
  

 

 

 
 

การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของ 

ธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ที่มีตารางเวลาในประเทศไทย 

 
 
 
 

ส านักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 

กันยายน 2552 

 
 



โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย เพื่อก ากับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

CA International Information Co., Ltd.  1 

www.caii-thailand.com 

ค าน า 
             

 

 

 รายงานสรุปการศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ  การศึกษา
สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ  ที่มีตารางเวลา ใน

ประเทศไทย   เป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษา   “โครงการการประกอบธุรกิจบริการของไทยเพื่อจัดท า

แนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันของผู้  ประกอบการไทย ” ข้อมูลที่น าเสนอน้ี ได้จากการศึกษาทั้งข้อมูลทุติย

ภูมิและปฐมภูมิร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ด้านสถานภาพการ ประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขัน

ของธุรกิจบริการเป้าหมาย  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้บริษัท ซี เอ 

อินเตอร์ชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ด าเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553      

โดยข้อมูลทุติยภูมิน้ันได้จากการศึกษ าทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

แต่ละธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ การส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในธุรกิจ  และการสัม มนาระดมความ

คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐภาคเอกชนในธุรกิจ  

 ทั้งน้ีรายงานฉบับสมบูรณ์  ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ในส่วนกรอบแผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกัน

ผลกระทบและการพัฒนาขีดความสามารถของสถานประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการ

เข้ามาประกอบกิจการของสถานประกอบการต่างชาติ ผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก ส านักบริหาร

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คณะที่ปรึกษาโครงการขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคม

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานประกอบการในทุกสาขาธุรกิจ ที่ช่วยอ า นวยความสะดวกในการ

อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การศึกษาครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 
 

 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
 เพียรจิต สิงหโทราช 

 บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 

 มิถุนายน 2553 
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สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของ 

ธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ที่มีตารางเวลา   
 

ธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบกอ่ืนๆ ที่มีตารางเวลา (TSIC Code: I60210) ครอบคลุมการให้บริการใน

ลักษณะรถโดยสารประจ าทาง คือ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้างตามเส้นทางท่ีก าหนด ทั้งนี้คณะกรรมการ

ควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้ก าหนดเส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารออกเป็น  4 หมวด โดยแจกแจง

เป็น 

เส้นทาง  หมวด  1 หมายถึง  เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารประจ าทางภายในเขต

กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเส้นทางต่อเนื่อง 

หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร  หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางภายในเขตกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดท่ีมีเส้นทางต่อเนื่องในเขตปริมณฑล  โดยลักษณะเส้นทางการเดินรถส่วนใหญ่ผ่านถนนสายหลัก  และถนน

สายส าคัญที่เป็นบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น แหล่งธุรกิจการค้า สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น 
หมวด 1 ในส่วนภูมิภาค หมายถึง เส้นทางภายในเขตเทศบาล สุขาภิบาลเมืองในส่วนภูมิภาคมีลักษณะ

เส้นทางผ่านถนนสายหลักที่มีประชาชนอาศัยหนาแน่นรวมท้ังสถานที่ส าคัญๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด สถานี

ขนส่งผู้โดยสาร สถานที่ราชการ เป็นต้น 

เส้นทาง  หมวด  2 หมายถึง  เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร  ซ่ึงมีเส้นทางเริ่มต้นจาก

กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

เส้นทาง หมวด 3 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร  ซ่ึงมีเส้นทางระหว่างจังหวัดหรือ

คาบเกี่ยวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค 
เส้นทาง  หมวด 4 หมายถึง  เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร  ในเขตจังหวัด  ซ่ึงอาจจะ

ประกอบด้วยเส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซ่ึงแยกออกจากเส้นทางสายหลักไป

ยังอ าเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน โดยแจกแจงเป็น 
หมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร  หมายถึง เส้นทางท่ีมีลักษณะเส้นทางเดินรถส่วนใหญ่ผ่านถนนสาย

รองและถนนในซอยท่ีเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก  มุ่งเน้นการให้บริการเชื่อมต่อกับเส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด  

1 ในเขตกรุงเทพมหานคร3 
หมวด 4 ในส่วนภูมิภาค  หมายถึง เส้นทางรถโดยสารภายในเขตจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางของ

ประชาชนในเขตชุมชนต่าง ๆ คือ หมู่บ้าน อ าเภอ และเมือง 
สาระส าคัญของสถานภาพของธุรกิจได้พอสังเขป ดังนี้ 
กิจการในธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบกท่ีมีตารางเวลาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มีจ านวน 2,485 

ราย และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2543-2552) มีแนวโน้มของจ านวนกิจการ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 

1.36 ต่อปี จ านวนกิจการที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100% มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 77.89 ส่วนกิจการที่มีต่างชาติมาร่วม

ทุนมีอยู่ร้อยละ 22.11 โดยสัญชาติท่ีเข้ามาร่วมถือหุ้นและน าเงินเข้ามาลงทุน ในกิจการการขนส่งผู้โดยสารทางบกท่ีมี

ตารางเวลามากที่สุดในปี 2551 คือ เกาหลีใต้ ธุรกิจน้ีเกือบทั้งหมดเป็นองค์กรขนาด SMEs มีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเพียงร้อยละ 46.48 ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในส่วนภูมิภาค ใน ปี 2550 กิจการทั้งหมดทั่วประเทศมีรายได้

รวมกันประมาณสามหมื่นล้านบาท 

ด้านจุดแข็งหรือความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจพบว่า กิจการที่เป็นคนไทย 100 % มีการบริการดีเป็น

