 x 90 ซม.

10 กก.

ไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ

9 x 14 ซม.

150 x 300 ซม.

30 กก.*

ไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ
ประเภท Package

9 x 14 ซม.

กวางยาวรวมกันไมเกิน 90 ซม.
ยาวสูงสุดไมเกิน 60 ซม.

30 กก.*

*บางประเทศปลายทางอาจกําหนดขนาดและพิกัดน้ําหนักไวตางจากนี้

การจําแนกประเภทบริการสงดวนพิเศษ
จากนิยามของบริการสงดวนพิเศษขางตน จะเห็นไดวาสาขาบริการสงดวนพิเศษมีความซับซอนและไมมี
ความชัดเจนตามสาขาบริการของ Service Sectoral Classification List หรือ MTN.GNS/W/120 ขององคการ
การคาโลก (WTO) ใชอยู อยางไรก็ตาม จะเห็นไดชัดเจนวา มิติหลักของการเจรจาบริการสงดวนพิเศษในปจจุบัน
จะอยูในสาขาบริการไปรษณีย (CPC 7511) และคูเรียร (CPC 7512)2 ซึ่งจัดเปนบริการยอยภายใตหมวดบริการ
สื่อสาร (Communication Services) ดังแผนภาพขางลางนี้
บริการไปรษณียและบริการคูเรียรภายใตการจําแนกประเภทของ WTO

1

ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2549
CPC7512 Courier Service ยังไมมีคําแปลเปนภาษาไทยที่เหมาะสม การศึกษานี้จึงใชทับศัพทวา “บริการคูเรียร” จนกวาจะมีการตกลงใชคําที่
เหมาะสมได สําหรับคําวา Courier Service ในเอกสารของกรมเจรจาการคา กระทรวงพาณิชย นั้น มีการใชคําแปลวา “บริการคูเรียร” ในหลายๆแหง
หากแตผูแทนบริษัทไปรษณียไทยจํากัด มีความเห็นวา คําวา บริการคูเรียรนั้นไมตรงกับความหมายที่แทจริงของ Courier Service นัก เพราะบริษัท
ไปรษณียไทยเองก็มีบริการนําสง “พัสดุภัณฑ” เชนกัน (ดู CPC 75112 ประกอบ)
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สาขาบริการไปรษณียและบริการคูเรียรตาม MTN.GNS/W/120
ประเภทบริการ

Postal Services
(CPC 7511)
บริการไปรษณีย

Courier Services
(CPC 7512)
บริการคูเรียร

กิจกรรมยอย

- CPC 75111 Postal service related to letters
การบริการประกอบไปดวย การเก็บ (pick-up) การเคลื่อนยาย (transport) การสงมอบ
(deliver) จดหมาย หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ใบปลิว และ เอกสารพิมพอื่นๆที่คลายคลึงกัน
ไมวาจะมีจุดหมายปลายทางในประเทศ หรือตางประเทศ
- CPC 75112 Postal services related to parcels
การบริการประกอบดวย การเก็บ (pick-up) การเคลื่อนยาย (transport) การสงมอบ (deliver)
หีบหอ พัสดุภัณฑ ไมวาจะมีจุดหมายปลายทางในประเทศ หรือตางประเทศ
- CPC 75113 Post office counter services
บริการที่เคานเตอรที่ทําการไปรษณีย
- CPC 75119 other postal services
บริการไปรษณียอื่นๆ
- CPC 75121 Multi-modal courier services
การบริการประกอบดวย การเก็บ (pick-up) การเคลื่อนยาย (transport) การสงมอบ (deliver)
จดหมาย พัสดุภัณฑ และหีบหอ ใหบริการโดยบริษัทคูเรียร และอาจใชการขนสงมากกวาหนึ่ง
รูปแบบ ไมวาจะมีจุดหมายปลายทางในประเทศ หรือตางประเทศ นอกเหนือจากการใหบริการ
โดยองคกรไปรษณียของรัฐ (National Postal Administration) ซึ่งการใหบริการดังกลาว อาจ
ขนสงโดยใชยานพาหนะของตัวเองหรือใชการขนสงสาธารณะก็ได (ไมรวมการขนสงทางอากาศ)
- CPC 75129 Other courier services
บริการคูเรียรอื่นๆ สําหรับสินคา เชน ขนสงโดยรถบรรทุก หรือบริการโอนสินคาโดยไมมีโกดัง

