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ค าน า 

 

             

 รายงานสรุปการศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ  การศึกษา

สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจการขนส่ งสินค้าทางถนน  เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษา  “โครงการการประกอบธุรกิจบริการของไทยเพื่อจัดท าแนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการ
สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้  ประกอบการ

ไทย ” ข้อมูลที่น าเสนอน้ี ได้จากการศึกษาทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ด้าน

สถานภาพการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแข่ งขันของธุรกิจบริการเป้าหมาย  ซึ่งกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอ บหมายให้บริษัท ซี เอ อินเตอร์ชั่ นแนล อินฟอร์เมชั่น 

จ ากัด ด าเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553      โดยข้อมูลทุติยภูมิน้ันได้จาก

การศึกษาทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละธุรกิจทั้งในภาครัฐและ

เอกชน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ การส ารวจความ

คิดเห็นจากผู้ประกอบการในธุรกิจ  และการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชนในธุรกิจ  
 ทั้งน้ีรายงานฉบับสมบูรณ์  ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ในส่วนกรอบแผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกัน

ผลกระทบและการพัฒนาขีดความสามารถของสถานประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการ

เข้ามาประกอบกิจการของสถานประกอบการต่างชาติ ผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก ส านัก

บริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คณะที่ปรึกษาโครงการขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคม

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานประกอบการในทุกสาขาธุรกิจ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การศึกษาครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 
 

 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
 เพียรจิต สิงหโทราช 

 บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 

 มิถุนายน 2553 
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สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนน 
 

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนน (TSIC Code: I60230) ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การใช้รถเพื่อการ
ขนส่งสินค้าเพื่อสินจ้างโดยไม่ก าหนดเส้นทาง ท้ังนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย  

ระยะที่ 1 การขนส่งภายในประเทศ เริ่มต้นกระบวนการขนส่งจากโรงงาน หรือคลังสินค้าของสถาน

ประกอบการ ไปยังท่าส่งออกหรือเขตแดน  
ระยะที่ 2 การขนส่งระหว่างประเทศ ส าหรับประเทศที่มีเส้นทางขนส่งทางบกติดต่อกัน ประกอบด้วย การ

ขนส่งโดยรถบรรทุก และการขนส่งโดยรถไฟ  
ทั้งนีธุ้รกิจสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะของการด าเนินการ คือ  

(1) ธุรกิจการขนส่งสาธารณะ (Public or Common Carriers) หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการขนส่งแก่สาธารณะ

ชนโดยทั่วไปเพื่อสินจ้าง ทั้งประจ าเส้นทางและไม่ประจ าเส้นทาง 

(2) ธุรกิจการขนส่งตามสัญญา (Contract Carrier) หมายถึง สถานประกอบการที่ให้บริการรับจ้างขนส่ง

สินค้าแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีสัญญาการว่าจ้างระหว่างกัน เพื่อให้บริการขนส่งอย่างต่อเนื่อง 
(3) ธุรกิจการขนส่งส่วนบุคคล (Private Transport Operator) หมายถึง สถานประกอบการขนส่งเพื่อกิจการ

ของตนเองเพื่อสินคา้ของตนเองโดยใช้พาหนะของตนเอง 
(4) ผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarder) หมายถึง  ผู้ท่ีท าหน้าที่รวบรวมสินค้า เพื่อส่งมอบให้สถาน

ประกอบการขนส่งสาธารณะหรือสถานประกอบการขนส่งตามสัญญาต่อไป โดยที่ผู้รับจัดการขนส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบ

การขนส่ง 

(5) สถานประกอบการสถานที่ขนส่ง (Terminal Operation) หมายถึง ผู้ประกบการสถานีขนส่งสินค้า ซ่ึงเป็น

สถานที่ขนถ่ายสินค้าหรือรวบรวมสินค้าเพื่อท าการขนส่งต่อไป โดยทั่วไปรัฐจะเป็น ผู้ด าเนินการสถานีขนส่งเอง  (กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า, 2551) 

