
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจบริการ 
โลจสิตกิส์ไทยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงรุกจากประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 
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การเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• บริการขนสง่ 
– บริการขนสง่ทางทะเลระหวา่งประเทศ 
– บริการขนสง่ทางรางระหว่างประเทศ 
– บริการขนสง่ทางถนนระหว่างประเทศ 
– บริการขนสง่สินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ 
– บริการจดัส่งพสัดดุ่วน 

• บริการโลจิสติกส์ท่ีมิใช่ขนสง่ 
– บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเล 
– บริการรับฝากสินค้า จดัเก็บสินค้า และคลงัสินค้า 
– บริการตวัแทนขนสง่ 
– บริการตรวจสอบสินค้า 
– บริการบรรจภุณัฑ์ 
– บริการตวัแทนออกของรับอนญุาต (ชิปปิง้)  

2008 

อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ 

ให้ต่างชาติ
ถือหุ้นได้ 

49% 
2013 

2011 

ให้ต่างชาติ
ถือหุ้นได้ 

51% 

ให้ต่างชาติ
ถือหุ้นได้ 

70% 
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การอ านวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์ในอาเซียน 

• การอ านวยความสะดวกทางการค้าและศลุกากร 
– น าบทบญัญ ติขององค์การการค้าโลกว่าด้วยการประเมินราคาศลุกากร และกรอบความตกลงองค์การศลุกากรโลกมา

ใช้ 

– สง่เสริมการใช้ระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Logistics) 

– สง่เสริมการเปิดให้บริการด่านศลุกากร 24 ชัว่โมง เปิดให้บริการทกุวนั ตามดา่นการค้าท่ีมีความส าคญั 

– พฒันาระบบบริการเบ็ดเสร็จส าหรับพิธีการศลุกากรส าหรับการตรวจปลอ่ยสินค้า (Single Window) 

– แบ่งปันข้อมลูการอ านวยความสะดวกทางการค้าข้ามแดน 

– สง่เสริมหธรูกิจพฒันา Supply Chain เพ่ือช่วยในการวางแผนระหว่างกนั 

– สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งภาคธรุกิจกบัหน่วยงานศลุกากร 

– น าวิธีปฏิบตัิด้านการจดัการความเสี่ยงมาใช้ 

– สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีในการจดัการโซอ่ปุทาน เช่น RFID / GPS 
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การอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน 

• สง่เสริมการน ากฎระเบียบด้านโลจิสติกส์มาใช้อยา่งโปร่งใส 
• น ากรอบความตกลงการอ านวยความสะดวกการขนสง่สนิค้าข้ามแดนอาเซียนมาใช้ในทาง
ปฏิบตั ิ

• น ากรอบความตกลงการขนสง่ผา่นแดนมาใช้ในทางปฏิบตัิ 
• น ากรอบความตกลงการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบมาใช้ในทางปฏิบตัิ 
• สง่เสริมการเดนิเรือและการเดินอากาศภายในภมูิภาคและการเดนิเรือและการเดินอากาศ
ระหวา่งประเทศ 

• สง่เสริมการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการขนสง่ทางถนนและบริการตา่งๆ เพื่อเช่ือมตอ่การขนสง่
ระหวา่งกนั 

• สง่เสริมการมีสว่นร่วมของภาคเอกชนในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและบริการโลจิสติกส์ 
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2015 