การจําแนกประเภทของบริการไปรษณียและบริการคูเรียรดังกลาว เปนการแบงประเภทตามธรรมเนียม
ปฏิบัติที่มีมานานในการแยกบริการทั้งสองออกจากกันดวยสถานะของผูใหบริการ (ownership) โดยบริการใดที่ให
โดยกิ จการไปรษณีย แห งชาติจ ะเรีย กว าเปน “Post” หรือบริการไปรษณีย และบริการใดที่ดําเนิน การโดย
บริษัทเอกชนจะเรียกวาเปน “Courier” หรือบริการคูเรียร 3 ทั้งๆที่ผูใหบริการทั้งสองฝายอาจใหบริการหลายๆ
ประเภทที่เหมือนกัน หรือคลายกันมากพอที่จะทดแทนกันได
ทั้งนี้ สาขาบริการไปรษณีย และบริการคูเรียร เปนสาขาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการสงของ/ สินคาทาง
กายภาพ ซึ่งจัดอยูในสาขาบริการขนสง (Section 7 Transport, Storage, and Communications Services) ที่
ครอบคลุมระบบหวงโซอุปทานระบบขนสงและโลจิสติกสที่กวางกวาสาขาบริการสงดวนพิเศษมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สาขาบริการการขนสงสินคาทางอากาศ (CPC 732) บริการขนสงสินคาทางถนน (CPC 7123) บริการ
สนับสนุนสําหรับการขนสงทางถนน (CPC 744) บริการรับจัดการสินคา (CPC 741) บริการโกดังและคลังสินคา
(CPC 742) และบริการตัวแทนขนสงสินคา (CPC 749) นอกจากนี้ บริการสงดวนพิเศษยังมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
อํ า นวยความสะดวกด า นศุ ล กากรที่ จ ะช ว ยให ก ารให บ ริ ก ารส ง ด ว นพิ เ ศษเป น ไปด ว ยความรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ลักษณะธุรกิจ/การใหบริการ
โครงสรางของอุตสาหกรรมบริการสงดวนพิเศษเมื่อพิจารณาตามหวงโซบริการ ประกอบดวย ขั้นตอนการ
บริการที่บางครั้งก็ใหบริ การเบ็ดเสร็จ โดยผูประกอบการรายใหญ ตั้งแต ตนทางจนถึงปลายทาง และบางครั้งก็
ใหบริการผสมผสานโดยผูประกอบการหลายรายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใหการสงของหรือสินคาเปนไป
ดวยความสะดวกราบรื่น โดยกิจกรรมในหวงโซบริการของบริการสงดวนพิเศษสามารถแยกออกเปนบริการ 3
ประเภท คือ บริการรับสงสิ่งของภายในประเทศ บริการรับสงสิ่งของระหวางประเทศ และ บริการเสริมอื่นๆ
3

Scott Sinclair. (2002). “The GATS Implications for Postal Services” 9 April, 2002

4

หวงโซบริการดวนพิเศษ

ที่มา: บริษัท ไปรษณียไ ทย จํากัด

บริ ก ารส ง ด ว นพิ เ ศษมี ค วามคาบเกี่ ย วกั บ บริ ก ารขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส อื่ น ๆ แต จ ากการสั ม ภาษณ
ผูประกอบการหลายราย ลักษณะเดนของบริการสงดว นพิเศษที่แยกไปจากการขนสงและโลจิสติกสโดยทั่วไป
สามารถสรุปไดวา อยางนอยที่สุดจะตองเปนบริการที่มีความรวดเร็วและเชื่อถือไดโดยมีกําหนดเวลาของการนํา
จายที่ชัดเจนแนนอน และแมสิ่งของหรือพัสดุอาจผานมือจากผูใหบริการหลายรายกอนถึงลูกคาปลายทาง บริการ
สงดวนพิเศษจะมีการบริหารจัดการที่ควบคุมดูแลสิ่งของและพัสดุตลอดหวงโซบริการ และลูกคาสามารถตรวจสอบ
สถานะของสิ่งที่ฝากสงได และอาจมีบริการเสริมอื่นๆ ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา อาทิเชน

ขนสงเอกสารดวน เชน เอกสารสัญญา ใบเสนอราคา รายงาน ฯลฯ

ขนสงพัสดุภัณฑดวน (ที่ไมใชเอกสาร) เชน ตัวอยางสินคา อะไหล งานศิลปะ แผนซีดี ฯลฯ

ขนสงพัสดุภัณฑที่เปนสินคานําเขา โดยรับสินคาจากซัพพลายเออรในตางประเทศและจัดสงตรงถึง
ผูรับปลายทาง

ใหบริการขนสงแบบรับจากที่อยูผูสงไปสงถึงมือผูรับ (door-to-door)

ใหบริการแบบสะดวกสบายครั้งเดียวครบถวน (one-stop service)

ขนสงดวนพัสดุที่มีขนาดใหญกวาปกติ, บรรจุสารอันตราย, หรือสิ่งมีชีวิต

ใหบริการติดตามสิ่งของที่ฝากสงดวยเทคโนโลยีชั้นสูง

ใหบริการประกันสิ่งของสูญหาย เสียหาย หรือนําจายเกินเวลาที่กําหนด

ใหบริการอํานวยความสะดวกดานพิธีการศุลกากร

บริการการเก็บคา บริการจากผูรับสินคา (Cash On Delivery: COD)

บริการแจงเมื่อผูรับไดรับสิ่งของแลวทางอีเมล หรือโทรศัพท

บริการเก็บพัสดุสิ่งของไวใหตามเวลาที่รองขอ

บริการสงพัสดุคืนเมื่อไมถึงมือผูรับ เปนตน
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ผู ใชบริการสงดวนพิเศษ
18
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ผูใชบริการสงดวนพิเศษปจจุบันอาจมองไดเปน 2 มิติ โดยมิติที่ 1 คือ ประเภทของกลุมบุคคลธรรมดา
(Cash Accounts) และผู ใช บริ การที่ เ ปน องคกร และมิติที่ 2 คือ ลูกคาที่ตองการสงสิ่งของดวนพิเศษ
ภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งจากการสัมภาษณผูประกอบการสงดวนพิเศษ พฤติกรรมของผูใชบริการสงดวน
พิเศษสามารถสรุปไดดังนี้
บริการสงดวนภายในประเทศ
บริการสงดวนสิ่งของระหวางประเทศ
ลูกคาบุคคล
ลูกคาองคกร

- บริการสงดวน EMS
- บริการสงดวนของเอกชน
- บริการสงดวน EMS
- พนักงานเดินเอกสาร (ในกรุงเทพฯ
และเมืองใหญ)
- บริการสงดวนของเอกชน

