หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติก ส์

หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
และ หลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์
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คานา
ปัจจุบัน การแข่งขันทางภาคธุรกิจ ได้ยกระดับจากการแข่งขันในระดับหน่วยธุรกิจหรือบริษัท ไปสู่การแข่ง ขั น ใน
ระดับห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศที่ต้องการจะพัฒนาความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ตน จะต้องไม่มองเพียงแค่กิจกรรมต่างๆ ภายในสถานประกอบการของตนเองเท่ า นั้ น แต่ จ ะต้ อ งมองถึ ง ปั จ จั ยและ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในแง่ ข องต้ น ทุ น ในการผลิ ต ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต และ
ความสามารถในการตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า โดยมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะพั ฒ นาการค้ า และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีต้นทุนการผลิตและการจัดส่งสินค้าที่ต่าลง ซึ่งเปนนกุแแจสาคัแในการนาธุรกิจไปสู่ ค วามเติ บ โต
อย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น การบริหารงานและจัดการด้านโลจิสติกส์เปนนหนึ่งในแนวทางหลักที่เปนนเป้ า หมายในการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยภาคธุ ร กิ จ มี แ นวโน้ มที่ จ ะมอบหมายงานด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ต่ า งๆ ที่
ตนเองมีความเชี่ยวชาแน้อยกว่า หรือมีต้นทุนในการดาเนินการสูงกว่าไปให้แก่ผู้ให้บริ ก ารภายนอก ซึ่ ง มี ต้ น ทุ น ในการ
ดาเนินงานที่ต่ากว่า และมีประสิทธิ ภ าพดี ก ว่ า ที่ จ ะด าเนิ น การด้ ว ยตนเอง โดยการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการจัดแบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) ออกมาอย่ า งชั ด เจน
และยังไม่มีการกาหนดเครื่องมือที่จะบ่งชี้ความชานาแของผู้ให้บริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ( LSP) ในการนี้ กรมส่ ง เสริ มการค้ า
ระหว่างประเทศ โดยสานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า ที่รับผิดชอบการดาเนินงานเรื่ อ ง การส่ ง เสริ มการพั ฒ นา
บริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จึงได้ดาเนินโครงการจัดทาตัวชี้วัดประสิ ท ธิ ภ าพโลจิ ส ติ ก ส์ ส าหรั บ
ภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) จัดหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยตามประเภทของการให้ บ ริ ก าร และขอบเขตของการ
ให้บริการ (ประเทศ/กลุ่มประเทศ/ภู มิภ าค) โดยมี เ กณฑ์ ที่ เ หมาะสมและเปน น ที่ ย อมรั บ จากทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
2) จัดทาเครื่องมือที่จะช่วยในการวัดและประเมินประสิทธิภาพด้า นการให้บริการโลจิสติก ส์ (ความเชี่ ย วชาแและ
ความถนัดในการให้บริการ) ให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ของไทยตามหมวดหมู่ / ประเภท
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3) ดาเนินการสารวจข้อมูลสถานภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย ตามประเภทและภู มิภ าค
ของการให้บริการ รวมทั้งศึกษาปัแหาและความต้องการสนับสนุนจากหน่ วยงานภาครั ฐเพื่ อการพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ในการให้บริการของสถานประกอบการ
4) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดหมวดหมู่/ประเภทของผู้ให้บริการโลจิ ส ติ ก ส์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ด้ า นการให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ และผลกา ร วิ เ คราะห์ ส ถานภา พและประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารของ
ผู้ประกอบการในภาคบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย
5) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้ผลของการศึกษา ในการจัดทากรอบนโยบายและแนวทางในการส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการใน
ภาคบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทยต่อไปในอนาคต

สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

สารบัญ
หน้า
คานา

1

1. การแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
และการแบ่งความชานาแของการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศตามพื้นที่/ตามภู มิภาคของโลก

3

2. เกณฑ์ในการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิส ติกส์ระหว่างประเทศของไทย
2.1 ภาพรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับ
ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย
2.2 การแจกแจงหมวดหมู่และประเด็นที่จะใช้ในการประเมินสถานภาพและประสิทธิ ภาพ
ด้านการให้บริการโลจิสติกส์ แจกแจงตามประเภทของบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

8
8

3. แนวทางการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม
บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย

17

 เอกสารอ้างอิงในการจัดทาเกณฑ์
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

1. การแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศตามพื้น ที่/ตามภูมิภาคของโลก

