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การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเตรียมความพร้อมในการเป็น
ประชาคมอาเซียนของผูป้ ระกอบการและพนักงานของธุรกิจตัวแทนรับจัดการขนสินค้า
ASEAN Economic Community And prepare for the ASEAN community
of entrepreneurs and employees of the agent handling the goods

สุขกมล ทรัพย์ดีมงคล1

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเตรียมความพร้อม
ในการเป็ นประชาคมอาเซียนของผู้ ประกอบการและพนั กงานของธุรกิ จตั วแทนรับจัดการขนสิ นค้า และเพื่ อศึ กษาผลกระทบ
จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในด้านบวกและด้านลบของผู้ประกอบการและพนักงานของธุรกิจตัวแทน
รับจั ดการขนสิ นค้ า โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล ประชากรในการศึ กษาวิจัยครั้งนี้
คือ ผู้ประกอบการ จานวน 5 บริษัท และตัวแทนพนักงานจานวน 5 บริษัท ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ซึ่ งเป็นผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้า โดยใช้รายชื่อสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า การวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ ข้ อมูลด้ วยการสร้ างมโนทั ศน์ เชิงทฤษฎี (Theoretical Coding) ในรู ปของข้ อเสนอที่ เป็ นข้ อสรุปเชิ งทฤษฎี
(Proposition) ผลการศึกษาพบว่า (ก) การเตรียมความพร้อมในการเป็น AEC โดย (1) SMEs และภาคแรงงานในธุรกิจระดับนี้
ควรเร่ งพั ฒ นาเครื อข่ ายด้ วยการจั บมื อสร้ างพั นธมิ ตรทางธุ รกิ จ ซึ่ งเป็ นการร่ วมมื อกั บ ผู้ ป ระกอบการไทยด้ วยกั น
หรือร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ ในอาเซียน หรือหากมีความสามารถเพียงพอก็ย่อมเป็นโอกาสจากเงื่อนไขที่เอื้อ
ให้ เกิดการลงทุ นธุ รกิจ การเคลื่ อนย้ายสิ นค้ าและเคลื่อนย้ายแรงงานแบบข้ามพรหมแดนได้ สะดวกมากขึ้น (2) การสนั บสนุ น
บุคลากรในบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมด้วยการจัดหลักสูตรอบรมด้านภาษาอังกฤษรวมถึงการให้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
การขนส่งมากขึ้นโดยร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เป็นพั นธมิตรเพื่อเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต
(3) ผู้ให้บริการจาเป็นต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดาเนินธุรกิจ โดยหากมีศักยภาพก็อาจเพิ่มการให้บริการแบบครบวงจร
ตั้งแต่ต้ นน้าจนถึงปลายน้า หรืออาจรวมตั วกั นให้บริการภายใต้ ความถนัดที่ หลากหลาย (4) การส่งเสริมและผลักดันให้ สมาชิ ก
โดยเฉพาะรายเล็กๆ ได้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อร่วมกันหาทางป้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการให้บริการที่พึงพอใจกับลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้จาเป็นต้องทาไปพร้อมๆ กัน และ (5) การประสานกับ
ภาครัฐซึ่งสนับสนุนเงินทุนผ่านกองทุนเพื่ อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการผลิตหรือบริการที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางการค้า ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต
และบริการ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งแผนงานด้านการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย และ (ข) ผลกระทบจากการเป็น AEC
คือ (1) เงื่ อนไขการเปิ ดเสรีภายใต้ การสนั บสนุ นให้ ทุ นต่ างชาติ ในอาเซี ยนเข้ามาลงทุ นในประเทศต่ างๆ ได้ เพิ่ มขึ้ นจากสั ดส่วน
การถือหุ้นร่วมทุนจากเดิมคือ ชาวต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดที่ 49% ขยายมาเป็น 70%ก็อาจเสี่ยงต่อการที่ผู้ประกอบการของไทย
ทั้งที่มี อยู่เดิม และรายใหม่ๆ อาจเติบโตได้ยาก หรือถูกครอบงา และเข้าครอบครองกิจการโดยทุนต่างชาติที่ มีพื้นฐาน
แข็งแกร่งกว่า (2) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพชาวอาเซียนที่จะกระทาได้
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โดยเสรีมากขึ้น อาจจะส่งผลต่อระบบการจ้างงานของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยไปด้วVย และ (3) แม้การเปิดเสรีธุรกิจ

ด้านการให้บริการโลจิสติกส์มากขึ้นอาจส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการจากมีการแข่งขันในฟากของผู้ให้บริการที่สูงขึ้น แต่ในระยะ
ยาวแล้วการแข่งขันดังกล่าวอาจลดลงโดยเหลือเพียงผู้ให้บริการขนาดใหญ่จานวนน้อยรายที่เป็นทุนต่างชาติซึ่งหากเข้ามา
มีบทบาทในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นก็อาจทาให้อานาจต่อรองของผู้ใช้บริการค่อยๆ ลดลง
คาสาคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ธุรกิจตัวแทนรับจัดการขนสินค้า, ผู้ประกอบการ

