
รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMES ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค  
ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

  
 
 
 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทย 
ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก  

(ไม่รวมกรงุเทพมหานคร)  
ปี 2558 

 
 
 

เสนอ 
 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โดย 
 

คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
มีนาคม 2558 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMES ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค  
ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
(Final Report) 

 
การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทย 

ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  
ปี 2558 

  
 
 
 

เสนอ 
 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 

 

จัดท าโดย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ  สวัสด์ิรัมย์ 

อาจารย์มุขสุดา  พูลสวัสด์ิ  
 

คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
มีนาคม 2558 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMES ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค  
ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

สารบัญสารบัญ  

เรื่องเรื่อง                            หน้าหน้า  

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร v 

บทที่ 1 บทน ำ 1 

 1.1 หลักการและเหตุผลของการศึกษา 1 
 1.2 ประเด็นที่ท าการศึกษา 3 
 1.3 ขอบเขตการศึกษา 3 

บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำรค้ำชำยแดนไทย-กัมพูชำ 5 

 2.1 ความส าคัญของการค้าชายแดน 5 

 2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกัมพูชา   6 
 2.3  มาตรการทางการค้าของประเทศกัมพูชา 7 
 2.4  กฎระเบียบด้านการลงทุนของกัมพูชา 8 
 2.5  ข้อมูลทั่วไปของด่านศุลกากรอรัญประเทศ 9 
 2.6 พิธีการศุลกากรน าเข้าสินค้า 16 
 2.7 การน าเข้าสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ 19 
 2.8 พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้า 20 
 2.9 การส่งออกสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ 23 
 2.10 การผ่านพิธีการส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 24 

บทที่ 3  วิธีกำรศึกษำวิจัย 25 

 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 25 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 25 
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  26 

บทที่ 4  ผลกำรศึกษำ 27 

 4.1 สถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs 27 
  4.1.1 สถานการณ์การค้าชาย ผ่านด่านอรัญประเทศ  27 
  4.1.2 สถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณด่านโรงเกลือ 35 
  4.1.3 สถานการณ์อ่ืนๆ ที่ส าคัญบริเวณชายแดนของ SMEs 37 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMES ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค  
ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ii 

สารบัญสารบัญ  ((ต่อต่อ))  

เรื่องเรื่อง                            หน้าหน้า  

 4.2 พฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการในพื้นที่ด่านอรัญประเทศ 38 
  4.2.1 ผลการส ารวจพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการที่ตลาดโรงเกลือ 38 
  4.2.2 ผลการส ารวจพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการ SMEs  40 

 4.3 การด าเนินงานของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้า ระบบการช าระเงิน  
       และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 49 
  4.3.1 การขนส่งสินค้าและระบบการช าระเงินของผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือ 49 
  4.3.2 การขนส่งสินค้าและระบบการช าระเงินของผู้ประกอบการ SMEs  50 
  4.3.3 การด าเนินการของผู้ให้บริการชิปป้ิง 52 
  4.3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้า ระบบการช าระเงิน และปัญหาอุปสรรค 
              ในการด าเนินการ 52 

 4.4 ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ 
       ด่านอรัญประเทศ 54 
  4.4.1 ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับ 
        การค้าชายแดน 54 
  4.4.2 ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือ 55 

 4.5 ประเด็นอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  56 

บทที่ 5  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 5.1 บทสรุป 60 
 5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 65 
 5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 66 

เอกสำรอ้ำงอิง 68 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMES ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค  
ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ iii 

สารบัญตารางสารบัญตาราง  

ตารางท่ีตารางท่ี                                หน้าหน้า  

 3-1   จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรส ำรวจ 26 

 4-1  มูลค่ำสินค้ำส่งออกและน ำเข้ำด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ ปีงบประมำณ  
  2554-2558 (ตุลำคม 2557-มกรำคม 2558) 28 

 4-2  สินค้ำส่งออกและน ำเข้ำส ำคัญด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ ปีงบประมำณ 2554 29 

 4-3   สินค้ำส่งออกและน ำเข้ำส ำคัญด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ ปีงบประมำณ 2555 30 

 4-4   สินค้ำส่งออกและน ำเข้ำส ำคัญด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ ปีงบประมำณ 2556 31 

 4-5  สินค้ำส่งออกและน ำเข้ำส ำคัญด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ ปีงบประมำณ 2557 32 

 4-6   สินค้ำส่งออกและน ำเข้ำส ำคัญด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ ปีงบประมำณ 2558   
  (ตุลำคม 2557-มกรำคม 2558)             33 

 4-7  สถำนกำรณ์กำรประกอบกำรในตลำดโรงเกลือ 36 

 4-8  ประเภทสินค้ำและแหล่งผลิตในตลำดโรงเกลือ  37 

 4-9   พฤติกรรมกำรซื้อขำย กำรช ำระเงินของผู้ประกอบกำรในตลำดโรงเกลือ 38 

 4-10  ช่วงรำคำและกำรให้เครดิตของผู้ประกอบกำรในตลำดโรงเกลือ 39 

 4-11   สัญชำติของลูกค้ำของผู้ประกอบกำรในตลำดโรงเกลือ 40 

 4-12  แหล่งซื้อสินค้ำ/วัตถุดิบของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำชำยแดน 42 

 4-13  พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำชำยแดน 42 

 4-14   ควำมถี่ในกำรซื้อสินค้ำ/วัตถุดิบของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ 
  ชำยแดน 43 

 4-15   จ ำนวนเงินที่จ่ำยซื้อสินค้ำ/วัตถุดิบต่อครั้งและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องของ 
  ผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำชำยแดน 43 

 4-16   ควำมคิดเห็นของกิจกำรในกำรซื้อสินค้ำ/วัตถุดิบจำกแหล่งซื้อของผู้ประกอบกำร  
  SME ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำชำยแดน 45 

 4-17  ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำชำยแดน 46 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMES ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค  
ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ iv 

สารบัญตาราง สารบัญตาราง ((ต่อต่อ))  

ตารางท่ีตารางท่ี                            หน้าหน้า  

 4-18   ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรถึงเหตุผลที่ท ำให้ลูกค้ำซื้อสินค้ำของผู้ประกอบกำร   
  SME ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำชำยแดน 47 
 4-19   ลูกค้ำของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำชำยแดน 48 

 4-20  ยอดขำยต่อวันโดยเฉลี่ยของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำชำยแดน 49 

 4-21   กำรบริกำรขนส่งของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกำรกำรค้ำชำยแดน 50 

 4-22  กำรบริกำรขนส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ 
  ชายแดน เมื่อจ ำหน่ำยสินค้ำ 50 

 4-23  กำรขำยสินค้ำ/กำรช ำระเงินค่ำสินค้ำของของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกับ 
  กำรค้ำชำยแดน 51 

 4-24   ควำมต้องกำรสนับสนุนจำกภำครัฐของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกับ 
  กำรค้ำชำยแดน 55 

 4-25  กำรได้รับกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐของผู้ประกอบกำรในตลำดโรงเกลือ 56 

 4-26   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกำรกับค้ำชำยแดน 56 

 4-27  ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกำร 
  กับค้ำชำยแดน 57 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMES ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค  
ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ v 

บทบทสรุปส าหรับผู้บริหารสรุปส าหรับผู้บริหาร  

ตลาดการค้าชายแดนในภาคตะวันออกขนาดใหญ่ที่สุดของไทยคือบริเวณด่านศุลกากร
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา  เป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าการค้ารวม
กว่า 6.1 หมื่นล้านบาท  โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 5.246 หมื่นล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า 
9.233 พันล้านบาท  จากความส าคัญของตลาดการค้าชายแดนดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงท าการศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทยกับ
ประเทศกัมพูชาผ่านด่านอรัญประเทศ   ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยท า
การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง สังเกตและการส ารวจ  ในการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ นาย
ด่านศุลากร เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ตัวแทนหอการค้าจังหวัดสระแก้ว ผู้ประกอบการ SME ท่ี
ส่งออกน าเข้าผ่านด่านพรมแดน ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลากร (ผู้ให้บริการชิปปิ้ง) ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องการการค้าชายแดน และผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือบริเวณจุดผ่านแดนบ้างคลองลึก
ซึ่งเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ในเขตชายแดน   ส่วนการส ารวจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการ 
SMEs ที่อยู่ในพื้นที่การค้าชายแดน บริเวณด่านอรัญประเทศ และผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือ  
รวมจ านวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง  ระยะเวลาการศึกษาต้ังแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2558 

ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงรูปแบบการค้าชายแดนระหว่างไทยกับพูชาที่เป็นไปตาม
ระบบพิธีการศุลกากร และรูปแบบวิถีชาวบ้าน  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการที่มี
การเกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกผ่านด่าน    ส่วนการศึกษารูปแบบการค้าของผู้ประกอบการใน
ตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ในเขตชายแดน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มี
สัญชาติกัมพูชา ท าซื้อขายด้วยเงินสดเป็นหลักโดยยอมรับทั้งเงินไทย ดอลล่าร์สหรัฐ และเงิน
กัมพูชา ช่องทางการด าเนินธุรกิจค้าขายมีทั้งซื้อขายโดยตรงที่ร้านและการติดต่อซื้อขายทาง
โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต  ผู้ประกอบการบางรายมีบริการขนส่งสินค้าให้แบบคิด
ค่าใช้จ่ายและไม่คิดค่าใช้จ่าย  

ส าหรับผู้ประกอบการที่มีการน าเข้าส่งออกผ่านด่านและวิธีอ่ืนๆ และผู้ให้บริการชิปปิ้งไม่มี
ปัญหาการด าเนินการในฝั่งชายแดนไทย แต่จะพบปัญหาในฝั่งชายแดนกัมพูชา  เนื่องจากถึงแม้
ประเทศไทยใช้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Custom) แต่ประเทศกัมพูชายังคงใช้ระบบเอกสาร
บันทึกด้วยลายมือ  ส่งผลให้การขนส่งสินค้าออกจากประเทศไทยไม่คล่องตัวนัก หากระบบการ
ท างานและพิธีศุลกากรของกัมพูชาพัฒนามากขึ้น คาดว่าจะท าให้มูลค่าการค้าชายแดนด่านอรัญ
ประเทศของไทยสูงขึ้น  
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนด้านภาษีโดยการลดภาษีมาก
ที่สุด รองลงมาคือ สนับสนุนด้านการตลาดและสนับสนุนด้านการขนส่งสินค้า ความต้องการอ่ืนๆ 
เช่น การสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การก ากับราคาของสินค้า   ในอนาคตด่านชายแดนอรัญ
ประเทศยังมีแผนเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  โดยจะสร้างด่านชายแดนบริเวณหนอง
เอ่ียน เพื่อเป็นด่านศุลกากรส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านด่าน ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในมุมมองของผู้ประกอบการในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่ 
เพราะมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน   

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMES ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค  
ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 1 
 

บทที่ บทที่ 1 1   

บทน าบทน า  

1.1 หลักการและเหตุผลของการศึกษา 

 จากการที่ เศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะชะลอตัว รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบ
ภายในประเทศ ท าให้ภาคการส่งออกซึ่งถือเป็นนกลไกส าคัญต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก  โดยในปี 2556 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้า 6,927,969 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 1.3 และชะลอตัวร้อยละ 5.2 ในปีก่อนหน้า (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2556) ในขณะที่มูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านกลับขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 3.77 แสนล้านบาทใน
ปี 2547 เป็น 9.24 แสนล้านบาทในปี 2556 (กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้า
ต่างประเทศ, 2557) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 13 ต่อปี  โดยประเทศไทยได้เปรียบ
ดุลการค้ามาโดยตลอด 

เมื่อพิจารณาสถานการณ์การค้าชายแดน (มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาวและกัมพชูา) พบว่า
ในปี 2556 การค้าชายแดนมีมูลค่ารวม 924,241.79 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3 ของมูลค่า
การส่งออกโดยรวมของประเทศ  ทั้งนี้เป็นมูลค่าการส่งออกของ  SMEs 165,441.30 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.5  แม้ว่าสัดส่วนของมูลค่าการค้าชายแดนต่อการค้าระหว่างประเทศโดยรวมจะไม่มากนัก  
แต่กลับมีบทบาทในการเพิ่มดุลการค้าให้กับประเทศ และจากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จะท าให้การค้า
ชายแดนมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในอนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(AEC) ในปี 2558  ซึ่งคาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนรวมจะสูงถึง 1 ล้านล้านบาท ภายในปี 2559 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) 

ปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการที่
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา มีอัตราการขยายตัวที่สูงท าให้
ประชาชนมีก าลังซื้อมากขึ้น ประกอบกับค่านิยมและความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทย  โดยเฉพาะสินค้า
อุปโภคบริโภค  รวมทั้งการที่ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค ท าให้มีความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในภูมิภาคนี้  ส าหรับปัจจัยสนับสนุนอีกส่วน มาจากนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ โดย คสช.ได้มี
มติห็นชอบให้จัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ในระยะแรก
ประกอบด้วย 5 พื้นที่น าร่อง ได้แก่ 1) อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ด่านแม่สอด)  2) อ าเภออรัญ
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ประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ)  3) อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (ด่านคลองใหญ่)  4) 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  (ด่านมุกดาหาร)  5) อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา/ปาดังเบ
ซาร์) ซึ่งจะช่วยเสริมการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน รวมทั้งรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
ของไทยในระยะยาว 

จากความส าคัญของการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังได้กล่าวมาข้างต้น 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการ
เสนอแนะแนวนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ด้าน SMEs และการสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริม SMEs จึงได้จัดท าโครงการ
ศึกษาวิจัยสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ มาเลเซีย เมียน
มาร์ ลาว และกัมพูชา  ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายหรืองาน
ส่งเสริมการค้าชายแดน และอีกส่วนหนึ่งสามารถน าเสนอให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่
การค้าชายแดน  รวมทั้ง SMEs ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน น าไปใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ 

 ส าหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย มีพรมแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก  โดยเริ่มต้ังแต่จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  
สุรินทร์  บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด  โดยความยาวของเส้นแขตแดนประมาณ 725 กิโลเมตร   
โดยจังหวัดสระแก้วมีบริเวณชายแดนที่เปิดการค้ากับประเทศกัมพูชา 4 แห่ง ได้แก่ ด่านพรมแดนบ้าน
คลองลึก (จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก) อ าเภออรัญประเทศ กับปอยเปต อ าเภอโอโจรว จังหวัดบัน
เตียนเมียนเจย และจุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด บ้าน
บ้าน 13 อ าเภอส าเภาลูน จังหวัดพระตะบอง จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ าเภออรัญประเทศ กับบ้าน
มาลัย อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตียนเมียนเจย และจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา กับบ้านบึงตะกวน 
อ าเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียนเมียนเจย     

โดยส าหรับจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก  อ าเภออรัญประเทศ กับปอยเปต อ าเภอโอโจรว 
จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย 2 กิโลเมตร เป็นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2541  มีสถานที่ราชการส าคัญได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
รวมทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทหาร ต ารวจ และพลเมืองอีกจ านวนหนึ่ง   จุดผ่านแดนถาวร
บ้านคลองลึกมีมูลค่าการค้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางการค้ากับประเทศกัมพูชาช่องทางอ่ืนๆ โดย
มีสัดส่วนมูลค่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมด จุดเด่นของจุดผ่านแดน
การค้าถาวรนี้คือ บริเวณใกล้เคียงเป็นที่ต้ังของตลาดการค้าบริเวณชายแดนรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่  
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ตลาดคลองลึกหรือตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดของไทยอยู่บ้านคลองลึก ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ 
เป็นตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่สุดของไทย   และตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา  สร้าง
ขึ้นในปี 2541 ติดกับตลาดโรงเกลือ   โดยปี 2556 การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณด่านศุลกากร
อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีมูลค่ารวมกว่า 6.1 หมื่นล้าน โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 5.246 หมื่นล้าน
บาท และมูลค่าการน าเข้า 9.233 พันล้านบาท (ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 4 สระแก้ว, 2558)     

 จากความส าคัญของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งท าการศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนในพื้นที่
ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) จึงมุ่งศึกษาถึงสถานการณ์การ
ค่าชายแดนของ SMEs ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ผ่านด่านอรัญประเทศ อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ท าการศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการในพื้นที่ด่านอรัญ
ประเทศ  การด าเนินการของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้า ระบบการช าระเงิน และปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ  รวมทั้งความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SMEs ใน
พื้นที่ด่านอรัญประเทศ  โดยจัดท าเป็นรายงาน บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะในการส่งเสริม SMEs ท่ี
อยู่ในพื้นที่การค้าชายแดน รวมทั้ง SMEs ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน  

1.2 ประเด็นท่ีท าการศึกษา 

 ก าหนดประเด็นวิจัยตามขอบเขตการศึกษาของสสว. ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศ
กัมพูชา ผ่านด่านอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการในพื้นที่ด่านอรัญประเทศ   

 3. เพื่อศึกษาถึงการด าเนินการของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้า ระบบการช าระเงิน และ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

 4. เพื่อศึกษาความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ด่านอรัญ
ประเทศ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ปัญหาและอุปสรรค 
พฤติกรรมการซื้อขาย การขนส่งสินค้า ระบบการช าระเงิน และความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ 
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และให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริม SMEs ที่อยู่ในพื้นที่การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง 
SMEs ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 

ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

เก็บข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่การค้าชายแดน ในภูมิภาค ภาคกลางรวมภาค
ตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ได้แก่ พื้นที่อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
(ด่านอรัญประเทศ) 

ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ได้แก่
นายด่านศุลากรและ/หรือเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร  ผู้ประกอบการการค้าชายแดน ทั้งผู้ประกอบการ
ส่งออกและน าเข้าบริเวณด่านการค้าชายแดน  จ านวน 10 ราย  

ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้การส ารวจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ใน
พื้นที่การค้าชายแดน รวมทั้ง SMEs ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

เดือนธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
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บทที่บทที่  22    

ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการค้าชายแดนไทยข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการค้าชายแดนไทย--กัมพูชากัมพูชา  

2.1 ความส าคัญของการค้าชายแดน 

มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนมาด าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาการของกรอบความร่วมมือและความตกลง
ทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มอนุภูมิภาค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้
มูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์ที่เกิดจากการค้าชายแดนนั้นไม่เพียงแต่
ส่งผลดีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความใกล้ชิดและความร่วมมือ
ระหว่างกันในด้านต่างๆ มากขึ้นอีกด้วย (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, 2555) 

ทั้งนี้ แม้ว่าการค้าชายแดนจะมีสัดส่วนเพียงแค่ราว 3-5% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ
ทั้งหมดของไทย แต่หากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับไทย
ทั้ง 4 ประเทศคือ กัมพูชา ลาว พม่า (CLM) และมาเลเซียแล้วพบว่า มากถึงราว 80% ของธุรกรรมทาง
การค้าระหว่างประเทศทั้งหมดอยู่ในรูปของการค้าชายแดน (Border trade) ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมากนัก เช่น สินค้า
อุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และสินค้าท่ีหาได้จากธรรมชาติ เป็นต้น  

โดยพบว่าปัจจุบันไทยมีจุดการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย 
พม่า ลาว และกัมพูชา ทั้งในส่วนของจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนทาง
การค้า รวมแล้วกว่า 70 จุด ซึ่งกระจายตัวอยู่ในกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ, 2555) โดยจุดผ่านแดนส าคัญแสดงดังภาพที่ 1 

การค้าชายแดนระหว่างไทย -กัมพูชาที่มีแนวโน้มเติบโตดี โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศท่ีเริ่มคลี่คลายดีขึ้นเป็นล าดับ หลังจากที่มีการถอนทหารทั้งสองฝ่าย
ออกจากพื้นที่พิพาทบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนภาวะการค้าตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา ให้ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศได้ต้ังเป้าเพิ่มมูลค่า
การค้าระหว่างกันให้มากขึ้นเฉลี่ย 30% ต่อปีในช่วงระหว่างปี 2553-2558 โดยพบว่าช่องทางการค้าที่
ส าคัญที่สุดและมีสัดส่วนของมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดคือ "ตลาดโรงเกลือ" ที่อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้วที่เชื่อมต่อกับด่านปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญของ
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กัมพูชา ทั้งนี้ นอกจากตลาดโรงเกลือจะเป็นจุดการค้าส าคัญและเป็นแหล่งรวบรวมสินค้านานาชนิดทั้ง
จากไทยและกัมพูชาแล้ว ยังเป็นแหล่งเพิ่มพูนรายได้และสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสระแก้วอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลทั้งสองประเทศยังมีการขยายกรอบ
ความร่วมมือและเร่งพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระหว่างประเทศให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ  

มูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรอรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2557 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
70,892 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากปีงบประมาณ 2554  จ าแนกเป็นมูลค่าการส่งออก 
57,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 12  มูลค่าการน าเข้า 13,278 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 59  โดยประเทศไทยได้ดุลการค้า 44,333 ล้านบาท (ด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ, 2558)  สินค้าส่งออกน าเข้าที่มีมูลค่าสูงผ่านด่านชายแดนอรัญประเทศมีรายการแตกต่างกัน
ในแต่ละปี  ในปีงบประมาณ 2557 สินค้าส่งออกที่ส าคัญของไทยไปกัมพูชา 10 อันดับแรก ได้แก่ 
เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์  อะไหล่รถจักรยานยนต์  รถไถนาคนเดินตาม  รถยนต์  ตู้คอนโทรล  อาหาร
สัตว์  ปูนซีเมนต์  โทรศัพท์มือถือ  ส่วนประกอบกล้องดิจิตอล และสุกรมีชีวิต   ส่วนสินค้าน าเข้าที่
ส าคัญจากกัมพูชาได้แก่ ส่วนประกอบกล้องดิจิตอล  โครงสร้างที่ใส่ optical film  มันส าปะหลัง  เศษ

