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Ministry of Foreign Trade and Tourism

• The Ministry of Foreign Trade and Tourism 
defines, leads, executes, coordinates and 
supervises the policy of foreign trade and 
tourism.

• It is responsible of the promotion of exports 
and the international trade negotiations. 
Also, it is in charge of the regulation of the 
foreign trade.

• It promotes, guides and regulates the tourist 
activity. 
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Economy Vision

“According to the World Bank an 
exporting econnomy is one that 

exports not less than 29% of  its GDP”

“To transform Peru 
into an exporting 

economy of goods 
and services with 

higher value 
added”

 
 

Peru

World Region

Population 0.43% 5.10%

GDP 0.20% 3.5%

Exports 0.11% 2.30%

Peru EEUU/PE UE/PE China/PE

Area (millions km2) 1 7 2 7

Population (millions) 27 11 11 48

GDP (billions US$) 100 132 95 19

GDP per capita (US$) 4,000 11 8 0.4

Exports (billions US$) 24 44 60 25

Computers by 100 inhabitants 10 8 4 0.4

Cellular by 100 inhabitants 15 4 6 2

TV  color by 100 inhabitants 49 2 2 0.9

Some Economic Indicators (2007)

Source: Peruvian Institute of Economics  
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Trade Data

Source: Customs Prepared by: MINCETUR
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Export Growth Rate 2007/2006 16%
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Strategic tools

Trade
Facilitation
Export Culture
Markets
Regions
Sectors
Products

Calendar of negotiations 
with strategic economies 

and major trading partners
National Strategic Export Plan

Trade 
Openess
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• Only 13% of the roads are paved in 
Peru, this increases the logistics 
costs (higher consumption, tires, 
repairs, etc.).

• Lack of interconnection between 
coast road, mountains and jungle, 
preventing trade in goods.

• Centralism in Lima, causes one-way 
trade only making freight costs 
expensive.

• Limited trade through air cargo .

• Delay in port and airport 
concessions. 

Logistic in Peru

 

 

The road network in 
Peru has 
75.727 km. of which 
12% are asphalted. 

• The main routes are 
Panamerican Highway, 
which runs 2.800 km. 
throughout the coast, 
and Central Highway, 
which links Lima with 
other cities. 

Roads
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• The Peruvian coast 
has 3,080 km. 
where 19 ports are 
located.
• Only 10 ports are 
for international 
traffic and coastal 
shipping.
•Peru’s main port is 
Callao.

Ports

 
 

Peru has 54 airports and airfields.

Only 10 are international airports

The most important Peruvian airports 
are controlled the Peruvian Corporation 
of Airports and Commercial Aviation 
(CORPAC) with the exception of Jorge 
Chavez International Airport, Lima 
Airport Partners.

We are planning to grant airports 
concessions in some provinces, to the 
private sector, with an estimated 
investment of 65’370 million dollars.

Airports
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• The Peruvian rail 
network has 1.876 
km. 

Railway

 

 

• It is nearly non 
existent

Rivers  Network
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• The concession includes the 
design, construction, finance, 
operation, administration and 
maintenance of new terminals  
containers.

• The conceshion was granted 
to DP World Callao SA a 
partneship between Dubai 
Ports and Uniport SA. It was 
awarded on June, 2006 

• DP World is the second 
largest global port operator, 
operates 56 port terminals in 
28 countries.

Source: Proinversion

Concession of the Southern Pier (Callao’s 
Port)

 
 

Modernization of the Pier 5 according to the National Develoment Plan Port

• Specialized in traffic of 
containers and minerals.

• Acquisition of gantry 
craners.

• Installation of a 
software for containers’
logistic.

Pier 5
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LPI – Logistics Perception Index (2006)

Source: World Bank

Indicador Peru

Overall LPI 59
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New Customs Law

• Regulatory framework of the 
WCO. Kyoto Convention.

• Trade Promotion Agreement 
Peru – United States

• Decision 671 on the Andean 
Community:Harmonization 
of Customs Procedures and 
Decision 618 - which 
provides for the phasing in 
the Community rules for the 
principles enshrined in the 
revised Kyoto Convention.

• New FTA with Singapore, 
Canada, Chile, Mexico, EFTA, 
EU and China.

• Increased competitiveness

• Release of goods  within 
48 hours 

• Express delivery

• Advance release 

• Warranties in case of 
difference between the 
declarated and 
realeased goods.

• Better definition of 
customs penalties
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Single Window for Foreign Trade

Integrate and simplify processes and services of state 
institutions related to foreign trade and international 

transportation, ensuring compliance and efficient control of 
operations

– Reduce the 226 existing procedures to no more than 111 that are 
integrated, simple and fast.

– Transparency and legal stability.
– Coordinated Physical Review.
– Validity of electronic records generated in the process of the 

Single Window for Foreign Trade.
– Integrated controls that allow an effective risk management.

Objective

Specific Targets

 
 

APEC’s Role in Infrastructure

•APEC’s contribution to trade facilitation has been very important but it’s only 
focused on four areas of action: Custom Procedures, Mobility of business 
Persons, Standards and Conformances and Electronic Commerce.

• Improvement in logistics efficiency can have a greater effect on trade 
facilitation since it has a more direct impact on the product prices. It also helps 
enterprises to be more competitive in the global market. 

•Some economies in APEC have already developed logistic infrastructure but  
others are just starting. APEC can be an excellent forum for the discussion of 
best practices and for information sharing about how infrastructure can be 
developed in the most efficient way and also to complement the ongoing work on 
trade facilitation.

• Additionally, APEC can lead the work on the harmonization and 
systematization  of legal frameworks in order to advantage of the logistics 
development. 

 
 

June 23-24, 2008 Beijing, China 83



APEC Seminar on Trade Logistics 

 

APEC Seminar on Trade and Logistics
June 23-24  Beijing  China

PERU
Ministry of Foreign Trade and Tourism

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

June 23-24, 2008 Beijing, China 84



APEC Seminar on Trade Logistics 

 

TradeTrade LogisticsLogistics in in MexicoMexico
APEC APEC TradeTrade LogisticsLogistics SeminarSeminar

June 2008June 2008

 
 

NationalNational DevelopmentDevelopment PlanPlan

►► In In accordanceaccordance withwith thethe NationalNational DevelopmentDevelopment Plan Plan thethe MinistryMinistry
ofof EconomyEconomy has has elaboratedelaborated 10 10 GuidelinesGuidelines forfor increasingincreasing
competitivenesscompetitiveness duringduring thethe periodperiod ofof 20072007--2012.2012.

►► MexicoMexico as a as a CenterCenter ofof DistributionDistribution (HUB) (HUB) ofof InformationInformation
TechnologyTechnology andand LogisticLogistic Services.Services.

►► As As partpart ofof thethe sectorial sectorial policiespolicies MexicoMexico intendsintends toto be be amongamong thethe
distributiondistribution centerscenters allowingallowing connectionsconnections betweenbetween differentdifferent
marketsmarkets andand withinwithin thethe MexicanMexican territoryterritory..
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SERVICESSERVICES

►► MexicoMexico has has supportedsupported actionsactions toto liberalizeliberalize tradetrade in in servicesservices
throughthrough a multilateral a multilateral andand bilateral bilateral strategystrategy. . 

►► MexicoMexico isis movingmoving toto a a tradetrade policypolicy supportingsupporting thethe
developmentdevelopment ofof more more valuevalue--addedadded servicesservices. . 

 
 

SectorsSectors

►► AirAir
►► MaritimeMaritime andand PortsPorts

►► Multimodal Multimodal 
►► Land Land TransportationTransportation

►► Postal ServicesPostal Services
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LAND TRANSPORTATIONLAND TRANSPORTATION
►► VolumeVolume ofof FreightFreight: 1980: 1980——253 253 millionmillion tonstons, 2006, 2006——446 446 millionmillion

tonstons ofof freightfreight. . 

►► MexicanMexican roadsroads amongamong thethe longestlongest in in LatinLatin America (America (352.072 352.072 
kmkm). ). 

►► Ministry of Communications and Transport (SCT). CrossMinistry of Communications and Transport (SCT). Cross--border border 
services of passenger, freight and tourism transportation, services of passenger, freight and tourism transportation, 
technical aspects and regulations.technical aspects and regulations.

►► RoadsRoads, Bridges , Bridges andand Federal Land Federal Land TransportationTransportation LawLaw (LCPAF).(LCPAF).
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LAND TRANSPORTATIONLAND TRANSPORTATION

►► SCT SCT worksworks toto ‘‘internationalizeinternationalize’’ landland transportationtransportation in in 
MexicoMexico..

►► DemonstrativeDemonstrative Project Project forfor thethe OpeningOpening ofof FreightFreight Land Land 
TransportationTransportation in USA.in USA.

►► 100 100 enterprisesenterprises, , negotiationsnegotiations stillstill in in coursecourse. . 

 
 

LAND LAND TRANSPORTATIONTRANSPORTATION——RailwaysRailways

►► 26,662 26,662 km.km. ofof railwaysrailways..

►► MainlyMainly forfor transportingtransporting merchandisemerchandise..

►► VolumeVolume FreightFreight: 1990: 1990——46.4 46.4 millionmillion tonstons, 2006, 2006——94.7 94.7 millionmillion
tonstons..

