
• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 39,569 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 249 ราย ลดลง 41.4% และปิดกิจการ 142 ราย เพ่ิมขึ้น 29.1% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงเปิดกิจการใหม่ จ านวน 122 ราย คิดเป็น 49.0% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และลดลง 37.4% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจที่มีสัดส่วนการเปิดกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน และกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-พ.ย. 2565) มูลค่า 5,313.16 ล้านบาท คิดเป็น 11.77% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุน
มากท่ีสุด ได้แก่ สิงคโปร์ จีน ญ่ีปุ่น ฮ่องกง และอเมริกัน ตามล าดับ ส าหรับธุรกิจท่ีต่างชาติเข้ามาลงทุนมากท่ีสุด ได้แก่ กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) คิดเป็น 
42.9% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (ตุลำคม 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญ่ีปุ่น

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(18.8%)

(12.1%)

(11.3%)

8.5%

5.5%

27.9%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ (C1&C2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม) 

ท่าเรือกลุ่ม TIPS (สทบ.)

สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(8.1%)

(3.9%)

(3.9%)

17.2%

31.7%

17.5%ช้ินส่วนรถยนต์ (8708)

ยานยนต์ (8703)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(9.9%)

(9.6%)

(5.4%)

4.4%

2.6%

5.7%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

ญ่ีปุ่น

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.1%)

(15.8%)

(10.4%)

13.7%

-2..3%

-3.9%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(17.0%)

(10.3%)

(7.2%)

-17.7%

-13.2%

62.0%

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(52.3%)

(24.5%)

(19.4%)

12.0%

16.7%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

ลาว

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(16.3%)

(16.1%)

(14.7%)

-21.3%

-7.9%

35.5%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
(ศภ.4)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(6.1%)

(5.4%)

(5.1%)

-46.2%

52.0%

43.8%

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ก๊าซปิโตรเลียม (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(22.5%)

(15.4%)

(6.6%)

-17.3%

-20.1%

20.6%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญ่ีปุ่น

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(75.4%)

(9.6%)

(4.5%)

-21.3%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ทางรถไฟ

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(61.7%)

(32.6%)

(2.3%)

37.8%

-50.2%

ยางสังเคราะห์ (4002)

โพลิเมอร์ของเอทิลีน (3901)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(96.2%) -15.8%

1,079,989.13

การเติบโต (YoY) 6.6%

สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรือ



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 378,768.63

การเติบโต (YoY)  10.7%

สัดส่วน 23.2%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 165,210.94

การเติบโต (YoY) 4.6%

สัดส่วน 10.1%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,122.91

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

13.2%






















สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร)



สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

52.5%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (พฤศจิกำยน 2565)

กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
(49323)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(10.9%)

(10.6%)

2,277.79

580.32

563.59

(42.9%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ย. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

66.1%



จับชีพจรโลจิสติกส์

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)

สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปิดใหม่ท้ังหมดในเดือน พ.ย. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน (49339)

(49.0%)

กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่ง
และสถานท่ีเก็บสินค้า (52291)

(10.4%)

(7.6%)

-37.4%

-64.9%

จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 39,569

เปิดกิจการใหม่ --41.4%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

29.1%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปิดกิจการ

* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ



249

142 

212.9%

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกสไ์ทย
ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565

-13.2%



-



-

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)























 



เส้นทำง BRI โอกำสเสริมแกร่งกำรค้ำในภูมิภำคอำเซียน

ประเด็นควำมท้ำทำย

• เส้นทาง BRI ของจีนมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะใน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย ซ่ึง
หลังจากเริ่มเปิดใช้งานรถไฟความเร็วสูงจีน - ลาว 
มาระยะหน่ึงแล้ว ในช่วงปี 2565 ก็เริ่มมีความ
ชัดเจนในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงภายใน
ภูมิภาคแล้ว เช่น

• เวียดนำม ในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา มีการปรับขนาดราง
รถไฟจาก 1 เมตร เป็น 1.435 เมตร เพ่ือเชื่อมต่อ
กับเส้นทางดังกล่าว โดยเส้นทำงสำยแรกของ    
จีน - เวียดนำม คือ ด่ำนเหอโข่ว (Hekou) –
ด่ำนลำวกำย (Lao Cai) – ฮำนอย (Ha Noi) –
ไฮฟอง (Hai Phong) รองรับการการลงทุน และ
การขยายฐานการผลิตของจีนในเวียดนาม 

