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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
รายงานการศึกษาวิจั ย กระบวนการและขั้นตอนของการจัดงานไมซ์ กรณีศึกษาการจัดงาน The
Grand METALEX 2016 มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ประกอบด้วย (1) เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการ
จัดงานไมซ์ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการจัดงานไมซ์ และ (3) เพื่อนาองค์
ความรู ้ด้า นไมซ์โ ลจิสติกส์ที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง ดาเนินการศึกษาวิจัยโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน การสังเกตการณ์โดยการลงพื้นที่ ภาคสนาม
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การประมวลความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย
(Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานจัดงาน The Grand METALEX 2016 โดยได้นาข้อเท็จจริง
และความคิดเห็ นของผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้ องมาประมวลรวมกับผลการศึกษาวิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไมซ์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังได้นาผลการวิเคราะห์ข้างต้นมา
เทียบเคียงกับข้อมูลจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการจัดงานไมซ์
ทั้งนี้ เพื่อ ให้ ส ามารถบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ที่ ได้ กาหนดไว้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพและเหมาะสม ตลอดจนเพื่ อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้โดดเด่นในระดับภูมิภาค
อุต สาหกรรมเครื่ อ งจั กรกลและโลหะการเป็ นภาคอุต สาหกรรมที่ส าคัญ ของไทย จัด เป็ นหนึ่ง ใน
อุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ของ
ประเทศอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นอีกเป็น
จานวนมาก ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมเชื่อมโยงไปยังปัจจัยการผลิต (Backward Linkage) ได้แก่ วัตถุดิบ ชิ้นส่วน
และส่ ว นประกอบ และอุตสาหกรรมสนั บ สนุนการผลิ ตเครื่องจักรกลด้านต่าง ๆ ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงไปยังผลผลิต (Forward Linkage) ซึ่งครอบคลุมเกือบทุกสาขาอุตสาหกรรมในภาคการผลิต เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหาร
และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ด้ว ยเหตุผ ลด้านพื้นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมข้า งต้น ส่งผลให้งานแสดงสินค้า
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการจึงมีปัจจัยส่งเสริมให้การจัดงานประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
The Grand METALEX เป็นงานแสดงสินค้า (Trade Show) เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการ
ที่จัดควบคู่กับการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีวิศวการและการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
ดาเนินการจัดโดยบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด ถือเป็นการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ 31 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 26
พฤศจิกายน 2559 ใช้พื้นที่การจัดงานรวม 64,000 ตารางเมตร จัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
(Bangkok International Trade and Exhibition Centre หรือ BITEC)
จุดเด่นของงาน The Grand METALEX 2016 คือ การแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการที่
รวมเทคโนโลยีล่าสุดจากทั่วโลกมากกว่า 3,300 รายการ โดยกิจกรรมหลักของงาน ประกอบด้วย การจัดแสดง
เครื่องจักรกลและโซลูชั่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลก การแสดงครั้งประวัติศาสตร์ “METALEX Robot
Orchestra” การสัมมนาวิชาการในเวที “METALEX Engineer Forum”
กลยุทธ์การจัดงาน The Grand METALEX 2016 ที่สาคัญ คือ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดงานเพื่อหนุนเสริมการจัดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานที่ก้าวสู่
การเป็น “Smart Exhibition” ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถช่วยแนะนาแก่ ผู้เข้าร่วมชมงาน
ให้ส ามารถพบกับ ผู้แสดงสิน ค้าที่ตรงกับความต้องการ รวมทั้งให้คาแนะนาในการวางแผนการเข้าชมงาน
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ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานสามารถใช้เวลาในการเข้าเยี่ยมชมงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น
ยังนา Social Media อาทิ เฟชบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (LINE) มาใช้สื่อสารด้านการตลาดเชิงรุกอีกด้วย
การจัดงาน The Grand METALEX 2016 มีผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน จานวน
รวมอย่างน้อย 26 หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐที่สาคัญ ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและคนจากต่างประเทศ หน่วยงานท้องถิ่นที่สาคัญ ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บ
การอานวยความสะดวกด้านการจราจรและการอนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณถนนใกล้เคียงกับ
พื้นที่จัดงาน เป็นต้น
การจัดงาน The Grand METALEX 2016 ใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้า 1 ปี การเตรียมการจัดงานมี
ผู้เกี่ยวข้องหลัก ประกอบด้วย (1) บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดงาน (2) ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จัดงาน (Venue Owner) และ (3) สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. - TCEB) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ประสานงานอานวยความ
สะดวกในการจัดงาน โดยบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด เจรจากับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเพื่อจอง
การใช้พื้นที่การจัดงาน เนื่องจากการจัดงาน The Grand METALEX 2016 ถือเป็นการจัดงานในพื้นที่ของศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทคเต็มพื้นที่ รวมทั้งเป็นการใช้พื้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งได้