Abstract
This study aims to study the integration of the ASEAN Economic Community And prepare for
the ASEAN community of entrepreneurs and employees of the agent handling the goods. And to study
the impact of the integration of the ASEAN Economic Community on the positive and negative aspects
of the operators and employees of the merchants. The interview form was used as a tool to collect
data. The population of this study is 5 entrepreneurs and 5 employees representing 2 employees,
totaling 10 persons. Use the list of members of the consignee consortium. This research is a qualitative
study. Using interview form Analyze data by constructing theoretical coding in the form of a theoretical
proposal. (Proposition) The study indicated that: (a) Preparing to become an AEC by (1) SMEs and the
labor sector in this business class. Should accelerate the development of the network by building
partnerships. It is a cooperation with Thai entrepreneurs or together with entrepreneurs in other
countries in ASEAN, or if they are capable enough, it is an opportunity for investment. Moving goods and
moving labor across borders is more convenient. (2 ) Supporting staff members of the association by
providing English language training and new knowledge. More transport with partner institutions for the
goal of building quality personnel in the future. (3) Service providers need to add value to their business.
With the potential, it could increase the turnkey services from upstream to downstream. (4) encouraging
and motivating the members Especially small ones. I see the changes. To find a way to protect Increase
efficiency in business operations, personnel development. As well as providing customer satisfaction.
All these need to be done simultaneously; and (5) coordination with the public sector, which finances
through funds to assist operators in the manufacturing or service sectors affected by trade liberalization.
The Ministry of Commerce has allocated funds from the fund as a fund for the adjustment of
production and service sectors. This is another project to support the impact in the future as well.
and (b) The impact of the AEC is (1) liberalization conditions under which foreign capital in ASEAN is
invested. Has increased from the shareholding in Foreigners holding up to 49% of their share, up to 70%,
may be at risk for both existing and new Thai entrepreneurs. Or overwhelmed (2) The provisions on
facilitating the movement of ASEAN professional workers will be more freely carried out. This may have
an impact on the employment system of this industry in Thailand, and (3) even more liberalization of
the logistics service business could benefit the subscriber from competing on the ferry. Of the higher
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carrier In the long run, however, the competition may be reduced, withV only small, foreign-owned

carriers, which are more likely to play a greater role in the industry decrease.
Keywords: ASEAN Economic Community, Business Agents, Merchants, Entrepreneurs

บทนา

การรวมกลุ่มให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น จากเดิมที่ ได้ลงนาม
ในพิธีสารเมื่อปี พ.ศ. 2547 มี 11 สาขาสินค้าและบริการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นตลาด
และฐานการผลิต เดียวกั น (Single market and
production base) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก
และส่ ง เสริ ม การรวมตั ว ของอาเซี ย นเข้ า กั บ
ประชาคมโลกโดยมี การเคลื่ อนย้ าย สิ นค้ า บริ การ
การลงทุ น และแรงงานฝี มื อ อย่ า งเสรี และ
เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น
ในการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนในปี 2546
ที่ บ าหลี ประเทศอิ น โดนี เ ซีย ผู้ น าอาเซีย นได้
ประกาศแถลงการณ์ Bail Concord II เห็นชอบ
ที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ ประชาคมความมั่ นคง
ประชาคมเศรษฐกิ จ ประชาคมสังคม และวัฒ นธรรม
ภายในปี 2558 และต่ อมาเดือ นสิ งหาคมของ
ปี พ.ศ.2550ที่ผ่านมารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ได้ลงนามในพิธีสารว่าด้วยการร่วมกลุ่มสาขาโลจิสติกส์
ของอาเซียน ซึ่งจะเป็นสาขาที่ 12 ที่อาเซียนจะเร่งรัด
การรวมกลุ่มให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น จากเดิมที่ ได้ลงนาม
ในพิธีส ารเมื่ อปี พ.ศ. 2547 มี 11 สาขาสินค้า
และบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาเซียน
ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single market
and production base) เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่าง
ประเทศสมาชิกและส่งเสริมการรวมตัวของอาเซียน
เข้ากับประชาคมโลกโดยมีการเคลื่อนย้าย สินค้า