• ท้ังน้ี จากแผนการเชื่อม BRI ระหว่าง ยุโรป-เอเชียกลาง-จีน–อาเซียน (ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา และจะเชื่อม ไทย–

มาเลเซีย–สิงคโปร์) เม่ือส าเร็จแบบไร้รอยต่อแล้ว จะเกิดมูลค่าเพ่ิม และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคในภาพรวม

อย่างมาก โดยเฉพาะประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซ่ึงเป็นความตกลงท่ี

ใหญ่ท่ีสุด โดยมีมูลค่า GDP ของกลุ่มประเทศสมาชิกรวมกันในปี 2564 กว่า 29.61 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (30.8%

ของโลก) ท้ังน้ี ต้ังแต่ความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้กว่า 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2565) ไทยมีมูลค่าการส่งออก

รายการท่ีได้รับสิทธิฯ RCEP กว่า 742.85 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปยังจีนกว่า 19.8%

ท่ีมา: กรมการค้าต่างประเทศ/WORLD BANK/Asia Briefing

• เม่ือวันท่ี 3 ธ.ค. 2565 ลานตรวจจ าเพาะสินค้าผลไม้ ด่านรถไฟโม่ฮาน มณฑลยูนนาน ระหว่างลาว-จีน       

เร่ิมเปิดด าเนินการแล้ว ถือเป็นโอกาสดีของไทยในการเพ่ิมทางเลือกการขนส่งผลไม้ไปยังจีนด้วยระบบราง 

• สถิติการส่งออกผลไม้ไทย (HS 08) ไปยังจีน ในปี 2565 (ม.ค.-ต.ค.) ปริมาณกว่า 1.8 ล้านตัน 

(ปริมาณ 64% ส่งออกทางเรือ) คิดเป็นมูลค่ากว่า 148,048.80 ล้านบาท เติบโต 2.19% เม่ือเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจาก COVID-19 คลี่คลาย

• ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายการขนส่งทางเรือปรับตัวลดลงกว่าปีท่ีผ่านมากว่า 50% ขณะท่ีการขนส่งทางราง 

ในเส้นทางน้ี อาจยังมีต้นทุนสูง ผู้ให้บริการมีน้อย และความไม่สะดวกจากการยกขนหลายคร้ัง 

ผู้ประกอบการจึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่ง ระยะเวลาการขนส่งเพ่ือรักษาความสดใหม่

ของสินค้า ความซับซ้อนหรือยุ่งยากในการขนถ่ายสินค้า เพ่ือประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด 

ระหว่างรูปแบบการขนส่งต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาหลักเกณฑ์และข้อก าหนดเพ่ือเตรียมพร้อมก่อน

ส่งสินค้าอีกด้วย

• กระทรวงพาณิชย์ มีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจด้านโลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์

ระหว่างไทยและจีน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดแข่งขันในตลาดมากขึ้น ช่วยให้ค่าบริการขนส่ง 

(โดยเฉพาะรถไฟลาว-จีน) ปรับตัวลดลงได้

ในระยะยาว

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ด่ำนรถไฟโม่ฮำน ทำงเลือกกำรขนส่งผลไม้ไปสู่จีน

จับชีพจรโลจิสติกส์

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ โทร 0 2507 5857



กำรปรับตัวของโลจิสติกสไ์ทยสู่เป้ำหมำย Net Zero Carbon

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

ท่ีมา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/กระทรวงคมนาคม/กรมการขนส่งทางบก/กรมการขนส่งทางราง/สศช./The Carbon Trust

• อย่างไรก็ตาม ยังคงมีควำมท้ำทำยส าหรับ

ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนไทยหลายประการ เช่น

1) การพัฒนาบุคลำกรด้านต่าง ๆ ซ่ึงยังขาดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคาร์บอนต ่า ท่ีจะน าไปสู่

เป้าหมาย Net Zero

2) ความพร้อมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของการใช้พลังงาน

ทดแทน (เช่น charging points) 

3) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดคาร์บอน ซ่ึงต้องใช้เงิน

ลงทุนสูง ท่ีอาจกระทบต่อเน่ืองไปยังราคาสินค้า

1 เป้าหมายจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP26)

ปี 2593 เป็นกลางทางคาร์บอน 
ปี 26081 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases

: GHG) สุทธิเป็นศูนย์

ปี 2573 ประกาศในการประชุม COP27 ว่าจะลด GHG 40%
ปี 2573 เพ่ิมการผลิตรถยนต์ท่ีปล่อย GHG เป็นศูนย์ 30%
ปี 2583 สนับสนุนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการดูดกลับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในเชิงพาณิชย์
ปี 2593 เพ่ิมสัดส่วนพลังงานทดแทนในการผลิต

กระแสไฟฟา้ ≥ 50% 
ปี 2573 เป้าหมายลด GHG ลง 20% 
(ตามแผนปฏิบัติการลด GHG ของประเทศ 2564-2573)

✓ ธุรกิจการให้ค าปรึกษาการปรับตัวไปสู่ green logistics 
✓ ระบบการวางแผนจัดเก็บและกระจายสินค้าเพ่ือลดการ

ใช้พลังงาน 
✓ การใช้เทคโนโลยีท่ีสูงขึ้น เช่น การตรวจจับคาร์บอน

กำรปรับตัวของภำคโลจิสตกิส์เป้ำหมำยกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกเป็นศูนย์ 

(Net Zero Carbon)

ไทยน าเข้ารถไฟฟา้
เดือน ม.ค.-ก.ย. 65

เติบโต +176 %

• กำรใช้พลังงำนทดแทน

โคเรเดีย ไอลินต์
(Coradia iLint)

เยอรมนี เร่ิมให้บริการ ส.ค. 65 
(ขบวนแรกของโลก)

• กำรปรับเปล่ียนไปใช้กำรขนส่งทำงรำง 

(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 มีสาระส าคัญ คือ

✓ จูงใจให้ผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยนมาใช้การขนส่งทางราง 
ให้มากขึ้น ด้วยปล่อยคาร์บอนต ่ากว่าการขนส่งรูปแบบอื่น

✓ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จปี 2570 ให้สัดส่วนการขนส่ง
สินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมด เป็น 
เฉลี่ย 7% (ระยะยาวไทยจะสามารถลดท้ังต้นทุน และ      
การปล่อยคาร์บอนในการขนส่ง)

• โลจิสติกส์ห้องเย็นที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

สถิติปี 2563 พบว่า การขนส่งอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ 
(Food Cold Chain) มีสัดส่วนการปล่อย GHG กว่า 1% 
ของการปล่อย GHG ท่ัวโลก สาเหตุส าคัญจากน ้ามัน
เชื้อเพลิงของรถขนส่งสินค้าห้องเย็น (จ านวนราว        
4 ล้านคันท่ัวโลก และคาดว่าจ านวนจะเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 
2.5% ในปี 2573)

• โอกำสของธุรกิจสตำร์ทอัพ
• จากเป้าหมายข้างต้น ประกอบกับมำตรกำรเก็บภำษีคำร์บอน    

ข้ำมพรมแดนส ำหรับสินค้ำน ำเข้ำ น าร่องโดยสหภาพยุโรป        

ในปี 2566 มีแนวโน้มขยายความครอบคลุมไปยังสินค้าอื่น ๆ 

รวมท้ังการขนส่งทางเรือ และทางอากาศ ท่ีมีการปล่อยคาร์บอนสูง

จึงเป็นแรงกดดันให้ภาคโลจิสติกส์ปรับตัวสู่โลจิสติกส์สีเขียว  

ภำยในประเทศ
ทำงถนนเป็นหลักกว่าปีละ 

80%

กำรส่งออกสินค้ำพ่ึงพาการขนส่ง
ทำงเรือเป็นหลักราวปีละ 

86 %

ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำของไทย

กระแสกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนซัพพลำยเชนของโลก

ท่ีมา: 1 CBinsights.com  2 StartUs-Insights.com

• จากสถิติ CBinsights ล่าสุดในเดือน ต.ค. 2565 พบว่าจ านวนสตาร์ทอัพยูนิคอร์น

(ท่ีมีเงินลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลล่าร์) ท่ัวโลกมีจ านวนท้ังหมด 1,191 แห่ง

