


การอํานวยความสะดวกทางการคา และผลกระทบตอการคาของประเทศไทยการอํานวยความสะดวกทางการคา และผลกระทบตอการคาของประเทศไทย

การนําเสนอแบงออกเปน 4 สวน ไดแก

1.  การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทยในกรณี 

สินคาสงออก

o นําเสนอโดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และดร.ดนุพล อริยสัจจากร

(คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

2.  การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาตอการคา

ระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

o นําเสนอโดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี 

(คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

หนาที่ 2



การอํานวยความสะดวกทางการคา และผลกระทบตอการคาของประเทศไทยการอํานวยความสะดวกทางการคา และผลกระทบตอการคาของประเทศไทย

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบดานพิธีการศุลกากร

ของประเทศไทย

o นําเสนอโดย ดร. ภาณุทัต สัชฌะไชย 

(คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

4. การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและความสอดคลอง

ของนโยบายภาครัฐ: กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

o นําเสนอโดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ

(คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

หนาที่ 3



การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของ

ประเทศไทยในกรณีสินคาสงออก
ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ

ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



ที่มาและความสําคัญ (1)ที่มาและความสําคัญ (1)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• Staples (2002) ไดใหคําจํากัดความของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาดงันี้

“การลดตนทุนทางการคาใหกับทกุฝายทีเ่กี่ยวของโดยการกําจดัอุปสรรคอันเกิด

เนื่องจากกฏหมาย การบงัคับใชกฏหมาย และการจดัการที่ไมจําเปนที่ทําให

ตนทุนและกระบวนการในการสงออกสินคาขามแดนเพิ่มสูงขึ้น”

• การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาจงึมีความหมายทีก่วางกวาการ

เปดการคาเสรี

• ประเทศไทยไดมีการจดัตัง้แผนแมบทในการพัฒนาโลจิสตกิสของประเทศขึ้น

ในชวงปค.ศ. 2007-2011 โดยมีวตัถปุระสงคเพื่อปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก

ทางการคา รวมถงึการสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมโลจิสติกสและ

อุตสาหกรรมสนับสนุนของประเทศไทย

โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

หนาที่ 5



ที่มาและความสําคัญ (2)ที่มาและความสําคัญ (2)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• โดยมแีผนยุทธศาสตรประการหนึ่งเพื่อการปรับปรุงสิ่งอํานวย

ความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) 

ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกสแบบ Single Window 

e-Logistics (SWeL) และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

กระบวนการคามากขึ้น

• ในปจจุบันประเทศไทยถูกจัดอันดบัดัชนีดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกทางการคาโดย World Bank ในลําดับที่ 31 จาก 151 

ประเทศ ในปค.ศ. 2006-2008

ที่มา: World Trade Indicator 2008

โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร
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• ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกทางการคาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการคาระหวาง

ประเทศ ลดตนทุนทางการคาที่ไมจําเปน อันจะนํามาสูการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

• คณะผูวิจัยจึงทําการประเมินผลกระทบของการปรับปรุงสิ่ง

อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตอการคาระหวาง

ประเทศและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

• ในงานศึกษานี้จะจํากัดการศึกษาที่สิ่งอํานวยความสะดวกทาง

การคาในขาการสงสินคาออก (export) เทานั้น

ที่มาและความสําคัญ (3)ที่มาและความสําคัญ (3)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจ
จากร
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• ตนทนุที่เกี่ยวเนื่องจากสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

o ตนทุนทางตรง

ตนทุนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ หรือขั้นตอนในการ

ดําเนินธุรกรรมทางการคาโดยตรง 

o ตนทนุทางออม

ตนทุนที่เกิดมูลคาของสินคาที่เสียหายไปเนื่องจากความ

ลาชาอันเกิดจากขั้นตอนในการดําเนินธุรกรรมทางการคา

วิธกีารศึกษาวิธกีารศึกษา

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจ
จากร
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• ทําการสํารวจผูประกอบการทั้งสิ้น 502 ราย แบงเปนผูประกอบการ

ในสินคาประเภทเกษตร อาหาร และอาหารแปรรูป และ

ผูประกอบการสินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยแบงตนทนุจากสิ่ง

อํานวยความสะดวกทางการคาออกเปน

o  ตนทุนที่เกี่ยวเนื่องจากการตรวจสอบมาตรฐานสินคา

o  ตนทุนที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการศุลกากร

o  ตนทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนยายสินคาจากแหลงผลิตมายังทาเรือ

การสาํรวจผูประกอบการ (1)การสาํรวจผูประกอบการ (1)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

หนาที่ 9



• ระยะเวลาที่เกี่ยวเนื่องจากสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาจะ
แบงออกเปน
o การตรวจสอบมาตรฐานสินคา
o พิธีการศุลกากร
o การใชบรกิารทาเรือ
o การเคลื่อนยายสินคาจากโรงงานมายังทาเรือ

การสาํรวจผูประกอบการ (2)การสาํรวจผูประกอบการ (2)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

หนาที่ 10



• สัดสวนผูประกอบการจากการสํารวจแยกตามภาคการผลิต

การสาํรวจผูประกอบการ (3)การสาํรวจผูประกอบการ (3)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

หนาที่ 11



• ตนทุนจากสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาแยกตามประเภทสินคาและประเภทตนทุน

การสาํรวจผูประกอบการ (4)การสาํรวจผูประกอบการ (4)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

หนาที่ 12



• สัดสวนตนทุนสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

การสาํรวจผูประกอบการ (5)การสาํรวจผูประกอบการ (5)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

หนาที่ 13



• ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในกระบวนการที่เกี่ยวเนือ่งกับสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาแยกตาม

ประเภทสินคาและประเภทกิจกรรม

การสาํรวจผูประกอบการ (6)การสาํรวจผูประกอบการ (6)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