อาเซียน หรื อ สมาคมประชาชาติ แห่ งเอเชี ย
ตะวั นออกเฉี ยงใต้ (Association of South East Asia
Nation) เป็ น องค์ ก รที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตามปฏิ ญ ญา
(จุ ลชี พ ชิ นวรรโณ, 2544) กรุ งเทพฯ เมื่ อวั นที่ 8
สิ งหาคม พ.ศ. 2510 ปั จจุ บั นมี ประเทศสมาชิ ก
10 ประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ
คือ อิน โดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิป ปิ นส์ สิ ง ค์โ ปร์
ไทย และประเทศ บรูไนซึ่ ง เข้ามาเป็น สมาชิ ก
ลาดับที่ 6 ต่อมามีสมาชิกใหม่เพิ่มอีก 4 ประเทศ
คือ กั ม พูชา ลาว พม่ า และเวียดนาม อาเซียน
เมื่อแรกก่อตั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสันติภาพ
และเสถียรภาพทางการเมื อ งในภูมิ ภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อันนามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง
และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และในการประชุม
สุดยอดผู้นาอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ ได้ลงนามในการ
ลดอั ตราภาษี ศุ ลกากรระหว่ างกั น โดยได้ จั ดตั้ ง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ขึ้น
ในการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนในปี 2546
ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นาอาเซียนได้ประกาศ
แถลงการณ์Bail Concord II เห็นชอบที่จะจัดตั้ง
ป ระชาคม อ าเซี ยน (ASEAN Community)
ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ ประชาคมความมั่ นคง
ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒ นธรรม
ภายในปี 2558 และต่ อ มาเดือ นสิ งหาคมของ
ปี พ.ศ.2550ที่ผ่านมารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ได้ลงนามในพิธีสารว่าด้วยการร่วมกลุ่มสาขาโลจิสติกส์
ของอาเซียน ซึ่งจะเป็นสาขาที่ 12 ที่อาเซียนจะเร่งรัด
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บริก าร การลงทุ น และแรงงานฝี มื อ อย่ างเสรี
และเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น
ตั ว แท น ออ กของ (Customs broker)
เป็นธุรกิ จ ที่ ส าคัญ อยู่ในกิ จกรรมหนึ่ง ของห่วง
โซ่โลจิสติกส์ เป็นภาคธุรกิจ ที่ให้บริการ ในด้านพิธีการ
ศุ ล ก าก ร (customs clearance) แ ก่ ผู้ น าเข้ า
และส่งออก เป็นธุรกิจ SME ขนาดย่อม ซึ่งส่วนใหญ่
เจ้าของกิจการเป็นคนไทย จากข้อมูลของสมาคม
ชิปปิ้ง แห่งประเทศไทย มีบริษัท ที่เป็นสมาชิกสามัญ
680 และสมาชิ กสมทบ 295 (สมาชิ กที่ ทางสมาคม
ยังไม่ได้ดาเนินการตรวจสถานประกอบการตาม
ข้อกาหนดของสมาคม) และ จากสมาคมตัวแทน
ออกของรับอนุญาตไทย มี สมาชิกสามั ญ 198 บริษัท
และสมาชิกวิสามัญ 291 (สมาชิกวิส ามัญได้แก่
สมาชิ ก ที่ ยั ง เป็ น สมาชิ ก ไม่ ถึ ง 3 ปี ) ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการทีอยู่ใน ธุรกิจนี้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก
มีจานวนรวม 1,464 บริษัท และยังมี ผู้ประกอบการ
ที่ยังไม่ ได้ขึ้นทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ สมาคม
อี กจ านวนหนึ่ งจากการสั มภาษณ์ อุ ปนายกฝ่ าย
ประสานงานองค์กรและโลจิสติกส์ของสมาคมตัวแทน
ออกของรับอนุญาต สมาชิกปัจจุบันที่เป็นตัวแทนออก
ของและเจ้ าของกิ จการสั ญ ชาติ ไทย มี จ านวน
200 บริษัท ที่ อยู่ในกลุ่มธุรกิ จ นี้ และทราบกั น
โดยทั่ วไปว่าธุรกิ จ นี้มี ม าตั้ง แต่ เริ่ม มี ห น่วยงาน
กรมศุลกากรมาจนถึงปัจจุบัน การเป็นผู้ประกอบการ
ในด้ านของตั วแทนออกของนี้ มี วิ วั ฒนาการ
มาตามล าดั บ ทั้ ง ในด้ า นของผู้ ป ระกอบการ
และด้านของพนักงาน โดยการดาเนินธุรกิจจะต่างจาก
ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ผู้ประกอบการตัวแทนออกของ
ในปั จ จุ บั น จะต้ อ งดาเนิ นธุ ร กิ จ ให้ถู ก ต้อ งตาม
ข้อกาหนดของศุลกากร โดยต้องดาเนินการยื่น

