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ธุรกิจบริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคา (Storage and Warehousing Services)
บริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคา (Storage and Warehousing Services) เปนการรับเก็บรักษา
สินคาของบุคคลอื่นและการใหบริการที่เกี่ยวของกับสินคานั้นในสถานที่ของผูใหบริการ เพื่อใหสินคาอยูในสภาพ
และคุณภาพที่เหมาะส โดยผูใหบริการจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินหรือประโยชนอื่นใด 1 สถานที่ที่ใหบริการรับ
ฝากเก็บสินคาจะเรียกวา “คลังสินคาสาธารณะ” (Public Warehouse)
0

1. สถานการณภาพรวมของธุรกิจบริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคา
1.1 สภาวะตลาดและแนวโนมของโลก
จากแนวโนมสถานการณเศรษฐกิจโลกที่กําลังไปในทิศทางที่ดีขึ้น สงผลใหธุรกิจบริการรับฝากเก็บ
สินคาและคลังสินคามีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยสําคัญจากการเติบโตอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรม
การผลิต อุตสาหกรรมขนสง/โลจิสติกส และตลาด E-commerce ที่มีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลให
ความตองการสถานที่สําหรับการจัดเก็บสินคาและบริการที่เกี่ยวเนื่องขยายตัวเพิ่มขึ้น ไมเฉพาะธุรกิจคลังสินคาที่
เติบโตตามการขยายตัวของตลาด E-commerce แตยังรวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิ การบรรจุภัณฑสินคา การจัด
แตงหีบหอสินคาใหม การจัดเก็บสินคา และการขนสงสินคา อันเปนผลจากอัตราการเติบโตในการซื้อขายสินคา
ออนไลนเพิ่มมากขึ้นที่สงผลใหความตองการคลังสินคาอัจฉริยะ (Smart Warehouse) เพิ่มขึ้น โดยคลังสินคา
อัจฉริยะจะมีการบริหารจัดการโดยผานระบบออนไลน ซึ่งชวยใหการบริการจัดคลังสินคามีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อาทิ ระบบเซนเซอร วิทยุความถี่ มาใชใน
การชวยคนหาสินคาและจัดการสินคาภายในคลังสินคา ซึ่งชวยใหเกิดความแมนยําในการดําเนินการจัดสงสินคา
ใหกับลูกคา นอกจากนี้ ยังเกิดธุรกิจใหมอยางเชนผูใหบริการคลังสินคาพรอมสง (E-fulfillment)2 หรือ Third
Party Logistic Services Provider 3 (3PL) และ Fourth Party Logistic Service Provider 4 (4PL) ที่
ครอบคลุมการจัดการสินคาและการสงสินคาใหถึงมือผูบริโภคอยางรวดเร็ว
ในป 2560 ธุ ร กิ จ บริ ก ารฝากเก็บ สิน คา และคลังสิ น คามี มูล คา กวา 479.4 พัน ลานเหรีย ญสหรั ฐ
ภูมิภาคที่มีมูลคาสูงสุดคือ ภูมิภาคอเมริการเหนือ ซึ่งมีมูลคาตลาด 132.7 พันลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวน
รอยละ 27.7 ของโลก และสหรัฐฯ ถือเปนประเทศที่ตลาดธุรกิจฝากเก็บสินคาและคลังสินคามีมูลคาสูงสุดถึง
101.1 พันลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.1 ของโลก 5
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1.2 สถานการณในอาเซียน
อาเซียนเปนตลาดใหมและเปนตลาดขนาดใหญที่นักลงทุนจากหลากหลายภูมิภาคสนใจเขามาลงทุน
เนื่องจากมีประชากรกวา 600 ลานคน มีคาแรงขั้นต่ําที่ถูก มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ อัตราการขยายตัวของชนชั้น
กลางที่มีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหมีมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางชาติเขามาในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
ทุ ก ป โดยเฉพาะในภาคการผลิ ต โดยมี ก ารคาดการณ ว า ในระหว า งป 2559 – 2563 จะขยายตั ว ถึ ง
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สมาคมธุรกิจคลังสินคา ไซโล และหองเย็น, “ภาพรวมอุตสาหกรรมคลังสินคาไซโล และหองเย็นของไทย,” สมาคมธุรกิจคลังสินคา ไซโล และหองเย็น,
site.wscba.net/Clients/wscbanet/database-18%20c6cb~1.doc (สืบคนเมื่อ 16 มิถุนายน 2560)
2
E-fulfillment หรือ ผูใหบริการคลังสินคาพรอมจัดสง คือผูใหบริการครอบคลุมบริการหลายอยางไวดวยกัน ซึ่งเหมาะกับธุรกิจคาขายออนไลนซึ่ง
ตองการการบริหารจัดการแบบครบวงจร ไดแก บริการพื้นทีเก็บสินคา (Storage and Warehouse) บริการจัดการสั่งซื้อ (Order Management)
บริการหยิบและบรรจุหบี หอ (Pick and Pack) และบริการจัดสง (Delivery)
3
Third Party Logistic Service Provider หรือ 3PL หมายถึง ผูใหบริการซึ่งกระทํากิจกรรมทั้งหมดหรือบางสวนของกิจกรรมโลจิสติกส รวบรวม
หลากหลายบริการ อาทิ บริการดานขนสง ดานคลังสินคา การกระจายสินคา บริการดานการเงิน ซึ่งตองมีการเชื่อมโยงและรับชวงตอการขนสงในแตละ
โหมดของการขนสงจากตนทางจนถึงจุดหมายปลายทาง
4
Fourth Party Logistic Service Provider หรือ 4PL หมายถึง ผูใหบริการทีม่ ีการพัฒนารูปแบบจาก 3PL โดยมีการเพิ่มการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสและพัฒนาเครือขายการจัดการภายในหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
5
ที่มา: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/warehousing-and-storage-global-market-report-2018-1015531536
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รอยละ 6.6 6 นอกจากนี้ ภายหลังจากประเทศสมาชิกอาเซียนไดเปดเสรีทางการคาระหวางกัน ทําใหการคาขาม
พรมแดน (Cross-border
Trade) และการค า ที่ พ รมแดนมี มู ล ค า เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง การขยายตั ว ของ
ตลาด E-commerce ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งไดรับการจัดอันดับวาเปนตลาดขนาดใหญอันดับที่ 3 ของโลก โดยมี
การคาดการณวา ตลาด E-commerce ของอาเซียนจะโตถึงรอยละ 32 และมีมูลคาถึง 90,000 ลานเหรียญสหรัฐ
ในป 2568 ก็ถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหความตองการคลังสินคาใหเชา รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในภูมิภาค โดยเฉพาะทาเรือทั้งในสิงคโปร มาเลเซีย เมียนมา
เวียดนาม และไทย เพื่อรองรับการขนสงสินคาทางทะเลที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต ยังสงผลใหโอกาสของ
ธุรกิจคลังสินคาขยายตัวเพิ่มขึ้น
5

1.3 สภาวะตลาดและแนวโนมภายในประเทศ
ธุรกิจคลังสินคาทั่วไปในระยะ 1 – 3 ปขางหนายังอยูในภาวะทรงตัว แมความตองการเชาพื้นที่จะมี
ขยายตัวตอเนื่องตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตจากการผลักดันโดยรัฐ และภาคการคาและ
บริการในประเทศที่ขยายตัวดีตอเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจ E-commerce แตการลงทุนขยายพื้นที่คลังสินคาในบาง
พื้นที่ซึ่งเพิ่มขึ้นตอเนื่องอาจสงผลใหมีพื้นที่คลังสินคาสวนเกินเพิ่มขึ้น โดยคาดการณวาจะมีมูลคาถึง 75,500 –
76,700 บาท ในป 2561 ขยายตั ว เพิ่ มขึ้ น ร อยละ 5.3 – 7.0 จากปก อนหนาซึ่ งมี มูล ค า 71,100 ลานบาท
นอกจากนี้ การขยายตัวของธุรกิจ E-commerce จะนํามาซึ่งความตองการของบริการรับฝากเก็บสินคาและ
คลังสินคาที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการคาจากออฟไลน แพลตฟอรม (Offline Platform)
หรือรูปแบบรานคา/หางสรรพสินคาปลีก มาเปนออนไลน แพลตฟอรม (Online Platform) สงผลใหเกิดความ
ต อ งการคลั ง สิ น ค า พรี เ มี ย ม 7 ในการจั ด เก็ บ และกระจายสิ น ค า ไปยั ง ผู บ ริ โ ภคแทนการจั ด เก็ บ ไว ที่ ร า นค า /
หางสรรพสินคาสาขา 8
6
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ตลาดคลังสินคาในไทย
กราฟ 1: อุปทานคลังสินคาใหเชา ป 2555 - 2560
ทีม่ า: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

อุปทานเดิม

อุปทานใหม่
77,877
305,257

476,736

910,504
533,433
314,059
1,765,915

2555

3,523,911
2,079,974

2556

3,829,168

4,305,904

2,613,974

2557

2558

2559

2560

ณ สิ้นป 2560 อุปทานคลังสินคามีทั้งสิ้น 4,383,781 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหมทั้งสิ้นประมาณ
77,877 ตารางเมตร อุปทานในป 2560 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 1.8 โดยจํานวนอุปทานใหมเพิ่มขึ้น
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ที่มา: https://www.pwc.com/vn/en/publications/2018/pwc-gmc-the-future-of-asean-time-to-act.pdf
คลังสินคาพรีเมียม (Premium Warehouse) หมายถึง คลังสินคาและศูนยกระจายสินคาแบบใหมที่มีการออกแบบกอสรางใหเอื้อตอการบริหารจัดการ
คลังสินคาซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบโลจิสติกสแบบครบวงจร
8
ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย
7
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สูงสุดในป 2557 คิดเปนประมาณ 910,504 ตารางเมตร อุปทานใหมในป 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 305,257 ตาราง
เมตร และอุปทานใหมในป 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 476,736 ตารางเมตร
กราฟ 2 : อุปทานคลังสินคาแบงตามจังหวัด
ปทุมธานี
3%
ขอนแกน
3%
ระยอง
5%