สาระส าคัญของสถานภาพของธุรกิจได้พอสังเขป ดังนี้ 

กิจการในธุรกิจ การขนส่งสินค้าทางถนน จนถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2552 มีจ านวน 3,817 ราย และ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2543-2552) มีแนวโน้มของจ านวนกิจการ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 5.14 ต่อปี 

จ านวนกิจการที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100 % มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.81 ส่วนกิจการที่มีต่างชาติมาร่วมทุนมีอยู่

ร้อยละ 4.19 โดยสัญชาติท่ีเข้ามาร่วมถือหุ้น และน าเงินเข้ามาลงทุน ในกิจการการขนส่งสินค้าทางถนน มากที่สุดในปี 

2551 คือ ญี่ปุ่น ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนน เกือบทั้งหมดเป็นองค์กรขนาด SMEs มีท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลร้อยละ 51.66 ในปี 2550 กิจการทั้งหมดทั่วประเทศมีรายได้รวมกันประมาณกว่าหนึ่งแสนล้านบาท 

ด้านทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ พบว่า กิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นมีการใช้ทรัพยากรจากต่างประเทศใน

สัดส่วนที่สูงกว่ากิจการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย100 % โดยมีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี จากต่างประเทศในสัดส่วน

ที่สูงกว่าทรัพยากรอื่นๆ ในขณะที่กิจการไทยก็มีการใช้ทรัพยากรจากต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยมีการน าเข้าเครื่องมือ

และเทคโนโลยีในสัดส่วนที่สูงกว่าปัจจัยอื่นๆ  

ด้านจุดแข็งหรือความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจพบว่า กิจการทีเ่ป็นคนไทย 100 % มีความสัมพันธ์ที่ดี

กับลูกค้าภายในประเทศมากกว่าต่างชาติ เข้าใจระบบการท างานของระบบการขนส่งภายในประเทศเป็นอย่างดี 

ในขณะที่กิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นมีข้อได้เปรียบด้านการเงิน มีเทคโนโลยีในการให้บริการที่ทันสมัย มีการ

ให้บริการที่ครบวงจร และบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้านจุดอ่อนหรือข้อจ ากัด พบว่ากิจการที่มีผู้ ถือหุ้นเป็นคนไทย 100 % 

มีข้อจ ากัดด้านเงินทุน บุคลากรยังขาดประสิทธิภาพ และไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการขนส่ง ในขณะ

ที่จุดอ่อนของกิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้น คือ บุคลากรระดับป ฏิบัติการยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอเช่นกัน ท้ังนี้

ประเด็นที่ใช้ในการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนน คือ ความรวดเร็วและตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้า การ

จัดการที่ท าให้สินค้าได้รับความเสียหายน้อย และราคามีความเหมาะสม โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการ
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น าระบบซอฟต์แวร์มาใช้ในการติดตามรถขนส่งสินค้า รวมท้ังขยายตลาดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ตลาดที่มี

เส้นทางเชื่อมต่อกับไทยบริเวณชายแดน 

ทั้งนี้สามารถสรุปสถานภาพและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนน ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2552   

1.1. จ านวนและสัดส่วนของสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของกิจการ 

 
 

จ านวนสถานประกอบการทั่วประเทศ จนถึงปีปัจจุบัน 2552 (ณ เดือนกุมภาพันธ์ ) มีจ านวนคงอยู่รวม 

3,817 ราย โดยสถานประกอบการเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.76) เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

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

อัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีการเติบโตเฉลี่ยในรอบ 10 ปี เพียงร้อยละ 5.14 เท่านั้น ด้านการกระจายตัวของ

สถานประกอบการพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีที่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ 51.66 

รองลงมาคืออยู่ภาคตะวันออก (ร้อยละ 13.70) และภาคใต้ (ร้อยละ 10.03) ตามล าดับ  
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1.2. จ านวนและทุนจดทะเบียนของกิจการ จ าแนกตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 
เมื่อพิจารณาด้านการถือหุ้นของกิจการในธุรกิจ พบว่า ในปี พ .ศ. 2551 มีจ านวนกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 

100%  ถึงร้อยละ 95.81 มีมูลค่าการทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 10,562.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.96 ของ