ลงทุนขยายพื้นที่เป็นครั้งแรกด้วย ผู้จัดงานและเจ้าของพื้นที่การจัดงานจึงต้องมีการประสานงานการจัดงาน
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งต้องมีการวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรและติดตั้งบูธล่วงหน้า
ขั้นตอนหลักของการเตรียมงาน (Planning) ประกอบด้วย การกาหนดแนวคิดการจัดงาน โดยจะ
พิจ ารณาจากประเด็น ที่กาลัง เป็น ที่ส นใจของผู้ประกอบการในอุต สาหกรรมเครื่องจัก รกลและโลหะการ
การจองและทาสัญญาเช่าพื้นที่ จากเจ้าของพื้นที่การจัดงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ ตลาดเป้าหมาย การ
ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการที่เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและ
โลหะการ ผู้ผลิตสินค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน (Pre-show) ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์และการ
ขายบูธ แสดงสิน ค้า การคัดเลือก ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ Freight Forwarder ซึ่งมี
ทั้งหมด 5 ราย การคัดเลือก Contractor ซึ่งต้องพิจารณาคุณสมบัติด้านมาตรฐานการดาเนินงาน การกาหนด
หัวข้อการสัมมนาและผู้บรรยาย ซึ่งผู้จัดงานร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกาหนดหัวข้ อการบรรยายให้
น่าสนใจ ซึ่ง ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดึงดูดให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน
การวางแผนการใช้พื้นที่ใน Venue การเตรียมการพื้นที่จอดรถและจุดพักรถ การประสานงานเพื่อติดตั้งป้าย
ประชาสัมพัน ธ์และป้า ยจราจร การรับ ลงทะเบียนล่ว งหน้า การนาเข้าเครื่อ งจัก รและสิน ค้า สาหรับแจก
การขนส่งเครื่องจักรและบูธแสดงสินค้าเข้าสู่พื้นที่การจัดงาน การติดตั้งเครื่องจักรและบูธแสดงสินค้า การซ้อม
และทดสอบระบบการแสดงการเปิดงาน โดยในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานจะดาเนินงานในลักษณะ
คู่ขนานกันไป ภายใต้การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ Freight Forwarder และผู้เข้าร่วมงานแสดง
สินค้า
การดาเนินงานกิจ กรรมระหว่างจัดงาน (During Show) ประกอบด้วย การต้อนรับแขก VIP การ
ต้อนรับ ผู้เข้า ร่วมชมงานแสดงสิ นค้า การลงทะเบียนหน้างาน พิธีเปิดและการแถลงข่าว การอานวยความ
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สะดวกแก่ผู้เข้าร่วมชมงาน การดาเนินการสัมมนาวิชาการ การให้บริการ Platform เจรจาธุรกิจ การให้บริการ
ข้อมูลด้านการจราจรและพื้นที่จอดรถ การแจกและเก็บแบบสอบถาม การอานวยความสะดวกในการเดินทาง
กลับแก่ผู้เข้าร่วมชมงาน การดาเนินการในส่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลระหว่าง
ผู้เ ข้า ร่ว มชมงานทุกกลุ่ ม เพื่อเป็ น พื้น ฐานให้ เกิดการซื้อขายสินค้า เกิดเครือข่ายธุรกิจ และให้การจัดงาน
ดาเนินการไปด้วยความปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุ การดาเนินการหลังจบงาน (Post Show) ประกอบด้วย
การรื้อถอนเครื่องจักรและบูธแสดงสิ นค้า การติดตามและประเมินผลจากแบบสอบถามและการโทรศัพท์
ติดตามผลการเจรจาธุรกิจ
แม้ว ่า การจัด งาน The Grand METALEX 2016 ประสบความส าเร็จ ด้ว ยดีใ นมิต ิข องจ านวน
ผู้เข้าร่ว มชมงาน และผู้จัดงานมีประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าสูง ซึ่งได้ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมและ
อาศัยความเป็นมืออาชีพในในการแก้ไขปัญหาจนลุล่ วงได้อย่างดี แต่การจัดงานในลั กษณะดังกล่าวนี้ยังมี
ประเด็นปัญหาซ่อนอยู่ในหลายมิติ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าในกลุ่มสินค้าเครื่องจักรกล
และเทคโนโลยี โ ลหะการที่ เ ป็ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ รวมทั้ ง เป็ น การอ านวยความสะดวกให้ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการใหม่ ๆ จากประเทศที่มีนวัตกรรมใหม่ด้านเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี
โลหะการในราคาที่ไม่แพง ให้สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าได้ นอกจากจะต้องพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการไมซ์โลจิสติกส์ให้สะดวกและลดความซับซ้อนลงแล้ว ผู้ประกอบการควรพัฒนาการให้ข้อมูล
ด้านวิธีการนาเข้าสินค้าให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อเอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและกาหนดวิธีการ
นาเข้าสินค้าให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของตนเอง โดยพิจารณาว่าสินค้านั้นต้องขอใบอนุ ญาตหรือไม่ สินค้านั้น
ต้องการนาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือไม่หลัง จบงานแสดงสินค้า โดยสามารถเลือกใช้วิธีการนาเข้าผ่าน
การนาเข้าด้วยวิธีการปกติ การนาเข้าโดยวิธีการค้าประกันทัณฑ์บน การนาเข้าโดยใช้วิธีการ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
(A.T.A. Carnet) ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า นอกจากนั้น ควร
พัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศให้มากขึ้น ควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานอานวยความสะดวกด้าน
การจัดกิจกรรมไมซ์ เพื่อให้ข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหลายหน่วยงาน และพัฒนาระบบ
การให้บริการนาเข้าสินค้าเพื่อการแสดงสินค้าสู่ระบบไร้กระดาษ
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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
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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 การจัดงานแสดงสินค้า “The Grand METALEX 2016”
งาน The Grand METALEX 2016 จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 23 - 26
พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ส่วน
- การแสดงสินค้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีโลหะการ
- การประชุมและสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลหะการ
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กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติ
(กรณีศึกษา The Grand METALEX 2016)
ขั้นตอน
การวางแผนการจัด
งาน
การเตรียมความ
พร้อมก่อนการจัดงาน
(Pre-show)

