
มาตรฐานการขนสงสินคา Cold Chain ดวยรถบรรทุก
สัมมนา “โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

ของระบบ Cold Chain”

นางสาวรัตนา อิทธิอมร

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการขนสงสินคา 

สํานักการขนสงสินคา กรมการขนสงทางบก



มาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก (Q Mark)



มาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก (Q Mark)

• ขอกําหนด 5 ดาน
▫ ดานองคกร
▫ ดานปฏิบัติการขนสง
▫ ดานพนักงาน
▫ ดานยานพาหนะ
▫ ดานลูกคาและภายนอก

• ขอกําหนด 44 ขอ

▫ 24 ขอกําหนดบังคับ          

ที่ตองปฏิบัติตาม

▫ 20 ขอแนะนํา               

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

พัฒนาศักยภาพการใหบริการ

ความพึงพอใจของลูกคา ตนทุนประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพดานโลจิสตกิสของประเทศ



สถิติจํานวนผูประกอบการและจํานวนรถที่ไดรับการรับรอง 
Q Mark

จํานวนผูประกอบการทั่วประเทศ 24,861 ราย จํานวนรถทั่วประเทศ 303,111 คัน

ผูท่ีไดรับรอง Q 427 ราย

คิดเปนรอยละ 1.72%

ผูท่ีไดรับรอง Q 60,190 คัน

คิดเปนรอยละ 19.86%

*ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
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• เพ่ือยกระดับการใหบริการขนสงที่มีลักษณะเฉพาะตามประเภทสินคา จํานวน 4 กลุมการขนสง

▫ การขนสงสินคาแชเย็น

▫ การขนสงและกระจายสินคาเบ็ดเตล็ด

▫ การขนสงวัสดุกอสรางและอุตสาหกรรมหนัก

▫ การขนสงสินคาระหวางประเทศทางถนน

มาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุกกาวหนา (Q Advance)



โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ

การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



• ที่มาและความสําคัญของโครงการ

 ปญหาการสูญเสียของสินคาเกษตร (Food Loss and Waste)

 นโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก” และโครงการจัดต้ังระเบียงผลไมภาคตะวันออก เพ่ือผลักดัน  
ใหไทยเปน “มหานครผลไมโลก”

 การขยายตัวของอุตสาหกรรมการสงออกสินคาเกษตรและอาหาร เติบโตมากกวา 10% ตอป 
ในชวง 2013-2017

 พฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ใสใจตอคุณภาพของสินคาเกษตรและอาหาร     
มากยิ่งขึ้น

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



• วัตถุประสงค

 ศึกษาวิธีการจัดกระบวนการโลจิสติกสและมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของกับการขนสงสินคา  
ในกลุมสินคาเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) 

 ศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนสงสินคาเกษตรและ
อาหารดวยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ(Cold Chain Management for Truck 
Operation) 

 สงเสริมใหเกิดการลดตนทุนหรือคาใชจายของผูผลิตและผูสงออกที่เกิดขึ้นจากการเส่ือมเสีย
ของสินคาเกษตรและอาหาร (Food Loss) ในระหวางการขนสงสินคาที่ไมไดมาตรฐาน

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



• ขอบเขตการศึกษา

1. การขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบ 

Business to Business: B – B)

2. ชนิดสินคา

▫ อาหารแชแข็ง (Frozen) 

 จัดเก็บที่อุณหภูมิ -18°C หรือต่ํากวา

▫ อาหารแชเย็น (Chilled) 

 จัดเก็บที่อุณหภูมิ (+4 °C) – (0 °C)

▫ ผักและผลไมสด 

 จัดเก็บที่อุณหภูมิ (+4 °C) – (+15 °C)

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



• ความทาทายในการขนสงสินคาแบบควบคุมอุณหภูมิของไทย

▫ การรักษาอุณหภูมิใหไดมาตรฐานตลอดการขนสง

▫ ทักษะความรูและความเขาใจของพนักงานที่มีตอสินคา

▫ ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ อุปกรณ และการบํารุงรักษา 

▫ การทําความสะอาดตูหองเย็น

▫ การจัดการเหตุฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุการณที่ทําใหเคร่ืองทําความเย็นไมทํางาน สงผลกระทบ  
ตอตัวสินคา