มูลค่าทุนจดทะเบียนท้ังหมด ส่วนกิจก ารที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วมถือหุ้นมีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 4.19 มีมูลค่าทุนจด

ทะเบียนรวมประมาณ 923.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.04 ของท้ังหมด  ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี

สัญชาติญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน และมาเลเซีย ตามล าดับ  

 

  

สัญชาติไทย 100% 
95.81%

อ่ืนๆ 1.68%

ญี่ปุ่น 0.88%

สิงคโปร์ 0.53%

จีน 0.53%

มาเลเซีย 0.50%

เนเธอร์แลนด์ 0.06%

จ านวนของกิจการ จ าแนกตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น  ปี 2551

สัญชาติไทย 100%  

91.96%

ญ่ีปุ่น,    4.44%

เนเธอร์แลนด์ 1.67%

อื่นๆ  0.74%

มาเลเซีย  0.67%

สิงคโปร์  0.44%

จีน  0.07%

ทุนจดทะเบียนของกิจการ จ าแนกตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น  ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมถือหุ้น 

4.19% 

มีต่างชาติ

ร่วมลงทุน 

8.04% 
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1.3. มูลค่าตลาดจากรายได้รวมของธุรกิจ จ าแนกตามขนาดของกิจการ 

 

ด้านการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจ พบว่า ประมาณการรายได้ของธุรกิจทุกขนาดรวมกันในปี 2550 มี

มูลค่าประมาณ 123,859.61 ล้านบาท ในรอบ 8 ปี (ช่วงปีพ.ศ. 2543-2550) มูลค่าตลาดด้านรายได้ของธุรกิจมี

อัตราการเติบโตต่อปีไม่คงที่และพบว่าในช่วงดังกล่าวมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีคิดเป็นร้อยละ 17.39  ทั้งนี้ธุรกิจที่เป็น

ผู้น าตลาด ซ่ึงมีรายได้สูงสุดในช่วงปีพ .ศ. 2548-2550 เช่น บริษัท ซีเมนต์ไทย โลจิสติกส์ จ ากัด  บริษัท ลินฟ้อกซ์ 

ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย ) จ ากัด  บริษัท สยามชอร์ไชด์เซอร์วิส จ ากัด  บริษัท รวมถาวรขนส่ง (2002) จ ากัด  

บริษัท ไทยแลนด์แมชชินนารี่ จ ากัด  และ บริษัท พี.ไทยแลนด์แมชชินเนอรี่ จ ากัด เป็นต้น ท้ังนี้ในปี 2550 พบว่าผู้น า

ตลาดทั้งหมดเป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100% มีท้ังสิ้น 7 ราย ส่วนผู้น าตลาดที่เหลืออีก 3 รายมีต่างชาติ

ร่วมถือหุ้น ได้แก่ บริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากัด  บริษัท จัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์  จ ากัด และ บริษัท กรุงเทพชล

กิจ จ ากัด โดยสัญชาติผู้ร่วมถือหุ้นได้แก่ เดนมาร์ค สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ตามล าดับ  

2. หน่วยงานและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนน 

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 าหนดท่าทีและมาตรการในองค์การระหว่างประเทศ  

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

- ส านกังานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลด้านการคมนาคม โดย

ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เข้ามาใช้ในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลและบริการของกระทรวง

คมนาคมด้วยระบบเว็บท่า  (Enterprise Portal Site) ตั้งแต่ ปี 2547 เพื่อเป็นศูนย์ร่วมการให้บริการของกระทรวง

คมนาคม  ทั้งในส่วนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ (Information) และบริการอิเล็กทรอนิกส์  (e-Service) แก่
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รายไดร้วมของธุรกิจ จ าแนกตามขนาดของกิจการ ปี 2543-2550
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กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ ได้แก่ ประชาชน องค์กร ข้าราชการและให้บริการแก่ภาคธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ 

มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและบูรณาก ารบริการในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวและเสริมสร้างขีดความสามารถของ

กระทรวงคมนาคมในด้านการเอื้ออ านวยให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ  ภายในกระทรวงได้

อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

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

 

