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การเดินทางสารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม
(มุกดาหาร – สะหวันนะเขต สปป.ลาว – ด่านลาวบาว สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม – เมืองดองฮอย – เมืองฮาตินห์ – เมืองไฮฟอง – เมืองฮานอย)
ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 – เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายงานสรุปผล
การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R 9 ณ จังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(อุบลราชธานี–มุกดาหาร /สะหวันนะเขต/ ลาวบาว–ฮาตินห์––วินห์–ไฮฟอง–ฮานอย)
ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 – วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
*******************
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อนุมัติให้นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า
นาคณะข้าราชการและผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เดินทางไปศึกษาสภาพเศรษฐกิจ
การค้ า และการลงทุ น ตามเส้ น ทางโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารค้ า R 9 ณ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มุ ก ดาหาร สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ สั งคมนิ ย มเวีย ดนาม ระหว่ างวัน ที่ 5 – 10 มิ ถุ น ายน 2560
คณะเดินทาง จานวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและข้าราชการ จานวน 5 คน ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จานวน 10 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. ความเป็นมาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก (East - West Economic
Corridor) หรือ R 9
สืบเนื่องจากที่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ได้ริเริ่มโครงการพัฒ นาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยสนับสนุนให้ มีการติดต่อและการแข่งขันระหว่างกันนั้น รัฐบาลจาก
ประเทศสมาชิก GMS จึงได้กาหนดแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุ่มแม่น้าโขงจานวน 9 เส้นทางหลัก ให้เป็นแนวพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค และหนึ่งในเส้นทางนี้ ได้แก่ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
(East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9)
EWEC มีระยะทางยาว 1,284 กม. อยู่ในเขตไทยเป็นระยะทางยาวที่สุดคือประมาณ 950 กม.
ลาว 250 กิโลเมตร เวียดนาม 84 กิโลเมตร เส้นทางเริ่มจากเมืองท่าดานังของเวียดนาม ผ่านเมืองเว้และเมือง
ลาวบาว (Lao Bao) อั น เป็ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษของเวี ย ดนามซึ่ งติ ด กั บ ชายแดนสปป.ลาว จากนั้ น เส้ น ทาง
หมายเลข 9 จะผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตในสปป.ลาว และมาข้ามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะ
เขต) ข้ามแม่น้าโขงสู่ไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จนไปสุดที่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเข้าไปยังประเทศพม่าจนทะลุ อ่าวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลาไย หรือมะละแหม่ง
(Mawlamyine / Mawlamyaing)
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2. การสารวจเส้นทางโลจิสติกส์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (อุบลราชธานี – มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – ลาวบาว – ฮาตินห์ – วินห์ – ไฮฟอง –
ฮานอย)
คณะฯ เริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพ รวมระยะทางทั้งสิ้น 3,216 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จากกรุงเทพ สนามบินดอนเมือง ไปยังสนามบินอุบลราชธานี โดยเครื่องบิน ระยะทาง 610
กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 5 นาที
- จากสนามบินอุบลราชธานี ไปยังด่านศุลกากร จังหวัดมุกดาหาร โดยรถบัส ระยะทาง 168
กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 29 นาที
- จากด่านศุลกากร จังหวัดมุกดาหาร ไปยังสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) โดยรถบัส ระยะทาง 38
กิโลเมตร ใช้เวลา 44 นาที
- จากสะหวัน นะเขต (สปป.ลาว) ไปยังด่านลาวบาว (เวียดนาม) โดยรถบัส ระยะทาง 237
กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 44 นาที
- จากด่านลาวบาว ไปยังดองฮอย โดยรถบัส ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 14 นาที
- จากดองฮอย ไปยังฮาตินห์ โดยรถบัส ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 50 นาที
- จากฮาตินห์ ไปยังไฮฟอง โดยรถบัส ระยะทาง 413 กิโลเมตร ใช้เวลา 7 ชั่วโมง 37 นาที
- จากไฮฟอง ไปยังฮานอย โดยรถบัส ระยะทาง 121 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 54 นาที
- จากฮานอย ไปยังกรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน ระยะทาง 1,312 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที
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ปัญหาและอุปสรรค
1. สภาพเส้นทาง โดยรวมถนนส่วนใหญ่เป็น 2 เลน ทั้งในสปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่งถนนในสปป.
ลาว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ที่ยังปรับปรุงไม่เสร็จ อีกทั้ง สิ่งอานวยความสะดวกยังไม่เพียงพอ เช่น จุด
พักรถ ปั๊มน้ามัน ห้องน้า เป็นต้น สาหรับเส้นทางในเวียดนาม เริ่มมีการเปิดใช้ทางด่วนและที่อยู่ระหว่างการสร้าง
ทางด่ ว น พร้ อมทั้ งสิ่ งอานวยคงความสะดวก เช่ น จุด พั ก รถ ปั๊ ม น้ ามั น เป็ น ต้ น เพื่ อเพิ่ ม ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งทางบกมากขึ้น
2. การเดินทางในประเทศเวียดนามยังเป็นปัญหามาก เนื่องจาก ในเมืองรถบรรทุก รถท่องเที่ยวมี
กฎหมายจากัดความเร็ว เพียง 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกเมืองจากัดความเร็วเพียง 70-80 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ และประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถมอเตอร์ไซด์เป็น
พาหนะในการเดินทาง

