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ของอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ละออ อุบลแย้ม ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท า

โครงการและตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มโครงการตลอดจนค าแนะน าที่ดีเสมอมา รวมทั้งแนะน า
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การบริหาร การจัดส่ง การผลิต การเก็บรักษาคุณภาพสินค้าโดยที่ เสียสละเวลาให้ค าปรึกษา ชี้แจง

กระบวนการต่างๆ และขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อนๆในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่คอยให้ค าปรึกษา 

ช่วยเหลือ เป็นก าลังใจมาตลอด  

คณะผู้จัดท ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการท าโครงการ หวังว่าโครงการเล่มนี้จะมี

ประโยชน์กับผู้ที่สนใจอีกทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในภายภาคหน้า 
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โปรแกรม PowerPoint เข้ามาช่วยในการน าเสนอผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่ง PowerPoint 
ให้สวยงาม เพื่อท าให้งานน าเสนอของคณะผู้จัดท าดูน่าสนใจและเพื่อเพิ่มอรรถรสในการน าเสนอ
สไลด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และผู้จัดท าได้รับประโยชน์
จากการที่ได้ เข้าไปศึกษาดูงานในบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ได้ทราบถึง
กระบวนการขนส่งมาม่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการระหว่างการขนส่งอีกทั้งได้ทราบวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้จัดท าสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคตเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและผู้จัดท าหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสามารถน าไปต่อยอดเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อได้  
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 บทที ่1  

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

การขนส่ง (Transportation) เป็นการเคลื่อนย้ายคน (People) สินค้า (Goods) หรือ

บริการ (Services) จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็น

เร่ืองของการขนส่งผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ การจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่การขนส่งสินค้าหรือ

บริการเป็นส าคัญ โดยปัจจุบัน การขนส่งเข้ามาเป็นหัวใจหลักของการด าเนินธุรกิจ เพื่อเคลื่อนย้าย

วัตถุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ ที่ต้องการ ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ จึงท าให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวกับเร่ืองนี้หากมีการเลือกสรรการขนส่งที่เหมาะสม การด าเนินงานก็จะสะดวก รวดเร็ว และ

การควบคุมประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายได้ดีพร้อมทั้งเพิ่มก าไรและลดต้นทุนได้ ซึ่งการขนส่งถือ

ว่าเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและติดตามข้อมูลอย่างเสมอเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด และสร้าง          

ความเหนือชั้นในตลาดแข่งขัน และรวมไปถึงการค้าขายระหว่างประเทศ (ที่มา:หลักสูตรการพัฒนา

ผู้บริหารระดับกลางโครงการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) และเครือข่ายนักวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์    

และโซ่อุปทานในประเทศไทย (Thai VCML) 

ในปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภทเพราะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบการประสบความส าเร็จในการท างาน อีกทั้งยังมีบทบาทใน    

การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ การขนส่งจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อธุรกิจและมี    

การขนส่งที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การขนส่งทางรถยนต์ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางน้ า 

การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าส่วนมากที่ท าการ

ขนส่งในประเทศจะมีการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และก่อให้เกิดกฎกติกา

ว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางถนนขึ้น การใช้การขนส่งทางถนนท าได้โดยการใช้ยานพาหนะ เป็น

รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ หรือ10 ล้อขึ้นไป ในการเคลื่อนย้ายสินค้า การกระจายสินค้าจึงท าให้   
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การขนส่งในประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้ามีความสะดวก

และรวดเร็ว เพื่อให้บริษัทสามารถท าผลก าไรและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงศึกษา กระบวนการขนส่งมาม่าภายในประเทศ 

กรณีศึกษา บริษัท  ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์  จ ากัด เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค 

ในการขนส่งมาม่าภายในประเทศ และน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการศึกษา

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อศึกษากระบวนการขนส่งมาม่าภายในประเทศ 
2.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการขนส่งมาม่าภายในประเทศ 

                           3.  เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการให้กับผู้ที่สนใจ 
4.  เพื่อน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
5.  เพื่อน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณธรรม มาปรับใช้ในเร่ืองของ

ความซื่อสัตย์ สุจริต ขนส่งตรงต่อเวลา 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.  สามารถทราบถึงกระบวนการขนส่งมาม่าภายในประเทศ 
2.  สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการขนส่งมาม่าภายในประเทศ 
3.  สามารถเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการให้กับผู้ที่สนใจ 
4.  สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

ในอนาคตได ้
5.  สามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณธรรม มาปรับใช้ในเร่ืองของ

ความซื่อสัตย์ สุจริต ขนส่งตรงต่อเวลาได้ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและกำรด ำเนินธุรกิจ 

ประวัติควำมเป็นมำของบริษัท 
 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 

จากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (“TF”) กับบริษัท เพรซิ

เดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) (“PR”) เป็นบริษัทใหม่โดยใช้ชื่อเดิมของ TF ทั้งนี้เป็นไปตาม

แผนการปรับโครงสร้างในเครือสหพัฒน์ เพื่อเป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) ในเครือที่

ประกอบธุรกิจด้านอาหาร และลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งบริษัทใหม่ได้รับมาซึ่ง

ทรัพย์สิน หน้ีสิน หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย

ด้วยทุนจดทะเบียน 329,704,014 บาท และในวันเดียวกันนี้ บริษัทฯ ได้น าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยใช้

ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TFMAMA” เร่ิมท าการซื้อขายวันที่ 18 ตุลาคม 2560 

 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (“TF”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เพรซิเดนท์ 

เอ็นเตอร์ไพรส์ ของไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิต และบริษัท สหพัฒนพิบูล 

จ ากัด ซึ่งรับผิดชอบในด้านการตลาดและการจ าหน่ายสินค้ามีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อผลิต

บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้า "มาม่า" โดยมีส านักงานใหญ่แห่งแรกที่ถนนเพชรบุรี

ตัดใหม่ และเปิดท าการโรงงานแห่งแรกที่เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ซึ่งหลังจากการด าเนินธุรกิจปี

แรกผ่านไป หุ้นทั้งหมดได้ถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้นคนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) (“PR”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 มี

บริษัทเพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านผลิตอาหารกึ่ง

ส าเร็จรูป ประเภทเส้นหมี่ เส้นเล็ก เส้นใหญ่ ก๋วยจั๊บกึ่งส าเร็จรูป โจ๊กข้าวต้ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มา

จากข้าวเป็นหลัก และวุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป จ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า MAMA, MAMY, 

PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เป็นต้น
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการ

ผลิตและจ าหน่ายบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป  โดยมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความพึง

พอใจสูงสุดของผู้บริโภค และให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทฯ 

ได้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตของทางบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ใน

การควบคุมีาคาและคุณภาพของสินค้าเหล่านั้น อีกทั้งการร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อน าความรู้

และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางด้านการ

ขายบริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทที่มีประกอบกิจการทางด้านการขายและจัดส่ง เพื่อเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการขายสินค้าในกลุ่มบริษัทฯ ให้มากขึ้นและเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค 

ธุรกิจหลัก                             

1. ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป  

บริษัทฯประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งส า เร็จรูปส าหรับจ าหน่ายทั้งในและ

นอกประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

1.1  ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่ใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่

กึ่งส าเร็จรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้ามาม่า ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค มานานกว่า 40 ปี 

โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งการรับจ้างผลิตบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป

ให้กับบริษัทชั้นน าของทวีปยุโรป อเมริกา และ ออสเตรเลียเพื่อการส่งออก โดยมีก าลังการผลิต

ทั้งสิ้น ประมาณ 7 ล้านซองต่อวัน 

1.2  ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก                                        

1.2.1  ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น เส้นหมี่ขาวกึ่งส าเร็จรูป 

ก๋วยเต๋ียวกึ่งส าเร็จรูป ก๋วยจั๊บกึ่งส าเร็จรูป โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป ข้าวต้มกึ่งส าเร็จรูป ข้าวขาว และข้าวหอม 

กึ่งส าเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของตัวเส้นหรือข้าวพร้อมด้วยเคร่ืองปรุงรสที่มีรสชาติ

ครบถ้วน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้ามาม่า และเคร่ืองหมายการค้าต่างประเทศ ได้แก่ MAMY, 

PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เป็นต้น 

1.2.2  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของต ารับอาหารเส้น เช่น เส้นหมี่ขาว 

 และก๋วยเต๋ียว ส าหรับผู้บริโภคใช้เป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร โดยมีหลากหลายขนาด

ส าหรับครอบครัวขนาดเล็ก หรือ ครอบครัวขนาดใหญ่ ภัตตาคาร และโรงเรียน ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า MAMA MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เป็นต้น 
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1.3 ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป  

ผลิตภัณฑ์เส้นขาว เป็นต้น 

2. ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี 

เป็นธุรกิจภายใต้บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) (PB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทย

เพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (TFMAMA)โดยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบ

เกอร่ีภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท โดยส่วนมากเป็นการจ าหน่ายภายในประเทศโดย

แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

2.1 ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีค้าส่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังส าหรับ

เบอร์เกอร์ ขนมปังส าหรับฮอทดอก ขนมปังพร้อมทาน เช่น ขนมปัง สอดไส้  แซนด์วิชส าเร็จรูป 

เค้ก และเบเกอร่ีอ่ืนๆ ซึ่งจัดจ าหน่ายให้กับช่องทาง/ร้านค้าต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีก

แบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าฟาร์มเฮ้าส์ 

2.2 ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีค้าปลีก ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีที่จ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของ

บริษัท ได้แก่ ร้านเดลิย่า และร้านเค้กมาดามมาร์โก้นอกจากนั้นยังมีแฟรนไชส์ขายแซนวิช กู๊ดมอร์

นิ่งฟาร์มเฮ้าส์และตู้จ าหน่ายขนมปังอัตโนมัติ 

2.3 ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีส าหรับธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร/ภัตตาคาร  ได้แก่ 

ขนมปังส าหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังส าหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝร่ังเศส ครัวซองต์ 

ขนมปังกรอบ และ แป้งพิซซ่า ที่จ าหน่ายให้แก่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซ่า

ฮัท เบอร์เกอร์คิง ซิดเลอร์ 7- Eleven  และอ่ืนๆ รวมถึงกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ชุบทอด ได้แก่ เกล็ดขนมปัง 

 3. ผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบ ผลิตขนมปังกรอบภายใต้เคร่ืองหมายการค้าบิสชิน 

และโฮมมี่ โดยแต่ละเคร่ืองหมายการค้าจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งบิสกิต แครกเกอร์และเวเฟอร์ หลาย

รสชาติ อาทิ บัตเตอร์โคโคนัต บัตเตอร์โคโคนัตครีมส้ม บัตเตอร์โคโคนัตเคลือบชอคโกแลต โฮล

วีทแครกเกอร์ เลมอนเชอร์เบท เวเฟอร์รสโกโก้ เวเฟอร์รสกาแฟ เวเฟอร์รสมะพร้าว เวเฟอร์รสสต

รอเบอร์ร่ี เวเฟอร์รสบลูเบอร์ร่ี เวเฟอร์รสแบล็คเคอเรนท์ แครกเกอร์รสงา แครกเกอร์รสไก่ แครก

เกอร์รสชีส และแครกเกอร์รสมะพร้าว 

4. ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ ผลิตน้ าผลไม้ภายใต้เคร่ืองหมายการค้ากรีนเมท เคลลี่ และ

ไทซัน ทั้งรูปแบบกระป๋องและขวดเพชร มีหลากหลายรสชาติ อาทิ เช่น  รสส้ม รสลิ้นจี่ รสเฉาก๊วย 

และรสมะขาม  ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ขายดทีี่สุดในภาคใต้และติดอันดับสินค้าที่มีรสชาติถูกปาก

ของคนชาวภาคใต ้
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5. ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย ฟิล์มห่ออย่างอ่อนบรรจุอาหารและถ้วย

กระดาษที่ได้คุณภาพ 

รำงวัลที่ได้รับ    

โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 GMP & HACCP มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล 

  

 

ISO-9001 
ภาพที่ 2.2 มาตรฐานทางด้านคุณภาพ 

 

 
ISO-14000 

ภาพที่ 2.3 มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 ISO/IEC 17025 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

 

 

ภาพที่ 2.5 BRC มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสูง 
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ภาพที่ 2.6 อนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 AEOs มาตรฐานการส่งออก 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 WCA มาตรฐานการประเมินสภาพการท างาน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 CSR-DIW ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 SMETA Sedex Members Ethical Trade Audit 
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โรงงานผลิตเส้นหมี่ จังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.11 GMP & HACCP มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2.12 ISO-9001 มาตรฐานทางด้านคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.13 ISO-14001 มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.14 BRC มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสูง 
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ภาพที่ 2.15 อนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.16 AEOs มาตรฐานการส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.17 CSR-DIW ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

โรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.18 GMP & HACCP มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล 
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ภาพที่ 2.19 ISO-9001 มาตรฐานทางด้านคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.20ISO-14001 มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.21 KOSHER การผลิตสินค้าโคเชอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.22 BRC มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.23 HALAL การผลิตสินค้าฮาลาล 
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ภาพที่ 2.24 อนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.25 AEOs มาตรฐานการส่งออก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.26 CSR-DIW ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.27 SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.28 มาตรฐานฮาลาล (HALAL) 
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โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 จังหวัดราชบุรี  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.29 มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GMP 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.30 มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GMP 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.31 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.32 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.33 มาตรฐานสากลระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 
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ภาพที่ 2.34 มาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.35 มาตรฐานฮาลาล (HALAL) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.36 มาตรฐานฮาลาล (HALAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.37 ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินส์ท์ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.38 AEOs มาตรฐานการส่งออก 
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ภาพที่ 2.39 มาตรฐานด้านหลักจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจในระดับสากล 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.40 มาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.41 มาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.42 BRC มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.43 มาตรฐานสินค้า Organic EU 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.44 มาตรฐานสินค้า Organic USDA – NOP 
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ธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเข้าร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อที่บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและคุณภาพได้อย่างเต็มที่ทางด้านการขาย 
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ก็ได้ลงทุนใน กิจการด้านการตลาด
และการจัดจ าหน่าย  เพื่อจะได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถึงมือผู้บริโภค ทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างทั่วถึง 

 

ภาพที่ 2.45 ธุรกิจในเครือทั้งหมดของบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
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รูปภำพหน้ำบริษัท 
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ภาพที่ 2.46 ภาพหน้าบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จ ากัด  (มหาชน) 

ผังองค์กร 
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ภาพที่ 2.47 แผนผังองค์กรของบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แผนท่ี 

 

รูปที่ 2.48 แผนที่บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 601  หมู่  11  ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม    
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        อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20232 

เบอร์ติดต่อ  038 – 480502 

เบอร์แฟกซ์  038 – 480184 

นโยบำย 

 1. มุ่งมั่นในการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่

เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี

จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2. มุ่งมั่นในการผลิตอาหารกึ่งส าเร็จรูปที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

และค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดของลูกค้า กฎหมาย 

และข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง

ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

นโยบำยคุณภำพ 

 บริษัท  ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จ ากัด  (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพ  และความปลอดภัยตามข้อก าหนดของกฎหมาย  ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า  ทั้งนี้

พนักงานทุกระดับชั้นจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน  และสินค้า

อย่างต่อเน่ือง 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นผู้น าระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภค

ยอมรับและพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย และ

คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การด าเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน 

ผลิตภัณฑ์ 
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ภาพ

ที่  

2.47  

ผลิต

ภัณ

ฑ์

บะห

มี่กึ่ง

ส าเร็จรูปแบบซอง 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

ภาพที่  2.48  ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปแบบซอง 

(ต่อ) 

 

 

 

ภาพที่ 2.49  ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปแบบถ้วย 
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ภาพที่  2.50  ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งส าเร็จรูปแบบซอง 

 

ภาพที่  2.51  ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งส าเร็จรูปแบบถ้วย 
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ภาพที่  2.52  ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มกึ่งส าเร็จรูปแบบซอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.53  ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มกึ่งส าเร็จรูปแบบถ้วย 



23 
 

 

ภาพที่  2.54  เคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์กรีนเมท 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.55  เคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์เคลลี่ 
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ภาพที่  2.56  เบเกอร่ีภายใต้แบรนด์ฟาร์มเฮาส์ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.57  เบเกอร่ีภายใต้แบรนด์ฟาร์มเฮาส์ (ต่อ) 

 

 

 

 

ภาพที่  2.58  ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีส าหรับธุรกิจฟาสฟู้ดส์ 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.59 ขนมปังกรอบภายใต้แบรนด์โฮมมี่ 
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ภาพที่  2.60 ขนมปังกรอบภายใต้แบรนด์โฮมมี่ (ต่อ) 

 



 
 

 

 

 

บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลการศึกษาเร่ืองกระบวนการ
ขนส่งมาม่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณี ศึกษาบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด  ซึ่งมี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1.  บทน าการขนส่ง 
2. ประเภทของการขนส่ง 
3. การควบคุมการขนส่งและกฎหมาย 
4. เป้าหมายการจัดการการขนส่ง 
5. การบริหารงานขนส่ง 
6. ประสิทธิภาพในการขนส่ง 
7. การประกันภัย 
8. เอกสารในการขนส่ง 
9. ประวัติและความเป็นมาของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
10. นิยามศัพท์ 
 

1.  บทน ำกำรขนส่ง 

บทน าการขนส่ง ( Introduction to Transport ) การขนส่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรม
การบริการ ( Service Industry ) ประเภทหน่ึง ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของ
บุคคล หรือเป็นสิ่งที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพราะเกี่ยวข้องกับการขนส่งมาตั้งแต่สมัยดึก
ด าบรรพ์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่แห่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนย้าย
ตัวคนเอง สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ ก็ตาม จะต้องอาศัยการขนส่งในการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้น 

โครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาโครงข่ายการขนส่งที่ใช้ เช่น ถนน ทางรถไฟ เส้นทาง
การบิน คลอง หรือ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง เช่น การด าเนินการ สนใจเกี่ยวกับการควบ
คุมีะบบ เช่น ระบบจราจร ระบบควบคุมการบิน และนโยบาย เช่นวิธีการจัดการเงินของระบบ เช่น
การเก็บค่าผ่านทาง หรือการเก็บภาษีน้ ามัน เป็นต้น 
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การขนส่ง มีความหมายต่อการขายและการจัดจ าหน่ายเป็นอย่างมาก เพราะการขนส่งเป็นปัจจัยที่
ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการ ท าให้ผู้บริโภคที่อยู่ในสถานที่ที่การขนส่งเข้าไปถึงได้มีสินค้า
หรือบริการบริโภคตามที่ตนต้องการ การขนส่งจะช่วยน าสินค้าจากแหล่งผลิต ผ่านมือคนกลางจน
กระทั้งถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นการด าเนินธุรกิจใดๆ ย่อมอาศัยการขนส่งทั้งสิ้น ในท้องถิ่นใดที่มีการ
ขนส่งดี ถนนดี และมียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเพียงพอ ก็ย่อมท าให้การล าเลียงสินค้าจากแหล่ง
ผลิต ไปสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นเจริญ การขนส่งจึงมี บทบาท
ส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งมาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่แห่ง
หนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายของมนุษย์เอง หรืออาจจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของต่างๆ ก็ตาม 
จะต้องอาศัยการขนส่งเป็นปัจจัยในการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้น 

การขนส่งเป็นวิชาแขนงหนึ่งในการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญไม่             
ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาการด้านอ่ืนๆ เพราะการขนส่งนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ            
อุตสาหกรรม หรือกิจกรรมประเภทต่างๆ แทบทั้งสิ้น เช่น สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคต่างๆ 
ที่พวกเราทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน ก็จะมีค่าขนส่ง รวมอยู่ในราคาสินค้าและบริการนั้นๆ ด้วย 
ซึ่งถูกรวมไว้เป็นทอดๆ เร่ิมตั้งแต่จากแหล่งวัตถุดิบไปยังแหล่งผลิตจากแหล่งผลิตไปยังพ่อค้าคน
กลาง จากพ่อค้าคนกลางไปยังพ่อค้าปลีก และจากพ่อค้าปลีกจึงจะถึงมือผู้บริโภค ซึ่งในแต่ละทอด
ของการเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการเหล่านั้น ได้มีการรวมค่าขนส่งเข้าไปเป็นต้นทุนของสินค้าทุก
ทอดไปซึ่งท าให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงมาก จึงเห็นได้ว่าการขนส่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งแก่การด ารงชีวิตประจ าวันและควรที่จะได้ศึกษาไว้  

  ควำมหมำยของกำรขนส่ง ( Definition of Transportation ) 
  ก่อนที่เราจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองราวของการขนส่งนั้น เรามาพิจารณากัน

ถึงความหมาย ค าว่า “การขนส่ง” กันก่อนซึ่งเราสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
1.  ความหมายของการขนส่ง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ค าว่า “ขน” หมายถึง การเอาสิ่งของจ านวนมาก บรรทุกหรือหาบหามด้วยอาการ

ใดๆ ก็ตามจากที่หนึ่งไปยังอีกแห่งหน่ึง 
ค าว่า “ส่ง” หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวด้วยขนและส่ง 
ค าว่า “ขนส่ง” หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวด้วยขนและส่ง 
2. ความหมายของการขนส่ง ตามพจนานุกรมไทย 
ค าว่า “ขน” หมายถึง การน าเอาของมากๆ จากที่แห่งหนึ่งไปไว้ในอีกแห่งหนึ่ง 
ค าว่า “ส่ง”  หมายถึง การยื่นให้ถึงมือ พาไปให้ถึงที่ 
ค าว่า “ขนส่ง” หมายถึง ธุรกิจเน่ืองด้วยการน าไปและน ามา หรือขนและส่ง 
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3. ความหมายของการขนส่ง ตามสารานุกรมไทย 
ค าว่า “การขนส่ง” หมายถึง การเคลื่อนที่ของมนุษย์ สัตว์ สิ่งของ จากที่หนึ่งไปยัง

อีกแห่งหนึ่งตามความประสงค์ของมนุษย์ 
4. ความหมายของการขนส่ง ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ.2497 ได้บัญญัต ิ
นิยามศัพท์ในมาตรา 4 ว่าการขนส่ง หมายความว่า “การล าเลียงหรือเคลื่อนย้าย

บุคคลหรือสิ่งของด้วยเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง” 
เคร่ืองอุปกรณ์การขนส่งนี้ หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง รวมทั้งเคร่ือง

ทุ่นแรงด้วยและในพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ยังได้แบ่งลักษณะของการประกอบการขนส่งออกเป็น 
“การขนส่งสาธารณะ” หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จ ากัดเส้นทาง 
“การขนส่งประจ าทาง” หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่ก าหนด 
“การขนส่งส่วนบุคคล” หมายความว่า การขนส่งเพื่อกิจการค้าของตนเอง 
“การรับจัดขนส่ง” หมายความว่า การรับจ้างรวบรวมบุคคล หรือสิ่งของและจัดให้

บุคคลอ่ืนท าการขนส่งจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกที่แห่งหน่ึง ในความรับผิดชอบของผู้จัดส่ง  
5.  ความหมายของการขนส่ง ตามความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ค าว่า “การขนส่ง” เป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ที่จะจัดให้มีการ

เคลื่อนย้ายคน สัตว์ สิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
จากความหมายต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ พอที่จะน ามาสรุปเป็นความหมาย

โดยทั่วๆไป ของค าว่า “การขนส่ง” ได้ดังนี ้
“การขนส่ง” หมายถึง การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆด้วย

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการขนส่งจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ตามความประสงค์และเกิด
อรรถประโยชน์ตามต้องการ” 

จากค าจ ากัดความข้างต้นนี้พอที่จะกล่าวได้ว่า การขนส่งจะต้องประกอบด้วย
ลักษณะต่างๆต่อไปนี้ คือ  

1. เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังที่
อีกแห่งหนึ่ง 

2. การเคลื่อนย้ายนั้น จะต้องกระท าด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการขนส่ง 
               3. จะต้องเป็นไปตามความต้องการ และเกิดอรรถประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ผู้ที่

ท าการขนส่ง 
การขนส่งมีความหมายต่อการขายและการจัดจ าหน่ายเป็นอย่างมาก เพราะการ

ขนส่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการ ท าให้ผู้บริโภคที่อยู่ในสถานที่ที่การขนส่ง
เข้าไปถึงได้ มีสินค้าหรือบริการบริโภคตามที่ตนต้องการ การขนส่งจะช่วยน าสินค้าจากแหล่งผลิต
ผ่านมือคนกลางจนกระทั้ง ถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นการด าเนินธุรกิจใดๆ ย่อมอาศัยการขนส่งทั้งสิ้นใน
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ท้องถิ่นใดที่มีการขนส่งดี ถนนดี และมียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเพียงพอ ก็ย่อมท าให้การ
ล าเลียงสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดท าได้สะดวกรวดเร็วเป็นผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นเจริญ 
การขนส่งจึงมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากิจกรรมอื่นๆ 

วัตถุประสงค์ของกำรขนส่ง ( Objectives of  Transportation ) 
การขนส่งนั้นจะต้องประกอบด้วยหลายลักษณะ ซึ่งมีอยู่ลักษณะหนึ่งที่จะกล่าวถึง

ในที่นี้ก็คือ วัตถุประสงค์ในการขนส่ง ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ที่ท าการขนส่ง ซึ่งเป็น
เหตุผลในการขนส่ง สามารถที่จะแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

1. เพื่อการสังคม โดยปกติแล้ว การคบหาสมาคมและติดต่อสัมพันธ์กันตลอดเวลา    
มีการพบปะ พูดคุยกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน ( Internal Group ) หรือนอกกลุ่ม ( External Group ) จะต้องมีการติดต่อและไปมาหาสู่
กันบ้างไม่มากก็น้อยและเมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องติดต่อสัมพันธ์กันเช่นนี้ การขนส่งจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่สามารถสนับสนุนและตอบสนอง วัตถุประสงค์ในเร่ืองนี้ได้อย่างเต็มที่ 

2. เพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ความจ าเป็นที่จะต้องมีที่อยู่อาศัย เพื่อใช้
ส าหรับเป็นที่พักผ่อนหลับนอน และพร้อมกันนั้น ก็จะต้องมีการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้มา
ด ารงชีพ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสถานที่อยู่อาศัยกับสถานที่ประกอบอาชีพนั้นจะอยู่กันคนละแห่ง จึง
จ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับที่ท างาน ทั้งนี้
เพื่อให้มนุษย์เราสามารถจะประกอบกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ ( Roles ) ต่างๆ 

3. เพื่อการเมืองและการปกครอง ในการบริหารประเทศนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการ
ขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะการปกครองที่ดีนั้นจะต้องมีความสามารถในการปกครองให้
ทั่วถึงทุกหนทุกแห่งและเกิดความเจริญทัดเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ พร้อมกันนั้นก็จะต้อง
มีการระวังป้องกันประเทศด้วย เพื่อให้ประเทศเกิดความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข 
และเป็นเอกราชสืบไป ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยส่งเสริมเป็นอันมากด้วย 

4. เพื่อการศึกษา สภาพสังคมปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องมีการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์ และสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงใช้การขนส่งเข้ามาช่วยในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง    
เพื่อการศึกษาในบริเวณใกล้เคียงภายในอ าเภอ จังหวัด ประเทศ หรือแม้แต่การศึกษาในถิ่นไกลๆ 
เช่น ในต่างประเทศ ต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยทั้งสิ้น 

5. เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ในการพักผ่อนหย่อนใจนั้น อาจจะใช้
วิธีการต่างๆแตกต่างกันออกไป เช่น อ่านหนังสือ ชมภาพยนตร์ เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์    
เป็นต้น แต่มีอยู่วิธีหนึ่งที่มนุษย์เรานิยมกันมากที่สุดก็คือ “การท่องเที่ยว ( Tourism )” ซึ่งการ
ท่องเที่ยวนี้จะมีแหล่งการท่องเที่ยวอยู่มากมายทั้งในประเทศและนอกประเทศ และโดยทั่วไปจะ
เป็นตามชายทะเล หรือภูเขา หรือสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และการเมือง ซึ่งอยู่ ณ แหล่ง
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ต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงจ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งในการเดินทาง เพื่อไปให้ถึงยังแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ ตามต้องการ 

6. เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ต่างๆ มาแล้ว
ข้างต้นน้ัน การขนส่ง ยังมีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะทางด้านการ
ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วๆไป ต่างก็ต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยทั้งสิ้น เช่น ในการ   
ผลิตสินค้า และบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคใดๆ ก็ตาม จ าเป็นต้องมีการขนส่ง
สินค้าและบริการนั้นๆ เร่ิมตั้งแต่เป็นวัตถุดิบจนผลิตออกมาเป็นสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค ฉะนั้นจึง
พอที่จะกล่าวได้ว่า การขนส่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ได้ตามความต้องการ 

ประโยชน์ของกำรขนส่ง 
การขนส่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิต เพราะการขนส่งจะ

เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือ การเดินทางไป
มาหาสู่ซึ่งกันและกันนั้นจะเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็แล้วแต่ ถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ส่วน
สินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเคร่ืองอุปโภคบริโภคนั้นถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยอ้อม ฉะนั้น
พอที่จะกล่าวถึงประโยชน์ของการขนส่งออกมาเป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การขนส่งท าให้เกิดปัจจัยสี่  ในการด ารงชีวิตปัจจุบันของมนุษย์ เรานั้น 
จ าเป็นต้องมีอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่ม และยารักษาโรค ซึ่งทั้ง4 ประการนี้ ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่มนุษย์เราจะขาดเสียมิได้และในการที่เราจะอุปโภคบริโภคปัจจัยเหล่านี้ เราต้องอาศัยการขนส่งใน
ลักษณะต่างๆ เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้เอง จึงจ าเป็นต้องขนสิ่ง
ต่างๆ เหล่านั้นมาจากแหล่งอ่ืนๆ ดังนั้นการขนส่งจึงก่อให้เกิดปัจจัย 4 ได้ตามความต้องการ ขั้น
พื้นฐานทั่วๆไป 

2. การขนส่งท าให้เกิดชุมชนใหม่ ในปัจจุบันนี้แหล่งชุมชนใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลายในทุกๆเขตที่มีการขนส่งเข้าไปถึง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางใดก็ตาม เช่น การขนส่งทาง
น้ า ก็ท าให้เกิดเมืองท่าที่ส าคัญๆ มากขึ้น การขนส่งทางบกโดยเฉพาะทางรถยนต์ ( ถนน ) ยิ่งท าให้
เกิดชุมชนต่างๆ กระจายมากเป็นทวีคูณ หรือแม้แต่การขนส่งทางรถไฟก็ตาม ต่างก็ท าให้เกิดชุมชน
ใหม่ๆ ขึ้นแทบทั้งสิ้น 

3. การขนส่งท าให้เกิดตลาดสินค้าและบริการ ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
จะต้องมีการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อกระจายสินค้าอย่างแพร่หลายไปในที่ต่างๆ ให้มาก
ที่สุด ดังนั้นจึงต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยในการกระจายสินค้าและบริการเหล่านั้นไปสู่ตลาด 
เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ท าให้ตลาดสินค้าและบริการเกิดขึ้นทุกแห่งได้อย่างสะดวกและ
ง่ายดาย 
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4. การขนส่งก่อให้เกิดมูลค่าต่างๆ เมื่อมีการขนส่งขึ้น หรือเมื่อจะมีการขนส่ง 
จะต้องเกิดอรรถประโยชน์ตามมาด้วยเสมอ ไม่ว่าจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ในด้านใดก็ตาม เช่น 
อรรถประโยชน์ด้านเวลา อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ เป็นต้น อรรถประโยชน์ของสินค้าและ
บริการต่างๆ จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของการขนส่งด้วย 