ลําพูน
2%

สระบุรี
1%

ฉะเชิงเทรา
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กรุงเทพมหานคร
9%
อยุธยา
10%

สมุทรสาคร
1%

สมุทรปราการ
35%

ชลบุรี
22%

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ประเทศไทย จํากัด

พื้นที่หลักของคลังสินคาอยูในจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และอยุธยา โดยจังหวัด
สมุทรปราการมีจํานวนพื้นที่คลังสินคามากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.9 ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากจังหวัด
สมุทรปราการตั้งอยูใกลนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมาก อาทิ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
โดยนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณนี้ถือเปนศูนยกลางการผลิต มีทั้งโรงงานที่ผลิตทั้งสินคาและบริการเพื่อการบริโภค
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรปราการถือเปนบริเวณที่มีความสะดวก ทั้งการขนสง
ทางบกและทางน้ํา ตั้งอยูใกลทาเรือ สนามบิน และรถไฟ
พื้นที่คลังสินคาอันดับที่สองอยูที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา มีพื้นที่คิดเปนสัดสวนรอยละ 31 ของ
พื้นที่ทั้งหมด โดยจังหวัดชลบุรีถือเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมปโตรเคมี เครื่องใชไฟฟา อาหาร และภาคสวน
อื่นๆ ที่มีมูลคาสูง อาทิ การทองเที่ยวและอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ ยังมีทาเรือน้ําลึก (ทาเรือแหลมฉบัง) ดวย
พื้นที่คลังสินคาอันดับสามคือ จังหวัดอยุธยา มีพื้นที่คลังสินคาคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.8 ของพื้นที่
ทั้งหมด จังหวัดอยุธยาถือเปนสถานที่ที่สะดวกในการจัดเก็บสินคาเพื่อการจําหนายแบบปลีก และเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ เพราะมี ทํ าเลที่ ตั้ ง อยู ใกล ศู น ย ก ลางของประเทศ ซึ่ ง สามารถกระจายสิ น คา ไปยั ง กรุ งเทพฯ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดสะดวก
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กราฟ 3: อุปทาน อุปสงค และอัตราการครอบครองพื้นที่ (occupancy rate)

ตารางเมตร
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อุปทาน

2,079,974 2,613,407 3,523,911 3,829,168 4,305,904 4,383,781

อุปสงค์

1,856,142 2,062,586 2,833,663 3,059,912 3,545,406 3,628,034

อัตราการครอบครองพื ้นที่ 89.20%
อุปทาน

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ประเทศไทย จํากัด
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อัตราการครอบครองพื ้นที่

ณ ป 2560 กรุงเทพมหานครมีอัตราการครอบครองพื้นที่คลังสินคาสูงที่สุด โดยมีพื้นที่คลังสินคา
ที่ถูกเชาถึงรอยละ 99.5 รองลงมาคือจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราการครอบครองพื้นที่อยูที่
รอยละ 99.3 และรอยละ 96.6 ตามลําดับ บริเวณจังหวัดสระบุรี และจังหวัดระยอง เปนบริเวณที่มีอัตราการ
ครอบครองพื้นที่คลังสินคาต่ํา โดยมีอัตราการครอบครองพื้นที่คลังสินคาอยูที่รอยละ 54 และ 60.6 ตามลําดับ
กราฟ 4: อัตราการครอบครองพื้นที่ในเขตที่ตั้งสําคัญ
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
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H1/2557

H2/2557

H1/2558

H2/2558

H1/2559

H2/2559

H1/2560

อีสเทิร์นซีบอร์ ด

62.02%

62.34%

61.28%

62.17%

64.40%

69.45%

70.53%

สุวรรณภูม-ิ บางปะกง

86.24%

83.88%

82.35%

84.55%

86.07%

84.16%

86.57%

ปทุมธานี-อยูยา

95.88%

89.71%

86.62%

85.49%

85.97%

85.53%

82.24%

รวมุกพื ้นที่

76.55%

76.26%

74.46%

74.47%

76.06%

79.73%

79.65%

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ประเทศไทย จํากัด

ณ สิ้ น เดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 ยอดรวมการเช า พื้ น ที่ ค ลั ง สิ น ค า มี จํ า นวน 3,468,276 ตารางเมตร
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.36% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และคิดเปน 79.65% ของพื้นที่คลังสินคาทั้งหมดใน
ตลาด โดยคลังสินคาในพื้นที่สุวรรณภูมิ-บางปะกงมีอัตราการครอบครองพื้นที่สูงที่สุดอยูที่ 86.57% โดยอัตราการ
ครอบครองพื้นที่ในเขตสุวรรณภูมิ-บางปะกงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 ถึงรอยละ 8.51% ขณะที่อัตราการ
ครอบครองพื้นที่ในพื้นที่ปทุมธานี-อยุธยาลดลงอยางตอเนื่องนับตั้งแตเหตุการณน้ําทวมในป 2554 ประกอบกับ
อุปทานใหมที่เพิ่มขึ้น

5

กราฟ 5: อัตราคาเชาคลังสินคาเฉลี่ยในเขตที่ตั้งสําคัญ
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อีสเทิร์นซีบอร์ ด

156.7

153.3
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152.1

153.4

152.7

สุวรรณูม-ิ บางปะกง

156.8

158
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160.3

160.4

158.6

157.3

ปทุมธานี-อยุธยา

145.6

146.9

147.4

146.2

146.2

143.9

144.5

พื ้นที่ทั ้งหมด

154.8

154.4

154.9

154.9

154.9

153.7

153

อีสเทิร์นซีบอร์ ด

สุวรรณูม-ิ บางปะกง

ปทุมธานี-อยุธยา

พื ้นที่ทั ้งหมด

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ประเทศไทย จํากัด

กราฟ 6: ชวงอัตราคาเชาคลังสินแบงตามจังหวัด 9
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บาท
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140-145

140
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จากข อ มู ล ล า สุ ด ในช ว ง 3 ป ที่ ผ า นมา (ป 2557-2559) ค า เช า คลั ง สิ น ค า มี อั ต ราค อ นข า งคงที่
เนื่องจากความสมดุลของอุปสงคใหมและอุปทานใหมไดชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตราคาเชา 10 อัตราคาเชาคลังสินคา
เฉลี่ย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 อยูที่ 152 บาทตอตารางเมตรตอเดือน พื้นที่ที่มีอัตราคาเชาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
พื้นที่สุวรรณภูมิ-บางปะกง ซึ่งมีอัตราคาเชาเฉลี่ยที่ 157.3 บาทตอตารางเมตรตอเดือน เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มี
ความตองการคลังสินคาสูง ทั้งนี้ คลังสินคาใหเชาในกรุงเทพและปทุมธานีมีอัตราคาเชาสูงสุดที่ 185 บาทตอตาราง
เมตรตอเดือน ในขณะที่อัตราคาเชาพื้นที่คลังสินคาในสมุทรปราการ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา สูงสุดที่ 180 บาทตอ
ตารางเมตรตอเดือน อยางไรก็ตาม อัตราคาเชาคลังสินคาแปรผันไปตามปจจัยดานเขตที่ตั้ง สภาพและอายุของ
อาคาร การออกแบบ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
9

ปจจุบัน ผูประกอบการคลังสินคาใหเชามีแนวโนมพัฒนาคลังสินคาที่สรางขึ้นตามความตองการของ
ลูกคา หรือ Built-to-Suit มากขึ้น ผูประกอบการคลังสินคาจะออกแบบและสรางคลังสินคาตามรายละเอียดที่ผู
9

บริษัท ไนทแฟรงค ประเทศไทย, Logistics Property Market - H1 2016, 6.
บริษัท ไนทแฟรงค ประเทศไทย, “ไนทแฟรงคเผยแนวโนมตลาดอสังหาริมทรัพยโลจิสติกสชวงครึ่งปหลัง 2016,” ไนทแฟรงค ประเทศไทย,
http://thailand-property-news.knightfrank.co.th/2016/10/31/ไนทแฟรงคเผยแนวโนมตล/ (สืบคนเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2560)
10

6

เชากําหนด และทําสัญญาเชาระยะยาวที่มีระยะเวลาเชาโดยเฉลี่ยมากกวา 10 ปขึ้นไป 11 การทําธุรกิจลักษณะนี้ทํา
ให ผู ประกอบการคลั งสิน ค ามี ร ายไดส ม่ํ าเสมอในระยะยาวและชวยเพิ่มอัตราการเชาพื้น ที่คลั งสิน ค าให สูงขึ้ น
ในขณะที่ ผู เ ช า ได อาคารคลั งสิ น ค า ที่ เ หมาะสมกับ ธุร กิ จ ของตน โดยไมจําเปน ตอ งลงทุน ซื้อที่ดิน และกอสรา ง
คลังสินคาเอง นอกจากนี้ คลังสินคาประเภท built-to-suit ยังเปนตัวเลือกที่นาสนใจ สําหรับบริษัทตางชาติท่ีมี
ขอจํากัดในการถือครองที่ดิน แตตองการคลังสินคาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
10