ภาพที่ 1   จุดการค้าชายแดนส าคัญระหว่างไทยกับ 

                ประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ 

ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, 2555 
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อลูมิเนียม (เก่าใช้แล้ว)  ไอโซแท้งค์  อาหารส าหรับสุนัข  ชิ้นส่วนอลูมิเนียมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์  
มอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก  เศษทองแดง (เก่าใช้แล้ว)  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

ส าหรับการค้าชายแดนด่านอรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม-มกราคม 2558) มี
มูลค่าการค้ารวม 30,546 ล้านบาท เป็นมูลค่าส่งออก 22,221 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า 8,325 
ล้านบาท ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 13,896 ล้านบาท ทั้งนี้ สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ตู้คอนโทรล 
เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์  อะไหล่รถจักรยานยนต์  รถไถนาคนเดินตาม  รถยนต์  เครื่องเกี่ยวนวดข้าว  
ส่วนประกอบกล้องดิจิตอล  อาหารสัตว์  สุกรมีชีวิต  และปูนซีเมนต์   ส่วนสินค้าน าเข้าที่ส าคัญจาก
กัมพูชา ได้แก่  ส่วนประกอบส าหรับกล้องดิจิตอล  มันส าปะหลัง  โครงสร้างที่ใส่ optical film  ไอโซ
แท้งค์ส าหรับบรรจุก๊าซ  เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว  เศษอลูมิเนียม (เก่าใช้แล้ว)  อาหารส าหรับสุนัข (ของเล่น
ขัดฟัน)  ชิ้นส่วนอลูมิเนียมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์  เมล็ดถั่วเหลือง  และสายไฟพร้อมขั้วต่อ (ด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ, 2558) 

2.3  มาตรการทางการค้าของประเทศกัมพูชา 

ด้านการค้าต่างประเทศของกัมพูชาพบว่า กัมพูชาไม่มีข้อกีดกันทางการค้า/ข้อจ ากัดทางการ
ค้า หรือการจ ากัดปริมาณการน าเข้าสินค้า แต่ผู้ประสงค์น าสินค้าเข้ากัมพูชาต้องช าระภาษีขาเข้าและ
ภาษีผู้บริโภคตามที่ก าหนด นอกจากนี้ ในการน าสินค้าเข้ากัมพูชาต้องผ่านการตรวจสอบและก าหนด
พิกัดศุลกากร โดยกระทรวงพาณิชย์ว่าจ้างให้บริษัทเอกชน คือ บริษัท Societies General de 
Surveillance S.A. หรือ SGA ตรวจสอบสินค้าก่อนน าเข้า (Reshipment Inspection PSI) และมีกรม
ศุลกากร กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดเก็บภาษีน าเข้า ส่วนการส่งออกกัมพูชามีนโยบายการค้าเสรี
สามารถส่งออกโดยเสรี ยกเว้นรายการสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดให้ออกได้ต้องมีเอกสารรับรอง
แหล่งก าเนิดสินค้าจากกรมสิทธิประโยชน์กัมพูชาหรือเอกสารหนังสืออนุญาตส่งออกจากกรมการค้า
ต่างประเทศกัมพูชา (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558) 

ภำษีน ำเข้ำ 

1.  สินค้าที่รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายยกเว้นภาษีให้ เช่น เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 
อุปกรณ์การศึกษา ยารักษาโรค และเครื่องกีฬา จะเรียกเก็บภาษีร้อยละ 0  

 2.  สินค้าชั้นกลาง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง หรือสินค้าที่จ าเป็นต่อชีวิต ประจ าวัน  เช่น 
เนื้อสัตว์ ผลไม้ ชา น้ ามันพืช น้ าตาล สบู่ รองเท้า แว่นตา เสื้อผ้า และรถจักรยาน เรียกเก็บภาษีร้อยละ 7  

3.  สินค้าประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ น้ ามันดีเซล เรียกเก็บภาษีร้อยละ 15 
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4.  สินค้าส าเร็จรูป และสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นเทป  เฟอร์นิเจอร์ ของ
ตกแต่งบ้าน รถยนต์ ไวน์ บุหรี่ น้ ามันเบนซิน และน้ าหอม เรียกเก็บภาษีร้อยละ 35 

นอกจากน้ี การน าเข้าสินค้าทุกรายการจะต้องช าระภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ของราคาน าเข้า 

ภำษีส่งออก  

รัฐบาลกัมพูชาเรียกเก็บภาษีส่งออกกับสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก ่

1.  ยางพารา เรียกเก็บอัตราร้อยละ 0 ร้อยละ 2 ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 (ขึ้นอยู่กับระดับและ
ลักษณะของการแปรรูป) 

2.  ไม้แปรรูป เรียกเก็บอัตราร้อยละ 0 ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 (ขึ้นอยู่กับระดับและลักษณะ
ของการแปรรูป) 

3.  ปลาและสินค้าจากทะเลเรียกเก็บอัตราร้อยละ 0 และร้อยละ 10 (ขึ้นอยู่กับระดับและ
ลักษณะของการแปรรูป) 

4.  แร่รัตนชาติและหินมีค่าที่ยังไม่ได้เจียระไน เรียกเก็บอัตราร้อยละ 0 และร้อยละ 10 (ขึ้นอยู่
กับระดับและลักษณะของการแปรรูป) 

มำตรกำรทำงกำรค้ำ 

1.  สินค้าที่ต้องขออนุญาตน าเข้า ได้แก่ อาวุธปืน ยารักษาโรค อัญมณี ทองค า และน้ ากรด 

2.  สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก ได้แก่ วัตถุโบราณ ยางพารา และไม้ 

3. สินค้าที่ต้องขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า จากกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

2.4  กฎระเบียบด้านการลงทุนของกัมพูชา 

กัมพูชาได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่จะให้สิทธิประโยชน์และความมั่นคงแก่นักลงทุนที่
จะถือครองสิทธิในทรัพย์สินต่างๆ (ยกเว้นกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ถือครองได้ต้องเป็น
บุคคลสัญชาติกัมพูชาเท่านั้น ต่างด้าวสามารถใช้สิทธิโดยการเช่า หรือสัมปทาน) และให้หลักประกัน
ว่า ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับคนในชาติและจะไม่ถูกบังคับจากนโยบาย
ก าหนดราคาสินค้าและบริการหากมีการใช้บังคับ รวมทั้ง สามารถซื้อและโอนเงินตราต่างประเทศไม่ว่า
จะเพื่อช าระสินค้าหรือจ่ายก าไรตามระบบธนาคาร ทั้งนี้  คณะกรรมการเพื่อการพัฒนากัมพูชา 
(Council for the Development of Cambodia: CDC) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี สมเด็จฮุน เซน เป็น
ประธาน จะเป็นผู้พิจารณาในระดับนโยบายเกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการลงทุน และการให้สิทธิ
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ประโยชน์ต่างๆ โดยมีคณะท างาน The Cambodian Investment Board: CIB ท าหน้าที่กลั่นกรอง
ข้อเสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุนของภาค เอกชน ในลักษณะเป็น One Stop Service กล่าวคือ จะ
ตอบรับหรือปฏิเสธการให้ความเห็นชอบในหลักการภายใน 3 วันท าการ และจะพิจารณาให้การ
ส่งเสริมภายใน 28 วันท าการ (หากเอกสารสมบูรณ์) และให้ถือวันที่ CDC ออกเอกสารรับรอง Final 
Registration Certificate เป็นวันเริ่มต้นของการส่งเสริมการลงทุน (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 
2558) ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ (ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, 
2554) 

1.  ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา Trigger period+3+Priority period ปี (Trigger period 
สูงสุดได้แก่ ปีแรกที่มีก าไร หรือ 3 ปีหลังจากที่โครงการมีรายรับ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน) 

2.  ลดอัตราภาษีเงินได้เหลือ ร้อยละ 9 อีกระยะเวลาหนึ่ง ภายหลังจากการยกเว้นภาษี 

3.  ยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างส าหรับการผลิตทดแทน
การน าเข้า (หากเลิกโครงการก่อนครบ 5 ปีนับแต่น าเข้า ต้องเสียอากรตามค่าเครื่องจักรฯ ส าหรับส่วน
ที่ยังตัดค่าเสื่อมไม่หมด) 

4.  ยกเว้นอากรน าเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูปและส่วนประกอบ ส าหรับโครงการผลิตเพื่อ
ส่งออก และโครงการผลิตสินค้าสนับสนุนต่อเนื่อง 

5. รับอนุญาตให้น าที่ดินที่ได้รับสัมปทานจากรัฐหรือเช่าจากเอกชนไปเป็นหลัก ประกันเงินกู้
ภายในระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานหรือเช่า  ยกเว้นที่ดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 

6.  รับอนุญาตให้จ้างและน าคนต่างด้าว คู่สมรสและบุตรเข้ามาอยู่และท างาน 

7. สามารถซื้อและส่งออกเงินตรากลับประเทศได้ทั้งระหว่างและหลังเลิกโครงการ 

2.5  ข้อมลูทั่วไปของด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

ศุลกากรอรัญประเทศ เป็นด่านศุลกากรทางบก อยู่ติดเขตแดนไทยตรงข้ามกับบ้านปอยเปต 
อ าเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนยเจ ประเทศกัมพูชา จากเว็บไซต์ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(www.arancustoms.org) ได้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับด่านศุลกากรอรัญประเทศไว้ดังนี้ 

ในอดีตเป็น “ด่านเก็บภาษี” ขึ้นกับกรมสรรพากรนอก กระทรวงมหาดไทย ต้ังขึ้นหลังจาก
ประเทศไทยเสียเมืองเสียมราฐ เมืองศรีโสภณ และเมืองพระตะบอง ให้กับประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ .ศ.
2449  ต่อมามีการโอนด่านเก็บภาษีต่างๆ จากกรมสรรพากร มาขึ้นกับกรมศุลกากร “ด่านเก็บภาษี
อรัญประเทศ”  จึงอยู่ในสังกัดกรมศุลกากร โดยครั้งแรกก าหนดให้เป็นด่านพรมแดนของท่ากรุงเทพ

http://www.arancustoms.org/
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ตามกฎเสนาบดี  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2474 หลังจากนั้นได้ก าหนดขึ้น
เป็นด่านศุลกากรอรัญประเทศ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2474 ต้ังอยู่ที่บ้านคลองลึก ต าบลอรัญประเทศ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  เป็นส่วนราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนกลาง ควบคุมดูแล
และก ากับการบริหารงานโดย อธิบดีกรมศุลกากร ผ่านรองอธิบดี และผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร
ภาคที่ 1 มีเขตรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อท าหน้าที่ให้บริการผ่านพิธี
การน าของเข้าและส่งของออก จัดเก็บภาษีอากรและตรวจปล่อยสินค้า อ านวยความสะดวกในการ
ส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยง
ศุลกากร รวมทั้งยาเสพติดให้โทษ ควบคุมการน าของเข้า-ออก และด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากรและเขตอุตสาหกรรมส่งออก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจน
ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 
2558) 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยใน  

 
 ที่มา: ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (www.arancustoms.org/) 
 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ แบ่งการบริหารภายในออกเป็น ฝ่ายบริการศุลกากร และฝ่าย
ควบคุมทางศุลกากร โดยมอบหมายให้ สารวัตรศุลกากร 7 เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทั้งสองฝ่าย 
และมอบหมายให้ สารวัตรศุลกากร 6 รับผิดชอบงานตามกลุ่มภารกิจที่กรมศุลกากรก าหนดไว้ 
(http://www.arancustoms.org/) ดังนี้  

http://www.arancustoms.org/
http://www.arancustoms.org/
http://www.arancustoms.org/
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1. กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ ด้านอ านวยการ และด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  ซึ่งเป็น
งานในการควบคุมและก ากับดูแลของ ฝ่ายบริการศุลกากร แบ่งออกเป็น 6 งานย่อย คือ งานธุรการ
และประชาสัมพันธ์ งานพัสดุสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานพิธีการและประเมิน
อากร งานตรวจและควบคุมสินค้า และงานควบคุมคลังสินค้าทัณฑ์บน 

2. กลุ่มภารกิจด้านจัดเก็บภาษีอากร และด้านความเป็นธรรมทางภาษีอากร ซึ่งเป็นงานในการ
ควบคุมและก ากับดูแลของ ฝ่ายควบคุมทางศุลกากร แบ่งออกเป็น 6 งานย่อย คือ งานสืบสวนและ
ปราบปราม งานคดีและของกลาง งานด่านพรมแดน งานควบคุมจุดผ่อนปรนการค้า งานทบทวนหลัง
การตรวจปล่อย และงานตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้า -ออก ชั่วคราว มีอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 72 อัตรา มีสารวัตรศุลกากร 8 ท าหน้าที่นายด่านศุลกากร 

ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรอรัญประเทศ มีเขตควบคุมศุลกากรที่เจ้าพนักงาน
ศุลกากร ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นพิเศษจากอธิบดีกรมศุลกากร มีอ านาจหน้าที่ ตรวจค้นจับกุมผู้กระท า
ความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในโรงเรือนหรืออสังหาริมทรัพย์อย่าง
อ่ืน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยไม่ต้องมีหมายค้น ซึ่งมีพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตควบคุม
ศุลกากร อยู่ในความรับผิดชอบของด่าน คือ เขตท้องที่ต าบลวัฒนานคร และต าบลโนนหมากเค็ง และ
อ าเภอวัฒนานคร และอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยในอ าเภออรัญประเทศ ยังมีบริเวณ
พิเศษในเขตควบคุมศุลกากร ที่บริเวณหมู่บ้านป่าไผ่ ต าบลท่าข้าม อีกด้วย 

ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จะต้องจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของด่าน 
ไปปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและนอกสถานที่ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งมีจุดปฏิบัติงานหลายแห่ง 
ได้แก ่

1. การปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เพื่อให้บริการด้าน งานธุรการ รับ-ส่งหนังสือ 
และเอกสาร การผ่านพิธีการใบขนสินค้า การประเมินราคาค่าภาษีอากร การช าระเงิน ค่าภาษีอากร
และค่าธรรมเนียมต่างๆ การด าเนินการด้านคดีและของกลาง การเก็บรักษาและการจ าหน่ายของกลาง 
และของตกค้าง รวมทั้งการติดต่อประสานงานต่างๆ 

2. การปฏิบัติงานตรวจและควบคุมสินค้า ท าหน้าที่ให้บริการ ตรวจและควบคุมสินค้าทั้งขา
เข้า และขาออก ให้ถูกต้องตรงตามใบขนสินค้า ดูแลป้องกันของต้องห้าม ต้องก ากัด  และของผิด
กฎหมายอ่ืนๆ ที่อาจซุกซ่อนปะปนเข้ามาในหรือส่งออกไปกับสินค้าที่น าเข้าหรือส่งออก อันเป็นการ
ป้องกันความปลอดภัยทางสังคม และป้องกันการหลีกเลี่ยงอากรด้วย 
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3. การปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดน  ท าหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลสินค้าและยานพาหนะที่ผ่าน
เข้า-ออก ทางด่านพรมแดน ตรวจค้นบุคคลและของติดตัวผู้โดยสาร เพื่อจัดเก็บอากรปากระวาง และ
ป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร รวมทั้งยาเสพติดให้โทษ 

4. การปฏิบัติงาน ณ จุดผ่อนปรนการค้า  ท าหน้าที่ตรวจและควบคุมสินค้า และยานพาหนะ 
รวมทั้งบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก ทางจุดผ่อนปรนทางการค้า เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนี
ศุลกากร ตลอดจนยาเสพติดให้โทษ ซึ่งปัจจุบันมีจุดผ่อนปรนทางการค้า จ านวน 3 แห่ง ได้แก ่

1. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน  ต้ังอยู่ที่ ต าบลเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ห่างจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประมาณ 58 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามบ้านกิโล 13 อ าเภอ
ส าเภาลูน จังหวัดพระตะบอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรพนมได ของประเทศกัมพูชา 
เปิดท าการทุกวันต้ังแต่เวลา 9.00-16.00 น. 

 
   ที่มา: ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (www.arancustoms.org/) 

2. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ  ต้ังอยู่ที่ต าบลหนองปรือ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ห่างจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประมาณ 36 กิโลเมตร อยู่ตรงข้าม ต าบลมาลัย 
อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรพนมมาลัย ของ
ประเทศกัมพูชา เปิดท าการวันอังคารถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 9.00-16.00 น. 

 
    ที่มา: ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (www.arancustoms.org/) 

http://www.arancustoms.org/
http://www.arancustoms.org/
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3.  จุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา ต้ังอยู่ที่ ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว ห่างจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประมาณ 57 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามบ้านบึงตา กวน อ าเภอ
ทมอพวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรบึงตากวน ของประเทศ
กัมพูชา เปิดท าการทุกวันอังคาร ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 9.00-16.00 น. การปฏิบัติงาน ณ ช่องทาง
อนุมัติเฉพาะคราว 

 
  ที่มา: ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (www.arancustoms.org/) 

5. การปฏิบัติงาน ณ ช่องทางอนุมัติเฉพาะคราว ท าหน้าที่ตรวจและควบคุมสินค้าที่ส่งออก
หรือน าเข้า ณ ช่องทางอนุมัติเฉพาะคราว ตามที่ผู้ส่งของออก หรือผู้น าของเข้าร้องขอ โดยในปัจจุบันมี
ช่องทางอนุมัติเฉพาะคราว ที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการส่งออกหรือน าเข้า
เป็นครั้งคราว ได้ จ านวน 3 แห่ง ได้แก ่

1. ช่องทางอนุมัติเฉพาะคราวบ้านโคกสะแบง  ต้ังอยู่ที่ ต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ห่างจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประมาณ 12 กิโลเมตร ฝั่งตรงข้ามอยู่ในความ
รับผิดชอบของด่านศุลกากรปอยเปต ประเทศกัมพูชา 

                      
          ที่มา: ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (www.arancustoms.org/) 

2. ช่องทางอนุมัติเฉพาะคราวบ้านหนองหญ้าแก้ว ต้ังอยู่ที่ ต าบลโคกสูง กิ่งอ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว ห่างจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประมาณ 52 กิโลเมตร ฝั่งตรงข้ามอยู่ในความ
รับผิดชอบของด่านศุลกากรบึงตากวน ประเทศกัมพูชา 

http://www.arancustoms.org/
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  ที่มา: ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (www.arancustoms.org/) 

      3. ช่องทางอนุมัติเฉพาะคราวบ้านโนนหมากมุ่น  ต้ังอยู่ที่ ต าบลโนนหมากมุ่น กิ่ง
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ห่างจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประมาณ 48 กิโลเมตร ฝั่งตรงข้าม
อยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรบึงตากวน ประเทศกัมพูชา 

 
  ที่มา: ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (www.arancustoms.org/) 

6. การปฏิบัติงาน ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน   ท าหน้าที่ ควบคุม ตรวจสอบ และก ากับดูแลของที่
น าเข้า-ส่งออก ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร
ตามกฎหมายวา่ด้วยศุลกากร และเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ คลังสินค้าทัณฑ์บน บริษัทไทยการ์เมนต์ เอ๊กซ์ปอร์ต 
จ ากัด ต้ังอยู่ที่ ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
ประมาณ 130 กิโลเมตร 

7. การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนปราบปราม   ท าหน้าที่สืบสวนปราบปราม การลักลอบและ
หลีกเลี่ยงศุลกากร รวมทั้งยาเสพติดให้โทษ โดยจัดหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อสืบสวนปราบปราม ตรวจตราสังเกตการณ์ เพื่อวางแผนจับกุมของลักลอบหนี
ศุลกากร และยาเสพติดให้โทษ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

8. การปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับจังหวัด CEO และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสาน
ความร่วมมือในแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด CEO แบบบูรณาการ ตามวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แก่ ทหาร ต ารวจ เจ้าหน้าที่

http://www.arancustoms.org/
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ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง เทศบาล องค์กรการกุศล ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อการ
ประสานงานและประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน 

นอกจากผลงานตามภารกิจหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศยังได้
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นรูปธรรม
หลายประการ ดังต่อไปนี ้(ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 2558) 

1.  การน าระบบ IT มาใช้ในการจัดเก็บอากรปากระวาง  ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้น า
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บอากรปากระวาง เป็นด่านฯ แรกของ ศภ.1 ท าให้การจัดเก็บอากร
ปากระวาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดท าใบขนอากรปากระวางได้ โดยอัตโนมัติทุกสิ้นวัน 
ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และแม่นย าในการจัดเก็บอากรปากระวางมากย่ิงขึ้น 

2. การจัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน (One Stop Servie: OSS) (ยุทธศาสตร์ : 
การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการท่องเที่ยว) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เป็นด่านน าร่อง ด่าน
หนึ่งในจ านวน 6 ด่าน ของกรมศุลกากร ที่จะต้องด าเนินการต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน ณ 
ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ขณะนี้ สามารถด าเนินการตามแผนงานและโครงการจัดต้ังศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Servie ที่วางไว้ทุกขั้นตอนแล้ว 

โดยมีหน่วยงานต่างๆ จ านวน 7 หน่วยงานที่จัดส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้าปฏิบัติงานประจ าศูนย์ ดังนี้ 

1. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

2. ด่านอาหารและยาอรัญประเทศ 

3. สาธารณสุขอ าเภออรัญประเทศ 

4. ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสระแก้ว 

5. ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสระแก้ว 

6. ส านักงานการค้าต่างประเทศ 

7. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ 

ภำรกิจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงาน ศุลกากรภาคที่ 1 กรม
ศุลกากร รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อท าหน้าที่ ดังนี้  