►► GovernmentGovernment has has dominiondominion ofof infrastructureinfrastructure, , butbut givesgives
concessionsconcessions dedicateddedicated toto transportationtransportation ofof goodsgoods..

►► TheThe networknetwork hasnhasn’’tt increasedincreased in in yearsyears..
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►► FerromexFerromex Ferrocarril Mexicano. Ferrocarril Mexicano. 

►► PrivatePrivate rail rail consortiumconsortium operatesoperates largestlargest (by (by mileagemileage) ) 
railroadrailroad in in MexicoMexico..

LAND LAND TRANSPORTATIONTRANSPORTATION——RailwaysRailways

 
 

MARITIME MARITIME andand PORTSPORTS
►► 70% of total volume of Mexico's international trade.70% of total volume of Mexico's international trade.

►► 2006, total volume international freight: 2132006, total volume international freight: 213 million tons; million tons; 
68% exports, 32% imports.  68% exports, 32% imports.  

►► 9595 maritime, 18 river ports; 66 highmaritime, 18 river ports; 66 high--seas traffic (APIs). 37 seas traffic (APIs). 37 
are commercial. are commercial. 

►► Integral Port Administrations (APIs). 21 Public, 1 API in Integral Port Administrations (APIs). 21 Public, 1 API in 
private hands.  (2006)private hands.  (2006)

►► In practice, many principal activities performed by private In practice, many principal activities performed by private 
sector through concessions.sector through concessions.
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MARITIME MARITIME andand PORTSPORTS

►► 20012001--2006 increase in investment for port infrastructure, 2006 increase in investment for port infrastructure, 
70% private. 70% private. 

►► 49% limit of FI. 49% limit of FI. 

►► CabotageCabotage not permitted to foreign shipping companies.not permitted to foreign shipping companies.

►► Foreign shipping companies/vessels may participate in Foreign shipping companies/vessels may participate in 
highhigh--seas transport activities if country of origin extends seas transport activities if country of origin extends 
reciprocal treatment to Mexico.  reciprocal treatment to Mexico.  

 
 

►► MexicanMexican portsports havehave ratesrates forfor use use ofof a a competitivecompetitive infrastructureinfrastructure, , 
whichwhich isis even more even more remarkableremarkable whenwhen comparedcompared withwith ratesrates fromfrom
US US portsports..

►► Manzanillo Manzanillo andand Veracruz Veracruz portsports are at are at thethe samesame raterate--levellevel as as 
Rotterdam, Rotterdam, andand belowbelow otherother portsports (Long Beach, Houston, (Long Beach, Houston, andand
Mobile). Mobile). 

►► AllAll costscosts in in MexicanMexican portsports are are coveredcovered by by thethe APIsAPIs (Integral Port (Integral Port 
AdministrationAdministration), ), basedbased onon concessionconcession..

MARITIME MARITIME andand PORTSPORTS
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INTERNATIONAL TRADE AND THE INCREASE OF MEXICO’S COMMERCIAL EXCHANGE 
DEMANDED IMPROVEMENTS IN THE OFFER OF INTRASTRUCTURE AND EQUIPMENT OF 
PORTS, AS IT IS REFLECETED IN THE HISTORICAL INVESTMENT BEHAVIOR.

Investment in Ports, 2001-2006
(Millions USD)

Fuente: Elaboración propia con información de la SCT.
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186

929

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
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MARITIME MARITIME andand PORTSPORTS

 
 

MULTIMODALMULTIMODAL

RAILWAY/MARITIME 
PORT PROJECT

Punta Colonet, Baja California.

More than specialized container terminal.
Integral Project: Multimodal Corridor.

(East and West coast of USA)

Considerable Investment

30 years

Important social and
economic impact

in the region
API Ensenada Concession

Important polítical
impact
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Punta
Colonet

MULTIMODALMULTIMODAL

 
 

AIRAIR
►► 2006: Mexico's airport network comprised 1,259 airfields.2006: Mexico's airport network comprised 1,259 airfields.

►► 20022002——2006, volume of freight transported rose by 40%.2006, volume of freight transported rose by 40%.

►► 544,000 tons in 2006. 544,000 tons in 2006. 

►► Number of passengers increased by 37% reaching 45.4 Number of passengers increased by 37% reaching 45.4 
million in 2006.million in 2006.

►► Physical investment (public and private) in air transport Physical investment (public and private) in air transport 
infrastructure averaged US$296 million per annum between infrastructure averaged US$296 million per annum between 
2002 and 2006.2002 and 2006.
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AIRAIR

►► 35 35 AirportsAirports. . Centre North (13), Pacific (12), SouthCentre North (13), Pacific (12), South--
East (9). Mexico City(1) East (9). Mexico City(1) 

►► Ministry of Communications and Transport (SCT): Ministry of Communications and Transport (SCT): 
policies & programmes for domestic airport policies & programmes for domestic airport 
development, concessions for air transport and development, concessions for air transport and 
services.services.

►► Government agency Airports and Auxiliary Services Government agency Airports and Auxiliary Services 
(ASA).(ASA).

 
 

AIRAIR

►► Airports Law and its Regulations: general regime Airports Law and its Regulations: general regime 
for Mexican airport concessions (50 yrs). for Mexican airport concessions (50 yrs). 

►► CabotageCabotage concession only for Mexican companies.concession only for Mexican companies.

►► Foreign participation in domestic air transport Foreign participation in domestic air transport 
25% of capital.25% of capital.
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AIRAIR
►► Level of competition increased considerably in recent Level of competition increased considerably in recent 

years.years.

►► As of midAs of mid--2007, no open skies agreement.  2007, no open skies agreement.  

►► SCT: domestic air sector not prepared for wide open SCT: domestic air sector not prepared for wide open 
borders. Agreements that allow a gradual and balanced borders. Agreements that allow a gradual and balanced 
opening, exhausting opportunities offered by bilateral opening, exhausting opportunities offered by bilateral 
relations.relations.

 
 

POSTAL SERVICESPOSTAL SERVICES

►► Postal Postal servicesservices andand deliverydelivery——oneone sector, sector, providedprovided onlyonly by by 
thethe State.State.

►► MexicanMexican Postal Postal ServiceService (SEPOMEX).(SEPOMEX).

►► Ministry of Communications and Transport (SCT): regulate, Ministry of Communications and Transport (SCT): regulate, 
inspect and survey public postal services and their diverse inspect and survey public postal services and their diverse 
services.services.
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POSTAL SERVICESPOSTAL SERVICES

►► CurrentCurrent lawlaw (1986) (1986) doesndoesn’’tt considerconsider providersproviders ofof expressexpress
servicesservices..

►► CorporateCorporate clientclient sector; sector; privateprivate operatorsoperators havehave advancedadvanced, , 
even even ifif itit isis a a legallylegally reservedreserved areaarea..

►► International mailing, International mailing, greatgreat participationparticipation ofof privateprivate
operatorsoperators in in corporatecorporate mail. mail. 

 
 

POSTAL POSTAL SERVICESSERVICES——DELIVERYDELIVERY
►► NotNot a a reservedreserved areaarea..

►► Considerable Considerable participationparticipation by by 
privateprivate operatorsoperators ((bothboth
domesticdomestic andand internationalinternational). ). 

►► (SEPOMEX (SEPOMEX << 10% 10% nationalnational, , 
2% 2% internationalinternational).).

►► StrongStrong competitioncompetition, , totallytotally
unregulatedunregulated..

►► LimitLimit federal federal roadsroads//bridgesbridges toto
50 50 kmkm, , permissionpermission neededneeded..
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS

►► MexicoMexico isis strenghteningstrenghtening infrastructureinfrastructure projectsprojects..

►► MexicoMexico needsneeds toto continuecontinue implementingimplementing necessarynecessary
actionsactions in in logisticallogistical infrastructureinfrastructure in in accordanceaccordance
withwith thethe NationalNational DevelopmentDevelopment Plan Plan andand thethe
NationalNational InfrastructureInfrastructure Plan. Plan. 