สปป. ลาว

เวียดนาม
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3. การประชุมหารือ และการศึกษาดูงาน มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ด่านศุลกากรมุกดาหาร
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้อธิบายรายละเอียดดังนี้
ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตั้งอยู่ ณ บ้านสงเปือย ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด (พื้นที่รับผิดชอบโดยรวม 16,578 ตารางกิโลเมตร) ดังนี้
(1) จังหวัดมุกดาหาร
(2) จังหวัดกาฬสินธุ์
(3) จังหวัดมหาสารคาม
ด่านพรมแดนถาวรมี 2 แห่ง ดังนี้
1. ด่านพรมแดนมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือเทศบาล) ตั้งอยู่ที่อาคารท่าเทียบเรือเทศบาล ถนน
สองนางสถิต ตาบลในเมื อง อ าเภอเมือง จังหวัดมุก ดาหาร เดิน ทางเข้า -ออกทางเรือ โดยสารระหว่างจังหวัด
มุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) และเก็บอาการปากระวางแก่ของติดตัวผู้ โดยสาร ที่มีมูลค่าไม่เกิน
50,000 บาท ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่ผู้ค้ารายย่อยนาเข้ามาเพื่อเสียอาการ ได้แก่ ผ้าใบ กะละมังอลูมิเนียม หมวก
ไหมพรม เสื้อยืด ไฟฉายมีแบตเตอรี่ในตัว เครื่องเล่นเกมใช้กับคอมพิวเตอร์ เกมกด วิทยุทรานซิสเตอร์ ของเด็กเล่น
ผลิตภัณฑ์เซรามิค ฯลฯ เปิดทาการระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. ทุกวัน
2. ด่านพรมแดนมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)
เป็นด่านสาขาของด่านศุลกากรมุกดาหาร มีหน้าที่ตรวจของที่ขนส่งเข้า -ออกจากด่านศุลกากร รวมถึงหน้าที่ในการ
ตรวจผู้โดยสารและยานพาหนะที่เดินทางเข้าใน หรือออกนอกราชอาณาจักรโดยรถยนต์ ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร
กับแขวงสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) เปิดทาการระหว่างเวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ทุกวัน
นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจากัด ลานทองมุกดาหาร ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและดาเนินการโรงพัก
สินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออก ที่ขนส่งโดยระบบคอนเทรนเนอร์ นอกเขตทาเนียบท่าเรือ
(ICD) นับเป็นเขตอารักขาของศุลกากร ภายใต้การกากับดูแลของด่านศุลกากรมุกดาหาร
ภารกิจด้านต่างๆ เช่น
- การอานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานด้านพิธี
การศุ ล กากร เช่ น ระบบ e-Customs เป็ น ระบบการผ่ านพิ ธีการศุ ล กากรทาง electronic ที่ ทั น สมั ย ภายใต้
มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลในรูป แบบ EBXML ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบที่
เชื่อมโยงใบอนุญาตในการนาเข้าส่งออกของหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตกับกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ
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- ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่อง X-ray เป็นระบบที่ช่วยให้การตรวจสอบสินค้านาเข้า
หรือส่งออก โดยการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ สามารถตรวจสอบได้ ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลา และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสินค้า โดยมีระบบ X-ray แบบ Relocatable และ mobile ระบบ E-log เป็นระบบติดตามทาง
ศุ ล กากร Tracking System ภายใต้ เทคโนโลยี Radio Frequency Indentification หรื อ RFID และ Global
Positioning System หรือ GPS ซึ่งทางานร่วมกันเป็นระบบ E-log เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุม
สินค้าถ่ายลา ผ่านแดนได้ตลอดเส้นทางการขนส่งสินค้า

แบบ Relocatable

แบบ mobile

- ด้านการป้องกันและปราบปราม การลักลอบหลีกเลี่ยงทางศุลกากร โดยได้นาเทคโนโลยีการควบคุม
ทางศุลกากรมาใช้ เช่น ระบบ โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) , ระบบ X-ray สัมภาระ และของติดตัวผู้โดยสาร , ระบบ
X-ray ตัวบุคคล , ระบบ X-ray คอนเทนเนอร์ เป็นต้น

ระบบ X-ray สัมภาระ และของติดตัวผู้โดยสาร

ระบบ CCTV

ระบบ X-ray ตัวบุคคล
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ระบบ X-ray คอนเทนเนอร์
- ด้านการจัดเก็บรายได้ แบ่งการจัดเก็บเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
(1) จัดเก็บรายได้ศุลกากร
(2) จัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต เป็นต้น
และในอนาคตจะมีการเปิ ดดาเนิ นพิ ธีการรูปแบบการตรวจปล่อยแบบเบ็ ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ Single Stop
Inspection (SSI) และการตรวจสอบพร้อมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ Single Window Inspection (SWI)
ในพื้นที่ควบคุมร่วมกันหรือ Common Control Area (CCA) ณ จุดผ่านแดน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
ผลการดาเนินงาน
รายการ
การจัดเก็บรายได้รวม
การจัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น
มูลค่าการนาเข้า-ส่งออกรวม
มูลค่าการนาเข้า
มูลค่าการส่งออก