หนาที่ 14



• สัดสวนของระยะเวลาที่เสยีไปในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งอํานวยความสะดวกทาง

การคาแยกตามประเภทกิจกรรม

การสาํรวจผูประกอบการ (7)การสาํรวจผูประกอบการ (7)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

หนาที่ 15



• การลดเวลา (ตนทุนทางออม) ลงรอยละ 1 จะสงผลใหมูลคา

การสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 0.0027

• การลดคาใชจาย (ตนทุนทางตรง) ลงรอยละ 1 จะสงผลให

มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 0.32

ผลการวิเคราะหสวนแรกผลการวิเคราะหสวนแรก

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร
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สินคาเกษตร สินคาอื่น ๆ เฉลี่ย

ตนทุนทางตรง (สิงคโปร เฉลี่ยรอยละ 6.234)

ตนทุนการตรวจรับรองมาตรฐาน

(รอยละของมูลคาสงออก)

2.53 2.34 2.41

ตนทุนจากการจัดเก็บสินคา

(รอยละของมูลคาสงออก)

2.24 1.84 1.98

ตนทุนการผานพิธีการศุลกากร

(รอยละของมูลคาสงออก)

3.52 3.53 3.53

รวม 8.29 7.71 7.92

ตนทุนทางออม (สิงคโปรเฉลี่ย 4.22 วัน)

เวลาที่เสียไปในการตรวจรับรองมาตรฐาน 
(วัน)

3.47 3.78 3.68

เวลาที่เสียไปในการขนสง (วัน) 2.79 2.31 2.45

เวลาที่เสียไปจากบริการของทาเรือ (วัน) 0.77 0.76 0.76

เวลาที่เสียไปจากการผานพิธีการศุลกากร

ในประเทศ (วัน)

2.34 2.32 2.33

รวม 9.37 9.17 9.22

ตนทุนคาขนสงของประเทศไทยตนทุนคาขนสงของประเทศไทย

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร
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ประเทศ ลดตนทุน

ทางตรง

ลดตนทุน

ทางออม

ลดตนทุนทั้งสอง

ไทย 46.38 -0.54 40.70

อาเซียน -15.63 -0.45 -16.80

ประเทศอื่น ๆ -40.72 0.62 -39.64

มูลคาผลผลิตรวมของประเทศ (รอยละ)

ปริมาณผลผลิตรวมของประเทศ (รอยละ)
ประเทศ ลดตนทุนทางตรง ลดตนทุน

ทางออม

ลดตนทุนทั้งสอง

ไทย 52.39 -0.37 47.66

อาเซียน 0.76 0.06 0.77

ประเทศอื่น ๆ 0.55 -0.11 0.76

มูลคาและปริมาณผลผลิตรวมของประเทศไทยมูลคาและปริมาณผลผลิตรวมของประเทศไทย

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

หนาที่ 18



ประเภทสินคา ประเทศไทย อาเซียน ประเทศอื่น ๆ
การปรับลดตนทุนทางตรง

เกษตร 578.307 1,324.99 ‐7,935.63

อุตสาหกรรม 25,254.82 5,896.38 ‐29,720.58
บริการ 9,859. 94 722.46 ‐10,582.26

การปรับลดตนทุนทางออม

เกษตร 40.71 -196.13 -80.50

อุตสาหกรรม -47.73 -37.55 795.52

บริการ ‐109.77 ‐1,406.35 -24,655.28

การปรับลดตนทุนทางตรงและทางออม

เกษตร 1,693.10 889.45.00 -9,046.23

อุตสาหกรรม 29,483.60 5,549.60 -33,293.98

บริการ 9,909.34 700.61 -10,609.96

ดุลการคาระหวางประเทศ (ลานดอลลารสหรัฐ)ดุลการคาระหวางประเทศ (ลานดอลลารสหรัฐ)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

หนาที่ 19



ประเทศ ลดตนทนุ

ทางตรง

ลดตนทนุ

ทางออม

ลดตนทนุทั้งสอง

ไทย -4.00 -0.17 -4.73

อาเซียน -16.26 -0.50 -17.44

ประเทศอื่น ๆ -41.07 0.72 -40.12

ดัชนีราคาของประเทศ (รอยละ)

ดัชนีราคาของประเทศไทยดัชนีราคาของประเทศไทย

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

หนาที่ 20



• การปรับปรุงพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

– กระจายอํานาจใหกับเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานเปนผูแทนของหนวยงาน 

NSW ใหสามารถทําการตัดสินใจและดําเนินการทีเ่กี่ยวของกับการออก

เอกสารที่จําเปนตองใชในกระบวนการการคาไดอยางเพียงพอ

– กําหนดแนวทางในกระบวนการตรวจสอบยอนหลังของพิธีการศุลกากร

อยางชัดเจน รวมถึงการกําหนดบทลงโทษในลักษณะของคดีแพง

มากกวาการใชระเบียบของศุลกากรในปจจุบันซึ่งทําใหเกิดชองวางใน

การคอรัปชั่นของเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ

– ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายขอมูลใหมีความเสถียร

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (1)ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (1)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร
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• การปรับปรุงระบบคมนาคมขนสงภายในประเทศ

– การเรงรัดโครงการพัฒนาระบบรางคูและระบบรถไฟความเร็วสูง 

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ใกลทาเรือแหลมฉบัง 

และนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่สําคัญ 

– การพัฒนาระบบการขนสงทางน้ํา ทาเรือ รวมไปถึงระบบรางทางน้ํา

และทางทอ ซึง่จะชวยใหขนสงสินคาไดในปริมาณที่มาก และใชตนทนุ

ที่ลดลง

– การจัดตั้งศูนยกระจายสินคาและคลังสินคาใหกระจายทุกภูมิภาคและ 

ณ จุดสําคัญตาง ๆ เชน บริเวณทาเรือและทารถตาง ๆ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (2)ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (2)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร
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• การลดตนทุนในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา

– การผลักดันการเจรจาขอตกลงในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

สินคารวมกัน (Mutual Recognition Agreement - MRA) ทั้งในระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี 

– การพัฒนาบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาของหนวยงาน

รัฐของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วทัดเทียมกับหอง

แล็บของศูนยตรวจสอบสากล 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (3)ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (3)

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศไทย

ในกรณีสินคาสงออก

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร
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การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวก

ทางการคาตอการคาระหวางประเทศของไทยใน

กรณีของทาเรือ
รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



คําถามของบทความชิ้นนี้คือ 

“ประสิทธิภาพของการขนสงทางเรือระหวางประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

สิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาทั้งนี้พิจารณาจากทาเรือเดินทะเล”

ขอบเขตของการศึกษา 

“วิเคราะหปญหาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา โดยการสงออกทาง

เรือ และจะลงลึกในดานพิธีการศุลกากร กฎระเบียบ และมาตรการที่

เกี่ยวของกับการขนสงทางเรือ ประกอบกับการวิเคราะหเชิงปริมาณ เพื่อ

พิจารณาประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐานของทาเรือกรุงเทพ และ

ทาเรือแหลมฉบัง”

การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

ตอการคาระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงควัตถุประสงค

หนาที่ 25



ทาเรือกรุงเทพนั้นจะมีหนาที่เปนผูจัดหาและอํานวยความ

สะดวกในเรื่องของการปลูกสรางสถานที่ สวนเครื่องมือ 

เครื่องใชตางๆในการดําเนินการจะเปนหนา ที่ของ

ศุลกากรทาเรือกรุงเทพจัดหาดวยตนเอง

การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

ตอการคาระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประสานงานระหวางกรมศุลกากรกบัการทาเรือการประสานงานระหวางกรมศุลกากรกบัการทาเรือ

หนาที่ 26



1. ปญหาเรื่ องพื้นที่ คับแคบ  สงผลใหการวางแผนพื้นที่ 

(Layout) ไมมีความเหมาะสม ยกตัวอยางเชน เครื่อง X-ray 

วางอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสม

2. ปญหาดานการจราจร เนื่องจากในกรุงเทพกําหนดเวลาให

รถบรรทุกวิ่ง ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่รถบรรทุกวิ่งได รถจํานวน

มากจะมาติดขัดหรือรอกันที่ Sub-gate ดังนั้นหากเกิดตอง 

X-ray ยิ่งตองเสียเวลามากขึ้น

การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

ตอการคาระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปญหาของทาเรือกรุงเทพในปจจุบันปญหาของทาเรือกรุงเทพในปจจุบัน

หนาที่ 27



การบริหารและจัดการของทาเรือแหลมฉบังนั้นมีลักษณะเปนการใหสัมปทานแกผูประกอบการ

เอกชน

การรับจาง (hiring contract) ผูประกอบการจะทําการรับจางจากทาเรือแหลม

ฉบังเพื่อประกอบกิจกรรมภายในทาเรือ 

สัมปทาน ที่มีลักษณะเปนคาเชารายปและมีสัญญาระยะยาว

บริษัทผูรับสัมปทานกําหนดจํานวนตูลวงหนา ถา

หากมีปริมาณการขนตูสินคาเกินจากที่ไดแจงไว 

จะตองชําระสวนตางที่ทําเกินใหการทาเรือ แตหาก

ขนสินคาขาดก็ตองชําระคาปรับ

การจายเงินคงที่ตลอดชวงอายุสัญญา จายเงินใหทาเรือแหลมฉบังเทาเดิม แตมี

ขอกําหนดเพิ่มเติมใหสรางสาธารณูปโภค 

(infrastructure) หากหมดสัญญาอุปกรณสิ่ง

ปลูกสรางดังกลาวจะตกเปนของทาเรือ 

การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

ตอการคาระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการทาเรือแหลมฉบังการบริหารจัดการทาเรือแหลมฉบัง
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• มีหนาที่หลักคือการใหบริการ

และจัดเก็บภาษีอากรสําหรับ

สินคานําเขาและสงออก

• มีพื้นที่ รับชอบครอบคลุมเขต

พื้นที่จังหวัดชลบุ รีทั้งจังหวัด 

(ยกเวนอําเภอสัตหีบ)

• มีหน าที่ เปนผู จั ดหาและ

อํานวยความสะดวกในเรื่อง

ของการปลูกสรางสถานที่ 

• เครื่องมือ เครื่องใชตางๆใน

การดําเนินการจะเปนหนาที่

ของ ศุลกากรแหลมฉบั ง

จัดหาดวยตนเอง

ภาพรวมการทํางานของกรม

ศุลกากรแหลมฉบัง

ภาพรวมการทํางานของกรม

ศุลกากรแหลมฉบัง
การประสานงานระหวางกรม

ศุลกากรกับการทาเรือ

การประสานงานระหวางกรม

ศุลกากรกับการทาเรือ

การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

ตอการคาระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประสานงานระหวางกรมศุลกากรกบัทาเรือแหลมฉบังการประสานงานระหวางกรมศุลกากรกบัทาเรือแหลมฉบัง
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1.ผูประกอบการไม มีความใส ใจในเรื่องของการทําให

กระบวนการทางเอกสารของกรมศุลกากรแลวเสร็จ

2.พนักงานที่ มีความรับผิดชอบในเรื่องของการตรวจแก

เอกสารหลังการสงออก (post audit) มีไมเพียงพอ

การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

ตอการคาระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปญหาปจจุบันของกรมศุลกากรแหลมฉบังปญหาปจจุบันของกรมศุลกากรแหลมฉบัง