►► ContinueContinue enforcingenforcing competitioncompetition in in portsports servicesservices. . 
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Thailand’s Trade 
Logistics Policy

 
 

Factors Affecting Thailand Logistics Competitiveness

Demand Conditions

• High demand sophistication for 
logistics services e.g. better, 
faster, cheaper, & flexible (-)

• Customers wanting end-to-end 
logistics service providers (-)

Strategy, Structure & Rivalry

• Fragmented market dominated by 
small SME (-)

• Pressure from price competition (-)
• Inefficient legal and regulatory 

systems (-)
• Slow & inflexible to meet customer 

needs (-)
• Lack of standardized logistics 

services & documents (-)

Related & Supporting Industries

• Strong supporting industries such 
as construction & automotive (+)

• Available transport infrastructure in 
many places (+) but need to be 
modernized & customized (-)

• Many sub-sectors are not yet 
identified in logistics development 
plan (-)

Factor Conditions

• Lack of skills and knowledge 
logistics human resources (-) 

• Technological capabilities ahead of 
human resource capabilities (-)

• Lack of reliable database to 
improve better logistics decision (-)

Policy
• Government places logistics 

development as a national 
agenda (+)

• Foreign investors & FTA partners 
seek greater liberalization in 
logistics sector (+)
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Thailand Vision on Logistics (2007-2011)

• Vision – Having World Class Logistics System

Objectives

• Increase Trade Facilitation Efficiency
• Reduce Logistics Cost
• Increase responsiveness
• Enhance Security / Reliability
• Adding Economic Value

Logistics Cost 
per GDP

19%

2005

16%

2011

Target

Strategic Agenda

(1) Logistics
Efficiency in 
Pruduction

(2) Efficiency 
in Transport

and Logistics

(3) Logistics
Service Provider

(4) Trade
Facilitation

Improvement

(5) Human
Resource

 
 

Focusing Areas in Trade Logistics

• Freight Distribution
• Inventory/Warehousing
• Sourcing
• Trade Facilitation
• Logistics Network
• LSP Development
• Utilization of Logistics Infrastructure

Cost Saving

Responsive

Reliability/Security
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Trade Logistics Policies : Implication for LSP/Users

Strategy 4: Develop Logistics
Network and Freight Distribution
Strategy 4: Develop Logistics

Network and Freight Distribution

Strategy 1 : Trade Facilitation in Response
to Globalization

Strategy 1 : Trade Facilitation in Response
to Globalization

Strategy 5 : Enhance Efficiency in
Integrated Logistics Management

of Strategic Goods

Strategy 5 : Enhance Efficiency in
Integrated Logistics Management

of Strategic Goods

Strategy 2 : Enhance Capacity of 
Logistics Service Provider

Strategy 2 : Enhance Capacity of 
Logistics Service Provider

Strategy 3 : Improve Logistics
Management Skill in Business and

Increase Distribution Network

Strategy 3 : Improve Logistics
Management Skill in Business and

Increase Distribution Network
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Need to Established Closer Dialogue and 
Linkage in Private and Public Sector

• Involving Logistics Industry
• Freight Forwarder
• Custom Clearance
• Land transport services
• Water / Maritime transport services
• Air transport services
• Cargo handling
• Warehousing services
• Third party Logistics (Logistics Integrator)
• Packaging services

• Interface between Logistics Service Provider & Users
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Projects that we can Coordinate

• Participation in Thailand’s International Logistics Fair
(Exhibition / Symposium / Business Matching) in every 
September

• Capacity Building of Logistics and Supply Chain 
Management

• Exchange Knowledge of Trade Facilitation / 
Regulatory Measures

• Business Matching to strengthen Logistics Networks
• Help reduce logistics problems of 

• Availability of container box for international trade
• Increase of freight rate, charge, surcharge

 
 

เปาหมายสําคัญของการพัฒนา 
Logistics

Logistics 
Activities

Key 
Activities

Supporting 
Activities

Customer 
Services

Transportation

Inventory Mgt

Information Flow 
& Order

Warehousing

Material 
Handlings

Purchasing

Protective 
Packaging
Production 
Cooperation
Information 
Maintenance

• Just in Time Delivery
• Physical Flow

• Information Flow
• Fund Flow

• Value Added
• Cost Reduction

• Waste Reduction

Logistics as a business function
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มิติในการพัฒนาระบบโลจิสติกสทางการคา
Matrix
Trade Logistics 
Development

พัฒนาโลจิสติกสของสนิคา / บริการ
เปนรายกลุม เนื่องจาก โซอุปทานของ
สินคาแตละกลุมมีลักษณะเฉพาะของ
ปญหา อุปสรรค และความตองการ

แตกตางกัน (Specific Impact)

พัฒนากิจกรรมโลจิสติกสแตละดานเพื่อแกไข
ปญหาอุปสรรคและตอบสนองความตองการ

บริการโลจิสติกสในวงกวาง (General Impact)

Logistics Functional Approach

Product / Service
Cluster Approach

Geographical 
Approach

พัฒนาโลจิสติกส
เปนรายพื้นท่ี 
เน่ืองจากแตละ
พ้ืนที่มีศักยภาพ
และความตองการ
ไมเทากัน

ลดตนทุน

เช่ือถือได

ตรงเวลา

สะดวก

ปลอดภัย

แขงขันได

การเขาถึง

บริการพอเพียง

Logistics Service Provider
Physical Infrastructure / Regulations / Institutions
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กลยทุธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร

• กลยุทธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร (1) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Logisticsใน
ภาคการผลิต
• สงเสริมใหธุรกิจภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีการประยุกต Logistics Management 

Techniques เชน IT Software Logistics Outsourcing
• สนับสนุนการพัฒนา Supply Chain Management ใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุดและสามารถ
ตรวจสอบการเคล่ือนยายสินคาได 

• สงเสริมใหมีการพัฒนา Cluster 
• พัฒนามาตรฐานเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณท่ีใชเคล่ือนยายสินคา 
• การพัฒนาระบบขนสงท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิสําหรับสินคาเกษตรเนาเสียงายหรือสินคาแช
แข็งa

• กลยุทธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสงและ 
Logistics
• พัฒนา Logistics Network ในประเทศใหเช่ือมโยงอยางบูรณาการท้ังเครือขายภายในและการ
เช่ือมตอไปสูตางประเทศ โดยพัฒนา Multimodal Transport System ระบบขนสงสนับสนุน 
และ Distribution and Consolidation Center ตามจุดยุทธศาสตรตางๆ 

• สนับสนุนการใช Transport Management เพ่ือประหยัดพลังงานเพ่ือนําไปสูการลดตนทุนการ
ขนสง

• พัฒนาเสนทางการคา (Trade Lane) สูตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ผานทางฝงทะเล
อันดามันเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหมและการขยายตัวของ International 
Trade ในระดับโลกและระดับภูมิภาค 
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กลยุทธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร
• กลยุทธหลักภายใต Strategic Agenda (3) การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส

• สงเสริมใหเกิดการลงทุนในธรุกิจ Logistics Services Provider (LSP) ท้ังในลักษณะกลุมหรือ
เขตอุตสาหกรรมและรายธุรกิจ รวมท้ังสนับสนุนการรวมลงทุนและ Strategic Partnership 
ระหวาง Logistics User และ LSP ของไทย และสรางเครือขายระหวาง LSP ของไทยกับ
ตางประเทศ

• สงเสริมการพัฒนา LSP เฉพาะดานตามความตองการของธรุกิจในประเทศ เชน บริการรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตร บริการโลจิสติกสเบ็ดเสร็จ บริการขนสงหลายรูปแบบ บริการตัวแทนออก
ของ (Customs Broker) บริการประกันภัยขนสงสินคาภายในประเทศและระหวางประเทศ

• กลยุทธหลักภายใต Strategic Agenda (4) การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกทางการคา
• พัฒนาระบบ E-Logistics และพัฒนาระบบ Single Window Entry และ One Stop Services
• ปรับปรุงระบบภาษีและพิธกีารศุลกากรท่ีเกี่ยวกับการขนสงสินคาใหเอื้ออํานวย
• สนับสนุนใหมีการจัดต้ัง Distribution Center ในตลาดเปาหมายหลักเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การเขาสูตลาดตางประเทศของธรุกิจไทย 

• สงเสริมการทําธุรกิจผานระบบ Electronic เพ่ือลดตนทุนการจัดทําเอกสารและการนําสงขอมูล
และมีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน

• เพ่ิมประสิทธภิาพการใหบริการดานการตรวจสอบ SPS ของสินคาเกษตรเพ่ือใหผลการตรวจสอบ
ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับของประเทศคูคา เพ่ิมความเร็วในการสงสินคาจากผูผลิตถึงลูกคา 
รวมท้ังลดคาใชจายของผูสงออกในการจัดการกับสินคาท่ีถูกสงคืน (Reverse Logistics) 

 
 

กลยุทธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร

• กลยุทธหลักภายใต Strategic Agenda (5) การพัฒนา
กําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
• เรงรัดขยายการฝกอบรมใหกบั Human Resource ท้ังในภาคการผลติ
และในธุรกจิใหบริการโลจิสตกิส 

• ปรบัปรุงกระบวนการผลิตบุคลากร  การวิจัยและพัฒนา และวิชาชีพโลจิ
สติกสใหสอดคลองกบัความตองการของธุรกจิและไดมาตรฐานสากล
และเอือ้ตอการพัฒนาบุคลากรใหมรีะดบัทักษะสูงข้ึน  สามารถแขงขันได
ในเวทีธุรกจิและการคาระหวางประเทศ 

• สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบขอมลูโลจิสติกสสําหรบัการบรหิาร
จดัการโลจสิตกิสท้ังในระดบัมหภาคและธุรกจิเพื่อเปนเครือ่งมือในการ
วางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

• สนับสนุนใหมีการจัดตัง้กลไกการประสานงานและกํากบันโยบายอยาง
เปนทางการเพื่อเปนกลไกหลกัของภาครัฐในการขับเคลือ่น
กระบวนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ  
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แผนปฏิบัติการระบบโลจิสติกสระยะเรงดวนป 2550 เห็นชอบรวมกันระหวาง
นายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน (ก.พ.2550) (เฉพาะท่ีเกี่ยวกับ Trade 

Logistics)