แนวโนมธุรกิจบริการคลังสินคาในไทย
นโยบายสงเสริมการลงทุนในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ของ
รัฐ บาลคาดว าจะส งผลอย างมากต อธุ ร กิ จบริการคลังสิน คาใหเชา โดยภาครัฐ สนับ สนุน ใหภ าคธุร กิจ เอกชน/
ผูประกอบการทั้งภายในและตางประเทศเขามาลงทุนในพื้นที่ดังกลาว ปจจุบันมีนักลงทุนจํานวนมากสนใจเขาไป
ลงทุนพัฒนาตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีกลุมธุรกิจอื่นที่ไดรับประโยชนจาก EEC ไมวา
จะเปนธุรกิจโลจิสติกส และการใหบริการสาธารณูปโภคตางๆ ทั้งนี้ คาดการณวาหากภาคธุรกิจบริการ โดยเฉพาะ
กลุมโลจิสติกสขยายตัวจะสงผลใหธุรกิจบริการคลังสินคาใหเชาขยายตัวตามอุปทานที่เพิ่มขึ้นดวย
นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับการคมนาคมและการขนสง ไมวาจะเปน โครงการ
ขยายเส นทางทางถนน รวมถึ งการปรับ ปรุงทางหลวงพื้นที่บ ริเวณอูตะเภา มาบตาพุด และถนนเรีย บชายฝง
(ระยอง – ชลบุรี) การพัฒนาทางราง รถไฟทางคู รถไฟความเร็วสูง การพัฒนาสนามบินอูตะเภาใหเปนสนามบิน
เชิงพาณิชยแหงที่ 3 รวมถึงเปนศูนยซอมอากาศยาน ศูนยขนสงสินคาทางอากาศและระบบโลจิสติกส การพัฒนา
ทาเรือสัตหีบ รองรับเรือเฟอรี่เพื่อเชื่อมชายฝงทะเลอาวไทย อีกทั้งการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง เปนศูนยการขนสง
ตูสินคาทางรถไฟลวนสงผลบวกตอธุรกิจคลังสินคาเปนอยางมาก จึงคาดการณไดวาหากพื้นที่บริเวณ EEC ไดรับ
การพัฒนาแลวจะสงผลใหอัตราการเชาพื้นที่คลังสินคาในบริเวณตั้งแตทางตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ไปยัง
บริเวณอีสเทิรนซีบอรด จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆ ที่คาดวาจะสงผลตออุป
สงคของธุรกิ จคลังสินคา อีกทั้ งการขยายตัวของพาณิช ยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ที่สงเสริมต อธุรกิ จ
คลังสินคาในการเก็บสินคา อุตสาหกรรมที่คาดวาจะมีความตองการพื้นที่คลังสินคาเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรม
รถยนต อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคม ปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ เปนตน
2. ลักษณะธุรกิจและการแบงประเภทของธุรกิจบริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคา
2.1 การแบงประเภทธุรกิจบริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคาตาม CPC
การคาบริการในชวงทศวรรษที่ผานมามีการเจริญเติบโตคอนขางมาก ทั้งในเรื่องมูลคาตลาด จํานวน
ผู ป ระกอบการและประเภทของธุ ร กิ จ ในแต ล ะสาขาบริ ก าร มี ก ารแตกกิ จ กรรมย อ ยหลากหลายมากขึ้ น
การเจรจาเพื่ อ เป ด ตลาดการค า บริ ก ารระหว า งกั น จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ค วามชั ด เจนในสาขาบริ ก ารต า งๆ
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในระหวางประเทศสมาชิก องคการการคาโลก (WTO) จึงไดกําหนดสาขา
บริ ก ารออกเป น 12 สาขา ซึ่ ง ในแต ล ะสาขายั ง จํ า แนกออกเป น สาขาย อ ยหรื อ กิ จ กรรมต า งๆ ลงไปอี ก
โดยใหสอดคลองกับที่ United Nation (U.N.) กําหนดตาม Provisional Central Product Classification
(CPC) โดยในสวนของสาขาการบริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคานั้น ครอบคลุม 3 กิจกรรมยอย ดังตอไปนี้
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บริษัท ซีบีอารอี (ประเทศไทย) จํากัด, “สูค วามสําเร็จดวยอาคารที่สรางตามความตองการ (Build-to-Suit)”, ซีบีอารอี ประเทศไทย,
https://www.cbre.co.th/th/News/Article/succeeding-with-build-to-suit (สืบคนเมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560)
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กิจกรรมยอย
A. บริการรับฝากเก็บสินคาแชเย็น
(Storage services of frozen or
refrigerated goods)
B. บริการรับฝากเก็บสินคาจํานวน
มากที่ เ ป น ของเหลวหรื อ แก ส (Bulk
storage services of liquid or
gases)
C. บริ ก ารรั บ ฝากเก็ บ สิ น ค า และ
คลังสินคาอื่นๆ (Other storage or
warehousing services)

รหัส CPC
7421

คําอธิบาย
บริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคาใหกับสินคาที่ตองแช
เย็น รวมถึงสินคาของสด

7422

บริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคาใหกับสินคาจํานวน
มากที่เปนของเหลวหรือแกส

7429

บริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคาใหกับสินคาตางๆ
รวมถึงฝาย เมล็ดพืช ขนสัตว ยาสูบ พืชผลตางๆ และของ
ใชอื่นๆ

2.2 หนาทีข่ องคลังสินคา
1) การเก็บรักษาสินคา
คลังสินคาทําหนาที่เก็บรักษาวัตถุดิบและสวนประกอบกอนจะปอนใหโรงงานเพื่อผลิตเปนสินคา
เก็บรักษาสินคาระหวางผลิตเพื่อรอการผลิตในขั้นตอนตอไป และเก็บสินคาสําเร็จรูปเพื่อนําไปขายในทองตลาด 12
นอกจากนี้ หนวยงานของรัฐยังใชคลังสินคาในการเก็บสะสมสินคาที่รัฐบาลตองการเขาไปแทรกแซงราคา เชน
ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา เปนตน เพื่อรักษาระดับราคาใหกับเกษตรกร 13
2) การรวบรวมและผสมสินคา
ในกรณีที่ซื้อวัตถุดิบหรือสินคาจากหลายแหลง คลังสินคาจะทําหนาที่รวบรวมวัตถุดิบหรือสินคา
เหลานั้นใหมีจํานวนมาก เพื่อจัดเปนขนสงขนาดใหญหรือทําใหเต็มเที่ยวกอนจะสงใหโรงงานผลิตหรือลูกคา ซึ่งจะ
ทําใหประหยัดคาขนสง และในกรณีที่มีการผลิตสินคาหลายชนิดจากโรงงานหลายแหง คลังสินคาจะทําหนาที่
รวบรวมสินคาที่ลูกคาตองการจากโรงงานตางๆ กอนนําสงใหลูกคา 14
3) การแบงแยกสินคาใหมีขนาดเล็กลง
ในกรณีที่สินคาจากผูผลิตมีหีบหอขนาดใหญ คลังสินคาจะเปนสถานที่ใชแบงแยกสินคาใหมีขนาด
เล็กลงเพื่อสงมอบใหกับลูกคารายยอยตอไป
4) แหลงเงินทุน
ผูฝ ากสิ น ค า สามารถกู ยื มเงิ น จากผูป ระกอบกิจ การคลังสิน คาโดยใชสิน คาที่ฝ ากไวจํานํากับ ผู
ประกอบกิจการคลังสินคา หรือนําใบประทวนสินคาไปสลักหลังจํานําสินคา เพื่อเปนประกันการกูเงินกับสถาบัน
การเงิน 15
11

12

13

14

12

เพชรไพลิน ดานพงษสกุล, “ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินคาของบริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด โดยใชทฤษฎี
“MC.KINSEY’S 7-S” (การศึกษาคนควาดวยตนเอง หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส, มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2556), 9 ใน http://www.bec.nu.ac.th/bec-web/graduate/isthesis/file/coverTue30847.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560)
13
จรินทร อาสาทรงธรรม, “โลจิสติกสกบั การจัดการคลังสินคาที่ดี,” วารสารนักบริหาร 32, ฉ.1 (2555): 165,
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_12/pdf/aw023.pdf (สืบคนเมื่อ 16 มิถุนายน 2560).
14

RVPARTHIT, “Warehouse Management (การจัดการคลังสินคา) : Basic Knowledge,” Riverplus Success Industrial Solutions,
https://riverplusblog.com/2011/08/18/warehouse-management-basic-knowledge/ (สืบคนเมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560)
15
กองสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการคาภายใน, กิจการคลังสินคาไซโลและหองเย็นสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย พ.ศ.2535,
กรมการคาภายใน, http://www.dit.go.th/Content.aspx?m=103&c=918 (สืบคนเมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560)

8

2.3 ประเภทคลังสินคา
2.3.1 ประเภทคลังสินคาตามลักษณะธุรกิจ
คลังสินค าสาธารณะสามารถแบงตามลักษณะของจุดมุงหมายในการการประกอบกิจ การ
ไดเปน 3 กลุม ไดแก
1) คลังสินคาสาธารณะของเอกชน: เปนกิจการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน กิจกรรม
สําคัญที่คลังสินคาสาธารณะของเอกชนดําเนินการ ไดแก 16
• รั บ ฝากสิ น ค า และให บ ริ ก ารอํ า นวยความสะดวกแก ผู ม าใช บ ริ ก าร โดยผู ป ระกอบการ
คลังสินคาจะไดรับคาตอบแทน
• ให ผู ใ ช บ ริ ก ารฝากสิ น ค า กู ยื ม เงิ น โดยใช สิ น ค า ที่ นํ า มาฝากไว เ ป น หลั ก ประกั น
ผูประกอบการคลังสินคาจะไดรับดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใดเปนคาตอบแทน
• ใหบริการดําเนินการตามระเบียบของศุลกากร และอาจจัดใหมีการประกันภัยสินคาซึ่งตน
พึ่งกระทําตามสัญญาเก็บของในคลังสินคา
15