หนาที่ 30



พบปญหาในเรื่องหนาที่

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 

ยกตัวอยางเชน หากเกิด

ปญหาตองเปดตูตรวจสอบ

สินค าจากจุดกอง ตู  จะ

พบวาไมมีผู รับสัมปทาน

ทาเรือทาใดรับผิดชอบใน

การเคลื่อนยายตูสินคาไป

ยังจุด X-rays

พบปญหาในเรื่องหนาที่

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 

ยกตัวอยางเชน หากเกิด

ปญหาตองเปดตูตรวจสอบ

สินค าจากจุดกอง ตู  จะ

พบวาไมมีผู รับสัมปทาน

ทาเรือทาใดรับผิดชอบใน

การเคลื่อนยายตูสินคาไป

ยังจุด X-rays

ทาเรือแหลมฉบังควรจะมี

การวางแผนนโยบายเพื่อ

ป ร ะ ช า สั มพั น ธ ท า เ รื อ

แหลมฉบังใหตางประเทศ

รู จั ก แ ล ะ ม า ต ร ก า ร

สนับสนุนการประกอบการ

ท า เ รื อ โ ด ย ไ ม ใ ช ใ ห

ภาคเอกชนตองหาชองทาง

กา รล ง ทุนห รื อบุ ก เบิ ก

ตลาดใหมดวยตนเอง

ทาเรือแหลมฉบังควรจะมี

การวางแผนนโยบายเพื่อ

ป ร ะ ช า สั มพั น ธ ท า เ รื อ

แหลมฉบังใหตางประเทศ

รู จั ก แ ล ะ ม า ต ร ก า ร

สนับสนุนการประกอบการ

ท า เ รื อ โ ด ย ไ ม ใ ช ใ ห

ภาคเอกชนตองหาชองทาง

กา รล ง ทุนห รื อบุ ก เบิ ก

ตลาดใหมดวยตนเอง

ผูประกอบการไมมีความใส

ใจในเรื่องของการทําให

กระบวนการทางเอกสาร

ของกรมศุลกากรแลวเสร็จ

ผูประกอบการไมมีความใส

ใจในเรื่องของการทําให

กระบวนการทางเอกสาร

ของกรมศุลกากรแลวเสร็จ

ผูใหบริการดานการ

ขนสง (Shipping)

ผูใหบริการดานการ

ขนสง (Shipping)
ผูรับสัมปทานทาเรือผูรับสัมปทานทาเรือ กรมศุลกากรกรมศุลกากร

การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

ตอการคาระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับพิธีกรสงออกที่มีตอการทาเรือแหลมฉบังภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับพิธีกรสงออกที่มีตอการทาเรือแหลมฉบัง
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1. การทาเรือกรุงเทพ

o ควรมีการจัดการแผนผัง (layout) ในทาเรือใหม เพื่อเอื้อตอการใหบริการ

ของฝายศุลกากรโดยเฉพาะที่ทาเรือกรุงเทพ

o การปรับปรุงถนนทางเขา การทําทางดวนสําหรับรถบรรทุกสินคา การ

ขยายเสนทางรถไฟ การสนับสนุนการสรางทาเรือชายฝงที่เอื้ออํานวยตอ

การขนสงสินคา

o ควรมีการปรับปรุงใหใชระบบอิเลคทรอนิคสมากขึ้นตั้งแต main gate 

จนถึง sub gate

o ควรมีการเพิ่มจุด X-rayมากขึ้นเพื่อแกไขปญหาการวนรถกลับมาสําหรับ

สินคาที่ติด red line

o เพิ่มชองทางพิเศษสําหรับรถบรรทุกที่ขนสินคาที่ตองการความเรงดวนเชน 

สินคาอาหารแชแข็ง สินคาที่มีอันตราย

การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

ตอการคาระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: ตอสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (1)ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: ตอสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (1)
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2. การทาเรือแหลมฉบัง

o ปรับปรุง ขยาย เสนทางรถไฟ เพื่อสนับสนุนการนําสินคาตูเขาสูทาเรือ

แหลมฉบัง

o ควรมีการปรับปรุงใหใชระบบอิเลคทรอนิคสมากขึ้นตั้งแต main gate 

จนถึง sub gate

o ควรมีการเพิ่มจุด X-ray ณ Sub gate A และ Sub gate B เพื่อเพิ่มความ

รวดเร็วและปองกันความแออัดจากการวนรถจาก Sub gate ไปยังจุด 

X-ray ดังเชนในปจจุบัน 

o เพิ่มชองทางพิเศษสําหรับรถบรรทุกที่ขนสินคาที่ตองการความเรงดวน

เชน สินคาอาหารแชแข็ง สินคาที่มีอันตราย

การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

ตอการคาระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: ตอสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (2)ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: ตอสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (2)
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1. การทาเรือตองมีแผนงานที่ชัดเจนในการวางยุทธศาสตร ระหวางทาเรือ

กรุงเทพและทาเรือแหลมฉบัง โดยที่วางวัตถุประสงคการอํานวยความ

สะดวกในเรื่องของการสงออกเปนหลัก และวัตถุประสงคในดานรายไดเปน

ลําดับถัดมา

2. ผลักดันใหเกิดการแขงขันของภาคเอกชนในการบริหารทาเรือขึ้น ซึ่ง

ปจจุบันพบวาสามารถอํานวยความสะดวกในเรื่องของการสงออกไดดีกวา

ภาครัฐ เนื่องจากมีการทําตลาด หาลูกคาไดดีกวา

3. ตองแกไขบทบาทของการทาเรือใหมีความชัดเจนวาเปนผูวางนโยบาย 

และกํากับดูแลนโยบาย (regulator) หรือเปนผูใหบริการ (operator) เพราะ

ความไมชัดเจนดังกลาวกอใหเกิดความสับสนของการลงทุนภาคเอกชน 

และไมสามารถพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการคาไดเต็มที่

การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

ตอการคาระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: ตอการบริการจัดการทาเรือขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: ตอการบริการจัดการทาเรือ
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เสนอใหตั้งคณะกรรมการความรวมมือ ที่มีทั้งการทาเรือ และ