การดาเนินงาน
ระหว่างการจัดงาน
(During -Show)

การดาเนินงานหลัง
การจัดงาน
(Post -Show)

กระบวนการ
1. การกาหนดแนวคิดการจัดงาน (Theme งาน)
2. การจองและทาสัญญาเช่า Venue
3. การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดเป้าหมาย
4. การประชาสัมพันธ์งาน
1. การขายบูธ
2. การคัดเลือก Freight Forwarder
3. การติดต่อเชิญผู้บรรยาย (Speaker)
4. การคัดเลือก Contractor
5. การจัดเตรียมพื้นที่พักรถและพืน้ ที่จอดรถ
6. การประสานการจัดตั้งป้ายจราจร
7. การรับลงทะเบียนล่วงหน้า
8. การนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการจัดแสดง
9. การติดตั้งเครื่องจักรและบูธแสดงสินค้า
10. การตรวสอบและทดสอบระบบแสง สี เสียงและสถานที่
1. การรับลงทะเบียน Visitor ที่หน้างาน
2. การเปิดงาน
3. การอานวยความสะดวกแก่ Visitor
4. การดาเนินการสัมมนาวิชาการ
5. การให้บริการ Platform การเจรจาธุรกิจ
6. การให้ข้อมูลด้านที่จอดรถและการจราจรผ่าน Social Media
7. การแจกและเก็บแบบสอบถาม
1. การรื้อถอนเครื่องจักรและบูธออกจากสถานที่จัดงาน
2. การติดตามและประเมินผลการจัดงาน