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 าทาง  

การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก  หรือการขนส่งส่วนบุคคล  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต

จากนายทะเบียน  ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการขนส่งต้อง มีสัญชาติไทย  ใน

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน  บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นต้องจดทะเบียนตาม

กฎหมายไทยและมีส านักงานให ญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย  ต้องมีคุณสมบัติ

โดยละเอียด ดังนี้ 

(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมี

สัญชาติไทย 

(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด

ทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย  และทุนของห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  

51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ากัด กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมี

สัญชาติไทย และทุนของบริษัทจ ากัดนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือ

หุ้น ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย  หรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญ

จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด หรือต้องเป็นของกระทรวง ทบวง 

กรม ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

หรือองค์การของรัฐ  ตามกฎหมายว่ าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และบริษัทจ ากัดนั้นต้องไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้มีการ

ออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งต้องมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา

และมีสัญชาติไทย  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัดเป็น

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน

จ ากัด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตาม (1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี 

โดยให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอ านาจยกเว้นคุณสมบัติ

ตามความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะรายได้ 

กรมการขนส่งทางบก 

กระทรวงคมนาคม 
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มาตรการ รายละเอียด หน่วยงานก ากับดูแล 

     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 

 
ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

โครงการศึกษาการ

ขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบและระหว่าง

ประเทศ 

เป็นโครงการที่ไม่ได้เป็นการส่งเสริม

สถานประกอบการโดยตรงนัก แต่ถือ

เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการ

ส่งเสริมท่ีถูกต้องและตรงจุด โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการขนส่ง

ที่แท้จริงระหว่างประเทศหรือจุดท่ีมีการ

ใช้การพัฒนาต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้บนพื้นฐาน

ความเป็นจริงในระบบโลจิสติกส์ของ

ประเทศ  เพื่อเป็นประโยช น์ต่อการ

วางแผนนโยบายขนส่งทางถนนและ

ระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ โดยระยะเวลาในการ

ด าเนินงานของโครงการคือ ในช่วง

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2551 –2552 

อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลในการไปศึกษา

ดูงานตามโครงการฯ  ณ ด่านชายแดนและ

จุดท่ีมีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและ

ระหว่างประเทศในจังหวัดหนองคาย 

- รวบรวมและศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่

เกี่ยวข้องระเบียบเก่ียวกับการประกอบการ

ขนส่งไม่ประจ าทางระหว่างประเทศไทย -

สปป .ลาว  เช่น  จ านวนใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งฯ  ประเภทและมูลค่า

สินค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว เป็นต้น 

- จัดท าแบบสัมภาษณ์  และท าการทดสอบ

แบบสัมภาษณ์  โดยสัมภาษณ์สถาน

ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย

รถบรรทุกระหว่างประเทศจ านวน  1 ราย 

ช่วงมีนาคม  2551 และท าการปรับปรุง

แบบสัมภาษณ์ 

- ออกส ารวจข้อมูลภาคสนาม  ณ จังหวัด

หนองคาย และบริเวณด่านชายแดน  สปป.

ลาว ช่วงเดือน มีนาคม  2551 โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์

สถานประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย

รถบรรทุกระหว่างประเทศไทย -สปป .ลาว 

ที่มีที่ท าการในเขตจังหวัดหนองคาย  

จ านวน 6 ราย ชิปปิ้ง (ตัวแทนจัดการด้าน

เอกสารการขนส่งขาเข้า -ขาออก) จ านวน 

2 ราย 

กรมการขนส่งทางบก 

โครงการจัดท า

ซอฟต์แวร์กลางด้าน 

TMS : Transport 

Management  

เพื่อให้สถานประกอบการขนส่งและ 

โลจิสติกส์ไทยมีเครื่องมือช่วยในการ

วางแผนและด าเนินการด้านการขนส่ง

สินค้า สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ด้วย

ผลผลิตท่ีได้จากโครงการนี้คือ ซอฟต์แวร์

ด้าน TMS และระบบการให้บริการติดตั้ง

และปรับปรุงซอฟต์แวร์  ทั้งนี้ระยะเวลาใน

การด าเนินงานของโครงการคือ 

กรมการขนส่งทางบก 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

System ต้นทุนต่ าและลดการพึ่งพาการน าเข้า

และเสียค่าลิขสิทธิ์ซ่ึงมีราคาแพงมาก 

ปีงบประมาณ พ .ศ. 2551 ที่ผ่านมา โดย

ผลการด าเนินโครงการพบว่า คือ จ านวนผู้

ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ไทยที่เข้ารับ

การติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มมากข้ึนและสร้าง

ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการมากข้ึน 

โครงการศึกษาเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันให้แก่

ธุรกิจขนส่งทางถนน

ระหว่างประเทศ 

เพื่อศึกษามาตรฐานการประกอบการ

ขนส่งระหว่างประเทศที่เป็นสากล และ

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบการ

ทั้งรถขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานในการ ประกอบการ

ขนส่งทางถนนของไทย ศึกษาเส้นทางท่ี

มีศักยภาพในการขนส่งทางถนน

ระหว่างประเทศ รวมถึงอุปสงค์และ

อุปทานของการขนส่งสินค้าและ

ผู้โดยสารที่จะมีการขนส่งในเส้นทาง 

ตลอดจนการพยากรณ์อุปสงค์และ

อุปทานของการขนส่งทางถนนระหว่าง

ประเทศ  และศึกษาสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่ควรจะจัดให้มีข้ึน และการ

เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งใน Mode 

อื่นๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ในการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ  

ตลอดจนเพื่อเพิ่มโอกาสให้สถาน

ประกอบการขนส่ง และโลจิสติกส์ของ

ไทยพบปะและเจรจากั บ สถาน

ประกอบการต่างประเทศ โดย

ระยะเวลาในการด าเนินงานของ

โครงการคือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 

กรมการขนส่งทางบก .ได้ว่าจ้างศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เพื่อด าเนิน

การศึกษาตามข้อก าหนดการปฏิบัติงา น 

(TOR) โดยท าสัญญาจ้าง  เมื่อวันที่  11 

ธันวาคม 2550 

- แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการศึกษาซ่ึง

ประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ

และองค์กรต่างๆ โดยท่ีปรึกษาได้จัดส่ง

รายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception 

Report) เมื่อวันที ่25 มกราคม 2551 ได้มี

การประชุมคณะกรรมการก า กับการศึกษา

ฯ เพื่อพิจารณารายงานเริ่มต้นการศึกษา  

เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2551 ซ่ึง

คณะกรรมการฯ  ได้มีมติรับรองรายงาน

การศึกษาฯ  โดยให้ที่ปรึกษาน าความเห็น

ของคณะกรรมการฯ  ไปพิจารณาประกอบ

การศึกษาและปรับปรุงรายงานครั้งต่อไป 

- จัดการสัมมนาครั้งที่  1 เมื่อวันที่  3 

มีนาคม 2551 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อแนวทางการ

ด าเนินการโครงการศึกษาดังกล่าว  โดยมี

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน 

- ที่ปรึกษาได้ก าหนดการส ารวจเส้นทาง

ภาคสนามและรวบรวมข้อมูลในเส้นทาง

แนวเศรษฐกิจใต้ตาม เส้นทาง  R1 ผ่าน

จังหวัดสระแก้ว  ประเทศกัมพูชา  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในวันที่  

24-28 มีนาคม 2551 

กรมการขนส่งทางบก 

โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมสถาน

ประกอบการขนส่ง

ด้วยรถบรรทุกใน

ภูมิภาค 

เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ

ขนส่งด้วยรถบรรทุกในต่างจังหวัด  และ

เพื่อให้สถานประกอบการขนส่งมี

แนวทางในการพัฒนาองค์กรและ

สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ตลอดจนเพื่อให้

อยู่ระหว่างให้ ส านักงานขนส่งจังหวัด ทั่ว

ประเทศจัดส่งแผนงาน /โครงการและแจ้ง

ความประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้าน

งบประมาณ 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักงานขนส่งจังหวัดมีแผนการ

ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ

ขนส่งไปในทางเดียวกัน  ทั้งนี้พื้นที่

เป้าหมายจะด าเนินการทั่วทุกภูมิภาค

ของไทย โดยมีระยะเ วลาในการ

ด าเนินงานของโครงการในช่วง

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2550 –2552 

 

3. สถานภาพการประกอบธุรกิจ และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการสัญชาติไทย 100%

และสถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วนในของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนน 

 

จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ เช่น สมาคม

ขนส่งสินค้า สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน 

สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้  

1) การใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ  

- สถานประกอบการสัญชาติไทย 100 % ทรัพยากรที่ใช้ภายในประเทศทั้งหมด ได้แก่ ปัจจัยทุน 

ผู้เชี่ยวชาญ รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ ส่วนด้านบุคลากร และเครื่องมือเทคโนโลยี มีการน าเข้าจากต่างประเทศ 

โดยเฉลี่ยของทุกปัจจัยท่ีมีสัดส่วนการน าเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 5-10 

- สถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วน  ส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจภายในประเทศ

เกินกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นปัจจัยทุนที่มีการใช้ทุนจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 10-20  

2) สถานภาพการตลาด การแข่งขันในตลาด  

(1) กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ  กิจกรรมด้านการขนส่ งสินค้าทางถนน ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการ

เคลื่อนย้าย และกระจายสินค้า สินค้าที่บรรทุกมีท้ังแบบ Less Container Load, Full Container Load และสินค้าเทกอง 

โดยมีท้ังการขนส่งภายในประเทศและข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายของสถานประกอบการ

สัญชาติไทย 100 % และสถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วนจะไม่มีความแตกต่างกัน โดยตลาดในประเทศ 

ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น อาหารเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจ

รับเหมา ก่อสร้าง สถานประกอบการด้านสินค้าทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย พืชผลทางการเกษตร อาหารทะเล และสถาน

ประกอบการ อุตสาหกรรม เช่น เม็ดพลาสติก  และสถานประกอบการด้าน ธุรกิจค้าส่ง- ค้าปลีก  ส าหรับตลาด

ต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกันกับตลาดในประเทศ โดยจะมีการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดน

ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์  

(2) ช่องทางและวิธีทางการตลาด  วิธีทางการตลาดส่วนใหญ่จะคล้ายกันระหว่างสถานประกอบการ

สัญชาติไทย 100 % และสถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วนไทยจะติดต่อกับลูกค้าที่เป็นผู้ว่าจ้างขนส่งเอง และ

อาจมีติดต่อกับบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าในกรณี ที่ผู้ให้บริการเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีการขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบ  

(3) คู่แข่งขันหลัก  ทั้งสถานประกอบการสัญชาติไทย 100 % และสถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็น

หุ้นส่วน มีคู่แข่งขันคล้ายกัน ดังนี้  

- ตลาดในประเทศ คู่แข่งหลักเป็น ธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น ธุรกิจ โลจิสติกส์ รายใหญ่ให้การ

บริการครบวงจร และบริษัท Modern trade ต่างๆ ท่ีมักจะใช้บริการของบริษัทตนเอง หรือบริษัทต่างชาติท่ีมีเครือข่าย

ระหว่างกัน  
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- ลูกค้าต่างประเทศ คู่แข่งส าคัญเป็น ธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งไทยและต่างชาติท่ีท าการขนส่ง

บริเวณชายแดน โดยเฉพาะประเทศจีน 

(4) แนวโน้มความต้องการของตลาด 

- สถานประกอบการสัญชาติไทย 100 % ส่วนใหญ่คาดว่าแนวโน้มตลาดในประเทศระยะเวลา 

1-3 ปีข้างหน้าจะลดลง ประมาณร้อยละ 40-50 เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว การแข่งขันสูงมาก ท าให้มีการ

ตัดราคากันเองระหว่างสถานประกอบการ ส่งผลต่อรายได้ท่ีลดลง ผู้บริโภคมีแนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง ท าให้

ลูกค้าซึ่งเป็นธุรกิจขายปลีกมีการขนส่งน้อยลง การขยายตัวของ สิ่งอ านวยความสะดวกเข้าไปไกล้ ชุมชนมากข้ึน ท าให้