• หลักการสําคัญ
• เนนการเพิ่มประสิทธิภาพของ Trade Facilitation โดยปรบัแก
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีสรางภาระตนทุนท่ีไมจําเปน

• เพิ่ม Capacity ของผูประกอบการและ Exporter ดาน Logistics 
Management ภายในองคการ (ซึง่แตละบริษทัสามารถทําไดทันที และ
งายและเร็วกวาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน)

• ใหเนน Trade Logistics โดยพัฒนา Supply Chain Management 
และการอํานวยความสะดวกทางการคา โดยใหกระทรวงพาณิชยเปน
แกนกลาง

• สนิคาเปาหมายท่ีใหความสนใจเปนพิเศษ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง 
นํ้าตาล และสินคาเกษตรอื่น ๆ ท่ีมีน้ําหนักเบาแตมมีลูคาสงู (กลวยไม 
ปลาสวยงาม) ท่ีขนสงทางอากาศ 

• เนนพัฒนาระบบขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และใหคํานึงถึงการ
เคล่ือนยายสินคาและตนทุนขนสินคาขาไปและกลับ

 

 

Concept – Logistics Functional Approach for Trade Logistics Development

• สภาพปญหาโลจิสติกสทางการคาในภาพรวม
• ภาคธุรกิจท้ังผูใชบริการและผูใหบริการโลจิสติกส (LSP) ยังขาด Know How เร่ือง
การนําแนวคิด Logistics ไปใชจริง

• การจัดการโลจิสติกสของเอกชนไทยยังขาดการทํางานเปนเครือขายและการ
ทํางานที่รวมมือดานโลจิสติกสระหวางกนัอยางใกลชิด (ท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ)

• ขาดการใชมาตรการชวยยกระดับความสามารถ LSP ของไทยใหเปนมืออาชีพ
อยางแทจริง ขณะท่ี LSP ตางชาติมีความไดเปรียบดานเงินทุน เทคโนโลยี และ
เครือขาย

• ไมมีเจาภาพกลางบูรณาการกฎระเบยีบ และการอํานวยความสะดวกทางการคา 
ใหเอ้ือตอการจัดการโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ

• ขาดศูนยกระจายสินคา / ศูนยรับจองระวางสินคา / Call Center เพื่อลดปญหา
การขนสงเท่ียวไปและกลับไมสมดุลและชวยลดตนทุนคาขนสงท่ีสูญเปลา

• ขาดแคลนบริการสนับสนุนเพื่อการจัดการโลจิสติกส เชน 
• บริการทางการเงินท่ีครบวงจร บริการปองกันความเสี่ยงในการชําระเงินและ
ประกันภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส ระบบ One Stop 
Services และ Single Window และขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูในเชิงปฏิบัติ 
ฯลฯ
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Concept – Geographical Approach for Trade Logistics Development

• Free Trade Zone
• Logistics Park / City / 

Cluster
• Logistics Corridor

เชียงราย

เมาะละแหมงเมาะละแหมง
Yangon

พะโค

Lao PDRLao PDR

PRC
KunmingKunming

ฮอนลา

Andaman Sea
VietnamVietnam

ฮานอย

Cambodia

นครพนม

หลวงพระบาง

พิษณุโลก ทาแขก
มุกดาหาร

ขอนแกน

MyanmarMyanmar

เวียงจันทนเวียงจันทน

ปากแบง

BKK.

สะหวันนะเขตแมสอด
ตาก

 
 

2,800 
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นโยบายภาครฐั โลกาภิวัฒนดานการคา
และการลงทุน

สภาพขอเท็จจรงิ
ของการดําเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชนไทย
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กรอบแนวคิดรางแผนปฏิบัติการโลจิสติกสการคา

Project Feasibility / Prioritizing / 
Public-Private Roles/Integration

 
 

ยุทธศาสตร 1- พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคาและ
กฎระเบียบใหเอื้อตอการคา

โครงการ เจาภาพหลัก

1. จัดตั้งหนวยงานคณะกรรมการโลจิสติกสทางการคา
เพ่ือเปนเจาภาพกลางบูรณาการนโยบาย  แผนงาน ติดตามการพัฒนาระบบโลจิสติกสทางการคา
และเสนอแนะรัฐบาลใหมีการกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับทิศทางการคาการลงทุน และ
โลกาภิวัฒน

ก.พาณิชย

2. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคาใหเอ้ือตอการทําธุรกิจ

-  การปฏบิัติตามพันธกรณีและการพิจารณาปรับระบบอํานวยความสะดวกดานการคาและมาตรฐาน
ขอมูลใหเปนไปตามขอเสนอแนะของ WTO และ WCO และ UN

ก.พาณิชย /คลัง

-  เรงรัดการออกกฎหมายและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ICT

-  สงเสริมใหหนวยงานภายในประเทศมีการบูรณาการระบบ Trade Document ใหเปนในทิศทาง
เดียวกันและเอื้อประโยชนตอการทําธุรกิจ (และตอไปจะเจรจาใหประเทศคูคาหลักมีการ 
Harmonize Trade Document)

ก.คลัง /พาณิชย/ 
เกษตร/ คมนาคม

-  พัฒนางานใหบริการออกหนังสือสําคัญการสงออกและนําเขาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ก.พาณิชย

-  เรงรัดใหเกิดการบูรณาการพัฒนาระบบ Single Window E-Certification และ E-Logistics ก.คลัง/ พาณิชย/ 
เกษตร/ คมนาคม/

ICT/ เอกชน

-  เรงรัดจัดทําระบบ One Stop Services สําหรับอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางประเทศ 
ในจุดที่มีการสงออกนําเขาที่สําคัญ ไดแก ทากาศยานสุวรรณภูมิ ทาเรือแหลมฉบัง ดานการคา
ชายแดนที่สําคัญโดยเปดใหบริการตลอด 24 ชัว่โมงและคิดคาบริการที่เหมาะสม

ก.คลัง/ พาณิชย/ 
เกษตร/ คมนาคม/ 
สาธารณสุข/ สตม.
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ยุทธศาสตร 1- พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคาและกฎระเบียบใหเอ้ือตอการทําธุรกิจ

ก.คลัง/ พาณิชย/ 
คมนาคม/ 
อุตสาหกรรม

-  สงเสริมการพัฒนาเขตปลอดอากร (Free Zone) ในพ้ืนที่ตาง ๆ ที่มีศักยภาพทั้งในบริเวณ
ใกลเคียงกับทาเรือระหวางประเทศ ทาอากาศยานระหวางประเทศ ดานการคาชายแดนที่สําคัญ 
และนิคมอุตสาหกรรมที่เนนผลิตสินคาเพ่ือการสงออก  โดยใหมีวิธีการจัดการและรูปแบบ
โครงสรางการใชพ้ืนที่ที่ไดมาตรฐานสากล

2. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคาใหเอ้ือตอการทําธุรกิจ (ตอ)

ก.คลัง/ พาณิชย/ 
เกษตร/ คมนาคม/ 

เอกชน

-  พิจารณาความเหมาะสมในการใหหนวยงานเอกชนหรือหนวยงานกลางเปนผูออก Trader 
Authorization

ก.คลัง/ พาณิชย/ 
เกษตร/ เอกชน

-  พิจารณาใชหลัก Risk Management และ Customs Valuation ที่สอดคลองกับการปฎิบัติ
ทางธุรกิจของสินคาแตละประเภท

ก.คมนาคม-  ทบทวนการเพ่ิม Capacity ของทาเรือคลองเตยที่เดิมอนุญาตใหขนสินคาได 1 ลาน TEU 
เปน 1.5 TEU

ก.คมนาคม-  ทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความเปนธรรม (เชน 
คาธรรมเนียมบริการขนสงสินคาทางอากาศในเขตทาอากาศยานสุวรรณภมูิ )

3. ทบทวนและพัฒนากฎระเบียบของรัฐใหเอื้อตอการประกอบธุรกิจ

ก.คมนาคม-  ทบทวนเง่ือนไขและความชัดเจนดานการใหสัมปทานการประกอบการขนสงสินคาทางรถไฟ

ก.คลัง/ พาณิชย/ 
เกษตร/ คมนาคม/

ICT/ เอกชน

-  จัดทําหลักเกณฑในการจัดต้ังหนวยงานกลางที่ทําหนาที่บริหารขอมูลทางการคาระหวาง
ประเทศ โดยคํานึงถึงวิธีปฏิบัติของสากล ระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม การรักษาความลับ
ทางการคา และการมีสวนรวมของภาคเอกชนและราชการไทย

เจาภาพหลักโครงการ

 
 

ยุทธศาสตร 2- ยกระดับผูใหบริการโลจิสติกส
โครงการ เจาภาพหลัก

1. สงเสริมดวยมาตรการการคลังแกธุรกิจใหบริการโลจิสติกสของไทย

- พิจารณาใหสิทธพิิเศษแก LSP ของไทยท่ีมีการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ ก.คลัง/
พาณิชย

- พิจารณาใหสิทธพิิเศษแก LSP ของไทยท่ีมีการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงกิจการใหทันสมัย 
และสราง Value Added