• ความเสี่ยงหากมีการจัดการระบบ Cold Chain ที่ไมดี

 เกิดความสูญเสียของสินคา (Food loss and waste) ซึ่งสงผลตอตนทุนสินคา

 เกิดอันตรายตอผูบริโภค และสงผลกระทบตอภาพลักษณของสินคา

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



• ขั้นตอนในการดําเนินโครงการ

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



• องคประกอบ (ราง) มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก

 การรับสินคา

 ระหวางการขนสง

 การสงมอบสินคา

กิจกรรมสนับสนุน

 มาตรฐานรถหองเย็นและการบํารุงรักษา

 ความสะอาดและความปลอดภัย

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การจัดการเหตุฉุกเฉิน

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



• องคประกอบ (ราง) มาตรฐาน

• การรับสินคาจากผูวาจาง

 การประเมินขอบเขตการรับจางงาน

 การวางแผนการขนถาย การขนสง และ

การสงมอบสินคา 

 การรับสินคา

 การลําเลียง/ขนถายสินคา

 การจัดวาง/จัดเรียงสินคาบนรถหองเย็น

กิจกรรมการขนสง (หลัก)

• ระหวางการขนสง

 การควบคุมอุณหภูมิระหวางการขนสง

• การสงมอบสินคา

 การตรวจสอบกอนสงมอบสินคา

 การขนถายสินคา

กิจกรรมการขนสง (สนับสนุน)

• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การฝกอบรม

 การตรวจสุขภาพ

• มาตรฐานรถหองเย็นและการบํารุงรักษา    

 มาตรฐานของสวนประกอบรถหองเย็น

 การตรวจสอบและบํารุงรักษา

• ความสะอาดและความปลอดภัย

 การทําความสะอาดของตูหองเย็น

 มาตรการความปลอดภยัของตัวรถและ

สินคา 

• การจัดการเหตุฉุกเฉิน

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



กิจกรรมที่ 1 การรับสินคา

1.1 ผูใหบริการควรมีการประเมินขอบเขตการจางงาน ณ ที่ทําการของผูวาจาง 

1.2 การวางแผนการลําเลียง/ขนถายสินคา วิธีการขนสงและการสงมอบสินคา

ผูใหบริการควรวางแผนเก่ียวกับวิธีการลําเลียง/การขนถายสินคา วิธีการขนสง และการสงมอบ

สินคา โดยคํานึงถึงเวลา ระยะทาง และคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ

(ราง) มาตรฐาน

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



กิจกรรมที่ 1 การรับสินคาจากผูวาจาง

1.3 การรับสินคา

• การทําความเย็นลวงหนา (Pre-cooling)

 มีการ pre-cooling หองเย็นใหไดอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสินคากอนนํารถไปรับสินคา

• การตรวจสอบกอนรับสินคา (Confirmation of pre-cooling items upon reception)

 ชนิดสินคา

 ปริมาณสินคา

 อุณหภูมิของหองเย็นที่เก็บสินคา (Warehouse)

(ราง) มาตรฐาน

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน
กิจกรรมท่ี 1 การรับสินคาจากผูวาจาง (ตอ)

1.4 การลําเลียง/ขนถายสินคา

• ผูประกอบการตองมีการจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับการขนถายสินคาในรูปแบบตางๆ ดังน้ี

 การขนถายที่ loading dock area 

 การขนถายที่อุณหภูมิ Ambient 

 การขนถายดวย cool box หรืออุปกรณอื่นๆ

 กรณีขนถายสินคาที่ ambient และ cool box หรืออื่นๆ ตองมีการทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิของสินคา

• บรรจุภัณฑที่ใชในการจัดเรียงสินคา

 ผูประกอบการขนสงควรใหบริการดานบรรจุภัณฑ (เชน ตะกรา/ rack) ในการบรรจุสนิคาระหวางการขนสงเพื่อรักษา

คุณภาพสินคา 

 กรณีเปนการรวบรวมสินคาที่ตางประเภท (Consolidation) และอุณหภูมิทีใ่ชในการจัดเก็บตางกัน ผูประกอบการตองมี