ลดการขนส่ง ระยะทางไกลๆ ลง  เช่น ตลาดกลาง Modern trade เป็นต้น  และการให้บริการ ขนส่งทางบก ได้รับ

ผลกระทบจากการบริการขนส่งแบบครบวงจร ซ่ึงให้บริการรวมท้ังการขนส่งทางน้ า อากาศ บก  อย่างไรก็ตาม สถาน

ประกอบการสัญชาติไทย 100 % บางส่วนยังคาดว่าแนวโน้มตลาดเพิ่มข้ึนได้บ้าง เนื่องจาก สินค้าที่ขนส่ง เป็นสินค้า

จ าเป็น ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจ  

- สถานประกอบการ ที่มีต่ างชาติ เป็นหุ้นส่วน  ซ่ึงส่วนใหญ่ท าการตลาดต่างประเทศบริเวณ

ชายแดน คาดว่าแนวโน้มตลาดจะลดลงเช่นกัน ส่วนใหญ่มาจากแข่งขันกันเองระหว่างผู้ให้บริการขนส่ง โดยเกิดจาก

ลักษณะสินค้าที่ท าการขนส่ง เช่น สินค้าเกษตร ในสิงคโปร์มักจะมีกฎระเบียบออกมาเพื่อกีดกันการขนส่ง เป็นต้น 

(5) รูปแบบและวิธีการแข่งขัน 

สถานประกอบการในธุรกิจการขนส่งสินค้า ทางถนน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของการ

ด าเนินการ คือ 

- ธุรกิจขนส่งสาธารณะ (Public or Common Carriers) คือ สถานประกอบการที่ให้บริการขนส่งแก่

สาธารณะชนโดยทั่วไปเพื่อสินจ้าง ทั้งประจ าเส้นทางและไม่ประจ าเส้นทาง 

- ธุรกิจขนส่งตามสัญญา (Contract Carrier) คือ สถานประกอบการ ที่ให้บริการรับจ้างขนส่งสินค้าแก่

บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีสัญญาการว่าจ้างระหว่างกัน เพื่อให้บริการขนส่งอย่างต่อเนื่อง   

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงด้านราคา เพื่อพยายามรักษาฐานลูกค้าไว้โดย

การพัฒนาการบริการที่มีอยู่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเสนอสินค้าและบริการที่เพียบพร้อม ครบวงจร ตอบสนอง

ความต้องการทุกด้านของลูกค้า เช่น ให้บริการขนส่งสินค้า รวมท้ังการบริการรถเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีการสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยการประกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการส่งสินค้าอีกด้วย 

 

3. สถานภาพของประเด็นความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนน 

 สถานประกอบการไทยมีความได้เปรียบสถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วน ด้านเครือข่าย โดยรวม

กลุ่มเป็นพันธมิตร ในกลุ่มสถานประกอบการขนส่งด้วยกันที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการหางาน ร่วมกันซ้ือตู้คอนเทน

เนอร์ และแบ่งเส้นทางการขนส่ง ส่วนประเด็นด้านบุคลากร การตลาด ด้านการบริหารจัดการ ทั้งสถานประกอบการ

ไทยและสถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วน ต่า งมีความสามารถในการแข่งขันเช่นเดียวกัน และด้านการเงิน

สถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วนมีความได้เปรียบสถานประกอบการไทยมากกว่า ส่วนข้อจ ากัดและปัญหาที่

ชัดเจน สถานประกอบการสัญชาติไทย 100 % มีข้อจ ากัดที่ชัดเจนด้านการตลาด การบริหารจัดการ และด้านการเงิน 

ส่วนสถานประกอบการที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วน มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรเช่นเดียวกันกับสถานประกอบการไทย ทั้งนี้ 

สามารถสรุปประเด็นความสามารถในการแข่งขัน ได้ดังนี ้

 

  



โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย เพื่อก ากับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 

CA International Information Co., Ltd.  11 

www.caii-thailand.com 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสถานประกอบการสัญชาติไทย 100 % 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- มีความคุ้นเคยกับลูกค้าในประเทศมากกว่า สถาน