ปี 58
330
995
71,204
40,486
30,717

ปี 59
241
1,487
111,744
55,298
56,445

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(89)
492
40,540
14,812
25,728

หน่วย:ล้านบาท
ร้อยละ
(26.91)
49.37
56.94
36.59
83.76

สินค้านาเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก คือ พลังงานไฟฟ้า ทองแดงบริสุทธิ์ หน่วยประมวลผลข้อมูล
สินค้าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หน่วยประมวลผลข้อมูล แผ่นวงจรพิมพ์ ตัวเหนี่ยวนาไฟฟ้า
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2.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และ
การบริการแห่งหนึ่ งในภูมิภาค โดยอาศัยจุ ดเด่นในด้านที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน ซึ่งตั้งอยู่บน
เส้นทางหมายเลข 9 อันเป็นส่วนหนึ่ง ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic
Corridor- EWEC) ในการดึงดูด และส่งเสริมการลงทุน มีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเอื้ออานวยให้เขตเศรษฐกิจ
พิ เศษสะหวั น - เซโน เป็ น แหล่ ง อุ ต สาหกรรมที่ ทั น สมั ย ของประเทศ ช่ ว ยสร้ า งอาชี พ และยกระดั บ ความรู้
ความสามารถด้านฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมของประเทศ
ประเภทธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
 ธุรกิจการผลิตและการแปรรูป
เช่น การผลิตสินค้าสาเร็จรูปเพื่อการส่งออก การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบชิ้นส่วนให้เป็น
สินค้าสาเร็จรูป การแปรรูปสินค้านาเข้าเพื่อส่งขายต่อภายในหรือต่างประเทศ การแปรรูปสินค้าเกษตร
การผลิตสินค้าหัตถกรรม โรงงานรับบรรจุหีบห่อสินค้าและผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
 ธุรกิจการค้า
เช่น ร้านค้าปลอดภาษี การขายส่งสินค้าผ่านแดนปลอดภาษี การขายส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใน (เช่น
สินค้าหัตถกรรม ไม้เนื้อหอม และอื่นๆ) ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม การส่งออก นาเข้า
และการค้าผ่านแดน
 ธุรกิจบริการและ การจัดส่งกระจายสินค้า (Logistics)
เช่น ระบบโกดังเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทรับเหมาขนส่ง โรงแรม อาคารหรือสานั กงานให้เช่า
บ้านจัดสรร บริษัทนาเที่ยว การพัฒนาแหล่งพักผ่อน สถานที่เล่นกีฬา สวนสนุก แหล่งท่องเที่ยว ธนาคาร
หรือสถาบั นการเงิน การประกัน ภัย กองทุนสวัสดิการสั งคม โรงเรียนวิช าชีพและพัฒ นาฝี มือแรงงาน
โรงเรียนสามัญศึกษา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ร้านอาหาร ไปรษณีย์
 สานักงานตัวแทนและสาขาบริษัทภายในหรือต่างประเทศ
เช่น สานักงานตัวแทนการค้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก ด้านการท่องเที่ยว สาขาบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ
สาขาบริษัทการบินและการขนส่งต่างประเทศ
การแบ่งขอบเขตที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน มีดังนี้
Zone A หรือ “Savan City”
เป็นเขตศูนย์กลางการค้าและบริการ มีเนื้อที่ 305 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหารสะหวันนะเขต) เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวัน นะเขต ซึ่งจะประกอบด้วย ร้านค้าปลอดภาษี โรงพยาบาล
โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์ประชุม และสวนสนุก เป็นต้น
ปัจจุบันมีบริษัท สะหวันโล จากัด ของลาว (100%) ได้รับสัมปทานพื้นที่ 2 เฮกตาร์ ระยะเวลาสัมปทาน
31 ปี ลงทุนด้านการสร้างการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ส่วนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สร้างถนน ระบบไฟฟ้าและน้าประปา เป็นการพัฒนาของรัฐบาลลาวทั้งหมด
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Zone B หรือ “Logistic Park”
เป็นเขตบริการจัดส่งและกระจายสินค้า มีเนื้อที่ 20 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ที่เมืองอุทุมพอน แขวงสะหวันนะเขต
รัฐบาลลงทุนพัฒนาเอง ปัจจุบันพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (อาทิ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้าประปาภายใน
โซน การสร้างถนนดินแดง) คิดเป็นร้อยละ 50 นอกจากนี้ สปป.ลาวได้ขอให้ JBIC ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาพื้นที่ซึ่งอาจขยายพื้นที่ออกไปอีกได้ (Zone B1) รวมทั้งการขอ soft loans เพื่อพัฒนาจุดนี้ร่วมกับญี่ปุ่น