2) คลังสินคาสาธารณะขององคการรัฐบาล: เปนคลังสินคาที่ดําเนินงานโดยรัฐบาล โดยจะ
จัดตั้งขึ้นในรูปของรัฐวิสาหกิจหรือรัฐพาณิชยรูปแบบอื่น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลดานตางๆ
โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้ คลังสินคาสาธารณะขององคการรัฐบาลจะประกอบกิจการเชนเดียวกับคลังสินคา
สาธารณะของเอกชนที่ใหบริการแกบุคคลทั่วไป ตัวอยางเชน องคการคลังสินคา ที่มีภารกิจเพื่อทํากิจการทั้งปวง
เกี่ยวกับสินคาเกษตรและสินคาอุปโภคบริโภค รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตรและสินคาอุปโภค
บริโภค ปจจุบันองคการคลังสินคาดําเนินธุรกิจ 3 ประเภท ไดแก 1) คลังสินคา 2) การคา และ 3) การดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐ ในการรับจํานําสินคาเกษตร 17 เพื่อใหมีจํานวนผลผลิต คุณภาพ และราคาเหมาะสมและเพียงพอ
กับความตองการของรัฐและประชาชนทั่วไป
16

3) คลังสินคาสาธารณะของสหกรณ: เปนคลังสินคาที่มีสหกรณเปนเจาของ คลังสินคา
สาธารณะของสหกรณจะทําการรับฝากเก็บสินคาของสมาชิกสหกรณ และสินคานั้นมักเปนผลผลิตตามอาชีพของ
สมาชิกสหกรณนั้นๆ เพื่อเปนการชวยเหลือสมาชิกภายในกลุม ผลกําไรที่เกิดจากการประกอบกิจการคลังสินคาจะ
ถูกปนผลใหแกสมาชิก
4) คลังสินคาทัณฑบน: เปนคลังสินคาซึ่งใชเปนที่ตรวจสินคาและเก็บรักษาสินคาที่นําเขาโดย
ให สิ ท ธิ ป ระโยชน แ ก ผู ส ง ออกให ไ ด รั บ การงดเว น การเก็ บ อากรขาเข า และขาออกแก สิ น ค า ที่ นํ า เข า มาจาก
ตางประเทศ และเก็บในคลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออกไปยังนอกประเทศ ไมวาจะสงออกในสภาพเหมือนเดิมที่
นําเขาหรือในสภาพที่ไดผลิต ผสม หรือประกอบเปนอยางอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 18 คลังสินคาทัณฑบนแบง
ประเภทได ดังนี้ 19
4.1) คลังสินคาทัณฑบนเพื่อเก็บของในคลังสินคาทัณฑบน
(ก) คลังสินคาทัณฑบนทั่วไป
(ข) คลังสินคาทัณฑบนสําหรับเก็บกาซปโตรเลียมเหลว
17

18

16

ไพฑูรย กําลังดี, โลจิสติกสและโซอุปทาน, (กรุงเทพ: โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย, ม.ป.ป.) http://www.bbc.ac.th/eBook_files/โลจิสติกและ
โซอุปทาน.pdf (สืบคนเมือ่ 16 มิถนุ ายน 2560).
17
องคการสินคา, แผนปฏิบัติการองคการคลังสินคา ประจําป 2559, (กรุงเทพ: องคการคลังสินคา, 2559), 1,
http://www.pwo.co.th/download/new_web/about_pwo/plan_pwo/plan%20_pwo%2059.pdf (สืบคนเมือ่ วันที่ 29 มิถุนายน 2560).
18
กรมศุลกากร, คลังสินคาทัณฑบน, กรมศุลกากร
http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=tax_incentive_160928_02_160928_01&ini_menu=menu_tax_incentive&lang=th
&left_menu=menu_tax_incentive_160928_03 (สืบคนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560).
19
กรมศุลกากร, “กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดําเนินการคลังสินคาทัณฑบน โรงพักสินคา ทีม่ ั่นคง และทาเรือรับอนุญาต พ.ศ. 2560”,
ราชกิจจานุเบกษา 134, (13 พฤศจิกายน 2560): 62, http://www.customs.go.th/data_files/37543c073cea11d493cc97b50c9ab963.pdf (สืบคนเมือ่ วันที่
15 มีนาคม 2560).
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(ค) คลังสินคาทัณฑบนสําหรับอูซอมหรือสรางเรือ
(ง) คลังสินคาทัณฑบนอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
4.2) คลังสินคาทัณฑบนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินคาทัณฑบน
(ก) คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร
(ข) คลังสินคาทัณฑบนสําหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ
(ค) คลังสินคาทัณฑบนเพื่อกิจการจําหนายสินคาปลอดอากรบนเที่ยวบิน
(ง) คลังสินคาทัณฑบนอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
4.3) คลังสินคาทัณฑบนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการดวยวิธีอื่นใดกับ
ของที่เก็บในคลังสินคาทัณฑบน
(ก) คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา
(ข) คลังเสบียงทัณฑบน
(ค) คลังสินคาทัณฑบนอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
2.3.2 ประเภทของคลังสินคาตามลักษณะสินคา 20
1) คลังสินคาทั่วไป: คลังสินคาที่ใชเก็บสินคาที่ไมตองการดูแลรักษาเปนพิเศษ เชน เครื่องใชสอยทั่วไป
2) คลังสินคาของสด: คลังสินคาที่ใชเก็บรักษาของสด ซึ่งจะตองดูแลรักษาเปนพิเศษดวยการ
ควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถรักษาความสดใหมของสินคาได
3) คลังสิน คาอั นตราย: คลังสินค าที่ใชเ ก็บสิ นคาที่เ ปนอันตราย เช น สารพิษ สารเคมี
เชื้อเพลิง เปนตน คลังสินคาประเภทนี้จะมีการแยกประเภทของวัตถุอันตรายและจัดเก็บวัตถุอันตรายนั้นตามหลัก
วิทยาศาสตรและตามความเหมาะสมของวัตถุอันตรายชนิดนั้นๆ คลังสินคาอันตรายจะตองอยูภายใตการดูแลของผู
ควบคุมซึ่งไดรับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4) คลังสินคาพิเศษ (ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น): คลังสินคาพิเศษใชเก็บรักษาสินคาที่มีมูลคาสูง
ซึ่งตองไดรับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใหเหมาะสมกับสินคาชนิดนั้นๆ เพื่อรักษาคุณภาพและอายุของสินคา
และมีการควบคุมความสะอาดเปนพิเศษ ตัวอยางสินคาดังกลาว เชน ยา สารเคมี เครื่องเวชภัณฑ เปนตน
19

2.3.3 ประเภทคลังสินคาใหเชา ตามการจําแนกของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
1) คลังสินคาแชเย็น/แชแข็ง: คลังสินคาที่มีลักษณะเปนอาคารควบคุมอุณหภูมิ (ระหวาง -3 ถึง
7 องศาเซลเซียส) เพื่อใชเก็บรักษาอาหารที่เนาเสียงาย (Perishable food) อาทิ อาหารทะเล เนื้อสัตว ผัก/ผลไม เปนตน
2) คลังสินคาธัญพืช (ไซโล): คลังสินคาที่มีลักษณะเปนถังกลมขนาดใหญซึ่งมีระบบควบคุม
อุณภูมิและความชื้น ใชในการเก็บรักษาธัญพืช อาทิ ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง แปง รําขาว เปนตน
3) คลังสินคาทั่วไป: คลังสินคาที่มีลักษณะเปนอาคาร สําหรับใชเก็บรักษาสินคาอุตสาหกรรม
ทั่วไป
3. หนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมและกํากับดูแล
หนวยงาน
กรมการคาภายใน

หนาที่
กรมการคาภายในมีภารกิจในการเสริมสรางประสิทธิภาพการคาภายในประเทศ ทั้ง
ในดานการกํากับดูแล สงเสริม และพัฒนาการคาภายในประเทศใหดําเนินไปอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารแข ง ขั น อย า งเป น ธรรมในระบบการค า เสรี และปกป อ ง
ผลประโยชนของผูบริโภค 21 ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการรับฝากเก็บสินคาและ
20

20

เพชรไพลิน ดานพงษสกุล, “ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินคาของบริษัท ทรู ยูนเิ วอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด โดยใชทฤษฎี
“MC.KINSEY’S 7-S,” 20.
21

กรมการคาภายใน, “เกี่ยวกับกรมการคาภายใน ภารกิจและหนาที่รับผิดชอบ,” กรมการคาภายใน, http://www.dit.go.th/Content.aspx?m=86
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หนวยงาน

หนาที่
คลังสินคา กรมการคาภายในเปนผูดําเนินการตามพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล
และหองเย็น พ.ศ. 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจในการออกแบบและควบคุมการกอสรางอาคาร
การดําเนินงานตางๆ ในการพัฒนาเมืองและพื้นที่ การกําหนดและกํากับดูแลนโยบาย
การใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนด
คุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง
เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี มีมาตรฐาน มีระเบียบ และปลอดภัยตอสาธารณชน 22
ทั้งนี้ คลังสินคาถูกจัดเปนอาคารควบคุมที่ตองอยูภายใต พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522
ทําใหการกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยายอาคาร ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของกรม
โยธาธิการและผังเมือง
2 1