ประตกูารค้าที่ส าคัญของไทยเช่ือมโยงกับกัมพชูา 

ดา่นอรัญประเทศ ดา่นปอยเปต 



ประตูการค้าที่ส าคัญของไทยเชื่อมโยงกับกัมพูชา 

ด่านคลองใหญ่ ด่านบ้านผักกาด 



ประตูการค้าที่ส าคัญของไทยเชื่อมโยงกับกัมพูชา 

ด่านช่องจอม ด่านช่องสะง า 



ประตูการค้าที่ส าคัญของไทยเชื่อมโยงกับลาว 

ด่านหนองคาย ด่านเวียงจันทน์ 



ประตูการค้าที่ส าคัญของไทยเชื่อมโยงกับลาว 

ด่านนครพนม ด่านมุกดาหาร 



ประตูการค้าที่ส าคัญของไทยเชื่อมโยงกับลาว 

ด่านเชียงของ ด่านช่องเม็ก 



ประตูการค้าที่ส าคัญของไทยเชื่อมโยงกับลาว 

ด่านท่าลี่ ด่านห้วยโก๋น 



ประตูการค้าที่ส าคัญของไทยเชื่อมโยงกับเมียนมาร ์

ด่านแม่สอด ด่านเมียวด ี



ประตกูารค้าที่ส าคัญของไทย
เช่ือมโยงกับเมียนมาร์ 

ดา่นแม่สาย 

ดา่นทา่ขีเ้หลก็ 



ประตูการค้าที่ส าคัญของลาวเช่ือมโยงเวียดนาม 

ด่านแดนสะหวัน ด่าน Lao Bao 
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ประเดน็อื่นๆ ภายใต้แผนการรวมกลุม่บริการโลจิสติกส์อาเซียน 

• เพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
– จดัท าวิธีปฏิบตัิด้านการให้บริการโลจิสติกส์ 
– สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในภมิูภาค 
– พฒันาฐานข้อมลูผู้ประกอบการให้บริการโลจิสติกส์ 

• การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
– ยกระดบัทกัษะทรัพยากรมนษุย์ด้วยการฝึกอบรมและจดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 
– การพฒันาหนงัสือรับรองมาตรฐานทกัษะของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
– การสง่เสริมการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศในภมิูภาค 

• การยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ 
– สง่เสริมการใช้เง่ือนไขทางการค้าและวิธีปฏิบตัิต่างๆ ให้หลายหลากเพิ่มขึน้ รวมถึง

การใช้ INCOTERMS เพ่ือสง่เสริมการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://topicstock.pantip.com/silom/topicstock/2006/11/B4846089/B4846089-0.jpg&imgrefurl=http://topicstock.pantip.com/silom/topicstock/2006/11/B4846089/B4846089.html&h=233&w=300&sz=48&hl=th&start=20&um=1&tbnid=8AC1kKCEvl1aSM:&tbnh=90&tbnw=116&prev=/images?q=logistics+service+provider&um=1&hl=th
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.vanwieren.nl/userfiles/Image/Origineel/van Wieren kalender 05-06.jpg&imgrefurl=http://www.vanwieren.nl/index_en.asp&h=567&w=850&sz=90&hl=th&start=19&um=1&tbnid=ueIioENIz-IW6M:&tbnh=97&tbnw=145&prev=/images?q=logistics+service+provider&um=1&hl=th
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กมัพชูา ลาว เมียนมาร ์ เวียดนาม 

พืน้ท่ี (ตร.กม.) 181,035 ตร.กม. 236,800 ตร.กม. 676,578 ตร.กม. 331,210 ตร.กม. 

ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 3 แหง่ 3 แหง่ 5 แหง่ 6 แหง่ 

ท่าเรือหลกัระหว่างประเทศ 2 แหง่ 6 แหง่ 3 แหง่ 7 แหง่ 

เส้นทางถนน (กม.) 44,709 กม. 39,568 กม. 34,377 กม. 195,468 กม. 