ปัจจุบันมีบริษัทจานวน 3 บริษัทเข้าไปลงทุน ได้แก่ บริษัท Double A logistics (ไทย) บริษัท นานน โลจิสติกส์
(ไทย) และบริษัท Logitem (ญี่ปุ่น)
Zone C หรือ “Savan Park” (คณะฯ ได้เข้าประชุมหารือ พร้อมศึกษาดูงาน ณ โซน C)
เป็น เขตอุต สาหกรรมและการค้า มีเนื้อที่ 211 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ที่ห ลั ก 10 เมืองไกสอน พมวิห าน
แขวงสะหวันนะเขต อยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 3 กิโลเมตรและห่างจากสนามบินนานาชาติสะหวันนะเขต
ประมาณ 5 กิโลเมตร
การบริการครบวงจร (One Stop Service Unit) การอานวยความสะดวกเช่น การออกใบอนุญาต
การจดทะเบียนภาษีธุรกิจการนาเข้า – ส่งออก การจัดหาแรงงานและจัดหาสาธารณูปโภค (ที่ดิน, ไฟฟ้า, น้า,
โทรคมนาคม) วีซ่าใบอนุญาตทางาน พิธีการทางศุลกากรสาหรับสินค้านาเข้าและส่งออกครบวงจร (ปลอดอากร)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) บริการกักกันและตรวจสอบการเกษตรของลาว
ผลิตภัณฑ์ใน Zone C เช่น
(1) ยานยนต์อวกาศ เครื่องจักรและอะไหล่
- เครื่องจักรการผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์การขายและบริการ
- การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน การประกอบรถจักรยานยนต์
(2) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
- การผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCBA)
- ผลิตหลอดไฟ LED
- สายรัดผลิต
- ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์
(3) เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร
- การให้คะแนนการบรรจุและการจัดเก็บผักผลไม้หรือดอกไม้
- ศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตร
- การจัดเก็บและจัดเก็บความเย็น
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มีการให้บริการขนส่งข้ามแดน (OTL Services – FTL) คือ FTL (Full Truck Load): บริการ Door
to Door ไปยังเมืองต่างๆที่เชื่อมต่อกับอาเซียนและอินโดจีน เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย, เวียดนาม, ลาว, จีน,
กัมพูชา, พม่า
บริษัทเข้ามาลงทุนทั้งหมด 55 บริษัท แบ่งเป็น
ลาดับที่
ประเทศ
จานวน (บริษัท)
1 สปป.ลาว
13
2 ไทย
10
3 มาเลเซีย
6
4 ญี่ปุ่น
5
5 ฝรั่งเศส
5
6 ฮอนแลนด์
3
7 เกาหลีใต้
2
8 ออสเตรเลีย
2
9 ไต้หวัน
2
10 แคนนาดา
1
11 ฮ่องกง
1
12 จีน
1
13 เบลเยี่ยม
1
14 ร่วมทุน – ลาว – ออสเตรเลีย
1
15 ร่วมทุน – ลาว – ญี่ปุ่น
1
16 ร่วมทุน – ลาว – มาเลเซีย
1
รวม
55
Zone D หรือ “Resettlement”
เป็นเขตบ้านจัดสรร มีเนื้อที่ 118 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ที่หลัก 8 เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
ปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ลงทุนสร้างบ้านจัดสรร โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการโยกย้ายของประชาชนออกจากพื้นที่
Zone A ที่จะสร้าง "Savan City"
นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน โดยผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโนจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ
 ได้รับการยกเว้นภาษีกาไร (อากรกาไร) เป็นระยะเวลา 2-10 ปีนับตั้งแต่เริ่มมีผลกาไร หลังจากนั้นจะ
เสียในอัตราร้อยละ 8-10
 เสียภาษีรายได้ส่วนบุคคล (อากรรายได้ส่วนบุคคล) สาหรับคนต่างชาติในอัตรา ร้อยละ 5
 ได้รับการยกเว้นภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีการค้า (อากรตัวเลขธุรกิจ) และภาษีสรรพสามิต (อากรชมใช้)
 ได้รับการยกเว้นภาษีในการส่งออก และยกเว้นภาษีในการนาเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
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ได้รับสัมปทานเช่าที่ดินมีระยะเวลานานสุดถึง 99 ปี และสามารถขอต่อสัมปทานได้ นอกจากนี้ หาก
เช่าที่ดินเกิน 30 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นระยะเวลา 12 ปี
นักลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 100,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป พร้อมคู่สมรสและบุตรอายุต่ากว่า
21 ปี จะได้รับ Foreign ID Card ซึ่งอนุญาตให้ทางานใน สปป.ลาวได้และได้รับวีซ่าประเภทเข้าออกได้
หลายครั้ง มีอายุอย่างน้อย 1 ปี หากมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป จะได้รับ
Permanent Resident ID Card หรือได้รับวีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง มีอายุอย่างน้อย 1 ปี หรือ
ได้รับหนังสือเดินทางลาว

