บริการจัดสงดวน
1. สถานการณภาพรวม
1.1 ภาพรวมธุรกิจบริการจัดสงดวนของโลก
การเติบโตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) สงผลใหเกิดการขยายตัวของความตองการบริการ
จัดสงดวนทั้งในสวนของ B2C และ B2B โดยเฉพาะผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรายยอยที่ยังไมมีความ
พรอมดานเงินลงทุนสําหรับการมีคลังจัดเก็บสินคา ทําใหบริการจัดสงดวนเขามามีบทบาทมากขึ้นตอการดําเนินธุรกิจ
และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของผูประกอบธุรกิจ จากแผนภาพที่ 1 มีการคาดการณวาภายในป 2564
มูลคาการคาปลีกทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั่วโลกจะสูงถึง 4,878 พันลานเหรียญสหรัฐ และจากการศึกษาของ
Oxford Economics 1 พบวา รอยละ 30 ของมูลคาการขายผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองพึ่งพาการ
จัดสงดวน นอกจากนี้ การจัดสงดวนยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินคาและชวยลดตนทุนการจัดเก็บสินคา
ในคลังสินคาของผูประกอบธุรกิจรายใหญดวย
แผนภาพที่ 1 มูลคาการขายปลีกทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั่วโลกระหวางป 2557 – 2564 (2014 – 2021)

ที่มา: eMarketer, Statista 2018
จากการศึกษาของ Global Express Association 2 พบวา บริการจัดสงดวนมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 7
ตอปในชวง 5 ปที่ผานมาในทุกภูมิภาคของโลก ยกเวน ทวีปอเมริกาเหนือ และยุโรป แมวาสภาพเศรษฐกิจโลกจะมี
การเติบโตไมมากเทาที่ควร อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมจัดสงดวนมีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกดวย
โดยคิดเปนอัตรารอยละ 0.19 ของ GDP โลก หรือคิดเปนมูลคากวา 140 พันลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้
อุตสาหกรรมบริการจัดสงดวนมีปริมาณการสงโดยเฉลี่ย 30 ลาน shipments ตอวัน ครอบคลุมประเทศตางๆ ทั่วโลก
ประมาณ 220 ประเทศ โดยใชเที่ยวบินประมาณ 1,700 เที่ยวบิน ยานพาหนะทางบกประมาณ 200,000 คัน และ
สรางงานประมาณ 2.75 ลานตําแหนงทั่วโลก
ผูประกอบการหลักในธุรกิจบริการจัดสงดวน 3 ไดแก United Parcel Service (UPS), Federal Express
(FedEx), Aramex (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส), DHL (เยอรมนี) และ Yamato (ญี่ปุน) ทั้งนี้ สหรัฐฯ ถือเปนผูใหบริการ
รายใหญที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งเปนตลาดที่มีความตองการบริการจัดสงดวนใหญที่สุด ขณะที่ภูมิภาคที่มี
ความตองการดานการจัดสงดวนที่เติบโตอยางตอเนื่อง ไดแก แอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง การดําเนินงานที่
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เกี่ยวของกับการใหบริการจัดสงดวนของสหรัฐฯ อาทิ การจัดตั้ง single-location firms and units of multilocation firms ที่สามารถสรางรายไดประมาณ 78 พันลานเหรียญสหรัฐตอป
อัตราผูใชบริการจัดสงดวนสวนใหญอยูในกลุมของบริการอื่น (Other Services) รวมทั้งการคาปลีกและ
คาสง คิดเปนสัดสวนรอยละ 32 ของจํานวนผูใชบริการจัดสงดวนทั้งหมด นอกจากนี้ กลุมอุตสาหกรรมตางๆ มี
ความตองการบริการจัดสงดวนเชนกัน โดยอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรคมนาคม เปนตน มีอัตราความตองการบริการจัดสงดวนสูงสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 24 ลําดับ รองลงมา
ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและการขนสง สุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตตางๆ วิศวกรรม บริการการเงิน
และบริการธุรกิจ สิ่งทอและเครื่องหนัง และบริการภาครัฐ จากแผนภาพที่ 2 อุตสาหกรรมที่ตองใชอุปกรณ
เทคโนโลยีขั้นสูงจะเลือกใชบริการจัดสงดวนในการจัดสงอุปกรณหรือชิ้นสวนที่มีมูลคาสูงและมีขนาดเล็ก ขณะที่
การจัดสงดวนในภาคบริการคาปลีก และสินคาอุปโภคบริโภค จะเปนการจัดสงสินคาใหผูบริโภคมากกวาจัดสงให
ภาคธุรกิจดวยกันเอง ซึ่งสินคาอุปโภคบริโภคในที่นี้รวมถึงสินคาที่เนาเสียงาย และสินคาที่จําเปนตองสงถึงตลาด
อยางรวดเร็ว ในสวนของการคาปลีกโดยเฉพาะของเลนเด็ก ของตกแตงบาน เครื่องประดับ และผลิตภัณฑสําหรับ
ออกกําลังกายและนันทนาการมักจะถูกจัดสงดวนเชนกัน นอกจากนี้ ในภาคบริการขนสงมีสินคาที่ตองจัดสงดวน
เชน อะไหลสําหรับเครื่องบิน เปนตน
แผนภาพที่ 2 กลุมอุตสากรรมหลักที่ใชบริการจัดสงดวน

ที่มา: European Express Association
จากการสํารวจของ Oxford Economics 4 เกี่ยวกับความจําเปนและเหตุผลของภาคอุตสาหกรรมตางๆ ที่
ใชบริการจัดสงดวน พบวาเหตุผลหลักที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ ใชบริการจัดสงดวน คือ ความตองการ
ชิ้นสวนตางๆ เพื่อการซอมบํารุง และการจัดการสินคาคงคลัง ตามแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 เหตุผลของการใชบริการจัดสงดวนของภาคอุตสาหกรรมตางๆ