ที่มา : จากการประมวลวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัย
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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
กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักรโลหะการ
และการสัมมนาวิชาการนานาชาติ
4.1 ศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการของไทย
อุต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกลและโลหะการเป็ น ภาคอุต สาหกรรมที่ ส าคั ญของไทย จัด เป็น หนึ่ง ใน
อุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ของ
ประเทศอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นอีกเป็น
จานวนมาก ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมเชื่อมโยงไปยังปัจจัยการผลิต (Backward Linkage) ได้แก่ วัตถุดิบ ชิ้นส่วน
และส่ ว นประกอบ และอุต สาหกรรมสนั บ สนุน การผลิ ตเครื่องจักรกลด้านต่าง ๆ ไปจนถึงอุต สาหกรรมที่
เชื่อมโยงไปยั งผลผลิต (Forward Linkage) ซึ่งครอบคลุม เกือบทุก สาขาอุตสาหกรรมในภาคการผลิต เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหาร
และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลแต่ละประเภทยังมีระดับเทคโนโลยีและ
ความสามารถที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้สินค้าเครื่องจักรกลประเภทหนึ่ง อาจกลายเป็นสินค้าขั้นพื้นฐานหรือ
สินค้าขั้นกลางของสินค้าเครื่องจักรกลอีกประเภทหนึ่งได้อีกด้วย
สาหรับประเภทของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทที่
สาคัญ ดังนี้
1) เครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machinery) หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสาหรับ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และส่วนประกอบ
2) เครื่ องมือกล (Machine Tools) หมายถึง เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิ ตชิ้นงานและ
เครื่องจักรต่าง ๆ
3) เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร (Agricultural Machinery) หมายถึ ง เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นภาค
เกษตรกรรมหลักทั้งในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ สามารถแสดงได้ตาม
แผนภาพดังต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 4.1 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

วัตถุดิบ

ชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบ

อุตสาหกรรม
สนับสนุน

เหล็กและเหล็กกล้า

ผู้ผลิตชิ้นส่วนทางกล

อุตสาหกรรมหล่อโลหะ

ภาคการเกษตร

ผู้ผลิตระบบควบคุม

อุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ

อุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้ผลิตโครงสร้าง
เครื่องจักร

อุตสาหกรรมตัดโลหะ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ

อุตสาหกรรมโลหะแผ่น
และงานเชื่อม

ผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า

อุตสาหกรรมชุบโลหะ

อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
อุตสาหกรรมสนับสนุน
ด้านอื่น ๆ

เครื่องจักรกล

อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมอื่น ๆ

ที่มา : ปรับปรุงจาก สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล”
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มูลค่าการค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทยมีการนาเข้าสิ นค้าประเภทเครื่องจักรกลมูลค่า 458 พันล้านบาทในปี 2558 มีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการนาเข้าสินค้ากลุ่มนี้ในปี 2557 ขณะที่การส่งออกสินค้าประเภทเครื่องจักรกล
ในปีเดียวกันนี้มีมูลค่า 255 พันล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ไทย
ขาดดุลการค้าสาหรับสิ นค้าในหมวดอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และเป็นการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกันมาหลายปี
ทั้งนี้ ในปี 2558 มูลค่าการค้าสินค้าในกลุ่มเครื่องจักรกลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.85 ของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศของไทยทั้งหมด
แผนภาพที่ 4.2 มูลค่าการค้าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ปี 2556 - 2558

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย. “Thailand Machinery Industry Profile 2016”
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การนาเข้าสินค้าเครื่องจักรกลของไทย
กลุ่มสินค้าเครื่องจักรกลที่ไทยมีการนาเข้ามากที่สุด ได้แก่ เครื่องจักรกลสาหรับงานอุตสาหกรรม
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของสินค้าเครื่องจักรกลที่มีการนาเข้าในปี 2558 รองลงมาเป็นสินค้าประเภทเครื่องมือ
กล (ร้อยละ 16) และเครื่องจักรกลการเกษตร (ร้อยละ 8)
สาหรับประเทศที่ไทยมีการนาเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรกลมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น โดยในปี 2558
ไทยนาเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรกลจากญี่ปุ่นมากถึงร้อยละ 27 ของมูลค่านาเข้าทั้งหมด รองลงมา ได้แก่
จีน (ร้อยละ 23) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 9) เยอรมนี (ร้อยละ 8) และไต้หวัน (ร้อยละ 4)
แผนภาพที่ 4.3 สัดส่วนการนาเข้าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ปี 2558

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย. “Thailand Machinery Industry Profile 2016”