- บริการสงดวน EMS
- บริการสงดวนของเอกชน
- บริการสงดวน EMS
- บริการสงดวนของเอกชน

สําหรับบริการสงดวนพิเศษภายในประเทศ โดยเฉพาะการใชพนักงานเดินเอกสาร (สําหรับในเขตเมือง) หรือ การ
ฝากสงสิ่งของภายในประเทศกับบริษัทสงดวนของเอกชนนั้น มีราคาไมแนนอน ขึ้นอยูกับระยะทาง น้ําหนัก และ
ผูประกอบการแตละราย อยางไรก็ตาม อัตราคาบริการไปรษณียพิเศษ (EMS) มีพิกัดตอชิ้นเริ่มตนที่ 27 บาท และ
สามารถสงถึงมือผูรับไดทั่วประเทศ (Station-to-Door) ดังตารางขางลางตอไปนี้
อัตราคาบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ภายในประเทศ 4
น้ําหนัก

ราคา (บาท)

น้ําหนัก

ราคา (บาท)

ไมเกิน 20 กรัม

27.00 บาท

เกิน 4,000 กรัม แตไมเกิน 4,500 กรัม

197.00 บาท

เกิน 20 กรัม แตไมเกิน 100 กรัม

37.00 บาท

242.00 บาท

เกิน 100 กรัม แตไมเกิน 250 กรัม

42.00 บาท

เกิน 5,000 กรัม แตไมเกิน 5,500 กรัม
เกิน 5,500 กรัม แตไมเกิน 6,000 กรัม

เกิน 250 กรัม แตไมเกิน 500 กรัม

52.00 บาท

เกิน 6,000 กรัม แตไมเกิน 6,500 กรัม

292.00 บาท

เกิน 500 กรัม แตไมเกิน 1,000 กรัม

67.00 บาท

เกิน 6,500 กรัม แตไมเกิน 7,000 กรัม

317.00 บาท

เกิน 1,000 กรัม แตไมเกิน 1,500 กรัม

82.00 บาท

เกิน 7,000 กรัม แตไมเกิน 7,500 กรัม

342.00 บาท

เกิน 1,500 กรัม แตไมเกิน 2,000 กรัม

97.00 บาท

เกิน 7,500 กรัม แตไมเกิน 8,000 กรัม

367.00 บาท

เกิน 2,000 กรัม แตไมเกิน 2,500 กรัม

122.00 บาท

เกิน 8,000 กรัม แตไมเกิน 8,500 กรัม

397.00 บาท

เกิน 2,500 กรัม แตไมเกิน 3,000 กรัม

137.00 บาท

เกิน 8,500 กรัม แตไมเกิน 9,000 กรัม

427.00 บาท

เกิน 3,000 กรัม แตไมเกิน 3,500 กรัม

157.00 บาท

เกิน 9,000 กรัม แตไมเกิน 9,500 กรัม

457.00 บาท

เกิน 3,500 กรัม แตไมเกิน 4,000 กรัม

177.00 บาท

เกิน 9,500 กรัม แตไมเกิน 10,000 กรัม

487.00 บาท

267.00 บาท

สวนบริการสงดวนระหวางประเทศ มีอัตราคาบริการที่มีความหลากหลายตามบริการที่เลือก ไมวาจะเปน น้ําหนัก
ระยะทาง ความ เรงดวน ประเภทของสิ่งของ (เอกสารหรือพัสดุ) และบริการ เสริมอื่นๆ ฯลฯ
18

18

3. ภาพรวมธุรกิจบริการจัดสงดวนพิเศษของโลก
4
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จากขอมูลของ Global Express Association อุตสาหกรรมบริการจัดสงดวนพิเศษมีปริมาณการสงโดย
เฉลี่ย 30 ลาน shipments ตอวัน ครอบคลุมอาณาเขตประเทศตางๆ ทั่วโลกประมาณ 220 ประเทศ โดยใช
เที่ยวบินประมาณ 1,700 เที่ยวบิน ยานพาหนะทางบกประมาณ 200,000 คัน และกอใหเกิดสรางงาน 2.75 ลาน
ตําแหนงทั่วโลก
บริ ก ารจั ด ส ง ด ว นพิ เ ศษมี มู ล ค า เพิ่ ม ขึ้ น ตามการเจริ ญ เติ บ โตของการค า ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (ECommerce) เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยอํานวยความสะดวกใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคา/
บริ ก ารผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต า งๆ ทั้ ง นี้ ผู ใ ช บ ริ ก ารจั ด ส ง ด ว น ประกอบด ว ย บุ ค คล ผู ป ระกอบการ และ
อุตสาหกรรม
Overview of key sectors that use express delivery

ที่มา: Global Express Association (GEA)

กระบวนการใหบริการสงดวนพิเศษ

อุตสาหกรรมจัดสงดวนพิเศษกอใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจตางๆ ทั่วโลก ทําใหการจัดสงสินคา
และบริการสามารถจัดสงไดทั่วโลก โดยใชเวลาจัดสงแบบ Door-to-Door Service ภายใน 24-72 ชั่วโมง
ภาคอุตสาหกรรมตางๆ มีการใชบริการจัดสงดวนพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภค โดยอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยีสูง (High-Tech) มีการใชบริการจัดสงดวนพิเศษ
มากที่สุด หรือคิดเปนรอยละ 29 เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