ที่มา: European Express Association
ปจจัยภายนอกและแนวโนมที่จะมีผลกระทบตอบริการจัดสงพัสดุภัณฑและบริการจัดสงดวน
1) สภาพเศรษฐกิจ
ดวยสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยมีผลใหผูใชบริการตองการบริการที่ราคาไมแพง รวมถึงบริการจัดสง
พัสดุและบริการจัดสงดวน ที่ผูบริโภคเลือกใชบริการจัดสงที่มีราคาถูกลง และคํานึงถึงความคุมคาของบริการจัดสงนั้น
เปนลําดับตน ซึ่งเปนโอกาสสําหรับผูใหบริการที่สามารถใหบริการจัดสงที่ถูกและรวดเร็ว
2) การพัฒนาการสื่อสารในยุคดิจิตอล
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร และการใชเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้น เชน smartphone
และอุปกรณแทปเล็ต รวมทั้งการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่จํานวนผูใชบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น มีผลใหปริมาณการสง
จดหมายระหวางบุคคลมีจํานวนลดลง รวมถึงการจัดสงพัสดุและการจัดสงเอกสารแบบเรงดวนไดรับผลกระทบจาก
การพั ฒ นาเทคโนโลยี การสื่ อสารด วย ในขณะที่บ ริการจัดสงพัสดุทั่วไปหรือบริการจัดสงสินคาเฉพาะ (niche
services) เชน เครื่องมือแพทย ไดรับผลกระทบคอนขางนอย
3) การคาปลีกทางออนไลน
การเติ บ โตของพาณิ ช ย อิเ ล็กทรอนิกส (E-Commerce) อย างตอเนื่องเปน ปจ จัย หนึ่งที่ทําให
ปริมาณการจัดสงพัสดุเพิ่มขึ้นทั่วโลก อีกทั้งผูบริโภคในปจจุบันตองการบริการการจัดสงสินคาที่รวดเร็ว ประหยัด
และสะดวก โดยตั้งแตป 2548 การซื้อขายสินคาทางอินเตอรเน็ตมีการเติบโตเฉลี่ยมากกวารอยละ 20 ตอป 5 ซึ่งมี
การเติบโตที่สูงกวาการซื้อขายสินคาทางชองทางปกติผานหนารานคา นอกจากนี้ Mobile E-Commerce (M-Commerce)
หรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานโทรศัพทเคลื่อนที่ก็มีการเติบโตอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดี การซื้อขายสินคาผานทาง
อินเทอรเน็ตยังมีโอกาสเติบโตไดอีก ดังนั้น พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงเปนปจจัยสําคัญตอการขยายตัวของบริการ
จัดสงพัสดุทั่วโลก ทั้งนี้ ผูใหบริการจัดสงพัสดุที่มีเครือขายการดําเนินธุรกิจรวมกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ลักษณะ B2C จะมีโอกาสไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะทําใหมีความตองการ
บริการจัดสงพัสดุเพิ่มขึ้น โดยที่ผูใหบริการดังกลาวจะตองกําหนดราคาคาจัดสงที่ไมสูงนัก นอกจากนี้ การเติบโต
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยังเปนโอกาสใหผูใหบริการจัดสงไดเสนอบริการที่เปนอิสระ โดยผูดําเนินธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หรือบุคคลทั่วไปดําเนินการจัดสงพัสดุไปยังผูบริโภคโดยตรง ทําใหผูประกอบการที่ใหบริการตางๆ เชน
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UPS, Amazon และ Uber ตองปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เนนที่นวัตกรรมบริการจัดสงเพื่อเพิ่มสวนแบงในตลาดบริการจัดสงพัสดุภัณฑ
4) การเปลี่ยนแปลงการคาปลีกทางออนไลนจาก B2B เปน B2C
ที่ผานมาธุรกิจรับสงสินคามีการดําเนินธุรกิจคาปลีกทางออนไลนควบคูกันไปดวย หรือประมาณ
รอยละ 90 ของผูประกอบธุรกิจรับสงสินคาที่ดําเนินธุรกิจลักษณะ B2B โดยปจจุบันการดําเนินธุรกิจลักษณะ B2C
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในประเทศตางๆ เปนผลมาจากการเติบโตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทําใหธุรกิจ
บริการจัดสงพัสดุและบริการจัดสงดวนมีโอกาสเติบโตมากขึ้นดวย จากผลการศึกษาของ Alibaba คาดวาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของธุรกิจ B2C จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 25 ตอปไปจนถึงป 2563 ในขณะที่บริการ
จัดสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศคิดเปนสัดสวนไมถึง 1 ใน 5 ของปริมาณพัสดุที่จัดสงทั้งหมด อยางไรก็ตาม แมวา
สัดสวนดังกลาวจะยังไมสูงนัก แตบริการจัดสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศก็มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
5) ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น
ราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของบริการจัดสงพัสดุ รวมทั้งคาประกัน
ยานพาหนะในการใหบริการดวย ทําใหผูใหบริการรายยอยพยายามปรับตัวเพื่อบรรเทาผลกระทบดานตนทุนของ
ราคาน้ํามันโดยใชยานพาหนะอื่นที่ไมใชน้ํามันหรือใชพลังงานอื่นทดแทน เชน จักรยาน ยานพาหนะพลังงานไฟฟา
6) ผูขนสง (Carrier)
ผูขนสงหรือผูใหบริการจําเปนตองพัฒนาการใหบริการโดยสรางมูลคาเพิ่มในการใหบริการ เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของผูประกอบธุรกิจแบบ B2C เชน ผูใหบริการรายยอยเพิ่มการใหบริการจัดสงในวันเสาร เปนตน
7) ชองทางการสงและการติดตามสินคา
ในปจจุบัน ผูใชบริการสามารถติดตามกระบวนการจัดสงไดจากเครื่องมือสื่อสาร (mobile tracking)
และไดรับการแจงเตือนผลการสงสินคาเปนระยะๆ หรือผูใหบริการบางรายมีการจัดทํา application เฉพาะ
สําหรับผูใชบริการในการติดตามสินคาที่อยูในกระบวนการจัดสง นอกจากนี้ ไมเพียงผูใหบริการจัดสงพัสดุที่มีการ
จัดทํา application เฉพาะดังกลาวแลว ยังมีนักพัฒนา application ที่จัดทํา application เพื่อใหผูใชบริการ
สามารถติดตามสินคาที่อยูระหวางการจัดสงจากผูใหบริการจัดสงพัสดุตางๆ เชน DHL, TNT, FedEx เปนตน
8) การใชเทคโนโลยีใหมๆ
ปจจุบั นมีการใชเทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) และ Personal
Identification Number (PIN) ทดแทนการใชแถบบารโคดมากขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีกวา
การใชแถบบารโคด โดยที่ RFID คือ การระบุขอมูลสถานะที่อยูของสิ่งตางๆ โดยใชคลื่นความถี่วิทยุ สวนการใช PIN นั้น
จะนํามาใชกับการจัดสงสินคาที่มีมูลคาสูง
ปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตนลวนมีผลตอการดําเนินธุรกิจการใหบริการจัดสงพัสดุและบริการจัดสงดวน
รวมทั้ ง มี ส ว นช ว ยกํ า หนดแนวโน ม หรื อทิ ศ ทางของการให บ ริ การในอนาคต เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีและความตองการของผูใชบริการใหมากที่สุด
1.2 ภาพรวมธุรกิจบริการจัดสงดวนในไทย
1.2.1 บริการจัดสงดวนในประเทศไทย
เปนตลาดที่มีผูประกอบการรายใหญนอยรายที่มีสวนแบงมูลคาตลาดสูงมาก และมีผูประกอบการ
รายยอยมากรายที่มีสวนแบงตลาดเพียงเล็กนอย โดยในชั้นตน สามารถจําแนกบริการสงดวนพิเศษตามประเภท
ของผูประกอบการไดเปน 2 สวนหลัก คือ บริการไปรษณียประเภทดวนพิเศษ (Express Mail Service – EMS)
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซึ่งจัดเปนบริการของภาครัฐ และบริการสงดวนพิเศษของบริษัทเอกชน (Courier Service)
ทั้งที่ใหบริการโดยผูใหบริการรายใหญที่เปนบริษัทลูก/สาขาของบริษัทขามชาติ และผูใหบริการรายยอยอื่นๆ ซึ่ง
รวมถึงบริษัทที่มีผูถือหุนสัญชาติไทยรอยละ 100 และบริษัทที่มีผูถือหุนบางสวนเปนชาวตางประเทศ
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บริการสงดวนของประเทศไทยตามประเภทของผูประกอบการ
บริการสงดวนพิเศษ

โดยภาครัฐ

บ.ไปรษณียไทยจํากัด

โดยภาคเอกชน

ผูประกอบการรายใหญ
(BIG4)

ผูประกอบการรายยอย

ผูประกอบการภาครัฐ
ผูประกอบการสงดวนของภาครัฐ คือ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท.) แมวาบริษัท ไปรษณียไทย
จํ า กั ด ได รั บ มอบหมายให เ ป น ผู ดํ า เนิ น การให บ ริ ก ารการส งจดหมายและไปรษณี ย บั ต รแต เ พี ย งผู เ ดี ย วตาม
พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ. 2477 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด พ.ศ. 2546 แตอํานาจการใหบริการดังกลาวไมครอบคลุมถึงการรับสงสิ่งของ พัสดุอื่นใดที่ไมใชจดหมาย
และไปรษณียบัตร ซึ่งบริการเหลานี้ถือเปนบริการที่บริษัทสงดวนของภาคเอกชนรายอื่นสามารถแขงขันไดโดยเสรี โดย
บริการสงดวนที่ใหบริการโดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดนี้รูจักกันในชื่อของบริการไปรษณียดวน หรือ Express Mail
Service (EMS) ซึ่งปจจุบัน ไปรษณียไทย จํากัด มีบริการรับฝากนอกสถานที่โดยไมมีคาใชจาย นําจายถึงมือผูรับ
ครอบคลุมพื้นที่ปลายทางกวา 94 ประเทศ พรอมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของไดตลอด 24 ชั่วโมง ดวย
ระบบ Track & Trace ผานโทรศัพท smart phone ดวยแอปพลิเคชัน Track & Trace
ผูป ระกอบการรายยอย
บริการจัดสงพัสดุภัณฑและการจัดสงดวนที่สนับสนุนพาณิชยอิเล็ทรอนิกส สามารถแบงได 2 กลุม 6
หลักคือ (1) กลุมผูบริการจัดสงพัสดุในกรุงเทพและตางจังหวัด (ใชเวลา 1-5 วันทําการ) และ (2) กลุมที่ใหบริการ
ผาน application โดยใชมอเตอรไซคจัดสงพัสดุภายในกรุงเทพและปริมณฑล (สงสินคาภายใน 1 ชั่วโมง)
5

(1) ผูใหบริการจัดสงพัสดุและบริการจัดสงดวนในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
ผูใหบริการ
ไปรษณียไทย