5. การขนส่งท าให้มีการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ และ
ทัดเทียมกับอารยประเทศ หรือแม้แต่การพัฒนาภายในประเทศให้มีการเป็นอยู่ที่เจริญทัดเทียมกัน
ในทุกหนทุกแห่งก็ตามเป็นผลที่จะเกิดมาจากการขนส่งเช่นเดียวกัน ท าให้มีการพัฒนาประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว การขนส่งยังมีประโยชน์ อีกมากมายหลาย
ประการ เช่น การขนส่ง มีส่วนท าให้เกิดการขยายงาน ท าให้เกิดการแบ่งงาน ท าให้มีการกระจาย
รายได้และอ่ืนๆ   อีกมาก ดังนั้นสรุปได้ว่า การขนส่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล
ทั้งประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมต่อมนุษยชาติ และมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตและความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้นตลอดเวลา 

  ควำมส ำคัญของกำรขนส่ง 
การขนส่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure ) ที่จ าเป็นอย่างหนึ่งในการ

พัฒนาประเทศ การขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประเทศอยู่หลายประการ คือ 
1. ช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น ประชาชนสามารถซื้อสินค้าที่

ตนเองไม่สามารถผลิตได้จากท้องถิ่นอ่ืน และผลิตในสิ่งที่ตนถนัดแล้วน าไปจัดจ าหน่ายในท้องถิ่น
อ่ืน ดังนั้นทุกท้องถิ่นสามารถ ที่จะมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่เหมือนกันได้ ตัวอย่างเช่น คนที่อยู่
จังหวัดทางภาคเหนือก็สามารถมีอาหารทะเลบริโภคได้เหมือนกับผู้ที่อยู่ในจังหวัดใกล้ทะเลหรือคน
ที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถมีสินค้าบริโภคเช่นเดียวกับคนกรุงเทพฯ 

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในสมัยก่อนเมื่อการคมนาคมขนส่งยังไม่
สะดวก ต้องพึ่งตนเอง โดยปลูกข้าว เลี้ยวสัตว์ ท าเคร่ืองนุ่มห่ม ท าให้ไม่มีความช านาญเฉพาะอย่าง 
เมื่อมีการขนส่งประชาชนสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ ท าให้มีความต้องการสินค้ามากขึ้น 
จึงมีการแบ่งงานกันท าผลิตในสิ่งที่ตนถนัดแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน ท าให้เกิดความช านาญในสิ่งที่
ตนถนัด ( Specialization ) การผลิต ก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเกิดความช านาญงานขึ้น
ต้นทุนหน่วยในการผลิตจะลดลง 

3. ช่วยกระจายความเจริญเติบโต การขนส่งช่วยให้การติดต่อกันสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น ประชาชนสามารถตั้งถิ่นฐานกระจายไกลออกไปก่อให้เกิดชุมชนใหม่ๆ ขึ้นเป็นการ
ขยายเมืองออกไปในแง่ของธุรกิจ การขนส่งช่วยให้มีการน าสินค้าไปขาย สินค้าที่ออกมาใหม่ๆ ก็
สามารถกระจายไปขายตามแหล่งที่การขนส่งเข้าถึงความเจริญก็ก้าวทันได้ทุกหนแห่ง 
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4. มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม การขนส่งท าให้มีการรับรู้วัฒนธรรมประเพณีของ
สังคมอื่นๆ จึงมีการเลียนแบบกันทางสังคม สังคมโดยส่วนรวมจึงเปลี่ยนได้เร็วขึ้น และท าให้ผู้คนมี
สายตากว้างไกลขึ้น 

5. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโลกดูเหมือนจะ
แคบลงเพราะผู้คนสามารถเดินทางถึงกันได้เกือบทั่วโลก หรือสามารถส่งข่าวสารถึงกันได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการมีระบบการขนส่งที่ดี 

6. ช่วยให้มาตราฐานการศึกษาดีขึ้น การขนส่งช่วยให้การกระจายสภาพการศึกษา
กว้างขวางไปในท้องถิ่นต่างๆ ที่การศึกษาขยายไม่ถึง ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับที่ไม่มีใน
ท้องถิ่น ก็สามารถเดินทางไปศึกษายังต่างถิ่นได้ หรือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดตัวอย่างหนึ่งคือ ระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่กระจายไปทั่วประเทศก็เกิดจากระบบการขนส่ง 

7. ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขนส่งช่วยให้ประเทศต่างๆ ได้
ติดต่อกันสะดวกยิ่งขึ้น ท าให้มีการแลกเปลี่ยนกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างความสัมพันธ์
กันได้ดียิ่งขึ้น 

8. ความส าคัญด้านอ่ืนๆ เช่น เพิ่มความมั่นคงให้กับประเทศ การขนส่งช่วยให้
สามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชนต่างๆ การปกครองของรัฐบาลจึงเป็นไปได้ง่ายขึ้น การขนส่งยัง
ช่วยให้สะดวกในการติดต่อถึงกันและกัน ท าให้เกิดความเข้าใจกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในชาติได้ 
นอกจากนี้แล้วการขนส่งยังช่วยในด้านการป้องกันประเทศด้วย การขนส่งมีความจ าเป็นต่อกิจกรรม
ทางทหารมาก เพราะในการเคลื่อนย้ายก าลังทหาร ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ต้องอาศัย     
การขนส่งเป็นหลัก 

  กำรขนส่งกับกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ 
ในที่นี้จะกล่าวถึงการขนส่งกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่ง

การพัฒนาที่เกี่ยวข้องออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1.  การขนส่งกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ การขนส่งมีผลต่อการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในเร่ืองต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 

1.1  การขนส่งท าให้เกิดการตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลท าให้สินค้าและบริการ 

กระจายและมีการซื้อขายและเปลี่ยนกันทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าการขนส่งจะไปถึงที่ใด ตลาดสินค้า

และบริการก็จะขยายและกว้างขวางออกไปเร่ือยๆ 

1.2  การขนส่งท าให้เกิดเสถียรภาพด้านเวลา ( Price Stabilization and 

Equalization)  เพราะการขนส่งจะเป็นสื่อน าสินค้าและบริการให้กระจายออกไปยังตลาดต่างๆ ทั่ว
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ทุกจุดทั่วภาคและทันต่อเวลาที่ต้องการ โดยราคาของสินค้าและบริการนั้นจะมีราคาที่ใกล้เคียงหรือ

เท่ากันกับราคาในแหล่งก าเนิดอีกด้วย 

1.3  การขนส่งท าให้เกิดการกระจายรายได้และลดปัญหาการว่างงาน เพราะการ

ขนส่งจะช่วยในการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนช่วยลด

ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานมีน้อยหรือไม่เพียงพอ และท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

1.4  การขนส่งท าให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่ ( Large-Scale Production ) เมื่อการ

ขนส่งเป็นส่วนช่วยขยายตลาดแล้ว เมื่อมีการผลิตสินค้าและบริการขึ้นก็สามารถที่จะส่งไปขายในที่

ต่างๆ ได้มากขึ้น ท าให้มีอุปสงค์ในสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่ 

เพื่อตอบสนองความต้องการในสินค้าและบริการประเภทนั้นๆด้วย 

1.5  การขนส่งท าให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น ในที่นี้หมายถึงว่า ท าให้

มูลค่าของที่ดินมีราคามากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อการขนส่งไปถึงจุดใดแหล่งใด ก็จะท าให้ความ

เจริญไปสู่จุดนั้นๆ ด้วย ท าให้เกิดความต้องการในบริเวณนั้นๆ จึงเป็นสาเหตุให้มูลค่าของที่ดิ น

บริเวณนั้นสูงขึ้นนั่นเอง 

นอกจากนี้ การขนส่งก็ยังช่วยท าให้เกิดการแข่งขัน ( Competition ) ในเร่ืองของ

การประกอบธุรกิจ การพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการประกอบกิจการด้านการ

ขนส่ง 

2.  การขนส่งกับการพัฒนาด้านสังคมของประเทศ การขนส่งมีผลต่อการพัฒนา     

ทางสังคมของประเทศเช่นเดียวกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพอที่จะกล่าวถึงการพัฒนาทาง

สังคมได้ดังนี้ 

2.1  การขนส่งท าให้เกิดความเจริญทัดเทียมกันภายในประเทศ กล่าวคือเมื่อการ

ขนส่งไปถึงจุดมุ่งหมายจุดนั้นๆ ด้วยมีการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าและบริการต่างๆ มากมายหลายชนิด 

ซึ่งจะเป็นผลท าให้เกิดความเจริญในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย 

2.2  การขนส่งท าให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าเมื่อการคมนาคม

ไปถึงจุดใดก็จะท าให้เกิดขึ้น ณ จุดนั้นซึ่งปัจจุบันนี้มีหมู่บ้านเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามชาน

เมือง จึงเป็นผลท าให้เมืองขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว 

2.3  การขนส่งท าให้เกิดการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างชุมเป็นไปอย่างสะดวกและ

รวดเร็วการขนส่งจะช่วยท าให้การติดต่อสื่อระหว่างชุมชนต่างๆ ไปอย่างราบร่ืน สะดวก ไม่ว่าจะ

เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนกับชุมชน ระหว่างเมือง หรือระหว่างจังหวัด ตลอดจน           

การติดต่อระหว่างประเทศ ต่างก็จ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งทั้งสิ้น 
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2.4  การขนส่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเป็นอยู่ โดยจะมี

อิทธิพลต่อสภาพความเป็นอยู่ของสังคมที่การขนส่งเข้าไปถึง ท าให้เกิดการเลียนแบบของสังคมขึ้น

และจะมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพด้วย 

2.5  การขนส่งท าให้มาตรฐานของสังคมดีขึ้น จะมีผลท าให้มาตรฐานต่างๆ ของ

สังคมดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการครองชีพความเป็นอยู่ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาทุกๆ อย่าง

จะดีขึ้นตามไปด้วย   

3.  การขนส่งกับการพัฒนาด้านการเมืองและการปกครองประเทศ มีการพัฒนา

ดังนี ้

3.1  การขนส่งท าให้การปกครองประเทศเป็นไปด้วยดี เพราะการขนส่งสามารถ

ท าให้การติดต่อไปในจุดต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ท าได้ง่าย และถึง

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

3.2   การขนส่งท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขนส่งท าให้ประเทศ

ต่างๆ สามารถเดินทางติดต่อไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านการค้นคว้า 

การฑูต และการทหาร ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

3.3   การขนส่งช่วยสนับสนุนด้านการทหารและการป้องกันประเทศ การขนส่งจะ

ช่วยในการเลือกท าเลที่ตั้งให้กระจายออกไปทั่วประเทศ ช่วยในการขนส่งยุทธปัจจัยต่างๆ ช่วยใน      

การขนส่งเสบียงอาหาร ส่งก าลังบ ารุงต่างๆ อันเป็นผลต่อการระวังป้องกันประเทศ ตลอดจนเป็นผล

ต่อเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมืองด้วย 

นอกจากนี้การขนส่งยังจะช่วยในการปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ ท าให้

ประชาชนในชาติมีความสามัคคีเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยสร้างความภูมิใจแก่ประชาชนเป็นสิ่งที่

เชิดหน้าชูตาของบ้านเมืองและเป็นเคร่ืองมือของนักการเมืองด้วย 

กำรขนส่งและกิจกำรสำธำรณูปโภค 

การขนส่งถือได้ว่าเป็นกิจการสาธารณูปโภคที่ส าคัญประเภทหนึ่ง ซึ่งค าว่า         

กิจการสาธารณูปโภค ( Public utility ) นั้นหมายถึง กิจการที่มีหน้าที่ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 

ในส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต และการด ารงชีพของประชาชนส่วนใหญ่ เช่น 

กิจการด้านการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรคมนาคม รวมทั้งการขนส่ง กิจการสาธารณูปโภคนั้นจะ

มีลักษณะที่ส าคัญ คือ 

1. มีหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

2. มีผลต่อชีวิตประจ าวันและความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ 

3. มีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ 
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เมื่อเป็นดังนี้กิจการที่เป็นสาธารณูปโภคที่ส าคัญ รัฐบาลจึงต้องยื่นมือเข้ามามี

บทบาท ทั้งในด้านการควบบคุม การช่วยเหลือ การด าเนินงาน ตลอดจนการอุดหนุนต่างๆ ทั้งนี้

เพื่อให้กิจการสาธารณูปโภคด าเนินงานได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ืองตลอดเวลานั้น จึงเห็นได้ว่ารัฐ

จึงเข้าไปท าหน้าที่ในการควบคุมกิจการต่างๆ โดยเป็นผู้ด าเนินกิจการเสียเอง 

ควำมจ ำเป็นท่ีรัฐต้องควบคุมกิจกำรสำธำรณูปโภค 

เมื่อกิจการสาธารณูปโภคเป็นสิ่งจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน    

รัฐจ าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทในการควบคุมกิจการสาธารณูปโภคทั้งนี้โดยมีเหตุผลในการควบคุม

ดังนี ้

-เพื่อควบคุมให้มีการบริการที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับปริมาณความต้องการ

ของประชาชน 

-เพื่อควบคุมการด าเนินงาน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการควบคุมอาจจะท าให้เกิดการ

สูญเสียทางเศรษฐกิจ ( Economic Waste ) โดยอาจจะมีการให้บริการที่ซ้ าซ้อนและแข่งขันกันมาก

เกิดความจ าเป็น ( Duplication Services ) จนอาจจะเกิดการแข่งขันในลักษณะแบบเอาเป็นเอาตาย

กัน ที่เราเรียกว่า Cut-Throat competition ได้ ซึ่งจะท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 

-เพื่อคุมในเร่ืองการก าหนดอัตราค่าบริการ ( Rate of Services ) ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ความเป็นธรรมชาติและยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายด้วย 

วัตถุประสงค์ในกำรท่ีเข้ำมำจัดระเบียบของภำครัฐบำล 

เมื่อรัฐมีความจ าเป็นต้องเข้ามาควบคุมกิจการสาธารณูปโภคแล้ว จะพิจารณาได้ว่า

มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการที่เข้ามาจัดระเบียบเพื่อ 

1. ช่วยป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและป้องกันการผูกขาดจนเกิดความจ าเป็น 

2. เพื่อให้มีการบบริการที่เพียงพอสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

3. ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เสมอภาค 

4. ให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินงาน 

5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมชนิดใหม่ 

ฉะนั้นในการที่รัฐบาลควบคุมกิจการสาธารณูปโภค รัฐจึงจ าเป็นต้องให้ความ

คุ้มครองและช่วยเหลือกิจการเหล่านี้ให้สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพโดยจะใช้

วิธีการก าหนดสัมปทาน ( Franchise ) ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น 

1. ช่วยป้องกันการแข่งขันอย่างรุนแรงหรือเกินขอบเขต 

2. ช่วยป้องกันการหาก าไรเกินควร 

3. ท าให้เกิดประหยัดในการบริการ 
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4. ช่วยลดการใช้ทรับพยากรธรรมชาติที่มีจ านวนจ ากัดและลดการใช้อย่าง

ฟุ่มเฟือย 

สิทธิและหน้ำท่ีของผู้ท่ีได้รับสัมปทำน 

รัฐเป็นผู้มอบสัมปทานให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ( รัฐวิสาหกิจ ) เป็นผู้

ด าเนินงานโดยมีรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลและเป็นผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์

และนโยบายต่อไป กิจการสาธารณูปโภคส่วนใหญ่จะมีลักษณะผูกขาด ( Monopoly ) หรือกึ่ง

ผูกขาด ( Oligopoly ) และด าเนินงานตามสัมปทานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐโดยจะมีสิทธิและ

หน้าที่ตามกฎหมาย มาจากรัฐโดยจะมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎข้อบังคับต่างๆ ตามที่ รัฐได้ก าหนดไว้ 

ซึ่งสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่ได้รับสัมปทานมีดังนี้ 

1.  สิทธิ (Rights) ผู้ที่ได้รับสัมปทานให้ด าเนินกิจการสาธารณูปโภค มีสิทธิ              

ที่ส าคัญ คือ 

-ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ รวมทั้งการช่วยเหลือและอุดหนุนในบางกรณี 

-ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่เหมาะสมซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ

ค่าบริการ 

-ได้รับสิทธิที่จะด าเนินการภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามที่รัฐได้ก าหนด

ไว้อย่างชัดเจน 

2.  หน้าที่ ( Duties ) ผู้ที่ได้รับสัมปทานให้ประกอบกิจการสาธารณูปโภค มีหน้าที่

ส าคัญดังนี้ คือ 

-มีหน้าที่บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  

( Discriminate) โดยใครมาก่อนย่อมได้รับริการก่อน 

-มีหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ และปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ 

-มีหน้าที่ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ โดยจะหยุดให้บริการไม่ได้ 

 

2.   ประเภทของกำรขนส่ง 
การขนส่งโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ การขนส่งทาง

บก การขนส่งทางน้ า และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งแบ่งตามลักษณะของเส้นทางหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การขนส่งแล้วเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางน้ า          
การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งลักษณะอ่ืนๆ โดยส่วนประกอบของการ
ขนส่งทางถนน ส่วนประกอบที่ส าคัญของการขนส่งทางถนนมี 4 ส่วน คือ เส้นทางในการขนส่ง
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และสัมปทาน อุปกรณ์ในการขนส่ง สถานีการขนส่ง ผู้ประกอบการหรือผู้ด าเนินการขนส่ง โดยมี
รายละเอียดของส่วนประกอบการขนส่งในแต่ละประเภทของการขนส่งดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 
กำรขนส่งทำงถนน หรือทำงรถยนต์ (Road Transportation) 
เป็นการขนส่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการขนส่งภายในประเทศ เป็นวิธีการขนส่ง

ที่สะดวกที่สุด เพราะสามารถส่งถึงจุดหมายโดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าจากการเปลี่ยนพาหนะ      
มีความยืดหยุ่นในด้านเวลาค่อนข้างสูง รวดเร็ว และควบคุมเวลาได้ดี สามารถขนส่งสินค้าได้
หลากหลายประเภท ตั้งแต่ปริมาณน้อยจนถึงปริมาณมาก จ านวนเที่ยวที่ออกรถมีบ่อยคร้ังตามที่
ต้องการ ครอบคลุมพื้นที่การริการขนส่งได้กว้างไกลกว่า แต่ก็มีข้อเสียคือ ถ้าปริมาณสินค้ามากหรือ
ระยะทางไกลจะมีต้นทุนค่าขนส่งสูงกว่ารถไฟ ในระบบการบริหารแบบทันเวลาพอดีนิยมใช้เพราะ
ต้องขนส่งบ่อยๆ แต่ละคร้ังจ านวนไม่มากและต้องมีความเที่ยงตรงของเวลาของเวลาค่อนข้างสูง 
บริษัทชั้นน าที่มีการขนส่งมากจะใช้บริษัทผู้ให้บริการตามสัญญาจากภายนอก ( 3PL ) เช่น ซี.พี. 
เซเว่นอีเลฟเว่น จะใช้ไดนามิคโลจิสติกส์ บริษัทในเครือซีเมนต์ไทยจะใช้การบริการด้านโลจิสติกส์ 
จากซีเมนต์ไทยโลจิสติกส์ ( CTL ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ การขนส่งโดยรถบรรทุกนี้มักจะใช้
ร่วมกับการขนส่งวิธีอ่ืน เช่น การขนส่งโดยรถไฟ แล้วขนสินค้าลงเมื่อถึงสถานีปลายทางก่อนที่จะ
ขนขึ้นรถบรรทุกไปส่งถึงที่หมาย 

การขนส่งทางถนนเร่ิมมีมาตั้งแต่แรกเร่ิมของมนุษย์สมัยโบราณกาล ซึ่งอารยธรรม
ต่างๆ ตลอดจนความเจริญของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็มาจากการขนส่ง เร่ิมด้วยมนุษย์เรารู้จักบุกป่าฝ่าดง 
ฆ่าสัตว์ และหาอาหาร เพื่อการด ารงชีพ รู้จักการน าเอาอาหาร อุปกรณ์ต่างๆ ติดตัวไปโดยการถือ 
หิ้ว สะพาย แบกหรือหาม ต่อมารู้จัก การใช้เลื่อน ( Sledge ) ในการขนสัมภาระต่างๆ รู้จักการน าเอา
สัตว์มาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารและใช้งาน โดยให้บรรทุกสิ่งของต่างๆ ต่อมารู้จักใช้ให้สัตว์เลี้ยง
เหล่านั้นลากเลื่อนให้เลื่อนไป ต่อมารู้จักการใช้หินหรือไม้กลมๆมารองให้สัตว์ลากเลื่อนให้ผ่านไป
บนหมอนที่รองไว้เป็นทอดๆ จนรู้จักดัดแปลงมาใช้ล้อแทน ซึ่งในระยะแรมเร่ิมนั้นก็มีสภาพง่ายๆ
เป็นเกวียน ( Cart ) เมื่อมีเกวียนขึ้นถนนหรือเส้นทาง ส าหรับให้เกวียนหรือล้อเลื่อนต่างๆ สามารถ
วิ่งผ่านไปได้ นับเป็นวิวัฒนาการเร่ิมแรกของการขนส่งทางถนนต่อมามีการคิดประดิษฐ์เคร่ืองจักร
ไอน้ าขึ้น ( โดยเจมส์ วัตต์ คศ.1776 ) นายนิโคลาส คโย ได้น าเอาเคร่ืองจักรไอน้ าไปประกอบเป็น
รถยนต์สามารถเคลื่อนได้ด้วยพลังของไอน้ า ต่อมามีผู้คิดค้นและประดิษฐ์ เคร่ืองจักรกลและ
อุปกรณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ก็ได้ถูกน ามาใช้ดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการขนส่ง ต่อมามีการคิดค้น
ประดิษฐ์ เคร่ืองจักรกลที่ใช้น้ ามันขึ้น ( ระหว่างปลายศตวรรษที่ 19 ) จึงเกิดเคร่ืองยนต์สันดาป
ภายใน และถูกน ามาใช้แทนรถยนต์ที่ใช้เคร่ืองจักรไอน้ า ท าให้รถยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยเคร่ืองยนต์
สันดาปภายในแพร่หลายและนิยมใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 3.1 การขนส่งโดยใช้ล้อเลื่อนและเกวียน 

เส้นทำงของกำรขนส่งทำงรถยนต์ 

เป็นเส้นทางส าหรับการขนส่งทางรถยนต์ รถยนต์จะวิ่งบริการไปยังที่ต่างๆได้ ถ้ามี

ถนนไปถึง ได้มีวิวัฒนาการมานานแล้วตั่งแต่สมัยอียิปต์เป็นต้นมา โดยรู้จักการน าเอาวัสดุต่างๆ มา

ใช้ในการสร้างเส้นทาง เช่น ใช้ดิน ใช้หิน ใช้ทราย ใช้กรวด ใช้ลูกลัง เป็นต้น  ต่อมารู้จักใช้ถนนที่

ลาดด้วยยาง และพัฒนามาเป็นถนนคอนกรีตในที่สุด เส้นทางในการขนส่งทางรถยนต์ในปัจจุบันนี้ 

นอกจากจะอยู่บนพื้นดินธรรมดาแล้ว ยังมีการสร้างเป็นสะพาน สร้างเป็นอุโมงค์อยู่ใต้พื้นดิน ใต้น้ า 

และอยู่เหนือดินอีกด้วย เส้นทางของการขนส่งทางรถยนต์ อาจสามารถแบ่งออกได้เป็น 

1.  ถนนส่วนบุคคล เป็นถนนที่บุคคล บุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของ 

โดยไม่ได้เปิดให้บุคคลอ่ืนที่มิได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตใช้และในการก่อสร้าง ตลอดจนการ

ดูแลและบ ารุงรักษาถนนส่วนบุคคลนี้ผู้เป็นเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น  

2.  ถนนสาธารณะ เป็นถนนที่บุคคลทุกๆคนสามารถใช้ได้ โดยรัฐหรือหน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง และดูแลรักษา    

ในการใช้ เส้นทางนี้อาจจะให้ใช้โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ  หรืออาจจะมีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการใช้เส้นทางก็ได้ 

นอกจากนี้อาจพิจารณาเส้นทางในอีกลักษณะหนึ่งก็ได้ โดยการแบ่งออกเป็น 

1.  ถนนในเมือง เป็นถนนที่อยู่ในเขตชุมชน ใช้ติดต่อเพี่อการขนส่งภายในเขต

พื้นที่ของเมืองนั้นๆ 
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2.  ถนนนอกเมืองหรือระหว่างเมือง เป็นถนนที่อยู่นอกเขตชุมชน ใช้ติดต่อกัน

ระหว่างเมืองต่อเมือง ชุมชนต่อชุมชน 

อุปกรณ์ของกำรขนส่งทำงรถยนต์ 

มีวิวัฒนาการมานานแล้ว เช่นเดียวกันกับเส้นทาง โดยเร่ิมตั้งแต่การใช้ล้อเลื่อน         

ใช้เกวียน ใช้รถม้า ซึ่งใช้ก าลังสัตว์เป็นเคร่ืองฉุดลากให้เคลื่อนที่ไปได้ ต่อมาน าเอาเคร่ืองจักรไอน้ า

มาใช้แทนก าลังสัตว์ และในที่สุดก็ใช้เคร่ืองยนต์ สันดาปภายในแทนโดยใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง 

ส าหรับอุปกรณ์ของการขนส่งทางถนนก็มีมากมายหลายชนิด หลายประเภท เช่น รถจักรยาน 

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ส าหรับการขนส่งทางถนน ( รถยนต์ ) ในประเทศไทยเรานั้นเร่ิมมีการใช้

รถเทียมม้าในรับชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 และได้ทรงโปรดเกล้า

ให้สร้างถนนขึ้นหลายสายทั้งในและนอกก าแพงพระนคร ต่อมาในรับชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( พระปิยะมหาราช ) รัชกาลที่5 รถเทียมม้าก็มีมากขึ้นและนิยมใช้กันมาก

ยิ่งขึ้น บ้านเมืองเจริญขึ้นตามล าดับ มีประวัติว่ารถยนต์ คันแรกที่เข้ามาในเมืองไทยเป็นของ           

เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ต่อมากรมหลวงราชบุรีเป็นผู้น าเอาเข้ามาแล้วน้อมเกล้าถวายให้พรามสมเด็จพระ-

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 หลังจากนั้นได้มีการสั่งเข้ามาอีกเป็นจ านวนมากและเป็นที่

แพร่หลายนับแต่นั้นมา รถยนต์ก็เร่ิมมีการน ามาวิ่ง และใช้กันมากขึ้นในกรุงเทพและเป็นเจ้าถนน

มาถึงปัจจุบันนี้ ส่วนถนนที่สร้างนั้นถือได้ว่าถนนเจริญกรุง ( New Road ) เป็นถนนสายแรกและ

ต่อมาก็มีถนนบ ารุงเมือง ถนนเฟื่องนคร และถนนสายอ่ืนๆ อีก จนกระทั่งมีการถมคลองต่างๆ มา

สร้างเป็นถนนจวบจนทุกวันนี้ ยานพาหนะซึ่งเป็นอุปกรณ์ของการขนส่งทางถนนแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. รถยนต์โดยสาร เป็นรถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานด้านการขนส่งบุคคล อุปกรณ์

เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานด้านการขนส่งบุคคล เช่น รถยนต์นั่ง รถจักรยาน  

เป็นต้น 

2. รถยนต์บรรทุก เป็นรถยนต์ที่ใช้ในการบรรทุกขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ อุปกรณ์

เพื่อการขนส่งสินค้าและบริการ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานด้านการขนส่งสินค้า และบริการโดยทั่วๆไป 

หรือใช้เฉพาะอย่าง เช่น รถบบรรทุก รถน้ ามัน เป็นต้น 

อุปกรณ์ของการขนส่งทางรถยนต์ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงให้ เกิด

ประสิทธิภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเราพิจารณาตามลักษณะของการใช้งานแล้ว ยังอาจแบ่งออก

ได้เป็น 

1.  รถยนต์สาธารณะ หมายถึง รถที่ใช้รับจ้างขนส่งมีแบบรถยนต์ประจ าทาง และ

รถยนต์ไม่ประจ าทาง 
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1.  รถยนต์บริการ เป็นรถยนต์เช่าหรือรับจ้าง เช่น รถบริการทัศนาจร รถเช่า 

2.  รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นรถที่ใช้กิจการส่วนตัว เช่น รถเก๋ง รถบรรทุกสินค้าส่วน

บุคคล 

สถำนีของกำรขนส่งทำงรถยนต์ 

1.  สถานีส าหรับขนส่งผู้โดยสาร 

2.  สถานีขนส่งสินค้าและบริการ 

สถานีในการขนส่งทางถนนนี้ โดยทั่วๆ ไปจะมีอยู่แพร่หลายกระจายทั่วไปตาม

เส้นทางที่การขนส่งทางถนนไปถึง โดยอาจจะมีสถานีที่เป็นจุดใหญ่ๆ  หรือจุดศูนย์กลางหรือจุดต้น

ทาง ปลายทาง และจะมีสถานีระหว่างเส้นทาง ซึ่งอาจจะอยู่ในที่ชุมชนหรือในตัวเมือง หรือตามทาง

แยก โดยภายในสถานีขนส่งที่ดีนั้น จะมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกและเคร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ ไว้คอย

ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้บริการตลอดเวลา เช่น ห้องพัก ห้องฝากสิ่งของ ร้านอาหาร โทรศัพท์   เป็นต้น 

 
ภาพที่ 3.2 สถานีของการขนส่งทางรถยนต์  

ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงรถยนต์ 
ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนก็มีทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน โดยผู้ประกอบการ

ขนส่งนั้น สามารถแบ่งออกได้หลายประการ เช่น 
1.  ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ( Common Carrier ) เป็นผู้รับจ้างขนส่ง

โดยทั่วไป เพื่อสินจ้างรางวัล โดยไม่จ ากัดเส้นทางและเวลา มีทั้งประจ าทาง และไม่ประจ าทาง 
2.  ผู้ประกอบการขนส่งตามสัญญา ( Contract Carrier ) เป็นผู้ประกอบการขนส่ง 

เพื่อบ าเหน็จรางวัลตอบแทน โดยมีการท าสัญญาตกลงกันก่อนที่จะท าการขนส่ง 
3.  ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ( Private Carrier ) เป็นผู้ประกอบการขนส่ง 

เพื่อกิจการค้าของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรม 
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4.  ผู้ประกอบการขนส่งแบบรับจองระวาง ( Freight Forwarder ) เป็น
ผู้ประกอบการขนส่งที่เป็นผู้รับจ้างจัดการรวบรวมเพื่อให้มีการขนส่งเกิดขึ้น โดยเมื่อรวบรวมได้
แล้วก็จะมอบให้ ผู้ประกอบการอ่ืน ท าการขนส่งอีกต่อหนึ่ง แต่ความรับผิดชอบโดยตรงยังคงอยู่กับ
ผู้รับจัดการขนส่ง โดยในบางกรณีอาจจะมีลักษณะเป็นนายหน้าหรือตัวแทน ซึ่งอาจได้รับ
ค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่น ( Commission ) แต่ความรับผิดชอบจะไม่ตกอยู่กับ
นายหน้าหรือตัวแทน 

5.  ผู้รับประกอบสถานีขนส่งหมายถึง การด าเนินงานให้รถยนต์เข้าไปจอดรับ
ผู้โดยสารหรือขนถ่ายสินค้าในสถานีที่ก าหนดไว้ โดยปกติรัฐบาลจะเป็นผู้ด าเนินการสถานีขนส่ง
เองและจะประกาศก าหนดสถานีให้รถยนต์เข้าไปจอดรับส่งสินค้าและผู้โดยสาร 

6.  การขนส่งในความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การรับส่งสินค้าและ       
พัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
พ.ศ. 2496 ในปัจจุบันผลประกอบการขาดทุนได้ยกเลิกแล้ว นอกจากนั้นยังมีการรถไฟแห่ง   
ประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชน เป็นต้น 

ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของกำรขนส่งทำงรถยนต์ 
การขนส่งทางถนนหรือทางรถยนต์นั้นเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนี้ ซึ่ง

พอที่จะสรุปถึงลักษณะข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการขนส่งทางรถยนต์ได้ดังนี้ 
ข้อได้เปรียบ 
1.  สามารถให้บริการถึงบ้านได้ ( Door to Door Service) เป็นข้อที่เปรียบอย่างเห็น  

