สาขาบริการโลจิสติกส และบริการขนสงทางบก
1. ภูมิหลัง/ลักษณะธุรกิจ
การค า บริ ก ารในช ว งทศวรรษที่ ผ า นมา มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตค อ นข า งมาก ทั้ ง มู ล ค า ตลาด จํ า นวน
ผูประกอบการ และประเภทธุรกิจ ซึ่งไดทวีความสําคัญตอการระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเปนลําดับ และ
กลายเปนภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลว และ
ประเทศกําลังพัฒนาที่เปน Emerging Economy โดยปจจุบันภาคบริการของประเทศกําลังพัฒนา เชน จีน
อินเดีย สิงคโปร ฟลิปปนส และไทย มีสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ถึงประมาณรอยละ 40 50 ของ GDP และจากการคาดการณทางเศรษฐกิจ พบวา อาเซียนทุกประเทศนาจะมีภาคบริการที่ใหญขึ้น
เรื่อยๆ หากไมมีปญหาเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาค ซึ่งการเติบโตของภาคบริการ
บริการบางประเภท เชน พลังงาน โทรคมนาคม การขนสงและโลจิสติกส ยังมีสวนสนับสนุนและกระตุนใหทําให
เศรษฐกิจในภาพรวมเติบโตอีกดวย
ทั้งนี้ บริการในแตละสาขาไดมีการแตกกิจกรรมยอยออกไปอยางหลากหลาย อยางไรก็ตาม ในการ
เจรจาเพื่อเปดตลาดการคาบริการระหวางกัน จําเปนตองมีความชัดเจนในสาขาบริการตาง ๆ ดังนั้น เพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกันในระหวางประเทศสมาชิก องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) จึงได
จําแนกธุรกิจบริการออกเปน 12 สาขา ซึ่งในแตละสาขายังจําแนกออกเปนสาขายอยหรือกิจกรรมตาง ๆ ลงไป
อีกโดยใหสอดคลองกับที่ United Nation (U.N.) กําหนดตาม Provisional Central Product Classification
(CPC)1
กิจกรรมภายใตสาขาขนสงทางบก จําแนกตาม CPC prov ของ UN และ W120 ของ WTO2
รหัส W/120

รหัส CPC
คําอธิบาย
( prov. version)
E. Rail Transport Services
71 Land transport services
a. Passenger transportation 7111 711 Transport services by railway
b. Freight transportation 7112
7111 Passenger transportation
c. Pushing and towing services 71111 - Interurban passenger
Interurban passenger
7113
transportation
transportation provided by
d. Maintenance and repair of
railway, regardless of the distance
rail transport equipment 8868
covered and the class used.
e. Supporting services for rail
transport services 743
71112 - Urban and suburban
Urban and suburban passenger
passenger transportation transportation by railway. Urban
traffic is defined as traffic the
origin and destination of which
are within the borders of the
same urban unit; and suburban
commuter traffic as traffic within a
greater metropolitan area
including contiguous cities.
1

ทั้งนี้ ในปจจุบันยังอยูระหวางการปรับปรุงรายการใหครอบคลุมสาขา/กิจกรรมยอยใหมากขึ้น
องคการการคาโลก ไดจัดทําเอกสาร MTN.GNS/W/120 โดยจําแนกบริการออกเปน 12 สาขา ซึ่งเอกสารนี้จําแนกประเภทบริการโดยอิงกับ Central
Product Classification (CPC) ของสหประชาชาติ และในการเจรจา FTA ของไทยจะใชการจําแนกประเภทบริการตาม WTO เปนแนวทาง
2
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F. Road Transport Services
a. Passenger transportation
7121+7122
b. Freight transportation 7123
c. Rental of commercial
vehicles with operator 7124
d. Maintenance and repair of
road transport 6112+8867
e. Supporting services for road
transport services 744

7112 Freight transportation
71121 - Transportation of frozen
or refrigerated goods

Included here are services
provided by urban mass transit
railways (underground or elevated
railway).
Transportation by railway of
frozen or refrigerated goods,
e.g./perishable food products, in
specially refrigerated cars.

71122 - Transportation of bulk
liquids or gases

Transportation by railway of bulk
liquids or gases in special tank
cars. These cars may also be
refrigerated.

71123 - Transportation of
containerized freight

Transportation by railway of
individual articles and packages
assembled and shipped in
specially constructed shipping
containers designed for ease of
handling in transport.

71124 - Mail transportation

Transportation of mail by railway
on account of national and
foreign postal authorities.

71129 - Transportation of other
freight

Transportation by railway of
freight, not elsewhere classified.

7113 Pushing or towing services
Railway pushing or towing
71130 - Pushing or towing services services, on a fee or contract
basis, e.g. the movement of
wagons between terminal yards,
industrial sidings, etc.

ในสวนของสาขาบริการโลจิสติกส เนื่องจากเปนบริการที่บูรณาการบริการหลายสาขาไวดวยกัน เชน
บริ การขนส ง สื่ อสาร จัด จํ า หน า ย และบริ การธุร กิ จ ในป จ จุ บั น จึ งยัง ไมมี การกํ าหนดขอบเขตของบริการ
โลจิสติกสไวอยางชัดเจน โดยการเจรจาเปดตลาดบริการภายใตกรอบ WTO ยังมิไดมีการกําหนดขอบเขตของ
บริการนี้ที่แนนอนเชนกัน แตมีกลุมประเทศสมาชิกที่เรียกวา Friends of Logistics 3 ไดเสนอเกณฑการเปด
ตลาดเพื่อใหประเทศสมาชิกผูกพันเปดตลาดบริการโลจิสติกส (เนนเฉพาะโลจิสติกสสําหรับสินคาเทานั้น) โดย
แบงประเภทของบริการที่เกี่ยวของดานโลจิสติกสออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
3

ประกอบดวย ออสเตรเลีย ฮองกง จีน ลิกเตนสไตน มอริเชียส นิวซีแลนด นิคารากัว สวิตเซอรแลนด และไตหวัน
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1. บริการโลจิสติกสหลักสําหรับสินคา (Core Freight Logistics) ประกอบดวย บริการยกขนสินคา
บริการคลังสินคา ตัวแทนขนสง จัดตารางขนสง บริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสง (เชน บริการตรวจสอบคา
ระวาง บริการจัดเตรียมเอกสารขนสง เปนตน)
2. บริการโลจิสติกสที่เกี่ยวเนื่อง (Related Freight Logistics) แบงเปนบริการขนสง (Freight
Transport Services) ประกอบดวย ขนสงสินคาทางทะเล ทางน้ําภายในประเทศ ขนสงทางอากาศ และบริการ
ใหเชาอากาศยานพรอมลูกเรือ ทางถนน และทางราง และบริการโลจิสติกสอื่นๆ (Other Related Logistics
Services) เชน การทดสอบทางเทคนิคและวิเคราะหสินคา การจัดสงพัสดุ ตัวแทนนายหนา บริการคาสงและ
คาปลีก
3. บริการโลจิสติกสที่มิใชกิจกรรมหลัก (None-Core Freight Logistics) ประกอบดวย บริการ
คอมพิวเตอรและที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร บริการบรรจุภัณฑ บริการที่ปรึกษาดานการจัดการโลจิสติกส
บริการอสังหาริมทรัพย เปนตน
ตารางที่ 1 ลําดับความเปนมาของการเจรจาเปดเสรีบริการโลจิสติกสภายใต WTO
เวลา
กันยายน 2543