จุดเดน / การใหบริการ
- มีจุดใหบริการทั่วประเทศ

การสงแบบ EMS จะมีประกันความเสียหายใหไม
เกิน 2,000 บาท ในขณะที่การสงแบบลงทะเบียน
- การสงพัสดุไปรษณียแบบ EMS ใชระยะเวลาไม
จะมีประกันชดใชไมเกิน 300 บาท (อยางไรก็ดี
เกิน 1-2 วัน ซึ่งสวนใหญในกรุงเทพฯ จะใชเวลา
จากประสบการณของผูใชบริการหลายคน เห็นวา
เพียง 1 วันโดยรับพัสดุในวันรุงขึ้น และสามารถ
กระบวนการเคลมประกันมีความลาชา)
ติดตาม Track พัสดุได แตไมเปน real-time
- การคิดราคาของไปรษณียไทยจะคิดจากการชั่ง
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บริการเสริมพิเศษ

https://techsauce.co/tech-and-biz/comparing-logistics-companies-in-thailand/
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ผูใหบริการ

จุดเดน / การใหบริการ

บริการเสริมพิเศษ

ตามน้ําหนัก โดยสงแบบธรรมดา ราคาเริ่มตนที่
25 บาท และสงแบบ EMS ราคาเริ่มตนที่ 30 บาท
Kerry Express

- ระยะเวลาการสงไมเกิน 1 วัน และใชระบบการ
โทรศัพทเขาไปเพื่อยืนยันเวลาและที่อยูกอนการ
จัดสง
- มีจุดใหบริการคอนขางมากทั้ง Parcel Shops
และตู ล็ อ คเกอร ที่ ลู ก ค า สามารถรั บ /ส ง พั ส ดุ ไ ด
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตูล็อคเกอรนี้ไดติดตั้งไวตาม
อาคารสํานักงานและที่พักอาศัยกวา 100 แหงใน
กรุงเทพฯ คาบริการเริ่มตนที่ 30 บาททั้งแบบซอง
กระดาษและแบบกลอง

- บริการสงกอนเที่ยงคืน
- บริการรับพัสดุถึงที่
- บริการคืนพัสดุ
- บริการ Bangkok Same Day
- บริการ Easyship
- บริการสงกอนเที่ยงวัน
หลั ง จากลู ก ค า ได ทํ า การจองรถเข า รั บ พั ส ดุ
เจาหนาที่ข อง Kerry จะเข ารับพั สดุภายใน 2
ชั่วโมงและทําการจัดสงถึงปลายทางในวันเดียวกัน
นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระกั น ความเสี ย หายให ไ ม เ กิ น
2,000 บาท หรือสามารถซื้อประกันเพิ่มได

SCG Express

- ใหบริการดวย TA-Q-BIN หรือ บริการขนสงพัสดุ - บริการจัดสงสินคาควบคุมอุณหภูมิ (เฉพาะใน
ยอยแบบเรงดวนถึงบาน (Door to Door Parcel เขตกรุงเทพ) ที่สามารถสงของสดและอาหารได
รวมถึงบริการ Farm to table หรือบริการสง
Delivery) ที่จัดสงถึงปลายทางในวันถัดไป
พืชผลทางการเกษตร ตรงถึงบานที่ไปรับพืช ผัก
- บริการเสริมทั้ง TA-Q-BIN, Cool TA-Q-BIN, ผลไม หรือ อาหารทะเลจากหน าฟารม มาส งให
Document TA-Q-BIN, TA-Q-BIN Collect และ ผูบริโภค
Farm to table และสามารถติดตามสถานะสินคา - บริการสงเอกสาร บริการเก็บเงินปลายทาง และ
คุมครองกรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหายสูงสุดถึ ง
ไดผานทางเว็บไซตและ mobile application
3,000 บาท

Alpha Fast

- เนนสงสินคาใหกับรานคาออนไลนโดยใหบริการ สามารถตั้งเวลาใหเขารับสินคาแบบประจําทุกวัน
แบบ Door to Door โดยเขารับสินคาถึงที่ โดย และมีบริการเก็บงานปลายทางที่รับทั้งเงินสดและ
ผูใชบริการสามารถเรียกเขาไปรับสินคาจากแอป บัตรเครดิตดวย
พลิเคชัน Alpha Sender และสามารถตั้งเวลาเขา
รับแบบประจําวันทุกวันไดดวย ทั้งนี้ Alpha Fast
ให บ ริ ก ารเฉพาะในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพ นนทบุ รี
สมุทรปราการ และปทุมธานี สําหรับการสงของไป
จังหวัดอื่นนอกเหนือจาดที่กลาวมา Alpha Fast
จะใชบริการของไปรษณียไทย
- มีบริการเก็บงานปลายทางที่รับทั้งเงินสดและ
บัตรเครดิต

Ninja Van

- นําเทคโนโลยีมาใชในระบบโลจิสติกสและมุงเนน มีบริการจายเงินปลายทาง รวมถึงสามารถเชื่อมตอ
สนับสนุนธุรกิจ e-commerce เปนหลัก โดยบริษัท ระบบ API เขากับบริษัท
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ผูใหบริการ

จุดเดน / การใหบริการ

บริการเสริมพิเศษ

ตางๆ สามารถผสาน API7 ของ Ninja Van เขากับ
ระบบ เพื่อจัดการคําสั่งซื้อ และติดตามสถานะการ
จัดสงแบบ Real-time
- มีการใหบริการแบบ 1-3 วันและแบบ Next day

(2) กลุมที่ใหบริการผาน application โดยใชมอเตอรไซคจัดสงพัสดุภายในกรุงเทพและปริมณฑล
การใหบริการ/ จุดเดน
Grab

คาบริ การเริ่มต นที่ถู กกว าผูให บริก ารรายอื่น โดยเฉพาะเมื่อส งสินค าในระยะสั้นๆ หรื อในเมือง โดย
คาบริการเริ่มตนเพียง 35 บาท แลวบวกเพิ่มตามระยะทาง โดยมีการจํากัดน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม

Lalamove

- มีความพิเศษกวาผูใหบริการทางมอเตอรไซครายอื่น โดยมีกลองใสอาหารและสามารถตั้งเวลาใหมารับ
ของลวงหนาได มีแพ็คเกจพิเศษสําหรับสมาชิกและลูกคาธุรกิจ โดยสามารถเลือกแมสเซนเจอรที่ตองการ
(ที่ทํางานดี) ใหรับงานกอนได ราคาเริ่มตนที่ 48 บาท และบวกเพิ่มตามระยะทางและมีขั้นต่ําที่ 60 บาท
ตอการเรียกหนึ่งครั้ง
- มีการกําหนดราคาเอาไวอยางละเอียด เชน Purchase service ที่แมสเซนเจอรสามารถชวยซื้อของให
โดยลูกคาไดตาม order ที่กรอกไว และ Round trip คิดราคาเพิ่มแบบ fixed price ที่ 75 บาท
ขบวนการจัดสงเอกสารตางๆ และบริการเก็บเงินปลายทาง นอกจากนี้ยังมีประกันวงเงินที่ 2,000 บาท

Line Man

- เริ่มใหบริการจากการไปซือ้ อาหารจากรานอาหารตางๆ ทั่วกรุงเทพและจัดสงใหผูรับบริการถึงที่ โดยใช
บริการแมสเซนเจอรของ Lalamove คาบริการเริ่มที่ 48 บาทเชนเดียวกับ Lalamove
- คาจัดสงในระยะทางไกลถูกวาระยะใกล (ยิ่งสงทางไกลยิ่งถูก) และมี code ลดราคาใหผูใชบริการอยาง
ตอเนื่อง

Skootar

- มีจุดเดนในการใหบริการจัดสงและดําเนิการเอกสารสําคัญๆ ขององคกรหรือบริษัทตางๆ และสามารถ
จองเวลาไดกอนลวงหนา
- มีระบบรับการชําระเงินที่หลากหลายทั้ง ใบเสร็จ เงินสด บัตรเครดิต หรือวางบิลจายเดือนละครั้ง
- สามารถเชื่อมตอ API เพื่อรับ/สงขอมูลได สามารถเพิ่มจุดสงของไดถึง 10 จุดในหนึ่งครั้งที่เรียก โดยมี
บริการเสริมแบใหเปลา เชน การสงเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล และการใหบริการนําเงินฝากเงินเขาบัญชี