ศุลกากรอยู ใหมีการประชุมกันอยางตอเนื่องในผูบริหาร

ระดับกลางและระดับสูง เพื่อลดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ

ทํางาน และใหศุลกากรมีบทบาทเขามารวมวางแผนการ

พัฒนาทาเรือในระยะยาว

การศึกษาผลกระทบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

ตอการคาระหวางประเทศของไทยในกรณีของทาเรือ

โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: ตอกระบวนพิธีการทางศุลกากรขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: ตอกระบวนพิธีการทางศุลกากร
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ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบดาน

พิธีการศุลกากรของประเทศไทย

ดร. ภาณุทัต สัชฌะไชย

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ

ดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

โดย ดร. ภาณทุัต สัชฌะไชยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

“ตนทุน” การคาและกระบวนการพิธีการสงออก“ตนทุน” การคาและกระบวนการพิธีการสงออก

หนาที่ 37



กรอบของ WTO, WCO และ ICC
ประเทศไทย

 ม/ีไมมี มาตรการที่กําลังดําเนินการอยู หรือกําลัง

จะดําเนินการ

การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดตนทุนที่เกิดจากภาษีอากร มี สิทธิประโยชนทางภาษีอากร

การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดตนทุนที่เกิดจากกระบวนการพิธีการ ม/ี อยูระหวางดําเนินการ แผนปฏิบัติการของประเทศไทย (National 

Action Plan) พ.ศ. 2553-2558

- ลดจํานวนและความซับซอนของพิธีการศุลกากร ตามกรอบของ GATT Article XX และตามกรอบ

ของ TBT and SPS Agreement

ม/ี กําลังพัฒนา ระบบพิธีการศลุกากรไรเอกสาร หรือ  E-

Customs การใชพิกัดศลุกากร HS และ

AHTN

- ลดจํานวนและความซ้ําซอนของเอกสารและเอกสารจําเปนอื่นๆ ตามกรอบของ UN Layout Key ม/ี กําลังดําเนินการ ระบบ X-ray ระบบกลองวงจรปด (CCTV) 

และระบบ RFID/GPS

- การบริหารความเสีย่ง (Risk Management) มี นําเอาเทคนิคการบริหารความเสีย่งมาใช

พิจารณาแยกสุมตรวจเฉพาะกลุมสินคาที่มี

ความเสี่ยงสูง 

- การตรวจสอบกอนการสงออก (Pre-shipment Inspection) ไมมี ไมมีมาตรการที่เกี่ยวของอยางชัดเจน แต

รูปแบบของมาตรการอยูในรูปของการ

บริการผานระบบ e-Customs

- การตรวจปลอยภายหลังการสงออก (Post-clearance Audit) มี การมีพิธีการขาออกสินคาเรงดวน (Express 

Consignment) และมีการตรวจสอบเอกสาร

การสงออกยอนหลังจากสินคาไดถูกสงออก

- การค้ําประกันคาภาษีอากรกรณีขอรับ หรือสงของออกไปกอนปฏิบัติพิธีการ มี กรมศลุกากรใหสิทธิกับผูสงออกในการนําของ

ออกกอนการปฏิบัติพิธีการ

- “One Time Shop” หรือ “Single Window” กําลังพัฒนา การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ. จุดเดียว หรือ 

One Stop Service แตยังไมเปน Single 

Window

- กระบวนการทางกฎหมายในการยื่นคํารองพิจารณาผลการตัดสินของกรมศุลกากรตอศาล กําลังดําเนินการ ระบบการพิจารณาอุธรณ

- สิทธิพิเศษกับผูสงออกในการผานพิธีการศุลกากร มี การใหสิทธิระดับบัตรทอง

การเพิ่มประสิทธิภาพของพิธีการโดยการมีระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลทางศุลกากร และความรวมมือ

ระหวางประเทศสมาชิก WTO

ม/ี กําลังดําเนินการ/ 

กําลังพัฒนา

การพัฒนาระบบ National Single Window



ปญหาที่ถูกกลาวถึงบอยที่สุด

1. ปญหาเรื่องการขอสิทธิประโยชนทาง

ภาษีอากร

2. ปญหาเรื่องมาตรฐานและบรรทัดฐานใน

การตีความ และความเขาใจตัวบท

กฎหมาย

3. ความยากลําบากในการแกไขขอมูลบน

ระบบ e-Customs

4. ปญหาที่เกิดจากเจาหนาที่ศุลกากร

5. ระบบ Paperless ยังไมเปนระบบที่ไม

ตองอาศัยการใชเอกสารอยางแทจริง

6. ปญหาที่เกิดจากหนวยงานรัฐอื่นๆ

ขอเสนอแนะที่เห็นวาภาครัฐสามารถชวยได

1. ความชัดเจนในการตีความตัวบท
กฎหมาย

2. ความสะดวกในการแกไขขอมูลบนระบบ 
Paperless

3. การลดเงื่อนไขในการขอสิทธิประโยชน
ทางภาษอีากร

4. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการ
ใหบริการพิธีศุลกากร

5. การทํา Pilot เพื่อพิจารณาและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง

6. การเชื่อมโยงขอมลู และการประสานงาน
ของหนวยงานตางๆ

ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ

ดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

โดย ดร. ภาณทุัต สัชฌะไชยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลจากการสัมภาษณผูสงออกและตัวแทนผูสงออกผลจากการสัมภาษณผูสงออกและตัวแทนผูสงออก
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ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ

ดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

โดย ดร. ภาณทุัต สัชฌะไชยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพของประสิทธิภาพในรูปของตนทุนทางการเงินดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพของประสิทธิภาพในรูปของตนทุนทางการเงิน