ลําดับเหตุการณ
ฮองกงแสดงความสนใจและตอ งการผลัก ดันให ประเทศสมาชิ กมีการเจรจาผู กพันเปดตลาดบริการ
โลจิสติกส และบริการที่เกี่ยวของ เชน จัดจําหนาย
มีนาคม 2544 ฮองกงบรรยายใหประเทศสมาชิกเขาใจเรื่องการเปดเสรีบริการโลจิสติกส
พฤศจิกายน 2544 เปดรอบการเจรจา WTO รอบใหม เรียกวา “รอบโดฮา” มีการกําหนดใหสมาชิกทบทวนการยื่นขอเสนอ
ผูกพันการเปดตลาดการคาบริการใหม (revised offer)
มิถุนายน 2547 กลุม friends of logistics จัดทําและยื่นเอกสารเรื่องเปาหมายหรือหลักเกณฑวัดการเปดตลาดบริการ
โลจิสติกส เพื่อเสนอใหประเทศสมาชิกพิจารณา รวมทั้งผลักดันใหประเทศสมาชิกมีการเปดตลาดตาม
เปาหมาย
- ผูกพัน Core Freight Logistics ไมเกิน 4 สาขายอย โดยมีเปาหมายเพื่อลดขอจํากัดในการลงทุนโดย
คนตางดาว
- ผูกพัน Freight Transport Logistics ไมเกิน 4 สาขายอย โดยมีเปาหมายเพื่อลดขอจํากัดในการลงทุน
โดยคนตางดาว และลดขอจํากัดบริการขามพรมแดน
- ผูกพัน Other Related Logistics ไมเกิน 4 สาขายอย โดยมีเปาหมายเพื่อลดขอจํากัดในการลงทุนโดย
คนตางดาว
- ผูกพัน None-Core Freight Logistics ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได
กุมภาพันธ 2548 กลุม friends of logistics ออกแถลงการณรวมกัน เพื่อเรงใหประเทศสมาชิกเจรจาเปดตลาดบริการ
โลจิสติกสอยางแข็งขัน
ตุลาคม 2548
ออสเตรเลีย ฮองกง ญี่ปุน สวิตเซอรแลนด ไตหวัน ออกแถลงการณรวมกัน เพื่อแสดงวัตถุประสงคการ
เปดเสรีบริการโลจิสติกส
มีนาคม 2549 ออสเตรเลีย ชิลี ฮองกง ญี่ปุน นิวซีแลนด สวิตเซอรแลนด และไตหวัน ยื่นขอเรียกรองเปดเสรีบริการ
โลจิสติกสแกประเทศสมาชิกอีก 34 ประเทศ
ก ร ก ฎ า ค ม หลังจากที่ประเทศพัฒนาแลวผลักดันใหมีกรอบเวลาการยื่น Final Offer เพื่อใหมีความคืบหนาอยาง
2551- ปจจุบัน สําคัญ แตการประชุมระดับรัฐมนตรีการคาโลก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 (July Package) ณ นคร
เจนีวา กลุม G4 ซึ่งประกอบดวย สหรัฐฯ อินเดีย บราซิลและจีน ไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องการเจรจา
เปดตลาดสินคาเกษตร การลดการอุดหนุนภายในสินคาเกษตร เปดตลาดสินคาอุตสาหกรรม สงผลใหการ
เจรจาเปดตลาดการคาบริการตองหยุดชะงักดวย
การเจรจาเปดเสรีบริการ ของ 68 ประเทศที่ยื่นขอเสนอเปดตลาด ผูกพันการเปดตลาดบริการโลจิสติกส
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ลําดับเหตุการณ
สรุปได ดังนี้
- 41 ประเทศยังคงเสนอผูกพันเปดตลาดบริการโลจิสติกสไมเปลี่ยนแปลงจากขอผูกพันเดิมใน
รอบอุรุกวัย
- 20 ประเทศไมผูกพันเปดตลาดบริการโลจิสติกส
- 5 ประเทศยื่นเสนอผูกพันบริการขนสงทางทะเลในรอบนี้ (จากเดิมที่ไมผูกพันในรอบอุรุกวัย)
- 14 ประเทศเสนอผูกพันบริการขนสงทางอากาศ
- 13 ประเทศเสนอผูกพันบริการขนสงทางถนน
- 9 ประเทศเสนอผูกพันบริการขนสงทางราง
- 13 ประเทศเสนอผูกพันบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการดานการขนสง

2. บริการสาขาโลจิสติกสในบริบทของอาเซียน

สําหรับการเจรจาภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดมีการกําหนดแผนงานรวมกลุม
บริการโลจิสติกสอาเซียน (Roadmap for the Integration of Logistic Services) ไวโดยประกอบดวย 5
มาตรการ ดังนี้
1) การเปดเสรีบริการโลจิสติกสอยางมีนัยสําคัญ
2) การเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหผูใหบริการโลจิสติกสของอาเซียน
3) การเพิ่มความสามารถใหกับผูใหบริการโลจิสติกสของอาเซียน เชน การสนับสนุนการพัฒนาของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขาบริการโลจิสติกส การพัฒนาฐานขอมูลผูใหบริการโลจิสติกสเพื่อ
นําไปสูการสรางเครือขายผูใหบริการโลจิสติกสอาเซียน
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน การสงเสริมการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานโลจิสติกสอาเซียน
5) การเสริมสรางสาธารณู ปโภคและการลงทุนสํ าหรับการขนส งตอเนื่ องในหลายรูป แบบ เชน การ
พัฒนาโครงขายเสนทางการคาหลักของอาเซียน
ทั้งนี้ การเจรจาเพื่อเปดเสรีบริการสาขาโลจิสติกส ถือเปนหนึ่งในสาขาบริการเรงรัดการรวมกลุมหรือ
Priority Sector ภายใต AEC Blueprint โดยเปนสาขาที่อาเซียนตกลงกันใหเรงรัดการเปดเสรีเปนสาขาที่ 5
เนื่องจากเห็นวาเปนสาขาสําคัญที่สามารถอํานวยประโยชนใหแกการคาการลงทุนภายในอาเซียนและสงเสริมการ
เปนตลาดเดียวของอาเซียนไดอยางมีนัยสําคัญ อาเซียนจึงไดกําหนดเปาหมายใหประเทศสมาชิกตองลด/เลิก
ขอจํากัดตอการคาบริการ โดยตองอนุญาตใหนักลงทุนอาเซียนที่เขามาประกอบธุรกิจ มีสัดสวนการถือหุนไดไม
ต่ํากวารอยละ 49 ในป 2551 จากนั้นเพิ่มเปนไมต่ํากวารอยละ 51 ในป 2553 และไมต่ํากวารอยละ 70 ในป
2556 และตองยกเลิกขอจํากัดการเขาสูตลาดอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งเมื่อถึงป 2558 ก็จะมีการเปดเสรีในมิติที่ลึกและ
กวางขึ้น ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาจยกเวนรายการธุรกิจบริการที่ออนไหว และคงเงื่อนไข/ขอจํากัดที่จําเปนไวได
บาง ซึ่งจะตองเจรจารายละเอียดแผนการเปดตลาดกันตอไป
การเจรจาเพื่อเป ดเสรีบริการสาขาโลจิสติ กสภายใต กรอบ AEC นั้ น ครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมบริ การ
โลจิสติกสที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคา freight logistics & related activities รวม 11 กิจกรรม ไดแก
1) บริการยกขนสินคาที่ขนสงทางทะเล (Maritime Cargo handling services: CPC 741)
2) บริการโกดังและคลังสินคา (Storage & Warehousing services: CPC 742)
3) บริการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา (Freight transport agency services: CPC 748)
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4) บริการเสริมอื่น ๆ 4 (Other auxiliary services : CPC 749)
5) บริการจัดสงพัสดุ (Courier Services 5 : CPC 7512**)
6) บริการดานการบรรจุภัณฑ (Packaging Services: CPC 876)
7) บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร (Customs clearance services) 6
8) บริการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ ไมรวมขนสงภายในประเทศ (International Maritime
Freight Transportation excluding Cabotage: CPC 7212)
9) บริการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศ (Air Freight Services )
10) บริการขนสงสินคาทางรางระหวางประเทศ (International rail freight transport services : CPC 7112)
11) บริการขนสงสินคาทางถนนระหวางประเทศ (International road freight transport services :CPC 7123)
3

5

3. ภาพรวมและสถานะของบริการโลจิสติกสไทย
ระบบโลจิสติกสเปนปจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแขงขันทางการคาการลงทุนของ
ประเทศ โดยถือเปนตนทุนสําคัญของผูประกอบการในทุกภาคสวน ทั้งที่อยูในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทยอาจกลาวไดวายังอยูในขั้นเริ่มตน คือ เนนเรื่องการจัดสงสินคาจากผูผลิตไปสู
ผูบริโ ภคเปนหลั ก ขณะที่ ประเทศพั ฒนาแลว เชน สหภาพยุ โรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลี ย และญี่ปุ น มี ระบบ
โลจิสติกสที่อยูในขั้นกาวหนา คือ มีการบูรณาการระบบโลจิสติกส ตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งผลิตสินคาแลว
เสร็จ และสงมอบไปสูผูบริโภค ดวยเหตุนี้ ตนทุนดานโลจิสติกสของไทยจึงยังคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
คูคาอื่นๆ และหากพิจารณาเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียนดวยกัน ไทยก็ยังมีตนทุนดานโลจิสติกสที่สูงกวาสิงคโปร
และมาเลเซียซึ่งมีการพัฒนาโลจิสติกสกาวหนากวา
การประเมินประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกสของไทย
ธนาคารโลกได มี ก ารจั ด ทํ า ข อ มู ล ดั ช นี ชี้ วั ด ความสามารถในการแข ง ขั น ด า นโลจิ ก ติ ก ส (Logistics
Performance Index: LPI) ออกเปนรายงานทุกๆ 2 ป เพื่อเปนการจัดอันดับประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสของ
ประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยพิจารณาจากองคประกอบสําคัญ 6 ประการ คือ 1) พิธีการศุลกากร 2) โครงสรางพื้นฐาน
3) คุณภาพการให บริ การ สมรรถนะผูใหบ ริการโลจิส ติกส ทั้งภาครัฐและเอกชน 4) การขนส งระหวางประเทศ
5) ระบบการติดตามและตรวจสอบสถานะสินคา และ 6) ความตรงตอเวลาของบริการ
ในป 2559 (ค.ศ.2016) ธนาคารโลกไดจัดทํา LPI ของ 160 ประเทศทั่วโลก โดยไทยถูกอยูในอันดับที่ 45
ซึ่งแสดงใหเห็นวาความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสของไทยยังอยูในเกณฑปานกลาง ทั้งนี้ ประเทศที่มีคา
LPI สูงที่สุดในโลก 5 อันดับแรกในป 2557 ไดแก เยอรมนี ลั กเซมเบิรก สวีเ ดน เนเธอรแลนด และ สิงคโปร
ตามลําดับ และหากพิจารณาในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกัน ประเทศไทยมีคา LPI อยูในลําดับที่ 3 รองจาก
สิงคโปรและมาเลเซีย (ตารางที่ 2)

4

เชน bill auditing บริการตัวแทนขนสงสินคา (freight brokerage) บริการการตรวจสอบสินคาเพื่อการเอาประกันภัย (freight inspection) /การ
รับรองสินคาหรือเอกสาร กอนการนําสง บริการตรวจสอบสินคาและการชั่งน้ําหนักสินคา (weighing services) บริการจัดการเอกสารดานการขนสง
ตัวแทนออกของ และตัวแทนขนสงสินคา เปนตน
5
รวมถึง express delivery services
6
บริการพิธีการศุลกากร ไดแก ตัวแทนรับจัดการดานพิธีการศุลกากรในการนําเขา สงออก ผานทางการขนสงโดยตูโดยสาร
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ตารางที่ 2
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสของประเทศตางๆ ป 2559 (Selected Countries)
LPI 2559
ประเทศ
เยอรมนี
ลักเซมเบิรก
สวีเดน
เนเธอรแลนด
สิงคโปร
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
บรูไน

LPI 2557
อันดับ คะแนน ประเทศ
1
4.23
เยอรมนี
2
4.22
เนเธอรแลนด
3
4.20
เบลเยี่ยม
4
4.19
อังกฤษ
5
4.14
สิงคโปร
32
3,43
มาเลเซีย
45
3.26
ไทย
63
2.98
เวียดนาม
64
2.98
อินโดนีเซีย
70
2.87
ฟลิปปนส