7

ในป 2557 บริษัทสงดวนพิเศษรายใหญของโลกมีสวนแบงการตลาด 5 ดังนี้
โลก
UPS
FedEx
DHL

บริษัท

สวนแบงตลาดโลก (%)
100
19.6
14.2
9.4

4. ภาพรวมธุรกิจบริการจัดสงดวนพิเศษในไทย
บริการสงดวนในประเทศไทยเปนตลาดที่มีผูประกอบการรายใหญนอยรายที่มีสวนแบงมูลคาตลาดสูงมาก
และมีผูประกอบการรายยอยมากรายที่มีสวนแบงตลาดเพียงเล็กนอย และในชั้นตน สามารถจําแนกบริการสงดวน
พิเศษตามประเภทของผูประกอบการไดเปน 2 สวนหลัก คือ บริการไปรษณียประเภทดวนพิเศษ (Express Mail
Service – EMS) ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดซึ่งจัดเปนบริการของภาครัฐ และบริการสงดวนพิเศษของ
บริษัทเอกชน (Courier Service) ทั้งที่ใหบริการโดยผูใหบริการรายใหญที่เปนบริษัทลูก/สาขา ของบริษัทขามชาติ
และผูใหบริการรายยอยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีผูถือหุนชาวไทย 100% และบริษัทที่มีผูถือหุนบางสวนเปนชาว
ตางประเทศ

5
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บริการสงดวนพิเศษของประเทศไทยตามประเภทของผูประกอบการ
บริการสงดวนพิเศษ
โดยภาครัฐ

โดยภาคเอกชน
ผูประกอบการรายใหญ
(BIG4)

บ.ไปรษณียไทยจํากัด

ผูประกอบการรายยอย

ผูประกอบการภาครัฐ
ผูประกอบการสงดวนพิเศษของภาครัฐ คือ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท.) ที่ดําเนินการในรูปแบบ
ของบริษัทจํากัดภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแมวา
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัดไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการใหบริการการสงจดหมายและไปรษณียบัตรแตเพียง
ผูเดียวตามพระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ. 2477 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ
บริษัท ไปรษณียไ ทย จํากัด พ.ศ. 2546 อํานาจการผูกขาดดังกลาวไมครอบคลุมถึงการรับสงสิ่งของ พัสดุ อื่นใด ที่
ไมใชจดหมายและไปรษณียบัตร ซึ่งบริการเหลานี้ถือเปนบริการที่บริษัทสงดวนพิเศษของเอกชนสามารถแขงขันได
โดยเสรี โดยที่บริการสงดวนพิเศษที่ใหบริการโดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดนี้รูจักกันในชื่อของบริการไปรษณีย
ดวนพิเศษ หรือ Express Mail Service: EMS
ผูประกอบการสงดวนพิเศษภาคเอกชนรายใหญ
บริการสงดวนพิเศษเปนธุรกิจที่บริษัทเอกชนมีศักยภาพในการใหบริการสูง ในระดับโลกมีบริษัทคูเรียร
หรือบริษัทสงดวนพิเศษขนาดใหญ 4 บริษัท (โดยเรียกกันทั่วไปวา กลุมบริษัท BIG4) ที่ทําธุรกิจแขงขันและแยง
สวนแบงตลาดกันในแทบทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย บริษัทสงดวนพิเศษขนาดใหญ ดังกลาว ไดแก ดีเอชแอล
เอ็กซเพรส (DHL) เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (FedEX) ทีเอ็นที เอ็กซเพรส (TNT) และ ยูพีเอส พารเซล ดีลิเวอรรี่
เซอรวิส (UPS) ซึ่งทุกบริษัทมีเครือขายการใหบริการรับสงเอกสาร สิ่งพิมพ พัสดุ และสินคาที่ขนสงทางอากาศทั่ว
โลกแบบเร งดวน และยังมี การใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรที่หมายถึงการใหบริการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบไมวาจะเปนการขนสงพัสดุและสินคาทางบก ทางน้ํา ทางอากาศโดยมีบริการเสริมตางๆและไมมีขอจํากัด
ดานขนาด น้ําหนัก หรือระยะเวลาการสงชาเร็ว
ในประเทศไทย แมบริษัทใหญทั้ง 4 บริษัทจะเปนบริษัทลูกของบริษัทขามชาติ แตในทางกฎหมายจัดวา
เปนบริษัทสัญชาติไทยโดยมีสัดสวนจํานวนหุนที่ถือครองโดยคนตางดาวอยูที่รอยละ 49 เต็มเพดานที่กฎหมายไทย
อนุญาต
18

18

18

18

18

18
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หนวยงาน
1. บริษัท ไปรษณียไ ทย
จํากัด

หนวยงานที่เกี่ยวของกับบริการสงดวนพิเศษและบทบาทสําคัญ
สถานะ
บทบาท
ผูประกอบการ



ภาครัฐ





2. คณะกรรมการกิจการ
ไปรษณีย

ภาครัฐ





3. กระทรวงเทคโนโลยี
ภาครัฐ
สารสนเทศและการสื่อสาร





4. กรมศุลกากร

ภาครัฐ





5. กรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางอากาศ
กระทรวงคมนาคม
6. กระทรวงการคลัง

ภาครัฐ



ภาครัฐ



7. กรมพัฒนาธุรกิจการคา ภาครัฐ
กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
กระทรวงพาณิชย
8. สมาคมตัวแทนขนสง
ภาคเอกชน
สินคาทางอากาศไทย
(TAFA)



9. สมาคมผูประกอบการสง ภาคเอกชน
ดวนพิเศษไทย (TEXCA)