ก.คลัง/ 
พาณิชย

2. สงเสริมดวยมาตรการการเงนิแกธุรกิจใหบริการโลจิสติกสของไทย

- พิจารณาใหสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่า ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนาน แก LSP ไทยท่ีมีขยายการ
ลงทุนไปตางประเทศ

ก.พาณิชย/
ธนาคาร

- พิจารณาใหสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่า ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนาน แก LSP ไทยท่ีมีการ
ปรับปรุง/ขยายกิจการใหทันสมัย

ก.พาณิชย/
ธนาคาร

3. สงเสริมดวยมาตรการการตลาดแกธุรกิจใหบริการโลจิสติกสของไทย

- พิจารณาใหสิทธพิิเศษแก LSP ของไทยในการใหบริการแกหนวยงานภาครัฐ ก.คลัง/ 
พาณิชย

- พิจารณาใหสิทธพิิเศษแก LSP ไทยใชพ้ืนท่ีหรือโครงสรางพ้ืนฐานโลจิสติกสของรัฐเพ่ือ
ประกอบการ

ก.คลัง/ 
คมนาคม/ 
พาณิชย

- พิจารณาใหสิทธพิิเศษแก LSP ของไทยในการเขารวมงานแสดงสินคาภายในประเทศและ
ตางประเทศท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูจัด

ก.พาณิชย

- ทบทวนประเภทกิจกรรมบริการโลจิสติกสท่ีรัฐควรทํา / ไมควรทําเอง (เชน บริการขนสง
สินคา ขนถายสินคา ตรวจสอบสินคากอนสงออก เก็บรักษาสินคา และบริการศูนย

ก.คมนาคม/ 
พาณิชย  
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ยุทธศาสตร 2- ยกระดับผูใหบริการโลจิสติกส

โครงการ เจาภาพ
หลัก4. สงเสริมการลงทุนใหธุรกิจใหบริการโลจิสติกสบางประเภทท่ี

ประเทศไทยมีความตองการ- เรือเดินภายในประเทศและชายฝง เรือคอนเทนเนอร เรือ Ro/Ro เรือหอง
เย็น รับขนสงทางบกและรถไฟระหวางประเทศ คลังสินคาปรับอุณหภูมิ 
Inland Container Depot นิคมโลจิสติกส (Logistics Park)  ศูนยกระจาย
สินคาระหวางประเทศ สายการบินขนสงสินคาแบบ Low Cost และบริการ
จัดการสินคาคงคลังและ Material Handling แบบ Just in Time 

ก.อุตสาหกรรม/
พาณิชย/ 
คมนาคม 

5. พฒันากฎหมายการประกอบธุรกิจใหบริการโลจิสติกสใน
ประเทศไทย-พิจารณาทบทวนกฎหมายเดิม (เชน กฎหมายศุลกากร สรรพากร ขนสง 
และการสงออกและนําเขา) และออกกฎหมายใหมเพ่ือพัฒนาและบูรณา
การการประกอบธุรกิจโลจิสติกสในไทยใหสอดคลองกับพัฒนาการทาง
การคาและการลงทุนของประเทศ และใหมีการแขงขันที่เปนธรรม เชน 
กฎหมายเกี่ยวกับ Freight Forwarder/ Third Party Logistics / Logistics 
Outsourcing/ Logistics Integrator  เปนตน 

ก.พาณิชย/คลัง/ 
คมนาคม/ เอกชน

- ยกระดับ LSP ใหมีสถานะทางกฎหมาย ก. พาณิชย/ 
คมนาคม/ คลัง/ 

เอกชน- สงเสริมการจัดทํามาตรฐานใหบริการโลจิสติกสในไทย และใหสงเสริมให 
LSP มีมาตรฐานสากล

ก.พาณิชย/ 
คมนาคม/

อุตสาหกรรม/ 
เอกชน

-สงเสริมจัดทํามาตรฐานเคร่ืองมือและอุปกรณการใหบริการโลจิสติกสใน
ไทย (แครบรรทุก บรรจุภัณฑ ฯลฯ)

ก.พาณิชย/ 
คมนาคม/ อุตฯ/

เอกชน

 
 

ยุทธศาสตร 2- ยกระดับผูใหบริการโลจิสติกส

โครงการ เจาภาพ
หลัก6. เตรียมความพรอมของ LSP เพ่ือรองรับการเปดตลาดการคา

สินคาและบริการโลจิสติกส- เตรียมความพรอมของ LSP เพื่อรองรับการเปดตลาดการคาท่ีทําใหปริมาณ
การคาระหวางไทยกับประเทศคูคาท่ีทํา FTA เพิ่มสูงข้ึน 

ก.พาณิชย

- เตรียมความพรอมของ LSP เพื่อรองรับการเปดตลาดการคาบริการโลจิสติกส
ในเวทีพหุภาคี ภุมิภาค และทวิภาคี (การขนสงทางทะเล การขนสงสินคาทาง
อากาศ การขนสงสินคาทางบกและรถไฟ บริการเก็บรักษาและคลังสินคา 
บริการตัวแทนรับจัดการขนสง บริการตัวแทนออกของรับอนุญาต บริการบรรจุ
ภัณฑ บริการจัดสงพัสดุดวน)

ก.พาณิชย/ 
คมนาคม/ 

สมาพันธ LSP

7. พฒันา LSP ของไทยใหกาวหนากระแสโลกาภิวัฒนความ
ตองการบริการโลจิสติกส- สนับสนุน LSP ไทยใหเนนการทํางานดาน Transport Security และ Safety 
ในการขนสงระหวางประเทศ

ก.พาณิชย 
คมนาคม คลัง/

เอกชน- สนับสนุน LSP ไทยใหนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน (เชน 
RFID, Cargo Tracking, ระบบสายพานลําเลียง และระบบจัดเก็บและเรียกดู
สินคา)

ก.พาณิชย /
อุตสาหกรรม/
เอกชน- จัดทําวิธีปฏิบัติท่ีดีที่สุด (Best Practices) ในการจัดการและการดําเนินงาน

ของ LSP แตละประเภท
สมาพันธฯ

- จัดทําความรวมมือทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีใหมดานการ
ใหบริการโลจิสติกสท้ังในและตางประเทศ

ก.พาณิชย/ 
คมนาคม/ อุต
ฯ/ เอกชน

- รณรงคให LSP ไทยมีการสรางสราง Brand ก.พาณิชย /
เอกชน  
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ยุทธศาสตร 3- เพิ่มศักยภาพการจัดการโลจิสติกสทางการคาของ
ธุรกิจ

โครงการ เจาภาพหลัก

1. จัดทํา Logistics Clinic เพ่ือพัฒนาผูประกอบการกลุมเปาหมายใหรูจักนําองคความรูและ
วิธีปฏิบัติดานโลจิสติกสไปใชไดจริง 

ก.พาณิชย

- กลุมเปาหมาย ไดแก ผูสงออก ธุรกิจคาสงคาปลีกสินคาประจําวัน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ยอม (โดยเฉพาะที่ทําธุรกิจดานขาว ผักผลไม กุง ยางพารา นํ้าตาลทราย ส่ิงทอ ชิ้นสวนยานยนต )

2. จัดตั้งหนวยรับเร่ืองรองเรียนเพ่ือผลักดันการพัฒนาระบบโลจิสติกส ทางการคาในประเทศ
และการคาระหวางประเทศ (Trade Logistics Focal Points)

ก.พาณิชย

3. สงเสริมใหผูประกอบการไทยกาวทันกระแสโลกาภิวัฒนของโลจิสติกสโล ก

- จัดทําวิธีปฏบิัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการจัดการโลจิสติกสของธุรกิจแตละประเภท (โดย
เฉพาะที่ทําธุรกิจดานขาว ผักผลไม กุง ยางพารา นํ้าตาลทราย ส่ิงทอ ชิ้นสวนยานยนต)

ก.พาณิชย/ อุตฯ 
สมาพันธ 

- สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานโลจิสติกสในเชิงลึกและปฏิบัติใชไดจริง ก.พาณิชย/ อุตฯ 
เอกชน

- จัดทําโครงการ Logistics Award เพ่ือกระตุนธุรกิจไทยพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการโลจิสติกส
ในองคการ

ก.พาณิชย

- จัดทําโครงการ Thailand International Logistics Fair เพ่ือกระตุนการพัฒนาโลจิสติกสในไทย ก.พาณิชย

 
 

ยุทธศาสตร 3- เพิ่มศักยภาพการจัดการโลจิสติกสทางการคาของ
ธุรกิจ

โครงการ เจาภาพ
หลัก

3. สงเสริมใหผูประกอบการไทยกาวทันกระแสโลกาภิวัฒน
ของโลจิสติกสโลก (ตอ)
- สงเสริมใหผูสงออกเปดบัญชี Foreign Currency Deposit Resident 
Account (FCD) และตัดคาระวางเรือจาก
บัญชี FCD สงใหบริษัทเรือไดทันทีเพื่อลดภาระการจายคาระวางเปน US 

Dollar

เอกชน/
ธนาคาร

- สรางความรูความเขาใจและแนะนําใหใช INCOTERMS ที่เกิดประโยชน
ตอธุรกิจมากท่ีสุด

ก.พาณิชย /
เอกชน

-การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสท่ีทํางานในหนวยธุรกิจทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค

ก.พาณิชย/ อุต
ฯ/ ศึกษาฯ/ 
เอกชน

- สนับสนุนผูประกอบการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน 
(เชน RFID, Lean Manufacturing)

ก.อุตฯ / 
พาณิชย/ 
เอกชน
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ยุทธศาสตร 4- พัฒนาโครงขายกระจายสินคาและความรวมมือ
ทางโลจิสติกสทางการคา

โครงการ เจาภาพหลัก

1. สงเสริมใหผูคาวัตถุดิบ ผูผลิต ผูจําหนายสินคา และ LSP พัฒนาความรวมมือดานโลจิ
สติกสระหวางกันอยางใกลชดิ (โดยเฉพาะธุรกิจเปาหมาย)

ก.พาณิชย/
อุตสาหกรรม/
เอกชน

2. เรงใชประโยชนจากเสนทางการคา (Trade Lane) ของไทยท่ีมีอยูแตยังใชประโยชนไม
มาก

- สงเสริมใหสายการเดินเรือหลักใชไทยเปนทาเรือขนถายสินคา (Transshipment Port) ก.คมนาคม พาณิชย

- ทาเรือระนอง และเสนทาง R9 (มุกดาหาร ลาว เวียดนาม) ก.คมนาคม พาณิชย

- เจรจากับตางประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกใหการขนสงสินคาจากไทยเปนไปโดยสะดวกข้ึนเพ่ือ
หลีกเล่ียงการเสียเวลารอคอยที่ไมจําเปน (เชน การขนสงขามแดนจากไทยกับลาวและกัมพูชา)

ก.พาณิชย/คมนาคม

3. ผลักดันการจัดทําความตกลงการคาการขนสงระหวางประเทศระหวางไทยกับ
ตางประเทศท่ีเปนประโยชนตอการคาของไทย

- เสนทาง R3E (เชยีงราย ลาว จีน) และ R3W (เชียงราย พมา จีน) และเสนทางการขนสงไทย-
มาเลเซีย

ก.พาณิชย/คมนาคม

- การพัฒนาโครงการ Single Window Entry ในเวทีอาเซียนและเอเปค ก.คลัง/พาณิชย

- การจัดทําและขยายประโยชนจากนโยบายเปดเสรีการบินเพ่ือการขนสงสินค าระหวางประเทศ ก.คมนาคม /
พาณิชย

- การจัดทําและขยายประโยชนจากขนสงสินคาผานแดนและขามแดน  และการขนสงตอเน่ืองหลาย
รูปแบบในกรอบอาเซียน

ก.คมนาคม/ 
พาณิชย

 
 

ยุทธศาสตร 4- พัฒนาโครงขายกระจายสินคาและความรวมมือ
ทางโลจิสติกสทางการคา

โครงการ เจาภาพหลัก

4. ขยายเครือขายพันธมิตรทางโลจิสติกสระหวางผูประกอบการไทยกับตางประเทศ

- สงเสริมการสรางเครือขายสนับสนุนการกระจายสินคาเชือ่มโยงกับลาวและจีนเพ่ือใชประโยชน
เสนทาง R3E

ก.พาณิชย/
เอกชน

- สงเสริมการสรางเครือขายสนับสนุนการกระจายสินคาเชือ่มโยงกับลาวและเวียดนามเพ่ือใชประโยชน
เสนทาง R9

ก.พาณิชย/
เอกชน

- สงเสริมการสรางเครือขายสนับสนุนการกระจายสินคาไทยในตลาดหลัก  (สหรัฐฯ ญ่ีปุน สหภาพยุโรป 
อาเซียน)

ก.พาณิชย/
เอกชน

- สงเสริมการสรางเครือขายสนับสนุนการกระจายสินคาไทยในตลาดใหม  (จีน อินเดีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด รัสเซีย ยุโรปตะวันออก)

ก.พาณิชย/
เอกชน

- สงเสริมและกระตุนใหมีการใชประโยชนจากศูนยกระจายสินคา  / เครือขายกระจายสินคาของไทยใน
ตางประเทศ

ก.พาณิชย 

- จัดทํารางสัญญามาตรฐานเพ่ือชวยอํานวยสะดวกในการทําพันธมิตรทางโลจิสติกสและการคาระหวาง
ประเทศ

ก.พาณิชย/
เอกชน

5. สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา / คลังสินคา/ Logistics Park ในพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพ

ก.พาณิชย/ 
อุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร 5- พัฒนาบริการอ่ืนๆ สนับสนุนการจัดการโลจิสติกส
ทางการคา

โครงการ เจาภาพหลัก

1. สงเสริมการจัดต้ังศูนยขอมูลตูคอนเทนเนอร ก.คมนาคม

2. จัดทําฐานขอมูลผูใหบริการโลจิสติกสและปรับปรุงใหทันสมัย ก.พาณิชย/คมนาคม/
สภาพัฒนฯ

3. จัดต้ังศูนยประสานระวางการขนสง (Freight Load Matching Center / Call Center) เพ่ือ
แกไขปญหาสินคาขาไปและกลับไมสมดุลย ทําใหเสียตนทุนคาขนสงที่สูญเปลา และจัดสรร
งานใหแกLSP ที่เขารวมโครงการ (ในอนาคตอาจพัฒนาเปน Logistics Information Bank)

ก.พาณิชย /คมนาคม/ 
สมาพันธฯ

4. พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนพัฒนาสายการบินเพ่ือรับขนสินคาเพียงอยางเดียว 
(Freighter) เพ่ือสนับสนุนการคาสินคามูลคาสูง  สินคาเนาเสียงาย และสินคาที่ตองการสง
เรงดวน

ก.คมนาคม

5. สงเสริมใหมีระบบ E-Payment เพ่ือเชื่อมโยงบริการชําระเงินระหวางธนาคาร LSP ผูนําเขา
สงออก และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เพ่ือประหยัดตนทุนการเดินทางและเวลา

ก.พาณิชย/ธนาคาร/
เอกชน

6. สงเสริมการจัดทําบริการประกันภัยและประกันความเส่ียงทางการเงินแบบครบวงจร เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรม โลจิสติกสเพ่ือการคาภายในประเทศและระหวางประเทศ

ก.พาณิชย/สมาคม
ประกันวินาศภัย

7. จัดทําซอฟแวรสําเร็จรูปเพ่ือเปนตนแบบในการใชงานในธุรกิจผูใชบริการโลจิสติกสแตละ
ประเภท (โดยเฉพาะ SME ที่อยูธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเปาหมาย)

ก.พาณิชย /เอกชน

8. จัดทําซอฟแวรสําเร็จรูปเพ่ือเปนตนแบบในการใชงานในธุรกิจใหบริการโลจิสติกสแตละ
ประเภท (เชน ธุรกิจขนสงภายในประเทศ ขนสงทางบกเพ่ือการนําเขาและสงออก และธุรกิจ
รับจัดการขนสง)

ก.พาณิชย /เอกชน

9. จัดทําระบบ ERP เพ่ือเปนตนแบบใชงานภายในธุรกิจและเชือ่มโยงระหวางธุรกิจ (โดยเฉพาะ
ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเปาหมาย )

ก.พาณิชย /เอกชน

 
 

ยุทธศาสตร 6- ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสินคายุทธศาสตร
แบบครบวงจร

โครงการ เจาภาพหลัก
1. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทางการคา

ขาวแบบครบวงจร- สงเสริมใหนําระบบ Logistics IT มาใชในระบบโลจิสติกสของขาว
มากข้ึน

ก.พาณิชย/เกษตร/
คมนาคม ICT เอกชน

- สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการขนสงท่ีเอื้อตอการลดตนทุนโลจิ
สติกสขาว (เชน อาจนําคอนเทนเนอรมาใชในการสงออกขาวมาก
ขึ้น และพัฒนาการขนสงทางน้ํา / ราง)

ก.คมนาคม/ พาณิชย

- พิจารณารูปแบบท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมนํ้าหนักรถบรรทุกขาว (เชน 
รถพวง) โดยรัฐมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการบรรทุกน้ําหนักเกิน
จากผูขนสงเพ่ือชดเชย

ก.คมนาคม

- สงเสริมใหคลังสินคา / ไซโลวางระบบจัดการคลังใหสอดรับกับ
ปริมาณผลผลิตและความตองการ

ก.พาณิชย/อุตฯ

- รวบรวมขอมูลประเด็นปญหาดานการคาและการขนสง และวิธี
จัดสงขาวจากไทยไปยังตลาดหลักในตางประเทศ

ก.พาณิชย / เอกชน

- จัดต้ังศูนยใหบริการโลจิสติกสขาวหอมมะเลิเกรดพรีเมี่ยม ก.พาณิชย/เกษตร

- สงเสริมใหเกิดการกระจายขาวโดยผานศูนยรวบรวมและกระจาย
ขาวท่ีมีการเช่ือมโยงระหวางศูนยในแตละพ้ืนท่ีท่ีเปนเครือขาย
ระดับประเทศ

ก.เกษตร/ พาณิชย/ 
เอกชน

- สงเสริมใหมีการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาขาวอยางถกูตอง ก.เกษตร
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ยุทธศาสตร 6- ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสินคายุทธศาสตร
แบบครบวงจร