LPI 2555
อันดับ คะแนน ประเทศ
อันดับ
1
4.12
สิงคโปร
1
2
4.05
ฮองกง
2
3
4.04
ฟนแลนด
3
4
4.01
เยอรมนี
4
5
4
เนเธอรแลนด
5
25
3.59
มาเลเซีย
29
35
3.43
ไทย
38
48
3.15
ฟลิปปนส
52
53
3.08
เวียดนาม
53
57
3
อินโดนีเซีย
59

ฟลิปปนส
กัมพูชา
พมา
ลาว

71
73
113
152

83
2.74
กัมพูชา
101
131 2.39
ลาว
109
145 2.25
พมา
129
ยังไมมีการเก็บสถิติของบรูไนในชวงนี้

2.86
2.80
2.46
2.07

กัมพูชา
ลาว
พมา

คะแนน
4.13
4.12
4.05
4.03
4.02
3.49
3.18
3.02
3.00
2.94
2.56
2.50
2.37

ที่มา: http://lpi.worldbank.org/international/global

แนวทางพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย
ปจจุ บัน รั ฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาโครงสรางพื้ นฐานและ
ระบบโลจิสติกสของประเทศเปนอยางมาก รวมทั้งการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนสง เพื่อให
พัฒนาระบบโลจิสติกสไทยใหไดมาตรฐานสากล ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหไทยกาวไปสูการเปนศูนยกลางธุรกิจ
และการคาในภูมิภาคอินโดจีนตอไปในอนาคต โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
กระทรวงคมนาคม ทํ า หน า ที่ ห ลั ก ในการศึ ก ษาและกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ห ลั ก เพื่ อ พั ฒ นาระบบคมนาคม
ภายในประเทศใหมีการเชื่อมตออยางมีประสิทธิภาพรวมกับหนวยงานดานการขนสงที่เกี่ยวของรวมถึงหนวยงาน
ดานการตางประเทศและการคาดวย
รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการพัฒนาตามดานโลจิสติกสโดยจะเนนความเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ
เปนหลักเพื่อเปนการลดตนทุนใหแกผูประกอบการดานโลจิสติกสของไทย ซึ่งจะเปนปจจัยหลักในการแขงขันใน
ระดับภูมิภาคซึ่งประเทศไทยนั้นมีความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมจะ
เปนปจจัยหลักในการผลักดันใหอุตสาหกรรมโลจิสติกสของประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งจะ
ทําใหโลจิสติกสของไทยกาวสูมาตรฐานสากล และสามารถยกระดับใหเปนศูนยกลางโลจิสติกส (Logistics Hub)
ของภูมิภาคตอไป
แนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อทําการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงไดมีการมุงเนนที่จะศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจ
กลุมความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ซึ่งจะเปนการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมทางบกระหวางประเทศ
เพื่อนบานใหสามารถเชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังจะเปนการเชื่ อมโยงจากนครคุนหมิง
ประเทศจี นลงไปถึ ง อ.สะเดา จังหวัดสงขลาเพื่อใหส ามารถเชื่ อมโยงไปยังเขตความรวมมืออนุ ภูมิภ าควาดว ย
แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle: IMT-GT) อีกดวย
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รั ฐ บาลได ให ความสํ า คั ญ กั บ นโยบายการพั ฒ นาระบบคมนาคมขนส งของประเทศ เพื่อการพัฒ นาให
อุตสาหกรรมโลจิสติกสสามารถปรับตัวในการแขงขันในระดับภูมิภาค โดยปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบคมนาคมขนสง พ.ศ. 2556- 2563 โดยมีวงเงินลงทุน 2 ลานลานบาท ทั้งนี้
เพื่ อเป น การพั ฒ นาศั กยภาพในเชิ งโลจิ ส ติ กสของประเทศไทยใหมีป ระสิทธิภ าพ สรางความพรอมและความ
ไดเปรียบในการแขงขันในภูมิภาคและเกิดประโยชนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสูงสุด

4. จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจบริการโลจิสติกสของไทย
Strengths
Weaknesses
• ประเทศไทยอยู ใ นตํ า แหน ง ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางการ
• ยังมีการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานไมเต็มที่
ขนสงของภูมิภาค
• โครงสรางพืน้ ฐานทางรางไมมีประสิทธิภาพ
• มีชายฝงทะเลคอนขางยาว
• การเชื่อมโยงโครงขายการขนสงในแตละ Mode ยัง
• มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางบกและทางอากาศ
ไมดีนัก
• มีผูประกอบการมากราย
• ระบบการจัดการยังไมไดมาตรฐานและครบวงจร
• ผูใหบริการมีการรวมตัวกันเปนสมาพันธโลจิสติกส
• กฎหมายที่เกี่ยวของไมเอื้อตอการใหบริการอยางมี
• ผูประกอบการไทยมีความชํานาญดานการใหบริการ
ประสิทธิภาพ
ภายในประเทศ
• ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
• ขาดการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยดานโลจิสติกส
• ผู ป ระกอบการไทยยั ง ขาดความตระหนั ก ด า น
ตนทุนโลจิสติกส
• การขนสงทางบกมีอุปทานมากกวาอุปสงค เกิดการ
ตัดราคา
• ผูประกอบการรายเล็กไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ขาดเงินทุนในการลงทุนดานเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการและการตลาด
• ขาดความรวมมือในโซอุปทาน
Opportunities
Threats
• การเจริ ญ เติ บ โตทางการค า ระหว า งประเทศใน
• ลูกคามีความตองการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น แตราคา
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นและการก า วไปสู ป ระชาคม
ถูกลง
เศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิดการไหลเวียนของสินคา
• ตองพึ่งพาการนําเขาพลังงาน ซึ่งมีตนทุนสูง
เงินทุนและแรงงานไดอิสระมากขึ้น
• ปญหาสภาพการจราจรคับคั่ง
• ปริมาณการทองเที่ยวจากชาวตางชาติเพิ่มสูงขึ้น
• บริษัทตางชาติมีศักยภาพในการแขงขันและสนใจเขา
• รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส
มาทําธุรกิจในไทย
• มี อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น ที่ เ ข ม แ ข็ ง เ ช น
อุตสาหกรรมยานยนต
• การคาภายในประเทศและตางประเทศขยายตัวทํา
ใหอุปสงคบริการโลจิสติกสเพิ่มขึ้น
• เปน Gateway สําหรับการขนสงทางถนนสําหรับ
ประเทศจีนตอนใต
ที่มา : การศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและบริการระบบขนสงของไทยสําหรับการ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-8-