10. สมาคมตัวแทนออกของ ภาคเอกชน



เป น ผู ไ ด รั บ มอบอํ านาจตามพรบ.ไปรษณี ย 2477 ในการนํ า ส ง
จดหมายหรือไปรษณียบัตร
ดําเนินการใหบริการจัดสงพัสดุหีบหอตางๆ และบริการไปรษณียดวน
พิเศษทั้งภายในและตางประเทศ
ไมมีอํานาจควบคุม กํากับดูแลการประกอบกิจการของผูใหบริการสง
ดวนพิเศษรายอื่น
ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ
บริษัทไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ. 2546
ใหอํานาจในการอนุญาต การวินิจฉัย การออกขอบังคับตางๆ ของ
คณะกรรมการ กสท. อํานาจในการจัดทําไปรษณียนิเทศ การทํา
ความตกลงกับตางประเทศในกิจการไปรษณีย และการออกคําสั่งใดๆ
ของผูวา การ กสท. ที่มีลั กษณะเปนคําสั่ง ทางปกครอง ซึ่งอาศั ย
อํานาจตาม พระราชบัญญัติ ไปรษณีย พ.ศ. 2477 เปนอํานาจของ
คณะกรรมการกิจการไปรษณีย (มาตรา 6)
ออกนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด
กํ า หนดนโยบายระหว า งประเทศในส ว นที่ เกี่ ย วกั บ บริ การส ง ด ว น
พิเศษ
กําหนดและบังคับใชระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสง
ของสินคาบริการสงดวนพิเศษ
อํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการบริการสงดวนพิเศษเพื่อให
การคาระหวางประเทศเปนไปไดอยางคลองตัวยิ่งขึ้น
ออกนโยบาย ขอกําหนด และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับการขนสง
ทางบกและทางอากาศ รวมถึงการกําหนดนโยบายระหวางประเทศ
ในสวนที่เกี่ยวกับบริการขนสงและโลจิสติกสโดยรวม
มี ส ว นในการกํ า หนดนโยบายของบริ ษั ท ไปรษณี ย ไ ทย จํ า กั ด
เนื่องจากเปนผูถ ือหุนแตเพียงผูเดียว
มีบทบาทในการกําหนดนโยบายสงเสริมธุรกิจสงดวนพิเศษ รวมไปถึง
การเจรจาการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับบริการสงดวนพิเศษ

เปนการรวมตัวกันของผูประกอบการ-ขนสงสินคาทางอากาศ
สรางความเขมแข็งและขยายศักยภาพเครือขายสงดวนพิเศษใหกับ
ผูประกอบการสมาชิก
เปนการรวมตัวกันของผูประกอบการสงดวนพิเศษรายยอยประมาณ
24 บริษัท
สรางความเขมแข็งและขยายศักยภาพเครือขายสงดวนพิเศษใหกับ
ผูประกอบการสมาชิก
เปนการรวมตัวกันของผูประกอบตัวแทนออกของรับอนุญาต
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หนวยงาน

สถานะ

บทบาท

รับอนุญาตไทย



11. สมาพันธโลจิสติกสไทย ภาคเอกชน





สรางความเขมแข็งและขยายศักยภาพเครือขายสงดวนพิเศษใหกับ
ผูประกอบการสมาชิก
ประกอบดวยผูแทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับบริการโลจิสติกส
รวม 16 องคกร
ผลั ก ดั น งานด า นการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส ข องประเทศ ให มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม

ปจจุบัน ธุรกิจ EDS เปนคูแขงที่สําคัญของกิจการไปรษณียทั่วโลก สายการบิน ตัวแทนรับจัดการขนสง
(Freight Forwarder) และผูใหบริการขนสงสินคาเรงดวนภายในประเทศ โดยกรณีของกิจการไปรษณีย นั้น EDS
เปนคู แขงขันโดยตรงในการรับสงไปรษณียภัณ ฑ เชน เอกสารและพัสดุภั ณฑ ที่มีก ารจั ดสงครั้งละไมมาก
(น้ําหนักตั้งแต 2 - 20 กิโลกรัม) โดย EDS มีจุดเดนเหนือกวากิจการไปรษณีย ไดแก
• EDS ใหบริการขนสงแบบ Door to Door Services ในขณะที่กิจการไปรษณีย ผูใชบริการตองนํา
ของมาสงให ณ ที่ทําการไปรษณียเอง
• EDS มี เครื่องบิ นของตนเอง ทํ าใหส ามารถจัด การระบบโลจิ สติ กสไดรวดเร็วกกวา ขณะที่กิจ การ
ไปรษณีย ตองใชบริการสายการบินในการนําสงไปรษณียภัณฑไปตลาดตางประเทศทําใหตองแยง
ระวางขนสงกับผูใชบริการรายอื่น
กลุมผูประกอบการที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ (กรณีที่ตองเปดตลาดมากกวาที่กฎหมายกําหนด) คือ
ผูประกอบการที่ใหบริการ Ground Transport Services ไดแก
- บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
- รถบรรทุกขนสงสินคาและพัสดุทางบกภายในประเทศ
- Freight Forwarder
- Customs broker
5. กฎหมายที่เกี่ยวของ
ป จ จุ บั น ประเทศไทยไม มีแ นวทางที่ ชัด เจนเกี่ ย วกับ ทิศ ทางการดํ าเนิน งานหรือมาตรการสนั บ สนุน ที่
เกี่ยวของกับบริการสงดวนพิเศษโดยตรง ยกเวนตามที่กฏหมายบัญญัติไวใน หมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติ
ไปรษณีย พ.ศ. 2477 วาดวยอํานาจสิทธิ์ขาด ซึ่งกําหนดวา รัฐบาลทรงไวซึ่งอํานาจสิทธิ์ขาดที่จะจัดการไปรษณีย
และตั้งที่ทําการไปรษณียภายในราชอาณาจักรและอํานาจนี้มอบหมายใหไวแกกรมซึ่งมีสิทธิและหนาที่จัดการ
ไปรษณีย และตั้งที่ทําการไปรษณียขึ้น ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร และมีหนาที่ทํากิจการตาง ๆ อันเกี่ยวแกการรับ
รวบรวม สง จาย และสงมอบไปรษณียภัณฑตามกฎ ขอบังคับ และคําสั่งที่ตั้งขึ้น ซึ่งในการปรับเปลี่ยนองคกรมา
เปนรัฐวิสาหกิจ อํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดโอนถายมาสูบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดภายใตการกํากับดูแล
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเวลาตอมา
การใหบริการของ Express Delivery ของตางชาติ (เชน UPS / Fedex) เปนคูแขงขันโดยตรงกับ ปณท.
ในการรับสงไปรษณียภัณฑ และขัดตอกฎหมายไปรษณีย ที่ใหอํานาจ ปณท. ในการจัดสงจดหมาย (รวมทั้งเอกสาร
ที่มีน้ําหนักไมเกิน 2 กิโลกรัม) ทําให Express Delivery ตองเสียคาปรับ
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เรื่อง