ได้ชัด การขนส่งด้วยวิธีการอ่ืน เช่น รถไฟ หรือเคร่ืองบิน ก็ยังต้องอาศัยรถยนต์อีกทอดหน่ึง 
2.  มีความคล่องตัวสูง สะดวก รวดเร็ว และให้บริการได้ทุกจุดตลอดระยะทาง 
3.  สามารถบริการได้ตลอดเวลาและทันเวลา ไม่จ าเป็นต้องมีหมายก าหนดการ

เหมือนรถไฟหรือเคร่ืองบิน 
4.  ใช้การขนส่งได้ทุกระยะทาง โดยเฉพาะระยะใกล้และปานกลาง 
5.  ใช้เชื่อมโยงหรือประสานกับการขนส่งประเภทอ่ืนๆ 
6.  สามารถลงทุนด้วยเงินจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งแบบอ่ืน เป็น

แบบของการขนส่งที่มีขนาดเล็กที่สุด แค่รถ 1 คัน ก็สามารถใช้ขนส่งได้แล้ว ตลอดจนการขยาย
กิจการท าได้ง่าย 

7.  ผู้ประกอบการมากราย สามารถเลือกรับบริการได ้
8.  การเลิกกิจการท าได้ง่าย ผลเสียหายมีน้อย 
9.  ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะอย่าง จึงสามารถขยายกิจการ

ได้ง่าย การด าเนินงานไม่ยุ่งยาก บุคคลทั่วไปสามารถด าเนินการได้ 
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ข้อเสียเปรียบ 
1.  บรรทุกได้เฉพาะของที่มีน้ าหนักไม่มากนัก และรถจะมีความจุน้อยเมื่อเปรียบ

กับเรือ 
2.  ความปลอดภัยมีน้อย เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
3.  ไม่สามารถบรรทุกของหนัก หรือมีปริมาตรมากๆได้ 
4.  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะไกลจะสูงขึ้นเร่ือยๆ 
5.  เป็นบริการที่เหมาะสมกับการขนส่งระยะทางใกล้ๆและปานกลางไม่เหมาะ

ส าหรับการขนส่งในระยะไกล 
6.  มีการแข่งขันกันมาก เพราะมีผู้ประกอบการได้มาก 
กำรขนส่งทำงรถไฟ (Railroad Transportation) 
การขนส่งทางรถไฟเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของและบุคคลไปได้

ไกลด้วยต้นทุนการขนส่งต่ า และมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุสูงกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน เพราะ
เคร่ืองที่อยู่ในเส้นทาง ( ราง ) ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะนั้นเอง ลักษณะเด่นของการขนส่งทางรถไฟคือ 
การที่ขบวนรถไฟแต่ละขบวนสามารถพ่วงตู้บรรทุกหรือผู้โดยสารได้คราวละมากๆ จึงสามารถ
ให้บริการโดยประหยัดเหมาะสมกับสินค้าน้ าหนักมาก ปริมาณมาก กินเนื้อที่มากและบรรทุกเป็น
ระยะทางไกลๆ สินค้าที่นิยมได้แก่ เช่น ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน น้ ามัน ตู้คอนเทนเนอร์ เหมาะสมกับ
การขนส่งระยะทางไกล เพราะถ้าขนส่งระยะใกล้จะถึงที่หมายช้ากว่ารถบรรทุกและต้องขนย้าย
เปลี่ยนพาหนะ แต่ถ้าขนส่งระยะทางไกลจะใช้เวลาพอกัน แต่รถไฟมีข้อจ ากัดที่ต้องวิ่งบนรางที่มี
เส้นทางจ ากัดตายตัว ท าให้มีความยืดหยุ่นในการขนส่งน้อย นอกจากนั้นยังมีข้อเสียคือ มักล่าช้า
บ่อยๆคุณภาพของการบริการค่อนข้างต่ า เวลาออกรถก าหนดตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการได ้

การขนส่งทางรถไฟมีมานานตั้งแต่สมัยโบราณ เกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์เรารู้จักการ
ใช้วงล้อเข้ามาช่วยในการขนส่ง ในระยะเร่ิมแรก ใช้แรงสัตว์ เช่น ม้า วัว ควาย ช้าง ลา เป็นต้น ลาก
ให้เคลื่อนทีไ่ปตามีางที่ก าหนดไว้ โดยวงล้อนั้นท าด้วยไม้ ต่อมามีวิวัฒนาการมาเร่ือยๆ รู้จักใช้เหล็ก
แทนไม้ และมีการน าเอาเคร่ืองจักรไอน้ ามาใช้แทนก าลังสัตว์ การขนส่งทางรถไฟนี้เป็นการขนส่ง
ประเภทที่ถือว่า เป็นประเภทบุกเบิกของการขนส่งเกือบทุกๆ ประเทศก่อนที่การขนส่งประเภทอ่ืนๆ 
จะเจริญ ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่มีการขนส่งทางรถไฟเกิดขึ้น ต่อมาได้แพร่หลายไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั้งยุโรป อเมริกา และทั่วโลก 

ส าหรับกิจการขนส่งทางรถไฟในประเทศไทยเรานั้น เร่ิมในปีรัตนโกสินทร์ศก 
105 ตรงกับปี พ.ศ. 2429 กิจการรถไฟได้ถือก าเนิดขึ้นเป็นคร้ังแรก เมื่อรัฐบาลได้อนุมัติสัมปทานแก่
บริษัทชาวเดนมาร์กให้สร้างทางรถไฟจาก กรุงเทพถึงสมุทรปราการ ระยะทาง 21 กิโลเมตร เปิด
เดินรถไฟคร้ังแรกในเส้นทาง กรุงเทพ-สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2492 ในเวลาเดียวกัน
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ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ท าการส ารวจเส้นทางเพื่อสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ 
และมีการแยกไปนครราชสีมาที่สระบุรีด้วย หลักจากนั้นได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเส้นทาง
จากกรุงเทพถึงนครราชสีมาเป็นเส้นทางแรก หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม พ .ศ . 2433 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมีถไฟหลวงขึ้น
สังกัดกระทรวงโยธิการ คร้ันเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 พระองค์จึงเสด็จทรงประกอบ        
พระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพ-อยุธยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร ซึ่งทางการได้ถือเอา
วันน้ีเป็น วันสถาปนากิจการรถไฟหลวง 

ความกว้างของรางเมื่อแรกสร้างทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นราง
กว้าง 1.435 เมตร ระยะทางทั้งหมด 1,076 กิโลเมตร ส่วนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเป็น รางกว้าง 
1.00 เมตร ที่สร้างเป็นรางขนาด 1.00 เมตร ก็เพื่อให้มีขนาดเท่ากับของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย 
คือ มาเลเซีย พม่า เขมี ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้เปลี่ยนราง
ขนาด 1.435 เมตร ทางฝั่งตะวันออกที่สร้างไปแล้วทั้งหมดเป็นขนาด 1.00 เมตร โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 
10 ปี แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2469 และต่อมาในปี 2504 ได้เร่ิมโครงการ Dieselization โดยทยอยจัดหา
รถจักรดีเซลมาใช้แทนรถจักรไอน้ า ซึ่งใช้เวลา 14 ปี จึงแล้วเสร็จในระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 
กิจการรถไฟประสบภัยสงครามอย่างหนักทรัพย์สินทั้งทางอาคาร และรถจักรล้อเลื่อน ได้รับความ
เสียหายมากจ าต้องเร่งบูรณะฟื้นฟูให้กลับไปสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ถ้าจะอาศั ยเงินลงทุนจาก
งบประมาณของรัฐแหล่งเดียวจะไม่ทันการณ์ รัฐบาลจึงต้องขอกู้เงินจากธนาคารโลก มาสมทบใน
ระหว่างการเจรจากู้เงินนั้นธนาคารโลกได้เสนอให้รัฐปรับปรุงองค์กรของกรมีถไฟหลวงให้มีอิสระ
กว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการในเชิงธุรกิจกรมีถไฟหลวง จึงเปลี่ยน
ฐานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการ ภายใต้ชื่อว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา โดยด าเนินการอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การรถไฟฯ ฉบับ พ.ศ. 2494 ซึ่ง
ในหลักการรัฐคุมการ แต่งตั้งและปลดผู้บริหาร คุมอัตราเงินเดือนพนักงาน คุมอัตราค่าโดยสาร และ
ค่าระวาง คุมการปิดเปิดเส้นทางและการบริการและคุมการลงทุนทั้งหมด แต่หากด าเนินงานขาดทุน
รัฐจะชดเชยให้เท่าจ านวนที่ขาด ต่อมากิจการรถไฟได้มีการขยายตัวโดยมีการเพิ่มเส้นทางให้มาก
ขึ้น และเปิดเดินรถไฟในเส้นทางต่างๆ อยู่ตลอดจนถึงปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทย   

เส้นทำงของกำรขนส่งทำงรถไฟ 
เส้นทางส าหรับการขนส่งทางรถไฟได้มีการพัฒนา มาตั้งแต่เร่ิมมีรถไฟเกิดขึ้น 

โดยใช้ไม้ท าเป็นราง เพื่อให้รถวิ่งไปได้ ต่อมาก็ดัดแปลงเป็นใช้เหล็กแทนทางรถไฟต้องมีการสร้าง
เฉพาะเป็นพิเศษของตัวเอง ไม่สามารถใช้ร่วมกับการขนส่งแบบอ่ืนๆ ได้ ทางรถไฟจะต้องมีหมอน
รองทางรถไฟไว้ ซึ่งแต่เดิมก็ใช้ไม้เป็นหมองรองทางรถไฟ แต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาใช้วัสดุอ่ืนแทน
คือ ใช้คอนกรีตแทนหมอนไม้ 
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เส้นทางรถไฟแต่ละสายก่อสร้างขึ้นตามความต้องการทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคม ความยาวของแต่ละสายไม่เท่ากัน ส่วนทางด้านการเดินรถไฟมี 2 ระบบ คือ ระบบการเดินรถ
บนทางเดี่ยว ( Single line ) และระบบการเดินรถบนทางคู่ ( Double line ) ซึ่งมีระบบที่แตกต่างกัน
คือ ระบบการเดินรถบนทางเดี่ยวนั้นรถที่เดินสวนกันจะต้องหลีกเลี่ยงกันในสถานีใดสถานีหนึ่ง ซึ่ง
มีทางหลีกหากรถไฟขบวนใดขบวนหนึ่งเกิดความล่าช้าเสียเวลาจ าเป็นต้องหลักกันใหม่ จะท าให้
ขบวนอ่ืนที่เดินตามก าหนดเวลาพลอยล่าช้าไปด้วย 

อุปกรณ์ของกำรขนส่งทำงรถไฟ   
รถไฟ หรือขบวนรถไฟนั้นเอง ซึ่งเราสามารถแบ่งพิจารณาออกได้เป็นดังนี้ 
1. รถไฟ (หัวรถจักร) ใช้เพื่อการขับเคลื่อน ลากจูงให้ขบวนรถไฟวิ่งได้ 
2. ตู้รถไฟบรรทุกผู้โดยสาร ใช้ส าหรับรรทุกผู้โดยสาร 
รถไฟบรรทุกสินค้าและบริการ ใช้ส าหรับรรทุกสินค้าและบริการต่าง โดยทั่วๆไป 

มีการแบ่งประเภทของขบวนรถที่ใช้ส าหรับการให้บริการในต่างประเทศแบ่งเป็น ดังนี้ 
1.  การบริการก ากับประจ าวันที่เป็นมาตราฐาน (Standard Day Coaches Services) 

เป็นขบวนรถไฟที่วิ่งเป็นประจ าวัน ได้มาตรฐาน และยังสามารถแบ่งตามประเภทเส้นทาง ได้คือ 
-   เส้นทางหลัก (Through Main Line)  
- เส้นทางหลักในท้องถิ่น (Local Main Line) ใช้วิ่งในระยะใกล้ๆ ช่วงเวลาสั้นๆ 
-  บริการวิ่งในเส้นทางสาขาที่ก ากับรายวัน ( Branch Line Day Coaches Service)

ใช้วิ่งบริการเป็นประจ าทุกวัน 
2.  รถตู้นอนและตู้รับแขก ( Sleeper and parlor Car Service ) เป็นขบวนรถที่มีการ

บริการพิเศษ มีอาหาร ตู้นอน ระบบปรับอากาศ ตู้รับแขก และเช่าเป็นกระบวนเป็นได้ 
3.  กระบวนเดินระหว่างที่ท างานกับบ้าน หรือรถชานเมือง ( Commuter Service ) 

เป็นรถที่วิ่งไปกลับในวันเดียว วิ่งไปชานเมือง 
ส าหรับขบวนรถไฟของไทยที่เราพบเห็นกันอยู่เสมอ เช่น รถด่วน รถเร็ว รถ

ธรรมดา รถดีเซลราง เป็นรถที่ใช้ส าหรับขนส่งผู้โดยสาร ขบวนรถเช่าพิเศษ ส่วนรถที่ใช้ส าหรับ
ขนส่งสินค้าและบริการก็คือ รถสินค้านอกจากนี้ยังมีรถอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้าพร้อมกันก็คือ รถร่วม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขบวนรถด่วนพิเศษ  เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่ส าคัญๆ 
เท่านั้น รถพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถนอนธรรมดาและปรับอากาศ โดยชนิดรถที่ให้บริการ เป็นรถ
ปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่1 (บนอ.ป.) รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนอ.ป.) มีเส้นทางที่
จัดบริการ คือ ขบวนรถด่วนพิเศษ (นครพิงค์) ระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ขบวนรถด่วน
พิเศษ (ระหว่างประเทศ) ระหว่างกรุงเทพฯ-บัตเตอร์เวอร์ธ-กรุงเทพฯ และขบวนรถด่วนพิเศษ 
(ทักษิณ) ระหว่างกรุงเทพฯ-สุไหงโกลก-กรุงเทพฯ 
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ขบวนรถด่วน  เป็นขบวนรถที่จัดเดินทางระยะไกล หยุดสถานีที่ส าคัญเท่านั้น รถ
พ่วงจะเป็นรถนอนธรรมดาและปรับอากาศ โดยจะมีรถโดยสารชนิดนั่งพ่วงรวมอยู่ด้วยในบาง
ขบวน คิดค่าธรรมเนียมขบวนรถ มีชนิดรถให้บริการคือ รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่1 (บน
อ.ป.) รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่2 1 (บนท.) รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.ป) รถปรับ
อากาศชั้นที่ 2 (บชท.ป) รถโบกี้ชั้นที่ 2 (บชท.) รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.) รถปรับอากาศชั้นที่ 3 
(บชส.ป.) ซึ่งมีเส้นทางที่จัดบริการ คือ ขบวนรถด่วน ระหว่างกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ 
ขบวนรถด่วน ระหว่างกรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ ขบวนรถด่วนระหว่างกรุงเทพฯ-ตรับง-
กรุงเทพฯ และขบวนรถด่วน ระหว่างกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมีาช-กรุงเทพฯ  

ขบวนรถเร็ว  เป็นขวนรถที่จัดเดินระยะทางไกลหยุดเกือบทุกสถานี รถพ่วงส่วน
ใหญ่จะเป็นรถนั่งชั้น 3 คิดค่าธรรมเนียมขบวนรถ มีชนิดรถที่ให้บริการ คือ รถโบกี้นั่งและนอนชั้น
ที่ 2 (บนท.) รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่2 (บนท.ป) รถโบกี้ชั้นที่ 2 (บชท.) รถโบกี้ชั้นที่ 3 
(บชส.) ซึ่งเส้นทางที่จัดบริการ คือ ระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ระหว่างกรุงเทพฯ-ศิลา
อาสน์-กรุงเทพฯ ระหว่างกรุงเทพฯ-เด่นชัย-กรุงเทพฯ ระหว่างกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ 
ระหว่างกรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ ระหว่างกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมีาช-กรุงเทพฯ ระหว่าง
กรุงเทพฯ-กันตัง-กรุงเทพฯ ระหว่างกรุงเทพฯ-สุไหงโกลก-กรุงเทพฯ ระหว่างกรุงเทพฯ-ยะลา-
กรุงเทพฯ 

รถวิ่งระหว่ำงเมืองใหญ่ ( Inter City ) เป็นขบวนการที่จัดเดินเพื่อรับส่งผู้โดยสาร
ระหว่างเมืองใหญ่ๆ หยุดเฉพาะสถานีส าคัญๆ เท่านั้น ขบวนรถจะเป็นรถดีเซลชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 
ทั้งขบวนคิดค่าธรรมเนียมปรับอากาศพร้อมบริการอาหารกล่องและของว่าง ชนิดรถที่ให้บริการ คือ 
รถก าลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ รถก าลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ (กซม .ป. 
และกซข.ป.) มีเส้นทางที่จัดบริการ ระหว่างกรุงเทพฯ-สวรรคโลก-กรุงเทพฯ ระหว่างกรุงเทพฯ-
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ระหว่างกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ ระหว่างกรุงเทพฯ-ศรีขรภูมิ-
กรุงเทพฯ ระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ ระหว่างกรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กรุงเทพฯ และ
ระหว่างกรุงเทพฯ-ยะลา-กรุงเทพฯ 

ขบวนรถท่องเท่ียว  เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วง
วันหยุดเสาร-์อาทิตย์และวันหยุดราชการ หยุดเฉพาะสถานีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น ขบวนรถจะ
เป็นรถดีเซลรางธรรมดาและปรับอากาศ ค่าโดยสารคิดอัตราพิเศษแต่ละรายการ มีชนิดรถที่
ให้บริการ เป็นรถดีเซลรางธรรมดา 

ขบวนรถธรรมดำ  เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร จากกรุงเทพ
ไปยังจังหวัดส าคัญๆ ในแต่ละภูมิภาค โดยมีระยะทางระหว่าง 151-600 กม. และหยุดเกือบทุกสถานี
และป้ายหยุดรถ ชนิดรถที่ให้บริการถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.)รถโบกี้ชั้นที่ 2 (บชท.)รถโบกี้ชั้นที่ 2 และ 
3 ติดกัน (บสส.) เส้นทางที่จัดบริการปัจจุบัน มีขบวนรถธรรมดาให้บริการแก่ผู้โดยสารในทุกภาค
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ของประเทศ เช่น สายเหนือ ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - พิษณุโลก – กรุงเทพ ขบวนรถธรรมดา 
กรุงเทพ - ตะพานหิน – กรุงเทพ ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - นครสวรรค์ – กรุงเทพ ขบวนรถ
ธรรมดา กรุงเทพ - บ้านตาคลี – กรุงเทพ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - 
สุรินทร์ – กรุงเทพ –สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - อรับญประเทศ – กรุงเทพ ขบวน
รถธรรมดา กรุงเทพ - กบินทร์บุรี – กรุงเทพ ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - 
กรุงเทพ (เดินเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์) สายใต้ ขบวนรถธรรมดา ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี 
ขบวนรถธรรมดา ธนบุรี - หลังสวน – ธนบุรี ขบวนรถธรรมดา ธนบุรี - น้ าตก - ธนบุรี 

ขบวนรถชำนเมือง   เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รับศมีไม่เกิน 150 กม. เพื่อใช้เดินทางไปท างาน ศึกษาเล่าเรียน และ
ติดต่อค้าขาย หยุดทุกสถานีและป้ายหยุดรถ ชนิดรถที่ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นรถนั่ง ชั้น 3 โดยจะ
มีรถนั่งชั้น 2 ปรับอากาศ บ้างในบางขบวน เส้นทางที่จัดบริการ ขบวนรถชานเมือง กรุงเทพ - ลพบุรี 
ระยะทาง 133 กม. ขบวนรถชานเมือง กรุงเทพ - แก่งคอย ระยะทาง 125 กม. ขบวนรถชานเมือง
กรุงเทพ - ปราจีนบุรี ระยะทาง 122 กม. ขบวนรถชานเมือง กรุงเทพ - ราชบุรี ระยะทาง 117 กม.
ขบวนรถชานเมือง กรุงเทพ - สุพรรณบุรี ระยะทาง 158 กม. 

ขบวนรถท้องถิ่น ( Rural Commuter )   เป็นขบวนรถที่จัดเดิน เพื่อให้บริการแก่
ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด หยุดทุกสถานีและป้ายหยุดรถ รถพ่วงจะเป็นรถโดยสารนั่งชั้น 3 ตลอดทั้ง
ขบวน ชนิดรถที่ให้บริการ รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.) เป็นหลัก โดยจะมีรถดีเซลรางชั้น 3 ให้บริการ
บ้างบางขบวน เส้นทางที่จัดบริการ เป็นขบวนรถที่จัดบริการแก่ผู้โดยสารท้องถิ่น ให้สามารถ
เดินทางเชื่อมต่อ ระหว่างจังหวัดส าคัญๆ ที่มีเส้นทางรถไฟผ่าน รวมทั้งในทางแยกสายต่างๆ ใน
ภาคใต ้

ขบวนรถรวม ( Mixed ) เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร หยุดทุก
สถานีและป้ายหยุดรถ รถพ่วงจะเป็นรถโดยสารน่ังชั้น 3 และมีรถสินค้าพ่วงไปด้วยเพื่อรับส่งสินค้า 

ชนิดรถที่ให้บริการ รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.) ส าหรับผู้โดยสาร รถตู้สินค้า ส าหรับรรทุกสินค้า
เส้นทางที่จัดให้บริการ ปัจจุบันมีขบวนรถรวมให้บริการในภาคตะวันออกและภาคใต้ รวม 4 ขบวน
ต่อวัน ดังนี้  
- ขบวนรถรวมที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก - น้ าตก - ชุมทางหนองปลาดุก  
- ขบวนรถรวมที่ 489/490 สุราษฏร์ธานี - คีรีรัฐนิคม – สุราษฏร์ธานี 

 

สถำนีขนส่งทำงรถไฟ  
การขนส่งทางรถไฟก็จ าเป็นต้องมีสถานีส าหรับขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและบริการ 

เช่นเดียวกันกับการขนส่งประเภทอ่ืนๆ ซึ่งสถานีในการขนส่งทางรถไฟก็มีลักษณะคคล้ายกับการ
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ขนส่งทางรถยนต์ กล่าวคือ สามารถแบ่งออกได้เป็นสถานีต้นทาง ปลายทาง สถานีชุมทาง และ
สถานีปลายทาง  

ในสถานีขนส่งทางรถไฟ ไม่ว่าจะเป็นสถานีต้นทาง/ปลายทาง/รายทาง หรือสถานี
ชุมทาง ต่างก็ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ร้านอาหาร ร้านขาย 
ของใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆอีกด้วย 

ภาพที่ 3.3 สถานีหัวล าโพง  
ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงรถไฟ 
ผู้ประกอบการขนส่งทางรถไฟก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1.  ผู้ประกอบการของรัฐ เป็นกิจการที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และด าเนินกิจการทั้งหมด 
2.  รถไฟผู้รับอนุญาต หมายถึง กิจการรถไฟซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้เอกชน เป็น

ผู้ด าเนินการจัดสร้างและบริการเดินรถภายใต้การควบคุมของรัฐ ในประเทศไทยรัฐบาลยังไม่ได้
อนุญาตให้เอกชนท าอย่างเต็มที่แต่มีกรณีที่มีการร่วมมือกับเอกชน เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ได้ตกลง
กับการรถไฟ ท ารางและตู้พิเศษเพื่อขนส่งซีเมนต์เข้าสู่โรงงาน แต่ค่าระวางในการขนส่งก็ยังจ่ายให้
ทางการรถไฟ 

3. รถไฟเฉพาะ หมายถึง กิจการรถไฟที่ได้สร้างขึ้นเฉพาะเพื่อใช้กับกิจการใด
กิจการหนึ่ง โดยมิได้เก็บค่าโดยสารหรือค่าระวางบรรทุกสินค้า เช่น รถไฟของบริษัทป่าไม้หรือ
เหมืองแร่ 

ซึ่งผู้ประกอบการให้บริการรับ-ส่งสินค้า 2 ประเภท คือ สินค้าประเภทเหมาหลัง( 
Carload )และประเภทหีบห่อวัตถุ( Less than carload) ซึ่งมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้ 
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1.  ประเภทเหมาลัง หมายถึง การขนส่งสินค้าโดยที่ลูกค้าเหมารถสินค้าทั้งหลัง 
เพื่อบรรจุสินค้าของตนส่งไปยังสถานีปลายทางแห่งหนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะเหมารถสินค้าต้องขอรถไว้
ล่วงหน้า 

2.  ประเภทหีบห่อวัตถุ คือ การขนส่งสินค้าหีบห่อที่รวบรวมจากลูกค้าหลายคน 
เพื่อน าส่งไปยังสถานีต่างๆ ในแต่ละวัน โดยพนักงานจะท าการบรรจุหีบห่อเข้าสู่รถสินค้าแยกตาม
สถานีและเส้นทางและจะพ่วงรถสินค้าเหล่านี้เข้ากับขบวนรถสินค้าหรือรถร่วมเพื่อส่งไปยัง
จุดหมาย 

ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของกำรขนส่งทำงรถไฟ 
การขนส่งทางรถไฟ มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบดังต่อไปนี้ 
ข้อได้เปรียบ 
 สามารถบรรทุกผู้โดยสารและสินค้าได้ครั้งละมากๆ 
1. สามารถปรับตัวตามปริมาณที่บรรทุกได้ โดยสามารถเพิ่มหรือลดตู้ได้ง่าย  
2. สามารถปรับตัวตามปริมาณของการขนส่งได้ 
3. มีความปลอดภัยมากที่สุด ในแง่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
4. เป็นบริการที่เหมาะสมส าหรับระยะทางปานกลางหรือไกลๆ เพราะใน

ระยะไกลๆ ค่าขนส่งสินค้าต่อหน่วยจะต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางรถยนต์ที่คิดตามีะยะทาง 
5. ผลกระทบจากดินฟ้าอากาศน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นๆ 
ข้อเสียเปรียบ 
1. มีความคล่องตัวน้อยกว่าแบบอื่น มีข้อจ ากัดว่าการขนส่งสินค้าไม่สามารถขนส่ง

สินค้าถึงบ้านได้ ผู้รับสินค้าต้องมารับที่สถานีรถไฟ จึงส่งสินค้าและผู้โดยสารได้จ ากัดเพียงสถานี
และตามเส้นทางที่รางรถไฟไปถึงเท่านั้น 

2. ไม่สามารถบริการได้แบบถึงประตูบ้าน (Door to Door Service) การขนถ่าย
สินค้าไม่ค่อยสะดวก เพราะต้องขนสินค้าไปยังสถานีรถไฟและรับสินค้าจากสถานีเองเช่นกัน จึง
ต้องอาศัยการขนส่งประเภทอ่ืนๆ ประกอบหากสถานีต้นทางหรือปลายทางอยู่ห่างจากแหล่งที่
ต้องการขนสินค้า 

3. เป็นกิจการที่ต้องลงทุนมหาศาล ใช้เงินลงทุนสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่ 
4. ต้องอาศัยการขนส่งชนิดอ่ืนเข้ามาช่วย 
5. การเลิกกิจการท าให้เสียหายมาก 
กำรขนส่งทำงน  ำ ( Water Transportation ) 
เป็นวิธีการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายต่ าสุด มักใช้สินค้าที่ราคาต่อหน่วยไม่สูง มีปริมาณ

และน้ าหนักมาก เช่น ไม้ซุง ข้าว ทราย เรือบรรทุกสินค้ามักมีระวางความจุสูงบรรทุกของได้มาก 
เหมาะกับการขนส่งระยะไกลแต่มีข้อก าจัดหลายประการ คือ ค่อนข้างล่าช้า มีเส้นทางขนส่งที่จ ากัด 
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เป็นคลอง ทะเล แม่น้ า ที่เป็นแหล่งน้ าเท่านั้น อย่างไรก็ดีการขนส่งโดยเรือเป็นวิธีการที่นิยมใช้
แพร่หลายที่สุดในการค้าระหว่างประเทศ 

การขนส่งทางน้ า เร่ิมตั่งแต่มนุษย์เราเร่ิม ว่ายน้ าข้ามล าธาร ต่อมารู้จักการใช้แพ
และขอนไม้ เป็นอุปกรณ์ในการขนส่งทางน้ า หลังจากนั้นรู้จักการขุดต้นไม้ให้เป็นเรือเพื่อใช้ขนส่ง
คนและสิ่งของต่างๆ ข้ามล าธารหรือล่องไปตามล าธาร เมื่อมีการคิดประดิษฐ์เคร่ืองจักรไอน้ าขึ้น ก็
ถูกดัดแปลงมาใช้ เป็นเรือที่ เคลื่อนด้วยพลังงานน้ า หรือเคร่ืองจักรแทนก าลังลมหรือพาย 
นอกจากนั้นยังรู้จักการน าเอาวัสดุอ่ืน เช่น เหล็กมาใช้ต่อเรือแทนไม้ วิวัฒนาการของการขนส่งทาง
น้ าได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีการปรับปรุงสมีรถภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพด้านเวลา  
ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย โดยใช้พลังงานรูปต่างๆ ในการขับเคลื่อน การเดินเรือใน
สมัยก่อนใช้การสังเกตจากทิวทัศน์ของฝั่งทะเลเป็นเคร่ืองหมายในการเดินทางและในเวลากลางคืน
ใช้ลักษณะของดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นเคร่ืองหมายในการสังเกต แต่ปัจจุบันได้มีการคิดประดิษฐ์เข็ม
ทิศขึ้นมาใช้ส าหรับการเดินเรือ เพื่อให้เกิดความสะดวกขึ้น การขนส่งทางน้ ามีมานานแล้ว เป็นการ
ขนส่งในล าน้ าหรือชายฝั่งเท่านั้น ซึ่งในปี พ.ศ.2035 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสกับคณะ ได้แล่นเรือข้าม
มหาสมุทรแอตแลนติก จากทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันออกของทวีป และถือเป็นต้นต ารับของการ
เดินเรือด้วย 

-การขนส่งทางล าน้ า เป็นการขนส่งโดยใช้ล าน้ า ในประเทศไทยสมัยก่อนการ
ขนส่งทางน้ า เป็นการขนส่งที่มีความส าคัญที่สุดและยังเป็นการขนส่งที่ประหยัดที่สุด ในระยะหลัง
นี้การขนส่งประเภทอื่น เช่น การขนส่งทางบกหรือทางอากาศมีบทบาทมากขึ้น การขนส่งทางน้ าจึง
ลดความส าคัญลง 

-การขนส่งทางทะเล เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญระหว่างการค้าระหว่างประเทศ  
การขนส่งสินค้าเข้าและสินค้าออกจะใช้การขนส่งทางทะเลประมาณร้อยละ 90 การขนส่งทางทะเล
จึงมีการพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ และมีความส าคัญเพิ่มขึ้นเท่าๆ กับการค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

การขนส่งทางน้ านอกเหนือจาก 2 ประเภทนี้แล้ว ส าหรับประเทศไทยมีการขนส่ง
ทางน้ า อีกประเภทหนึ่งคือ การขนส่งโดยเรือชายฝั่ง เป็นการขนส่งสินค้าระหว่างเกาะกับชายฝั่งโดย
ใช้เรือ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรทั้งๆ ที่มีมานานแล้ว 

 
เส้นทำงของกำรขนส่งทำงน  ำ 
เส้นทางของการขนส่งทางน้ า โดยส่วนใหญ่ก็คือ แม่น้ า ล าคลอง ทะเล และ

มหาสมุทรนั้นเอง โดยถ้าเราพิจารณาแบ่งออกเป็นประเภทแล้วจะได้ดังนี้ 
1. เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ ได้แก่ ในประเทศไทยก็มีแม่น้ าส าคัญหลายสาย 

เช่น แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีน เป็นต้น 
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2. เส้นทางเดินเรือตามชายฝั่งทะเล เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศนั้นๆ 
ส าหรับประเทศไทยมีชายฝั่งด้านมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทย 

3. เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเป็นการเดินเรือตามเส้นทางการค้าของโลกเพื่อ
ขนส่งระหว่างประเทศต่างๆ หรือระหว่างทวีป ซึ่งเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศนี้มีเส้นทางที่
ส าคัญอยู่ 8 เส้นทาง คือ 

