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บทคัดย่อ 
	 กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน	(AFAS)	 เป็นเครื่องมือในการน�าไปสู่การเปิดการค้าเสรีด้านบริการในกลุ่มประเทศ
อาเซียน	 ดังนั้น	 ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่จะต้องเปิดส่วนแบ่งของตลาดธุรกิจบริการดังกล่าวให้แก่นักลงทุนต่างชาติในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
	 ส�าหรับธุรกิจด้านโลจิสติกส์นั้นถือเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการ	4	สาขาที่	AFAS	ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเร่งรัดท�าการ
เปิดเสรี	โดยก�าหนดให้นักลงทุนต่างชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้ามาประกอบธุรกิจโดยประเทศไทยมีสิทธิถือหุ้นในนิติบุคคลที่เข้ามา
ประกอบธุรกิจในไทยได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	70	ในปี	2556	
	 ดงันัน้	ภาครฐัโดยกรมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวงพาณชิย์	จงึได้เตรยีมความพร้อมโดยการผลกัดนัมาตรการกฎหมาย	คอื	“ร่าง
พระราชบญัญตัเิพือ่ส่งเสรมิและพฒันาธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์	พ.ศ....”	ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาให้ผูป้ระกอบธรุกจิ
ด้านโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพที่สามารถเพิ่มขีดการแข่งขันในตลาดธุรกิจด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนได้		

Abstract

	 The	ASEAN	Framework	Agreement	on	Services	(AFAS)	is	an	instrument	to	implement	the	liberalization	of	trade	in	
services	in	ASEAN.	Accordingly,	Thailand	is	bound	to	open	its	market	share	for	all	ASEAN	investors	in	order	to	allow	an	equal	
competitive	access.
	 Logistics	industry	is	one	of	the	four	priority	sectors	of	AFAS	that	requires	ASEAN	members	to	rapidly	liberalize,	by	
allowing	ASEAN	investors	to	be	entitled	to	have	not	less	than	70	percent	share	in	the	Thai	logistics	industry	by	2013.	
	 As	a	result,	the	Department	of	Business	Development,	under	the	Thailand	government’s	Ministry	of	Commerce	is	in	
the	process	of	preparing	a	newly	proposed	legal	instrument	known	as	the	 “Logistics	Service	Business	Promotion	and	
Development	Bill.”	The	purpose	of	this	bill	is	to	help	promote	and	develop	Thai	logistics	entrepreneurs,	so	that	they	will	be	
better	prepared	for	the	undertaking	in	the	highly	competitive	logistics	industry	among	ASEAN.	

บทน�ำ

	 ปัจจบุนัการประกอบธรุกจิการค้าระหว่างประเทศในส่วนของภาคบรกิารมกีารขยายตวัและการแข่งขนัในเวทโีลกมากขึน้	เนือ่งจาก
กรอบความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ	(General	Agreement	on	Trade	in	Services:	GATS)	ภายใต้องค์การการค้าโลก	(WTO)1  