มาตรการในการควบคุมอุณหภูมิของสนิคาแตละประเภทใหไดมาตรฐาน

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



กิจกรรมท่ี 1 การรับสินคาจากผูวาจาง (ตอ)

1.5  การจัดวาง/จัดเรียงสินคาบนรถหองเย็น

• การจัดวางสินคาในรถหองเย็น

 ผูประกอบการตองมีแนวปฏิบัติในการจัดเรียงสินคาเพื่อใหอากาศภายในตูหองเย็นสามารถถายเทได         

ทั้งดานบน ดานลาง ดานขาง และดานหลังของหองเยน็

(ราง) มาตรฐาน

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



กิจกรรมที่ 2 การขนสง

การควบคุมอุณหภูมิระหวางการขนสง 

• ผูประกอบการขนสงควรกําหนดชวงอุณหภูมิ (Range) ที่เหมาะสมกับตัวสินคาตามที่ตกลงกับผูวาจาง

• มีการติดตั้งเทคโนโลยีที่ใชในการติดตามอุณหภูมิในหองเย็น เชน GPS, Data Locker และ/หรือ RFID 

เพื่อเฝาสังเกตและบันทึกอุณหภูมิตลอดการขนสง

(ราง) มาตรฐาน

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน

กิจกรรมที่ 3 การสงมอบสินคา

3.1 การตรวจสอบกอนการสงมอบสินคา

 ชนิดสินคา

 จํานวนสินคา

 อุณหภูมิภายในรถหองเย็น

3.2 ผูประกอบการตองมีการจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับการขนถายสินคาในรูปแบบตางๆ ดังนี้

 การขนถายที่ loading dock area 

 การขนถายที่อุณหภูมิ Ambient 

 การขนถายดวย cool box หรืออุปกรณอ่ืนๆ

 กรณีขนถายสินคาที่ ambient และ cool box หรืออ่ืนๆ ตองมีการทดสอบประสิทธิภาพ   
ในการรักษาอุณหภูมิของสินคา

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน

กิจกรรมที่ 4 สวนประกอบรถหองเย็น
และการบํารุงรักษาอุปกรณ

4.1 สวนประกอบของรถหองเย็น

• ตูหองเย็น

• ระบบทําความเย็น

 สารทําความเย็น

 เคร่ืองทําความเย็น

• อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 4 สวนประกอบรถหองเย็นและการบํารุงรกัษาอุปกรณ (ตอ)

• สวนประกอบของรถหองเย็น - ตูหองเย็น

ผนังดานนอก

ผนังดานใน

ฉนวนกัน

ความรอน

o ผนังดานนอก

 วัสดุท่ีทนตอแรงกระแทก เชน อลูมิเนียม/ไฟเบอร

o ผนังดานใน

 วัสดุทนกรด เชน สแตนเลส เพ่ือปองกันการกัดกรอนจาก

การทําปฏิกิริยากับตัวสินคาและสารทําความสะอาด

 ปมลอนท่ีพื้นและผนัง เพื่อใหอากาศเย็นถายเทไดสะดวก

 มุมตางๆ ภายในหองเย็นตองโคงและเรียบ เพ่ืองายตอการ

ทําความสะอาด

o ฉนวนกันความรอน

 ใชวัสดุท่ีกันความรอนไดดี เชน Polyurethane Foam 

(PUF)

 มีการทดสอบความหนาแนนของฉนวนกันความรอน

 มีการทดสอบคาการนําความรอน 

(Thermal Conductivity หรือ K-Value) 

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 4 สวนประกอบรถหองเย็นและการบํารุงรกัษาอุปกรณ (ตอ)

• สวนประกอบของรถหองเย็น - ตูหองเย็น

ทอระบายน้ํา

มานพลาสติก

o ทอระบายน้ํา

 อยางนอย 1 จุดที่มุมของตูหองเย็น

 มี Screw type Cap ดานนอก

 มี Removeable plug ดานใน

o มานพลาสติก

 Food Grade

 ทนความเย็นและแรงกระแทก

 ความหนาเหมาะสม

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน
กิจกรรมท่ี 4 สวนประกอบรถหองเย็นและการบํารุงรักษาอุปกรณ (ตอ)

• สวนประกอบของรถหองเย็น - สารทําความเย็น

 สารทําความเย็นตองสอดคลองกับ Montreal Protocol (พิธีสารมอนทรีออล) วาดวยสารทําลายชั้นบรรยากาศ