โครงการ เจาภาพหลัก
1. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทางการคา

ขาวแบบครบวงจร (ตอ)
ก.พาณิชย

- สงเสริมใหเกิดผูใหบริการโลจิสติกสสําหรับสินคาขาว ก.คมนาคม/
พาณิชย/ เกษตร/

เอกชน- สนับสนุนการจัดต้ังคลังสินคา / ไซโลริมนํ้า เพ่ือลดตนทุนคาขนสง
ทางน้ํา

ก.คมนาคม/ 
พาณิชย/

อุตสาหกรรม/เอกชน- ลดความซ้ําซอนของข้ันตอน และเพ่ิมการอํานวยความสะดวกดานพิธี
การและเอกสารสงออกขาว

ก.คลัง/ เกษตร/
พาณิชย2. ยกระดบัประสิทธิภาพการจดัการโลจสิตกิสทางการคาของ

สินคายางพาราแบบครบวงจร
ก.เกษตรฯ

3. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทางการคา
ของสินคากุงแบบครบวงจร

ก.พาณิชย

- เรงทําความเขาใจเร่ือง Food Safety และผลกระทบทางลบตอการ
สงออกการเล้ียงกุงที่ไมถกูสุขลักษณะ

ก.พาณิชย/เกษตร

 
 

ยุทธศาสตร 6- ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสินคายุทธศาสตร
แบบครบวงจร

โครงการ เจาภาพหลัก

4. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทางการคาของสินคา ผักผลไมแบบครบ
วงจร

ก.พาณิชย

-  เรงดําเนินการเร่ืองระบบการจัดการคุณภาพ GAP สําหรับเกษตรที่สงออกผักและผลไมใหได
มาตรฐาน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอยางใกลชดิ

ก.เกษตรฯ / พาณิชย

- สงเสริมใหเกษตรกรเกิดการรวมตัวกันเปนกลุมเพ่ือประโยชนดานการตอรองและการเรียนรูใน
กลุมเครือขาย  โดยพิจารณาใหสิทธิประโยชนพิเศษตางๆ  เชน การใหคําปรึกษา และการ
จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณการเกษตร

ก.เกษตรฯ / พาณิชย

-  เรงสงเสริมใหเกษตรกรเปน Contract Farming กับผูคาที่มีศักยภาพโดยไดรับผลประโยชน
รวมกัน

ก.เกษตรฯ

-  พัฒนาเทคโนโลยีในการเก็บผลผลิตใหไดคุณภาพ (Grading / Packaging) ก.เกษตรฯ/MTEC

-  พัฒนาใหเกษตรรูจักเทคนิคการจัดการโลจิสติกสเพ่ือการสงออกดวยการจัดทําโครงการ 
Logistics Clinic ที่ใหคําปรึกษาเชงิลึก

ก.เกษตรฯ / พาณิชย

- เรงพัฒนามาตรฐานและศักยภาพธุรกิจรวบรวม  คัดแยกผลผลิตและบรรจุภณัฑใหไดรับ 
GMP/HACCP

ก.เกษตรฯ / 
อุตสาหกรรม/ 
พาณิชย

- สรางมาตรฐานกลางผลผลิตสินคาผักผลไมเพ่ือการสงออก พรอมทั้งมาตรการปองกันการ
ปลอมปนสินคาที่ไมไดมาตรฐานและคุณภาพเรงพัฒนามาตรฐาน

ก.เกษตรฯ / 
อุตสาหกรรม/ 
พาณิชย

- พัฒนาเทคโนโลยีในการถนอมรักษาคุณภาพของผักผลไม รวมทั้งเทคโนโลยีของบรรจุภณัฑ ก.เกษตรฯ
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ยุทธศาสตร 6- ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสินคายุทธศาสตร
แบบครบวงจร

โครงการ เจาภาพหลัก

4. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสการคาของสินคา ผักผลไมแบบครบวงจร
(ตอ)

ก.พาณิชย

- เพ่ิมทางเลือกใหแกผูสงออกผักและผลไมในการใชการเชาเหมาเรือ / เคร่ืองบิน (Charter) 
สําหรับการขนสงสินคาปริมาณมาก ๆ 

ก. คมนาคม/ พาณิชย

- สนับสนุนผูสงออกรายยอยทําการรวมยอดการสงออกกับผูอื่นเพ่ือใหปริมาณการขนสงที่มาก
ข้ึนเพ่ือใชประโยชนในการตอรองเร่ืองอัตราคาบริการ/การันตีความเพียงพอของระวางและตู
คอนเทนเนอร Reefer กับผูขนสงระหวางประเทศ

ก.พาณิชย

- ขยายตลาดผักและผลไมไทยในตางประเทศ โดยหาชองทางการจําหนายในตางประเทศให
เพ่ิมข้ึนเพ่ือลดการพ่ึงพากับผูนําเขาเพียงไมกี่ราย

ก.พาณิชย

- ผลักดันการเจรจาเร่ือง Non Tariff Barrier และการทํา MRA เพ่ือชวยผลักดันการสงออกผัก
และผลไม

ก.พาณิชย/เกษตร

-  จัดทํา Export Manual ของผักและผลไมไปตางประเทศ เอกชน

- นําเทคโนโลยีสมัยใหม (เชน GIS) มาใชจัดการแสวงหาแหลงวัตถุดิบพรอมใชไดในเวลา
ตองการ

เอกชน

- พัฒนาหองเย็น/คลังสินคาในแหลงผลิตเพ่ือรวบรวม แบงบรรจุแปรรูป และกระจายสินคาผัก
และผลไมหรือสินคาเกษตร

ก.พาณิชย

- พัฒนาศูนยสินคาเนาเสียงาย  (Perishable Center) / ศูนยรวบรวมผักและผลไมเพ่ือการ
สงออก ในพ้ืนที่ดานนอกทาอากาศยาน เชน ตลาดไท

ก.พาณิชย/เกษตร/
เอกชน

- ผลักดันใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิมี One Stop Services สําหรับการสงออกผักผลไม ก.พาณิชย/คมนาคม

 
 

ยุทธศาสตร 6 - ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสินคายุทธศาสตร
แบบครบวงจร

โครงการ เจาภาพ
หลัก5. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทางการคาของ

สินคาสิ่งทอแบบครบวงจร
ก.

อุตสาหกรรม6. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทางการคาของ
สินคายานยนตและชิ้นสวนแบบครบวงจร

ก.
อตุสาหกรร

ม7. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทางการคาของ
สินคาอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร

ก.
เทคโนโลยี

ฯ
8. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทางการคาของ
สินคาไมและผลิตภัณฑไมแบบครบวงจร

ก.เกษตรฯ

9. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทางการคาของ
สินคานํ้าตาลทรายแบบครบวงจร

ก.
อตุสาหกรร

ม
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โครงการ / แผนงานดานโลจิสติกสการคาที่ควรเรงรัดดําเนินการในป 2550-2551 (Quick Win)

ยุทธศาสตร 1-พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคาและกฎระเบียบใหเอื้อตอการคา เจาภาพหลัก

- จัดต้ังหนวยงานคณะกรรมการโลจิสติกสทางการคาเพ่ือเปนเจาภาพกลางบูรณาการนโยบาย 
แผนงาน ติดตามการพัฒนาระบบโลจิสติกสทางการคาและเสนอแนะรัฐบาลใหมีการกําหนด
นโยบายใหสอดคลองกับทิศทางการคาการลงทุน และโลกาภวัิตน

ก.พาณิชย

-  เรงรัดใหเกิดการบูรณาการพัฒนาระบบ Single Window E-Certification และ E-Logistics ก.คลัง/ พาณิชย/ 
เกษตร/ คมนาคม/

ICT/ เอกชน

ยุทธศาสตร 2-ยกระดับผูใหบริการโลจิสติกส

- พิจารณาใหสิทธิพิเศษแก LSP ของไทยในการเขารวมงานแสดงสินคาภายในประเทศและ
ตางประเทศที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัด

ก.พาณิชย

- เรือเดินภายในประเทศและชายฝง เรือคอนเทนเนอร เรือ Ro/Ro เรือหองเย็น รับขนสงทางบก
และรถไฟระหวางประเทศ คลังสินคาปรับอุณหภมูิ Inland Container Depot นิคมโลจิสติกส 
(Logistics Park)  ศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศ สายการบินขนสงสินคาแบบ Low Cost และ
บริการจัดการสินคาคงคลังและ Material Handling แบบ Just in Time 

ก.อุตสาหกรรม/
พาณิชย/ คมนาคม 

-พิจารณาทบทวนกฎหมายเดิม (เชน กฎหมายศุลกากร สรรพากร ขนสง และการสงออกและนําเขา) 
และออกกฎหมายใหมเพ่ือพัฒนาและบูรณาการการประกอบธุรกิจโลจิสติกสในไทยใหสอดคลอง
กับพัฒนาการทางการคาและการลงทุนของประเทศ และใหมีการแขงขันที่เปนธรรม เชน กฎหมาย
เกี่ยวกับ Freight Forwarder/ Third Party Logistics / Logistics Outsourcing/ Logistics 
Integrator  เปนตน 