กฎหมำยส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ ไทย: 
กำรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเปิดเสรีบริกำรภำยใต้ควำมตกลง
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1		ปัจจุบันองค์การการค้าโลก	(WTO)		มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น		153		ประเทศ	(ข้อมูลล่าสุด	ปี	พ.ศ.	2551)	โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกเมื่อปี	พ.ศ.	2538
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ที่มุ่งให้เปิดเสรีทางการค้าบริการนั่นเอง	 ซึ่งกรอบความตกลงของ	
GATS	ได้จ�าแนกสาขาบรกิารส�าหรบัการเจรจาการค้าบรกิารไว้	โดย
ในแต่ละสาขาบริการย่อย	ยังได้แบ่งรูปแบบของการค้าบริการเป็น	
4	รูปแบบ	ได้แก่	
	 •	 Mode	1	 การให้บริการข้ามพรมแดน	
	 •	 Mode	2	 การบริโภคข้ามพรมแดน	
	 •	 Mode	3	 การเข้าไปจัดตั้งสถานประกอบการ		
	 •	 Mode	4		 การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดน
	 ประเทศไทยนอกจากจะเป็นสมาชกิขององค์การการค้าโลก
ซึ่งท�าให้มีพันธกรณีในการปฏิบัติตามข้อตกลง	GATS	 แล้ว	 ในปี	
พ.ศ.	2539	ประเทศไทยยังได้เข้าร่วมท�าความตกลงข้อตกลงเกี่ยว
กับการเจรจาการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน	(ASEAN	Framework	Agreement	on	Services:	
AFAS)2	 โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดตลาดการค้าบริการระหว่างกัน
ภายในกลุม่อาเซยีนให้มากขึน้กว่าใน	GATS	ของ	WTO	ซึง่เป็นหนึง่
ในเป้าหมายของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	อันจะมีผลท�าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ	 แรงงานฝีมือ	 การลงทุน	 และเงินทุน	
อย่างเสรี		(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,	2552)		ทั้งนี้	ความ
ตกลงภายใต้	AFAS	ได้น�าหลักเกณฑ์ของ	GATS	มาเป็นข้อผูกพัน	
โดยมุ่งเน้นการเปิดตลาดใน	7	สาขาบริการ	ได้แก่	การขนส่งทาง
อากาศ	การขนส่งทางทะเล	การสือ่สารโทรคมนาคม		การก่อสร้าง		
การเงิน	(การธนาคาร	การประกันภัย	ธุรกิจเงินทุน	เครดิตฟองซิ
เออร์	 และธุรกิจหลักทรัพย์)	 การท่องเที่ยว	 และการบริการธุรกิจ	
(เน้นการบริการวิชาชีพ)		(The	ASEAN	Secretariat,	1998)	ซึ่งเมื่อ
ต้นปี	พ.ศ.	2552	ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามพิธีสารอนุวัติ
ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่	7	(Protocol	to	Implement	
the	Seventh	Package	of	Commitments	under	ASEAN	
Framework	Agreement	on	Services)3	 ซึ่งประเด็นส�าคัญของ
ประเทศไทย	 ที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอตามข้อผูกพันเปิดตลาด
การค้าบริการชุดที่	7	ได้แก่								

 
	 (1)	 การอนุญาตให้ผู ้ประกอบธุรกิจอาเซียนที่อยู ่นอก
ประเทศไทยสามารถให้บรกิารข้ามพรมแดนเข้ามายงัประเทศไทย
ได้	 (โดยสามารถให้บริการผ่านสื่อโทรคมนาคม	 เช่น	 โทรศัพท์	
โทรสาร	หรืออินเทอร์เน็ต)	
	 (2)	 การอนญุาตให้คนไทยสามารถเดนิทางไปใช้บรกิารใน
ต่างประเทศได้	
	 (3)	 ผูป้ระกอบธรุกจิอาเซยีนสามารถเข้ามาจดัตัง้ธรุกจิใน
ประเทศไทย	โดยจ�ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ	49	
	 ทั้งนี้	 ข้อผูกพันทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าขอบเขตของ
กฎหมายไทยบญัญตัไิว้	ท�าให้ประเทศสามารถปฏบิตัติามข้อผกูพนั
ได้โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายใดๆ	 (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ,	2552)			
	 จากข้อผกูพนัดงักล่าว	จงึมคีวามจ�าเป็นทีผู่ป้ระกอบธรุกจิ
ภาคบริการของไทยจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้
ประกอบการธุรกิจบริการต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนได้
	 ส�าหรับบทความนี้	 ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงเฉพาะธุรกิจให้
บริการด้านโลจิสติกส์เกี่ยวกับศักยภาพของการแข่งขันในธุรกิจให้
บรกิารด้านโลจสิตกิส์ของไทย	ผลกระทบของข้อตกลงเกีย่วกบัการ
เจรจาการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลง	AFAS		ที่มีต่อธุรกิจ
บรกิารโลจสิตกิส์ของไทย	และมาตรการของรฐัในการเตรยีมความ
พร้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย	

สถำนกำรณ์และผลกระทบต่อกำรเปิดเสรีบริกำรของธุรกิจให้

บริกำรโลจิสติกส์ ไทย

 1.	 สถานการณ์ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย
จากรายงานโครงการศึกษาเพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