การกํากับดูแล

การคา/การเปดเสรี
บริการสงดวนพิเศษ

การคา/การเปดเสรี
บริการสงดวนพิเศษ

กฎหมาย และสาระสําคัญ

พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ. 2477
ใหอํานาจสิทธิขาดแก บริษัทไปรษณียไทย จํากัด (ปณท.) ในการรับฝากและจัดสงจดหมาย
ไปรษณียบัตร และการจัดทําไปรษณียากร
มาตรา 6 ในหมวดนี้ยังได กําหนดวา เมื่อกรมไดจัดการไปรษณียขึ้นที่ใดแลว หามมิใหบุคคล
ซึ่งไมไดรับอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น สง จัดใหสง ฝาก สงมอบใหแกผูอื่น
เพื่อใหไปสง นําสง หรือกระทําการอื่นเกี่ยวกับการนําสงจดหมาย หรือไปรษณียบัตรโดยทางอื่น
นอกจากทางไปรษณีย
มาตรา 61 ของกฏหมายฉบับนี้ ไดอธิบายไววา ผูใดกระทําการฝาฝนตอมาตรา 6 ขางตน จะ
มีความผิดตองระวางโทษปรับตามจํานวนจดหมายหรือไปรษณียบัตร อยางไรก็ตาม ปจจุบัน
ผู ป ระกอบการบริ ก ารส ง ด ว นพิ เ ศษของเอกชนได ใ ห บ ริ ก ารส ง ทั้ ง สิ่ ง ของที่ มี ลั ก ษณะเป น
ไปรษณียภัณฑหรือจดหมาย ควบคูไปกับการสงพัสดุ โดยยอมจายคาปรับไปรษณียนี้ ในอัตรา
20 บาทตอฉบับ
พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
ใชใ นการควบคุม การอนุญ าตใหคนตางดาวเขา มาประกอบธุ รกิจ ในประเทศไทย พรอมทั้ ง
กําหนดประเภทของกิจการที่อนุญาตใหเขามาลงทุน สัดสวนการลงทุน และการถือหุนของ
ชาวตางชาติ โดยคําจํากัดความของ “คนตางดาว” ตามมาตรา 4 ในพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนต า งด า ว หมายถึ ง บุค คลธรรมดาซึ่ งไม มี สัญ ชาติไ ทย นิ ติ บุค คลที่ไ ม จ ดทะเบีย นใน
ประเทศไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยแตมีสัดสวนการถือหุนหรือมูลคาการ
ลงทุนของคนตางชาติมากกวากึ่งหนึ่ง
บริ ก ารส ง ด ว นพิ เศษนั้ น จั ด อยู ใ นประเภทธุ ร กิ จ ด า นการขนส ง และอยู ในบั ญ ชี 2 ท า ย
พระราชบัญญัติ ซึ่งธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ซึ่งคนตาง
ดาวตองขออนุญาตจากหนวยงานรัฐ โดยตองมีคนไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 40 และอาจ
ผอนผันใหคนไทยถือหุนไดไมนอยกวารอยละ 25 โดยตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย
และตองมีคนไทยเปนกรรมการในบริษัทอยูไมนอยกวา 2 ใน 5 และใหถือตามนี้นอกจากจะ
ไดรับการสงเสริมจากกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งนัยยะสําคัญตอการเปดเสรีการคาบริการสาขาสงดวนพิเศษ คือ การที่ประเทศไทย
มีขอจํากัดที่หามบุคคลตางดาวถือครองหุนของบริษัทเกินกวาเพดานที่กฎหมายกําหนด เวนแต
จะไดรับการยกเวนจากกฎหมายอื่นๆ เชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุน อยางไรก็ตาม หาก
พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของจะพบวา ขอกําหนดตามกฎหมายอื่น เชน พระราชบัญญัติ
การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 นั้นมีขอจํากัดสําหรับการลงทุนสาขาบริการขนสงมากกวาที่
กําหนดไวในกฏหมายฉบับนี้
พระราชกฤษฎีกา กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 กําหนด
งานในอาชีพหรือวิชาชีพตามที่ระบุไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้วาเปนงานที่หามคนตาง
ดาวทําเพื่อเปนการคาหรือหารายไดโดยเด็ดขาดในทุกทองที่ในประเทศไทย ซึ่งบัญชีทายพระ
ราชกฤษฎีกาขอที่ 5 กําหนดวา งานขับขี่ยานยนต หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไมใชเครื่องจักร
หรือเครื่องกล ยกเวนงานขับขี่เครื่องบินระหวางประเทศ (หรืออีกนัยหนึ่ง พนักงานขับรถทุก
ประเภท) เปนงานอาชีพสงวนของคนไทยที่คนตางดาวไมสามารถทําได ซึ่งนัยยะตอการเปด
ตลาดเสรีบริการสงดวนพิเศษ คือ ขอจํากัดใน mode 4 ของตารางขอผูกพัน ซึ่งกฏหมายไทย
ตามพระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ จ ะไม อ นุ ญ าตให ช าวต า งชาติ เ ข า มาประกอบอาชี พ ขั บ ขี่
ยานพาหนะ/ พนักงานขับรถในประเทศไทย แตทั้งนี้ อาชีพพนักงานขับขี่เครื่องบินระหวาง
ประเทศ ไม ว า จะเป น การขนส ง ผู โ ดยสารหรื อ สิ น ค า นั้ น ชาวต า งชาติ ส ามารถขออนุ ญ าต
ประกอบอาชีพได