-North Atlantic Route                         ระหว่างยุโรปกับอเมริกาเหนือด้านตะวันออก 
-North Pacific Route                           ระหว่างเอเชียกับอเมริกาเหนือด้านตะวันตก 
-South Pacific Route                           ระหว่างยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย 
-South Africa Route                            ระหว่างอเมริกา ยุโรป และแอฟริกา 
-South American Route                      ระหว่างยุโรปกับอเมริกาใต้ 
-Panama Canal Route                         ระหว่างนิวยอร์ค ซานฟรานซิสโก โยโกฮามา 
-Suez Canal Route                              ระหว่างเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
-Caribbean Sea Route                         ระหว่างอ่าวเม็กซิโกกับทะเลคาริบเบียน 

อุปกรณ์ส ำหรับกำรขนส่งทำงน  ำ 
คือ เรือ แพ ซึ่งเราใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีการพัฒนาให้เกิดความสะดวก 

และรวดเร็ว เป็นส าคัญ ทั้งนี้ด้วยการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาดัดแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับ
ภาวะการณ์ แต่เดิมเราใช้ขอนไม้เป็นอุปกรณ์น ามาผูกรวมกันเป็นแพ รู้จักน าไม้มาขุด ให้เป็นเรือ 
น าเอาเหล็กมาท าเป็นเรือแทนไม้ และใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ต่างๆ เป็นอุปกรณ์ช่วยให้วิ่งได้
รวดเร็ว ฉะนั้นถ้าพิจารณาแล้วสามารถแบ่งประเภทของเรือออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท 
คือ 

1. เรือที่ไม่ได้ใช้เคร่ืองจักรกล เป็นเรือที่เคลื่อนที่ไปยังจุดปลายทางโดยไม่ได้ใช้
เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลใดๆ ในการขับเคลื่อนเลย เช่น แพ เรือใบ เรือส าเภา เรือพาย เรือแจว เรือ
กรรเชียง แพขนานยนต์ เป็นต้น 

2. เรือที่ใช้เคร่ืองจักรกล เป็นเรือที่ใช้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนให้เคลื่อนที่ไปยังจุดหมายได้ดังเช่น เรือที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน 

ถ้าพิจารณาในแง่ของลักษณะของการขนส่งแล้ว อุปกรณ์ส าหรับการขนส่งทางน้ า 
สามารถแบ่งออก ได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ เรือโดยสาร เรือสินค้า และเรือเฉพาะกิจ 

เรือโดยสารเป็นเรือที่มีไว้ส าหรับขนส่งผู้โดยสาร มีทั้งประจ าเส้นทางและไม่
ประจ าเส้นทาง ซึ่งอาจจะวิ่งเป็นช่วงเวลาหรือตลอดเวลา และวิ่งภายในประเทศก็มีวิ่งระหว่าง
ประเทศก็มี ส่วนเรือสินค้าก็เป็นเรือที่ใช้ส าหรับขนส่งสินค้าซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ 2 ประเภท คือ เรือ
สินค้าธรรมดา  ( Conventional ) กับเรือสินค้าแบบ คอนเทนเนอร์ ( Container ) และส าหรับเรือ
เฉพาะกิจนั้น เป็นเรือที่สร้างไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์หนึ่งเฉพาะ เช่น เรือบรรทุกน้ ามัน เป็น
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ต้น โดยผู้ประจ าเรือประกอบด้วย นายเรือหรือกัปตันเรือเป็นผู้ควบคุมและก็มีลูกเรือซึ่งคือ คนที่ท า
หน้าที่บนเรือนอกเหนือจากกัปตัน 

 
ภาพที่ 3.4 ท่าจอดเรือแหลมฉบัง  

สถำนีส ำหรับกำรขนส่งทำงน  ำ 
สถานีส าหรับการขนส่งทางน้ าก็คือ ท่าเรือ ( Port ) เป็นสถานที่ส าหรับจอดเรือเพื่อ

ท าการขนถ่ายสินค้าและบริการตลอดจนผู้โดยสารนอกจากนี้ยังเป็นสถานีที่ต้องอ านวยความ
สะดวกให้ถึงเรือที่เข้ามาจอดด้วย ดังนั้นท่าเรือจึงมีหน้าที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ 

1.  การให้บริการแก่ผู้โดยสารและสินค้า เช่น บริการยกขนสินค้า บริการเก็บรักษา
สินค้า การคลัง สินค้าด้านบริการที่พัก การศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น  

2.  การให้บริการแก่เรือ เช่น บริการน าร่อง บริการเรือลากจูง บริการกู้เรือ บริการ
น้ า บริการน้ ามัน การให้บริการด้านเสบียงอาหาร บริการซ่อมเรือ การซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

ท่าเรือนั้นก็จะมีทั้งท่าเรือทั่วไปซึ่งเรือขนาดเล็กจะใช้ท่าเรือนี้อยู่และจะอยู่ใกล้
สถานที่ส าคัญๆ ส าหรับเรือขนาดใหญ่หรือเรือเดินทะเลนั้นก็จะใช้ท่าเรือน้ าลึก นอกจากนี้ก็ยังมี
ท่าเรือเฉพาะกิจ ซึ่งใช้ส าหรับเรือบางชนิดอีกด้วย 

จากการที่ท่าเรือต้องคอยให้บริการแก่ผู้โดยสาร สินค้า และเรือแล้ว เราควรมา
พิจารณาว่า ท่าเรือที่ดีควรจะประกอบด้วยระบบอ านวยความสะดวกดังต่อไปนี้ 

1. ท่าเทียบเรือ ( Quay ) และที่จอดเรือ ( Berth ) 
2. บริการเรือน าร่องและเรือลากจูง 
3. โรงพักสินค้าหรือคลังเก็บสินค้า 
4. อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการยกขนสินค้า 
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5. อู่บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเรือ 
6. บริการน้ าจืดและเชื้อเพลิง 
7. หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
8. การขนส่งประเภทอ่ืนที่เชื่อมโยง เช่น ถนน ทางรถไฟ 
9. การให้บริการอ่ืนๆ เช่น สโมสร สถานีที่พักผ่อน อาคารที่พัก เป็นต้น 
ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงน  ำ 
ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ าสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
1.  ผู้ประกอบการเดินเรือประจ าทาง ( Lines Operation ) เป็นการด าเนินธุรกิจ

เดินเรือที่มีเส้นทางเดินเรือประจ าคคล้ายกับรถประจ าทางแต่เป็นทางน้ า ดังนั้นการเดินเรือแต่ละ
เที่ยวจะมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าเช่นกัน ผู้ประกอบการธุรกิจเดินเรือประจ าทางมักจะมีเจ้าหน้าที่
และที่ท าการท่าเรือต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้บริการ เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารและ
สินค้าในเส้นทางประจ า อาจจะเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศหรือเส้นทางเดินเรือระหว่าง
ประเทศก็ได้   

2.  ผู้ประกอบการธุรกิจเรือจร ( Tramp Operation ) ผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้จะ
เป็นการให้บริการเดินเรือแบบไม่มีเส้นทางประจ า การให้บริการขึ้นอยู่กับข้อตกลงหรือสัญญาใน
การขนส่งว่าให้ส่งไป ณ จุดใด ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการเช่าเป็นคร้ังคราวก็ได้ ท าการตกลง
ให้เช่าเรือเป็นการเฉพาะราย การบริการเดินเรือประเภทนี้มิได้ก าหนดเที่ยวเรือไว้ล่วงหน้า การเช่า
เรือประเภทนี้มีอยู่ 4 วิธีคือ 

-  การเช่าเป็นเที่ยว (  Voyage charter  ) 
-  การเช่าเป็นเวลา (  Time charter  ) 
- การเช่าเรือเปล่า (  Bare boat a demise charter  ) 
- การเช่าเหมาเรือ (  Lump-sum basis charter  ) 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ าอาจจะอยู่ในรูปของตัวแทนบริษัทเรือ  ( 

Ship’s agents ) หรือชมีม ผู้เดินเรือ ( Conference ) ซึ่งบริษัทตัวแทนและชมีมการเดินเรือนี้ จะท า
หน้าที่แทนบริษัทเรือตามท่าเรือต่างๆ เพราะจะเป็นผู้ที่ช านาญและรู้จักสถานที่ดีกว่าบริษัทเรือเอง 
ตัวแทนบริษัทจะท าหน้าที่หาสินค้าให้บริษัทเรือ รวมทั้งดูแลเรือเมื่อมาเทียบท่า โดยจะได้ค่า
นายหน้าเป็นค่าตอบแทน ส่วนใหญ่แล้วจะเดินเรือประจ ามีอัตรา ค่าบริการตามที่มีข้อตกลงกันไว้
เท่ากัน ทุกบริษัทเหมือนๆกัน ส่วนเรือที่ไม่มีเส้นทางประจ าหรือเรือจร จะคิดอัตราค่าบริการต่ ากว่า
เรือซึ่งอยู่ในชมีมผู้เดินเรือ เรือจรนี้บางคร้ังเราอาจจะเรียกได้ว่า เรือที่ไม่ได้อยู่ในชมีมผู้เดินเรือ     ( 
Non-Conference )  

การขนส่งทางน้ าจ า เป็นต้องอาศัยหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ เข้ ามาเกี่ยวข้อ งด้วย 
นอกเหนือจากหน่วยงานด้านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ก็ยังมีหน่วยงานอ่ืนอีก เช่น 
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หน่วยงานด้านการพยากรณ์ ลักษณะภูมิอากาศ หน่วยงานด้านการประกันภัยทางทะเล และ
หน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 

ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของกำรขนส่งทำงน  ำ  
การขนส่งทางน้ ามีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบพอที่จะสรุปได้ดังนี้ 
ข้อได้เปรียบ 
1.  การขนส่งทางน้ าไม่ต้องเสียค่าปรับปรุงหรือบ ารุงเส้นทาง เพราะโดยส่วนใหญ่

ให้เกิดจากธรรมชาติและรัฐเป็นผู้จัดการดูแล 
2. สามารถขนส่งได้ในปริมาณครั้งละมากๆ 
3.  อัตราค่าบริการขนส่งถูกกว่าประเภทอื่น 
4.  การใช้เส้นทางการขนส่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นคลองขุด) 
ข้อเสียเปรียบ 
1.  ความล่าช้า โดยเปรียบเทียบแล้วการขนส่งทางน้ าจะล่าช้ากว่าการขนส่ง

ประเภทอ่ืน 
2.  เส้นทางเดินเรือบางแห่งสามารถใช้ได้เป็นฤดูกาลเท่านั้น เช่น ทางเหนือของ

ยุโรปในฤดูหนาว น้ าจะเป็นน้ าแข็งเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือมาก 
3.  ถูกแรงกระทบจากธรรมชาติมาก เช่น เกิดมีสุมหรือน้ าแห้ง น้ าท่วม ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการเดินเรือ 
4.  การขนส่งทางน้ าต้องอาศัยการขนส่งทางอ่ืนต่อไปอีก ไม่สามารถส่งสินค้าถึง

แหล่งผู้รับสินค้าได้ 
การขนส่งทางน้ าจ าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นอกเหนือจาก

หน่วยงานด้านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ก็ยังมีหน่วยงานอ่ืนอีก เช่น หน่วยงานด้านการ
พยากรณ์ลักษณะภูมิอากาศ หน่วยงานด้านการประกันภัยทางทะเล และหน่วยงานด้านการ
ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 

กำรขนส่งทำงอำกำศ 
การขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งที่ให้ความีวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอ่ืนๆ 

และสามารถขนส่งสินค้าในระยะทางไกลๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นวิธีการที่รวดเร็วที่สุด แต่มีราคา
แพงที่สุด จึงนิยมใช้กับการขนส่งที่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลา เช่น การสั่งซื้ออะไหล่ด่วนพิเศษ การ
ขนส่งผัก ผลไม้และดอกไม้ระหว่างประเทศ การขนส่งไปรษณียภัณฑ์ด่วน เช่น Fedex , UPS , DHL      
ค่าขนส่งต่อหน่วยของน้ าหนักที่ค่อนข้างสูง ท าให้การขนส่งทางอากาศใช้กับสินค้าที่มีน้ าหนักเบา 
การขนส่งทางอากาศจะมีก าหนดเวลาตามเที่ยวบินพาณิชย์ เพราะสินค้าที่บรรทุกทางเคร่ืองบิน         
( Air cargo ) จะเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองบินพาณิชย์ด้วย จึงท าให้เวลาขนส่งมีความแน่นอนสูง 
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การขนส่งทางอากาศเกิดขึ้นมาจากการคิดฝันของมนุษย์เราต้องการจะบินไปไหน
มาไหนได้เหมือนนก และเกิดจากการที่มนุษย์เรารู้จักการเล่นว่าว จึงพยายามคิดที่จะท าให้ความฝัน
นั้นเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ โดยในปี ค.ศ. 1903 พี่น้องตระกูลไรท์ ชาวอเมริกัน ได้ประสบผลส าเร็จใน
การสร้างอากาศยานที่สามารถบรรทุกคนและบินได้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคเร่ิมแรกของ
การขนส่งทางอากาศ ต่อมาได้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการและความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึง
มีการสร้างเคร่ืองบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีความเร็วสูงขึ้น มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้น 

ส าหรับการขนส่งทางอากาศในประเทศไทยเรานั้น เร่ิมเกิดขึ้นเมื่อปี พ .ศ. 2457 
โดยพลโทพระยาเฉลิมอากาศได้ด าเนินการจัดตั้งกองบินขึ้นอยู่ในสังกัดทหารบก ต่อมา พ .ศ. 2461 
โดยยกฐานะขึ้นเป็นกรมอากาศยานทหารบก และในปี พ.ศ. 2462 ได้เกิดการบินพลเรือนขึ้นโดยใช้
การขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางไปรษณีย์ นับเป็นคร้ังแรกที่เป็นประโยชน์ส าหรับการขนส่งพล
เรือนโดยท าการขนส่งไปรษณียภัณฑ์จากกรุงเทพไปจันทบุรี ส าหรับการบินขนส่งผู้โดยสารนั้นได้
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2474 อย่างเป็นทางการ โดยจัดตั้งเป็น บริษัท เดินอากาศ จ ากัด ท าหน้าที่รับส่ง
ผู้โดยสารและสินค้า ต่อมา พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนเป็น บริษัท ขนส่ง จ ากัด โดยรวมเอาบริษัทขนส่ง
ทางบกและทางอากาศเข้าไว้ด้วยกัน จนในที่สุด พ .ศ. 2494 จึงกลับมาใช้ชื่อ บริษัท เดินอากาศไทย 
จ ากัด (ด าเนินกิจการเดินอากาศระหว่างประเทศ) บริษัท การบินแอร์สยาม จ ากัด (ปัจจุบันเลิก
กิจการไปแล้ว) บริษัทกรุงเทพสหกล จ ากัด บริษัท พีระแอร์ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท แอร์เซอร์วิส 
จ ากัด และบริษัท ฟ้าสยาม จ ากัด ในปัจจุบันมีสายการบินในประเทศเกิดขึ้นมากมาย เช่น นกแอร์ 
แอร์เอเชีย บีพีแอร์ ภูเก็ตแอร์ จ ากัด 

ดังนั้นสินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1.  สินค้าที่เก็บไว้ได้ไม่นาน ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรกรรมซึ่งเน่าเสียได้ง่าย      

( Perishable goods ) ได้แก่ ผลไม้สด ดอกไม้สด ต้นไม้ สัตว์มีชีวิต และเสื้อผ้าตามสมัยนิยม เป็นต้น 
2. สินค้าประเภทต้องการความรีบด่วนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการ 

ได้แก่ เคร่ืองช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ (Relief supplies) ที่จะมอบให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติหรือสงคราม เป็นต้น 

3. สินค้าที่ต้องการอย่างฉุกเฉิน ( Emergency goods ) ได้แก่ สินค้าที่มีความ
ต้องการอย่างปัจจุบันทันด่วนเป็นต้นว่าเคร่ืองจักรของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเกิดเสียไม่
สามารถใช้งานได้และต้องการอะไหล่เพื่อเปลี่ยนโดยด่วน 

4. สินค้าประจ าวัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เอกสารและวารสาร เป็นต้น 
เส้นทำงส ำหรับกำรขนส่งทำงอำกำศ 
การขนส่งทางอากาศเราอาจจะเห็นว่าไม่จ าเป็นที่จะต้องมี เพราะบนท้องฟ้าออก

กว้างขวางจะบินอย่างไรก็ได้ แต่โดยความจริงแล้วการขนส่งทางอากาศก็มีเส้นทางของการขนส่ง
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เช่นเดียวกับขนส่งโดยทั่วๆไป เหมือนกัน โดยพิจารณาออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ เส้นทางในอากาศ
และเส้นทางบนพื้นดิน 

เส้นทำงในอำกำศ ในสมัยก่อนหรือเร่ิมแรกใช้แสงสว่างจากโคมไฟเป็นเคร่ืองน า
ทางต่อมามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ าและสูง ซึ่งมีเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกต่างๆอีกมาก เช่น สถานีสัญญาณวิทยุ หอควบคุมจราจรทางอากาศ เรดาร์ และอ่ืนๆ เป็นต้น 
ค าว่า “เส้นทางอากาศ” มีค าจ ากัดความว่า เป็นช่องทางที่ก าหนดไว้ในอากาศ ซึ่งเคร่ืองบินจะถูกน า
ทางให้เคลื่อนที่ไปตามนั้น จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยปกติเส้นทางอากาศนี้จะมีความกว้างช่อง
ละ 10 ไมล์ มีหลายเส้นทางซ้อนกันเป็นชั้น เป็นระดับๆ ซึ่งเส้นทางแต่ละเส้นทางจะมีระยะห่างกัน
ประมาณ 1,000 ฟุต 

เส้นทำงบนพื นดิน นั้นจะเป็นออกได้เป็น 2 ส่วน คือทางวิ่ง ( Runway ) และทาง
ขับ ( Taxi way ) โดยทางวิ่งนั้นเป็นทางที่ใช้ส าหรับอากาศยานหรือเคร่ืองบินใช้ในการวิ่งขึ้นและลง 
ส่วนทางขับเป็นทางที่ใช้ส าหรับเคร่ืองบินวิ่งระหว่างทางวิ่งกับอาคารสถานีหรือท่าอากาศยาน 

อุปกรณ์ส ำหรับกำรขนส่งทำงอำกำศ 
คือ เคร่ืองบินหรืออากาศยาน ( Aircraft ) นั้นเอง ส าหรับอากาศยานสามารถที่จะ

แบ่งพิจารณาออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. อากาศยานส่วนบุคคล ( Private Aircraft ) เป็นอากาศยานที่มีไว้เป็นส่วนบุคคล 

ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์  โดยทั่วไปเพื่อใช้ในการบินส าหรับการกีฬา เป็นเคร่ืองร่อนต้องได้รับ
อนุญาตให้มีไว้ในครอบครองและมีใบขับขี่ประเภทส่วนบุคคล 

2. อากาศยานเพื่อบริการ ( Aerial Service Aircraft ) เป็นอากาศยานที่มีไว้เพื่อใช้
ประโยชน์ ด้านการบริการโดยเฉพาะ เช่น การให้เช่าหรือเหมาไปส่ ง ณ จุดใดๆ การโฆษณาทาง
อากาศ การบินตามโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น 

3. อากาศยานเพื่อการพาณิชย์หรือขนส่ง ( Commercial and Transport Aircraft ) 
เป็นอากาศยานที่มีไว้ เพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า โดยทั่วไปจะมีเส้นทางบินประจ า มี
ก าหนดเวลาการบินแน่นอน อากาศยานประเภทนี้ถือได้ว่าส าคัญและมีประโยชน์มากที่สุดส าหรับ
การขนส่งทางอากาศ 

นอกจากประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนี้ทั้ง 3 ประเภทนี้แล้ว ยังมีประเภทที่ใช้ใน
กิจการพิเศษอีกประเภทหนึ่ง คือ เคร่ืองบินทหาร หรืออากาศยานเพื่อการป้องกันประเทศเป็นอากาศ
ยานที่ใช้ในการระวังรักษาป้องกัน ความปลอดภัยของประเทศ มีอุปกรณ์พิเศษโดยเฉพาะซึ่ง
แตกต่างออกไปจากเคร่ืองบินที่ใช้ในการบินพลเรือน 

สถำนีในกำรขนส่งทำงอำกำศ หรือท่ำอำกำศยำน( Airport) นั้นเอง เป็นบริเวณที่ใช้
ส าหรับการขึ้นลง วิ่ง และหยุดของอากาศยาน โดยแต่ละแห่งจะต้องประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญ 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ 
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1. อาคารผู้โดยสารและสถานที่ท าการ ( Terminal Building ) เป็นอาคารที่ใช้
ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่งทางอากาศ 
โดยรวมจะประกอบด้วย 

- บริเวณที่เป็นส านักงานที่ตั้งของท่าอากาศยาน 
- บริเวณส าหรับริษัทการบินต่างๆ 
- บริเวณส าหรับคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า 
- บริเวณส าหรับการขนส่งผู้โดยสาร 
- อุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารและสินค้า 
- สถานีที่ตั้งส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ เช่น หอควบคุม 

การจราจรทางอากาศ โทรคมนาคมการบิน อุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นต้น 
- สถานีที่ตั้งส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับการขนส่งทางอากาศ เช่น 

การไปรษณีย์โทรเลข การตรวจคนเข้าเมือง การศุลกากร การสาธารณสุข สถานบริการต่างๆ ร้าน
ขายของที่ระลึก เป็นต้น 

 
 ภาพที่ 3.5 อาคารสถานี  

2. ทางวิ่งและทางขับ ( Runway และ Taxiway ) เป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับการ
เคลื่อนไหวการขึ้นการลงจอด การวิ่งของอากาศยาน 

3. ลานจอด ( Apron ) เป็นบริเวณส าหรับจอดอากาศยาน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 
เช่น ใช้ขนถ่ายผู้โดยสารและสินค้า จอดพักเพื่อตรวจสอบ และเพิ่มเติมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับ
อากาศยาน จอดอากาศยาน เพื่อเติมน้ ามันเชื้อเพลิง การซ่อมบ ารุงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งลานจอด ทางวิ่ง
และทางขับ 
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 ภาพที่ 3.6 ลานจอด  

ผู้ประกอบกำรส ำหรับกำรขนส่งทำงอำกำศ 
ผู้ประกอบการในการขนส่งทางอากาศ ก็มีลักษณะคคล้ายกับผู้ประกอบการของ

การขนส่งโดยทั่วๆไป คือ มีทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นการบินระหว่างชาติ
หรือระหว่างประเทศแล้วจะมีลักษณะเป็นผู้ประกอบการของรัฐเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นการบิน
ภายในประเทศก็จะมีลักษณะเป็นทั้งของรัฐและเอกชน ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะมีลักษณะที่ว่าถ้า
เป็นผู้ประกอบการโดยรัฐ จะเป็นสายการบินแห่งชาติเพื่อการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และบริการ
ระหว่างประเทศ และถ้าเป็นของเอกชนก็เพื่อบริการสาธารณะ เพื่อกิจการบางอย่างหรือให้เช่า 

บริษัทการบินเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศโดยขายบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ 
ประกอบด้วยบริษัทการบินที่บริการภายในประเทศ และบริษัทการบินที่บริการระหว่างประเทศ 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.  บริษัทการบินที่บริการประจ าตามก าหนดเวลา เป็นบริษัทที่บริการประจ า
เส้นทางที่ก าหนดและมีตารางบินที่แน่นอน 

2.  บริษัทการบินที่บริการไม่จ าเป็น เช่น บริษัทการบินเช่าเหมา เป็นต้น 
โดยทั่วไปแล้วการขนส่งทางอากาศจะอยู่ในลักษณะของผู้ประกอบการที่เป็นของ

รัฐซึ่งเรียกว่า “สายการบินแห่งชาติ” การที่ทุกประเทศมีการจัดตั้งสายการบินแห่งชาติขึ้นก็มี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.  เพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติ 
2.  เพื่อให้บริการพลเรือนของประเทศ 
3.  เพื่อลดดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
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4.  เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
5.  เพื่อพัฒนาประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ข้อได้เปรียบ และเสียเปรียบของกำรขนส่งทำงอำกำศ 
การขนส่งทางอากาศก็มีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เช่นเดียวกับการขนส่ง

ประเภทอ่ืนๆ โดยพิจารณาได้ว่า 
ข้อได้เปรียบ 
1.  มีความเร็วสูงท าให้ใช้เวลาในการขนส่งน้อย ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
2.  สามารถขนส่งไปยังถิ่นทุรกันดารที่การขนส่งทางอ่ืนเข้าไปได้ไม่ถึง 
3.  เส้นทางการเดินทางคือ อากาศ ดังนั้นไม่ต้องเสียค่าบ ารุงรักษาเหมือนทางถนน

หรือรถไฟ 
4.  การขนส่งทางอากาศอาจเป็นการขนส่งที่ราคาถูกได้ถ้าค านึงถึงต้นทุนรวม 
5.  สินค้าแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่น สามารถส่งไปถึงตลาดในที่

ต่างๆทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
6.  ไม่ต้องพะวงถึงปัญหาการลักขโมยมากนัก เนื่องจากการส่งจากต้นทางถึง

ปลายทางใช้เวลาเพียงเล็กน้อย 
7.  มีความตรงต่อเวลาและมีการก าหนดเวลาที่แน่นอน 
ข้อเสียเปรียบ 
1.  อัตราค่าระวางสูง อัตราค่าระวางขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างสถานีหนึ่งไป

ยังสถานีหนึ่งค่อนข้างสูงกว่าการขนส่งประเภทอ่ืนๆ 
2.  เทคนิคการบินต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความช านาญมาก

เฉพาะและมีจ านวนน้อย 
3.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขนส่งทางอากาศและการลงทุนสูง 
4.  การบินขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
5.  การบินระหว่างประเทศต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ เพราะเส้นทาง

บินต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ 
6.  การลงทุนสูง ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาก 
7.  มีความเสียงสูงมาก ความปลอดภัยน้อยกว่าการขนส่งประเภทอ่ืนๆ 
กำรขนส่งทำงท่อ ( Pipelines Transportation ) 
การขนส่งทางท่อเป็นระบบขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้อง

อยู่ในรูปของเหลวบริเวณที่ท่อผ่านจะต้องมีความชันไม่มากเกินไป เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อ
ไม่ไหลย้อนกลับและไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางท่อในปัจจุบัน  การ
ขนส่งสินค้าทางท่อในปัจจุบัน ได้แก่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
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อุปกรณ์ส ำหรับกำรขนส่ง 
การขนส่งทางท่อนับได้ว่าเป็นระบบของการขนส่งที่ถือว่ามีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง 

เพราะท าให้เกิดความมั่นใจในการขนส่ง และเป็นไปอย่างปลอดภัย และถือว่าเป็นระบบการขนส่งที่
ผิดกับการขนส่งประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ การขนส่งแบบอ่ืนนั้นจะต้องมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ต้อง
เคลื่อนที่ในขณะที่ท าการขนส่ง แต่ส าหรับการขนส่งทางท่อนั้นปรากฎว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง
ไม่ต้องเคลื่อนที่ นอกจากนี้การขนส่งทางท่อจะใช้กับการขนส่งสินค้าและบริการเท่านั้น และสินค้า
ที่ท าการขนส่งจะต้องเป็นของเหลวหรือก๊าซ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 3.7 อุปกรณ์ส าหรับขนส่งด้วยระบบท่อ  

สถำนีขนส่งทำงเส้นท่อ 
ในประเทศไทยการขนส่งทางเส้นท่อจะใช้ในของเหลวและแก๊ส ซึ่งอยู่ในรูปโรง

กลั่นน้ า ถังเก็บน้ า ซึ่งจะกล่าวในอุตสาหกรรมน้ ามัน นอกจากที่ตรงกลั่นน้ ามันในภาคตะวันออก
แล้ว ยังมีคลังน้ ามันและสถานีส่งน้ ามันที่ส าคัญในระบบขนส่งทางท่อประกอบด้วย 

-คลังน้ ามันสระบุรี มีความจุถังรวม 174 ล้านลิตร สามารถจ่ายน้ ามันให้รถบรรทุก
ได้ 20 คันต่อคร้ังและสามารถจ่ายน้ ามันให้รถไฟได้ 14 ตู้ต่อคร้ัง 

-คลังน้ ามันล าลูกกา มีความจุถังรวม 130 ล้านลิตร สามารถจ่ายน้ ามันรถบรรทุกได้ 
8 คันต่อคร้ัง 

-สถานีส่งน้ ามันต้นทางศรีราชา มีขนาดปั๊มเท่ากับ 2 คูณ 1,530 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง มีก าลังขับเท่ากับ 4 เมกกะวัตต์ มีแรงดันด้วยปั๊มตัวเดียวเท่ากับ 80 บาร์ (โดยประมาณ) 
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ภาพที่ 3.8 สถานีการขนส่งด้วยระบบท่อ  

ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของกำรขนส่งทำงท่อ 

ข้อได้เปรียบ 
1.  ประหยัดต้นทุน เวลาในการขนย้ายสินค้า 
2.  สามารถขนส่งได้ทุกสภาพภูมิอากาศ 
3.  สามารถขนส่งได้ไม่จ ากัดเวลาและปริมาณ 
4.  มีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายหรือลักขโมย 
5.  ก าหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน  
6.  ประหยัดค่าแรง เพราะใช้ก าลังคนน้อย 
ข้อเสียเปรียบ 
1.  ใช้ขนส่งได้เฉพาะสินค้าที่เป็นของเหลวหรือก๊าซเท่านั้น 
2.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนคร้ังแรกสูง 
3.  ตรวจสอบหาจุดบกพร่องท าได้ยาก 
4. ท่อหลักที่ใช้ขนส่งเมื่อวางแล้วเคลื่อนย้ายเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ 
5. ไม่เหมาะกับการขนส่งในภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย 
กำรขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ ( Container System ) 
การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ เป็นการพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง โดยการบรรจุ

สินค้าที่จะขนส่งลงในตู้หรือกล่องเหล็กขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า คอนเทนเนอร์ แล้วท าการขนส่งโดย
รถบรรทุก รถไฟ หรือเคร่ืองบิน ไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้
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ระหว่างท าการขนส่งเที่ยวนั้น ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ต้องสร้างจากเหล็กที่ทนทานต่อสภาพลมฟ้า
อากาศ สามารถวางไว้กลางแจ้ง ได้โดยปกติจะสร้างให้มีลักษณะแข็งแรงมาก เพื่อให้ทนทานต่อการ
ยกขนถ่ายสินค้าและสับเปลี่ยนบรรทุกระหว่างรถบรรทุก รถไฟหรือเรือ ในการเคลื่อนย้ายตู้นี้จะใช้
ปั้นจั่น ในการขนย้าย และจากคุณสมบัติดังกล่าว ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าช ารุด
เสียหายได้เป็นอย่างดี 

ชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้สินค้ำท่ีใช้ในกำรขนส่งสินค้ำ 
เป็นตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต ยาว 20 ,25,40,45 ฟุต ท าจากเหล็กหรือ

อะลูมิเนียมที่ได้รับการผนึกอย่างดีกันไม่ให้น้ าเข้าในตู้ได้ ใช้ส าหรับรรทุกสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งได้ 
3 ชนิด 

1. ตู้แห้งหรือตู้สินค้าทั่วไป เป็นตู้ทึบไม่มีแผ่นฉนวนอยู่ด้านใน ไม่มีเคร่ืองท า
ความเย็นติดตั้งหน้าตู้ ใช้บรรทุกสินค้าแห้งหรือสินค้าทั่วไป 

2. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แบ่งได้ดังนี้- ตู้ห้องเย็น จะมีเคร่ืองท าความเย็นในตู้ ภายใน
ระบุฉนวนทุกด้าน เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู้ด้านใน นิยมเก็บผักสด ผลไม้ - ตู้ฉนวน 
ภายในจะบุฉนวนด้วยโฟมทุกด้านเพื่ออป้องกันความร้อนแผ่เข้าตู้ นิยมบรรทุกผัก - ตู้ระบายอากาศ 
เหมือนกับตู้เย็นแต่มีพัดลมมแทนเคร่ืองท าความเย็น พัดลมจะดูดก๊าซอีเทอร์ลีนที่ระเหยออกจากตัว
สินค้า 