2	 ASEAN	Framework	Agreement	on	Services		(AFAS)	เป็นกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียนที่มุ่งเปิดตลาดการค้าบริการระหว่างกันภายใน	
	 กลุ่มอาเซียนให้มากขึ้นกว่าใน	WTO	โดยได้มีการเจรจามาแล้ว	5	รอบ
3	 สาขาบริการที่มีการผูกพันเพิ่มเติมในข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่	7	ได้แก่	สาขาบริการด้านวิชาชีพ	บริการด้านธุรกิจ	บริการโทรคมนาคมอื่นๆ		
	 บริการด้านโสตทัศน์	บริการด้านการจัดจ�าหน่าย	บริการด้านการศึกษา	บริการด้านนันทนาการและกีฬา	และบริการด้านขนส่ง

ที่มา:	http://www.fpo.go.th/fsl/img/asean1.gif
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บริการของประเทศ	ระบุว่า	“การเติบโตของธุรกิจภาคบริการจะมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	
เนื่องจากธุรกิจภาคบริการบางสาขา	เช่น	คอมพิวเตอร์	โลจิสติกส์์	
และบริการการเงิน	 เป็นอุปสงค์สืบเนื่องจากการเป็นบริการที่
สนบัสนนุภาคอตุสาหกรรมการผลติ	อนัมผีลท�าให้เมือ่อตุสาหกรรม
มกีารขยายตวั	จงึก่อให้เกดิความต้องการใช้บรกิารสนบัสนนุเหล่า
นี้เพิ่มขึ้นด้วย”	 (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,	
2552)		
	 ธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ไทยมบีทบาทส�าคญัต่อธรุกจิการ
ค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ	 ทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็น	
กระบวนการการเคลื่อนย้ายสิ่งของจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่
อื่นๆ	 ในเวลาและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต�า่สุด
เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นส�าคัญ	 กล่าวคือ	 เป็นการเน้นกระบวนการจัดการด้าน
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของเวลาในการจัดส่งวัตถุดิบ
การผลิต	 การจัดเก็บ	 และส่งมอบสินค้าขององค์กรเพื่อให้ถึงมือ
ลูกค้าในสภาวการณ์ที่เหมาะสมสูงสุด		(สายัณห์	จันทร์วิภาสวงศ์,	
2549,	8-14)		ซึ่งในปัจจุบันถือว่าการบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็น	
กระบวนการย่อยหนึง่ในการจดัการสนิค้าและบรกิารตลอดสายของ
โซ่อุปทาน	(Supply	Chain	Management)4	 (โลจิสติกส์ในยุค		
โลกาภิวัตน์,	ม.ป.ป.)		
 

ทีม่า	:		http://crm.enterpriseinnovation.net/system/files/business/logistics.
jpg