GDP (พนัล้านเหรียญสหรฐัฯ) 49.96 พนัลา้นเหรยีญ 11.68 พนัลา้นเหรยีญ 62.8 พนัลา้นเหรยีญ 186 พนัลา้นเหรยีญ 

GDP / Capita (เหรียญสหรฐัฯ) 3,300 เหรยีญ 5,000 เหรยีญ 4,700 เหรยีญ 5,600 เหรยีญ 

อตัราเติบโต GDP 7.0% 7.7% 7.7% 6.0% 

มลูค่าส่งออก (พนัล้านเหรียญ
สหรฐัฯ) 

7.57 
เสือ้ผา้ ไม ้ยาง ขา้ว 

2.8  
พลงังาน ไม ้กาแฟ แร่ 

10.31 
ก๊าซ ไม ้ถัว่ งา ประมง ขา้ว 

147 
สิง่ทอ รองเทา้ อเิลก็ทรอนิกส ์อาหาร 

ตลาดส่งออกส าคญั อเมรกิา องักฤษ เยอรมนั แคนาดา ไทย จนี เวยีดนาม ไทย จนี อนิเดยี ญีปุ่่ น อเมรกิา จนี ญีปุ่่ น 

มลูค่าน าเข้า (พนัล้านเหรียญ
สหรฐัฯ) 

10.58 
เชือ้เพลงิ บุหรี ่ทองค า วสัดุก่อสรา้ง 

เครื่องจกัร 

4.1 
เชือ้เพลงิ เครื่องจกัร สนิคา้

อุปโภคบรโิภค 

12.53 
ปิโตรเลยีม เสน้ใย ปุ๋ ย 

พลาสตกิ เครื่องจกัร ซเิมนต ์

138.6 
เครื่องจกัร ปิดตรเลยีม เหลก็ 
อเิลก็ทรอนิกส ์พลาสตกิ 

ตลาดน าเข้าส าคญั ไทย จนี เวยีดนาม สงิคโปร ์ ไทย จนี เวยีดนาม จนี ไทย สงิคโปร ์ญีปุ่่ น  จนี เกาหล ีสงิคโปร ์ญีปุ่่ น 

ค่าแรงขัน้ต า่ 130 บาท/วนั 100 บาท/วนั 95 บาท/วนั 147 บาท/วนั 



นโยบายการค้าและการขนส่งของ สปป.ลาว 
 เศรษฐกิจลาว 38% ขึน้อยู่กบัภาคบริการ 24% ภาคเกษตรกรรม และ 32% 
ภาคอตุสาหกรรม โดยอตุสาหกรรมส าคญั ได้แก่ เหมืองแร่ ไม้ ไฟฟ้า เกษตร และ
เกษตรแปรรูป ยาง สิ่งทอ ซิเมนต์ และการทอ่งเท่ียว    

  Convert from Land Locked Country to Land Linked Country การขนส่งทาง
ถนนในลาวมีสดัสว่นมากคิดเป็น 98% ของการขนส่งผู้ โดยสาร และ 86% ของการ
ขนสง่สนิค้า 

 กระทรวงโยธาธิการและขนสง่ (Ministry of Public Works and Transport - 
MPWT) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารและการจดัการขนส่ง โดยกฎหมาย
ส าคญัของลาว ได้แก่ กฎหมายการขนส่งตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ กฎหมายการจราจร
ทางบก กฎหมายการขนส่งทางบก ซึง่ใช้ก ากบัการประกอบธุรกิจขนสง่ ลานวางกองตู้
สินค้า สถานีตู้สินค้า จดุพกัรถ การจดัตัง้ดา่นชัง่น า้หนกับรรทกุ และธุรกิจโลจิสติกส์  

 นโยบายการขนสง่ของลาว “การพัฒนาระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนการเตบิโตอย่างยั่งยืน การลดความยากจน การเช่ือมโยงระหว่าง
ภมูภิาคเพื่อให้ลาวปรับเปล่ียนจากประเทศที่ไม่มีดินแดนติดทะเลมาเป็น
ประเทศที่มีดนิแดนเช่ือมโยงและเป็นศูนนย์กลางโลจิสตกิส์ในปี ค.ศ.2020 
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงระบบการขนส่งเข้ากับเขตอุตสาหกรรมและ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในอนุภมูภิาคลุ่มน า้โขง (GMS)” 
 Chackrit Duangphastra,PhD 18 



