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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
รายงานการศึกษาวิจัยกระบวนการและขั้นตอนของการจัดงานไมซ์ กรณีศึกษางานประชุมนักวิชาการ
อ้อ ยและน้้ า ตาลนานาชาติ ครั ้ง ที ่ 29 (XXIX ISSCT 2016 Congress) มีว ัต ถุป ระสงค์ห ลัก 3 ประการ
ประกอบด้วย (1) เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการจัดงานไมซ์ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคของการจัด งานไมซ์ และ (3) เพื่อน้าองค์ความรู้ด้านไมซ์โลจิสติกส์ที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่แก่
ผู้เกี่ยวข้อง ด้าเนินการศึกษาวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน
การสังเกตการณ์โดยการลงพื้นที่ภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การประมวลความคิดเห็น
จากการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด้าเนินการจัดงานประชุม
นักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (XXIX ISSCT 2016 Congress) โดยได้น้าข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประมวลรวมกับผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับ การจั ดกิจ กรรมไมซ์ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังได้น้าผลการศึกษาวิเคราะห์ข้างต้นมา
เทียบเคียงกับข้อมูลจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการจัดงานไมซ์
ทั้งนี้ เพื่อ ให้ ส ามารถบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ที่ ได้ ก้า หนดไว้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพและเหมาะสม ตลอดจนเพื่ อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้โดดเด่นในระดับภูมิภาค
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้้าตาลรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีการกระจายก้าลังการผลิตน้้าตาล
ออกไปทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการผลิตน้้าตาลมากที่สุด ประมาณร้อยละ
46.91 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ตลาดน้้าตาลโลกมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ท้าให้อุตสาหกรรมอ้อยและ
น้้าตาลของไทยที่เคยมีความได้เปรีย บด้านต้นทุนการผลิตที่ต่้ากว่า ก้าลั งจะสูญเสี ยความได้เปรียบในการ
แข่งขันในตลาดโลก แต่อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลของไทยก็ยังสามารถเติบโตต่อไปได้ด้วยดี เนื่องจากความ
ต้องการใช้น้าตาลในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับผู้ผลิตในหลายประเทศที่ต้นทุนการผลิต
สูงกว่าไทยได้ลดก้าลังการผลิตลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนี้การพัฒนาศั กยภาพการ
แข่งขันอุตสาหกรรมน้้าตาลโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตน้้าตาลในตลาดห่วงโซ่อุปทาน จึง
มีความส้าคัญและมีความจ้าเป็น อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้้าตาลไทย
การปร ะชุ ม วิ ช าการอ้ อยและ น้้ า ตาล นานาช าติ ( International Society of Sugar Cane
Technologists Congress) จัดขึ้นครั้ งแรกในปี 2467 และมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี โดยสถานที่
จัดการประชุมฯ จะหมุน เวีย นระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมนักวิช าการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ การ
ประชุมฯ ครั้งที่ 27 จัดขึ้น ณ เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ประเทศไทยโดยตัวแทนสมาคมนักวิชาการ
อ้ อ ยและน้้ า ตาลแห่ ง ประเทศไทย (Thailand Society of Sugar Cane Technologists: TSSCT) ร่ ว มกั บ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ้ากัด ได้รับการคัดเลือกในการประมูลสิทธิ์การจัดงาน
อ้อยและน้้าตาล ครั้งที่ 29
ส้าหรับงานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (XXIX ISSCT 2016 Congress) จัด
ขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “Sufficient and Sustainable
Agri-Sugarcane from Small Farmers to Global Exporters” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล โดยการประชุมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การน้าเสนอผลงาน
__________________________________________________________________________________
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วิชาการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล และ (2) งานแสดงสินค้า (Exhibition) เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้
ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
การด้าเนินงานการจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (XXIX ISSCT 2016
Congress) ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมประมาณ 22 หน่วยงาน
โดยช่ ว งการเตรี ยมงาน (Planning) มีกิจ กรรมที่ส้ าคัญ คือ การจัดท้าข้อเสนอการจัดงานเพื่อน้าเสนอต่อ
สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ในการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้จัดงาน การด้าเนินการในขั้นตอนนี้
ต้องศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัด ประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ การศึกษา
วิเคราะห์คู่แข่งที่จะยื่นประมูลสิทธิ์การจัดงาน สาระส้าคัญของข้อเสนอการจัดงาน ประกอบด้วย งบประมาณที่
ใช้ในการจัดประชุม ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน การจัดกิจกรรม
ในระหว่างการจัดงาน ระบบโลจิสติกส์และระบบสนับสนุนการจัดงาน รวมทั้งต้องรณรงค์หาเสียงขอรับการ
สนับสนุนการจัดงาน หน่วยงานที่มีบทบาทส้าคัญในการด้าเนินงานขั้น ตอนเตรียมการ ประกอบด้วย สมาคม
นักวิช าการอ้อยและน้้าตาลแห่ง ประเทศไทย (TSSCT) ส้านักงานส่ง เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(สสปน. - TCEB) ผู้จัดงาน (PCO) ได้แก่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ้ากัด ซึ่งต้อง
ร่วมท้างานกันอย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานของการไว้วางใจและการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน (Pre-show) ซึ่งด้าเนินการล่วงหน้าประมาณ 1 ปี ผู้จัดงาน
จะรั บ สมั ค รผู้ เ ข้ าร่ ว มงานทั้ ง ที่ เ ป็ น ผู้ แ สดงสิ น ค้ า (Exhibitor) และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม (Delegate) เป็ น การ
ล่วงหน้า ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ส่วนใหญ่เป็น
เป็นพลเมืองของประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้้าตาล ได้แก่ ประเทศในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา สหภาพยุโรป
เมื่อมีการตอบรับการเข้าร่วมงานแล้ว ผู้แสดงสินค้า ต้องจองบูธ รวมถึงผู้ เข้าร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติ ต้อง
ด้าเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่าโดยยื่นขอวีซ่าในสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจ้าประเทศนั้น ๆ หรือ
ประเทศใกล้เคียง
ขั้นตอนนี้ด้าเนินการควบคู่กันกับการติดต่อผู้รับขนระหว่างประเทศ หรือ Freight Forwarder เพื่อให้
ด้าเนินการเกี่ยวกับ การน้าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงการตรวจสอบพิกัดศุลกากรด้วย ผู้แสดงสินค้า
สามารถเลือกใช้วิธีการน้าเข้าโดยใช้ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) ได้ หรืออาจใช้การน้าเข้าโดยวิ ธีปกติ
ซึ่งจะท้าให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องจักรในโรงงานอ้อยมีขนาดใหญ่และมีน้าหนัก
มาก ผู้แสดงนิทรรศการส่วนใหญ่ใช้วิธียืมสินค้าที่มีผู้ซื้อแล้วมาจัดแสดง
การจัดงานครั้งนี้จัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
หรือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดงานจึงต้องประสานงานการเตรียมการจัด
งานกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการเตรียมความพร้อมด้าน
อาหารและเครื่ องดื่ม การเตรีย มความพร้อมด้านสถานที่ห้ องประชุม การประสานงานกับ โรงแรมที่พักใน
จังหวัดเชียงใหม่ การประสานงานเตรียมการด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการช่วงการจัดงานซึ่งต้องมีการฝึกอบรมระยะสั้น การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เ พื่ออ้านวยความสะดวกด้านการจราจร การประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดเชียงใหม่
เตรียมตัวร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน การประสานงานกับสนามบินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ ในขั้นตอนดังกล่าวสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลแห่งประเทศไทย (TSSCT) ต้องประสานงาน
ขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลด้วย
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กิจกรรมระหว่างจัดงาน (During Show) ประกอบด้วย การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมงาน พิธีเปิด การแถลงข่าว การอ้านวยความสะดวกในส่วนแสดงสินค้า การน้าเสนอบทความในห้อง
ประชุม และการจัดท้าจดหมายข่าวในแต่ละวัน การด้าเนินงานในส่วนกิจกรรมที่ด้าเนินการหลังจบงาน (Post
Show) ประกอบด้วย การรื้อถอนบูธ การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปยังสถานที่ของผู้แสดงสินค้า
การน้าเครื่องจักรออกนอกราชอาณาจักร การสรุปและการประเมินผลการจัดงาน
ประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ประมวลได้จากกรณีศึกษาการจัด งานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาล
นานาชาติ ครั้งที่ 29 (XXIX ISSCT 2016 Congress) ประกอบด้วย การจัดท้าข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณาเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมที่ ต้องอาศัยข้อมูลและต้องศึกษากฎระเบียบของสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาล
นานาชาติเป็นการเฉพาะ ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล ความไม่
พร้อมของบุคลากรและการจัดกิจ กรรมสนับสนุนในจังหวัดเชียงใหม่ ท้าให้ต้องใช้บุคลากรจากกรุงเทพฯ
เป็น ส่วนใหญ่ กระบวนการไมซ์โลจิสติกส์ที่มีความซับซ้อน กระบวนการและขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ที่ยังไม่
สะดวกในกรณีไม่มีสถานทูตและสถานกงสุลไทยประจ้าในประเทศนั้น การขาดแคลนบริษัทจัดการประชุมมือ
อาชีพระดับนานาชาติ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดท้าข้อเสนอ
การจัดงานให้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท้าข้อเสนอการจัดงาน เพื่อก้าหนด
กลยุทธ์ข้อเสนอการจัดงานให้โดดเด่น การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรและระบบการจัดกิจกรรมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมไมซ์ในต่างจังหวัด การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในระดับจังหวัด และการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
อ้านวยความสะดวกด้านการจัดกิจกรรมไมซ์
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
อุตสาหกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติ (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE) หรืออุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมภาคการบริการที่นานักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทยและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย
เป็ น จ านวนมาก โดยปี 2558 มีนั กเดิน ทางไมซ์เข้าสู่ประเทศไทยทั้งสิ้น 1,095,995 คน ก่อให้ เกิดรายได้
หมุนเวีย นในประเทศกว่า 222,712 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 164,467 อัตรา การเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซ์คิดเป็น 0.84% ของ GDP ของประเทศ อีกทั้งอุตสาหกรรมไมซ์ยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ การ
แลกเปลี่ยนนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการลงทุน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วย
ด้วยเหตุที่ป ระเทศไทยตั้งอยู่บ ริเวณกึ่งกลางของภูมิภ าคอาเซียนและมีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานในการเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคกับภายนอก ตลอดจนมีสิ่งอานวยความสะดวกที่พร้อมสาหรับการจัด
กิจ กรรมไมซ์แ ละผู้ ป ระกอบการที่ มีป ระสบการณ์ และความช านาญ ขีด ความสามารถในการแข่ งขัน ของ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยจึงทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมไมซ์ ตัวอย่างเช่น งาน
แสดงสินค้า (Tradeshow) หรือการประชุมวิชาการ (Conference) จาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หลายหน่วยงาน อาทิ กรมศุลากรในการนาเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดง หรือกรมการกงสุลและสานักงานตรวจคน
เข้าเมืองในการขอยกเว้นการตรวจลงตรา กฎหมายและวิธีปฏิบัติดังกล่าวไม่เอื้ออานวยต่อการส่ งเสริมให้
ประเทศไทยเป็น จุดหมายปลายทางของการจัดกิจกรรมไมซ์ การศึกษาวิจัยแนวทางในการแก้ปัญหาด้าน
กฎระเบียบของการจัดงานไมซ์ตามกระบวนการและขั้นตอนโดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง (Exploratory study)
จะนาไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในระยะยาว
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการจัดงานไมซ์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการจัดงานไมซ์
3. เพื่อนาองค์ความรู้ด้านไมซ์โลจิสติกส์ที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ/วิธีกำรศึกษำ/กิจกรรม
1. ศึกษาปัญหา อุปสรรค ที่คาดว่าจะมีจากการจัดงาน อาทิเช่น การอานวยความสะดวกสาหรับการ
เดินทางเข้ามาของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ และการขอใบอนุญาตในการนาของเข้า -ออก สาหรับงาน
ไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐ ของงานไมซ์จานวน 2 งานได้แก่ The Grand METALEX 2016 และ
งานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (XXIX ISSCT 2016 Congress) โดย
เสนอตามแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ที่กาหนดในข้อ 4 โดยงานไมซ์ ทั้งสองจัดขึ้นตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
1-1

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

2. จัดทารายงานสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน และกระบวนการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ออกใบอนุญาต
ต่าง ๆ
3. นาเสนอผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ ประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง
1.4 แนวทำงกำรศึกษำและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรดำเนินงำนวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้จะวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการดาเนินงานที่ผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติเมื่อมีการ
จัดงานแสดงสินค้าหรือการประชุมนานาชาติ (MICE) โดยศึกษาจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันโดยอ้างอิงจาก “รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคสาหรับผู้ประกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ” ปี 2558 ซึ่งได้มีการศึกษาแนวทางการดาเนินการนาเข้าของและการเดิน
ทางเข้าประเทศของนักเดินทางไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานเช่น กรมศุลกากร, กระทรวงอุตสาหกรรม,
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น และจากข้อมูลที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การศึกษากระบวนการและขั้นตอนของการจัดงานไมซ์มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด
ทั้งนี้ ในการศึกษาวิจัยนี้จะเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา (Case Study) เป็นการเฉพาะใน 2 กรณี
ได้แก่
1) งาน The Grand METALEX 2016 : เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีโลหะการใหญ่
ที่สุดในอาเซียน โดยคาดว่าจะมีผู้จัดแสดงงานทั่วโลกกว่า 1,055 บริษัท และมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง
ไทยและต่างชาติกว่า 77,394 คน ณ ศูนย์การประชุมไบเทค
2) งาน ประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (XXIX ISSCT Congress 2016) :
เป็ น งานประชุมนานาชาติเกี่ย วกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอ้อยและ
น้าตาลจากนานาประเทศทั่วโลก โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนจาก 80 ประเทศทั่ว
โลก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
โดยทั้งสองงานจะมีการศึกษาขั้นตอน วิธีการ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เกี่ ยวกับ
การดาเนินกิจกรรมไมซ์ อาทิ การนาเข้าของเพื่อใช้ในการจัดการแสดงสินค้าหรือการประชุม, การเดินทางเข้า
ประเทศของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ, กระบวนการขนส่งสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงสินค้า
หรือการประชุมภายหลังจากที่สินค้าหรืออุปกรณ์นั้นได้ผ่านจุดตรวจศุลกากรแล้ว (เช่น ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งทางบก, การจราจร เป็นต้น) การปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่น หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการดาเนินการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการหลัก คือ
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยจะรวบรวมกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่ผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องประสบ
ในงาน The Grand METALEX 2016 และ งานประชุ ม นั ก วิ ช าการอ้ อ ยและน้ าตาลนานาชาติ ครั้ ง ที่ 29
ตามลาดับ โดยรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ช่วงเวลาได้แก่ 1) ช่วงก่อนการจัดงาน (Pre-Show) 2) ช่วงระหว่างงาน
(During Show) และ 3) ช่วงหลังการจัดงาน (Post Show) โดยใช้ศึกษาจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แล้วจึงดาเนินการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนและการลงพื้นที่ภาคสนามตามความเหมาะสมของแต่
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ละงาน เพื่อจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow) การจัดงานไมซ์ โดยใช้งานแสดงสินค้า
และงานประชุมวิชาการทั้งสองงานเป็นต้นแบบ
การรวบรวมข้อมูล ในทางทฤษฎีและการสั มภาษณ์ตลอดจนการลงพื้นที่ภ าคสนามจะครอบคลุ ม
การศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้
(1) ขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรมไมซ์ เช่น การ
ขอน าของเข้า, การดาเนิ นการเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (VISA) และการออกใบอนุญาต
ทางาน (Work Permit), การขออนุญาตเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ
(ระเบียบการจราจร), หรือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(2) ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บในการติ ด ต่ อ ประสานงานจากทั้ ง ผู้ จั ด งานและหน่ ว ยงานรั ฐ ที่
เกี่ยวข้อง
(3) แนวทางการแก้ไขที่ผู้จัดงานเสนอ
(4) แนวทางการแก้ไขที่หน่วยงานรัฐเสนอ
2. ขั้นตอนการประมวลผลเพื่อการจัดท้าข้อเสนอแนะ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) อย่างเป็น
รูปธรรม
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคเกิดขึ้นในงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการทั้งสองงานข้างต้นเพื่อหา
แนวทางการแก้ไข โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ในพื้นที่ภาคสนามมาประมวลผล
เพื่อให้ได้ผลิตผลจากการวิจัยดังต่อไปนี้
1) แผนการดาเนินงาน (Work Flow) ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไมซ์โดยอ้างอิงตามข้อมูล
จากงาน The Grand METALEX 2016 และงานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติ
ครั้งที่ 29
2) เสนอข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรคที่พบ และ แผนการดาเนินงาน เสนอต่อที่ประชุมร่วมกับ
คณะท างานร่ ว มภาคสนาม (Joint Operating Committee) เพื่ อ หาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะจากภาครัฐและภาคเอกชน 1 ครั้ง
3) จั ด ท าเป็ น รายงานสรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ พ บ ข้ อ เสนอแนะ และแผนการ
ด าเนิ น งาน (Work Flow) ที่ ไ ด้ จ ากงาน The Grand METALEX 2016 และ งานประชุ ม
นักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 และการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทางาน
ร่วมภาคสนาม
4) เก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศต้นแบบด้านไมซ์โลจิสติกส์ (สาธารณรัฐเกาหลี) โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุ ตสาหกรรมไมซ์ และนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ร่ว มกับข้อมูล
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในงานจั ด งาน The Grand METALEX 2016 และ งานประชุ ม
นักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะในการจัดงานไมซ์
ที่เป็นรูปธรรม
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แผนภำพที่ 1.1 แสดงกรอบกำรศึกษำวิจัย
วิธีกำร/ วัตถุประสงค์
1 เพือ่ ศึกษาขั้นตอนและ
กระบวนการจัดงานไมซ์

สสปน.

ผู้จัดงาน (Organizer)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1

ผู้เกี่ยวข้อง

MICE Freight
forwarder

 รวบรวมขั้นตอนกระบวนการจัด
งาน The Grand Metalex และ
XXIX ISSCT Congress 2016
ตั้งแต่ก่อนจัดงาน ระหว่างงาน
และหลังกการจัดงานโดยการ
สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องและ
สังเกตการณ์ในพื้นที่ภาคสนาม
 สารวจกฎหมาย ระเบียบและทาง
ปฏิบตั ิของหน่ วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์
ดังกล่าว

เพือ่ ศึกษาแนวทางการ
แก้ ไขปัญหาและอุปสรรคของการ
จัด3งานไมซ์
2

หน่ วยงานภาครัฐที่
เกีย่ วข้ องในการจัดงาน
ไมซ์

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2

เจ้ าของสถานทีจ่ ดั งาน

output/ outcome
ลดปัญหาและอุปสรรคใน
อุตสาหกรรมไมซ์ ทเี่ กิดขึน้
จากกฎหมาย ระเบียบและ
แนวปฏิบัตภิ าครัฐ
มีค่ มู อื ปฏิบัตงิ านสาหรับการ
จัดกิจกรรมไมซ์
ภาครัฐและภาคเอกชนรู้จัก
อุตสาหกรรมไมซ์ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของ
อุตสาหกรรมไมซ์ มากขึน้

 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการจัดงานไมซ์โดยนา
ข้อมูลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1
มาประมวลผล
 ระดมความคิดเห็นจากการประชุม
กับคณะทางานภาคสนาม (Joint
Operating Committee)
 เก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศ
ต้นแบบ (เกาหลีใต้) เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะด้านไมซ์โลจิสติกส์

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3

3

เพือ่ นาองค์ ความรู้ด้านไมซ์
โลจิสติกส์ ทไี่ ด้ จากการศึกษาไป
เผยแพร่ แก่ ผ้ เู กีย่ วข้ อง
 สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จาก

วัตถุประสงค์ 1 และ 2 เพื่อจัดทา
work flow ของการจัดงานไมซ์
 จัดสัมมนาเผยแพร่ ผลการศึกษาแก่

ผูเ้ กี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ท้ งั
ภาครัฐและภาคเอกชน

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2559)
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1.5 แผนกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาดาเนินโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้น 250 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา รายละเอียดแผนการ
ดาเนินงานปรากฏดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1.1 แผนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม

1

2

3

เดือน
4 5

6

7

1. ทบทวนและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร อาทิ กฎหมาย ระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดงานไมซ์
- ศึกษาและกาหนดรูปแบบการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
2. จัดทาแนวคิด ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และแผนการดาเนินงานของ
โครงการในรายละเอียด
3. จัดส่งรำยงำนแนวทำงกำรดำเนินงำน (Inception Report)
(ภายใน 20 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา)
4. ลงพื้นที่ภาคสนามในงาน The Grand METALEX และงานประชุมนักวิชาการ
อ้อยและน้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 เพื่อเก็บข้อมูลกระบวนการก่อนการจัดงาน
ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงานไมซ์ และปัญหาและอุปสรรคที่พบในการ
จัดงาน
5. ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานไมซ์ทั้ง 2 งาน เพื่อรวบรวม
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดงานไมซ์ และปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดงาน
ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
- กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์
- ดาเนินการสัมภาษณ์
6. จัดส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progress Report)
(ภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา)
7. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการจัดงานไมซ์ตาม 4. และ 5. เพื่อจัดทาจัดทารายงาน
สรุปข้อเท็จจริงขั้นตอนการจัดงานไมซ์ทั้ง 2 งาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค
8. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศต้นแบบด้านไมซ์โลจิสติกส์ (เกาหลีใต้)
เพื่อสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์
9. จัดส่งร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
(ภายใน 180 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา)
10. จัดประชุมร่วมกับคณะทางานร่วมภาคสนาม (Joint Operating Committee)
เพื่อนาเสนอผลการศึกษาและนาข้อคิดเห็นไปปรับปรุงผลการศึกษา
11. นาเสนอผลการศึกษาที่ได้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะทางานร่วมภาคสนาม
แก่คณะกรรมการตรวจรับ
12. จัดส่งร่ำงรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
(ภายใน 250 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา)
13. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยแก่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับ
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1.6 คณะผู้ดำเนินงำนวิจัย
นายวิมล ปั้นคง
นาวสาวปภาวดี ธโนดมเดช
นายดนัย กิติภรณ์
นางสาวปัทมาภัณฑ์ ทองมาก
นางสาวน้าผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
นางสาวรัชนีภรณ์ ปังเส็ง
นางสาวนวลพรรณ แย้มกวีตระกูล
นายจานันท์ ศรีเกตุ
นายปวิธ ดวงสนิท

หัวหน้าโครงการ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ประสานงานและธุรการโครงการ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยวิจัยภาคสนามและกราฟฟิคดีไซน์
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมซ์
2.1 ความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจไทย
อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด ของไทย และมีส่วนสาคัญต่อ
มูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมไมซ์ ของไทยมีการเติบโตอย่างสูงต่อเนื่องกันมา
ตลอดตั้ งแต่ ปี 2553 โดยระหว่ างปี 2553 - 2558 จ านวนนั กเดิน ทางไมซ์ มีอั ตราการเติบ โตเพิ่ม ขึ้น จาก
679,585 คน เป็นจานวน 1,095,995 คน หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 61.27 และรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์เติบโต
จาก 53,515 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 95,875 ล้านบาทในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 79.16
แผนภาพที่ 2.1 จานวนนักเดินทางและมูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2553 - 2558
คน
1,200,000

จานวนนักเดินทางและมูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2553-2558

1,100,000
1,000,000
900,000

70,625
840,054

800,000
700,000
600,000

79,770
895,224

88,485
1,013,502

ล้านบาท
100,000
95,875
1,095,995
90,000

80,800
919,164

80,000
70,000

679,585

60,000

53,515
2553

50,000
2554

2555

จานวนนักเดินทางไมซ์ (คน)

2556

2557

2558

รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (ล้านบาท)

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน). สถิติอุตสาหกรรมไมซ์

ข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
สัดส่วนนักเดินทางไมซ์ที่เดินทางเข้ามาไทยในปี 2558 พบว่าส่วนใหญ่มาจากในทวีปเอเชียมากถึง
ร้อยละ 71.4 รองลงมาเป็นกลุ่มนักเดินทางจากทวีปยุโรป ร้อยละ 12.0 และอเมริกา ร้อยละ 6.2 โดยประเทศ
ที่มีการเดินทางมายั งไทยมากที่สุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ จีน อินเดีย สิ งคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
ตามลาดับ
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แผนภาพที่ 2.2 สัดส่วนนักเดินทางไมซ์ ปี 2558
ประเทศส่งออกนักเดินทางไมซ์มาไทย
สูงสุด 5 ลาดับแรก

สัดส่วนนักเดินทางไมซ์ ปี 2558

Asia
71.33%

Europe
11.99%

Middle East
1.10%
Oceania
2.90%

America
6.19%

Unidentified
5.59%

Africa
0.90%

1.
2.
3.
4.
5.

ประเทศ
จีน
อินเดีย
สิงคโปร์
มาเลเซีย
สหรัฐอเมริกา

จานวน (คน)
109,987
85,426
84,562
71,274
47,360

ที่ ม า: ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ(องค์ ก าร
มหาชน). สถิติอุตสาหกรรมไมซ์

จากข้อมูลปี 2558 เมื่อพิจารณาจานวนนักเดินทางและรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์แยกประเภทตาม
กลุ่ มธุ ร กิ จ ได้ แก่ การประชุ มองค์ ก ร (Meetings) การท่อ งเที่ย วเพื่อ เป็ นรางวัล (Incentive travels) การ
ประชุมวิชาชีพ (Conventions) งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) และงานกิจกรรม
ขนาดใหญ่ (Mega Events) พบว่า
 กลุ่มธุร กิจ ที่มีจานวนนัก เดิน ทางเข้า ไทยมากที่สุด เรียงตามลาดับ ได้แ ก่ การประชุมวิช าชีพ
(ร้อยละ 26.86) การประชุมองค์กร (ร้อยละ 23.95) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (ร้อยละ 23.19)
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (ร้อยละ 15.94) และงานกิจกรรมขนาดใหญ่ (ร้อยละ
10.06)
 กลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศมากที่สุ ดเรียงตามลาดับ ได้แก่ การประชุมองค์กร (ร้อยละ
29.62) การประชุมวิชาชีพ (ร้อยละ 28.52) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (ร้อยละ 16.83) งาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (ร้อยละ 15.87) และงานกิจกรรมขนาดใหญ่ (ร้อยละ 9.17)
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แผนภาพที่ 2.3 จานวนนักเดินทางและรายได้จากกิจกรรม MICE ปี 2558

จานวนนักเดินทางและรายได้จากกิจกรรม MICE ปี 2558
คน

นักเดินทาง

350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

ล้านบาท
รายได้

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

Meetings

Incentives

Conventions

Exhibitions

Mega Events

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน). สถิติอุตสาหกรรมไมซ์

 รายได้ ต่ อหัวที่ไ ด้ จ ากนักเดิ น ทางไมซ์ การจัดกิจกรรมไมซ์แต่ล ะครั้งสามารถสร้างรายได้เข้า
ประเทศจากนั กเดิน ทางได้ เฉลี่ ย 87,478 คนต่อครั้ง โดยการประชุมองค์กร (Meetings) เป็ น
กิจกรรมนักเดินทางมีการใช้จ่ายมากที่สุดครั้ งละ 108,163 บาทต่อคน รองลงมาเป็นการประชุม
วิชาชีพ (Conventions) ครั้งละ 92,873 บาทต่อคน งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
(Exhibitions) ครั้ ง ละ 87,110 บาทต่ อ คน งานกิ จ กรรมขนาดใหญ่ (Mega Events) ครั้ ง ละ
79,676 บาทต่อคน และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travels) ครั้งละ 63,496 บาท
ต่อคน
ตารางที่ 2.1 จานวนนักเดินทางและรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์แยกประเภทตามกลุ่มธุรกิจ 2558
จานวนนักเดินทางและรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์แยกประเภทตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2558
กลุ่มธุรกิจ
จานวนนักเดินทาง
รายได้
รายได้เฉลี่ยต่อหัว
(คน)
(ล้านบาท)
(บาท)
Meetings
262,538
28,397
108,163
Incentive travels
254,125
16,136
63,496
Conventions
294,371
27,339
92,873
Exhibitions
174,652
15,214
87,110
Mega Events
110,309
8,789
79,676
รวมทั้งสิ้น
1,095,995
95,875
87,478
ที่มา: สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน). สถิติอุตสาหกรรมไมซ์ และการคานวณ
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดประชุมวิชาชีพและงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
การจั ดประชุมวิช าชีพ (Conventions) และงานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions)
นับเป็นกิจกรรมสาคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศจากมูลค่าการใช้จ่ายของ
นักเดินทางที่เข้าร่วมงานไมซ์แต่ละครั้งแล้ว ยังส่งผลกระทบทางบวก (Value Added) ต่อภาคส่วนอื่น ๆ ทาง
เศรษฐกิจอีกด้วย
จากผลการศึ ก ษา Economic Impact of MICE in Thailand ของ Frost & Sullivan ที่ น าเสนอต่ อ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในปี 2558 พบว่าการจัดประชุมวิชาชีพนอกจากจะ
ส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ จากมูลค่าการใช้จ่าย 66.4 พันล้านบาทแล้ว ยังส่งผลกระทบทางบวกต่อ
เศรษฐกิจ (Value Added) อีกประมาณ 35.6 พันล้านบาท และยังมีผลจากมูลค่าการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงาน
(VA per Delegate) อีกประมาณ 110,579.2 บาทต่อคน มูลค่าเพิ่มจากกิจกรรม (VA per Event) 12.1 ล้าน
บาทต่อกิจกรรม อีกทั้งยังส่งผลต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า 46,735 ตาแหน่ง
สาหรับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ พบว่ามีผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจจากการใช้จ่าย
ตลอดการจัดงานนั้นมูลค่า 53.1 พันล้านบาท ผลกระทบทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจ (Value Added) อีกรวม
24.4 ล้านบาท ผลจากมูลค่าการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงาน (VA per Delegate) ประมาณ 138,840.4 บาทต่อ
คน มูลค่าเพิ่มจากกิจกรรม (VA per Event) 253.6 ล้านบาทต่อกิจกรรม และส่งผลต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก
กว่า 43,865 ตาแหน่ง
แผนภาพที่ 2.4 งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

ที่มา: Frost & Sullivan. “Economic Impact of MICE in Thailand” เสนอต่อสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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2.2 ขั้นตอนและกระบวนการหลักของการจัดงานไมซ์กรณีศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้ใช้กรณีศึกษาการจัดงานไมซ์ 2 งานเป็นกรณีศึกษาแล้วข้อมูล ที่ได้จากการจัดงาน
กรณีศึกษามาประมวลรวมกับการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไมซ์ ทั้งนี้สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)ได้กาหนดให้คณะผู้ศึกษาวิจัยศึกษาจากกรณีการจัดงาน 2 งาน
ดังต่อไปนี้
2.2.1 การประชุมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติครั้งที่ 29
การจั ดประชุมนั กวิช าการอ้อยและน้ าตาลครั้งที่ 29 จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 8
ธันวาคม 2559 งานดังกล่าวนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วนหลัก ได้แก่
- การน าเสนอผลงานความก้า วหน้าทางวิช าการและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมอ้ อยและน้าตาล
นานาชาติ และการแสดงผลงานวิจัยจากประเทศต่าง ๆ ในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์
- การจัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลตลอด
กระบวนการผลิต และผลพลอยได้ของอ้อยและน้าตาล
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กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดประชุมวิชาชีพและงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
(กรณีศึกษาการประชุมวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติครั้งที่ 29 )
ขั้นตอน
การประมูลสิทธิ์
การจัดงาน
การเตรียมความ
พร้อมก่อนการจัดงาน
(Pre-show)

การดาเนินงาน
ระหว่างการจัดงาน
(During -Show)

การดาเนินงานหลัง
การจัดงาน
(Post -Show)

กระบวนการ
1. การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการจัดงาน
2. การจัดทาข้อเสนอการจัดงาน
3. การรณรงค์หาเสียงสนับสนุน (Lobby)
4. การเข้าร่วมการประมูลสิทธิ์การจัดงาน
1. การเตรียมสถานที่จดั งานกับผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ (ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่)
2. การจัดทางบประมาณการจัดงาน
3. การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (Freight forwarder)
4. การคัดเลือกโรงแรม
5. การคัดเลือก logistic Contractors
6. การขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
7. การประชาสัมพันธ์งาน
8. การพิจารณาคัดเลือก Paper ของ Delegate
9. การขายพื้นที่แสดงสินค้า
10. การขออนุญาตและการนาเข้าสินค้าที่จัดแสดง
11. การประสานงานเรื่อง Visa ของผู้เข้าร่วมงานชาวต่างประเทศ
12. การติดตั้งบูธแสดงสินค้า (เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล)
13. การติดตั้งสินค้าสินค้า (เครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล)
14. การทดสอบระบบแสงและเสียง
15. การต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมงานในสนามบิน
1. การขนส่งผู้เข้าร่วมงานจากโรงแรมไปยังสถานที่จัดงาน
2. การลงทะเบียน Delegate
3. การลงทะเบียน Speaker
4. พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
5. การแถลงข่าว
6. การอานวยความสะดวกในส่วนการแสดงสินค้า
7. การนาเสนอบทความวิชาการในห้องสัมมนา
8. การจัดทา Press release เพื่อประมวลงานแต่ละวัน
1. การรื้อถอนเครืองจักรและบูธออกจากพื้นที่การจัดงาน
2. การขนส่งเครื่องส่งและบูธไปยังสถานที่กาหนด
3. การสรุปผลการจัดงานด้านเทคนิคการจัดงาน
4. การประเมินผลการจัดงาน
5. การรายงานผลงานต่อ ISSCT

ที่มา : จากการประมวลวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัย

__________________________________________________________________________________

2-6

บทที่ 3
กฎระเบียบสำคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัดงำนไมซ์

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

บทที่ 3
กฎระเบียบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดงำนไมซ์
3. กฎระเบียบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดงำนไมซ์
3.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจลงตรำ (Visa) ของนักเดินทำงกลุ่มไมซ์
ด้วยเหตุที่อุตสาหกรรมไมซ์ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ การประชุมองค์กร (Meetings) การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) วัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ของนักเดินทางไมซ์
จึงมีความหลากหลาย แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สามารถทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางได้อย่าง
ชัดแจ้งและสามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเดินทาง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กาหนดประเภทการตรวจลงตรา (Visa) ไว้
6 ประเภท คือ
(1) การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) จากัดให้เฉพาะชาวต่างชาติที่
เดิน ทางเข้ามาในราชาอาณาจั กรไทยเป็ น การชั่ว คราวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่ นกีฬา การเดินทางผ่ าน
ราชอาณาจักรไทยเพื่อไปยังประเภทที่ 3 และการเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจาพาหนะที่เข้ามายังท่า
สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักรไทย
ชาวต่างชาติที่จะขอรับการตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) จะต้อง
มีเงินติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเทียบเท่าเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 10,000 บาท หรือ ครอบครัว
ละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ทั้งนี้ การตรวจลงตรา (Visa) จะมีอายุ 3 เดือน และชาวต่างชาติสามารถพานักใน
ราชอาณาจักรได้ไม่เกินครั้งละ 30 วัน
(2) การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)
การตราลงตราประเภทท่ องเที่ย ว (Tourist Visa) ให้ แก่ ช าวต่างชาติผู้ ป ระสงค์เ ดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ซึ่งขณะเดินทางเข้าราชอาณาจักร ชาวต่างชาติจะต้องมีเงินติด
ตัวคนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท โดยการตรวจลงตรา (Visa) จะ
มีอายุ 3 เดือน หรือ 6 เดือน และชาวต่างชาติสามารถพานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกินครั้งละ 60 วัน
หากเป็นกรณีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวโดยพานักในราชอาณาจักรไม่เกิน 30
วัน และชาวต่างชาติดังกล่ าวเป็ นผู้ มีสั ญชาติของประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ พานักในราชอาณาจักรโดยไม่
จาเป็นต้องขอรับการตราลงตรา (Visa) หรือ ประเทศที่มีความตกลงทวิภาคีกับประเทศไทยในการยกเว้นการ
ตรวจลงตราหนั งสื อเดิน ทางธรรมดา ชาวต่างชาติดังกล่ า วสามารถพั กนักในราชอาณาจักรไทยได้โ ดยไม่
จาเป็นต้องยื่นขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ก่อนการเดินทาง
คนชาติของประเทศที่ได้รับ อนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรโดยไม่จาเป็นต้องขอรับการตราลงตรา
(Visa) ตามหลั ก เกณฑ์ ข องส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง (ผ.30) มี 48 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่
ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บาห์เรน บรูไน แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์
__________________________________________________________________________________
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ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮ่องกง ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น คูเวต ลิกเตนส
ไตน์ ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โอมาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส
การตาร์ สิงคโปร์ สโลวัก สโลวีเนีย สเปน แอฟริกาใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เวียดนาม บราซิล เกาหลีใต้ เปรู1
ส่วนคนชาติของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่มีความตกลงทวิภาคีในการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางกับประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามระยะเวลาที่อนุญาตให้พานักในประเทศ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้รับอนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 14 วัน ได้แก่ กัมพูชา และเมียน
มา
กลุ่มที่ 2 ได้รับอนุญาตให้พักนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ได้แก่ ฮ่องกง สปป.ลาว
มาเก๊า มองโกเลีย รัสเซีย และเวียดนาม
กลุ่มที่ 3 ได้รับอนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล
ชิลี สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู
(3) การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigration Visa)
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigration Visa) จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ (รหัส F) การติดต่อหรือประกอบ
ธุรกิจและการทางาน (รหัส B) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (รหัส IM) การลงทุน
หรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (รหัส IB) การศึกษาดูงานและฝึกอบรมต่าง
ๆ (รหัส ED) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน (รหัส M) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (รหัส R) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือ
สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร (รหัส RS) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ (รหัส EX) การอื่น (รหัส
O) เช่น การเข้ามาใช้ชีวิตบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ การเข้ามาในฐานะคู่ความหรือพยานสาหรับการพิจารณา
ดาเนินคดี การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการรักษาพยาบาล การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอน
นักกีฬาตามความต้องการของทางราชการ การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรกุศลสาธารณะ
(4) การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)
การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa) จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักร
ไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และชาวต่างชาติดังกล่าวจะต้องถือ
หนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต
เท่านั้น
ชาวต่างชาติผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติจะต้องแสดงหนังสือนาจาก
กระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงานหรือองค์กรของ
สหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อ ตาแหน่ง และวัตถุประสงค์การ เดินทางให้
ชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอรับการตรวจลงตรา ชาวต่างชาติผู้ได้รับการตรวจลงตรา
ประเภททูตสามารถพานักในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกินครั้งละ 90 วัน
1

คนชาติบราซิล เกาหลีใต้ และเปรู ได้รับสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน
ในขณะเดียวกัน ทั้ง 3 ประเทศก็มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดากับไทย ซึ่งมีผลให้คนชาติทั้งสามสามารถ
พานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราบ
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(5) การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)
การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa) จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักร
ไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชาวต่างชาติดังกล่าวจะต้องถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทาง
สหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น
ชาวต่างชาติผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer)
จะต้องแสดงหนั งสื อนาจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุ ล /หน่ว ย
ราชการ ของประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงาน หรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ หรือจากหน่วย
ราชการของไทย โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อ ตาแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอรับการตรวจลงตรา ชาวต่างชาติผู้ได้ รับการตรวจลงตราประเภทราชการ
สามารถพานักในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกินครั้งละ 90 วัน
(6) การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
การตรวจลงตราประเภทอั ธ ยาศั ย ไมตรี (Courtesy Visa) จะออกให้ แ ก่ ช าวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มาใน
ราชอาณาจักรไทยเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อกิจการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาประจาการในราชอาณาจักรไทยในการปฏิบัติหน้าที่
ทางทูต หรื อกงสุล หรื อราชการ โดยชาวต่างชาติจะต้องเป็นผู้ ถือหนังสื อเดินทางทูตหรือหนังสื อเดินทาง
ราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer)
- เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล
หรือหน่วยงานของรัฐ โดยชาวต่างชาติสามารถใช้หนังสือเดินทางธรรมดาเพื่อขอรับการตรวจลงตราประเภท
อัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa) ได้
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงไม่ได้กาหนดการตรวจลงตรา (Visa) ให้แก่
นักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นการเฉพาะ ดังนั้นนักเดินทางกลุ่มไมซ์จึงต้องพิจารณาขอรับการตรวจลงตรา ( Visa)
ตามวัตถุประสงค์การเดินทางของตน โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
พระราชบัญญัติ การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ได้ให้ นิยามคาว่า “ทางาน” หมายถึง การ
ทางานโดยใช้กาลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม” ดังนั้นการทางานจึงมี
ขอบเขตกว้าง วัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ซึ่งก็คือการเดินทาง
เพื่อทาธุรกิจ (Business traveler) จึงเข้าข่ายการทางานตามนิยามของพระราชบัญญัติฯ ด้วย
อย่างไรก็ดี ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการทางานตามพระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2551 ประกาศว่ า กิ จ กรรมดั ง ต่ อ ไปนี้ ไม่ เ ข้ า ข่ า ยการท างานตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
-