	 ทัง้นี	้โดยทัว่ไปแล้วธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์	สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น	2	ประเภทหลัก	(รวม	11	ธุรกิจ)	ได้แก่	
	 (1)	 กลุม่ธรุกจิด้านขนส่ง	ได้แก่	ธรุกจิขนส่งทางน�า้ระหว่าง
ประเทศ	 ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ	 	 ธุรกิจรถ
บรรทุกขนส่งระหว่างประเทศ		ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ		
	 (2)	 กลุม่ธรุกจิทีไ่ม่ใช่ขนส่ง	ได้แก่	ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ยกขบวนสินค้าทางเรือ		บริการคลังสินค้า	ธุรกิจบริการตัวแทนขน
สินค้า	ธุรกิจบริการตรวจสอบสินค้า	ธุรกิจบรรจุภัณฑ์	และบริการ
พิธีการศุลกากร	 ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงต่อการเปิดเสรี
บริการ	(ทรานสปอร์ต	เจอนัล,	2552)
	 เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของไทยในปี	
พ.ศ.	2552	พบว่า	ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบกซึ่งเป็นตลาดของผู้
ประกอบการไทยเป็นส่วนใหญ่	 	(ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้า	ระบุว่ามีจ�านวนผู้ประกอบการธุรกิจบริการขนส่งทางถนนในปี	
2552	จ�านวน	5,303	ราย)	มีโอกาสที่จะเผชิญการแข่งขันจากผู้ให้
บริการต่างชาติมากขึ้น	โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า	“ตลาด
ขนส่งสินค้าทางบกในประเทศน่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ	
380,000	 ล้านบาท	 หรือประมาณร้อยละ	48	 ของตลาดบริการ					
โลจสิตกิส์โดยรวม	ทีค่าดว่าจะมมีลูค่าประมาณ	800,000	ล้านบาท”	
(ศนูยว์จิยักสกิรไทย,	2553)	โดยสภาพการแข่งขันในธรุกิจประเภท
นีใ้นประเทศไทยจดัได้ว่าอยูใ่นระดบัทีม่กีารแข่งขนัค่อนข้างสงู	โดย
เฉพาะในธุรกิจด้านการขนส่งทางบก	 และกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ขนส่ง	
(ตัวแทนออกของ	Shipping)	มีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันที่รุนแรง	
นอกจากนั้น	 ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยส่วนใหญ่เป็นผู้
ประกอบการรายย่อย	(SMEs)	 ที่ยังขาดขีดความสามารถในการ
แข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทต่างชาต	ิ ซึ่งท�าให้เกิดการขาด
อ�านาจในการต่อรอง	โดยเฉพาะในช่วงปี	พ.ศ.	2552		ที่ผ่านมา	มี
การปิดตัวธุรกิจด้านนี้เป็นจ�านวนมากหรือมีกรณีที่ผู้ประกอบการ	
โลจสิตกิส์ของไทยท�าการเป็นหุน้ส่วนแทนคนต่างด้าว	(Nominee)	
อนัเนือ่งมาจากวกิฤตเศรษฐกจิโลก	ซึง่สภาวการณ์เช่นนีส้ะท้อนให้
เหน็ได้จากข้อมลูของผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์ในประเทศไทย	โดย
จ�านวน	50	อนัดบัแรก	เป็นบรษิทัต่างชาตถิงึ	26	บรษิทั	(กรีต	ิ	พงษ์
ภมร,	2553)	

4	หมายถึง	การประสานกิจกรรมหลักๆ	ของธุรกิจ	(ทั้งภายในบริษัทและระหว่างบริษัท)	เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ	ภายในห่วงโซ่อุปทาน	โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะในระยะยาวของบริษัทและของหุ้นส่วนตลอดห่วงโซ่	(โลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัตน์,	ม.ป.ป.)	
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 2.	ผลกระทบต่อการเปิดเสรีบริการของธุรกิจให้บริการ			
โลจิสติกส์ไทย
	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเกี่ยวกับความพยายามในการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	เพื่อเป้าหมายใน
การเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	แรงงานฝีมือ	การลงทุน	และเงินทุน	
อย่างเสร	ีโดย	AEC	Blueprint	ได้ก�าหนดให้ประเทศสมาชกิอาเซยีน
ต้องเปิดตลาดเสรด้ีานบรกิารตามเป้าหมายทีก่�าหนดภายในปี	พ.ศ.	
2558	โดยสาขาบริการโลจิสติกส์	ได้มีการก�าหนดระดับเปิดตลาด
ไว้ดังนี้		(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,	2552)			
	 •	 ในปี	พ.ศ.	2551			ต้องเปิดให้นกัลงทนุอาเซยีน	สามารถ
ถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	49
	 •	 ในปี	พ.ศ.	2553			ต้องเปิดให้นกัลงทนุอาเซยีน	สามารถ
ถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	51
	 •	 ในปี	พ.ศ.	2556			ต้องเปิดให้นกัลงทนุอาเซยีน	สามารถ
ถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70
	 ด้วยเหตนุี	้จงึปฏเิสธไม่ได้ว่าการทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณี
ทีจ่ะต้องเปิดตลาดเสรด้ีานบรกิารโลจสิตกิส์	ย่อมมผีลกระทบต่อผู้
ประกอบธุรกิจของไทย	 เนื่องจากผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ
อาเซียนจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งของตลาดในประเทศไทยซึ่งมีผล
ท�าให้ผูป้ระกอบการทีม่ต้ีนทนุทีส่งูและประสทิธภิาพในการด�าเนนิ
งานต�า่กว่าคูแ่ข่งจากต่างชาตอิาจต้องเลกิกจิการ	ในขณะทีก่ารจ้าง
งานในประเทศจะลดลงเนื่องจากการย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนที่มีต้นทุนการผลิตต�่ากว่า	 อย่างไรก็ดี	
ผู ้ประกอบธุรกิจของไทยก็มีโอกาสที่จะรุกเข้าไปแย่งส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในประเทศอืน่ในกลุม่อาเซยีนได้เช่นกนั		นอกจากนี้
การเปิดเสรกีม็ผีลดต่ีอคนในประเทศ	เพราะผูบ้รโิภคจะมทีางเลอืก
ที่มากขึ้น	 มีโอกาสที่จะบริโภคสินค้าและบริการในราคาที่ถูกลง	
(กีรติ		พงษ์ภมร,	2553)