เคล็ดลับการเข้าไปลงทุนท าธุรกิจรับจดัการขนส่งในลาว 
• สามารถเข้าไปถือหุ้นในธุรกิจตวัแทนรับจดัการขนสง่สนิค้าใน สปป.ลาว โดยถือหุ้นได้ไมเ่กิน 49% ยกเว้น
กรณีเข้าไปจดัตัง้ส านกังานสาขาหรือส านกังานผู้แทน สามารถถือหุ้นข้างมากได้ และต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารการลงทนุตา่งชาติของลาว และในกรณีวา่จ้างพนกังานลาว ผู้ลงทนุ
ตา่งชาติจะต้องให้การฝึกอบรมลกูจ้างคนลาวเพื่อยกระดบัทกัษะฝีมือเพิ่มขึน้ หรือสง่ลกูจ้างลาวไปฝึกอบรม
ในตา่งประเทศ 

• ธุรกิจรับจดัการขนสง่สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นกรุงเวียงจนัทน์ เน่ืองจากเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกั นอกจากนี ้ยงัมี
ตามดา่นการค้าชายแดนที่ส าคญั ได้แก่ ดา่นสะพานมิตรภาพ (เวียงจนัทน์) ดา่นบอ่เตน็ (แขวงหลวงน า้ทา) 
ดา่นแดนสะหวนั และดา่นสะหวนันะเขต (แขวงสะหวนันะเขต) ดา่นห้วยทราย (แขวงบอ่แก้ว) ดา่นหนองนก
เค่ียน (แชวงอตัตะปือ) ดา่นทา่แขก และดา่นนาพา (แขวงค ามว่น) ดา่นวงัเตา (แขวงจ าปาสกั) ดา่นแก่นท้าว 
(แขวงไชยบรีุ) ดา่นปากซนั (แขวงบอลคิ าไซ) 

• ใช้การจบัมือกบัผู้ประกอบการในสมาคม Lao Freight Forwarders Association (LIFFA) และเน้นจบักลุม่
ลกูค้าไทยท่ีมีการน าเข้าและสง่ออกสนิค้ากบัลาว โดยสนิค้าที่ส าคญั เช่น น า้มนัส าเร็จรูป อาหาร สนิค้า
อปุโภคบริโภค เคร่ืองจกัร ปนูซเิมนต์และอปุกรณ์ก่อสร้าง 



นโยบายการค้าและการขนส่งของเมียนมาร์ 
 เศรษฐกิจเมียนมาร์ 42% ขึน้อยู่กบัภาคบริการ 38% ภาคเกษตรกรรม และ 21% ภาคอตุสาหกรรม โดย
อตุสาหกรรมส าคญั ได้แก่ เกษตรแปรรูป ผลิตภณัฑ์ไม้ แร่ ซิเมนต์ วสัดกุ่อสร้าง พลงังาน สิ่งทอ อญัมณี 

 กระทรวงการขนสง่เมียนมาร์ก าหนดนโยบาย 9 ด้าน (1) พฒันาการใช้ประโยชน์อย่างเตม็ขีดความสามารถ
เพ่ือกระตุ้นการพฒันาเศรษฐกิจ (2) ขยายและรักษาโครงสร้างพืน้ฐานการขนสง่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและสงัคม โดยเฉพาะบริการขนถ่ายสินค้า ณ ทา่อากาศยาน และทา่เรือ (3) เพ่ือ
สร้างความเช่ือถือได้ของระบบการขนส่งภายในประเทศและการขนสง่ระหว่างประเทศ ตลอดจนพฒันาการ
ขนสง่ในพืน้ท่ีชายแดนและการเช่ือมโยงระหวา่งชนชาติในเมียนมาร์ (4) เพ่ือปรับปรุงระบบการขนส่งใน
แมน่ า้ล าคลองให้สามารถเดินเรือได้ตลอดปี (5) เพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการขนสง่ทางอากาศและทาง
น า้ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศและข้อก าหนดสิ่งแวดล้อม (6) เพ่ือยกระดบัการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ ทกัษะการจดัการ และประยกุต์ใช้เทคโนลยีขัน้สงูเพ่ิมขึน้ (7) ปฏบิัตติามตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวกับสาขาการขนส่ง (8) พฒันาระบบการขนส่ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ และ (9) ผลักดันการด าเนินตามแผนการขนส่งในระดับประเทศ อนุภมูภิาค และระหว่าง
ประเทศ 