2.3 บริษัท Global Quang Tri จากัด สาขาลาวบาว
บริษัทดาเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และให้เช่าคลังสินค้า ซึ่งสาขาลาวบาวดาเนินธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า มีระยะห่างจากด่านลาวบาว ถึง บริษัทฯ ประมาณ 500 เมตร บริษัทฯ คิดค่าเช่าพื้นที่คลังประมาณ
50 ล้านดอง / เดือน (ประมาณ 7,500 บาท) สาหรับพื้นที่ประมาณ 2,200 ตารางเมตร
สินค้าในคลังสินค้าส่วนใหญ่ เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น
- น้ายาล้างจาน ผงซักฟอง ผลิตภัณฑ์พลาสติก น้ายาล้างห้องน้า นม ซึ่งนาเข้าจากประเทศไทย
- เครื่องใช้ไฟฟ้า นาเข้าจากพม่า จีน
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บริษัทมีรถคอนเทรนเนอร์ จานวน 5 คัน ซึ่งขนส่งสินค้าเกษตรออกไปประเทศจีน และบริษัทมีตัวแทนอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ดาเนินธุรกิจด้านท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2.4 ท่าเรือหวุงอ๋าง
เป็ น ท่ า เรื อ ขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ โดยรองรั บ การขนส่ ง จาก สปป.ลาว ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย และภาคกลางของเวีย ดนาม ท่ าเรือ งหวุงอ๋ างเป็ น การร่ว มทุ น ระหว่ าง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 80 % และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 20% บริหารท่าเรือ โดย Viet –
Lao Vung Ang Port J.S.C
ท่าเรือหวุงอ๋างให้บริการ ดังนี้
1. การจัดการสินค้า ที่มีขนาดใหญ่, ถุง, คอนเทรนเนอร์ เป็นต้น
2. ตัวแทนจัดส่งสินค้า
3. เรือลากจูง
4. พิธีการทางศุลกากร
5. การขนส่งภายในประเทศ
6. บริการตู้คอนเทรนเนอร์ (การจัดการบรรจุ, ไม่บรรจุ, ขนส่ง, ลานเก็บสินค้า)
ท่าเรือหวุงอ๋าง มีการทางานและการเดินเรือตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลทั่วไปของท่าเรือ มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ท่าเทียบเรือที่ 1
ท่าเทียบเรือที่ 2
ท่าเทียบเรือที่ 3

ความยาว(เมตร)

ความกว้าง(เมตร)

185
270
225

28
31
95

คลังสินค้า
(ตารางเมตร)
6,400
5,000
6,400

ลานเก็บสินค้า
(ตารางเมตร)
13,000
24,000
30,000

สินค้าส่วนใหญ่เป็นประเภท วัตถุดิบ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องจักร ปูน หิน ทราย แร่ ถ่านหิน
เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการนาเข้า 10 – 20 % ต่อปี ส่งออก 80 – 90 % ต่อปี ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสินค้าของประเทศ
ไทยเข้ามาที่ท่าเรือหวุงอ๋าง

๑๒

อัตราการขนถ่ายสินค้า
1. เศษไม้ : 5,000 – 7,500 ตัน/วัน
2. แร่ : 10,000 – 14,000 ตัน/วัน
3. แร่ทองแดง : 5,000 ตัน/วัน
4. ถ่านหิน : 6,000 – 9,000 ตัน/วัน
5. อุปกรณ์ : 1,000 – 1,500 ตัน/ วัน
6. สินค้าบรรจุถุง : 50 กิโลกรัม/ถุง : 400 ตัน/กะการทางาน(6 ชั่วโมง)
7. บรรจุถุงขนาดจัมโบ้ : 1,1000 กิโลกรัม/ถุง : 4,000 ตัน/วัน
8. คอนเทรนเนอร์ : 15 – 20 การเคลื่อนย้าย/ชั่วโมง