5. กฎหมายที่เกี่ยวของ

ในขณะนี้ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่กํากับดูแลบริการโลจิสติกสโดยเฉพาะ แตมีกฎหมายหลายฉบับที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานของธุรกิจใหบริการโลจิสติกส ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานรัฐหลายหนวยงาน
ประกอบดวย
5.1 กฎหมายทัว่ ไป
- พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (กระทรวงพาณิชย)
- พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน)
- พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 (กระทรวงแรงงาน)
5.2 กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับบริการขนสงและโลจิสติกส
5.2.1 การขนสงทางบก (กระทรวงคมนาคม)
- พ.ร.บ.การขนสงทางบก พ.ศ 2522 กําหนดวา ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการขนสง
ตองมีสัญชาติไทย กรณีเปนหางหุนสวน บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มี
สํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย และกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ผูเปนหุนสวนทั้งหมดตองมีสัญชาติ
ไทย กรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย และทุนของ
หางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของผูเปนหุนสวนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
กรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทจํากัดนั้นไม
นอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของผูถือหุนสัญชาติไทย
- พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ผูขอใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะตามมาตรา
43 (4) ตองมีสัญชาติไทย
5.2.2 การขนสงทางน้ํา (กระทรวงคมนาคม)
- พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย ที่ทําการคาในนานน้ําไทยตอง
เปนบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย หรือเปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนที่ผูเปนหุนสวนทั้งหมดเปนบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
- พ.ร.บ. สงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 กําหนดใหรัฐสามารถกําหนดมาตรการและ
ใหสิทธิและประโยชนเกี่ยวกับการขนสงของทางทะเลระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ เชน สัดสวนการใชเรือไทย
ในการขนสง การไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับจากนิติบุคคลที่ประกอบการขนสงทาง
ทะเล เปนตน (ปจจุบัน อยูระหวางการดําเนินการพิจารณารางแกไข พรบ.สงเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ. ...... โดยมุงเนน
ใหมีการแกไขเพื่อใหกฎหมายดังกลาวมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
5.2.3 การขนสงทางอากาศ (กระทรวงคมนาคม)
- พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 31 กําหนดวาผูขอจดทะเบียนอากาศยานไม
วาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตองมีสัญชาติไทย ถาเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตอง
จดทะเบียนตามกฎหมายไทยมีสํานักงานใหญตั้งอยูในไทย และกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญ ผูเปนหุนสวนทั้งหมด
ตองมีสัญชาติไทย กรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนทั้งหมดซึ่งตองรับผิดรวมกัน โดยไมจํากัดจํานวน ตองมี
สัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนนั้นไมนอยกวารอยละ 51 ตองเปนของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรณี
ที่เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทนั้นตองไมมีหุนชนิดออกใหแกผูถือ กรรมการขางมากตองมีสัญชาติ
ไทย และถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของหุนทั้งหมด
5.2.4 การขนสงทางราง
- พ.ร.บ. การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 กําหนดวา การรถไฟแหงประเทศไทยมี
อํานาจจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด โดยบริษัทดังกลาวจะมีคนตางดาวถือหุนเกินกวารอยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนไมได
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- พ.ร.บ. การรถไฟขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 กําหนดวาผูรับสัมปทาน
จาก ร.ฟ.ม. ตองเปนนิติบุคคลไทย
5.2.5 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
- พ.ร.บ. ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 (กระทรวงคมนาคม) ในมาตรา 39
กําหนดวา หามมิใหผูใดประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เวนแตจะเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจด
ทะเบียน ดังตอไปนี้
1. ผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา 41 โดยตองเปนบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร และมีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวไมนอยกวาแปดหมื่นหนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights) 7 หรือประมาณ 3,946,552.49
บาท ทั้งนี้เปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน SDRs
2. เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ไดจดทะเบียนในตางประเทศที่ประเทศไทย
รับรองโดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศที่ไดจดทะเบียนตอนายทะเบียนและตั้งตัวแทนหรือสํานักงาน
สาขาในไทยตามที่กฎหมายกําหนด
3. เปนผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในตางประเทศที่ไดจด
ทะเบียนตอนายทะเบียนและตั้งตัวแทนตามที่กฎหมายกําหนด
5.2.6 ราง พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส พ.ศ. ... กรมพัฒนาธุรกิจการคาอยู
ระหว างจั ด ทํา รา ง พ.ร.บ. เพื่ อสนั บสนุ นและสงเสริมธุรกิจ บริการดานโลจิส ติกส โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพการแขงขันธุรกิจใหบริการโลจิสติกสของไทย เชน การจัดการสงสินคา การขนสง (ไมรวมถึงการขนสง
ผูโดยสาร) การรวบรวม การกระจายสินคาหรือบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีขอกําหนดเกี่ยวกับธุรกิจที่
ขอรั บ การส ง เสริ ม คุ ณ สมบั ติ ข องผู ยื่ น ขอรั บ การส ง เสริ ม และสิ ท ธิ ป ระโยชน แ ละมาตรการส ง เสริ ม ที่ ใ ห กั บ
ผูประกอบการที่ไดรับการสงเสริม
เรื่อง
กฎหมาย
ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล - ไมมีกฎหมายกํากับดูแลบริการโลจิสติกสโดยตรงแตมีกฎหมายกํากับดูแลดานการขนสงหลายฉบับ
แ ล ะ ก า ร อ อ ก - ประเด็นเรื่องการถือกรรมสิทธิ์เรือไทย โดยเรือไทยที่ใชทําการคาในนานน้ําไทย เจาของเรือตองเปน
ใบอนุญาต
บุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีทุนไทยไม
นอยกวา 70 และหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการฝายขางมากแลวแตกรณี ตองมีสัญชาติไทย
- สําหรับเรือที่ใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศอยางเดียว โดยไมทําการคาในนานน้ําไทย เจาของ
ตองเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีทุนไทยไมนอยกวารอยละ 51
และกรรมการฝายขางมากตองมีสัญชาติไทย
การประกอบธุรกิจ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
ของคนตางดาว
- ธุรกิจบริการดานการขนสงทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบิน ในประเทศ
จัดอยูภ ายใตบัญชี 2 (ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ) ทายพระราชบัญญัติ
กําหนดใหตางดาวที่จะประกอบธุรกิจไดตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยการ
อนุมัติจากครม. ทั้งนี้มาตรา 15 กําหนดวาตองมีคนไทยหรือนิติบุคคลที่มิใชตางดาวถือหุนไมนอยกวา
รอยละ 40 ของทุนของคนตางดาวที่เปนนิติบุคคลนั้น และรัฐมนตรีโดยการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
7

สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: SDRs) คือสิทธิที่ประเทศสมาชิก IMF มีสิทธิจะถอนสินทรัพยสํารองระหวางประเทศที่ฝากไวกับ
IMF ไดตามสัดสวนเงินทุนที่ประเทศสมาชิกจายให IMF โดย ณ 11พฤศจิกายน 2558 อัตราแลกเปลี่ยน 1 SDR = 49.33 บาท
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กฎหมาย
อาจพิจารณาผอนผันสัดสวนใหลดลงไดแตตองไมนอยกวารอยละ 25 และตองมีกรรมการที่เปนคนไทย
ไมนอยกวา 2 ใน 5 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
- บริการยกขนสินคา บริการจัดสงพัสดุ บริการคลังสินคา บริการใหคําปรึกษาดานโลจิสติกส จัดเปนธุรกิจ
บริการในบัญชี 3 (ธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว)
ทั้งนี้ คนตางดาวจะประกอบกิจการไดตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
การทํางานของคน พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
ตางดาว
พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 กําหนดประเภทงาน
39 รายการ ที่หามคนตางดาวทําเพื่อเปนการคาหรือหารายไดโดยเด็ดขาด โดยอาชีพที่เกี่ยวกับบริการ โล
จิสติกส ไดแก งานขับขี่ยานยนต หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องกล (ยกเวนขับขี่
เครื่องบินระหวางประเทศ) งานนายหนา หรืองานตัวแทน (ยกเวนงานนายหนาหรืองานตัวแทนในธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ)