ผูประกอบการจัดสงดวนภาคเอกชนรายใหญ
บริการสงดวนเปนธุรกิจที่บริษัทเอกชนมีศักยภาพสูงในการใหบริการ โดยในระดับโลกมีบริษัทคูเรียร
หรือบริษัทสงดวนขนาดใหญ 4 บริษัท (โดยเรียกกันทั่วไปวา กลุมบริษัท BIG4) ที่ทําธุรกิจแขงขันและแยงสวนแบง
ตลาดกันในแทบทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย บริษัทสงดวนขนาดใหญ ดังกลาว ไดแก ดีเอชแอล เอ็กซเพรส
(DHL) เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (FedEX) ทีเอ็นที เอ็กซเพรส (TNT) และ ยูพีเอส พารเซล ดีลิเวอรรี่ เซอรวิส (UPS)
7

Application Programming Interface คือชองทางการเชื่อมตอระหวางเว็บไซตหนึ่งไปยังอีกเว็บไซตหนึ่ง หรือเปนการเชื่อมตอระหวาผูใชงานกับ Server หรือ
จาก Server เชื่อมตอไปหา Server ซึ่ง API นี้เปรียบไดเปนภาษาคอมพิวเตอรที่ทําใหคอมพิวเตอรสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางอิสระ
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ซึ่งทุกบริษัทมีเครือขายการใหบริการรับสงเอกสาร สิ่งพิมพ พัสดุ และสินคาที่ขนสงทางอากาศทั่วโลกแบบเรงดวน
และยังมีการใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรที่หมายถึงการใหบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไมวาจะเปนการ
ขนสงพัสดุและสินคาทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ โดยมีบริการเสริมตางๆ และไมมีขอจํากัดดานขนาด น้ําหนัก
หรือระยะเวลาการสง
ในประเทศไทย แมบริษัทใหญทั้ง 4 บริษัทจะเปนบริษัทลูกของบริษัทขามชาติ แตในทางกฎหมาย
จัดวาเปนบริษัทสัญชาติไทยโดยมีสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวอยูที่รอยละ 49
1.2.2 การแขงขันในอุตสาหกรรม
ผูใหบริการในอุตสาหกรรมนี้มีเพียง 5 รายหลัก ซึ่งถือวาเปนตลาดที่มีผูใหบริการและการแขงขันนอยราย
ในขณะที่ความตองการในการสงพัสดุที่รวดเร็วมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหอุตสาหกรรมนี้สามารถเจริญเติบโต
สูงขึ้นเรื่อยๆ ผูใหบริการตางชาติที่มีความพรอมทั้งดานเงินทุนและเทคโนโลยีสามารถใชขอไดเปรียบนี้ในการเขามามี
สวนแบงการตลาดของอุตสาหกรรมบริการจัดสงพัสดุภัณฑและบริการจัดสงดวนไดอยางตอเนื่อง
1.2.3 การเขาสูตลาดของผูใหบริการรายใหม
แมวาบริการจัดสงพัสดุและบริการจัดสงดวนจะเปนตลาดที่มีผูใหบริการนอยราย และเปดโอกาสให
ผูใหบริการรายอื่นๆ เขามาแขงขัน แตยังไมคอยมีผูใหบริการรายใหมเขามาใหบริการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการแขงขันที่
ผูใหบริการรายใหมจะตองแขงขันกับผูใหบริการเดิมในตลาดที่เปนบริษัทตางชาติซึ่งมีความพรอมดานเงินทุนและ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ การสงเอกสารหรือพัสดุภัณฑตางๆ ยังมีกลุมผูใหบริการจัดสงพัสดุภัณฑอยางไมเปนทางการเปน
จํานวนมากเนื่องจากผูใชบริการปจจุบันตองการบริการที่มีความรวดเร็ว และราคาไมแพง จึงทําใหมีการจัดสงพัสดุภัณฑ
หรือเอกสารตางๆ ผาน Messanger แบบชั่วคราวใหกับบริษัทตางๆ ในบางครั้ง ซึ่งการใหบริการรูปแบบนี้จะขนสง
พัสดุขนาดเล็กจํานวนนอย และตองการความรวดเร็วในการขนสง ซึ่งการใหบริการรูปแบบนี้ไมคอยสงผลกระทบตอผู
ใหบริการรายใหญ
2. ลักษณะธุรกิจและการแบงประเภทของสาขา
2.1 ลักษณะธุรกิจ/การใหบริการจัดสงดวน
บริ การจัดสงด วนเกิดขึ้นเมื่อป 1970 8 ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ ยในการจัดส งด วนประมาณ 24-72 ชั่วโมง โดย
อุตสาหกรรมหลักที่ใชบริการจัดสงดวน อาทิ อิเล็กทรอกนิกส สิ่งทอและเครื่องนุงหม ยานยนตและขนสง การผลิตตางๆ
ยาและเวชภัณฑ การเงิน รวมทั้งใหบริการตามความตองการของผูใชบริการรายบุคคลดวย
ธุรกิจใหบริการจัดสงดวนสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ (1) แฟรนไชน (Franchiser Model) โดย
บริษัทผูใหบริการจะดําเนินการรวมกับหุนสวนหรือเครือขายในการใหบริการ และ (2) การดําเนินการเองโดยตรง
(Direct Operator Model) โดยผูใหบริการจะเปนดําเนินการในทุกขั้นตอนของการจัดสงตั้งแตการจัดการคลังสินคา
จนถึงการขนสง ผูใหบริการจัดสงดวนจะจัดสงเอกสารและพัสดุที่มีความเรงดวน โดยมีการควบคุมกิจกรรมตลอดการ
จัดสงผานการนําเทคโนโลยีมาใชในระบบติดตามสิ่งของที่จัดสงนั้น ซึ่งผูใหบริการสามารถใหบริการเสริมที่เกี่ยวของ
เชน การรับสิ่งของจากผูใชบริการโดยที่ผูใชบริการไมตองเดินทาง การรับประกันการจัดสงสิ่งของใหถึงมือผูรับในวัน
และเวลาที่กําหนด การแจงยืนยันการจัดสงที่เสร็จสมบูรณแลว และการดําเนินการดานพิธีการศุลกากร เปนตน
ธุรกิ จให บริ การจั ดส งด วน โดยพื้ นฐานแลวจะจัดสงพัสดุภัณฑที่มีขนาดเล็กหรือมีน้ําหนักไมเกิน 65-70
9
กิโลกรัม ที่ผูสงจะสามารถสงใหถึงมือผูรับไดในการสงครั้งเดียว โดยไมจําเปนตองใชอุปกรณอํานวยความสะดวกอื่น
ในการจัดขนพัสดุนั้น ซึ่งการจัดสงดวนและการรับพัสดุที่จัดสงดวนสามารถกระทําในพื้นที่ตางๆ เชน ระหวางเมือง
หรือระหวางประเทศ ขึ้นอยูกับบริการที่ผูใหบริการจะเสนอ โดยผูใหบริการจัดสงดวนในปจจุบันมีการสรางเครือขาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ และสามารถจัดสงสินคาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้ น การจั ดสงในลั กษณะนี้จึ ง
7

8

8
9

http://www.marketreportsonline.com/741924.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/express-delivery-market-in-europe-2017-2021-300396045.html

9

แตกตางจากธุรกิจบริการขนสงสินคาทางเรือ (Freight Shipping) ที่มีการจัดการสินคาจํานวนมากและคลังสินคา
ขนาดใหญที่ตองรองรับสินคาที่มีน้ําหนักมาก และมีการใชอุปกรณอํานวยความสะดวกในการขนยายสินคา
อุปสงคดานการจัดสงดวนขึ้นอยูกับจํานวนธุรกรรมทางธุรกิจและการใชจายทางออนไลนของผูบริโภค โดย
ความสามารถในการทํากําไรของผูใหบริการแตละรายขึ้นอยูกับราคา ความนาเชื่อถือ คุณภาพ และการใหบริการ
ซึ่งผูใหบริการรายใหญสามารถแขงขันโดยการเสนอบริการที่มีความหลากหลาย ในขณะที่ผูใหบริการขนาดเล็กจะ
แขงขันในสวนของการใหบริการเฉพาะสําหรับผูบริโภค
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานหลักของบริการจัดสงดวน 10
9