2.5 เขตอุตสาหกรรม DEEP C
DEEP C ริเริ่มขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นของเวียดนามและกลุ่มนักลงทุน
ต่างประเทศที่นาโดย บริษัท Rent-A-Port ของประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนาที่มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมและโครงการท่าเรือต่างๆทั่วโลก โซนอุตสาหกรรม Deep C เป็นเขตอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมืองไฮฟอง ซึง่ สามารถเชื่อมโยงการคมนมคมทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ด้วยทาเลที่ดี
เยี่ ย ม โครงสร้ างสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน การจั ด หาสาธารณู ป โภคและบริก ารที่ ดี Deep C มี นั ก ลงทุ น ใน
หลากหลายภาคธุรกิจที่มั่นคงเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
DEEP C ให้ บ ริ ก ารเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม เช่ น ให้ เช่ า พื้ น ที่ โ รงงาน /
คลั ง สิ น ค้ า ขนาดพื้ น ที่ 2700 ตารางเมตร และ 5400 ตารางเมตร โดยมี สิ่ งอ านวยความสะดวก เช่ น
สาธารณูปโภค การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โทรคมนาคมและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การบาบัดน้าเสีย การป้องกัน
อัคคีภัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการลูกค้าด้วยบริการสนับสนุนในระหว่างขั้นตอนการก่อตั้งธุรกิจรวมถึงเรื่อง
การดาเนินงาน ปัจจุบันเขตนิคมอุตสาหกรรม DEEP C มีท่าเรือน้าลึกขนาด 14 เมตร สามารถรองรับเรือขนาด
ใหญ่ และได้มีการสร้างถนนเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในอาเซียน คาดว่าจะเปิดใช้บริการประมาณเดือน
กันยายน 2560 นี้ ซึ่งปัจจุบันไม่มีนักธุรกิจของไทยไปลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม DEEP C
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายในเขตอุ ต สาหกรรม DEEP C เช่ น โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละบริ ก าร
อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น
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กลุ่มลูกค้าพันธมิตร เช่น
- บริดจสโตน (จากประเทศญี่ปุ่นโรงงานผลิตยางรถยนต์)
- Knauf (ประเทศเยอรมนีการผลิตแผ่นพลาสเตอร์บอร์ด)
- Flatglass (ประเทศฮ่องกง, Solar Glass)
- Steinweg (โลจิสติกส์จากประเทศเยอรมนี)
- โลจิสติกส์ Yusen (โลจิสติกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
- Shin Etsu (ญี่ปุ่นผลิตแผ่นแม่เหล็กโลกหลัง)
- Nakashima (Japan, Propeller Production)
- Dongbu Steel (เกาหลีใต้รีไซเคิลเหล็ก)
- PVTEX (เวียดนามผลิตเส้นใยสังเคราะห์)
- IHI (Japan, Pre-fab ส่วนประกอบการก่อสร้าง)
โอกาสในการขยายอุตสาหกรรมในไฮฟอง โดยมี
(1) ท่าเรือน้าลึกแห่งใหม่ (Haiphong International Gateway Port)
(2) สนามบินนานาชาติใหม่ในไฮฟอง (Cat Bi)
(3) ทางหลวงใหม่ไฮฟอง - ฮานอย
(4) ทางหลวงชายฝั่งใหม่ (จีน - ไฮฟอง)
ที่ดินใกล้ ๆ กับท่าเรือน้าลึกและสนามบินใหม่ เพื่อสร้างฮับ Logistics ใหม่
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2.6 SITC – Dinh Vu
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี 2011 เป็ น การร่ ว มทุ น ระหว่ า ง Dinh Vu port และ SITC Group มี พื้ น ที่
130,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Dinh Vu โดยให้บริการดังนี้
1. คลังสินค้าภายในประเทศ (Inlad Container Deport (ICD) Services)
2. ตัวแทนส่งสินค้า (forwarding)
3. พิธีการทางศุลกากร (Customs clearance services)
4. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)
5. การขนส่งภายในประเทศ (Domestic Transport)
6. คลังสินค้า/คลังสินค้าทัณฑ์บน (CFS Warehouse/Bonded Warehouse)
7. ขนสินค้าลงที่ท่าเรือ (Stevedore)
8. เครื่องตรวจสอบคอนเทรนเนอร์/การทดสอบเปลวไฟ (PTI/Flame Test)
9. ทาความสะอาดคอนเทรนเนอร์/การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Container cleaning & EMR services)
10. ตู้คอนเทรนเนอร์สาหรับแขวนเสื้อผ้า
SITC ได้นาระบบเทคโนโลยีโดยใช้กล้องในการตรวจการเข้าออก ซึ่งเป็นกล้องที่สามารถหมุนได้
360 องศา เพื่อเก็บภาพตู้คอนเทรนเนอร์ นอกจากนี้ ยังมีระบบ Software โดยใช้มือถือ ในการตรวจสอบตู้คอน
เทรนเนอร์ โดยการเชื่อมต่อ WIFI มีการกาหนดจุดวางตู้เปล่า ซึง่ พื้นที่การเก็บตู้คอนเทรนเนอร์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ตู้คอนเทรนเนอร์เปล่า และตู้คอนเทรนเนอร์มีสินค้า มีการกาหนดพื้นที่วางแยกชัดเจน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและ
การนาตู้คอนเทรนเนอร์ไปใช้
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2.7 ท่าเรือไฮฟอง
เป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเวียดนาม รองจากท่าเรื อไซง่อน แต่เป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดใน
เขตภาคเหนือ เป็นท่าเรือแม่น้า Cua Cam ซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้า Song Thai Binh มีปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือนี้
ประมาณ 7-10 ล้านตันต่อปี สามารถรองรับเรือระวางบรรทุก 7,000 - 10,000 ตัน ระยะทางจากท่าเรือ
ไฮฟองถึงโฮจิมินห์เมื่อวัดทางทะเลประมาณ 1,480 กิโลเมตร ทางบก 1,800 กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,926
กิโลเมตร ไฮฟองเป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าของจังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือของเวียดนาม ระยะทางจาก
ท่าเรือไฮฟองออกสู่ทะเลประมาณ 40 กิโลเมตร ท่าเรือไฮฟองมีทางเทียบเรือจานวน 3 ท่าประกอบด้วย
1. Hoang Dieu เป็นท่าเรือร่องน้าลึกเพียง 9 เมตร รองรับเรือระวาง 1.5 หมื่นตัน มีท่าเทียบ
เรือหมายเลข 1 – 3 เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า ส่วนท่าเทียบเรือหมายเลข 4 – 11 เป็นท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป
สินค้าผ่านท่า เช่น เหล็ก สินค้าเทกอง เครื่องจักร เป็นต้น
2. Chua Ve เป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ (Container Terminal) มีท่าเทียบเรือย่อย 5
ท่า สามารถรับตู้สินค้าปีละ 550,000 TEUs สินค้าผ่านท่า ได้แก่ สินค้าทั่วไปและตู้สินค้า
3. Tan Cang มีท่าเทียบเรือย่อย 5 ท่า สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ขึ้น แต่ไม่เกิน 2 หมื่นตัน
สินค้าผ่านท่า ได้แก่ สินค้าทั่วไปและตู้สินค้า
ท่าเทียบเรือในท่าเรือไฮฟอง
ท่าเทียบเรือ
Hoang Dieu