ที่ยอมรับ บุคลากรมีความช านาญในเส้นทางการให้บริการ มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาการให้บริการ

ของผู้ประกอบการ ในขณะที่กิจ การที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นมีข้อได้เปรียบด้านการให้บริการเป็นที่ยอมรับ มีการ

ปรับเปลี่ยนรถให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ได้รับความไว้วางใจในระบบความปลอดภัย และมีการพัฒนาบุคลากรด้าน

เครื่องยนต์ การซ่อมอยู่เสมอ ด้านจุดอ่อนหรือข้อจ ากัด พบว่ากิจการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100 % ขาดแคลนเงินทุน
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ในการน าเข้ารถยนต์ท่ีมีความทันสมัย บุคลากรยังขาดประสิทธิภาพด้านการซ่อมเครื่องยนต์ระบบใหม่ๆ ในขณะที่

จุดอ่อนของกิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้น คือ มีการเข้าออกบ่อย รวมท้ังมีปัญหาเรื่องการขยายตลาดหรือเส้นทางการ

ให้บริการที่จะต้องมีการขออนุญาตท่ีค่อนข้างยาก ทั้งนี้ประเด็นที่ใช้ในการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบกท่ี

มีตารางเวลา คือ การให้บริการดี รถที่ใช้บริการสะอาด และปลอดภัย และมีเส้นทางท่ีรองรับกับความต้องการใช้

บริการ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนรถยนต์ท่ีใช้ในกา รให้บริการให้มีความทันสมัย น า

ระบบติดตามตรวจสอบรถเข้ามาใช้ และน าระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากลมาใช้ภายในองค์กร 

ทั้งนี้สามารถสรุป สถานภาพและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางบกท่ีมีตารางเวลา มี

รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบกอ่ืนๆ ท่ีมีตารางเวลา ในช่วงปี พ.ศ. 2543-

2552   

 

1.1. จ านวนและสัดส่วนของสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของกิจการ 

 

จ านวนสถานประกอบการทั่วประเทศจนถึงปี 2552 (ณ เดือนกุมภาพันธ์ ) มีจ านวนคงอยู่รวม 2,485 ราย 

โดยสถานประกอบการเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.80) เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2543-2552) จ านวนสถานประกอบการมีอัตราการเติบโตต่อปีเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลง

อย่างต่อเนื่อง และมีการเติบโตเฉลี่ยในรอบ 10 ปี เพียงร้อยละ 1.36 ด้านการกระจายตัวของสถานประกอบการพบว่า 

สถานประกอบการส่วนใหญ่มีที่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 46.48 รองลงมาคืออยู่ภาคใต้ (ร้อยละ 

15.69) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 12.52) ตามล าดับ  
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ปี พ.ศ.

จ านวนสถานประกอบการจ าแนกตามขนาดกิจการ ในปี 2543-2552

ขนาดใหญ่, 0.2%

ขนาดกลาง,0.3%

ขนาดเล็ก, 99.5%
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สัญชาติไทย 100%, 

77.89%

อื่นๆ, 11.62%

เกาหลีใต,้ 4.60%

จีน, 2.49%

ญี่ปุ่น, 1.89%

เยอรมนี, 1.51%

จ านวนของกิจการ จ าแนกตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2551

1.2. จ านวนและทุนจดทะเบียนของกิจการ จ าแนกตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อพิจารณาด้านการถือหุ้นของกิจการในธุรกิจ พบว่า ในปี พ .ศ. 2551 มีจ านวนกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 

100% มีถึงร้อยละ 77.89 มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม คิดเป็นร้อยละ 92.18 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมด ส่วน

กิจการที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วมถือหุ้นมีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 22.11 มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม คิดเป็นร้อยละ 7.82 

ของท้ังหมด ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีสัญช าติเกาหลีใต้ มากที่สุด รองลงมาคือ จีน ญี่ปุ่น และ เยอรมนี  

ตามล าดับ  
 

  

สัญชาติไทย 100%, 

92.18%

อื่นๆ  2.99%

 เกาหลีใต้  1.90%

ญี่ปุ่น  1.25%

 เยอรมนี  1.05%

จีน  0.62%

ทุนจดทะเบียนของกิจการ จ าแนกตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมถือหุ้น 

22.11% 

มีต่างชาติ

ร่วมลงทุน 
7.82% 
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1.3. มูลค่าตลาดจากรายได้รวมของธุรกิจ จ าแนกตามขนาดของกิจการ 

 
ด้านการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจ จากการ ประมาณการรายได้ของสถานประกอบการทุกขนาดรวมกัน 

จนถึงปี 2550 มีมูลค่ารวมประมาณ 29,032.34 ล้านบาท ท้ังนี้ในรอบ 8 ปี (ช่วงปี พ .ศ. 2543-2550) มูลค่า

ตลาดด้านรายได้ของธุรกิจมีอัตราการเติบโตต่อปีไม่คงที่และพบว่าในช่วงดังกล่าวมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีคิดเป็นร้อยละ 

2.65 ทั้งนี้สถานประกอบการที่เป็นผู้น าตลาด ซ่ึงมีรายได้สูงสุดในช่วงปีพ .ศ. 2548-2550 เช่น บริษัท ขนส่ง จ ากัด  

บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลล์ จ ากัด  บริษัท กรุงเทพมหานครขนส่ง จ ากัด  บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด  บริษัท เอส .เค.

ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  บริษัท ชัยพัฒนากิจขนส่งเชียงใหม่ จ ากัด  บริษัท วิริยะวงศ์รถร่วมบริการ  จ ากัด  และ

บริษัท ทรานสแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2550 พบว่าผู้น าตลาดทั้งหมดเป็นสัญชาติไทย 100%  

 

2. หน่วยงานและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งทางบกอ่ืนๆ ที่มีตารางเวลา 

2.1. ภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - กรมการขนส่งทางบก  มีบทบาทหน้าที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาและควบคุมมาตรฐานการ

ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  พัฒนาและควบคุมมาตรฐาน

การให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนน เพื่อส่งเสริมการให้บริการรถสาธารณะ  เสริมสร้างระบบความปลอดภัยในการ

ขนส่งทางถนน รวมท้ังการพัฒนางานด้านบริการประชาชน (www.dlt.go.th, 2551) 
- ส านักงานนโยบายและแผนการจราจร  (สนข.) มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งทางบกคือ 

ศึกษา วิเคราะห ์เสนอแนะนโยบายวางแผนและประสานแผนการขนส่งและจราจร จัดท าแผนแม่บท เสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการ  สนข. เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและจราจรให้เหมาะสม จัดท า

รายงานและแนวโน้มของการขนส่งและจราจร จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศของการขนส่งและจราจร  นอกจากนี้ยัง

ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดท่าทีและมาตรการในองค์กา รระหว่างประเทศ  

และระหว่างภูมิภาคที่เกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ (www.otp.go.th, 2548) 

- ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลด้านการคมนาคม โดย

ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เข้ามาใช้ในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลและบริ การของกระทรวง

คมนาคมด้วยระบบเว็บท่า  (Enterprise Portal Site) ตั้งแต่ ปี 2547 เพื่อเป็นศูนย์ร่วมการให้บริการของกระทรวง

คมนาคม  ทั้งในส่วนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ (Information) และบริการอิเล็กทรอนิกส์  (e-Service) แก่

กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ ได้แก่ ประชาชน องค์กร ข้าราชการและให้บริการแก่ภาคธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ 

มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและบูรณาการบริการในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวและเสริมสร้างขีดความสามารถของ
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ขนาดกลาง

ขนาดเล็ก
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กระทรวงคมนาคมในด้านการเอื้ออ านวยให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ  ภายในกระทรวงได้

อย่างครอบคลุมและทั่วถึง (portal.mot.go.th/e-services/index.htm, 2550) 

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ภารกิจขสมก . คือ ท าหน้าที่ดูแล  และรับผิดชอบการให้บริการ

รถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกล้เคียงและประกอบการอื่นๆ  ที่เกี่ยวเ นื่องกับการ

ประกอบการขนส่งบุคคล  นอกจากการให้บริการด้วยตนเองแล้วยังมีหน้าที่ในการเป็นผู้ควบคุมและดูแลสถาน

ประกอบการเดินรถเอกชนที่ให้บริการรถประเภทรถโดยสารขนาดใหญ่ (ทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ) รถมินิบัส 

รถในซอย และรถตู้โดยสารปรับอากาศ ทั้งนี้โดยมีนโยบายหลักคือ บูรณาการด้านเส้นทางการเดินรถและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเดินรถให้ประสาน และสอดคล้องกับพัฒนาระบบขนส่งมวลชน สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการจราจร

และสิ่งแวดล้อมภายในเมือง  รวมถึงการส่งเสริมการน าพลังงานสะอาดมาใช้ในระบบขนส่งมวลชน  พัฒนาระบบการ

จัดเก็บค่าโดยสารให้มีประสิทธิ ภาพในรูปแบบที่ทันสมัยและสามารถเชื่อม  ต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  

(www.bmta.co.th/th/index.php, 2551) 

- บริษัท ขนส่ง จ ากัด  (บขส.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงคมนาคม  ด าเนินการในด้านการ

บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจ าทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดและให้

เอกชนเข้ามามีส่วนด าเนินการในรูปของรถร่วมเอกชน  ท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการจัดระเบียบการเดินรถทั้งของ

บริษัทเองและรถร่วมให้เป็นระเบียบ  รวมท้ังการให้บริการด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารท าให้สามารถแบ่งขอบเขตการ

ด าเนินงานธุรกิจได้ ทั้งนีม้ีภารกิจหลักในการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล  ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด รักษาสิทธิที่พึงมี ให้การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและบุคคลที่สามโดยยกระดับ

มาตรฐานในการก ากับดูแลทั้งรถบริษัทและสถานประกอบการถร่วม (www.transport.co.th, 2551) 

 
2.2. มาตรการก ากับดูแล 

การก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลธุรกิจ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสถานประกอบการในประเทศไทย 

กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบกได้เป็นผู้ก ากับดูแลภายใต้ประเด็นเกี่ยวกับข้อก าหนดในการประกอบ

กิจการการขนส่งทางบก ท่ีเกี่ยวกับการเข้ามาของคนต่างด้าว ซ่ึงปรากฎในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
มาตรการ รายละเอียด หน่วยงานก ากับดูแล 

การก าหนดคุณสมบัติ

ของสถานประกอบการ 

มีข้อก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งประจ าทาง  การขนส่งไม่ประจ า

ทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก  หรือการขนส่งส่วนบุคคล  เว้นแต่จะได้รับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียน  ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการขนส่งต้อง มี

สัญชาติไทย  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้ างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด  ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด

นั้นต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน

ราชอาณาจักรไทย ต้องมีคุณสมบัติโดยละเอียด ดังนี้ 

(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้อง

มีสัญชาติไทย 

(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับ

ผิดทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย  และทุนของห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ากัด  กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ต้องมีสัญชาติไทย  และทุนของบริษัทจ ากัดนั้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  51 ต้อง