ที่มา: European Express Association
แมบริการจัดสงดวนมีความคาบเกี่ยวกับบริการขนสงและโลจิสติกสอื่นๆ แตมีลักษณะเดนที่แตกตาง
จากการขนสงและโลจิสติกสโดยทั่วไป บริการจัดสงดวน เปนบริการที่มีความรวดเร็วและมีกําหนดเวลาของการนําจาย
ที่ชัดเจนแนนอน แมสิ่งของหรือพัสดุนั้นอาจผานมือจากผูใหบริการหลายรายกอนถึงลูกคาปลายทาง นอกจากนี้
บริการจัดสงดวนจะมีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมดูแลสิ่งของและพัสดุตลอดหวงโซบริการ โดยลูกคาสามารถ
ตรวจสอบสถานะของสิ่งที่ฝากสงได และอาจมีบริการเสริมอื่นๆ ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา อาทิเชน
 ขนสงเอกสารดวน เชน เอกสารสัญญา ใบเสนอราคา รายงาน ฯลฯ
 ขนสงพัสดุภัณฑดวน (ที่ไมใชเอกสาร) เชน ตัวอยางสินคา อะไหล งานศิลปะ แผนดิสก ฯลฯ
 ขนสงพัสดุภัณฑที่เปนสินคานําเขา โดยรับสินคาจากผูขายในตางประเทศและจัดสงตรงถึงผูรับปลายทาง
 ใหบริการขนสงแบบรับจากที่อยูผูสงไปสงถึงมือผูรับ (door-to-door)
 ใหบริการแบบครบถวน ณ จุดเดียว (one-stop service)
 ขนสงดวนพัสดุที่มีขนาดใหญกวาปกติ บรรจุสารอันตราย หรือสิ่งมีชีวิต
 ใหบริการติดตามสิ่งของที่ฝากสงดวยเทคโนโลยีชั้นสูง
 ใหบริการประกันสิ่งของสูญหาย เสียหาย หรือนําจายเกินเวลาที่กําหนด
 ใหบริการอํานวยความสะดวกดานพิธีการศุลกากร
 บริการการเก็บคาบริการจากผูรับสิ่งของปลายทาง (Cash On Delivery: COD)
 บริการแจงเมื่อผูรับไดรับสิ่งของแลวทางอีเมล หรือโทรศัพท
 บริการเก็บพัสดุสิ่งของไวใหตามเวลาที่รองขอ
 บริการสงพัสดุคืนเมื่อไมถึงมือผูรับ เปนตน
บริการจัดสงดวนจึงมีความสําคัญและสนับสนุนประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจใหตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภค
2.2 การแบงประเภทของบริการจัดสงดวน
10
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กิจกรรมสาขาบริการจัดสงพัสดุภัณฑและบริการจัดสงดวน
1) บริการจัดสงพัสดุภัณฑ (Courier Service) ภายใต GATS Services Sectoral Classification List
(MTN.GNS/W/120) ไดจัดบริการจัดสงพัสดุภัณฑเปนกิจกรรมยอย (subsectors) ของบริการสื่อสาร โดยในการเจรจา
เพื่อเปดตลาดการคาบริการระหวางกันจําเปนตองมีความชัดเจนในสาขาบริการตางๆ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ที่ตรงกันระหวางประเทศสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) จึงไดกําหนดสาขาบริการโดยแบงเปน 12 สาขา ซึ่งใน
แตละสาขายังจําแนกออกเปนสาขายอยหรือกิจกรรมตางๆ ลงไปอีก โดยใหสอดคลองกับที่ United Nation (U.N.)
กําหนดตาม Provisional Central Product Classification (CPC) 11
ประเภทบริการ

กิจกรรมยอย

- CPC 75121 Multi-modal courier services
การบริการ ประกอบดวย การเก็บ (pick-up) การขนสง (transport) การสงมอบ (deliver)
(CPC 7512)
จดหมาย พัสดุภัณฑ และหีบหอ ใหบริการโดยบริษัทคูเรียร และอาจใชการขนสงมากกวาหนึ่ง
รูปแบบ ไมวาจะมีจุดหมายปลายทางในประเทศ หรือตางประเทศ นอกเหนือจากการใหบริการโดย
องคกรไปรษณียของรัฐ (National Postal Administration) ซึ่งการใหบริการดังกลาว อาจขนสง
บริการจัดสงพัสดุภัณฑ โดยใชยานพาหนะของตัวเองหรือใชการขนสงสาธารณะก็ได (ไมรวมการขนสงทางอากาศ)
- CPC 75129 Other courier services
บริการจัดสงพัสดุภัณฑอื่นๆ สําหรับสินคา เชน ขนสงโดยรถบรรทุก หรือบริการโอนสินคาโดยไมมีโกดัง
Courier Services

2) บริการจัดสงดวน (Express Delivery Services: EDS) ยังมีความไมชัดเจนในเรื่องของนิยาม แมบาง
ประเทศและกลุมประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหภาพสากลไปรษณีย (Universal Postal Union: UPU)
จะมีคํานิยามบริการนี้ของตนเองแตยังไมมีนิยามใดไดรับการยอมรับในระดับสากล
นิยามของบริการจัดสงดวนที่ถูกหยิบยกขึ้นเจรจาในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี เพื่อพิจารณากําหนด
คํานิยามที่เหมาะสมกับกฎระเบียบและความพรอมของประเทศคูเจรจาตางๆ มีขอสรุปวา EDS ควรครอบคลุม
บริการรับฝาก (Collection) สงตอ (Transport) และนําจาย (Delivery) สิ่งของที่มีการขนสงระหวางประเทศ
อยางเรงดวน ไดแก เอกสาร สิ่งพิมพ พัสดุภัณฑ และสินคา ทั้งนี้ EDS จะตองเปนบริการที่ใชเทคโนโลยีทันสมัยใน
การติดตามและควบคุมการสงมอบสิ่งของดังกลาวขางตน
ตัวอยางนิยามและขอบเขตของ “บริการจัดสงดวน”
Forum
WTO

นิยามและขอบเขต
- Express Delivery Services are time-sensitive, utilize advanced technologies for
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

11
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Forum

นิยามและขอบเขต
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 management,
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

TPP

Express Delivery Services means the collection, transport and delivery of 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 service. Express
delivery services do not include air transport services, services supplied in the exercise
of governmental authority, or maritime transport services.

FTA

- Express Delivery Services means the collection, transport, and delivery of
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.

ออสเตรเลีย-สหรัฐฯ

- 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
สิงคโปร-สหรัฐฯ

- Express Delivery Services means the expedited collection, transport, and delivery of
documents, printed matter, parcels and/or other goods or other items on an 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
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
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Forum

นิยามและขอบเขต
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 ตามกฎหมายไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557 หมวด 2 ขอ 6 ไดกําหนดใหการสง
สิ่งของทางไปรษณียแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1) ไปรษณียภัณฑ หมายถึง ขาวสารหรือสิ่งของซึ่งฝากสงเขาสูทางไปรษณียตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขของไปรษณียภัณฑ แบงออกเปน 5 ชนิด คือ จดหมาย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ พัสดุยอย และเครื่องอาน
สําหรับคนเสียจักษุ
2) พัสดุไปรษณีย หมายถึง หีบหอบรรจุสิ่งของ ตัวอยางสินคา หรือสินคาซึ่งฝากสงตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขของพัสดุไปรษณีย
3) ไปรษณียดวนพิเศษ (Express Mail Services: EMS) หมายถึง สิ่งตางๆ เชน ขาวสาร เอกสาร
ธุรกิจการคา สิ่งพิมพ ตัวอยางสินคา สินคา เปนตน น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม ซึ่งฝากสงตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขของไปรษณียดวนพิเศษ โดยใชไดทั้งการฝากสงไปยังปลายทางในประเทศและตางประเทศ และมีหลักเกณฑ
เงื่อนไขเกี่ยวกับขนาด น้ําหนัก ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับบริการไปรษณียดวนพิเศษเปนไปตามที่บริษัท
ไปรษณียไทย จํากัดกําหนด 12
จากนิยามของบริการสงดวนขางตน จะเห็นไดวาสาขาบริการสงดวนมีความซับซอนและไมมีความชัดเจน
ตามการจําแนกประเภทสาขาบริการของ Service Sectoral Classification List หรือ MTN.GNS/W/120 ของ
องคการการคาโลก (WTO) อยางไรก็ตาม มิติหลักของการเจรจาบริการจัดสงดวนในปจจุบันจะอยูในสาขาบริการ
ไปรษณีย (CPC 7511) และคูเรียร (CPC 7512)13
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3. หนวยงานและกฎหมายที่กํากับดูแลบริการจัดสงดวน
3.1 หนวยงานที่เกี่ยวของกับบริการจัดสงดวนและบทบาทสําคัญ
หนวยงาน