3. ตู้พิเศษ ได้แก่ 
- ตู้แท็งก์เกอร์หรือตู้บรรจุของเหลว 
- ตู้เปิดหลังคา 
- ตู้แพลตฟอร์ม 
- ตู้เปิดข้าง 
- ตู้บรรทุกรถยนต์ 
- ตู้บรรทุกหนังเค็ม 
- ตู้สูงหรือจัมโบ้ 
ประโยชน์ของระบบตู้คอนเทนเนอร์ 
1.  ท าให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว 
2.  ลดความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งและป้องกันการถูกโจรกรรมได้ 
3.  ประหยัดค่าใช้จ่าย 
4.  สามารถขนส่งได้ปริมาณมาก 
5.  การสั่งจองเรือระวางเพื่อขนส่งสินค้าท าได้สะดวก 
6.  ตรวจนับสินค้าได้ง่าย 

( ที่มา : http://muatkhong-25.blogspot.com/2008/09/blog-post_6194.html ) 

http://muatkhong-25.blogspot.com/2008/09/blog-post_6194.html
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3. กำรควบคุมกำรขนส่งและกฎหมำย 
ประโยชน์ของกำรควบคุมกำรขนส่ง 
ในสมัยก่อนจ านวนประชากรยังมีน้อย ชุมชนต่างๆ ก็มีขนาดเล็ก ปัญหาในการ

ควบคุม หรือก าหนดให้แต่ละชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็มีน้อย ต่อมาชุมชนต่างๆ ได้ขยายตัว
เติมโตมากขึ้น ปัญหาในสังคมและการรักษาให้สมาชิกชุมชนนั้นๆ อยู่ด้วยความสงบสุขก็เพิ่มขึ้น
เป็นเงาตามตัว สมาชิกของชุมชนจึงต้องก าหนดระเบียบและวินัยของชุมชนของตนขึ้น เมื่อชุมชน
ขยายตัวเป็นประเทศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่ถือปฏิบัติกันอยู่ก็ถูกยกมาปรับปรุงแก้ไขเป็น
กฎหมายของประเทศนั้นๆ  

ในด้านการขนส่งก็เช่นเดียวกัน เมื่อสังคมขยายตัวใหญ่ขึ้น บทบัญญัติและ
กฎหมายที่ใช้ในการควบคุม ก็จ าเป็นต้องมีมากขึ้น การควบคุมโดยกฎหมายนี้ส่วนใหญ่จะเนั้นหนัก
ไปในทางสังคมส่วนร่วมได้รับประโยชนม์ากที่สุด และให้สมาชิกสังคมนั้นๆ ได้รับความเป็นธรรม 
โดยต้องยอมเสียสละประโยชน์ส่วนบุคคลไปบ้าง ประโยชน์ส่วนใหญ่ที่สมาชิกของสังคมจะได้ รับ 
จากฎหมายเหล่านี้คือ 

1. ความปลอดภัยในการขนส่ง 
2. ความเป็นธรรมในกรณีเกิดการขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับริการ 
3. ความสะดวกสบายตามสมควรแก่สภาพของสังคมในช่วงเวลาที่มีการขนส่ง 

นอกจากนั้นการควบคุมการขนส่งมีประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการท าการให้เกิดระเบียบให้ด้าน
การขนส่งอีกหลายประการดังนี้ 

1. ลดต้นทุนการด าเนินการ ( Economies of scale ) เมื่อรัฐควบคุมการขนส่งจะเป็น
ผลให้ธุรกิจการขนส่ง รวมตัวกันเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ (Large scale of production) ซึ่งทาง
เศรษฐศาสตร์ เชื่อว่าต้นทุนต่อหน่วยของการด าเนินงานขนาดใหญ่ย่อมต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
การด าเนินงานขนาดเล็ก 

2. ความมั่นคงในการลงทุน ( Fixed and nonliquid investmoet ) อุตสาหกรรมการ
ขนส่งต้องการลงทุนคงที่ ( Fixed investment ) สูงและยังต้องลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ           
( Nonliquid In-vestment ) 

อีกหลายอย่าง ฉะนั้นผู้ประกอบการที่สามารถจัดหาเงินทุนดังกล่าวได้ต้องมีขนาด
ใหญ่และฐานะมั่นคงมากเพื่อให้เกิดความมั่นคงนี้รัฐจึงต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง 

3. ขจัดปัญหาการใช้ไม่เต็มก าลังความสามารถ (The problem of unnsed capacity ) 
เป็นที่ทราบกันดีว่าอุปสงค์ของการขนส่งมักเป็นฤดูกาล ( seasonal ) หรือเป็นช่วงๆ ของเวลา จึงเป็น
ปัญหาส าคัญของผู้ประกอบการขนส่งที่จะจัดอุปทานการขนส่งให้สมดุลกับอุปสงค์การขนส่งทุก
โอกาสได้ การที่จะท าได้ก็ต้องมีทุนมหาศาล การที่รัฐเข้าควบคุมก็เท่ากับสสนับสนุนการด าเงินงาน
ขนาดใหญ่ที่มียวดยานพาหนะมาก เพื่อให้สามารถรถเวียนยวดยานพาหนะของตนไปตามที่ต่างๆ 
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ให้เพียงพอกับความต้องการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และเป็นการแก็ปัญหาก าลังการ
ด าเนินงานที่เหลืออยู่ ( Unused Capacity ) 

4. เลือกผู้ประกอบการที่ช านาญ ( Technical Limitation ) ประสิทธิภาพจองการ
ขนส่งส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการขนส่ง การที่รับเข้าไปควบคุม ก็เท่ากับท า
ให้ผู้ประกอบการ รู้สึกมั่นคงในอาชีพ เมื่อมีความมั่นคงในอาชีพแล้ว ผู้ประกอบการย่อยอุทิศ
ก าลังสติปัญญาอย่างเต็มที่เพื่อด าเนินงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลดี ทั้งต่ออุตสาหกรรมขนส่ง
เองและเศรษฐกิจส่วนร่วมด้วย 

จะเห็นได้ว่าการที่ รัฐควบคุมการขนส่งยอมก่อให้เกิดผลดีในด้านต่างๆ ทั้ง
ผู้ประกอบการในด้านที่เข้าไปคุ้มครองการประกอบอาชีพให้มั่นคง และต่อผู้ใช้บริการในด้านของ
การคุ้มครองผู้บริโภคนั้น รัฐจะเข้าควบคุมเพื่อให้ผู้ประกอบการด าเนินงานบริการตามคุณลักษณะที่
ประชาชนผู้ใช้บริการต้องการและไม่ให้ประกอบการเอาเปรียบผู้ใช้บริการในเร่ืองอัตราค่าบริการ 
ในเมื่อรัฐได้เข้ามามีส่วนในการควบคุมการขนส่งเช่นนี้ ผู้ที่คิดจะด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับการขนส่ง 
จึงควรต้องศึกษาองค์ประกอบต่างๆ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจที่จะบริหารงานด้านนี้ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างๆ เมื่อได้ด าเนินกิจการถูกต้องตาม อ านาจควบคุมของรัฐไว้แล้วผู้บริหารงานด้านการ
ขนส่งก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และยังจะได้ใช้ประโยชน์จากการขนส่งในลักษณะประหยัด
และคุ้มค่าที่สุด 

กฎหมำยที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกระทรวงคมนำคม 
กฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม หรือที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวง

คมนาคมมีดังนี ้
พระรำชบัญญัติรถยนต์ 
1. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
2. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ( ฉบับ Update ล่าสุด ) 
3. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ( ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ ) 
4. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ( Update ณ วันที่ ๒๙/๐๕/๒๕๔๖ ) 
5. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ) 
6. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (Update ณ วันที่ ๐๔/๑๒/๑๕๔๔) 
7. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔ ) 
8. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (Update ณ วันที่ ๒๕/๐๓/๒๕๔๒) 
9.  พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
10. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (Update ณ วันที่ ๓๑/๑๒/๒๕๔๗) 
11. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
12. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (Update ณ วันที่ ๒๘/๑๒/๒๕๓๐) 
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13. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
14. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (Update ณ วันที่ ๒๓/๐๗/๒๕๓๐) 
15. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
16. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Update ณ วันที่ ๓๑/๐๑/๒๕๒๙) 
17. พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
18. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Update ณ วันที่ ๒๔/๑๐/๒๕๒๘) 
19. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
20. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (Update ณ วันที่ ๒๕/๐๗/๒๕๒๘)  
21. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
22. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Update ณ วันที่ ๒๔/๐๘/๒๕๒๗) 
23. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
24. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Update ณ วันที่ ๐๒/๐๒/๒๕๒๕) 
25. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่๓) 
26. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Update ณ วันที่ ๒๔/๐๘/๒๕๒๔) 
27. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
28. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๒  
29. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของขณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐ 
พระรำชบัญญัติขนส่งทำงบก 
1.พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
2. บัญชีอัตราภาษีรถตามมาตรา ๘๕ 
3. อัตราค่าธรรมเนียม 
4. พระราชบัญญัติ การขนสางทางบน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
5. พระราชบัญญัติ การขนสางทางบน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
6. พระราชบัญญัติ การขนสางทางบน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
7. พระราชบัญญัติ การขนสางทางบน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
8. พระราชบัญญัติ การขนสางทางบน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
9. พระราชบัญญัติ การขนสางทางบน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
10. พระราชบัญญัติ การขนสางทางบน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
11. พระราชบัญญัติ การขนสางทางบน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
12. พระราชบัญญัติ การขนสางทางบน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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กฎกระทรวง และกฎเสนำบดี 
1. กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในมาตรา ๔๒ แห่ง

พระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธ ๒๔๗๓ 
2. กฎเสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชยการแก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในมาตรา 

๔๒ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
3. กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแก้ไข้เพิ่มเติมออกตามความในมาตรา ๔๒ แห่ง

พระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
4. กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
5. กฎกระทรวง ก าหนดหมายเลขทะเบียนซึ่งต้องเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมเพื่อ

น าออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๑๕๔๖ 
6. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก

ใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.๒๕๔๖ 
7. กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะขนาดและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ. 

๒๕๔๗ 
8. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการด ารงต าแหน่งและการ

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การบริหารกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

9. กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ ขนาด หรือ ก าลังของเคร่ืองยนต์และของรถที่จะ
รับจดทะเบียนเป็นประเภทต่างๆ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

14. กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจ าจังหวัด และเงื่อนไขการขอจด
ทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

15. กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารจองผู้ขับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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16. กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยานยนต์
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

17. กฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหมาย ประวัติคนขับรถ บัตร
ประจ าตัวคนขับรถ และการแสดงบัตรประจ าตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ 
รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

18. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
ใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

19. กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

20. กฎกระทรวงก าหนดขนาดความจุของกระบอกสูบของจักรยานยนต์ส าหรับผู้
ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘ 

21. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

22. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

23. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

24. กฎกระทรวง ก าหนดส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

25. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

26. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

27. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

28. กฎกระทรวง ก าหนดให้กระจกกันลมและส่วนประกอบของตัวถังรถยนต์ที่จะ
เป็นกระจกต้องเป็นกระจกนิรภัย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

29. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

30. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 



67 
 

 

31.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

32. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

33. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

34. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

35. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

36. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

37. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

38. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

39. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

40. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

41. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

42. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

43. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

44. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

45. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

46. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามนพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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47. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

48. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

49. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

50. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

51. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

52. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

53. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

54. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

55. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

56. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

57. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

58. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

59. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

60. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

61. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

62. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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63. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

64. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

65. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

66. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

67. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

68. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

69. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

70. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

71. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

72. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

73. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

74. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

75. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

76. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

77. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

78. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 
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79. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

80. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
81. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
82. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
83. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
84. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
85. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
86. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
87. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
88. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
89. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
90. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
91. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
92. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
93. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
94. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

๒๔๗๓ 
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95. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๐๒) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

96. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๐๒) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

97. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

98. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๙๘) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

99. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๙๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

100. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๙๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๔๗๓ 

101. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๙๕) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๔๗๓ 

102. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๙๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

103. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๙๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๔๗๓ 

104. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๙๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๔๗๓ 

105. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

106. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๒) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

107. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๓) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

108. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๑) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

109. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๐) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

110. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๙) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 
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111. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๗) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

112. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๖) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

113. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๕) ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
๒๔๗๓ 

114. กฎกระทรวงมหาดไทยแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

ประกำศ 
1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดประเภทรถยนต์และแบบของเข็มขัด

นิรภัย 
2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร และ

พื้นที่ที่ต้องใช้มาตรค่าโดยสารส าหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (  TAXI-
METER ) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ประกาศนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เร่ืองให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครอง
รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง แจ้งข้อมูลการเดินรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างในเขตกรุงเททพมหานคร 

4. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดสีและรูปแบบเสมือนของแท้จริง  
 ( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนด ให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้ จากการประมูล) 

5. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนจริงของแท้จริง 
( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนด ให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียน ในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

6. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนจริงของแท้จริง 
( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนด ให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียน ในจังหวัดลพบุรี     
( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

7. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนจริงของแท้จริง 
( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนด ให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียน ในจังหวัดเพรช
บูรณ์ ( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 
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8. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนจริงของแท้จริง 
( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนด ให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียน ในจังหวัดพะเยา     
( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

9. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนจริงของแท้จริง 
(Graphic) ของแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนด ให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียน ในจังหวัดนครศรี - 
อยุธยา (แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล) 

10. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนจริงของ
แท้จริง ( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลข
ทะเบียนที่ก าหนด ให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียน ใน
จังหวัดนครศรีธรรมีาช ( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

11. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนจริงของ
แท้จริง ( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลข
ทะเบียนที่ก าหนด ให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียน ใน
จังหวัดก าแพงเพชร ( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

12.ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนจริงของ
แท้จริง ( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลข
ทะเบียนที่ก าหนด ให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียน ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

13. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองการจัดท าประวัติคนขับรถยนต์สาธารณะ 
รถยนต์บริการธรุกิจ รถยนต์บริการทัศนนาจร 

14. ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เร่ืองให้เจ้าของรถยนต์ที่จดทะเบียนจาก
รถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน น ารถไปตรวจสภาพ 

15. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดแบบบัตรประจ าตัวผู้ขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

16. ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ืองก าหนดแบบใบอนุญาตขับรถ ตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

17. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจด
ทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อ ในเขตจังหวัดขอนแก่น 

18. ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ืองก าหนดระดับเสียงและวิธีการวัดระดับ
เสียงของรถจักรยานยนต์ 
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19. ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ืองก าหนดระดับเสียงและวิธีการวัดระดับ
เสียงของรถยนต์ 

20. ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนของแท้จริง   
( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จ ดทะเบียนในจังหวัด
อุบลราชธานี ( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

21. ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนของแท้จริง   
( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียนในจังหวัดร้อยเอ็ด      
( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

22. ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนของแท้จริง   
( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียนในจังหวัดนนทบุรี
(แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล) 

23. ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนของแท้จริง   
( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม    
( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

24. ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนของแท้จริง   
( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือ เป็นที่นิยมที่จดทะเบียนในจังหวัด
นครสวรรค์ ( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

25. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้
หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 26. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้
หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

27. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และ
เงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

28. ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เร่ืองผ่อนผันการน ารถเข้า รับการตรวจ
สภาพเพื่อช าระภาษีที่ค้าง 
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29. ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เร่ืองให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษีประจ าปี
น ารถไปตรวจสภาพ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

30. ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนของแท้จริง   
( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียนในจังหวัดอุดรธานี     
( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

31. ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ืองก าหนดสีและรูปภาพเสมือนของแท้จริง   
( Graphic ) ของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่
ก าหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียนในจังหวัดเพชรบุรี     
( แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล ) 

32. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองการให้ความเห็นชอบมาตรฐานและการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการติดตั้ง การตรวจและการทดสอบส่วนควบและเร่ือง
อุปกรณ์จองรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง 

33. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และ
เงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

34. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อน
ช าระภาษีค้างตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๓) 

35. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อน
ช าระภาษีค้างตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) 

36. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดแบบใบอนุญาตขับรถและบัตร
ประจ าตัวผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) 

37. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น
จากค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-
METER) ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

38. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น
จากค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-
METER) ในจังหวัดภูเก็ต 

39. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผ่อน
ช าระภาษีค้างตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

40. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดแบบในอนุญาตขับรถและบัตร
ประจ าตัวผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
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41. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองแบบ ขนาด และมาตรฐานของเคร่ืองตรวจ
สภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

42. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดแบบค าสั่งผู้ตรวจการตามพระ
บัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

43. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดแบบและสีเคร่ืองหมายการเสียภาษี
ประจ าปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (แบบ ขส.บ. ๑๐ ท. - ๕ ส. ๑) 

44. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดแบบเคร่ืองหมายการเสียภาษี
ประจ าปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เพิ่มเติม 

45. ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เร่ืองการออกเคร่ืองหมายการเสียภาษี
ประจ าปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

46. ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เร่ืองผ่อนผันให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษี
ค้างช าระเกินกว่า ๑ ปี ไม่ต้องน ารถเข้ารับการตรวจสภาพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

47. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

48. ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เร่ืองยกเว้นการตรวจสภาพรถ 
49. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก าหนดประเภทของรถยนต์และแบบของ

เข็มขัดนิรภัย 
50. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจด

ทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลส าหรับคนพิการที่แปรสภาพจากรจักรยานยนต์ 
51. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร

ส าหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานกรุงเทพ 
52. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจด

ทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
นครพนม จังหวัดอ านาจเจริญและจังหวัดสระแก็ว 

53. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร
ส าหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดกรณีการจ้างผ่อนศูนย์บริการสื่อสาร 

54. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองการขยายระยะเวลาการรับจดทะเบียนรถยนต์
รับจ้างสามล้อที่แปรสภาพมาจากจักรยานยนต์ 

55. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองหนักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจด
ทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 

56. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจด
ทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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57. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจด
ทะเบียนรถยนต์รับจ้างที่แปรสภาพมาจากรถจักรยารยนต์ ( รถสกายแลป ) 

58. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองก าหนดอัตราค่าโดายสารส าหรับรถยนต์
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) โดยมาตรค่าโดยในเขตกรุงเทพมหานคร 

59. ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการจดทะเบียน รถยนต์รับจ้าง
และรถยนต์รับจ้างสามล้อในเขตจังหวัดที่ยังไม่เคยมีการจดทะเบียน 

60. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการไม่อนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

61. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๔๗๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

62. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการไม่อนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๗๓ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

63. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองก าหนดภาษีรถยนต์ บางประเภทในบาง
จังหวัดตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

64. ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน รถยนต์บางชนิดตามความใน 
พระราชบัญญัติรถยนต์ ร.ศ. ๑๒๘ และประกาศแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๖๐ กับล้อเลื่อนบาง
ชนิดตามความในพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๖๐  

พระรำชกฤษฎีกำ 
1. พระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษีประจ าปีส าหรับรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๙  
ข้อก ำหนด 
1. ข้อก าหนดกรมต ารวจ เร่ืองก าหนดประเภทและชนิดของรถยนต์ ลักษณะและ

วิธีการใช้เข็มขัดนิภัย  
ระเบียบ 
1. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กทดแทน

รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างคันเดิม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
2. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์บริการ พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
3. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนิดการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษี

รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
4. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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5. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการส่งบัญชีจ าหน่ายรถใหม่ส าเร็จรูปจาก
โรงงานที่ผลิตหรือประกอบรถเพื่อการส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๘ 

6. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

7. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

8. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

9. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

10. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ส่วน
บุคคลที่ขอเปลี่ยนประเภท เป็นจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

11. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการการอบรมและทดสอบผู้ขอ รับ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

12. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียน และภาษี
รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

13. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีประจ าปีทางไปรษณีย์ (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

14 .  ระ เบี ยบกรมการขนส่ งทางบก  ว่ าด้ วยการ เสี ยภาษีประจ าปี ผ่ าน
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

15. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจ าปี ผ่านธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

16. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีประจ าปีผ่านจุดบริการ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

17. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการช าระภาษีรถประจ าปีต่างส านักงาน
นอกเขตจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

18. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการช าระภาษีรถประจ าปีต่างส านักใน
ส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

19. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษี
รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

20. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการช าระภาษีประจ าปีต่างส านักงานนอก
เขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



79 
 

 

21. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการช าระภาษีประจ าปีต่างส านักงานใน
ส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

22. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีประจ าปีผ่านจุดบริการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

23. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีประจ าปีผ่านธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

24 .  ระ เบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจ าปีผ่ าน
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) 

25. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจ าปีทางไปรษณีย์ 
(ฉบับที่ ๖) 

26. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษี
รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๑) 

27. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษี
รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) 

28. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับในอนุญาตขับรถ 
และใบอนุญาตเป็นผู้ประจ ารถต่างภูมิล าเนา (ฉบับที่ ๒) 

29. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับใบขออนุญาตขับ
รถ และใบอนุญาต เป็นผู้ประจ าต่างภูมิล าเนา 

30. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

31. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถ
ในการรับจ้างรับส่งนักเรียน 

32. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษี
รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) 

33. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กบรรทุก
ส่วนบุคคล(ฉบับที่ ๓) 

34. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการอบรมและทดสอบผู้ขอใบอนุญาตขับ
รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์

35. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีค้างตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) 

36. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการผ่อนช าระภาษีค้างตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ 
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37. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีประจ าปีผ่านธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๒) 

38. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการช าระภาษีรถประจ าปีต่างส าหรับงาน
นอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ  

39. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ 
เพื่อใช้รถนอกอาณาจักร 

40. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจ าปีผ่านทางธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

41. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการส่งบัญชีจ าหน่ายรถใหม่ส าเร็จรูปจาก
โรงงานที่ผลิตหรือประกอบรถเพื่อการส่งออก 

42. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๔) 

43. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการหลักสูตรการให้การอบรมและการ
รับรองการผ่านการอบรมและจบหลักสูตรอบรมแก่ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

44. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ส าหรับคนพิการ 

45. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถยนต์ประจ าปี ผ่าน
กรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๓) 

46. ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้วัสดุกรองแสงกับรถที่น ามาใช้
ในการเดินรถ   (ฉบับที่ ๒) 

47. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษี
รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่ ๘) 

48. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียน และภาษี
รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๗) 

49. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๓) 

50. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการบัญชีรถที่น าออกนอกราชอาณาจักร 
เพื่อการจ าหน่ายโดยผู้ผลิตหรือประกอบรถใหม่ส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบรถเพื่อ
ส่งออก  

51. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษี
รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๖) 
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52. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียน และภาษี
รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๕) 

53. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการการขออนุญาตและการอนุญาตให้น า
รถหรือเคร่ืองยนต์ส าหรับรถออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 

54. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

55. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความ
เห็นชอบมาตราค่าโดยสาร (TAXI-METER) (ฉบับที่ ๒) 

56. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความ
เห็นชอบมาตราค่าโดยสาร (TAXI-METER)  

57. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์ รับจ้าง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

58. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

กฎหมายการขนส่งทางน้ า 
1. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
2. พระราชบัญญัติเรือไทย 
3. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
4. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มาราคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 
5. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ 
6. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
7. พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน 
8. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ 

๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ว่าด้วยการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึง
ความปลอดภัย หรือผาสุกของประชาชน 

9. พระราชบัญญัติการกักเรือ 
10. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
11. พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล 
กฎหมายการขนส่งทางอากาศ 
1. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย 
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 
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4. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
กฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน 
2. พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
3. พระราชบัญญัติรถลาก 
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกินการขนส่งมวลชน 
7. พระราชบัญญัติระเบียนการจอดยานยนต์ใบเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 
8. คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๖ ( ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ) 
9. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดทะเบียนการจารจรทางบก 
10. พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้กิจการท่าเรือเดินทะเลเป็นกิจการค้าขายอันเป็น

สาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือน ถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน 
11. พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พุทธศักราช ๒๔๕๙ 
12. พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
13. พระราชบัญญัติส าหรับก าจัดผักตบชวา 
14. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
15. พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่าง

ทางทะเล 
16. พระราชบัญญัติเพิ่มอ านาจต ารวจในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด

ทางน้ า 
17. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
18. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ 
19. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่ง เอเชีย

และแปซิฟิก 
20. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการไปรษณีย์แห่ง

เอเชียและแปซิฟิก 
21. พระราชบัญญัติคุ้มร้องการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม

ระหว่างประเทศ 
22. พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้กิจการยุบเรือเป็นเศษเหล็กเป็นกิจการค้าขายเป็น

สาธารณูปโภค อันกระทบกระเทือน ถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน 
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23. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของ
รัฐ  

24. พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า 
25. พระราชบัญญัติราคาสินค้าและบริการ 
26. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง  
27. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย 
28. พระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน 
29. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
30. พระราชบัญญัติทางหลวง 
31. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
32. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ (การทางพิเศษ) 
33. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจารจรทางบก 
34. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน 
35. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 
4.  เป้ำหมำยของกำรจัดกำรกำรขนส่ง 

การจัดการการขนส่งมีเป้าหมายหลักหลายประการ เช่น 
1. เพื่อลดต้นทุน ผู้ประกอบการมักจะตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่าเมื่อมีการ

จัดการการขนส่งที่ดีจะต้องช่วยลดต้นทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าแรงงาน หรือค่าบ ารุงรักษารถบรรทุก 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการ
จัดการการขนส่งที่ดีด้วยจ านวนทรับพยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพการท างานจะสูงขึ้น เช่น จ านวน
รถบรรทุกและพนักงานเท่าเดิม แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น เป็นต้น 

3. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อ
จัดการการขนส่งได้ดีข้อต าหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ท าให้ลูกค้ามีความ
พอใจในบริการที่ได้รับและยังคงใช้บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า 

4. เพื่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดี
จะสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์
ของตนก็จะออกสู่ตลาดได้เร็วและแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน 

5. เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมี
การจัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่
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ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับบริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรือรายได้
จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ 

6. เพื่อเพิ่มก าไร ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการ
จัดการหรือลงทุนในระบบการจัดการใหม่เพื่อต้องการเพิ่มผลก าไรของบริษัท โดยมากจะมองว่า
ก าไรเป็นผลพลอยได้จากการที่การจัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพื่อหวังเพิ่มก าไรเป็นสิ่งท้าทาย
ฝีมือผู้บริหารมากกว่า เพราะว่าเป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อมๆ กัน คือ สร้างรายได้เพิ่มและลด
ต้นทุน ซึ่งไม่ใช้เร่ืองที่จะท าได้ง่ายๆ ส าหรับบริษัทขนส่งโดยทั่วไป 

7. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน อาจจะไม่ใช้เป้าหมายหลักส าหรับบริษัท
ขนส่งในการลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความส าคัญไม่น้อย บริษัทขนส่ง
หลายแห่งแสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน
และพยายามกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาสถิติน้ันให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 
5.  กำรบริหำรงำนขนส่ง 

วัตถุประสงค์ของกราบริหารงานขนส่ง 
-หน้าที่ของผู้บริหารงานขนส่ง 
-หน่วยงานหลักทางด้านการขนส่ง 
-การวางแผนการขนส่ง 
-การควบคุมการขนส่ง 
-เทคนิคในการก าหนดเส้นทางขนส่ง 
1. วัตถุประสงค์ของการบริหารการขนส่ง 
 กิจการขนส่งก็เหมือนกับกิจการธุรกิจโดย ทั่วๆไป จะต้องมีการบริหารงานให้

ด าเนินงานไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งในบทนี้จะขอกล่าวถึงหัวข้อที่น่าสนใจ
ส าหรับการบริหารงานด้านการขนส่งดังนี้ 

-หน้าที่ของผู้บริหารงานขนส่ง 
-หน่วยงานหลักทางด้านการขนส่ง 
-การวางแผนการขนส่ง 
-การควบคุมการขนส่ง 
-เทคนิคในการก าหนดเส้นทางขนส่ง 
ในการบริหารงานการขนส่งให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุผลส าเร็จได้นั้น

จะต้องมีก าหนอวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายที่ตั้ง
ไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ในการบริหารการขนส่งที่ส าคัญมีอยู่3ประการ ดังนี้ 
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1. ท าให้เกิดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
2.  ท าให้ อุปกรณ์ เค ร่ืองมือ เค ร่ืองใช้ได้มาตรฐานและใช้งานได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพเต็มความสามารถ 
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และลดต้นทุนในการด าเนินงานให้น้อยที่สุดจะพิจารณา

ได้ว่า วัตถุประสงค์ในการบริหารงานขนส่งก็เพื่อที่จะพยายามท าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการขนส่ง
ต่างๆถูกใช้งานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากที่สุดอันจะท าให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยอาศัยระบบการบริหารและควบคุม ตลอดจนการวางแผนที่ดีน่ันเอง 

หน้าที่ของผู้บริหารงานขนส่ง 
บุคคลผู้บริหารการขนส่ง จะต้องมี่หน้าที่หรือมีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

ในหน้าที่ต่างๆดังต่อไปนี้ 
1. จัดการและจัดหาอุปกรณ์การขนส่ง ผู้บริหารการขนส่ง จะต้องพยายามจัด

อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อน ามาใช้ในการขนส่งและพยายามบริหารงานการขนส่ง ทั้งงานทั่วไป
และด่านกราขนส่งโดยตรงให้มีระเบียบและมาตรฐาน 

2. ควบคุมดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง ความรับผิดชอบข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อแรก
กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารจัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการขนส่งมาแล้ว จะต้องพยายามควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์ ตลอดจนการดูแล รักษาและซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ เพื่อให้เคร่ืองจักรอุปกรณ์นั้นๆ มีอายุการใช้
งานให้นานที่สุด ในเร่ืองการซ่อมบ ารุง( Maintenance )นี้มีอยู่ลักษณะหนึ่งที่จ าเป็นต้องค านึงถึง คือ
ค าว่า *Preventive Maintenance* เป็นการซ่อมบ ารุงก่อนที่เคร่ืองจักรอุปกรณ์จะเสียหรือช ารุด โดย
เมื่ออายุการใช้งานใกล้จะหมดอายุ ต้องรีบด าเนินการรักษาและซ่อมให้ทันท่วงที โดยเฉพาะส าหรับ
การขนส่งทางอากาศให้มีความส าคัญในการซ่อมบ ารุงลักษณะนี้ให้มาก 

3. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนและทดแทนอุปกรณ์การขนส่ง ผู้บริหารการ
ขนส่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองจักรอุปกรณ์ด้านการขนส่ง เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนหรือทดแทนอุปกรณ์ในการขนส่ง ซึ่งอาจจะเป็นการพิจารณาโยกย้าย เคลื่อนย้าย การหา
อุปกรณ์อ่ืนมาทดแทน ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี ไม่ต้องหยุดชะงักและทันต่อเวลา 

4. ให้ค าแนะน าเร่ืองการจัดชื้ออุปกรณ์การขนส่ง ผู้บริหารการขนส่งจะต้องให้
ค าแนะน าและช่วยตัดสินใจในการจัดชื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการขนส่งโดยต้องให้ค าแนะน าในเร่ืองที่
เกี่ยวกับความสามารถ ประสิทธิภาพและรู้จักเปรียบเทียบอุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมก่อนจะตัดสินใจ
ชื้ออุปกรณ์ 

5. ควบคุมเร่ืองเชื้อเพลิง เป็นเร่ืองที่ส าคัญ และ เป็นปัญหามากส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่
ในการบริหารงานการขนส่ง ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงให้รับดกุม
ให้มากที่สุด เพราะถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอแล้ว จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงสูงและเป็น
สาเหตุให้กิจการประสบผลขาดทุนได้ 
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6. การจัดการทั่วไป นอกจากผู้บริหารการขนส่งจะต้องบริหารและควบคุมที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งโดยตรงแล้ว จ าเป็นจะต้องท าหน้าที่บริหารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น การ
จัดการเร่ืองก าลังคนการควบคุมพนักงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขนส่ง เป็นต้น 