 1. บริการผ่านพิธีการน าของเข้าและส่งของออก 

2. จัดเก็บภาษีอากรและตรวจปล่อยสินค้า  

http://www.arancustoms.org/
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3. อ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าระหว่างประเทศ  

4. ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากร รวมทั้งยาเสพติดให้โทษ  

5. ควบคุมการน าเข้า-ส่งออกและด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน
เขตปลอดอากรและเขตอุตสาหกรรมส่งออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

6. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.6 พิธีการศุลกากรน าเข้าสินค้า 

ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากร
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน ข้อมูลจากกรมศุลกากรทางเว็บไซต์ 
http://www.customs.go.th ได้แสดงค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธี
การศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้ (กรมศุลกากร, 2558) 

1. ใบขนสินค้ำขำเข้ำและเอกสำรอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้ำขำเข้ำ แบบพิมพ์ที่กรม
ศุลกากรก าหนดให้ผู้น าเข้าใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้  

1. ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม (กศก. 
99/1) ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรก าหนดให้ใช้ใบขนฯ 
ประเภทอ่ืน  

2. ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับการน าเข้าหรือ
ส่งออกสินค้าก่อนปฏิบติัพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหนด  

3. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้ส าหรับ
การน าเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่างๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา  

4. แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าส าหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย- 
มาเลเซีย ใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย  

5. ใบขนสินค้าถ่ายล า (ใบแนบ 9) (แบบที่ 379) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายล า  

6. ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนตาม
ความตกลงที่ประเทศไทยท าไว้กับประเทศต่างๆ  

7. ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว  ใช้
ส าหรับการน ารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว  
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8. ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว  ใช้ส าหรับ
การน าเรือส าราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงขั้นตอนปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้าทางบก 
ที่มา : กรมศุลกากร  

2.  เอกสำรที่ใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำใบขนสินค้ำขำเข้ำ  

1. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading: B/L หรือ Air Waybill: AWB)  
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2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)  

3. เอกสารอย่างอ่ืน หมายถึง เอกสารหรือค าส าแดงเกี่ยวกับการน าเข้าหรือการซื้อขาย
ซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศท าขึ้นและส่งมาให้หรือซึ่งส าแดงการเสนอและสนองในการซื้อ
ขายของหรือเอกสารการติดต่อระหว่างผู้ส่งของและผู้น าของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าของเข้า 
เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น  

4. ใบอนุญาตน าเข้าหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของน าเข้านั้นเป็นของต้องก ากัดตาม
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

5. กรณีน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่
สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า 
(Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) 

3. กำรส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบเพื่อปฏิบัติพิธีกำรน ำเข้ำสินค้ำ  

1. การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
หรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธีการได้โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานท่ีศุลกากรก าหนด (ebXML/XML Format) แทนการจัดท า ยื่น 
ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร  

2. การย่ืนใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อผู้น าของเข้าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตาม
มาตรฐานท่ีศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการ
ยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว  

3. วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากระท าได้ 4 
ช่องทาง ดังนี้  

3.1 ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง  

3.2 ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน  

3.3 ผู้น าของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล  
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3.4 ผู้น าของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบและ
แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) และช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ 
ท่าหรือที่ที่น าของเข้าโดยผู้น าของเข้าต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย  ใบขนสินค้าขาเข้า
พร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ  แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์)  ส าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill 
of Lading หรือ Air Waybill)  ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice)  บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ 
(Packing List) (ถ้ามี)  ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) (ถ้ามี)  ใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาตส าหรับของควบคุมการน าเข้า (ถ้ามี)  ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of 
Origin) (กรณีขอลดอัตราอากร)  เอกสารที่จ าเป็นอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้
งานของสินค้า Catalogue  

4. กำรช ำระภำษีอำกร  

1. ช าระโดยผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร (Electronic Funds 
Transfer: EFT)  

2. ช าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

2.7 การน าเข้าสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ 

ข้อมูลจากกรมศุลกากรทางเว็บไซต์ http://www.customs.go.th  ได้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรการน าเข้าสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจไว้ดังน้ี  

1. ผู้น าเข้า/ตัวแทนออกของยื่นบัญชีสินค้าทางบก Car Manifest (แบบ ศ.บ. 1) ให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากร ประจ าด่านพรมแดน เพื่อด าเนินการตรวจสอบสินค้า และทะเบียนรถยนต์  

2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกข้อมูลรายละเอียด แบบ ศ.บ. 1 ลงในระบบคอมพิวเตอร์ (Car 
Manifest) และด าเนินการควบคุมยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเข้ามายังด่านศุลกากร  

3. ผู้น าเข้าหรือตัวแทน จัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าและตัดบัญชีกับ Car Manifest  

4. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร) ที่หน่วยงาน
บัญชีและอากรของด่านศุลกากร  

5. ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ตรวจปล่อย  
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5.1 กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของสามารถรับสินค้า
ไปจากอารักขาศุลกากร  

5.2 กรณีสั่งการเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของสินค้ากับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามส าแดงจะส่งมอบสินค้าให้ ผู้น า
เข้าหรือตัวแทนรับสินค้าไปจากอารักขาศุลกากร  

2.8 พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้า 

ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากร
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยกรมศุลกากรได้มีค าแนะน าในการ
จัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร ส่งออกสินค้าทางเว็บไซต์ไว้ดังนี้ (กรม
ศุลกากร, 2558)   

1. ใบขนสินค้ำขำออกและเอกสารอ่ืนที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก แบบพิมพ์ที่กรม
ศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออกใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรดังนี้  

   1) ใบขนสินค้าขาออก (กศก. 101/1) ใช้ส าหรับพิธีการดังนี้  พิธีการใบขนสินค้าขาออกทั่วไป  
พิธีการส่งออกส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์  พิธีการส่งออกของประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)  พิธีการ
ส่งออกคลังสินค้าทัณฑ์บน  พิธีการส่งออกขอชดเชยค่าภาษีอากร  พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 
ทว ิ พิธีการใบสุทธิน ากลับ  พิธีการส่งกลับ (Re-Export)   

   2) ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับพิธีการส่งออกไปก่อน
ปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออก  

   3) ใบขนสินค้าส าหรับน าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว (A.T.A. Carnet) ใช้ส าหรับพิธีการส่งออก
ชั่วคราว  

  4) ใบขนสินค้าส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้ส าหรับพิธีการ
ส่งออกชั่วคราว  

2. เอกสำรที่ใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำใบขนสินค้ำขำออก ได้แก่  

1. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)  

2.บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุหีบห่อ (Packing List)  

2. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของส่งออกเป็นต้องก ากัดตามเงื่อนไขของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
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ภาพแสดงการขั้นตอนปฏิบัติพธิีการศุลกากรส่งออกสินค้า 
ที่มา: กรมศุลกากร  

ในกรณีส่งออกเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถ
แยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

3. ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร
รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data 
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Sheet) ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้พิจารณา พร้อมด้วยกรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี) และการน าไปใช้
ประโยชน์ของสินค้าให้ผู้ส่งออก หรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าว 

3. กำรส่งข้อมูลเข้ำระบบเพื่อปฏิบัติพิธีกำรส่งออกสินค้ำ  

1. การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
หรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  สามารถปฏิบัติพิธีการได้โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML/XML Format) แทนการจัดท า ยื่น 
ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร  

2. การยื่นใบขนสินค้าขาออก เมื่อผู้ส่งออกจัดท าใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่
ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  เมื่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสาร
น้ันๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรแล้ว  

3. วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกกระท าได้ 4 
ช่องทาง ดังนี้  

3.1 ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง  

3.2 ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล  

3.3 ผู้ส่งออกให้เค้าเตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล  

3.4 ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบและแบบ
รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเรือที่ที่
ส่งออกโดยผู้ส่งออกต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย ใบขนสินค้าขาออกพร้อมคู่ฉบับ 1 
ฉบับ  แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก  ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice)  บัญชี
รายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี)  ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับควบคุมการ
ส่งออก (ถ้ามี)  และใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร
รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data 
Sheet) (ถ้าม)ี  
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4. กำรช ำระภำษีอำกร  

1. ช าระโดยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคาร (Electronic Funds 
Transfer : EFT)  

2. ช าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส างานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

2.9 การส่งออกสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ 

กรมศุลกากรได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในการส่งออกสินค้าทางบก ณ ด่าน
พรมแดนหรือด่านตรวจ โดยแสดงในเว็บไซต์ของกรมศุลกากร (www.customs.go.th) ดังน้ี 

1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนฯ จัดท าใบขนสินค้าขาออก พร้อมเอกสารประกอบอ่ืน เช่น บัญชี
สินค้า (ศ.บ. 3) และใบก ากับการขนย้ายสินค้า พร้อมส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร  

2. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร) ที่หน่วยงาน
บัญชีและอากรของด่านศุลกากร  

3. ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย  ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ตรวจปล่อย  

4. กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้ส่งออกหรือตัวแทนสามารถน าสินค้าไปผ่านพิธีการที่
ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป  

5. กรณีสั่งเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับ
ใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามส าแดงจะน าสินค้าไปผ่านพิธีการที่ด่านพรมแดนหรือ
ด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป  

6. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนยื่นใบก ากับสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจ าอยู่  ณ ด่านพรมแดน
เพื่อตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ าด่านพรมแดนจะตรวจสอบจ านวนสินค้าที่ส่งออกว่าถูกต้อง
ตรงตามใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรหรือไม่  และได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่า
ด้วยการส่งออกครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้อนุญาตให้ผ่านด่านพรมแดนไปได้และให้บันทึก
การรับบรรทุกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ใบก ากับการขนย้ายสินค้าให้เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบต่อไป  

http://www.customs.go.th/
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2.10 การผ่านพิธีการส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 

กรมศุลกากรได้ก าหนดการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนว
ชายแดน ณ ด่านพรมแดนหรือจุดผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบน าของออกตามแนวชายแดน ตามประกาศกรมศุลากรกร ลงวันที่ 
23 เมษายน 2556 เรื่องการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 
ให้ผู้ส่งของออกยื่นใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออก (กศก.153) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ ต่อพนักงาน
ศุลกากร ณ ด่านพรมแดน หรือจุดผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า 
เพื่อให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของของที่ส่งออกให้ตรงตามที่ส าแดง  และ
บันทึกรับรองการส่งออกเพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู้ส่งของออกในการด าเนินการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่อกรมสรรพากร โดยของที่ส่งออกจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ 

1. มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

2. ไม่เป็นของที่ต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม หรือต้องก ากัดในการส่งออกตามกฎหมาย  

3. ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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บทที่ บทที่ 33  

วิวิธีการศึกษาวิจัยธีการศึกษาวิจัย  

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและฑุติยภูมิ ดังนี้ 

 1. ข้อมูลฑุติยภูมิ จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลสถิติการค้าในพื้นที่ ข้อมูล
การค้าการชายแดนในพื้นที่ด่านอรัญประเทศ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สระแก้ว หอการค้าจังหวัดสระแก้ว และด่านศุลกากรอรัญประเทศ  งานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการค้า
ชายแดน เพื่อทราบถึงสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายด่านศุลากรและ/หรือเจ้าหน้าที่
ด่านศุลกากร   ผู้ประกอบการการค้าชายแดน ทั้งผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าบริเวณด่านการค้า
ชายแดน  และการส ารวจภาคสนามผู้ประกอบการ SMEs บริเวณด่านการค้าชายแดน  ได้แก่ข้อมูล
สถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs  พฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการในพื้นที่ด่านอรัญ
ประเทศ   การด าเนินการของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้า ระบบการช าระเงิน และปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ  รวมทั้งความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ  

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกรหลักในกำรศึกษำได้แก่ ผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีการน าเข้าและส่งออกสินค้าไป
ยังประเทศกัมพูชาทั้งที่ผ่านด่านชายแดน และวิธีอื่น  รวมทั้งผู้ประกอบการ SME ใน       บริเวณตลาด
โรงเกลือ ซึ่งมีการซื้อขายสินค้าในพื้นที่ประเทศไทย โดยมีทั้งผู้น าเข้าสินค้าจากประเทศกัมพูชาและ
ประเทศอ่ืนมาจ าหน่าย  แก่ลูกค้าที่มีทั้งชาวไทย ชาวกัมพูชา และลูกค้าชนชาติอ่ืนๆ  

ทั้งนี้ก่อนการเก็บข้อมูลด้วยการส ารวจ ท าการสัมภำษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อทรำบถึง
สถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดน รวมทั้งเพื่อจัดท ำแบบสอบถำมเพื่อเก็บข้อมูลโดยกำรส ำรวจ โดยผู้ให้
ข้อมูลหลัก มีดังนี้  

1. นายด่านศุลากรและ/หรือเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร จ านวน 2 ท่าน   

2. ผู้แทนหอการค้าจังหวัด จ านวน 1 ท่าน 

3. ตัวแทนของผู้น าเข้าและผู้ส่งออกในการด าเนินพิธีการศุลกากร (ผู้ให้บริการชิปปิ้ง) จ านวน 
3 ท่าน 
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4. ผู้ประกอบการการค้าชายแดน ทั้งผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าบริเวณด่านการค้า
ชายแดน จ านวน 10 ราย  

ส าหรับการส ารวจ ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs บริเวณด่านการค้าชายแดน 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  

1. ผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีการน าเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาทั้งที่ผ่านด่าน
ชายแดน และวิธีอ่ืน  รวมทั้งผู้ประกอบการ SME กลุ่มอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน เช่น 
ตัวแทนของผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกในกำรด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร (ชิปปิ้ง) รวมทั้ง SME บริเวณพื้นที่
ชายแดนที่มีการจ้างแรงงานชาวกัมพูชามาเป็นแรงงานในธุรกิจ 

2. ผู้ประกอบการ SME ใน       บริเวณตลาดโรงเกลือ ซึ่งมีการซื้อขายสินค้าในพื้นที่ประเทศ
ไทย โดยมีทั้งผู้น าเข้าสินค้าจากประเทศกัมพูชาและประเทศอ่ืนมาจ าหน่าย  แก่ลูกค้าที่มีทั้งชาวไทย 
ชาวกัมพูชา และลูกค้าชนชาติอ่ืนๆ    

เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชัด จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจรวม SME ทั้ง 
2 กลุ่มจ านวนรวม 400 ตัวอย่าง โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มดังนี้ 

ตำรำงที ่3-1  จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรส ำรวจ 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นอันดับแรก เพื่อน ามาพิจารณาร่างแบบสอบถาม
ที่ใช้ในการส ารวจให้มีความชัดเจนครอบคลุม  หลังจากนั้น เมื่อเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ผู้ประกอบการ SME บริเวณด่านการค้าชายแดน  ใช้การวิเคราะห์ทางสถิตเิชิงพรรณนาเพื่อแปลความ 

 

 

 

กลุ่มตัวย่าง ความถี่ ร้อยละ 

ผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน เช่นมีการ
ส่งออกและน าเข้าผ่านด่านศุลกากร หรือโดยวิธีอ่ืน 

250 62.5 

ผู้ประกอบการ SME บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงด่านชายแดน (โรงเกลือ) 150 37.5 
รวม 400 100.00 
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บทที่ บทที่ 44    

ผลการศึกษาผลการศึกษา  

44..11. . สถานการณ์การค้าชายแดนของ สถานการณ์การค้าชายแดนของ SSMMEEss  

44..11..11  สถานการณ์การค้าชายสถานการณ์การค้าชายแดนแดน  ผ่านด่านอรัญประเทศ ผ่านด่านอรัญประเทศ   

จังหวัดสระแก้วมีบริเวณชายแดนที่เปิดการค้ากับประเทศกัมพูชา 4 แห่ง ได้แก่ ด่านพรมแดน
บ้านคลองลึก (จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก) อ าเภออรัญประเทศ กับปอยเปต อ าเภอโอโจรว 
จังหวัดบันเตียนเมียนเจย และจุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อ าเภอคลอง
หาด บ้านบ้าน 13 อ าเภอส าเภาลูน จังหวัดพระตะบอง จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ าเภออรัญ
ประเทศ กับบ้านมาลัย อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตียนเมียนเจย และจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา กับบ้าน
บึงตะกวน อ าเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียนเมียนเจย     

ส าหรับจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก  อ าเภออรัญประเทศ กับปอยเปต อ าเภอโอโจรว จังหวัดบัน
เตียนเมียนเจย ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย 2 กิโลเมตร เป็นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2541  มีสถานที่ราชการส าคัญได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากรอรัญประเทศ   จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านคลองลึกมีมูลค่าการค้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางการค้ากับประเทศกัมพูชาช่องทางอ่ืนๆ 
โดยมีสัดส่วนมูลค่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมด  

มูลค่าสินค้าส่งออกและน าเข้าด่านศุลกากรอรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2554-2558 (ตุลาคม 
2557-มกราคม 2558) สรุปแสดงดังตารางที่ 4-1 และรายละเอียดในตารางท่ี 4-2 ถึง 4-6 โดยใน
ปีงบประมาณ 2557 มูลค่าสินค้าส่งออกรวมทั้งสิ้น 57,613 ล้านบาท  มูลค่าสินค้าน าเข้า 13,279 ล้าน
บาท  เมื่อเทียบมูลค่าสินค้าส่งออกกับมูลค่าสินค้าน าเข้า  มูลค่าสินค้าน าเข้าน้อยกว่ามูลค่าสินค้า
ส่งออกในทุกๆ ปีและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและน าเข้าด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศที่ส าคัญมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละปี  

สินค้าส่งออกผ่านด่านอรัญประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรกล ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ รถไถนาชนิดเดินตาม รถยนต์  เศษโลหะ รถสีข้าว รถเกี่ยวข้าว อะไหล่จักรยานยนต์ 
และสินค้าอุปโภคบริโภค  ทั้งนี้ผู้ส่งออกผ่านด่านอรัญประเทศที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่วนหนึ่ง
เป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดอ่ืนที่น าสินค้าออกผ่านทางชายแดน   
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ตารางที่ 4-1  มูลค่าสินค้าส่งออกและน าเข้าด่านศุลกากรอรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2554-2558 
(ตุลาคม 2557-มกราคม 2558)                   หน่วย: ล้านบาท 

 2554 2555 2556 2557 
2558 (ต.ค. 57 

- ม.ค. 58) 

มูลค่าสินคา้ส่งออก 32,728.56 41,614.40 51,127.08 57,613.12 22,221.27 

อัตราการเพิ่ม  (27.15) (22.86) (12.69)  

มูลค่าสินคา้น าเข้า 5,089.45 6,100.60 8,303.74 13,279.98 8,325.36 

อัตราการเพิ่ม  (19.87) (36.11) (59.93)  

ดุลการคา้ 27,639.11 35,513.80 42,823.34 44,333.14 13,895.91 

อัตราการเพิ่ม  (28.49) (20.58) (3.53)  

ที่มา : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 2558 

 ส าหรับสินค้าขาเข้า ไทยมีการน าเข้าชิ้นส่วนมาจากกัมพูชา ซึ่งกัมพูชามีการน าเข้ามาจาก
ประเทศอ่ืนอีกต่อหนึ่ง  สินค้าน าเข้าส าคัญได้แก่ เศษเหล็ก (เอามาหลอมใหม่ในประเทศไทย) เศษ
อลูมิเนียม (จ าพวกฝากระป๋องที่อัดเป็นก้อนแล้ว) เศษกระดาษ เศษทองแดง ปุ๋ย อาหารสัตว์ และ
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล ซึ่งเสียภาษีศุลกากร 0% ผู้น าเข้าเสียเพียงภาษีมูลค่าเพิ่ม    จากการ
สัมภาษณ์ท าให้ทราบว่าผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าผ่านด่านชายแดนอรัญประเทศหลักๆ เป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งมีเพียง 4-5 บริษัท  มูลค่าการน าเข้าเศษเหล็กสูงถึง 1-2 พันล้านบาท  โดย
ผู้น าเข้าจะส่งเศษเหล็กเข้าโรงถลุงที่มาบตาพุดและสระบุรีผ่านตัวแทน (Agent)   ส่วนเศษทองแดง รับ
ซื้อที่บางพลี โดยเอาไปคัดแยกส่งโรงถลุงในประเทศและต่างประเทศ   อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
SME ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่ส่งออกสินค้ามีจ านวนไม่มาก  ที่มีมูลค่ามาก คือ เป็นผู้ประกอบการ
จากกรุงเทพ  (10% ของมูลค่าส่งออก 6 หมื่นล้านบาทเท่านั้นที่เป็นของผู้ประกอบการในจังหวัด)    
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ตารางที่ 4-2  สินค้าส่งออกและน าเข้าส าคัญด่านศุลกากรอรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2554 
               หน่วย: ล้านบาท 

  
สินค้าส่งออก สินค้าน าเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 
 รวมมูลคา่สินค้าส่งออก 32,728.56 รวมมูลคา่สินค้าน าเขา้ 5,089.45 

1 อะไหล่รถจักรยานยนต ์ 1,720.38 เศษเหล็ก 1,188.80 

2 เครื่องยนต์จกัรยานยนต ์ 1,703.87 ไอโซแท้งค ์ 868.71 

3 สุกร 1,494.26 เศษอลูมเินียม 771.21 

4 อาหารสัตว ์ 1,229.38 มันส าปะหลัง 429.24 

5 ผ้าถัก 1,221.51 เศษทองแดง 343.87 

6 รถไถนาเดินตาม 1,125.13 เศษกระดาษ 214.11 

7 ปูนซิเมนต ์ 914.70 อาหารส าหรับสุนัข 196.92 

8 ไอโซแท้งค ์ 831.33 เมล็ดถัว่เหลือง 187.46 

9 รถยนต ์ 810.03 เศษตะกัว่ 97.12 
10 รถเกี่ยวนวดข้าว 728.20 ถ่านไม ้ 94.16 

11 อื่นๆ 20,949.78 อื่นๆ 697.86 

ที่มา : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 2558 
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ตารางที่ 4-3  สินค้าส่งออกและน าเข้าส าคัญด่านศุลกากรอรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2555 
               หน่วย: ล้านบาท 