 สมาคมโลจิสติกส์ที่ส าคญัของเมียนมาร์ ได้แก่ Myanmar International Freight Forwarder’s Association (MIFFA), 
Myanmar Container Trucks Association (MCTA), Highways Freight Transportation Services Association, UMFCCI  
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เคล็ดลับการเข้าไปลงทุนท าธุรกิจรับจดัการขนส่งในเมียนมาร์ 
• สามารถเข้าไปถือหุ้นในธุรกิจตวัแทนรับจดัการขนสง่สนิค้าในเมียนมาร์ โดยถือหุ้นได้ตัง้แต ่35 % ถงึ 100%  โดย
กิจการฯ ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายบริษัทของเมียนมาร์ ไมอ่นญุาตให้คนต่างชาติถือครองท่ีดินแตอ่นญุาตให้ทา
สญัญาเช่าระยะยาวจากรัฐบาลเมียนมาร์ได้ กิจการของคนตา่งชาติต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบีย้ร้อยละ 15 ภาษี
รอยลัตีจ้ากคา่ใช้สิทธิร้อยละ 20 ภาษีท่ีจ่ายให้รัฐและเทศบาลจากการทาสญัญาร้อยละ 3.5 ภาษีท่ีจ่ายให้แก่ผู้ รับเหมา
ตา่งชาติร้อยละ 3  

• อนญุาตให้คนตา่งชาติทางานเป็นผู้บริหาร ผู้จดัการ และผู้ เช่ียวชาญ และต้องปฏิบตัิตามกฎหมายการลงทนุตา่งชาติ 
กฎหมายแรงงานเมียนมาร์ และกฎหมายคนเข้าเมืองเมียนมาร์ โดยอนญุาตให้คนตา่งชาติมาทางานได้คราวละไมเ่กิน 
1 ปี และต่ออายไุด้   

• ธุรกิจรับจดัการขนสง่สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นกรุงยา่งกุ้ง เน่ืองจากเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกั นอกจากนี ้ยงัมีตามดา่นการค้า
ชายแดนท่ีส าคญั ได้แก่ ดา่นเมียวดี และดา่นมเูซ 

• ใช้การจบัมือกบัผู้ประกอบการในสมาคม Myanmar International Freight Forwarders Association (MIFFA) และ
เน้นจบักลุม่ลกูค้าไทยที่มีการน าเข้าและสง่ออกสินค้ากบัเมียนมาร์ โดยสินค้าท่ีส าคญั เช่น น า้มนัส าเร็จรูป อาหาร 
สินค้าอปุโภคบริโภค เคร่ืองจกัร ปนูซิเมนต์และอปุกรณ์ก่อสร้าง อาหารทะเล 



นโยบายการค้าและการขนส่งของเวียดนาม 

 เศรษฐกิจเวียดนาม 42% ขึน้อยู่กบัภาคบริการ 19% ภาคเกษตรกรรม และ 39% 
ภาคอตุสาหกรรม โดยอตุสาหกรรมส าคญั ได้แก่ อาหารแปรรูป สิ่งทอ รองเท้า 
เคร่ืองจกัร เหล็ก ซิเมนต์ ยางรถยนต์ น า้มนั และอปุกรณ์สื่อสาร  