ซ่ึงในจ ำนวนน้ีมียูนิคอร์นด้ำนซัพพลำยเชน โลจิสติกส์ และกำรขนส่ง

(Supply chain, logistics, & delivery) รวม 67 แห่ง 1

67 แห่ง 
(5.6% ของยูนิคอร์นทัว่โลก)

เงินลงทนุรวม 
213.77 พันล้านดอลลา่ร์

• จากข้อมูล StartUs-Insights โดยการเก็บข้อมูลจากบริษัทสตาร์ทอัพ 6,980 แห่ง 

ในปท่ีีผ่านมา พบว่า ทิศทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนซัพพลำยเชนของโลก แบ่ง

ได้เป็น 9 ด้ำน โดย 5 อันดับแรก (คิดเปน็ 77%) เปน็การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ (AI)

อินเตอร์เน็ต การบริหารจัดการความยืดหยุ่น บ๊ิกดาต้า และหุ่นยนต์ 2

Supply chain, logistics, & delivery

1st สหรัฐอเมริกา 26 แห่ง 

2nd จีน 11 แห่ง 

3rd อินเดีย 7 แห่ง

สัญชำติ 3 อันดับแรก 

ท้ังน้ี ในกลุ่มอำเซียนรวม 3 แห่ง ได้แก่ 

อินโดนีเซีย J&T Express 20 พันล้านดอลล่าร์ 

ไทย Flash Express 1 พันล้านดอลล่าร์

สิงคโปร์ Ninja Van 1 พันล้านดอลล่าร์

29%

14%

13%

12%

9%

7%

7%

7%

2%

AI

IoT

Flexible Supply Chains

Big Data

Robotics

Sustainability

Traceability

Last-mile Delivery

Cybersecurity

ประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อมและ

ควำมยั่งยืน แม้ว่ำปัจจุบันยัง

มี อ ยู่ เ พี ยง  7%  แต่ ก็ เ ป็ น

Mega Trend ของโลกท่ีภาค

ธุรกิจต่างๆ เร่ิมให้ความส าคัญ 

โดยมุ่งไปท่ีโลจิสติกส์สีเขียว 

และการขนส่งแบบลดคาร์บอน 

• ตัวอย่างสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ท่ีน่าสนใจจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ

อิสราเอล เช่น โดรนขนส่ง การวางแผนจัดการเส้นทางและรูปแบบการขนส่งเพ่ือ

ลดก๊าซคาร์บอน การขนส่งห้องเย็นท่ีใช้พลังงานไฟฟา้ ระบบขนส่งแบบรางไฟฟา้ 

ระบบพลังงานไฟฟา้ส าหรับรถพ่วงหัวลาก การจัดส่งใต้ดินโดยใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟา้ 

และเรือเหาะสุญญากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการทุ่มเงิน

ลงทุนสูง ท้ังด้านนวัตกรรม ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

• การพัฒนาภาคโลจิสติกส์ไทยไปสู่การใช้เทคโนโลยีระดับสูง จึงจ าเป็นต้องมีการ

สนับสนุนเงินทุน (Funding) บุคลากร (Talent) กฎระเบียบภาครัฐ และการเช่ือมโยงสู่

ตลาดสากล  เพ่ือการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกสใ์ห้ถึงระดับโลกต่อไปได้

Highlight ประเด็นส ำคัญ

โลก

ไทย

รถยนต์ไฟฟำ้ รถไฟพลังงำนไฮโดรเจน

(ปล่อยเพียงไอน ้าไร้คาร์บอน)

• กำรสนับสนุนจำกภำครัฐในกำรส่งเสริมหรือปรับตัว เช่น 
นโยบายของไทยมีการสนับสนุนภาคการขนส่งท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการประกาศใช้
พระรำชกฤษฎีกำลดภำษีประจ ำปีส ำหรับรถที่ขับเคล่ือน
ด้วยพลังงำนไฟฟำ้ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 
9 พ.ย. 2565 (ลดภำษีลงร้อยละ 80 ของอัตรำที่ก ำหนด) 
ซ่ึงคำดว่ำช่วยผู้ประกอบกำรลดต้นทุนในกำรปรับเปล่ียน
มำใช้พำหนะที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมำกข้ึน

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ โทร 0 2507 5857
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