  
สินค้าส่งออก สินค้าน าเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 
 รวมมูลคา่สินค้าส่งออก 41,614.40 รวมมูลคา่สินค้าน าเขา้ 6,100.60 

1 อะไหล่รถจักรยานยนต ์ 2,174.28 มันส าปะหลัง 1,787.92 

2 เครื่องยนต์รถจกัรยานยนต ์ 2,099.54 เศษเหล็ก 984.55 

3 อาหารสัตว ์ 1,890.23 ไอโซแท้งค ์ 946.69 

4 สุกร 1,370.94 เศษอลูมเินียม 489.66 

5 ปูนซิเมนต ์ 1,318.70 เศษทองแดง 335.96 

6 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 1,183.54 เศษกระดาษ 236.35 

7 น้ ามันปาล์ม 1,004.30 ตะกั่วแทง่ 123.16 

8 รถยนต ์ 998.93 อาหารส าหรับสุนัข 111.31 

9 ผ้าถัก 925.58 มอเตอร์ไฟฟ้า 106.01 
10 เบียร ์ 897.59 มอเตอร์กระแสตรง 102.98 

11 อื่นๆ 27,750.78 อื่นๆ 876.02 

ที่มา : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 2558 
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ตารางที่ 4-4  สินค้าส่งออกและน าเข้าส าคัญด่านศุลกากรอรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2556 
               หน่วย: ล้านบาท 

  
สินค้าส่งออก สินค้าน าเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 
 รวมมูลคา่สินค้าส่งออก 51,127.08 รวมมูลคา่สินค้าน าเขา้ 8,303.74 

1 เครื่องยนต์รถจกัรยานยนต ์ 2,609.84 มันส าปะหลัง 1,695.80 

2 อะไหล่รถจักรยานยนต ์ 2,529.58 ไอโซแท้งค ์ 1,222.32 

3 รถยนต ์ 1,730.30 โครงสร้างที่ใส่ optical film 887.03 

4 อาหารสัตว ์ 1,586.36 ส่วนประกอบกล้อง 784.66 

5 รถไถนาเดินตาม 1,508.96 เศษอลูมเินียม 538.56 

6 น้ ามันปาล์ม 1,473.40 อาหารส าหรับสุนัข 338.17 

7 เบียร ์ 1,423.16 เศษทองแดง 336.88 

8 ปูนซีเมนต ์ 1,316.84 มอเตอร์ไฟฟ้า 264.20 

9 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 1,268.93 มอเตอร์กระแสตรง 263.60 
10 ไอโซแท้งค ์ 1,138.84 แผ่นวงจรพิมพ ์ 258.77 

11 อื่นๆ 34,540.87 อื่นๆ 1,713.75 

ที่มา : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 2558 
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ตารางที่ 4-5  สินค้าส่งออกและน าเข้าส าคัญด่านศุลกากรอรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2557 
               หน่วย: ล้านบาท 

  
สินค้าส่งออก สินค้าน าเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 
 รวมมูลคา่สินค้าส่งออก 57,613.12 รวมมูลคา่สินค้าน าเขา้ 13,279.98 

1 เครื่องยนต์รถจกัรยานยนต ์ 3,214.92 ส่วนประกอบกล้องดจิิตอล 3,988.91 

2 อะไหล่รถจักรยานยนต ์ 3,061.48 โครงสร้างที่ใส่ optical film 2,705.87 

3 รถไถนาคนเดินตาม 2,514.48 มันส าปะหลัง 1,561.28 

4 รถยนต ์ 2,186.12 เศษอลูมเินียม (เก่าใช้แลว้) 884.62 

5 ตู้คอนโทรล 1,828.14 ไอโซแท้งค ์ 559.28 

6 อาหารสัตว ์ 1,595.54 อาหารส าหรับสุนัข 518.01 

7 ปูนซีเมนต ์ 1,588.23 ชิ้นส่วนอลูมิเนียมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ 444.90 

8 โทรศัพท์มือถือ 1,541.67 มอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก 362.45 

9 ส่วนประกอบกล้องดจิิตอล 1,482.17 เศษทองแดง (เก่าใช้แลว้) 333.79 
10 สุกรมีชีวติ 1,255.87 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 202.65 

11 อื่นๆ 37,344.49 อื่นๆ 1,718.22 

ที่มา : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 2558 
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ตารางที่ 4-6  สินค้าส่งออกและน าเข้าส าคัญด่านศุลกากรอรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2558  
 (ตุลาคม 2557-มกราคม 2558)                                                            หน่วย: ล้านบาท 

  

สินค้าส่งออก สินค้าน าเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 
 รวมมูลคา่สินค้าส่งออก 22,221.27 รวมมูลคา่สินค้าน าเขา้ 8,325.36 

1 ตู้คอนโทรล 1,563.96 ส่วนประกอบส าหรับกล้องดจิิตอล 3,521.35 

2 เครื่องยนต์รถจกัรยานยนต ์ 1,228.58 มันส าปะหลัง 1,767.08 

3 อะไหล่รถจักรยานยนต ์ 1,188.68 โครงสร้างที่ใส่ optical film 454.82 

4 รถไถนาคนเดินตาม 1,126.80 ไอโซแท้งค์ส าหรับบรรจุกา๊ซ 392.91 

5 รถยนต ์ 907.94 เส้ือผ้าเกา่ใช้แล้ว 326.99 

6 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 890.84 เศษอลูมเินียม (เก่าใช้แลว้) 302.81 

7 ส่วนประกอบกล้องดจิิตอล 826.25 อาหารส าหรับสุนัข (ของเล่นขัดฟนั) 214.93 

8 อาหารสัตว ์ 752.27 ชิ้นส่วนอลูมิเนียมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ 201.84 

9 สุกรมีชีวติ 710.84 เมล็ดถัว่เหลือง 192.01 
10 ปูนซีเมนต ์ 606.84 สายไฟพร้อมขั้วต่อ 141.38 

11 อื่นๆ 12,418.27 อื่นๆ 809.23 

ที่มา : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 2558 

 วิธีกำรส่งออกน ำเข้ำผ่ำนด่ำน 

 จากการสัมภาษณ์ด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ท าให้ทราบว่า
ส่งออกน าเข้าผ่านด่าน จะต้องมีตัวแทนของผู้น าเข้าและผู้ส่งออกในการด าเนินพิธีการศุลกากร 
(โดยทั่วไปเรียกว่า ชิปปิ้ง (Shipping) หรือ Custom broker) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านศุลกากรโดย
ผ่านการอบรมทางศุลกากร และได้รับใบอนุญาต (License) จากกรมศุลกากร  โดยชิปปิ้ง (Shipping) 
สามารถเป็นชิปปิ้ง (Shipping) ด้วยตัวบุคคล แต่มีข้อจ ากัดว่าชิปปิ้ง (Shipping) ที่เป็นตัวบุคคล ต้อง
สังกัดกับนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับศุลกากรแล้วว่าเป็นผู้ท าหน้าที่ในการให้บริการด้านตัวแทนขน
สินค้า 

 การจ่ายค่าภาษีอาการ  ทางกฎหมายศุลกากรอนุญาตให้ท าได้หลายรูปแบบ ได้แก่  จ่าย
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ด้วยเงินสด เช็คธนาคารที่ธนาคารได้ออกใบรับรอง บัตรภาษี หรือ เทล
เลอร์ เพเม้นท์ (Teller payment) คือ การโอนเงินผ่านทางระบบธนาคารและปัจจุบันสามารถจะช าระ
ผ่านระบบธนาคาร ด้วยระบบอิเลคโทรนิค (Electronic) ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับศุลกากรเป็นระบบอิเลค
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โทรนิคระหว่างกันกับ 6 ธนาคารใหญ่ๆ ที่เชื่อมข้อมูลกับศุลกากรและผู้ประกอบการ หมายความว่า
ผู้ประกอบการจ่ายเงินให้ธนาคาร ธนาคารจ่ายเงินให้ศุลกากรก็อยู่ในระบบเดียวกัน  

 นอกจากน้ี ศุลกากรได้น าระบบศุลกากรอิเลคโทรนิค (E-Custom) มาใช้ในกระบวนการพิธี
การศุลกากรด้วย โดยเจ้าหน้าที่ด่านจะตรวจสอบสินค้าพร้อมใบขนสินค้า ระหว่างนั้นก็จะแยกกันเป็น 
2 ส่วน คือ สินค้าเข้ามารอส่วนหนึ่ง กับใบขนสินค้าเข้าในระบบ E-custom เมื่อใบขนสินค้าเข้าใน
ระบบพิธีการศุลกากรแล้ว ก็จะแสดงสถานะใบขนมีภาษีทีต้่องช าระจ านวนเท่าใด ตามพิธีการศุลกากร
หรือตามอัตราพิกัดศุลกากร ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินค่าภาษีได้ตามจ านวนที่แสดงเอาไว้ ส าหรับ
สถานะใบขนสินค้าสามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลา จึงสะดวกต่อการติดตามสถานะใบขนสินค้า 
เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะได้ด้วยตัวเอง โดยข้อมูลในระบบจะแสดงสถานะของ
ใบขนสินค้าแต่ละฉบับว่าอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้  1) พิธีการ  2) ช าระค่าภาษีอากร  3) 
ปล่อยสินค้า และ 4) ตรวจรับสินค้า  

 หน้ำที่ด่ำนศุลกำกร 

 1) หน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร   ภาษีอากรท่ีเกี่ยวข้องเราก็ต้องถือหลักในการจัดเก็บภาษี
อากรด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมนี่คือหลักการของศุลกากร 

 2) หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามในการกระท าความผิดภาษีศุลกากร ป้องกันการท า
ผิดศุลกากรก็เช่น จับของที่ไม่เสียภาษีของต้องห้ามผ่านมา ในการกระท าความผิดในทางศุลกากร 

 3) หน้าที่ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอันนี้หมายถึงรวมทั้งส่งเสริมการส่งออก 
การค้าชายแดน การค้าระหว่างประเทศต่างๆ   

 4) หน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของนโยบายทางด้านภาษีอากร  

 กำรด ำเนินกำรของด่ำนพรมแดน 

 ส าหรับพิธีการศุลกากรที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ณ บริเวณด่านพรมแดนจะมีการ
ท างานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง องค์การอาหารและยา  กรม
ประมง กรมควบคุมโรค ที่ด าเนินงานในส่วนของสินค้าน าเข้าส่งออกที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  
ในการด าเนินงานของด่านศุลกากรบ้านคลองลึกเป็นด่านมากนัก ไม่เหมือนบางด่าน เช่น ทางภาคใต้   
การตรวจใช้การสุ่มตรวจที่หน้าด่าน และมีการตรวจต้ังแต่โกดังสินค้า  ส าหรับของผ่านแดนที่ถูกปิด
ผนึกเรียบร้อยแล้ว (เช่น มาจากหนองคาย) ด่านจะตรวจสอบจากสภาพการปิดผนึกสินค้า คือการปิด
ผนึกต้องคงสภาพ ไม่ช ารุด  ถ้าช ารุดแสดงว่ามีเหตุน่าสงสัย ส าหรับชาวกัมพูชาที่เข็นของผ่านด่าน ถือ
เป็นวิถีชาวบ้านจะมีการเก็บค่าปากระวางซึ่งมีอัตราไม่มาก ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า  ส าหรับสินค้า
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เกษตรบางชนิดที่ไม่ขนย้ายผ่านด่านอรัญประเทศ เช่น หัวมัน จะขนย้ายกันตามจุดผ่อนปรน ได้แก่ จุด
ผ่อนปรนหนองบึง เขาดิน ตาพระยา แต่การขนย้ายจะใช้บริการชิปปิ้งเหมือนกับการขนย้ายผ่านด่าน
อรัญประเทศ โดยมีใบอนุญาตผ่านด่านเช่นเดียวกัน 

 แผนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับด่ำนชำยแดนบริเวณอรัญประเทศ 

 ด่านชายแดนอรัญประเทศยังมีแผนเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  โดยจะมีการ
พัฒนาให้เป็นด่านระดับสากลมากขึ้น เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้ามีความคล่องตัว  มีโครงการพัฒนา
ด่านที่จะเป็นต้นแบบ 7 ด่าน ซึ่งด่านอรัญประเทศเป็นด่านหนึ่งที่จะพัฒนาให้เป็นด่านต้นแบบ    
ปัจจุบันด่านอรัญประเทศมีถนนที่ไม่รองรับการผ่านด่านของรถบรรทุกขนาดใหญ่  จึงมีการจะสร้าง
ด่านใหม่ที่บา้นหนองเอ่ียน ต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ ตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ  
เพื่อกระจายการผ่านด่านให้การผ่านด่านของสินค้าและคนแยกสถานที่เช่นเดียวกับที่ด่านศุลกากรแม่
สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ซึ่งด่านหนองเอ่ียนห่างจากด่านอรัญประเทศประมาณ 7 
กิโลเมตร  โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2561  

44..11..22  สถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณด่านโรงเกลือสถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณด่านโรงเกลือ  

 ส าหรับการค้าบริเวณชายแดน คือบริเวณตลาดโรงเกลือ ซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่ 
ที่มีผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาขายสินค้า  จากการสัมภาษณ์พบว่า  ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่เป็นชาวกัมพูชา (95%) ที่เหลือเป็นชาวไทย  เวียดนาม  โดยสินค้าที่ขายที่เป็นสินค้ามือสองมี
สัดส่วนน้อยลงเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน  ส่วนใหญ่เป็นซื้อมาขายไปโดยเป็นสินค้าจากกรุงเทพฯ มากที่สุด 
ส่วนสินค้าที่มาจากกัมพูชา เป็นของที่น าเข้าผ่านรถเข็น ซึ่งเสียเพียงค่าปากระวางจ านวนเงินไม่มาก  
สินค้าที่เข้ามาจากกัมพูชาส่วนหนึ่งเป็นสินค้าตกเกณฑ์ ซึ่งพนมเปญได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เป็นการทั่วไป (Generalized System of Preference : GSP) และจะน าสินค้าตกเกณฑ์ส่งมาขายที่
ตลาดโรงเกลือ 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สอดคล้องกับข้อมูลจากการส ารวจผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดโรง
เกลือในพื้นที่ตลาดโกเด้น เกท (Golden gate)   ตลาดเก่า  ตลาดใหม่  ตลาดเบญจวรรณ และตลาด
เดชไทย  ลักษณะของตลาดโรงเกลือ เป็นอาคารชั้นเดียวแบ่งเป็นห้อง (ล็อก) ให้เช่า และมีสินค้า
จ าหน่ายอย่างหลากหลาย  ซึ่งพบว่าผู้ขายสินค้าในร้านส่วนใหญ่ชาวกัมพูชา ร้อยละ 86.70 (130 ราย 
จาก 150 รายท่ีส ารวจ)  โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) เป็นพื้นที่เช่า  ดังตารางที่ 4-7 
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ตารางที่ 4-7 สถานการณ์การประกอบการในตลาดโรงเกลือ 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 ผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือส่วนใหญ่จ าหน่ายสินค้าใหม่ และหลากหลาย ผู้ประกอบการ
ที่จ าหน่ายสินค้ามือสองมีเพียงน้อยรายซึ่งลดลงจากในช่วงก่อนหน้า สินค้าที่จ าหน่ายได้แก่ เสื้อผ้า 
รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้เช่น จาน ชาม อุปกรณ์ครัว ร่ม นาฬิกา  ผ้า  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายร้อยละ 46 (69 ราย) ประเภทจาน ชาม 
อุปกรณ์ครัว ร่ม และนาฬิกา ร้อยละ 30 (45 ราย) ประเภทกระเป๋าร้อยละ 10.70 (16 ราย) ประเภท
รองเท้าร้อยละ 9.30 (14 ราย) และประเภทผ้า เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอนร้อยละ 4 (6 ราย)   สินค้าที่
น ามาจ าหน่ายเป็นสินค้าที่ซื้อมาจากประเทศกัมพูชามากที่สุด ร้อยละ 43.30 (65 ราย) รองลงมาคือ 
ซื้อจากกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 38 (57 ราย) และมีบางส่วนซื้อมาจากประเทศจีน ร้อยละ 25.30 (38 
ราย) และ ร้อยละ 2 (3 ราย) ที่สั่งผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายตามแบบที่ผู้ประกอบการต้องการ ดังตารางที่ 
4-8 

สถานที่จ าหน่าย    ความถี่ ร้อยละ 

ความเป็นเจ้าของสถานที่   
 เป็นเจ้าของ 9 6.0 
 เช่า 141 94.0 
สาขา   
 ไม่มีสาขา 139 92.7 
 มีสาขาในตลาดโรงเกลือ 6 4.0 
 มีสาขาที่อื่น 5 3.3 
สัญชาติพนักงาน รวมเจ้าของ*   
 ไทย 21 14.0 
 กัมพูชา 130 86.7 
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ตารางที่ 4-8 ประเภทสินค้าและแหล่งผลิตในตลาดโรงเกลือ  

ที่มา : จากการส ารวจ 

 44..11..33    สถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีส าคัญบริเวณชายแดนของ สถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีส าคัญบริเวณชายแดนของ SSMMEEss 

 (1) จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท าให้ทราบว่าการผ่านพรมแดนของคนบริเวณด่าน
ชายแดนบ้านคลองลึก ส่วนใหญ่เป็นการไปคาสิโน ในประเทศกัมพูชาซึ่งมีอยู่ 11 แห่ง (ในจ านวนนี้เป็น
ของคนไทย 3 แห่ง) ซึ่งนักท่องเที่ยวในคาสิโนส่วนใหญ่เป็นคนไทย 

 (2) จากการสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่การค้าชายแดนไทย -กัมพูชา ณ 
ปัจจุบันสามารถสรุปได้ว่า กิจการเกือบทั้งหมดในเขตการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา รวมทั้งภาค
การเกษตร  หากมีความต้องการแรงงาน จะท าการจ้างชาวกัมพูชามาช่วยในการท างาน ซึ่งชาว
กัมพูชาที่ท างานให้กิจการจะมีการเช่าห้องพักอยู่บริเวณใกล้กิจการ หรือไปเช้าเย็นกลับ 

ประเภทสนิค้าและแหล่งผลิต ความถี่ ร้อยละ 

ประเภทสนิค้าที่ขาย   
 เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 69 46.0 
 รองเท้า 14 9.3 
 ผ้า เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูทีน่อน 6 4.0 
 กระเป๋า 16 10.7 
 อื่นๆ เช่น จานชาม อุปกรณ์ครวั ร่ม นาฬิกา 45 30.0 
แหล่งผลิต   
 ผลิตเอง 0 0.0 
 สั่งผลิต 3 2.0 
 ซื้อมาจากไทย 57 38.0 
 ซื้อมาจากกัมพูชา 65 43.3 
 ซื้อมาจากจีน 38 25.3 
 ซื้อมาจากแหล่งอ่ืนๆ 3 2.0 
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44..2 2 พฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบกพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการในพื้นที่ด่านอรัญประเทศารในพื้นที่ด่านอรัญประเทศ  

  44..22..11  ผลการส ารวจพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการที่ตลาดโรงเกลือผลการส ารวจพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการที่ตลาดโรงเกลือ  

 กลุ่มลูกค้าของผู้ประกอบการมีทั้งลูกค้าประจ าชาวไทยและชาวกัมพูชา หากเป็นลูกค้าประจ า
โดยปกติจะเป็นการซื้อเพื่อน าไปขายต่อ ส าหรับลูกค้าขาจรก็มีทั้งลูกค้าชาวไทยทั้งในและต่างพื้นที่ 
รวมทั้งชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวและชาวกัมพูชา ซึ่งลูกค้าขาจรมักจะซื้อไปใช้เองเป็นส่วนใหญ่   

 ผู้ประกอบการมีรูปแบบการขายทั้งลักษณะขายปลีกและขายส่ง จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่พบว่าสัดส่วนผู้ประกอบการที่ขายปลีกอย่างเดียวร้อยละ 68.70 (103 ราย) และ
ผู้ประกอบการที่ขายทั้งปลีกและส่งร้อยละ 31.30 (47 ราย)  ส าหรับการต้ังราคาขายสินค้า จาก
การศึกษาในพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการจะต้ังราคาสินค้าเผื่อการต่อรองไว้  โดยลดราคาลงได้เพียง
เล็กน้อย และราคาปลีกกับราคาส่งของสินค้าจะแตกต่างกันไม่มาก   สอดคล้องกับข้อมู ลจากการ
ส ารวจโดยแบบสอบถามซึ่งพบว่าลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้ร้อยละ 91.30 (137 ราย) และต่อรอง
ราคาไม่ได้ร้อยละ 8.70 (13 ราย) ส าหรับเหตุผลที่ผู้ประกอบการไม่ให้ลูกค้าต่อรองราคาสินค้า 
เนื่องจาก ผู้ประกอบการต้ังราคาขายไว้ต่ าอยู่แล้ว และผู้ประกอบการที่เป็นชาวกัมพูชา หากต้ังราคาให้
ลูกค้าต่อรองได้ อาจจะท าให้สื่อสารกันไม่เข้าใจ จึงเป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถต่อรองราคาได้  สกุล
เงินที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าในตลาดโรงเกลือส่วนใหญ่จะเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 100 (150 ราย) 
และบางร้านค้ายอมรับสกุลเงินเรียลและสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ร้อยละ 1.30 (2 ราย) ดังตารางที่ 4-9 