เป็นของผู้ถือหุ้น  ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย  หรือต้องเป็นของ

กรมการขนส่งทางบก 

กระทรวงคมนาคม 

http://www.transport.co.th/
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มาตรการ รายละเอียด หน่วยงานก ากับดูแล 

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือบริษัทจ ากัด  หรือต้อง

เป็นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือองค์การของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง

องค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ๆ และบริษัทจ ากัดนั้น

ต้องไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคล

ธรรมดาและมีสัญชาติไทย  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัท จ ากัด หรือบริษัทมหาชน

จ ากัดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด หรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด  ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตาม  (1) (2) (3) 

หรือ (4) แล้วแต่กรณี โดยให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมี

อ านาจยกเว้นคุณสมบัติตามความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะ

รายได ้

     นอกจากนี้ยังมีข้อก าหนดท่ีระบุว่าผู้ประจ ารถ (เช่น ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่า

โดยสาร นายตรวจ) ในการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทางหรือการ

ขนส่งโดยรถโดยสารขนาดเล็กจะต้องมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ใบอนุญาตในการ

ประกอบการขนส่งประจ าทางมีอายุ 7 ปี และใบอนุญาตขับรถไม่ประจ าทางมี

อายุ 5 ปี  

   ที่มา : พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 

 
2.3. มาตรการ/โครงการในการส่งเสริมและพัฒนา 

  ธุรกิจบริการด้านการขนส่งทางบก มีหน่วยงานเกี่ยวข้องจ านวนมาก ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้

หน่วยงานต่างๆ  ได้ก าหนดมาตรการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการขนส่งทางบกของไทย ข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างมาตรการการส่งเสริมท่ีท าให้ธุรกิจมีการเติบโตและเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจมีความสามารถแข่งขัน  

ของกรมการขนส่งทางบกในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 –2553 มีดังนี ้ 

 
ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

โครงการตรวจ

ติดตามธุรกิจการ

ขนส่งประจ าทาง 

เพื่อตรวจติดตามการจัดการเดินรถและการ

ด าเนินการตามแผนงานและข้อเสนอของ ธุรกิจ

การขนส่งว่าเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือไม่ เพื่อรับฟัง

ปัญหาอุปสรรคและให้ค าปรึกษาแนะน า ธุรกิจ

การขนส่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่

ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  เพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ธุรกิจการ ขนส่ง

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและ

เง่ือนไขที่ทางราชการก าหนดเกี่ยวกับการ

ประกอบการขน ส่งประจ าทาง  และเพื่อรักษา

ระดับมาตรฐานการให้บริการของ ธุรกิจการ

ผลการด าเนินงานของโครงการนี้อยู่

ในขั้นตอนการค้นคว้าและรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่  สถิติจ านวน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่

ประจ าทางด้วยรถบรรทุกระหว่าง

ประเทศ  ประเภทและมูลค่าสินค้าที่

น าเข้าและส่งออกระหว่างไทย -ลาว

ทางด่านชายแดนด้านต่ างๆ รวมท้ัง

ข้อมูลอื่นๆ  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

และได้มีการจัดท าแบบสัมภาษณ์เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคัดเลือก

สถานประกอบการที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน

กรมการขนส่งทางบก 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ขนส่ง ให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

ในการใช้บริการ   ตลอดจนเพื่อคัดสรรสถาน

ประกอบการขนส่งที่ดี  มีประสิทธิภาพ  และ

คุณภาพ  ในการจัดการเดินรถและการ

ให้บริการ โดยระยะเวลาในการด าเนินงานของ

โครงการคือ ช่ วงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550 – 

2553 

กรุงเทพฯ  และปริมณฑลเพื่อท าการ

ทดสอบแบบสัมภาษณ์ต่อไป 

 

โครงการส่งเสริม

คุณภาพธุรกิจ

ขนส่งรุ่นใหม ่

เพื่อ ให้ ธุรกิจการ ขนส่งด้วยรถโดยสารและ

รถบรรทุกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและ

แนวทางในการพัฒนาบริการขนส่งให้มีคุณภาพ

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ประกอบธุรกิจ  และเพื่อให้ธุรกิจการขนส่งด้วย

รถโดยสารและรถ บรรทุกทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และมี

เวทีในการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ 

ปัญหาและวิธีการแก้ไขระหว่างกัน ท้ังนี้มี

ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการคือ 

ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2552 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการคือ ช่วง