หมายเหต:ุ ประมวลผลจากการใชขอมูลสถิติจาก Doing Business และ Connecting to Compete ของ World Bank
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ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ

ดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

โดย ดร. ภาณทุัต สัชฌะไชยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพของประสิทธิภาพในรูปของเวลาดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพของประสิทธิภาพในรูปของเวลา

หมายเหต:ุ ประมวลผลจากการใชขอมูลสถิติจาก Doing Business และ Connecting to Compete ของ World Bank
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หมายเหต:ุ ประมวลผลจากการใชขอมูลสถิติจาก Doing Business และ Connecting to Compete ของ World Bank

ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ

ดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

โดย ดร. ภาณทุัต สัชฌะไชยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพของประสิทธิภาพในรูปของกระบวนการดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพของประสิทธิภาพในรูปของกระบวนการ
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ประสิทธิภาพของกระบวนการดานพิธีการศุลกากรในรูปของ 2007 2010 ความหมาย
ตนทนุทางการเงิน 1.85 0.98 ประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เมื่อเทียบกบัในอดีต แตยังคงดอย
กวาประเทศสิงคโปร ยกเวนความ
ไดเปรียบในเรื่องตนทุนทางการเงิน

เวลา 2.65 1.53
กระบวนการ 2.7 1.78

• วิธีการคํานวณดัชนีชี้วดัเชงิคณุภาพรวมของประสิทธิภาพในแตละรูปแบบ

– คาเฉลี่ยของผลรวมคาสัดสวนของคาสถิติตางๆ

• ตัวอยาง: ตนทนุทางการเงิน ป 2010: (1.37 + 0.59)/2 = 0.98 < 1

• หมายเหตุ: ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพของของประเทศสิงคโปรมีคาเทากับหนึ่งเสมอ 

(เนื่องจากสมมติใหประเทศสิงคโปรเปนบรรทัดฐาน)

ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ

ดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

โดย ดร. ภาณทุัต สัชฌะไชยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพของประสิทธิภาพ กระบวนการ และกฎระเบียบดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทยดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพของประสิทธิภาพ กระบวนการ และกฎระเบียบดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
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• ประเทศไทยยังมีชองวางที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและ

กฎระเบียบดานพิธีการศุลกากรขาออก

• ประเทศไทยมีการแนวทางพัฒนากระบวนการและกฎระเบียบดานพิธีการ

ที่สอดคลองกับกรอบของ WTO และ WCO

• ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพแสดงใหเห็นวาประเทศไทย

– มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับป 2007

– มีประสิทธิภาพในรูปของตนทุนทางการเงินสูงกวาประเทศสิงคโปร 

(คาใชจายนอยกวา) ในขณะที่มีประสิทธิภาพที่ไมอยูในรูปของเงินต่ํากวา

ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ

ดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

โดย ดร. ภาณทุัต สัชฌะไชยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทสรปุ (1)บทสรปุ (1)
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 จดุแขง็ของประเทศไทย

– ตนทุนการขนสงสินคาทางเรอืดวยตูคอนเทนเนอรขนาดใหญ (ขนาด 40 ฟุต)

– ระยะเวลาในการเคลื่อนยายสินคาไปทาขนสง

– สัดสวนการตรวจสอบหลายครั้ง

– จํานวนหนวยงานทีต่องติดตอ

จุดออนของประเทศไทย

– ตนทุนการขนสงสินคาทางเรอืดวยตูคอนเทนเนอรขนาดเล็ก (ขนาด 20 ฟุต)

– สัดสวนการตรวจสอบสินคาทางกายภาพ

– จํานวนวันที่ใชในการสงออก

– ระยะเวลาในการตรวจปลอยสินคาทั้งแบบที่ไมมีการเปดตรวจและมีการเปดตรวจ

ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ

ดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

โดย ดร. ภาณทุัต สัชฌะไชยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทสรปุ (2)บทสรปุ (2)
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• ภาครัฐควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวกการสงออกทางเรือดวยตู

คอนเทนเนอรขนาดใหญ สําหรับภาคเอกชนควรใชคอนเทนเนอร

ขนาดใหญเพื่อลดตนทุนในการสงออกสินคา

• ภาครัฐควรจะโฆษณาถึงจุดแข็งของกระบวนการและกฎระเบียบดาน

พิธีการศุลกากรขาออก เพื่อใหผูประกอบการและตัวแทนสงออก

สามารถปรับใชจุดแข็งตางๆเพื่อลดตนทุนและเพิ่มความสามารถใน

การแขงขันไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ

ดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

โดย ดร. ภาณทุัต สัชฌะไชยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมจดุแข็งตางๆขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมจดุแข็งตางๆ
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• ภาครัฐจําเปนตองหาสาเหตุวาอะไรทาํใหตนทุนการขนสงสินคาทางเรอื
ดวยตูคอนเทนเนอรขนาดเล็ก (ขนาด 20 ฟุต) สูงกวาตูคอนเทนเนอร
ขนาดใหญ หากตนทนุดังกลาวเกิดจากความไมมีประสิทธิภาพหรือไม
คุมคา ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนที่ตองพิจารณาการขนสง
ดวยตูขนาดเล็กวาสามารถทาํใหมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นไดหรือไม ถาไม 
สมควรเลิกใชตูคอนเทนเนอรขนาดดังกลาวหรือไม

• ภาครัฐจําเปนตองหาปญหาและสาเหตุที่ทาํใหสัดสวนการตรวจสอบสินคา
ทางกายภาพ จํานวนวันที่ใชในการสงออก และระยะเวลาในการตรวจ
ปลอยสินคาทั้งแบบที่ไมมีการเปดตรวจและมีการเปดตรวจสูงวาปญหา
ดังกลาวเกิด ณ จุดใด มีหนวยงานใดเกี่ยวของบาง เพื่อแกไขและปรับให
กระบวนการการสงออกที่เกี่ยวของกับหนวยงานนั้นๆสามารถทําไดอยาง
ราบรื่น หรือตดิขัดนอยที่สุด

ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ

ดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

โดย ดร. ภาณทุัต สัชฌะไชยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไขจดุออนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไขจดุออน
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• ภาครัฐควรมีการเรงรัดการดําเนินการใหเปนไปตามยุทธศาสตรและ

แผนการที่ไดกําหนดตั้งเปาไว ไมวาจะเปนยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่ง

อํานวยความสะดวกทางการคา หรือการพัฒนาระบบ National Single 

Window ภายใต National Action Plan ป 2553-2558

– พัฒนาระบบ e-Customs ใหสามารถบริการไดอยางเต็มรูปแบบ

• การพัฒนากระบวนการและกฎระเบียบดานพิธีการศุลกากร

จําเปนตองทําควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพสูงขึ้น

ประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ

ดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

โดย ดร. ภาณทุัต สัชฌะไชยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติมอืน่ๆขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติมอืน่ๆ
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การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและ

ความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12
ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



เสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12เสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

เสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12 มีความสําคัญมากในเชิงยุทธศาสตรตอประเทศไทย 
ทั้งการขนสงสินคาและการทองเที่ยว โดยเฉพาะหากสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 3 
มีการเปดใชงานในปลายปพ.ศ. 2554

 เสนทางระเบยีงเศรษฐกิจ R12 ระยะทาง 1,769 กม.

ดานนาพาว

ดานจาลอ
ฮานอย

ดา
น Huu Ngai

ดาน
 Youyi Guan

หนานหนิงวินห
ดานนครพนม

แยกยมราช 

(เชื่อมตอ R8)

AH15 A1

AH15

แยกแคแว

R8

R12 ระยะทาง 180 กม.

กทม.

ไทย สปป.ลาว เวียดนาม จีน

ดานทาแขก

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎคณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

กรุงเทพฯ 

นครพนม

ทาแขก

วิงห

ฮานอย

หนานหนิง

Route 12

เสนทางที่สั้นที่สดุระหวาง

กรุงเทพฯ-หนานหนิง 

(1,765 กม.)

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎคณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

o แบงการศึกษาออกเปน 3 ชวง

ชวงที่ 1 ดานนครพนม-ดานทาแขก-ดานนาพาว

ชวงที่ 2 ดานจาลอ-เมืองฮานอย

ชวงที่ 3 เมืองฮานอย-เมืองหนานหนิง

ดานนาพาว

ดานจาลอ
ฮานอย

ดาน Huu Ngai

ดาน Youyi Guan

หนานหนิงวินห
ดานนครพนม ดานทาแขก

(ชวงที่ 3 ใชขอมูลจากการศกึษา

ของกรมการขนสงทางบก)

(ชวงที่ 1) (ชวงที่ 2)

ไทย สปป.ลาว เวียดนาม จีน

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎคณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

o ชวงที่ 1 ดานนครพนม-ดานทาแขก-ดานนาพาว 
การขามแดน: เรือ (นักทองเที่ยว)

การขามแดน: แพขนานยนต (รถบรรทุกขนสินคา)

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎคณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

o ชวงที่1 ดานนครพนม-ดานทาแขก-ดานนาพาว 

สภาพเสนทางและการขับขี่

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎคณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

o ชวงที่ 2-1 ดานจาลอ-แยกแคแว

การขามแดน

สภาพเสนทางและการขับขี่
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หนาที่ 55

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

o ชวงที่ 2-2 แยกแคแว-เมืองวินห

สภาพเสนทางและการขับขี่
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หนาที่ 56

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

o ชวงที่ 2-3 เมืองวินห-ฮานอย

สภาพเสนทางและการขับขี่

คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนาที่ 57

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

o ชวงที่ 3-1 เมืองฮานอย-ดาน Huu Ngai
สภาพเสนทางและการขับขี่
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หนาที่ 58

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

o ชวงที่ 3-2 ดาน Youyi Guan- เมืองหนานหนิง
สภาพเสนทางและการขับขี่

คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนาที่ 59

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคานโยบายภาครัฐเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาบนเสนทาง R12

o การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาในสวนของประเทศไทย

สะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 3, ดานศุลกากรนครพนม 

o การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาในสวนของ สปป.ลาว

การพัฒนาบริเวณริมสะพานขามแมน้ําโขง, การพัฒนาเสนทาง R12 จาก

เมืองทาแขก ไปดานนาพาว

o การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาในสวนของเวียดนาม

การพัฒนาเสนทางจากดานจาลอ-ทางหลวง 1A, การพัฒนาทาเรือหวุงอาง, 

การพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1A 
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หนาที่ 60

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



อุปสรรคเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาบนเสนทาง R12อุปสรรคเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาบนเสนทาง R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

อุปสรรคในการขนสงสินคา, การทองเที่ยว

• ดานนครพนม-ดานทาแขก

o นครพนม – ไมมีพื้นที่ตรวจสอบสินคา/คนเขาเมืองขณะผานพิธีการ, จุดพักรถ 

o ทาแขก - อาคารศุลกากรทรุดโทรม ไมมีพื้นที่พักรถ, คลังสินคา, ที่พักผูเดินทาง

o การขามดานใชแพขนานยนต/เรือขามฟาก ซึ่งกอใหเกิดอันตรายและลาชา

• ดานนาพาว-ดานจาลอ

o การผานแดนลาชา ไมมีการใชคอมพิวเตอรออนไลน อาศัยความสัมพันธกับเจาหนาที่

o ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก (สถานีบริการเชื้อเพลิง,จุดพักรถ,โรงแรม) ใกลบริเวณดาน