พิจำรณำได้ว่ำ หน่วยงำนหลักทำงด้ำนกำรขนส่งสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ฝ่ำย ดังนี  
1. ฝ่ายด าเนินงาน ( Operation ) เป็นฝ่ายปฏิบัติการท าหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานดังนี้  
ก. งานด้านการผลิต ( Productions )  
ข. งานด้านการให้บริการ ( Services )  
ค. งานดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง ( Maintenance ) 
2. ฝ่ายควบคุมการจัดการจราจร ( Traffic ) เป็นฝ่ายขายท าหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
ก. งานด้านการตลาด ( Marketing ) 
ข. งานด้านการขาย ( Selling ) 
3. ฝ่ายบัญชี ( Accounting ) ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี รายรับ 

รายจ่าย ของการด าเนินงาน 
การวางแผนการขาย 
การบริหารงานด้านการขนส่ง มีลักษณะที่ส าคัญอยู่ประการ คือ 
1. การวางแผ่นการขนส่ง ( Planning ) 
2. การควบคุมการขนส่ง ( Control ) 
3. การประสานงานการขนส่ง ( Co-Ordination ) 
การวางแผนด้านการขนส่ง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
2. ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้ง่ายและเป็นขั้นเป็นตอน 
3. ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
4. ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย 
ขั้นตอนในการวางแผนการขนส่งเราจะพิจารณาได้ว่าในการวางแผ่นการขนส่ง มี

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาแล้ว 
3. ตีความและแปลความข้อมูลหลังจากที่ท าการวิเคราะห์แล้ว หลังจากนั้นก็ท าการ

วางแผนโดยอาศัยข้อมูลที่ได้แปลความหมายออกมาแล้ว 
4. ด าเนินการไปตามแผนที่ได้วางไว้ 
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5. ประเมินผลและตรวจสอบ 
6. แก้ไขปรับปรุง 
7. ด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
การควบคุมการขนส่ง 
เมื่อได้มีการวางแผนการขนส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไป

ตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมดังต่อไปนี้ 
1. ควบคุมเพื่อป้องกันการซ้ าซ้อนกันของงานมากเกินไป 
2. ควบคุมให้เกิดการใช้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 
3. ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงานขนส่ง 
4. สนับสนุนมีการด าเนินงานขนาดใหญ่ 
ในการบริหารการขนส่งถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีแล้ว อาจจะมีการแข่งขันหรือการ

ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกันเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลเสีย และถ้ามีการซ้ าซ้อนกันมากเท่าไรก็จะท าให้เกิดผล
เสียหายมากเท่านั้น แต่ในบางกรณีถ้าไม่มีการซ้ าซ้อนกันเลย อาจจะเกิดลักษณะผูกขาดและไม่มีข้อ
เปรียบเทียบก็อาจจะเกิดผลเสียได้เช่นกัน นอกจากนี้จะต้องควบคุมให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่
แล้ว จะช่วยท าให้สามารถลดต้นทุนได้ 
 
6.ประสิทธิภำพในกำรขนส่ง 

  เราทราบกันมาแล้วว่าการพัฒนาการขนส่งนั้นมุ่งที่จะพัฒนาในการขนส่งที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตามหลักของการขนส่งแล้วถือว่าการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ รวดเร็ว ( Speed ) ประหยัด ( Economy ) ปลอดภัย  
( Safety ) สะดวกสบาย ( Convenient ) แน่นอน ตรงต่อเวลาเชื่อถือได้ ( Certainty and Punctuality ) 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. รวดเร็ว การขนส่งที่มีความรวดเร็ว สามารถที่จะท าให้สินค้าและบริการต่างๆ 
ไปสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วทันเวลา และทันต่อความต้องการ มีความสดและคุณภาพเหมือนกันกับ
สินค้าและบริการ ที่แหล่งผลิต 

นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางไปที่ต่างๆ ก็ต้องการความรวดเร็วเช่นเดียวกัน เช่น การ
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การขนส่งสินค้าและบริการบางประเภท เป็นต้น 
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วของการขนส่งในการเดินทางเป็นส าคัญ ดังนั้นการขนส่งที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ จะต้องมุ่งไปที่ความีรวดเร็วในการเดินทางเป็นส าคัญ 

2.  ประหยัด การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะต้องท าให้เกิดการประหยัด ซึ่งอาจจะ
หมายถึงสองลักษณะคือ เกิดความประหยัดต้นทุนการขนส่งและประหยัดในราคาค่าบริการ 
กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการขนส่งก็ต้องพยายามให้ต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ซึ่งเมื่อ
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ต้นทุนในการขนส่งต่ าแล้วการเรียกเก็บอัตราค่าบริการก็จะลดลงด้วย จะท าให้ผู้ใช้บริการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในอัตราค่าบริการโดยสารหรือค่าระวางด้วย ดังนั้นความประหยัดจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 

3. ปลอดภัย สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งในการขนส่งก็คือ ความปลอดภัยของ
ผู้โดยสารและความปลอกภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าและค่าบริการต่างๆตลอดจน
ความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขนส่งด้วย ถือได้ว่าส าคัญมากส าหรับระบบการ
ขนส่ง ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบค่าการสูญเสียและเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อสินค้า
และบริการตลอดจนความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารอีกด้วย 

4.  สะดวก การขนส่งที่ดีจะต้องให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น
ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร หรือความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการก็ตาม ในด้าน
ของผู้โดยสารนั้นจะต้องได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง เช่น อุปกรณ์ในการขนส่งทุก
ประเภท จะต้องอยู่ในสภาพที่ดีและใช้การได้ในการอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสาร ส่วน
ในด้านสินค้าและบริการนั้นจะต้องมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ว่าอย่างครบถ้วน พร้อมที่
น ามาใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ทันที กล่าวได้ว่าการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

5.  ความแน่นอนเชื่อถือได้ตรงต่อเวลา ในเร่ืองถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญอีกประการ
หนึ่งส าหรับการขนส่ง เพราะการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะต้องมีก าหนดเวลาในการเดินทาง
ที่แน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา จะต้องมีก าหนดเวลาในการเดินทางไว้อย่างแน่นอน มีจ านวน
เที่ยวที่วิ่ง เวลาที่จะออกเดินทางจากต้นทาง เวลาที่จะเดินทางไปถึงปลายทาง ระยะเวลาในการ เวลา
ที่จะผ่านจุดส าคัญต่างๆ ซึ่งจะต้องมีระบุไว้ และจะต้องรักษาเวลาให้เป็นไปตามก าหนดไว้ จึงจะถือ
ว่ามีประสิทธิภาพ 
 
7.กำรประกันภัย 

ความส าคัญและประโยชน์ของการประกันภัย 
ในการวางแผนทางการเงินควรค านึงถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่ง

เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อระบบการวางแผนทางการเงินของบุคคล 
การวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวัน ควรเร่ิมจาก 
1. เขียนรายจ่ายที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน เรียงจากความจ าเป็นมากไปน้อย 
2. น ารายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารวมกัน และเปรียบเทียบกับรายได้ของตนเอง 
3. ปรับเปลี่ยนรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับ 
4. ควรมีการแบ่งเงินก้อนหนึ่งไว้เพื่อการออม โดยประเมินความสามารถในการ

ออมของตนเองว่าสามารถท าได้มากน้อยเพียงใด และควรมีการออมอย่างสม่ าเสมอ 
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การประกันภัยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อ
เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ได้ท าประกันภัยไว้  โดยการเฉลี่ยหรือการกระจาย
ความเสียหายไปยังสมาชิกที่ท าประกันภัย  โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ท าหน้าที่เก็บเบี้ยประกัน
และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา   

ความส าคัญของการประกันภัย  แบ่งได้ดังนี้ 
1. ความส าคัญของการประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย  คือ  การให้ความคุ้มครอง

และเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ชีวิตของตนเองและครอบครับว 
2. ความส าคัญของการประกันภัยต่อสังคม  คือ  เป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่

ผู้เอาประกันภัย  และช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมท าให้เกิดความมั่นใจ  หากเกิดอุบัติภัยและความ
เสียหายขึ้น  ผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

3. ความส าคัญของการประกันภัยต่อเศรษฐกิจ    เงินที่ได้จากการเก็บเบี้ย
ประกันภัย  เป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของประเทศในการกู้ยืมมาลงทุนท าธุรกิจหรือขยาย
ธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า  ส าหรับธุรกิจที่ท าการประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สิน
ที่ได้ท าประกันภัยไว้  ท าให้เกิดความมั่นคงในกิจการ 

ประโยชน์ของการประกันภัย 
1. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 
- ให้ความคุ้มครองต่อบุคคล  ครอบครับวและทรัพย์สินของผู้เอาประกัน 
- ช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสัยประหยัดและช่วยให้เกิดการออม 
2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ ดังนี้ 
- ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ 
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เพราะผู้บริหารไม่ต้องเสียเวลาเป็น

กังวลเกี่ยวกับการเสี่ยงภัย 
- ช่วยในการขยายเครดิต  ลดความเสี่ยงของผู้ให้กู้จากหนี้สูญ 
- ช่วยให้เกิดเสถียรภาพในต้นทุนการผลิต 
- ช่วยส่งเสริมธุรกิจบางประเภทให้เจริญก้าวหน้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยมาก ๆ 
3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
- ช่วยระดมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ 
- ช่วยลดภาระแก่สังคมและรัฐบาล 

การบริหารความเสี่ยงภัย 
ความเสี่ยงภัย  คือ  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสี ย
หรือความเสียหายทั้งทางด้านร่างกายหรือทรัพย์สิน  ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน 
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ลักษณะของการเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันภัยได้  มีดังนี้ 
1. ความเสี่ยงภัยนั้นควรเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงและเป็นความเสี่ยงภัยจ าเพาะ 
2. ความเสี่ยงภัยนั้นจะต้องมีหน่วยที่คคล้ายคลึงกันเป็นจ านวนมาก 
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้น  ต้องเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดจากการกระท า  

โดยเจตนาของผู้เอาประกันภัย 
4. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  ต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็น

ตัวเงินได้ 
5. ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัย 
6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน  ผู้เอาประกันต้องมีส่วนได้ส่วนเสียด้วย 
7. โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต้องค านวณหรือประมาณได้ 
การหาวิธีจัดการกับความเสี่ยงภัย  โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 
1.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัย (Risk Avoidance) 

โดยการพยายามหลีกเลี่ยงงานหรือสาเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนั้น 
2.  การลดความเสี่ยงภัย (Risk Reduction)  ท าได้โดย 

การป้องกันการเกิดความเสียหาย จะกระท าก่อนที่จะมีความเสียหายขึ้น เช่น การตรวจสภาพ
เคร่ืองยนต์ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอ 

การควบคุมความเสียหาย กระท าในขณะหรือภายหลังจากที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
เช่นการที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท าการดับเพลิงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 

การแยกทรัพย์สิน  เช่นการต้ังโรงงานและโกดังไว้คนละสถานที่ 
3.  การรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Risk Retention) 
คือการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยไว้เอง  เนื่องจากภัยบางอย่างอาจเล็กมาก  

จนไม่จ าเป็นต้องหาวีจัดการกับความเสี่ยงภัย เช่น ความเสื่อมสภาพของวัสดุส านักงาน การเอา
ประกันภัยรถยนต์แบบมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกไม่เกิน 1,000 บาท เป็นต้น 

4.  การโอนความเสี่ยงภัย (Risk Tranfer) 
เป็นวิธีการจัดการกับความเสี่ยงภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง ด้วยการโอนความเสี่ยงภัย
เกี่ยวกับความเสียหายทางการเงินและความรับผิดต่าง ๆ ไปให้บุคคลอ่ืนรับภาระแทน  ท าได้ 2 วิธี 
คือ 

4.1 การโอนความเสี่ยงภัยในรูปแบบของการประกันภัย (Insurance Transfer)  
4.2 การโอนความเสี่ยงภัยไปให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช้การประกันภัย (Non- Insurance 

Transfer) 
เช่น การจ้างบริษัทอ่ืนท าความสะอาดภายนอกอาคารสูง ๆ  การประกันภัย  

สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
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1. การประกันชีวิต (Life Insurance) 
2. การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) 
การประกันชีวิต 
เป็นการบรรเทาหรือชดเชยความสูญเสียในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ท าให้

เกิดการสูญเสียชีวิต  หรือสูญเสียความสามารถในการหารายได้ในอนาคต  ในรูปแบบของเงิน
ทดแทนที่จ่ายโดยบริษัทประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ รับประโยชน์  การออมทรัพย์ที่
เกิดขึ้นจากการประกันชีวิตเป็นผลจากจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเงินจ านวน
เท่า ๆ กันอย่าสม่ าเสมอ  

ชนิดของการประกันชีวิต 
1. ประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลา (Term) เป็นกรมธรรม์ที่มีอายุจ ากัด บริษัทจะ

จ่ายเงินสินไหมให้ผู้รับผลประโยชน์ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ แต่ไม่
มีเงินคืนเมื่อครบอายุกรมธรรม์ ตัวอย่างการเลือกประกันประเภทนี้ เช่น เพื่อการประกันความเสี่ยง
ในการผ่อนบ้าน ถึงแม้ว่าผู้ที่เป็นรายได้หลักของครอบครับวเกิดเสียชีวิต สมาชิกในครอบครับวซึ่ง
เป็นผูรั้บประโยชน์ จะได้เงินประกันส าหรับช าระค่าผ่อนต่อโดยไม่มีภาระทางการเงิน  

2. ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ (Endowment) เป็นกรมธรรม์ที่มีอายุจ ากัด บริษัท
จะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิต แต่หากมีชีวิตครบอายุกรมธรรม์ก็จะ
มอบเงินจ านวนหน่ึงให้กับผู้เอาประกัน 

3. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Wholelife) เป็นการรับประกันชีวิตตลอดอายุผู้เอา
ประกัน (ในทางการค้า 90-99 ปี)  

4. ประกันชีวิตแบบบ านาญ (Annuity) คล้ายกับแบบออมทรัพย์ โดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะเก็บเบี้ยประกันจนถึงอายุระดับหนึ่งแล้วทยอยจ่ายคืนเงินให้กับผู้เอาประกันและอาจมีความ
คุ้มครองอ่ืน ๆ เพิ่ม เติม  เช่น การประกันอุบัติ เหตุและสูญเสียอวัยวะ (Accident and 
dismemberment), การประกันกรณีทุพพลภาพ ( Total Disability ) ,หรือ การประกันสุขภาพ ( 
Health Insurance ) 

การประกันวินาศภัย ( Non-Life Insurance )  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. การประกันอัคคีภัย ( Fire Insurance ) 
2. การประกันทางทะเลและการขนส่ง ( Marine Insurance ) 
3. การประกันรถยนต์ ( Motor Insurance ) 
4. การประกันเบ็ดเตล็ด ( Miscellaneous )  
1.การประกันอัคคีภัย ( Fire Insurance ) หมายถึง การประกันภัยที่คุ้มครอง

ทรัพย์สินจากภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้หุงต้มหรือให้แสงสว่างเพื่อการอยู่อาศัย 
และยังสามารถขยายความคุ้มครองภัยอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
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2. การประกันทางทะเลและการขนส่ง ( Marine Insurance ) เป็นการประกันภัยที่
คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือ และสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

3. การประกันรถยนต์ ( Motor Insurance )จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับตัวรถ ผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารที่ได้ รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต บุคคลภายนอกที่ได้ รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายหรือเมื่อรถคันที่เอา
ประกันสูญหาย 

การประกันภัยรถยนต์  แบ่งออกเป็น 
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1.) การประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง  คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัว

รถยนต์คันที่เอาประกันภัย ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้หรือรถยนต์ที่ถูกโจรกรรม และความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งผู้ขัยขี่รถจะต้องรับผิดชอบ 

2.) การประกันภัยประเภทสอง  คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์คันที่
เอาประกันภัยเฉพาะในกรณีที่มีสาเหตุมาจากไฟไหม้หรือการโจรกรรม  และความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลภายนอก  ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบ 

3.) การประกันภัยประเภทสาม  คุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอกซึ่งผู้ขับขี่รถจะต้องรับผิดชอบ 

4.) การประกันภัยประเภทสี่  คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเฉพาะ
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก โดยจ านวนเงินคุ้มครองจ านวน 100,000 บาท ต่อ
อุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

การประกันภัยรถภาคบังคับ ( Compulsory Motor Insurance )  
หมายถึงการประกันภัยรถประเภทที่ กฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อ

ใช้ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส าหรับ ผู้ประสบภัยโดยประกัน ภัยกับบริษัทตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้ รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการประเภทการประกันภัยรถ โดย
รัฐบาลมีเจตจ านงเพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนที่ประสบภัยเป็นส าคัญ  

 
8.เอกสำรในกำรขนส่ง 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 
1. ใบขอซื้อ ( Purchase  Requisition ) คือ เอกสารที่แผนคลังสินค้าจัดท าขึ้นเพื่อ

แจ้งว่าสินค้าชนิดใด ประเภทใดของกิจการใกล้จะหมด และต้องการสั่งซื้อเพิ่มปริมาณเท่าไหร่ โดย
จัดท าใบขอซื้อสินค้าส่งไปให้แผนกจัดซื้อด าเนินการต่อ 

2. ใบสั่งซื้อสินค้า ( Purchase  Order )  คือ เอกสารที่แผนกจัดซื้อสินค้าจัดท าขึ้น
หลังจาก ได้รับใบขอซื้อสินค้าจากแผนกคลังสินค้าแล้ว ก็จะด าเนินการคัดเลือกสินค้าจากผู้ขาย



93 
 

 

สินค้าหลายรายเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและราคาถูก เมื่อตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้า
รายที่คัดเลือกแล้ว จึงจัดท าใบสั่งซื้อสินค้าไปให้ผู้ขายสินค้าเพื่อแจ้งให้ผู้ขายสินค้าว่าต้องการสินค้า
ประเภทใด ปริมาณเท่าใด คุณภาพอย่างไร ราคาเท่าไหร่ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวนี้จะแจ้งไว้ในใบซื้อ
สั่ง 

3. ใบก ากับสินค้า ( Invoice ) คือ เอกสารที่ผู้ขายสินค้าจัดท าขึ้นเพื่อส่งไปให้ผู้ซื้อ
พร้อมกับสินค้า 

4. ใบรับสินค้า ( Receive Report ) คือ เอกสารที่ผู้ซื้อสินค้าจัดท าขึ้น หลังจากที่
ได้รับสินค้าจากผู้ขายสินค้า ผู้ซื้อจะต้องท าการตรวจนับสินค้าคู่กับใบก ากับสินค้าที่ผู้ขายสินค้าส่ง
มาให้ว่าถูกต้องตรงตามที่สั่งหรือไม่ เมื่อถูกต้องแล้วก็จัดท าใบรับสินค้าส่งไปให้ผู้ขายสินค้า 

5. ใบส่งสินค้า ( Delivery note ) เอกสารจากผู้ส่งสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่ง
แสดงสินค้าที่จัดส่งถึงผู้รับ เป็นหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าส่งสินค้าไปแล้ว และใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้องซึ่งสะดวกต่อการจัดการรับบบัญชีของบริษัท-ห้างร้านต่างๆ 

6. ใบขอลดหนี้ หรือใบส่งคืน ( Debit Note or Debit Memorandum ) คือ เอกสารที่
ผู้ซื้อจัดส่งให้ผู้ขาย เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับสินค้าแล้วปรากฎว่าสินค้าส่งมาไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ
หรือสินค้าช ารุด หรือคิดราคามากไป และผู้ซื้อส่งคืนโดยไม่รับสินค้าแลกเปลี่ยน ผู้ขายอาขลดราคา
ให้ส าหรับสินค้าที่ส่งคืน เมื่อผู้ซื้อส่งคืนสินค้าจะออกใบลดหนี้ เมื่อผู้ซื้อส่งสินค้าจากการซื้อเป็น
เงินสดจะไดรั้บเงินสดคืน แต่ถ้าซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจะลดยอดเจ้าหนี้การค้า 

7. ในหักหนี้ หรือใบรับคือ ( Credit Note Credit Memorandum ) คือ เอกสารที่
ผู้ขายออกให้ผู้ซื้อ เพื่อแจ้งว่าผู้ขายได้รับคืนสินค้าจากผู้ซื้อ เนื่องสินค้าช ารุด หรือไม่ตรงตามใบสั่ง
ซื้อ  หรือคิดราคามากไปโดยผู้ขายอาจลดราคาสินค้าให้ผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าเป็นเงินสดผู้ขาย
จะส่งเงินสดคืน แต่ถ้าผู้ซื้อ ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อผู้ขายจะลดหนี้ให้กับผู้ซื้อ และผู้ขายจะออกใบลด
หนี้ หรือใบรับคืนให้ผู้ซื้อเป็นหลักฐานในการลดหน้ี 

8. ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt ) คือ เอกสารที่ผู้ขายออกให้ผู้ซื้อ กรณีขายสินค้าเป็น
เงินสดหรือรับช าระหนี้จากลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อหรือรับช าระหนี้จากลูกหนี้อ่ืน 

 
9.  ประวัติและควำมเป็นมำของกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

กรุงเทพมหานครมีบทบาทและความส าคัญทั้งในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ
ไทยและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่แตกต่างจากพื้นที่อ่ืน ๆ ของประเทศ ความ
เป็นรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร ดังเห็นจากการมีพระราชบัญญัติ เฉพาะองค์การ นั่นคือ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 นอกจากนี้รูปแบบการบริหาร
กรุงเทพมหานครยังเป็นระบบชั้นเดียว หมายถึง กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรเดียวที่ รับผิดชอบดูแล
พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่จังหวัดอ่ืน ๆ มีระบบการปกครองท้องถิ่นเป็นสองชั้น 
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คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในระดับบน ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในระดับ
ล่าง 

กรุงเทพมหานครได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 
2325 และมีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยามาเป็นมหานครที่ครอบคลุม
พื้นที่ 1,568.74 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร 5,710,883 คน[1] (พ.ศ. 2551) และ
มีลักษณะเป็นเมืองเอกนคร หรือ เมืองโตเดี่ยว (Primate City) ซึ่งหมายถึง เมืองที่เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาจนท าให้มีการเติบโตเหนือเมืองอื่น ๆ คาดการณ์ว่ารวมประชากรแฝงของกรุงเทพมหานครมี
ประชากรราว 10 ล้านคน การขยายตัวอย่างรวดเร็วและความส าคัญของกรุงเทพมหานครในฐานะ
เมืองหลวงส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครอยู่ตลอดเวลา จากเดิมการ
บริหารกรุงเทพมหานครอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเวียง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกระทรวงเมืองและ
กระทรวงนครบาล ตามล าดับ และต่อมามีการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพในสมัยรับชกาลที่ 5 ในช่วง
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
พ.ศ. 2476 ท าให้มีการจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพขึ้น และได้พัฒนาเป็นเทศบาลนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี และสุดท้ายจัดตั้งเป็นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ประวัติและพัฒนำกำรของกรุงเทพมหำนคร 
1) กรุงเทพมหานครช่วง พ.ศ. 2325 - 2514 

กรุงเทพมหานครเดิมเรียกว่า “เมืองบางกอก” ต่อมาไดรั้บการสถาปนาขึ้นเป็นเมือง
หลวงเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ในรับชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชด าริว่า
กรุงธนบุรีตั้งอยู่ในที่คับแคบ ไม่ต้องด้วยหลักพิชัยสงคราม ต่างกับกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะ
พื้นที่ อันเป็นที่ เหมาะสมด้วยจุดยุทธศาสตร์ จึงทรงตัดสินพระทัยโปรดเกล้าฯ สถาปนา
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศ พระราชทานนามว่า “กรุงเทพมหานคร อมีรับตน
โกสินทร์ มหินทราอยุธยา มหาดิลก ภพนพรับตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมีาชนิเวศน์ มหาสถาน อมี
พิมาน อวตารสถิต สักกะ ทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์” เพื่อเป็นมงคลนามนับแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่ง
แต่เดิมนั้น ใช้ค าว่า “บวรรับตนโกสินทร์” แต่มาเปลี่ยนนามพระนครในสมัยรับชกาลที่ 4 เป็น “อมี
รับตนโกสินทร์” แทนรูปแบบการปกครองในสมัยแรกนั้น กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นเมืองหลวง 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมเวียง มีเสนาบดีกรมเวียงเป็น
หัวหน้า ดูแลรับผิดชอบ พอมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อารยธรรม
ตะวันตกเร่ิมแพร่เข้ามาในราชอาณาจักรมากขึ้น พระองค์ทรงมีพระราชด าริที่จะให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการปกครอง จึงทรงให้ทดลองน าเอาระบบคณะกรรมการมาใช้กับรูปแบบการปกครอง
เมืองหลวงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แต่ขณะนั้นประชาชนของพระองค์ยังไม่พร้อมและสุดท้ายไม่ประสบ
ความส าเร็จ จึงโปรดให้ยกเลิกและเปลี่ยนฐานะของกรมเวียงมาเป็นกระทรวงเมืองแทน ต่อมาได้
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เปลี่ยนจากกระทรวงเมืองมาเป็นกระทรวงนครบาลในรับชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงนครบาลมารวมกับกระทรวงมหาดไทย และมี
การแต่งตั้งต าแหน่งสมุหพระนครบาล โดยมีหน้าที่ปกครองดูแล รับผิดชอบมณฑลกรุงเทพ
โดยเฉพาะ และมณฑลกรุงเทพขณะนั้นประกอบด้วยจังหวัดพระนคร ธนบุรี นนทบุรี และ
สมุทรปราการ ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ทรงให้มีการวมมณฑลหลาย ๆ มณฑลเข้าเป็นภาค มีอุปราชท า
หน้าที่ตรวจตราเหนือสมุหเทศาภิบาล เป็นต าแหน่งที่ขึ้นตรงกับกษัตริย์ ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศยกเลิกต าแหน่งอุปราช เมื่อปี พ.ศ. 2468 ท าให้มีผล
ยกเลิกการแบ่งภาคไปโดยอัตโนมัติ และได้ทรงประกาศยุบและรวมการปกครองมณฑลต่างๆระบบ
การปกครองของจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค 
นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2476 และการ
จัดรูปแบบการปกครองภายในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ได้จัดขึ้นตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2476 กล่าวคือ มีอ าเภอเป็นหน่วยการปกครอง
ย่อยของจังหวัดหลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ต่อมาได้มีการ
จัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพมหานครในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 และเปิดด าเนินงานในวันที่ 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เช่นเดียวกับจังหวัดธนบุรีก็มีการจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรี เทศบาลนคร
กรุงเทพฯ ขณะนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล หลังจากมีการขยายพื้นที่ในปี พ.ศ. 2497 และในปี พ.ศ. 
2514 ก่อนที่จะมีการรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นให้
จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ คือ เป็นที่ตั้งของราชการส่วนกลาง และ
ประชาชนทั้งสองจังหวัดมีความผูกพันต่อกันในการใช้ชีวิตประจ าวันเหมือนอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
ตลอดมา จึงท าให้มีผลต่อการรวมทั้งสองจังหวัดในเวลาต่อมา 
2) กรุงเทพมหานครช่วงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2514 - 2515) 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ในระหว่างที่คณะปฏิวัติท าหน้าที่บริหารประเทศ 
ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 24 และ 25 ให้ปรับปรุงระบบการปกครองจังหวัดพระนครและ
จังหวัดธนบุรี โดยสาระส าคัญของประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าว คือ มีการรวมจังหวัดพระนครและ
จังหวัดธนบุรีเข้าเป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า “จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และเมื่อรวมกัน
แล้วสภาพของนครหลวงกรุงเทพธนบุรียังคงมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคอยู่เช่นเดิม มีผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” มี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2 คน และรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 องค์การเข้าด้วยกันเป็น 
“องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” มีสภาจังหวัดเรียกว่า “สภานครหลวงกรุงเทพธนบุรี” 
และรวมเทศบาลทั้งสองเข้าด้วยกัน เป็น “เทศบาลนครหลวง” ประกอบด้วย “สภาเทศบาลนคร
หลวง” และ “เทศมนตรี” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง มีจ านวนสมาชิกสภา
เทศบาลนครหลวงไม่เกิน 36 คน และมีเทศมนตรีอ่ืนอีกไม่เกิน 8 คน โดยมีผู้ว่าราชการนครหลวง
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กรุงเทพธนบุรีเป็นนายกเทศมนตรีนครหลวงโดยต าแหน่งและเป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารงาน
อีก 1 ปีต่อมา คือปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
ปรับปรุงการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเทศบาลนครหลวงใหม่กลายเป็นรูปแบบการ
บริหารและการปกครองที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทย จากเทศบาล
เป็นองค์การบริหารใหม่เรียกว่า “กรุงเทพมหานคร” โดยให้เป็นชื่อเดียวกันกับนครหลวง และให้
สามารถบริหารจัดการภายในพื้นที่ทั้งจังหวัดได้ด้วยตนเอง มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้ง 
อีกทั้งให้มีสภากรุงเทพมหานคร สภาเขต มาจากการแต่งตั้งเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
อ านาจระหว่างกันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการรวมีาชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลนครหลวง องค์การบริหาร
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี สุขาภิบาลในเขตนครหลวง กรุงเทพธนบุรี รวมเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดียวกันดังนั้น ตามผลของประกาศคณะปฏิวัติที่ 335 จึงมีผลให้กรุงเทพมหานครมีความ
ชัดเจนของการเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีลักษณะเป็นสากลมากยิ่งขึ้นในการ
บริหารเมืองหลวง และมีการกระจายอ านาจการบริหารออกไปยังระดับต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
อย่างกรณีของส านักงานเขต รวมทั้งการมีสภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าที่
ตรวจสอบกรวมทั้งท างานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกันไปด้วย อย่างไรก็ดี ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนกลาง 
3) กรุงเทพมหานครช่วงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 

หลังจากที่มีการรวมเป็นเขตการบริหารราชการรูปแบบเดียว คือ กรุงเทพมหานคร 
ในปี พ.ศ. 2515 แล้ว รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครยังมีการปรับเปลี่ยนอีกคร้ังด้วยเหตุการณ์
อันไม่สงบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
ส่งผลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ประกาศขึ้น
ใช้โดยมี มาตรา 16 บัญญัติว่า การปกครองท้องถิ่นทุกระดับ รวมทั้งนครหลวง ให้มีสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารปกครองท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
นั่นคือ ท าให้กรุงเทพมหานครจะต้องเปลี่ยนแปลงตามค าสั่งดังกล่าวด้วยการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นมาคร้ังแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ท าให้ได้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งคนแรก คือ นายธรรมนูญ เทียนเงิน แต่การเลือกตั้ง
คร้ังนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะไม่ได้อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ 4 ปี ทั้งนี้เพราะเกิด
การขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จึงท าให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ต้อง
พ้นจากต าแหน่ง และต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการตามพื้นที่ออกเป็น 24 เขตตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ฉบับนี้ ได้ก าหนดฐานะและรูปการปกครอง
การบริหารของกรุงเทพมหานคร แตกต่างไปจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 หลายประการ 
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กล่าวคือ กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นนครหลวง ฉะนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหาร
ส่วนทอ้งถิ่น 
4) กรุงเทพมหานครช่วงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

หลังจากกรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครโดยตรงจากประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และบริหารงานได้เพียงปีเศษ ได้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงทั้งในฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ราชการกรุงเทพมหานคร นายกรัฐมนตรี นาย
ธานินทร์ กรับยวิเชียร ได้มีค าสั่งตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2519 ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งและให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร 
และแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครแทนเร่ือยมาจนถึงปี พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่  20 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ซึ่งท าให้กรุงเทพมหานครมี
อิสระในการบริหารมากขึ้น และสาระส าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่
แตกต่างไปจากฉบับเดิมในบางประการมีดังต่อไปนี้ 