ปีงบประมาณ พ .ศ.2550 – 2552 

โดยมีงบจ านวน  150,000 บาท เพื่อ

จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพ ธุรกิจ

ขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุกทั้ง

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  รวม

จ านวน  3 ครั้ง ด้วยการจัดอบรม

สัมมนาให้กับสถานประกอบการขนส่ง

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

กรมการขนส่งทางบก 

โครงการพัฒนา

และส่งเสริม

สถาน

ประกอบการ

ขนส่งด้วยรถ

โดยสารใน

ภูมิภาค 

เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการรถโดยสาร

ในต่างจังหวัด  และเพื่อให้สถานประกอบการ

ขนส่งมีแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งข้ึน  

ตลอดจนเพื่อให้ส านักงานขนส่งจังหวัดมี

แผนการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ

ขนส่งไปในทางเดียวกัน โดยระยะเวลาในการ

ด าเนินงานของโครงการคือ ช่วงปีงบประมาณ 

พ.ศ.2550-2552 

ส านักงานขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัด

เสนอแผนงานโครงการรวม 48 

จังหวัด โดยกรมการขนส่งทางบก  ได้

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ  จ านวน 

122,000 บาท ให้แก่ ส านักงาน

ขนส่งจังหวัด . 6 จังหวัด  ได้แก่  

ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี ปัตตานี 

พระนครศรีอยุธยา  ร้อยเอ็ด  และ

อุบลราชธานี  โดยปัจจุบันมีรายงาน

ผลการ ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา

รวม 36 ครั้ง ซ่ึงสูงกว่าแผนท่ีก าหนด

ไว้ คือ 19 ครั้ง นอกจากนั้นกรมการ

ขนส่งทางบก  ได้จัดสัมมนาเชิง

วิชาการ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการใช้

โปรแกรม ประยุกต์ TMS (Transport 

Management System) เรื่อง “การ

ขนส่งมีประสิทธิภาพลดต้น ทุนการ

ขนส่งได้อย่างไร ” ในวันที่  6 

กรกฎาคม 2550 ณ กรมการขนส่ง

ทางบก มีผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน 

 

กรมการขนส่งทางบก 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

โครงการให้

ความรู้สถาน

ประกอบการ

ขนส่งประจ าทาง

ด้วยรถโดยสาร

เพื่อยื่นขอการ

รับรองมาตรฐาน 

เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการขนส่งด้วยรถ

โดยสารประจ าทาง  ถือเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนนิยมใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่ม

มากข้ึน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สถาน

ประกอบการขนส่งประจ าทางย่ืนขอการรับรอง

มาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก  รวมถึง

สร้างความเข้าใจให้สถานประกอบการทราบถึง

ผลท่ีจะได้หลังจากการได้รับการรับรอง

มาตรฐาน  ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ข้อก าหนด

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งให้ประชาชน

ทั่วไปได้ทราบ โดยระยะเวลาในการด าเนินงาน

ของโครงการคือ ช่วงปีงบประมาณ พ .ศ.2550 

– 2552 

ด าเนินการออกให้ความรู้สถาน

ประกอบการแล้วจ านวน 3 ครั้ง ดังนี้  

1) ช่วงตุลาคม 2549 ที่จังหวัดชัยภูมิ 

อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา  

2) ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2549 ที่ 

จังหวัดปทุมธานี 

 3) ช่วงเดือน มกราคม  2550 ที่

จังหวัดแพร่  น่าน และมีการจัด การ

อบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค โดยได้จัดแล้ว  2 ครั้ง ใน

กรุงเทพฯ และอุดรธานี ในช่วงเดือน

มิถุนายน ปี 2550 โดยมีผู้เข้าร่วม

รวมท้ังสิ้น 180 คน 

กรมการขนส่งทางบก 

โครงการคลินิก

แก้ไขปัญหาการ

ประกอบการ

ขนส่งประจ าทาง 

เพื่อตรวจสอบ  ติดตามผลการประกอบการ

ขนส่ง และบันทึกข้อมูลประวัติการประกอบการ

ขนส่งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องตรงความเป็นจริงและ

เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

รับท ราบปัญหา  และอุปสรรคในการ

ประกอบการขนส่งและน าไปเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงเง่ือนไขใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์  ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ด าเนินกิจการได้

อย่างม่ันคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เอื้อ

ประโยชน์ต่อ การพัฒนาระบบการขนส่ง

สาธารณะ  และสามารถแข่งขันกับการขนส่งใน

รูปแบบอื่น  ๆ ได้ ทั้งนี้พื้นที่เป้าหมายของ

โครงการคือ  ภาคเหนือ  ภาคใต้  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออกหรือภาค

กลาง และภาคตะวันตก  ภาคละ1 ครั้ง/ปี รวม 

4 ปี จ านวน 20 ครั้ง โดยมีสถานประกอบการ

ขนส่ง เจ้าของรถร่วม  เข้าร่วมประชุมครั้งละ

ประมาณ  100 คน โดยระยะเวลาในการ

ด าเนินงานของโครงการคือช่วงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2549 - 2552 

กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่

ออกไปช่วยแก้ไขปัญหา  พร้อมให้

ค าปรึกษาและแนะน า  สถาน

ประกอบการขนส่งที่จัดเดินรถไม่

ถูกต้อง โดยในปีงบประมาณ  2550 

ก าหนดไว้ 5 ครั้ง คือ 

- ครั้งท่ี  1 ประกอบด้วย  สถาน

ประกอบการขนส่งประจ าทางหมวด 3 

เขตจังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง

ตอนบน จ านวน 20 จังหวัด สถาน

ประกอบการขนส่งเส้นทางหมวด  3 

จ านวน 43 ราย และเส้นทางเดินรถที่

ท าการตรวจสอบจ านวน  126 

เส้นทาง 

- ครั้งท่ี 2 ณ ทาวน์ อิน ทาวน์ พัทยา 

จังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วยสถาน -

ประกอบการขนส่งประจ าทางหมวด 3 

เขตจังหวัดภาคตะวันออก  ภาคกลาง

ตอนล่าง และภาคตะวันตกบางส่วน 

จ านวน 20 สถานประกอบการขนส่ง

เส้นทางหมวด  3 จ านวน 72 ราย 

และเส้นทางเดินรถที่ท าการตรวจสอบ

จ านวน 84 เส้นทาง 
- ครั้งท่ี 4 ณ โรงแรมโฆฆะ  จังหวัด

ขอนแก่นประกอบด้วยสถาน

ประกอบการขนส่งประจ าทางหมวด 3 

เขตจังหวัดภาคะวันออกเฉียงเหนือ  

กรมการขนส่งทางบก 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

จ านวน  19 จังหวัด  สถาน

ประกอบการขนส่งเส้นทางหมวด  3 

จ านวน 75 ราย และเส้นทางเดินรถที่

ท าการ  ตรวจสอบจ านวน  123 

เส้นทาง 

- ครั้งท่ี 5 ณ ห้องประชุมกรมการ

ขนส่งทางบก  อาคาร  3 ชั้น 5 

ประกอบด้วยสถานประกอบการขนส่ง

ประจ าทางหมวด  4 ในเขตกรุงเทพฯ 

ที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

สถานประกอบการ ขนส่ง จ านวน 22 

ราย  และเส้นทางเดินรถที่ท าการ

ตรวจสอบจ านวน 34 เส้นทาง 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรด้านการ