กรมที่ดิน

กรมที่ดินมีภารกิจเกี่ยวกับการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยอยางอื่น การรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดิน
สาธารณประโยชนและที่ราชพัสดุ การรังวัดและทําแผนที่ การจัดที่ทํากินใหประชาชน
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน การควบคุมการจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียนอาคารชุด
และการควบคุมชางรังวัดเอกชน 23
กรมศุลกากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรและการกํากับดูแลการเคลื่อนยาย
สินคาเขามาในประเทศและสินคาออกจากประเทศ รวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ ยวกับ พิ ธีการศุล กากร นอกจากนี้ กรมศุล กากรยังมีหนาที่กํากับดูแลคลังสิน คา
ทัณฑบน โรงพักสินคา ที่มั่นคง และทาเรือรับอนุญาต
กรมโรงงานอุ ตสาหกรรมมีภ ารกิจ เกี่ยวกับการพัฒ นาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการ
สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแขงขัน พัฒนาอยางยั่งยืน และเปนที่ยอมรับของ
สากล โดยเนน ดานเทคโนโลยีการผลิต สิ่ งแวดล อม ความปลอดภัย การอนุรัก ษ
พลังงาน วัตถุอันตราย และสารเคมี 24 ทั้งนี้ การใหบริการรับฝากสินคาและคลังสินคา
จะอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หากคลังสินหรือสถานที่
จัดเก็ บ สิ น ค า มีลักษณะเขาขายเปน “โรงงาน” ตามคํานิย ามของพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 หรือมีการจัดเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมี
22

กรมศุลกากร

กรมโรงงงานอุตสาหกรรม

23

22

กรมโยธาธิการและผังเมือง, “อํานาจหนาที่ของกรมและสวนราชการ,” กรมโยธาธิการและผังเมือง, https://www.dpt.go.th/th/about-us/rolesand-responsibilities.html
23
กรมที่ดิน, “ภารกิจหลักของกรมที่ดิน,” กรมที่ดิน, http://nam.dol.go.th/Pages/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%
81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%
87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9
9.aspx
24
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, “กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560,” กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, http://www.diw.go.th/hawk/data/dataweb/division-rachkitja.pdf
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4. กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของบริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคา
กฎหมาย
สาระสําคัญ
3.1 พระราชบัญญัติคลังสินคา • คํานิยามของกิจกรรมตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ ประกอบดวย
ไซโล และหองเย็น พ.ศ.2558
 กิจการคลังสินคา หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในคลังสินคา
เพื่ อ บํ า เหน็ จ เป น ทางการค า ปกติ ไม ว า บํ า เหน็ จ นั้ น จะเป น เงิ น
คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด คลังสินคาในที่นี้จะไมรวมถึงสถานที่
พักหรือรวบรวมสินคาเพื่อรอการกระจายหรือรอการจัดสงสินคา
 กิจการไซโล หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในสถานที่เก็บรักษา
สินคาที่มีระบบควบคุมความชื้น เพื่อบําเหน็จเปนทางการคาปกติ ไมวา
บําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด ทั้งนี้ กิจการ
ไซโลในที่ นี้ จ ะไม ร วมถึ ง สถานที่ พั ก หรื อ รวบรวมสิ น ค า เพื่ อ รอการ
กระจายหรือรอการจัดสงสินคา
 กิจการหองเย็น หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในสถานที่เก็บ
รักษาสินคาที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อบําเหน็จเปนทางการคาปกติ
ไมวาบําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด กิจการ
หองเย็น ในที่นี้จ ะไมร วมถึงสถานที่พักหรือรวบรวมสิน คาเพื่อรอการ
กระจายหรือรอการจัดสงสินคา
• การประกอบกิจการคลังสินคา ไซโล และหองเย็น ตองเปนนิติบุคคลประเภท
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และสหกรณ และตอง
ได รั บใบอนุญ าตประกอบกิจ การคลังสิน คา ไซโล และหองเย็น จากอธิบ ดี
กรมการคาภายใน โดยใบอนุญ าตจะมีอายุ 3 ป หากผูป ระกอบการจะมี
สํานักงานสาขา ก็จ ะตองไดรับอนุญาตใหมีสํานักงานสาขาจากอธิบดีกรม
การคาภายในกอน
• ผูประกอบการจะตองมีทุนตามที่คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และ
หองเย็น กําหนด และหามลดทุนโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการคา
ภายใน
• คลังสินคา ไซโล และหองเย็นจะตองมีลักษณะ สภาพ และวิธีดําเนินงานตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น
กําหนด
• หามผูประกอบการฝากเงินไวที่อื่นนอกเหนือจากธนาคารหรือบริษัทเงินทุน
โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการคาภายใน
• หามใหเงินกูยืมแกบริษัทในเครือ ผูจัดการ คณะกรรมการ หรือหุนสวนของ
ผูประกอบการ
• หามเรียกเก็บบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคาเกินกวาที่คณะกรรมการกํากับ
คลังสินคา ไซโล และหองเย็นกําหนด
• ผูประกอบการจะตองออกใบรับของคลังสินคาใหแกผูนําสินคามาฝากทุกครั้ง
เมื่อไดรับสินคา สวนประทวนสินคาจะสงมอบตอเมื่อผูฝากสินคารองขอ ใบ
รับ ของคลังสิน คาและประทวนสิน คาตองบัน ทึกไวในทะเบีย น และตองมี
รายละเอียดตามที่กําหนดในมาตรา 26
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กฎหมาย

•

•
•

•

•

3.2 พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม •
อาคาร พ.ศ. 2522

•

สาระสําคัญ
ผูประกอบการตองจัดใหมีการตรวจสอบสินคาทั้งหมดที่เ ก็บในคลั ง อยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนมิถุนายนและธันวาคม และตองแจงวันทําการ
ตรวจสอบให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ผู ฝ าก และผู ท รงใบรั บ ของสิ น ค า หรื อ
ประทวนสินคา ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหบุคคลดังกลาวเขา
รวมการตรวจสอบ
ผูป ระกอบการตองยอมใหผูฝ ากสินคาหรือผูทรงใบรับ ของคลังสินคาหรือ
ประทวนสินคาเขาตรวจสอบสินคาในคลังในระหวางเวลาทําการได
ผูประกอบการตองจัดทําบัญชีรายรับรายจายและบัญชีคุมสินคาที่เก็บรักษา
โดยจั ด เก็ บ บั ญ ชี เ หล า นั้ น ไว ที่ ส ถานที่ ทํ า การ และพร อ มให เ จ า หน า ที่
ตรวจสอบทุกเวลา นอกจากนี้ ผู ป ระกอบการจะต องสงรายงานประจํ าป
บัญชีกําไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงิน ตออธิบดีกรมการคาภายใน
ภายใน 150 วันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หากมี ก ารเปลี่ย นแปลงนายคลังสิ น คา สถานที่ ทําการ หรือ เปลี่ย นแปลง
ลั กษณะ สภาพ จํ านวน หรือ ขนาดของคลั งสิ น คา ไซโล หรือ หองเย็ น ผู
ประกอบกิจการจะตองแจงอธิบดีกรมการคาภายในทราบภายใน 15 วันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในกรณีของคลังสินคา ไซโล และหองเย็นที่เก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัท
ในเครื อ โดยได รั บ บํ า เหน็ จ ทางการค า ปกติ ผู ป ระกอบการจะไม ต อ งขอ
อนุญาต แตจะตองแจงชื่อและที่อยูของตน พรอมกับสถานที่เก็บ พื้นที่ ขนาด
และความจุของคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น รวมทั้งชื่อและสถานที่ทําการ
ของบริษัทในเครือที่ฝากเก็บสินคาตอเจาหนาที่ภายใน 30 วันนับแตวันที่เริ่ม
ประกอบกิ จ การ อี ก ทั้ ง จะต อ งจั ด ทํ า บั ญ ชี คุ ม สิ น ค า และจั ด ส ง รายงาน
ประจําปที่แสดงขอมูลสินคาที่ทําการเก็บรักษา นอกจากนี้ ผูประกอบการ
คลั งสิ น ค า ไซโล และห อ งเย็ น ที่ เ ก็ บ รั ก ษาสิ น ค าเฉพาะแก บ ริษั ท ในเครื อ
จะต องไมออกใบรับ ของคลังสินคาและประทวนสิน คาสําหรับ สินคาที่เก็บ
รักษาไว
มาตรา 22 กําหนดใหผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตอง
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจ าพนักงานทองถิ่ น
และดํ า เนิ น การตามมาตรา 39 ทวิ ทั้ ง นี้ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หมายถึ ง
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล (2) นายกองคการบริหารสวน
จั ง หวั ด สํ า หรั บ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
(3) ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล (4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา (6) ผูบริหารทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อื่น ที่รัฐ มนตรีป ระกาศกําหนด สําหรับในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
คลังสินคาถูกจัดเปนอาคารควบคุมการใชตามมาตรา 32 เมื่อการทําการ
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชไดเสร็จสิ้น
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กฎหมาย