6. ขอผูกพันของไทยในเวทีตาง ๆ

6.1 เวทีอาเซียน
ภาพรวม : ในการกาวไปสูการเปน AEC ในป 2558 ซึ่งอาเซียนจะกลายเปนตลาดเดียว และมีฐานการผลิต
รวมกัน มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี ซึ่งในสวนของการคาบริการนั้น ทุก
ประเทศอาเซียนจําเปนตองลด/เลิกมาตรการและขอจํากัดตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการลงทุนและการใหบริการ อีก
ทั้งตองอนุญาตใหนิติบุคคลอาเซียนสามารถเขามาประกอบธุรกิจในประเทศได โดยมีสัดสวนการถือหุนไดไมต่ํากวา
รอยละ 70 ภายในป พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ASEAN ไดเริ่มการเจรจา ลดขอจํากัดดานการคาบริการระหวางกันมา ตั้งแตป
พ.ศ. 2538 โดยไดดําเนินการเจรจามาเปนรอบๆ และไดจัดทําขอผูกพันเปดตลาดมาแลวทั้งสิ้นรวม 9 ชุด ซึ่งการ
ดําเนินการจัดทําขอผูกพันการเปดตลาดดานบริการแตละชุดจะมีการปรับปรุงขอผูกพัน โดยลด/ยกเลิกขอจํากัด
ภายใตหลักการ Progressive Liberalization คือ ทยอยเปดตลาดมากขึ้นแบบคอยเปนคอยไป และปจจุบัน
ประเทศอาเซี ยนได เสร็จ สิ้น การดํ าเนิ นการจัดทําขอผูกพัน เปดตลาดบริการชุดที่ 9 และผลใช บังคับตั้งแต เดื อน
พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอยูระหวางการดําเนินการจัดทําขอผูกพันชุดที่ 10 ซึ่งคาดวาจะแลว
เสร็จภายในป 2561
ขอผูกพันเปดตลาดบริการชุดที่ 9 ของไทย
สาขาบริการที่ไทยผูกพันภายใตขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดที่ 9 เพิ่มเติมจากขอผูกพันฯ ชุดที่ 8
โดยใหอาเซียนเขามาลงทุนจัดตั้งธุรกิจโดยถือหุนไดถึงรอยละ 70 มีจํานวนประมาณ 25 สาขายอย เชน บริการให
คํ า ปรึ กษาในการร า งเอกสารเกี่ ย วกั บ กฎหมายการค าระหวางประเทศ บริ การศึกษาโครงการเบื้องตน และให
คําปรึกษาดานสถาปตยกรรม บริการใหเชาเรือที่ไมไดชักธงไทยและไมมีผู ปฏิบัติการ บริการใหเชาวงจรสื่อสาร
บริการขอมูลออนไลน บริการปรับแตงสีดวยระบบดิจิตอล การผลิตรายการโทรทัศนแบบถายทอดสดหรือบันทึกไว
(ไมรวมการออกอากาศและโสตทัศน) บริการชวยเหลือกูภัยทางทะเล บริการลากจูงเรือในทะเล เปนตน
ในสวนของบริการโลจิสติกส ไทยไดผูกพันสาขาบริการโลจิสติกส โดยไมมีขอจํากัดใน Mode 1 และ 2
สําหรับ Mode 3 ใหตางชาติถือหุนได 49% หรือ 70% เชน บริการดานบรรจุภัณฑ (49%) บริการขนสงผูโดยสาร
ทางทะเล (49%) บริการขนสงสินคาขามมหาสมุทรดวยเรือสินคาที่มีหองเย็น (70%) บริการรับจัดการพิธีการทาง
ศุลกากร (49%) บริการรับจัดการสินคาขนสงทางทะเลในทาเรือเอกชน (70%) บริการเก็บสินคาและคลังสินคา
สําหรับสินคาแชเย็น/แชแข็ง (70%) บริการตัวแทนเดินทะเล (49%) เปนตน
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ในสวนของบริการขนสงทางบก ไทยไดผูกพันโดยไมมีขอจํากัดใน Mode 1 และ 2 สําหรับ Mode 3 ให
ตางชาติถือหุนได 49% ในสาขา เชน บริการใหเชารถโดยไมมีคนขับ บริการใหเชารถบัสและรถโคชพรอมคนขับ
บริการขนสงสินคาเฉพาะสินคาแชเย็น หรือแชแข็ง บริการใหความชวยเหลือรถยนตฉุกเฉิน บริการที่จอดรถ บริการ
รักษาความปลอดภัยที่สถานีรถไฟ เปนตน และใหตางชาติถือหุนได 70% ในสาขาบริการรับจอดรถ และบริการที่
จอดรถสําหรับรถยนต จักรยานยนต และจักรยาน และบริการทําความสะอาดตูโดยสารรถไฟ เปนตน
ทั้งนี้ จะเห็นไดวา ในการจัดทําขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการโลจิสติกสที่ผานมา ไทยยังไมมีการ
ดําเนินการใดๆ มากไปกวาที่กฎหมายกําหนด โดยขอผูกพันการเปดตลาดบริการของไทยในปจจุบันยังเปนการเปดใน
กรอบที่กฎหมายปจจุบันอนุญาตไวเทานั้น ซึ่งในการเจรจาโดยทั่วไป ประเทศไทยจะเจรจาโดยยึดกฎหมายไทยเปน
หลัก กลาวคือ จะไมเปดเสรีธุรกิจบริการเกินกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย และหากสาขาบริการใดที่ไมมีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดไว ก็จะเจรจาโดยอิงตามพรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนสําคัญ นอกจากนั้น
ในการเจรจาภายใตกรอบ AEC ประเทศสมาชิกอาจยกเวนรายการธุรกิจบริการที่ออนไหว และคงเงื่อนไข/ขอจํากัดที่
จําเปนไวไดบาง ซึ่งตองเจรจารายละเอียดแผนการเปดตลาดกันตอไป
อยางไรก็ดี ในอนาคต ไทยคงตองพิจารณาเปดตลาดบริการโลจิสติกสในภาพรวมใหมากขึ้น โดยเฉพาะการ
เป ด ตล าดให กั บ ประเทศส มาชิ ก อาเซี ย นภ ายใต AE C Bl ue print เนื่ อ งจากการเป ด เสรี บ ริ ก าร
โลจิสติกสของอาเซียนจะเปนทั้งการสรางโอกาสทางธุรกิจและเปนความทาทายสําหรับผูประกอบการไทยในการเรง
ปรับ ตัวและพั ฒนาระบบการบริ หารจัดการของตนใหมีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่อรองรับ การแขงขันกั บประเทศสมาชิก
อาเซียนดวยกัน
ในแงของการสรางโอกาสนั้น การเปดเสรีบริการโลจิสติกสของอาเซียนเสมือนเปนการเปดประตูใหกับนัก
ธุรกิจไทยเขาไปสรางเครือขายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในกลุมอาเซียนไดสะดวกขึ้น ซึ่งภายใตกรอบ AEC ในปจจุบัน
นักธุรกิจไทยสามารถเขาไปลงทุนดานบริการโลจิสติกสในสิงคโปร เวียดนามและกัมพูชาไดอยางเสรีแลว ในอีกทาง
หนึ่ง ก็เปนการดึงดูดนักธุรกิจอาเซียนใหเขามารวมทุนในธุรกิจบริการโลจิสติกสไทย เพื่อผนึกกําลังรวมกันทั้งดาน
เงินทุน เทคโนโลยีและบุคลากร ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีและ
คุณภาพของการใหบริการสูงขึ้นในตนทุนที่ถูกลง สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการที่เพิ่มขึ้นได ซึ่งจะ
สงผลใหการคาขายภายในประเทศ การสงออกและนําเขาเปนไปดวยความราบรื่นยิ่งขึ้น
6.2 เวที WTO
ในชวงแรกของการจัดตั้งองคการการคาโลก หรือ WTO นั้น ธุรกิจโลจิสติกสยังไมเปนที่รูจัก และยังไม
มีคําจํากัดความและกิจกรรมที่เรียกวาเปนโลจิสติกส อยางไรก็ตาม ในการเจรจารอบโดฮา ไทยเสนอขอผูกพันสาขา
ยอยตอไปนี้ 1. ธุรกิจขนสงทางทะเล : บริการรับจัดการสินคาทางทะเล บริการโกดังและคลังสินคาสําหรับการขนสง
ทางทะเล บริการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกบนฝง บริการกํากับดูแลและ
จัดการบนเรือตางชาติแบบเฉพาะเจาะจง บริการจัดชั้นเรือ บริการชวยเหลือกูภัยทางทะเล บริการขนสงสินคาทาง
ทะเลระหวางประเทศ (ไมรวมขนสงภายในประเทศ) 2. ธุรกิจขนสงทางอากาศ บริการซอมแซมอากาศยาน และ
บริการขายและการตลาดบริการขนสงทางอากาศ 3.บริการดานการบรรจุภัณฑ และ 4. บริการรับจัดการพิธีการ
ศุลกากร
โดยไทยผูกพันใหตางชาติเขามาลงทุนถือหุนรวมกับคนไทยไดไมเกินรอยละ 49 และผูถือหุนที่เปน
ตางชาติตองมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของผูถือหุนทั้งหมด ซึ่งเปนการเปดเสรีเทาที่กฎหมายกําหนดและเปนการเปดใน
กิจกรรมที่ไทยเห็นวาตางชาติมีความพรอมมากกวา
นอกจากนี้เรื่องการทํางานของคนตางชาติ ไทยผูกพันเฉพาะกรณีที่เปนการโอนยายบุคลากรภายใน
บริษัท ระดับผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ผูโอนยายตองเปนลูกจางของบริษัทที่อยูนอกประเทศไทย