•  ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและให้ผู้ที่ได้ รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ไปพิจารณาแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ 4 คน แทนการ
เลือกตั้ง 

•  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคณะ 
เพื่อแก็ปัญหาความขัดแย้งในคณะผู้บริหารดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว 

•  ไม่มีการลงประชามติให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง 
•  การยุบสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยุบ

สภากรุงเทพมหานครได้  เมื่อผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานครยื่นข้อเสนอพร้อมเหตุผลให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุบสภา 

•  ถ้ามีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย 

•  มีสภาเขตท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้อ านวยการเขต 
•  กรุงเทพมหานครมีอ านาจออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการคลังและการรักษา

ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครแทนการใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการมีอ านาจสั่ง
ยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ที่ค้างช าระภาษีไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง เป็น
ต้น 
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•  ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครบางต าแหน่ง และข้าราชการที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร มีฐานะ
เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

•  มีกิจการในอ านาจหน้าที่เพิ่มขึ้น เช่น การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด การผัง
เมือง การขนส่ง การควบคุมอาคาร การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
อนามัยในสาธารณสถานอ่ืน ๆ เป็นต้น 

•  สามารถตั้งสหการ เพื่อด าเนินกิจการในอ านาจหน้าที่ได้ในเนื้อหาสาระของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 กับ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีส่วนที่คคล้ายคลึงกัน แต่ได้ปรับปรุงถ้อยค าและเพิ่ม
แนวความคิดใหม่ ๆ ในสาระส าคัญหลายประการ เพื่อให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
สากลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครใน
ขณะนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นพระราชบัญญัติที่กรุงเทพมหานครยังคงยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมีวมทั้งสิ้น 5 ฉบับด้วยกัน คือ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
เนื่องด้วย สภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลานั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงจึงท าให้ต้อง

ปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายบางประการให้สอดรับการสภาพความเป็นจริงของเหตุการณ์ ณ ช่วงเวลา
นั้นๆ ด้วยสภาพการเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมของความเจริญในด้านต่าง ๆ และท าให้การมองภาพ
ของประเทศไทย นั่นคือ กรุงเทพมหานคร ที่ท าให้เกิดการหลั่งไหลความเจริญต่าง ๆ ให้เข้ามาสู่
กรุงเทพมหานคร รวมถึงทางด้านการเมืองที่ให้ความส าคัญกับพื้นที่การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร
กับระดับประเทศ รวมถึงการบริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างมาก จึงท าให้กรุงเทพมหานครมี
ลักษณะโดดเด่นกว่าการบริหารงานในรูปแบบอ่ืนของประเทศ 
เขตปริมณฑลแบ่งออกเป็น 6 จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยและประกอบกับ จังหวัดนครปฐม 
นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการและสมุทรสาคร 
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ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดนครปฐม 

นครปฐม เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดิน

สุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็น

เมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคัญในสมัยทวารวดี 

ในยุคนั้น นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา 

นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจ านวนมาก 

ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง 

ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ ริมน้ า และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ “เมืองนครไชยศรี” หรือ 

“ศรีวิชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่

ไม่มีที่ใดเทียบเท่า คร้ันเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้

ชื่อว่า “พระปฐมเจดีย์” ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และ

โปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เร่ิมก่อสร้างทางรถไฟ

สายใต้ผ่านเมือง นครปฐม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากต าบลท่า

นา อ าเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นคร้ังสมัยโบราณคร้ังในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่เสด็จแปร

พระราชฐานและฝึกซ้อมีบแบบเสือป่า โดยโปรดฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้ง สร้าง

สะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเชื่อมีะหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจน

สร้าง พระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้

สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น 

“นครปฐม" 
 

ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดนนทบุรี 

ในปี พ.ศ. 2474 ทางราชการได้ตัดถนนประชาราษฎร์ ขึ้นเป็นเส้นทางเชื่อมการคม
นาคมีะหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดพระนครสายแรก และต่อมาจึงตัดถนนพิบูลสงครามเลียบ
แม่น้ าเจ้าพระยาขึ้นเป็นสายที่สอง ในท้องที่ต าบลสวนใหญ่ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2474
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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เมื่อปี พ.ศ. 2486 เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ทางราชการ
จึงยุบจังหวัดนนทบุรีลงเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ โดยโอนอ าเภอเมืองนนทบุรีและอ าเภอ
ปากเกร็ดไปขึ้นกับจังหวัดพระนคร และโอนอ าเภอบางกรวย อ าเภอบางใหญ่ และอ าเภอบางบัวทอง
ไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรีจนกระทั่งนนทบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดอีกคร้ังในปี  พ.ศ. 2489
อ าเภอต่าง ๆ จึงกลับมาอยู่ในเขตการปกครองของทางจังหวัดตามเดิม 

ปี พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยได้ยกกิ่งอ าเภอไทรน้อยซึ่งแยกพื้นที่ปกครอง
จากอ าเภอบางบัวทองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ให้มีฐานะเป็นอ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรีจึงมีเขต
การปกครองรวม 6 อ าเภอจนถึงปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงมหาดไทยย้ายศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ไปตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ และใช้
เป็นที่ท าการมาจนถึงทุกวันน้ี 

ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดปทุมธำนี 

จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้ำนสำมโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นคร้ังที่ 2 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ งบ้ านเ รือนที่บ้ านสามโคกอีก และในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยก็ได้มีการอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่
ประเทศไทยเรียกว่า "มอญใหญ่" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น  เมือง
สำมโคก ในเวลาต่อมา 

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธำนี และเมื่อ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ค าว่า "จังหวัด" แทน "เมือง" และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อ
ใหม่จาก "ประทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" กลายเป็น จังหวัดปทุมธำนี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2475 ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอดังเช่นปัจจุบัน 

ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดสมุทรปรำกำร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2486
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2499
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2202
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ในสมัยอยุธยามีชื่อเมืองสมุทรปราการในกฎหมายซึ่งตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2178 แต่ตัว
เมืองจะตั้งอยู่ที่ใดในเวลานั้นไม่ปรากฎชัด มีหลักฐานแต่เพียงว่า ที่ปากคลองบางปลากด ฝั่งขวา
ของ แม่น้ าเจ้าพระยา มีพ่อค้าชาวฮอลันดามาตั้งห้างพักสินค้าอยู่ ณ ที่นั้นและเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรม
โกศทรงแต่งสมณทูตไปลังกากล่าวว่าออกเรือจากเมืองธนบุรีไปถึงตึกฮอลันดาที่ต าบลบางปลากด
แสดงว่าที่นั่นคงมีผู้คนอาศัยอยู่มากอาจเป็นตัวเมืองสมุทรปราการในคร้ังนั้นก็ได้ ต่อมาเมื่อ  กรุงศรี
อยุธยา เสียแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 ปรากฎหลักฐานว่า พม่าได้มาปล้นบ้านเรือนราษฎรที่ต าบลบาง
เมืองในเขตเมืองสมุทรปราการด้วย ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการบัดนี้ที่ต าบลบางเมืองเมื่อ  พ.ศ. 2362 พร้อมกับ
สร้างป้อมป้องกันเรือของข้าศึกรวม 6 ป้อมและใน พ.ศ. 2366 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสมุทรเจดีย์
บนเกาะกลางน้ าด้วย อนึ่ง สมุทรปราการ เรียกกันเป็นสามัญว่า "ปากน้ า" เพราะตัวเมืองตั้งอยู่
บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา ฝั่งซ้าย ห่างจากปากแม่น้ าเข้ามาราว 6 กิโลเมตร  

 

ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดสมุทรสำคร 
สมุทรสาครเป็นจั งหวัดชายทะเล  ตั้ งอยู่ป ากแม่น้ าท่ าจีน  หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุทรสาครเดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวจีนน า
เรือส าเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและได้พักอาศัยอยู่ เป็นจ านวนมาก จึง
เรียกว่า บ้ำนท่ำจีน ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรี
อยุธยา (พ.ศ. 2099) ได้โปรดให้ยกฐานะบ้านท่าจีนขึ้นเป็น เมืองสำครบุรี เพื่อเป็นหัวเมืองส าหรับ
เรียกระดมพลในช่วงสงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันผู้รุกรานทางทะเล 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ 4) 
ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็น เมืองสมุทรสำคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้มีพระราชด าริที่จะทรงปฏิรูปการปกครองบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และมีพระราชด าริที่จะสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้
รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 มีพระบรมีาชโองการให้ยก
ฐานะต าบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาล โดยเรียกว่า สุขำภิบำลท่ำฉลอม ถือได้ว่าเป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้น
ในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) (พ.ศ. 2456) โปรดเกล้าให้ทางราชการเปลี่ยนค าว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่ว
ทุกแห่งในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้เปลี่ยนเป็น จังหวัดสมุทรสำคร มาจวบจน
ปัจจุบัน 

ส่วนค าว่า มหำชัย ที่เรียกกันโดยทั่วไปนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ 
8 แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออกปากน้ าเมืองสาครบุรี
แทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว แต่ยังไม่ทันเสร็จทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2178
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2310
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9
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สรรเพชญที่ 9 ได้โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่าคลองมหาชัย ซึ่ง
ต่อมา ณ บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า “มหาชัย” และเป็นที่นิยมเรียก
ขานแต่นั้นเป็นต้นมา 

 
ภาพที่ 3.9 แสดงจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล 

 
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับทรัพยำกรในกำรขนส่ง 

การประเมินทรัพยากรในการขนส่งสินค้าทางถนนที่จ าเป็นส าหรับปฎิบัติการ 
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและต้องใช้เวลานานไม่ว่าจะใช้เป็นวิธีการที่ค านวณด้วย 
Exel อย่างง่ายหรือใช้ซอฟต์แวร์จัดเส้นทางและจัดตารางเวลาเดินรถก็ตาม โดยพื้นฐานแล้วเรา
จ าเป็นต้องระบุของก าหนดที่จ าเป็นส าหรับการจัดส่งพิเศษแต่ละเส้นทาง แล้วค านวณจาก
ข้อก าหนดเหล่านี้ว่าจ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะกี่คันและพนักงานขับรถกี่คนเพื่อท าปฎิบัติการนี้ใน
การจัดตารางเวลาเดินรถ ระบบซอฟต์แวร์ส าหรับการวางแผนและปฎิบัติของกลุ่มยานพาหนะ จะ
ช่วยพิจารณาข้อเรียกร้องพื้นฐานของการขนส่งและยังใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและ
ประสิทธิผลของทรัพยากรเหล่านั้นด้วย 

หลักส าคัญในการบริหารกลุ่มยานพาหนะ คือ การพิจารณาข้อเรียกร้องพื้นฐาน
ส าหรับทรัพยากรของกลุ่มยานพาหนะและการก าหนดตารางเวลาเดินรถส าหรับยานพาหนะที่ท าให้
เกิดประสิทธิผลดีส าหรับกลุ่มยานพาหนะที่มีอยู่แล้ว ทั้งหมดนี้อาจมีผลแตกต่างกันตามประเภท
ของปฎิบัติการขนส่งทางถนนที่ก าลังพิจารณาอยู่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วชุดซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้งาน
คือส าหรับการจัดส่งช่วงที่ 2 ที่เกี่ยวกับการจัดเส้นทางจัดส่งทางถนนและตารางเวลาเดินรถ เพื่อส่ง
ให้ถึงลูกค้าคนสุดท้ายหรือราคาปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกและผู้กระจายสินค้า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9
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ขนาดใหญ่ จะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับอุป
สงค์ลูกค้าในแต่ละภูมิภาค 

การน าส่งผลิตภัณฑ์จากศูนย์กระจายสินค้ามักท าโดยกลุ่มยานพาหนะจัดส่ งที่มี
ขนาดและความจุแตกต่างกันไปสิ่งที่ส าคัญพอๆกัน คือ อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ จากศูนย์
กระจายสินค้าอาจต่างกันแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น จึงเป็นการพยายามลดจ านวนยานพาหนะที่
จ าเป็นต้องใช้และเพิ่มปริมาณสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งเนื่องจากมีการแปรผันได้ตลอดเวลา
เพือ่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะท าได้โดยการเพิ่มปริมาณการบรรจุบนยานพาหนะและลดระยะ
ทางการเดินทางของยานพานะเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการน าส่งสินค้าในระดับการบริการที่ดี
ให้กับลูกค้าโดยมีระดับต้นทุนที่รับได้ 

ปฏิบัติการขนส่งช่วงแรกหรือปฏิบัติการขนส่งระยะไกล ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับจุด
จัดส่งเพียงแห่งเดียวส าหรับยานพาหนะแต่ละคันและศูนย์กระจายสินค้าแบบไม่มีการเก็บสินค้าคง
คลังหรือปฏิบัติการแบบสัญจรซึ่งจ าเป็นต้องมีระบบสินค้าผ่านคลังมาเกี่ยวข้อง 

ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าหรือผู้ให้บริการขนส่งในพื้นที่มีเป้าหมายในการวาง
แผนการเดินทางส าหรับยานพาหนะที่ด าเนินการจากศูนย์กระจายสินค้าแห่งเดียว โดยจัดส่งสินค้าที่
ทราบแน่นอนไปยังลูกค้าและตีรถเปล่ากลับไปยังศูนย์กระจายสินค้าหลังจากที่ได้เดินทางครบ
เส้นทางแล้วซึ่งมีข้อจ ากัดที่ต้องพิจารณาดังน้ี 

•  น้ าหนักหรือความจุของยานพาหนะ 
•  เวลาว่างที่ไม่ได้ปฏิบัติงานรวมใน 1 วัน 
•  เวลาขนสินค้าขึ้นและลงสินค้า 
•  ความเร็วของยานพาหนะต่างๆ 
•  ความหนาแน่นของจราจร 
•  ข้อจ ากัดในการเข้าถึงที่ตั้งของลูกค้า 

ประเภทรถยนต์ 
  แบ่งประเภทรถยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยรถยนต์ชนิดต่างๆมีรายละเอียดดังน้ี 

•  รถแวนส าหรับการขนส่ง (Car Derivative Vans) โดยสามารถบรรทุกได้
ประมาณ 250 กิโลกรัม 

•  รถยนต์น้ าหนักรวมต่ ากว่า 10.5 ตัน การออกแบบและสร้างตัวถังรถยนต์ขนาด
ใหญ่กว่ารถแวนปกติ สามารถซื้อส าเร็จรูปทั้งตัวรถ คัสซี ซึ่งน้ าหนักตัวถังตั้งแต่ 0.75 ตัน ถึง 1.5 ตัน 
ลักษณะรถยนต์จะใช้ส าหรับรรทุกน้ าหนักต่ ากว่า 10.5 ตัน และ ไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาต
ผู้ประกอบการขนส่ง 

•  รถยนต์น้ าหนัก 10.5 – 7.5 ตัน รถยนต์ประเภทนี้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถใช้
ใบอนุญาตประเภทส่วนบุคคลได้ แต่การจดทะเบียนรถยนต์ต้องจดทะเบียนในฐานะผู้รับใบอนุญาต
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ประกอบการขนส่งแบบรถยนต์สาธารณะ ตัวถังรถยนต์ก็สามารถสร้างได้ยาวถึง 6 เมตร ปกติจะซื้อ
จากผู้รับต่อตัวถังรถยนต์และหัวรถ โดยปกติตัวถังรถมีหลายรูปแบบ เช่น ตู้ ตัวถังเปิดข้าง และอีก
หลายรูปแบบ 

•  รถยนต์ขนาด 7.5 – 17 ตัน เป็นรถโครงสร้างยึดตายตัวกับพาเพลาและตัวถัง
รถยนต์ การสร้างเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตไว้ ต้องจดทะเบียนใน
ฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งแบบรถยนต์สาธารณะ และมีใบอนุญาตผู้ประกอบการ 

•  รถยนต์ขนาด 17 – 32 ปัจจุบันมีการเพิ่มจ านวนเพลามากขึ้น ฉะนั้นท าให้รถยนต์
สามารถบรรทุกได้ดีขึ้น สามารถรับน้ าหนักได้สูงสุด 32 ตัน แต่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายการ
ขนส่งและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

•  รถพ่วงเทรลเลอร์ (Articulated Vehicles) ในปัจจุบันนิยมใช้เป็นจ านวนมากใน
การขนส่งสินค้าโดยน้ าหนักรวมในการบรรทุกได้ถึง 38 ตัน 

•  รถพ่วง (Draw-Bar Vehicles) ในปัจจุบันการขนส่งซีเมนต์ หิน ทราย นิยมใช้รถ
พ่วงซึ่งน้ าหนักรวมมีถึง 35 ตัน ความยาวที่พ่วงมีถึง 18.35 เมตร สามารถถอดตู้พ่วงออกได้ ต่อ
บางคร้ังต่อตู้พ่วงถึง 3 ช่วง 

 
ภาพที่ 3.10 น้ าหนักของรถบรรทุก 
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นิยำมศัพท์ 

 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Accounting การบัญชี กระบวนการจัดการในส่วนของ
บันทึกรายการทางการค้า  

Aerial service aircraft อากาศยานบริการอากาศยาน สิ่งหรือเคร่ืองที่สามารถบินได้โดย
ได้รับการรองรับจากอากาศ 

Agent ตัวแทน หมายถึง อ านาจท าการแทนบุคคล
อีกคนหนึ่งเรียกว่า ตัวการ และ
ตัวแทนตกลงจะท าการน้ัน 

Aircaft เคร่ืองบินหรืออากาศยาน อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่า
อากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้
พลังงานกลแก่อากาศ 

Airport สนามบิน พื้นที่ที่ก าหนดไว้บนพื้นดินหรือ
น้ าส าหรับใช้ทั้งหมด 

Bare boat a demise 
charter 

เรือเปลือยเปล่ากฎการตาย เรือที่ปลดระวางแล้ว 

Berth ต าแหน่ง ที่ , ที่ตั้ง , หน้าที่ 

Birect sales ขายตรง การท าตลาดสินค้า 

Book cases กรณีหนังสือ เคร่ืองหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียง
หรือค าพูด เช่น อ่านหนังสือ เขียน
หนังสือ 

Cabinets ตู ้ เคร่ืองเรือนส าหรับเก็บ หรือใส่
สิ่งของ 

Cart เกวียน ยานชนิดหนึ่ง มีล้อ ๒ ล้อ ใช้ควาย
หรือวัวเทียม ลักษณนามว่า เล่ม 
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Capital เมืองหลวง เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลและ
เป็ นศู นย์ ก ล า งส า คั ญในก า ร
บริหารประเทศ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Chairs เกา้อี้ ที่นั่งมีขา ยก หรือย้ายได้ 

Common carrier ผู้ให้บริการทั่วไป การกระท าหรือด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล 

Commuter service บริการรถโดยสาร รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตาม
ทางที่ก าหนดไว้ 

Compact firc  resistant 
safed 

ป้องกันสนิมได้อย่างปลอดภัย ใช้วิธีการการเคลือบผิวเหล็ก เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เนื้อเหล็กสัมผัสกับ
น้ าและอากาศโดยตรง  

Competition การแข่งขัน การที่คู่ต่อสู้ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป
แย่งชิงกันเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

Contact carrier ผู้ให้บริการที่ติดต่อ ผู้ให้บริการจะเชื่อมโยงลูกค้าเข้า
กับเทคโนโลยีรับส่ง 

Container ภาชนะ เคร่ืองใช้ เช่นจาน ชาม ถ้วย 
ตะกร้า หม้อ ส าหรับใส่สิ่งของ
ต่าง ๆ 

Container system ระบบตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่งทางทะเลที่พัฒนาขึ้น
เน่ืองจากความจะเป็นของสภาพ
และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  

Control ควบคุม คุมตั วห รือกั กขั งผู้ ถู ก จับโดย
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ในระหว่างสืบสวน 

Conventional ตามธรรมเนียม ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง 
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Delivery note บันทึกการส่งมอบ มอบ,มอบให้,น าไปให้,ส่งให้ 

Desks tables โต๊ะท างาน ที่ท างาน, โต๊ะเขียนหนังสือ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Dignified fire resistant 
safes 

ตู้เซฟทนไฟที่สวยงาม ตู้ที่ท าขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ 
เพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจาก
การโจรกรรม 

Discriminate เห็นความแตกต่าง การเปรียบเทียบ ,การเทียบเคียง
ความแตกต่าง,ความตรงข้าม 

Door to Door service บริการถึงบ้าน ปฏิบัตรัิบใช้ ให้ความสะดวก 

Double line เส้นคู่ เข้ากันได้ 

Economic waste เสียทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจหนึ่ง ๆ เป็นผลมาจาก
กระบวนการซึ่ ง เกี่ ย วข้ องทั้ ง
วิ วั ฒน า ก า รท า ง เ ท ค โนโล ยี 
ประวัติศาสตร์ 

Economies of scale การประหยัดต่อขนาด การใช้ตามฐานะของตนเองรู้จัก
ประมาณตน ไม่ฟุ่มเฟือย 

Economy เศรษฐกิจ ง านที่ เ กี่ ย ว กั บก า รผลิ ต  ก า ร
จ าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภค
ใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน 

Emexgency goods สินค้าที่อันตราย สิ่งของที่ในตัวมันเองโดยส่วน

ใหญ่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ สามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

External group กลุ่มภายนอก ผล กระทบต่อกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้

เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกรรมทาง

เศรษฐศาสตร์ 
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Franchise สิทธิพิเศษ อ านาจหรือประโยชน์ที่เหนือไป

จากปกติธรรมดา 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Freight forworder ผู้จัดส่งสินค้า ผู้ที่ต้องการส่งสินค้าออกไปยัง

ต่างประเทศ 

Good ดี ดี 

Graphic กราฟฟิค การแสดงภาพด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์  

Green label ฉลากสีเขียว ฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นฉลากประเภท 1 ซึ่งมี
องค์กรกลางเป็นผู้ให้การรับรอง 
ก า ร ติ ด ฉ ล า ก บนสิ น ค้ า เ พื่ อ
ต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่า 
สินค้าที่ได้รับการรับรอง 

Green system ระบบสีเขียว อุตสาหกรรมที่ ยึ ดมั่ น ในการ
ประกอบกิจการที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วยการมุ่ง เนั้นใน
เร่ืองของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนือง 

Gun pistol safes ตู้เซฟปืนพก ตู้เซฟส าหรับใส่ปืนหรืออาวุธ
โดยเฉพาะ 
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Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน มักถูกใช้ในความหมายที่รองรับ

การใช้งานของประชาชน 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Internal group กลุ่มภายใน กลุ่ ม ไ ด้ เ รี ยน รู้ ถึ งพฤติ ก ร รม 

ทัศนคติ และการเข้าใจคน ที่ให้

กลุ่ม รู้วิธีแก้ ไขปัญหา ยอมรับ

พัฒนาตนและรับรู้ตนเอง เรียนรู้

ปฏิกิริยาภายในกลุ่ม กระตุ้นใน

บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

การอยู่ในสังคม และเป็นการใช้

กระบวนการกลุ่ม เป็นแนวทางให้

เกิดความร่วมมือที่ดีต่อการพัฒนา

องค์กร 

Invoice ใบแจ้งหน้ี เอกสารที่ออกโดยบริษัทผู้ขาย

สินค้าเพื่อให้ลูกค้าช าระเงิน 

living chairs เก็าอี้น่ังเล่น ที่นั่งสูงกว่าปกติ 

Local main line สายหลักในท้องถิ่น ถนนสายหลักๆของท้องถิ่น 

Lump-sum basis charter กฎบัตรรายเดือน ข้อตกลงหรือข้อบังคับของบัตร

รายเดือน 

Maintenance ซ่อมบ ารุง ท าสิ่งช ารุดให้อยู่ในสภาพดี  

Mission หน้าที่ กิจที่จะต้องท าด้วยความ
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รับผิดชอบ 

mixed ผสม รวมกันเข้า 

Modern  resistant safes ตู้เซฟทนสมัยใหม่ ตู้นิรภัยแบบใหม่ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

modern office chair เก็าอี้ส านักงานที่ทันสมัย เก็าอี้ท างานแบบใหม่ 

Monopoly ผู้ผูกขาด สามารถเพิ่มีาคาหรือตัดคู่แข่ง 

multi - task chairs เก็าอี้อเนกประสงค์ เก็าอี้น่ังและท างานได้ 

New road ถนนใหม่ เส้นทางที่เกิดขึ้นมาใหม่ 

Operation การท างาน 
การกระท าที่ก่อให้เกิดผลอย่างใด

อย่างหนึ่ง 

Partitions พาร์ทิชัน การแบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ให้เป็น

ส่วนๆ 

People คน มนุษย์ 

Planning การวางแผน การคิดกระบวนการ 

Public utility กิจการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะที่ จั ดท า เพื่ อ

อ านวยประโยชน์แก่ประชาชนใน

สิ่งอุปโภค 

Private aircraft เคร่ืองบินส่วนตัว เคร่ืองร่อนบนอากาศ 
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Private carrier ผู้ให้บริการเอกชน การให้บริการข้อมูล หรือการให้

ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป 

Project sales ขายโครงการ เงินตราที่ โรงงานบริจาคช่วย

ส่วนรวม  

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Puties หน้าที่ กิจที่จะต้องท า กิจที่ควรท า วงแห่ง

การงาน  ถ้าสิ่งใดที่มีข้อก าหนดว่า 

ต้อง นั่นคือต้องท าถ้าไม่ท าก็ไม่ท า

ตามหน้าที่  หน้าที่ที่ เราต้องไป

เลือกตั้ง ถ้าไม่ไปก็จะถูกตัดสิทธิ

บางอย่าง แต่ถ้าควรท าก็เป็นการ

ใ ช้ ม โนธ ร รมแล้ ว ที่ ผู้ นั้ น จ ะ

ด าเนินการอย่างไรไม่ท าก็ไม่ผิด 

แต่สังคมจะมองเชิงลบไป ทุกคน

เกิดมาจึงมีหน้าที่ทุกคนตั้งแต่เกิด

จนวายชน   

Quay ท่าเรือ อาณาบริเวณพื้นที่ส าหรับให้เรือ

เ ข้ า จ อด เที ย บท่ า  มี ก า รทอด

สมอเรือ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนิน

กิจกรรมีะหว่างเรือกับชายฝั่ง เช่น 

การขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นสู่ฝั่ง 

หรือจากเรือลงเรือ 
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Railroad transportation การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า

โดยใช้รถไฟ 

Rate of services อัตราบริการ อัตราค่าบริการ 

Receipt ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่ผูรั้บเงินออกให้กับ 

ผู้จ่ายเงิน 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Receive report รับรายงาน ร า ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ

กระบวนการศึกษา ตรวจสอบ 

Relief supplies วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป

เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว 

ก ร ะ ด า ษ ค า ร์ บ อน  ล ว ด เ ย็ บ

ก ร ะ ด า ษ  เ ท ป  ก า ว  ต ะ ปู 

น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 

Rights สิทธิมนุษยชน สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่า

เทียมกัน มีศักดิ์ศรี 

Road Transportation การขนส่งทางถนน การขนส่งทางบก 

Roles บทบาท การท าตามหน้าที่ที่สังคมก าหนด

ไว้ 

Rural commuter ผู้โดยสารในชนบท ส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขต

เทศบาล 
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Safes ตู้นิรภัย ตู้ที่เก็บทรัพย์สิน หรือของมีค่าที่

ท าขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ 

Safety ความปลอดภัย ที่ไม่มีภัยตราย 

Seasonal ฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง 

และฤดูหนาว 

Security electronic safe ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ ตู้นิรภัยแบบระบบไฟฟ้า 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Service industry อุตสาหกรรมบริการ การประกอบกิจกรรมเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ ความพึงพอใจ และ

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับ

ผู้ใช้บริการ โดยใช้แรงงานเป็น

หลัก ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการ

บริการเพียงอย่างเดียว หรือมีสิ่ง

อันประกอบด้วยก็ได้ 

Services บริการ ปฏิบัติรับใช้, ปรนนิบัติ, ช่วยให้

ความสะดวกต่าง ๆ 

Shelving system ชั้นวางของและชั้น
อุตสาหกรรม 

เป็นชั้นวางสินค้าที่สามารถ

เคลื่อนย้ายได้ 

Single line บรรทัดเดียว บรรทัดเดียว 

Sledge เลื่อน เคลื่อนย้าย 

Speed ความเร็ว ขนาดของก า รก ระจั ดที่ วั ต ถุ
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เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา 

จัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ ใช้หน่วย

เดียวกับอัตราเร็วหรือรวดเร็ว 

Technical Limitation ข้อ จ ากัด ด้านเทคนิค การวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ 

Through main line ผ่านสายหลัก การใช้เส้นทางผ่านสายหลัก 

time charter เวลาเช่า การซื้อเวลา 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Tourism การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

หรือท าร่างกายและจิตใจให้สบาย

ไม่คิดอะไรใดๆ 

Traffic การจราจร การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า 

หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ 

Transportation การขนส่ง การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจาก

ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  

Vision วิสัยทัศน์ การมองภาพอนาคตของผู้น าและ

สมาชิกในองค์กร และก าหนด

จุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับ

ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้า

ด้ ว ย กั น  แ ล้ ว มุ่ ง สู่ จุ ด ห ม า ย

ปลายทางที่ ต้ องการจุดหมาย

ปลายทางที่ต้องการ จุดหมาย

ปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้า
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ทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้ 

Voyage charter การเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางโดยใช้ยานพาหนะ

หรือไม่ใช้ก็ได้ เพื่อไปพักผ่อน

หย่อนใจและสนุกสนาน 

Water transportation การขนส่งทางน้ า พาหนะที่เคลื่อนที่บนน้ า ซึ่งเป็น

การขนส่งทั้งทางแม่น้ าล าคลอง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

บทที ่4 

กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ 
จากการที่ได้เข้าศึกษากระบวนการขนส่งมาม่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

กรณีศึกษา    บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.  กระบวนกำรขนส่งมำม่ำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการ

ผลิตและจ าหน่ายบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป  โดยมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความพึง

พอใจสูงสุดของผู้บริโภค และให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทฯ 

ได้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตของทางบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ใน

การควบคุมราคาและคุณภาพของสินค้าเหล่านั้น อีกทั้งการร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่ อน า

ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ทางด้านการขายบริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทที่มีการประกอบกิจการทางด้านการขายและจัดส่ง 

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในกลุ่มบริษัท ให้มากขึ้นและเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค 

ดังนั้นกระบวนการขนส่งจะต้องมีการวางแผนงานในการขนส่งที่ดี มีขั้นตอนการ
ขนส่งที่ถูกต้อง รวมไปถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพจากการที่ได้ศึกษาแผนกขนส่งมีการวางแผน
และขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังน้ี 

-การวางแผนการขนส่ง เร่ิมจากการดูแผนการจัดส่งจากฝ่ายขายตามวัน เวลา 
สถานที่  ที่ฝ่ ายขายตกลงกับลูกค้า  แผนกขนส่งจะท าการตรวจสอบเส้นทางจากแผนที่              
พนักงานขับรถจะท าการจัดเตรียมรถ จัดเตรียมอุปกรณ์ ตรวจเช็คสภาพรถก่อนท าการจัดส่ง 

-การบริหารจัดการขั้นตอนการจัดเรียงสินค้า จะมีการตรวจเช็คสินค้าไปพร้อมกัน 
ในการวางสินค้าจะท าการวางโดยน าสินค้าที่มีน้ าหนักมากให้อยู่ ด้านใน สินค้าที่มีขนาดใหญ่อยู่
ด้านใน สินค้ามีน้ าหนักเบาอยู่ถัดออกมา สินค้าที่มีขนาดเล็กอยู่ถัดออกมา สินค้าที่มีน้ าหนักไม่เกิน 
10 กิโลกรัม จะวางซ้อนกันไม่เกิน 3 ชั้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
สินค้า การหยิบจับ ยกขึ้น-ลง วิธีนี้จะช่วยให้สินค้าปลอดภัยและมีความสะดวกในขั้นตอนการส่ง
มอบสินค้าให้ลูกค้า ท าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดโดยใช้เคร่ืองมือช่วย เช่น
ลิฟท์ขนส่งสินค้า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนย้าย ยกขึ้น-ลงสินค้า ซึ่งจะช่วยให้การท างานมี
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 4.1 การวางซ้อนสินค้าไม่เกิน 3 ชั้น 