ความยาวท่า
(เมตร)

ความลึกหน้าท่า
(เมตร)

จานวนท่า
(ท่า/แห่ง)

ประเภทสินค้า

1,717

8.4

11

สินค้าทั่วไป/สินค้าเทกอง/ตู้สินค้า

Chua Ve

848

8.5

5

สินค้าทั่วไป/ตู้สินค้า

Tan Cang

1,002

8.5

5

สินค้าทั่วไป/ตู้สินค้า
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2.8 สมาคมธุรกิจโลจิสติกส์เวียดนาม (Viet Nam Logistics Business Association : VLA)
สมาคมธุรกิจโลจิ สติกส์ เวียดนามมี บทบาท ในการส่ งเสริมธุรกิจบริการด้านโลจิส ติกส์ของ
ประเทศเวียดนาม พร้อมทั้ง ยกระดับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ให้เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่ใน
การบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์ภายในประเทศและระดับสากล
สมาคมฯ มีวิสัยทัศน์ในการผลักดันธุรกิจโลจิสติกส์และตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศให้เป็นธุรกิจที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนาม
สมาชิกของสมาคมฯ แบ่งตามประเภทได้ดังนี้
(1) ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(Freight Forwarding)
(2) คลั ง สิ น ค้ า ,ท่ า เรื อ ,ขนสิ น ค้ า ลงท่ า เรื อ ,ศู น ย์ กระจายสิ น ค้ า (Warehousing, ports,
stevedoring, distribution)
(3) ผู้ให้บริการขนส่ง (ทางบก, ทะเล, แม่น้าภายในประเทศ, อากาศ (Trucking, sea, inland
waterway, air)
(4) พิธีการทางศุลกากร (Customs Agents)
(5) ผู้ให้บริการขนส่งด่วน (Express delivery services)
(6) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ( Integrated logistics)
(7) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อื่นๆ (Other related logistics)
แนวทางในการสร้างความร่วมมือ กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมฯ ให้ความเห็นว่า ควรจะมี
การบูรณาการในทุกกิจกรรมของโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทุน พัฒนาระบบ IT การลงทุนร่วมกันของคลังสินค้า
สถานที่บรรจุสินค้าและแยกสินค้า (ICD) รวมถึง ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
สมาคมโลจิสติกส์เวียดนาม สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
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2.9 คลังสินค้า SAGAWA VIETNAM CO.,LTD
SAGAWA VIETNAM CO.,LTD ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2558 เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ SG Holding
Group ถือหุ้น 100 % โดยมี Mr.Junji Shimasaki เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร เช่น
(1) คลังสินค้า (Warehouse)
(2) ขนส่งสินค้า เช่น การขนส่งภายในประเทศ (Domestic delivery service in Vietnam) ,
ให้เช่ารถบรรทุกเหมาคัน (Vietnam domestic charter trucking) , ให้บริการขนส่ง
สินค้าข้ามแดน (Cross-border international trucking)
(3) ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Forwarding business) เช่น ขนส่งสินค้าทางอากาศ,
ทางทะเล, ขนส่งถึงบ้าน (door to door), การขนย้ายสัมภาระ
(4) พิธีการทางศุลกากร (Customs Clearance Services)
(5) ให้บริการตามลูกค้าร้องขอ (Project Service)

3. การแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R9 มีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จานวน 10
ราย ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการด้านขนส่งสินค้า ตัวแทนออกของและพิธีการศุลกากร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้
แสดงความคิดเห็นในการร่วมเดินทาง สรุปได้ดังนี้
3.1 ความคาดหวังก่อนการเดินทาง
1. เพื่อศึกษาสภาพเส้นทางการขนส่งสินค้า ระบบการขนส่งตลอดทั้งเส้นทาง ความเป็นไปได้ในการ
ขนส่ง ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการขนสินค้าผ่านแดน กฎหมายและข้อกาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภคตลอดเส้นทางการเดินทาง
3. เพื่อต้องการทราบ ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ระหว่างไทย สปป.ลาว และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4. เพื่อสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการที่ร่วมคณะเดินทาง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน แสวงหา
ความร่วมมือ เชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อหาช่องทางในการทาธุรกิจในอนาคตและคู่ค้าใหม่ๆ
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3.2 ความคิดเห็นหลังจากที่ได้เดินทาง สอดคล้องกับความต้องการ
1. ได้รับข้อมูลในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงได้เครือข่ายพันธมิตรที่อาจจะสามารถมีความร่วมมือ
เกิดขึ้นในอนาคต
2. ได้ พ บปะ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ซึ่ ง สามารถน าข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ ไป
ประยุกต์ใช้กับการดาเนินธุรกิจได้
3. เห็ น ความเป็ น ไปได้ ในการที่ จ ะใช้ เส้ น R9 ในการขนส่ งสิ นค้ า สามารถน าข้ อมู ลไปเสนอ
รายละเอียดให้กับลูกค้าของตนได้ ตลอดจนนาข้อมูลไปวิเคราะห์และศึกษาการร่วมลงทุนใน สปป.ลาว และเวียดนาม
3.3 นาประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินธุรกิจ
1. การเข้าร่วมศึกษาเส้นทางมีประโยชน์มาก เนื่องจากได้เห็นสภาพเส้นทางจริง ระยะเวลาการ
เดินทางที่แท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอลูกค้า
2. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ
เช่น กฎระเบียบการส่งสินค้าผ่านแดนของแต่ละประเทศ ทาให้เกิดความมั่นใจกับการทางานที่อยู่ในปัจจุบัน และ
โอกาสในการต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนการมีพันธมิตรทางธุรกิจ
3. แนวทางการทาท่าเรือบก เพราะประเทศไทยสามารถทาได้ในเขตชายแดนด้านตะวันออกได้
ตลอดแนว
3.4 การใช้เส้นทาง R9 เพื่อดาเนินธุรกิจในอนาคต
มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เส้นทางนี้ในการขนส่ง เนื่องจากค่อนข้างมีความพร้อมในด้าน สภาพ
พื้นผิวจราจร มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ปั้มน้ามัน อู่ซ่อมรถ เป็นต้น
3.5 การพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถนาไปต่อยอดธุรกิจ
ได้ พ บปะกับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งด้ านโลจิส ติ กส์ เช่น ด่ านศุ ล กากรจังหวัด มุก ดาหาร เขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ท่าเรือหวุ๋งอ่าง เขตนิคมอุตสาหกรรม DEEP C ธุรกิจโลจิสติกส์ สมาคมโลจิสติกส์
เวียดนาม เป็นต้น ทาให้ได้รับข้อมูลและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และมีโอกาสอย่างมากในการ
ขยายตลาดและบริการของบริษัท และความร่วมมือในการทาธุรกิจในอนาคต
3.6 กรมควรปรับปรุงการไปศึกษาเส้นทางโลจิสติกส์การค้าเส้นอื่นๆ อย่างไร
1. ควรมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ในแต่ละพื้นที่ เช่น ประชากร การศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ย ประเภทอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตของเมืองหลัก ๆ
2. ในการส ารวจเส้ น ทางครั้งต่อไป ควรเป็น เส้ น ทางที่ส ามารถเชื่อมไปยังประเทศจีน หรือ
ประเทศอื่นที่นอกเหนือจากอาเซียน
3. ควรมีการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจของผู้ประกอบการก่อน
การเดินทาง รวมทั้งเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่จะเข้าพบ และผลที่ได้รับ
4. ในเรื่องของการข้ามแดน ต้องการได้ข้อมูลเชิงลึกจากศุลกากรแต่ละแห่ง และควรมีการศึกษาพิธี
การนาเข้าส่ง-ออก เพื่อให้เห็นภาพการปฏิบัติงานของด่านศุลกากร
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4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
4.1 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า เส้นทาง
R 9 ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางมาก ทาให้การพบปะเพื่อประชุมหารือกับหน่วยงานมีจานวนน้อย
เกินไป ทั้งนี้เพื่อให้การเดินทางดังกล่าว เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรจัดให้มีการศึกษาเส้นทาง
ที่สั้นลง เพื่อจะทาให้มีเวลาพบปะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น
4.2 การขนส่งสินค้าข้ามแดน ปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหา เนื่องจากรถขนส่งสินค้าของไทย
ไม่สามารถวิ่งไปถึงเวียดนามได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตกลงเจรจาร่วมมือกันเพื่อหาทางออก โดยให้
ผู้ประกอบการของแต่ละประเทศได้ประโยชน์สูงสุด
4.3 เส้นทางขนส่งในช่วงประเทศเวียดนามมีการเปิดใช้ทางด่วน และอยู่ระหว่างการสร้าง
ทางด่วน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทางบกมากขึ้น ดังนั้น เส้นทาง R 9 เหมาะสาหรับการ
ขนส่งทางบกจากประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม และสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนได้ โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องหาพันธมิตรในแต่ละประเทศ
4.4 เพื่อเป็นการต่อยอด และสร้างโอกาสทางการตลาด ขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ รวมทั้ง
ศึกษาระบบโลจิ สติ กส์ ตลอดจนสร้ างความร่วมมือทางการค้ าและแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ กั บหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จึงเห็นควรนาคณะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า One Belt One Road ไปถึง
ประเทศจีน
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