ตารางที่ 4-9  พฤติกรรมการซื้อขาย การช าระเงินของผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือ 

 ความถี่ ร้อยละ 
รูปแบบการขาย   
 ขายทั้งปลีกและส่ง   47 31.3 
 ขายปลีกอย่างเดียว 103 68.7 
การต่อรองราคา    
 ต่อรองได้     137 91.3 
 ต่อรองไมไ่ด้    13 8.7 
สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย*   
 เงินบาท 150 100.0 
 เงินเรียล       2 1.3 
 เงินดอลล่าร์สหรฐั 2 1.3 
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 การขายสินค้าในตลาดโรงเกลือ ในการก าหนดราคาสินค้าก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเลือกท าธุรกิจที่จ าหน่ายสินค้าราคาไม่แพง ทราบ
ได้จากการต้ังราคาขายเฉลี่ยต่อชิ้นราคาไม่เกิน 150 บาท ร้อยละ 38.7 (58 ราย) รองลงมาคือ ราคาอยู่
ในช่วง 151-300 บาท ร้อยละ 34 (51 ราย)  ปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จ าหน่ายสินค้าราคา
ไม่แพง น่าจะมาจากกลุ่มลูกค้าหลัก คือ คนไทยในพื้นที่ และคนกัมพูชา ที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก 
นอกจากนี้ก็เป็นผู้ซื้อเพื่อจ าหน่ายต่อ ก็ย่อมต้องการสินค้าราคาไม่แพงมาก  ผู้ประกอบการที่มีสินค้า
ราคามากกว่า 600 บาท มีเพียงร้อยละ 6 (9 ราย)  เงื่อนไขของการจ าหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จะขายเป็น
เงินสดร้อยละ 100 (150 ราย) ท้ังนี้  เป็นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนต่างพื้นที่  และเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั้งที่มาเป็นครอบครัว และมากับบริษัททัวร์ ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวผู้ประกอบการไม่มีความ
รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน จึงไม่สามารถให้เครดิตกับลูกค้าได้ จึงเลือกที่จะขายสินค้าเป็นเงินสดทั้งหมด ดัง
ตารางที่ 4-10 

ตารางที่ 4-10 ช่วงราคาและการให้เครดิตของผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือ 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ลูกค้าที่ไปเลือกซื้อสินค้าในตลาดโรงเกลือมาจากหลายพื้นที่มีทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ จาก
การส ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยร้อยละ 70.70 (106 ราย)  มีทั้งคนในพื้นที่
และต่างพื้นที่  วัตถุประสงค์การซื้อสินค้า คือ มีทั้งซื้อไปใช้เองและซื้อไปจ าหน่ายต่อ  การเดินทางไป
ตลาดโรงเกลือของลูกค้า มีทั้งเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว  รถยนต์โดยสาร  และเดินทางกับบริษัททัวร์  
รองลงมาคือ กลุ่มลูกค้าชาวกัมพูชา ร้อยละ 25.30 (38 ราย) ลูกค้าชาวกัมพูชาที่เข้ามาซื้อสินค้าไม่ว่าขับ

ช่วงราคาและการให้เครดิต ความถี่ ร้อยละ 

ราคาสินค้าที่ขายเฉลี่ยต่อชิ้น   
 ไม่เกิน 150 บาท 58 38.7 
 151-300 บาท 51 34.0 
 301-450 บาท 19 12.7 
 451-600 บาท 13 8.7 
 มากกว่า 600 บาท 9 6.0 
เง่ือนไขการขาย   
 ขายเงินสด 150 100.0 
 ให้เครดิต 0 0.0 
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รถยนต์เข้ามา หรือเดินเท้าเข้ามายังตลาดโรงเกลือ  จะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านอรัญ
ประเทศ  มีทั้งลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปใช้เองและซื้อสินค้าไปขายต่อในประเทศกัมพูชา  ดังตารางที่ 4-11 

ตารางที่ 4-11  สัญชาติของลูกค้าของผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือ 

หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งซื้อสินค้ามาจ าหน่าย  ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายสินค้า
ประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับสตรี ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจากกรุงเทพฯ แต่ถ้าเป็นสินค้า
ประเภทของใช้ เช่น ร่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว นาฬิกา เปลนอน ชุดกันฝน และเต้นท์ ฯลฯ จะเป็น
สินค้าจากประเทศจีนและเวียดนาม โดยสั่งผ่านพ่อค้ากัมพูชาให้น าส่งสินค้าข้ามแดนผ่านด่านบ้าน
คลองลึก ซึ่งพ่อค้าชาวกัมพูชาจะมีคลังสินค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา โดยสินค้าที่สั่งจาก
ประเทศจีนและเวียดนามจะเก็บไว้ที่คลังสินค้าในกัมพูชา และแบ่งมาเก็บในคลังสินค้าที่เช่า หรือซื้อไว้
ในประเทศไทย เพื่อง่ายต่อการกระจายสินค้าให้แก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดโรงเกลือ  การสั่งสินค้าเพื่อ
จ าหน่ายในร้านมีทั้งไปซื้อและขนสินค้าเอง หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทรสาร ไลน์ เฟสบุค อีเมล์ กับ
ตัวแทนจ าหน่าย หรือ สั่งซื้อจากบริษัทผู้ขายหรือผลิตสินค้าโดยตรงที่เป็นคู่ค้าประจ า  บางกิจการซื้อ
สินค้าจากตัวแทนขายตรง (Salesman) ที่มาเสนอขายสินค้าให้กับกิจการ เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบ
ศัตรูพืช ยารักษาโรค และบางรายสั่งผลิตสินค้าตามแบบที่ทางร้านต้องการ เช่น ผู้ขายเสื้อผ้าบางราย
สั่งตัดกางเกงยีนส์ตามแบบที่ร้านต้องการ ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาบางรายมีการติดต่อกับผู้ผลิตใน
ประเทศสิงคโปร์ แต่เมื่อส่งสินค้าเข้าประเทศไทย จ าเป็นต้องผ่านผู้ประกอบการชาวไทยให้เป็นผู้รับ
สินค้าและส่งต่อสินค้าไปให้ท่ีร้านในตลาดโรงเกลือ  

  44..22..22  ผลการผลการส ารวจส ารวจพฤติกรรมการซื้อขายพฤติกรรมการซื้อขายของของผู้ประกอบการผู้ประกอบการ  SSMMEEss    

พฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อการจ าหน่าย  และพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตของ
กิจการ คือ ผู้ประกอบการส่วนมากจะซื้อสินค้าและวัตถุดิบเพื่อการผลิตจากแหล่งผลิตสินค้า หรือจาก
แหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบโดยตรง ร้อยละ 59.2 (148 ราย)  และซื้อจากแหล่งจ าหน่ายต่อ ร้อยละ 56.8 (142 
ราย)   โดยซื้อจากแหล่งอื่นๆ  ร้อยละ 5.6 (14 ราย)  ดังตารางที่ 4-12  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะใช้วิธีการ

สัญชาติของลูกค้า ความถี่ ร้อยละ 

คนไทย 106 70.7 
กัมพูชา 38 25.3 
ทั้งไทยและกัมพูชา 5 3.3 
อื่นๆ  1 0.7 
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ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบของกิจการ โดยการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ ร้อยละ 68.4 (171 ราย) และ
ใช้วิธีการเดินทางไปซื้อเอง ร้อยละ 60.8 (152 ราย)   โดยที่ผู้ประกอบจะใช้บริการขนสินค้าที่ผู้ขาย
ด าเนินการให้กับผู้ซื้อโดยคิดค่าบริการขนส่ง ร้อยละ 55.2 (138 ราย)  ขณะที่ผู้ขายหลายรายที่ไม่มี
บริการขนสินค้าให้ผู้ซื้อ ท าให้ผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้า หรือ วัตถุดิบจากผู้ขายที่ไม่มีบริการขนส่งให้ ผู้
ซื้อต้องขนสินค้า หรือวัตถุดิบเอง ร้อยละ 26.8 (67 ราย) หรือ โดยวิธีอ่ืน ร้อยละ 1.6 (4 ราย) ผู้ขายบาง
รายมีบริการขนส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยไม่เสียค่าบริการ ซึ่งผู้ประกอบการได้ใช้บริการ ร้อยละ 16.4 (41 
ราย) ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ประกอบการบางรายสะดวกที่จะไปเลือกซื้อสินค้า หรือ วัตถุดิบด้วยตนเอง จึง
พร้อมที่จะขนสินค้า หรือ วัตถุดิบเอง ดังตารางที่ 4-13 

ส าหรับการช าระค่าสินค้า/วัตถุดิบของกิจการ เมื่อซื้อสินค้า หรือ วัตถุดิบ ผู้ประกอบการจะ
ช าระด้วยเงินสดมากที่สุด คือ ร้อยละ 80.0 (200 ราย) รองลงมา คือ ช าระด้วยเช็คของธนาคาร ร้อยละ 
16.4 (41 ราย) และ ช าระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร ร้อยละ 31.61 (79 ราย) จากข้อมูลท าให้ทราบว่า 
รูปแบบการซื้อขายระหว่างกันของผู้ประกอบการต่างๆ ณ ด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นิยมช าระด้วยเงินสดมากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ และ การซื้อแบบเครดิตได้รับ
ความนิยมน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 17.6 (44 ราย) ดังตารางที่ 4-13  ในกรณีที่ซื้อแบบเครดิต ส่วนใหญ่ก็
ได้รับเครดิตไม่เกิน 30 วัน   รองลงมา 31-60 วัน  มีจ านวนกิจการน้อยมากที่ได้เครดิตเกิน 60 วัน 

พฤติกรรมการซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบ มีความถี่ในการซื้อสินค้า /วัตถุดิบของกิจการ โดย
เรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ 1) ซื้อทุกสัปดาห์ ร้อยละ 36.4 (91 ราย)  2) ทุกซื้อเดือน 
ร้อยละ 14.4 (36 ราย)  3) ซื้อทุก 3 เดือน ร้อยละ 0.8 (2 ราย)   4) สินค้าหมดจึงซื้อ ร้อยละ 12.4 (31 
ราย)  และ 5) อ่ืนๆ  ร้อยละ 4.4 (11 ราย) ดังตารางที่ 4-14 

ตามตารางที่ 4-15 พบว่า จ านวนเงินที่จ่ายซื้อสินค้า/วัตถดิุบต่อครั้ง กิจการส่วนใหญ่จะใช้จ่าย
ต่อครั้ง ระหว่าง 100,001-500,000 บาท มากที่สุด คือ ร้อยละ 21.2 (53 ราย)  รองลงมา คือ ระหว่าง 
30,001-50,000 บาท และ 50,001-100,000 บาท ร้อยละ 19.2 (48 ราย) ล าดับที่ 3 คือ ระหว่าง 
10,001-30,000 บาท ร้อยละ 17.6 (44 ราย)  ล าดับที่ 4 คือ ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท ร้อย
ละ 9.6 (24 ราย) และ ล าดับที่ 5 คือ จ านวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 8.0 (20 ราย)  ในขณะที่
กิจการที่ใช้จ านวนเงินในการซื้อต่อครั้งสูงเกิน 5,000,000 บาท มีน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 1.6 (4 ราย)  
รองลงมา คือ ระหว่าง 1,000,001-5,000,000 บาท ร้อยละ 3.6 (9 ราย) และการซื้อแต่ละครั้งก็จะมี
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น โดยมีค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/แก๊ส LPG CNG มากที่สุด คือ ร้อยละ 55.2 (138 
ราย)   รองลงมา คือ ค่าผ่านด่าน ร้อยละ 54.4 (136 ราย) และ ค่าจ้างพนักงานขนส่ง/ยกของ ร้อยละ 
45.6 (114 ราย)  โดยที่ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด มีน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 12.4 (31 ราย)  รองลงมา คือ 
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ค่านายหน้าในการซื้อสินค้า ร้อยละ 19.6 (49 ราย) และล าดับต่อมา คือ ค่าภาษี ร้อยละ 28.8 (72 
ราย)  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีเพียง ร้อยละ 2.0 (5 ราย) ดังตารางที่ 4-15 

ตารางที่ 4-12 แหล่งซื้อสินค้า/วัตถุดิบของผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 

หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ตารางที่ 4-13 พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 

หมายเหตุ: *หมายถึงเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

แหล่งซื้อสินค้า/วัตถุดิบของกิจการ ความถี่ ร้อยละ 

แหล่งผลิตโดยตรง 148 59.2 
แหล่งจ าหน่ายต่อ 142 56.8 
อื่นๆ 14 5.6 

พฤติกรรมการซื้อสินคา้ ความถี่ ร้อยละ 

วิธีการซื้อสินค้า/วัตถุดิบของกิจการ*   

 เดินทางไปซื้อเอง 152 60.8 
 สั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ 171 68.4 
การบริการขนส่งสินค้า/วัตถุดิบ เมื่อกิจการซื้อสินค้า   
 ไม่มี ผู้ซื้อต้องขนสินค้าไปเอง 67 26.8 
 มีบริการขนสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยคิดค่าบริการขนส่ง 138 55.2 
 มีบริการขนส่งสนิค้าให้กับผูซ้ื้อโดยไม่เสียค่าบริการ 41 16.4 
 อื่นๆ 4 1.6 
รูปแบบการช าระค่าสนิค้า/วัตถุดิบของกิจการ*   
 ซื้อจ่ายเป็นเงนิสด 200 80.0 
 ซื้อจ่ายเป็นเช็คของธนาคาร 41 16.4 
 ซื้อโดยโอนเงินผ่านธนาคาร 79 31.6 
 ซื้อแบบเครดิต     44 17.6 
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ตารางที่ 4-14  ความถี่ในการซื้อสินค้า/วัตถุดิบของผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 

หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ตารางที่ 4-15  จ านวนเงินที่จ่ายซื้อสินค้า/วัตถุดิบต่อครั้งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ 
SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 

หมายเหตุ: *หมายถึงเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ความถี่ในการซื้อสินค้า/วัตถุดิบของกิจการ ความถี่ ร้อยละ 

ทุกสัปดาห ์ 91 36.4 
ทุกเดือน 36 14.4 
ทุก 3 เดือน 2 0.8 
สินค้าหมดจึงซื้อ 31 12.4 
อื่นๆ 11 4.4 

 ความถี่ ร้อยละ 

จ านวนเงินที่จ่ายซื้อสินค้า/วัตถุดิบต่อครั้ง   

 ไม่เกิน 10,000   บาท 20 8.0 
 10,001-30,000 บาท 44 17.6 
 30,001-50,000 บาท 48 19.2 
 50,001- 100,000 บาท 48 19.2 
 100,001- 500,000 บาท  53 21.2 
 500,001- 1,000,000 บาท 24 9.6 
 1,000,001- 5,000,000 บาท 9 3.6 
 เกิน 5,000,000 บาท 4 1.6 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า/วัตถุดิบของกิจการ*   
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/แก๊ส LPG CNG 138 55.2 
 ค่าจ้างพนักงานขนส่ง/ยกของ  114 45.6 
 ค่านายหน้าในการซื้อสินค้า 49 19.6 
 ค่าการตลาด 31 12.4 
 ค่าผ่านด่าน 136 54.4 
 ค่าภาษี 72 28.8 
 อื่นๆ 5 2.0 
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ควำมคิดเห็นของกิจกำรในกำรซื้อสินค้ำ/วัตถุดิบจำกแหล่งซื้อ  

จากตารางที่ 4-16 พบว่า ความคิดเห็นของกิจการต่อผลิตภัณฑ์  (Product) ส าหรับการตัดสินใจซื้อ
สินค้า หรือ วัตถุดิบผู้ประกอบการจะให้ความส าคัญกับคุณภาพมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28  (S.D.= 
0.672) ส าหรับความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) 
สินค้ามีความหลากหลาย ค่าเฉลี่ย 4.15 (S.D.= 0.764)  2) การปลอดสารพิษของสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.04 
(S.D.= 0.835)   3) ความสะอาดของสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.01 (S.D.= 0.824)   4) รูปแบบ/ลักษณะ/การ
ออกแบบของสินค้า ค่าเฉลี่ย 3.92 (S.D.= 0.885)   และ 5) การบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ค่าเฉลี่ย 3.91 (S.D.= 
0. 814)   

ด้านราคา (Price) ผู้ประกอบการจะให้ความส าคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ามาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.27 (S.D.= 0.854)  ส าหรับความคิดเห็นด้านราคาในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ราคาที่เหมาะสมกับเทศกาลต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.16 (S.D.= 0.880)   2) สามารถ
ต่อรองราคาได้ ค่าเฉลี่ย 4.06 (S.D.= 0.892)    และ 3) ได้เครดิตในการซื้อ ค่าเฉลี่ย 3.85 (S.D.= 1.061)    

ด้านสถานที่ (Place)  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการซื้อสินค้า/วัตถุดิบจากแหล่งซื้อในระดับ
มากเท่านั้น  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ระยะทางไม่ไกล ค่าเฉลี่ย 3.94 (S.D.= 
0.869) 2) มีที่จอดรถ ค่าเฉลี่ย 3.92 (S.D.= 0.913)  3) เส้นทางการขนส่งสะดวก ค่าเฉลี่ย 3.87 (S.D.= 
0.880) และ 4) มีบริการขนส่งสินค้าให้ถึงร้าน ค่าเฉลี่ย 3.76 (S.D.= 1.008) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการซื้อสินค้า/วัตถุดิบจาก
แหล่งซื้อในระดับมาก 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) มีพนักงานขายมีอัธยาศัยดีพร้อมที่จะให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.79 
(S.D.= 0.905)  2) มีการส่งเสริมการขาย ค่าเฉลี่ย 3.62 (S.D.= 0.967)  และ 3) มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์อย่างน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 3.54 (S.D.= 1.045)  

ส าหรับความคิดเห็นของผู้ประกอบการในด้านอ่ืนๆ (Other) ซึ่งอยู่ในระดับมากเพียง 3 ล าดับ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  1) สามารถคืนสินค้าได้หากช ารุด ค่าเฉลี่ย 3.58 (S.D.= 
1.221)   2) สามารถซื้อสินค้าและจ่ายช าระผ่านทาง internet ค่าเฉลี่ย 3.38 (S.D.= 1.111)  และ 3) 
สามารถคืนสินค้าได้หากขายไม่หมด ค่าเฉลี่ย 3.22 (S.D.= 1.230) 
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ตารางที่ 4-16  ความคิดเห็นของกิจการในการซื้อสินค้า/วัตถุดิบจากแหล่งซื้อของผู้ประกอบการ SME 
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 

 

ความคิดเห็นของกิจการในการซื้อสินค้า/วัตถุดิบ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)    

 คุณภาพของสินค้า 4.28 .672 มากที่สุด 
 สินค้ามีความหลากหลาย 4.15 .764 มาก 
 การบรรจุภัณฑ์ของสนิค้า 3.91 .814 มาก 
 ความสะอาดของสินค้า 4.01 .824 มาก 
 การปลอดสารพิษของสินค้า 4.04 .835 มาก 
 รูปแบบ/ลักษณะ/การออกแบบของสินค้า 3.92 .885 มาก 
ด้านราคา (Price)    
 ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 4.27 .854 มากที่สุด 
 ราคาที่เหมาะสมกับเทศกาลต่างๆ 4.16 .880 มาก 
 สามารถต่อรองราคาได้ 4.06 .892 มาก 
 ได้เครดิตในการซื้อ 3.85 1.061 มาก 
ด้านสถานที่  (Place)      
 มีที่จอดรถ 3.92 .913 มาก 
 ระยะทางไม่ไกล 3.94 .869 มาก 
 เส้นทางการขนส่งสะดวก 3.87 .880 มาก 
 มีบริการขนส่งสนิค้าให้ถึงร้าน 3.76 1.008 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)    
 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างน่าสนใจ  3.54 1.045 มาก 
 มีพนักงานขายมีอัธยาศัยดีพร้อมที่จะให้บริการ 3.79 .905 มาก 
 มีการส่งเสริมการขาย  3.62 .967 มาก 
ด้านอื่นๆ (Other)    
 สามารถคืนสินค้าได้หากช ารุด 3.58 1.221 มาก 
 สามารถคืนสินค้าได้หากขายไม่หมด 3.22 1.230 น้อย 
 สามารถซื้อสินค้าและจ่ายช าระผ่านทาง internet  3.38 1.111 น้อย 
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ช่องทางการจัดจ าหน่ายของผู้ประกอบการSMEs ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายสินค้าโดยการขายหน้า
ร้าน ร้อยละ 100 (150 ราย) และในการขายสินค้าแต่ละครั้งผู้ประกอบการจะให้เบอร์โทรศัพท์ของร้าน
กับลูกค้าด้วย ลูกค้าส่วนใหญ่สั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ร้อยละ 20 (30 ราย) 
หรือทางอินเทอร์เน็ต เช่น ไลน์ ร้อยละ 6.70 (10 ราย)   ลูกค้าส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง 
จะเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อซื้อสินค้าและขนสินค้าไปเอง ดังนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึง
ไม่มีบริการขนส่งสินค้าร้อยละ 80 (120 ราย) หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต 

ตารางที่ 4-17  ช่องทางการจัดจ าหน่ายของผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 

หมายเหตุ: *หมายถึงเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรถึงเหตุผลที่ท ำให้ลูกค้ำซื้อสินค้ำของกิจกำร  

 เหตุผลที่ท าให้ลูกค้าซื้อสินค้ากับกิจการตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการมี
เหตุผลหลายประการ ดังนี้ 