-ขั้นตอนการด าเนินงานขนส่ง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการปฎิบัติงาน
ของพนักงานจัดส่งที่ต้องน าสินค้าไปส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยและ
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีขั้นตอนการปฎิบัติงานดังนี้ 

1.  พนักงานฝ่ายขายท าการตรวจเช็คสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีสินค้า
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรือไม่ และท าการติดต่อกับแผนกคลังสินค้าให้จัดเตรียมสินค้า
ไว้เพื่อท าการจัดส่ง ( กรณีที่สินค้าไม่มีจะท าการสั่งผลิตไปที่ฝ่ายผลิต ) 

2.  พนักงานฝ่ายขายท าการติดต่อแผนกขนส่ง เพื่อให้จัดส่งสินค้าตามแผนงาน
หรือ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ที่ฝ่ายขายตกลงกับลูกค้า 

3.  แผนกขนส่งท าการดูเส้นทางการจัดส่งตามที่ฝ่ายขายให้ข้อมูล ตรวจสอบ
เส้นทางโดยดูจากแผนที่ พนักงานจัดส่งท าการจัดเตรียมรถตามล็อตสินค้าที่ก าหนด ตรวจเช็คสภาพ
รถ และจัดเตรียมอุปกรณ์ 

4.  ฝ่ายผลิตท าการโอนสินค้ามาที่คลังจัดเก็บ เพื่อรอการเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถไป
ส่งลูกค้า พนักงานจัดส่งท าการขับรถไปคลังสินค้าเพื่อท าการโหลดสินค้าขึ้นรถโดยใช้อุปกรณ์ 
Forklift ในการน าสินค้าขึ้นรถ และพนักงานอยู่บริเวณท้ายรถเพื่อท าการจัดเรียงสินค้าตามล็อต 
สินค้าส่งหลังอยู่ด้านใน สินค้าส่งก่อนอยู่ด้านนอก แต่ท าการจัดเรียงโดยใช้หลักสินค้าน้ าหนักมาก
อยู่ใน น้ าหนักน้อยอยู่นอก และสินค้าที่มีน้ าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม จะท าการเรียงซ้อนกันไม่เกิน 
3 ชั้น และมีการตรวจเช็คสินค้า 

5.  หัวหน้าคลังสินค้าน าใบส่งสินค้าและใบรับสินค้าให้พนักงานจัดส่ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ชื่อบริษัทลูกค้า ที่อยู่ลูกค้า เบอร์ติดต่อลูกค้า ชื่อสินค้าและรสชาติผลิตภัณฑ์ ชื่อ
พนักงานจัดส่ง ช่องลูกค้าตอบรับหรือเซ็นรับ วันที่รับสินค้า 
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ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างใบส่งสินค้า 

6. พนักงานจัดส่งท าการขับรถไปส่งสินค้าให้ลูกค้าตามใบส่งสินค้า 

7. เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง พนักงานจัดส่งท าการยกสินค้าลง โดยใช้ลิฟท์ขนส่ง
สินค้าน าสินค้าลง น าใบส่งสินค้าให้ลูกค้าตอบรับหรือเซ็นรับ พร้อมกับตรวจเช็คสินค้า 

8. พนักงานจัดส่งท าการขับรถกลับบริษัท และน าใบส่งสินค้ากลับมาที่แผนก
ขนส่ง เพื่อเป็นหลักฐานว่าลูกค้าได้รับสินค้าและทางขนส่งได้ท าการจัดส่งสินค้าเรียบร้อย 

9. พนักงานฝ่ายขายท าการโทรศัพท์สอบถามลูกค้าว่าได้สินค้าตรงตามวัน เวลา 
และสินค้าเสียหายหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 รถที่ก าลังออกส่งสินค้า 
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ในมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดส่ง ทางบริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงาน
จัดส่งให้เรียนรู้ทางด้านการปฏิบัติงาน ทางกฎหมาย และการให้บริการ อีกทั้งพนักงานจัดส่งหรือ
พนักงานขับรถจะต้องมีใบอนุญาตในการขับขี่ ก่อนใช้งานมีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน     
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางบริษัทจะมีค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานจัดส่งที่ประสบอุบัติเหตุ ถ้า
สินค้าเกิดความเสียหายทางบริษัทจะท าการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ลูกค้า  

การเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการขนส่งนี้เร่ิมตั้งแต่ การจ้าง บริษัท สหพัฒน

พิบูล จ ากัด (มหาชน) ที่มีคุณสมบัติพร้อมในการจัดส่งสินค้า และราคาในการจ้างไม่สูงมาก เพื่อให้

เกิดความประหยัดในค่าใช้จ่ายรวมไปถึงช่วยในการลดต้นทุนในด้านการจัดส่ง บุคลากรที่มีความ

พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสามารถในการเคลื่อนย้าย การจัดส่งได้อย่างช านาญและรวดเร็ว 

นอกจากนี้ยังมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนที่จะท าการขนส่ง 

  

ภาพที่ 4.4 การฝึกอบรมพนักงานในการขนส่ง  

2.  ปัญหำและอุปสรรคในกระบวนกำรขนส่งมำม่ำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จากการที่ได้เข้าศึกษาขั้นตอนการขนส่งมาม่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของ
บริษัท ซึ่งได้รับความรู้และได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขนส่งมาม่า พอ
สรุปได้ดังนี้ 

2.1  ปัญหาทางฝ่ายผลิต 
ปัญหานี้เกิดจากการที่มีออเดอร์มากจึงท าให้ฝ่ายผลิต ผลิตสินค้าไม่ทัน ซึ่งอาจท า

ให้การขนส่งล่าช้า และอาจไม่ทันตามก าหนด 
2.2  ปัญหาพื้นที่ในการโหลดสินค้า 
ในการโหลดสินค้าพื้นที่ด้านหน้าคลังมีสิ่งของที่ไม่ใช้วางกีดขวางทางรถที่จะเข้า 

ไปโหลดสินค้าขึ้นรถ ซึ่งอาจท าให้ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย 
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ภาพที่ 4.5 สิ่งของวางกีดขวางทางรถ 

2.3 บรรทุกสินค้าได้น้อย  
ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปมีลักษณะกรอบและแตกหักง่ายและน้ าหนักเบาเรียง

ซ้อนกันได้ไม่มากนัก การขนส่งที่ไม่ระมัดระวังอาจจะท าให้สินค้าช ารุดหรือเสียหายได้ ซึ่งการ
ขนส่งอาจจะขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการบรรจุสินค้าจะส่งผลให้การบรรจุสินค้า
ได้จ านวนที่น้อยและท าให้เสียเวลาในการขนส่งหลายคร้ังในสถานที่เดิมๆ ดังนั้นระวางรถบรรทุกที่
จ ากัดด้วยความยาว ความสูง ตามกฎหมาย จึงบรรทุกสินค้าได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้า
ประเภทอ่ืน 
 2.4 ปัญหาพื้นฐานอ่ืนๆ เช่น ความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ จราจรติดขัด สภาพ
อากาศที่มีการเปลี่ยนไปจากปกติ ในช่วงเวลาที่มากกว่าช่วงฤดูกาลหรือช่วง กลางปี ซึ่งการ
แปรปรวนของสภาพอากาศอาจจะท าให้การขนส่งเกิดปัญหาระหว่างทางได้เพราะไม่สามารถ
คาดคะเนกับสภาพอากาศและภัยต่างๆได้ อาจท าให้การขนส่งเกิดความล่าช้า 
 ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล ที่ท าให้ได้รับผลกระทบ 

โดยเฉพาะเร่ืองเวลาที่จะต้องเสียไป เพราะฉะนั้นทางภาครัฐ หรือทางต ารวจจราจร ก็ได้มีการ

พยายามวางแผนเพื่อขจัดปัญหานี้ไปให้ได้ แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ท าให้ต้องเผชิญ

ปัญหาการจราจรบนท้องถนนที่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ 

 จากปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาทางด้านจัดการจัดการขนส่งมีปัญหา
เนื่องจากว่าไม่มีทางเลือกอ่ืนใดนอกจากถนนส าหรับรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้าออกจากโรงงาน
ไปสู่ศูนย์กระจายสินค้า เมื่อเจอสภาวะภัยพิบัติถนนก็ใช้การไม่ได้ อาจท าให้ถนนถูกตัดขาด
รถบรรทุกวิ่งผ่านไม่ได้ มีผลให้การส่งมอบสินค้าล่าช้าได้และไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
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ภาพที่ 4.6 ถนนตัดขาดที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 

3. เผยแพร่ผลกำรศึกษำของโครงกำรให้กับผู้ที่สนใจ 
สามารถให้ผู้ที่สนใจน าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในทางการศึกษาและได้ทราบถึง

กลยุทธ์ในการขนส่งที่สามารถช่วยในเร่ืองลดค่าใช้จ่ายในการลดต้นทุน 
4. น ำผลกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต มีความ
มุ่งมานะอดทน เพียรพยายาม และใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานและการ
ด าเนินชีวิตได้ 
5. น ำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนคุณธรรม มำปรับใช้ในเร่ืองของควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
ขนส่งตรงต่อเวลำ  

สามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณธรรม มาปรับใช้ในเร่ืองของ
ความซื่อสัตย์ สุจริต ขนส่งตรงต่อเวลาได้และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ตัดสินใจ เผชิญปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน 

 



 
 

 

 

 

 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
จากการศึกษา กระบวนการขนส่งมาม่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีศึกษา

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ท าให้ทราบถึง ขั้นตอนการขนส่งมาม่าในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ตั้งแต่ การวางแผน การจัดเรียงสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรฐานความปลอดภัย การ
เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการขนส่งจะต้องมีการวางแผนงานในการขนส่งที่ดี มีขั้นตอนการขนส่ง
ที่ถูกต้อง รวมไปถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพจากการที่ได้ศึกษาแผนกขนส่งมีการวางแผนเร่ิม
จากการดูแผนการจัดส่งจากฝ่ายขายตามวัน เวลา สถานที่ ที่ฝ่ายขายตกลงกับลูกค้า แผนกขนส่งจะ
ท าการตรวจสอบเส้นทางจากแผนที่รวมไปถึง พนักงานขับรถจะท าการจัดเตรียมรถ จัดเตรียม
อุปกรณ์ ตรวจเช็คสภาพรถก่อนท าการจัดส่ง ในการวางสินค้าจะท าการวางโดยน าสินค้าที่มีน้ าหนัก
มากให้อยู่ ด้านใน สินค้าที่มีขนาดใหญ่อยู่ด้านใน สินค้ามีน้ าหนักเบาอยู่ถัดออกมาเพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายและการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในการด าเนินงานในการขนส่งของพนักงาน
ที่ต้องน าสินค้าไปส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย ในการขนส่งมาม่าใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลของบริษัท ซึ่งได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
ขนส่งจากปัญหาปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล ที่ท าให้ได้รับผลกระทบ 
โดยเฉพาะเร่ืองเวลาที่จะต้องเสียไปที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาทางด้านจัดการจัดการขนส่งมี
ปัญหาเนื่องจากว่าการขนส่งไม่มีทางเลือกอ่ืนใดนอกจากถนนส าหรับรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง
สินค้าออกจากโรงงานไปสู่ศูนย์กระจายสินค้า เมื่อเจอสภาวะภัยพิบัติ ถนนก็ใช้การไม่ได้ อาจท าให้
ถนนถูกตัดขาดรถบรรทุกวิ่งผ่านไม่ได้ มีผลให้การส่งมอบสินค้าล่าช้าและไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 

 
ข้อเสนอแนะ 

คณะผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  
น าไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขดังนี้ 

1 . ควรมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอเร่ืองการใช้รถใช้ถนน
ความไม่ประมาทในการขับขี่รถและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม เช่น GPS
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ภาพที่ 5.1 GPS ติดรถยนต์ 

2.  ควรน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาช่วยในการวางแผนเส้นทาง
การจัดส่ง เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการท างานมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 5.2 โปรแกรมขนส่งส าเร็จรูป 

3.  ควรมีการคัดแยกสิ่งของที่ไม่ใช้ออกจากพื้นที่ในการท างาน เพื่อให้สะดวกต่อ
การเคลื่อนย้ายสินค้า 

4.  ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น โดยใช้เส้นทางอ่ืน ถึงแม้เส้นทาง
จะมีระยะทางที่ไกลกว่าเส้นทางปกติ เพื่อที่จะส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือ
ก าหนดเวลา 

5.  ควรมีการติดตามข่าวสาร สภาพอากาศจากสื่อต่างๆล่วงหน้า เพื่อน ามาวางแผน
เส้นทางหรือปรับแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
ภาพที่ 5.3 การติดตามข่าวสารสภาพอากาศ 
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6.  ควรมีการตรวจเช็ครถ อุปกรณ์ และพนักงานจัดส่งก่อนปฏิบัติงานให้ละเอียด
เพื่อความพร้อมในการท างาน รวมไปถึงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ  
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ภาพที่ 5.1 GPS ติดรถยนต์ 

2.  ควรน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาช่วยในการวางแผนเส้นทาง
การจัดส่ง เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการท างานมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 5.2 โปรแกรมขนส่งส าเร็จรูป 

3.  ควรมีการคัดแยกสิ่งของที่ไม่ใช้ออกจากพื้นที่ในการท างาน เพื่อให้สะดวกต่อ
การเคลื่อนย้ายสินค้า 

4.  ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น โดยใช้เส้นทางอ่ืน ถึงแม้เส้นทาง
จะมีระยะทางที่ไกลกว่าเส้นทางปกติ เพื่อที่จะส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือ
ก าหนดเวลา 

5.  ควรมีการติดตามข่าวสาร สภาพอากาศจากสื่อต่างๆล่วงหน้า เพื่อน ามาวางแผน
เส้นทางหรือปรับแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
ภาพที่ 5.3 การติดตามข่าวสารสภาพอากาศ 
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6.  ควรมีการตรวจเช็ครถ อุปกรณ์ และพนักงานจัดส่งก่อนปฏิบัติงานให้ละเอียด
เพื่อความพร้อมในการท างาน รวมไปถึงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ  
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นิยามศัพท์ 
 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Accounting การบัญชี กระบวนการจัดการในส่วนของ
บันทึกรายการทางการค้า  

Aerial service aircraft อากาศยานบริการอากาศยาน สิ่งหรือเคร่ืองที่สามารถบินได้โดย
ได้รับการรองรับจากอากาศ 

Agent ตัวแทน หมายถึง อํานาจทําการแทนบุคคล
อีกคนหนึ่งเรียกว่า ตัวการ และ
ตัวแทนตกลงจะทําการน้ัน 

Aircaft เคร่ืองบินหรืออากาศยาน อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่า
อากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้
พลังงานกลแก่อากาศ 

Airport สนามบิน พื้นที่ที่กําหนดไว้บนพื้นดินหรือ
น้ําสําหรับใช้ทั้งหมด 

Bare boat a demise 
charter 

เรือเปลือยเปล่ากฎการตาย เรือที่ปลดระวางแล้ว 

Berth ตําแหน่ง ที่ , ที่ตั้ง , หน้าที่ 

Birect sales ขายตรง การทําตลาดสินค้า 

Book cases กรณีหนังสือ เคร่ืองหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียง
หรือคําพูด เช่น อ่านหนังสือ เขียน
หนังสือ 

Cabinets ตู ้ เคร่ืองเรือนสําหรับเก็บ หรือใส่
สิ่งของ 

Cart เกวียน ยานชนิดหนึ่ง มีล้อ ๒ ล้อ ใช้ควาย
หรือวัวเทียม ลักษณนามว่า เล่ม 
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ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Capital เมืองหลวง เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลและ
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง สํ า คั ญ ใ น ก า ร
บริหารประเทศ 

Chairs เกา้อี้ ที่นั่งมีขา ยก หรือย้ายได้ 

Common carrier ผู้ให้บริการทั่วไป การกระทําหรือดําเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล 

Commuter service บริการรถโดยสาร รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตาม
ทางที่กําหนดไว้ 

Compact firc  resistant 
safed 

ป้องกันสนิมได้อย่างปลอดภัย ใช้วิธีการการเคลือบผิวเหล็ก เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เนื้อเหล็กสัมผัสกับ
น้ําและอากาศโดยตรง  

Competition การแข่งขัน การที่คู่ต่อสู้ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป
แย่งชิงกันเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

Contact carrier ผู้ให้บริการที่ติดต่อ ผู้ให้บริการจะเชื่อมโยงลูกค้าเข้า
กับเทคโนโลยีรับส่ง 

Container ภาชนะ เคร่ืองใช้ เช่นจาน ชาม ถ้วย 
ตะกร้า หม้อ สําหรับใส่สิ่งของ
ต่าง ๆ 

Container system ระบบตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่งทางทะเลที่พัฒนาขึ้น
เน่ืองจากความจะเป็นของสภาพ
และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  

Control ควบคุม คุม ตั ว ห รื อ กั ก ขั ง ผู้ ถู ก จั บ โ ด ย
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ในระหว่างสืบสวน 

Conventional ตามธรรมเนียม ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง 
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ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

Delivery note บันทึกการส่งมอบ มอบ,มอบให้,นําไปให้,ส่งให้ 

Desks tables โต๊ะทํางาน ที่ทํางาน, โต๊ะเขียนหนังสือ 

Dignified fire resistant 
safes 

ตู้เซฟทนไฟที่สวยงาม ตู้ที่ทําขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ 
เพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจาก
การโจรกรรม 

Discriminate เห็นความแตกต่าง การเปรียบเทียบ ,การเทียบเคียง
ความแตกต่าง,ความตรงข้าม 

Door to Door service บริการถึงบ้าน ปฏิบัตรัิบใช้ ให้ความสะดวก 

Double line เส้นคู่ เข้ากันได้ 

Economic waste เสียทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจหนึ่ง ๆ เป็นผลมาจาก
ก ร ะ บ ว น ก า ร ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทั้ ง
วิ วั ฒ น า ก า ร ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี 
ประวัติศาสตร์ 

Economies of scale การประหยัดต่อขนาด การใช้ตามฐานะของตนเองรู้จัก
ประมาณตน ไม่ฟุ่มเฟือย 

Economy เศรษฐกิจ ง า น ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร
จําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภค
ใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน 

Emexgency goods สินค้าที่อันตราย สิ่งของที่ในตัวมันเองโดยส่วน

ใหญ่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ สามารถ

นํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

External group กลุ่มภายนอก ผล กระทบต่อกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้

เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกรรมทาง

เศรษฐศาสตร์ 
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Franchise สิทธิพิเศษ อํานาจหรือประโยชน์ที่เหนือไป

จากปกติธรรมดา 

Freight forworder ผู้จัดส่งสินค้า ผู้ที่ต้องการส่งสินค้าออกไปยัง

ต่างประเทศ 

Good ดี ดี 

Graphic กราฟฟิก การแสดงภาพด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์  

Green label ฉลากสีเขียว ฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นฉลากประเภท 1 ซึ่งมี
องค์กรกลางเป็นผู้ให้การรับรอง 
ก า ร ติ ด ฉ ล า ก บ น สิ น ค้ า เ พื่ อ
ต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่า 
สินค้าที่ได้รับการรับรอง 

Green system ระบบสีเขียว อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ ยึ ด มั่ น ใ น ก า ร
ประกอบกิจการที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วยการมุ่ง เนั้นใน
เร่ืองของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนือง 

Gun pistol safes ตู้เซฟปืนพก ตู้เซฟสําหรับใส่ปืนหรืออาวุธ
โดยเฉพาะ 

Infrastructure 
 

โครงสร้างพื้นฐาน มักถูกใช้ในความหมายที่รองรับ

การใช้งานของประชาชน 
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Internal group กลุ่มภายใน ก ลุ่ ม ไ ด้ เ รี ย น รู้ ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม 

ทัศนคติ และการเข้าใจคน ที่ให้

กลุ่ม รู้วิธีแก้ ไขปัญหา ยอมรับ

พัฒนาตนและรับรู้ตนเอง เรียนรู้

ปฏิกิริยาภายในกลุ่ม กระตุ้นใน

บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

การอยู่ในสังคม และเป็นการใช้

กระบวนการกลุ่ม เป็นแนวทางให้

เกิดความร่วมมือที่ดีต่อการพัฒนา

องค์กร 

Invoice ใบแจ้งหน้ี เอกสารที่ออกโดยบริษัทผู้ขาย

สินค้าเพื่อให้ลูกค้าชําระเงิน 

living chairs เก็าอี้น่ังเล่น ที่นั่งสูงกว่าปกติ 

Local main line สายหลักในท้องถิ่น ถนนสายหลักๆของท้องถิ่น 

Lump-sum basis charter กฎบัตรรายเดือน ข้อตกลงหรือข้อบังคับของบัตร

รายเดือน 

Maintenance ซ่อมบํารุง ทําสิ่งชํารุดให้อยู่ในสภาพดี  

Mission หน้าที่ กิจที่จะต้องทําด้วยความ

รับผิดชอบ 

mixed ผสม รวมกันเข้า 

Modern  resistant safes ตู้เซฟทนสมัยใหม่ ตู้นิรภัยแบบใหม่ 
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modern office chair เก็าอี้สํานักงานที่ทันสมัย เก็าอี้ทํางานแบบใหม่ 

Monopoly ผู้ผูกขาด สามารถเพิ่มีาคาหรือตัดคู่แข่ง 

multi - task chairs เก็าอี้อเนกประสงค์ เก็าอี้น่ังและทํางานได้ 

New road ถนนใหม่ เส้นทางที่เกิดขึ้นมาใหม่ 

Operation การทํางาน 
การกระทําที่ก่อให้เกิดผลอย่างใด

อย่างหนึ่ง 

Partitions พาร์ทิชัน การแบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ให้เป็น

ส่วนๆ 

People คน มนุษย์ 

Planning การวางแผน การคิดกระบวนการ 

Public utility กิจการสาธารณูปโภค บริก ารส าธ ารณะ ที่ จั ดทํ า เพื่ อ

อํานวยประโยชน์แก่ประชาชนใน

สิ่งอุปโภค 

Private aircraft เคร่ืองบินส่วนตัว เคร่ืองร่อนบนอากาศ 

Private carrier ผู้ให้บริการเอกชน การให้บริการข้อมูล หรือการให้

ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป 

Project sales ขายโครงการ เงินตราที่ โรงงานบ ริจาคช่วย

ส่วนรวม  
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Puties หน้าที่ กิจที่จะต้องทํา กิจที่ควรทํา วงแห่ง

การงาน  ถ้าสิ่งใดที่มีข้อกําหนดว่า 

ต้อง นั่นคือต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่ทํา

ตามหน้าที่  หน้าที่ที่ เราต้องไป

เลือกตั้ง ถ้าไม่ไปก็จะถูกตัดสิทธิ

บางอย่าง แต่ถ้าควรทําก็เป็นการ

ใ ช้ ม โ น ธ ร ร ม แ ล้ ว ที่ ผู้ นั้ น จ ะ

ดําเนินการอย่างไรไม่ทําก็ไม่ผิด 

แต่สังคมจะมองเชิงลบไป ทุกคน

เกิดมาจึงมีหน้าที่ทุกคนตั้งแต่เกิด

จนวายชน   

Quay ท่าเรือ อาณาบริเวณพื้นที่สําหรับให้เรือ

เ ข้ า จ อ ด เ ที ย บ ท่ า  มี ก า ร ท อ ด

สมอเรือ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวย

ความสะดวกต่าง ๆ ในการดําเนิน

กิจกรรมีะหว่างเรือกับชายฝั่ง เช่น 

การขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นสู่ฝั่ง 

หรือจากเรือลงเรือ 

Railroad transportation การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า

โดยใช้รถไฟ 

Rate of services อัตราบริการ อัตราค่าบริการ 

Receipt ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่ผูรั้บเงินออกให้กับ 

ผู้จ่ายเงิน 
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Receive report รับรายงาน ร า ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ

กระบวนการศึกษา ตรวจสอบ 

Relief supplies วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป

เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว 

ก ร ะ ด า ษ ค า ร์ บ อ น  ล ว ด เ ย็ บ

ก ร ะ ด า ษ  เ ท ป  ก า ว  ต ะ ปู 

น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ 

Rights สิทธิมนุษยชน สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่า

เทียมกัน มีศักดิ์ศรี 

Road Transportation การขนส่งทางถนน การขนส่งทางบก 

Roles บทบาท การทําตามหน้าที่ที่สังคมกําหนด

ไว้ 

Rural commuter ผู้โดยสารในชนบท ส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขต

เทศบาล 

Safes ตู้นิรภัย ตู้ที่เก็บทรัพย์สิน หรือของมีค่าที่

ทําขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ 

Safety ความปลอดภัย ที่ไม่มีภัยตราย 

Seasonal ฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง 

และฤดูหนาว 

Security electronic safe ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ ตู้นิรภัยแบบระบบไฟฟ้า 
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Service industry อุตสาหกรรมบริการ การประกอบกิจกรรมเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ ความพึงพอใจ และ

อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับ

ผู้ใช้บริการ โดยใช้แรงงานเป็น

หลัก ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการ

บริการเพียงอย่างเดียว หรือมีสิ่ง

อันประกอบด้วยก็ได้ 

Services บริการ ปฏิบัติรับใช้, ปรนนิบัติ, ช่วยให้

ความสะดวกต่าง ๆ 

Shelving system ชั้นวางของและชั้น
อุตสาหกรรม 

เป็นชั้นวางสินค้าที่สามารถ

เคลื่อนย้ายได้ 

Single line บรรทัดเดียว บรรทัดเดียว 

Sledge เลื่อน เคลื่อนย้าย 

Speed ความเร็ว ข น า ด ข อ ง ก า ร ก ร ะ จั ด ที่ วั ต ถุ

เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา 

จัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ ใช้หน่วย

เดียวกับอัตราเร็วหรือรวดเร็ว 

Technical Limitation ข้อ จํากัด ด้านเทคนิค การวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ 

Through main line ผ่านสายหลัก การใช้เส้นทางผ่านสายหลัก 

time charter เวลาเช่า การซื้อเวลา 
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Tourism การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

หรือทําร่างกายและจิตใจให้สบาย

ไม่คิดอะไรใดๆ 

Traffic การจราจร การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า 

หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ 

Transportation การขนส่ง การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจาก

ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  

Vision วิสัยทัศน์ การมองภาพอนาคตของผู้นําและ

สมาชิกในองค์กร และกําหนด

จุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับ

ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้า

ด้ ว ย กั น  แ ล้ ว มุ่ ง สู่ จุ ด ห ม า ย

ป ล าย ท างที่ ต้ อ งก ารจุดหม า ย

ปลายทางที่ต้องการ จุดหมาย

ปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้า

ทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้ 

Voyage charter การเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางโดยใช้ยานพาหนะ

หรือไม่ใช้ก็ได้ เพื่อไปพักผ่อน

หย่อนใจและสนุกสนาน 

Water transportation การขนส่งทางน้ํา พาหนะที่เคลื่อนที่บนน้ํา ซึ่งเป็น

การขนส่งทั้งทางแม่น้ําลําคลอง 
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผังและขั้นตอนการท าโมเดล        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การศึกษาดูงาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

 

 

 

 



           วิชาโครงการ – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ใบบนัทึกการปฏบิัติงานโครงการ 

หัวข้อโครงการ  การศึกษากระบวนการขนส่งมาม่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

กรณีศึกษา  บริษัท  ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์  จ ากัด 

ช่ือโครงการภาษาอังกฤษ  The Study of Mama Transportation Process in Bangkok and Metropolitan Area 

Case  Study :  Thai  President  Foods Pub Co.,Ltd. 

 
 

ลงชื่อ .............................................................. 

            (นางสาวยุพิน  รอดไผ่ล้อม) 

            หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ว – ด- ป ที่
ส่งงานจริง 
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ความก้าวหน้าของงาน 
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บันทึกเพิ่มเติมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

บันทึกของอาจารย์
ผู้สอน 

 11 -15 มิ.ย.61 ส่งรายช่ือกลุ่ม      
 11 - 15 มิ.ย. 61 แจ้งรายช่ืออ.ที่ปรึกษาโครงการ      
 29 มิ.ย. 61 ประชุมนักศึกษา (รอบเช้า)      
 2 – 6 ก.ค. 61 ส่งหัวข้อโครงการ      
 9 -13 ก.ค. 61 อนุมัติหัวข้อโครงการ      

 16 -31 ก.ค. 61 
ออกหนังสือถึงสถานประกอบการเพื่อขอ
อนุเคราะห์ขอ้มูล 

     

 30 ก.ค. – 5 ส.ค. 61 เริ่มส่งบทที่ 1      
 6 – 12 ส.ค. 61 เริ่มส่งบทที่ 2      
 13 – 19 ส.ค. 61 เริ่มส่งบทที่ 3      
 20 -26 ส.ค. 61 ส่งผังโมเดล      
 10 - 23 ก.ย. 61 เริ่มส่งบทที่ 4      
 10 – 23 ก.ย. 61 ส่งโมเดลครัง้ที่ 1      
 8 - 14 ต.ค. 61 เริ่มส่งบทที่ 5      
 8 - 14 ต.ค. 61 ส่งโมเดลครัง้ที่ 2      
 5 – 11 พ.ย. 61  ตรวจทาน / ตรวจ PowerPoint      
 12 – 22 พ.ย. 61 ซ้อมการน าเสนอโครงการ      
 24 พ.ย. 61 น าเสนอโครงการ      
 26 พ.ย. – 9 ธ.ค. 61 แก้ไขโครงการหลงัน าเสนอ      

 1 – 14 ธ.ค. 61 
เตรียมผลงานเข้าร่วมงาน ATC นิทรรศน์ (กลุ่มที่
ได้รับการคัดเลือก 4 กลุ่ม) 

     

 15 ธ.ค. 61 
แสดงผลงานโครงการที่ได้ระดับดี – ดีมาก ใน
งาน ATC นิทรรศน์ ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2560 

     

 25 ก.พ. – 8 มี.ค. 62 สอบทฤษฎี (รอบเช้า)      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ถ่ายภาพกับคุณเบญจมาศผู้ด าเนินเรื่องการขอเข้าดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 พี่วิทยากรพาเยี่ยมชมไลน์การผลิตมาม่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 มอบกระเช้าของขวัญเพื่อแทนค าขอบคุณจากคณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 หน้าบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 



ผังโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการจัดท าโมเดล 

น ำกระดำษสีติกกับแผ่นไม้อัด ขนำด 80* 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดและตัดกระดำษชำนอ้อยท ำเป็นโครงสร้ำงของอำคำรท้ังหมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำกระดำษชำนอ้อยท่ีตัดเป็นโครงสร้ำงมำติดเป็นตัวอำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำตัวอำคำรท่ีประกอบเสร็จสมบูรณ์มำพ่นสี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำโครงไม้มำตัดท ำเป็นชั้นวำงสินค้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดไม้ไอศกรีมให้ได้ขนำดพอสมควรเพื่อจะท ำพำเลท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำไม้ไอศกรีมท่ีตัดเรียบร้อยแล้วมำติดกำวเพื่อท ำพำเลท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำอำคำรท่ีเสร็จแล้วติดลงบนไม้อัดตำมจัดที่วำงไว้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำตะเกียบมำตัดเป็นแท่นเพื่อติดชื่อตำมต ำแหน่งของตัวอำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำป้ำยชื่อที่ท ำแล้วมำติดตำมอำคำร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำของมำตกแต่งบนโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลท่ีเสร็จสมบูรณ์ 



งบประมาณในการด าเนินงาน 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน(บาท) 
1 กระดาษ A4 97 
2 กระดาษลูกฟูก 50 
3 กระดาษชานอ้อย 250 
4 กาวร้อน 70 
5 กาว 2 หน้า 30 
6 เทปใส 30 
7 กระดาษสี 40 
8 ของตกแต่ง 265 
9 กระดาษแข็ง 10 

10 ปกใส 10 
11 ไม้ไอศกรีม 120 

รวม 972 
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