ทั้งนี้ สินค้าที่มีการนาเข้ามายังไทยสูงสุด 5 ลาดับแรก ได้แก่
1. แบบหล่อยางหรือพลาสติกชนิดฉีดหรืออัด
2. เครื่องกังหันไอพ่น
3. เครื่องจักรที่ใช้งานเป็นเอกเทศ
4. ส่วนประกอบเครื่องกังหัน
5. เครื่องตัก ขุด ตักย้าย แบบหมุนได้
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การส่งออกสินค้าเครื่องจักรกลของไทย
กลุ่มสินค้าเครื่องจักรกลที่ไทยมีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ เครื่องจักรกลสาหรับงานอุตสาหกรรม
คิด เป็ น สั ดส่ วนร้ อยละ 78 ของสิ น ค้าเครื่ องจั กรกลที่มี การส่ งออกในปี 2558 รองลงมาเป็นเครื่องจักรกล
การเกษตร (ร้อยละ 12) และสินค้าประเภทเครื่องมือกล (ร้อยละ 10)
สาหรับประเทศที่ไทยมีการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องจักรกลมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา โดยในปี
2558 ไทยส่งออกสินค้าประเภทเครื่องจักรกลไปสหรัฐอเมริการ้อยละ 11 ของมูลค่านาเข้าทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียง
กับมูลค่าการส่ งออกสินค้าประเภทดังกล่าวไปยังญี่ปุ่น (ร้อยละ 10) รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ (ร้อยละ 8)
จีน (ร้อยละ 8) และอินโดนีเซีย ไต้หวัน (ร้อยละ 6)
แผนภาพที่ 4.4 สัดส่วนการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ปี 2558

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย. “Thailand Machinery Industry Profile 2016”

ทั้งนี้ สินค้าที่มีการส่งออกจากไทยสูงสุด 5 ลาดับแรก ได้แก่
1. เครื่องพิมพ์
2. ลิฟท์
3. เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลว
4. เครื่องสูบเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
5. เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทาความเย็น

4-5

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ศักยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
ไทยมีความเชี่ยวชาญในส่วนของงานเชื่อมโลหะและการผลิตเครื่องมือกล แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญใน
การผลิตเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ประกอบการในประเทศมีขนาดไม่ใหญ่
มากนัก มีเงินลงทุนที่จากัด อีกทั้งยังขาดแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนาการผลิตของตนให้ก้าวไปสู่ระดับที่
สลับซับซ้อนขึ้นกว่าเครื่องมือกล ประกอบกับภาครัฐยังไม่มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมต้นน้าอย่างจริงจัง แต่มักมุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมปลายน้ามากกว่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการของ
ไทยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ เน้นการทาธุรกิจในรูปแบบของตัวแทนจาหน่ายมากกว่าผู้ผลิตหรือผู้พัฒนา
สินค้าด้วยตนเอง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
การวิ เ คราะห์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกลของไทยตามแนวทางวิ ธี SWOT Analysis ซึ่ ง พิ จ ารณา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมตามกรอบปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สามารถ
ประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยได้ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง
 มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง
 มีอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศเป็นจานวนมาก เช่น โรงกลึง
โรงงานหล่อโลหะ โรงงานผลิตแม่พิมพ์ เป็นต้น
 มีเครือข่ายตลาดเพื่อใช้เป็นอะไหล่หรือเพื่อการซ่อมแซม
(Replacement Equipment Manufacturers – REM)
ภายในประเทศ
 มีความรูเ้ กี่ยวกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ
 ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในฐานะบริษัท Trading
 ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดในภูมภิ าค
อาเซียน โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา และเวียดนาม)
โอกาส
 สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งได้ในลักษณะ Cluster
จากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่ใช้เทคโนโลยีสูง และจาก
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่เอื้อให้เกิดการ
พัฒนาความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา
 มีแนวโน้มการขยายตัวได้ดีจากการสนับสนุนของรัฐบาล และ
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก จากแนวโน้มการลงทุนที่มี
การพัฒนาแบบก้าวกระโดด และต้องการเครื่องจักรกลที่ใช้
เทคโนโลยีไม่สูงมาก