เรื่องขอการรับรองจากกรมศุลกากร ซึ่งมีข้อกาหนดที่
สาคัญของกรมศุลกากร คือนิติบุคคลที่ยื่นขอการ
รับรองเพื่อดาเนินกิจการจะต้องเป็นสัญชาติไทย
เป็นสมาชิกของสมาคมที่ เกี่ ยวข้องและกรมศุล กากร
รับรองไม่ต่ากว่า 3 ปี องมีการวางค้าประกัน อย่างต่า
2 ล้านบาทกับหน่วยงานศุลกากร ต้องได้รับการตรวจ
สถานประกอบการทุ ก 5 ปี จากหน่ วยงานของกรม
ศุ ลกากร และต้ องมี ผู้ ช านาญการที ผ่ านการอบรม
และ ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากรประจ าบริษัท
อย่างต่า 1 คน ในด้านของพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของที่
กรมศุลกากรกาหนด และสอบผ่านจนได้รับบัตร
ผ่านพิธีการประจาตัว จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้
ซึ่งที่ผ่านมา ธุรกิจนี้ถือว่ามีความสาคัญมากในด้านของ
การค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นธุรกรรมแรก
ที่ ต้ องเกิ ดเมื่ อจะมี การส่ งสิ นค้ าออก และมี การน า
สินค้าเข้ามาในประเทศ ประเทศไทยต้องพึ่งพา
การส่งออกเป็นรายได้หลักของประเทศ ดูได้จาก GDP
ของประเทศส่ วนใหญ่ มาจากการส่ งออก โดยในปี
พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมี การส่ งออก สิ นค้ าไป
ต่างประเทศ มูลค้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 195,306.69
และมูลค่าการนาเข้า 182,927.12 คิดเป็น 61.1
ของGDP ในปี 2553 ซึ่ ง จากตั ว เลขดั ง กล่ า ว
กิ จ กรรมธุร กิ จ ตั วแทนออกของ ต้ องเข้ ามามี
บทบาทในขั้นตอนของการส่ง ออกและนาเข้ า
อย่างส าคัญ โดยท างานผ่านหน่วยงานศุล กากร
จากการที่กระแสโลกาภิวัฒน์ ทาให้ทั่วโลกต้องแข่งขัน
ทางการค้าที่ รุนแรงท าให้นานาประเทศต้องมี
การรวมกลุ่ มในด้ านต่ าง ๆเพื่ อสร้างความเข้ ม แข็ ง
และอานาจการต่อรองให้กับประเทศของตนเอง
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถยื น อยู่ในเวที นี้ได้ ในปั จ จุ บั น
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ประเทศไทยก็ เช่ นเดี ยวกั น ธุรกิ จตั วแทนออกของ
ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกรรมของธุรกิจโลจิสติกส์ จึงอยู่ในภาค
ของการแข่ งขั นที่ ไม่ สามารถหลี กเลี่ ยงได้
จากต่างประเทศ เพราะปั จ จุบันประเทศต่างๆ
ที่พัฒนาแล้วเริ่มมีความตื่นตัว ด้านการบริหารจัดการ
ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งหากเราสามารถปรับตัวได้ทัน
ต่อสถานการณ์ ปั จจุ บั น ประเทศไทยก็ จะสามารถ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าได้
เช่นกัน
ประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความสนใจธุรกิจตัวแทน
ออกของเป็ นธุ รกิ จที่ มี วิ วั ฒ นาการมายาวนาน
และเป็นกลไกลสาคัญอย่างมากในกระบวนการหนึ่ง
ของโลจิสติกส์ และยังมีความสาคัญ มากในด้าน
ของผู้ประกอบการที่ทาการค้าระหว่างประเทศ
โดยมีผู้ป ระกอบการและแรงงานที่ เป็นคนไทย
อยู่ จ านวนมากของธุ ร กิ จ ตั ว แทนออกของนี้
จากที่ ผ่านมาพบว่ามี ง านวิจัยที่ เกี่ ยวกั บ ธุร กิ จ
ตัวแทนออกของน้ อยมาก ส่วนใหญ่จะท าการศึก ษา
ในภาพรวมของกระบวนการโลจิสติกส์ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะทาการศึกษา โดย จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดทั้งกับผู้ประกอบการและพนักงาน

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาผลกระทบที่ จะเกิ ด
กับธุรกิจ ตัวแทนออกของในด้านของผู้ประกอบการ
และพนักงานโดยจะใช้วิธีการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการค้ นคว้ าเอกสาร (Documentary Research)
และการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้ประกอบการ
พนักงาน และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
พนักงานของธุรกิจตัวแทนออกของ และผู้บริหารของ
องค์ กรที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ สมาคมตั วแทนออกของ
รับอนุ ญาตไทย สมาคมชิปปิ้งแห่ งประเทศไทย และ
จากการเข้าร่วมรับฟั งการสั มมนา จากองค์ กรต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เช่น การจัดสัมมนาของ สภาผู้ส่ง
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ทิศทางโลจิสติกส์
ไทยกั บ การก้ าวสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(22 กันยายน ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา)
การสัมมนา เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน 2015
แนวโน้มและการปรับตัว กรณีธุรกิ จตัวแทนออกของ
และโลจิสต์ติกส์ โดยสมาคมตัวแทนออกของรับ
อนุญาตไทย (24 สิงหาคม 2554) ข้อมูลจาก Internet
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานราชการ
ข้อมูลทุติยภูมิ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ข่าวและบทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในวารสาร
และ เว็บไซด์ของหน่วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง
เช่ น วารสาร รายเดือน logistics time, หนัง สือพิ ม พ์
ประชาชาติธุรกิจรายสัปดาห์ เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาถึ งผลกระทบของการรวมกลุ่ ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในด้านบวก และ
ด้ านลบ กั บธุ รกิ จตั วแทนออกของในด้ านของ
ผู้ประกอบการ และพนักงาน
2. เพื่ อศึ กษาถึ งการเตรี ยมความพร้ อม ณ
ปัจจุบัน ของผู้ประกอบการ และพนักงาน สาหรับการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ผลการวิจัย
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community) หรือ ที่ เรียกสั้นๆ ว่า
AEC เกิ ดขึ้นโดยการรวมกลุ่มเพื่ อสร้างความร่วมมื อ
และความเข้ ม แข็ง ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
สมาชิก อาเซียนที่มี ด้วยกันทั้ งหมด10 ประเทศ
ได้ แ ก่ ไทย สิ ง คโปร์ อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ บรู ไ น เวี ย ดนาม พม่ า ลาว และ
กั มพู ชา โดยตั้ งเป้ าหมายที่ จะด าเนิ นการให้ ส าเร็ จ
ภายในปี 2558 เพื่อ สร้างให้อ าเซียนเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and
Single Production Base) มี การเคลื่ อนย้ ายสิ น ค้ า
บริการ เงินทุ น และแรงงานมี ฝีมื ออย่างเสรี เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน
(High Competitive Economic Region) มีการพัฒนา
เศรษฐกิ จอย่ างเสมอภาค (Equitable Economic
Development) และบูรณาการเข้ากั บเศรษฐกิจ โลก
(Fully Integrated into Global Economy)
โดยแนวคิ ดการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ
ของอาเซียนเกิดขึ้นอย่างชัดเจนจากการประชุม
สุ ด ยอดอาเซี ย น (ASEAN Summit) ครั้ ง ที่ 8
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา ที่ผู้นาอาเซียนเห็นชอบให้อาเซียน
กาหนดทิศทางการดาเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย
การเป็น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) ซึ่ ง มี ลั ก ษ ณ ะ
คล้ ายคลึ งกั บการรวมกลุ่มเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ
ยุ โรป (European Economic Community: EEC)
ในระยะแรกเริ่ ม ก่ อ นที่ จ ะเป็ น สหภาพยุ โ รป
(European Union) ในปั จจุ บั นต่ อมาในการประชุ ม
สุดยอดอาเซี ยนครั้งที่ 9 เมื่ อวันที่ 7 ตุ ลาคม 2546

ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นาอาเซียน
ได้ ป ระกาศแถล งการณ์ Bali Concorde II
เห็ น ชอบให้ มี ก ารรวมตั ว ไปสู่ ก ารเป็ น AEC
ภายในปี 2563 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอาเซียนและคานอานาจทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ มี ศั ก ยภาพในภู มิ ภ าคเอเซี ย
อาทิ จีนและอินเดีย โดยให้เร่งรัดการรวมกลุ่ม
เพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริก ารส าคัญ 11 สาขา
(Priority Sectors) ได้ แก่ สิ น ค้าเกษตร สิ น ค้ า
ประมง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ ยาง สิ่งทอ ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศการบริการ
ด้านสุขภาพ การท่ องเที่ ยว และการบิน และต่อมาได้
เพิ่มสาขาโลจิสติกส์เป็นสาขาที่ 12 ซึ่งในการประชุม
สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550
ณ เมื อ งเซบู ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อาเซี ย นได้
เห็นชอบเร่งรัดการจัดตั้ง AEC จากเดิมที่กาหนด
ไว้ ใ นปี 2563 เป็ น ปี 2558 โดยได้ ล งนาม
ในปฏิ ญ ญาเซบู ว่ า ด้ ว ยการเร่ ง รั ด การจั ด ตั้ ง
ประชาคมอาเซี ย นในปี 2558 เพื่ อ ให้ ทั น กั บ
สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
และได้ จั ด ท าแผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC Blueprint) ซึ่ ง เป็ น
แผนงานที่ ก าหนดเป้ า หมายและกรอบการ
ดาเนินงานสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
องค์ประกอบส าคัญของ AEC Blueprint
(1) การเป็ น ตลาดเดี ยวและฐานการผลิต ร่ว ม
คือ แผนงานที่ จะส่งเสริมให้ มี การเคลื่อนย้ายสินค้ า
บริการ การลงทุ น เงินทุน และแรงงานฝีมื ออย่างเสรี
(2) การสร้ างขี ดความสามารถในการแข่ งขั นทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน คือ แผนงานที่จะส่งเสริม
การสร้างความสามารถในด้านต่างๆ เช่น นโยบายการ
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แข่งขั น สิ ทธิในทรั พย์ สิ นทางปั ญญา นโยบายภาษี
และการพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน (การเงินการขนส่ ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (3) การพัฒนาเศรษฐกิ จ
อย่างเสมอภาค คือ แผนงานที่ จ ะส่ง เสริม การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จของสมาชิกและลดช่อ งว่าง
ของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่
เช่น สนับสนุนการพัฒนา SEMs และ (4) การบูรณา
การเข้ ากั บเศรษฐกิ จโลก คื อ แผนงานที่ จะส่ง เสริ ม
การรวมกลุ่ม เข้ากั บ ประชาคมโลกโดยเน้นการ
ปรับ ประสานนโยบายเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย น
กั บประเทศภายนอกภู มิ ภาค เช่ น การจั ดท าเขต
การค้ าเสรีแ ละการสร้างเครือ ข่ายในด้านการ
ผลิตและจาหน่าย เป็นต้น
ผลกระทบของการรวมกลุ่ม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ด้านผู้ประกอบการตัวแทนออกของ
ด้ านบวก ผู้ ประกอบการจะมี ลู กค้ า
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ รวมเป็นฐาน
การผลิ ตเดี ยวกั น มี ประชากรรวมกั นประมาณ
590 ล้านคน โอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าทางด้านของ
ลู ก ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ย่ อ มมี ต ามมาอย่ า งแน่ น อน
นอกจากนี้ผู้ป ระกอบการตัวแทนออกของยัง มี
โอกาสจั ดตั้ งธุ รกิ จและเปิ ดสาขาในประเทศต่ าง ๆ
ในกลุ่ม ซึ่งจะท าได้ง่ายขึ้น ในปัจจุบัน การเปิดสาขา
ในต่างประเทศเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนและทาได้
ค่อนข้างยาก บางประเทศมี ปัญ หาเรื่องการนา
กาไรที่ ได้จ ากการประกอบธุร กิ จ กลับ ประเทศ
ของเราด้วย แต่หาก AEC มีผลบังคับใช้ นอกจากการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ น อ ก ป ระ เท ศจะส ะ ดวก ขึ้ น
ไม่ ต่ า งจากการเปิ ด สาขาใหม่ ในต่ า งจั ง หวั ด

การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนและกาไรก็จะทาได้ง่ายขึ้น
อันมีผลท าให้การท าธุรกิจคล่องตัว ความสามารถ
ในการแข่งขันกับ ภูมิภาคอื่นก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย
อี ก ทั้ ง ผู้ ป ระกอบการตั ว แทนออกของจะมี
ตัวเลือกในตลาดแรงงานมากขึ้น มี โอกาสจ้างงาน
ด้วยค่าจ้างที่ถูกลง
ด้านลบ ผู้ป ระกอบการต้องเผชิญ
ปัญหากับการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น แต่หากปรับตัว
รู้จักนาจุดแข็งให้เป็นประโยชน์และลดจุดอ่อนที่ มีอยู่
เช่นการสร้างพันธมิตรทางการค้ าและการลงทุน
ระหว่างประเทศในอาเซียนให้มากขึ้น นอกจากนี้
ประเทศไทยมี ปัจจัยเสี่ยงเรื่องอุทกภัย และนโยบาย
เรื่องต้นทุ นสิ นค้าราคาสูง รวมทั้ งการปรับแรงงาน
ขั้นต่า หรือการย้ายไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน
ของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อลดต้นทุน ก็เป็นอุปสรรค
สาคัญในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งช่องโหว่ทีเป็นอุปสรรค
ที่ต้องเร่งดาเนินการในระยะสั้นคือ การลดอุปสรรค
และการแก้กฎหมายที่ล้าสมัย เช่น กรมศุลกากร
ที่ ยังใช้ กฎหมายตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2469 รวมทั้ งเร่งให้
ความรู้กั บ ผู้ ป ระกอบการในเรื่ อ งการได้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางการค้าจาก AEC
ด้านพนักงาน
ด้านบวก พนักงานมีโอกาสเข้าถึง
แหล่งงานในอาเซียนเพิ่มขึ้นและช่วยให้พนักงาน
ฝีมือดีมีการพัฒนาความถนัดเฉพาะทางมากขึ้น
แต่ในโลกของคนทางาน การจะถูกจ้างงานย่อม
ต้องอาศัยการมี คุณลัก ษณะและความสามารถ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
แต่การที่ใครคนหนึ่งจะถูกเลือก จะมาจากคุณลักษณะ
ที่โดดเด่นมากกว่าบุคคลอื่นๆ ในอาชีพเดียวกั น
เพราะโลกของข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ข้ าถึ ง ได้ ง่ า ย
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และได้เร็วอย่างเช่นปัจ จุบัน ท าให้คนที่ ท างาน
ในอาชีพต่าง ๆ ก็สามารถรู้เรื่องพื้นฐานได้เท่าๆ กัน
ดังนั้น สิ่งสาคัญ คือทาอย่างไรให้ตนเองมีอะไรที่
โดดเด่นมากกว่าคนอื่นในอาชีพเดียวกัน
ด้ า น ลบ การแข่ งขั น ใน อาชี พ
ตั ว แทนออกของในอนาคตจะมี เ พิ่ ม มากขึ้ น
ซึ่งจะเห็นได้จากในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน และอบรม
ด้า นโลจิส ติ ก ส์ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะในปั จ จุบั น
มีองค์ก รของภาคเอกชนได้เปิดอบรมหลักสูตร
เกี่ ย วกั บ ตั ว แทนออกของเป็ นจ านวนมาก
เช่ น สมาคมตั วแทนออกของรั บ อนุ ญ าตไทย
ส ม าคม ชิ ป ปิ้ งแ ห่ งป ระ เท ศไท ย เป็ น ต้ น
ซึ่ง มี จ านวนผู้เข้ารับ การอบรมในแต่ล ะรุ่นเป็ น
จ านวนมาก และมี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้น เรื่อ ย ๆ
ทาให้มีแรงงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทน
ออกของจ านวนมาก ดั งนั้ น พนั กงานที่ ประกอบ
อาชี พ ตั ว แทนออกของในปั จ จุ บั น ควรเพิ่ ม
ศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น อีก
ทั้ ง ควรฝึก ฝนตนเองในทั ก ษะด้านต่าง ๆ เพิ่ ม
มากขึ้น เช่น ภาษา เทคโนโลยี เป็นต้น
การเตรีย มความพร้อมส าหรับ การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. องค์กรเตรียมวัฒนธรรมองค์กร
เพื่ อให้ พนั กงานสามารถท างานภายใต้ ความ
หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็นพื้ นเพที่ แตกต่าง เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา หรือแม้แต่ความคิดและความเชื่อ
ที่ไม่เหมือนกัน
2. องค์กรเตรียมความรู้ด้านภาษา
และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