กฎหมำยส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ ไทย

	 กรอบความตกลงวา่ด้วยบรกิารของอาเซยีน	(	AFAS)	มผีล
ท�าให้เกดิการเพิม่จ�านวนของผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ข้ามชาตมิากขึน้	
ดงันัน้ภาครฐัต้องเร่งด�าเนนิมาตรการทัง้การปรบัโครงสร้างพืน้ฐาน
รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานการให้บรกิารของโลจสิตกิส์ของไทยอย่าง
เร่งด่วน	 เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของ

ไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ให้บริการ				
โลจิสติกส์ของต่างชาติในกลุ่มอาเซียนได้	 ทั้งนี้	 มาตรการหนึ่งที่
ภาครฐัโดยกระทรวงพาณชิย์	ได้เริม่ผลกัดนั	คอื	การออกกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย		คือ		“ร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	
พ.ศ.....”5		โดยกฎหมายฉบับนี้มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ของธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ของไทย	โดยมกีารก�าหนดมาตรฐาน
การให้บรกิารเพือ่เพิม่ขดีความสามารถด้านการแข่งขนัของประเทศ		
ตลอดจนส่งเสรมิธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ของไทยให้มกีารพฒันา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและสภาพเศรษฐกิจ	
รองรบัการเปิดเสรทีางการค้า	และเพือ่ให้ธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์
มีการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน	มีความน่าเชื่อถือ	 สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล	โดยร่างพระราชบัญญัติ	ฯ	มีสาระส�าคัญดังนี้	(กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์,	2553).		
 
 1.	ความหมายของโลจิสติกส์	 มีการก�าหนดค�านิยามไว้
ดังนี้
 “โลจสิตกิส์”	หมายความว่า	กระบวนการด�าเนนิการบรหิาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า	
การขนส่ง	การเคลื่อนย้าย	การจัดเก็บ	การรวบรวม	หรือการกระ
จายสินค้าหรือบริการ	 รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามที่คณะ
กรรมการประกาศก�าหนด	ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการขนส่งผู้โดยสาร
 “ผู้ประกอบการโลจิสติกส์”	 หมายความว่า	 	 ผู้ให้บริการ	
โลจสิตกิส์แก่บคุคลอืน่เป็นการทัว่ไปเป็นทางการค้าปกติ	โดยเรยีก
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น
 “ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์”	 หมายความว่า	 กิจการให้
บริการโลจิสติกส์ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนดเพื่อให้การส่ง
เสริม
 
 2.	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการ						
โลจิสติกส	์	มีอ�านาจหน้าที่หลักสรุปได้ดังนี้6    
	 (1)	 ก�าหนดนโยบาย	ยทุธศาสตร์	และแผนงานการส่งเสรมิ
และพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
	 (2)	 เสนอความเหน็หรอืให้ค�าแนะน�าต่อคณะรฐัมนตร	ีเพือ่
ก�าหนดมาตรการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

5	 ศึกษาแนวทางมาจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2520,	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2534,	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2544	และพระราชบัญญัติส่งเสริม
	 การพาณิชย์นาวี	พ.ศ.	2521
6	 มาตรา	10	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	พ.ศ...
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	 (3)	 ก�าหนดประเภทธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับการ
ส่งเสริม	รวมทั้งเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
	 (4)	 พิจารณาให้การส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่
ยื่นขอรับการส่งเสริม
	 (5)	 พิจารณาเพิกถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วน	
กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการส่งเสริม
	 (6)	 เสนอให้มีกฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 (7)	 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
องค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
	 (8)	 ปฏิบัติการอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
	 ทั้งนี้	คณะกรรมการต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	1	
ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ7 
 