นโยบาการขนสง่และโลจิสติกส์ของเวียดนาม ให้ความส าคญักบัการขนสง่ทางน า้และ
อากาศ มากกวา่การขนสง่ทางถนน ทัง้นี ้ในสว่นของถนน เน้นการเช่ือมโยงกบั
ประเทศเพ่ือนบ้านผ่านระบบ express way เช่น จีน กมัพชูา และลาว ตลอดจน
ปรับปรุงเส้นทางดว่นสาย North South Expressway เช่ือมโยงเมืองตอนเหนือ กลาง 
และใต้  

หน่วยงานภาครัฐท่ีมีความส าคญั ได้แก่ Vietnam Road Administration  
หน่วยงานเอกชนท่ีส าคญัของเวียดนาม ได้แก่ Vietnam Chamber of Commerce 

and Industry, Vietnam Logistics Business Association, HCM City Cargo 
Transport Association 
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เคล็ดลับการเข้าไปลงทุนท าธุรกิจรับจดัการขนส่งในเวียดนาม 
• สามารถเข้าไปถือหุ้นในธุรกิจตวัแทนรับจดัการขนสง่สนิค้าในเวียดนามได้ โดยถือหุ้นได้ถงึ 100% แตต้่องจด
ทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดัเทา่นัน้ (ห้ามจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นสว่นฯ) 

• แตล่ะกิจการห้ามมีคนตา่งชาติท างานในสดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด และใน
กิจการขนาดเลก็ อนญุาตให้มีคนตา่งชาติทางานในระดบัผู้บริหาร ผู้จดัการ และผู้ เช่ียวชาญได้ไมเ่กิน 3 คน 
โดยให้พานกัในเวียดนามได้ไมเ่กินคราวละ 3 ปี   

• ธุรกิจรับจดัการขนสง่สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นนครโฮจิมินต์ และกรุงฮานอย และดา่นการค้าชายแดนที่ส าคญั 
ได้แก่ (1) ดา่น Moc Bai  (2) ดา่น Lao Bao และ (3) ดา่นหลงัเซิน 

• ใช้การจบัมือกบัผู้ประกอบการในสมาคม Vietnam Logistics Business Association (VLA) และเน้นจบั
กลุม่ลกูค้าไทยท่ีมีการน าเข้าและสง่ออกสนิค้ากบัเวียดนาม โดยสนิค้าที่ส าคญั เช่น พลาสติก เคมีภณัฑ์ 
เคร่ืองจกัรกล สิง่ทอและเสือ้ผ้า  



กัมพชูา 
• กมัพชูาปฏิรูปเศรษฐกิจและด าเนินนโยบายเปิดตลาดการค้าเสรีอย่างมากนบัตัง้แตปี่ 
ค.ศ.2004 โดยมีเปา้หมายเพ่ือสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจ การจ้างงาน และลด
ปัญหาความยากจน  

• เศรษฐกิจของกมัพชูาขึน้อยู่กบัการสง่ออกสนิค้าเทคโนโลยีน้อย แตเ่ป็น Labor 
Intensive โดยเฉพาะเสือ้ผ้า / รองเท้าเพ่ือสง่ปอ้นตลาดสหรัฐอเมริกาและยโุรป และ
ขึน้อยู่กบัการทอ่งเที่ยวและการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สว่นสินค้าน าเข้าสว่นใหญ่
เป็นเคร่ืองจกัร อาหาร และน า้มนัเชือ้เพลิงที่น าเข้าจากประเทศในเอเชีย  