ด้ำนผลิตภัณฑ์  ผู้ประกอบการเห็นว่า ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของกิจการ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ
กิจการมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ 4.29 (S.D.= 0.625)  รองลงมา ผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (S.D.= 0.654)   

ด้ำนรำคำ ผู้ประกอบการเห็นว่า ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของกิจการ เนื่องจากราคาสินค้าของกิจการ
เป็นราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.28 (S.D.= 0.654)  รองลงมาคือ 
ราคาสินค้าเหมาะสมกับเทศกาลต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (S.D.= 0.815) และสามารถต่อรองได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (S.D.= 0.835) 

ด้ำนสถำนที่ ผู้ประกอบการเห็นว่า ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของกิจการ เนื่องจากกิจการมีเส้นทาง
การขนส่งที่สะดวกท าให้อ านวยความสะดวกต่อการซื้อขายสินค้า และการขนส่งมีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด
คือ 3.89 (S.D.= 0.869) รองลงมาคือ สถานประกอบการมีที่จอดรถมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 (S.D.= 
0.880) และสถานที่ประกอบกิจการของผู้ประกอบการมีระยะทางไม่ไกลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (S.D.= 
0.846) 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย* ความถี่ ร้อยละ 

ขายหน้าร้าน 150 100.0 
ขายทางโทรศัพท์   30 20.0 
มีการขายทางอินเทอร์เน็ต 10 6.7 
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ตารางที่ 4-18  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการถึงเหตุผลที่ท าให้ลูกค้าซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ 
SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 

 

ความคิดเห็นของกิจการในการซื้อสินค้า/วัตถุดิบ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)    

 คุณภาพของสินค้า 4.29 .625 มากที่สุด 
 สินค้ามีความหลากหลาย 4.20 .654 มาก 
 การบรรจุภัณฑ์ของสนิค้า 3.86 .847 มาก 
 ความสะอาดของสินค้า 4.05 .825 มาก 
 การปลอดสารพิษของสินค้า 4.03 .854 มาก 
 รูปแบบ/ลักษณะ/การออกแบบของสินค้า 3.88 .912 มาก 
ด้านราคา (Price)    
 ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 4.28 .654 มากที่สุด 
 ราคาที่เหมาะสมกับเทศกาลต่างๆ 4.18 .815 มาก 
 สามารถต่อรองราคาได้ 4.10 .835 มาก 
ด้านสถานที่  (Place)      
 มีที่จอดรถ 3.87 .880 มาก 
 ระยะทางไม่ไกล 3.81 .846 มาก 
 เส้นทางการขนส่งสะดวก 3.89 .869 มาก 
 มีบริการขนส่งสนิค้าให้ถึงร้าน 3.80 .983 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)    
 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างน่าสนใจ  3.60 1.022 มาก 
 มีพนักงานขายมีอัธยาศัยดีพร้อมที่จะให้บริการ 3.84 .923 มาก 
 มีการส่งเสริมการขาย  3.68 .986 มาก 
ด้านอื่นๆ (Other)    
 สามารถคืนสินค้าได้หากช ารุด 3.49 1.134 มาก 
 สามารถคืนสินค้าได้หากขายไม่หมด 3.31 1.136 ปานกลาง 
 สามารถซื้อสินค้าและจ่ายช าระผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet)   3.44 1.067 มาก 
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ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) ผู้ประกอบการเห็นว่า ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของกิจการ
เนื่องจาก กิจการมีพนักงานขายที่พร้อมให้บริการกับลูกค้ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.84 (S.D.= 0.923)  
รองลงมาคือ กิจการมีการส่งเสริมการขายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 (S.D.= 0.986) 

 ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของกิจการ นอกจากพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดแล้ว ผู้ประกอบการยังมีความคิดเห็นว่า การที่ลูกค้าซื้อสินค้าของกิจการเป็น
เพราะสินค้าของกิจการสามารถคืนสินค้าได้หากช ารุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (S.D.= 1.134) รวมทั้ง
สามารถซื้อสินค้าและจ่ายช าระผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 (S.D.= 1.067) 

พฤติกรรมเกี่ยวกับกำรขำยสินค้ำของผู้ประกอบกำรผู้ประกอบกำร SME ที่มีกำร
ส่งออกน ำเข้ำผ่ำนด่ำน 

  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า ลูกค้าของกิจการมีทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติ  ส่วนใหญ่
จะเป็นลูกค้าคนไทยร้อยละ 75.22 ประกอบด้วยคนไทยในพื้นที่ร้อยละ 40.79  และคนไทยต่างพื้นที่ 
34.43  นอกจากนี้ ลูกค้าบางส่วนเป็นชนชาติอ่ืน เช่น กัมพูชา ร้อยละ 24.78  ลูกค้าของกิจการส่วน
ใหญ่จะซื้อสินค้าเพื่อจ าหน่ายต่อ ร้อยละ 58.11 และซื้อไปใช้เอง ร้อยละ 41.89 ดังตารางที่ 4-19 

ตารางที่ 4-19  ลูกค้าของผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 

 ส าหรับยอดขายต่อวันโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่ท าการส ารวจพบว่า 
ยอดขายของผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาทต่อวัน มากที่สุดร้อยละ 27.2 
(68 ราย)  รองลงมายอดขายอยู่ในช่วง 10,001-50,000 บาทร้อยละ 22.40 (56 ราย)  ผู้ประกอบการที่
มียอดขายต่อวันมากว่า 50,000 บาท มีร้อยละ 18.40 (46 ราย)  ดังตารางที่ 4-20 

กลุ่มลูกค้าของกิจการ เฉลี่ยร้อยละ 

ชนชาต ิ  
 คนไทยในพื้นที ่  40.79 
 คนไทยต่างพื้นที ่  34.43 
 อื่นๆ 24.78 
 รวม 100.00 
ประเภทของลูกค้า  
 ซื้อไปใช้ (End user) 41.89 
 ซื้อไปขายต่อ 58.11 
 รวม 100.00 
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ตารางที่ 4-20 ยอดขายต่อวันโดยเฉลี่ยของผู้ประกอบการ SME ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 

 

44..3 3 การด าเนินงานของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้า ระบบการช าระเงิน และปัญหาอุปสรรคในการการด าเนินงานของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้า ระบบการช าระเงิน และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนิด าเนินการนการ  

  44..33..11  การขนส่งสินค้าและระบบการช าระเงินของผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือการขนส่งสินค้าและระบบการช าระเงินของผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือ   

      กำรขนส่งสินค้ำ 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่าในการขนส่งสินค้า บางกิจการไม่มีบริการจัดส่งสินค้า
ให้ ลูกค้าต้องมารับสินค้าเองที่ร้าน บางกิจการมีบริการจัดส่งสินค้าให้แต่ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การจัดส่ง  หรือบางกิจการมีเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส าหรับลูกค้าชาวไทย เช่น 
บริการจัดส่งฟรีในพื้นที่ไม่เกิน 40 กิโลเมตร  หรือ ซื้อสินค้าต้ังแต่ 50,000 บาทขึ้นไป  บางรายจัดส่ง
สินค้าให้ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ไลน์ โดยคิดค่าขนส่งเพิ่มเติม   ส าหรับลูกค้าชาวกัมพูชา หรือ
ชาติอ่ืนหากให้กิจการด าเนินการจัดส่งสินค้าให้ ทางกิจการยินดีด าเนินการให้ แต่ลูกค้าต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าซึ่งบางกิจการจะคิดราคาตามจริง และบางกิจการจะคิด
ค่าบริการขนส่งแบบเหมาจ่าย เช่น ประมาณ 150-200 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางขนส่งสินค้า 

 ระบบกำรช ำระเงิน 

 ผู้ประกอบการธุรกิจค้าขายในตลาดโรงเกลือ ก็ใช้รูปแบบการขายแบบเงินสดเป็นหลัก แต่มี
การโอนผ่านธนาคาร เช็ค รวมทั้งให้เครดิต 1-60 วัน แก่ผู้ซื้อที่เป็นลูกค้าประจ า   บางกิจการมีเงื่อนไข
การช าระเงิน  คือ ลูกค้าจะต้องโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งมาให้ผู้ประกอบการก่อน ผู้ประกอบการ
จึงจะจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้า  

ยอดขายต่อวันโดยเฉลี่ยของกิจการ ความถี่ ร้อยละ 

301-500 บาท  1 0.4 
501-1,000 บาท 5 2.0 
1,001-2,000 บาท 7 2.8 
2,001-3,000 บาท 24 9.6 
3,001-5,000 บาท 43 17.2 
5,001-10,000 บาท   68 27.2 
10,001-50,000  บาท  56 22.4 
มากกว่า 50,000 บาท 46 18.4 
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  44..33..22  การขนส่งสินค้าและระบบการช าระเงินของผู้ประกอบการ การขนส่งสินค้าและระบบการช าระเงินของผู้ประกอบการ SSMMEEss  ที่มีการส่งออกน าเข้าที่มีการส่งออกน าเข้า
ผ่านด่านผ่านด่าน  

  จากการส ารวจพบว่า ผู้ประกอบการที่มีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า มีช่องทางในการจัดส่ง 
ได้แก่รถโดยสารประจ าทาง รถตู้ และทางไปรษณีย์ไทย ร้อยละ 20 (30 ราย)   

ตารางที่ 4-21  การบริการขนส่งของผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องการการค้าชายแดน 

การบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าเมื่อกิจการขายสินค้าได้ จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างของ
ผู้ประกอบการพบว่า  ผู้ประกอบการมีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยคิดค่าบริการขนส่งร้อยละ 
52.80 (132 ราย) ทั้งนี้ เป็นเพราะปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการขนส่งของกิจการค่อนข้างสูง อีกทั้ง ราคา
สินค้าที่ผู้ประกอบการขายมีราคาไม่สูง จึงท าให้ผู้ประกอบการมีการคิดค่าบริการขนส่งจากลูกค้าด้วย  
และบางสถานประกอบการไม่มีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าขนสินค้าไปเองมีถึง
ร้อยละ 28.40 (71 ราย) แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางส่วนมีบริการหลังการขายโดยการบริการ
ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ ร้อยละ 17.60 (44 ราย) ดังตารางที่ 4-22 

ตารางที่ 4-22 การบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าของผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ชายแดน เมื่อจ าหน่ายสินคา้ 

ระบบกำรช ำระเงิน 

ส าหรับการขายสินค้า/การช าระเงินค่าสินค้าของผู้ประกอบการ จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ผู้ประกอบการท าการขายสินค้า 2 ลักษณะ คือ ขายสินค้าแบบเงินสด  และ ขายสินค้าแบบ
เครดิต  ผู้ประกอบการจะมีการขายสินค้าแบบเงินสดมากที่สุด ที่สุด  ร้อยละ 94.8 (237 ราย)  
รองลงมาคือ ขายสินค้าโดยให้ลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคาร ร้อยละ 26.40 (66 ราย)  ขายสินค้าได้รับเป็น
เช็คของธนาคารร้อยละ 9.20 (23 ราย) และขายสินค้าโดยช าระเงินผ่านบุคคล (มีการส่งเงินโดยผ่าน

บริการขนส่ง ความถี่ ร้อยละ 

ไม่มีบริการขนส่ง  120 80.0 
มีบริการขนส่ง เชน่ ผ่านรถทัวร ์รถตู้ ไปรษณีย์ไทย 30 20.0 

การบริการขนส่งสินค้าให้กับลกูค้า เมื่อกิจการขายสินค้า ความถี่ ร้อยละ 

ไม่มี ลูกค้าขนสินค้าไปเอง 71 28.4 
มีบริการขนสินค้าให้กับลูกค้าโดยคิดค่าบริการขนส่ง 132 52.8 
มีบริการขนส่งสนิค้าให้กับลูกคา้โดยไม่เสียค่าบริการ    44 17.6 
อื่นๆ 3 1.2 
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บุคคล) ร้อยละ 4.40 (11 ราย)   ส าหรับการขายสินค้าแบบเครดิตมีร้อยละ 34.0 (85 ราย) 
ผู้ประกอบการจะเลือกลูกค้าที่จะให้เครดิตโดยพิจารณาจากลูกค้าที่ช าระหนี้ตรงเวลาร้อยละ 28 (70 
ราย) เป็นลูกค้าที่รู้จักสนิทกันร้อยละ 24.40 (61 ราย)  เป็นลูกค้าที่มีฐานะการเงินดีร้อยละ 20.80 (52 
ราย) และเป็นลูกค้าที่มีหลักทรัพย์มาวางมัดจ าร้อยละ 10 (25 ราย)  ในการให้เครดิตผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ให้เครดิตโดยไม่มีการท าสัญญาร้อยละ16.4 (41 ราย) รองลงมา มีการท าสัญญาทุกครั้งที่มี
การซื้อขาย ร้อยละ 9.20 (23 ราย) และมีการท าสัญญาในครั้งแรกที่ติดต่อซื้อขายกันเท่านั้นร้อยละ 8 
(20 ราย) ดังตารางที่ 4-23  ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการบางราย นอกจากจะมีการท า
สัญญากับลูกค้าเมื่อสั่งผลิตแล้ว  ในบางกรณีต้องมีการวางเงินมัดจ าด้วย เช่น หากสั่งผลิตจ านวนมาก 
สินค้าสั่งผลิตมีมูลค่าสูง เป็นต้น 

ตารางที่ 4-23 การขายสินค้า/การช าระเงินค่าสินค้าของของผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ชายแดน 

หมายเหตุ: *หมายถึงเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  

การขายสินค้า/การช าระเงินค่าสินค้าของกิจการ ความถี่ ร้อยละ 

การขายสินค้า/การช าระเงินค่าสินค้าของกิจการ*   

 ขายเป็นเงินสด 237 94.8 
 ขายได้รับเป็นเช็คของธนาคาร 23 9.2 
 ขายโดยให้ลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคาร 66 26.4 
 ขายโดยช าระเงินผ่านบุคคล (มีการส่งเงินโดยผ่านบุคคล) 11 4.4 
 ขายแบบเครดิต     85 34.0 
การเลือกลูกค้าที่จะให้เครดิต (ส าหรับกิจการที่ให้เครดิตลูกคา้)*   
 ต้องเป็นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินดี 52 20.8 
 ต้องเป็นลูกค้าที่รู้จักสนทิกัน       61 24.4 
 ต้องเป็นลูกค้าที่ช าระหนี้ตรงเวลา 70 28.0 
 ต้องเป็นลูกค้าที่มีหลักทรัพย์มาวางมัดจ า    25 10.0 
การท าสัญญา (ส าหรับกิจการที่ให้เครดิตลูกค้า)   
 ไม่มีการท าสัญญา 41 16.4 
 มีการท าสัญญาในครั้งแรกที่ตดิต่อซื้อขายกันเท่านั้น 20 8.0 
 มีการท าสัญญาทุกครั้งที่มีการซื้อขาย 23 9.2 
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 4.3.3 การด าเนินการของผู้ให้บริการชิปปิ้ง 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบริการชิปปิ้ง ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการประสานงานการ
จัดท าใบขนส่งสินค้าและรับขนส่งสินค้าน าเข้าและส่งออกข้ามแดน  โดยรับค าสั่งในการขนส่งผ่านทาง
โทรศัพท์ โทรสาร ไลน์ และเฟสบุค  กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการมีทั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน และบุคคลธรรมดา 
ซึ่งจะให้กิจการน าเข้าและส่งออกสินค้าโดยสินค้าที่น าเข้าจะเป็นไปตามฤดูกาล เช่น ช่วงเดือนมีนาคม
จะเป็นสินค้าเกษตรกลุ่มพืชไร่  ส าหรับสินค้าที่ออกส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นยี่ห้อของ
ไทย เช่น ขนมขบเค้ียว นม กาแฟ เป็นต้น  

 กำรด ำเนินงำนของกิจกำรมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 จัดท าใบขนส่งสินค้า 
 1)  กรณีลูกค้ามีบัญชีสินค้า ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่น าเข้าและส่งออก จากนั้น
ผู้ประกอบการก็จัดท าใบขนส่งสินค้า และมีการติดต่อศุลกากร จัดท าพิกัดสินค้า แยกประเภทสินค้า
เพื่อการส่งออกผ่านด่าน  
 2)  กรณีลูกค้ามีใบก ากับสินค้า (Invoice) หรือ ใบก ากับการบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินงานติดต่อประสานกับศุลกากรและรอปลดปล่อยสินค้า 

 ระบบกำรรับจ่ำยเงิน 

 การรับจ่ายเงินของบริษัทที่จ้างให้ขนส่งสินค้าใช้ระบบการเปิดแอลซี (LC)  ส าหรับการเป็น
ตัวแทนของผู้น าเข้าและผู้ส่งออกในการด าเนินพิธีการศุลกากร (ชิปปิ้ง) มีหน้าที่เปิดใบ สบ.3 ซึ่งเป็น
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นให้ทางด่านอรัญประเทศ จากนั้นเจ้าหน้าที่ด่านอรัญประเทศก็น าส่งเอกสาร
ดังกล่าวส่งไปศุลกากร เพื่อแจ้งว่า สินค้าได้มีการขนส่งผ่านด่านแล้ว ซึ่งในใบ สบ.3 จะแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับรถที่ขนส่งสินค้าเลขทะเบียนรถ  สินค้าที่ส่ง จ านวนสินค้าน าส่ง เป็นต้น 

 4.3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้า ระบบการช าระเงิน และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

 1. ปัญหาการด าเนินการผ่านด่าน  เนื่องจากการด าเนินการด้านศุลากรของไทยใช้ระบบ E-
custom จึงไม่ค่อยพบปัญหามากนัก  แต่จะมีปัญหาตรงจุดผ่านด่านบ้าง ดังนี้ 

 1) จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ท าการขนส่งผ่านด่าน ผู้ประกอบการให้ข้อมูลปัญหา
การล่าช้าตรงจุดผ่านด่านอรัญประเทศ กล่าวคือ เมื่อถึงด่านพรมแดน ผู้ขนสินค้าจะต้องลงไปจากรถ
เพื่อไปประทับตราบัตรที่ ตู้ที่เจ้าหน้าที่นั่งอยู่ท าให้ต้องเสียเวลาอยู่บ้าง ซึ่งด่านเคยเปลี่ยนวิธีการ
ประทับตราบัตรใหม่โดยให้เจ้าหน้าที่ยืนอยู่ตรงจุดผ่านด่านฯ แล้วให้ผู้ขับรถขนส่งสินค้ายื่นบัตรให้
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ประทับตราโดยไม่ต้องลงจากรถ แต่หลังจากด าเนินการเช่นนี้ประมาณ 4-5 เดือน ได้กลับมาใช้วิธีการ
เดิมซึ่งผู้ประกอบการมองว่าเป็นการเสียเวลา 

  2) บริเวณทางเข้าด่านมีรถบรรทุกต่อคิว ท าให้รถติดยาว เนื่องจากเวลาการเปิดด่านของ
ไทยและกัมพูชาไม่พร้อมกัน นั่นคือ ไทยเปิดผ่านด่านเวลา 8.30 น. ส่วนกัมพูชาเปิดผ่านด่านเวลา 
10.30 น. ท าให้รถบรรทุกจะต้องรอคิดยาวเพื่อผ่านด่านดังกล่าว  ตลอดจนจากการที่การด าเนินการ
ด้านศุลกากรของสองประเทศ ใช้ระบบที่แตกต่างกัน 

  3) ปัญหาระบบการจ่ายเงินค่าภาษีไม่แน่นอนของเจ้าหน้าที่ด่านของกัมพูชา เช่น แต่เดิม
มีการเสียค่าภาษีผ่านด่าน 1,800 บาท หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนเป็น 2,500 บาทเมื่อเจ้าหน้าที่คนละ
ชุดเป็นผู้ด าเนินการ  จึงเห็นว่าหลักเกณฑ์ก าหนดอัตราภาษีผ่านด่านไม่แน่นอน  ส าหรับประเทศไทย
จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ภาษีผ่านด่านไว้อย่างชัดเจน คือ ถ้าขนสินค้าไม่เกิน 500,000 บาท จะเสีย
ค่าภาษีผ่านด่าน 300 บาทต่อ 1 ใบขนสินค้า แต่ส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านฝั่งกัมพูชา ไม่มองมูลค่าของ
สินค้า แต่จะมองที่ผู้ขนส่งผ่านด่าน คือหากมีการขนผ่านเป็นบางครั้งก็จะมีการเรียกค่าธรรมเนียมไม่
แน่นอนไม่เท่าเดิม  อีกทั้งผู้ประกอบการมองว่าไม่มีความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา  

 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า หากทางกัมพูชามีกระบวนการภาษีที่ถูกต้องและ
ด าเนินการเอกสารเสร็จเรียบร้อยตามระเบียบ ผู้ประกอบการไทยก็สามารถที่จะส่งออกได้โดยไม่มี
ปัญหา  ส าหรับการด าเนินการน าเข้าและส่งออกของผู้ประกอบการยังไม่มีปัญหาอะไร แต่การน าเข้า
สินค้าจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าส่งออกสินค้า ซึ่งบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ของ
กัมพูชาแต่หากผู้ประกอบการมีเงินจ่ายภาษีตามที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุก็จะไม่ยุ่งยาก สามารถน า
สินค้าเข้ามาได้อย่างราบรื่น 