และการแบ่งความชานาญของการ

ภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย สามารถแจกแจงเปน น หมวดหมู่ / ประเภทของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โลจิสติกส์ ได้ดังนี้
1.1 Logistics Service Provider: LSP คือ ผู้ให้บริการด้านการปฎิบัติงานโลจิสติกส์แบบดั้งเดิม เช่น การขนส่งและ
คลังสินค้า โดยผู้ให้บริการมีสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง หรือผู้ให้บริการอาจ
ไม่มียานพาหนะหรือคลังสินค้าเปนนของตนเองก็ได้ เพื่อลดต้นทุนหรือลดการลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถแจก
แจง LSP ตามประเภทของการให้บริการ ดังนี้
1) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) ครอบคลุมงานทางโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
(1)
การขนส่งทางบก เปนนการขนส่งโดยใช้ถนน และระบบราง จาแนกเปนน 2 ประเภท คือ
(1.1) การขนส่งทางรถยนต์ หรือรถบรรทุก เปนนการขนส่งทางถนนโดยการใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้ อ
10 ล้อ หรือมากกว่า 10 ล้อ เปนนยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายสิ น ค้ า ข้ อ ดี ที่ ส าคั แ ที่ สุ ดของ
การขนส่งทางถนน คือการมีคุณลักษณะที่เรีย กว่ า บริ ก ารถึ ง ที่ ห รื อ Door-to-door Service
หรือการนาสินค้าไปส่งได้ถึง ที่ ทั้งผู้ผลิตและผู้ บ ริ โ ภคจึ ง ได้ รั บ ความสะดวกสบายมากกว่ า
รูปแบบการขนส่งอื่นๆ ส่วนการขนส่งทางรถยนต์ หรือรถบรรทุก ระหว่ า งประเทศนั้ น ถื อ ว่ า
ประเทศไทยมีเส้นทางการขนส่งทางบกที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างสมบูรณ์ ได้แก่
กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม จีนตอนใต้ และมาเลเซีย
(1.2) การขนส่งทางราง เปนนเส้นทางการลาเลียงที่ดาเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือ
ว่าเปนนรัฐวิสาหกิจ เหมาะสาหรับการขนส่งสินค้าหนักๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล เช่น
ข้าว น้าตาล ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ก๊าซและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพราะอัตราค่าบริการไม่แพง
การขนส่งทางรถไฟจะมีกาหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอน และมี
ความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า ส่วนการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ ประเทศ
ไทยมีเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว และมาเลเซีย
(2)
การขนส่งทางท่อ เปนนการขนส่งสิ่งของประเภทของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ าประปาน้ ามั น
ก๊าซธรรมชาติ เปนนต้น ซึ่งการขนส่งทางท่อจะแตกต่างกับการขนส่งประเภทอื่น คืออุปกรณ์ที่ใช้ใ นการ
ขนส่งไม่ต้องเคลื่อนที่ โดยเส้นทางขนส่งทางท่ออาจจะอยู่ บ นดิ น ใต้ ดิน หรื อ ใต้ น้ า ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพ
ภูมิอากาศ ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบการขนส่งทางท่อสาหรับสินค้าประเภทน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
ธรรมชาติ
(3)
การขนส่งทางน้า เปนนวิธีการขนส่งโดยการใช้แม่น้าเปนนเส้นทางลาเลียงสินค้า รวมถึ ง การขนส่ ง ทาง
ทะเล ซึ่งส่วนใหแ่ใช้สาหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้าเหมาะสมกับสินค้าทั่วไป
ที่ต้องการขนส่งได้ปริมาณมาก สินค้าขนาดใหแ่ เช่นเครื่องจักร รถยนต์ หรือ เปนนสินค้า ที่ ย ากแก่ ก าร
เสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก เครื่องจักร ยางพารา เปนนต้น
(4)
การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางอากาศมีความสาคัแมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่าง
ประเทศ เพราะทาการขนส่งได้รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย แต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งประเภท
อื่นๆ จึงเหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูแเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เปนนต้น หรือสินค้า ที่
ต้องการความรวดเร็วในการใช้งาน ถ้ามีความล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ ซึ่งการขนส่งทางอากาศไม่
เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหแ่ น้าหนักมาก
(5)
MTO (Multimodal Transport Operator) เปนนผู้ประกอบการที่ดาเนินกิจกรรมของการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะในรูปแบบ Terminal To Terminal หรือ Door To Door โดยเปนนการ
ผสมผสานการขนส่งที่เปนน Ship–To–Rail หรือ Air-To-Road หรือ Road To Air , ship and To
Rail ภายใต้สัแแาขนส่งฉบับเดียว
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2) ผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) เปนนการให้บริการพัก เก็บรักษา ดูแลและบริหารคลังสินค้า รวมถึง
การให้บริการติดสลากสินค้าหรือบริการด้านบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการกระจายสินค้า ทั้งนี้ กิจกรรมของคลังสินค้าส่วนใหแ่
จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบ การจัดเก็บโดยไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย สามารถแบ่ง
ประเภทของคลังสินค้าได้ ดังนี้
(1)
คลังสินค้าผ่านแดน (In-Transit Warehouse) คลังสินค้าผ่านแดนอยู่ภายใต้การกากับดูแล และการควบคุม
ของกรมศุลกากร ที่ท่าเรือกรุงเทพ ทาหน้าที่ในการเก็บสินค้าผ่านแดน เพื่อรอการตรวจปล่อย เมื่อสินค้าผ่าน
แดนขนย้ายจาก รพส. มาเก็บในคลังสินค้าผ่านแดน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาคลังสินค้าผ่านแดน
ผู้รับสินค้าจะทาการตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย จานวนหีบห่อของสินค้าผ่านแดน หากเปนนคอนเทนเนอร์
บรรจุสินค้าผ่านแดนทั้งตู้ ก็ให้ตรวจสอบ เครื่องหมาย เลขหมาย คอนเทนเนอร์ตามรายละเอียดในสาเนาบัแชี
สินค้า ที่แนบมากับใบอนุแาตขอขนย้าย
(2)
คลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone Warehouse) คลังสินค้าที่อยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone-FZ) ซึ่ ง
ได้ถูกกาหนดไว้สาหรับการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการที่เปนนประโยชน์ ต่อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
โดยสินค้าที่นาเข้าไปในเขตพื้นที่ซึ่งถูกกาหนดให้เปนนเขตปลอดอากรนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ท างภาษี อ ากรที่
ทางกฏหมายบัแแัติไว้ โดยพื้นที่ดังกล่าวจะถูกสมมุติให้เปนนพื้นที่ซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร เพื่อการจัดเก็บสินค้า
นาเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งนี้คลังสินค้าในเขตปลอดอากรนี้จะอยู่ภายใต้การกากับดูแล และการควบคุ ม ของ
กรมศุลกากร ทั้งที่ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ที่มีก ารน าเข้ า สิ น ค้ า ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการที่ เ ช่ า พื้ น ที่ คลั ง สิ น ค้ า
ดังกล่าว จะต้องทาหนังสือแจ้งการนาเข้าและออกนอกพื้นที่โดยตรงต่อศุลกากรในพื้ น ที่ ควบคุ ม ซึ่ ง ข้ อ ดี ช อง
คลังสินค้าปลอดอากรนี้คือ หากสินค้าที่นาเข้ามาจัดเก็บในคลังไม่ถูกเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ ผู้ประกอบการที่
สั่งนาเข้าสินค้าเหล่านั้นก็ยังไม่จาเปนนต้องเสียภาษี จนกว่าจะมีคาสั่งซื้อสินค้านั้นๆ จากลูกค้าแล้วถูกนาออกนอก
พื้นที่ หรือแม้แต่หากพบว่า สินค้านาเข้าดังกล่าวมีการชารุดเสียหาย ก็สามารถนาส่งคืนไปยังผู้ส่งต้นทางได้ โ ดย
ไม่ต้องเสียภาษีการนาเข้า หรือส่งออกแต่อย่างไร
(3)
คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) คลังสินค้าซึ่งใช้เปนนที่ตรวจของและเก็บรักษาของที่นาเข้าโดยให้
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกให้ได้รับการงดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออกแก่ของที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ
และเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเหมือนเดิมที่นาเข้า
หรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสม หรือประกอบเปนนอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บน
(4)
คลังสินค้ารับฝากเก็บสินค้าในประเทศ (Domestic Warehouse) เปนนการให้บริการพัก เก็บรักษา ดูแลและ
บริหารคลังสินค้าที่อยู่ภายในราชอาณาจักร รวมถึงการให้บริการติดสลากสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์
รวมทั้งการกระจายสินค้า ทั้งนี้ กิจกรรมของคลังสินค้าส่วนใหแ่ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า หรื อ
วัตถุดิบ การจัดเก็บโดยไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย จาแนกเปนน 2 ประเภท คือ
(1) คลังสินค้าที่ให้บริการรับฝาก/เก็บสินค้า เปนนทางการค้าโดยปกติ
(2) คลังสินค้าที่ให้บริการเก็บรักษาสินค้าแก่บริษัทในเครือ เปนนทางการค้าโดยปกติ
นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งประเภทคลังสินค้าตามลักษณะของสินค้า ดังนี้
- คลังรับเก็บ/ฝากสินค้า แจกแจงเปนน
- คลังสินค้าทั่วไป หมายถึง คลังสินค้าที่ทาหน้าที่เก็บสินค้าหลากหลายที่ไม่ต้องการการ
รักษาดูแลเปนนพิเศษ อาทิเช่น สินค้าอุปโภคและเครื่องใช้สอยทั่วไป เปนนต้น
- คลังสินค้าอันตราย หมายถึง คลังสินค้าที่ทาหน้าที่เก็บสินค้าที่เปนนอันตราย อาทิเช่น
สารพิษ สารเคมี เชื้อเพลิง และ วัตถุระเบิด เปนนต้น
- ไซโล หมายถึง คลังสินค้าสาหรับเก็บรักษาสินค้าโดยมีกระบวนการควบคุมความชื้นเพื่อป้องกันและ
รักษาคุณภาพของสินค้า
- ห้องเย็น หมายถึง คลังสินค้าสาหรับเก็บรักษาสินค้าโดยมีขบวนการควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันและ
รักษาคุณภาพของสินค้า แจกแจงเปนน
- สินค้าแช่เย็น เปนนการเก็บรักษาสินค้าที่อุณหภูมิต่า แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็ง อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่
เย็น อยู่ระหว่าง -3-7 องศาเซลเซียส ส่วนใหแ่ใช้ในการเก็บรักษาอาหาร
- สินค้าแช่เยือกแข็ง เปนนการเก็บรักษาสินค้าที่อุณหภูมิต่ากว่า -18 องศาเซลเซียส ส่วนใหแ่ใช้กับ
สินค้าอาหารแทบทุกชนิด
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3) ผู้รับจัดการขนส่ง สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ (International Freight Forwarder) ผู้ รั บ จั ดการขนส่ ง สิ น ค้ า
ระหว่างประเทศ หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่เปนนธุระแทนผู้ น าเข้ า และผู้ ส่ ง ออก ในเรื่ อ งตั้ ง แต่ ก ารจองระวางเรื อ
การบรรจุสินค้า การขนส่ง การดาเนินพิธีการขาเข้าและขาออก การจัดการเกี่ ย วกั บ เอกสารส่ ง ออก และน าเข้ า
เปนนต้น โดยจะจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
4) ตัวแทนออกของ (Customs Brokerage Services) หมายถึง ตัวแทนของผู้นาเข้าและผู้ส่งออกในการดาเนินพิธี
การศุลกากรแทนผู้นาเข้าและผู้ส่งออกซึ่งเปนนเจ้าของสินค้า
5) การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ (Courier and Postal Services) คือ ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุและ
ไปรษณียภัณฑ์ เปนนการให้บริการอย่างรวดเร็ว โดยให้บริการแบบ door-to-door โดยสินค้าส่วนใหแ่จะเปนนสินค้า
ที่มีขนาดเล็ก น้าหนักเบา โดยให้บริการที่ครบวงจรทั้งในเรื่องทาการขนส่งและการทาพิธีการศุลกากร
1.2 Third Party Logistics Service Provider: 3PL หมายถึง ผู้ให้บริการซึ่งกระทากิจกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนของ
กิจกรรมโลจิสติกส์ รวบรวมหลากหลายบริการ อาทิเช่น บริการด้านการขนส่ง , ด้านคลังสินค้า, การกระจายสินค้า,
บริการด้านการเงิน ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงและรับช่วงต่อการขนส่งในแต่ละโหมดของการขนส่งสินค้าจากต้นทางจนถึง
จุดหมายปลายทาง
1.3 Fourth Party Logistics Service Provider: 4PL หมายถึง ผู้ให้บริการที่มีการพัฒนารูปแบบจาก 3PL โดยมี ก าร
เพิ่มการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้คาปรึกษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละพั ฒ นา
เครือข่ายการจัดการภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
1.4 ผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการด้าน IT, ผู้ให้บริการปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และพัฒนา
เครือข่ายการจัดการภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ทั้งนี้สามารถแจกแจงการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และการแบ่งความชานาแของ
การให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศตามพื้นที่ ตามภูมิภาคของโลก โดยแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 การแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และการแบ่งความชานาญของการให้บริการ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศตามพื้นที่ ตามภูมิภาคของโลก
การแบ่งความชานาญตาม
ประเภทผู้ให้บริการโลจิสติกส์
กลุ่มประเทศ/ภูมิภาคที่ให้บริการ
1. Logistics Service Provider: LSP
1.1 ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
1) การขนส่งทางบก
(1) การขนส่งทางรถยนต์ หรือรถบรรทุก
(1) CLMV
- สินค้าทั่วไป
(2) จีน
- สินค้าเคมีภัณฑ์ และวัตถุอันตราย
(3) มาเลเซีย
- สินค้าควบคุมอุณหภูมิ
(4) สิงคโปร์
- สินค้ากลุ่มรถยนต์
(1) ลาว
(2) การขนส่งทางราง
(2) มาเลเซีย
2) การขนส่งทางท่อ
(1) พม่า
(2) มาเลเซีย
3) การขนส่งทางน้า*
(3) Global or
(1) Container Vessel
(4) Regional
- สินค้าทั่วไป
 ยุโรปตะวันออก
- สินค้าควบคุมอุณหภูมิ
 ยุโรปตะวันตก
(2) Non-Container Vessel
 เอเชียตะวันออก
- Dry Bulk
 เอเชียใต้
- Liquid Bulk
 ภูมิภาคจีน
- Gas
 อาเซียน
- Ro-Ro
- CLMV
- Non-CLMV
4) การขนส่งทางอากาศ
(1) General Cargo
 ตะวันออกกลาง
 แปซิฟิกใต้
(2) Cold or Freeze Cargo
 อเมริกาเหนือ
(3) Dangerous Cargo
(4) Special Cargo (special handling)
 ลาตินอเมริกา
 แอฟริกา
5) MTO (Multimodal Transport Operator)
หมายเหตุ : ในการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ ในทางปฏิบัติหากเปนนการให้บริการภายในภูมภิ าคอาเซียน ผู้ให้บริการมักจะถือ
ว่าเปนนการให้บริการในระดับ Regional หากให้บริการนอกภูมิภาคอาเซียนจะนับว่าเปนนการให้บริการในระดับ Global
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 1 การแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และการแบ่งความชานาญของการให้บริการ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศตามพื้นที่ ตามภูมิภาคของโลก (ต่อ)
ประเภทผู้ให้บริการโลจิสติกส์
1.2 ผู้ให้บริการคลังสินค้า แจกแจงเป็น
1) คลังสินค้าผ่านแดน
2) คลังสินค้าปลอดอากร
3) คลังสินค้าทัณฑ์บน
4) คลังสินค้ารับฝากเก็บสินค้าในประเทศ แจกแจงเปนน
(1) คลังสินค้าที่ให้บริการรับฝาก/เก็บสินค้า เปน น ทางการค้ า
โดยปกติ
(2) คลังสินค้าที่ให้บริการเก็บรัก ษาสิ น ค้ า แก่ บ ริ ษั ท ในเครื อ
เปนนทางการค้าโดยปกติ
โดยแต่ละประเภทแจกแจงเปนน
(1) คลังรับเก็บ/ฝากสินค้า
- สินค้าทั่วไป
- สินค้าอันตราย
(2) ไซโล
(3) ห้องเย็น
- สินค้าแช่เย็น
- สินค้าแช่เยือกแข็ง
1.3 ผู้ให้บริการตัวแทนออกของ
(1) ตัวแทนดาเนินพิธีการนาเข้า
(2) ตัวแทนดาเนินพิธีการส่งออก
(3) ตัวแทนดาเนินพิธีการนาผ่าน
1.4 ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(1) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางบก*
(2) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
(3) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางเรือ
1.5 ผู้ให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์
(1) พัสดุ
(2) ไปรษณียภัณฑ์
2. Third Party Logistics Service Provider: 3PL
ให้บริการโลจิสติกส์ที่ให้บริการมากกว่า 1 ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ขนส่งสินค้า
, คลังสินค้า และตัวแทนออกของ ตัวแทนออกของ และตัวแทนขนส่งสินค้า เป็นต้น
3. Fourth Party Logistics Service Provider: 4PL
ให้บริการโลจิสติกส์ที่ให้บริการมากกว่ า 1 ประเภทธุ ร กิ จ +ให้ บ ริ ก ารด้ า น IT+
ให้บริการปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติก ส์ แ ละพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
การจัดการภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

4. อื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการด้าน IT, ผู้ให้บริการปรึกษาแนะนา

สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การแบ่งความชานาญตาม
กลุ่มประเทศ/ภูมิภาคที่ให้บริการ