• ปัจจบุนั รัฐบาลกมัพชูามีนโยบายขยายฐานภาษีเพื่อสร้างรายได้แก่รัฐเพิ่มมากขึน้ 
เช่น การเพ่ิมการเก็บภาษีรถยนต์ ภาษีน า้มนัเชือ้เพลิง และภาษีที่ดินและอาคาร 
ตลอดจนกระจายกลุม่สนิค้าสง่ออกหลกัเพิ่มเติมจากเดิมที่ขึน้อยู่กบัการสง่ออก
เสือ้ผ้าและรองเท้า โดยกลุม่สินค้าที่รัฐให้การส่งเสริมการผลติและสง่ออก ได้แก่ ข้าว
อินทรีย์ (White Gold) ยางพารา มนัส าปะหลงั สินค้าประมง ผกั ผลไม้ ผลิตภณัฑ์ไม้ 
ถัว่ ไหม ปศสุตัว์ มะมว่งหิมพานต์ ข้าวโพด เบียร์ ท่องเที่ยว แรงงงาน การขนสง่ และ
บริการธุรกิจ 
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นโยบายการขนส่งและโลจสิตกิส์ของ
กัมพชูา 
การขนสง่ทางถนนในกมัพชูามีสดัสว่นคิดเป็น 95% ของการขนสง่
ผู้ โดยสารและสินค้า  โดยต้นทนุโลจิสติกส์ของกมัพชูาสงูกวา่ไทย
ถงึร้อยละ 33 และสงูกวา่เวียดนามร้อยละ 30     

กระทรวงโยธาธิการและขนสง่ (Ministry of Public Works and 
Transport - MPWT) ออกใบอนญุาตประกอบการขนสง่
ภายในประเทศและข้ามพรมแดน 

กระทรวงพาณิชย์ (Moc) รับจดทะเบียนธุรกิจทกุประเภท รวมทัง้
ขนสง่ คลงัสินค้า ลานวางกองตู้สินค้า โลจิสติกส์ และตวัแทนขนสง่ 
ตลอดจนก าหนดสนิค้าท่ีมีมาตรการควบคมุการน าเข้าและสง่ออก 

สภาการพฒันาแหง่กมัพชูา (CDC) และคณะกรรมการการลงทนุ
กมัพชูา ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายสง่เสริมการลงทนุ และให้
ข้อเสนอแนะการยกเว้นอากรและภาษี ตลอดจนประสานการจดัท า 
Work Permit คนตา่งชาติ  
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เคล็ดลับการเข้าไปลงทุนท าธุรกจิรับจดัการขนส่งในกัมพชูา 
• สามารถเข้าไปถือหุ้นในธุรกิจตวัแทนรับจดัการขนสง่สนิค้าในกมัพชูาได้ โดยถือหุ้นได้ถงึ 100% แตมี่เง่ือนไข
วา่ต้องมีการฝึกอบรมแก่พนกังานชาวกมัพชูาและสง่เสริมให้ท างานก้าวสูต่ าแหน่งระดบัสงูในองค์การ แต่
ในทางปฏิบตัิควรใช้การร่วมทนุ 

• ธุรกิจรับจดัการขนสง่สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นกรุงพนมเปญ สีหนวุิลล์ และดา่นการค้าชายแดนที่ส าคญั ได้แก่ (1) 
ดา่น Bavet ของกมัพชูา เช่ือมกบัดา่น Moc Bai ของเวียดนาม (2) ดา่น Trapeang Phlong ของกมัพชูา 
เช่ือมกบัดา่น Xamat ของเวียดนาม (3) ดา่น Lork, Preak Chak ของกมัพชูา เช่ือมกบัดา่น Xa Xia ของ
เวียดนาม (4) ดา่น Phnom Den ของกมัพชูา เช่ือมกบัดา่น Tinh Bien ของเวียดนาม และ (5) ดา่น Poi 
Pet ของกมัพชูา เช่ือมกบัดา่นอรัญประเทศของไทย  

• ใช้การจบัมือกบัผู้ประกอบการในสมาคม Cambodia Freight Forwarders Association (CAMFFA) และ
เน้นจบักลุม่ลกูค้าไทยท่ีมีการน าเข้าและสง่ออกสนิค้ากบักมัพชูา โดยสนิค้าที่ส าคญั เช่น ปนูซเิมนต์ วสัดุ
ก่อสร้าง อญัมณีและเคร่ืองประดบั สนิค้าอปุโภคบริโภค เคร่ืองด่ืม 



Questions and Answers 
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