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา
กิจกรรมการเข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า
กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมธุรกิจ หรือพบปะเจรจาธุรกิจ
กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและวิชาการ
กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค
กิจกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า
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- กิจกรรมการเข้าร่วมป ระชุมคณะกรรมการบริษัทตน
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อร่วมกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศฯ
สามารถขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทนักท่องเที่ยว แต่หากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ร่วมกิจกรรมอื่นที่มิได้
รับการยกเว้นตามประกาศฯ จะต้องขอรั บการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigration Visa)
เพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทางาน
3.2 กฎหมำยและระเบียบที่เ กี่ ยวข้อ งกับ กำรน ำเข้ำ สิ่งของเพื่ อใช้ใ นกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
(Exhibition) และกำรประชุม (Convention)
การนาเข้าสิ่งของเพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการรวมถึงการแสดงสิ นค้า (Exhibition) และ การ
ประชุม (Convention) ในประเทศไทย เช่น ตัวอย่างสินค้า, แผ่นพับ, ใบปลิว เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วผู้นาเข้า
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นเดียวกับการนาเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานต่าง ๆสาหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทด้วย เช่น เครื่องจักรหรืออุปกรณ์บางชนิดต้อง
ได้รับอนุญาตจากสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การนาเข้าสิ่งของเพื่อใช้ในการจัด
แสดงนิทรรศการและการประชุมอาจมีปัจจัยด้านระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากระยะเวลาการจัด
งานแต่ละครั้งค่อนข้างสั้นดังนั้นหากกระบวนการนาเข้าสิ่งของใช้เวลานานอาจทาให้การนาสินค้าหรือวัสดุที่
เกี่ยวข้องมาจัดแสดงต้องล่าช้าออกไป ด้วยเหตุนี้ทาให้บางหน่วยงานได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการนาเข้า
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางประเภทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการและการประชุมเป็นการ
เฉพาะ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการขออนุญาตได้
ดังนั้น กฎระเบียบสาหรับการนาเข้าสิ่งของเพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการและการประชุมจึงอาจ
เป็นได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่มีกฎระเบี ยบเป็นการเฉพาะ และ กรณีที่ไม่มีกฎระเบียบกาหนดเป็นการ
เฉพาะหรือกรณีทั่วไป
1. กรณีที่มีกฎระเบียบเป็นกำรเฉพำะ
จากการศึกษาพบว่ามีเพียงกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่มีก ฎระเบียบเกี่ยวกับการนาเข้าของเพื่อใช้
ในการจัดแสดงนิทรรศการหรือการประชุมเป็นการเฉพาะ โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้
มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการไว้โดยเฉพาะ โดย
ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคาขอการอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ (แบบ
น.ย.ม.3) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา และลงนามรับรองด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนมีระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วันทา
การ
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ ผู้นาเข้าต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมมาตรฐาน
ของเครื่องมือแพทย์ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง อย่างไรก็ตาม สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาได้มีคาสั่งสานักงานฯ ที่ 510/2547 เรื่อง มอบอานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาให้พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ประจาด่านอาหารและยาเป็ น ผู้อนุญาตส าหรับการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 ในกรณีสาหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 และไม่ต้อง
แจ้งรายการละเอียดตามมาตรา 16 ซึ่งอนุญาตให้นาเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือ เพื่อเป็นตัวอย่างในการแสดง
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นิทรรศการ หรือ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า โดยสามารถยื่นคาขอและติดต่อสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่
ด่านอาหารและยา ณ ด่านกรมศุลกากรที่มีการนาเครื่องมือแพทย์เข้ามา
2. กรณีที่ไม่มีกฎระเบียบเป็นกำรเฉพำะ หรือ กรณีทั่วไป
กรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมการนาเข้า - ส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ได้กาหนด
ระเบียบพิธีการนาเข้าและส่งออกเพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการจัดประชุมและจัดงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งยกเว้นอากรให้แก่ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะนาสินค้าเข้ามายังประเทศไทย เป็นการชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมหรือจัดงาน
แสดงสินค้าระหว่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กรมศุลกากรกาหนด
หลักเกณฑ์กำรนำเข้ำ - ส่งออกสินค้ำชั่วครำวเพื่อจัดกำรประชุมและจัดงำนแสดงสินค้ำระหว่ำงประเทศ
1. ของที่นาเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด
(ปกติไม่เกิน 6 เดือน) ทั้งนี้ ผู้นาเข้าจะต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากรโดยนาเงิน
สดหรือหนังสือค้าประกันธนาคารมาวางไว้ต่อกรมศุลกากร ในกรณีที่สมควร อาจให้สถานทูตประเทศ
ผู้นาเข้าเป็นผู้ค้าประกันให้ก็ได้
2. เมื่อผู้นาเข้าส่งของออกไปแล้วจะต้องนาหลักฐานการส่งออก เช่น สาเนาใบขนสินค้าขา
ออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับรอง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าได้มีการส่งออกไปจริงเพื่อรับหลักประกัน
คืน
3. กรณีที่ผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด ผู้นาเข้าต้อง
ชาระภาษีอากร โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
(1) กรณีผู้นาเข้าขอชาระค่าภาษีอากรก่อนวันที่สัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ทาไว้กับกรม
ศุลกากรจะหมดอายุ กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากรตามสภาพ ราคา และอัตราอากรที่เป็นอยู่ใน
วันนาเข้า รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมาย
(2) กรณีที่ผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปจนพ้นอายุสัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ทาไว้ กรม
ศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันและทัณฑ์บน
หลักเกณฑ์กำรยกเว้นอำกรสำหรับของที่นำเข้ำมำเพื่อใช้ในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
1. เป็ นของที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่ว ยงานของ
รัฐบาลไทย หรือของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้รับรอง หรือโดย
หน่วยงานของเอกชน ซึ่งการประชุมนั้นเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทางสังคม หรือทาง
เทคโนโลยีของประเทศ
2. เป็นของจาเป็นที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร บันทึกข้อมูลแบบพิมพ์ ของ
ที่มีมูลค่าแต่ละชิ้นเพียงเล็กน้อย และจัดทาจนเห็นได้ว่าเพื่อแจกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ของซึ่งเตรียมมา
โดยเฉพาะสาหรับใช้หมดสิ้นไปในการประชุม เช่น วัสดุที่ใช้ในการแสดง หรือทดลองประกอบการ
ประชุม และมีปริมาณพอสมควร
3. ของอื่น ๆ นอกเหนือที่ระบุไว้ในข้อ 1. และ 2. ต้องส่งกลับออกไปภายใน 3 เดือนนับแต่
วันนาเข้า โดยผู้นาของเข้าต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรตามเงื่อนไขที่กาหนด
4. ผู้ น าของเข้ า จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา และ
กฎหมายว่าด้วยข้อห้ามข้อกากัดในการนาของเข้ามาในราชอาณาจักร
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5. ผู้นาของเข้ายื่นบัญชีแสดงรายละเอียดและปริมาณดังกล่าวต่อสานักงานศุลกากร หรือด่าน
ศุลกากรที่นาของเข้าเพื่อพิจารณาอนุญาตตามควรแก่กรณีเป็นราย ๆ ไป
หลักเกณฑ์กำรยกเว้นอำกรสำหรับของที่นำเข้ำมำชั่วครำวเพื่อใช้จัดงำนแสดงสินค้ำระหว่ำงประเทศ
1. เป็น ของที่นาเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้น
ภายในประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นการทั่วไป
2. ผู้นาเข้าจะต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งสินค้ากลับออกไป
นอกราชอาณาจักรตามเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด
3. กรณีที่เห็นได้ชัดว่า ของที่นาเข้ามาเป็นของใช้สิ้นเปลืองที่สามารถใช้หมดไปได้ในการจัด
งานแสดงสินค้า เช่น สิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจก หรือของแถม ผู้นาเข้าจะต้องชาระอากรตามปกติ
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บทที่ 4
กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29
อุตสาหกรรมการผลิ ตน้้ าตาลจากอ้อยของประเทศไทย มีประวัติการพัฒ นาและการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ สามารถท้ารายได้ทั้งจากการบริโภคภายในประเทศ และ
จากการส่งออกน้้าตาลไปจ้าหน่ายยังตลาดโลกเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทในแต่ละปี ทั้งนี้ ประเทศไทยมี
พื้นที่เพาะปลูกอ้อยประมาณ 9 ล้านไร่ มีผลผลิ ตอ้อยมากกว่า 106 ล้านตันต่อปี ซึ่งสามารถผลิตเป็นน้้าตาล
ทรายชนิดต่าง ๆ ได้โดยรวมมากกว่า 11 ล้านตัน โดยผลผลิตดังกล่าวถูกใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ
ร้อยละ 25 และส่งออกไปจ้าหน่ายยังตลาดโลกร้อยละ 75
4.1 ศักยภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลไทย
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้้าตาลรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยมีบราซิลเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่
อันดับหนึ่งของโลก และมีออสเตรเลียที่ ก้าลังจะเป็น คู่แข่งส้าคัญในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากทั้งบราซิลและ
ออสเตรเลียมีระดับเทคโนโลยีการผลิตและความก้าวหน้าในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านอ้อยและน้้าตาลทราย
ในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยและประเทศคู่แข่งอื่น ๆ นอกจากนี้ ประเทศผู้ส่งออกน้้าตาล
รายใหญ่อีกหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม สหภาพยุโรป ต่างได้รับการสนับสนุนการส่งออกจาก
รัฐบาล จนสามารถส่ง น้้าตาลทรายออกขายในตลาดโลกได้ในราคาที่ต่้า ท้าให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
ทรายของไทยที่เคยมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ ต่้ากว่าก้าลังจะสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในตลาดโลก
ส้าหรับปริมาณการผลิตน้้าตาลของประเทศไทย มีการกระจายก้าลังการผลิตน้้าตาลออกไปทุกภูมิภาค
ทั่วทั้งประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการผลิตน้้าตาลมากที่สุดประมาณร้อยละ 46.91 ของผลผลิต
รวมทั้งประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการเป็นแหล่งเพาะปลูกอ้อยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และจากข้อมูล
ปีการผลิต 2557/58 พบว่าปริมาณผลผลิตน้้าตาลรวมทั้งประเทศมีจ้านวน 11.34 ล้านตัน ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา ปริมาณการผลิตน้้าตาลของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.08 ต่อปี มีการขยายตัว
มากที่สุดจากการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 6.43 ต่อปี และภาคเหนือ ร้อยละ 4.64 ขณะที่
ปริมาณการผลิตน้้าตาลในพื้นที่ภาคกลางมีปริมาณลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.18 ต่อปี โดยมีรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 ปริมาณการผลิตน้้าตาล ปีการผลิต 2553/54 - 2557/58
หน่วย: ล้านตัน

ปี
2553/54
2554/55
2555/56
2556/57
2557/58
อัตราการขยายตัว
เฉลี่ย (ร้อยละ)

เหนือ
2.22
2.51
2.35
2.56
2.64

กลาง
2.85
3.29
2.91
3.21
2.83

ตะวันออก
0.46
0.41
0.43
0.49
0.55

ตะวันออกเฉียงเหนือ
4.15
4.04
4.33
5.07
5.32

รวม
9.66
10.25
10.02
11.33
11.34

4.64

-0.18

4.26

6.43

4.08

ที่มา: ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร. “อุตสาหกรรมน้า้ ตาล”

ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงงานน้้าตาลที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยมีจ้านวน 61 โรงงาน แต่ด้าเนินการผลิตจริง
51 โรงงาน โดยสถานที่ตั้งโรงงานกระจายอยู่ตามแหล่งเพาะปลูกอ้อยที่ส้าคัญของประเทศ โดยพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานน้้าตาลมากที่สุด 19 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.0 รองลงมาเป็นพื้นที่ภาค
กลาง 18 โรงงาน ภาคเหนือ 9 โรงงาน และภาคตะวันออก 4 โรงงาน
สถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก และการน้าเข้าน้้าตาลทรายและกากน้้าตาล ปี 25591
1) การผลิต
ปริมาณน้้าตาลที่ผลิตได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2559 (8 เดือน) จ้านวนทั้งสิ้น 8.0 ล้านตัน
ในจ้านวนนี้เป็นน้้าตาลทรายดิบ จ้านวน 3.0 ล้านตัน หรือร้อยละ 38 ของปริมาณผลผลิตน้้าตาล
ทั้งหมด
2) การบริโภค
การบริโภคโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2559 (8 เดือน) มีจ้านวนทั้งสิ้น 2.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีการบริโภคประมาณ 1.9 ล้านตัน
3) การส่งออก
การส่งออกน้้าตาลตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2559 (8 เดือน) มีจ้านวนทั้งสิ้น 5.0 ล้านตัน ลดลง
ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีการส่งออกประมาณ 5.1 ล้านตัน
4) การน้าเข้า
การน้าเข้าน้้าตาลทรายจากต่างประเทศระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2559 (8 เดือน) มีจ้านวน
105 ตัน (ปริมาณโควตาน้าเข้าน้้าตาลภายใต้กรอบ WTO ในปี 2559 ก้าหนดไว้ จ้านวน 13,360 ตัน
อัตราภาษีน้ าเข้าในโควตาร้ อยละ 65 และนอกโควตาร้อยละ 94 และปริมาณการน้าเข้า TAFTA
จ้านวน 3,925.89 ตัน อัตราภาษีน้าเข้าในโควตาร้อยละ 17.30 และนอกโควตาร้อยละ 84.60)

1

ข้อมูลล่าสุดเดือน สิงหาคม 2559 (รายงานเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560) โดยส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
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5) กากน้้าตาล
การผลิตกากน้้าตาลโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคา - สิงหาคม 2559 (8 เดือน) มีจ้านวนทั้งสิ้น 3.5
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับช่ว งเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งผลิตได้จ้านวน 3.9
ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกกากน้้าตาลในปี 2559 มีการขยายตัวสวนทางกับปริมาณ
การผลิต โดยการส่งออกกากน้้าตาลโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2559 (8 เดือน) มีจ้านวน
ทั้งสิ้น 0.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่งออกได้
ประมาณ 0.3 ล้านตัน
4.1.1 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
อุตสาหกรรมน้้าตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีความส้าคัญมากต่อประเทศไทย
ทั้งในแง่การสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย สร้างรายได้ให้แก่ประเทศจากการส่งออกน้้าตาล
ทราย รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกจ้านวนมาก ส้าหรับกิจกรรมในห่วง
โซ่อุปทานของน้้าตาลทรายเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกอ้อย การขนส่งเข้าโรงงาน (ต้นน้้า) กระบวนการผลิตและ
การขนส่งไปยังจุดกระจายสินค้า (กลางน้้า) และการกระจายผลผลิตน้้าตาลไปสู่ผู้บริโภคและส่งออกไปจ้าหน่าย
ยังต่างประเทศ (ปลายน้้า) โดยสามารถแสดงได้ตามแผนภูมิภาพต่อไปนี้
แผนภาพที่ 4.1 กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานของน้้าตาล

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย

1) ช่วงต้นน้้า
เนื่องจากอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้โรงงานผลิต น้้าตาลเท่านั้น
ส่งผลให้เป็นพืชที่มีตลาดรับซื้อเพียงช่องทางเดียว เกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยจึงไม่สามารถปลูกอ้อยได้อย่าง
อิสระ โดยก่อนการเพาะปลูกอ้อย เกษตรกรจะต้องได้รับการจัดสรรโควตาส่งอ้อยเข้า โรงงานผลิต น้้าตาล
เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีโรงงานรับซื้ออ้อยของตน อีกทั้งพื้นที่ปลูกอ้อยต้องอยู่ไม่ไกลจากโรงงานมากนัก เพราะเมื่อ
ตัดอ้อยแล้ วต้องส่งเข้าโรงงานภายใน 48 ชั่ว โมง มิฉ ะนั้นคุณภาพความ หวานของอ้อยจะลดลง ในขณะที่
โรงงานผลิตน้้าตาลซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ และใช้เงินลงทุนก่อสร้างสูงมาก แต่ในแต่ละปีจะด้าเนินการเปิด
โรงงานเพื่อหีบอ้อยเพียง 4 เดือนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยเท่านั้น (ฤดูหีบอ้อยอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึง
เดือนมีนาคมของทุกปี) ท้าให้โรงงานต้องเปิดเดินเครื่องจักรหีบอ้อยตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงฤดูกาลหีบอ้อย
เพื่อความคุ้มทุน ระบบการวางแผนจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกอ้อย และระบบขนส่งโลจิสติกส์ของผลผลิตจากไร่
อ้อยให้ส อดคล้องกับความต้องการปริ มาณอ้อยที่ป้อนเข้าสู่ โรงงานผลิ ต น้้า ตาลให้ ได้โดยไม่ขาดตอน จึงมี
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ความส้าคัญต่ออุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมาก และก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่าง
จากพืชเกษตรชนิดอื่น โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องท้าสัญญาเพาะปลูกอ้อยกับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย หรือ
“หัวหน้าโควตา” ซึ่งเป็นผู้ที่โรงงานน้้าตาลท้าสัญญาให้รวบรวมจัดหาอ้อยส่งให้กับโรงงาน โดยหัวหน้าโควตา
จะท้าหน้าที่ดูแล ควบคุมชาวไร่อ้อย ให้สามารถป้อนผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรร
2) ช่วงกลางน้้า
ปัจจุบันโรงงานน้้าตาลที่ในประเทศไทยที่มีการด้าเนินการผลิตจริงมีจ้านวน 51 โรงงาน กระจายอยู่
ตามแหล่งเพาะปลูกอ้อยที่ส้าคัญของประเทศ โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานน้้าตาลมากที่สุด 19
โรงงาน รองลงมาเป็นพื้นที่ภาคกลาง 18 โรงงาน ภาคเหนือ 9 โรงงาน และภาคตะวันออก 4 โรงงาน
ผลผลิตน้้าตาลสามารถแบ่งประเภทใหญ่ ๆ ได้เป็น น้้าตาลทรายดิบ น้้าตาลทรายขาว และกากน้้าตาล
(ไม่รวม by-product ที่ได้นอกเหนือจากผลผลิตหลัก) โดยการแปรรูปเป็นน้้าตาลประเภทต่าง ๆ จะจัดเก็บใน
โกดัง และจะกระจายไปตามค้าสั่งซื้อในช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดทั้งปี
3) ช่วงปลายน้้า
การกระจายผลผลิต น้้าตาลสู่ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แบ่งเป็นการจ้าหน่ายน้้าตาลทราย
ภายในประเทศ (โควต้า ก.) ร้อยละ 25 ของผลผลิตน้้าตาลทั้งหมด ซึ่งจ้าแนกได้เป็นการใช้บริโภคในครัวเรือน
ประมาณร้อยละ 75 ส่ วนที่เหลื อเป็ น การใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยโรงงานน้้า ตาลสามารถ
ด้าเนินการจ้าหน่ายได้อย่างเสรี ภายใต้การควบคุมปริมาณน้้าตาลที่จะเข้าสู่ตลาดของคณะกรรมการอ้อยและ
น้้าตาลทราย เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา
ส้าหรับผลผลิตน้้าตาลของไทยที่ส่งออกไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศ (ประมาณร้อยละ 75 ของปริมาณ
ผลผลิตน้้าตาลทั้งหมด) มี ประเทศผู้ น้าเข้าน้้าตาลที่ส้าคัญ ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป ทั้งนี้ น้้าตาลที่มีการส่งออกไปจ้าหน่ายในต่างประเทศนั้น จะเป็น น้้าตาลทรายตามโควตา ข .ซึ่งเป็น
น้้าตาลทรายดิบทั้งหมด ซึ่งจะด้าเนินการส่งออกโดย บริษัท อ้อยและน้้าตาลไทย จ้ากัด นอกจากนี้ ยังมีน้าตาล
โควตา ค. มีการส่งออกผ่านทางบริษัทส่งออกด้วยวิธีการเปิดประมูลทั่วไป ซึ่งกระท้าโดยตรงระหว่างเอกชน ผู้ซื้อ
และผู้ขาย โดยหน่วยงานของรัฐบาลมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่การซื้อขายดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานของรัฐ ส้าหรับราคาที่ใช้ในการซื้อขายมักจะอิงราคาน้้าตาลในตลาดน้้าตาลล่วงหน้าลอนดอน และ
ตลาดน้้าตาลล่วงหน้านิวยอร์ค (แต่ในช่วงหลังส่วนใหญ่มักอ้างอิงราคาน้้าตาลจากตลาดล่วงหน้านิวยอร์ค
มากกว่า)
4.1.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลของประเทศไทยในอนาคต
ราคาน้้าตาลในตลาดโลกปัจจุบันมีความผันผวนมากพอสมควร ซึ่งเกิดจากทั้งความต้องการพลังงาน
ทดแทนที่ท้าให้ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมนี้มีราคาสูงขึ้นในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยหากย้อนหลังไป
4 - 5 ปีก่อนหน้านี้ราคาน้้าตาลในตลาดโลกท้าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลจูงใจให้ประเทศต่าง ๆ เพิ่ม
ก้าลังการผลิตน้้าตาลแต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้น้าตาลมีราคาตกต่้าลงมาก โดยในช่วง 2 - 3
ปีที่ผ่านมา ราคาน้้าตาลในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงกว่า 3 เท่าจากระดับราคาในช่วง 4 - 5 ปีก่อนหน้า
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อย่างไรก็ตาม ทิศทางของอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลของไทยก็ยังสามารถเติบโตต่อไปได้ด้วยดี
เนื่องจากความต้องการใช้น้าตาลในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับผู้ผลิตในหลายประเทศที่
ต้นทุนการผลิตสูงกว่าไทยได้ลดก้าลังการผลิตลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงขับให้ราคาน้้าตาลใน
ตลาดโลกมีแนวโน้ มปรั บ ตัว ดีขึ้น อีกครั้ งหนึ่งอย่างช้าในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า อีกทั้งการที่ราคาน้้าตาลที่มี
แนวโน้มปรับตัวลงลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการจ้าหน่ายน้้าตาลของไทย
เนื่องจากน้้าตาลยังคงเป็นสินค้าจ้าเป็นต่อการบริโภค โดยมีตลาดหลักที่ผลักดันการบริโภคน้้าตาลให้เติบโตขึ้น
ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และประเทศในกลุ่มอาเซียนเกือบทุกประเทศ
ทั้งนี้ ชาวไร่อ้อยจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ และภาครัฐต้องให้การสนับสนุนการวิจัยพันธุ์อ้อยให้
เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพของอ้อยพร้อมกับ
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ (yield) ซึ่งปัจจุบันผลผลิตอ้อยของประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่้า นอกจากนี้ ยังต้องเร่ง
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
นี้ในอนาคตด้วย
4.2 ความเป็นมาของการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (ISSCT 29th Congress)
การประชุมวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ (International Society of Sugar Cane Technologists
Congress) จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2467 และมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี โดยมีสถานที่จัดการประชุมฯ จะ
หมุนเวียนระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ การประชุมฯ ครั้งที่ 27 จัดขึ้น
ณ เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล และประเทศไทยโดยตัวแทนสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลประเทศไทย
ร่วมกับบริษัท เอ็นซีซี แมนเน็จเม้นท์แอนด์ดิเ วลลอปเม้นท์ จ้ากัด ได้รับการคัดเลือกในการประมูลสิทธิการ
จัดงานอ้อยและน้้าตาล ครั้งที่ 29
ส้าหรับการประชุมวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (ISSCT 29th Congress) ที่จัดขึ้น ณ
จังหวัดเชีย งใหม่ ระหว่างวัน ที่ 2 - 11 ธัน วาคม 2559 ภายใต้หัว ข้อ “Sufficient and Sustainable AgriSugar Cane: from farmers to global exporters” แบ่งการจัดงานออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
(1) Pre-Congress Tour ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมศูนย์
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงงานน้้าตาลมิตรภูเขียว
(2) ISSCT 29th Congress ระหว่ า งวั น ที่ 5 - 8 ธั น วาคม 2559 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
(3) Post-Congress Tour ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดสุโขทัยและนครสวรรค์ เพื่อ
เยี่ยมชมโรงงานน้้าตาลทิพย์สุโขทัย และบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นเนล ชูการ์ จ้ากัด มหาชน
การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้้าตาลระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นในอุตสาหกรรม โดยการประชุมฯ
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การน้าเสนอผลงานวิชาการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล และ (2) งาน
แสดงสินค้า (Exhibition) เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
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4.3 ขั้นตอนการจัดงานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (ISSCT 29th Congress)
การประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (ISSCT 29th Congress) เป็นกิจกรรม
ประเภทการประชุมวิชาการ (Conference) ซึง่ มีขั้นตอนการรจัดงานแบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การเตรียมงาน (Planning)
การเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน (Pre-show)
กิจกรรมระหว่างจัดงาน (During-show)
กิจกรรมหลังจบงาน (Post-show)

1. การเตรียมงาน (Planning)
ขั้นตอนส้าคัญที่สุดของการจัดการประชุมวิชาการ (Conference) ที่จะท้าให้งานประสบความส้าเร็จ
คือ การพัฒนาแนวคิดรูปแบบของงาน2 ซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนงาน 5 ด้าน ได้แก่
(1) ผู้เกี่ยวข้อง (Who)
ผู้จัดงาน (Organizer) ต้องรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate) และวิทยากร
(Speaker) เพื่อออกแบบแนวคิดของงานให้เหมาะสมกับประเภทและจ้านวนของผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร
นอกจากนี้ ผู้จัดงานอาจพิจารณามอบหมายหน้าที่การควบคุมการจัดการประชุมให้กับผู้บริหารจัดการประชุม
มืออาชีพ (Professional Conference Organizer: PCO) ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการประชุมไม่จ้ากัดเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรเท่านั้น การประชุม
วิชาการ 1 งาน เกี่ยวข้องกับผู้ท้างานสนับ สนุน (Supporting team) จ้านวนมาก เช่น ผู้ให้บริการตกแต่ง
สถานที่ เครื่องเสี ยง ระบบอินเทอร์เนต สื่อ และผู้ให้บริการด้านอาหาร เป็นต้น ดังนั้นการมอบหมายการ
จัดการประชุมวิชาการให้กับผู้บริหารจัดการประชุมมืออาชีพ (PCO) ที่มีประสบการณ์สามารถแบ่งเบาภาระ
ของเจ้าของงานประชุมฯ และท้าให้การประชุมฯ มีโอกาสประสบความส้าเร็จมากขึ้น
(2) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการ (What)
เมื่อทราบประเภทและจ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม และวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้ว ผู้จัดงานสามารถ
ออกแบบกิจกรรมในการประชุมวิชาการให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ อาทิ การ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยการจัดอภิปราย หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
(3) ก้าหนดการและระยะเวลา (When)
การวางแผนงานที่ดีเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้การประชุมวิชาการประสบความส้าเร็จ ดังนั้น หากผู้จัด
งานมีระยะเวลาในการเตรียมการจัดประชุมฯ นานพอสมควร จะสามารถเก็บรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมฯ และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
(4) สถานที่ (Where)
การเลือกสถานที่จัดการประชุมวิชาการควรค้านึงถึงประเภทและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม ฯ
นอกเหนือจากศักยภาพของสถานที่จัดงาน (Venue) และความสามารถในการเข้าถึงของผู้เข้าร่วมประชุม
(Accessibility) ตัวอย่างเช่น การจัดงานประชุมวิชาการด้ านอาหารในประเทศไทยสามารถดึง ดูดผู้เข้าร่วม
2

Tony Rogers. Conferences and Conventions: a Global Industry. 2nd ed. 2008. London: Elsevier.
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ประชุมได้เป็นจ้านวนมาก เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหารแปรรูป และเป็นประเทศล้าดับ
ต้นของโลกในการส่งออกอาหารแปรรูป
(5) วิธีการที่เหมาะสมกับการประชุมวิชาการ (How)
ผู้จัดงานควรออกแบบวิธีการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ประเภทและจ้านวนของผู้เข้าร่วมประชุม
รวมถึงประเภทของวิทยากรด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การประชุมวิชาการมีการน้าเสนอบทความวิชาการหลาย
ประเภทควรแบ่งห้องประชุมในการน้าเสนอบทความ และเลือกสถานที่จัดประชุมที่มีความพร้อมด้านจ้านวน
ห้องประชุม หรือ การเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสี ยงจากต่างประเทศที่ไกลจากสถานที่จัดงาน อาจใช้วิดีโอออนไลน์
ทางไกล (Tele-conferencing) ในช่ ว งการบรรยายของวิ ท ยากรดั ง กล่ า ว เพื่ อ ความสะดวกแก่ วิ ท ยากร
ประหยัดเวลาและงบประมาณ
ส้าหรับการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาล ครั้งที่ 29 เป็นการประชุมที่เกิดขึ้นหลายปี จึงมีการ
พัฒนาแนวคิดและรูปแบบของงานที่ชัดเจน แต่กระบวนการที่ส้าคัญในการได้สิทธิการจัดประชุมฯ คือ การ
ประมูลสิทธิการจัดงาน (Bidding) ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(1) เจ้าของงาน (Show owner) ได้แก่ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ (ISSCT) และ
สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลประเทศไทย (TSSCT)
(2) ส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. - TCEB)
(3) ผู้จัดงาน (PCO) ได้แก่ บริษัท เอ็นซีซี เมนเนจเม้นท์แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ากัด
การประมูลสิทธิการจัดงานจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
1. การจั ดท้าข้อเสนอ (proposal) ยื่นต่อคณะกรรมการของสมาคมนักวิช าการอ้อยและน้้าตาล
นานาชาติ (ISSCT) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดของค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ
(2) ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate) จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมที่ต้อง
ช้าระเพื่อเข้าร่วมงาน
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ (Venue) ที่ใช้ในการจัดงาน
(4) กิจกรรมในช่วงการจัดประชุม (Pre - Congress Tour and Post - Congress Tour) และ
ระบบโลจิสติกส์ระหว่างสถานที่การจัดกิจกรรม
2. การรณรงค์หาเสียงสนับสนุน (lobbying)
โอกาสในการได้ รั บ คั ด เลื อ กในการประมู ล สิ ท ธิ ก ารจั ด ประชุ ม ฯ ขึ้ น อยู่ กั บ คะแนนเสี ย งของ
คณะกรรมการ ผู้ยื่นข้อเสนอจึงจ้าเป็นต้องท้าความรู้จักกับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประมูลสิทธิการจัด
ประชุมฯ และชักจูงให้คณะกรรมการเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับตามข้อเสนอ (Proposal) ซึ่งให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ดีกว่าผู้ยื่นข้อเสนอคนอื่น
ทั้งนี้ สสปน. ซึ่งเป็นภาครัฐที่สนับสนุ นการจัดประชุมวิชาการในประเทศไทยสามารถสนับสนุน
ทางการเงินหรือให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ยื่นข้อเสนอในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุน เช่น การจัด Thai Night เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะกรรมการรู้จักประเทศไทยมากขึ้น
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3. เข้าร่วมแข่งขันประมูลสิทธิการจัดงาน
ในการแข่งขันประมูลสิทธิการจัดงานผู้ยื่นข้อเสนอต้องเน้นการน้าเสนอสิทธิประโยชน์ที่ผู้ร่วมงาน
ได้รับที่แตกต่างจากผู้ยื่นข้อเสนออื่น โดยให้ความส้าคัญกับงบประมาณที่เหมาะสมกับกิจกรรม
ทั้งนี้ การประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ (ISSCT) จะมีการคัดเลือกบทความวิชาการ
เพื่อ น้ า เสนอในการประชุ มฯ หน้ าที่ การคั ดเลื อกบทความวิช าการไม่อ ยู่ในความรับ ผิ ด ชอบของผู้ จัด งาน
(Organizer) แต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงวุฒิในอุตสาหกรรมอ้อย
และน้้ าตาลระดับ นานาชาติ อย่ างไรก็ดี ผู้ จัดงานยังคงมีห น้าที่ในการประสานงานและดูแลกระบวนการ
คัดเลือกบทความวิชาการด้วยเช่นกัน
ตารางที่ 4.2 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Planning)
ขั้นตอน
1. การพัฒนาแนวคิด
รูปแบบของงาน

2. การประมูลสิทธิการ
จัดงาน

กิจกรรม
- ก้าหนดวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ
- รวบรวมข้อมูลประเภทและจ้านวนของ
ผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate) และวิทยากร
(Speaker) และผู้ท้างานสนับสนุน
(Supporting staff)
- ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการประชุมฯ
- วางแผนการด้าเนินการตามกิจกรรม และ
ก้าหนดวันจัดการประชุมฯ
- เลือกสถานที่ (venue) การจัดประชุมฯ
- คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับกิจกรรมในการ
ประชุมฯ
2.1 การจัดท้าข้อเสนอ (proposal)
2.2 การรณรงค์หาเสียงสนับสนุน (lobbying)
2.3 การเข้าร่วมแข่งขันประมูลสิทธิการจัดงาน

ผู้เกี่ยวข้อง
 เจ้าของงาน (ISSCT)
 PCO

 เจ้าของงาน (TSSCT)
 PCO
 สสปน.

ที่มา: ทีมวิจัย (2017)
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2. การเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน (Pre-show)
โดยทั่วไป ในการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน (Pre-show) ผู้จัดงานจะรับสมัครผู้เข้าร่วมงานทั้งที่
เป็นผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) และผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate) ล่วงหน้า โดยระยะเวลาในการเชิญล่วงหน้า
จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้จัดงานแต่ละราย และเมื่อมีการตอบรับการเข้าร่วมงานแล้ว ผู้แสดงสินค้าจะต้อง
จองบูธรวมถึงผู้เข้าร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องด้าเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่าและใบอนุญาตท้างาน ซึ่ง
ขั้น ตอนนี้ ส ามารถท้า ควบคู่กั น ไปกั บ การติ ด ต่อ ผู้ รั บ ขนระหว่ า งประเทศหรื อ Freight Forwarder เพื่อ ให้
ด้าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบพิกัดศุลกากรด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้แสดงสินค้าสามารถ
เลือกใช้วิธีการน้าเข้าโดยใช้ ATA Carnet ได้ ซึ่งจะท้าให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นและเมื่อสินค้าตัวอย่างต่าง ๆ
รวมถึงอุป กรณ์ที่จะใช้ในงานได้รับ ใบอนุ ญาต (หากมี) รวมถึงด้าเนินพิธีการศุล กากรแล้ ว ผู้ แสดงสิ นค้าก็
สามารถเริ่มขนส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้ ซึ่งทางผู้จัดงานจะเตรียมติดตั้งบูธแสดงสินค้า
ไว้อยู่แล้ว
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แผนภาพที่ 4.2 สัญลักษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการประชุมฯ

__________________________________________________________________________________

4 - 10

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

แผนภาพที่ 4.3 ภาพรวมขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน
รับสมัครผู้แสดงสินค้ า, ผู้เข้ าร่วมประชุม

จองบูธ, ตอบรับการเข้ าร่วมงาน

ขอวีซา่ /ใบอนุญาต
ทางาน

ติดต่อผู้รับขนระหว่างประเทศ,
ตรวจสอบการขอพิกดั ศุลกากร/ ใบอนุญาตในประเทศที่
จัดงาน/ ติดต่อขอทา ATA Carnet
เริ่ มขนส่งตัวอย่างสินค้ า

แจ้ งผู้จดั งาน
เกี่ยวกับกาหนดการเดินทาง

ลงพื ้นที่เตรี ยมงาน, ติดตังบู
้ ธ
มาตรฐาน

พักตัวอย่างสินค้ าที่คลังสินค้ า
(คลังสินค้ าฑัณบน)/สถานที่จดั
งานแล้ วแต่กรณี

ผู้เข้ าร่วมงานเดินทาง
มาถึง
นาสินค้ าจัดแสดงในบูธ /
เตรี ยมเปิ ดงาน
ที่มา: ทีมวิจัย (2017)

ในงานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การเตรียม
ความพร้อมที่เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมงาน และ การเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวกับการการขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์ /
เครื่องมือ/สินค้าที่ใช้แสดงในงาน
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2.1 การเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมงาน
การเดินทาง
ผู้เข้าร่วมงานได้ทยอยเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยผู้จัดงานได้จัด
ทีมงานต้อนรับไปประจ้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทีมงานจะประสานงานขออนุญาตตั้ง
โต๊ะ แสดงสัญลักษณ์ และถือป้ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสังเกตได้ง่าย
ผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการให้ผู้จัดงานอ้านวยความสะดวกด้านการเดินทางให้จะแจ้งชื่อ, จ้านวนผู้เดินทาง
และเที่ยวบินให้แก่ผู้จัดงาน ซึ่งนอกจากผู้จัดจะสามารถทราบรายละเอียดการเดินทางได้จากข้อมูลที่ผู้เข้าร่วม
งานแจ้งแล้ว ผู้จัดงานยังได้มีการสอบถามไปยังโรงแรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงแรมตามรายชื่อที่ผู้
จัดงานได้ส่งเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกก่อนหน้าแล้ว
อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าร่วมงานบางส่วนไม่ได้แจ้งข้อมูลการเดินทางให้ผู้จัดงานทราบ ดังนั้น เพื่ออ้านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างทั่วถึง ผู้จัดงานได้มอบหมายให้ทีมงานที่ต้อนรับที่ท่าอากาศยานฯ อยู่ประจ้า
ที่จุดต้อนรับซึ่งตั้งอยู่หน้าทางออกของผู้โดยสารขาเข้าซึ่งสังเกตได้ง่าย ตั้งแต่เวลาประมาณ 8.30 น. (เวลามาถึง
ของเที่ยวบินเที่ยวแรกของแต่ละวัน) จนถึงเวลาประมาณ 23.00 น. ของทุกวัน จนถึงวันจบงาน
เมื่อผู้เข้าร่วมงานมาถึงท่าอากาศยานฯ แล้ว ผู้จัดงานได้จัดเตรียมรถรับส่งไปยังที่พัก โดยค่าใช้จ่ายจะ
รวมอยู่แล้วในค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงาน
การตรวจลงตรา (Visa)
ส้าหรับประเด็นเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (Visa) ของผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาตินั้น ตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศ
กรมการจัดหางาน เรื่อง กิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการท้างานตามพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 25583 ผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate) ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า (Visitor)
ผู้ซื้อสินค้า (Buyer) สามารถเข้าประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวเดินทางเข้า
ประเทศไทยเพื่อท้ากิจกรรมที่ได้รับยกเว้นตามประกาศกรมการจัดหางานฯ
แต่ส้าหรับผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) หรือวิทยากร (Speaker) ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อแสดง
สินค้าหรือเพื่อบรรยายให้ความรู้ในงานประชุมวิชาการฯ ตามนิยามการท้างานของพระราชบัญญัติการท้างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 25514 นั้นถือเป็นการท้างาน แม้จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และไม่ใช่กิจกรรมที่
3

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการท้างานตามพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
“...เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อด้าเนิ น
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กรมการจัดหางานจึงประกาศว่า การเข้ามาด้าเนินกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการท้างานตามพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่าวด้าว พ.ศ. 2551
1. กิจกรรมเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา
2. กิจกรรมการเข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า
3. กิจกรรมการเข้ามาเยีย่ มชมธุรกิจ หรือพบปะเจรจาธุรกิจ
4. กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและวิชาการ
5. กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค
6. กิจกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า
7. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของตน
4 พระราชบัญญัตก
ิ ารท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 5 “ท้างาน หมายความว่า การท้างานโดยใช้ก้าลังกายหรือความรู้ด้วย
ประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม”
__________________________________________________________________________________
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ได้รับ ยกเว้น ตามประกาศกรมการจั ดหางานฯ ดังนั้นผู้ แสดงสิ นค้าและวิทยากรจ้าเป็นจะต้องเดินทางเข้า
ประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภท non-immigration และยื่นขอใบอนุญาตท้างานในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม จากการส้ารวจแบบสอบถาม พบว่าผู้เข้าร่วมงานต่างชาติที่ไม่ได้มีถิ่นพ้านักในประเทศ
ไทยใช้วิธีการขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว หรือสมัครวีซ่าประเภท VOA (Visa on arrival) เนื่องจาก ผู้เข้าร่วม
งานกลุ่ ม นี้ ใ ช้เ วลาอยู่ ใ นประเทศไทยไม่ เกิ นระยะเวลาที่ จัด งานหรือ ไม่ เกิ นก้ าหนดเวลาของวี ซ่า ประเภท
นักท่องเที่ยว จึงเลือกใช้การขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวหรือประเภท VOA เนื่องจากสะดวกกว่าการขอวีซ่า
เพื่อท้างาน
การแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน
การจ้าแนกผู้เข้าร่วมงานออกเป็นกลุ่ม ๆ นอกจากจะท้าให้ผู้เข้าร่วมงานแต่ละคนได้รับความสะดวก
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงานแล้ว ยังช่วยท้าให้งานเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอีกด้วย โดยใน
งานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ได้แบ่งผู้เข้าร่วมงานออกเป็น 4 ประเภท โดยใช้สี
ป้ายชื่อ ที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถแยกประเภทได้อย่างสะดวก ได้แก่
1)
2)
3)
4)

Delegate หรือ ผู้เข้าร่วมประชุม ใช้ป้ายชื่อสีเขียว
Accompanying หรือ ผู้ติดตาม ใช้ป้ายชื่อสีชมพู
Exhibitors หรือ ผู้แสดงนิทรรศการ/สินค้า ใช้ป้ายชื่อสีน้าตาล
Visitors หรือ ผู้เข้าชมงาน ใช้ป้ายชื่อสีฟ้า

เจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกในงาน (Staff)
นอกจากกลุ่มผู้จัดงานเองแล้ว ผู้จัดงานยังได้จัดหาเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกในท้องถิ่น (จังหวัด
เชียงใหม่) เพื่อท้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยจะมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา
ในพื้นที่ ซึ่งสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้มาปฏิบัติหน้าที่อ้านวยความสะดวกแก่
ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ก่อนวันเริ่มงานประมาณหนึ่งสัปดาห์ (ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ผู้จัดงานเดินทางไปถึงสถานที่จัด
งาน) นักศึกษาเหล่านี้จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่ออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งแจกคู่มือการปฏิบัติงาน
2.2 การเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวกับการการขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์/เครื่องมือ/สินค้าที่ใช้แสดงในงาน
ซุ้มแสดงสินค้า หรือ บูธ (Booth)
ผู้จัดงานเริ่มเข้ามาดูสถานที่จัดงานประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันจัดงาน (ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2559)
เพื่อวางผังบูธ และอนุญาตให้ผู้รับเหมา (Contractor) เข้าพื้นที่เพื่อประกอบและติดตั้งบูธได้ก่อนวันเริ่มงาน
ประมาณสามวัน (วันที่ 2 ธ.ค. 2559) โดยต้องมีบัตร Contractor ซึ่งจะต้องแลกวันต่อวัน และใช้ได้ถึงวันที่ 4
ธ.ค. 2559 (บัตรประเภทอื่นแลกบัตรครั้งเดียวและผู้เข้าร่วมงานจะได้รับบัตรไว้ใช้ตลอดการจัดงาน)
ผู้จัดงานจะว่าจ้าง Contractor รายเดียว (Official Contractor) เพื่อสร้างบูธมาตรฐาน ส้าหรับผู้จัด
งานไปตกแต่งเอง ส้าหรับผู้แสดงสินค้าบางรายจะใช้บูธที่เป็นแบบของตนเองโดยจะต้องมีการส่งแบบบูธให้ผู้จัด
งานตรวจสอบก่อน ซึ่งในขั้น ตอนนี้เจ้าของงาน (สมาคมอ้อยและน้้าตาล และ ISSCT ไม่มีส่ วนร่วมในการ
พิจารณาแบบบูธ เนื่องจากได้มอบหมายให้ผู้จัดงานเป็นผู้ดูแลโดยใช้มาตรฐานและดุลพินิจของผู้จัดงานเอง
อย่างไรก็ตาม มีผู้แสดงสินค้าเป็นส่วนน้อยที่เข้ามาดูแลการจัดบูธก่อนวันที่ 4 ธ.ค. 2559 เนื่องจาก
ส่วนมากจะให้ Contractor มาด้าเนินการให้ก่อน
__________________________________________________________________________________
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สินค้าหรือของที่ใช้แสดงในงาน
ของที่ใช้จัดแสดง หากเป็นของที่ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศและผู้แสดงสินค้าประสงค์ให้ผู้จัด งาน
ด้ า เนิ น การให้ ผู้ จั ด งานจะว่ า จ้ า งให้ ตั ว แทนผู้ น้ า เข้ า ผู้ ด้ า เนิ น การเพี ย งรายเดี ย วเพื่ อ ง่ า ยต่ อ การติ ด ต่ อ
ประสานงาน
อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ ผู้แสดงสินค้าเลือกที่จะใช้เครื่องจักรที่มีอยู่ในประเทศ
หรือยืมมาจากลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าไว้แล้ว โดยต้ องเสียค่าขนส่งทางรถยนต์มายังสถานที่จัดงานเป็นจ้านวนมาก
แต่ก็ถือว่าประหยั ดกว่าการน้าเข้าเครื่องจั กรมาจากต่างประเทศโดยตรง เพราะนอกจากจะเสียค่าใช้จ่าย
มากกว่าหลายเท่าตัวแล้ว ยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าการน้าเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วหรือที่ได้น้าเข้ามาเพื่อขายให้
ลูกค้าอยู่แล้ว
ส้ า หรั บ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ แ สดงซึ่ ง มี ข นาดเล็ ก หรื อ สามารถพกพาได้ ผู้ แ สดงสิ น ค้ า ที่ เ ดิ น ทางมาจาก
ต่างประเทศส่ วนใหญ่เลือกวิธีการน้าเข้ามาพร้อมกับผู้ แสดงสินค้าเอง (carry-on) เพราะรวดเร็วกว่า และ
ผู้แสดงสินค้าจ้านวนมากที่ไม่ทราบว่าของที่น้ามาใช้แสดงในงานต้องผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการน้าเข้า
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ตารางที่ 4.3 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานที่เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมงาน
ขั้นตอน
1. จัดหาเจ้าหน้าที่
อ้านวยความสะดวก
ในงาน
2. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่
3. ขอใช้พื้นที่อาคาร
ผู้โดยสารขาเข้าในท่า
อากาศยาน
4. ตรวจสอบจ้านวน
และรายละเอียดการ
เดินทางของผู้เข้าร่วม
งาน

กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครนักศึกษาในพื้นที่
เพื่อท้าหน้าที่อ้านวย
ความสะดวกแก่
ผู้ร่วมงาน
ซักซ้อมความเข้าใจและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขออนุญาตท่าอากาศ
ยานเพื่อตั้งโต๊ะเป็นจุด
ต้อนรับผู้ร่วมงาน
1. ตรวจสอบก้าหนดการ
เดินทางมาถึงสถานที่จัด
งานหรือสนามบิน
2. ประสานงานจัดหารถ
รับส่งจากท่าอากาศยาน
ไปยังที่พัก
5. ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ต้อนรับและอ้านวยความ
ที่ท่าอากาศยาน
สะดวกผู้เข้าร่วมงานใน
การเดินทางจากท่า
อากาศยานไปถึงที่พัก

ระยะเวลา
ก่อนวันจัดงานอย่างน้อย
2 สัปดาห์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้จัดงาน
2. นักศึกษา/เจ้าหน้าที่
อ้านวยความสะดวก
ในงาน

ก่อนวันจัดงานประมาณ
1 สัปดาห์

1. ผู้จัดงาน
2. เจ้าหน้าที่อ้านวย
ความสะดวกในงาน
ก่อนวันจัดงานประมาณ 1. ผู้จัดงาน
1 สัปดาห์
2. เจ้าหน้าที่ท่าอากาศ
ยาน
ก่อนวันจัดงานประมาณ 1. ผู้จัดงาน
3 วัน
2. เจ้าหน้าที่อ้านวย
ความสะดวกในงาน
3. โรงแรม
4. ผู้เข้าร่วมงาน
5. ผู้ประกอบการรถตู้
ก่อนวันจัดงานประมาณ 1. ผู้จัดงาน
2 วัน จนถึงวันสิ้นสุดการ 2. เจ้าหน้าที่อ้านวย
จัดงาน
ความสะดวก
3. โรงแรม
4. ผู้เข้าร่วมงาน
5. ผู้ประกอบการรถตู้

ที่มา : คณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 4.4 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานที่เกี่ยวกับการการขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์/
เครื่องมือ/สินค้าที่ใช้แสดงในงาน
ขั้นตอน
1. จัดเตรียมพื้นที่

กิจกรรม
ผู้จัดงานตรวจสอบความ
พร้อมของสถานที่จัดงาน
ผู้รับเหมาด้าเนินการติดตั้งบูธ
มาตรฐาน

ระยะเวลา
ก่อนวันจัดงานประมาณ
1 สัปดาห์
ก่อนวันจัดงานประมาณ
3 วัน

3. บูธพิเศษ/บูธ
ขนาดใหญ่
ด้าเนินการติดตั้ง

ผู้แสดงสินค้าให้ผู้รับเหมาที่
ตนเองจัดหามา ติดตั้งบูธ
พิเศษซึ่งได้รับอนุมัติแบบ
แปลนจากผู้จัดงานแล้ว

ก่อนวันจัดงานประมาณ
1 สัปดาห์

4. ติดตั้งอุปกรณ์
และเครื่องจักร

ผู้แสดงสินค้าเริ่มน้าอุปกรณ์
และเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่จัด
งาน

ก่อนวันจัดงานประมาณ
1 -2 วัน

2. ติดตั้งโครงสร้าง
มาตรฐาน
(บูธมาตรฐาน)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้จัดงาน
1. ผู้จัดงาน
2. เจ้าหน้าที่อ้านวย
ความสะดวกใน
งาน
3. ผู้รับเหมา
1. ผู้จัดงาน
2. เจ้าหน้าที่อ้านวย
ความสะดวกใน
งาน
3. ผู้แสดงสินค้า
4. ผู้รับเหมา
1. ผู้จัดงาน
2. เจ้าหน้าที่อ้านวย
ความสะดวกใน
งาน
3. ผู้แสดงสินค้า

ที่มา : คณะผู้วิจัย
3. กิจกรรมระหว่างจัดงาน (During-show)
ผู้จัดงานมีหน้าที่ในการดูแลและควบคุมการจัดการประชุมวิชาการให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น
กิจกรรมระหว่างจัดงานจึงเริ่มต้นจาก
(1) การขนส่งผู้ร่วมประชุม (Delegate) และ วิทยากร (Speaker) จากที่พัก - สถานที่จัดงาน - ที่พัก
หากสถานที่จัดงานอยู่ในบริเวณที่มีระบบขนส่งสาธารณะ (public transportation) ผู้ร่วมงาน
และวิทยากรสามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่จัดงาน แต่หากสถานที่จัด
งานอยู่ในบริเวณที่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ หรือระบบขนส่งสาธารณะไม่สามารถอ้านวยความสะดวกในการ
เดิน ทางได้อย่างราบรื่น ผู้จัด งานอาจจัด หาผู้ใ ห้บริการขนส่งท้องถิ่น (Local logistic contractor) เพื่อ
ขนส่งผู้ร่วมประชุมและวิทยากรจากที่พักไปยังสถานที่จัดงานได้
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(2) การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน (Pre-show) ผู้จัดงานได้ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่อ้านวย
ความสะดวกให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการจัดงาน ดังนั้นกิจกรรมในระหว่างจัดงานจึง
เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานของผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร ซึ่ง
การประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ (ISSCT) มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผู้จัดงานจึงต้อง
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกที่มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่ผู้เข้าร่วมงานใช้ในการสื่อสาร
(3) พิธีเปิด (Opening ceremony)
การจัดพิธีเปิดการประชุมฯ ควรมีการกล่าวต้อนรับโดยเจ้าของงานและเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงจาก
ต่างประเทศหรือในประเทศท้าการปาฐกถาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งล้าดับของการจัดพิธี
เปิดควรด้าเนินการโดยพิธีกรที่มีประสบการณ์ และควรมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์
ก่อนเริ่มพิธีเปิด เพื่อความราบรื่นในช่วงพิธีการ
(4) การแถลงข่าว
การจัดแถลงข่าวในงานประชุมวิชาการเป็นรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จัก
และสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานรายใหม่ โดยการแถลงข่าวต้องเริ่มจากการแจ้งล่วงหน้าให้นักข่าวทราบถึง
ก้าหนดการจัดกิจกรรม และจัดเตรียมพื้นที่ในงานประชุมฯ พร้อมทั้งสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่นักข่าว อาทิ
อิน เทอร์เน็ต อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้ ในบางกรณีการแถลงข่าวสามารถจัดล่วงหน้าก่อนระยะเวลาการจัดการ
ประชุมได้เช่นกัน
(5) การอ้านวยความสะดวกในส่วนแสดงสินค้า
ผู้จั ดงานควรจั ดหาเจ้ าหน้ าที่อ้านวยความสะดวกประจ้าในจุดแสดงสินค้า เพื่ออ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้จัดแสดงสินค้า และในจุดแสดงสินค้าควรมีพื้นที่ที่ผู้จัดแสดงสินค้าสามารถรับประทานกาแฟหรือ
อาหารว่างด้วย
นอกจากนี้ ควรมีการจัดบูธประจ้าการส้าหรับผู้ให้บริการขนส่ง (Freight forwarder) เพื่อดูแล
ความเรี ย บร้ อ ยของการขนย้ า ยสิ น ค้ า ระหว่ า งจั ด งานหรื อ ให้ ค้ า ปรึ ก ษาแก่ ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า ในการขนส่ ง สิ น ค้ า
ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
(6) การน้าเสนอบทความวิชาการในห้องประชุม
เจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกควรอยู่ประจ้าในห้องประชุ มที่ใช้ในการน้าเสนอบทความวิชาการ
เพื่อดูแลความเรียบร้อยและอ้านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม
(7) การจัดท้าจดหมายข่าว (Press release) เพื่อประมวลการประชุมในแต่ละวัน
ผู้ จั ด งานควรจั ด เตรี ย มที ม งานในการถ่ า ยภาพบรรยากาศของงานและเตรี ย มเนื้ อ หาส้ า คั ญ
(highlight) ของงานในแต่ละวันเพื่อจัดท้าจดหมายข่าวเผยแพร่สรุปผลการประชุมในแต่ละวันให้ผู้เข้าร่วมงาน
ทราบถึงกิจกรรมส้าคัญในการประชุมแต่ละวัน
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แผนภาพที่ 4.4 ภาพรวมขั้นตอนกิจกรรมระหว่างจัดงาน (During-show)
การขนส่งผูร้ ่วมประชุมจากที่พักจากที่พัก-สถานที่จัดงาน-ที่พัก

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

พิธีเปิด

การแถลงข่าว

การอ้านวยความสะดวกในส่วนแสดงสินค้า (Exhibition)

การน้าเสนอบทความวิชาการในห้องประชุม

การจัดท้าจดหมายข่าว (Press release)
ที่มา: ทีมวิจัย (2017)
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4. การด้าเนินการภายหลังจบงาน (Post-show)

ภายหลังจบการแสดงสินค้าหรือการจัดประชุมแล้ว ผู้จัดงานและผู้แสดงสินค้าจะต้องเริ่มรื้อถอนบูธ
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดแสดง ซึ่งระยะเวลาในการรื้อถอนจะขึ้นอยู่กับการตกลงกับเจ้าของ
สถานที่จัดงานซึ่งมีการก้าหนดเงื่อ นไขไว้ก่อนหน้าแล้ว และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้จัดงานและผู้แสดง
สินค้าจะต้องรับผิดชอบกับเจ้าของสถานที่ตามเงื่อนไขการจัดงาน
กรณีที่เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสินค้ามีเงื่อนไขการน้าเข้า จะต้องน้าเครื่องจักร อุปกรณ์หรือสินค้า
ดังกล่าวไปเก็บไว้ยังสถานที่ที่ก้าหนดไว้ เช่นกรณีติดเงื่อนไขการน้าเข้ากับกรมศุลกากร อาจต้องน้าสินค้าไปเก็บ
ไว้ยังคลังสินค้าทัณฑ์บนทันทีที่สินค้านั้นได้มีการน้าออกจากสถานที่จัดงาน และส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก้าหนดไว้
เมื่อเสร็จสิ้นการน้าของออกจากสถานที่จัดงานแล้ว และน้าของออกนอกราชอาณาจักรแล้ว (หากมี)
ผู้จัดงานและเจ้าของงานจะสรุปและประเมินผลการจัดงาน เพื่อระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขส้าหรับจัดงานใน
ครั้งต่อไป ซึ่งในการสรุปประเด็นจะมีทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย เทคนิค และน้าข้อมูลที่ได้จากการประเมินของผู้เข้าร่วม
งานมาใช้มวลผล เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของปัญหาหรือสภาพโดยทั่วไปของการจัดงานมากที่สุด
แผนภาพี่ 4.5 ขั้นตอนการด้าเนินงานภายหลังจบงาน

รื อ้ ถอนบูธ/เครื่ องจักร/อุปกรณ์ออก
จากพื ้นทีจ่ ดั งาน
เคลือ่ นย้ ายเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ไปยังสถานที่ทกี่ าหนดไว้

นาเครื่ องจักร อุปกรณ์และสินค้ าออก
นอกราชอาณาจักรตามเงื่อนไข A.T.A
Carnet หรื อกฎระเบียบอื่น ๆ (หากมี)

สรุปและประเมินผล
การจัดงาน
ที่มา: ทีมวิจัย (2017)
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บทที่ 5
กระบวนการและขั้นตอนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของนักเดินทางกลุม่ ไมซ์
ในการประชุมวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29
5.1 กระบวนการและขั้นตอนการขนส่งสินค้า
การประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้า ตาล ครั้งที่ 29 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าที่น้ามาจัดแสดงส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า กล่าวคือเป็น
เครื่องจักรส้าหรับการปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ไปถึงเครื่องจักรที่ใช้ใน
โรงงานอ้อยและน้้าตาล จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ส่วนใหญ่ใช้สินค้าที่ได้น้ามาจ้าหน่ายใน
ประเทศไทยอยู่แล้วมาจัดแสดงเนื่องจากสินค้ าส่วนใหญ่มีต้นทุนการขนส่งสูง การน้าเข้าสินค้าเพื่อการจัดแสดง
สินค้าเป็นภาระด้านต้นทุนการขนส่งและสร้างความยุ่งยากในการด้าเนินงาน
อย่างไรก็ตาม การน้าเสนอในส่ว นนี้จะได้น้า เสนอทางเลือ กในการน้าเข้า สินค้าจากประเทศต้นทาง
ผู้แสดงสิ นค้า (Exhibitor) ต้องพิจารณาตัดสินใจโดยใช้เงื่อนไขในการเลื อก ทั้งนี้ปัจจัยส้าคัญคือการตัดสิ นใจ
ล่วงหน้า ไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจระหว่างการด้าเนินงาน กรณีที่จ้าเป็นต้องท้าจะเป็นการสร้างภาระด้าน
การเงิน
การน้าเข้าของจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการสามารถกระท้าได้ทั้ง
(1) การใช้ เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์ เนท์ (A.T.A. Carnet) (Admission Temporaire/Temporary Admission)
ซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะส้าหรับใช้ในการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการระดับนานาชาติ
(2) การน้ าเข้าโดยผ่ านคลั งสิ น ค้าทัณฑ์บนทั่ว ไปส้ าหรับจัดแสดงสิ นค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการอ้านวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากร
(3) การน้าเข้าโดยใช้วิธีการน้าเข้าปกติ เช่นเดียวกับที่ใช้กับการน้าเข้าสินค้าทั่วไป ทั้งนี้ก่อนการน้าเข้าของ
จากต่างประเทศเพื่อใช้ในการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ผู้น้าเข้าสามารถเปรียบเทียบ
ขั้นตอนและข้อดีข้อเสียของการน้าเข้าโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมส้าหรับการน้าเข้าในครั้ง
นั้น ๆ โดยใช้กระบวนการด้าเนินการดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบ (Check) : เน้น การตรวจสอบว่า ของหรือ สิน ค้าที่ต้อ งการน้า เข้า นั้นต้อ งมีก าร
ขอใบอนุ ญาตจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ องหรื อไม่ จะตรวจสอบโดยการใช้ ร หั ส พิ กัด ศุ ล กากรระบบฮาร์ โ มไนซ์
(Harmonized System: HS) โดยผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าให้แ ก่ผู้ใ ห้บริก ารขนส่ง
สินค้าเป็นผู้ด้าเนินการ ซึ่งโดยปกติต้องด้าเนินการล่วงหน้าการจัดงาน 5 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย กรณีการจัด
งานนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตคือ ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
2) เปรียบเทียบ (Compare) : เป็นการศึกษาเปรียบเทียบเงื่อนไขการน้าเข้าแต่ละวิธีการกับความ
ต้องการของผู้แสดงสินค้า (Exhibitor)
3) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก้าหนด (Action)
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(4) การน้าเข้าโดยสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บนกับกรมศุลกากร ผู้น้าเข้าสามารถเลือกใช้วิธีการน้าเข้า
โดยการท้าสั ญญาค้้าประกัน และทัณฑ์บ นกับกรมศุล กากร (ค้้าประกันโดยเงินสดหรือหนังสื อค้้าประกันจาก
ธนาคาร หรือ Bank Guarantee) ส้าหรับการน้าเข้าของเพื่อการจัดประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบ (Check)
เนื่ อ งจากปั ญ หาหลั ก ส้ า หรั บ การน้ า เข้ า ของมั ก เกี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ภายในประเทศ ดังนั้น การน้าเข้าอาจแบ่งได้เป็น 2 กรณีหลัก คือ
1. กรณีที่ต้องได้รับอนุญาตหรือต้องแจ้งต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการน้าเข้า กรณีงานแสดงสินค้า
สิน ค้าที่น้ ามาแสดงส่ วนใหญ่เป็นเครื่องจักรการเกษตร หน่ว ยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการออก
ใบอนุญาต คือ ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
2. กรณีที่ไม่ตอ้ งได้รับอนุญาตหรือไม่ต้องแจ้งใด ๆ ก่อนการน้าเข้า
ดังนั้นผู้น้าเข้าหรือรับจ้างขนส่งสินค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าของที่จะน้าเข้านั้นต้องได้รับอนุญาต
หรือต้องแจ้งก่อนหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบในเบื้องต้นจากกรมศุลกากรก่อน เพราะนอกจากประเด็นเรื่องภาษี
อากรแล้ว กรมศุลกากรยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบ “ของต้องห้าม” ซึ่งหมายถึงของที่มีกฎหมายก้าหนดห้าม
น้าเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเด็ดขาด และ “ของต้องก้ากัด” ซึ่งหมายถึงสินค้าที่มีกฎหมายก้าหนดว่า
หากจะมีการน้าเข้า - ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก้าหนดไว้ใน
กฎหมายนั้นๆ ก่อน หรือหากผู้น้าเข้าทราบแน่ชัดแล้วว่าของที่จะน้าเข้าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้างก็สามารถ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานนั้นโดยตรง ซึ่งการตรวจสอบนี้จะต้องเป็นภาระของผู้น้าเข้าเองที่จะต้องทราบดีถึงชนิด
หรือส่วนประกอบของสิ่งของเหล่านั้น
ปัจจุบัน1กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้อ้านวยความสะดวกแก่ผู้น้าเข้าและส่งออกโดย
รวบรวมรายการสินค้าที่มีมาตรการน้าเข้า - ส่งออกไว้ในเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th)
พร้อมทั้งกฎระเบียบของกรมเพื่อให้สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นได้อย่างสะดวก
ทั้งนี้ สินค้าที่ห้ามน้าเข้า ได้แก่
-

เครื่องเล่นเกม
ตู้เย็น ตู้ท้าน้้าเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี
เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต์
ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
สินค้าจากสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนตามมาตรการคว่้าบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สินค้าจากสาธารณรัฐไลบีเรียตามมาตรการคว่้าบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย
ไม้ซุงและไม้แปรรูป ประเภทไม้สัก ไม้ยาง และไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามแนวชายแดนจังหวัด
ตาก และกาญจนบุรี
- สินค้าที่ต้องขออนุญาตน้าเข้า

1

พฤษภาคม 2560
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หลังจากนั้น ผู้น้าเข้าต้องตรวจสอบด้วยว่าของที่จะน้าเข้านั้นมีพิกัดศุลกากรหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบ
ได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ซึ่งพิกัดศุลกากรเป็นข้อตกลงที่เป็นสากลจึงง่ายต่อการตรวจสอบจากประเทศ
ต้นทาง
2) เปรียบเทียบ (Compare)
เมื่อสามารถแยกได้แล้วว่าของที่จะน้าเข้าต้องได้รับอนุญาตก่อนหรือไม่ รวมทั้งทราบแล้วว่าของนั้น ๆ
มีพิกัดศุลกากรหรือภาษีที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผู้น้าเข้าก็สามารถเปรียบเทียบการน้าเข้าโดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การ
น้าเข้าโดยใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) หรือ การน้าเข้าโดยน้าของเก็บไว้ที่ คสท. หรือ การน้าเข้า
โดยวิธีการปกติ หรือ การท้าสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บนกับกรมศุลกากร เนื่องจากการน้าเข้าโดยวิธีการต่าง
ๆ นั้นมีข้อดี - ข้อเสียที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัย หลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น หากของที่ต้องการน้าเข้านั้นต้องมี
ใบอนุญาตน้าเข้าซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการด้าเนินการ ผู้น้าเข้าควรเลือกใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A.
Carnet) เพราะวิธีการนี้จะท้าให้ไม่ต้องด้าเนินการขออนุญาตน้าเข้าแบบสินค้าโดยทั่วไป แต่ของที่น้าเข้านั้นจะไม่
สามารถจ้าหน่ายได้หลังจากจบงานแสดงเพราะจะผิดเงื่อนไขการน้าเข้า หรือ หากของที่ต้องการน้าเข้าไม่ต้องขอ
อนุญาตจากหน่วยงานใดหรือต้องขออนุญาตแต่ไม่ได้ใช้ระยะเวลาที่นานเกินไปและผู้น้าเข้าไม่ต้องการจ้าหน่าย
ภายหลังจบงาน ผู้น้าเข้าควรเลือกใช้การน้าเข้าโดยเก็บไว้ที่ คสท. เพราะจะได้สิทธิประโยชน์อย่างมากในด้านภาษี
แต่มีข้อจ้ากัดคือมีคสท.ให้เลือกค่อนข้างน้อย หรือ หากของที่ต้องการน้าเข้าต้องมีใบอนุญาตน้าเข้า แต่เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงมาก ผู้น้าเข้าจึงต้องการจ้าหน่ายภายหลังจบงาน ผู้ประกอบการควรเลือกวิธีการ
น้าเข้าแบบปกติ เป็นต้น ซึ่ง คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าการน้าเข้าของและการจัดงานในแต่ล ะคราวมีปัจจัยที่แตกต่าง
กัน จึงได้จัดท้าตารางเปรียบเทียบการน้าเข้าโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้น้าเข้าได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมโดย
ค้านึงถึงปัจจัยทีส่ ้าคัญได้แก่
1) ความคุ้มค่าด้านเวลา
2) ความคุม้ ค่าด้านค่าใช้จ่าย
3) ข้อจ้ากัดในการน้าเข้า เช่น สถานที่จัดงาน, ประเภทของที่สามารถน้าเข้าได้ เป็นต้น
3) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก้าหนด (Action)
เมื่อเลือกวิธีการน้าเข้าได้แล้ว ผู้น้าเข้าก็สามารถพิจารณาขั้นตอนการน้าเข้าได้จากตารางขั้นตอนเบื้องต้น
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้แบ่งตารางแสดงขั้นตอนออกเป็น 7 แบบ ได้แก่
1) ขั้น ตอน A : การน้ าเข้าโดยใช้เอกสาร เอ.ที. เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) ซึ่งต้องส่ งของกลั บออก
ต่างประเทศภายหลังจบงาน
2) ขั้นตอน B1 : การน้าเข้าโดยผ่าน คสท. ส้าหรับของที่ต้องได้รับอนุญาตหรือต้องแจ้งก่อนการน้าเข้า
3) ขั้นตอน B2 : การน้าเข้าโดยผ่าน คสท. ส้าหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตหรือไม่ต้องแจ้งก่อนการ
น้าเข้า
4) ขั้นตอน C1 : การน้าเข้าโดยวิธีการปกติ (ไม่ใช้กระบวนการพิเศษ) ส้าหรับของที่ต้องได้รับอนุญาตหรือ
ต้องแจ้งก่อนการน้าเข้า
5) ขั้นตอน C2 : การน้าเข้าโดยวิธีการปกติ (ไม่ใช้กระบวนการพิเศษ) ส้าหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาต
หรือไม่ต้องแจ้งก่อนการน้าเข้า

5-3

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

6) ขั้นตอน D1 : การน้าเข้าโดยสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บน ส้าหรับของที่ต้องได้รับอนุญาตหรือต้อง
แจ้งก่อนการน้าเข้า
7) ขั้นตอน D2 : การน้าเข้าโดยสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บน ส้าหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตหรือ ไม่
ต้องแจ้งก่อนการน้าเข้า
 การน้าเข้าโดยใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet)
เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) (Admission Temporaire/Temporary Admission)
คือ เอกสารการน้าเข้าชั่วคราวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ ผู้น้าเข้า/ผู้จัดงานในการแสดงสินค้า
หรือนิทรรศการ ซึ่งต้องน้าเข้าอุปกรณ์หรือสินค้าจากต่างประเทศ
กรณีของที่น้าเข้าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภายในประเทศที่จะน้าเข้าก่อนการเลือกใช้วิธีการน้าเข้า
โดยใช้เอกสาร A.T.A. Carnet ถือว่าช่วยอ้านวยความสะดวกให้แก่ ผู้น้าเข้าเป็นอย่างดี เนื่องจากสินค้าหรือสิ่งของ
ที่อยู่ ในข่ ายของ A.T.A. Carnet จะได้ รั บ การยกเว้นไม่ต้อ งขออนุ ญาตหรื อช้า ระค่ าธรรมเนีย ม ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2537
“ข้อ 3 ให้ บ รรดาสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ก้ า หนดให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งห้ า ม หรื อ ต้ อ งขออนุ ญ าต หรื อ ต้ อ งช้ า ระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ หรือต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนด ในการส่ง ออกไปนอกหรือน้าเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
เหตุผลทางเศรษฐกิจ ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
ซึ่งส่ งออกไปนอกราชอาณาจั กรหรื อน้ าเข้ ามาในราชอาณาจั กรเป็ นการชั่วคราวโดยมี เอกสารค้้าประกัน (A.T.A.
Carnet) ในการส่ ง ออกหรื อ น้ า เข้ า เป็ น สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นข่ า ยต้ อ งห้ า ม หรื อ ต้ อ งขออนุ ญ าต หรื อ ต้ อ งช้ า ระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ใ นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือน้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร”
อย่างไรก็ตาม การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนี้จะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้าซึ่งอยู่ในประกาศ
กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมสินค้าแค่บางประเภทเท่านั้น2 ดังนั้นผู้น้าเข้าจึงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าของ
ที่จะน้าเข้ามาต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นอีกหรือไม่
ทั้งนี้ของที่น้าเข้ามาโดยใช้เอกสาร A.T.A. Carnet เมื่อจบงานแล้วไม่สามารถน้าของไปขายได้ และหากผู้
น้าเข้าท้าผิดเงื่อนไข กรมศุลกากรจะด้าเนินการปรับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ค้าประกันโดย
ผู้น้าเข้าจะต้องช้าระค่าปรับส่วนเกินอีกด้วย
อย่างไรก็ตามของที่จะน้าเข้าโดยใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) ยังคงจ้ากัดประเภทอยู่
โดยสินค้าที่อยู่ในข่ายที่สามารถใช้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ ได้แก่
1. เครื่องมือส้าหรับใช้ในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ส้าหรับการแพร่เสียงหรือการแพร่ภาพทางโทรทัศน์
2. เครือ่ งมือส้าหรับใช้ในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2537) เรื่อง บัญชีรายชื่อสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือน้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามระบบ เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว
ปลายข้าว และร้าข้าว ผลกาแฟและกาแฟทั้งที่เป็นเมล็ด เป็นเกล็ด เป็นผง เป็นน้้าเชื้อ หรือเป็นน้้าเคี่ยวข้น ไม่ว่าจะแยกเอาสาร
คาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม น้้าตาลทราย ที่ผลิตจากอ้อยไม่ว่าจะมีการปั่นแยกกากน้้าตาล และผลึกน้้าตาลออกจากกันแล้ว
หรือไม่ ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลังทุกชนิด เมล็ด ปอทุกชนิด กากถั่วลิสง กากถั่วเหลือง ปุ๋ยที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี ถ่านหินทุกชนิด ทั้งที่เป็น
ก้อน เป็นผง หรืออัดเป็นก้อน
2
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3. เครื่องมือส้าหรับใช้ในวิชาชีพอื่น ๆ เช่น
3.1 เครื่องมือใช้ในการสร้าง การทดสอบ การใช้งาน การตรวจสอบ การควบคุมการบ้ารุงรักษา
หรือซ่อมแซม เครื่องจักรโรงงาน พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
3.2 เครื่องมือที่จ้าเป็นส้าหรับนักธุรกิจ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประสิทธิภาพการผลิต นักบัญชีและสมาชิกของวิชาชีพที่คล้ายคลึงกัน
3.3 เครื่ อ งมื อ ที่ จ้ า เป็ น ส้ า หรั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ท้ า การส้ า รวจภู มิ ป ระเทศหรื อ งานส้ า รวจทาง
ภูมิศาสตร์
3.4 เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ้าเป็นส้าหรับแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ การผดุงครรภ์
3.5 เครื่องมือที่จ้าเป็นส้าหรับผู้มีอาชีพให้ความบันเทิง คณะละครและวงดนตรีออเคสตร้า รวมทั้ง
สิ่งของต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงส้าหรับสาธารณชนและที่ไม่ใช่สาธารณชน
4. ของที่น้าเข้ามาเพื่อน้าออกแสดงหรือสาธิตในงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองานประชุม
5. ของที่น้าเข้ามาเพื่อใช้เกี่ยวข้องกับการน้าสินค้าต่างประเทศออกแสดงในงานนิทรรศการ งานแสดง
สินค้า หรืองานประชุม
6. เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์การแปล เครื่องมือส้าหรับการบันทึกเสียงและภาพยนตร์
เกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม ส้าหรับใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
7. สินค้าตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ส้าหรับแจกจ่ายฟรีให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ
8. สินค้าที่น้าเข้ามาสาธิตและถูกบริโภคหรือท้าลายไปในกระบวนการของการสาธิต
9. สินค้าที่มีมูลค่าต่้าที่ใช้ในการก่อสร้าง การตกแต่ง และการประดับประดาร้านชั่วคราว
10. สิ่งพิมพ์ แคตตาล็อก หนังสือแจ้งทางการค้า บัญชีราคาสินค้า แผนภาพโฆษณา ปฏิทิน ภาพถ่าย
11. แฟ้มเอกสาร บันทึก แบบฟอร์ม และเอกสารอื่น ๆ ที่น้าเข้ามาใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
12. ตัวอย่างสินค้าที่น้าเข้ามาแสดงหรือสาธิตเพื่อชักชวนให้สั่งซื้อสินค้านั้น
13. ฟิล์มภาพยนตร์โฆษณาโพสิทีฟขนาดไม่เกิน 16 มม. ที่มีภาพแสดงให้เห็นถึงลักษณะหรือการท้างาน
ของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ไม่สามารถสาธิตได้โดยเพียงการดูจากตัวอย่างสินค้า หรือแคตตาล็อก
14. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องอะไหล่ของเครื่องมือ
ดังกล่าว
15. เครื่องมือทางช่างที่ใช้บ้ารุงรักษา ทดสอบ วัด หรือซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัย
หรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ การยกเว้นใบอนุญาต จะได้รับยกเว้นเฉพาะของน้าเข้าและเป็นไปตามเงื่อนไขในอนุสัญญาการ
น้าเข้าทั้ง 4 ฉบับ แต่หากมีกฎหมายก้าหนดเป็นการเฉพาะให้สินค้า /อุปกรณ์ ที่อยู่ในข่าย เอ.ที.เอ คาร์เนท์ ต้อง
ได้รับอนุญาตก่อนการน้าเข้า ผู้น้าเข้าต้องขออนุญาตก่อนด้วย
ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ (A.T.A Carnet)
1. ค่าฟอร์มเอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์และแบบค้าขอ ชุดละ 250 บาท
2. ค่าธรรมเนียม มีดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์
- การออกเอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ (1 ประเทศ 50 ชิ้นสินค้า) ชุดละ 5,500 บาท (ถ้าสินค้า
มากกว่า 50 ชิ้น เพิ่มค่าธรรมเนียมทุก 50 ชิ้น 500 บาท แต่รวมแล้ว ไม่เกิน 2,500 บาท)
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- ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 50 – 2,500 บาท ขึ้นอยู่กับจ้านวนรายการสินค้า (กรณีขอให้ออก - รับ
เอกสารฯ ในวันหยุดท้าการเพิ่มค่าธรรมเนียม วันละ 2,000 บาท)
- ค่าฟอร์มเพิ่มเติม แผ่นละ 20 บาท
3. กรณีผู้ใช้เอกสารฯ แจ้งชื่อประเทศปลายทางเท็จปรับประเทศละ 3 เท่า หรือ 1,500 บาท ทั้งนี้
เอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ 1 ฉบับ สามารถส่งสินค้าได้ ไม่เกิน 2,500 ชิ้น
 การน้าเข้าโดยผ่าน คสท.
คสท. เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการน้าของที่น้าเข้ามาจากต่างประเทศหรือของที่
น้าเข้ามาผลิ ต ผสม ประกอบ หรือบรรจุในประเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือ
กฎหมายอื่น หรือของในประเทศซึ่งไม่มีค่าอากร เข้ามาจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือเพื่อกิจการอื่น ๆ อันเป็น
การช่วยสนับสนุนการผลิต การประชุมอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนจูงใจให้มีการลงทุนใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม คสท. ไม่ได้ให้สิทธิผู้น้าเข้าเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือการแจ้งก่อนการน้าเข้า
ตามกฎหมายอื่นเหมือน A.T.A. Carnet ดังนั้น หากการน้าเข้าของนั้นต้องได้รับอนุญาตหรือต้องแจ้งหรือปฏิบัติอื่น
ใดก่อนการน้าเข้า ผู้น้าเข้าก็ยังต้องปฏิบัติอยู่
อย่างไรก็ตามชนิดของที่เก็บใน คสท. ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี หรือ ผู้ที่อธิบดีมอบหมายและ
การน้าของเข้าหรือส่งของออกจะต้องน้าเข้าหรือส่งออก ณ ท่าหรือที่หรือสนามบินศุลกากรที่กรมศุลกากรอนุมัติ
แล้วเท่านั้น และของที่น้าเข้าเก็บหรือน้าเข้ามาร่วมจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเป็นการชั่วคราวใน คสท. ต้องน้า
ออกจาก คสท. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ทั้งนี้ระยะเวลาในการผ่านพิธี
การศุลกากรโดยใช้วิธีการน้าเข้าผ่าน คสท. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที3 และไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
 การน้าเข้าโดยสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บน
นอกเหนือจากวิธีการน้าเข้าของโดยเอกสาร A.T.A. Carnet การน้าเข้าโดยผ่านคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ การ
น้าเข้าโดยใช้วิธีการน้าเข้าปกติแล้ว ผู้น้าเข้าสามารถเลือกใช้วิธีการน้าเข้าโดยการท้าสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บน
กับกรมศุลกากร (ค้้าประกันโดยเงินสดหรือหนังสือค้้าประกันจากธนาคาร หรือ Bank Guarantee) ส้าหรับการ
น้าเข้าของเพื่อการจัดประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยเมื่อน้าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ ว
จะต้องส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาที่กรมศุลกากรก้าหนดซึ่งมักจะไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่น้าเข้า และเมื่อผู้
น้าเข้า ส่งของกลับ ออกไปนอกราชอาณาจัก รเมื่อจบงานและไม่ผิดเงื่อนไขในสัญญาค้้า ประกัน และทัณ ฑ์บ น
ก็สามารถขอคืนเงินค้้าประกันหรือหนังสือค้้าประกันจากธนาคารได้
ประโยชน์ที่ผู้น้าเข้าจะได้รับจากการน้าเข้าโดยวิธีการนี้คือผู้น้าเข้าจะ “ได้รับยกเว้นอากร” ส้าหรับของที่
น้าเข้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

3

กรมศุลกากร, คู่มือส้าหรับประชาชน : การผ่านพิธีการศุลกากร เขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน
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การประชุมระหว่างประเทศ
งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
1. เป็นของที่น้าเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่าง เป็นของที่น้าเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในงานแสดง
ประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย สินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจัดภายในประเทศและเปิด
หรื อ รั ฐ บาลต่ างประเทศ หรื อ องค์ การระหว่า ง ให้ประชาชนเข้าชมเป็นการทั่วไป
ประเทศที่รัฐบาลไทยรับรอง หรือโดยหน่วยงาน
ของเอกชนซึ่ง การประชุมนั้ น เป็ น ประโยชน์แ ก่
การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมหรือเทคโนโลยีของ
ประเทศ
2. เป็ น ของจ้ า เป็ น ที่ ใช้ ในการประชุ ม ได้ แก่ แฟ้ ม
เอกสาร เอกสาร บันทึกข้อมูลแบบพิมพ์ ของที่มี
มูลค่าแต่ละชิ้นเล็กน้อย และจัดท้าจนเห็นได้ว่า
เพื่อแจกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือของที่ใช้ในงาน
แล้วหมดไป

จากเงื่อนไขข้างต้น จะเห็นได้ว่าของใช้สิ้นเปลืองจะสามารถขอยกเว้นอากรได้เฉพาะที่ใช้ในการประชุม
ระหว่างประเทศเท่านั้น แต่หากเป็นงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ของใช้สิ้นเปลืองเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ของแจก
เป็นต้น ไม่สามารถขอยกเว้นอากรโดยการท้าสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บนได้
หากผู้น้าเข้าไม่ส่งของดังกล่าวกลับออกไปตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรก้าหนด ผู้น้าเข้าจะต้องช้าระอากร
และถูกปรับตามที่ท้าสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บนไว้ โดยการช้าระค่าอากรจะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
1. กรณีที่ผู้น้าเข้าขอช้าระค่าภาษีอากร “ก่อน” วันที่สัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บนจะครบก้าหนด
ผู้น้าเข้าจะต้องเสียภาษีอากรตามสภาพ ราคา และอัตราอากร ณ วันน้าเข้า รวมทั้งต้องช้าระเบี้ยปรับ
เงินเพิ่มตามกฎหมาย
2. กรณีที่ครบก้าหนดสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บนแล้ว แต่ผู้น้าเข้าไม่ส่งของกลับออกไป
กรมศุลกากรจะบังคับตามสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บนที่ผู้น้าเข้าท้าไว้ (ริบเงินประกัน)
เมื่อจบการประชุมหรือแสดงสินค้าแล้ว และผู้น้าเข้าไม่ท้าผิดเงื่อนไขตามสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บน
ผู้น้าเข้าสามารถขอคืนเงินค้้าประกันหรือหนังสือค้้าประกันจากธนาคารได้ที่ด่านศุลกากรที่ท้าสัญญาค้้าประกันและ
ทัณฑ์บนไว้
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สรุป ข้อดี – ข้อเสีย ของการน้าเข้าด้วยวิีีต่าง
วิีีการน้าเข้า
A.T.A. Carnet

คสท.