12

เรื่อง

กฎหมาย และสาระสําคัญ

การคา/การเปดเสรี พระราชบัญญัติขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548
บริการสงดวนพิเศษ มีสาระหลักในการกําหนดสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบทางแพงของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ
กั บ การขนส ง ต อเนื่ องหลายรู ป แบบ 6 โดยกฎหมายฉบั บ นี้ ยั ง รองรั บ การมี ผ ลบั ง คั บ ใช ข อง
ASEAN Framework Agreement on Multi-modal Transport ตัวอยางเชน
พระราชบัญญัติขนสงตอเนื่องไดกําหนดคุณสมบัติสําหรับสายเดินเรือตางชาติที่ตองการจะ
ประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบโดยมีเงื่อนไขวาจะตองมีสํานักงานสาขาในประเทศ
ไทย; มีเรือหรือเครื่องบินเปนของตัวเอง; มีหลักประกันความรับผิดตามสัญญาแพง; และตอง
แจงทรัพยสินของบริษัทตอนายทะเบียน เปนตน
การคา/การเปดเสรี พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
บริการสงดวนพิเศษ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ในหมวดที่ 3 ของ
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ไดกําหนดขอจํากัดของธุรกิจตางดาวเอาไวดังนี้
 ชาวตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49
 สําหรับหางหุนสวนจดทะเบียน ผูเปนหุนสวนทัง
้ หมดตองมีสัญชาติไทย สําหรับหาง
หุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดชอบทั้งหมดตองเปนสัญชาติไทย
และทุนของบริษทั ไมนอยกวารอยละ51 ตองเปนของผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมี
สัญชาติไทย
 สําหรับบริษัทจํากัด กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย และทุนไมนอยกวา
รอยละ 50 ตองเปนของผูถือหุนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
 ผูประจํารถ (ผูขับรถ ผูเก็บคาโดยสาร นายตรวจ) ในการขนสงประจําทาง ไมประจําทาง
หรือการขนสงดวยรถโดยสารขนาดเล็กตองมีสัญชาติไทย
ซึ่งนัยยะสําคัญของพระราชบัญญัติการขนสงทางบกฉบับนี้ตอการเปดเสรีตลาดสงดวนพิเศษ
(และบริการขนสงทางบกโดยรวม) คือ การจํากัดเพดานการถือหุนของชาวตางชาติ หรือเพดาน
ทุนสําหรับบริษัทจํากัด และหางหุนสวนจํากัด ไวไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมด และ
สําหรับบริษัทจํากัดยังตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนคนไทย นอกจากนี้ ยังมีการกําหนด
ไวอยางชัดเจนวาผูประจํารถ (พนักงานขับรถและผูชวยประจํารถ) จะตองมีสัญชาติไทยเทานั้น
ดังนั้น การเปดเสรีบริการสงดวนพิเศษใน ดานการลงทุน (mode ที่ 3) และการเขามาทํางาน
ของแรงงานตางชาติ (mode ที่ 4) ใหมากกวาตามที่กฏหมายฉบับนี้กําหนดไวนั้นจะกระทํา
ไมได เวนแตจะมีการแกกฏหมายเพื่อรองรับการเปดเสรีการคาบริการสาขานี้ตอไป
การคา/การเปดเสรี พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
บริการสงดวนพิเศษ การขนสงทางอากาศมีขอจํากัดปจจุบนั ของธุรกิจตางดาว ในหมวดที่ 3 มาตรา 30 และ 31 ที่
เกี่ยวกับการจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน ดังนี้
มาตรา 30(1) ภายใตบังคับมาตรา 31 ผูซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ได ตองเปนเจาของอากาศยานที่ขอจดทะเบียน หรือถามิไดเปนเจาของตอง
เป น ผู มี สิ ท ธิ ค รอบครองอากาศยานที่ ขอจดทะเบี ย นและได รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี ใ ห จ ด
ทะเบียนได โดยที่การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนอากาศยาน ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 31(2) ผูซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม ตองมี
สัญชาติไทย ถาเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทยมีสํานักงาน
ใหญของหางหุนสวนหรือบริษัทตั้งอยูในราชอาณาจักร และ
• ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญ ผูเปนหุนสวนทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย
• ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนทั้งหมดซึ่งตองรับผิดชอบรวมกัน โดยไม
จํากัดจํานวนตองมีสัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนนั้นไมนอยกวารอยละ 70 ตอง
6

หมายถึง การขนสงโดยใชรูปแบบการขนสงตั้งแต 2 ประเภทขึ้นไป เชน จากเครื่องบินไปขึ้นรถ จากรถไปลงเรือ เปนตน
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เรื่อง