ก.พาณิชย/คลัง/ 
คมนาคม/ เอกชน

 
 

โครงการ / แผนงานดานโลจิสติกสการคาที่ควรเรงรัดดําเนินการในป 2550-2551 (Quick Win)

ยุทธศาสตร 2-ยกระดับผูใหบริการโลจิสติกส เจาภาพหลัก

- ยกระดับ LSP ใหมีสถานะทางกฎหมาย ก. พาณิชย/ คมนาคม/ 
คลัง/ เอกชน

- สงเสริมการจัดทํามาตรฐานใหบริการโลจิสติกสในไทย และใหสงเสริมให LSP มี
มาตรฐานสากล

ก.พาณิชย/ คมนาคม/
อุตสาหกรรม/ เอกชน

ยุทธศาสตร 3-เพ่ิมศักยภาพการจัดการโลจิสติกสการคาของธุรกิจ

- จัดทํา Logistics Clinic เพ่ือพัฒนาผูประกอบการกลุมเปาหมายใหรูจักนําองคความรูและวิธี
ปฏบิัติดานโลจิสติกสไปใชไดจริง 

ก.พาณิชย

- จัดต้ังหนวยรับเร่ืองรองเรียนเพ่ือผลักดันการพัฒนาระบบโลจิสติกสทางการคาในประเทศ
และการคาระหวางประเทศ (Trade Logistics Focal Points)

ก.พาณิชย

- จัดทําโครงการ Logistics Award เพ่ือกระตุนธุรกิจไทยพัฒนานวัตกรรมการจัดการโลจิ
สติกส

ก.พาณิชย

- จัดทําโครงการ Thailand International Logistics Fair เพ่ือกระตุนการพัฒนาโลจิสติกส
ในไทย

ก.พาณิชย

- สรางความรูความเขาใจและแนะนําใหใช INCOTERMS ที่เกิดประโยชนตอธุรกิจมากที่สุด ก.พาณิชย /เอกชน

-การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสที่ทํางานในหนวยธุรกิจทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค

ก.พาณิชย/ อุตฯ/ ศึกษาฯ/ 
เอกชน
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โครงการ / แผนงานดานโลจิสติกสการคาที่ควรเรงรัดดําเนินการในป 2550-2551 (Quick Win)

ยุทธศาสตร 4-พัฒนาโครงขายกระจายสินคาและความรวมมือดานโลจิสติกสการคา เจาภาพหลัก

- สงเสริมใหผูคาวัตถุดิบ ผูผลิต ผูจําหนายสินคา และ LSP พัฒนาความรวมมือดานโลจิสติกส
ระหวางกันอยางใกลชดิ (โดยเฉพาะธุรกิจเปาหมาย)

ก.พาณิชย/อุตสาหกรรม/
เอกชน

- เจรจากับตางประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกใหการขนสงสินคาจากไทยเปนไปโดยสะดวก
ข้ึนเพ่ือหลีกเล่ียงการเสียเวลารอคอยที่ไมจําเปน (เชน การขนสงขามแดนจากไทยกับลาวและ
กัมพูชา)

ก.พาณิชย/คมนาคม

- ผลักดันการเจรจาจัดทําความตกลงการคาและการขนสงในเสนทาง R3E (เชียงราย ลาว จีน) 
และ R3W (เชียงราย พมา จีน) และเสนทางการขนสงไทย-มาเลเซีย

ก.พาณิชย/คมนาคม

- การจัดทําและขยายประโยชนจากขนสงสินคาผานแดนและขามแดนและการขนส งตอเน่ือง
หลายรูปแบบในกรอบอาเซียน

ก.คมนาคม/ พาณิชย

- สงเสริมการสรางเครือขายกระจายสินคาเชื่อมโยงกับลาวและจีนเพ่ือใชประโยชนเสนทาง 
R3E

ก.พาณิชย/เอกชน

- สงเสริมการสรางเครือขายกระจายสินคาเชื่อมโยงกับลาวและเวียดนามเพ่ือใชประโยชน
เสนทาง R9

ก.พาณิชย/เอกชน

- สงเสริมการสรางเครือขายกระจายสินคาไทยในตลาดหลัก (สหรัฐฯ ญ่ีปุน สหภาพยุโรป 
อาเซียน)

ก.พาณิชย/เอกชน

- สงเสริมการสรางเครือขายกระจายสินคาไทยในตลาดใหม (จีน อินเดีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด รัสเซีย ยุโรปตะวันออก)

ก.พาณิชย/เอกชน

- สงเสริมและกระตุนใหมีการใชประโยชนจากศูนยกระจายสินคา / เครือขายกระจายสินคาของ
ไทยในตางประเทศ

ก.พาณิชย 
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โครงการ / แผนงานดานโลจิสติกสการคาที่ควรเรงรัดดําเนินการในป 2550-2551 (Quick Win)

ก. คมนาคม/ พาณิชย- เพ่ิมทางเลือกใหแกผูสงออกผักและผลไมในการใชการเชาเหมาเรือ / เคร่ืองบิน 
(Charter) สําหรับการขนสงสินคาปริมาณมาก ๆ 

ก.พาณิชย- สนับสนุนผูสงออกรายยอยรวมยอดการสงออกเพ่ือใหปริมาณการขนสงท่ีมากข้ึนเพ่ือ
ใชประโยชนในการตอรองกับผูขนสงระหวางประเทศ

ก.คมนาคม- พิจารณารูปแบบท่ีเหมาะสมในการเพิ่มน้ําหนักรถบรรทุกขาว (เชน รถพวง) โดยรัฐมี
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการบรรทุกน้ําหนักเกินจากผูขนสงเพ่ือชดเชย

ก.พาณิชย/อุตฯ- สงเสริมใหคลังสินคา / ไซโลวางระบบจัดการคลังใหสอดรับกับปริมาณผลผลิตและ
ความตองการ

ก.พาณิชย / เอกชน- รวบรวมขอมูลประเด็นปญหาดานการคาและการขนสง และวิธีจดัสงขาวจากไทยไปยัง
ตลาดหลักในตางประเทศ

ก.พาณิชย/เกษตร- จดัตั้งศูนยใหบริการโลจิสติกสขาวหอมมะเลิเกรดพรีเม่ียม

ยุทธศาสตร 6-ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสินคายุทธศาสตรแบบครบวงจร

ก.พาณิชย/คมนาคม/
สภาพัฒนฯ

-จดัทําฐานขอมูลผูใหบริการโลจิสติกสและปรับปรุงใหทันสมัย

ก.พาณิชย /คมนาคม/ 
สมาพันธฯ

- จดัตั้งศูนยประสานระวางการขนสง (Freight Load Matching Center / Call Center) 
เพ่ือแกไขปญหาสินคาขาไปและกลับไมสมดุลย

ก.พาณิชย/สมาคม
ประกันวินาศภัย

- สงเสริมการจัดทําบริการประกันภัยและประกันความเส่ียงทางการเงินแบบครบวงจร 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม  โลจิสติกสเพื่อการคาภายในประเทศและระหวางประเทศ

เจาภาพหลักยุทธศาสตร 5-พัฒนาบริการสนับสนุนการจัดการโลจิสติกสทางการคา
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I. VIETNAM LEGISLATION ON LOGISTICSI. VIETNAM LEGISLATION ON LOGISTICS

•• COMMERCIAL LAW (2005)COMMERCIAL LAW (2005)
–– DECREE No. 140/2007/NDDECREE No. 140/2007/ND--CP CP dated 5 September 2007dated 5 September 2007

detailing the implementation of the Commercial Law detailing the implementation of the Commercial Law 
regarding the conditions on logistics service provision and regarding the conditions on logistics service provision and 
liability limits of traders providing logistics services liability limits of traders providing logistics services 

•• OTHERS: OTHERS: Maritime Law, the Law on Road Transportation, the Maritime Law, the Law on Road Transportation, the 
Law on Customs, the Civil Aviation LawLaw on Customs, the Civil Aviation Law……

 
 

COMMERCIAL LAW (2005)COMMERCIAL LAW (2005)

•• ““is a trading activity, where trader carries is a trading activity, where trader carries 
one or more duties including receipt, one or more duties including receipt, 
transportation,  warehousing, and yard transportation,  warehousing, and yard 
storage of goods and cargo, completion of storage of goods and cargo, completion of 
customs procedures and other formalities customs procedures and other formalities 
and paperwork, provision of consultancy and paperwork, provision of consultancy 
to customers, services of packaging, to customers, services of packaging, 
marking, and delivery of goods, or other marking, and delivery of goods, or other 
services for a fee related to goods.services for a fee related to goods.””
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II. CURRENT SITUATIONII. CURRENT SITUATION

•• Legal aspectLegal aspect

•• Human resourcesHuman resources

•• InfrastructureInfrastructure

 

 

III. PROSPECTS AND SOLUTIONSIII. PROSPECTS AND SOLUTIONS

•• Competitive Capability Competitive Capability Competitive Competitive 
Advantage of the economyAdvantage of the economy

•• Government PolicyGovernment Policy

•• AssociationAssociation

•• RestructureRestructure
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THANK YOU FOR YOUR THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTION!ATTENTION!
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