วิีีการปกติ

สัญญาค้้าประกันและ
ทัณฑ์บน

ข้อดี
ข้อเสีย
1. ได้ รั บ ยกเว้ น อากรและข้ อ ห้ า มข้ อ 1. ต้ อ งส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
ก้ากัด
ภายหลังจบงาน ไม่สามารถจ้าหน่ายได้
2. ผู้น้าเข้าไม่ต้องวางเงินประกันเอง 2. มี ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ( ช้ า ร ะ ใ ห้ แ ก่
3. การตรวจสอบโดยกรมศุลกากรจะ หอการค้าฯ)
ด้ า เนิ น การเฉพาะเท่ า ที่ จ้ า เป็ น 3. ใช้ได้เฉพาะของที่น้าเข้าจากประเทศ
เท่านั้น
ที่เป็นภาคีในแต่ละประเภทเท่านั้น
4. ไม่สามารถใช้กับของใช้สิ้นเปลืองได้
5. ไม่ ส ามารถใช้ กั บ ของที่ ต กลงว่ า จะ
ขายหรือเตรียมน้าออกขาย
6. ไม่สามารถใช้กับ แอลกอฮอล์ บุหรี่
และน้้ามันเชื้อเพลิง
7. หน่ ว ยงานภายในป ระเทศบาง
หน่วยงานยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ
จึงอาจท้าให้ผู้น้าเข้าต้องขออนุญาต
ส้าหรับของบางอย่างอยู่
1. ได้รับยกเว้นภาษีอากร
1. จ้านวน คสท.มีน้อยมาก
2. จ้ า หน่ า ยได้ แ ต่ ต้ อ งเสี ย ภาษี อ ากร 2. ต้องขออนุญาตส้าหรับของที่ต้องขอ
และเบี้ยปรับ
อนุญาตก่อนน้าเข้า
3. ไม่ก้าหนดค่าธรรมเนียม (เจ้าของ
สถานที่/ผู้ประกอบการ คสท. อาจ
รวมค่ า ด้ า เนิ น การอยู่ ใ นค่ า ใช้
สถานที่แล้ว)
1. น้าของออกจ้าหน่ายได้ภายหลังจบ 1. ไม่ได้รับยกเว้นอากร ต้องเสี ยอากร
งาน
ในอัตราเดียวกับสินค้าที่น้ามาขาย
2. ไม่มีข้อจ้ากัดด้านสถานที่
2. สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตจะต้องได้รับ
อนุญาตก่อนทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น
3. เอกสารน้าเข้ามีจ้านวนมาก
1. ได้รับยกเว้นภาษีอากร
1. ต้องขออนุญาตส้าหรับของที่ต้องขอ
2. จ้ า หน่ า ยได้ แ ต่ ต้ อ งเสี ย ภาษี อ ากร
อนุญาตก่อนน้าเข้า
และเบี้ ย ปรั บ หรื อ ถู ก ริ บ เงิ น ค้้ า 2. ของใช้ สิ้ น เปลื อ งที่ ใ ช้ใ นงานแสดง
ประกัน
สินค้าไม่สามารถขอยกเว้นอากรได้
3. ไม่มีค่าธรรมเนียม
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ตารางที่ 5.1 CONTRACTING PARTY A.T.A CARNET
No. Contracting ISO Pro. Exh. Scien. Com. No. Contracting ISO Pro. Exh. Scien. Com. No. Contracting ISO
Party
Code
Party
Code
Party
Code
1
Albania
AL X X
X
X 27 Hungary HU X X
X
X 53 Netherlands NL
2
Algeria
DZ X X
X
- 28 Iceland
IS X X
X 54
New
NZ
Zealand
3
Andorra
AD X X
X
X 29
India
IN - X
- 55 Norway NO
4 Australia AU X X
X
X 30 Indonesia ID X X
X
- 56 Pakistan PK
5
Austria
AT X X
X
X 31
Iran
IR X X
X
X 57 Poland PL
6
Bahrain
BH - X
- 32
Ireland
IE X X
X 58 Portugal PT
7
Belarus
BY X X
X
X 33
Israel
IL X X
X
X 59 Romania RO
8
Belgium
BE X X
X
X 34
Italy
IT X X
X 60 Russia
RU
Bosnia and
9
BA X X
X
- 35
Japan
JP X X
X 61 Senegal SN
Herzegovina
10 Bulgaria
BG X X
X 36 Kazakhstan KZ X X
X
X 62 Serbia
RS
11
Brazil
BR X X
X
- 37
Korea
KR X X
X
X 63 Singapore SG
12 Canada
CA - X
X 38
Latvia
LV X X
X
X 64 Slovakia SK
13
Chile
CL X X
X 39 Lebanon
LB X X
- 65 Slovenia
SI
14
China
CN - X
- 40 Lithuania LT X X
X
X 66 South ZAR
Africa
15 Cote d'Ivoire CI X X
X 41 Luxembourg LU X X
X
X 67
Spain
ES
16
Croatia
HR X X
X 42 Madagascar MG X X
X
X 68 Sri Lanka LK
17
Cyprus
CY X X
X
X 43
Macao
MO - X
- 69 Sweden SE

Pro. Exh. Scien. Com.
X X
X X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
X

X X
- X
X X

X
-

X
X
X
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18 Czech
Republic
19 Denmark
20
Estonia
21 Finland
22
France
23 Germany

CZ

X

X

X

X

44 Macedonia MK

X

X

-

X

70 Switzerland CH

X X

X

X

DK
EE
FI
FR
DE

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
-

X
X
X
X
X

45
46
47
48
49

Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Moldova

MY
MT
MU
MX
MD

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

71
72
73
74
75

TH
TN
TR
UA
GB

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

24

Gibraltar

GI

X

X

X

X

50

Mongolia

MN

X

X

X

-

US

X

-

-

X

25

Greece

GR

X

X

-

X

51 Montenegro ME

X

X

-

X

AE

- X

-

-

HK

X

X

-

X

52

-

X

X

-

26 Hong Kong

Morocco

MA

Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United
Kingdom
76 United
States
77 United Arab
Emirates

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560
*** NA = Not Available
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ตารางที่ 5.2 ภาพรวมเปรียบเทียบการน้าเข้าของจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการด้วยวิีีการต่าง
วิีีการน้าเข้า
A.T.A. Carnet
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ทั่วไปส้าหรับจัด
แสดงสินค้า/
นิทรรศการ
น้าเข้าโดยวิีีการ
ปกติ (ไม่ใช้
กระบวนการพิเศษ)

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนน้าเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน
ขายหลังจบงาน


(ขั้นตอน A)

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนน้าเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน
ขายหลังจบงาน


(ขั้นตอนA)


(ขั้นตอน B1) ภายใต้เงื่อนไข
ของใบอนุญาต


(ขั้นตอน B1) ภายใต้เงื่อนไข
ของใบอนุญาต


(ขั้นตอน B2)


(ขั้นตอน B2)


(ขั้นตอน C1) ภายใต้เงื่อนไข
ของใบอนุญาต


(ขั้นตอน C1) ภายใต้เงื่อนไข
ของใบอนุญาต


(ขั้นตอน C2) ภายใต้เงื่อนไข
ของใบอนุญาต


(ขั้นตอน C2) ภายใต้เงื่อนไข
ของใบอนุญาต


(ขั้นตอน D2) ภายใต้เงื่อนไข
ของในอนุญาต


(ขั้นตอน D1)


(ขั้นตอน D2)

น้าเข้าโดยสัญญาค้้า

(ขั้นตอน D1) ภายใต้เงื่อนไขของ
ประกันและทัณฑ์
ในอนุญาต
บน
ที่มา : คณะผู้วิจัย (2560)
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ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบการน้าเข้าของเพื่อใช้ในการแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยวิีีการต่าง
ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนน้าเข้า
วิีีการน้าเข้า
1. A.T.A. Carnet4

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน


(ขั้นตอน A)
1.1 ระยะเวลาตั้งแต่ยื่น 1. ด้าเนินการขอเอกสาร A.T.A. Carnet
เอกสารจนไ ด้ รั บ
ประมาณ 3 วันท้าการ และ
อนุญาตให้น้าเข้า
2. ด้ า เนิ น การผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร
ประมาณ 50 นาที
1.2 ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ที่ - ของที่ จ ะน้ า เข้ า มาต้ อ งเป็ น ของ 15
น้าเข้าได้
ชนิดที่ระบุไว้
- ไม่เป็ นสิ น ค้าที่น้าเข้าไปเพื่อใช้ในการ
ผลิตหรือซ่อมแซม
- ไม่เป็นสินค้าที่ใช้สิ้นเปลือง
- ไม่ เ ป็ น สิ น ค้ า ประเภทเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ บุหรี่ และน้้ามันเชื้อเพลิง

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนน้าเข้า

ขายหลังจบงาน

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน




(ขั้นตอน A)
1. ด้ า เนิ น การขอเอกสาร A.T.A.
Carnet ประมาณ 3 วั น ท้ า การ
และ
2. ด้ า เนิ น การผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร
ประมาณ 50 นาที







- ของที่จะน้าเข้ามาต้องเป็นของ 15
ชนิดที่ระบุไว้
- ไม่เป็ นสิ น ค้าที่ น้าเข้ าไปเพื่อ ใช้ใ น
การผลิตหรือซ่อมแซม
- ไม่เป็นสินค้าที่ใช้สิ้นเปลือง
- ไม่เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ บุ ห รี่ และน้้ า มั น
เชื้อเพลิง





4

ของที่น้าเข้ามาโดยใช้เอกสาร A.T.A. Carnet จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชุมหรือแสดงสินค้าเท่านั้น หากมีวัตถุประสงค์อื่น เช่นได้ตกลงไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะขายหลังจบงานแสด งสินค้าหรือการประชุม ไม่
สามารถใช้ระบบ A.T.A. Carnet ได้

5 - 12

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนน้าเข้า
วิีีการน้าเข้า
1.3 ค่าใช้จ่าย5 (บาท)

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน
6,250 - 13,270 (เป็ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
การออกเอกสารของสภาหอการค้ า
แห่ งประเทศไทย ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของ
กรมศุลกากรซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียม)
ได้รับยกเว้น (ภายใต้เงื่อนไข)
6 เดือน

1.4 ช้าระค่าภาษีอากร
1.5 ระยะเวลาที่ ข อง
ส า ม า ร ถ อ ยู่ ใ น
ประเทศได้6
1.6 ข้อจ้ากัด
1. ใช้ได้กับเฉพาะประเทศต้นทางที่เป็น
ภาคี ใ นอนุ สั ญ ญา A.T.A. Carnet
เท่านั้น (15 ประเภท)
2. เวลาท้า การปกติ ณ ส้ านั กงานของ
กรมศุลกากร วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา
8 . 3 0 น . – 16.30 น . ( เ ว้ น
วันหยุดราชการ)
3. ด่านศุ ล กากรบางแห่ งเช่นท่า อากาศ
ยานนานาชาติ เ ชี ย งใหม่ อ าจเปิ ด
ด้าเนินการ 24 ชั่วโมง โดยผู้น้าเข้าต้อง
ช้าระค่าล่วงเวลาและค่าธรรมเนียม
5
6

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนน้าเข้า

ขายหลังจบงาน



ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน
6,250 - 13,270 (เป็นค่าธรรมเนียม
การออกเอกสารของสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของ
กรมศุลกากรซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียม)
ได้รับยกเว้น (ภายใต้เงื่อนไข)
6 เดือน





ขายหลังจบงาน




1. ใช้ได้กับเฉพาะประเทศต้นทางที่
เป็ น ภาคี ใ นอนุ สั ญ ญา A.T.A.
Carnet เท่านั้น (15 ประเภท)
2. เวลาท้ า การปกติ ณ ส้ า นั ก งาน
ของกรมศุ ล กากร วั น จั น ทร์ –
ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
3. ด่ า นศุ ล กากรบางแห่ ง เช่ น ท่ า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่อาจ
เปิดด้าเนินการ 24 ชั่วโมง โดยผู้น้า



ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งนี้เอกสารการน้าเข้า A.T.A. Carnet มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกเอกสาร ดังนั้นระยะเวลาที่ของอยู่ในราชอาณาจักรจะต้องไม่เกินอายุของเอกสารด้วย
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนน้าเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

วิีีการน้าเข้า
1.7 ค่าปรับ

1.

2.

2. คลังสินค้าทัณฑ์บน

ขายหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนน้าเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

เข้ า ต้ อ งช้ า ระค่ า ล่ ว งเวลาและ
ค่าธรรมเนียม
ผู้ค้าประกัน (หอการค้า) ต้องช้าระ
1. ผู้ ค้ า ประกั น (หอการค้ า ) ต้ อ ง
ค่ า ภาษี อ ากรพร้ อ มค่ า ภาระติ ด พั น
ช้าระค่าภาษีอากรพร้อมค่าภาระ
(ค่าปรับตามสัญญา) และเบี้ยปรับ ไม่
ติดพัน (ค่าปรับตามสัญญา) และ
เกิน 10% ของอัตราภาษี
เบี้ยปรับ ไม่เกิน 10% ของอัตรา


ผู้ น้ า เข้ า ต้ อ งจ่ า ยค่ า ปรั บ ส่ ว นที่ เ กิ น
ภาษี
จากที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ค้า
2. ผู้ น้ า เข้ า ต้ อ งจ่ า ยค่ า ปรั บ ส่ ว นที่
ประกันทั้งหมด
เกินจากที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ค้าประกันทั้งหมด




(ขั้นตอน B1) ภายใต้เงื่อนไขของ
(ขั้นตอน B1) ภายใต้
(ขั้นตอน B2)
(ขั้นตอน B2)
ใบอนุญาต
เงื่อนไขของ
ใบอนุญาต
ระยะเวลาได้รับอนุญาตให้น้าเข้าขึ้นอยู่กับกฎหมายเฉพาะ ระยะเวลาส้าหรับการผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 45 นาที
และ
ระยะเวลาส้าหรับการผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 45 นาที

2.1 ระยะเวลาตั้ ง แต่ 1.
ยื่ น เ อ ก ส า ร จ น
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ 2.
น้าเข้า
เมื่อน้ าของเข้ามาแล้ ว ผู้ น้าเข้าต้องยื่นใบขนสิ นค้าขาเข้าและ
แบบแสดงภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมบัญชีราคา
สินค้าและแบบแสดงรายการสินค้ารวมทั้งค้าขออนุญาตน้าของ
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนน้าเข้า
วิีีการน้าเข้า
2.2 ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ที่
น้าเข้าได้8

2.3 ค่าใช้จ่าย
2.4 ช้าระค่าภาษีอากร
2.5 ระยะเวลาที่ ข อง
ส า ม า ร ถ อ ยู่ ใ น
ประเทศได้
2.6 ข้อจ้ากัด

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

เข้า คสท. แสดงต่อส้านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ก้ากับ
ดูแล คสท. นั้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันน้าของเข้าด้วย7
ชนิดของที่เก็บใน คสท. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายและการน้าของเข้าหรือส่ง
ของออกจะต้องน้าเข้าหรือส่ง ณ ท่าหรือที่หรือสนามบินศุลกากร
ที่กรมศุลกากรอนุมัติแล้วเท่านั้น และกรมศุลกากรอาจก้าหนดให้
เก็บของเฉพาะบางชนิดหรือบางประเภทหรือเฉพาะของในบาง
ลักษณะก็ได้
ไม่มีค่าธรรมเนียม9
ได้ รั บ ยกเว้ นค่ า ภาษีอ ากรขาเข้ าและ ผู้ น้ า เข้ า ต้ อ งจ่ า ยค่ า
อากรขาออกส้าหรับส่งกลับออกไป
ภ า ษี อ า ก ร ข า เ ข้ า
ทั้งหมด
1. 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดการแสดงสินค้า/นิทรรศการ หรือ
2. 1 ปีนับแต่วันที่น้าเข้าคลังฯ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขใน
การได้รับการยกเว้นอากร
1. ต้องเป็น คสท.ที่ได้จัดตั้งโดยได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร
2. ต้ อ งขออนุ ญ าตในเวลาราชการ คื อ วั น จั น ทร์ – วั น ศุ ก ร์
ระหว่างเวลา 8.30 -16.30 (มีพักเที่ยง) กรณีที่ขออนุญาต

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนน้าเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

ชนิดของที่เก็บใน คสท. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายและการน้าของเข้าหรือ
ส่งของออกจะต้องน้าเข้าหรือส่ง ณ ท่าหรือที่หรือสนามบิน
ศุลกากรที่กรมศุลกากรอนุมัติแล้วเท่านั้น และกรมศุลกากร
อาจก้าหนดให้เก็บของเฉพาะบางชนิดหรือบางประเภทหรือ
เฉพาะของในบางลักษณะก็ได้
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ได้รับยกเว้นค่าภาษีอากรขาเข้าและ ผู้ น้ า เข้ า ต้ อ งจ่ า ยค่ า
อากรขาออกส้าหรับส่งกลับออกไป ภ า ษี อ า ก ร ข า เ ข้ า
ทั้งหมด
1. 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดการแสดงสินค้า/นิทรรศการ หรือ
2. 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ น้ า เข้ า คลั ง ฯ กรณี เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
เงื่อนไขในการได้รับการยกเว้นอากร
1. ต้ อ งเป็ น คสท.ที่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง โดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากกรม
ศุลกากร

7

ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2547 เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปส้าหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) ข้อ 7.
ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2547 เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปส้าหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) ข้อ 3.7 และ ข้อ 6.
9 ไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
8
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนน้าเข้า
วิีีการน้าเข้า

2.7 ค่าปรับ10
3. การน้ า เข้ า โดยวิ ีี ก าร
ปกติ11
3.1 ระยะเวลาตั้ ง แต่
ยื่ น เ อ ก ส า ร จ น
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้
น้าเข้า
3.2 ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ที่
น้าเข้าได้
3.3 ค่าใช้จ่าย
3.4 ช้าระค่าภาษีอากร

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนน้าเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

นอกเวลาราชการที่ส้านักงานกรมศุลกากรหรือที่ด่านศุลกากร 2. ต้องขออนุญาตในเวลาราชการ คือวันจันทร์ – วันศุกร์
จะต้องช้าระค่าล่วงเวลาและค่าธรรมเนียมด้วย
ระหว่างเวลา 8.30 -16.30 (มีพักเที่ยง) กรณีที่ขออนุญาต
นอกเวลาราชการที่ ส้ า นั ก งานกรมศุ ล กากรหรื อ ที่ ด่ า น
ศุลกากรจะต้องช้าระค่าล่วงเวลาและค่าธรรมเนียมด้วย
ไม่มี
ไม่มี




(ขั้นตอน C1) ภายใต้เงื่อนไข
(ขั้นตอน C1) ภายใต้
(ขั้นตอน C2) ภายใต้เงื่อนไข
(ขั้นตอน C2) ภายใต้
ของใบอนุญาต
เงื่อนไขของ
ของใบอนุญาต
เงื่อนไขของ
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต
1. ระยะเวลาได้รับอนุญาตให้ น้าเข้าขึ้นอยู่กับกฎหมายเฉพาะ ระยะเวลาส้าหรับการผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 7 วัน
และ
ท้าการ
2. ระยะเวลาส้ าหรับการผ่ านพิธีการศุล กากร ประมาณ 7 วัน
ท้าการ
ทุกชนิดยกเว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะห้ามน้าเข้าในราชอาณาจักร ทุ ก ช นิ ด ย กเ ว้ นแ ต่ มี กฎ ห มา ย เฉ พ า ะห้ า มน้ า เข้ า ใ น
ราชอาณาจักร
12
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช้าระค่าภาษีอากรตามพิกัดของสินค้า/ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
ช้าระค่าภาษีอากรตามพิกัดของสินค้า/ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
(หากมี)
(หากมี)

10

ค่าปรับหรือการบังคับตามสัญญาทัณฑ์บน เป็นเรื่องระหว่าง กรมศุลกากร และ ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนเอง
การขออนุญาตน้าของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว
12 ไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
11

5 - 16

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนน้าเข้า
วิีีการน้าเข้า
3.5 ระยะเวลาที่ ข อง
ส า ม า ร ถ อ ยู่ ใ น
ประเทศได้13
3.6 ข้อจ้ากัด
3.7 ค่าปรับ
4. การน้าเข้าโดยสัญญาค้้า
ประกันและทัณฑ์บน14

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนน้าเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ไม่จ้ากัด
(ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาต)

ไม่จ้ากัด

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี


(ตาราง D1) ภายใต้เงื่อนไขของ
ใบอนุญาต



(ตาราง D2) ภายใต้
(ตาราง D1)
เงื่อนไขของ
ใบอนุญาต
4.1 ระยะเวลาตั้ ง แต่ ยื่ น 1. ระยะเวลาได้รับอนุญาตให้น้าเข้า ขึ้นอยู่กับกฎหมายเฉพาะ ระยะเวลาส้าหรับการผ่านพิธีการ
เอกสารจนได้รับอนุญาตให้ และ
ศุลกากร ประมาณ 7 วันท้าการ
2.
ระยะเวลาส้
า
หรั
บ
การผ่
า
นพิ
ธ
ี
ก
ารศุ
ล
กากร
ประมาณ
7
วั
น
ท้
า
น้าเข้า
การ15

ขายหลังจบงาน


(ตาราง D2)
ระยะเวลาส้ า หรั บ
ก า ร ผ่ า น พิ ธี ก า ร
ศุลกากร ประมาณ 7
วันท้าการ

4.2 ประเภทของที่น้าเข้าได้ 1. เป็นของที่น้าเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่ง 1. เป็นของที่น้าเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
จั ด ขึ้ น โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ บาลไทย หรื อ ของรั ฐ บาล ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่ว ยงานของรัฐ บาลไทย หรือ ของรัฐ บาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้รับรอง ต่ า งประเทศ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศที่ รั ฐ บาลไทยได้
13

14
15

ทั้งนี้เอกสารการน้าเข้า A.T.A. Carnet มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกเอกสาร ดังนั้นระยะเวลาที่ของอยู่ในราชอาณาจักรจะต้องไม่เกินอายุของเอกสารด้วย

การขออนุญาตน้าของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว
เทียบเคียง คู่มือส้าหรับประชาชน : การขออนุญาตน้าของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนน้าเข้า
วิีีการน้าเข้า

4.3 ค่าใช้จ่าย

4.4 ช้าระค่าภาษีอากร

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนน้าเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

หรือโดยหน่วยงานของเอกชนซึ่งการประชุมนั้นเป็นประโยชน์ รับรอง หรือโดยหน่วยงานของเอกชนซึ่งการประชุมนั้นเป็น
แก่การพัฒนาทาง เศรษฐกิจทางสังคมหรือทางเทคโนโลยีของ ประโยชน์แก่การพัฒนาทาง เศรษฐกิจทางสังคมหรือทาง
ประเทศ
เทคโนโลยีของประเทศ
2. เป็นของจ้าเป็นที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร 2. เป็ น ของจ้ า เป็ น ที่ ใ ช้ ใ นการประชุ ม ได้ แ ก่ แฟ้ ม เอกสาร
บันทึกข้อมูลแบบพิมพ์ ของที่มีมูลค่าแต่ละชิ้นเพียงเล็กน้อย เอกสาร บั นทึ ก ข้ อมู ล แบบพิ ม พ์ ของที่ มี มู ล ค่ า แต่ล ะชิ้ น
และจั ดท้าจนเห็นได้ว่าเพื่อแจกแก่ ผู้ เข้าร่ว มประชุม ของซึ่ง เพียงเล็กน้อย และจัดท้าจนเห็นได้ว่าเพื่อแจกแก่ ผู้เข้าร่วม
เตรียมมาโดยเฉพาะส้าหรับใช้หมดสิ้นไปในการประชุม เช่น ประชุม ของซึ่งเตรียมมาโดยเฉพาะส้าหรับใช้หมดสิ้นไปใน
วัสดุที่ใช้ในการแสดง หรือทดลองประกอบการประชุม และมี การประชุ ม เช่ น วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการแสดง หรื อ ทดลอง
ปริมาณพอสมควร
ประกอบการประชุม และมีปริมาณพอสมควร
3. เป็นของที่น้าเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในงานแสดงสินค้า 3. เป็ น ของที่น้ า เข้ า มาแสดงเป็น การชั่ ว คราวในงานแสดง
ระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นภายในประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ที่ สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ ที่ จั ด ขึ้ น ภายในประเทศโดยมี
จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็น การทั่วไป
วัตถุประสงค์ที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็น การทั่วไป
1. ผู้น้าเข้าจะต้องท้าสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากร ผู้ น้ า เข้ า จะต้ อ งท้ า สั ญ ญาประกั น และทั ณ ฑ์ บ นต่ อ กรม
โดยน้าเงินสดหรือหนังสือค้้าประกันธนาคารมาวางไว้ต่อกรม ศุลกากรโดยน้าเงินสดหรือหนังสือค้า้ ประกันธนาคารมาวาง
ศุลกากร ในกรณีที่สมควร อาจให้สถานทูตประเทศผู้น้าเข้า ไว้ ต่ อ กรมศุ ล กากร ในกรณี ที่ ส มควร อาจให้ ส ถานทู ต
เป็นผู้ค้าประกันให้ก็ได้
ประเทศผู้น้าเข้าเป็นผู้ค้าประกันให้กไ็ ด้
2. ค่าใบอนุญาต (ถ้ามี)
1. ได้รับยกเว้นอากรส้าหรับของที่น้าเข้า ช้าระค่าอากร พร้อม 1. ได้ รั บ ยกเว้ น อากรส้ า หรั บ ของที่ ช้าระค่าอากร พร้อม
มาหากเป็ น ของที่ ใ ช้ ใ นการประชุ ม เบี้ยปรับ (หากมี)
น้าเข้ามาหากเป็นของที่ใช้ในการ เบี้ยปรับ (หากมี)
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โ ด ย
ประชุมระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้ น
หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลไทยหรื อ ของ
โดยหน่วยงานของรัฐบาลไทยหรือ
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนน้าเข้า
วิีีการน้าเข้า

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศที่ รั ฐ บาลไทยได้ รั บ รองหรื อ
หน่วยงานเอกชนซึ่งการประชุมนั้นเป็น
ประโยชน์แก่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมหรือเทคโนโลยีของประเทศ หรือ
เป็ น ของที่ น้ า เข้ า ชั่ ว คราวเพื่ อ ให้
ประชาชนได้เข้าชมเป็นการทั่วไป หรือ
2.ได้รับยกเว้นอากรหากเป็นของจ้าเป็น
ที่ใช้ในการประชุม
4.5 ระยะเวลาที่ของสามารถ 1. ภายในระยะเวลาที่ ก รมศุ ล กากร
ไม่ก้าหนด
ก้าหนด (ปกติไม่เกิน 6 เดือน)
อยู่ในประเทศได้16
2. ตามระยะเวลาที่ ใ บอนุ ญ าตก้ า หนด
(หากมี)
4.6 ข้อจ้ากัด
1. กรณี ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ว่ า ของที่ น้ า เข้ า มาเป็ น ของใช้ สิ้ น เปลื อ งที่
สามารถใช้หมดไปได้ในการจัดงานแสดง สินค้า เช่น สิ่งพิมพ์
สิ่งโฆษณา ของแจก หรือของแถม ผู้น้าเข้าจะต้องช้าระอากร
ตามปกติ
16

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนน้าเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

ของรัฐ บาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่ า งประเทศที่ รั ฐ บาลไทยได้
รับรองหรือหน่วยงานเอกชนซึ่งการ
ประชุ ม นั้ น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก าร
พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คมหรื อ
เทคโนโลยี ของประเทศ หรือเป็ น
ข อ ง ที่ น้ า เ ข้ า ชั่ ว ค ร า ว เ พื่ อ ใ ห้
ประชาชนได้เข้าชมเป็นการทั่วไป
หรือ
2. ได้ รั บ ยกเว้ น อากรหากเป็ น ของ
จ้าเป็นที่ใช้ในการประชุม
ภายในระยะเวลาที่กรมศุลกากร
ก้าหนด
(ปกติไม่เกิน 6 เดือน)

ไม่ก้าหนด

กรณีที่เห็นได้ชัดว่า ของที่น้าเข้ามาเป็นของใช้สิ้นเปลืองที่
สามารถใช้ ห มดไปได้ ใ นการจั ด งานแสดง สิ น ค้ า เช่ น

ทั้งนี้เอกสารการน้าเข้า A.T.A. Carnet มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกเอกสาร ดังนั้นระยะเวลาที่ของอยู่ในราชอาณาจักรจะต้องไม่เกินอายุของเอกสารด้วย
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ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนน้าเข้า
วิีีการน้าเข้า

4.7 ค่าปรับ

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนน้าเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

2. กรณีที่หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตไม่อนุญาตให้จ้าหน่ายหลัง
จบงาน ผู้น้าเข้าต้องน้าของออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น
ไม่สามารถจ้าหน่ายได้
ไม่มี
1. กรณี ผู้ น้ า เข้ า ขอ
ช้ า ระค่ า ภาษี อ ากร
ก่ อ น วั น ที่ สั ญ ญ า
ประกันและทัณฑ์บน
ที่ ท้ า ไ ว้ กั บ ก ร ม
ศุลกากรจะหมดอายุ
กรมศุลกากรจะเรียก
เก็ บ ภาษี อ ากรตาม
สภาพ ราคา และ
อัต ราอากรที่ เ ป็น อยู่
ในวั นน้า เข้า รวมทั้ ง
เงินเพิ่มตามกฎหมาย

สิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจก หรือของแถม ผู้น้าเข้าจะต้อง
ช้าระอากรตามปกติ

2. กรณีผู้น้าเข้าไม่ส่ง
สินค้ากลับออกไปจน
พ้นอายุสัญญาประกัน
และทัณฑ์บนที่ท้าไว้
ก ร ม ศุ ล ก า ก ร จ ะ

2. กรณีที่ ผู้น้าเข้าไม่
ส่งสินค้ากลับออกไป
จน พ้ นอายุ สั ญญา
ประกันและทั ณฑ์ บ น
ที่ท้าไว้ กรมศุลกากร

ไม่มี

1. กรณี ผู้ น้ า เข้ า ขอ
ช้ า ระค่ า ภาษี อ ากร
ก่ อ น วั น ที่ สั ญ ญ า
ประกันและทัณฑ์บน
ที่ ท้ า ไ ว้ กั บ ก ร ม
ศุลกากรจะหมดอายุ
กรมศุลกากรจะเรียก
เก็ บ ภาษี อ ากรตาม
สภาพ ราคา และ
อัต ราอากรที่เ ป็น อยู่
ในวัน น้าเข้า รวมทั้ ง
เงินเพิ่มตามกฎหมาย
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ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนน้าเข้า
วิีีการน้าเข้า

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนน้าเข้า

ขายหลังจบงาน

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

บังคับสัญญาประกัน
และทัณฑ์บน

ขายหลังจบงาน
จ ะ บั ง คั บ สั ญ ญ า
ประกันและทัณฑ์บน

ที่มา : คณะผู้วิจัย (2560)

ตารางที่ 5. 4 สิทีิประโยชน์ส้าหรับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปส้าหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)
สิทีิประโยชน์ที่ได้รับ
การน้าเข้าของที่ใช้ในการจัดแสดง
สินค้า/นิทรรศการ
ส่งออกของที่น้าเข้ามากลับไปนอกราชอาณาจักรภายหลังจบงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ
ส่งออกของในประเทศที่ไม่มีอากร ภายหลังจบงานแสดงสินค้า
จ้าหน่ายของที่น้าเข้ามาระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อการ
บริโภคในประเทศ

งดเว้นการ
เก็บอากร
(ขาเข้าขาออก)

ขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ช้าระค่า
ภาษีอากร
ทั้งหมด

โอนของที่น้าเข้ามาให้แก่ผู้อื่น17
โดยให้นับระยะเวลาการเก็บรักษา
สินค้าเสมือนผู้รับโอนเป็นผู้น้าเข้า
เอง

























ที่มา : คณะผู้วิจัย (2560)
17

โอนให้แก่ผู้ประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทอื่นและบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือ

กฎหมายอื่น
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ขั้นตอน A : การน้าเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet)
ล้าดับ

การปฏิบัติ

-

ขึ้นทะเบียนสมาชิกหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยเพื่อใช้บริการ (กรณีไม่
เคยใช้บริการมาก่อน)
หมายเหตุ การยกเว้นใบอนุญาต จะ
ได้รับยกเว้นเฉพาะของนาเข้าและ
เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขในอนุ สั ญ ญา
A.T.A. Carnet และ อนุสัญญาการ
นาเข้าทั้ง 4 ฉบับ แต่หากมีกฎหมาย
ก าหนดเป็ น การเฉพาะให้ สิ น ค้ า /
อุปกรณ์ ที่อยู่ในข่าย A.T.A. Carnet
ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตก่ อ นการน าเข้ า
ผู้นาเข้าต้องขออนุญาตก่อนด้วย
กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ

1

18

เอกสารที่ใช้
1.
2.
-

เอกสารประกอบกรณีขึ้นทะเบียนในนามนิติบุคคล
ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 60 วัน
ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอ้านาจผูกพัน
บริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ รับรองส้าเนาถูกต้อง
(กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติให้แนบส้าเนาหนังสือเดินทางและส้าเนา
ใบอนุญาตท้างานด้วย)
เอกสารประกอบกรณีขึ้นทะเบียนในนามบุคคลีรรมดา
ส้าเนาบัตรประชาชน (รับรองส้าเนาถูกต้อง)
ส้าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส้าเนาถูกต้อง)

- แบบฟอร์ม A.T.A. Carnet ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ส้าเนาบัตรประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการและผู้
เดินทาง
- ส้าเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
- ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน อายุไม่เกิน 60 วัน
- Invoice สกุลเงินบาท
- ภาพถ่ายสินค้าภาพสี 1 ชุด
- เงินวางค้้าประกัน (Cashier cheque, Bank Guarantee)

ระยะเวลา
ที่ใช้
-

1 วัน

ค่าีรรมเนียม18
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตามอัตราที่สภา สภาหอการค้า
หอการค้าแห่ง แห่งประเทศ
ประเทศไทย
ไทย
ก้าหนด

ค่าแบบฟอร์ม
250 บาท

สภาหอการค้า
แห่งประเทศ
ไทย

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ล้าดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

2

รับเอกสารพร้อมช้าระค่าธรรมเนียม น้าส้าเนาใบรับเอกสารในข้อ 1. ไปรับเอกสาร A.T.A. Carnet ที่เจ้าหน้าที่

3

แสดงเอกสารให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เมื่อของมาถึงด่านศุลกากรเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
และออกเลขพิธีการขาเข้า (กรณี
เนื้อหาที่ปรากฎในค้าขอและ
เอกสารหลักฐานไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่
อาจแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม) จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตรวจปล่อย
ของในเอกสาร A.T.A. Carnet และ
เปิดตรวจของติดตัวผู้โดยสารทาง
กายภาพ หากเอกสารครบถ้วนแล้ว
เจ้าหน้าที่จะลงนามในเอกสาร
A.T.A. Carnet และส่งคืนให้ผู้นา้
เข้า

- เอกสาร A.T.A. Carnet
- หนังสือเดินทางของผู้ที่น้าของเข้ามา (แสดงทั้งฉบับจริงและยื่นส้าเนา
ประกอบ 1 ฉบับ)
- บัตรประจ้าตัวประชาชนกรณีเป็นชาวไทย (แสดงทั้งฉบับจริงและยืน่ ส้าเนา
ประกอบ 1 ฉบับ)
- Boarding Pass (แสดงทั้งฉบับจริงและยื่นส้าเนาประกอบ 1 ฉบับ)

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม18
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 วันท้าการ
นับตั้งแต่วันที่
ยื่นเอกสาร
50 นาที
โดยประมาณ

6,250 –
13,270

สภาหอการค้า
แห่งประเทศ
ไทย
เจ้าหน้าที่
ศุลกากร
ประจ้าด่าน
ศุลกากร

ไม่มี

น้าของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องไม่เกินอายุของเอกสาร A.T.A. Carnet (1 ปีนับจากวันที่ออกเอกสาร)
4
น้าของออกนอกราชอาณาจักร
ยื่นเอกสารแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (RE-EXPORTATION
1 วันท้าการ
ไม่มี
ส้านักงานหรือ
โดยกรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร COUNTERFOIL) และใบส้าคัญคูต่ ้นขั้ว (RE-EXPORTATION VOUCHER) ที่
ด่านศุลกากรที่
และออกเลขที่ ย กเว้ น อากรหรื อ กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ ณ ส้านักงานหรือ
ส่งออก
เลขที่ ช้า ระอากร (ถ้ า มี ) แล้ ว มอบ ด่านศุลกากรที่ส่งออก
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ล้าดับ

การปฏิบัติ

เอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปท้าการ
ช้าระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับ
ส่ ว นตรวจสิ น ค้ า เพื่ อ รั บ สิ น ค้ า ออก
จากอารักขาศุลกากร
5
ขอคืนเงินค้้าประกัน
น้าเอกสารคืนให้กับฝ่าย A.T.A.
Carnet ของสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยเพื่อขอรับเงินค้้าประกัน
คืน
ที่มา : คณะผู้วิจัย

เอกสารที่ใช้

- เอกสาร A.T.A. Carnet ที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เอกสารเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรทัง้ หมด
- แบบฟอร์ม A.T.A. Carnet 7

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม18
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่คืน
เงินค้้าประกัน
ให้ภายใน 10
วันท้าการ

แบบฟอร์มชุด
ละ 250 บาท

สภาหอการค้า
แห่งประเทศ
ไทย

ข้อมูล
1. Website ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2. คู่มือส้าหรับประชาชน : การปฏิบตั ิพิธีการน้าเข้าชั่วคราว โดยใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet), ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ กระทรวงการคลัง
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ขั้นตอน B1: การน้าเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยผ่านคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปส้าหรับจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ (คสท.)
ส้าหรับของที่ต้องได้รับอนุญาต/แจ้งก่อนการน้าเข้า
ล้าดับ

การปฏิบัติ

1

ขออนุญาต/แจ้งต่อหน่วยงาน
ภายในประเทศก่อนการน้าเข้า

2

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คสท. และ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ้า คสท.

19

เอกสารที่ใช้
ตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก้าหนด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม19
(บาท)

อย่างน้อย ตามที่หน่วยงาน
1 เดือน
ที่รับผิดชอบ
ล่วงหน้า
ก้าหนด
ก่อนวันน้าเข้า
(ขึน้ อยู่กับ
ระยะเวลาการ
ขออนุญาต
ของแต่ละ
หน่วยงาน)
45 – 60 นาที
ไม่มี
ค่าธรรมเนียม
(ไม่รวม
ค่าบริการของ
คสท. แต่ละ
แห่ง)

ค้าร้องขอน้าของเข้าร่วมแสดงใน คสท. เป็นการชั่วคราว
ใบขนสินค้าขาเข้า
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)
เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับ
พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่
น้าของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 60 วัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

คสท., กรม
ศุลกากร

ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ล้าดับ

การปฏิบัติ

3

กรณีผู้น้าเข้าประสงค์จะส่งของกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรภายหลัง
จบงาน
น้าของออกจาก คสท.

4

แจ้งหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต

5

หากไม่มีข้อห้ามจ้าหน่ายซึ่งเป็น
เงื่อนไขในการขอน้าเข้า สามารถ
ด้าเนินการได้ โดยเสียภาษีอากร
ทั้งหมด
หากมีเงื่อนไขห้ามจาหน่ายหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่อนุญาต
ให้จาหน่าย ผู้นาเข้าไม่สามารถ
จาหน่ายสินค้าได้

เอกสารที่ใช้
1.
2.
3.
4.
5.

ใบขนสินค้าขาออก
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)
เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับพร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
1. ส้าเนาใบขนสินค้าขาออก
2. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
3. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
4. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
กรณีที่ผู้น้าเข้าประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจบงาน
1. ค้าร้อง/หนังสือชี้แจง
2. ส้าเนาใบขนสินค้าขาเข้า
3. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
4. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
5. บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)
6. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับพร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม19
(บาท)

45 – 60 นาที

ไม่มี
ค่าธรรมเนียม

ตามที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ก้าหนด

ตามที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ก้าหนด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน
การอนุญาต/
แจ้ง

ควรติดต่อกรม ค่าภาษีอากร
ศุลกากร ก่อน ทั้งหมด พร้อม
ครบ
ค่าปรับ (หากมี)
ก้าหนดการ
เก็บสินค้าใน
คสท.

กรมศุลกากร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คสท., กรม
ศุลกากร
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ล้าดับ
6

การปฏิบัติ

กรณีหน่วยงานที่อนุญาตน้าเข้า
อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าได้ แต่ตอ้ ง
แจ้งให้หน่วยงานทราบก่อน ผู้น้าเข้า
ต้องด้าเนินการแจ้งหน่วยงานที่
อนุญาตเกี่ยวกับการจ้าหน่ายสินค้า
ด้วย
ที่มา : คณะผู้วิจัย

เอกสารที่ใช้
ตามที่หน่วยงานที่อนุญาตก้าหนด

ระยะเวลา
ที่ใช้
ตามที่
หน่วยงานที่
อนุญาต
ก้าหนด

ค่าีรรมเนียม19
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตามที่หน่วยงาน หน่วยงานที่
ที่อนุญาต
รับผิดชอบใน
ก้าหนด พร้อม การอนุญาต
ค่าปรับ (หากมี)
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ขั้นตอน B2 : การน้าเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยผ่านคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปส้าหรับจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ (คสท.)
ส้าหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนการน้าเข้า
ล้าดับ
1

2

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คสท. และ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ้า คสท.

ระยะเวลา
ที่ใช้

1. ค้าร้องขอน้าของเข้าร่วมแสดงใน คสท. เป็นการชั่วคราว
45 – 60 นาที
2. ใบขนสินค้าขาเข้า
3. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
4. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
5. บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
น้าของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 60 วัน
กรณีผู้น้าเข้าประสงค์จะส่งของกลับ 1. ใบขนสินค้าขาออก
45 – 60 นาที
ออกไปนอกราชอาณาจักรภายหลัง 2. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
3. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
จบงาน
4. บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่

ค่าีรรมเนียม20
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไม่มี
ค่าธรรมเนียม
(ไม่รวม
ค่าบริการของ
คสท. แต่ละ
แห่ง)

คสท., กรม
ศุลกากร

ไม่มี
ค่าธรรมเนียม

คสท., กรม
ศุลกากร

กรณีที่ผู้น้าเข้าประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจบงาน

20

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์
ล้าดับ
3

การปฏิบัติ
แจ้ง คสท. และ กรมศุลกากรโดย
เสียภาษีอากรทั้งหมด

เอกสารที่ใช้
1. ค้าร้อง/หนังสือชี้แจง
2. ส้าเนาใบขนสินค้าขาเข้า
3. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
4. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
5. บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่

ค่าีรรมเนียม20
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ควรติดต่อกรม ค่าภาษีอากร
ศุลกากร ก่อน ทัง้ หมด พร้อม
ครบก้าหนดการ ค่าปรับ (หากมี)
เก็บสินค้าใน
คสท.

กรมศุลกากร

ระยะเวลา
ที่ใช้

ที่มา : คณะผู้วิจัย

5 - 29

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ขั้นตอน C1 : การน้าเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการตามวิีีปกติ
ส้าหรับของที่ต้องได้รับอนุญาต/แจ้งก่อนการน้าเข้า
ล้าดับ

การปฏิบัติ

1

ขออนุญาต/แจ้งต่อหน่วยงาน
ภายในประเทศก่อนการน้าเข้า

2

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ้าด่าน

เอกสารที่ใช้
ตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก้าหนด

1.
2.
3.
4.

5.

21

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม21
(บาท)

อย่างน้อย
ตามที่หน่วยงาน
1 เดือนล่วงหน้า ที่รับผิดชอบ
ก่อนวันน้าเข้า
ก้าหนด
(ขึน้ อยู่กับ
ระยะเวลาการ
ขออนุญาตของ
แต่ละหน่วยงาน)
ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูล 45 – 60 นาที
ช้าระค่าภาษี
ค้าเพิ่ม (กศก. 99/1) ส้าหรับการน้าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้น
อากรทั้งหมด
สินค้าที่กรมศุลกากรก้าหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอื่น
(ขาเข้า)
ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB )
บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
เอกสารอย่างอื่น หมายถึง เอกสารหรือค้าส้าแดงเกี่ยวกับการน้าเข้าหรือ
การซื้อขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศท้าขึ้นและส่งมาให้หรือ
ซึ่งส้าแดงการเสนอและสนองในการซื้ อขายของหรือเอกสารการติดต่อ
ระหว่างผู้ส่งของและผู้น้าของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการน้าของเข้า
เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น
ใบอนุญาตน้าเข้ าหรือเอกสารอื่ นใด กรณีที่ของน้าเข้า นั้นเป็น ของต้อ ง
ก้ากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

กรมศุลกากร

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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ล้าดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม21
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45 – 60 นาที

ช้าระค่าภาษี
อากรส้าหรับ
การส่งออก
(ขาออก)

กรมศุลกากร

6. กรณีน้ าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส้าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และ
สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ส ามารถแยกชนิ ด และคุ ณ ภาพได้ โ ดยง่ า ย ควรมี เ อกสาร
ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือ
เอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)
7. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี)
8. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) (ถ้ามี)
9. ใบรับรองแหล่งก้าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตรา
อากร)
10. เอกสารที่จ้าเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งาน
ของสินค้า Catalogue
11. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
12. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
13. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
3

กรณีผู้น้าเข้าประสงค์จะส่งของกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรภายหลัง
จบงาน

1.
2.
3.
4.
5.