 2. ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้า  สินค้าที่ตลาดโรงเกลือมีการผ่านด่านอรัญประเทศน้อย
มาก เพราะหากเป็นสินค้าผ่านด่านต้องท าใบผ่านด่านและเสียค่าผ่านด่าน  สินค้าส่วนใหญ่จะมาจาก
ประเทศจีนกับเวียดนาม ซึ่งผ่านมาทางกัมพูชา สินค้าเกษตรมีการลักลอบขนสินค้าน าเข้ามาในไทย
ตามแนวตะเข็บชายแดน  การน าเข้าสินค้าผ่านทางต าบลอรัญประเทศจะท าได้ยากเพราะมีคลองกั้น 
ส่วนใหญ่จะน าเข้าที่อยู่ในต าบลป่าไร่ ซึ่งก าลังจะเปิดจุดผ่านแดนอีกที่หนึ่งและต าบลหนองปรือ เพราะ
ด่านที่ต้ังอยู่ที ่2 ต าบลนี้ เป็นเพียงด่านชั่วคราวเวลาผ่านด่านต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่
จะยึดหลักมวลชนคือจะให้เฉพาะชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นผ่านด่านเพื่อไปน าสินค้าเข้ามา  ลักษณะการ
ขนส่งเรียกได้ว่าเป็น “กองทัพมด” ทั้งนี้เพราะต้องการให้ชาวบ้านมีรายได้ และหารายได้โดยการขน
สินค้าเข้ามาขายได้  ไม่ต้องการให้ชาวบ้านท าอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายในการหารายได้ เช่น ไปปล้นจี้กัน 
โดยมีหลักเกณฑ์ก าหนดว่า การที่จะขนส่งสินค้าเข้ามาได้นั้นจะต้องเป็นชาวบ้านและเป็นคนในพื้นที่ 
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และให้ใช้เฉพาะรถกระบะกับรถอีแต๋น ในการขนสินค้าผ่านด่านเท่านั้น  ไม่ให้ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ หรือ 
10 ล้อ และทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้กลุ่มผู้ประกอบการใหญ่ๆ ได้ผ่านด่านดังกล่าวด้วย   
ส าหรบัปริมาณสินค้าเกษตรที่น าเข้ามีปริมาณค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตร  

 3. ปัญหาผู้ว่าจ้างให้ขนส่งสินค้าไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้ เช่น กิจการไปรับสินค้าจากผู้ว่าจ้าง
โดยผู้จ้างมีการบรรจุหีบห่อไว้แล้วโดยที่กิจการไม่ทราบว่าเป็นสินค้าชนิดใด แต่เมื่อขนส่งผ่านด่านไปฝั่ง
กัมพูชา เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าสินค้ากับใบขนส่งสินค้าเป็นคนละชนิดที่ระบุไว้ในใบขนส่งสินค้า ท าให้
กิจการต้องถูกยึดรถ โดยที่ผู้ว่าจ้างขนสินค้าไม่รับผิดชอบหรือช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบบริการขนส่งรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง โดยทางผู้ว่าจ้าง
ให้ขนส่งอะไหล่เก่าไปฝั่งกัมพูชา แต่ปรากฏว่าสินค้าเป็นโต๊ะมุก ท าให้เจ้าหน้าที่ยึดรถของกิจการไป 
โดยผู้จ้างไม่มารับผิดชอบหรือช่วยเหลือใดๆ  

 4. การขนส่งสินค้าไปประเทศกัมพูชาค่อนข้างอันตราย ไม่มีผู้รับรองความปลอดภัย มีการ
ปล้นรถขนสินค้าโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย เจ้าของกิจการมองว่า
คนกัมพูชาไม่มีน้ าใจ และไม่ช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้าย ผู้ประกอบการจึงเสนอแนะว่า ควรจะใช้รถของ
กัมพูชาและก็ให้กัมพูชาเก็บค่าขนส่ง รถและคนขับรถของไทยจะได้ปลอดภัย เพราะมีเงินเข้าประเทศ
กัมพูชา ท าให้ชาวกัมพูชามีรายได้  

5. การด าเนินการเกี่ยวกับพิธีการส่งออกสินค้า ถึงมีการใช้ E-custom เข้ามาอ านวยความ
สะดวกในการส่งออก แต่เนื่องจากผู้ประกอบการต้องด าเนินการบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกที่ไม่
เป็น “One-stop service” ณ ด่าน  เช่น กรณีสินค้าเกษตรส่งออกบางอย่างต้องมีเอกสารจากกรม
วิชาการเกษตร ท าให้ผู้ประกอบการต้องติดต่อหน่วยงานอ่ืนก่อนแล้วจึงมาด าเนินการที่ด่าน ซึ่ง
ผู้ประกอบการที่ไม่ทราบพิธีการต้องเสียเวลาในการด าเนินการ 

44..44  ความต้องการความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการ  SSMMEEss  ในพื้นที่ด่านอรัญในพื้นที่ด่านอรัญประเทศประเทศ  

  44..44..11  ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการ   SSMMEE  ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับกับการค้าการค้า
ชายแดนชายแดน  

 ข้อมูลในตารางที่ 4-24  แสดงถึงความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการ
กลุ่มตัวอย่าง  โดยผู้ประกอบการเกินกว่าร้อยละ 50 มีความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ได้แก่ ด้าน
ภาษีโดยการลดภาษี  ร้อยละ 58.80 (147 ราย)  และด้านการตลาด ร้อยละ 53.20 (133 ราย)  
นอกจากนี้ ได้แก่ ด้านการขนส่งสินค้าร้อยละ 46.80 (116 ราย) ด้านการให้เงินสนับสนุน การเข้าถึง
แหล่งเงินทุน ด้านราคาสินค้า ด้านแหล่งจ าหน่าย ด้านลูกค้า เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะผลประกอบการ
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ของผู้ประกอบการทรงตัวและค่อนข้างต่ าลง อีกทั้ง มีความกังวลต่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การที่ลูกค้ามี
ทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการอ่ืนมากขึ้น มีผลให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อสินค้า
ของผู้ประกอบการน้อยลงตามไปด้วย 

ตารางที่ 4-24  ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ชายแดน 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

  44..44..22  ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือในตลาดโรงเกลือ 

 ส าหรับผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือ ร้อยละ 100 (150 ราย) ไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ  ดังตารางที่ 4-25 แต่ทั้งนี้ ข้อมูลมีความสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในตลาดโรง
เกลือและผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีความต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก หรือ
บางกิจการไม่มีความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐเลย  ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่เป็นชาวกัมพูชาจึงไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือใดๆ จากภาครัฐ  ส่วนหนึ่งเกิดจากผล
ประกอบการของกิจการไม่มีปัญหา กิจการยังคงมีก าไร และสามารถดูแลตัวเองได้ ถึงแม้ผลก าไรจะไม่
มากก็ตาม และส าหรับผู้ประกอบการชาวไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการกิจการขนาดเล็ก เป็น

ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ ความถี่ ร้อยละ 

ด้านการเงินโดยให้เงินสนับสนนุ 101 40.4 
ด้านการเงินโดยหาแหล่งเงินกู้ให้  71 28.4 
ด้านการตลาด  133 53.2 
ด้านลูกค้า 59 23.6 
ด้านผลิตภัณฑ์/สินค้า  52 20.8 
ด้านแหล่งจ าหน่าย 53 21.2 
ด้านการขนส่งสินค้า 116 46.8 
ด้านภาษีโดยลดภาษีลง  147 58.8 
ด้านราคาสินค้า 81 32.4 
ด้านการบริหารจัดการของกิจการ 36 14.4 
ด้านการฝึกอบรม 22 8.8 
ด้านระบบช าระเงิน 27 10.8 
ด้านความปลอดภัย 28 11.2 
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ลักษณะธุรกิจครอบครัว ไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรมากมาย จึงไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ จากภาครัฐ
เช่นกัน  

ตารางที่ 4-25 การได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือ 

 

5. ประเด็นอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบกำร SME ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ
ชำยแดน 

ตารางที ่4-26  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 
 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการ 
ปัจจุบัน 3 เดือนข้างหน้า 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ระดับราคาน้ ามันและค่าขนส่ง 3.00 .980 มาก 3.07 .902 มาก 
ราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน 3.04 .861 มาก 3.08 .825 มาก 
อัตราแลกเปลี่ยน 2.78 .939  มาก 2.76 .925 มาก 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2.72 .901 มาก 2.76 .922 มาก 
สภาวะเศรษฐกิจโลก 2.89 .889 มาก 2.93 .869 มาก 
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซื้อของ
ประชาชน 

2.87 .911 มาก 2.86 .908 มาก 

การหดตัวของความต้องการสินค้าและบริการ 2.83 .895 มาก 3.03 2.146 มาก 

การแข่งขันในตลาด   3.12 .874 มาก 3.06 .855 มาก 
คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 2.85 .860 มาก 2.88 .863 มาก 
สถานการณ์ทางการเมืองที่มีต่อกิจการ 2.84 .895 มาก 2.82 .897 มาก 
มาตรการในด้านต่างๆ ของรัฐบาลต่อกิจการ 2.87 .873 มาก 2.83 .913 มาก 

หมายเหตุ : แบ่งระดับผลกระทบเป็น 4 ระดับ ดังนี้ คะแนน 0-0.75 หมายถึงไม่มีผลกระทบ  0.76-1.5 
หมายถึงมี ผลกระทบน้อย 1.51-2.25 หมายถึงมีผลกระทบปานกลาง 2.26-3.00 หมายถึงมี
ผลกระทบมาก 

การได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ความถี่ ร้อยละ 

ไม่เคย           150 100.0 
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 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการมีหลายปัจจัย กลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการเห็นว่า ในปัจจุบัน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการมากที่สุดคือ การแข่งขันในตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D.= 0.874) 
อยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้ประกอบการ SME ที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน มีคู่แข่งทั้งจาก
ในประเทศและประเทศใกล้เคียง  ตลอดจนผู้ประกอบการมีความกังวลต่อการเข้าสู่การเป็นประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558  

 ปัจจัยด้านราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในอันดับรองลงมา โดยกลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ประกอบการเห็นว่า ราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน มีผลกระทบต่อกิจการในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 3.04 (S.D.= 0.861) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและ
ค่าแรงงานมากที่สุดจะเห็นได้จากตารางที่ 4-26 ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มาก
ที่สุด นอกจากนี้  ราคาสินค้าและวัตถุดิบยังมีราคาที่สูงขึ้นมีผลท าให้ต้นทุนรวมของสินค้าของ
ผู้ประกอบการสูงขึ้นตามไปด้วย   

 ปัจจัยด้านระดับราคาน้ ามันและค่าขนส่ง ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างมี
ความกังวลเป็นอันดับที่สาม ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่า ระดับราคาน้ ามันและค่าขนส่งเป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อกิจการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D.= 0.980) จะเห็นได้จากตารางที่ 4-
27 ซึ่งผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงมากเป็นอันดับรองลงมา ทั้งนี้เป็นค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่เกิดจากการซื้อสินค้าและวัตถุดิบมาจ าหน่ายในกิจการ 

ตารางที่ 4-27 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายของผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายของกิจการ ความถี่ ร้อยละ 

เงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน 223 89.2 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 174 69.6 
ค่าเช่าสถานที่ 68 27.2 
ค่าน้ า 114 45.6 
ค่าไฟฟ้า 125 50.0 
ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต 157 62.8 
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ ์ 18 7.2 
ค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้า  99 39.6 
ค่าของแถมให้ลูกค้า 13 5.2 
ค่าธรรมเนียมผ่านด่าน  154 61.6 
ค่าภาษีศุลกากร 100 40.0 
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 นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซื้อของ
ประชาชน  รวมทั้งปัจจัยเกี่ยวกับมาตรการในด้านต่างๆ ของรัฐบาลต่อกิจการ ยังถือเป็นปัจจัยที่
ผู้ประกอบการกังวลอยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89  2.87 และ 2.87 (S.D.= 0.889  0.911 
และ 0.873) ตามล าดับ เนื่องจาก ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ยังอยู่
ในภาวะหดตัว อีกทั้ง ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ซึ่งมีผลท าให้ผู้ประกอบการเกิดความ
กังวลในมาตรการของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย สอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้ประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจไทยประจ าปี 2558 อาจขยายตัวได้ต่ ากว่าคาด โดยปัจจัย
เสี่ยงภายในประเทศ ได้แก่ ความล่าช้าของนโยบายภาครัฐ อุปสงค์ภาคเอกชนที่อ่อนแอกว่าคาด และ
ความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่ความเสี่ยงจากภายนอกประเทศ ได้แก่ ความผันผวนของ
ตลาดการเงินโลก และการชะลอลงของเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วและเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิด
ใหม่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) 

 ผู้ประกอบการคาดการณ์ด้านปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการใน 3 เดือนข้างหน้า ว่าทุกปัจจัย
จะส่งผลกระทบต่อกิจการในระดับมาก โดยคาดว่า ราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน จะเป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.08 (S.D.= 0.825) รองลงมา คือ ระดับราคาน้ ามันและค่าขนส่ง มี
ค่าเฉลี่ย 3.07 (S.D.= 0. 902) ล าดับต่อมา คือ การแข่งขันในตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.06 (S.D.= 0.855) ซึ่ง
คาดการณ์ปรับตัวลดลงจากปัจจุบัน  ล าดับที่ 4 คือ การหดตัวของความต้องการสินค้าและบริการ มี
ค่าเฉลี่ย 3.03 (S.D.= 2.146) และ ล าดับที่ 5 คือ สภาวะเศรษฐกิจโลก มีค่าเฉลี่ย 2.93 (S.D.= 0.869) 
อย่างไรก็ตาม คณะเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่า ปัจจัยด้านบวกจะมาจาก 
การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกที่อาจได้รับผลดีมากกว่าที่คาดไว้จากราคาน้ ามันที่ลดลง
มาก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) 

 ส าหรับ สถานการณ์ทางการเมืองที่มีต่อกิจการ มาตรการในด้านต่างๆ ของรัฐบาลต่อกิจการ 
และอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ประกอบการคาดการณ์ว่า ใน 3 เดือนข้างหน้าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจาก 
ค่าเฉลี่ยคาดกรณท์ี่มีผลกระทบต่อกิจการลดลงเหลือ 2.82  2.83 และ 2.76 (S.D.= 0.897 0.913 และ 
0.925) จากเดิมมีค่าเฉลี่ย 2.84  2.87 และ 2.78 ตามล าดับ ในขณะที่ ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศและอ านาจซื้อของประชาชน ลดลงเพียงเล็กน้อย จากค่าเฉลี่ย 2.87 เหลือ 2.86 (S.D.= 
0.908)  สอดคล้องกับการคาดการณเ์ศรษฐกิจไทยในปี 2558 โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งคาด
ว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 
3.6-4.6) โดยได้รับแรงส่งของการใช้จ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่งและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังเบิกจ่ายได้
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อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุปสงค์จากต่างประเทศคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นเช่นกัน ตามจ านวน
นักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศคลี่คลายลง 
นอกจากน้ี การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจภาพรวมที่
ฟื้นตัวขึ้นและนโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภค
ปรับตัวดีขึ้น ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ (ข่าวกระทรวง รัฐบาลไทย, 2558) อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการยังคงคาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ยังคงส่งผลกระทบต่อกิจการเพิ่มขึ้นอีกใน 3 
เดือนข้างหน้า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.76 (S.D.= 0.922)   
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บทที่ บทที่ 55  

บทสรุปและข้อเสนอแนะบทสรุปและข้อเสนอแนะ  

5.1 บทสรุป 

การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ในภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก
และตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558 ได้เลือกพื้นที่ด่านอรัญประเทศ  สรุปผลการศึกษาเป็น
ดังนี้  

สถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดนของ SMEs 

ในปีงบประมาณ 2557 มูลค่าสินค้าส่งออกรวมทั้งสิ้น 57,613 ล้านบาท  มูลค่าสินค้าน าเข้า 
13,279 ล้านบาท  เมื่อเทียบมูลค่าสินค้าส่งออกกับมูลค่าสินค้าน าเข้า  มูลค่าสินค้าน าเข้าน้อยกว่า
มูลค่าสินค้าส่งออกในทุกๆ ปีและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและน าเข้าด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศที่ส าคัญมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละปี  โดยสินค้าส่งออกผ่านด่านอรัญ
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รถไถนาชนิดเดินตาม 
รถยนต์  เศษโลหะ รถสีข้าว รถเกี่ยวข้าว อะไหล่จักรยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค  ทั้งนี้ผู้ส่งออก
ผ่านด่านอรัญประเทศที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดอ่ืนที่น า
สินค้าออกผ่านทางชายแดน  ส่วนส าหรับสินค้าน าเข้าส าคัญได้แก่ เศษเหล็ก (เอามาหลอมใหม่ใน
ประเทศไทย) เศษอลูมิเนียม (จ าพวกฝากระป๋องที่อัดเป็นก้อนแล้ว) เศษกระดาษ เศษทองแดง ปุ๋ย 
อาหารสัตว์ และสินค้าเกษตรตามฤดูกาล ซึ่งส่วนหนึ่งกัมพูชามีการน าเข้ามาจากประเทศอ่ืนอีกต่อหนึ่ง  
ผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าผ่านด่านชายแดนอรัญประเทศหลักๆ เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่กี่ราย 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจากกรุงเทพ     

พฤติกรรมกำรซื้อขำย 

การศึกษามี 2 ส่วน ได้แก่การศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการ SMEs ในตลาด
โรงเกลือ และการศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายของ SMEs ที่มีการน าเข้าส่งออกผ่านด่านชายแดน หรือ
เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ผลการศึกษาเป็นดังนี้  

ผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือส่วนใหญ่จ าหน่ายสินค้าใหม่และมีความหลากหลาย 
ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายสินค้ามือสองมีเพียงน้อยรายซึ่งลดลงจากในช่วงก่อนหน้า สินค้าที่จ าหน่าย
ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้เช่น จาน ชาม อุปกรณ์ครัว ร่ม นาฬิกา ผ้า ฯลฯ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการที่จ าหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ร้อยละ 46 ประเภทจาน 
ชาม อุปกรณ์ครัว ร่ม และนาฬิกา ร้อยละ 30  ประเภทกระเป๋าร้อยละ 10.70 ประเภทรองเท้าร้อยละ 
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9.30 และประเภทผ้า เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอนร้อยละ 4  ผู้ประกอบการมีรูปแบบการขายทั้งลักษณะ
ขายปลีกและขายส่ง จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่าสัดส่วนผู้ประกอบการที่ขายปลีก
อย่างเดียวมีร้อยละ 68.70 และผู้ประกอบการที่ขายทั้งปลีกและส่งร้อยละ 31.30  สินค้าที่น ามา
จ าหน่ายในตลาดโรงเกลือเป็นสินค้าจากประเทศจีนและเวียดนาม โดยสั่งผ่านพ่อค้ากัมพูชาให้น าส่ง
สินค้าข้ามแดนผ่านด่านบ้านคลองลึก ซึ่งพ่อค้าชาวกัมพูชาจะมีคลังสินค้าทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา โดยสินค้าที่สั่งจากประเทศจีนและเวียดนามจะเก็บไว้ที่คลังสินค้าในกัมพูชา และแบ่ง
มาเก็บในคลังสินค้าที่เช่า หรือซื้อไว้ในประเทศไทย เพื่อง่ายต่อการกระจายสินค้าให้แก่พ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาดโรงเกลือ  การสั่งสินค้าเพื่อจ าหน่ายในร้านมีทั้งไปซื้อและขนสินค้าเอง หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์ 
โทรสาร ไลน์ เฟสบุค อีเมล์ กับตัวแทนจ าหน่าย หรือ สั่งซื้อจากบริษัทผู้ขายหรือผลิตสินค้าโดยตรงที่
เป็นคู่ค้าประจ า   

ส าหรับส ารวจพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการน าเข้าส่งออกหรือ
เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ผลการศึกษาพบว่า SMEs ส่วนมากจะซื้อสินค้าและวัตถุดิบเพื่อการผลิต
จากแหล่งผลิตสินค้า หรือจากแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบโดยตรง ร้อยละ 59.2  ซื้อจากแหล่งจ าหน่ายต่อ ร้อย
ละ 56.8 และซื้อจากแหล่งอ่ืนๆ ร้อยละ 5.6  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะใช้วิธีการซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบของ
กิจการ โดยการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ ร้อยละ 68.4  ช่องทางการจัดจ าหน่ายของ
ผู้ประกอบการSMEs ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายสินค้าโดยการขายหน้าร้าน ร้อยละ 100 และในการขาย
สินค้าแต่ละครั้งผู้ประกอบการจะให้เบอร์โทรศัพท์ของร้านกับลูกค้าด้วย ลูกค้าส่วนใหญ่สั่งซื้อสินค้า
ด้วยวิธีการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ร้อยละ 20 หรือช่องทางอื่น เช่น ไลน์ ร้อยละ 6.70  

กำรขนส่งสินค้ำ 

ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนมากใช้วิธีการเดินทางไปซื้อเอง ร้อยละ 60.8 โดยที่ผู้ประกอบจะใช้
บริการขนสินค้าที่ผู้ขายด าเนินการให้กับผู้ซื้อโดยคิดค่าบริการขนส่ง ร้อยละ 55.2 ขณะที่ผู้ขายหลาย
รายที่ไม่มีบริการขนสินค้าให้ผู้ซื้อ ท าให้ผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้า หรือ วัตถุดิบจากผู้ขายที่ไม่มีบริการ
ขนส่งให้ ผู้ซื้อต้องขนสินค้า หรือวัตถุดิบเอง ร้อยละ 26 หรือ โดยวิธีอ่ืน ร้อยละ 1.6  ผู้ขายบางรายมี
บริการขนส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยไม่เสียค่าบริการ ซึ่งผู้ประกอบการได้ใช้บริการ ร้อยละ 16.4  ทั้งนี้ 
เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายสะดวกที่จะไปเลือกซื้อสินค้า หรือ วัตถุดิบด้วยตนเอง จึงพร้อมที่จะขน
สินค้า หรือ วัตถุดิบเอง ส าหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่จะเดินทางมา
ด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อซื้อสินค้าและขนสินค้ากลับไปเอง ดังนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) 
จึงไม่มีบริการขนส่งสินค้า หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต ผู้ประกอบการ SMEs 
จะจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด ส าหรับการขนส่ง
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สินค้าให้แก่ลูกค้านั้น ผู้ประกอบการมีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยคิดค่าบริการขนส่งร้อยละ 
52.80 ทั้งนี้ เป็นเพราะปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการขนส่งของกิจการค่อนข้างสูง อีกทั้ง ราคาสินค้าที่
ผู้ประกอบการขายมีราคาไม่สูง จึงท าให้ผู้ประกอบการมีการคิดค่าบริการขนส่งจากลูกค้าด้วย  และ
บางสถานประกอบการไม่มีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าขนสินค้าไปเองมีถึงร้อย
ละ 28.40 อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางส่วนมีบริการหลังการขายโดยการบริการขนส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ ร้อยละ 17.60 