มาแลวไมต่ํากวา 1 ปกอนวันที่ขออนุญาตเขามาทํางานไทย และตองผานเงื่อนไขความจําเปนทางการจัดการของ
กรมการจัดหางาน ทั้งนี้ ไทยอนุญาตใหเขามาทํางานได 1 ปและขอตออายุไดอีก 3 ครั้ง แตละครั้งไมเกิน 1 ป
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6.3 เวที FTA
- ACFTA
จีนเปดให มากกวา GATS/WTO เชน การขนสงสิน คาทางถนน การซอมบํารุงยานพาหนะ และ
ตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา (freight forwarder)
ไทยผูกพันไมตางจากที่เสนอผูกพันรอบโดฮาใน WTO (ยกเวนบริการรับจัดการพิธีการศุลกากร) และ
เพิ่มเติมสาขา บริการสํารองที่นั่งดวยระบบคอมพิวเตอรสําหรับการขนสงทางอากาศ บริการขนสงทางรางระหวาง
ประเทศ (เฉพาะบริการซอมบํารุงรถไฟ ทําความสะอาดรถไฟโดยสารและรถไฟสินคา บริการรรักษาความปลอดภัยที่
สถานีรถไฟ) บริการขนสงทางถนนระหวางประเทศ (เฉพาะสินคาแชเย็นหรือแชแข็ง ของเหลวหรือแกซและสินคาที่
ไดรับการบรรจุ) โดยผูกพันใหนักลงทุนตางชาติเขามารวมหุนในธุรกิจบริการขางตนในประเทศไทย ในสัดสวนไมเกิน
รอยละ 49 และจํานวนผูถือหุนตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่งของผูถือหุนทั้งหมด
- AANZFTA
ไทยผูกพันไมตางจากที่เสนอผูกพันรอบโดฮาใน WTO (ยกเวนบริการรับจัดการพิธีการศุลกากร) และ
เพิ่มเติมสาขาบริการขนสงทางถนนระหวางประเทศ เฉพาะสินคาแชเย็นหรือแชแข็ง ของเหลวหรือแกซและสินคาที่ไดรับ
การบรรจุ บริการขนสงทางรางระหวางประเทศ (เฉพาะบริการซอมบํารุงรถไฟ ทําความสะอาดรถไฟโดยสารและรถไฟ
สินคา บริการรักษาความปลอดภัยที่สถานีรถไฟ) โดยผูกพันใหนักลงทุนตางชาติเขามารวมหุนในธุรกิจบริการขางตนใน
ประเทศไทย ในสัดสวนไมเกินรอยละ 49 และจํานวนผูถือหุนตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่งของผูถือหุนทั้งหมด
- AKFTA
เกาหลีใหไทยลงทุนได 100% ในกิจการบริการเชาเรือ ลากจูงเรือ ซอมบํารุงอากาศยาน ขนสงทางราง
และทอ
ไทยผูกพันไมตางจากที่เสนอผูกพันรอบโดฮาใน WTO (ยกเวนบริการพิธีการศุลกากร) โดยผูกพันใหนัก
ลงทุนตางชาติเขามารวมหุนในธุรกิจบริการขางตนในประเทศไทย ในสัดสวนไมเกินรอยละ 49 และจํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่งของผูถือหุนทั้งหมด
- TAFTA
ออสเตรเลียใหไทยลงทุนได 100% ในกิจการขนสงและโลจิสติกสทุกประเภท (ไดแก ตัวแทนจําหนาย
สินคา คาสงคาปลีก สารสนเทศดานโลจิสติกส ซอมบํารุง ยานพาหนะและอุปกรณขนสง การประกันภัยการขนสง ขนสง
ทางทะเล ทาเรือและบริการสนับสนุนการขนสงทางทะเล บริการภาคพื้น ระบบสํารองที่นั่งดวยคอมพิวเตอร ขนสงทาง
ถนน ขนสงทางทอ และบริการสนับสนุนขนสงทุกรูปแบบ) ยกเวน สายการบิน และ ทาอากาศยาน และอนุญาตใหคน
ไทยตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ ผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสเขาไปทํางานไดตั้งแต 4-10 ป
ไทยใหออสเตรเลียลงทุนในธุรกิจมารีนา (ทาเทียบเรือยอรช) ไดสูงสุด 60% ตามเงื่อนไขที่กําหนด (ตอง
มีอุปกรณยกเรือ ที่จอดเรือ อูซอมและบํารุงเรือ และตองมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของไมเกิน 3 ตอ 1)
- JTEPA
ญี่ปุนเปดตลาดใหไทยไปลงทุนในธุรกิจขนสงและโลจิสติกสได 100%
ไทยผูกพันไมตางจากที่เสนอผูกพันรอบโดฮาใน WTO (ยกเวน บริการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา
บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร) และผูกพันเพิ่มเติมในบริการ Logistics Consulting Services โดยอนุญาตใหนัก
ลงทุนญี่ปุนถือหุนไดไมเกิน 51%
รายงานความคืบหนาสถานการณของนโยบายดานการบริการขนสงทางบกของไทย
จากที่ไดกลาวมาเบื้องตน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการพัฒนาตามแผนดานโลจิสติกสโดยจะเนน
ความเชื่อมโยงเสนทางภายในภูมิภาคซึ่งปจจัยหลักและรูปแบบหลักในการใหบริการดานการขนสงสินคาและ
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ขนสงผูโดยสาร ปจจุบัน ไทยมีความตกลงการขามแดนระหวางกลุมประเทศลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
สปป.ลาว และ กัมพูชา โดยลาสุด คณะทํางานวาดวยการขนสงขามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งนําโดยกรมขนสง
ทางบก กระทรวงคมนาคม ไดจัดการประชุมคณะทํางานวาดวยการขนสงขามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอมารีวอเตอรเกท กรุงเทพฯ โดยมีรองอธิบดีกรมการขนสงทางบก
(นายกมล บูรณพงศ) เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย ซึ่งที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับหลักการสําคัญและพิจารณาราง
บันทึกความเขาใจ (MOU) ดานการขนสงผูโดยสารทางถนนขามพรมแดนระหวางไทย-มาเลเซีย และรางบันทึกความ
เขาใจดานการขนสงสินคาทางถนนขามพรมแดนระหวางไทย-มาเลเซีย โดยทั้งสองฝายสามารถตกลงกันไดในประเด็นเรื่อง
จํานวนใบอนุญาต ประเภทรถ เสนทาง ดานพรมแดน และระยะเวลาของ MOU อยางไรก็ตาม ยังไมไดขอสรุปเรื่อง
สถานะของ MOU
นอกจากนี้ เนื่องจากไทยเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเสนทางการขนสงทางบก ภาครัฐจึงไดคํานึงถึง
ผลกระทบจากการใชรถใชถนนเพื่อการขนสงจากประเทศรอบขาง เพื่อใหผลกระทบดังกลาว มีหนทางในการไดรับการ
เยียวยาซึ่งรวมถึงการซอมบํารุงถนนและการติดตั้งอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกการใชทาง กระทรวงคมนาคมโดย
สนข. จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการศึกษาการจัดเก็บคาผานทางรองรับการขนสงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยเห็นวาควรมีการกําหนดพื้นที่ของดานที่จะใหมีการจัดเก็บคาผานทางใหชัดเจนวาจะมีขนาดเทาใด ตองมีการ
คาดการณและวิเคราะหความเปนไปไดในการเปดเสนทางการเดินรถ รวมทั้งการแยกประเภทการใชงานของดาน
เชน เสนทางที่มีดานการคาสินคา และดานตรวจคนเขาเมือง เพื่อวิเคราะหวามีความจําเปนตองใชพื้นที่ตาม
ขนาดของดานที่จะตองจัดตั้งเพิ่มเติมอยางไร เพื่อใหสามารถประเมินความคุมทุนในการจัดทําโครงการไดอยาง
เหมาะสม
สําหรับการจัดเก็บคาผานทาง การดําเนินการโครงการควรมีนโยบายที่ชัดเจนวาจะมอบหมายให
หนวยงานใดทําหนาที่รับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บ และจะตองพิจารณาวาจําเปนตองมีการปรับแกกฎหมายที่
เกี่ยวของเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดหรือไม ทั้งนี้ หากเปนกรณีของการใหสัมปทานเอกชนในการเปนผูจัดเก็บ
ควรตองพิจารณาจัดทําขอเสนอที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะการกําหนดอัตราผลตอบแทนที่จะดึงดูดการเขามา
ลงทุ น ของภาคเอกชน ซึ่ ง ผู แ ทนสภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทยได มี ข อ สั ง เกตในประเด็ น การแบ ง ป น
ผลตอบแทนจากการลงทุนวา ผูรับสัมปทานควรรับผิดชอบตนทุนคาใชจายที่รวมถึงคาบํารุงรักษาดวยหรือไม
ในกรณีผลตอบแทนที่จะใหแกทั้งภาครัฐและเอกชน
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