3. องค์กรเตรียมมองหาและรักษา
คนเก่งให้อยู่กับองค์กรให้ได้ อาจต้องกาหนดว่า
ใครคือพนักงานที่องค์กร ‘เสียไม่ได้’ และต้องรักษา
ไว้ให้สุดความสามารถ
4. องค์กรเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง
วิ ธี คิ ด และการท างานแบบเดิ ม ๆที่ เคยส าเร็ จ
อาจไม่ ได้ ผลอี กต่ อไป ควรมี การหมุ น เวี ย นงาน
(Rotation) เพื่ อให้ พนั กงานยอมรั บ การเป ลี่ ย น
แปลงบ้าง
5. องค์กรต้องตัดคาว่ า ‘ความมั่ น คง
ในการท างาน’ (job Security) และ ‘ความภั ก ดี ’
(Royalty) โดยให้ ความส าคั ญกั บ ‘ความสามารถ’
(Employability) หากพนักงานมีความสามารถ
การงานย่อมมั่นคงในขณะเดียวกัน หากองค์ก ร
มีความสามารถในการดูลพนักงาน พนักงานจะเกิ ด
ความภักดี
6. ผู้นาต้องเป็นแบบอย่างในการ
เรียนรู้ และรับรู้ข่าวสาร เป็นคนแรกในองค์กรที่
รับ รู้และตื่นตัวเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ และมีหน้าที่
สื่ อ สารเพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจให้ ค นในองค์ ก ร
ตระหนัก ตื่นตัว
7. ผู้นาต้องมี หน้าที่ ให้การสนับสนุน
ทั้ ง งบประมาณและทรัพ ยากรในการพั ฒ นา
และรักษาคน
8. ผู้ น าควรปรับ สภาพแวดล้ อ ม
และวัฒนธรรมในการทางานให้เป็นองค์กรหน้าอยู่
9. ฝ่ายบุคคลต้องเปิดหูเปิดตากว้าง
ขึ้น เพื่ อ รับ รู้ ส ภาพความเป็ น ไปของเศรษฐกิ จ
และผลกระทบต่างๆ ฝ่ายบุ คคลเป็นคู่ คิดของ
องค์กรต้องรับรู้และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายใน
และภายนอกองค์ก รอย่างดี ไม่ เ พีย งแต่โฟกั ส
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ความสนใจอยู่ แ ต่ ภ ายในองค์ ก รของตนเอง
เท่านั้น
10. ฝ่ายบุคคลต้องใกล้ชิดกับพนักงาน
มากขึ้น ทาหน้าที่เป็นสือ่ กลางระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงานเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจทั้งสองฝ่าย
11. ฝ่ายบุคคลต้องมองหาแนวทางใหม่ๆ
ในการสรรหาพนั ก งานและต้ อ งเตรี ยมรั บ มื อ
กับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพราะการสรรหาจะยากขึ้น
การแข่งขันจะมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน
12. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของพนักงานและเร่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
โดยเน้ น การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
ซึ่ งจะก่ อให้ เกิ ดนวั ตกรรมใหม่ ๆ เพื่ อสร้ างความ
แตกต่ างและสร้ างคุ ณ ค่ าให้ กั บ การให้ บ ริ ก าร
รวมถึ ง ลงทุ น ในเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก าร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13. ผู้ประกอบการที่ มีลูกค้าส่วนใหญ่
ในประเทศยุโรปและสหรัฐฯ ควรเตรียมรับ มื อ
โดยกระจายตลาดหรือหากลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่ม เช่น
ภายในภู มิ ภ าคเอเชี ย หรื อ เพิ่ ม สั ด ส่ วนตลาด
ในประเทศมากขึ้น เพื่ อชดเชยกั บ บริการที่ อ าจ
ให้บริการได้ลดลงในตลาดเดิม รวมทั้ง ควรระวัง
การที่ ลูกค้าอาจไม่สามารถจ่ายค่าบริการได้หาก
เศรษฐกิจแย่ลง และควรหาทางป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเครื่องมื อที่ เหมาะสม
อย่างสม่าเสมอด้วย
14. การมี พั นธมิ ตรหรือผู้ ให้ความ
ช่วยเหลือ จะช่วยนาไปสู่ทางลัดและผ่อนแรงได้
การเป็ นสมาชิ กองค์ กรต่ าง ๆ เช่ น หอการค้ า สภา
อุตสาหกรรม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อม การรวมกลุ่มกันเองของผู้ประกอบการ

และการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ จะช่วยเพิ่ มพลัง ในการต่อรอง การเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูล และช่วยให้มีเพื่อนช่วยแก้ไขปัญหา
ในยามยาก
15. สร้ างความตระหนั ก เกี่ ยวกั บ
AEC โดยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้ งการให้ข้อมูลและความรู้ทั่ วไป
เกี่ยวกับ AEC ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการใช้
ประโยชน์จาก AEC ผลการวิจัยเกี่ ยวกั บ โอกาส
ทางการตลาดและผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ น และ
ปรับรูปแบบข้อมูลในรูปแบบทีเ่ ข้าใจได้ง่าย รวมทั้ง
การให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
ในการปรับเปลี่ยนและเตรียมความพร้อม
คื อต้ องมุ่ งเน้ นให้ ความส าคั ญ กั บ ประเภทของ
การให้บริการของตัวแทนออกของที่ตนเองมีความถนัด
และชานาญอย่างมากเป็ นพิเศษ ให้ ชัดเจนจะมี ส่ วน
ช่วยได้มาก ประกอบกับ วัฒนธรรม การเอื้ออาทร
และการเอาใจใส่กับลูกค้า ซึ่งจุดนี้ ต่างชาติยังสู้คนไทย
ไม่ได้ซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของคนไทย การดูแลรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้นาน ๆ
รวมทั้ งการสร้างเครื อข่ ายในการรวมกลุ่ ม ของ
การให้ บริการ ในกลุ่มธุ รกิ จคนไทยด้วยกั นและ
การสนับสนุนธุรกิ จที่ เป็นของคนไทย จะมี ส่วนสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันได้
ข้อเสนอแนะ
1. ตัวแทนออกของควรมีการให้บริการเสริมอื่น ๆ
เพิ่ มเติมจากบริการด าเนินพิ ธีการศุ ลกากร เพื่ อการ
ให้บริการทีค่ รบวงจร โดยเฉพาะบริการขนส่งสินค้า
ซึ่ งลู กค้ ามี ความต้ องการใช้ บริ การมาก ทั้ งนี้ ต้ อง