ไม่มีการแบ่งตามประเทศ
และภูมิภาคที่ให้บริการ
เนื่องจากธุรกิจคลังสินค้าเปนนเพียงสถานที่เก็บ
สินค้าอยู่ภายในประเทศ ซึ่งสินค้านั้นอาจจะเปนน
สินค้าที่ถูกขนส่งไปภายในประเทศ หรือรอการ
ส่งออกก็ได้

(1) Global or
(2) Regional
 ยุโรปตะวันออก
 ยุโรปตะวันตก
 เอเชียตะวันออก
 เอเชียใต้
 ภูมิภาคจีน
 อาเซียน
- CLMV
- Non-CLMV
 ตะวันออกกลาง
 แปซิฟิกใต้
 อเมริกาเหนือ
 ลาตินอเมริกา
 แอฟริกา
* ตัวแทนในการขนส่งสินค้าทางบก
แบ่งความชานาแ ดังนี้
 CLMV
 จีน
 มาเลเซีย
 สิงคโปร์
-

7
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2. เกณฑ์ในการประเมินสถานภาพและประสิ ทธิภ าพด้ านการให้บริก ารโลจิสติก ส์ระหว่างประเทศของไทย
การจัดทาหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ ที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจโลจิสติกส์ ร ะหว่ า งประเทศ
ของไทย ได้จากการดาเนินการ ดังนี้
1) การทบทวนและประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์
2) การทบทวนและประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมทั่วไปเพื่ อ จั ดอั น ดั บ และมอบ
รางวัล
3) ทาการหารือและจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาแด้านโลจิสติกส์ และการประชุมกับผู้มีส่วนได้ ส่ ว นเสี ย จากภาคส่ ว น
ต่างๆ เพื่อสรุปหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย
2.1 ภาพรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ ที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ไทย
หมวดหมู่และประเด็นของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
7 หมวด รวม 33 ประเด็น/ตัวแปร โดยเกณฑ์เหล่านี้จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่ อ การประเมิ น สถานภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ประกอบกิจการ (Self-Assessment) จากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังต้องจั ดเก็ บ
ข้อมูล Profile ของกิจการร่วมด้วย ดังนี้
ตารางที่ 2-1 ข้อมูล Profile ของกิจการ เพื่อประกอบการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพในการให้ บริการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ
ข้อมูล Profile ของกิจการ
คาอธิบายประเด็น/ตัวแปร
บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ข้อมูล Profile ของกิจการ
1 ระยะเวลาในการจัดตั้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ระยะเวลาในการจัดตั้งจดทะเบียนเปนนนิติบุคคล (พ.ศ.)
2 ประสบการณ์ในการให้บริการ
จานวนปีที่ให้บริการโลจิสติกส์ในกิจการนั้นๆ
3 ทุนจดทะเบียนของกิจการ
ทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4 สินทรัพย์ของกิจการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกิจการ 3 ปีล่าสุด
5 สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปนนคนไทย ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6 จานวนแรงงานปัจจุบัน
จานวนแรงงานทั้งหมด (พนักงานประจา+ลูกจ้าง แต่ไม่นับรวมลูกจ้าง
รายวัน) ในสถานประกอบการ
7 ประเภทบริการด้านโลจิสติกส์
ประเภทของธุรกิจที่ให้บริการ
- 3PL
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ให้บริการมากกว่า 1 ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย
ขนส่งสินค้า, คลังสินค้า ตัวแทนขนส่งสินค้า และตัวแทนออกของ เป็นต้น
- 4PL
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ให้บริการมากกว่า 1 ประเภทธุรกิจ+ให้บริการด้าน
IT+ให้บริการปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
พัฒนาเครือข่ายการจัดการภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็น
ต้น
- ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง
- การขนส่งทางราง
- การขนส่งทางท่อ
- การขนส่งทางบก
- การขนส่งทางน้้า
- การขนส่งทางอากาศ
- MTO

สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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ตารางที่ 2-1 ข้อมูล Profile ของกิจการ เพื่อประกอบการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพในการให้ บริการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ (ต่อ)
ข้อมูล Profile ของกิจการ
คาอธิบายประเด็น/ตัวแปร
บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
7
- คลังสินค้า
สถานที่สาหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง
(ต่อ)
- คลังสินค้าผ่านแดน
- คลังสินค้าปลอดภาษี
- คลังสินค้าทัณฑ์บน
- คลังสินค้ารับฝากเก็บสินค้าในประเทศ
- ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
- ตัวแทนออกของ
ตัวแทนในการดาเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นาเข้าและผู้ส่งออก
(Customs Broker)
- ไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ กิจกรรมการให้บริการไปรษณีย์ และกิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ
8 ขอบเขต/ด้านของบริการบริการที่มีการนาเสนอ ธุรกิจมีการให้บริการอะไรบ้าง
- บริการด้านการขนส่งในประเทศ
- บริการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
- บริการด้านการวาง จัดเก็บ พักสินค้า
- บริการด้านกระจายสินค้า (DC)
- บริการด้านรวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock)
- บริการ Drop shipping
- บริการด้านการจัดทาเอกสารการขนส่ง สินค้า
- บริการด้านการดาเนินการพิธีการศุลกากร
- บริการด้านการผสมและบรรจุหีบห่อ การติดฉลาก
- บริการด้านการจัดซื้อ จัดหา
- บริการด้านการคืนของ
- บริการด้านระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
- บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับโซ่อุปทาน
9 ภูมิภาคของโลกที่มีการให้บริการโลจิสติกส์ ที่
ได้แก่ อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา แอฟริกา ยุโรปตะวันออก ยุโรป
เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
ตะวันตก อาเซียนเก่า (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน)
CLMV เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ภูมิภาคจีน โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง
แปซิฟิกใต้
ส่วนหมวดหมู่และประเด็นของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย 7 หมวด รวม 33 ประเด็น/ตัวแปร แสดงในตารางที่ 2-2 ดังนี้
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 2-2 หมวดหมู่และประเด็นข้อมูลเพื่อการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจการบริการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ (Self-Assessment)
ประเด็นที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการประเมิน
คาอธิบายประเด็น/ตัวแปร
สถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
หมวดที่ 1 ด้านการนาขององค์กร
1.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมที่
เช่น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์, สหพันธ์การขนส่ ง
เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์
ทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งทางบก, สมาคมผู้ประกอบการท่าเที ย บ
เรือสินค้าและคอนเทนเนอร์, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สมาคม
เจ้าของเรือไทย, สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ, สมาคมขนส่ง สิ น ค้ า
นาเข้าและส่งออก, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมตัวแทนออก
ของรับอนุแาตไทย, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาคม
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย, สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เปนนต้น
1.2 การมีเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจใน
เช่น มีสาขากี่แห่ง มีตัวแทนขายกี่แห่ง มีบริษัทที่ทาการร่วมค้ากันกี่แห่ง โดย
ประเทศ
ระบุชื่อกิจการเครือข่าย
1.3 การมีเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจใน
เช่น มีสาขาในต่างประเทศกี่แห่ง มีตัวแทนขายในต่างประเทศกี่แห่ง ตั้งอยู่ที่
ต่างประเทศ
ประเทศไหนบ้าง มีบริษัทพันธมิตรในต่างประเทศที่ทาการร่วมค้ากันกี่แห่ง
ตั้งอยู่ที่ประเทศไหนบ้าง โดยระบุชื่อกิจการเครือข่าย
1.4 ประสบการณ์ในภูมิภาคต่างๆที่ระบุว่ามีการ แจกแจงประสบการณ์หรือจานวนปีที่ให้บริการไปยังภูมิภาคนั้นๆ แจกแจงตาม
ให้บริการ
ภูมิภาค
1.5 การมีการลงทุนเพื่อขยายการดาเนินการ
เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มสาขากิจการ การซื้อสินทรัพย์ในการ
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น หรือการมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เปนนต้น
1.6 การมีธรรมาภิบาล
การมีธรรมาภิบาล เปนนเครื่องกากับให้การดาเนินกิจกรรมต่างๆ เปนนไปด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม
1.7 การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการ ด้วยความ
ดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
2.1 การจัดทาหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์ของ
มีการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของกิจการโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น
องค์กร
SWOT, Analysis, Balanced Scorecard เปนนต้น
แผนยุทธศาสตร์ เปนนเครื่องมือจัดการที่ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพของอนาคต
2.2 การมีแผนยุทธศาสตร์ (Strategy map)
ช่วยในการตัดสินใจ วิเคราะห์ วางแผน กาหนดตัวแปรติดตามกากับและ
ของการดาเนินกิจการ
ประเมินผลที่คาดว่าจะได้ เปนนแผนการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยมีการแสดงให้เห็นกระบวนการทางานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
นั้นๆ ว่ามีขั้นตอนการทางานอย่างไร มีผู้เกี่ยวข้องกี่คน มีระยะเวลาดาเนินการ
เท่าไร เปนนต้น ในการวางแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย
(1) การวิเคราะห์ศักยภาพของสถานประกอบการ (Analysis) ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น SWOT Analysis, 5 Forces
Analysis
(2) การจัดทาวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธ์ศาสตร์ (Vision,
Goals and Strategic Issues)
(3) การกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยงาน (Strategies)
(4) การกาหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
(5) กาหนดตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมาย
(6) กาหนดการติดตาม กากับ และประเมินผล
2.3 การมีการวัดผลหรือประเมินศักยภาพใน
มีการใช้ตัวชี้วัด (KPI) ในการวัดผลหรือประเมินผลในการทางานที่สอดคล้องกับ
การทางาน (KPI) ที่สอดคล้องกับแผนกล แผนกลยุทธ์ เพื่อนามาพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร
ยุทธ์
สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 2-2 หมวดหมู่และประเด็นข้อมูลเพื่อการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจการบริการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ (Self-Assessment) (ต่อ)
ประเด็นที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการประเมิน
คาอธิบายประเด็น/ตัวแปร
สถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
หมวดที่ 3 ด้านการตลาด
3.1

จานวนช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้า

3.2

การทาข้อตกลงหรือสัญญาในการให้บริการ
กับลูกค้าอย่างเป็นทางการ

3.3 การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
หมวดที่ 4 ด้านระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์
4.1 การใช้โปรแกรมปฎิบัติการเฉพาะทางในการ
บริหารจัดการการให้บริการโลจิสติกส์
4.2 การใช้ระบบ Tracking System เพื่อติดตาม
สินค้า
4.3

การใช้หมายเลขมาตรฐาน และระบบ
หมายเลขเดียวในการระบุสินค้า

ได้แก่ ขายตรงผ่านพนักงานขายของบริษัทของตนเอง, ขายตรงผ่านทาง
โทรศัพท์, ขายผ่านตัวกลาง, ขายผ่านช่องทาง Online เปนนต้น
มีการทาข้อตกลงหรือสัแแาในการให้บริการเปนนลายลักษณ์อักษรกับลูกค้า
เช่น การทาข้อตกลงหรือการทาสัแแาเปนนรายครั้ง การทาสัแแารายปี เปนน
ต้น
มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า หลังจากสิ้นสุดการให้บริการ
มีการใช้โปรแกรมปฎิบัติการเฉพาะทาง เช่น TMS, WMS, VMI, IMR, AFS,
OFS, RFID, GPS เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการให้บริการโลจิสติกส์
มีการใช้ ระบบ Tracking System ในการติดตามสินค้า/สถานะของสินค้า
โดยระบบ Tracking System ต้องสามารถติดตามงานขนส่งด้วยระบบ
online และตรวจสอบได้ 24 ชั่วโมง
มีการใช้ระบบ Coding Standard ในการระบุสินค้า สาหรับสถาน
ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
และลดความผิดพลาดในการรับและส่งสินค้า