• เสนทางในลาว-เวียดนาม

o ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดเสนทาง

o การขับขี่ลําบาก วินัยจราจรไมดี มีสัตวเลี้ยงบนผิวจราจร ปายภาษาทองถิ่น
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หนาที่ 61

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



โอกาสบนเสนทาง R12 เมื่อมีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกโอกาสบนเสนทาง R12 เมื่อมีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

• การขนสงสินคา

o การขนสงสินคาระหวางไทย-สปป.ลาว

- การขนสงสินคาระหวางนครพนม-ทาแขกจะมีมากขึ้น แตผูขนสงเดิมอาจเลือกใช R9 อยู
เนื่องจากไดสิทธิประโยชนทางภาษี

o การขนสงสินคาไทย-เวียดนามตอนบน

- เสนทาง R12 ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จุดผานแดนลาว-เวียดนาม เมื่อเทียบกับ R8 
อีกทั้งผูขนสงมักจะใชความคุนเคยกับเจาหนาที่รัฐเดิมเปนหลัก

o การขนสงสินคาจากไทย-ทาเรือหวุงอาน

- ทาเรือหวุงอานยังอยูในการพัฒนา ยังไมมีสายเรือระหวางประเทศ 

o การขนสงสินคาไทย-จีน (เขตฯกวางซี)

- ยังไมชัดเจน เนื่องจากเสนทางไกล ผานจุดผานแดนหลายจุด ไมมีสินคาเที่ยวกลับ การ
ขนสงควรเปลี่ยนหัวรถและใชผูขับขี่ที่ชํานาญในประเทศนั้นๆ 
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โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



โอกาสบนเสนทาง R12 เมื่อมีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกโอกาสบนเสนทาง R12 เมื่อมีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

• การทองเที่ยว

o การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

- R12 ผานธรรมชาติที่สวยงาม และยังไมถูกรบกวนจากภายนอก แมวา
จะไมใชเสนทางประวัติศาสตร สามารถพัฒนาใหรองรับการทองเที่ยวเชิง
พักแรม ปนเขา เดินปาได

o การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- R12 เหมาะกับการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เชื่อม 3 ประเทศในเวลา
อันสั้น (ทัวร 3 ประเทศใน 1 วัน) นักทองเที่ยวบน R9 จะหันมาใช
เสนทางนี้มากขึ้นเพราะภูมิประเทศบน R12 สวยงามกวา แตขอดอยคือ
ปลายทางไมใชแหลงทองเที่ยว อาจจะจัดทัวรขับเที่ยวตอไปยังฮานอย 
แลวบินกลับมา หรือขับเปนวงรอบกลับมาทาง R9 ได
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หนาที่ 63

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาบน R12ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาบน R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

ยังขาดโครงสรางพื้นฐานที่ อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา ไมวาจะเปน 

คลังสินคา จุดพักรถ และสภาพถนน เปนตน และปญหาความแออัดของการขนสงสินคา

• ภาครัฐ เมื่อสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 3 เปด หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรทํา

ความรวมมือวางแผนและบริหารจัดการสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่3 เพื่อแกไขปญหา

ความแออัดของการขนสงสินคา อีกทั้งสรางดานที่ทันสมัยรองรับการตรวจสินคาและ

นักทองเที่ยวใหรวดเร็วขึ้น

• ภาคเอกชน ควรรวมมือวางแผนกับภาครัฐและอปท.เพื่อวางผังเมืองและเสนทาง

ยุทธศาสตรเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขนสงทั้งคนและสินคาและควรสรางธุรกิจขั้นพื้นฐาน

เพื่ออํานวยความสะดวก เชน สถานีบริการเชื้อเพลิง คลังสินคา จุดพักรถ เปนตน

สวนของประเทศไทย
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หนาที่ 64

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาบน R12ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาบน R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

ควรแกปญหาเรื่องสภาพทางกายภาพของดานศุลกากร การขาดโครงสรางพื้นฐานที่

อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาและการทองเที่ยว

• ภาครัฐ ควรสนับสนุนใหเกิดเครือขายการลงทุนรวมระหวางเอกชนไทย-ลาว จัดทํา 

business matching สรางธุรกิจขั้นพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกตอการคาและ

ทองเที่ยว ใหความชวยเหลือในการบริหารจัดการดานพรมแดน (Capacity Building) 

สรางกลไกแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเมื่อเกิดกรณีขัดแยงระหวางประเทศ (Complaint 

Center)

• ภาคเอกชน หอการคาไทย (หอการคาจ.นครพนม) และหอการคาคํามวน ควรรวมมือ

กันพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว

สวนของสปป.ลาว
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หนาที่ 65

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาบน R12ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาบน R12

การศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา และความสอดคลองของนโยบายภาครัฐ:

กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12

คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สวนของเวียดนาม

ควรแกปญหาเรื่องปายบอกทางที่ไมมีภาษาอังกฤษกํากับ การพัฒนาเมืองชายแดน 

ปญหาขอตกลงการขับขี่ดวยพวงมาลัยซาย 

• ภาครัฐ ควรสนับสนุนใหเกิดเครือขายการลงทุนรวมระหวางเอกชนไทย-เวียดนาม 

จัดทํา business matching สรางธุรกิจขั้นพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกตอการคาและ

ทองเที่ยว สรางกลไกแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเมื่อเกิดกรณีขัดแยงระหวางประเทศ 

(Complaint Center)

• ภาคเอกชน เอกชนไทยตองเขาใจและปรับตัวกับการคมนาคมในพื้นที่เวียดนาม 

สําหรับธุรกิจการขนสงสินคาและทองเที่ยวควรอยูในรูปบริษัทรวมทุนไทย-เวียดนาม 

และควรใหชาวเวียดนามเปนผูขับขี่ยานพาหนะ

หนาที่ 66

โดย ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ



คําถามและขอเสนอแนะ