โอโซน

 ตองใชสาร CFC-Free (สารที่ปราศจากคลอโรฟลูโอโรคารบอน)

 ควรใชสาร HCFC-Free (สารที่ปราศจากไฮโดรคลอโรฟูออโรคารบอน)

• สวนประกอบของรถหองเย็น - เครื่องทําความเย็น

 ควรใชการขับระบบความเย็นแบบ Sub-Engine

 ขนาดของ Compressor, evaporator, switch ควบคมุ และ voltage stabilizer ตองมีความเหมาะสมกับตัวรถ, 

ปริมาณการขนสงและอุณหภูมิสินคา เพื่อรักษาอุณหภูมิใหคงที่ตลอดการขนสง

 ควรติดตั้งระบบสํารองในการขับระบบความเย็นดวยมอเตอรไฟฟา

Chilled : R-134A

Frozen : R-404A 

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน
กิจกรรมท่ี 4 สวนประกอบรถหองเย็นและการบํารุงรักษาอุปกรณ (ตอ)

• สวนประกอบของรถหองเย็น - อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ

 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ

 ติดต้ัง Sensor อยางนอย 1 จุด ที่ตําแหนง Air Return (inlet) (ดานใต Cooling Unit)

 Sensor ตองถูกเช่ือมตอกับอุปกรณ Record Data อยางเหมาะสม

 มีการกําหนดความถ่ีในการทวนสอบและสอบเทียบประสิทธิภาพของอปุกรณตรวจวัดอุณหภูมิอยางเหมาะสม 

(Verification and Calibration)

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน

กิจกรรมท่ี 4 สวนประกอบรถหองเย็นและการบํารุงรักษาอุปกรณ (ตอ)

• สวนประกอบของรถหองเย็น - การรายงานผล

 มีการติดต้ังหนาจอแสดงผลอุณหภูมิแบบดิจิทัลที่หองคนขับ

 มีการติดต้ังระบบแจงเตือนในหองคนขับ ในกรณีอุณหภูมิหองเย็นอยูในชวง (Range) ที่ไมไดมาตรฐาน

 ควรมีการรายงานผลไดแบบ Real time (อานคาอุณหภูมิไดทั้งแบบกราฟ และตัวเลข)

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน

กิจกรรมท่ี 4 สวนประกอบรถหองเย็นและการบํารุงรักษาอุปกรณ (ตอ)

4.2 การบํารุงรักษา

• จัดทําแนวทางปฏิบัติในการตรวจเช็คประสิทธิภาพของตัวรถและอุปกรณ กอนนํารถออกไปใชงาน เชน

 ความพรอมของเครื่องทําความเยน็ เชน สายพาน compressor

 ความพรอมของอุปกรณควบคุมความเยน็ เชน หนาจอแสดงอุณหภูมิที่หองคนขับ

 ความพรอมของหองเยน็

 คิ้วยางขอบประตู

 มานพลาสติก

 ทอระบายนํ้าทิ้งตองถูกปดตลอดเวลา 

• จัดทําแผนและแนวทางปฏิบัติการบํารุงรักษารถและอุปกรณตางๆ เชน รายสัปดาห รายเดือน และรายป

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน
กิจกรรมท่ี 5 ความสะอาดและความปลอดภัยของตัวรถและสนิคา

5.1 ความสะอาดตัวรถ

• มีการจัดทําแนวปฏิบัติในการทําความสะอาดหองเย็น

• สารเคมีที่ใชทําความสะอาดภายในหองเย็นตองเปนชนิด food grade

5.2 ความปลอดภัยของตัวรถและสินคา

• ควรมีการติดต้ัง sensor และกลองที่ประตูดานหลัง พรอมสามารถทําการล็อคดวยหนาจอในหองโดยสารของคนขับ

เพื่อใหคนขับสามารถเฝาดูประตูดานหลังระหวางเดินทางได

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6.1 การจัดอบรมบุคลากร (Provision of personnel training)

• พนักงานขับรถควรไดรับการอบรมเก่ียวกับเร่ืองตางๆ ที่เสริมสรางศักยภาพในการขนสงสินคา