หมวดที่ 5 ด้านทรัพยากรบุคคล
5.1

กระบวนการสรรหาพนักงานที่มีคุณวุฒิ
วิชาชีพด้านโลจิสติกส์เข้ามาทางาน

5.2

การมีพนักงานที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้าน
โลจิสติกส์

5.3

นโยบายและแผนการอบรมพนักงาน

5.4

การบันทึกข้อมูลอัตราการออกจากงาน

มีการรับพนักงานโดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ เช่น จบ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องในสายงานด้านโลจิสติกส์ หรือมีหนังสือรับรองมาตรฐาน
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนของพนักงานที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ในองค์กร เช่น ได้รับ
คุณวุฒิวิชาชีพตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนาเข้า, ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
อาวุโสส่งออกและนาเข้า, ตาแหน่งผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุแาต, ตาแหน่ง
ผู้ชานาแการศุลกากร เปนนต้น
มีนโยบาย และแผนการอบรมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานไปสอบ หรือ
เพิ่มระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับหน้าที่และประสบการณ์ เช่น
คุณวุฒิวิชาชีพตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนาเข้า, ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
อาวุโสส่งออกและนาเข้า, ตาแหน่งผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุแาต, ตาแหน่ง
ผู้ชานาแการศุลกากร เปนนต้น
มีการบันทึก/ทาสถิติข้อมูลการลาออกจากงานของพนักงาน เพื่อนามา
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ เนื่องจากอัตราการลาออก
ของพนักงาน มีมุมมอง 2 ประเด็น คือ
(1) กรณีที่พนักงานที่มีผลการประเมินไม่ดี มีสัดส่วนการลาออกสูง ถือ
ว่าไม่เปนนปัแหา นับว่าเปนนสิ่งดีสาหรับองค์กร
(2) กรณีที่พนักงานที่เปนน Talent ขององค์กร มีสัดส่วนการลาออกสูง
สถานประกอบการจึงควรให้ความสาคัแอย่างเร่งด่วน เพื่อปรับ
แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 2-2 หมวดหมู่และประเด็นข้อมูลเพื่อการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจการบริการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ (Self-Assessment) (ต่อ)
ประเด็นที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการประเมิน
คาอธิบายประเด็น/ตัวแปร
สถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
หมวดที่ 6 ด้านการบริหารกระบวนการในการให้บริ การ (Process)
6.1 การมีระบบการจัดการ Supply Chain
มีการบริหารที่คานึงถึงความสัมพันธ์แบบบูรณาการ ของหน่วยงานหรือแผนก
ในองค์กรและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน เพื่อขจัดความสูแเปล่าต่างๆ ใน
กระบวนการทางธุรกิจให้หมดไป ทาให้ช่วยลดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆ ได้
6.2 การมีระบบบริหารการบริการลูกค้า
มีกระบวนการทางาน หรือมีระบบซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อติดตามการ
(Customer Service Management)
ให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
การจงรักภักดีต่อองค์กรผู้ให้บริการ (CSM)
6.3 การมีใบรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน ที่
มีใบรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ
เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ คุณภาพ ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น
เช่น
- ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ
- OHSAS 18001 การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
(ยกเว้นผู้ให้บริการ Customs Broker และ Freight Forwarder)
- Q-Mark มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (เฉพาะผู้
ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก)
- ISO/TC41: Pulleys and Belts (Including Veebelts) (ยกเว้นผู้
ให้บริการ Customs Broker และ Freight Forwarder)
- ISO/TC 51: Pallets for Unit Load Method of Material
Handling (ยกเว้นผู้ให้บริการ Customs Broker และ Freight
Forwarder)
- ISO/TC101: Continuous Mechanical Handling Equipment
- ISO/TC 104: Freight Containers
- ISO/TC 110: Industrial Trucks
- ISO/TC 204: Intelligence Transport System
(ยกเว้นผู้ให้บริการ Customs Broker และ Freight Forwarder)
- ISO/TC 122: Packaging (เฉพาะผู้ให้บริการ 3PL, 4PL และ
คลังสินค้า)
- ISO/PC259: Outsourcing, ISO/TC 277: Sustainable
Purchasing (เฉพาะผู้ให้บริการ 3PL, 4PL)
- มาตรฐาน AEO (ยกเว้นผู้ให้บริการขนส่ง และคลังสินค้า)
- มาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น (เฉพาะผู้ให้บริการคลังสินค้า)
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 2-2 หมวดหมู่และประเด็นข้อมูลเพื่อการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจการบริการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ (Self-Assessment) (ต่อ)
ประเด็นที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการประเมิน
คาอธิบายประเด็น/ตัวแปร
สถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
7.1 ร้อยละของการเติบโตของกาไรขั้นต้นในช่วง 3 ปี ร้อยละของการเติบโตของกาไรขั้นต้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในช่วง 3 ปี เปนนข้อมูลที่ทาให้ทราบว่ากิจการมีกาไรขั้นต้นเปน น ร้ อ ยละ
เท่าใดของยอดขาย อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดีแสดงความสามารถในการทา
กาไรขั้นต้น
7.2 ร้อยละของการเติบโตของกาไรสุทธิในช่วง 3 ปี
ร้อยละของการเติบโตของกาไรสุทธิ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วง 3 ปี
เปนนอัตราส่วนที่ใช้วัดผลด้านการดาเนินงานของธุรกิจว่ามีจานวนมาก
น้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับยอดขาย อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแสดงว่า
ธุรกิจมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านนโยบายราคา และ
นโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายทุกประเภทของธุรกิจ
7.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
ความสามารถในการทากาไรจากการลงทุนในสินทรัพย์ในช่วง 3 ปี
ในช่วง 3 ปี
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เปนนอัตราส่วนที่ใช้วัด
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ ทั้งสิ้นที่ธุรกิจมีอยู่ อัตราส่วนนี้ยิ่ง
สูงยิ่งดี แสดงว่าธุรกิจใช้ สินทรัพย์รวมที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถ้าอัตราส่วนนี้ต่า แสดงว่า ธุรกิจใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ไม่
เต็มที่เท่าที่ควร
7.4 ร้อยละของการรับสินค้าเข้าทันเวลาตามที่กาหนด การรับสินค้าเข้าทันเวลา หมายถึง สามารถรับสินค้าเข้าคลังสินค้าได้
ตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้าไว้
7.5 ความถี่ในการให้บริการขนส่ง
ความถี่ในการให้บริการขนส่ง (จานวนเที่ยว/สัปดาห์)
7.6 ร้อยละของการส่งมอบสินค้า/บริการที่ทันเวลา
การส่งมอบสินค้า/บริการที่ทันเวลา หมายถึง สามารถส่งมอบสินค้า/
บริการได้ทันตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้าไว้
7.7 ร้อยละของความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า/บริการ ความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า/บริการ หมายถึง สามารถจัดส่งสินค้า/
บริการ ได้ถูกต้องตามคาสั่งของลูกค้า
7.8 ร้อยละของความสมบูรณ์ของสภาพสินค้า
ร้อยละของความสมบูรณ์ของสภาพสินค้าเมื่อจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
(ยกเว้นผู้ให้บริการ Customs Broker)
7.9 ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของลูกค้าที่ ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ
มีต่อการให้บริการ
(ข้อมูลจากเฉพาะกิจการที่มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า)
7.10 ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งเข้าระบบ
ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร ที่ส่ง
ศุลกากร
เข้าในระบบศุลกากร
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

2.2 การแจกแจงหมวดหมู่และประเด็นที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิ จการ (SelfAssessment) ตามประเภทของบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ตารางที่ 2-3 การแจกแจงหมวดหมู่และประเด็นที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิ จการ
(Self-Assessment) แจกแจงตามประเภทของบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ประเด็นในการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ
แจกแจงตามประเภทบริการ
ประเด็นที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถานภาพ
และประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
ไปรษณีย์
ผู้รับ
บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
การขนส่ง
คลัง
ตัวแทน
และการ
3PL/4PL
จัดการ
(Self-Assessment)
สินค้า
สินค้า
ออกของ
รับส่ง
ขนส่ง
เอกสารฯ
ข้อมูล Profile ของกิจการ
1 ระยะเวลาในการจัดตั้งจดทะเบียนเปนนนิติบุคคล
/
/
/
/
/
/
2 ประสบการณ์ในการให้บริการ
/
/
/
/
/
/
3 ทุนจดทะเบียนของกิจการ
/
/
/
/
/
/
4 สินทรัพย์ต่อทุนจดทะเบียนของกิจการปีล่าสุด
/
/
/
/
/
/
5 สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปนนคนไทย
/
/
/
/
/
/
9 จานวนแรงงานปัจจุบัน
/
/
/
/
/
/
7 ประเภทบริการด้านโลจิสติกส์
- 3PL
/
- 4PL
/
- ผู้ให้บริการขนส่ง
/
- คลังสินค้า
/
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder)
/
ตัวแทนออกของ (Customs Broker)
/
ไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ
/
8 ขอบเขต/ด้านของบริการที่มีการนาเสนอ
- บริการด้านการขนส่งในประเทศ
/
/
/
/
- บริการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
/
/
/
/
- บริการด้านการวาง จัดเก็บ พักสินค้า
/
/
/
/
- บริการด้านกระจายสินค้า (DC)
/
/
- บริการด้านรวบรวมและกระจายสินค้า
/
/
(Cross Dock)
- บริการ Drop shipping
/
/
- บริการด้านการจัดทาเอกสารการขนส่ง สินค้า
/
/
/
/
- บริการด้านการดาเนินการพิธีการศุลกากร
/
/
/
- บริการด้านการผสมและบรรจุหีบห่อการติด
/
/
ฉลาก
- บริการด้านการจัดซื้อ จัดหา
/
/
- บริการด้านการคืนของ
/
/
- บริการด้านระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
/
- บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับโซ่อุปทาน
/
9 ภูมิภาคของโลกที่มีการให้บริการ
/
/
/
/
/
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 2-3 การแจกแจงหมวดหมู่และประเด็นที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิ จการ
(Self-Assessment) แจกแจงตามประเภทของบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (ต่อ)
ประเด็นในการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประเด็นที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถานภาพ
แจกแจงตามประเภทบริการ
และประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
ผู้รับ
ไปรษณีย์และ
บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
การขนส่ง
คลัง
ตัวแทน
3PL/4PL
จัดการ
การรับส่ง
(Self-Assessment)
สินค้า
สินค้า
ออกของ
ขนส่ง
เอกสารฯ
หมวดที่ 1 ด้านการนาขององค์กร
1.1 การเข้าร่วมเปนนสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวข้อง
/
/
/
/
/
/
ด้านโลจิสติกส์
1.2 การมีเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจใน
/
/
/
/
/
/
ประเทศ
1.3 การมีเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจใน
/
/
/
/
ต่างประเทศ
/
/
/
/
/
1.4 ประสบการณ์ในภูมิภาคต่างๆที่ระบุว่ามีการ
ให้บริการ
1.5 การมีการลงทุนเพื่อขยายการดาเนินการทาง
/
/
/
/
/
/
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
1.6 การมีธรรมาภิบาล
/
/
/
/
/
/
1.7 การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
/
/
/
/
/
/
หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
2.1 การจัดทาหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์ขององค์กร
/
/
/
/
/
/
2.2 การมีแผนยุทธศาสตร์ (Strategy map) ของ
/
/
/
/
/
/
การดาเนินกิจการ
2.3 การมีการวัดผลหรือประเมินศักยภาพในการ
/
/
/
/
/
/
ทางาน (KPI) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
หมวดที่ 3 ด้านการตลาด
3.1 จานวนช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้า
/
/
/
/
/
/
3.2 การทาข้อตกลงหรือสัแแาในการให้บริการกับ
/
/
/
/
/
/
ลูกค้าอย่างเปนนทางการ
3.3 การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
/
/
/
/
/
/
หมวดที่ 4 ด้านระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์
4.1 การใช้โปรแกรมปฏิบัติการเฉพาะทางในการ
/
/
/
/
/
/
บริหารจัดการการให้บริการโลจิสติกส์
4.2 การใช้ระบบ Tracking System เพื่อติดตาม
/
/
/
/
/
สินค้า
4.3 การใช้หมายเลขมาตรฐาน และระบบหมายเลข
/
/
/
/
/
เดียวในการระบุสินค้า
หมวดที่ 5 ด้านทรัพยากรบุคคล
5.1 กระบวนการสรรหาพนักงานที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ
/
/
/
/
/
/
ด้านโลจิสติกส์เข้ามาทางาน
5.2 การมีพนักงานที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์
/
/
/
/
/
/
5.3 นโยบายและแผนการอบรมพนักงาน
/
/
/
/
/
/
5.4 การบันทึกข้อมูลอัตราการออกจากงาน
/
/
/
/
/
/

สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 2-3 การแจกแจงหมวดหมู่และประเด็นที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิ จการ
(Self-Assessment) แจกแจงตามประเภทของบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (ต่อ)
ประเด็นที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถานภาพ
และประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
(Self-Assessment)

ประเด็นในการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ
แจกแจงตามประเภทบริการ
3PL/4PL

หมวดที่ 6 ด้านการบริหารกระบวนการ ในการให้บริการ
6.1 การมีระบบการจัดการ Supply Chain
6.2 การมีระบบบริหารการบริการลูกค้า (CSM)
6.3 การมีใบรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน ที่เกี่ยว
ข้องกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
7.1 ร้อยละของการเติบโตของกาไรขั้นต้น
ในช่วง 3 ปี
7.2 ร้อยละของการเติบโตของกาไรสุทธิ
ในช่วง 3 ปี
7.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
ในช่วง 3 ปี
7.4 ร้อยละของการรับสินค้าเข้าทันเวลาตามที่
กาหนด
7.5 ความถี่ในการให้บริการขนส่ง
7.6 ร้อยละของการส่งมอบสินค้า/บริการที่
ทันเวลา
7.7 ร้อยละของความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า
/บริการ
7.8 ร้อยละของความสมบูรณ์ของสภาพสินค้า
7.9 ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ
7.10 ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งเข้า
ระบบศุลกากร

การขนส่ง
สินค้า

(Process)
/
/

คลัง
สินค้า

ผู้รับจัดการ ตัวแทนออก
ขนส่ง
ของ

ไปรษณีย์
และการ
รับส่ง
เอกสารฯ

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

-

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

-

-

/

/

/
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

3. แนวทางการประเมินสถานภาพและประสิ ทธิภาพด้ านการให้ บริก ารโลจิสติก ส์ ของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติ กส์ ร ะหว่างประเทศของไทย เพื่อการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิ จบริก ารโลจิสติก ส์ระหว่างประเทศของไทย
จากหมวดหมู่และประเด็นของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด รวม 33 ประเด็น/ตัวแปร โดยเกณฑ์เหล่านี้
จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ (Self-Assessment) จากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ดังนั้น
จึงต้องมีแนวทางในการจัดระดับของสถานภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการตามที่สถานประกอบการแต่ละแห่งเปนนอยู่ โดยแสดงระดับของแต่ล ะประเด็นแสดงในตารางที่ 3-2
ส่วนประเด็นข้อมูล Profile ของกิจการนั้น ส่วนใหแ่ไม่มีการจัดระดับของสถานภาพ มีเพียงการตรวจสอบการมีอยู่ของประเภทและขอบเขตบริการที่นาเสนอเปนนหลัก ดังแสดงในตารางที่ 3-1 ดังนี้
ตารางที่ 3-1 แนวทางการจัดระดับข้อมูล Profile ของกิจการ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย
ข้อมูล Profile ของกิจการ
1
2
3

ระยะเวลาในการจัดตั้งจดทะเบียนเปนนนิติ
บุคคล
ประสบการณ์ในการให้บริการ
ทุนจดทะเบียนของกิจการ

4

สินทรัพย์ของกิจการ

5

สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปนนคนไทย

6

จานวนแรงงานปัจจุบัน

คาอธิบายข้อมูล Profile ของกิจการ
ระยะเวลาในการจัดตั้งจดทะเบียนเปนนนิติบุคคล (พ.ศ.)

การจัดระดับข้อมูล Profile ของกิจการ
(คาตอบในแบบประเมินตนเอง ที่จะใช้จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการ)
ไม่มีการจัดระดับ เรียงลาดับกิจการตามปีที่ก่อตั้ง

จานวนปีที่ให้บริการโลจิสติกส์ในกิจการนั้นๆ
ไม่มีการจัดระดับ เรียงลาดับกิจการตามประสบการณ์ในการให้บริการ
ทุนที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ไม่มีการจัดระดับ เรียงลาดับกิจการตามทุนจดทะเบียนของกิจการ
ซึ่งทุนจดทะเบียนของกิจการ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3 ปีล่าสุด
ไม่มกี ารจัดระดับ ไม่มีการเรียงลาดับ
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปนนคนไทย ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่มีการจัดระดับ ไม่มีการเรียงลาดับ
กระทรวงพาณิชย์
จานวนแรงงานทั้งหมด (พนักงานประจา+ลูกจ้าง แต่ไม่นับรวมลูกจ้าง ไม่มีการจัดระดับ ไม่มีการเรียงลาดับ
รายวัน) ในสถานประกอบการ โดยกิจการขนาดเล็กมีจานวนแรงงาน
ไม่เกิน 50 คน กิจการขนาดกลางมีจานวนแรงงาน 50-ไม่เกิน 200
คน ขนาดใหแ่มีจานวนแรงงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป

สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 3-1 แนวทางการจัดระดับข้อมูล Profile ของกิจการ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
ข้อมูล Profile ของกิจการ
7

ประเภทบริการด้านโลจิสติกส์
- 3PL

คาอธิบายข้อมูล Profile ของกิจการ

ประเภทของธุรกิจที่ให้บริการ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ให้บริการมากกว่า 1 ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย
ขนส่งสินค้า, คลังสินค้า และตัวแทนออกของ ตัวแทนออกของ และตัวแทน
ขนส่งสินค้า เปนนต้น
- 4PL
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ให้บริการมากกว่า 1 ประเภทธุรกิจ+ให้บริการด้าน
IT+ให้บริการปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และพัฒนา
เครือข่ายการจัดการภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
- ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง
- การขนส่งทางราง
- การขนส่งทางท่อ
- การขนส่งทางบก
- การขนส่งทางน้า
- การขนส่งทางอากาศ
- MTO
- คลังสินค้า
สถานที่สาหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง
- คลังสินค้าผ่านแดน
- คลังสินค้าปลอดอากร
- คลังสินค้าทัณฑ์บน
- คลังสินค้ารับฝาก/เก็บสินค้าในประเทศ
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าประเทศ
ตัวแทนออกของ (Customs Broker)
ตัวแทนของผู้นาเข้าและผู้ส่งออกในการดาเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นาเข้า
และผู้ส่งออก
ไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ
กิจกรรมการให้บริการไปรษณีย์ และกิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ

สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การจัดระดับข้อมูล Profile ของกิจการ
(คาตอบในแบบประเมินตนเอง ที่จะใช้จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการ)
ไม่มีการจัดระดับ
ไม่มีการจัดระดับ
ไม่มีการจัดระดับ

ไม่มีการจัดระดับ

ไม่มีการจัดระดับ
ไม่มีการจัดระดับ
ไม่มีการจัดระดับ

18

หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 3-1 แนวทางการจัดระดับข้อมูล Profile ของกิจการ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
ข้อมูล Profile ของกิจการ
8

ขอบเขต/ด้านของบริการบริการที่มีการ
นาเสนอ

9

ภูมิภาคของโลกที่มีการให้บริการ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

คาอธิบายข้อมูล Profile ของกิจการ

การจัดระดับข้อมูล Profile ของกิจการ
(คาตอบในแบบประเมินตนเอง ที่จะใช้จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการ)

ธุรกิจมีการให้บริการอะไรบ้าง
- บริการด้านการขนส่งในประเทศ

ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการด้านการจัดทาเอกสารการขนส่ง สินค้า
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการด้านการดาเนินการพิธีการศุลกากร
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการด้านการวาง จัดเก็บ พักสินค้า
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการด้านกระจายสินค้า (DC)
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการด้านรวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock)
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการ Drop shipping
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการด้านการผสมและบรรจุหีบห่อ การติดฉลาก
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการด้านการคืนของ
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการด้านการจัดซื้อ จัดหา
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการด้านระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
- บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับโซ่อุปทาน
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
แจกแจงเปนน อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา แอฟริกา ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันตก แจกแจงตามจานวนภูมิภาคที่มีการให้บริการ 13 ภูมิภาค
อาเซียนเก่า CLMV (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน) เอเชีย
ระดับที่ 1 ไม่มีการให้บริการ
ตะวันออก เอเชียใต้ ภูมิภาคจีน โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง แปซิฟิกใต้
ระดับที่ 2 มีการให้บริการ
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 3-2 แนวทางการจัดระดับตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย
เกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์
หมวดที่ 1 ด้านการนาขององค์กร
1.1 การเข้าร่วมเปนนสมาชิกของสมาคมที่
เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

คาอธิบายเกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์

ระดับของตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ
(คาตอบในแบบประเมินตนเอง ที่จะใช้จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการ)

เช่น สมาคมขนส่งทางบก, สมาคมเจ้ า ของเรื อ ไทย, สมาคมเจ้ า ของและตั ว แทนเรื อ ระดับที่ 1 ไม่เปนนสมาชิกของสมาคมใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์
กรุงเทพฯ, สมาคมขนส่งสินค้านาเข้าและส่งออก, สมาคมขนส่งสิ น ค้ า และโลจิ สติ ก ส์ ไ ทย, ระดับที่ 2 เปนนสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุแาตไทย, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสิน ค้ า ระหว่ า งประเทศ ,
สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย, สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เปนนต้น

การมีเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น มีสาขากี่แห่ง มีตัวแทนขายกี่แห่ง มีบริษัทที่ทาการร่วมค้ากันกี่แห่ง โดยระบุ
ในประเทศ
ชื่อกิจการเครือข่าย

ระดับที่ 1 ไม่มีสาขา/ไม่มีตัวแทนขาย/ไม่ มีบริษัทที่ทาการร่วมค้า
ระดับที่ 2 มีสาขา/มีตัวแทนขาย/มีบริษัทที่ทาการร่วมค้า
และระบุจานวนสาขา ตัวแทนขาย บริษัทที่ทาการร่วมค้าในประเทศ
การมีเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น มีสาขาในต่างประเทศกี่แห่ง มีตัวแทนขายในต่างประเทศกี่แห่ง ตั้งอยู่ที่
ระดับที่ 1 ไม่มีสาขา/ไม่มีตัวแทนขาย/ไม่มีบริษัทที่ทาการร่วมค้า
ในต่างประเทศ
ประเทศไหนบ้าง มีบริษัทพันธมิตรในต่างประเทศที่ทาการร่วมค้ากันกี่แห่ง ตั้งอยู่ที่ ระดับที่ 2 มีสาขา/มีตัวแทนขาย/มีบริษัทที่ทาการร่วมค้า
ประเทศไหนบ้าง โดยระบุชื่อกิจการเครือข่าย
และระบุจานวนสาขา ตัวแทนขาย บริษัทที่ทาการร่วมค้าในต่างประเทศ
ประสบการณ์ในภูมิภาคต่างๆที่ระบุว่า แจกแจงประสบการณ์หรือจานวนปีที่ให้บริการไปยังภูมิภาคนั้นๆ ตามภูมิภาค
เรียงลาดับตามประสบการณ์ (จานวนปี) ที่มีการให้บริการแจกแจงตามภูมิภาค
มีการให้บริการ
การมีการลงทุนเพื่อขยายการ
เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มสาขากิจการ การซื้อสินทรัพย์ในการ
ระดับที่ 1 ไม่มีการลงทุนเพื่อขยายการดาเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
ดาเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น หรือการมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เปนนต้น เพื่อขยายการ ระดับที่ 2 มีการลงทุนเพื่อขยายการดาเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
3 ปี
ดาเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
การมีธรรมาภิบาล
การมีธรรมาภิบาล เปนนเครื่องกากับให้การดาเนินกิจกรรมต่างๆ เปนนไปด้วยความ ระดับที่ 1 ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างต่อเนื่องในช่วง
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม
3 ปีล่าสุด (พ.ศ. 2556-2558)
ระดับที่ 2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี
ล่าสุด (พ.ศ. 2556-2558)
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการ ด้วยความดูแล ระดับที่ 1 ยังไม่มีนโยบายทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับที่ 2 มีแนวคิดที่จะทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
และจรรยาบรรณ มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และ
แต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการใดๆ
สิ่งแวดล้อม โดยพร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
ระดับที่ 3 กาลังจัดทาโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
แต่ยังทาไม่สาเร็จ
ระดับที่ 4 มีโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว
แต่ไม่เคยนามาจัดกิจกรรมจริง
ระดับที่ 5 มีโครงการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว
และนามาจัดกิจกรรมจริงๆ แล้ว
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 3-2 แนวทางการจัดระดับตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
เกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
คาอธิบายเกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์
บริการโลจิสติกส์
หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
2.1 การจัดทาหรือพัฒนาแผน มีการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของกิจการโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น SWOT
กลยุทธ์ขององค์กร
Analysis, Balanced Scorecard เปนนต้น โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ฯลฯ เพื่อจัดทาหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์

2.2

2.3

การมีแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ เปนนเครื่องมือจัดการที่ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพของอนาคต ช่วยในการ
(Strategy Map) ของการ ตัดสินใจ วิเคราะห์ วางแผน กาหนดตัวแปรติดตามกากับและประเมินผลที่คาดว่าจะ
ได้ เปนนแผนการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีการแสดงให้เห็น
ดาเนินกิจการ
กระบวนการทางานเพื่อการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ว่ามีขั้นตอนการทางานอย่างไร มี
ผู้เกี่ยวข้องกี่คน มีระยะเวลาดาเนินการเท่าไร เปนนต้น
ในการวางแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย
(1) การวิเคราะห์ศักยภาพของสถานประกอบการ (Analysis) ตัวอย่างเครื่องมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น SWOT Analysis, 5 Forces Analysis
(2) การจัดทาวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธ์ศาสตร์ (Vision, Goals
and Strategic Issues)
(3) การกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยงาน (Strategies)
(4) การกาหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
(5) กาหนดตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมาย
(6) กาหนดการติดตาม กากับ และประเมินผล
การมีการวัดผลหรือ
มีการใช้ตัวชี้วัด (KPI) ในการวัดผลหรือประเมินผลในการทางานที่สอดคล้องกับแผนกล
ประเมินศักยภาพในการ ยุทธ์ เพื่อนามาพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร
ทางาน (KPI) ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์
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ระดับของตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ
(คาตอบในแบบประเมินตนเอง ที่จะใช้จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการ)
ระดับที่ 1 ยังไม่เคยทาการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของกิจการ
ระดับที่ 2 มีแนวคิดที่จะทาการวิเคราะห์ศักยภาพของกิจการ แต่ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการใดๆ
ระดับที่ 3 กาลังวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของกิจการ แต่ยังทาไม่สาเร็จ
ระดับที่ 4 มีการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของกิจการแล้ว
แต่ยังไม่ได้นามาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนากิจการ
ระดับที่ 5 มีการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของกิจการ และนามาใช้ปรับปรุง
หรือพัฒนากิจการแล้ว
ระดับที่ 1 ยังไม่มีนโยบายในการทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ระดับที่ 2 มีแนวคิดที่จะทาแผนยุทธศาสตร์ แต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการใดๆ
ระดับที่ 3 กาลังทาแผนยุทธศาสตร์ แต่ยังทาไม่สาเร็จ
ระดับที่ 4 มีแผนยุทธศาสตร์แล้ว แต่ยังไม่ได้นามาใช้
ระดับที่ 5 มีแผนยุทธศาสตร์แล้ว และนามาใช้จริงในองค์กร

ระดับที่ 1 ยังไม่มีนโยบายจัดทาตัวชี้วัด (KPI) ในการดาเนินงานใดๆของกิจการ
ระดับที่ 2 มีแนวคิดที่จะทาตัวชี้วัด (KPI) ในการดาเนินงาน แต่ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการใดๆ
ระดับที่ 3 กาลังจัดทาตัวชี้วัด (KPI) ในการดาเนินงาน แต่ยังทาไม่สาเร็จ
ระดับที่ 4 มีตัวชี้วัด (KPI) ในการดาเนินงานแล้ว แต่ไม่นามาประเมินผล หรือนามา
ประเมินผลในการทางานของกิจการเพียงบางส่วน
ระดับที่ 5 มีตัวชี้วัด (KPI) ในการดาเนินงาน และนามาประเมินผลในการทางานของ
กิจการอย่างครบถ้วน
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ตารางที่ 3-2 แนวทางการจัดระดับตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
เกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์
หมวดที่ 3 ด้านการตลาด
3.1 จานวนช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้า

3.2
3.3

คาอธิบายเกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์

เช่น (1) ขายตรงผ่านพนักงานขายของบริษัทของตนเอง, (2)
ขายตรงผ่านทางโทรศัพท์, (3) ขายผ่านตัวกลางหรือตัวแทน,
(4) ขายผ่านช่องทาง Online เปนนต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขายบริการ
การทาข้อตกลงหรือสัแแาในการให้บริการกับ มีการทาข้อตกลงหรือสัแแาในการให้บริการเปนนลายลักษณ์
ลูกค้าอย่างเปนนทางการ
อักษรกับลูกค้า เช่น การทาข้อตกลงหรือการทาสัแแาเปนนราย
ครั้ง การทาสัแแารายปี เปนนต้น
การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า หลังจากสิ้นสุดการ
ให้บริการ เพื่อนามาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ

สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ระดับของตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ
(คาตอบในแบบประเมินตนเอง ที่จะใช้จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการ)
แจกแจงตามช่องทางในการให้บริการแต่ละประเภท
ระดับที่ 1 ไม่มีช่องทางในการให้บริการนั้นๆ
ระดับที่ 2 มีช่องทางในการให้บริการนั้นๆ
ระดับที่ 1 ไม่มีการทาข้อตกลงหรือสัแแากับลูกค้าอย่างเปนนทางการ
ระดับที่ 2 มีการทาข้อตกลงหรือสัแแากับลูกค้าอย่างเปนนทางการ
ระดับที่ 1 ไม่มีนโยบายทาการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ระดับที่ 2 มีแนวคิดที่จะทาการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
ใดๆ
ระดับที่ 3 เริ่มทาการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าบ้างแล้ว แต่ยังดาเนินการไม่สาเร็จ
ระดับที่ 4 มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าเปนนครั้งคราว แต่ยังไม่สามารถนามาใช้
ในการปรับปรุงการให้บริการได้
ระดับที่ 5 มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าสม่าเสมอ และนามาปรับปรุง/
พัฒนาการทางานของกิจการจริง
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 3-2 แนวทางการจัดระดับตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
เกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์
หมวดที่ 4 ด้านระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์
4.1 การใช้โปรแกรมปฎิบัติการเฉพาะทางในการ
บริหารจัดการการให้บริการโลจิสติกส์

คาอธิบายเกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์

ระดับของตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ
(คาตอบในแบบประเมินตนเอง ที่จะใช้จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการ)

มีการใช้โปรแกรมปฎิบัติการเฉพาะทาง เช่น TMS, WMS,
VMI, IMR, AFS, OFS, RFID, GPS เพื่อช่วยในการบริหาร
จัดการการให้บริการโลจิสติกส์