กฎหมาย และสาระสําคัญ

เปนของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
• ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทนั้นตองไมมีหุนชนิดออกใหแกผูถือกรรมการสวนมาก
ตองมีสัญชาติไทย และหุนไมนอยกวารอยละ 70 ของหุนทั้งหมดตองเปนของบุคคล
ประเภทตอไปนี้แตละประเภทโดยลําพัง หรือหลายประเภทรวมกัน
(ก) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
(ข) กระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล
(ค) บริษัทจํากัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล ถือหุนอยูไมนอยกวารอยละ 70 ของหุน
ทั้งหมดและถาเปนสมาคม ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีสํานักงานใหญของสมาคมตัง้ อยู
ในราชอาณาจักร และขอบังคับของสมาคมนั้น ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบินพลเรือนแลว
ในทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 นัยสําคัญของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ตอการเปดเสรีตลาดสงดวนพิเศษ และบริการขนสงทางอากาศโดยรวม คือ การจํากัด
เพดานการถือหุน หรือเพดานทุนของชาวตางชาติ การเปดเสรีบริการสงดวนพิเศษที่เกี่ยวเนื่อง
กับการขนสงทางอากศในดานการลงทุน (mode ที่ 3) ใหมากกวาตามที่กฏหมายฉบับนี้กําหนด
ไวนั้นจะกระทําไมได เวนแตจะมีการแกกฎหมายการขนสงทางอากาศเพื่อรองรับการเปดเสรี
การคาบริการสาขานี้ตอไป

6. ขอผูกพันการเปดตลาดบริการจัดสงดวนพิเศษของไทย
6.1 กรอบองคการการคาโลก
ขอผูกพันสาขาบริการขนสง/ โลจิสติกสที่เกี่ยวเนื่องกับบริการสงดวนพิเศษของไทย
Mode of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption Abroad 3) Commercial presence 4)
Presence of natural persons
Sector/Sub-sector
Limitation on Market Access
Limitations on National
Treatment
1.1 H. Services Auxiliary
to All Mode of Transport
Storage and warehousing 1) ไมผูกพัน
1) ไมผูกพัน
services (CPC 742)
2) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัดหากสัดสวนทุนตางชาติไมเกิน 3) ไมมีขอจํากัดหากสัดสวนทุน
บริการโกดังและคลังสินคา
รอยละ 49
ตางชาติไมเกินรอยละ 49
7
4) ไมมีขอจํากัด
4) ตามที่ระบุไวในขอผูกพันทั่วไป
Freight forwarding
1) ไมผูกพัน
1) ไมผูกพัน
services
2) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข
2) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข
(CPC 749)
3) ไมมีขอจํากัดหากสัดสวนทุนตางชาติไมเกิน 3) ไมมีขอจํากัดหากสัดสวนทุน
รอยละ 49
ตางชาติไมเกินรอยละ 49
8
บริการตัวแทนขนสงสินคา
4) ไมมีขอจํากัด
4) ตามทีร่ ะบุไวในขอผูกพันทั่วไป

7
8

WTO อนุญาตในสวนของ Contractual service suppliers (CSS) ดวย โดยภายใต WTO อนุญาตใหพาํ นักไดตามสัญญาที่กําหนด หรือไมเกิน 1 ป
WTO อนุญาตในสวนของ Contractual service suppliers (CSS) ดวย โดยภายใต WTO อนุญาตใหพาํ นักไดตามสัญญาที่กําหนด หรือไมเกิน 1 ป
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6.2 กรอบอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)
การเปดเสรีการคาบริการอาเซียน กําหนดใหสาขาโลจิสติกสเปนสาขาเรงดวน (Priority Sector) ที่ตองเปดเสรี
โดยสาขาโลจิส ติกส ครอบคลุมบริการจัดสงพัสดุ (Courier services) และบริการจัดสงดวนพิเศษ (Express
Delivery Services)
Mode of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption Abroad 3) Commercial presence 4)
Presence of natural persons
Sector/Sub-sector
Limitation on Market Access
Limitations on National
Treatment
1.1 H. Services Auxiliary
to All Mode of Transport
Storage and warehousing 1) ไมมีขอจํากัด
1) ไมมีขอจํากัด
services of frozen or
2) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
refrigerated goods (CPC 3) ไมมีขอจํากัด / สัดสวนหุนตางชาติไมเกิน
3) ไมมีขอจํากัด
74210)
รอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะการรวมทุน
(Joint-Venture) กับบุคคลหรือนิติบุคคล
สัญชาติไทยเทานัน้
9d) Other
1) ไมมีขอจํากัด
1) ไมมีขอจํากัด
Freight brokerage service 2) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
for chartering only
3) ไมมีขอจํากัด / สัดสวนหุนตางชาติไมเกิน
3) ไมมีขอจํากัด
(part of CPC 749)
รอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะการรวมทุน
(Joint-Venture) กับบุคคลหรือนิติบุคคล
สัญชาติไทยเทานัน้

การขนสงและโลจิสติกสเปนหนึ่งในสาขาบริการที่สหรัฐฯ ใหความสําคัญเปนลําดับแรกโดยเฉพาะบริการ
จัดสงดวนพิเศษ โดยสหรัฐฯ ไดผลักดันใหไทยเปดตลาดบริการจัดสงดวนพิเศษภายใตการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ
โดยเรียกรองใหยกเลิกขอจํากัดดานสัดสวนผูถือหุนตางชาติในธุรกิจบริการสงดวนพิเศษ ขอใหมีการกํากับดูแลที่
เปนกลางและโปรงใส โดยการแยกบริการสงดวนพิเศษออกจากขนสง และใหมีการประติบัติเยี่ยงคนชาติดานพิธี
ศุลกากร เปนตน อยางไรก็ดี ที่ผานมา ไทยพยายามชะลอการเจรจาเปดตลาดสาขานี้ เนื่องจากผูประกอบการไทย
ยังไมมีความพรอมในการแขงขัน
_____________________________
สํานักการคาบริการและการลงทุน
กุมภาพันธ 2559