น้าของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
ใบขนสินค้าขาออก
ส้าเนาเอกสารของขั้นตอนล้าดับที่ 2 ข้างต้นทั้งหมด
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
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ล้าดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ค่าีรรมเนียม21
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตามที่หน่วยงาน ตามที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบ
ก้าหนด
ก้าหนด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน
การอนุญาต/
แจ้ง

ตามที่หน่วยงาน ตามที่หน่วยงาน
ที่อนุญาต
ที่อนุญาต
ก้าหนด พร้อม
ก้าหนด
ค่าปรับ (หากมี)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน
การอนุญาต

ระยะเวลา
ที่ใช้

เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
4

แจ้งหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต

5

กรณีหน่วยงานที่อนุญาตน้าเข้า
อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าได้ แต่ตอ้ ง
แจ้งให้หน่วยงานทราบก่อน หรือ
ด้าเนินการขอใบอนุญาตจ้าหน่าย
หรือใบอนุญาตประเภทอื่นก่อน
ผู้น้าเข้าต้องด้าเนินการแจ้ง
หน่วยงานที่อนุญาตเกี่ยวกับการ
จ้าหน่ายสินค้าด้วย

1.
2.
3.
4.

ส้าเนาใบขนสินค้าขาออก
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
กรณีที่ผู้น้าเข้าประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจบงาน
ตามที่หน่วยงานที่อนุญาตก้าหนด

ที่มา : คณะผู้วิจัย
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ขั้นตอน C2 : การน้าเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการตามวิีีปกติ
ส้าหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนการน้าเข้า
ล้าดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

1

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ้าด่าน

1. ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูล
ค้าเพิ่ม (กศก. 99/1) ส้าหรับการน้าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้น
สินค้าที่กรมศุลกากรก้าหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอื่น
2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB )
3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
4. เอกสารอย่างอื่น หมายถึง เอกสารหรือค้าส้าแดงเกี่ยวกับการน้าเข้าหรือ
การซื้อขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศท้าขึ้นและส่งมาให้หรือ
ซึ่งส้าแดงการเสนอและสนองในการซื้อขายของหรือเอกสารการติดต่อ
ระหว่างผู้ส่งของและผู้น้าของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการน้าของเข้า
เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น
5. ใบอนุญาตน้าเข้ าหรือเอกสารอื่ นใด กรณีที่ของน้าเข้า นั้นเป็ น ของต้อ ง
ก้ากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. กรณีน้าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส้าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และ
สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ส ามารถแยกชนิ ด และคุ ณ ภาพได้ โ ดยง่ า ย ควรมี เ อกสาร
ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือ
เอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)
7. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี)
8. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) (ถ้ามี)

22

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม22
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45 – 60 นาที

ช้าระค่าภาษี
อากรทั้งหมด
(ขาเข้า)

กรมศุลกากร

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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ล้าดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม22
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45 – 60 นาที

ช้าระค่าภาษี
อากรส้าหรับ
การส่งออก
(ขาออก)

กรมศุลกากร

9. ใบรับรองแหล่งก้าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตรา
อากร)
10. เอกสารที่จ้าเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งาน
ของสินค้า Catalogue
11. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
12. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
13. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
2

กรณีผู้น้าเข้าประสงค์จะส่งของกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรภายหลัง
จบงาน

น้าของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
1. ใบขนสินค้าขาออก
2. ส้าเนาเอกสารของขั้นตอนล้าดับที่ 2 ข้างต้นทั้งหมด
3. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
4. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
5. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่

กรณีที่ผู้น้าเข้าประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจบงานสามารถจ้าหน่ายได้เลยโดยไม่ต้องด้าเนินการด้านภาษีอากรอีก
ที่มา : คณะผู้วิจัย

5 - 34

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ขั้นตอน D1 : การน้าเข้าโดยสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บน
ส้าหรับของที่ต้องได้รับอนุญาต/แจ้งก่อนการน้าเข้า
ล้าดับ

การปฏิบัติ

1

ขออนุญาต/แจ้งต่อหน่วยงาน
ภายในประเทศก่อนการน้าเข้า

2

ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนยื่นค้าร้อง ใบขน
สินค้า พร้อมเอกสารประกอบ

23

เอกสารที่ใช้
ตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก้าหนด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ใบขนสินค้าขาเข้า ประกอบด้วยต้นฉบับและส้าเนา 1 ฉบับ
ใบตราส่งสินค้า
บัญชีราคาสินค้า
ใบสั่งปล่อย (กศก.100/1)
แบบธุรกิจต่างประเทศ กรณีสินค้าน้าเข้ามีราคา CIFเกิน 500,000 บาท
บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส้าหรับสินค้าควบคุมการน้าเข้า
ค้าร้องขอยกเว้นอากรและขอท้าทัณฑ์บนของผู้น้าเข้า โดยใช้หนังสือของ
บริษัทผู้น้าเข้า ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ประเภท ของที่น้าเข้า วัตถุประสงค์การน้าเข้า

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม23
(บาท)

อย่างน้อย
ตามที่หน่วยงาน
1 เดือนล่วงหน้า ที่รับผิดชอบ
ก่อนวันน้าเข้า
ก้าหนด
(ขึน้ อยู่กับ
ระยะเวลาการ
ขออนุญาตของ
แต่ละหน่วยงาน)
ใช้เวลาอนุมัติ
ช้าระค่าภาษี
ประมาณ 7 วัน อากรทั้งหมด
ท้าการ
(ขาเข้า)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

ฝ่ายเอกสิทธิ์
และส่งเสริม
การลงทุน
ส่วนการ
น้าเข้า ณ
ส้านักงานหรือ
ด่านศุลกากรที่
น้าเข้า

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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ล้าดับ

3

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม23
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถานที่และระยะเวลาในการจัด ประชุมหรืองานแสดงสินค้า
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีการประชุมระหว่างประเทศ)
10. หนังสือรับรองของผู้จัดการประชุมและหนังสือรับรองของเจ้าของสถานที่
จัดงาน แสดงสินค้าระหว่างประเทศ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ)
11. ใบอนุญาตน้าเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีที่ของน้าเข้านั้นเป็นของต้อง
ก้ากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. กรณีน้าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กึ่งส้าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และ
สินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสาร
ใบรับรองการวิเคราะห์ของผูผ้ ลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือ
เอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)
13. เอกสารที่จ้าเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งาน
ของสินค้า Catalogue
14. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
15. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
16. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับพร้อมเอกสารตัวจริงเพื่อแสดง
แก่เจ้าหน้าที่
น้าของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
1. ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนน้าหลักประกัน (เงินสดหรือ ธนาคารค้้าประกัน) ไปช้าระที่ฝ่ายบัญชีและอากร
2. ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนน้าหลักฐานการวางประกันไปแสดงต่อส่วนตรวจสินค้าเพื่อ ขอรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
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ล้าดับ
4

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ส่งของกลับออกไปนอก
1. ใบขนสินค้าขาออก
ราชอาณาจักรภายหลังจบงาน
2. ส้าเนาเอกสารของขั้นตอนล้าดับที่ 2 ข้างต้นทั้งหมด
ขอรับหนังสือค้้าประกันฯคืนที่ด่าน 3. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
ศุลกากร
4. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
5. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม23
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45 – 60 นาที

ไม่มี

ด่านศุลกากร

ที่มา : คณะผู้วิจัย
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ขั้นตอน D2 : การน้าเข้าโดยสัญญาค้้าประกันและทัณฑ์บน
ส้าหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนการน้าเข้า
ล้าดับ

การปฏิบัติ

1

ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนยื่นค้าร้อง ใบ
ขนสินค้า พร้อมเอกสารประกอบ

24

เอกสารที่ใช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระยะเวลา
ที่ใช้

ใบขนสินค้าขาเข้า ประกอบด้วยต้นฉบับและส้าเนา 1 ฉบับ
ใช้เวลาอนุมัติ
ใบตราส่งสินค้า
ประมาณ 7 วัน
บัญชีราคาสินค้า
ท้าการ
ใบสั่งปล่อย (กศก.100/1)
แบบธุรกิจต่างประเทศ กรณีสินค้าน้าเข้ามีราคา CIFเกิน 500,000 บาท
บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส้าหรับสินค้าควบคุมการน้าเข้า
ค้าร้องขอยกเว้นอากรและขอท้าทัณฑ์บนของผู้น้าเข้า โดยใช้หนังสือของ
บริษัทผู้น้าเข้า ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ประเภท ของที่น้าเข้า วัตถุประสงค์การน้าเข้า
สถานที่และระยะเวลาในการจัด ประชุมหรืองานแสดงสินค้า
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีการประชุมระหว่างประเทศ)
10. หนังสือรับรองของผู้จัดการประชุมและหนังสือรับรองของเจ้าของสถานที่
จัดงาน แสดงสินค้าระหว่างประเทศ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ)
11. ใบอนุญาตน้าเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีที่ของน้าเข้านั้นเป็นของต้อง
ก้ากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. กรณีน้าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กึ่งส้าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และ
สินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรอง

ค่าีรรมเนียม24
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ช้าระค่าภาษี
อากรทั้งหมด
(ขาเข้า)

ฝ่ายเอกสิทธิ์
และส่งเสริม
การลงทุน
ส่วนการน้าเข้า
ณ ส้านักงาน
หรือด่าน
ศุลกากรที่
น้าเข้า

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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ล้าดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม24
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไม่มี

ด่านศุลกากร

การวิเคราะห์ของผูผ้ ลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร
รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(Material Safety Data Sheet)
13. เอกสารที่จ้าเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งาน
ของสินค้า Catalogue
14. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
15. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
16. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับพร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
2
3

น้าของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
1. ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนน้าหลักประกัน (เงินสดหรือ ธนาคารค้้าประกัน) ไปช้าระที่ฝ่ายบัญชีและอากร
2. ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนน้าหลักฐานการวางประกันไปแสดงต่อส่วนตรวจสินค้าเพื่อ ขอรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
ส่งของกลับออกไปนอก
1. ใบขนสินค้าขาออก
45 – 60 นาที
ราชอาณาจักรภายหลังจบงาน
2. ส้าเนาเอกสารของขั้นตอนล้าดับที่ 1 ข้างต้นทั้งหมด
ขอรับหนังสือค้้าประกันฯคืนที่ด่าน 3. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
ศุลกากร
4. หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
5. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมส้าเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
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ล้าดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

4

แจ้งหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
(กรณีใบอนุญาตระบุให้ต้องแจ้ง/
ได้รับอนุญาตก่อนการส่งกลับ)

1.
2.
3.
4.

5

1. กรณีผู้น้าเข้าขอช้าระ ค่าภาษี
อากรก่อนวันที่สัญญาประกัน
และทัณฑ์บนที่ท้าไว้กับ กรม
ศุลกากรจะหมดอายุ

1.
2.
3.
4.

2. กรณีผู้น้าเข้าไม่ส่งสินค้ากลับ
ออกไปจนพ้นอายุสัญญา
ประกันและทัณฑ์บนที่ท้าไว้

1.
2.
3.
4.

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าีรรมเนียม24
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้าเนาใบขนสินค้าขาออก
ตามที่หน่วยงาน ตามที่หน่วยงาน หน่วยงานที่
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ด้าเนินการ/ผู้รับมอบอ้านาจ
ที่รับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบใน
หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอ้านาจ)
ก้าหนด
ก้าหนด
การอนุญาต/
เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
แจ้ง
เป็นต้น
กรณีที่ผู้น้าเข้าประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจบงาน
ส้าเนาใบขนสินค้าขาเข้า
ไม่ระบุ
ช้าระภาษีอากร ด่านศุลกากร
ส้าเนาเอกสารของขั้นตอนล้าดับที่ 1 ข้างต้น ทั้งหมด
ตามสภาพ ราคา
ส้าเนาเอกสารการวางประกัน (หนังสือค้้าประกันฯ)
และอัตราอากร
หนังสือมอบอ้านาจ
ที่เป็นอยู่ในวัน
น้าเข้า รวมทั้ง
เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย
ส้าเนาใบขนสินค้าขาเข้า
ไม่ระบุ
บังคับตาม
ด่านศุลกากร
ส้าเนาเอกสารของขั้นตอนล้าดับที่ 1 ข้างต้น ทั้งหมด
สัญญาประกัน
ส้าเนาเอกสารการวางประกัน (หนังสือค้้าประกันฯ)
และทัณฑ์บน
หนังสือมอบอ้านาจ
(ริบเงินประกัน)
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ล้าดับ
6

การปฏิบัติ

กรณีหน่วยงานที่อนุญาตน้าเข้า
อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าได้ แต่
ต้องแจ้งให้หน่วยงานทราบก่อน
หรือด้าเนินการขอใบอนุญาต
จ้าหน่ายหรือใบอนุญาตประเภท
อื่นก่อน ผู้น้าเข้าต้องด้าเนินการ
แจ้งหน่วยงานที่อนุญาตเกี่ยวกับ
การจ้าหน่ายสินค้าด้วย
ที่มา : คณะผู้วิจัย

เอกสารที่ใช้
ตามที่หน่วยงานที่อนุญาตก้าหนด

ระยะเวลา
ที่ใช้
ตามที่หน่วยงาน
ที่อนุญาต
ก้าหนด

ค่าีรรมเนียม24 หน่วยงานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
ตามที่หน่วยงาน หน่วยงานที่
ที่อนุญาต
รับผิดชอบใน
ก้าหนด พร้อม การอนุญาต
ค่าปรับ (หากมี)
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5.2 กระบวนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยของนักเดินทางไมซ์ในงานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาล
ครั้งที่ 29 (ISSCT 29th)
งานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลครั้งที่ 29 (ISSCT 29th) เป็นงานประชุมวิชาการ (Conference) ที่
เปิดโอกาสให้นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลน้าเสนอบทความวิชาการในงาน และมีการจัด
งานแสดงสินค้า (Exhibition) เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นนักเดินทางไมซ์ในงานดังกล่าวจึง
ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate) ผู้ติดตาม (Delegate accompanying) วิทยากร (Speaker) ผู้แสดง
สินค้า (Exhibitor) ผู้ชมงานแสดงสินค้า (Visitor) และผู้ซื้อสินค้า (Buyer)
5.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate) ผู้ติดตาม (Delegate accompanying)
วัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate) ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คือ การน้าเสนอ
บทความวิชาการในการประชุม ซึ่งเข้าข่ายนิยามการท้างานตามพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate) จึงจ้าเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท้างาน (Non-immigration B
visa) และใบอนุญาตท้างาน (Work permit) ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนตามตารางที่ 5.5 ขั้นตอนการขอรับการ
ตรวจลงตราประเภทท้างานและการขอใบอนุญาตท้างาน
ตารางที่ 5.5 ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราประเภทท้างานและการขอใบอนุญาตท้างาน
ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารที่จ้าเป็นต้องใช้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีนายจ้างในประเทศไทย
สามารถให้ผู้จัดงาน (Organizer-PCO) ยื่นเอกสาร
แทนเสมือนเป็นนายจ้าง

1. แบบค้าขอ ตท. 3 ที่กรอกข้อมูลแล้ว โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doe.go.th
2. หนังสือรับรองการจัดประชุม
3. ส้าเนาหนังสือเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม
4. ส้าเนาหลักฐานการศึกษาและประสบการณ์การ
ท้างานของผู้เข้าร่วมประชุม
5. ส้าเนาทะเบียนนิติบุคคลไทยและส้าเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้จัดงาน
6. ส้าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 10
1. หนังสือแจ้งผลอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อการท้างาน จากกรมการจัดหางาน
2. หนังสือจากผู้จัดงาน (Organizer-PCO) ใน
ประเทศไทยชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดงาน
พร้อมแนบเอกสารของบริษัท อาทิ ส้าเนา
ทะเบียนนิติบุคคลไทย บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
3. รูปถ่าย
4. หนังสือเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม

2. ผู้เข้าร่วมประชุม ยืน่ เอกสาร ณ สถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่ตนพ้านัก หากไม่มี
ก่อนเดินทาง
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย สามารถยื่นเอกสาร
ได้ ณ ประเทศใกล้เคียงที่มีสถานทูตหรือสถาน
กงสุลไทยที่มีเขตอ้านาจ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเดินทาง
ไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอ้านาจ
ได้ ผู้จัดงาน (Organizer) อาจท้าหนังสือแจ้งให้
สสปน. ท้าหนังสือแจ้งไปยังกรมการกงสุลเพื่อขอ
ยกเว้นการตรวจลงตราส้าหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ กรมการกงสุลมีดุลพินิจในการ
ยกเว้นการตรวจลงตรา
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3. ผู้เข้าร่วมประชุม ยืน่ เอกสาร ณ กรมการจัดหา
งาน ดินแดง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เดิน
ทางเข้าประเทศไทยเพื่อขอใบอนุญาตท้างาน ทัง้ นี้
ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถมอบอ้านาจให้ผู้อื่นฯ ท้า
การแทนได้

เดินทางถึง
ประเทศไทย

1. แบบค้าร้องขอรับใบอนุญาตท้างาน ดาวโหลดได้
จากเว็บไซต์ www.doe.go.th
2. ส้าเนาหนังสือเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม
3. ส้าเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการท้างาน จากกรมการจัดหางาน
4. ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าผู้ยื่นค้าขอไม่เป็นบุคคล
วิก ลจริ ต หรือ มี จิ ตฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบไม่เ ป็ น ผู้
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรค
เท้า ช้า งในระยะปรากฏอาการอั น เป็ นที่ รังเกีย จแก่
สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่ างร้ายแรง และโรค
พิษสุราเรื้อรัง
5. หนังสือมอบอ้านาจจากผู้เข้าร่วมประชุม ติดอากร
แสตมป์ 10 บาท และส้ า เนาบั ต รประชาชนของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ( กรณีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่มายื่นขอ
ด้วยตนเอง)
ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุม มอบอ้านาจให้บุคคลอื่นยื่น
เอกสารแทนเพื่อขอใบอนุญาตท้างาน ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม จะต้องไปรับใบอนุญาตท้างานด้วยตัวเอง หาก
ไม่สามารถด้าเนินการได้ กรมการจัดหางานมีบริการ
ส่งมอบใบอนุญาตท้างานนอกสถานที่

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในงานประชุมวิชาการอ้อยและน้้าตาล พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเดิน
ทางเข้าราชอาณาจักรโดยใช้การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีกระบวนการที่สะดวกสบายกว่าการ
ขอรับการตรวจลงตราประเภทท้างาน และการประชุมวิชาการมีระยะเวลาจัดงานที่สั้น การขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทท้างานและการขอใบอนุญาตท้างานจึงเป็นการเพิ่มอุปสรรคในการเดินทางเข้าประเทศแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ส้าหรับผู้ติดตาม (Delegate accompanying) ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อการ
ท้างาน จึงสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist visa) ซึ่งขั้นตอนตามตารางที่ 5.6
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ตารางที่ 5.6 ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว

กรณีการขอวีซ่าก่อน
เดินทาง ณ สอท. หรือ
สอญ.

เอกสารที่จ้าเป็นต้องใช้

ผู้ตดิ ตามยื่นเอกสาร ณ สถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่ตนพ้านัก หากไม่มี
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
สามารถยื่นเอกสารได้ ณ ประเทศ
ใกล้เคียงที่มีสถานทูตหรือสถาน
กงสุลไทยที่มีเขตอ้านาจ

1. หนังสือเดินทาง
2. ส้าเนาตั๋วโดยสารหรือหลักฐานการ
จองที่ได้รับการยืนยันแล้ว
3. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน
จากธนาคาร
4. หนังสือรับรองการท้างาน รวมถึง
ระบุจุดประสงค์และระยะเวลาใน
การเดินทาง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ติดตาม ไม่
สามารถเดินทางไปยังสถานทูต
หรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอ้านาจ
ได้ ผู้จัดงาน (Organizer) อาจท้า
หนังสือแจ้งให้ สสปน. ท้าหนังสือ
แจ้งไปยังกรมการกงสุลเพื่อขอ
ยกเว้นการตรวจลงตราส้าหรับ
ผู้ติดตามดังกล่าวได้

ก่อน
เดินทาง

VoA

เดินทางถึง
ประเทศ
ไทย

ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง

VoA

1. ผู้ติดตามดาวโหลดแบบฟอร์ม
VoA จากเว็บไซต์
www.immigration.go.th
และกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว
ล่วงหน้า
2. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมืองที่สนามบิน

1. หนังสือเดินทาง
2. แบบฟอร์ม VoA ที่กรอกเรียบร้อย
แล้ว
3. ตั๋วเครื่องบินขาออกนอกประเทศที่
ยืนยันเที่ยวเดินทางแล้ว
4. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

โดยผู้ติดตาม (Delegate accompanying) ที่มีสัญชาติประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา จ้านวน 48
ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยมีเอกสารเป็นหนังสือเดินทางเพียงอย่างเดียวได้
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5.2.2 วิทยากร (Speaker
วัตถุประสงค์ของวิทยากร (Speaker) ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คือ การบรรยายให้ความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมฟัง โดยทั่วไปวิทยากรจะได้รับค่าตอบแทนจากการบรรยายซึ่งแตกต่างจากผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate)
ที่น้าเสนอผลงานวิชาการโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่ผลงานวิชาการดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสารวิ ช าการ ดั ง นั้ น ลั ก ษณะการเข้ า ในราชอาณาจั ก รของวิ ท ยากรจึ ง เข้ า ข่ า ยเกณฑ์ ก ารท้ า งานตาม
พระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 อย่างชัดเจน
วิทยากรจึงจ้าเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท้างาน (Non-immigration B visa) และใบอนุญาต
ท้างาน (Work permit) ซึ่งมีขั้นตอนตามตารางที่ 5.7 ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราประเภทท้างานและการ
ขอใบอนุญาตท้างาน
ตารางที่ 5.7 ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราประเภทท้างานและการขอใบอนุญาตท้างาน
ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง
1. วิทยากร สามารถให้ผู้จัดงาน (OrganizerPCO) ยื่นเอกสารในฐานะผู้ว่าจ้าง

2. วิทยากรยื่นเอกสาร ณ สถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่ตนพ้านัก หากไม่มี
ก่อนเดินทาง
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย สามารถยื่น
เอกสารได้ ณ ประเทศใกล้เคียงที่มีสถานทูต
หรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอ้านาจ
ทั้งนี้ ในกรณีที่วิทยากรไม่สามารถเดินทางไปยัง
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอ้านาจได้
ผู้จัดงาน (Organizer) อาจท้าหนังสือแจ้งให้
สสปน. ท้าหนังสือแจ้งไปยังกรมการกงสุลเพื่อ
ขอยกเว้นการตรวจลงตราส้าหรับวิทยากร
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ กรมการกงสุลมีดุลพินิจในการ
ยกเว้นการตรวจลงตรา

เอกสารที่จ้าเป็นต้องใช้
1. แบบค้าขอ ตท. 3 ที่กรอกข้อมูลแล้ว โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.doe.go.th
2. หนังสือรับรองการจัดประชุม
3. ส้าเนาหนังสือเดินทางวิทยากร
4. ส้าเนาหลักฐานการศึกษาและประสบการณ์การ
ท้างานของวิทยากร
5. ส้าเนาทะเบียนนิติบุคคลไทยและส้าเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้จัดงาน
6. ส้าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 10
1. หนังสือแจ้งผลอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อการท้างาน จากกรมการจัดหางาน
2. หนังสือจากผู้จัดงาน (Organizer-PCO) ใน
ประเทศไทยชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดงาน
พร้อมแนบเอกสารของบริษัท อาทิ ส้าเนา
ทะเบียนนิติบุคคลไทย บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
3. รูปถ่าย
4. หนังสือเดินทางของวิทยากร
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3. วิทยากรยื่นเอกสาร ณ กรมการจัดหางาน
ดินแดง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เดินทาง
เข้าประเทศไทยเพื่อขอใบอนุญาตท้างาน
ทั้งนี้ วิทยากรสามารถมอบอ้านาจให้ผู้อื่นฯ
ท้าการแทนได้
เดินทางถึง
ประเทศไทย

1. แบบค้าร้องขอรับใบอนุญาตท้างาน ดาวโหลดได้
จากเว็บไซต์ www.doe.go.th
2. ส้าเนาหนังสือเดินทางวิทยากร
3. ส้าเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการท้างาน จากกรมการจัดหางาน
4. ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าผู้ยื่นค้าขอไม่เป็นบุคคล
วิก ลจริ ต หรือ มี จิ ตฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบไม่เ ป็ น ผู้
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรค
เท้า ช้า งในระยะปรากฏอาการอั น เป็ นที่ รังเกีย จแก่
สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรค
พิษสุราเรื้อรัง
5. หนังสือมอบอ้านาจจากวิทยากรติดอากรแสตมป์
10 บาท และส้ า เนาบั ต รประชาชนของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม ( กรณีวิทยากรไม่มายื่นขอด้วยตนเอง)
ในกรณีวิทยากรมอบอ้านาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสาร
แทนเพื่อขอใบอนุญาตท้างาน วิทยากรจะต้องไปรับ
ใบอนุญาตท้างานด้วยตัวเอง หากไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ กรมการจัดหางานมีบริการส่งมอบ
ใบอนุญาตท้างานนอกสถานที่

5.2.3 ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) และผู้รับจ้าง (Contractor)
การเดินทางเข้าราชอาณาจักรของผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) เพื่อแสดงสินค้าหรือผู้รับจ้าง (Contractor)
ถือเป็นการท้างานตามพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ จึงต้อง
ขอรับการตรวจลงตราประเภทท้างาน (Non-immigration B visa) และขอใบอนุญาตท้างาน โดยมีขั้นตอนตาม
ตารางที่ 5.8 ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราประเภทท้างานและการขอใบอนุญาตท้างาน
ตารางที่ 5.8 ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราประเภทท้างานและการขอใบอนุญาตท้างาน
ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง
1. นายจ้างยื่นแบบค้าขอ ตท. 3 และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ณ กรมการจัดหางาน ดินแดง (กรณี
ที่ผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ ไม่มีนายจ้างใน
ก่อนเดินทาง
ประเทศไทยสามารถให้ผู้จัดงาน (Organizer)
ยื่นเอกสารแทนเสมือนเป็นนายจ้าง

เอกสารที่จ้าเป็นต้องใช้
1. แบบค้าขอ ตท. 3 ที่กรอกข้อมูลแล้ว โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.doe.go.th
2. หนังสือรับรองการจ้างและสัญญาจ้าง
3. ส้าเนาหนังสือเดินทางผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ
4. ส้าเนาหลักฐานการศึกษาและประสบการณ์การ
ท้างานของผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้าง
5. ส้าเนาทะเบียนนิติบุคคลไทยและส้าเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
6. ส้าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 10
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2. ผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ ยื่นเอกสาร ณ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
ตนพ้านัก หากไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุล
ไทย สามารถยื่นเอกสารได้ ณ ประเทศ
ใกล้เคียงที่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่มี
เขตอ้านาจ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ ไม่
สามารถเดินทางไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุล
ไทยที่มีเขตอ้านาจได้ ผู้จัดงาน (Organizer)
อาจท้าหนังสือแจ้งให้ สสปน. ท้าหนังสือแจ้งไป
ยังกรมการกงสุลเพื่อขอยกเว้นการตรวจลงตรา
ส้าหรับผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ ดังกล่าวได้
ทั้งนี้ กรมการกงสุลมีดุลพินิจในการยกเว้นการ
ตรวจลงตรา
3. ผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ ยื่นเอกสาร
ณ กรมการจัดหางาน ดินแดง ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อขอ
ใบอนุญาตท้างาน ทั้งนี้ ผู้แสดงสินค้าและ
ผู้รับจ้างฯ สามารถมอบอ้านาจให้ผู้อื่นฯ
ท้าการแทนได้
เดินทางถึง
ประเทศไทย

1. หนังสือแจ้งผลอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อการท้างาน จากกรมการจัดหางาน
2. หนังสือจากนายจ้างในประเทศไทยชี้แจง
รายละเอียดเกีย่ วกับการจ้างงาน พร้อมแนบ
เอกสารของบริษัท อาทิ ส้าเนาทะเบียนนิติบุคคล
ไทย บัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้น
(ในกรณีที่ผู้แสดงสินค้าและผู้รับจ้างฯ ไม่มีนายจ้าง
ในประเทศไทย อาจใช้สัญญาเช่าพื้นที่แสดงสินค้า
หรือเอกสารอื่นที่แสดงวัตถุประสงค์การเดินทางเข้า
มาในประเทศ แทนรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง
งาน)
3. รูปถ่าย
4. หนังสือเดินทางของผู้แสดงสินค้า

1. แบบค้าร้องขอรับใบอนุญาตท้างาน ดาวโหลดได้
จากเว็บไซต์ www.doe.go.th
2. ส้าเนาหนังสือเดินทางผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ
3. ส้าเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการท้างาน จากกรมการจัดหางาน
4. ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าผู้ยื่นค้าขอไม่เป็นบุคคล
วิก ลจริ ต หรือ มี จิ ตฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบไม่เ ป็ น ผู้
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรค
เท้า ช้า งในระยะปรากฏอาการอั น เป็ นที่ รังเกีย จแก่
สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรค
พิษสุราเรื้อรัง
5. หนั ง สื อ มอบอ้ า นาจจากคนต่ า งด้ า ว ติ ด อากร
แสตมป์ 10 บาท และส้าเนาบัตรประชาชนของผู้รับ
มอบอ้านาจ ( กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นขอด้วยตนเอง)
ในกรณีที่ผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ มอบอ้านาจให้
บุคคลอื่นยื่นเอกสารแทนเพื่อขอใบอนุญาตท้างาน ผู้
แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ จะต้องไปรับใบอนุญาต
ท้างานด้วยตัวเอง หากไม่สามารถด้าเนินการได้
กรมการจัดหางานมีบริการส่งมอบใบอนุญาตท้างาน
นอกสถานที่

5 - 47

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

5.2.4 ผู้ชมงานแสดงสินค้า (Visitor) และผู้ซื้อสินค้า (Buyer)
ส้ า หรั บ ผู้ เ ข้ า ชมงาน (Visitor) และผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า (Buyer) แม้ จ ะมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเดิ น ทางเข้ า
ราชอาณาจักรที่เข้าข่ายนิยามการท้างานตามพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 แต่เมื่อวันที่ 6
มีนาคม พ.ศ. 2558 กรมการจัดหางานได้ออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกิจกรรมที่ไม่ เข้าข่ายเป็นการท้างาน
ตามพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีนักเดินทางต่างชาติ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่ใช่การท้างานตามนิยามของ พรบ.ฯ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา
กิจกรรมการเข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า
กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและวิชาการ
กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค
กิจกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตน

ดังนั้นตามประกาศฯ การเข้าชมงานแสดงสินค้าของผู้เข้าชมงาน (Visitor) และการซื้อสินค้าในงานแสดง
สินค้าของผู้ซื้อสินค้า (Buyer) จึงไม่ใช่การท้างานตามพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อสินค้าสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) เพื่อเดิน
ทางเข้าราชอาณาจักรไทยได้ และไม่จ้าเป็นต้องขอใบอนุญาตท้างาน
ทั้งนี้ หากผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อสินค้ามีสัญชาติประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสามารถเดิน
ทางเข้าราชอาณาจักรโดยไม่จ้าเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา
คนชาติของประเทศที่ได้รับ อนุญาตให้พ้านักในราชอาณาจักรโดยไม่จ้าเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist visa) ตามหลักเกณฑ์ของส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผ.30) มี 48 ประเทศ 1 เขต
เศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บาห์เรน บรูไน แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮ่องกง ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิ นโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น คูเวต
ลิกเตนสไตน์ ลั กเซมเบิ ร์ก มาเลเซีย โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นิว ซีแลนด์ นอร์เวย์ โอมาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์
โปรตุเกส การตาร์ สิงคโปร์ สโลวัก สโลวีเนีย สเปน แอฟริกาใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เวียดนาม บราซิล เกาหลีใต้ เปรู25
ส่วนคนชาติของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ ที่มีความตกลงทวิภาคีในการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางกับประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามระยะเวลาที่อนุญาตให้พ้านักในประเทศ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้รับอนุญาตให้พ้านักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 14 วัน ได้แก่ กัมพูชา และเมียนมา
กลุ่มที่ 2 ได้รับอนุญาตให้พ้านักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ได้แก่ ฮ่องกง สปป.ลาว มาเก๊า
มองโกเลีย รัสเซีย และเวียดนาม
25

คนชาติบราซิล เกาหลีใต้ และเปรู ได้รับสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพ้านักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน
ในขณะเดียวกัน ทั้ง 3 ประเทศก็มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดากับไทย ซึ่งมีผลให้คนชาติทั้งสามสามารถพ้านัก
ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
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กลุ่มที่ 3 ได้รับอนุญาตให้พ้านักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี
สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู
ส้าหรับผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อสินค้าที่มาจากประเทศอื่นที่ไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว
อาจขอรับการตรวจลงตราแบบ Visa on Arrival (VoA) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เดินทางเข้าประเทศได้
คนชาติจากประเทศดังต่อไปนี้ สามารถรับการตรวจลงตราแบบ VoA และพ้านักอยู่ในประเทศไทยได้
ไม่เกิน 15 วัน ได้แก่ อันดอร์รา ไซปรัส เอธิโอเปีย อินเดีย คาซัคสถาน บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ลัตเวีย มัลดีฟส์
มอริเชียส โรมาเนีย ยูเครน ลิทัวเนีย ซานมารีโน อุซเบกิสถาน ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวัน มอลตา
ตารางที่ 5.9 สรุปการตรวจลงตรา (Visa) ของผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อสินค้าตามประเทศต้นทาง

ที่มา: กรมการกงสุล, กระทรวงการต่างประเทศ (2556)
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ตารางที่ 5.10 ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว
ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารที่จ้าเป็นต้องใช้

กรณีการขอวีซ่าก่อน
เดินทาง ณ สอท. หรือ
สอญ.

ผู้เข้าชมงานหรือผู้ซื้อสินค้า ยื่น
เอกสาร ณ สถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่ตน
พ้านัก หากไม่มีสถานทูตหรือ
สถานกงสุลไทย สามารถยื่น
เอกสารได้ ณ ประเทศใกล้เคียงที่
มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่มี
เขตอ้านาจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้า
ชมงานหรือผู้ซื้อสินค้า ไม่สามารถ
เดินทางไปยังสถานทูตหรือสถาน
กงสุลทไทยที่มีเขตอ้านาจได้ ผู้จัด
งาน (Organizer) อาจท้าหนังสือ
แจ้งให้ สสปน. ท้าหนังสือแจ้งไป
ยังกรมการกงสุลเพื่อขอยกเว้น
การตรวจลงตราส้าหรับผู้เข้าชม
งานหรือผู้ซื้อสินค้า ดังกล่าวได้

1. หนังสือเดินทาง
2. ส้าเนาตั๋วโดยสารหรือหลักฐานการ
จองที่ได้รับการยืนยันแล้ว
3. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน
จากธนาคาร
4. หนังสือรับรองการท้างาน รวมถึง
ระบุจุดประสงค์และระยะเวลาใน
การเดินทาง

VoA

1. ผู้เข้าชมงานดาวโหลด
แบบฟอร์ม VoA จากเว็บไซต์
www.immigration.go.th
และกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว
ล่วงหน้า
2. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมืองที่สถานบิน

ก่อน
เดินทาง

เดินทางถึง
ประเทศ
ไทย

VoA

1. หนังสือเดินทาง
2. แบบฟอร์ม VoA ที่กรอกเรียบร้อย
แล้ว
3. ตั๋วเครื่องบินขาออกนอกประเทศที่
ยืนยันเที่ยวเดินทางแล้ว
4. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
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5.2.5 พระราชก้าหนดการบริหารจัดการการท้างานของคนต่างด้าวกับนักเดินทางไมซ์
พระราชก้าหนดการบริหารจัดการการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการ
ท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ดังนั้นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการท้างานของคนต่างด้าวซึ่งรวมถึงนักเดินทาง
ไมซ์จึงเป็นไปตามพระราชก้าหนดฯ
พระราชก้าหนดฯ ยังคงนิยาม “การท้างาน” เดิมตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว
กล่ าวคือ “การใช้ก้า ลั งกายหรื อความรู้ เ พื่อประกอบอาชี พหรื อประกอบการท้ างานด้ว ยประสงค์ค่ าจ้า งหรื อ
ประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นงานที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด” ทั้งนี้ ได้มีประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่องกิจ กรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็น การท้างานตามพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว ที่ประกาศเมื่อวันที่
6 มีนาคม 2558 ระบุว่า เมื่อคนต่างด้าวเข้ามาท้ากิจกรรมดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการท้างานตามพระราชบัญญัติการ
ท้างานของคนต่างด้าว
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

การเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา
การเข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า
การเข้ามาเยี่ยมชมธุรกิจ หรือพบปะเจรจาธุรกิจ
การเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและวิชาการ
การเข้ารับฟังบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค
การซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตน

ประกาศกรมการจัดหางานฉบับนี้ จึงยกเว้นการกิจกรรมของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการ ผู้ซื้อสินค้า (Buyer) และผู้ชมงานแสดงสินค้า (Visitor) ไม่ให้ถือเป็นการท้างาน นักเดินทางไมซ์กลุ่มนี้จึงไม่
จ้ า เป็ น ต้ อ งขอรั บ การตรวจลงตราประเภทท้ า งาน (non-immigration B) และขอใบอนุ ญ าตท้ า งาน (Work
permit) แต่ส้าหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เป็นผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ผู้รับจ้าง (Contractor )และเป็นวิทยากร
ในงานประชุมวิชาการที่วัตถุประสงค์การเข้ามาในราชอาณาจักรไทยไม่ได้รับยกเว้นตามประกาศกรมการจัดหางาน
นักเดินทางไมซ์กลุ่มนี้จึงต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท้างานและขอใบอนุญาตท้างาน
อย่างไรก็ตามตามพระราชก้าหนดฯ มาตรา 59 ก้าหนดว่า “งานใดที่มิได้ห้ามไว้ในประกาศซึ่งออกตาม
ความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง คนต่างด้าวจะท้าได้ต้องได้รับอนุญาตให้ท้างานจากนายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่ง
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อท้างานอันจ้าเป็นและเร่งด่วนตามที่
อธิบดีประกาศก้าหนดซึ่งมีระยะเวลาท้างานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน แต่คนต่างด้าวจะท้างานนั้นได้เมื่อได้มี
หนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ” ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้ออกประกาศเรื่องก้าหนดงานอันจ้าเป็นเร่งด่วน
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ระบุว่า ภายใต้มาตรา 59 ของพระราชก้าหนดฯ งานดังต่อไปนี้ที่มีระยะเวลา
ท้างานให้เสร็จสิ้นใน 15 วันให้ถือเป็นงานอันจ้าเป็นเร่งด่วน
(1) งานจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดสัมมนา
(2) งานบรรยายพิเศษด้านวิชาการ
(3) งานอ้านวยการด้านการบิน
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(4) งานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว
(5) งานตรวจสอบติดตามผลและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค
(6) งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพสินค้า
(7) งานตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต
(8) งานตรวจสอบหรือซ่อมเครื่องจักรกลและระบบอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้า
(9) งานช่างซ่อมหรือติดตั้งเครื่องจักรกล
(10) งานช่างเทคนิคระบบรถไฟฟ้า
(11) งานช่างอากาศยานหรือระบบอุปกรณ์ของอากาศยาน
(12) งานที่ปรึกษาในการซ่อมเครื่องจักรกลหรือระบบควบคุมเครื่องจักรกล
(13) งานสาธิตและทดสอบเครื่องจักรกล
(14) งานถ่ายท้าภาพยนตร์และภาพนิ่ง
(15) งานคัดเลือกคนหาทางเพื่อจัดส่งไปท้างานต่างประเทศ
(16) งานทดสอบฝีมือช่างเพื่อจัดส่งไปท้างานต่างประเทศ
ดังนั้น ด้วยอ้านาจของพระราชก้าหนดฯ และประกาศกรมการจัดหางานฯ ท้าให้วิทยากร (speaker) ที่
บรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการ หรือผู้น้าเสนอผลงานในงานวิชาการ ตลอดจนผู้จัดประชุม (Organizer)
ที่พ้านักอาศัยในประเทศไทยไม่เกิน 15 วัน ได้รับยกเว้นการขอใบอนุญาตท้างาน เพราะถือว่ ากิจกรรมที่กลุ่มคน
เหล่านี้เข้ามาท้าในประเทศไทยถือเป็นงานอันจ้าเป็น เร่งด่วน
อย่างไรก็ดี วิทยากร ผู้น้าเสนอผลงานวิชาการ และผู้จัดประชุมยังคงต้องขอรับการตรวจลงตราประเภท
ท้างาน (Non-immigration B) และเมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรโดยต้องกรอกใบ ตท.10 (แบบหนังสือแจ้งการเข้า
มาท้างานอันจ้าเป็นและเร่งด่วน) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
พระราชก้าหนดการบริหารจัดการการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จึงเป็นกฎหมายที่อ้านวยความ
สะดวกการเดินทางของนักเดินทางไมซ์ในกลุ่มการประชุมวิชาการ (Convention) ซึ่งแต่เดิม นักเดินทางไมซ์กลุ่ม
นี้จะต้องขอใบอนุญาตท้างาน เมื่อพิจารณาลักษณะงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่วัน การขอใบอนุญาต
ท้างานย่อมก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่นักเดินทางไมซ์กลุ่มนี้ พระราชก้าหนดฯ ฉบับนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการในประเทศไทย ท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสนับสนุนบทบาทของ
ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมวิชาการในภูมิภาคอาเซียน
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5.3 กรณีศึกษาการน้าเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าของเกาหลีใต้
เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ได้พัฒนาระบบการอ้านวยสะดวกในการประกอบธุรกิจมาอย่าง
ต่อเนื่อง รายงาน Doing Business Report 2014 ซึ่งจัดท้าโดยธนาคารโลก (World bank) ได้ยกกรณีตัวอย่างให้
Korean Single Window (KSW) เป็นระบบต้นแบบ (Best practice) ของระบบศุลกากรที่ เชื่อมโยงข้อมูลไว้
ณ จุดเดียว26 โดยระบุระยะเวลาการน้าเข้าตาม KSW ว่าใช้เวลาด้าเนินการเพียง 2 วัน ส่วนระยะเวลาการส่งออก
ใช้เวลาด้าเนิน การเพีย ง 3 วัน ซึ่งมีประสิทธิภ าพกว่าระยะเวลาด้าเนินการโดยเฉลี่ยของกลุ่ มประเทศสมาชิก
องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organization for Economic Co-operation and
Development : OECD) ดังนั้น การศึกษากระบวนการน้าเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าของเกาหลีใต้
อาจสามารถเป็ น เกณฑ์ มาตรการ (Benchmark) ในการปรับ ปรุงระบบศุ ล กากรส้ าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศไทยในอนาคต
กระบวนการน้าเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าของเกาหลีใต้สามารถแบ่งออกตามวิธีการน้าเข้า
ได้ 3 ประเภท ดังนี้
(1) การน้าเข้าสินค้าเพื่อขายในประเทศ (การน้าเข้าตามพิธีการศุลกากรด้วยวิธีปกติ)
(2) การน้าเข้าสินค้าชั่วคราวโดยใช้ A.T.A Carnet
(3) การน้าเข้าสินค้าชั่วคราวในเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse)
(1) การน้าเข้าสินค้าเพื่อขายในประเทศ (การน้าเข้าด้วยวิีีปกติ)
การน้าเข้าสินค้าเพื่อขายในประเทศ (การน้าเข้าสินค้าด้วยวิธีปกติ) ใช้ในกรณีที่ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor)
ต้องการขายสินค้าที่น้ามาจัดแสดงในเกาหลีใต้ ซึ่งอาจเป็นการขายล่วงหน้าก่อนงานแสดงสินค้าหรือหลังจบงาน
แสดงสินค้า การน้ าเข้าสินค้าเพื่อขายในประเทศสามารถใช้วีธีการน้าเข้าปกติโดยผ่านระบบศุล กากรจุดเดียว
(Korean Single Window) ซึ่งให้บริการทั้งกรณีที่สินค้าดังกล่าวต้องขออนุญาตน้าเข้าเป็นการเฉพาะหรือไม่ต้ อง
ขออนุญาต
เมื่อสินค้ามาถึงด่านศุลกากร สินค้าจะถูกพักไว้ ณ คลังสินค้าทัณฑ์บนของศุลกากรเพื่อกระท้าพิธีการ
ศุลกากร โดยมีขั้นตอนการด้าเนินงานที่ส้าคัญ คือ การตรวจสอบสินค้าว่าตรงกับระหัส HS Code ที่แสดงในใบขน
หรือไม่ การตรวจสอบเอกสารเพื่อรับสินค้า การช้าระภาษีอากร เป็นต้น ทั้งนี้หากสินค้าไม่จ้าเป็นต้องมีใบอนุญาต
น้าเข้าเป็ น การเฉพาะ สามารถผ่ านกระบวนการศุลกากรโดยช้าระภาษีอากร และสามารถน้าสิ นค้าออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บนของศุลกากรได้
ส้าหรับสินค้าที่ต้องขออนุญาตน้าเข้า ผู้น้าเข้าสินค้าสามารถยื่นเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตน้าเข้าพร้อม
กับเอกสารที่ใช้แสดงเพื่อการน้าเข้าสินค้าได้ในคราวเดียวกัน เนื่องจากระบบ KSW เป็นการให้บริการจุดเดียวที่
สามารถเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ อ อกใบอนุ ญาตจ้ า นวน 38 หน่ว ยงาน 27 อาทิ Korea Food & Drug
26