เกษตรและอาหาร เชน

 ความรูดานสุขลักษณะสวนบุคคล

 วิธีการใช การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมอุณหภูมิ

 วิธีการแกไขซอมแซมอุปกรณควบคุมอุณหภูมิเบื้องตน 

 วิธีการทําความสะอาดหองเย็น

 วิธีการลําเลียงและการขนถายสินคาที่เหมาะสม

 วิธีการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ)
6.2  การตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ

• พนักงานขับรถควรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป

• พนักงานขับรถที่ตองสัมผัสกับสินคาไมควรมีโรคติดตอ หรือโรคที่นารังเกียจ หรือเปนพาหะนําโรคติดตอ
ตามที่ประกาศโดยกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2522 เชน

 วัณโรคในระยะอันตราย

 โรคเทาชาง

 โรคผิวหนังที่นารังเกียจ

 โรคเร้ือน

 โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ

• ไมควรใหพนักงานขับรถที่ปวยดวยโรคทางเดินอาหาร เชน ทองรวง ปฏิบัติหนาที่ที่ตองสัมผัสกับสินคา 

(ราง) มาตรฐาน

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ)

6.3  สุขลักษณะสวนบุคคลของพนักงานขับรถ (Personal Hygiene)

• การแตงกาย

• การรักษาความสะอาดสวนบุคคล
• พนักงานขับรถไมทําการอยางใดอยางหนึ่งที่ไมเหมาะสมตอการรักษาความสะอาดในการ

ขนสง เชน บวนน้ําลาย หรือสูบบุหร่ี ในขณะทําการขนถายสินคา

(ราง) มาตรฐาน

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



(ราง) มาตรฐาน
กิจกรรมท่ี 7 การจัดการเหตุฉุกเฉิน

7.1 แผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมปญหาดังตอไปน้ี

• กรณีเครื่องยนตขัดของระหวางการขนสง และมีผลตอการทําอุณหภูมิภายในหองเย็น (เชน มีรถสํารอง หรือ มีการ

ใหบริการซอมบํารุงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จาก supplier) 

• กรณีมีการสงลาชาหรือไมเปนไปตามแผน 

• ทุกครั้งที่มีเหตุการณผิดปกติเกิดข้ึน ทางผูประกอบการขนสงตองทําการตรวจสอบหาสาเหตุและมาตรการแกไข       

เพื่อปองกันการเกิดเหตุการณซํ้า (Corrective and Preventive Action)

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ
การขนสงสินคาเกษตรและอาหารดวยรถบรรทุก



การพัฒนาสถานีขนสงสินคาจังหวัดชายแดน



Master Plan การพัฒนาสถานีขนสงสินคา 22 แหง

แมสาย เชียงของ

นครพนม

สถานีขนสงสนิคาชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 แหง
พุทธมณฑล คลองหลวง รมเกลา เปดใหบริการต้ังแต พ.ศ. 2543

สถานีขนสงสนิคาจังหวัดชายแดน 11 แหง
- ศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสนิคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย

- ศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม

- เชียงราย (แมสาย) ตาก หนองคาย มุกดาหาร สงขลา นราธิวาส 

กาญจนบุรี สระแกว ตราด

สถานีขนสงสินคาเมืองหลัก 8 แหง
เชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลก ขอนแกน อุบลราชธานี 

นครราชสีมา ปราจีนบุรี สุราษฎรธานี



แนวคิดในการพัฒนาสถานีขนสงสินคาจังหวัดชายแดน

• รองรับการเปลี่ยนหัวลาก-หางพวง ระหวาง

รถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกจากตางประเทศ 

(Transhipment) และสนับสนุนการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบ (Intermodal Transportation)

• รองรับกิจกรรมศุลกากร และการตรวจปลอยสินคา 

(CIQ) แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

• สามารถพัฒนาเปนพ้ืนที่ควบคุมรวมกัน 

(Common Control Area: CCA) รองรับการ

ตรวจปลอยรวมกัน ระหวางเจาหนาที่ไทยและ

เจาหนาที่ตางประเทศ

• องคประกอบหลัก : ลานเปล่ียนถายและขนถาย 

อุปกรณยกขนสินคาและตูสินคา พ้ืนที่รองรับกิจกรรม

และพิธีการทางศุลกากร
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แบบผังบริเวณศนูยเปลีย่นถายรูปแบบการขนสงสนิคาเชยีงของ