•
3.3 พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535

•

•

•

สาระสําคัญ
แล ว จะต อ งแจ ง เป น หนั ง สื อ ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ทราบเพื่ อ ทํ า การ
ตรวจสอบการกอสราง ดัด แปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้ น ให แลว เสร็ จ
ภายในสามสิบ วั น นั บ แต วั น ที่ ไดรั บ แจ ง ถ าเจ าพนั กงานทอ งถิ่น ไดทํ าการ
ตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไป
โดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ก็ใหออก
ใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการ
ใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ
มาตรา 32 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช
ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ร ะบุไวใน
ใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ
จากนิยามของคําวา “โรงงาน” ในมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
ที่ระบุวา โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมี
กําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใช
คนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต
ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บ
รักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ คลังสินคาที่มีลักษณะตรงกับคํานิยามจะอยู
ภายใตการกํากับดูแลของ พ.ร.บ.ฉบับนี้
มาตรา 7 แบงประเภทโรงงานเปน 3 จําพวก และใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด หรือ ขนาด
ของโรงงานจําพวกตางๆ ทั้งนี้ โรงงานจําพวกที่ 2 และ 3 จะตองไดรับ
อนุญาตกอนจึงจะดําเนินงานได
มาตรา 8 ใหอํานาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงเพื่อใหโรงงานจําพวกใดจําพวก
หนึ่งหรือทุกจําพวกตามมาตรา 7 ตองปฏิบัติตามในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงาน
ลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน
(2) กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร อุปกรณ หรือสิ่งที่ตอง
นํามาใชในการประกอบกิจการโรงงาน
(3) กําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของ
โรงงานเพื่อปฏิบัติหนาที่หนึ่งหนาที่ใดประจําโรงงาน
(4) กําหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิต และการจัดใหมี
อุปกรณหรือ เครื่องมืออื่นใด เพื่อปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย
ความเสียหายหรือความเดือดรอนที่อาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยู
ในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน
(5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ
ที่มผี ลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
(6) กําหนดการจัดใหมีเอกสารที่จําเปนประจําโรงงานเพือ่ ประโยชนในการ
ควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
(7) กําหนดขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผปู ระกอบ
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กฎหมาย

•
•
•

3.4 พระราชบัญญัติวัตุอันตราย •
พ.ศ. 2535

3.5 พระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2560

•

สาระสําคัญ
กิจการโรงงานตองแจงใหทราบเปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว
(8) กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน เพื่อ
ปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน
มาตรา 18 -19 ไดกําหนดขอปฏิบัติตางๆ หากผูรับใบอนุญาตจะขยาย
โรงงาน ทําการเพิ่มจํานวน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือพลังงานของ
เครื่องจักรเปนอยางอื่น
มาตรา 28 กําหนดใหผูรับใบอนุญาตจะตองแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาต
ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่เลิกประกอบกิจการโรงงาน
นอกจากนี้ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ยังกําหนดใหผูประกอบกิจการ
โรงงานตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ เชน การรายงานตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายใน 3 วัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในโรงงานจนทําใหบุคคลถึง
แกความตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถทํางานในหนาที่เดิมไดภายใน 72
ชั่วโมง การอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ คน หรือยึด เอกสาร
อุปกรณ หรือ ผลิตภัณฑ ในกรณีที่มีเหตุใหสงสัยวาการประกอบกิจการ
โรงงานอาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสนิ เปนตน
หากมีวัตถุอันตรายเก็บไวในคลังสินคา ผูใหบริการคลังสินคาจะตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยมาตรา 18 ไดแบง
ประเภทวั ต ถุ อั น ตรายและข อ ปฏิ บั ติ ที่ ผู ค รอบครองวั ต ถุ อั น ตรายต อ ง
ดําเนินการ ดังนี้
(1) วัต ถุอัน ตรายชนิดที่ 1 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การ
สงออก หรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนด
(2) วัต ถุอัน ตรายชนิดที่ 2 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การ
สงออก หรือการมีไวในครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
กอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดวย
(3) วั ตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแก วัต ถุอัน ตรายที่ การผลิต การนํ าเขา การ
สงออก หรือการมีไวในครอบครองตองไดรับใบอนุญาต
(4) วั ต ถุอัน ตรายชนิดที่ 4 ได แ ก วัตถุอั น ตรายที่หามมิใ หมีการผลิต การ
นําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง
เพื่ อประโยชน แกการป องกัน และระงับ อันตรายที่อาจมีแกบุคคล
สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุ
ชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย กําหนดเวลาการ
ใชบังคับและหนวยงานผูร ับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว
มาตรา 111 กําหนดใหการจัดตั้งคลังสิน คาทัณฑบ นต องดําเนิน การตาม
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศ และดํ า เนิ น การเพื่ อ
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กฎหมาย

•
•
•
3.6 ประมวลกฎหมายที่ดิน

•

3 . 7 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร •
ประกอบธุรกิจ ของคนตางดาว
พ.ศ. 2542

สาระสําคัญ
วัตถุประสงคตามมาตรา 116 ไดแก
(1) เก็บของในคลังสินคาทัณฑบน
(2) แสดงและขายของที่เก็บในคลังสินคาทัณฑบน
(3) ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการดวยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บ
ในคลังสินคาทัณฑบน
นอกจากนี้ มาตรา 111 ยังกําหนดใหการจัดตั้ งโรงพักสิ นคาหรือที่มั่นคง
ดําเนินการไดเพื่อเปนสถานที่สําหรับตรวจ เก็บ หรือตรวจปลอย ของนําเขา
หรือของสงออกที่ยังมิไดเสียอากร
มาตรา 112 กําหนดใหผูที่ประสงคจะจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน โรงพักสินคา
หรือที่มั่นคง ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกอนการจัดตั้ง โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 126 ใหยกเวนการเก็บภาษีอากรขาเขาและอากรขาออกแกของที่
ปลอยออกไปจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ไมวา
ของนั้นจะปลอยออกไปในสภาพเดิมที่นําเขาหรือในสภาพอื่น
มาตรา 129 กําหนดใหผูที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 112 หากตองการเลิก
ดําเนินการ ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
คนตางดาวหรือนิติบุคคลที่มีคนตางดาวถือหุนเกินกวารอยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียน หรือผูถือหุนเปนคนตางดาวเกินกวากึ่งจํานวนผูถือหุนทั้งหมด จะไม
มีสิทธิครอบครองที่ดิน เวนแตคนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาวจะไดมาซึ่ง
ที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติใหมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยได
ตามมาตรา 86 ของประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งอนุญาตใหจํานวนที่ดินใชเพื่อ
พาณิชกรรมจะตองมีขนาดไมเกิน 1 ไร และจํานวนที่ดินใชเพื่ออุตสาหกรรม
จะตองมีขนาดไมเกิน 10 ไร
มาตรา 8 วรรค (3) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความ
พรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว ตามที่กําหนดไวใน
บัญชี 3 เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว เนื่องจาก
บริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคาเขาขายเปนธุรกิจในบัญชี 3 ขอ (21)
ธุ ร กิ จ บริ การอื่ น ยกเว น ธุ ร กิ จ บริ การตามที่ กํา หนดในกฎกระทรวง จึ ง ทํ า
ใหบริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคาจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการคากอนการประกอบกิจการ
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5. ขอผูกพันการเปดตลาดธุรกิจบริการรับฝากเก็บสินคาและคลังสินคาของไทยภายใตกรอบความตกลงตางๆ
5.1 กรอบ WTO
รูปแบบการคาบริการ

1) การบริการขามพรมแดน
2) การบริโภคในตางประเทศ
3) การจัดตั้งธุรกิจเพื่อใหบริการ
4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา
ขอจํากัดการเขาสูตลาด
ขอจํากัดในการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ
สาขาบริการ
(Market access)
(Limitations on national treatment)
H. บริการเสริม
1) ไมผูกพัน
1) ไมผูกพัน
สําหรับบริการขนสง 2) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
ทุกรูปแบบ (Services 3) ไมมีขอจํากัด ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเปนบริษัท 3) ไมมีขอ จํากัด ตราบใดที่ชาวตางชาติถือ
จํากัดในประเทศไทย มีสัดสวนตางชาติถือหุนสูงสุดไม
ครองหุนไมเกิน 49 %
auxiliary to all
เกิน 49% และจํานวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวา 4) ไมมีขอจํากัด
modes of
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
transport)
b) บริการรับฝากเก็บ 4.) ไมผูกพัน ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้
สินคาและคลังสินคา - บุคคลตางดาวเขามาพํานักในประเทศไทยไมเกิน 90
วัน สําหรับการเขามาในไทยเพื่อประชุม ทําสัญญา เยีย่ ม
(Storage and
เยือนธุรกิจที่จัดตั้ง หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
warehousing
services [CPC742]) - บุคคลตางดาวที่ถูกโอนยายภายในกิจการมาประจําการ
ที่ประเทศไทย เปนผูอยูในตําแหนงระดับผูจ ัดการ
ผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญ และเปนลูกจางของบริษัท
ดังกลาวในตางประเทศมาไมนอยกวา 1 ป และผาo
เงื่อนไขความจําเปนดานการจัดการของกรมการจัดหางาน
บุคคลดังกลาวจะสามารถทํางานในประเทศไทยไดไมเกิน
1 ป และตออายุได 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป

5.2 กรอบ ASEAN

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
ขอจํากัดในการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ
(Market access)
(Limitations on national treatment)
H. บริการเสริมสําหรับบริการ
1) ไมมีขอจํากัด
1) ไมมีขอจํากัด
ขนสงทุกรูปแบบ (Services
2) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมขี อจํากัด
auxiliary to all modes of
3) อนุญาตใหคนตางดาวจัดตั้งบริษัทได
3) ไมมขี อจํากัด ยกเวนตามที่ไดระบุใน
transport)
ในกรณีที่จดทะเบียนเปนบริษทั จํากัด
ตารางขอผูกพันทั่วไป
(b) บริการรับฝากเก็บสินคาและ
ภายใตกฎหมายไทย มีสดั สวนตางชาติถือ 4) ไมผูกพัน ยกเวนที่ไดระบุในชองตาราง
คลังสินคาสําหรับการขนสงทางเรือ หุนสูงสุดไมเกิน 49% ของทุนจดทะเบียน ขอจํากัดการเขาสูตลาด
(Storage and warehousing
และจํานวนผูถือหุนชาวตางชาติตอ งนอย
services for maritime
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
transport)
4.) ไมผูกพัน ยกเวน 2 กรณี*
สาขาบริการ