World Economic Forum. Good Practices Around the Globe on Single Window and Related Matters. Accessed on
22 July 2017 from http://reports.weforum.org/enabling-trade-catalysing-trade-facilitation-agreement-implementation-inbrazil/good-practices-around-the-globe-on-single-window-and-related-matters/
27 Customs UNI-PASS International Agency. Case Study. Accessed on 22 July 2017 from
http://english.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000003485&layoutMenuNo=31888
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Administration, National Plant Quarantine Service, Korea Pharmaceutical Traders Association,
Korea Environment & Merchandise Testing Institute หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบสินค้าและแจ้งผลการ
อนุญาตน้าเข้าให้กับผู้น้าเข้า เมื่อได้รับใบอนุญาตน้าเข้าสินค้าแล้ว ผู้น้าเข้าสามารถกระท้าพิธีศุลกากรและน้า
สินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนของศุลกากรได้
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แผนภาพที่ 5.1 แผนภาพกระบวนการน้าเข้าสินค้าเพื่อขายในประเทศ (การน้าเข้าวิีีปกติ)

ที่มา : Korea Customs (2011)
(2) การน้าเข้าสินค้าชั่วคราวโดยใช้ A.T.A Carnet
การน้าสินค้าชั่วคราวโดยใช้ A.T.A Carnet เป็นการยกเว้นพิธีการศุลกากรการน้าเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อจัด
แสดงในงานแสดงสินค้าและส่งสินค้ากลับออกนอกเกาหลีใต้หลังจากจบงานแสดงสินค้า สินค้าที่สามารถน้าเข้า
ชั่วคราวโดยใช้ A.T.A Carnet ได้แก่ เครื่องมือวิชาชีพ (Professional equipment) สินค้าตัวอย่างในเชิงพาณิชย์
(Commercial sample) สินค้าที่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific purpose) เป็นต้น ซึ่งกระบวนการน้าเข้า
สินค้าด้วย A.T.A Carnet ในเกาหลีใต้จะเหมือนกับกรณีการน้าเข้าด้วย A.T.A Carnet ในประเทศไทย ที่จะต้อง
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ติดต่อสภาหอการค้าประเทศต้นทาง (country of origin) เพื่อกรอกแบบฟอร์ม A.T.A Carnet ณ ประเทศต้นทาง
ก่อนที่จะส่งสินค้ามา ณ ด่าน ในประเทศเกาหลีใต้
(3) การน้าเข้าสินค้าชั่วคราวในเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse)
คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse) ของเกาหลีใต้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
(1) Designated bonded warehouse คลั งสิ นค้าทัณฑ์บนที่เป็นของรัฐ หรือของเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ ณ
ด่านที่สินค้ามาถึง ซึ่งมักจะตั้งอยู่ที่ท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพักสินค้ารอการตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งสินค้าสามารถพักไว้ในคลังสินค้าได้ไม่เกิน 6 เดือน
(2) Licensed bonded warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บนที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ และเป็นเขตปลอดภาษี
อากรเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต ก่อสร้าง หรือการแสดงสินค้า ส้าหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการแสดงสินค้า
จะตั้งอยู่ที่เดียวกับสถานที่จัดแสดงสินค้า ซึ่งเมื่องานแสดงสินค้าจบลง สินค้าที่อยู่ในเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนต้อง
ส่งออกนอกเกาหลีใต้ หรือช้าระค่าภาษีอากร เพื่อน้าสินค้าออกจากเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายในประเทศ
(3) General bonded warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บนที่อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก จึงถือเป็นเขตปลอดภาษีอากร
การเลือกวิธีการน้าเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทและจ้านวนของ
สินค้าที่น้าเข้า ตลอดจนการขายสินค้าหลังจากจบงานแสดงสินค้า ส้าหรับสินค้าที่มีขนาดไม่ใหญ่และมีจ้านวนไม่
มากและผู้แสดงสินค้าไม่ประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจากจบงานแสดงสินค้า ผู้ แสดงสินค้าสามารถเลือกน้าเข้า
สินค้าโดยใช้ ATA Carnet หรือ คลังสินค้าทัณฑ์บน เนื่องจากมีสินค้าที่น้าเข้าโดยใช้ 2 วิธีการนี้จะได้รับยกเว้นการ
ท้าพิธีการศุลกากรและการขออนุญาตน้าเข้า ท้าให้กระบวนการน้าเข้าสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็ว
เมื่อเปรียบเทียบการน้าเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าของเกาหลีใต้กับประเทศไทยแล้ว พบว่า
การที่ประเทศเกาหลีใต้ปรับใช้ระบบ KSW ตั้งแต่ปี 2549 และได้ขยายการเชื่อมโยงหน่วยงานที่มีอ้านาจในการ
ออกใบอนุญาตน้าเข้าสินค้าประเภทเข้าด้วยกัน ท้าให้กระบวนการอ้านวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ท้าให้ผู้แสดงสินค้ามีความยืนหยุ่น (flexibility) ในการเลือกวิธีการน้าเข้าสินค้าที่เหมาะสมกับงานแสดง
สินค้าของตน ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศไทยควรน้ามาปรับใช้ โดยปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับใช้ ระบบศุลกากร ณ
จุดเดียว (Thailand Single Window) แล้ว แต่จ้านวนหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงกันภายใต้ Thailand Single
Window มีจ้านวนจ้ากัด ซึ่งท้าให้ผู้น้าเข้าสินค้าต้องด้าเนินการติดต่อแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง อัน
ก่อให้เกิดต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการเพิ่มหน่วยงานที่สามารถท้างานเชื่อมโยงกันภายใต้
Thailand Single Window ให้เพิ่มมากขึ้น และน้าเอาระบบออนไลน์มาใช้กับการน้าเข้าแบบ A.T.A Carnet เพื่อ
อ้านวยความสะดวกแก่การน้าเข้าสินค้าชั่วคราว
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บทที่ 6
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การจัดงานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29
การจัดการประชุมสมาคมอ้อยและน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (ISSCT) ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ด้าเนินการได้ลุล่วงและประสบความส้าเร็จเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในช่วง
เตรีย มการจัดการประชุมและระหว่างการประชุม ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาอุป สรรคในการจัดงานนี้
บางประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ประเด็นปัญหาอุปสรรค
1. การจัดท้าข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
การจัดท้าข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุ มระหว่างประเทศของแต่ละการ
ประชุมจะมีกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulation) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แตกต่างกัน ซึ่งการจัดการ
ประชุมสมาคมอ้อยและน้้าตาลนานาชาติก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมที่มีกฎระเบียบและข้อบังคับบางประการที่
เป็นลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้น ในกระบวนการจัดท้าข้อเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
จ้าเป็นต้องท้าการศึกษาลักษณะเฉพาะของแต่ละงานให้ดี รวมทั้งต้องมีการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการประชุมนั้น ซึ่งแสดงความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และ
หากการศึกษาวิจัยนั้นท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมเพิ่มโอกาสได้รับการพิจารณารับเลือกเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม อีกทั้งยัง ลดกระบวนการท้างานและค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่จ้าเป็นได้ และช่วยให้
ข้ อ เสนอนั้ น สอดคล้ อ งหรื อ ตรงกั บ ความต้ อ งการหรื อ ความสนใจของคณะกรรมการคั ด เลื อ กได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
2. ความพร้อมของบุคลากรและการจัดกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมไมซ์เป็นกิจกรรมที่มีความต้องการบริการสนับสนุนต่าง ๆ แบบเฉพาะเจาะจง (Niche Operations)
ซึ่งจ้าเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บริ การที่หลากหลาย มีมาตรฐานสูง และข้อจ้ากัดต่าง ๆ
มากกว่าการจั ดกิจ กรรมอื่นโดยทั่ว ไป อีกทั้ง การจัดกิจกรรมไมซ์ในพื้ นที่ต่าง ๆ ทั่ว ประเทศ จ้าเป็นต้องมี
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
ส้าหรับประเด็นปัญหาอุปสรรคที่พบจากจัดกิจกรรมการประชุมระดับนานาชาติในพื้นที่นอกกรุงเทพฯ
ได้แก่ ปั ญหาเกี่ย วกับความพร้ อมของบุ คลากร เนื่องจากกิจกรรมการประชุมระดับนานาชาติเป็นงานที่มี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอยู่เป็ นจ้านวนมาก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสิ่งของ บุคคล การตกแต่งสถานที่ และ
กระบวนการสนับสนุนการจัดประชุมด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องการความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการแต่ละสาขา แต่
ปัจจุบันบุคลากรที่เชี่ยวชาญส้าหรับการจัดการประชุมระดับนานาชาติของประเทศยังกระจุกตัวอยู่เฉพาะใน
เขตกรุงเทพฯ การจัดประชุมระดับนานาชาติในเมืองส้าคัญนอกเขตกรุงเทพฯ ต้องพึ่งพาบุคลากรจากภายนอก
ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าการจัดกิจกรรมนั้นในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ผู้รับเหมาในการตกแต่งสถานที่ ซึ่ง
ต้องการผู้รับเหมาที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถด้าเนินการตกแต่งพื้นที่ได้แล้ว
เสร็จ อย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่จ้ากัด ตลอดจนการติดต่อประสานงาน หรือขั้นตอนกระบวนการ
ท้างานด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจขาดแคลนบุคลากร “ไมซ์มืออาชีพ” และอาจส่งผลต่อคุณภาพของการจัดงานได้
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นอกจากนี้ การสนั บ สนุ น การจั ดกิ จกรรมไมซ์ ของภาคราชการในบางพื้ นที่ อาจมี ข้อ จ้า กัด บ้า ง
พอสมควร เช่น การติดต่อระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดงาน (ซึ่งมักเป็นหน่วยงานเอกชนหรือสมาคม
ต่าง ๆ) กับภาครัฐที่เป็นเจ้าของพื้นที่ หากไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมนี้โดยตรง ก็อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดงานได้ เช่น การประชุมระดับนานาชาติซึ่งเป็นงานใหญ่
จ้าเป็นต้องมีการประสานงานโดยตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด แต่หากต้าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (อย่างเป็น
ทางการ) ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานอย่างมาก (ผู้ประสานงานภาครัฐ
ระดับ พื้น ที่ต้ องการให้ มีก ารแต่ งตั้ ง ผู้ ว่ าราชการอย่า งเป็ นทางการก่ อ น) ดั งนั้ น ทางหน่ ว ยงานระดับ พื้น ที่
โดยเฉพาะระดับจังหวัดควรมีการบริหารจัดการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบซึ่งสามารถสั่งการได้เลยในกรณี
เร่ งด่ว น โดยไม่จ้ าเป็ น ต้องรอให้ ผู้ ว่าราชการสั่ งการได้เพียงท่านเดียวเท่านั้น อีกทั้งยังควรก้าหนดวิธีการ
ด้าเนินงานหรือขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยราชการด้วยว่าควรท้าอย่างไร และหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่
เป้ าหมาย (MICE City) ก็ ควรศึกษารายละเอียดกระบวนการจัดงานไมซ์ด้ว ย ซึ่ง อาจสนับสนุนการพัฒ นา
บุคลากรในระดับพืน้ ที่ให้มปี ระสบการณ์หรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับนานาชาติบ้าง
นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ ความล้ า สมั ย ของเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ้ า เป็ น ต้ อ งน้ า มาใช้
ประกอบการจัดกิจกรรม และเป็นภาพลักษณ์ของการจัดงาน ซึ่งผู้จัดงานจ้าเป็นต้องใช้งบประมาณในการ
ลงทุนสูง แต่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพและเสียง เป็นต้น ดังนั้น หากต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการจัดงานไมซ์
ในพื้นที่ต่างจังหวัด จึงจ้าเป็นต้องค้านึงถึงความปริมาณและความต่อเนื่องของการจัดงานด้วย เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าและไม่สูญเปล่าจากการลงทุน
3. กระบวนการไมซ์โลจิสติกส์
ปัญหาเกี่ย วกับกระบวนการน้าเข้าสิ นค้า โดยการน้าเข้าสินค้า เพื่อน้ามาจัดแสดงหรือเข้าร่วมการ
ประชุมจ้าเป็นต้องได้รับการพิจารณาและวางแผนการมาเป็นอย่างดี เนื่องจากหากไม่มีการวางแผนมาล่วงหน้าแล้ว
อาจประสบกั บ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนหรื อ กฎระเบี ย บการน้ า เข้ า หรื อ จ้ า หน่ า ยภายในประเทศได้
(ซึ่งกระบวนการและกฎระเบียบของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันบ้าง) ทั้งนี้ การน้าเข้าสินค้าเพื่อน้ามา
จัดแสดงในประเทศไทยสามารถด้าเนินการได้หลายวิธี ทั้ งที่เป็นการน้าเข้าโดยวิธีการปกติ หรือการน้าเข้าด้วย
วิธีการพิเศษ (A.T.A. Carnet หรือ คลังสิน ค้าทัณฑ์บนทั่ว ไปส้าหรับจัดแสดงสินค้า /นิทรรศการ) ซึ่ง เป็น
หน้าที่ที่ฝ่ายจัดการประชุมต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ให้ข้อมูลขั้นตอน วิธีการน้าเข้าหรือ
ส่งออกสินค้าของไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบล่วงหน้า
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาการขอวีซ่าส้าหรับผู้เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากการจัดการประชุม
นานาชาติ แ ต่ ล ะครั้ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ย่ อ มมาจากหลายประเทศ แต่ บ างประเทศอาจไม่ มี ส ถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยตั้งอยู่ ซึ่งย่อมเป็นปัญหาความไม่สะดวกในการขอวีซ่าเข้าประเทศไทยได้บ้าง
อย่างไรก็ตาม ส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้มีการวางแผนเตรียมการเพื่ออ้านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอยู่แล้ว โดยมีการประสานงานกับกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ เพื่ออ้านวยความสะดวกและเร่งรัดการด้าเนินงานตรวจลงตราแก่นักเดินทางไมซ์ที่ต้องการเข้าร่วม
การประชุม ซึ่งหากผู้เข้าร่วมการประชุมรายใดต้องการให้ สสปน. อ้านวยความสะดวกให้สามารถให้ผู้จัดงาน
ต้องประสานงานมายัง สสปน. เพื่อด้าเนินการดังกล่าว โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้ (1) หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
(2) รายละเอียดของชาวต่างชาติที่จะขอรับการตรวจลงตรา (ส้าเนาหน้าและหมายเลข passport) และในกรณี
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ที่นักเดินทางนั้ไม่มีสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลไทยตั้งอยู่ ให้ระบุ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลใหญ่ไทยที่นักเดินทางต่างชาติต้องเดินทางไปขอรับการตรวจลงตรา โดยต้องให้เวลา สสปน. ประสานงาน
กับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันท้าการก่อนก้าหนดวันเริ่มงาน
อย่างไรก็ตาม ส้าหรับประเทศที่มีสถานเอกอัคราชทูตหรือกงสุลไทยอยู่แล้ว การขอวีซ่าเข้าประเทศ
ไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมนี้ จ้าเป็นต้องขอวีซ่าประเภทพ้านักอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant Visa) ซึ่ง สสปน.
ก็มีการประสานงานกับกองการกงสุลเพื่ออ้านวยความสะดวกแล้วเช่นกัน แต่เนื่องจากกระบวนการขอวีซ่าแบบ
นี้มีความยุ่งยากมากกว่าการขอวีซ่าแบบนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาที่พ้านักในประเทศ
ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมได้เช่นกัน ผู้เข้าร่วมการประชุมเกือบทั้งหมดจึงนิยมท้าวีซ่าแบบ Tourist Visa
ซึ่งมีความสะดวกมากกว่าในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
4. การขาดแคลนบริษัทจัดการประชุมมืออาชีพระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมระดับนานาชาติอยู่บ้าง อาทิ ประเทศ
ไทยยังมีบริษัทจัดการประชุม (Professional Convention Organizer - PCO) เพียงไม่กี่รายที่สามารถรับจัด
งานประชุมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติได้ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการจัดงานประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติในอนาคต
ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดกิจกรรมไมซ์ จากกรณีศึกษา การจัดงานจัดประชุมวิชาการอ้อย
และน้้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29
1. การพัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดท้าข้อเสนอการจัดงาน
เพื่อพัฒนาระบบการจัดท้าข้อเสนอการจัดงาน ส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.) นอกจากให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมส้าหรับการเตรียมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมระดับนานาชาติ โดยเชิญวิทยากรผู้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพมาจัดสัมมนาให้
ความรู้แก่หน่วยงานที่ต้องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแล้ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ประเทศ
ไทยสามารถเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติให้มากขึ้น สสปน. อาจพิจารณาเพิ่มการสนับสนุน
ส้ า หรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย และศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด งานเป็ น การเฉพาะงานเพื่ อ น้ า ข้ อ มู ล การ
ประกอบการก้าหนดกลยุทธ์การจัดท้าข้อเสนอการจัดงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นการเฉพาะ
2. การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรและระบบการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์
ในต่างจังหวัด
ภาครั ฐ มีน โยบายชัดเจนในการพัฒ นาเศรษฐกิจท้องถิ่น การกระจายการจัดกิจกรรมไมซ์ไปยั ง
ต่างจังหวัดจึงสามารถสนับสนุนนโยบายการพัฒาเศรษฐกิจถิ่น ได้อย่างดี เพราะการจัดงานไมซ์สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากการจ้ างงาน และการใช้จ่ายเพื่ อการบริโ ภคในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
กระจายการจัดงานไมซ์ไปยังต่างจังหวัด นอกจากการพัฒนาสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานแล้ว การพัฒนา
บุคคลากรในต่างจังหวัดเพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง เช่น บุคลากรที่มี
ความรู้ แ ละทั ก ษะด า้ นภาษาอั ง กฤษหรื อ ภาษาอื่ น ๆ บุ ค ลากรด้ า นการจั ด การอาหารที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ด้านการให้บริการระดับนานาชาติ การพัฒนาผู้ประกอบการที่ศักยภาพด้านการก่อสร้างและ
ติดตั้งบู ธ งานแสดงสิ น ค้าให้ ได้คุ ณภาพและได้ มาตรฐาน นอกจากนั้นควรพัฒ นาผู้ ป ระกอบการด้ านการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นให้มีศักยภาพให้ สามารถให้ บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ได้ เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการ
ร้านอาหารมุสลิมให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น
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3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในระดับจังหวัด
ความท้าทายส้าคัญของการพัฒนาการจัดกิจกรรมไมซ์ในต่างจังหวัด นอกจากการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบโลจิสติกส์ระดับประเทศ โดยต้องมีสนามบินที่ได้มาตรฐาน
สามารถรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรองรับการขนส่ง
สินค้าส้าหรับใช้ในงานแสดงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้ว การขนส่งบุคคลในจังหวัดมีความส้าคัญ
มาก เพราะวัตถุประสงค์ส้าคัญของการจัดกิจกรรมไมซ์ คือ การกระตุ้นให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางท่องเที่ยว
หลังการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดที่จัดกิจกรรมไมซ์ต่อเพื่อการท่องเที่ยว การให้บริการ
รถยนต์ โ ดยสารประจ้ า ทางในต่ า งจั ง หวั ด ต้ อ งมี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐานตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ได้ทั้งในแง่ความปลอดภัย ความสะดวก และความเพียงพอตลอดเวลา
4. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอ้านวยความสะดวกการจัดกิจกรรมไมซ์
ควรจัดตั้งหน่วยประสานงานกลางซึ่งเป็นตัวแทนจากภาครัฐ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้แสดงสินค้าที่ต้องการ
น้าเข้าสินค้าใด ๆ ในการแสดงสินค้าให้ทราบด้วยว่า หากต้องการน้าเข้าสินค้านั้นเข้ามาแล้ว จะต้องมีขั้นตอน
ใดที่ต้องด้าเนินการ และมีหน่วยงานใดในประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนด้วย
เพื่อให้ผู้แสดงสินค้าสามารถประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในการน้าเข้าสินค้าเพื่อมาแสดงภายในงานให้ได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นข้อมูลช่วยให้ตัดสินใจน้าเข้าสินค้าชนิดใหม่ ๆ มาแสดงได้
นอกจากนั้นในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมหรือ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงานมักอาศัยอยู่ในหลายประเทศหรือมีหลายสัญชาติซึ่ง ส่งต้องยื่นขอ Visa ซึ่งบางกรณี
เป็นประเทศที่ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงกุสไทยตั้งอยู่ การอ้านวยความสะดวกการให้ข้อมูลในการยื่นขอ Visa
จึงมีความจ้าเป็นอย่างมาก การจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานอ้านวยความสะดวกการจัดกิจกรรมไมซ์ จะสนับสนุนให้
การจัดกิจกรรมไมซ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก 2
บทสัมภาษณ์ : คุณธนวัฒน์ จีนะวานิช
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และงานขายศูนย์ประชุมฯ

การดาเนินงานของศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ในการจัดงานประชุมวิชาการ
อ้อยและนาตาลนานาชาติครังที่ 29
บริษัท บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด (NCC) และคณะอาจารย์วิชาการ
ได้แจ้งว่าประมูลสิทธิจัดงานประชุม ได้ ต้องการจัดที่ศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
โดยNCC กับศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ตกลงทาสัญญา เช่าทุกพื้นที่ของศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ โดยศูนย์
การประชุมเชียงใหม่ฯ เป็นผู้ให้เช่าอย่างเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ขณะทาสัญญาสิ่งที่ศูนย์การประชุม
เชียงใหม่ฯ จัดหาให้มีเพียง โต๊ะ เก้าอี้ ช่วงก่อนเริ่มงาน บริษัท NCC ขอให้ศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ดูแลเรื่อง
อินเตอร์เน็ต และของอื่น ๆ เช่น ป้ายสามเหลี่ยม แก้วน้า ส่วนเรื่องอาหารทางศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯไม่ได้
เป็นผู้จัดการ แต่อนุญาตให้ใช้พื้นทีแ่ ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยบริษัท NCC เป็นผู้ดาเนินการจัดการ
งานหลักของศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ คือการจัดเตรียมห้อง ซึ่งบริษัท NCC ขอระยะเวลาในการ
เตรียมงานก่อนงานเริ่ม 3 วัน คือวันที่ 2 - 4 ธันวาคม แต่ศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
ให้เข้าใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่องโลจิสติกส์ บริษัท NCC ดาเนินการเองทั้งหมด การ
ให้บริการรถรับส่ง ระหว่างโรงแรมมาศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ แต่ถ้าต้องการรถแท็กซี่ ซึ่งคือรถแดง หาก
ต้องการศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯสามารถดาเนินการให้ได้ กรณีต้องการความช่วยเหลือเรื่องช่างฝีมือ ทาง
ศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ก็มีรายชื่อให้
การทางานร่วมกับ Contractor ไม่มีปัญหาที่เป็นอุปสรรคมีเพียง Contractor มาติดต่อศูนย์ประชุม
เชียงใหม่ฯ โดยตรง ทั้งที่จริงแล้วต้องไปติดต่อกับ บริษัทNCC เพราะเขาเป็น PCO ของการจัดงานประชุม
วิชาการอ้อยและน้าตาลครั้ง นี้ ศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ จะไม่ทราบในรายละเอียดตรงนั้น อีกทั้งทางศูนย์
การประชุมเชียงใหม่ฯ ส่งข้อมูลไปให้ บริษัทNCC แล้ว ส่วนในวันติดตั้งทางศูนย์ประชุมแจ้งให้ Contractor
ประสานกับ PCO เท่านั้น เนื่องจากงานนี้ศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ไม่ได้เป็นผู้รับดาเนินงาน เป็นผู้ให้เช่า
สถานที่แต่เพียงอย่างเดียว ปกติแล้วถ้าเป็นการจัดประชุมทั่วไปศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ สามารถดาเนินงาน
ให้ได้ กรณที่ลูกค้าไม่มีผู้จัดงานแต่ว่าทางศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ไม่สามารถทาเต็มรูปแบบได้อย่างเอกชน
เช่น เช่าไฟ เนื่องจากศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐ การจัดจ้าง จัดซื้อ ค่อนข้างใช้เวลานาน
ซึ่งต้องเขียนรายละเอียดไว้ล่วงหน้า ไม่เหมาะกับงาน event จึงไม่เหมาะกับการจัดงานใหญ่ ๆ เองโดยการจัด
งานประชุมครั้งนีท้ างศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ไม่มีสัญญาประกันความเสียหายไว้แต่อย่างใด
ส่ ว นบู ธ ด้ านนอกงานเช่ น บู ธ บริ การน าเที่ย ว ธนาคาร บริ ษัท NCC จะเป็ นผู้ จัด หา และมี การจ้ า ง
นักศึกษาในพื้นที่มาดาเนินงานส่วนต่าง ๆ โดยศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ เป็นผู้ติดต่อให้เนื่องจาก ศูนย์การ
ประชุมเชียงใหม่ฯ ติดต่อกับสถาบันการศึกษาอยู่ตลอด เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์
___________________________________________________________________________________________
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การประชุมเชียงใหม่ฯ เพียงประสานมา เมื่อได้กลุ่มนักศึกษาแล้ว บริษัท NCC จะเป็นผู้ฝึกงานและอธิบายการ
ทางานให้
ปัญหา หรืออุปสรรคในการดาเนินงาน
ระหว่างการจัดงานมีปัญหาบ้าง กล่าวคือมีการเตรียมการกันไม่ดี เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน
หรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในบางจุดทาให้การประสานงานบางช่วงล่าช้าไป ศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ต้อง
ประสานกับ บริษัท NCC ทุกวันไม่สามารถวางแผนงานไว้ ล่วงหน้า ทางศูนย์ประชุมฯ ให้เวลาในการขนย้าย
ออกเมื่อจบงาน ให้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ตลอดช่วงกลางคืน และวันที่ 9 อีกหนึ่งวันเต็ม ศูนย์
การประชุมเชียงใหม่ฯ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ร่วมงาน เพราะทางศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ปฏิบัติ
ตามสัญญาที่ลงนามไว้ตั้งแต่ 4 ปีที่แล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าสถานที่ของศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ
รวมค่าน้า ค่าไฟ ค่าแอร์แล้ว
ทางศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ไม่เคยต้องทาการติดต่อกับกรมศุลกากร แต่ กรณีจัดงานเช่นนี้ ศูนย์
การประชุมเชียงใหม่ฯ ต้องออกหนังสือยืนยันว่าเป็นเจ้าของสถานที่จัดงาน แล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปดาเนินการเอง
ความพร้อมของศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ในการจัดงานระดับนานาชาติ
ศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ สามารถรองรับคนได้จานวนมาก มากที่สุดประมาณ 10,000 คน เป็นงาน
ทอล์คโชว์ แต่การเดินทางในเชียงใหม่ ยังไม่มีความพร้อมมากนัก เพราะเวลาลูกค้ามาดูเขาก็บอกว่า สถานที่
น่าสนใจแต่โลจิสติกส์ยัง ไม่พร้อม ต้องรอเมืองเติบโตถึงจะสามารถรับงานใหญ่ ๆ ได้ อาจมีปัญหาการจราจร
บ้าง เพราะว่าทางศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ทางเข้ามีไฟแดงเดียว เวลาจัดงานคนเยอะก็ ต้องประสานกับ
โรงพักช้างเผือกให้มาดูไฟแดงให้ เมื่อก่อนใช้แค่ประตูเดียว แต่เดี๋ยวนี้เริ่มใช้สองประตูแล้ว
ศูน ย์ ก ารประชุ ม เชี ย งใหม่ ฯ ได้ ป รึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ ว่ า เมื องเชี ย งใหม่ โ ดยตลอดถึ ง แผนการรองรั บ
โดยเฉพาะเรื่องขนส่งสาธารณะ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเมือง MICEs city ของทาง TCEP มีการประชุม
จังหวัดอย่างสม่าเสมอ แต่ก็พูดเรื่องนี้มา 3 - 4ปีแล้ว ค่อนข้างจะยากลาบากในการพัฒนา เนื่องจากอิทธิพล
ของกลุ่มคนขับรถประจาทาง (รถแดง)
ในปีนี้มีประมาณ 70 - 80 งาน มีทั้งงานใหญ่ งานเล็ก แต่ว่าปีหน้ าคาดหวังไว้ว่าต้องได้ถึง 100 งาน
งานส่วนใหญ่เป็นงานของราชการเป็นงานประชุมขนาด 400 - 500 คน ปีหน้าศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ได้
ดูแลงานแสดงสินค้าเกือบ 10 งาน ดังนั้นในการทีจะเพิ่มจานวนให้งานเพิ่มขึ้นทางศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ
มีแผนในการดาเนินงาน โดยการติดตาม TCEP ไปตามงานประชุมต่าง จัดให้ผู้บริหารได้รู้จักกัน ชวนเขามาจัด
งาน อย่างเช่น บริษัท Union Pan เขามาจัดงานแสดงสินค้าศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ซึ่งเป็นงานแสดงเฟอนิ
เจอร์และของตกแต่งบ้าน บริษัท World Fair ก็ให้ความสนใจ อีกทั้ง Home Pro ,Power Buy ก็สนใจเช่นกัน
แล้วก็มีงาน Gem and jewelry จองปีหน้าเดือนพฤศจิกายน เป็นงานขนาดใหญ่ เนื่องจากเขาเคยมาจัดปีนี้
แล้วแต่ว่าเป็นงานเชิงสัมมนาเล็ก ๆ แล้วประทับใจ
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ถ้าเปรียบเทียบเชียงใหม่กับจังหวัดอื่น ๆ อย่างขอนแก่น มองว่า เชียงใหม่มีศักยภาพดีกว่า เพราะว่า
จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงแรม และทางมหาวิทยาลัยเขาก็ยังทาอะไรได้ไม่หลากหลาย แต่ที่ศูนย์การประชุม
เชียงใหม่ฯ งานขนาด 10,000 ก็สามารถจัดได้ ศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ มีการแนะนาโรงแรมบ้าง เพราะเรา
พยายามสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับโรงแรมด้วยตลอด พยายามช่วยเหลือกันเท่าที่จะทาได้
ความคุ้มค่าของการที่ภาครัฐมาเป็นเจ้าของ venue ทาให้เกิดรายได้หรือไม่
ในกรุงเทพฯ เป็นเอกชนที่ลงทุน มีทั้งความคุ่มค่าและไม่คุ้มค่า คุ้มตรงที่ว่าศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ
เป็นภาครัฐ หากขาดทุนก็ยังอยู่ได้ ราคาค่อนข้างต่า (ตอนนั้นคิดตารางเมตรละ 70 บาท แต่เราก็จะเป็นเจ้าของ
สถานที่อย่างเดียว) การที่ลูกค้ามาจัดงานที่เชียงใหม่ มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเยอะมากแล้ว ด้วยราคาระดับนี้ก็มอง
ว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายระดับหนึ่ง อีกทั้งหากเป็น งานใหญ่ ๆ ทางศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ มี
อานาจพอที่สามารถดึงจังหวัดมาให้ความร่วมมือได้มากขึ้น แต่ว่าถ้าเอกชนเข้ามาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไป
เลย ก็จะเป็นการให้บริการครบวงจร ราคาก็จะสูงขึ้น ดังนั้นเชื่อว่าธุรกิจนี้จัดการโดยเอกชนดีกว่า
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บทสัมภาษณ์ : นายกิตติ ชุณหวงศ์
นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลแห่งประเทศไทย

การประมูลสิทธิการจัดงานประชุมนักวิชาการอ้อยและนาตาลนานาชาติมีกระบวนการ ขันตอนอย่างไร
งานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 เริ่มต้นจากสมาคมนักวิชาการอ้อยและ
น้าตาลแห่งประเทศไทยติดต่อสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เพื่อหาทุน และร่วมมือ
กับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด (NCC) ในการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
และเอกสารต่าง ๆ
เอกสารที่ต้องเตรียมทางสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติได้กาหนดไว้อยู่แล้ว แต่ทาง
ประเทศไทยเองต้องทาข้อเสนอเป็นโครงสร้างอย่างง่ายว่า Pre congress tour, Congress, Post congress
tour จัดที่ไหน มีความพร้อมเรื่อ งภาษาเพื่อใช้ในพิธีเปิดหรือการประชุมสาคัญหรือไม่ ได้แก่ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน รายละเอีย ดต่ าง ๆ ตรงกับ Regulation ของสมาคมนักวิ ช าการอ้อยและน้าตาลนานาชาติที่
กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการประมูลสิทธิ จัดงานนี้จะต้องเดินทางไปร่วมประชุม ในงานครั้งก่อนหน้าซึ่งจัดที่
ประเทศบราซิลต้องมีทั้งเอกสารและผู้พูดนาเสนอผลงานด้วย
อย่างไรก็ดี ช่วงนั้นมีประเทศจีนเป็นคู่แข่งที่สาคัญเพราะเขาได้รณรงค์หาเสียง (Lobby) กับประเทศ
ต่าง ๆไว้พอสมควรแล้ว แต่ทางประเทศจีนเองก็มีจุดอ่อนเนื่องจากพึ่ง เข้ามาในสมาคมนักวิชาการอ้อยและ
น้าตาลนานาชาติ จึงศึกษา Regulation มาไม่ดีพอ อีกทั้งความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของประเทศไทยมีมากกว่า
เปรียบเสมือนมีเพื่อนมากกว่า ดังนั้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างนักวิชาการแต่ละประเทศจึงสาคัญมาก
(ประเทศไทยไม่ค่อยให้นักวิชาการออกไปประชุมนานาชาติ ที่ต่างประเทศ ยกตัวอย่างง่าย ๆ บางประเทศมี
อ้อยแค่ 5 - 10ล้ านตัน ยั งยึดเสีย งห้องประชุมได้ ซึ่งประเทศไทยส่ งออกเป็นอันดับสองของโลกแต่คนเข้า
ประชุมมีร อบละไม่ถึง 10 คน เป็ นกรรมการแค่คนเดียว ทาให้ ต้องมานั่งคิดว่าการประชุมนานาชาติ ต้อง
สนับสนุนให้คนไทยออกไปประชุม และเก็บเกี่ยวเอาความรู้ กลับเข้ามา) เมื่อไปถึงงานประชุมและทราบเรื่อง
ประเทศไทยก็ดาเนินการรณรงค์หาเสียงกับนักวิชาการหรือกรรมการที่รู้จัก ซึ่งการทาเช่นนี้ไม่ต้องใช้ทรัพย์ใด
ๆ มีเพียงแต่ข้อแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นการลงคะแนนเสียงให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งต่อไปแลก
กับการเลือกนักวิชาการประเทศนั้น ๆ เข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น เป็นต้น
การจัดงานนี้มีสามปีครั้ง แต่ถึงเวลาเขาให้เรายื่นข้อเสนอก่อนหนึ่งเดือนก่อนการประชุมครั้งต่อไป
เพราะเขาก็ไม่ต้องการให้ประเทศอื่นรู้ว่าใครยื่นบ้างเป็นความลับทั้งหมด จะไปรู้เมื่อในห้องประชุม แต่ว่าส่วน
หนึ่งที่เรารู้เมื่อเราไปถึงเพราะพรรคพวกบอก เขาหาเสียงแล้ว เป็นต้น ประเทศไทยเคยยื่นมา 2 ครั้ง ครั้งแรกที่
ไม่ได้ แพ้เรื่องอิทธิพลของบราซิล
สมาคมนักวิชาการอ้อยและนาตาลนานาชาติ มีสัญญามาตรฐานกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัด
งานหรือไม่
ในการก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี Regulation ที่ ท างสมาคมนั ก วิ ช าการอ้ อ ยและน้ าตาล
นานาชาติกาหนดไว้แต่แรก เพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้หน้าที่ตัวเอง และทางสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาล
นานาชาติจะเป็นผู้คัดเลือกบทความที่นาเสนอ เพื่อนาเสนอในห้องประชุม ส่วนประเทศเจ้าภาพต้องเตรียม
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เรื่ อ งสถานที่ การต้ อ นรั บ แขกทั้ง หมด เพราะฉะนั้ น บริ ษั ท NCC จะมี ห น้ า ที่ใ นตรงส่ ว นนั้น ส่ ว นสมาคม
นักวิชาการอ้อยและน้าตาลแห่งประเทศไทยพิจารณาเรื่องแขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงาน สามารถเชิญมาได้
อย่างไร ในสมาคมฯ ของไทยเอง จะมีทีมอยู่สองทีมคือ ทีมวิชาการที่ไปติดต่อกับสมาคมนักวิชาการอ้อยและ
น้าตาลนานาชาติทางนั้น อีกส่วนหนึ่งที่ทาก็คือหน้าที่บริหารการเงินซึ่งมีหน้าที่บริหารเงินที่เข้ามากับทั้งควบคุม
Conference Organizer (PCO) อีกทางหนึ่ง
ทางประเทศไทยจะต้องรายงานความคืบหน้าในการทางานตลอด PCO จะเป็นผู้ รายงานให้ทาง
สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติทราบ เพราะการประชุมนี้เป็นการประชุมปิด เนื่องจากจะมี
นักวิชาการกับเจ้าของโรงงานน้าตาลทั่วโลกเข้ามานั่ง ก็จะวางระบบอย่างนี้ไป
การจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมมีอย่างไรบ้าง
ผู้ร่วมงานเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลโลก จะสมัครมาทางเว็บไซต์ หรือจะ
สมัครหน้างานก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ (แต่ถ้า สมัครหน้างานกรณีเป็นชาวต่างชาติ 2000 เหรียญ ไม่มีใคร
อยากเข้ามา เพราะว่าอย่างคนไทย ก็ 25,000 บาท) คนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด individual จะจ่ายเงิน
คนละ 140 เหรียญ เพื่อเป็นค่าสมาชิกของสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติ ขั้นตอนที่สองคือทุก
คนต้องมาลงทะเบีย นเพื่อขอเข้าประชุมกับสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลแห่งประเทศไทย ส่วนคนที่
ออกบูธทั้งหมดฝั่งทางนั้นเขาจะเก็บคนละ 2,000 เหรียญ ซึ่งไม่เกี่ยวกับสมาคมฯ สมาคมฯ ก็จะรับเงินค่า
ออกบูธอีกต่างหาก ส่วนสปอนเซอร์ เช่น platinum premium สมาคมฯ รับเอง รายได้ก็เป็นของทางสมาคมฯ
ตรงนี้ทางสมาคมฯกับทาง PCO จะเป็นคนกาหนด Regulation ว่าคนนี้ให้เท่าไหร่ คนนี้ให้อะไร แต่ว่า สมาคม
ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกับพวก platinum ด้วย
ส่วนพื้นที่แสดงสินค้าเริ่มเปิดขายพื้นที่ก่อนล่วงหน้าประมาณเกือบปี ส่วนใหญ่ที่มาออกบูธ ก็ออกบูธ
กับงานนี้มาเกือบทั่วโลก และความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผมกับคนกลุ่มนี้มันมีมาก เพราะเราเห็นหน้ากันมา
20 - 30 ปี
สมาคมนักวิชาการอ้อยและนาตาลแห่งประเทศไทยกับ PCO มีความสัมพันธ์อย่างไร
มีสัญญาจ้าง มันก็จะเป็นรายละเอียด คล้าย ๆ เป็นเลขานุการ ติดต่อประสานงานในรายละเอียด
ภายในประเทศทั้งหมด แต่ในส่วนของการติดต่อกับหน่วยงานราชการ อันนี้เป็นหน้าที่ของสมาคมนักวิชาการ
อ้อยและน้าตาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดาเนินการเพราะคือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับสมาคมฯ
การเลือกว่าเอาบริษัท sun logistic มาเป็นคนรับผิดชอบในการขนของภายในงาน บริษัท NCC จะคุย
กับสมาคมฯ แล้วเลือกร่วมกัน ทุกอย่างก็ต้องทาสัญญาโดยตรงกับสมาคมฯ ทางสมาคมฯรู้ อยู่แล้วว่าใครจะ
เอาอะไรมาแสดง แต่ทางบริษัท Sun expo จะไม่รู้ มีหน้าที่ขนอย่างเดียว
เรื่องการทาประชาสัมพันธ์ เป็นหน้าที่ของ บริษัท NCC เนื่องจากสมาคมฯ เป็นกลุ่มของนักวิชาการ
ไม่ถนัดเรื่องนี้ และงานนี้มันเป็นงานปิด เพราะฉะนั้นไม่ต้องประชาสัมพันธ์ก็มีคนอยู่แล้ว แต่ในประเทศไทย
ต้องการประชาสัมพันธ์ เพื่อมองว่าจะได้ดึงคนเข้ามา ทีนี้ถ้าเราประชาสัมพันธ์มาก ๆ แล้วเขามาหน้างานแล้ว
เข้างานไม่ได้ เขาก็ตาหนิได้ สามารถให้ ข่าวไปเรื่อย ๆ ได้ ว่าตอนนี้มีงานเกิดขึ้น ใครอยากเข้ามาก็ต้องมา
ลงทะเบียน
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การประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน้าที่ของ ศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ
เชียงใหม่ ซึ่งศูนย์การประชุมฯกับ บริษัท NCC ก็ทางานร่วมกัน
ปัญหาสาคัญที่พบในระหว่างจัดงานมีเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องจานวนผู้เข้าประชุม ตอนแรกคาดคะเนไว้ว่าประมาณ 1,500 คน แต่ขณะนี้มาประมาณครึ่งหนึ่ง
สาหรั บประเทศไทยปัญหาคือคนไทยด้วยกัน อย่างหน่วยงานราชการไม่ให้ความร่ว มมือ และไม่ส่งคนเข้า
ประชุมด้วยซ้าไป
ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการจัดประชุมนานาชาติครังนีอย่างไร
งานระดับโลกได้มาจัดที่ประเทศไทย ได้ประโยชน์ในทางวิชาการ เพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมประชุม
เขาเสนอเรื่ องเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจารย์ นักวิช าการจากองค์กรต่าง ๆ ก็ส ามารถเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ได้
บทความของนักวิชาการไทยได้รับคัดเลือก ประมาณเกือบ ๆ 50 บทความ สุ ดท้ายคนที่ได้ผ ลพลอยได้คือ
ประเทศ การที่จัดงานอย่างนี้แล้วมีคนต่างประเทศเข้ามา 600 - 700 คน สิ่งที่ได้คือเมื่อเขาเห็นว่าประเทศไทย
สวยงาม ประเทศไทยมีความสงบปลอดภัย สุดท้ายเขาก็จะกลับเข้ามาท่องเที่ยว พาครอบครัวเข้ามา ก็ขาย
สินค้าบ้านเราได้
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บทสัมภาษณ์ : คุณพิชญ์ภัสสร หลักทรัพย์
ผู้จัดการ บริษัท ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส จ้ากัด