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

Vol.5 No.1 (January–June 2015) ISSN 1905-2219
33

Vol.6 No.2 (July–December 2016)
V

คานึงถึงความปลอดภัย ความรวดเร็วในการขนส่ง
สินค้าด้วย
2. ตัวแทนออกของควรแสดงความรับผิดชอบ
ต่ อ ความเสี ยหายที่ เกิ ด ขึ้ น จากความผิ ด พลาด
ของตั วแทนออกของ ซึ่ งก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ อ
ลูกค้า เช่น การแสดงความรับผิดชอบของตัวแทน
ออกของในกรณีการสาแดงรายการในใบขนสินค้า
ผิดพลาด โดยการชดใช้ค่าเสียหายหรือดาเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยไม่ คิดค่าธรรมเนียมแก่ ลูกค้า เป็นต้น
เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการให้บริการลูกค้า ตัวแทนออก
ของควรแจ้งลูกค้าและอธิบายถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
3. ตั วแทนออกของควรน าค่ าธรรมเนี ยมการ
ให้บริการของบริษัทตัวแทนออกของเปรียบเทียบ
กับราคาตลาด เพื่อการกาหนดราคาที่เหมาะสม
และแจกแจงค่าใช้จ่ายในการให้บริการเพื่อแสดง
ให้ลูกค้าเห็นว่า ค่าธรรมเนียมในการให้บริการมีความ
เหมาะสม
4. ตัวแทนออกของควรคานึงถึงทาเลที่ตั้งที่
มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
โดยลูกค้าสามารถติดต่อตัวแทนออกของได้ง่าย
และควรให้ พนัก งานติดต่อ ลูกค้ าเพื่ อให้บ ริก าร
อย่ างสม่ าเสมอ อี กทั้ งควรมี การจั ดท าเว็ บไซต์ เพื่ อ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกั บบริษัทและการให้บริการ
ของบริษัท
5. ตัวแทนออกของควรแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ของกรมศุลกากรหรือหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ
ที่ มี ความเกี่ ยวข้ องกั บการน าเข้ า-ส่ งออก ส าหรั บ
ลูกค้าในกลุ่มที่มีปริมาณการใช้บริการมากควรมี
การ ให้ส่วนลดราคา

6. ตัวแทนออกของควรฝึกอบรมพนักงานให้
มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญในการด าเนิ นพิ ธีก าร
ศุลกากรระบบการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ
เพื่ อให้ พ นั ก งานมี ทั ก ษะสามารถแก้ ไขปั ญ หา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว พนักงานที่ต้อง
ติดต่อกับลูกค้าควรมีการพัฒนาให้สามารถอธิบาย
ให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า
เข้าใจได้โดยง่าย และต้องปลู กฝังให้ พนั กงานมี
จริยธรรมในการดาเนินงาน มีความซื่อสัตย์ และ
รักษาความลับของลูกค้า
7. ตัวแทนออกของควรตรวจสอบเครื่องใช้
สานักงานเป็นประจาเพื่อป้องกันปัญหาเครื่องใช้
สานักงานขัดข้อง และควรนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการให้บริการ เช่น ลูกค้าสามารถส่งข้อมูล
ใบรายการสิ นค้ าทาง email ได้ เพื่ ออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนการส่งเอกสารให้ลูกค้า
8. ตัวแทนออกของต้องสร้างระบบการทางาน
ให้ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าที่เป็นความลับ
เช่น ราคาสินค้า จะได้รับการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี
เช่น การจัดเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบ หรือ
การจัดส่งเอกสารให้กับลูกค้าต้องไม่เกิดความผิดพลาด
ทั้ งนี้ ระบบการท างานต้ องไม่ ยุ่ งยาก ซั บ ซ้ อ น
มีความรวดเร็ว และควรตรวจสอบ ปรับปรุงระบบ
ให้มีมาตรฐานในการทางาน
9. หลักการในการเลือกตัวแทนออกของที่ดี
ส าหรั บผู้ ประกอบการตั วแทนออกของ คื อ
ผู้ป ระกอบการควรเชิญ ตั วแทนออกของมาพบ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็น
ในสินค้าในด้านการนาเข้า – ส่งออก และสิทธิประโยชน์
ทางภาษีที่ได้รับของผู้ประกอบการ ปัจจุบันโลก
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนแปลง
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เร็วเพื่อตามให้ทั น ตัวแทนออกของก็ต้องพั ฒนา ความรู้ ความเข้าใจที่ตัวแทนออกของนาเสนอให้ฟัง
และเปลี่ ยนแปลงเร็วเช่นกั น จากนั้ นก็ สั งเกตดู
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