ลูกค้าที่มาซื้อสินค้า ณ ตลาดโรงเกลือส่วนใหญ่เป็นชำวไทยทั้งในพื้นที่และต่ำงพื้นที่  และ
ลูกค้ำชำวกัมพูชำ ซึ่งลูกค้ำจะเป็นกลุ่มที่น ำไปใช้ และน ำไปขำยต่อ ลูกค้ำส่วนใหญ่จึงนิยมมำเลือก
สินค้ำด้วยตนเอง โดยน ำรถยนต์ส่วนตัวมำด้วยเพื่อจะได้ขนสินค้ำกลับไปได้เลย หำกมีลูกค้ำสั่งซื้อผ่ำน
สื่อออนไลน์ หรือทำงโทรศัพท์ ผู้ประกอบการจะจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด 

ระบบกำรช ำระเงิน 

ส าหรับการช าระค่าสินค้า/วัตถุดิบของผู้ประกอบการ SMEs เมื่อซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ 
ผู้ประกอบการจะช าระเป็นเงินสดมากที่สุด คือ ร้อยละ 80.0 รองลงมา คือ ช าระด้วยเช็คของธนาคาร 
ร้อยละ 16.4 และ ช าระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร ร้อยละ 31.61 (79 ราย) จากข้อมูลท าให้ทราบว่า 
รูปแบบการซื้อขายระหว่างกันของผู้ประกอบการต่างๆ ณ ด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นิยมช าระด้วยเงินสดมากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ และ การซื้อแบบเครดิตได้รับ
ความนิยมน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 17.6 ในกรณีที่ซื้อแบบเครดิต ส่วนใหญ่ได้รับเครดิตไม่เกิน 30 วัน   
รองลงมา 31-60 วัน  กิจการมีจ านวนน้อยมากที่ได้เครดิตเกิน 60 วัน จ านวนเงินที่จ่ายซื้อสินค้า/
วัตถุดิบต่อครั้ง กิจการส่วนใหญ่จะใช้จ่ายต่อครั้ง ระหว่าง 100,001- 500,000 บาท มากที่สุด คือ ร้อย
ละ 21.2 รองลงมา คือ ระหว่าง 30,001-50,000 บาท และ 50,001- 100,000 บาท ร้อยละ 19.2 ล าดับ
ที่ 3 คือ ระหว่าง 10,001-30,000 บาท ร้อยละ 17.6  ล าดับที่ 4 คือ ระหว่าง 500,001- 1,000,000 
บาท ร้อยละ 9.6 และ ล าดับที่ 5 คือ จ านวนเงินไม่เกิน 10,000   บาท ร้อยละ 8.0 ในขณะที่กิจการที่ใช้
จ านวนเงินในการซื้อต่อครั้งสูงเกิน 5,000,000 บาท มีน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 1.6 รองลงมา คือ ระหว่าง 
1,000,001- 5,000,000 บาท ร้อยละ 3.6 และการซื้อแต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น โดยมี
ค่าเชื้อเพลิงมากที่สุด คือ ร้อยละ 55.2 รองลงมา คือ ค่าผ่านด่าน ร้อยละ 54.4 และ ค่าจ้างพนักงาน
ขนส่ง/ยกของ ร้อยละ 45.6 โดยที่ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด มีน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 12.4  รองลงมา คือ 
ค่านายหน้าในการซื้อสินค้า ร้อยละ 19.6 และล าดับต่อมา คือ ค่าภาษี ร้อยละ 28.8  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มี
เพียง ร้อยละ 2.0 
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ในส่วนของผู้ประกอบการค้าในตลาดโรงเกลือ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบ
การขายแบบเงินสดเป็นหลัก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนต่างพื้นที่ และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง
ที่มาเป็นครอบครัว และมากับบริษัททัวร์ ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวผู้ประกอบการไม่มีความรู้จักคุ้นเคยกัน
มาก่อน จึงไม่สามารถให้เครดิตกับลูกค้าได้ ในกรณที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต 
ผู้ประกอบการจะให้โอนเงินเข้าบัญชีก่อนจะจัดส่งสินค้าให้ หรือหากลูกค้าจะเดินทางมารับของด้วย
ตัวเองก็ต้องน าเงินสดมาจ่ายก่อนรับของกลับไป แต่ยังคงมีการโอนเงินผ่านธนาคาร เช็ค รวมทั้งให้
เครดิต 1-60 วัน แก่ผู้ซื้อที่เป็นลูกค้าประจ า  บางกิจการมีเงื่อนไขการช าระเงิน  คือ ลูกค้าจะต้องโอน
เงินค่าสินค้าและค่าขนส่งมาให้ผู้ประกอบการก่อน ผู้ประกอบการจึงจะจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้า 

ส าหรับในส่วนของผู้ประกอบการชิปป้ิง กำรรับจ่ำยเงินของบริษัทที่จ้ำงให้ขนส่งสินค้ำใช้ระบบ
กำรเปิดแอลซี (LC)   ส ำหรับกิจกำรชิปปิ้งมีหน้ำที่เปิดใบ สบ.3 ซึ่งเป็นเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นให้
ทำงด่ำนอรัญประเทศ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ด่ำนอรัญประเทศก็น ำส่งเอกสำรดังกล่ำวส่งไปศุลกำกร เพื่อ
แจ้งว่ำ สินค้ำได้มีกำรขนส่งผ่ำนด่ำนแล้ว ซึ่งในใบ สบ.3 จะแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับรถที่ขนส่งสินค้ำ
เลขทะเบียนรถ  สินค้ำที่ส่ง จ ำนวนสินค้ำ เป็นต้น 

ปัญหำและอุปสรรค  

จากการศึกษาได้พบปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ชายแดนประเทศ
กัมพูชา ณ จุดผ่านด่านอรัญประเทศ ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกผ่านด่านชายแดน ต้องรอผ่านด่านพรมแดนเป็นเวลานาน 
บริเวณทางเข้าด่านมีรถบรรทุกต่อคิวยาว เนื่องจากระบบพิธีการน าเข้าส่งออกของไทยและกัมพูชาไม่
เชื่อมโยงกัน และส่วนหนึ่งมาจากเวลาการเปิดผ่านด่านไม่พร้อมกัน โดยไทยเปิดผ่านด่านเวลา 8.30 น. 
ส่วนกัมพูชาเปิดผ่านด่านเวลา 10.30 น. ท าให้รถบรรทุกจะต้องรอคิดยาวเพื่อผ่านด่านดังกล่าว   

2. ผู้ประกอบการ SMEs ขาดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน เนื่องจากปัญหาการ
ลักลอบน าเข้าสินค้า  สินค้าที่ตลาดโรงเกลือมีการผ่านด่านอรัญประเทศน้อยมาก เพราะหากเป็นสินค้า
ผ่านด่านต้องท าใบผ่านด่านและเสียค่าผ่านด่าน  สินค้าส่วนใหญ่จะมาจากประเทศจีนกับเวียดนาม 
ซึ่งผ่านมาทางกัมพูชา สินค้าเกษตรมีการลักลอบขนสินค้าน าเข้ามาในไทยตามแนวตะเข็บชายแดน 
ท าให้สินค้าที่มีการน าเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายอาจไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้  

3. ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา ประสบปัญหาผู้ว่าจ้างให้ขนส่งสินค้าไม่
ตรงกับที่ตกลงกันไว้ เช่น กิจการไปรับสินค้าจากผู้ว่าจ้างโดยผู้จ้างมีการบรรจุหีบห่อไว้แล้วโดยที่กิจการ
ไม่ทราบว่าเป็นสินค้าชนิดใด แต่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ประกอบการขนส่ง  เมื่อขนส่งผ่าน
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ด่านไปฝั่งกัมพูชา แล้วเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าสินค้ากับใบขนส่งสินค้าเป็นคนละชนิดที่ระบุไว้ในใบขนส่ง
สินค้า  

4. ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา  มีความกังวลต่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน/สินค้าในการเดินทางในประเทศกัมพูชา  

5. ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าผ่านด่านพรมแดนไปยังกัมพูชา ประสบปัญหาการด าเนินการ
เกี่ยวกับพิธีการส่งออกสินค้า ถึงมีการใช้ E-custom เข้ามาอ านวยความสะดวกในการส่งออก แต่
เนื่องจากผู้ประกอบการต้องด าเนินการบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกที่ไม่เป็น “One-stop 
service” ณ ด่าน  เช่น กรณีสินค้าเกษตรส่งออกบางอย่างต้องมีเอกสารจากกรมวิชาการเกษตร ท าให้
ผู้ประกอบการต้องติดต่อหน่วยงานอ่ืนก่อนแล้วจึงมาด าเนินการที่ด่าน ซึ่งผู้ประกอบการที่ไม่ทราบพิธี
การต้องเสียเวลาในการด าเนินการ 

 6. ปัญหาการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในพื้นที่ตลำดโรงเกลือ จำกควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อ
สินค้ำลอกเลียนแบบสินค้ำตรำยี่ห้อชั้นน ำ ทำงผู้ประกอบกำรจึงใช้ตรำยี่ห้อของสินค้ำที่มีอยู่ในตลำด 
ท ำใหส้ินค้ำที่ขำยส่วนใหญ่เป็นสินค้ำละเมิดลิขสิทธิ์  ส่งผลให้กำรประกอบกำรของกิจกำรไม่รำบรื่น ไม่
ถูกต้อง 

7. ผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าผ่านด่านชายแดน ประสบปัญหาราคาสินค้าที่ไม่คงที่ มีผลต่อ
ต้นทุนสินค้าขาย และการผลิต เช่น ราคาเศษเหล็ก เศษอลูมิเนียมไม่นิ่งขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายใน
ท้องตลาด ซึ่งบางครั้งกิจการตกลงราคาไว้กับผู้ประกอบการด้วยราคาหนึ่ง แต่เมื่อถึงช่วงเวลาขาย
ราคาซื้อขายเศษเหล็กต่ าลงท าให้เกิดผลขาดทุนจากการขาย 

8. ปัญหาอ่ืนๆ เช่น การน ารถยนต์เข้าไปเที่ยวในกัมพูชานักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวได้ไกลที่สุดคือ 
คาซิโน และการที่จะน ารถเข้าไปได้จะต้องมีการระบุทะเบียนรถ เสียค่าประกอบการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อีก
หลายอย่าง ซึ่งค่าใช้จ่ายจะมีอัตราที่แพงกว่าประเทศไทยมาก  และถ้าเป็นรถขนสินค้าก็จะเข้าไปได้
ไกลที่สุดคือ ด่านที่เลยคาซิโนไปประมาณ 6 กิโลเมตร  แต่ส าหรับชาวกัมพูชา  หากต้องการเดินทางมา
ฝั่งไทยสามารถขับรถไปเที่ยวถึงในเขตจังหวัดสระแก้วได้ โดยท าเพียงแค่หนังสือผ่านแดนเท่านั้น   

ควำมต้องกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

ผู้ประกอบการSMEs มากกว่าร้อยละ 50 มีความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ได้แก่ ด้านภาษี
โดยการลดภาษี  ร้อยละ 58.80 และด้านการตลาด ร้อยละ 53.20 นอกจากนี้ ได้แก่ ด้านการขนส่ง
สินค้าร้อยละ 46.80 ด้านการให้เงินสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านราคาสินค้า ด้านแหล่ง
จ าหน่าย ด้านลูกค้า เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะผลประกอบการของผู้ประกอบการทรงตัวและค่อนข้าง
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ต่ าลง อีกทั้ง มีความกังวลต่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การที่ลูกค้ามีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าจาก
ผู้ประกอบการอ่ืนมากขึ้น มีผลให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อสินค้าของผู้ประกอบการน้อยลงตามไปด้วย 

 ส าหรับผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือ ไม่มีความต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจาก
ภาครัฐมากนัก หรือบางกิจการไม่มีความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐเลย  ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาจึงไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือใดๆ จากภาครัฐ  ส่วนหนึ่งเกิด
จากกิจการเป็นกิจการขนาดเล็ก ผลประกอบการของกิจการไม่มีปัญหา กิจการยังคงมีก าไร และ
สามารถดูแลตัวเองได้ ถึงแม้ผลก าไรจะไม่มากก็ตาม และส าหรับผู้ประกอบการชาวไทยส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการกิจการขนาดเล็ก เป็นลักษณะธุรกิจครอบครัว ไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรมากมาย จึงไม่
ต้องการความช่วยเหลือใดๆ จากภาครัฐเช่นกัน  

55..2 2 ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงนโยบาย  

 จากการศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทยกับประเทศกัมพูชา ผ่านด่านอรัญ
ประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พฤติกรรมการซื้อขายของผู้ประกอบการ การด าเนินการ
ของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้า ระบบการช าระเงิน และปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ด่านอรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1. กำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรขนส่งบริเวณจุดผ่ำนแดน โดยกำรจัด
ระเบียบกำรขนส่งโลจิสติกส์ กำรจัดระบบกำรให้บริกำรบริเวณจุดผ่ำนแดนเพื่อให้เอ้ือต่อกำรส่งสินค้ำ
ข้ำมแดนและเพื่อให้กำรขนส่งรวดเร็ว ไม่มีปัญหำคอขวดในกำรน ำเข้ำส่งออกที่บริเวณด่ำนพรมแดน
ของ 2 ประเทศ   

2. กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและเส้นทำงคมนำคม เช่น กำรปรับปรุงถนน  ระบบ
น้ ำประปำ ไฟฟ้ำ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ประกอบกำร และท ำให้ระบบกำรขนส่งสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

3. กำรปรับปรุงกฎระเบียบและข้อตกลงทำงกำรค้ำ ได้แก่ กำรปรับปรุงเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ต่ำงๆ ทำงกำรค้ำของไทยกับกัมพูชำ กำรเชื่อมโยง และกำรเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบทำงกำรค้ำ 
และด้ำนพิธีศุลกำกรเพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถค้นคว้ำ ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจ  และสำมำรถน ำไป
ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและถูกกฎหมำย 
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4. กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรโดยกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรด้ำนพิธีศุลกำกร ระบบกำร
ขนส่งโลจิสติกส์ กำรตลำด กำรเงิน เป็นต้น รวมถึงมีกระบวนกำรในกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กับ
ผู้ประกอบกำรให้มีควำมซื่อสัตยส์ุจริตในกำรประกอบกำร 

5. มีกำรต้ังศูนย์ให้ค ำปรึกษำ และรับข้อร้องเรียนจำกผู้ประกอบกำรเพื่อให้ผู้ประกอบกำรได้
ปรึกษำหำรือ และเสนอแนะระหว่ำงกัน โดยจัดให้มีระบบกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำ กำร
ประสบผลส ำเร็จจำกประสบกำรณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับกำรประกอบกำรด้ำนกำรผลิต กำรขนส่ง  ลอ
จิสติกส์ กำรบริหำรจัดกำร  กำรตลำด กำรเงิน เป็นต้น รวมทั้งมีระบบกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของ
องค์ควำมรู้ ปัญหำที่เกิดขึ้น กำรแก้ปัญหำ และแนวทำงปฏิบัติที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรประกอบ
กิจกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่ได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงกัน และมีกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อมูล
ให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถค้นคว้ำ ศึกษำ และน ำไปใช้ในกำรประกอบกำรได้ 

6. ระบบป้องกันควำมปลอดภัยส ำหรับผู้ประกอบกำร นักท่องเที่ยวของไทยที่ได้ผ่ำนแดนไปยัง
ประเทศกัมพูชำ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกำร นักท่องเที่ยวที่จะท ำกำรข้ำมแดน
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน 

7. สร้ำงระบบประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกันและที่ต้องด ำเนินกำรร่วมกัน 
เพื่อให้กำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำบริเวณจุดผ่ำนแดนเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เช่น 
หน่วยศุลกำกร หน่วยพรมแดน หน่วยตรวจคนเข้ำเมือง หน่วยกักกันพืชสัตว์ เป็นต้น 

55..3 3 ข้อเสนอแนะจากข้อเสนอแนะจากการศึกษาการศึกษา  

จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรซื้อขำยของผู้ประกอบกำร กำรด ำเนินกำรของผู้ประกอบกำรใน
กำรขนส่งสินค้ำ ระบบกำรช ำระเงิน และปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร ควำมต้องกำรสนับสนุน
จำกภำครัฐของผู้ประกอบกำร SMEs ในพื้นที่ด่ำนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีข้อเสนอแนะที่ได้
จำกกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ประกอบกำร และลูกค้ำหลัก มีทั้งที่เป็นชำวไทยและชำวกัมพูชำ ท ำ
ให้อำจมีอุปสรรคด้ำนกำรสื่อสำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมเข้ำใจต่อภำษำกัมพูชำของคนไทย ดังนั้น 
จึงควรมีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำกัมพูชำ ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบของกำรแลกเปลี่ยนกำรศึกษำ กำร
เปิดอบรมหลักสูตรภำษำกัมพูชำแบบเร่งรัดเพื่อให้สำมำรถใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรกันระหว่ำงธุรกิจ 

2. จำกกำรศึกษำระบบกำรช ำระเงินของผู้ประกอบกำรพบว่ำ กำรซื้อขำยสินค้ำส่วนใหญ่ของ
ผู้ประกอบกำรจะเป็นเงินสด มีบำงกิจกำรที่มีกำรให้สินเชื่อแต่กำรให้สินเชื่อจะเป็นลักษณะที่ลูกค้ำต้อง
โอนเงินมำให้กับผู้ประกอบกำรก่อน ท ำให้บำงครั้งลูกค้ำรำยใหม่เกิดควำมไม่มั่นใจในกำรซื้อสินค้ำจำก
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ผู้ประกอบกำรที่อยู่ที่ด่ำนอรัญประเทศ มีผลท ำให้เสียโอกำสในกำรได้รับรำยได้ที่ควรจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรให้ควำมรู ้และให้ค ำปรึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำงระบบกำรช ำระเงิน 
เพื่อให้สำมำรถพัฒนำกำรค้ำขำยของผู้ประกอบกำรได้อย่ำงเป็นระบบ และลูกค้ำเกิดควำมมั่นใจใน
กำรสั่งซื้อสินค้ำ 

3. จำกกำรศึกษำพบว่ำ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบกำรไม่มีบริกำรขนส่งสินค้ำ ลูกค้ำจะเป็นผู้รับ
สินค้ำไปเอง เช่นนี้มีผลท ำให้ลูกค้ำซื้อสินค้ำได้จ ำกัดเท่ำที่ตนจะขนสินค้ำไปได้เองเท่ำนั้น ท ำให้
ผู้ประกอบกำรมีประกอบกำรเสียโอกำสทำงกำรค้ำ ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรให้ควำมรู้ 
และให้ค ำปรึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำ และระบบกำรขนส่งโลจิสติกส์เพื่อให้
สำมำรถพัฒนำกำรรูปแบบกำรกระจำยสินค้ำเพื่อให้ไปถึงมือลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

4. จำกกำรส ำรวจพื้นที่ด่ำนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่ที่ติดพรมแดนประเทศ
กัมพูชำ บำงครั้งลูกค้ำเกิดควำมกังวลในกำรไปซื้อสินค้ำ และผู้ประกอบกำรบำงรำยไม่กล้ำที่จะไป
ลงทุนเนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้ำงอันตรำย ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจกับลูกค้ำและผู้ประกอบกำร
จึงควรมีระบบกำรป้องกันควำมปลอดภัย และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย 

5. จำกกำรส ำรวจพบว่ำ บริเวณจ ำหน่ำยสินค้ำตลำดโรงเกลือมีทั้งหมด 5 ตลำด คือ ตลำด
Golden gate ตลำดเก่ำ ตลำดใหม่ ตลำดเบญจวรรณ และตลำดเดชไทย ซึ่งท ำให้มีสถำนที่จอดรถไม่
เพียงพอ ดังนั้น ควรมีกำรเพิ่มจุดจอดรถให้มีจ ำนวนที่เพียงพอกับควำมต้องกำร และควรมีระบบกำร
รักษำควำมปลอดภัยให้กับรถที่มำจอดเพื่อซื้อสินค้ำให้มำกขึ้น 

6. จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ประกอบกำรชิปปิ้งบำงรำยมีกำรเลิกด ำเนินงำนธุรกิจ ทั้งนี้เป็น
เพรำะเกิดควำมเสี่ยงและต้องรับผิดชอบในสินค้ำที่ขนส่ง เนื่องจำกสินค้ำที่ขนส่งผ่ำนแดนเป็นสินค้ำคน
ละประเภทกับใบขนส่งท ำให้ผู้ประกอบกำรชิปปิ้งต้องเข้ำไปชี้แจง รับผิดชอบ และเสียค่ำปรับเกี่ยวกับ
สินค้ำที่ไม่ใช่ของตนเอง ดังนั้น ควรมีกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรตระหนักและส ำนึกเกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำร โดยอำจมีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในกำรประกอบกำรหรือบทลงโทษส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรที่ทุจริตและท ำผิดกฎหมำย 
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