1.  อาคารคลงัสินค้าศุลกากร

2.  อาคารหอพกั

3.  อาคารคลงัสินค้าทณัฑ์บน

4.  อาคารคลงัสินค้าขาออก

5.  อาคารบริหารงานส่วนกลาง

6.  ลานจอดรถ/เปลีย่นหัวลาก หางลาก

8.  โรงอาหารส่วนบริหารงานกลาง

9.  อาคารซ่อมบํารุงส่วนบริหารงานกลาง

10. อาคาร CFS หลงัที ่1

12. อาคารสํานักงานฝ่ายปฏิบัตกิาร

14.  ลานกองตู้คอนเทนเนอร์

15. โรงอาหารส่วนปฏิบตังิาน

13.  อาคารคลงัสินค้าขาเข้า
17.  อาคาร CCA

11. อาคาร CFS หลงัที ่2
7.ลานจอดรถบรรทุกและหัวลาก (Trailer 

Parking) และพืน้ทีบ่ริการหัวปลัก๊ชาร์ตไฟ

ตู้เกบ็สินค้าห้องเยน็ (Reefer Container) 

18.  อาคาร x-Ray

16.  อาคารซ่อมบํารุงเคร่ืองจกัรกล

ส่วนต่อขยายในอนาคต

1 2
3

4
5

6

7

8

9 10

11
12

14

13
1715

16 18

x

x

ระยะที ่1 เปิดให้บริการปี 63

ระยะที ่2 เปิดให้บริการปี 66

ส่วนต่อขยายในอนาคต

จํานวน 336 ไร 1 งาน 80.5 ตารางวา

7.ลานจอดรถบรรทุกและหัวลาก (Trailer 

Parking) และพืน้ทีบ่ริการหัวปลัก๊ชาร์ตไฟ

ตู้เกบ็สินค้าห้องเยน็ (Reefer Container) 

จาํนวน 12 ปลัก๊



ศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย

• เปนโครงสรางพืน้ฐานดานการขนสง อํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคา ระหวาง ไทย – สปป.ลาว – จีน    
ผานเสนทาง R3A รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนสง      
สูระบบราง ผานแนวรถไฟทางคู เดนชัย-เชียงราย-เชียงของ

• เปนศูนยกลางการขนสงสนิคาในภาคเหนือ    
(Northern Logistics Hub)

• มีความกาวหนาของการกอสราง รอยละ 36.214
(ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2561)

• คกก. PPP เห็นชอบในหลกัการใหเอกชนรวมลงทุน      
ในโครงการฯ เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 
(เอกชนลงทุนคาอุปกรณยกขน งานระบบ และ O&M)

• มีแผนในการเปดใหบริการในชวงตนป พ.ศ. 2563
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แบบผังบริเวณศนูยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม

1. อาคารอํานวยการกลาง (Main Office)

2. อาคารสํานักงานขนสงทางบก (Land Transport Office)

3. อาคารตรวจควบคุมรวม (Common Control Area: CCA)

4. อาคารรวบรวมและกระจายสินคา (Distribution Center: DC)

5. อาคารคลังสินคาท่ัวไป (Warehouse)

6. อาคารคลังสินคาศุลกากร (Customs Warehouse)

7. อาคารซอมบํารุง (Maintenance Workshop)

8. อาคารท่ีพักอาศัย (Residential Building)

9. จุดตรวจทางเขา-ออก (Checking Point)

10. โรงอาหารสําหรับเจาหนาท่ี (Staff Canteen)

11. โรงอาหารบริการท่ัวไป (General Canteen) 

12. หองน้ําสาธารณะ (Public Toilet)

13. หองควบคุมระบบไฟฟา (Electric & MDB. Building)

14. สถานีชั่งน้ําหนัก (Weight Station)

15. ลานจอดรถบรรทุกและหัวลาก (Trailer Parking) และพ้ืนท่ีบริการ

หัวปลั๊กชารตไฟตูเก็บสินคาหองเย็น (Reefer Container)

16. ลานกองเก็บตูสินคา (Container Yard)

17. ลานจอดรถสินคาอันตราย (Dangerous Goods Parking)

18. ลานพิธีการศุลกากร (Common Control Area: CCA)

19. ลานจอดรถยนต (Car Parking)

ดานศุลกากร

นครพนม

1
2

8
3

7
10 12

13
1114

9

19

15

16
18

17

สปป.