จุดอ่อน
 ยังต้องพึ่งพาการนาเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 ความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาด้อยกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งผลงานวิจัยและพัฒนาที่
ผ่านมายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการด้วย
 ขาดการเชื่อมโยงในลักษณะ Cluster ของผู้ประกอบการกับ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 ขาดความร่วมมือและสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลและ
เอกชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
 ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับจีน หรือประเทศคู่แข่งเกิดใหม่ในอาเซียน
 ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยในอุตสาหกรรมนี้ยังขาดทักษะ
การบริหารและสภาพคล่องทางการเงิน
อุปสรรค
 ประเทศขาดแนวนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ และ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้คู่แข่งจากต่างประเทศมีความ
ได้เปรียบด้านนโยบาย ระบบภาษี มาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ
 ตลาดภายในประเทศโดยเฉพาะตลาด REM (Replacement
Equipment Manufacturers) มีขนาดเล็กทาให้ไม่มีแรงจูงใจ
จากประเทศทีม่ ีความสามารถด้านวิจัยและพัฒนาให้มาลงทุนใน
ไทย
 รัฐบาลคุม้ ครองอุตสาหกรรมต้นน้าในประเทศ ทาให้
ความสามารถในการแข่งขันเชิงต้นทุนลดลง
 ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้กับสินค้าเครื่องจักรกลจากจีน
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4.2 ความเป็นมาของการจัดงาน “The Grand METALEX 2016”
The Grand METALEX เป็นงานแสดงสินค้า (Trade Show) เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการ
ที่จัดควบคู่กับการประชุมสัม มนาวิชาการด้านเทคโนโลยีวิศวการและการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ดาเนินการจัด
โดยบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Reed Exhibitions ของอังกฤษ บริษัท รี้ด
เทรดเด็กซ์ จากัด เป็นบริษัทดาเนินธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่ ได้ประกอบธุรกิจในไทยมาต่อเนื่อง 31 ปี
ภายใต้วิสัยทัศน์ของการสร้างวงจรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ด้วยทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลยุทธ์
ด้านการจั ดการงานแสดงสิน ค้า การควบคุมด้ านการเงิน การเป็นเลิ ศด้านการปฏิ บัติการ และการสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ ดาเนินการโดยอาศัยประสบการณ์และการมีเครือข่ายธุรกิจ1
งาน “The Grand METALEX 2016” ถือเป็นการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ 31 จัดขึ้นระหว่างวันที่
23 - 26 พฤศจิ ก ายน 2559 ใช้ พื้ น ที่ ก ารจั ด งานรวม 64,000 ตารางเมตร จั ด ที่ ศู น ย์ นิ ท รรศการและการ
ประชุมไบเทค (Bangkok International Trade and Exhibition Centre หรือ BITEC) ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนน
บางนา-ตราดและถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 โดยบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด
ประชาสัมพันธ์ว่าจุดเด่นที่น่าสนใจของการจัดงาน The Grand METALEX 2016 ประกอบด้วยดังต่อไปนี้
- การแสดงเครื่ อ งจั ก รกลและเทคโนโลยี โ ลหะการที่รวมเทคโนโลยีล่ า สุ ดจากทั่ว โลกกว่า 3,300
รายการ โดยกิจกรรมหลักของงานประกอบด้ วยการจัดแสดงเครื่องจักรและโซลูชั่นและเทคโนโลยีที่ทันสมั ย
จากทั่วโลก
- การแสดงครั้งประวัติศาสตร์ "METALEX Robot Orchestra” ซึ่งเป็นการแสดงประสานจังหวะ
ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมแรงร่วมใจโดย 10 ค่ายแขนกลชั้นนา เพื่อน้อมถวายความราลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- การสัมมนาวิชาการในเวที “METALEX Engineer Forum” ซึ่งเป็นการนาเสนอความรู้ เจาะลึกใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโลหะการและการบริหารธุรกิจ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย (1) เทคโนโลยี
อลู มิ เ นี ย มเพื่ อ ต่ อ ยอดเป็ น ธุ ร กิ จ แห่ ง อนาคต (2) การสั ม มนาหั ว ข้ อ “Japanese Management Style”
นาเสนอความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อรองให้ได้ธุรกิจ การพิชิตใจคู่ค้า ด้วยเคล็ดลับการเจรจาสไตล์
ญี่ปุ่ น รวมทั้ งกลยุ ท ธ์ค วามก้ า วหน้ า การท างานในบริ ษั ทญี่ ปุ่ น (3) การสั ม มนาหั ว ข้อ “Family Business
Innovation Forum” น าเสนอการสั ม มนาในหั ว ข้ อ “ธุ รกิ จ ครอบครัว กั บ การขั บเคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม”
นอกจากนั้นตลอดการจัดงาน The Grand METALEX 2016 ยังมีการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
โลหะการที่ทันสมัยพร้อมทั้งการนาเสนอเทคโนโลยีใหม่ (Technology Presentation) ตลอดตั้งแต่วันที่ 23 26 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาใน 3 หัวข้อด้วย ซึ่งถือ
เป็นกลยุทธ์สาคัญที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นเจ้าของกิจการและลูกจ้างของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะการทั้งที่เป็นกิจการของคนไทยและชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในไทย
ให้เข้าร่วมงานครั้งนี้
กลยุทธ์การจัดงาน “The Grand METALEX 2016” ที่สาคัญ คือ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดงานเพื่อหนุนเสริมการจัดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานที่ก้าวสู่
การเป็น “Smart Exhibition” ของบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของ
1
2