 3.	พฒันามาตรฐานการให้บรกิารโลจสิตกิส์		โดยการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อก�าหนด
ประเภทและมาตรฐานการให้บรกิารโลจสิตกิส์	รวมทัง้ก�าหนดหลกั
เกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบให้การรับรองมาตรฐานให้บริการ	
ตลอดจนการก�ากับดูแลให้ผู ้ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้
บริการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก�าหนด8  
 
 4.	 ส่งเสริมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	 โดยก�าหนดเกณฑ์
เกีย่วกบัธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ทีจ่ะได้รบัการส่งเสรมิ	ทัง้นี	้คณะ
กรรมการมอี�านาจประกาศก�าหนดประเภทธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์	
และคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการส่งเสริมโดยจะก�าหนดเงื่อนไข
ในการให้การส่งเสริม	
	 ส�าหรับการขอรับการส่งเสริมนั้น	 ผู้ยื่นขอรับการส่งเสริม
ต้องมีลักษณะ	ดังนี้9 
	 (1)	 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน	 ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด
ต้องมีสัญชาติไทย
	 (2)	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 หุ้นส่วนจ�าพวกไม่จ�ากัดความรับ
ผิดทั้งหมด	 ต้องมีสัญชาติไทย	 และทุนของห้างหุ้นส่วนจ�ากัดไม่
น้อยกว่าร้อยละ	70	 ต้องเป็นของหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามี
สัญชาติไทย

	 (3)	 บรษิทัจ�ากดั	กรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ต้องเป็น
ผู้มีสัญชาติไทย	และทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ต้องเป็น
ของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย	และบริษัทจ�ากัด
นั้นต้องไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
	 (4)	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	กรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	
ต้องเป็นผูม้สีญัชาตไิทย	และทนุของบรษิทัฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายทั้งหมดเป็นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล
ธรรมดามีสัญชาติไทย
	 (5)	 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน	 บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนั้นต้องมีลักษณะตาม	(1)	(2)	(3)	หรือ	(4)
	 (6)	 ผูม้อี�านาจบรหิารจดัการของนติบิคุคลต้องเป็นบคุคล
ธรรมดามีสัญชาติไทย

 5.	 สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริม	ก�าหนดให้คณะ
กรรมการมีอ�านาจในการก�าหนดมาตรการส่งเสริมและสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม	ดังต่อไปนี้10 
	 (1)	 ก�าหนดให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนับแต่วัน
ได้รับการส่งเสริม	 ทั้งนี้	 ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บรกิารตามพระราชบญัญตันิีก่้อน	โดยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
	 (2)	 ก�าหนดให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร	
วัสดุ	 อุปกรณ์	 โดยออกประกาศตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากร	 ทั้งนี้คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งให้กรมศุลกากรส่งมอบ
ของให้ผู้ได้รับการส่งเสริม	 โดยถือเอกสารค�้าประกันของธนาคาร
พาณิชย์แทนการวางเงินประกันการช�าระอากรขาเข้า
	 (3)	 เงนิปันผลจากธรุกจิทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิซึง่ได้รบัยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม	(1)	 ไม่ต้องน�ามารวมค�านวณเพื่อเสีย
เงินได้	โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
	 (4)	 ค่าแห่งกู๊ดวิลล์	ค่าแห่งลิขสิทธิ์	หรือสิทธิอย่างอื่นจาก
ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ามารวมค�านวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้มีระยะเวลาไม่เกิน	5	 ปี	 โดยการตราเป็นพระราช-
กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
	 (5)	 เสนอคณะรัฐมนตรี	 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการให้	
ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์

7	 มาตรา	40	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	พ.ศ...
8	 มาตรา	17-22	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	พ.ศ...
9	 มาตรา	24	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	พ.ศ...
10	 มาตรา	29	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	พ.ศ...
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	 (6)	 เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือด้าน
การเงิน
	 (7)	ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโลจิสติกส์
	 (8)	 ส่งเสรมิการรวมกลุม่ของผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์และ
ผู้ใช้บริการ
	 นอกจากนี	้คณะกรรมการยงัมอี�านาจในการก�าหนดให้สทิธิ
ประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการ	 ซึ่งให้บริการตั้งแต่สองประเภทธุรกิจใน
สัญญาฉบับเดียว	 หรือผู ้ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการทีป่ระกอบกิจการในเขตสง่เสริมการลงทุน
หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม	 เช่น	
หักค่าเชื้อเพลิง	ค่าขนส่ง	ค่าไฟฟ้า	และค่าประปาสองเท่าของจ�า
นวนเงินที่เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์
ในการค�านวณภาษี	 ทั้งนี้	 โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม
ประมวลรัษฎากร	เป็นต้น11 
 