ลาว
ประเทศ

ไทย

9

4
6

9

5

4

แนวเสนทางโครงการพัฒนาถนน นพ.3008

จํานวน 115 ไร 1 งาน 34 ตารางวา

15.ลานจอดรถบรรทุกและหัวลาก (Trailer 

Parking) และพืน้ทีบ่ริการหัวปลัก๊ชาร์ตไฟ

ตู้เกบ็สินค้าห้องเยน็ (Reefer Container) 

จาํนวน 30 ปลัก๊



ศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม

• เปนโครงสรางพืน้ฐานดานการขนสง อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา ระหวาง ไทย – สปป.ลาว 
– เวียดนาม – จีนตอนใต ผานเสนทางสาย R12

• รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสูระบบราง ผานแนวรถไฟทางคู สายบานไผ – นครพนม

• กรมการขนสงทางบก ไดรบังบประมาณสาํหรบัการเวนคืนที่ดนิและกอสรางเรียบรอยแลว

• คกก. PPP เห็นชอบในหลกัการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการฯ เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 
(เอกชนลงทุนกอสรางอาคารบางสวน คาอุปกรณยกขน งานระบบ และ O&M ตลอดระยะเวลา 30 ป)

• มีแผนในการเปดใหบริการในชวงตนป พ.ศ. 2564



เปดโอกาสใหเอกชนเขารวมลงทุน (PPP)

• เปดโอกาสใหเอกชนเขารวมลงทุน 

ในการพัฒนาสถานีขนสงสินคา

ภูมิภาค ท้ัง 19 แหง

• ภาครัฐ เปนผูลงทุนคาเวนคืนท่ีดิน 

พรอมลงทุนทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

• ภาคเอกชน ทําหนาท่ีบริหารจัดการ 

พรอมบํารุงรักษา (Operation and 

Maintenance)



แผนงานโครงการ
ปงบประมาณ

53-57 58 59 60 61 62 63 64 65

ศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบ

การขนสงสินคาเชียงของ

จ.เชียงราย

ศูนยการขนสงชายแดน

จ.นครพนม

สถานีขนสงสินคา

จังหวัดชายแดน

สถานีขนสงสินคา

เมืองหลัก

FS, DD

FS: ศึกษาความเปนไปได       DD: ออกแบบรายละเอียด       PPP: การศึกษาและดําเนินการตาม พ.ร.บ. รวมทุนฯ 2556

จัด

กรรมสิทธิ์ กอสรางจายคาทดแทน

PPP ม.33PPP ม.25

FS, DD

DDFS

FS DD

PPP ม.33PPP ม.25

จัดกรรมสิทธิ์ กอสราง

จัด

กรรมสิทธิ์
PPP ม.25 PPP ม.33

กอสราง
จายคา

ทดแทน

PPP ม.25
จัด

กรรมสิทธิ์
PPP ม.33

กอสราง
จายคา

ทดแทน

จายคา

ทดแทน

สถานะปจจุบัน

MASTER PLAN TIMELINE



Tel : 0-2271-8490

e-mail : develop_dlt@hotmail.com

www.thaitruckcenter.com/tdsc

สํานักการขนสงสินคา

กรมการขนสงทางบก


	มาตรฐานการขนส่งสินค้า Cold Chain ด้วยรถบรรทุก�สัมมนา “โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของระบบ Cold Chain”
	Slide Number 2
	มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
	สถิติจำนวนผู้ประกอบการและจำนวนรถที่ได้รับการรับรอง  Q Mark
	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Q Mark �(ปี 2553 – ปัจจุบัน)
	มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกก้าวหน้า (Q Advance)
	โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ�การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	ขอบเขตการศึกษา
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน
	Master Plan การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 22 แห่ง
	แนวคิดในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน
	Slide Number 36
	ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
	Slide Number 38
	ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม
	เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP)
	Slide Number 41
	Slide Number 42