สถานะ

1. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผูประกอบการ
ภาครัฐ

บทบาท




2. คณะกรรมการกิจการ
ไปรษณีย

ภาครัฐ
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เปนผูไดรับมอบอํานาจตามพรบ.ไปรษณีย 2477 ในการนําสงจดหมาย
หรือไปรษณียบัตร
ดําเนินการใหบริการจัดสงพัสดุหีบหอตางๆ และบริการไปรษณียดวนทั้ง
ภายในและตางประเทศ
ไมมีอํานาจควบคุม กํากับดูแลการประกอบกิจการของผูใหบริการสงดวน
พิเศษรายอื่น
จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ
บริษัทไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ. 2546
ให อํ า นาจในการอนุ ญ าต การวิ นิ จ ฉั ย การออกข อ บั ง คั บ ต า งๆ ของ
คณะกรรมการ กสท. อํานาจในการจัดทําไปรษณียนิเทศ การทําความตก
ลงกับตางประเทศในกิจการไปรษณีย และการออกคําสั่งใดๆ ของผูวาการ

ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2549
CPC7512 Courier Service ยังไมมีคําแปลเปนภาษาไทยที่เหมาะสม การศึกษานี้จึงใชทับศัพทวา “บริการคูเรียร” จนกวาจะมีการตกลงใชคําที่เหมาะสมได
สําหรับคําวา Courier Service ในเอกสารของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย นั้น ถึงแมมีการใชคําแปลสําหรับ “บริการคูเรียร” ในหลายๆแหง
หากแตผูแทนบริษัทไปรษณียไทยจํากัด มีความเห็นวา คําวา บริการคูเรียรในบริบทของไทยนั้นไมตรงกับความหมายที่แทจริงของ Courier Service ตามนิยามของ
WTO นัก เพราะบริษัทไปรษณียไทยเองก็มีบริการนําสง “พัสดุภัณฑ” เชนกัน (ดู CPC 75112 ประกอบ)
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หนวยงาน

สถานะ

บทบาท
กสท.
ที่ มี ลั ก ษณะเป น คํ า สั่ ง ทางปกครอง ซึ่ ง อาศั ย อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติ ไปรษณีย พ.ศ. 2477 เปนอํานาจของคณะกรรมการกิจการ
ไปรษณีย (มาตรา 6)

3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ภาครัฐ

4. กรมศุลกากร

ภาครัฐ






ออกนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
กําหนดนโยบายระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับบริการสงดวน
กําหนดและบังคับใชระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงของ
สินคาบริการสงดวน
อํา นวยความสะดวกให แ ก ผู ป ระกอบการบริ ก ารส ง ด ว นเพื่ อ ให ก ารค า
ระหวางประเทศเปนไปไดอยางคลองตัวยิ่งขึ้น

5. กรมการขนสงทางบก
กรมทาอากาศยาน
กระทรวงคมนาคม

ภาครัฐ



ออกนโยบาย ขอกําหนด และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงทาง
บกและทางอากาศ รวมถึงการกําหนดนโยบายระหวางประเทศในสวนที่
เกี่ยวกับบริการขนสงและโลจิสติกสโดยรวม

6. กระทรวงการคลัง

ภาครัฐ



มีสวนในการกําหนดนโยบายของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เนื่องจากเปน
ผูถือหุนแตเพียงรายเดียว

7. กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
กระทรวงพาณิชย

ภาครัฐ



มีบทบาทในการกําหนดนโยบายสงเสริมธุรกิจสงดวน รวมไปถึงการเจรจา
การคาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับบริการสงดวน

8. สมาคมตัวแทนขนสงสินคา ภาคเอกชน
ทางอากาศไทย (TAFA)



เปนการรวมตัวกันของผูประกอบการ-ขนสงสินคาทางอากาศ
สร า งความเข ม แข็ ง และขยายศั ก ยภาพเครื อ ข า ยส ง ด ว นให กั บ
ผูประกอบการสมาชิก

9. สมาคมผูประกอบการสง
ดวนพิเศษไทย (TEXCA)

ภาคเอกชน



10. สมาคมตัวแทนออกของ
รับอนุญาตไทย

ภาคเอกชน

11. สมาพันธโลจิสติกสไทย

ภาคเอกชน











เปนการรวมตัวกันของผูประกอบการสงดวนรายยอยประมาณ 24 บริษัท
สร า งความเข ม แข็ ง และขยายศั ก ยภาพเครื อ ข า ยส ง ด ว นให กั บ
ผูประกอบการสมาชิก
เปนการรวมตัวกันของผูประกอบการตัวแทนออกของรับอนุญาต
สร า งความเข ม แข็ ง และขยายศั ก ยภาพเครื อ ข า ยส ง ด ว นให กั บ
ผูประกอบการสมาชิก
ประกอบดวยผูแทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับบริการโลจิสติกส รวม
16 องคกร
ผลักดันงานดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม

ปจจุบัน ธุรกิจบริการจัดสงดวน (EDS) เปนคูแขงที่สําคัญของกิจการไปรษณียทั่วโลก สายการบิน ตัวแทน
รับจัดการขนสง (Freight Forwarder) และผูใหบริการขนสงสินคาเรงดวนภายในประเทศ โดยกรณีของกิจการ
ไปรษณีย นั้น EDS เปนคูแขงขันโดยตรงในการรับสงไปรษณียภัณฑ เชน เอกสารและพัสดุภัณฑ ที่มีการจัดสง
ครั้งละไมมาก (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 ามารถจัดการระบบโลจิสติ กส ได รวดเร็ วกกว า ขณะที่กิจ การ
ไปรษณียตองใชบริการสายการบินในการนําสงไปรษณียภัณฑไปตลาดตางประเทศทําใหตองแยง
ระวางขนสงกับผูใชบริการรายอื่น
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กลุมผูประกอบการที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการแขงขัน (กรณีที่ตองเปดตลาดมากกวาที่กฎหมาย
กําหนด) คือ ผูประกอบการที่ใหบริการ Ground Transport Services ไดแก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
รถบรรทุกขนสงสินคาและพัสดุทางบกภายในประเทศ Freight Forwarder และ Customs broker
3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
ป จ จุ บั น ประเทศไทยไม มีแ นวทางที่ ชัด เจนเกี่ ย วกับ ทิศ ทางการดํ าเนิน งานหรือมาตรการสนั บ สนุน ที่
เกี่ยวของกับบริการจัดสงดวนโดยตรง ยกเวนตามที่กฎหมายบัญญัติไวในหมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติไปรษณีย
พ.ศ. 2477 วาดวยอํานาจสิทธิขาด ซึ่งกําหนดวารัฐบาลทรงไวซึ่งอํานาจสิทธิขาดที่จะจัดการไปรษณียและตั้งที่ทํา
การไปรษณียภายในราชอาณาจักรและอํานาจนี้มอบหมายใหไวแกกรมซึ่งมีสิทธิและหนาที่จัดการไปรษณีย และตั้ง
ที่ทําการไปรษณียขึ้นตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร และมีหนาที่ทํากิจการตางๆ อันเกี่ยวแกการรับ รวบรวม สง จาย
และสงมอบไปรษณียภัณฑตามกฎ ขอบังคับ และคําสั่งที่ตั้งขึ้น ซึ่งในการปรับเปลี่ยนองคกรมาเปนรัฐวิสาหกิจ
อํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดโอนถายมาสูบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเวลาตอมา
การใหบริการจัดสงดวนของตางชาติ (เชน UPS / FedEX) เปนคูแขงขันโดยตรงกับ ปณท. ในการรับสง
ไปรษณียภัณฑ และขัดตอกฎหมายไปรษณีย ที่ใหอํานาจเฉพาะ ปณท. ในการจัดสงจดหมายและไปรษณียบัตร
(รวมทั้ ง เอกสารที่ มี น้ํ า หนั ก ไม เ กิ น 2 กิ โ ลกรั ม ) ทํ า ให บ ริ ษั ท ต า งชาติ เ หล า นี้ ที่ ใ ห บ ริ ก ารจั ด ส ง จดหมายและ
ไปรษณียบัตรดวนตองเสียคาปรับ
เรื่อง
การกํากับดูแล