“กระบวนการเตรียมงาน และขันตอนการดาเนินงานในการจัดงานประชุมนักวิชาการอ้อยและนาตาล
นานาชาติครังที่ 29”
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด (NCC) เริ่มมาติดต่อบริษัท Sun expo
ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2559 คือ บริษัท Sun expo กับ บริษัท NCC จะมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้ว ฉะนั้นเวลาจะจัด
งานเขาก็จะเชิญไปประมูลสิทธิ (bidding) ทางเราก็ส่งข้อเสนอไปทาการประมูลสิทธิ ล่วงหน้าประมาณ 6เดือน
เพราะว่างานแต่ละงานก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัว พอทราบว่าได้งานนี้ ก็ดาเนินตามไปตามกระบวนการ
จะมี exhibitor บางส่วนเขาใช้ official freight ก็คือบริษัท Sun expo แต่ Freight เจ้าอื่นสามารถ
ส่งสินค้าได้ ถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หนักเขาสามารถส่งให้ผู้รับ ให้ผู้รับนาเข้าไปเองได้ แต่ freight อื่น
จะส่งให้ได้แค่จุดขนถ่ายสินค้าเท่านั้น ในบริเวณงานทั้งหมดจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของบริษัท Sun expo ของ
หนักก็คือเครื่องต่างๆที่แสดงในงาน เครื่องหนักเป็นตัน แบบจาลอง เครื่องมอเตอร์ที่ตั้งแสดงอยู่ อย่างเช่นบูธ
ของ บริษัท Techlink ต้องใช้ forklift , hand lift ลากเข้าไป ซึ่งพวกนี้ต้องมาใช้ official freight หมดเลย
กรณีลูกค้าที่มาจากต่างประเทศ ยังไม่มีกรณีลูกค้านาสินค้าเอามาแสดงแล้วเอากลับ แต่จะมีบูธหนึ่งที่
ส่งเข้ามาแล้วจะส่งกลับไป เป็นตัว Poster pop-up ที่เขาสามารถใช้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลก แต่มันไม่ใช่เครื่องจัก ร
บริษัทSun expo เป็นผู้รับ ผิดชอบเรื่องการขออนุญาตนาเข้า สาแดงสินค้า กับ กรมศุลกากรให้ จึงยังไม่มี
ปัญหา เพราะเมื่อลูกค้าทาสัญญาจ้างกับบริษัทSun expo จะแจ้งลูกค้าว่าต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง เขาก็ปฏิบัติ
ตาม แต่ก็มีลูกค้ารายหนึ่งไม่ใช้บริการ บริษัท Sun expo แต่ว่าส่งมาทาง DHL ซึ่งตอนนี้สินค้าก็ติดอยู่ที่ DHL
จึงไม่ได้แสดง ส่วนกรณีเครื่องจักรที่นาเข้ามาแล้วส่งออกไปยังไม่มี อาจจะเป็นด้วยว่า บางรายเขามีตัวแทนที่
ประเทศไทย ใช้วิธีนาสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยมาแสดงจึงประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า
กรณีที่สินค้าอยู่ในไทยอยู่แล้ ว บริษัท Sun expo ก็ให้บริการ อย่างเช่นมีลูกค้าสองราย Sumitomo
กับ Kunming ให้ บริษัท Sun expo ดูแลทั้งหมดลูกค้าไม่ต้องทาอะไรเลย แค่แจ้งว่าจะเอาของจากสานักงาน
ที่กรุงเทพฯมาแสดงที่งานเชียงใหม่ หลังจากนั้นรับไปส่งให้ที่สานักงานด้วย อย่างนี้ก็ทาได้ เรียกว่า local job
กระบวนการการนาของเข้ามา ซึ่งทางเจ้าของสถานที่จัดงานแจ้งว่าเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน
2559 นั้นจะเป็นพวกบูธ ส่วนของบริษัท Sun expo จะเข้าได้เมื่อลูกค้าทาบูธเสร็จก่อน ถึงจะวางของได้ ดังนั้น
บริษัท Sun expo จึงสามารถขนของเข้าพื้นที่ได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คือเอาของมาส่งให้ แล้วก็มาเช็คแต่
ละบูธว่าเขาเรียบร้อยไหม ส่วนใหญ่สินค้าจะเข้ามาวันที่ 3 วันที่ 4 ธันวาคม 2559 แล้วขนย้ายออก จะเริ่มคืน
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 กับวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ค่าบริการต่าง ๆ จะต้องจ่ายที่ บริษัท Sun expo ไม่ได้ผ่าน
บริษัท NCC หลังจาก ขนย้ายของออก สาหรับงานนี้ส่วนใหญ่ถ้าส่งมาจากเมืองนอกก็จะส่งกลับแต่ถ้าเป็นลูกค้า
ในไทยก็จะกลับสานักงานเขาเหมือนเดิม งานนี้จากกรุงเทพฯ มาเชียงใหม่ สินค้ามาทางรถเป็นส่วนใหญ่ ถ้า
จากต่างประเทศก็จะทางเรือบ้าง ทางอากาศบ้าง
ระยะเวลาเตรี ย มงานกับ บริ ษัท NCC 6 เดือน ส าหรับงานนี้ถือว่าเพียงพอ แต่มีข้อเสนอแนะคือ
อาจจะต้องการมีประชุมก่อนวันงานสัก 2 สัปดาห์ เมื่อใกล้ถึงวันงานมาประชุมอีกสักครั้งหนึ่ง งานก็จะออกมา
___________________________________________________________________________________________
ภาคผนวก 2 - 7

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ดียิ่งขึ้น ในครั้งนี้แม้ไม่มีการประชุม แต่ว่าทุกคนจะรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองจะต้องทาอะไร ทุกคนมีค วามเป็นมือ
อาชีพ เลยไม่พบปัญหา และเราโชคดีมากที่ได้ร่วมงานกับ contractor ที่มีความเชี่ยวชาญ
ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ
ในส่ ว นบริ ษั ท ขนส่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว แทนก็ คื อ official freight ตอนนี้ ยั ง ไม่ พ บปั ญ หาอะไร แต่ ใ นการ
ประสานงานจะติดเรื่องเดียวคือการรักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจจะมีส่วนตรงที่ว่าเราไม่ได้มีการทาการประชุม
ของผู้จัดงานก่อนเริ่มงาน ซึ่งก็คือการที่ผู้ จัดงานจะเชิญ contractor ที่เกี่ยวข้อง บูธ พรม การรักษาความ
ปลอดภัย ต่าง ๆ ให้มาประชุมงานกัน แล้วก็ทาความเข้าใจที่งานนี้ลูกค้าจะสามารถใช้อุปกรณ์อะไรได้เองบ้าง
ใช้อะไรไม่ได้บ้าง เนื่องจากสินค้ามันไม่ได้มีมาก สาหรับงานนี้ไม่มีปัญหา
บทบาท และการดาเนินงานในมิติอื่น
ส่วนปัญหาที่พบในงาน Grand Metalex ทางผู้จัดงานให้เวลาขนของออกน้อยไป เขาให้ ขนของเข้า 4
วัน แต่ให้ขนของออก 1 คืน กับ 1 วัน โดยปกติแล้วไม่เพียงพอ ถ้าเกิดผิดพลาดไปมันไม่คุ้มกับการที่ต้องมาเร่ง
ทางานในเวลาอันน้อย ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีอีก1วัน ที่ให้มามันน้อยเกินไป เนื่องจากงาน Grand Metalex เป็น
งานที่ใหญ่มาก แล้วของก็เยอะ
ในส่วนของประกันบริษัทSun expo ของเราก็จะมีประกันเสนอให้ลูกค้าด้วย หากลูกค้าบอกว่าช่วย
จัดการให้ด้วยเลย เราก็จะมีราคาที่บวกประกันให้ แต่ถ้าลูกค้ามีสินค้าที่แพงมากจะแนะนาให้ลูกค้าซื้อประกัน
เองเลย เนื่องจากบริษัท Sun expoเป็ นผู้ให้บริการในด้านขนส่ง ขนส่งในราคาหลักหมื่ นเราคงไม่สามารถ
รับผิดชอบของราคาเป็นล้าน ๆ ได้ บริษัทSun expo มีตัวแทนทั่วโลก คือประเทศไหนก็ได้ถ้าลูกค้ามีงานก็
สามารถดาเนินงานให้ได้
ทางบริษัทSun expo รับงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องจักรด้วย อย่างอาหารก็จะมีงาน food and hotelex
ที่บริษัท Sun expo ได้รับแต่งตั้งมาโดยตลอด จริงๆแล้วเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม ความยุ่งยากมันอยู่ที่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ผ่าน ๆ มาก็ยังเป็นความยุ่งยากต่อไป สมมติถ้าเป็นงานอาหาร ทางบริษัท
Sun expo ต้องติดต่อกับ อย. ล่วงหน้า เรื่องเอกสารต้องเตรียมเป็นเดือน ลูกค้าส่งเอกสารมาให้บริษัทเรา ก็จะ
ไปแจ้งกับ อย. ว่าลูกค้าจะส่งสินค้าดังรายการต่อไปนี้ เพื่อให้ทาง อย. พิจารณา ว่าจะอนุญาตหรือว่าต้องการ
เอกสารสิ่ งใดประกอบ ฉะนั้น จะใช้ร ะยะเวลาเป็นเดือน ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมจะต้องขอที่ต้นทาง บางที
หน่วยงานเขาเป็นอาทิตย์กว่าจะออกได้ แล้วค่อยส่ งมาให้เราตรวจสอบ แล้วเราก็ต้องส่งไปให้ อย. ตรวจสอบ
อีกว่าได้หรือไม่ได้
ส่วนใหญ่ที่เอามาแสดงจะเอามาแสดง แต่ว่าจะมีน้อยมากที่เอามาชิม ซึ่งเขาก็บอกว่าห้ามขายและ
จาหน่าย ที่นี้คาว่า ชิม เขาก็ไม่ได้ความถึง ขาย จาหน่าย หรือเปล่า ตรงนี้ต้องไปทาความเข้าใจ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จริง ๆ แล้วของที่นาเข้ามาแสดงอย่าง มาม่าพิจารณาง่ายมากเลย เขาส่ง
รายการมา ของ 100 รายการนี้จะส่งเข้ามาแสดงในงานนี้ ซึ่งรับรองว่าจัดขึ้นจริง แค่วันที่นี้ถึงวันที่นี้ จริง ๆ ถ้า
มีรายการเหล่านี้ แล้วอย. ประสานงานกับศุลกากรไว้ล่วงหน้า และของก็ส่งมาตามรายการก็ไม่ควรจะยุ่งยาก
บางทีฟังในมุมมองของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เขาก็ดูว่าอาจจะเป็นอันตรายกับ
ผู้บริโภค แต่ว่าก็เช็คของล่วงหน้าไปแล้ว มีส่วนประกอบ ของสินค้าแต่ละชนิดไปให้ดูแล้ว แต่ก็เข้าใจ ลูกค้าบาง
รายก็ ไมได้น่ ารั ก บางรายเขาก็แ อบ ก็เ ข้า ใจทั้ งสองฝ่ าย อย่ างส านั กงานส่ งเสริ ม การจั ด การประชุ มและ
นิทรรศการ (TCEB) เขาต้องการจะให้โปรโมทงานแสดงสินค้า แต่ว่าขั้นตอนการนาเข้ามานี่ยุ่งยากเหลือเกิน
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อย่างสิงคโปร์เขารุ่งเรืองมากเพราะว่ าบ้านเขาง่าย อาจจะเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เขายึดโยงกับมาตรฐาน อ.ย.
ของต่ า งประเทศมาแล้ ว เข้ า ประเทศเขาก็ ค วรจะได้ แต่ ว่ า อย่ า งประเทศไทยเขาไม่ ไ ด้ ม องว่ า มาตรฐาน
ต่างประเทศจะดีกว่าหรือเทียบเท่ากับประเทศไทย เลยจะตรวจสอบอีกหนึ่งรอบ แต่ส่วนใหญ่เอกสารที่จะ
นามาใช้เป็นใบรับรองว่าทานได้จากต่างประเทศ และก็ต้องส่งให้อย. พิจารณา อย่างเนื้อสดปีนี้ผ่าน ปีหน้าอาจ
ไม่ผ่าน มันขึ้นอยู่กับคาว่า “ดุลยพินิจ” มันกว้างมากแล้วแต่อารมณ์ของเจ้าหน้าที่ ขึ้นอยู่กับโชคเหมือนกัน
ส่ว นการจัดงานทั่วไป ที่เป็น งานแสดงสิ นค้าต่างๆ อย่างงานอื่นที่เขานาเข้ามา แล้ ว เขาใช้ A.T.A
carnet ไม่ได้มีปัญหาอะไรสาหรับ Sun expo นะ ไม่ว่าจะมาช่องทางใด ทั้งกระบวนการเรื่องสัญญา เรื่องการ
ยื่นเอกสารคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีอื่น ๆ เช็ค
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บทสัมภาษณ์ : คุณพีรพรรณ อังคสุโข
ผู้จัดการฝ่าย บริษัท บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ้ากัด

“NCC ได้รับการประสานจากสมาคมอ้อยและนาตาลให้เข้าประมูล สิทธิ์การจัดงานการประชุมนักวิชาการ
อ้อยและนาตาลครังที่ 29 ตังแต่เมื่อไหร่” เหตุผลที่ใช้เลือกเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงานครังนี ?
การทางานร่วมกันระหว่าง บริษัท บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
(NCC) และสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลแห่งประเทศไทย ต้องใช้ความเชื่อใจกันจริง ๆ ทางบริษัท NCC
รู้ข่าวว่าจะมีงานงานการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้าตาล เมื่อ ปี 2552 จึงมาปรึกษากับอาจารย์ในสมาคมฯ
ก็เกิดความสนใจ ในช่วงนั้นสมาคมฯไม่ได้มีงบประมาณในส่วนนี้ ทางบริษัท NCC จึงได้ตรวจสอบแล้วคิดว่า
งานนี้สามารถจัดขึ้นได้สาเร็จเพราะเมืองไทยเป็นเมืองอ้อย บริษัท NCC ได้ตกลงว่าจะไปประมูลสิทธิจัดงาน
ร่วมกันกับทางสมาคมฯ โดยบริษัท NCC จะลงทุนให้ ไม่มีสัญญาจ้าง มีเพียงสัญญาใจ เราไปนาเสนอมาสอง
ครั้งแต่ครั้งแรกไม่ได้
ครั้งแรกตอนที่ประเทศเม็กซิโก มีความพร้อมมากกว่าตอนที่ไปประเทศบราซิล เตรียมครบหมดทุก
อย่าง มั่นใจมากว่าจะชนะประเทศบราซิล เพราะโดยลักษณะของงานนี้จะจัดกันสลับขั้วโลกและครั้งนั้นคาดว่า
จะต้องจัดฝั่งเอเชีย อินเดียจึงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากกว่า ปกติต้องตัดสินหลังนาเสนอเสร็จสิ้นแต่ก็ไม่ยอม
ตัดสิน ครั้งนั้นเราเสนอที่กรุงเทพฯ โรงแรมเซ็นทารา กับศูนย์ประชุมสิริกิตติ์ เพราะว่าเชียงใหม่กาลังก่อสร้าง
อยู่ ที่แพ้บราซิล เพราะแพ้อิทธิพล และประเทศบราซิลตั้งใจอยากจะได้งานนี้มากเนื่องจากครบรอบ 50 ปีของ
สมาคมประเทศเขา ก็เลยเรียกคนที่เป็นกรรมการจากอเมริกาใต้มายกมือเพิ่มคะแนนเสียง อีกทั้งมีการนาเสนอ
อีกว่าถ้างานไปจั ดที่บ ราซิล จะให้ Pre Congress Tour โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ เข้าร่ว มประชุม ซึ่งปกติ
ค่าใช้จ่ายสูงมาก สุดท้ายบราซิลจึงได้งานไป ซึ่งประเทศไทยไม่ทราบว่าบราซิลจะเสนอข้อนี้ ตอนนั้นประเทศที่
เสนอ ไทย บราซิล อินเดีย จีนก็เป็นม้ามืด แต่เขาเพิ่งมาเฉลยว่าฟรีแค่ 50 คนแรก กรรมการทุกคนไม่พอใจมาก
ทุกคนก็เข้ามาแสดงความเสียใจ และบอกว่าครั้งหน้าประเทศไทยจะต้องได้
สมาคมนั ก วิ ช าการอ้ อ ยและน้ าตาลนานาชาติ จ ะมี ค ณะกรรมการอยู่ 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม
Organizing Committee จะดูแลเรื่องทั่ว ๆ ไปเรื่องการจัดงาน โลจิสติกส์ และ Scientific Committee ที่จะ
ดูแลเรื่องการประชุม ผู้พูดในการประชุม ก็จะส่งบทความไปทางนี้ และมีเรื่องน่าภูมิในอีกอย่ างหนึ่งคือ หลังจบ
งานที่เชียงใหม่ ท่านอาจารย์น้อย โสภณ อุไรชื่น เป็นคนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Scientific Committee
ครั้งแรก ทั้ง ๆ ที่ทุกคนก็ทราบกันดีกว่าองค์กรของไทยเมื่อไปอยู่ในเวทีนานาชาติจะไม่ค่อยกล้าพูด มันเป็น
วัฒนธรรมของเรา ไม่ใช่เรื่องผิด จึงน่าภูมิใจที่ได้รับเลือก และตอนที่มีการประมูลสิทธิจัดงานครั้งต่อไป ได้ขอให้
คนไทยเข้าไปช่วยลงคะแนน (ครั้งต่อไปอาเจนติน่าได้เป็นเจ้าภาพ)
“ขันตอนและกระบวนการจัดทาข้อเสนอการจัดงานเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง”
อั น ดั บ แรกที่ กรรมการในสมาคมนั ก วิ ช าการอ้ อ ยและน้ าตาลนานาชาติ ต้ อ งการทราบคื อ เรื่ อ ง
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ต้องกาหนดค่าลงทะเบียน แล้วสิ่งที่จะได้รับหากงานมาจัดที่เมืองไทย ไม่ใช่เพียงเสนอ
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แต่สิ่งที่เรามี แต่ต้องเสนอด้วยว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่า เราก็ต้องคิดจากข้อผิดพลาดของครั้งก่อน เช่น
ครั้งก่อนประเทศบราซิลจัด Pre Congress Tour ในที่ไกลมากต้องนั่งรถเกือบ 6 ชั่วโมง จึงนาเสนอว่าการ
เดินทางในประเทศไทยสะดวกมาก จะจัด Pre Congress Tour ที่ขอนแก่นซึ่งมีเที่ยวบินตรงไปเชียงใหม่ และ
การนั่งรถจากเชียงใหม่มา Post Congress Tour ที่สุโขทัยก็ใช้เวลาไม่นาน ต้องทาให้คณะกรรมการเห็นภาพ
ว่าการเดินทางสะดวก ตอนที่ไปนาเสนอนั้นเป็นนาเสนอธรรมดาไม่ได้มีวิดีโอเลย
โดยในข้อเสนอต้องกาหนดค่าลงทะเบียน กาหนดรูปแบบหลักของงาน กาหนดหัวข้อวิชาการ ซึ่ง
อาจารย์ จ ากสมาคมฯจะเป็ น ผู้ น าเสนอในส่ ว นนี้ โดยการจั ด งานในครั้ ง นี้ มี แ นวคิ ด “Sufficient and
Sustainable Agri-Sugar Cane from Small Farmers to Global Exporters” เนื่องจากถ้าเทียบประเทศ
ไทยกับประเทศบราซิลแล้ว ประเทศไทยมีขนาดเล็กมาก ทาไร่อ้อยขนาดเล็กอย่างไรจึงสามารถส่งออกน้าตาล
เป็นอันดับสองของโลกได้ ครั้งล่าสุดประเทศที่ยื่นข้อเสนอมีประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศอาเจนติน่า
ต้องทาแพ็คเกจในการขาย Pre Congress Tour, Post Congress Tour เช่นถ้าเขาตกลงซื้อแพ็คเกจ
Pre Congress Tour ให้มาเจอที่ขอนแก่น แล้วหลังจากนั้นเราจะรับผิดชอบทั้งหมด คือค่าตั๋วเครื่องบินจาก
ขอนแก่นไปเชียงใหม่จะรวมอยู่ในแพ็คเกจด้วย เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปประมูลสิทธิจัดงาน ต้องตีราคา
ออกมาให้ได้ว่าจะขายเขายังไง
มีการประมูลสิทธิตั้งแต่ปี 2013 ที่บราซิล เพราะงานนี้จะจัดทุกๆสามปี เมื่อรู้ว่าได้สิทธิจัดงานก็ต้อง
เริ่มนับหนึ่งเลย จะมีกรอบระยะเวลาที่กาหนดกับทางสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติ เช่น เดือน
นี้จ ะต้องเปิ ดให้ ล งทะเบี ย น ก่อนงานหนึ่ งปีกาหนดเปิดขายพื้นพี่ให้ exhibitor ซึ่งระยะเวลาเหล่ านี้ได้ถูก
กาหนดมาแล้ว เพราะงานจัดมาหลายครั้งเป็นระยะเวลาเดิมๆ กาหนดการต่างๆที่เราจะต้อ งดาเนินการจึงมี
รูปแบบอยู่แล้ว
“แหล่งที่มาของเงินที่ใ ช้ในการประมูลสิทธิ์การจัดงาน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด มีเงื่อนไข
อย่างไร”
ผู้ให้การสนับสนุนหลัก ๆ จะมีสามส่วน ส่วนแรก จะมีบริษัทต่างชาติเช่น John Deere ที่จะไปทุกที่ที่
มี ก ารจั ด งานประชุ ม International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT) และจะมี ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการในไทยเช่น คูโบต้า สามารถเกษตรยนต์ (ที่ผลิตรถตัดอ้อยถูกกว่าเมืองนอกครึ่งหนึ่ง โดยคนไทย
ชาวชัยนาท) ส่วนสุดท้ายคือบริษัท NCC หาข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องที่น่าจะสนับสนุนได้
ส่ ว นหน่ ว ยงานราชการที่ ให้ การสนับ สนุนได้แก่ก รมวิช าการเกษตร จะเน้นในด้านการพาคนเข้ า
ร่วมงานเช่นกลุ่มชาวไร่อ้อยภายในประเทศ สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) จะ
ช่วยในเรื่องการประมูลสิทธิจัดงาน และสนับสนุนเรื่องค่าเดินทางของอาจารย์ในสมาคม
“ความพร้อมของเชียงใหม่ ศักยภาพในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติเมื่ อ
เปรียบเทียบ ทังในระดับอาเซียน และเอเชีย”
เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความพร้อมสูงมาก แต่ในฐานะผู้จัดงานอาจจะมีความยุ่งยากมากกว่ากรุงเทพฯ
เนื่องจากศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ มีพนักงาน 17 คน คงจะเทียบกับศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่มีพนักงานกว่าสองร้อยคนไม่ได้ ก็รู้สึกชื่นชมพนักงานของศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ที่
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เขาดาเนินงานตั้งแต่ยังไม่รู้ว่า Trade Exhibition คืออะไร บริษัท NCC เราจึงต้องส่งทีมเข้าไปอธิบายกันตั้งแต่
เริ่มต้น และในการเป็นเจ้าของสถานที่จัดงาน จะต้องมีฝ่าย Event Service ที่เจอกับลูกค้า และฝ่ายสถานที่
แต่ที่ศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ไม่มีแบ่งแยก ทารวมกันอยู่เพราะคนไม่เพียงพอ เรื่องการเปลี่ยนห้องจึงเป็นไป
ไม่ได้เลย ห้องไหนทาอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นห้ามเปลี่ยน
เรื่องอาหารทาง บริษัท NCC นาขึ้นไปจากกรุงเทพฯ คือพาหัวหน้าพ่อครัวศูนย์สิริกิตติ์ไปให้ความรู้
และคุมงาน ส่ วนอื่นจะใช้คนจากพื้นที่ ไปอธิบายว่าการจัดฮาลาลทาอย่างไร ผู้ แพ้อาหารทานอะไรได้บ้าง
อาหารปราศจากกลูเตนทาอย่างไร ส่วนในเรื่องของสถานที่ของศูนย์การประชุม เชียงใหม่ฯ จัดสวยมาก แต่เค
วามรู้เรื่องอาหารเหล่านี้ยังขาดอยู่มาก
ในเรื่องเครื่องเสียง จอโทรทัศน์ของศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ นั้นซื้อตั้งแต่สร้างอาคารเสร็จ ทั้ง ๆ ที่
ของพวกนี้ตกรุ่นเร็วทาให้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใหม่กว่าได้ เราจึงเตรียมของศูนย์
ประชุมสิริกิตติ์ขึ้นไปเอง และต้องทดสอบระบบทุกอย่าง ทาข้ามคืนกันก็มี
โดยรวมแล้วในเรื่องสถานที่ ตึก มีความพร้อมมาก แต่ในเรื่องคนที่จะเข้าไปจัดการยังคงมีน้อยเกินไป
ระบบยังไม่ดีเท่าที่ควร ถ้ารัฐบาลมีความจริงจังที่จะช่วยเหลือ ศูนย์การประชุม เชียงใหม่ฯคงจะพัฒนาไปได้อีก
ไกล เพราะงานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติครั้งที่ 29 นี้ก็เป็นการยืนยันว่างานประเภท Trade
Exhibition ก็ไม่ได้ยากเกินไป และเป็นการแก้ความเข้าใจผิดในเรื่องการรับน้าหนักของอาคาร สถานที่ด้วย ที่มี
การเข้าใจผิดว่าไม่สามารถรับของหนักได้ซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นความที่เชื่อผิด ก่อนเริ่มงานทางบริษัท NCC มี
ทีมวิศวกรเข้าไปตรวจให้ว่าสามารถรับน้าหนักได้ หรืออาจจะเป็น TCEB ที่จะต้องให้การสนับสนุนในเรื่ององค์
ความรู้ต่าง ๆ แก่ทางศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ
งานประชุมวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะไม่เอาคนกรุงเทพฯ ขึ้นไป เป็น
งานแรกที่จะใช้คนในพื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งต้องมีการสอนงาน การฝึกงาน ยอมเหนื่อยมากกว่าเดิม
ถ้าเป็นคนที่กรุงเทพฯไม่ต้องสั่งงานเยอะ เป็นความตั้งใจว่างานไปจัดที่เชียงใหม่ก็จะขอใช้ทุกสิ่งทุกอย่ างที่เป็น
เชียงใหม่ ซึ่งลูกจ้างชั่วคราว (temp staff) ก็ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เชียงใหม่ แต่ก็มีบางส่วนมาจากกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มที่ต้องการเพราะงานประชุมนี้ จะใช้ภาษาฝรั่งเศส ภาษา
สเปนเป็ น ส่ วนใหญ่ นั กศึกษากลุ่ มนี้ เขาก็พูดภาษาสเปนได้ แต่กลุ่ มใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาที่เชียงใหม่ที่ได้
ประสานกับทางศูนย์การประชุมเชียงใหม่ฯ ให้ช่วยติดต่อตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทางเราจะมีการปฐมนิเทศให้
4วัน (ถ้ากรุงเทพฯ จะทาครึ่งวันเพราะติดต่อกันอยู่แล้ว) น้องทุกคนจะได้ staff manual ไปอบรมให้ 4 วัน ไม่
เฉพาะเรื่องอ้อยและน้าตาลอย่างเดียว แต่สอนตั้งแต่ MICE คืออะไร ไปประมูลสิทธิมาได้อย่างไร การปฏิบัติตัว
เวลาเจอแขกทาอย่างไร พอสอนเสร็จก็ให้เขาทางาน บางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่เราก็จัดเขาไปอยู่ใน
จุดที่ไม่ต้องใช้เยอะ ให้เขาซึมซับบรรยากาศ งานนี้ใช้ทั้งหมด 55 - 60 คน งานนี้ให้ใส่ชุดนักศึกษาสูทดา ดูแล
เรื่องอาหารให้เขาทั้งหมด การจะคัดเลือกคนให้ทางานแต่ละจุดต้องมีการสัมภาษณ์ทุกคนว่าเหมาะกับส่วนไหน
แต่ที่กรุงเทพจะไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วเพราะเวลาจบงานจะมีการบันทึกว่าแต่ละคนอยู่ในระดับใด ทางบริษัท
NCC จะทาประวัติเก็บไว้
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การที่อยากให้นักศึกษาในพื้นที่ทางานนี้เพราะต้องการให้เห็นความสาคัญของงานแบบนี้ ว่าการที่
เรียน MICE , ท่องเที่ยว นั้นมีงานที่มากกว่าการเสิร์ฟอาหารในโรงแรม เลยตั้งใจว่าจะเอาเขาเข้ามา เมื่อจบงาน
ก็ลองให้นักศึกษาเหล่านี้เขียนแบบสอบถามมาว่ารู้สึกอย่างไรกับงานนี้บ้าง ทุกคนก็จะเขียนไปแนวเดียวกันว่า
“ไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสแบบนี้ เพิ่งรู้ว่าและเข้าใจว่างานนี้เป็นอย่างไร” “ได้รู้ว่าระบบการทางานแบบอินเตอร์
เป็นแบบนี้”
“ภายหลังการจัดงานมี Exhibitors หรือผู้เข้าร่วมงานพบเจอปัญหาหรือแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขการจัด
งานหรือไม่”
Exhibitors มีคาแนะนามา ในเรื่องของเวลาในการขนของไม่ตรงตามที่กาหนด เรื่องการจราจรที่เป็น
ปัญหา แต่มีเรื่องหนึ่งที่เน้นมากก็คือเรื่องการสื่อสารของนักศึกษาที่มาช่วยงานไม่เฉพาะภาษาอังกฤษ เขาอยาก
ได้คนพูดภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปนได้ โดยเฉลี่ยแล้วความพึงพอใจของผู้ร่วมงานคือ 4/5
“หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนันการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ อย่างไร รวมทัง TCEP
ควรมีบทบาทเชิงรุกอย่างไร”
องค์กรที่ต้องการจัดงานจะต้องมีความเชื่อใจกันเป็นอันดับแรก ถ้ากรรมการกับ PCO มีความเชื่อใจ
กันว่างานสามารถจัดขึ้นได้ งานมันก็จะสามารถเป็นไปได้ เพราะเวลาไปประมูลสิทธิจัดงาน อาจจะมีความ
คิดเห็นในทางลบมากมาย ทาให้เกิดความไขว้เขว จนไม่สามารถประมูลสิทธิจัดงานมาได้ก็มีตัวอย่างบ่อยครั้ง
อยากจะถามว่าตอนนี้ในเมืองไทยเหลือ PCO ที่ครบวงจรกี่เจ้า เพราะเข้าใจว่าเหลือน้อยมาก อยากจะ
ให้ TCEB สนั บ สนุ น PCO อธิบ ายให้ เ ข้า ใจง่ายๆ อย่ างประเทศสิ ง คโปร์ ที่มี ขนาดเล็ ก กว่ าประเทศไทย ที่
ท่องเที่ยวน้อยกว่า แต่ทาไมสามารถไปดึงงานมาจัดที่สิงคโปร์ได้มากมาย เพราะรัฐบาลเขาสนับสนุนอะไรหรือ
เปล่า ซึ่งสาหรั บประเทศไทยตอนนี้เรื่องการท่องเที่ยวอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้ว งานนี้เป็นงานโดยตรงของ
TCEB ถ้าเทียบกับหน่วยงานรัฐอื่นๆดังนั้นทาง TCEB เองน่าจะมีแพ็คเกจอะไรทีจะมาสนับสนุนในการดึงงาน
มามากกว่า เช่น convention bureau เป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญมาก หรือ Public transportation offer ขึ้นมา
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บทสัมภาษณ์ : คุณสิริวรรณ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ้ากัด

การเตรียมการในการจัดงานประชุมครังนีมีการดาเนินการอย่างไรบ้าง
บริษัท บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด (NCC) กับสมาคมนักวิชาการ
อ้อยและน้าตาลแห่งประเทศไทย ไปประมูลสิทธิร่วมกัน คือทางสมาคมในฐานะที่เป็นเจ้าของงานแล้วก็ทาง
บริษัท NCC ในฐานะที่จะเป็นผู้จัดงาน ขั้นตอนการประมูลสิทธิจัดงานจะเป็นทางทีมของคณะกรรมการแล้วก็
ผู้บริหาร ทางบริษัท NCC ก็จะทาเรื่องของรายละเอียดต่าง ๆ พยายามนาเสนอประเทศไทย แล้วก็สถานที่จัด
งานนาเสนอเป็นที่เชียงใหม่ รายละเอียดจัดทาเป็นข้อเสนอยื่นไปในการนาเสนอนั้นต้องเดิ นทางไปนาเสนอ ใน
การประชุมครั้งก่อนจะมีส่วนของการให้คนที่ต้องการจะจัดงานครั้งต่อไปเข้าร่วม
คณะกรรมการและบริษัท NCC ไปร่วมประมูลสิทธิจัดงานมาสองครั้ง ตั้งแต่ปี2553 ที่ประเทศเม็กซิโก
และปี 2556 ที่ประเทศบราซิล คือตอนแรกไปนาเสนอเพื่อที่จะมาจัดในปี2556 แต่ว่าทางประเทศบราซิลได้ไป
พอถึงงานปี 2556 ก็เลยไปนาเสนออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขอจัดในปี 2559 ใช้เวลาในการพิจารณาไม่นานก็รู้ผล
หลังจากนาเสนอก็ประกาศเลยว่าต่อไปเจ้าภาพที่จะได้จัดจะเป็นใคร รายละเอียดโดยปกติที่มีการประมูลสิทธิ
ทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของสถานที่จัดงาน แล้วก็นาเสนอถึงรายละเอียดประเทศไทยว่าทาไมต้องมาเมืองไทย ความ
พร้ อมที่ ป ระเทศไทยมีในการรั บ จั ดงานดังกล่ าว ส่ ว นค่าใช้ จ่ายที่ เกิดขึ้น ได้รับ การสนับสนุน ส่ ว นหนึ่งจาก
สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศกา ร(TCEB)
เมื่อรู้ว่าได้งานแล้ว ก็เริ่มเตรียมตั้งแต่ ปี 2556 ในเรื่องของสถานที่ เรื่องต่าง ๆ ที่ต้องจองล่วงหน้า สิ่ง
สาคัญเริ่มตรวจสอบความพร้อมของโรงแรมในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุม ขอ alignment ต่าง ๆ เพื่อจะ
นามาใช้เป็น Official notice ทางบริษัท NCC รับผิดชอบทั้งหมด เรื่องของสถานที่ การประสานงาน โรงแรม
ศูนย์ประชุมต่าง ๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีสมาคมนักวิชาการอ้อยแห่งน้าตาลแห่งประเทศไทย แล้วก็สมาคมนักวิชาการ
อ้อยและน้าตาลนานาชาติ ทางานร่วมกัน ในทีมของบริษัท NCC ก็มีคนที่ดูแลเรื่อง exhibition อยู่ แล้วก็ส่วน
ใหญ่จะรับงานประชุมวิชาการ แต่ว่าหลาย ๆ งานที่ผ่านมาก็จะมี exhibition แต่ก็จะไม่ใช่ exhibition เป็น
หลัก เพราะบริษัทNCC เน้นเป็นการประชุมเป็นหลัก แล้วก็ exhibition เป็นส่วนหนึ่งของงาน
ผู้ร่วมประชุมต้องลงทะเบียนกับทางบริษัท NCC ทางฝั่งของการดูแลงาน ผู้บริหารจัดการงานทั้งหมด
จะเป็นบริษัท NCC แต่ว่าทางสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติเขาจะเป็นคนที่ควบคุมภาพรวม
และดูเรื่องโปรแกรมการประชุม ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินเขาด้วย ต้องมีการส่งเป็นไกด์ไลน์ให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุมว่าต้องเดินทางมายังไง ลงที่สนามบินไหน แล้วต้องเลือกเที่ยวบินมาลงที่ไหน
เนื่ องจากงานประชุมงานนี้ เป็น งานปิด เฉพาะสมาชิกถึงจะเข้าร่ว มประชุมได้ ซึ่งทางของสมาคม
นักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติ มีหน้าที่แค่การรับสมัครสมาชิก แล้วก็ออกเลขสมาชิกให้แก่คนที่จะเข้า
ร่วมประชุมงาน หลังจากนั้นคนร่วมประชุมต้องนาเลขสมาชิกมาลงทะเบียนกับระบบของบริ ษัท NCC การ
กาหนดอัตราค่าลงทะเบียนก็จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ใหญ่ ๆ แบบ early bird คือลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้า
งาน แล้วก็แบบ standard ราคาก็จะแพงขึ้น แล้วก็คนที่ลงก่อนหน้างานประมาณ 2 เดือนก็จะแพงขึ้น และ
อัตราสุ ดท้ายจะเป็นอัตราที่ล งทะเบียนหน้ างานซึ่งแพงที่สุด อัตราเหล่านี้ทางสมาคมนักวิช าการอ้อยและ
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น้าตาลแห่งประเทศไทยเป็นคนกาหนด โดยอิงจากค่าลงทะเบียนของการเข้าร่วมงานในครั้งก่อน ๆ แล้วก็
คานวณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อกลุ่มโดยประมาณ ซึ่งก็จะใกล้เคียงกับปีก่อน ๆ ที่เคยจัด
การดาเนินการของ NCCภายหลังจากทราบผลการประมูลสิทธิจัดงานครังนีแล้วเป็นอย่างไร
งานหลักที่บริษัท NCC ต้องรับผิดชอบ หลังจากที่ได้งานแล้วคือการประสานงาน การหาผู้สับสนุน
การติดต่อหน่วยงานราชการ ดาเนินการทั้งหมด ตั้งแต่ Pre congress tour แล้วก็มาจนถึง Post congress
tour แล้ วก็ดาเนิ นการทุกมิติ ทั้งเรื่ องของเลขานุการการประชุม ในเรื่องของ exhibition การลงทะเบียน
รวมถึงโลจิสติกส์การดูแลเรื่องงบประมาณ คือต้องมีการควบคุมงบประมาณให้กับทางสมาคมนักวิชาการอ้อย
และน้าตาลแห่งประเทศไทย
โดยลักษณะของการจัดงานจะรู้ข้อมูลคนเข้าร่วมงาน คาดการณ์ไว้ว่าเขาจะมาจากไหนบ้าง ล่วงหน้า
เพราะว่าทุกคนเขาที่เข้าร่วมจะเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติอยู่แล้ว ซึ่งบริษัท
NCCจะมีรายชื่อของคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทราบว่าเขามาจากประเทศไหนบ้าง จะไม่ค่อยมี
ประเทศใหม่ ๆ เกิดขึ้น ก็จะเป็นกลุ่มประเทศเดิม ๆ ที่อยู่ในวงการนี้อยู่แล้ว
ส่วนใหญ่เขาลงทะเบียนค่อนข้างกระชั้นชิด ก็จะมีบางกลุ่ม จริง ๆ แล้วแต่ทางของคนลงทะเบียนของ
แต่ละประเทศด้วย อย่างเช่นของประเทศญี่ปุ่นก็จะลงล่วงหน้ามาค่อนข้างนาน แต่ว่าถ้าเป็นบางประเทศ อย่าง
ประเทศบราซิลก็จะชอบลงใกล้ ๆ งาน คือจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ
ทางบริษัท NCC จะเป็นคนคัดเลือกคนที่จะเป็น third party ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ exhibition เป็น
ระเบียบที่ทาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าจะต้องมีการประกวดราคา ถ้าในภาษาราชการจะเรียกว่าการประกวด
ราคา แต่ว่าของบริษัท NCCก็คือจะมี process ปกติของทางบริษัทอยู่แล้วที่ต้องมีการเทียบราคากับหลาย ๆ
เจ้าซึ่งการคัดเลือกจะพิจารณาจาก ข้อเสนอค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ซึ่ง บริษัท Sun
expo เป็น freight forwarder ที่ชนะการประกวดราคามา คือทุกอย่าง NCCไม่สามารถเลือกเอง บริษัท NCC
ต้องได้รับอนุมัติจากทางสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลแห่งประเทศไทย ซึ่งก็จะเป็นการส่งข้อเสนอเข้ามา
บริษัท NCCไม่สามารถเลือกได้โดยพลการ
ในการทางานร่วมกับ บริษัท Sun expo ทางบริษัทเขาทางานขึ้นตรงกับ NCC แต่ไม่ใช่สัญญา คือจะ
เป็นลักษณะของจดหมายแต่งตั้ง เบื้องต้นทางบริษัทNCCเป็นคนประสานงานในเรื่องของพื้นที่การออกบูธต่าง
ๆ ส่งขั้นตอนว่าเขาซื้อพื้นที่ หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ ประสานงานโลจิสติกส์ส่งสินค้าต่าง ๆ สาหรับ
บางบูธที่เขามีเครื่องจักรใหญ่ที่ต้องส่งมาใช้ ทางบริษัท Sun expo เขาจะติดต่อโดยตรง
Exhibitors เขาต้องแจ้ งมาว่าเขาจะส่ งอะไรมาบ้าง เพราะว่าบริษัท NCC ต้องแจ้งทางสถานที่ว่า
สามารถรั บ ได้ ไ หม บริ ษั ท NCC ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสถานที่ ด้ ว ย ทางบริ ษั ท NCC มี แ บบฟอร์ ม ให้
exhibitors กรอกรายละเอียดส่วนนี้ บริษัท NCC เป็นส่วนกลางในการรับข้อมูลว่า exhibitors เขาส่งมามี
อะไรบ้าง พอบริษัท NCCได้ข้อมูลเสร็จแล้ว บริษัท NCCก็ส่งไปให้ทาง บริษัท Sun expo แล้วทางบริษัท Sun
expo ก็เป็นผู้ประสานงานในการนาเข้าพวกเครื่องจักร เครื่องมือที่นามาแสดง ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าพวกนี้
บริษัท Sun expo เขาเรียกเก็บจาก exhibitor โดยตรง ทาง sun expo เขาต้องขออนุมัติกับทางบริษัท NCC
ก่อนว่าเขาจะคิดในกลุ่มราคาเท่านี้ เพราะฉะนั้นบริษัท NCC ก็ต้องดูในเรื่องของราคาเพื่อไม่ให้ทางบริษัทที่
เป็น third party ไปคิดราคากับลูกค้ามากเกินจาเป็น ต้องควบคุมตรงนี้ด้วย
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ในส่ว นของการเลื อกโรงแรม ก็ต้องให้ โรงแรมส่ งข้อเสนอเข้ามาเหมือนกัน บริษัท NCC จะเป็นผู้
พิจารณาโดยพิจารณาจากที่ตั้งเป็นหลัก เดินทางสะดวกกับศูนย์ประชุมฯ ราคาก็เป็นส่วนหนึ่ง เป็นต้น ในส่วน
ของรถรับส่ ง และอื่น ๆ ทุกอย่ างที่เป็น third party ที่เกี่ยวข้อง ที่เ ป็น supplier ก็จะมีการเรียกเข้ามาให้
นาเสนอ แต่อย่างตั๋วเครื่องบินบริษัท NCC ต้องตกลงกับการบินไทยขอราคาพิเศษ ทางการบินไทยก็จะให้ใน
ลักษณะของ event code เขาจะมีส่วนที่ดูแลเรื่องของ MICE อยู่แล้ว ก็จะมีตั๋วพิเศษสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
การประสานงานกับท้องถิ่น อย่างจังหวัดเชียงใหม่ หรือว่าหน่วยงานราชการอื่น ๆ เบื้องต้นบริษัท
NCC จะเป็นผู้ประสานงานทั้งหมดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ก็จะประสานกับทางจังหวัดแจ้งให้ทราบว่ามีงานนี้
เกิดขึ้นแล้วในส่วนของการประสานงานกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กั บสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
เป็นสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เป็นคนช่วยประสานงานให้
ปัญหาที่พบในระหว่างการเตรียมงานที่สาคัญมีอะไรบ้าง
มีการปรับงบประมาณบ้าง เพราะว่าตอนแรกคาดการณ์ไว้ว่าผู้เข้าร่วมงานค่อนข้างเยอะกว่านี้ และก็มี
ปัญหาเล็กน้อยเพราะต้องตกลงงานกับ หลายภาคส่ วน แล้ วก็รายละเอียดของงานค่อนข้างเยอะ เป็นการ
ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ จะมีปัญหาแค่บางจุดแต่ก็สามารถค่อย ๆ เคลียร์ไปได้
ปัญหาเรื่องการตรวจลงตราของผู้เข้าร่วมงานมีหรือไม่ อย่างไร
ในการเดิ น ทางเข้ า มาของคนที่ จ ะเข้ า มาร่ ว มงาน หลั ก ๆ แล้ ว นอกจากจะต้ อ งให้ ข้ อ มู ล เรื่ อ งตั๋ ว
เครื่องบินแล้ว ส่วนใหญ่เขาค่อนข้างรู้อยู่แล้วในกระบวนการการเดินทาง แต่บริษัท NCC ก็ให้ข้อมูลในเรื่องของ
กฎหมาย เอกสารที่เป็นทางการ เพื่อให้เขาไปขอวีซ่าได้สะดวกค่ะ ซึ่งจดหมายที่ให้เขาไปขอวีซ่านี้ ทางบริษัท
NCC เป็นผู้ดาเนินการให้ ตรงนี้จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการขอวีซ่าต่าง ๆ ในส่วน speaker หรือผู้นา คนที่บริษัท
NCC เชิญมา ก็ไม่มีปัญหาเรื่องขอวีซ่า คือโดยปกติแล้ว เท่าที่ทราบที่ได้ประสานงานกับทาง TCEP มา สาหรับ
การขอ work permit จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการให้รายได้ เหมือนเป็นการเชิญมาพูดแบบให้ ค่าพูดของทาง
วิทยากร อันนี้จะเปรียบเหมือนกับเป็นการมาทางานในประเทศไทย ต้องมีการทา work permit แต่ในการ
ประชุมลักษณะนี้คือผู้ที่มาร่วมประชุมกับผู้ที่เป็นวิท ยากรจะเป็นกลุ่มเดียวกัน บริษัท NCC ไม่ได้ support ใน
เรื่องของค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงบริษัท NCC ไม่ได้ให้เป็นค่าตอบแทนในการที่เขามาพูด คือทุกคนมาจากการที่
ส่งผลงานเข้าไปให้ทีมที่ดูแลวิชาการเขาคัดเลือก เขาถึงจะมาเข้าร่วมประชุมกับบริษัท NCC เขาก็จะไปพูด
เกี่ยวกับงานที่เขาส่งมา จะไม่ได้ให้เป็นลักษณะของค่าตอบแทน
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บทสัมภาษณ์ : คุณสมภพ แช่มสวัสดิ์
นักวิชาการศุลกากรช้านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน

บุคคลใดจะมาติดต่อกับกรมศุลกากรจะต้องมีการลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อน บริษัทที่ไม่เคยใช้บริการ
นาเข้าหรือส่งออกก็จะมาลงทะเบียนด้วยตนเองก่อนในครั้งแรกหลังจากนั้นก็ใช้ตัวแทนมาดาเนินการให้ ผู้นาเข้า
ส่วนใหญ่ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์จะใช้ตัวแทนออกของ กรณีมาดาเนินการด้วยตนเองจะพบน้อยมากและเป็น
สิ่งของจาพวกของใช้ส่วนบุคคล เช่น การส่งหนังสือกลับประเทศหลังสาเร็จการศึกษา
ในทุก ๆ กิจ กรรมส่ว นใหญ่ผู้ ใช้บริ การจะนาเข้าส่งออกสิ นค้าผ่านระบบเอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A.
CARNET) เพื่อความสะดวก วัตถุป ระสงค์ ห ลั กของระบบนี้คือการนาเข้ามาชั่ว คราวแล้ ว ส่ง ออกไปภายใน
กาหนดเวลา แต่ไม่ได้ห้ามนาสินค้าขายเด็ดขาด สามารถขายสินค้าที่นาเข้ามาได้ โดยต้องมาติดต่อขอชาระภาษี
ที่กรมศุลกากรภายหลังซึ่งมีความยุ่งยาก
ยกตัว อย่า ง กรณีนาเข้า ผ่า นระบบเอ.ที. เอ คาร์เ นท์ (A.T.A. CARNET) เพื่อ การแสดงสิน ค้า
จะพิจารณาก่อนว่าจัดงานแสดงกี่วัน หากแสดงหนึ่งเดื อนก็จะให้สามเดือน กรมศุลกากรจะประมาณการไว้ว่า
ช่วงที่นาสินค้าเข้ามากับช่วงเวลาที่ส่งสินค้าออกไป ควรจะอยู่ในช่วงระยะเวลากี่เดือน เพราะฉะนั้น ก่อนครบ
กาหนดสามเดือนผู้นาเข้าสินค้าต้องทาทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเสียภาษีหรือส่งออกสินค้า แต่ถ้าไม่ทันก็
สามารถขอขยายระยะเวลาได้ เป็ น ครั้ งคราวไป การนาเข้าผ่ านระบบเอ.ที. เอ คาร์เนท์ (A.T.A. CARNET)
ปัจจุบันยังไม่สามารถดาเนินการด้วยระบบไร้เอกสาร (paperless) ได้
กรณีนาเข้าสินค้าผ่านคลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE) สินค้าจะต้องอยู่ในบริเวณนั้น
หากนาออกมานอกบริเวณดังกล่าวก็จะต้องชาระภาษี หากสถานที่ที่จะนาสินค้าไปแสดงไม่มีคลังสินค้าทัณฑ์บน
(BONDED WAREHOUSE) ก็จะต้องวางประกันหรือใช้เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. CARNET) เพื่อนาสินค้าออกไป
หรือสมมติว่านาเข้าสินค้าผ่านคลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE) แห่งหนึ่งแล้วต้องนาไปแสดงอีก
แห่งหนึ่งที่เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE) เช่นเดียวกันอย่างนี้สามารถทาได้โดยอยู่ในความ
ดูแลของเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรที่ประจาคลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE) นั้น
สาเหตุที่คนไทยไม่ใช้เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. CARNET) ก็เพราะว่า หอการค้าไทยคิดค่าบริการเป็น
รายการ หากนาเข้ามากชิ้นก็จะเสียค่าบริการมากขึ้นไปด้วย แต่ถ้าเกิดนาเข้าชั่วคราวโดยการวางประกันชาระ
ภาษีไว้ ค้าประกันทัณฑ์บนคิดตามภาษีที่ต้องจ่ายก็จะมีใบขนสินค้าแค่ใบเดียวแต่ในใบอาจจะมีหลายรายการก็ได้
สิทธิข องผู้นาเข้าที่รับ สิทธิเ ลือกให้เหมาะสมกับ ตัว เองที่สุด เอ.ที. เอ คาร์เนท์ (A.T.A. CARNET)
แพงกว่าแต่ก็ได้รับความสะดวกสูงสุดเพราะได้รับการยอมรับไปร้อยกว่าประเทศ ยิ่งถ้าเป็นประเทศสมาชิกก็จะ
ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด แต่ถ้าเป็นการนาเข้าชั่วคราวโดยการวางประกันสินค้าร้อยละยี่สิบ คุณต้อง
มาดาเนินการเองทั้งหมดว่ามีนาเข้าอะไรบ้าง ติดปัญหาสารพัด ยิ่งถ้าไม่รู้อะไรเลยใช้เวลาเป็นอาทิตย์ก็ยัง
นาออกไปไม่ได้
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กรณีสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต ก็ต้องดาเนินการขออนุญาตก่อนเช่น รถยนต์ ที่เอามาเป็นต้นแบบหรือ
เอามาแสดงก็ต้องไปขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ จาพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ต้องขออนุญาตจาก
กระทรวงกลาโหมเอาเข้ามาประกอบด้วย สมมุติติดใบอนุญาตแล้วไปขอใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวมาปรากฏว่า
จะขายก็ต้องไปขอเปลี่ยนใบอนุญาตก่อน ความยากง่ายของการออกเอกสารต่างกันสิ้นเชิง เพราะการนาเข้า
ชั่วคราวผู้อนุญาตจะทราบจุดประสงค์ของการนาเข้า อยู่แล้วว่าจะต้องนาสินค้านั้นกลับออกไป แต่การไป
ขออนุญาตนาเข้ามาถาวร เอกสารในการที่จะไปยื่นขอใบอนุญาตได้จะเป็นอีกแบบหนึ่ง เช่น การนาเข้าอาวุธปืน
ผู้นาเข้าต้องเป็นผู้ค้าต้องมีใบอนุญาตต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติเอาอาวุธปืนเข้ามาแสดงชั่วคราวเขามา
ไม่ได้เอาเข้ามาจาหน่าย ก็ต้องบอกว่าเอามาแสดงที่ไหนต้องมีหลักฐานประกอบหมดทุกสิ่งอย่าง มีหนังสือ
รับรองการจัดงานแล้วเอามายื่น
ส่วน Green Lane เป็นเรื่องของการอานวยความสะดวกไม่ได้มีกฎหมายโดยเฉพาะ เช่น กรณีงาน
THAIFEX - World of food ASIA 2017 (THAIFEX 2017) ก็ มี ก ารมาขอให้ ท างกรมศุ ล กากรอ านวยความ
สะดวก โดยการขอช่องทางพิเศษ ทางกรมศุลกากรก็สามารถจัดให้ได้ตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่ผู้
นั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามปกติไม่ได้รับยกเว้นประการใดเป็นพิเศษ เพียงแต่ จะได้รับความสะดวกขึ้น
เท่านั้น
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ภำคผนวก
3) สรุปประเด็นประชุมระดมควำมคิดเห็นกลุ่มย่อย
(Focus Group) เรื่อง“กระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัด
ประชุมวิชำกำรและงำนแสดงสินค้ำเทคโนโลยีกำรเกษตร”

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

สรุปประเด็นประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)
เรื่อง “กระบวนการและขั้นตอนการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการเกษตร”
ภายใต้ โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการและขั้นตอนของการจัดงานไมซ์
จัดโดย สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จัดขึ้นวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม กรุงเทพ
ประเด็นงานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (XXIX ISSCT 2016 Congress)
- ISSCT เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีกฎอยู่ว่า ในทุก ๆ 3 ปี จะมีการจัดประชุมหนึ่งครั้ง สลับกันระหว่างฝั่ง
โลกตะวันตกและตะวันออก ครั้งล่าสุดจัดที่เชียงใหม่ ครั้งต่อไปก็จะกลับไปที่ฝั่งตะวันตก แต่หลักเกณฑ์นี้ก็อาจ
ยกเว้น ได้เป็ นบางกรณี คือ ตอนที่ไปเม็กซิโก บราซิลต้องการฉลอง 50 ปี ขององค์กรอ้อยและน้้าตาลของ
ประเทศ ก็เลยมีการรณรงค์หาเสียง (Lobby) กับกรรมการประเทศอื่น ๆ ไว้แล้ว ถึงแม้ว่าปีนั้น ไทยจะมีการ
เตรี ยมตัวและมีการน้ าเสนอที่ดีมาก แต่ก็แพ้ พอครั้งที่สองที่ไป ไทยต้องสู้กับจีน แต่ไม่รู้ล่วงหน้า ว่าจีนจะ
Lobby ท้าให้ไทยสู้ได้ยากมากขึ้น แต่ที่ชนะได้เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวของกรรมการในที่ประชุมเอง
- คนที่จะไปประมูลสิทธ์การจัดงานนั้นต้องศึกษากฎระเบียบข้อบังคับ (Regulation) ของแต่ละงานให้ชัดเจน จีน
เพิ่งเข้ามาเลยพลาด และต้องเตรียมพร้อมวางแผนทั้งเรื่องความพร้อมของห้องประชุม อุปกรณ์ต่าง ๆ แสง สี
เสียง กาแฟ ฯลฯ
- เรื่องจุดหมายปลายทางนั้นก็ส้าคัญ ทางไทยไม่ได้บอกว่าเชียงใหม่ไม่มีอ้อย แต่บอกว่าจะพาไปดูที่ขอนแก่น
แล้วมีการจัดเครื่องบินบินตรงขอนแก่น - เชียงใหม่ ก็สามารถท้าได้ ออสเตรเลียก็เคยท้าแบบนี้มาแล้ว
- เรื่องที่น่าเสียดายมากที่สุด คือ ประเทศไทยไม่ค่อยมีคนไปนั่งเป็นกรรมการในหลาย ๆ วงการ ภาครัฐควรจะ
สนับสนุนนักวิจัยเก่ง ๆ ให้ออกไปร่วมประชุมต่าง ๆ ให้คนสมัยใหม่ที่เก่ง ๆ ได้มีโอกาส
- การจัดงานสามารถจัดที่ต่างจังหวัดได้ เพราะมีการอ้านวยความสะดวก มีสายการบินหลายสายการบิน อี กทั้ง
สนามบินเชียงใหม่ก็เป็น สนามบิน นานาชาติที่บางสายการบินสามารถบินตรงไปได้ (ทาง TCEB ให้ระบุว่า
ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับ MICE Logistics ซึ่งได้มีความพยายามด้าเนินการอยู่)
- ทาง TCEB มี ข้อคิดเห็ น ว่า หากจะน้ าค้า อธิบายของคุณ กิตติไปจัดท้าเป็นคู่มื อ จะไม่ตอบโจทย์เท่ าที่ควร
เนื่องจากงานแต่ละงานจะต้องการรายละเอียดที่แตกต่างกันไป การประชุมของแต่ละสมาคมก็แตกต่างกัน แต่
หัวใจหลักที่จะเป็นพื้นฐานทุกการประชุมได้ คือ การท้าวิจัยล่วงหน้า ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยก่อนว่างานนั้น
จะถึงรอบของไทยหรือเปล่า จัดกี่ละปีครั้ง ต้องศึกษาความพร้อมของไทย อุตสาหกรรมใดที่สามารถดึงงานมา
ได้ หรือความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมนั้นในไทย
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- ย้้าว่า การประมูลสิทธิ์แต่ละงานไม่เหมือนกัน ควรมีการท้าวิจัยล่วงหน้า
- ของที่เป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ผ่าน อย. มา จะไม่สามารถขายได้ ต้องท้าลายทิ้ง คล้ายกับพวกหลอดไฟ เมื่อ
ส้าแดงมาว่าเพื่อแสดง ถ้าหากไม่ส่งกลับ จะต้องท้าลายทิ้ง แต่ ห ากเข้ามาโดยพิธีการ A.T.A. Carnet ก็ยัง
สามารถแก้เอกสารที่ต้นทาง หรือส่งออกไปประเทศใกล้เคียงก่อนแล้วท้าเรื่องมาใหม่เพื่อขาย แต่ถ้าเสียภาษี
แล้วสามารถขายได้เลย กรณีเดียวกับของทีไ่ ม่ได้อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
- เรื่องที่เป็นปัญหา ได้แก่ การอ้านวยความสะดวกในประเทศ บางประเทศไม่มีสถานทูตในไทย การดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยของแขกที่เข้ามาในงานหรือในบริเวณที่มีการจัดงานอย่างไร
- มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น แต่ไม่ราบรื่น เนื่องจากประสบปัญหาการบริหารงานของ
หน่วยงานไทยเอง เช่น การจัดงานที่เชียงใหม่ล่าสุด ณ ขณะนั้นที่เชียงใหม่เปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกสาม
เดือน จะคุยเรื่องอะไรก็ต้องเข้าไปติดต่อใหม่ตลอด
- เรื่องการน้าเข้าของ ของส่วนใหญ่จะมีตัวแทนอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้ว เรื่องสถานที่นั้น ศูนย์ประชุมเชียงใหม่
สามารถรับน้้าหนักได้ 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การจะวางสินค้าจะต้องมีการวางแผ่นกระจายน้้าหนัก
เรื่องพื้นที่จึงไม่มีปัญหา
- ในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมจากปากีสถานประมาณ 40 กว่าคน มีอยู่ 2 - 3 กรณีที่ติดปัญหาเรื่อง VISA เนื่องจาก
คนที่รับเรื่องนั้นไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดของงานเลย เลยปฏิเสธการให้ VISA สาเหตุมาจากปัญหาเรื่องการ
กระจายข่าวสาร
- ทาง TCEB ให้ระบุว่า ในการจัดงานนี้ TCEB มีบทบาทช่วยอ้านวยความสะดวกการเดินทางเข้ามาของคน โดย
ช่วยเรื่องขอ VISA ท้าหนังสือแจ้งไปที่กระทรวงการต่างประเทศล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน และให้โปรไฟล์ของ
งาน ความส้าคัญของงาน เป็นการรับรองบุคคลที่จะเข้ามาในงาน
- การตรวจสอบบุ คคลที่ขออนุญาตตรวจลงตราเข้ามาเป็นสิ่งที่จ้าเป็น บางครั้ง อาจยุ่งยากไปบ้าง แต่ก็เพื่อ
ประเทศชาติ ส้าหรับกระทรวงการต่างประเทศนั้น มองเรื่องของโลจิสติกส์การจัดงาน คือ เรื่อง VISA แต่หาก
สามารถมองขยายขึ้ น ไปอี ก ก็ คื อ การประชาสั ม พั น ธ์ การประสานงานกั บ สถานทู ต กรม การกงสุ ล ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศสามารถท้าหนังสือเชิญไปยังสถานทูตต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย หรือติดต่อไปยังสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้
- การเดินทางจากสุวรรณภูมิไปเชียงใหม่ ทาง NCC จะเป็นผู้จัดการให้ทั้งหมด โดยจัดการในลักษณะของกรุ๊ป
ทัวร์ แต่ถ้ามาจากต่างประเทศแล้วต้องมาต่อเที่ยวบินไปเชียงใหม่นั้น ทาง NCC จะท้าเป็นคู่มือให้ว่า ถ้ามาลง
สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมติ ้องเดินทางต่ออย่างไร ต่อสายการบินไหน
- ในการติดต่อบุคคลในพื้นที่และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนั้น เริ่มจากโรงแรม จะเลือกโรงแรมที่ใกล้กับศูนย์
ประชุมเชียงใหม่ รัศมีการเดินทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร เมื่อคัดเลือกโรงแรมแล้ว ก็จะน้ารายชื่อโรงแรมทั้งหมดไป
ประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจองได้เลย ถ้าจองโรงแรมที่เราแนะน้า
ไว้ก็จะมีบริการรถตู้รับ - ส่งให้ด้วยระหว่างโรงแรมและศูนย์ประชุมเชียงใหม่ หากผู้ เข้าร่วมประชุมจะจอง
โรงแรมอื่น ทางผู้จัดก็จะสนับสนุนด้านข้อมูลให้
ภาคผนวก 3 - 2

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

- ทางศูนย์ประชุมเชียงใหม่ค่อนข้างอ้านวยความสะดวกให้เยอะ เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่และมีความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานในเชียงใหม่มากกว่า NCC ทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การติดป้ายต่าง ๆ หรือหากต้องการรถแดง
ก็แจ้งให้ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ประสานต่อให้
- ทาง TCEB ขอให้ ร ะบุ ว่า ให้ เครดิ ต กับ ท่า อากาศยานไทยด้ ว ยว่า ได้ ติด ป้า ยให้ ทุก จุด ตามที่ร้ องขอ ท้า ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่หลงทาง
- ถ้าดูในภาพรวม ประเทศไทยดูแลผู้เข้าร่วมประชุมอย่างดีมาก แต่สิ่งที่ ยังสู้ต่างประเทศไม่ได้ คือ การให้ข้อมูล
ทั้งนี้ หากไทยอยากจะพัฒ นาตัว เองให้ แข่งกับต่างประเทศได้ ต้องพัฒ นาเรื่องการรักษามาตรฐาน แต่ต้อง
ระมัดระวังเรื่องการประชาสัมพันธ์ทมี่ ากเกินไปก็อาจจะเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้
- สูตรส้าเร็จ คือ การท้างานร่วมกันระหว่างเจ้าของงานและคนในท้องถิ่น มิฉะนั้นการจัดงานไม่ว่าจะจัดที่ไหนก็มี
ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ สมุย พัทยา มักจะมีผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐจัดการยากเหมือนกัน จึงต้อง
ให้คนในพื้นทีช่ ่วยไปเจรจา
- ปัญหาของผู้เข้าร่วมประชุมที่แจ้งเข้ามา ได้แก่ เวลาไปสถานที่อื่นนั้นจะไม่สามารถสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้ หาก
ไปทานอาหารที่อื่นนอกจากที่ป ระชุมหรือโรงแรมที่แนะน้าไว้ จะไม่สามารถทานอาหารประเภทฮาลาลได้
เพราะไม่มีร้านไหนสามารถจัดให้ได้ ส่วนเรื่องสถานที่ ก็ไม่มีปัญหา ได้รับค้าชมที่ดี
- ความไม่แน่นอนของผู้บริหารในแต่ละพื้นที่ก็เป็นส่วนส้าคัญอย่างหนึ่ง แต่ที่น่าสนใจ คือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี
ภาคเอกชนรวมตัวจัดการเอง
- ส้ า หรั บ Exhibitors จะมี ร ะบุ ใ นคู่ มื อ ว่ า เรื่ อ งอะไร จะต้ อ งติ ด ต่ อ ที่ ใ คร เบอร์ อ ะไร การติ ด ต่ อ Freight
Forwarder ต้องติดต่อที่ไหน ก็ติดต่อไปที่ Sun Expo เลย ซึ่งทาง Sun expo จะมีแบบฟอร์มให้ Exhibitors
ตอบกลับเกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ แล้วแจ้งไปที่ NCC เพื่อทาง NCC จะได้ประสานงานกับพื้นที่ในการขออนุญาต
ต่อไป ซึ่งต้องให้เจ้าของสถานที่รับทราบและยินยอม
- เรื่องคุณภาพการจัด Exhibition นั้น ไทยไม่แพ้ใครในอาเซียน แต่เรื่องการจัด Convention ไทยอาจจะจัดได้
ไม่เยอะเท่าที่ควร เพราะไทยมีแค่ PCO ไม่กี่รายในประเทศทีส่ ามารถรับงานใหญ่ ๆ ได้
- เรื่องที่ต้องเน้น คือ การแบ่งปันความรู้กัน (Share Knowledge) บูรณาการร่วมกัน เมื่อมีการประชุมร่วมกัน
แบบนี้ถือว่าดีแล้ว อยากให้ท้าต่อไป อยากให้มีการให้ความรู้กับหลาย ๆ กลุ่มที่ก้าลังขาดข้อมูลหรือต้องการ
ความช่วยเหลืออยู่ เพื่อพัฒนาการจัดงานในประเทศไทยให้ดีขึ้น
- การติดต่อระหว่างภาครัฐกับสมาคมต่าง ๆ ควรดีกว่านี้ เช่น กรณีการบริหารราชการ หากต้องรอให้มีผู้ว่า
ราชการอย่างเป็น ทางการก่อน จะช้าไป จังหวัดควรมีการบริหารจัดการและสามารถสั่งการได้เลยในเรื่อง
เร่งด่วน ไม่ใช่ต้องรอแค่ผู้ว่าราชการสั่งการได้เพียงท่านเดียว อยากให้มีการระบุวิธีการติดต่อกับหน่วยงานว่า
ควรท้าอย่างไร ภาครัฐควรศึกษาว่ากระบวนการขอจัดงานเหล่านี้มรี ายละเอียดอย่างไร ภาครัฐควรสนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรในการจัดงานและไปมีส่วนร่วมในองค์กรระดับนานาชาติ

ภาคผนวก 3 - 3

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

- สิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละงาน คือ คนมาร่วมงาน ซึ่งผู้จัดงานต้องรู้จักคนที่มาร่วมงานด้วย ต้องรู้พฤติกรรมและ
ธรรมชาติของเขาว่าเป็นอย่างไร แต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร ควรจะต้องดูแลอย่างไร เพื่อลดปัญหาและสร้างความ
ประทับใจให้มากที่สุด
- ขั้นตอนเริ่มต้นก็ต้องรู้ว่าจะจัดงานอะไร เป็นงานประเภทไหน ต้องติ ดต่อสถานที่อย่างไร มีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกอะไร รองรับได้แค่ไหน สิ่งเหล่านี้จะไปปรากฏอยู่ในคู่มือให้ลูกค้าพิจารณา และต้องพยายามให้ลูกค้า
ตอบรับมาว่าจะน้าสิ่งของอะไรเข้ามา เมื่อมีข้อมูลนี้ก็สามารถแนะน้าลูกค้าได้ว่าควรจะน้าสิ่งของเหล่านี้เข้ามา
ในประเทศไทยอย่ า งไร ซึ่ ง จะมี Freight Forwarder ดู แ ลประสานงานให้ แต่ ห ากบางงานไม่ มี Freight
Forwarder ก็จะด้าเนินการยากขึ้น
- การผลักดันให้สมาคมออกไปเป็นตัวแทนในการดึงงานเข้ามานั้น ทาง TCEB พยายามสนับสนุนในเรื่องนี้ โดย
จัดสัมมนา เชิญ Speaker จากต่างประเทศมาให้ความรู้ ซึ่งในปีนี้ก็จะมีการจัดสัมมนาเช่นกัน
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A.T.A CARNET – SECURITY RATE CHART (INCLUDE 10% PENALTY RATE) MAY 2011
COUNTRY

1

2

3

4 5

ALBANIA

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Rate on Request

ALGERIA

157 79 94 293

ANDORRA

11 11 11

13 19 21 11 11 11 11 11 20 20 16 16 11 15 11 16 14 18 21 11 11 13

AUSTRALIA

94 76 98

98 175 88 69 91 39 91 80 201 80 80 88 42 98 42 94 113 99 74 73 54 95

AUSTRIA (E.U.)

65 12 53 37.84 110 82 24 83 39 75 68 72 68 68 61 61 68 46 74 68 72 71 68 24 71

BAHRAIN
BELARUS

377 172 78 257 41 124 137 204 204 293 440 82 157 48 110 440 293 204 110 73 293

Rate on Request
46 20 39

62 52 46 20 46 20 39 46 59 46 46 46 26 46 39 39 46 46 46 39 20 46

BOSNIA

Rate on Request

BELGIUM (E.U.)

48 10 45 39.07 61 53 10 38 33 38 31 43 51 55 59 49 51 30 30 37 56 46 34 10 43

BULGARIA (E.U.)

140 72 120

50 140 140 72 99 72 120 130 160 160 160 210 140 120 66 120 150 150 160 160 72 160

BRAZIL

Rate on Request

CANADA

45 30 33

32 64 39 15 48 30 35 26 48 48 39 48 31 33 31 48 45 48 35 45 15 32

CHILE

29 29 29

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

CHINA

50 45 56

92 132 68 45 45 45 164 52 66 60 41 62 34 68 56 56 63 48 67 52 18 92

COTE D'IVOIRE

104 45 90 178

CROATIA

53 25 32

59 53 55 25 53 53 46 53 59 59 53 59 53 53 35 46 53 59 53 39 25 59

CYPRUS (E.U.)

92 10 80

50 254 84 10 182 10 80 77 82 77 80 127 56 97 36 66 80 90 65 41 10 149

CZECH REPUBLIC (E.U.)

99 55 103

50 130 130 58 83 110 79 130 130 130 106 99 79 88 31 130 130 130 130 130 55 77

DENMARK (E.U.)

44 27 146

44 303 49 30 34 37 283 35 47 47 52 44 53 47 34 34 41 52 42 38 26 39

ESTONIA (E.U.)

108 115 45 75 11 103 90 90 90 82 90 60 90 67 90 104 90 90 90 45 178

Rate on Request

FINLAND (E.U.)

63 42 53

50 60 70 42 49 42 49 49 92 52 52 67 57 52 43 75 92 92 63 49 42 57

FRANCE (E.U.)

40 23 56 38.58 73 65 23 30 33 30 49 43 63 47 59 30 63 48 30 36 47 57 33 23 54

Categories

GOODS DESCRIPTION
CODE
495 165 220
1 Machinery (non Electrical)
2 Original Paintings/ works of art
11 25 11
3 Photographic & filming Equipment
83 139 76
(excluding video equipment)
53 68 68
4 Jewellery & Articles of precious
5 Metal/Stones
46 39 39
6 Engine Machinery
Electric/Electronic & Scientific
35 52 34
7 / Video Equipment
72 160 120
8 (Excluding Computers)
9 Stamps
42 48 30
10 Yachts & Boats
11 Books
29 29 29
12 Caravans
52 56 62
13 Display Stands
161 82 90
14 Clothing
53 53 59
15 Furniture & Furnishings
53 77 41
16 Hand Tools
57 114 119
17 Hides, Skins, Furs & Leather Goods
34 56 38
Livestock
18 Concert & Musical Equipment
42 69 52
19 Electric / Electrronic
45 51 52
20 Computer Equipment
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GERMANY (E.U.)

- 10 31 32.91 45 38 17 24 27 24 25 36 36 40 34 42 36 24 24 30 40 31 27 17 29 21 45 27

GIBRALTAR

15 15 15

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

GREECE (E.U.)

36 19 124 35.38 139 68 19 117 29 52 27 39 39 43 127 45 39 26 26 90 43 34 30 19 122 114 47 30

HERZEGOVINA

Rate on Request

HONG KONG

10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

HUNGARY (E.U.)

113 38 56

50 127 113 38 56 38 51 50 68 68 113 59 61 113 68 56 59 76 58 55 38 56 54 56 51

ICELAND

100 38 115

38 157 100 38 53 49 100 69 136 69 100 136 100 115 92 157 69 157 171 115 38 61 38 136 115

INDIA

390 150 150 150

180 162 22 45 22 150 150 150 150 150 150 150 150 270 150 150 150 150 150 150 150 102 150 150

INDONESIA

43 33 33 118

43 43 13 23 13 93 33 83 43 39 63

IRAN

103 296 91

35 670 126 67 42 10 131 126 79 131 97 351 91 126 42 153 131 130 362 192 67 252 73 61 67

IRELAND (E.U.)

48 30 45

31 61 53 30 38 41 38 39 51 51 56 48 58 51 38 38 45 56 46 41 30 34 27 61 42

ISRAEL

55 21 57

65 66 52 21 43 49 43 63 50 63 43 49 77 52 27 65 49 60 49 43 21 49 32 52 52

ITALY (E.U.)

39 22 61

65 116 43 22 54 32 55 30 42 42 46 103 46 42 29 29 62 46 37 32 22 34 26 50 32

JAPAN

24 18 36

25 36 36 10 10 10 10 24 48 52 24 74 10 53 30 24 52 60 53 68 10 74 46 36 46

55 15 125 269

LATVIA (E.U.)
LEBANON

37.84
40 20 33

LITHUANIA (E.U.)
LUXEMBOURG (E.U.)

Theatrical Effects
Carpets & Rugs
Catering Equipment
Toys (Electric or not)
Sports Equipment
Antiques

-

158 70 15 107 10 82 42 91 67 42 197 27 108 42 42 125 125 42 221 10 197 269 42 91
Rate on Request

25
26
27
28

Imitation / Costume Jewellery
Loose Precious Stones
Footwear
Concert & Musical Equipment
non Electric/Electronic

31* 165 44 11 33 20 20 55 44 55 23 44 11 44 20 20 44 44 78 20 40 31* 20* 40 20
Rate on Request

31 15 28

MADAGASCAR
MACAO

- 43

Rate on Request, Implementation of the ATA Carnet System in Kazakhstan as of 1 April 2017

KAZAKHSTAN
KOREA

- 53 23 13 43 73 43 43 113 43

21
22
23
24

50 42 35 15 21 24 22 22 33 33 38 31 38 33 21 21 28 38 29 24 15 26 19 41 25
Rate on Request

30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

MACEDONIA (former Yugosalav 63 37 59
repu

63 65 69 37 37 63 56 76 76 76 63 76 84 63 51 59 69 76 63 63 37 63 48 69 59
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MALAYSIA

47 47 35 33.20 73 47 5.5 30

MALTA (E.U.)

56 63 63 31.68 88 79 10 66 10 41 88 52 88 41 77 23 88 30 33 63 88 41 30 41 94 77 44 41

MAURITTUS

223 240 166 345

MEXICO

- 36 36 36 36 36 30

- 36

53 53 48 59 41 17 35 41 11 47

420 223 38 240 39 420 240 166 240 166 240 89 240 166 166 240 166 420 166 240 345 212 240 166
Rate on Request

MOLDOVA

33 33 33

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

MONGOLIA

25 25 25

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

MONTENEGRO

42 29 29

48 48 42 29 29 26 35 35 51 46 35 42 62 42 23 35 42 48 42 29 29 35 35 62 23

MOROCCO

95 95 95

95 95 95 57 68 95 95 95 95 95 95 95 596 95 80 35 95 95 95 35 46 95 57 95 95

NETHERLANDS (E.U.)

42 10 39

50 81 46 10 31 35 32 32 45 45 49 42 50 45 31 31 38 49 39 35 24 37 29 53 35

NEW ZEALAND

63 12 56

72 105 105 12 65 12 65 63 11 105 56 92 12 72 12 63 105 79 63 57 12 72 59 72 25

NORWAY

37 24 57

45 280 56 24 35 34 32 30 61 50 39 59 39 60 30 43 48 61 35 35 24 36 24 43 29

PAKISTAN

58 37 51

37 225 58 31 51 58 105 58 54 58 58 58 58 58 51 37 58 58 58 58 37 37 31 58 51

POLAND (E.U.)

62 33 62 34.76 69 76 33 83 47 83 62 76 76 62 83 62 76 62 54 76 76 62 62 33 83 40 62 62

PORTUGAL (E.U.)

62 41 56

ROMANIA (E.U.)

115 55 91 34.14 126 115 55 67 55 126 103 126 103 148 103 67 126 79 115 148 148 115 115 55 126 91 103 126

RUSSIA

55 22 48

SENAGAL

97 148 148 307

SERBIA

42 29 29

48 48 42 29 29 26 35 35 51 46 35 42 62 42 23 35 42 48 42 29 29 35 35 62 23

SINGAPORE

13 13 13

13 54 13 13 13 13 54 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 54 13 13 13 13 13 13

SLOVAKIA (E.U.)

59 59 58

50 71 59 46 56 52 54 62 66 93 62 58 50 59 52 54 66 65 59 59 46 59 46 65 56

SLOVENIA (E.U.)

50 48 63 21 48 51 56 56 81 81 56 90 40 50 45 8

8

61 64 39 23 63 41 83 31

88 62 62 22 62 42 48 62 55 62 55 62 29 62 35 22 75 62 42 42 22 62 88 48 42

50

307 97 148 307 61 90 138 97 138 97 138 61 307 61 97 148 55 97 97 148 307 148 97 307

Rate on Request

SOUTH AFRICA

69 62 96

50 69 62 15 48 42 48 48 62 55 55 60 15 69 21 42 55 55 62 69 15 96 96 55 28

SPAIN (E.U.)

49 15 41 32.91 105 53 15 73 21 58 46 56 56 44 71 39 47 31 74 50 53 58 46 15 37 54 50 31

SRI LANKA

155 10 72 121

SWEDEN (E.U.)

51 28 35

322 141 19 59 12 121 100 154 121 154 100 154 90 19 121 154 154 121 100 19 100 12 121 72

44 40 60 28 38 28 39 36 81 73 40 52 40 26 42 63 64 81 51 39 28 43 28 50 39
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SWITZERLAND

25 11 25

18 18 25 11 18 11 18 44 38 91 31 64 44 18 15 31 25 77 25 25 11 18 11 25 18

THAILAND

30 40 5

60 30 30

TUNISIA

111 93 93 240

TURKEY

64 31 49

78 193 76 31 88 51 38 38 58 58 64 78 51 57 40 32 60 78 71 46 31 80 41 58 32

UKRAINE

55 22 55

55 62 55 22 48 48 35 55 55 55 48 55 48 55 42 48 33 55 48 48 22 29 35 55 42

UNITED ARAB EMIRATES (UAE)

- 35 10 40 40 60 80 20 40 40 40 40 40 100 80 80 80 40 60 60 30 40

663 138 60 331 97 74 134 154 154 115 247 129 97 55 45 154 115 97 97 60 93 571 154 93

Rate on Request

U.K (E.U.)

52 38 47 34.76 52 55 38 43 47 45 45 54 54 58 52 46 50 46 44 48 58 51 47 38 48 43 61 46

U.S.A.

25 12 24

39 27 35 12 17 15 14 25 58 44 35 39 32 23 19 33 14 59 28 23 12 27 40 76 20
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ภาคผนวก 5
ตัวอย่างการนาเข้าโดยวิธีการต่าง ๆ
บริษัท ก. ต้องการนา “เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ” เพื่อใช้ในงานแสดงสินค้า บริษัท ก. สามารถเลือกดาเนินการโดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
A.T.A.Carnet
คสท.
สัญญาคาประกันและทัณฑ์บน
วิธีการนาเข้าปกติ
1. ตรวจสอบพิกดั ภาษีศลุ กากรและใบอนุญาตเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของกรมศุลกากร
http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp?lang=th&top_menu=menu_homepage&current_id=5028
2. เมื่อพบว่า “เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ” ต้องได้รับอนุญาตก่อนการนาเข้า โดยขออนุญาตกับสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท ก. ต้องเตรียมเอกสารและขออนุญาตนาเข้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยสามารถ “ขอรับ
ใบอนุญาตนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร
สาหรับการประกอบกิจการนาเข้าเฉพาะครั้ง”
รวมระยะเวลา 1 เดือน
3. ติดต่อสภาหอการค้า 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจา
แห่งประเทศไทย เพื่อ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ขอใช้เอกสารนาเข้า
(เจ้าของสถานที่)
A.T.A. Carnet
รวมระยะเวลา ขึนอยู่กับการ
รวมระยะเวลา 3 วันทาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าของสถานที่
4. ยื่นเอกสารทีด่ ่าน
4. ยื่นเอกสารที่เจ้าหน้าที่
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่กรม
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่กรม
ศุลกากรก่อนปล่อย
ศุลกากรประจา คสท.
ศุลกากรประจาด่าน
ศุลกากรประจาด่าน
ของออกจากด่านฯ
รวมระยะเวลา 45 นาที
ศุลกากรที่จะนาสินค้าเข้า
ศุลกากร
รวมระยะเวลา 50 นาที
เพื่อทาสัญญาค้าประกัน
(ตามขั้นตอน C1 ในบทที่ 5)
และทัณฑ์บน พร้อมวางเงิน รวมระยะเวลา 45 - 60 นาที
ประกัน/หนังสือค้าประกัน
จากธนาคาร
รวมระยะเวลา 7 วันทาการ
นาสินค้าออกแสดงในงานแสดงสินค้า
5. นาสินค้าส่งออกนอก 5. นาสินค้าส่งออกนอก
4. นาสินค้าส่งออกนอก
ราชอาณาจักรภายใน
ราชอาณาจักรภายใน
ราชอาณาจักรภายใน
6 เดือนนับแต่วัน
60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลาที่กาหนดใน
นาเข้า
งานแสดงสินค้า
สัญญาค้าประกันและทัณฑ์
บน (โดยทั่วไปไม่เกิน 6
เดือน นับแต่วันนาเข้า)
5. ขอรับเงินประกันคืน ณ ด่าน
ศุลกากรที่ทาสัญญาค้า
ประกันและทัณฑ์บน
ที่มา : คณะผู้วจิ ัย (2560)
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6) หนังสือค้ำประกัน
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