ขนส่งทางถนน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ

ผู้เกี่ยวข้องด้านการขนส่งทางถนนให้มี

ประสิทธิภาพที่สูงข้ึน  เพื่อป้องกันแก้ไขบรรเทา 

และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน   และ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน  และบริการคมนาคมการขนส่ง 

ตลอดจนเพื่อท าให้ระบบการคมนาคมขนส่ง มี

ความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ดีข้ึน  โดยมีพื้นท่ีเป้าหมาย  ทั้งใน

ส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค ระยะเวลาในการ

ด าเนินงานของโครงการคือ ปีงบประมาณ พ.ศ.

2551 – 2552 

ด าเนินการตามแผนโดยจัดอบรมตาม

โครงการดังต่อไปนี้ 

(1) โครงการอบรมการขับรถอย่าง

ปลอดภัยใส่ใจ การให้บริการพนักงาน

ขับรถโดยสารประจ าทาง  (รถร่วม

บริการ  ขสมก .) ประจ าปี 2551 

จ านวน 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 

167 คน 

(2) โครงการอบรมเสริมความรู้และ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการพนักงาน

เก็บค่าโดยสาร(รถร่วมบริการ ขสมก) 

ประจ าปี 2551 จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้า

รับการอบรมรวม 90 คน 

(3) โครงการอบรมพนักงานขับรถ

โดยสารรับ  - ส่งนักเรียนประจ าปี

2551 จ านวน  2 รุ่น  มี 

ผู้เข้ารับการอบรมรวม 107 คน 

(4) โครงการอบรมผู้ควบคุมดูแล

นักเรียนประจ ารถรับ - ส่ง นักเรียน

ประจ าปี 2551 จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้า

รับการอบรมรวม 145 คน 

(5) โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพพนักงานขับรถโดยสารไม่

ประจ าทาง ประจ าปี 2551 จ านวน 3 

รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมรวม328 คน 

จ านวน 116 คน 

กรมการขนส่งทางบก 

โครงการส่งเสริม เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินรถ ด าเนินการประกาศผลผู้ชนะเลิศการ กรมการขนส่งทางบก 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดท า

มาตรฐาน

คุณภาพบริการ

รถโดยสารประจ า

ทางเพื่อความ

ปลอดภัยในการ

ใช้บริการรถ

โดยสาร 

โดยสารประจ าทาง  เพื่อส่งเสริมให้สถาน

ประกอบการจัดท ามาตรฐานคุณภาพบริการรถ

โดยสารประจ าทางซ่ึงจะเป็นการสร้างระบบใน

การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม  

และเพื่อสร้างส านึกและรูปแบบการจัดการเดิน

รถที่มีการดูแลป้องกันกา รเกิดอุบัติเหตุอย่าง

เป็นระบบ  พื้นที่เป้าหมายศึกษาโครงการจะ

ด าเนินการทั่วประเทศทุกภูมิภาค มีระยะเวลา

ในการด าเนินงานของโครงการคือ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 

ประกวดโลโก้มาตรฐานคุณภาพ

บริการรถโดยสารประจ าทาง  และ

ด าเนินการจัดพิมพ์แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยใน

การใช้บริการ  รถโดยสาร  เพื่อแจก

ประชาชน  และในช่วงเดือนมกราคม

ถึงกุมภาพันธ์ 2550 มีก าหนดออก

ให้ความรู้และ  เชิญชวนในการจัดท า

มาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสาร

ประจ าทาง เพื่อความปลอดภัยในการ

ใช้ บริการรถโดยสาร  ใน 5 จังหวัด 

คือเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  สุโขทัย  

ล าปาง และนครสวรรค์ 

 
3. สถานภาพสถานภาพการประกอบธุรกิจ และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ สัญชาติไทย 100% 

และสถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบกอ่ืนๆ ที่มีตารางเวลา 

 

จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ เช่น 

สมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง บริษัท ขนส่ง จ ากัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และการส ารวจข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการรถโดยประจ าทาง สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
 ธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง มีลักษณะด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ  มี 2 หน่วยงาน คือ 

บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) ซ่ึงด าเนินงานในลักษณะรัฐวิสาหกิจ  คือ 

ภาครัฐจะถือหุ้น  51% และเอกชนถือหุ้น  49% เส้นทางท่ีได้รับอนุญาตให้จัดการเดินรถคือ  บริษัท ขนส่ง จ ากัด ใน

เส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 รถโดยสารที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บขส . มีรถที่เป็น บขส . เอง และรถร่วมบริการ คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 10:90 ส าหรับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อนุมัติให้จัดเดินรถในเส้นทาง หมวด 1 และหมวด 4 

ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ีมีเส้นทางต่อเนื่อง รถโดยสารที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ขสมก. ประกอบด้วยรถของ 

ขสมก. เอง และรถร่วมบริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21:79 นอกจากนี้ยังมีการ ด าเนินการโดยเอกชน  อนุมัติให้จัด