กฎหมาย และสาระสําคัญ
พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ. 2477
ให อํ า นาจสิ ท ธิ ข าดแก บริ ษั ท ไปรษณี ย ไ ทย จํ า กั ด (ปณท.) ในการรั บ ฝากและจั ด ส ง จดหมาย
ไปรษณียบัตร และการจัดทําไปรษณียากร
มาตรา 5 รัฐบาลทรงไวซึ่งอํานาจสิทธิ์ขาดที่จะจัดการไปรษณีย และตั้งที่ทําการไปรษณียภ ายใน
ราชอาณาจักร
มาตรา 6 ในหมวดนี้ยังได กําหนดวา เมื่อกรมไดจัดการไปรษณียขึ้นที่ใดแลว หามมิใหบุคคลซึ่ง
ไมไดรับอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น สง จัดใหสง ฝาก สงมอบใหแกผูอื่นเพื่อใหไป
สง นําสง หรือกระทําการอื่นเกี่ยวกับการนําสงจดหมาย หรือไปรษณียบัตรโดยทางอื่นนอกจากทาง
ไปรษณีย
มาตรา 61 ของกฎหมายฉบับนี้ ไดอธิบายไววา ผูใดกระทําการฝาฝนตอมาตรา 6 ขางตน จะมี
ความผิ ด ต อ งระวางโทษปรั บ ตามจํ า นวนจดหมายหรื อ ไปรษณี ย บั ต ร อย า งไรก็ ต าม ป จ จุ บั น
ผูประกอบการบริการสงดวนของเอกชนไดใหบริการสงทั้งสิ่งของที่มีลักษณะเปนไปรษณียภัณฑหรือ
จดหมาย ควบคูไปกับการสงพัสดุ โดยยอมจายคาปรับไปรษณีย ในอัตรา 20 บาทตอฉบับ
พระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
มาตรา 5 กรรมการของรัฐวิสาหกิจตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไว
สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไ ทย จํากัด พ.ศ. 2546
มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการกิจการไปรษณีย ประกอบดวย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเปนประธานกรรมการ ปลักกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และบุคคลซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรู ความเขาใจ
และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในกิจการหรือสาขาวิชาชีพอันจะเปนประโยชนตอกิจการ
ไปรษณียอีกหนึ่งคนเปนกรรมการ และผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน
กรรมการและเลขานุการ
มาตรา 6 ใหอํานาจในการอนุญาต การวินิจฉัย การออกขอบังคับตางๆ ของคณะกรรมการ กสท.
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อํานาจในการจัดตั้งทําไปรษณียนิเทศ การทําความตกลงกับตางประเทศในกิจการไปรษณียและการ
ออกคําสั่งใดๆ ของผูวาการ กสท. ที่มีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งอาศัยอํานาจความตาม
พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ. 2477 เปนอํานาจของคณะกรรมการกิจการไปรษณีย
การค า /การเป ด เสรี พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
บริการสงดวน
ใชในการควบคุมการอนุญาตใหคนตางดาวเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย พรอมทั้งกําหนด
ประเภทของกิจการที่อนุญาตใหเขามาลงทุน สัดสวนการลงทุน และการถือหุนของชาวตางชาติ โดย
คําจํากัดความของ “คนตางดาว” ตามมาตรา 4 ในพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว หมายถึง
บุค คลธรรมดาซึ่ง ไม มีสั ญ ชาติไ ทย นิ ติบุ คคลที่ ไ มจ ดทะเบีย นในประเทศไทย หรื อนิ ติบุ คคลที่ จ ด
ทะเบียนในประเทศไทยแตมีสัดสวนการถือหุนหรือมูลคาการลงทุนของคนตางชาติมากกวากึ่งหนึ่ง
บริการสงดวนนั้น จัดอยูในประเภทธุรกิจดานการขนสง และอยูในบัญชี 2 ทาย พระราชบัญญัติ ซึ่ง
ธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ซึ่งคนตางดาวตองขออนุญาตจาก
หนวยงานรัฐ โดยตองมีคนไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 40 และอาจผอนผันใหคนไทยถือหุนไดไมนอย
กวารอยละ 25 โดยตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย และตองมีคนไทยเปนกรรมการในบริษัท
อยูไมนอยกวา 2 ใน 5 และใหถือตามนี้นอกจากจะไดรับการสงเสริมจากกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งนัยสําคัญตอการเปดเสรีการคาบริการสาขาสงดวน คือ การที่ประเทศไทยมีขอจํากัดที่
หามบุคคลตางดาวถือครองหุนของบริษัทเกินกวาเพดานที่กฎหมายกําหนด เวนแตจะไดรับการยกเวน
จากกฎหมายอื่นๆ เชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุน อยางไรก็ตาม หากพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของจะพบวา ขอกําหนดตามกฎหมายอื่น เชน พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 นั้นมี
ขอจํากัดสําหรับการลงทุนสาขาบริการขนสงมากกวาที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้
การค า /การเป ด เสรี พระราชกฤษฎีกา กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 กําหนดงานใน
บริการสงดวน
อาชีพหรือวิชาชีพตามที่ระบุไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้วาเปนงานที่หามคนตางดาวทําเพื่อเปน
การคาหรือหารายไดโดยเด็ดขาดในทุกทองที่ในประเทศไทย ซึ่งบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาขอที่ 5
กําหนดวา งานขับขี่ยานยนต หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเวนงานขับ
ขี่เครื่องบินระหวางประเทศ (หรืออีกนัยหนึ่ง พนักงานขับรถทุกประเภท) เปนงานอาชีพสงวนของคน
ไทยที่คนตางดาวไมสามารถทําได ซึ่งนัยยะตอการเปดตลาดบริการสงดวนพิเศษ คือ ขอจํากัดใน
mode 4 ของตารางขอผูกพัน ซึ่งกฎหมายไทยตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จะไมอนุญาตให
ชาวตางชาติเขามาประกอบอาชีพขับขี่ยานพาหนะ/ พนักงานขับรถในประเทศไทย แตทั้งนี้ อาชีพ
พนักงานขับขี่เครื่องบินระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการขนสงผูโดยสารหรือสินคานั้น ชาวตางชาติ
สามารถขออนุญาตประกอบอาชีพได
การค า /การเป ด เสรี พระราชบัญญัติขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548
บริการสงดวน
มีสาระหลักในการกําหนดสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบทางแพงของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ขนส ง ต อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ 14 โดยกฎหมายฉบั บ นี้ ยั ง รองรั บ การมี ผ ลบั ง คั บ ใช ข อง ASEAN
Framework Agreement on Multi-modal Transport ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติขนสงตอเนื่อง
ไดกําหนดคุณสมบัติสําหรับสายเดินเรือตางชาติที่ตองการจะประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
โดยมีเงื่อนไขวาจะตองมีสํานักงานสาขาในประเทศไทย; มีเรือหรือเครื่องบินเปนของตนเอง มี
หลักประกันความรับผิดตามสัญญาแพง และตองแจงทรัพยสินของบริษัทตอนายทะเบียน เปนตน
1 3

การค า /การเป ด เสรี พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
14

หมายถึง การขนสงโดยใชรูปแบบการขนสงตั้งแต 2 ประเภทขึ้นไป เชน จากเครื่องบินไปขึ้นรถ จากรถไปลงเรือ เปนตน
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และมาตรา 24 ในหมวดที่ 3 ของ
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ไดกําหนดขอจํากัดของธุรกิจตางดาวในธุรกิจขนสง
ประจําทาง ไมประจําทาง และการขนสงโดยรถขนาดเล็กเอาไวดังนี้
 ชาวตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49
 สํ า หรั บ ห า งหุ น ส ว นสามั ญ จดทะเบี ย น ผู เ ป น หุ น ส ว นทั้ ง หมดต อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทย สํ า หรั บ ห า ง
หุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดชอบทั้งหมดตองเปนสัญชาติไทย และ
ทุนของหางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละ51 ตองเปนของผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
และมีสัญชาติไทย
 สําหรับบริษัทจํากัด กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญ ชาติไทย และทุนไมนอยกวา รอยละ
51 ตองเปนของผูถือหุนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หรือตองเปนของหางหุนสวนสามัญจด
ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด หรือตองเปนของกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของของไทย และบริษัทจํากัดนั้นตองไมมีขอบังคับ
อนุญาตใหมีการออกหุนชนิดออกใหแกผูถือ
 สําหรับบริษัทมหาชน จํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทยและทุน
ไมนอยกวารอยละ 50 ตองเปนของผูถือหุน ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
 ผูประจํารถ (ผูขับรถ ผูเก็บคาโดยสาร นายตรวจ) ในการขนสงประจําทาง ไมประจําทาง หรือ
การขนสงดวยรถโดยสารขนาดเล็กตองมีสัญชาติไทย
ซึ่งนัยสําคัญของพระราชบัญญัติการขนสงทางบกฉบับนี้ตอการเปดเสรีตลาดสงดวน (และบริการขนสง
ทางบกโดยรวม) คือ การจํากัดเพดานการถือหุนของชาวตางชาติ หรือเพดานทุนสําหรับบริษัทจํากัด
และห า งหุ นส ว นจํ ากั ด ไวไ ม เกิ นกึ่ ง หนึ่ งของจํ านวนหุ นทั้ ง หมด และสํา หรับ บริ ษั ทจํ ากั ด ยัง ตอ งมี
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนคนไทย นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวาผูประจํารถ
(พนักงานขับรถและผูชวยประจํารถ) จะตองมีสัญชาติไทยเทานั้น ดังนั้น การเปดเสรีบริการสงดวนใน
ดานการลงทุน (mode 3) และการเขามาทํางานของแรงงานตางชาติ (mode 4) ใหมากกวาตามที่
กฎหมายฉบับนี้กําหนดไวนั้น จะกระทําไมได เวนแตจะมีการแกกฎหมายเพื่อรองรับการเปดเสรีการคา
บริการสาขานี้ตอไป