(b) บริการรับฝากเก็บสินคาและ
คลังสินคาสําหรับสินคาแชแข็ง
หรือแชเย็น (Storage and
warehousing services of
frozen or refrigerated goods
[CPC 74210])

1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) อนุญาตใหคนตางดาวจัดตั้งบริษัทได
ในกรณีที่จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด
ภายใตกฎหมายไทย มีสดั สวนตางชาติถือ
หุนไมเกิน 70% ของทุนจดทะเบียน และ
เปนกิจการรวมคากับนิติบคุ คลสัญชาติไทย

1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด ยกเวนตามที่ไดระบุใน
ตารางขอผูกพันทั่วไป

17

สาขาบริการ

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
(Market access)

ขอจํากัดในการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ
(Limitations on national treatment)

* บุคคลตางดาวสามารถทํางานในประเทศไทยเพื่อใหบริการได ใน 2 กรณี
1) Business visitor: บุคคลตางดาวทีเ่ ดินทางเขามาในไทยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชุม ติดตอธุรกิจ ทําสัญญาซื้อขายบริการ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่
จัดตั้ง และจัดตั้งบริษัทในไทย หรือทํากิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน จะสามารถพํานักในประเทศไทยไดไมเกิน 90 วัน และสามารถขอขยาย
เวลาพํานักไดรวมกันไมเกิน 1 ป
2) Intra-corporate Transferee: บุคคลตางดาวที่ถูกโอนยายภายในกิจการมาประจําการที่ประเทศไทยในตําแหนงผูจัดการ/ผูบริหาร หรือ
ผูเชี่ยวชาญ และเปนลูกจางของบริษัทดังกลาวในตางประเทศมาไมนอยกวา 1 ปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตพํานักในไทย รวมถึงผานเงื่อนไขความ
ความจําเปนดานการจัดการของกรมการจัดหางาน บุคคลดังกลาวจะสามารถพํานักในประเทศไทยไดไมเกิน 1 ปและตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไม
เกิน 1 ป

5.3 FTA อาเซียน-จีน
สาขาบริการ
H. บริการเสริมสําหรับบริการ
ขนสงทุกรูปแบบ (Services
auxiliary to all modes of
transport)
b) บริการรับฝากเก็บสินคาและ
คลังสินคา (Storage and
warehousing services
[CPC742])

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
(Market access)
1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด ในกรณีที่การจัดตัง้ ธุรกิจ
เปนในรูปบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในไทย มี
สัดสวนจํานวนหุนที่ถือโดยตางชาติตองไม
เกิน 49% ของทุนจดทะเบียน และจํานวนผู
ถือหุนตางชาติตองนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูถือหุนทัง้ หมด
4.) ไมผูกพัน ยกเวนเปนไปตามเงือ่ นไขที่
กําหนด*

ขอจํากัดในการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ
(Limitations on national treatment)
1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด แตบุคคลที่มหี นาที่ตอไปนี้
ตองเปนคนสัญชาติไทย
- ผูจัดการ ผูจัดการระดับบริหาร
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
- ผูจัดการหรือตัวแทนของนิติบุคคลที่
ยื่นขอใบอนุญาต
4.) ไมผูกพัน ยกเวนที่ไดระบุในชองตาราง
ขอจํากัดการเขาสูตลาด

* คนตางดาวสามารถทํางานในประเทศไทยเพื่อใหบริการได ในกรณี
1) Business visitor: (a) ผูขายบริการ: ผูแทนของผูใหบริการเขามาพํานักในไทยชั่วคราว ซึ่งไมไดรับคาตอบแทนภายในไทยจากการขายสินคา/
บริการหรือการทําสัญญาซื้อขาย (b) บุคคลที่รับผิดชอบการจัดตัง้ ธุรกิจในไทย: ผูแทนของผูใหบริการซึ่งเขามาพํานักในไทยชั่วคราว ดวย
วัตถุประสงคเพื่อติดตอหรือประชุมทางธุรกิจ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน หรือเขามาในไทยเพื่อจัดตั้งธุรกิจบริการ
ในไทย บุคคลในขอ (a) และ (b) จะตองไมขายสินคาหรือใหบริการโดยตรงกับประชาชนทั่วไป บุคคลดังกลาวสามารถพํานักในไทยไดไมเกิน 90
วัน บุคคลในขอ (b) สามารถตออายุการพํานักในไทยไดรวมเวลาไมเกิน 1 ปนับจากวันที่เขาประเทศไทย โดยจะตองผานเงื่อนไขที่สํานักงานตรวจ
คนเขาเมืองและกรมการจัดหางานกําหนด
2) Intra-corporate Transferee: คนตางดาวที่ถูกโอนยายภายในกิจการมาประจําการที่ประเทศไทยในตําแหนงผูจัดการ/ผูบริหาร หรือ
ผูเชี่ยวชาญ และเปนลูกจางของบริษัทดังกลาวในตางประเทศมาไมนอยกวา 1 ปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตเขาไทย รวมถึง ผานเงือ่ นไขทีก่ ําหนดโดย
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และผานเงื่อนไขความความจําเปนดานการจัดการของกรมการจัดหางาน บุคคลดังกลาวจะสามารถพํานักในประเทศ
ไทยไดไมเกิน 1 ปและตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป
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5.4 FTA อาเซียน-เกาหลี
ขอจํากัดการเขาสูตลาด
(Market access)
1) ไมผูกพัน
H. บริการเสริมสําหรับบริการ
2) ไมมีขอจํากัด
ขนสงทุกรูปแบบ (Services
3) ไมมีขอจํากัด ในกรณีที่การจัดตัง้ ธุรกิจ
auxiliary to all modes of
เปนในรูปบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในไทย มี
transport)
(b) บริการรับฝากเก็บสินคาและ สัดสวนจํานวนหุนที่ถือโดยตางชาติไมเกิน
49% ของทุนจดทะเบียน และจํานวนผูถือ
คลังสินคา (Storage and
หุนตางชาติตองนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
warehousing services
ผูถือหุนทั้งหมด
[CPC742])
4.) ไมผูกพัน ยกเวนเปนไปตามเงือ่ นไขที่
กําหนด*
สาขาบริการ

ขอจํากัดในการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ
(Limitations on national treatment)
1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด ยกเวนตามที่ไดระบุใน
ตารางขอผูกพันทั่วไป
4.) ไมผูกพัน ยกเวนที่ไดระบุในชองตาราง
ขอจํากัดการเขาสูตลาด และไมผูกพันใน
กรณีที่เปน Contractual Service
Suppliers

* คนตางดาวสามารถทํางานในประเทศไทยเพื่อใหบริการได ในกรณีดังตอไปนี้
1) Business visitor: (a) ผูขายบริการ: ผูแทนของผูใหบริการ ซึ่งเขามาพํานักในไทยชั่วคราว โดยไมไดรับคาตอบแทนภายในไทยจากการขาย
สินคา/บริการหรือการทําสัญญาซื้อขาย (b) บุคคลที่รับผิดชอบการจัดตั้งธุรกิจในไทย: ผูแทนของผูใหบริการซึ่งเขามาพํานักในไทยชั่วคราว ดวย
วัตถุประสงคเพื่อติดตอหรือประชุมทางธุรกิจ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน หรือเขามาในไทยเพื่อจัดตั้งธุรกิจบริการ
ในไทย บุคคลในขอ (a) และ (b) จะตองไมขายสินคาโดยตรงหรือใหบริการโดยตรงกับประชาชนทั่วไป บุคคลดังกลาวสามารถพํานักในไทยไดไม
เกิน 90 วัน บุคคลในขอ (b) สามารถตออายุการพํานักในไทยไดรวมเวลาไมเกิน 1 ปนับจากวันที่เขาประเทศไทย โดยจะตองผานเงื่อนไขที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและกรมการจัดหางานกําหนด
2) Intra-corporate Transferee: คนตางดาวที่ถูกโอนยายภายในกิจการมาประจําการที่ประเทศไทยในตําแหนงผูบริหาร/ผูจัดการ หรือ
ผูเชี่ยวชาญ และเปนลูกจางของบริษัทดังกลาวในตางประเทศมาไมนอยกวา 1 ปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตเขาไทย รวมถึงผานเงือ่ นไขทีก่ ําหนดโดย
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และผานเงื่อนไขความความจําเปนดานการจัดการของกรมการจัดหางาน บุคคลดังกลาวจะสามารถพํานักในประเทศ
ไทยไดไมเกิน 1 ปและตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป
3) Contractual Service Suppliers (CSS): คนตางดาวซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและเปนลูกจางของบริษัททีต่ ั้งกิจการในตางประเทศ เขามาพํานักใน
ไทยเพื่อใหบริการตามสัญญาระหวางนายจางและบริษัท (ผูรับบริการ) ซึ่งจัดตั้งในไทย โดยสัญญานั้นมีระยะเวลาใหบริการไมเกิน 3 เดือน และ
อยูในสาขาบริการยอยที่กําหนดในตารางขอผูกพันทั่วไป คนตางดาวนั้นจะไดรับใบอนุญาตใหทํางานในประเทศไทยไมเกิน 1 ป