ประกอบการต่างชาติ  และ มีฐานลูกค้า ในประเทศในการ

ให้บริการ 

- เข้าใจระบบ การท างาน ด้านการขนส่ง ภายในประเทศ เป็น

อย่างดี มีประสบการณ์การท างานสูง ไม่ ต้องใช้เทคโนโลยี สูง 

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้บริการ 

 

 

- ด้านการเงิน สถานประกอบการไทยมี เงินทุนน้อย  ท าให้มี

ข้อจ ากัดการลงทุนเพื่อพัฒนาการให้บริการ 

- ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากการขนส่งสินค้า ในประเทศ

ต้องใช้แรงงานจ านวนมากและมีการเข้าออกของแรงงานสูง 

- บุคลากร ไม่มีความช านาญ ด้านภาษา  ท าให้ไม่สามารถ

สื่อสารกับลูกค้าที่เป็นต่างชาติได้  

- ไม่มีความรู้ด้านระบบการจัดการ  ขาด  Know How 

โดยเฉพาะด้านการจัดการฐานข้อมูลในการขนส่งสินค้า การ

บริการจัดการเที่ยวการขนส่งสินค้า 

- สถานประกอบการ ไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ รับงานเอง จะเป็น 

Outsource ให้กับบริษัทข้ามชาติ ท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองด้าน

ราคา 

โอกาส อุปสรรค 

- การเปิดเสรีทางการค้า ท าให้มีการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ

เพิ่มข้ึน ท าให้มีการผลิตสินค้า ธุรกิจโลจิสติกส์ รวมท้ังการ

ขนส่งสินค้าทางบกมีการขยายตัวมากข้ึน 
- ไทยมีความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ รวมท้ังการพัฒนา

เส้นทางการขนส่งในกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong 

Sub-Region: GMS) โดยเฉพาะเส้นทาง R3A และ R9 ที่

ปัจจุบันได้เปิดใช้บริการแล้ว หรือเส้นทางการขนส่งในกลุ่ม 

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 

Technical and Economic Cooperation) หากภาครัฐและ

ภาคเอกชนร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมให้ มีการใช้เส้นทาง

ดังกล่าวในการขนส่งสินค้าทางถนนมากข้ึน  หรือใช้เป็นส่วน

หนึ่งของการขนส่งในรูปแบบ Multi-Modal Transportation ก็

จะเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน อีกท้ังยังจะ

ช่วยให้ไทยมีโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทาง

ถนนในภูมิภาค ซ่ึงจะส่งผลดีทั้ งต่อธุรกิจการขนส่งและ บริการ

ที่เกี่ยวเนื่อง 

- การเปิดเสรีภายใต้กรอบ AEC ซ่ึงประเทศสมาชิกจะเข้ามา

ลงทุนในไทยได้ถึง 70 % ภายในปี 2558 ท าให้

ผู้ประกอบการไทยที่ส่วนใหญ่เป็น SMEs จะมีคู่แข่งมากข้ึน

เนื่องจากคาดว่าการขนส่งทางถนนเป็นธุรกิจบริการที่ต่างชาติ

สนใจเข้ามาลงทุน เพราะมีโอกาสในการขยายตลาดไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้านได้ตามโครงการเชื่อมต่อเส้นทางระหว่าง

กัน 

- ภาพลักษณ์ ของสถานประกอบการไทยในมุมมองของ
ผู้ใช้บริการต่างประเทศ ยังไม่เป็นที่เชื่อมั่นในคุณภาพการ

ให้บริการ 

- ระบบผังเมือง ไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ  โดย

กฎหมาย ก าหนดให้รถ ขนส่ง ไม่สามารถวิ่งได้ช่วงเวลา 

06.00- 10 .00 น .ในเขตเมือง ซ่ึง จุดกระจายสินค้า ใน

กรุงเทพฯมี 3 แห่ง ซ่ึงต้องใช้เส้นทางผ่านเขตเมืองทั้งหมดท า

ให้ที่ผ่านมาไม่สามารถผ่านเข้าเมืองได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

 

 