เดินรถในเส้นทาง  หมวด 1และหมวด  4 ในจังหวัดส่ วนภูมิภาค  และเส้นทาง  หมวด 1 และหมวด  4 ในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ีมีเส้นทางต่อเนื่องในบางเส้นทาง และเส้นทางหมวด 3 ทั้งนี้มีรายละเอียดสถานภาพการ

ด าเนินการดังนี้ 

1) การใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ  

- สถานประกอบการสัญชาติไทย 100% มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศเกือบทั้งหมด ได้แก่ ปัจจัย

ทุน ด้านบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ ส่วนปัจจัยด้านเครื่องมือเทคโนโลยี มีการน าเข้า

ทรัพยากรจากต่างประเทศแต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ รถโดยสารระบบ NGV และตัวถังรถ และชิ้นส่วนอะไหล่

รถยนต์บางประเภท เป็นต้น ซ่ึงจะมีการว่าจ้างอู่ต่อรถเพื่อน ามาเป็นผู้ต่อรถให้อีกทอดหนึ่ง 

- สถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วน  ส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจภายในประเทศ

เกือบทั้งหมด มีเพียงปัจจัยทุนเท่านั้นที่น าจากต่างประเทศ แต่โดยเฉลี่ยแล้วยังมีสัดส่วนการ ลงทุนของต่างชาติน้อย

มากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ทุนภายในประเทศ  
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2) สถานภาพการตลาด การแข่งขันในตลาด  

(1) กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ สถานประกอบการสัญชาติไทย 100% และสถานประกอบการที่มี

ต่างชาติเป็นหุ้นส่วน มีกลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่จะให้บริการตลาดในประเทศทั้งหมด โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น

บุคคลทั่วไป  นักเรียน/นักศึกษา ผู้ใช้แรงงาน ที่มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัด  ซ่ึงต้องใช้บริการการขนส่งสาธารณะในการ

เดินทาง   ส าหรับตลาดต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างจังหวัดในประเทศ

หรือเดินทางข้ามเขตชายแดน 

(2) ช่องทางและวิธีทางการตลาด  สถานประกอบการไม่มีการท าการตลาด ทั้งนี้จะมีการขอ

อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ แต่ท้ังนี้ต้องข้ึนอยู่กับการก าหนดจ านวนสถาน

ประกอบการในแต่ละเส้นทางด้วย 

(3) คู่แข่งขันหลัก สถานประกอบการไทยและสถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วน มีคู่แข่งขัน

คล้ายกัน โดยคู่แข่งหลักเป็น รถโดยสารผิดกฎหมาย เช่น รถตู้ หรือรถโดยสารป้ายด า ซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถเพื่อ

การขนส่งสาธารณะ แต่น ามาวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร  นอกจากนี้ยังมี รถขนส่งผู้โดยสารที่มีเส้นทางเดินรถทับซ้อนกันและ

รถรับจ้างทั่วไป และการขนส่งผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นการโดยสารโดยเรือ รถไฟฟ้า และรถยนต์ส่วนบุคคล 

(4) รูปแบบและวิธีการแข่งขัน  

การแข่งขันในธุรกิจรถโดยสารประจ าทาง พบว่ามีการแข่งขันกันสูงในผู้ให้บริการรถโดยสารในเส้นทาง

หมวดท่ี 2 ระหว่างกรุงเทพ ฯ และจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้  รูปแบบการแข่งขันคือการพยายามพัฒนาบริการที่น าเสนอแก่

ลูกค้า เช่น การอบรมพนักงาน การปรับเปลี่ยนรถโดยสารให้มีความหรูหราและปลอดภัย การให้บริการที่มีความ

หลากหลาย  หลายระดับ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความพอใจ รวมท้ังการให้ความสะดวกด้วยก ารเพิ่มช่องทางใน

การเข้าถึงการจ าหน่ายต๋ัวและการช าระค่าบริการอีกด้วย  
โดยในการจัดระบบการขนส่งมวลชนด้วยรถโดยสารประจ าทางของไทย จะมีคณะกรรมการควบคุมการ

ขนส่งทางบกกลาง มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดลักษณะของรถโดยสาร ก าหนดเส้นทาง จ านวนสถานประกอบการ

ขนส่ง จ านวนรถ ก าหนดอัตราค่าโดยสาร การลดหย่อนค่าโดยสาร ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ก าหนดสถานที่ จัดให้มีหรือ

จัดต้ังระเบียบเก่ียวกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร ก าหนดชนิดหรือสภาพรถที่ไม่ให้จดทะเบียน ก าหนดประเภทหรือชนิดของ

รถที่ต้องหยุดหรือจอดเพื่อการรับส่งผู้โดยสารหรือขนส่งถ่ายสินค้า ณ สถานีขนส่ง ก าหนดที่หยุดหรือจอดรถเพื่อรับส่ง

ผู้โดยสาร วางมาตรการในการก าหนด อนุญาต เพิกถอนการอนุญาต การควบคุมกิจการการขนส่งทางบก และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายการขนส่งทางบกก าหนดไว้ และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก 

(5) แนวโน้มความต้องการของตลาด  

ทั้งสถานประกอบการสัญชาติไทย 100 % และสถานประกอบการ ที่มีต่างชาติ เป็นหุ้นส่วน  ส่วน

ใหญ่ต่างคาดว่าแนวโน้มตลาดในประเทศระยะเวลา 1-3 ปีข้างหน้าจะลดลง ประมาณร้อยละ 40 เนื่องจากผลกระทบ

จากปัญหาเศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศ   ประชาชนลดการเดินทางลง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่า ย ประกอบกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสาร มีการพัฒนาและมีราคาถูกลงมาก  การขยายตัวของแหล่งชุมชน แหล่งอ านวยความ

สะดวกท าให้ลดระยะเวลาและระยะทางลง นอกจากนี้ผู้ให้บริการยังต้องแข่งขันกับ รถผิดกฎหมายที่ให้เข้ามาบริการ

อย่างไม่ถูกต้อง ท าให้ถูกแย่งผู้โดยสาร  อีกท้ังปัจจุบันการออกรถส่วนตัวท าได้ง่าย ท าให้คนหันไปใช้รถส่วนตัวในการ

เดินทางท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

 
4. สถานภาพของประเด็นความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบกอ่ืนๆ ที่มีตารางเวลา 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสถานประกอบการสัญชาติไทย 100 % และสถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็น

หุ้นส่วน พบว่ามปีระเด็นความสามารถบางประการที่ไม่แตกต่างกันในด้านบุคลากรที่มีความช านาญมีความสามารถใน

การให้การบริการ ด้านภาพลักษณ์ มีชื่อเสียงในการให้บริการ เป็นที่รู้จัก แต่ด้านการตลาดและด้านการบริหารจัดการ 

สถานประกอบการที่มี ต่างชาติเป็นหุ้นส่วน  มีประเด็นที่ท าให้มีความเปรียบสถานประกอบการสัญชาติไทย 100 % 
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เช่น ด้านการตลาด มีการส่งเสริมการตลาดอย่างสม่ าเสมอผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจ

เฉพาะขนส่งสินค้าที่ยังไม่มีสายเรืออื่นเข้ามาเป็นคู่แข่ง และมีกองเรือขนา ดกลางและขนาดใหญ่เป็นของตนเองท้ังที่ชัก

ธงไทยและต่างประเทศ ส่วนด้านการบริหารจัดการองค์กร มีการบริหารงานแบบมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ซ่ึงสอดคล้อง

กับระบบการบริหารงานแบบใหม่ ท่ีมุ่งสู่การมีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม สิ่งแวดล้อม 

ข้อจ ากัดระหว่างสถานประกอบการสัญชาติไทย 100 % และสถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วน ไม่มี

ความแตกต่างกันมากนัก  เช่น ด้านบุคลากร ไม่มีความช านาญในการขนส่งสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น เคมีภัณฑ์ 

เป็นต้น ด้านภาษาในการสื่อสารกับต่างประเทศ ด้านการตลาด ตลาดยังอยู่ในวงจ ากัด กลยุทธ์การขยายตลาดไม่ค่อย

มีประสิทธิภาพ และด้านการเงิน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ท าให้มีอุปสรรคในการขยายการลงทุน และ

มีปัญหาสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นความสามารถในการแข่งขัน ได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสถานประกอบการสัญชาติไทย 100 % 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- บุคลากรมีความช านาญในเส้นทางเดินรถที่ให้บริการ มี

ประสบการณ์ในการขับรถขนาดใหญ่ 

- มีความช านาญในเส้นทางการให้บริการ เนื่องจากเป็น

คนในพื้นท่ี 

- มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบที่ชัดเจน เพื่อช่วยเหลือและ

สนับสนุนการพัฒนาบริการ เช่น การท าสัญญาทดแทนรถ/

น ารถมาเสริม ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 

- บุคลากรยัง ขาดประสิทธิภาพ ในการให้บริการ   ด้าน

คนขับรถ พนักงานบริการบนรถ  และ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 

NGV 

- เนื่องจากมีการเปิดให้น ารถของผู้ให้บริการรายย่อยมาวิ่ง

ร่วม ในสัมปทาน เส้นทางเดียวกัน  ท าให้การควบคุม

คุณภาพบริการ และพัฒนาบริการท าได้ยาก  ท าได้เพียงขอ

ความร่วมมือ แต่ไม่สามารถมีมาตรการจัดการให้ปฏิบัติให้

ได้ตามมาตรฐานการให้บริการ 

- สภาพคล่องทางการเงินไม่ค่อยดี ขาดทุน เนื่องจาก

ต้นทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องในขณะที่รายได้ลดลง และ

มีหนี้สินเดิมจากการกู้เพื่ อปรับเปลี่ยนระบบ เครื่องยนต์  

เป็นต้น 

- การปรับราคาค่ารถโดยสารไม่เป็นไปตามกลไกตลาด ท้ัง

ที่ต้นทุน เช่น ราคาน้ ามัน อะไหล่ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่

ราคาค่าโดยสารต้องได้รับการพิจารณา เป็นครั้งๆ ซึ่งท าให้

สถานประกอบการต้องแบกภาระไว้ จนประสบปัญหา

ขาดทุน 

โอกาส อุปสรรค 

- ระบบสาธารณูปโภค ถนน เส้นทางการเดินรถ มีการ

พัฒนาให้มีความสะดวกสบายเข้าถึงจุดหมายที่จะเดินทาง

ไปได้โดยตรง ท าให้โอกาสที่จะขยายเส้นทางการขนส่ง

ระหว่างจังหวัด หรือภายในจังหวัดท่ีการคมนาคมยังเข้าไม่

ถึงยังมีอยู่ 

 

- การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในบริการด้านนี้ โดยมีการ

แข่งขันจากกลุ่มผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมายหรือมีอิทธิพล 

- การแข่งขันจากช่องทางการขนส่งอื่นที่ท าให้

ประหยัดเวลา สะดวกสบายมากกว่าช่องทางการให้บริการ

โดยรถโดยสารประจ าทาง 

 