5.5 FTA อาเซียน –ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด
ขอจํากัดการเขาสูตลาด
(Market access)
1) ไมผูกพัน
H. บริการเสริมสําหรับบริการ
2) ไมมีขอจํากัด
ขนสงทุกรูปแบบ (Services
3) ไมมีขอจํากัด ในกรณีที่การจัดตัง้ ธุรกิจ
auxiliary to all modes of
เปนในรูปบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในไทย มี
transport)
(b) บริการรับฝากเก็บสินคาและ สัดสวนจํานวนหุนที่ถือโดยตางชาติตองไม
เกิน 49% ของทุนจดทะเบียน และจํานวนผู
คลังสินคา (Storage and
ถือหุนตางชาติตองนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
warehousing services
จํานวนผูถือหุนทัง้ หมด
[CPC742])
4.) ไมผูกพัน ยกเวนเปนไปตามเงือ่ นไขที่
กําหนด*
สาขาบริการ

ขอจํากัดในการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ
(Limitations on national treatment)
1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด ยกเวนตามที่ไดระบุใน
ตารางขอผูกพันทั่วไป
4.) ไมผูกพัน ยกเวนที่ไดระบุในชองตาราง
ขอจํากัดการเขาสูตลาด

* คนตางดาวสามารถทํางานในประเทศไทยเพื่อใหบริการได ในกรณีดังตอไปนี้
1) Business visitor: (a) ผูขายบริการ: ผูแทนของผูใหบริการซึ่งเขามาพํานักในไทยชั่วคราว โดยไมไดรับคาตอบแทนภายในไทยจากการขาย
สินคา/บริการหรือการทําสัญญาซื้อขาย (b) บุคคลที่รับผิดชอบการจัดตั้งธุรกิจในไทย: ผูแทนของผูใหบริการซึ่งเขามาพํานักในไทยชั่วคราว ดวย
วัตถุประสงคเพื่อติดตอหรือประชุมทางธุรกิจ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน หรือเขามาในไทยเพื่อจัดตั้งธุรกิจบริการ
ในไทย บุคคลในขอ (a) และ (b) จะตองไมขายสินคาโดยตรงหรือใหบริการโดยตรงกับประชาชนทั่วไป บุคคลดังกลาวสามารถพํานักในไทยไดไม
เกิน 90 วัน บุคคลในขอ (b) สามารถตออายุการพํานักในไทยไดรวมเวลาไมเกิน 1 ปนับจากวันที่เขาประเทศไทย โดยจะตองผานเงื่อนไขที่
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สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและกรมการจัดหางานกําหนด
2) Intra-corporate Transferee: คนตางดาวที่ถูกโอนยายภายในกิจการมาประจําการที่ประเทศไทยในตําแหนงผูบริหาร/ ผูจัดการ หรือ
ผูเชี่ยวชาญ และเปนลูกจางของบริษัทดังกลาวในตางประเทศมาไมนอยกวา 1 ปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตเขาไทย รวมถึงถือวีซาประเภทเขาเมือง
ชั่วคราว ผานเงือ่ นไขที่กําหนดโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และผานเงื่อนไขความความจําเปนดานการจัดการของกรมการจัดหางาน บุคคล
ดังกลาวจะสามารถพํานักในประเทศไทยไดไมเกิน 1 ปและตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป

5.6 FTA อาเซียน – ฮองกง
สาขาบริการ
H. บริการเสริมสําหรับบริการ
ขนสงทุกรูปแบบ (Services
auxiliary to all modes of
transport)
b) บริการรับฝากเก็บสินคาและ
คลังสินคา (Storage and
warehousing services
[CPC742])

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
(Market access)
1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตามที่ระบุใน 3.1 ของตารางขอผูกพัน
ทั่วไป : อนุญาตใหจัดตั้งธุรกิจในรูปบริษัท
จํากัดที่จดทะเบียนในไทย มีสัดสวนจํานวน
หุนที่ถือโดยตางชาติไมเกิน 49% ของทุนจด
ทะเบียน และจํานวนผูถือหุนตางชาติตอง
นอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
4.) ตามที่ระบุในตารางขอผูกพันทั่วไป*

ขอจํากัดในการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ
(Limitations on national treatment)
1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตามที่ระบุในตารางขอผูกพันทั่วไป
4.) ตามที่ระบุในตารางขอผูกพันทั่วไป

* คนตางดาวสามารถทํางานในประเทศไทยเพื่อใหบริการได ในกรณี
1) A Short-term Business visitor: คนตางดาวที่เขามาอยูในไทยเปนการชั่วคราวซึ่งไดรับคาตอบแทนและการสนับสนุนทางการเงินจาก
ตางประเทศ (i) เปนผูแทนของผูขายสินคา/ผูใหบริการ ซึ่งเขามาในไทยเพื่อเจรจาขายสินคา/จัดหาบริการ หรือทําสัญญาขายสินคา/บริการแก
ผูขายสินคา/ใหบริการรายนั้น โดยจะตองไมขายสินคาหรือใหบริการโดยตรงกับประชาชนทั่วไป (ii) เปนลูกจางของนิติบุคคลตามที่กําหนดไวใน
อนุวรรค (D) juridical person ของขอบทที่ 1 (Definition) ภายใตบทที่ 8 (Trade in Services) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดตั้งการลงทุนหรือ
จัดตั้งธุรกิจเชิงพาณิชยสําหรับนิติบุคคลในไทย (iii) เพื่อจุดประสงคในการเจรจาทางธุรกิจหรือการประชุม (iv) เพื่อจุดประสงคในการจัดตั้งการ
ลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจเชิงพาณิชยในไทย บุคคลดังกลาวสามารถพํานักในไทยไดไมเกิน 90 วัน
2) Intra-corporate Transferee: คนตางดาวที่ถูกโอนยายภายในกิจการมาประจําการที่ประเทศไทยในตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ หรือ
ผูเชี่ยวชาญ และเปนลูกจางของบริษัทดังกลาวในตางประเทศมาไมนอยกวา 1 ปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตเขาไทย บุคคลดังกลาวจะสามารถพํานัก
ในประเทศไทยไดไมเกิน 1 ปและตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป
3) Business visitor และ Intra-corporate Transferee จะตองไมเปนบุคคลตองหามหรือไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองผานเงือ่ นไขทีก่ ําหนดโดยกระทรวงแรงงาน

5.7 FTA ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)
สาขาบริการ
H. บริการเสริมสําหรับบริการ
ขนสงทุกรูปแบบ (Services
auxiliary to all modes of
transport)
b) บริการรับฝากเก็บสินคาและ
คลังสินคา (Storage and
warehousing services
[CPC742])

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
(Market access)
1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด ในกรณีที่การจัดตัง้ ธุรกิจ
เปนในรูปบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในไทย มี
สัดสวนจํานวนหุนที่ถือโดยตางชาติตองไม
เกิน 49% ของทุนจดทะเบียน และจํานวนผู
ถือหุนตางชาติตองนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูถือหุนทัง้ หมด
4.) ไมผูกพัน ยกเวนเปนไปตามเงือ่ นไขที่
กําหนด*

* ชาวญีป่ ุนสามารถเขามาทํางานในประเทศไทยได ในกรณีดังตอไปนี้

ขอจํากัดในการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ
(Limitations on national treatment)
1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด ยกเวนตามที่ไดระบุใน
ตารางขอผูกพันทั่วไป
4) ไมผูกพัน ยกเวนที่ไดระบุในชองตาราง
ขอจํากัดการเขาสูตลาด
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1) Intra-corporate Transferee: ชาวญี่ปุนที่ถูกโอนยายภายในกิจการมาประจําการที่ประเทศไทยในตําแหนงผูจัดการ/ผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญ
และเปนลูกจางของบริษัทดังกลาวในตางประเทศมาไมนอยกวา 1 ปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตเขาไทย รวมถึงผานเงื่อนไขความความจําเปนดานการ
จัดการของกรมการจัดหางาน บุคคลดังกลาวจะสามารถพํานักในประเทศไทยไดไมเกิน 1 ปและตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป โดย
สํานักงานสาขาหรือธุรกิจในเครือของนิติบุคคลที่เกี่ยวของตองนําเงินตราตางประเทศเขามาในประเทศไมนอยกวา 3 ลานบาทตอชาวตางชาติแต
ละคน ทัง้ นี้จํานวนโดยรวมของชาวตางชาติจํากัดอยูที่ 10 คนตอ 1 บริษัท
2) ชาวญี่ปุนซึง่ ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ตองใชเทคโนโลยีและความรูระดับสูงไดทําสัญญาสวนบุคคลกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในประเทศ
ไทยในสาขาบริการดังตอไปนี้ บริการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับการติดตั้งฮารดแวรของคอมพิวเตอร บริการเกี่ยวกับการใชซอฟทแวร บริการการ
จัดการขอมูล บริการเกี่ยวกับฐานขอมูล บริการคอมพิวเตอรอื่นๆ บริการฝกอบรมซอฟทแวรสําหรับพนักงานของลูกคา บริการการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป บริการดานวิศวกรรม บริการโรงแรมที่พัก และ บริการรานอาหาร ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวจะตองผานเกณฑเงื่อนไขตางๆที่
กําหนดโดยกรมการจัดหางานและสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และถูกวาจางโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายไทยซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แลวอยางนอย 2 ลานบาทตอชาวตางชาติแตละคนที่จาง จํานวนรวมของชาวตางชาติทั้งหมดจํากัดอยูที่ 10 คนตอ 1 บริษัท บุคคลดังกลาวจะ
ไดรับอนุญาตใหพํานักในไทยในระยะเวลาชวงแรกไมเกิน 90 วันหรือระยะเวลาตามสัญญาการจางงาน แลวแตวาอยางใดที่นอยกวา
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