 6.	 การเพิกถอนสิทธิประโยชน	์ ก�าหนดให้คณะกรรมการ	
มีอ�านาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนใน
กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	และเงื่อนไขที่
ได้รับการส่งเสริม	 ทั้งนี้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ต่อรัฐทั้งหมดหรือบางส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย			
ก�าหนด12	

 
 7.	บทกาํหนดโทษ		ก�าหนดให้มมีาตรการลงโทษทางอาญา
ใน	2	กรณี	ได้แก่
	 (1)	 ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที	่ มี
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท13 
	 (2)	 กรณีผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิยื่นขอรับ
การส่งเสริมเป็นหุ้นส่วน	หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในนิติบุคคลที่
ขอรับการส่งเสริม	 มีโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	 ปรับไม่เกินห้าแสน
บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ14 
	 ทั้งนี้	 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการมี	
อ�านาจเปรียบเทียบได้15 

	 อย่างไรกต็าม	ถงึแม้ร่างพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันา
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส	์ พ.ศ....จะมุ่งให้การส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจของไทย	 แต่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยยังให้
ความกงัวลในส่วนของการให้ส่งเสรมิและพฒันาธรุกจิแก่ผูป้ระกอบ
การของไทยว่าควรจะต้องมุ่งให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแก่ผู้
ประกอบการรายย่อย	(SMEs)	อย่างจริงจังด้วยเพื่อให้สามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง	 เพราะส่วนมากผู้ประกอบ
การรายใหญ่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายฉบับ
นี้อยู่แล้ว	นอกจากนั้น	ยังมีความกังวลเกี่ยวกับอ�านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาฯว่าจะท�าได้จรงิหรอืไม่	โดย
เฉพาะการวางนโยบาย	ยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง	รวมทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์จะท�าได้มากน้อยเพียง
ใดเนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กระทรวงคมนาคม	
กระทรวงพาณิชย์	กรมสรรพากร	เป็นต้น	นอกจากนั้น	ผู้ประกอบ
ธุรกิจยังมีความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ยังขาดในเรื่องของส่งเสริม
และพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ด้านนี้	ตลอดจนการส่ง
เสริมให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการ
โลจิสติกส์ให้มากขึ้น	 ซึ่งข้อคิดเห็นเหล่านี้จะได้น�าไปเป็นประเด็น
เพือ่พจิารณาปรบัปรงุร่างพระราชบญัญตัฯิฉบบันีเ้พือ่เสนอเข้าสภา
นิติบัญญัติเพื่อการพิจารณาออกเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป

บทสรุป

	 การเตรยีมความพร้อมของภาคธรุกจิโลจสิตกิส์ไทยต่อการ
เปิดเสรกีารค้าและการบรกิารของกลุม่ประเทศอาเซยีน	เป็นโอกาส
ที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยจะต้องร่วมมือกันในการวางแผน
พฒันาธรุกจิโลจสิตกิส์ของไทยให้สามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการ
ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างจริงจังมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ขยายตลาดในการให้บรกิารไปยงักลุม่ประเทศอาเซยีนเองหรอืการ
ปรับตัวเพื่อให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการข้ามชาติที่
เปิดธุรกิจบริการในประเทศไทย	ซึ่งการผลักดันของภาครัฐเพื่อให้
มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย	
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ถือเป็นการเตรียม
ความพร้อมอย่างหนึ่งที่จะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจด้าน			

11	 มาตรา	30-31	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	พ.ศ...
12	 มาตรา	32-35	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	พ.ศ...
13	 มาตรา	36	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	พ.ศ...
14	 มาตรา	37	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	พ.ศ...
15	 มาตรา	39	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	พ.ศ....
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