การค า /การเป ด เสรี พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
บริการสงดวนพิเศษ
การขนสงทางอากาศมีขอจํากัดปจจุบันของธุรกิจตางดาว ในหมวดที่ 3 มาตรา 30 และ 31 ที่เกี่ยวกับ
การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน ดังนี้
มาตรา 30(1) ภายใตบังคับมาตรา 31 ผูซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานตามความในพระราชบัญญัตินี้ได
ตองเปนเจาของอากาศยานที่ขอจดทะเบียน หรือถามิไดเปนเจาของตองเปนผูมีสิทธิครอบครองอากาศ
ยานที่ขอจดทะเบียนและไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหจดทะเบียนได โดยที่การขอจดทะเบียนและการ
รับจดทะเบียนอากาศยาน ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 31(2) ผูซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม ตองมีสัญชาติ
ไทย ถาเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
มีสํานักงานใหญของหางหุนสวนหรือบริษัทตั้งอยูในราชอาณาจักร และ
• ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญ ผูเปนหุนสวนทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย
• ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนทั้งหมดซึ่งตองรับผิดชอบรวมกันโดยไมจํากั ด
จํานวนตองมีสัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนนั้นไมนอยกวารอยละ 70 ตองเปนของบุคคล
ธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
• ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด บริษัทนั้นตองไมมีหุนชนิดออกใหแกผูถือ
กรรมการสวนมากตองมีสัญชาติไทย และหุนไมนอยกวารอยละ 70 ของหุนทั้งหมดตองเปนของ
บุคคลประเภทตอไปนีแ้ ตละประเภทโดยลําพัง หรือหลายประเภทรวมกัน
(ก) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสญ
ั ชาติไทย
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กฎหมาย และสาระสําคัญ
(ข) กระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล
(ค) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือบริษัทมหาชน จํากัดใน
รัฐบาลถือหุนอยูไมนอยกวารอยละ 51 ของหุนทั้งหมดและถาเปนสมาคม ตองจดทะเบียนตามกฎหมาย
ไทย มีสํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยูในราชอาณาจักร และขอบังคับของสมาคมนั้น ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการการบินพลเรือนแลว
ในทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 นัยสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ตอ
การเปดเสรีตลาดสงดวน และบริการขนสงทางอากาศโดยรวม คือ การจํากัดเพดานการถือหุน หรือ
เพดานทุนของชาวตางชาติ การเปดเสรีบริการสงดวนที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงทางอากาศในดานการ
ลงทุน (mode 3) ใหมากกวาตามที่กฎหมายฉบับนี้กําหนดไวนั้นจะกระทําไมได เวนแตจะมีการแก
กฎหมายการขนสงทางอากาศเพื่อรองรับการเปดเสรีการคาบริการสาขานี้ตอไป

4. พันธกรณีการเปดเสรีที่เกี่ยวของกับบริการจัดสงดวนของไทย
กฎหมายไปรษณียไทย พ.ศ. 2477 ใหอํานาจสิทธิขาดแก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท.) ในการรับฝาก
และจั ดส งจดหมาย ไปรษณี ยบั ตร และการจั ดทํ าไปรษณี ยากร การให บริ การจั ดส งด วนพิเศษของต างชาติ เช น
UPS/FedEx ซึ่งเปนคูแขงโดยตรงของ ปณท. ในการรับสงไปรษณียภัณฑ และขัดตอกฎหมายไปรษณียที่ใหอํานาจ ปณท.
ในการจัดสงจดหมาย (รวมทั้งเอกสารที่มีน้ําหนักไมเกิน 2 กิโลกรัม) ทําใหบริษัทตางชาติตองเสียคาปรับ
ขณะเดียวกันผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนสงภายในประเทศตองมีสัญชาติไทย ในกรณีที่เปนบริษัท
จะตองจดทะเบียนและมีสํานักงานใหญในประเทศไทย รวมถึงมีสัดสวนการถือหุนและกรรมการของตางชาติไมเกิน
รอยละ 60 แตอาจผอนผันไดถึงรอยละ 75 โดยตองขออนุญาตตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
(บัญชี 2) นอกจากนี้ สนธิสัญญาไมตรีฯ ระหวางไทยกับสหรัฐฯ (Treaty of Amity and Economic Relations)
ไมไดใหสิทธิการเขามาลงทุนในสาขาการขนสงแกนักลงทุนสหรัฐฯ
4.1 กรอบองคการการคาโลก
ขอผูกพันสาขาบริการขนสง/ โลจิสติกสที่เกี่ยวเนื่องกับบริการสงดวนของไทย

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) ไมผูกพัน

1) ไมผูกพัน

2) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข

2) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข

3) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข และใหดใู นตาราง
Horizontal Section

3) ไมมีขอจํากัดหากสัดสวนทุน
ตางชาติไมเกินรอยละ 49

4) ตามที่กําหนดไวในตาราง Horizontal Section

4) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข

1.1 H. Services Auxiliary to
All Mode of Transport
Storage and warehousing
services (CPC 742)

บริการโกดังและคลังสินคา
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Freight forwarding services

1) ไมผูกพัน

1) ไมผูกพัน

(CPC 749)

2) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข

2) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข

3) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข และใหดใู นตาราง
Horizontal Section

3) ไมมีขอจํากัดหากสัดสวนทุน
ตางชาติไมเกินรอยละ 49

4) ตามที่กําหนดไวในตาราง Horizontal Section

4) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข

บริการตัวแทนขนสงสินคา

4.2 กรอบอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)
การเปดเสรีการคาบริการอาเซียน กําหนดใหสาขาโลจิสติกสเปนสาขาที่มีความสําคัญลําดับแรก (Priority Sector)
ที่ตองเปดเสรี โดยครอบคลุมบริการจัดสงพัสดุ (Courier services) และบริการจัดสงดวน (Express Delivery
Services) โดยในขอผูกพันเปดตลาดบริการชุดที่ 9 ภายใต AFAS ไทยผูกพันการเปดตลาดใหผูใหบริการ (นักลงทุน)
จากประเทศสมาชิกอาเซียนเขามาประกอบธุรกิจโดยถือหุนไดไมเกินรอยละ 70 ซึ่งไทยเปดตลาดบริการจัดสงพัสดุที่
เกี่ยวของกับบริการรับสงอาหารดวยจักรยาน โดยขอผูกพันฯ ชุดที่ 9 มีผลใชบังคับเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559
ขอผูกพันการเปดตลาดบริการจัดสงดวนของไทยภายใต AFAS ชุดที่ 9

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

Communications Services
B. Courrier Services
Bicycle courier cervices
for food delivery (part
of CPC Version 1.1:
64340)

1) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข

1) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข

2) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข

2) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข

3) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข และใหดใู นตาราง
Horizontal Section

3) ผูกพันโดยไมมีเงื่อนไข

การขนสงและโลจิสติกสเปนหนึ่งในสาขาบริการที่สหรัฐฯ ใหความสําคัญเปนลําดับแรกโดยเฉพาะบริการ
จัดสงดวน โดยสหรัฐฯ ไดผลักดันใหไทยเปดตลาด เนื่องจากเปนสาขาที่สหรัฐฯ ยังสามารถถือหุนขางมากไดภายใต
สนธิสัญญาสัมพันธไมตรี (Thailand – U.S. Treaty of Amity) อยางไรก็ดี ที่ผานมาไทยพยายามชะลอการเจรจา
เปดตลาดสาขานี้ เนื่องจากผูประกอบการไทยยังไมมีความพรอมในการแขงขัน
_____________________________
สํานักเจรจาการคาบริการและการลงทุน
มิถุนายน 2561