ระดับที่ 1 ไม่มีนโยบายใช้โปรแกรมปฏิบัติการเฉพาะทาง
ระดับที่ 2 มีแนวคิดทีจ่ ะใช้โปรแกรมปฏิบัติการเฉพาะทาง แต่ยังไม่ได้จัดหามาใช้
ระดับที่ 3 กาลังจัดหาและพิจารณาว่าจะใช้โปรแกรมไหนของผู้ให้บริการใด
ระดับที่ 4 มีโปรแกรมปฏิบัติการเฉพาะทางแล้ว แต่ยังไม่ได้นามาใช้
ระดับที่ 5 มีโปรแกรมปฏิบัติการเฉพาะทางแล้ว และนามาใช้จริงในกิจการ
4.2 การใช้ระบบ Tracking System เพื่อติดตาม มีการใช้ IT ด้านระบบ Tracking System ในการติดตาม
ระดับที่ 1 ไม่มีนโยบายใช้ระบบ Tracking System เพื่อการติดตามสินค้า
สินค้า
สินค้า/สถานะของสินค้า (ยกเว้นผู้ให้บริการ Customs
ระดับที่ 2 มีแนวคิดทีจ่ ะใช้ระบบ Tracking System แต่ยังไม่ได้จัดหามาใช้งาน
Broker)
ระดับที่ 3 กาลังจัดหาและพิจารณาว่าจะใช้โปรแกรมไหนของผู้ให้บริการใด
ระดับที่ 4 มีระบบ Tracking System แล้ว แต่ยังไม่ได้นามาใช้จริง
ระดับที่ 5 มีระบบ Tracking System แล้ว และนามาใช้จริงในกิจการ
4.3 การใช้หมายเลขมาตรฐาน และระบบหมายเลข มีการใช้ระบบ Coding Standard ในการระบุสินค้า สาหรับ ระดับที่ 1 ไม่มีนโยบายใช้ระบบ Coding Standard ในการระบุสินค้า
เดียวในการระบุสินค้า
สถานประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน เพื่อให้เกิด ระดับที่ 2 มีแนวคิดทีจ่ ะใช้ระบบ Coding Standard ในการระบุสินค้า
ความเข้าใจที่ตรงกัน และลดความผิดพลาดในการรับและส่ง
แต่ยังไม่ได้จัดหามาใช้งาน
สินค้า
ระดับที่ 3 กาลังสร้างระบบ Coding Standard เพื่อนามาใช้ในการระบุสินค้า แต่ยังสร้าง
ระบบไม่เสร็จ
ระดับที่ 4 มีระบบ Coding Standard ในการระบุสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้นามาใช้
ระดับที่ 5 มีระบบ Coding Standard ในการระบุสินค้า และนามาใช้จริงในกิจการ
หมวดที่ 5 ด้านทรัพยากรบุคคล
5.1 กระบวนการสรรหาพนักงานที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ มีการรับพนักงานโดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิ ระดับที่ 1 ไม่มีการคัดเลือกพนักงานใหม่จากผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์
ด้านโลจิสติกส์เข้ามาทางาน
สติกส์ เช่น จบการศึกษาที่เกี่ยวข้องในสายงานด้านโลจิสติกส์ ระดับที่ 2 มีการคัดเลือกพนักงานใหม่จากผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์
หรือมีหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
5.2 การมีพนักงานที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ
สัดส่วนของพนักงานที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ใน
ระดับที่ 1 พนักงานที่ทางานอยู่ในปัจจุบันในองค์กร ไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์เลย
ด้านโลจิสติกส์
องค์กร เช่น ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับที่ 2 พนักงานที่ทางานอยู่ในปัจจุบันในองค์กร มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่
ส่งออกและนาเข้า, ตาแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและ
ร้อยละ 1-25
นาเข้า, ตาแหน่งผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุแาต, ตาแหน่ง ระดับที่ 3 พนักงานที่ทางานอยู่ในปัจจุบันในองค์กร มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์
ผู้ชานาแการศุลกากร เปนนต้น
ประมาณร้อยละ 26-50
ระดับที่ 4 พนักงานที่ทางานอยู่ในปัจจุบันในองค์กร มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์
ประมาณร้อยละ 51-75
ระดับที่ 5 พนักงานที่ทางานอยู่ในปัจจุบันในองค์กร มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์
ประมาณร้อยละ 76-100
สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 3-2 แนวทางการจัดระดับตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
คาอธิบายเกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์

ระดับของตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ
(คาตอบในแบบประเมินตนเอง ที่จะใช้จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการ)

มีนโยบาย และแผนการอบรมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงาน
ไปสอบ หรือเพิ่มระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับหน้าที่
และประสบการณ์ เช่น ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการส่งออกและนาเข้า, ตาแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและ
นาเข้า, ตาแหน่งผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุแาต, ตาแหน่ง
ผู้ชานาแการศุลกากร เปนนต้น

ระดับที่ 1 ไม่มีนโยบายและแผนการอบรมพนักงานเพื่อให้มหี รือเพิ่ม คุณวุฒิวิชาชีพ
โลจิสติกส์
ระดับที่ 2 มีแนวคิดในการจัดทาแผนการอบรมพนักงานเพื่อให้มีหรือเพิ่ม คุณวุฒิ
วิชาชีพโลจิสติกส์ แต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการใดๆ
ระดับที่ 3 กาลังจัดทาแผนการอบรมพนักงานเพื่อให้มีหรือเพิ่ม คุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์
แต่ยังทาแผนไม่สาเร็จ
ระดับที่ 4 มีแผนการอบรมพนักงานเพื่อให้มีหรือเพิ่ม คุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์แล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ
ระดับที่ 5 มีแผนการอบรมพนักงานเพื่อให้มีหรือเพิ่ม คุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์และมีการ
ดาเนินการตามแผนแล้ว

เกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์
หมวดที่ 5 ด้านทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
5.3 นโยบายและแผนการอบรมพนักงาน

5.4

การบันทึกข้อมูลอัตราการออกจากงาน

มีการบันทึก/ทาสถิติข้อมูลการลาออกจากงานของพนักงาน
เพื่อนามาวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ
เนื่องจากอัตราการลาออกของพนักงาน มีมุมมอง 2 ประเด็น
คือ
(1) กรณีที่พนักงานที่มีผลการประเมินไม่ดี มีสัดส่วน
การลาออกสูง ถือว่าไม่เปนนปัแหา นับว่าเปนนสิ่งดี
สาหรับองค์กร
(2) กรณีที่พนักงานที่เปนน Talent ขององค์กร มี
สัดส่วนการลาออกสูงสถานประกอบการจึงควรให้
ความสาคัแอย่างเร่งด่วน เพื่อปรับแผนกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร

สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ระดับที่ 1 ไม่มีนโยบายการเก็บบันทึกข้อมูลการออกจากงานของพนักงาน
ระดับที่ 2 มีแนวคิดที่จะเก็บบันทึกข้อมูลการออกจากงานของพนักงาน แต่ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการใดๆ
ระดับที่ 3 กาลังดาเนินการเก็บบันทึกข้อมูลการออกจากงานของพนักงาน แต่ยัง ทาไม่
สาเร็จ ยังไม่สามารถนามาใช้เพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้
ระดับที่ 4 มีการเก็บบันทึกข้อมูลการออกจากงานของพนักงาน แต่ยังไม่ได้นามาใช้เพื่อ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ระดับที่ 5 มีการเก็บบันทึกข้อมูลการออกจากงานของพนักงาน และนามานามาใช้เพื่อ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และการปรับปรุง/พัฒนาระบบการทางานของ
องค์กร
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 3-2 แนวทางการจัดระดับตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
เกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์

คาอธิบายเกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์

ระดับของตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ
(คาตอบในแบบประเมินตนเอง ที่จะใช้จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการ)

หมวดที่ 6 ด้านการบริหารกระบวนการ (Process) ในการให้บริการ
6.1 การมีระบบบริหารจัดการ Supply Chain
มีการบริ ห ารที่ คานึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ แ บบบู ร ณาการ ของ
หน่วยงานหรือแผนกในองค์กรและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน
เพื่อขจัดความสูแเปล่าต่างๆ ในกระบวนการทางธุรกิ จ ให้ ห มด
ไป ทาให้ช่วยลดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆ ได้

6.2

การมีระบบบริหารการบริการลูกค้า (CSM)

ระดับที่ 1 ไม่มีนโยบายในการใช้ระบบบริหารจัดการ Supply Chain
ระดับที่ 2 มีแนวคิดที่จะวางระบบบริหารจัดการ Supply Chain แต่ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการใดๆ
ระดับที่ 3 กาลังวางระบบบริหารจัดการ Supply Chain แต่ยังวางระบบไม่สาเร็จ
ระดับที่ 4 มีระบบการจัดการ Supply Chain บางส่วนแล้ว แต่ยังไม่ครบทุก Chain
ระดับที่ 5 มีระบบการจัดการ Supply Chain ครบทุก Chain ทั้งระบบภายใน
และภายนอก
มีกระบวนการทางาน หรือมีระบบซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ ระดับที่ 1 ไม่มีนโยบายในการใช้ระบบบริหารการบริการลูกค้า
ติดตามการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ ระดับที่ 2 มีแนวคิดที่จะวางระบบบริหารการบริการลูกค้า แต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการใดๆ
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและการจงรักภักดีต่อองค์กรผู้ให้บริการ ระดับที่ 3 กาลังวางระบบบริหารการบริการลูกค้า แต่ยังวางระบบไม่สาเร็จ
(CSM)
ระดับที่ 4 มีระบบบริหารการบริการลูกค้า แต่ยังไม่ได้นาไปใช้จริง
ระดับที่ 5 มีระบบบริหารการบริการลูกค้า และนาไปใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้าจริง

สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 3-2 แนวทางการจัดระดับตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
เกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์

คาอธิบายเกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์

หมวดที่ 6 ด้านการบริหารกระบวนการ (Process) ในการให้บริการ (ต่อ)
6.3 การมีใบรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน ที่เกี่ยว มีใบรับรองมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ที่ยังไม่
ข้องกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ หมดอายุ
- ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ
- OHSAS 18001 การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
-

สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

QMark มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (เฉพาะผู้
ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก)
ISO/TC41: Pulleys and Belts (Including Veebelts)
ISO/TC 51: Pallets for Unit Load Method of Material
Handling
ISO/TC101: Continuous Mechanical Handling Equipment
ISO/TC 104: Freight Containers
ISO/TC 110: Industrial Trucks
ISO/TC 204: Intelligence Transport System
ISO/TC 122: Packaging
ISO/PC259: Outsourcing, ISO/TC 277: Sustainable
Purchasing
มาตรฐาน AEO
มาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

ระดับของตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ
(คาตอบในแบบประเมินตนเอง ที่จะใช้จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการ)
แจกแจงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ของแต่ละ
ประเภทบริการโลจิสติกส์
ระดับที่ 1 ไม่มีใบรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน (ตามประเภทบริการ)
ระดับที่ 2 มีใบรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน (ตามประเภทบริการ) ที่ยังไม่หมดอายุ
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หลักเกณฑ์ในการในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ตารางที่ 3-2 แนวทางการจัดระดับตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการจัดทาระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสาหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
ระดับของตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพ
เกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์
คาอธิบายเกณฑ์/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์
(คาตอบในแบบประเมินตนเอง ที่จะใช้จัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการ)
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
7.1 ร้อยละของการเติบโตของกาไรขั้นต้นในช่วง ร้อยละของการเติบโตของกาไรขั้นต้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วง 3 ปี
เรียงลาดับข้อมูลตาม ร้อยละการเติบโตของกาไรขั้นต้น
3 ปี
เปน น ข้ อ มู ลที่ ท าใ ห้ ทรา บว่ า กิ จ การมี ก าไ รขั้ น ต้ นเ ปน นร้ อยละ เท่ า ใดของ
ยอดขาย อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดีแสดงความสามารถในการทากาไรขั้นต้น
7.2 ร้อยละของการเติบโตของกาไรสุทธิในช่วง ร้อยละของการเติบโตของกาไรสุทธิ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วง 3 ปี
เรียงลาดับข้อมูลตามร้อยละการเติบโตของกาไรสุทธิ
3 ปี
เปนนอัตราส่วนที่ใช้วัดผลด้านการดาเนินงานของธุรกิจว่ามีจานวนมากน้ อ ยเพี ย งใด
เมื่อเทียบกับยอดขาย อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแสดงว่าธุรกิ จ มี ก ารบริ ห ารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านนโยบายราคา และนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายทุกประเภท
ของธุรกิจ
7.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ความสามารถในการทากาไรจากการลงทุนในสินทรัพย์ในช่วง 3 ปี
เรียงลาดับข้อมูลตาม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ในช่วง 3 ปี
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เปนนอัตราส่ ว นที่ ใ ช้ วั ดประสิ ท ธิ ภ าพในการ
บริหารสิ น ทรั พย์ ทั้ ง สิ้ น ที่ ธุ ร กิ จ มี อ ยู่ อั ตราส่ ว นนี้ ยิ่ ง สู ง ยิ่ ง ดี แสดงว่ า ธุ ร กิ จ ใช้
สินทรัพย์รวมที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าอัตราส่ ว นนี้ ต่า แสดงว่ า ธุ ร กิ จ ใช้
สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร
7.4 ร้อยละของการรับสินค้าเข้าทันเวลาตามที่ การรับสินค้าเข้าทันเวลา หมายถึง สามารถรับสินค้าเข้าคลังสินค้าได้ตามเวลาที่ตก เรียงลาดับข้อมูลตาม ร้อยละของการรับสินค้าเข้าทันเวลาที่กาหนด
กาหนด
ลงกับลูกค้าไว้
โดยเฉลี่ย
7.5 ความถี่ในการให้บริการขนส่ง
ความถี่ในการให้บริการขนส่ง (จานวนเที่ยว/สัปดาห์)
เรียงลาดับข้อมูลตาม ความถี่ในการให้บริการขนส่ง /สัปดาห์
(เฉพาะผู้ให้บริการขนส่ง)
7.6 ร้อยละของการส่งมอบสินค้า/บริการที่
การส่งมอบสินค้า/บริการที่ทันเวลา หมายถึง สามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ทัน
เรียงลาดับข้อมูลตาม ร้อยละของการส่งมอบสินค้า/บริการที่ทันเวลา
ทันเวลา
ตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้าไว้
7.7 ร้อยละของความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า/ ความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า/บริการ หมายถึง สามารถจัดส่งสินค้า/บริการ ได้
เรียงลาดับข้อมูลตาม ร้อยละของความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า/
บริการ
ถูกต้องตามคาสั่งของลูกค้า
บริการ
7.8 ร้อยละของความสมบูรณ์ของสภาพสินค้า ร้อยละของความสมบูรณ์ของสภาพสินค้าเมื่อจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
เรียงลาดับข้อมูลตาม ร้อยละของความสมบูรณ์ของสภาพสินค้า
(ยกเว้นผู้ให้บริการ Customs Broker)
7.9 ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของ ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ
เรียงลาดับข้อมูลตาม ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
ลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ
(ข้อมูลจากเฉพาะกิจการที่มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า)
ให้บริการโดยเฉลี่ย
7.10 ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งเข้า ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร ที่ส่งเข้าในระบบ เรียงลาดับข้อมูลตาม ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งเข้าระบบ
ระบบศุลกากร
ศุลกากร
ศุลกากร
สานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ก ารค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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เอกสารอ้างอิง
1. การจัดทาเกณฑ์การแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้ บริการโลจิสติก ส์ไทย
1.1

การศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์ในการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานต่างๆใน
ระดับสากล และในประเทศไทย ดังนี้
รหัสการแบ่ง
ประเทศ/กลุ่มประเทศ/
ลาดับ
หน่วยงาน
หมวดหมู่
Full name
ภูมิภาค
ที่
(Sponsor)
(Abbreviation)
ที่ใช้แบ่งหมวดหมู่
1 United Nations Statistics
ISIC
International Standard
International
Division
Industrial Classification of All
Economic Activities
2 United Nations Statistical
CPC
Central Product Classification
International
Commission
3 Thomson Reuters
TRBC
Thomson Reuters Business
International
Classification
(Capital Market)
4 FTSE International Limited
ICB
Industry Classification
International
Benchmark
(Capital Market)
5 Standard & Poor's, Morgan
GICS
Global Industry Classification
International
Stanley Capital
Standard
(Capital Market)
International
6 Statistical bureaus of US,
NAICS
North American Industry
North American
Canada, and Mexico
Classification System
7 European Community
NACE
Statistical Classification of
Europe
Economic Activities in the
European Community
8 ASEAN Community
ACIC
ASEAN Common Industrial
ASEAN
Classification
9 Australian Bureau of
ANZSIC
Australian and New Zealand
Australia,
Statistics
Standard Industrial
New Zealand
and Statistics New Zealand
Classification
10 Office for National
UKSIC
United Kingdom Standard
United Kingdom
Statistics, UK
Industrial Classification of
Economic Activities
11 Ministry of Internal Affairs
JSIC
Japan Standard Industrial
Japan
and Communications
Classification
12 National Statistics,
CSIC
STANDARD INDUSTRIAL
China
Republic of China
CLASSIFICATION SYSTEM OF
THE REPUBLIC OF CHINA
13 Statistics Sweden (SCB)
SNI
Swedish Standard Industrial
Sweden
Classification
14 Ministry of Labour,
TSIC
Thailand Standard Industrial
Thailand
Thailand
Classification
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1.2 การศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์การแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตามประเภทของการ
ให้บริการในอุตสาหกรรม และขอบเขตของการให้บริการ (ประเทศ/กลุ่มประเทศ/ภูมิภาค) ที่เป็นที่ยอมรับใน
ประเทศไทย และในต่างประเทศ
หน่วยงานที่มีการศึกษาการแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตามประเภทของการให้บริการใน
อุตสาหกรรม ที่เปนนที่ยอมรับทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ 5 หน่วยงาน มีดังนี้
หน่วยงาน
ที่

1

2

3

หน่วยงาน

Gary R. Allen , 2001 ,
Third-Party Logistics Study

Payload

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ (DITP)

4

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)

5

Green Logistics Thailand
หน่วยงานภายใต้เครือข่าย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแบ่งหมวดหมู่/แบ่งประเภท
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
1) Logistics Service Provider: LSP
2) Third Party Logistics : 3PL/TPL หรือ
Forwarding Logistics หรือ Contract
Logistics
3) Lead Logistics Management: LLM
4) Joint Operation Model: JOM
1) Logistics Provider
2) Express Provider
1) สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation
Services)
2) สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
3) สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ และตัวแทนพิธีการศุลกากร
(International Freight Forwarder and Customs
Brokerage Services)
4) สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party
Logistics Services: 3PL)
1) การขนส่งสินค้า (Freight Transportation and
Forwarding)
2) การจัดเก็บสินค้า ดูแล และบริหารคลังสินค้าและการ
ให้บริการติดสลากสินค้าหรือบริการด้านบรรจุภัณฑ์
(Warehousing/Inventory Management and
Packing)
3) การให้บริการด้านพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์
(Non-Asset Based Logistics Services)
4) การให้บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
(Information and Communication
Technology/Consulting)
5) การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ (Courier and
Postal Services)
1) Logistics Service Provider: LSP
2) Third Party Logistics Service Provider: 3PL
3) Fourth Party Logistics Service Provider: 4PL
4) Lead Logistics Provider: LLP
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Region
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2. หลักเกณฑ์ในการวัดประสิ ทธิภ าพด้ านการให้บริก ารโลจิสติก ส์
2.1 หลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ & Supply Chain
หน่วยงาน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการศึกษาทบทวน ดังนี้
ลาดับ
หน่วยงาน
Index/
Full name
ประเภทการการวัดและการประเมิน
ที่
ที่เป็นผู้จัดทาหลักเกณฑ์
Model
Logistics Performance
1 World Bank
LPI
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
Index
Industrial
Department of
Logistics Performance
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
2 Primary Industries and
ILPI
Index
ภาคอุตสาหกรรม
Mines (Thailand)
3
4

5

Department of
Primary Industries and
SCPI
Mines (Thailand)
APICS Supply Chain
SCOR model
Council
Tokyo Institute of
Technology และ
Japan Institute of
LSC
Logistics Systems
(JILS)

Supply Chain Performance
Index

ดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านซัพพลาย
เชน

Supply-chain operations
reference-model

แบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงานในโซ่
อุปทาน

Logistics Scorecard

การประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์

2.2 หลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินประสิทธิภาพด้านการบริการ
หน่วยงาน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการศึกษาทบทวน ดังนี้
ลาดับ

หน่วยงาน/

Index/

ที่

ผู้จัดทาหลักเกณฑ์

Model

'Parasu' Parasuraman,
1

Valarie Zeithaml
and Len Berry

Servqual
Model

2

Payload Asia

-

3

ELMA
Department of
International Trade
Promotion, Ministry of
Commerce, Thailand

Full name

ประเภทการการวัดและการประเมิน

service quality model

แบบจาลองคุณภาพของการบริการ

The Payload Asia Awards

รางวัลผู้ให้บริการโลจิสติกส์ดีเด่นของปี

Excellent Logistics

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความ

Management Award

เปนนเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์
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2.3 หลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อใช้ในการจัดอันดับและมอบรางวัล
หน่วยงาน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการศึกษาทบทวน ดังนี้
ที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

หน่วยงาน
ที่เป็นผู้จัดทาหลักเกณฑ์
National Institute of
Standards and
Technology (NIST)
The Union of Japanese
Scientists and Engineers
(JUSE)
Frost & Sullivan

Index/Model

ชื่อรางวัล

ประเภทการการวัดและการประเมิน

MBNQP

Malcolm Baldrige National
Quality Award

เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

-

Deming Prize

รางวัลอันทรงเกียรติสาหรับองค์กรที่มี
การจัดการอย่างมีคุณภาพ

-

Frost & Sullivan Best
Practices Award

รางวัลความสาเร็จด้านความเปนนผู้นา
นวัตกรรมเทคโนโลยี การบริ ก าร
ลู ก ค้ า และกา รพั ฒ น าผลิ ตภั ณ ฑ์
เชิงกลยุทธ์
Contineo Media
The Asia Manufacturing
รางวัลสาหรับผู้ประกอบการ
Awards
อุตสาหกรรมที่มีความเปนนเลิศในด้าน
การผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
TQA
Thailand Quality Award
เกณฑ์รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ข อง
ประเทศไทย
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ SMEs National รางวั ล สุ ดยอด SMEs แห่ ง ชาติ รางวัลสุดยอด SMEs แห่ ง ชาติ ของ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
Awards
(SMEs National Awards)
ประเทศไทย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
PM Award Prime Minister’s Export
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Award (Best Service
ประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม
Enterprise Award)
สภาหอการค้าไทย
TCC BEST
The Thai Chamber of
ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ
AWARD
Commerce Business Ethics ดีเด่น หอการค้าไทย
Standard Test Award
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
การจัดอันดับ การจัดอันดับบริการที่ปรึกษาไทย การจัดอันดับบริการที่ปรึกษาไทย
สานักงานบริหารหนี้
หน่วยงานบริการ
สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
DIP Consultant Award
การประกวดที่ปรึกษาตัวอย่าง
กระทรวงอุตสาหกรรม
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