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.reedtradex.com/html/aboutus.html
รายละเอียดที่สาคัญของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จะนาเสนอในเอกสารในร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตอ่ ไป
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ผู้เข้าร่วมชมงาน (Visitor) และผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) รวมทั้งผู้ซื้อ (Buyer) นามาวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถช่วยแนะนาแก่ผู้เข้าร่วมชมงานให้สามารถพบกับผู้แสดงสินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการ รวมทั้งให้คาแนะนาในการวางแผนการเข้าชมล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานสามารถใช้เวลาในการ
เข้าเยี่ยมชมงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด ยังสามารถให้คาแนะนาแก่ผู้ร่วมการแสดงสินค้าได้ว่า ผู้เข้าร่วมชมงานมี
ความต้องการอย่างไร ควรเตรียมการอย่างไรเพื่อให้ การจัดแสดงสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมชมงานได้อย่างมีประสิทธิผล นาไปสู่การซื้อขายสินค้าเครื่องจักรและบริการอื่น ๆ ซึ่งเป็นเป้าประสงค์
ของทั้งผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมชมงาน ในการจัดงานครั้งนี้ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด ได้นา Digital Tool
มาใช้เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการเป็น “Smart Exhibition” ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย การ
ใช้เว็บไซต์ การใช้โมบายแอปพลิเคชั่น รวมทั้งการจัดทาระบบสนับสนุนที่ช่วยการจับคู่ธุรกิจ นอกจากนั้นยังนา
Social Media อาทิ เฟชบุ๊ก ไลน์ มาใช้สื่อสารการตลาดด้วย3
4.3 ขั้นตอนการจัดงาน The Grand METALEX 2016
การจัดงาน The Grand METALEX 2016 ถือเป็นการจัดงานต่อเนื่องกันปีที่ 31 ผู้จัดงานจึงได้สั่งสม
ประสบการณ์ การด าเนิ น การจั ด งานทั้ ง ในด้ า นการก าหนดกลยุท ธ์ ก ารจั ด งานและประสบการณ์ เชิ ง การ
ปฏิ บั ติการมาอย่ างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐ านข้อมูล ลูกค้า จานวนมาก ทั้งฐานข้อมูล ผู้ แสดงสิ นค้า (Exhibitor)
ผู้เข้าร่วมชมงาน (Visitor) รวมทั้งผู้ซื้อ (Buyer) ส่งผลให้การจัดงานทุกครั้งประสบความสาเร็จอย่างน่าพอใจทั้ง
ในมิติของจานวนผู้เข้าร่วมชมงานจานวนมาก รวมทั้งมิตขิ องการซื้อขายสินค้าเครื่องจักรกลที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การจัดงาน รวมทั้งการซื้อขายที่เกิดขึ้นหลังจากงานเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้สะท้อนได้ส่วนหนึ่งจากที่ผู้แสดงสินค้า
(Exhibitor) ที่เข้าร่วมงานต่อเนื่องกันหลายปี เพราะถือว่างานที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรโลหะการรวมทั้ง บริษัท
ผู้นาเข้าเครื่องจักรโลหะการจากต่างประเทศมาพบปะลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์สินค้าของ
บริษัทคู่แข่งด้วย
แม้ว่ากิจกรรมหลักของงาน The Grand METALEX 2016 คือ งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีโลหะการที่
มุ่งเน้นการนาเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโลหะการจากทั่วโลก แต่งาน The Grand METALEX 2016
ยั งมี การสั มมนาวิ ช าการที่จั ดควบคู่กั น ไปกับ การแสดงสิ น ค้า ด้ว ย การดาเนิ นการจั ดงานแบ่ง เป็ น 4 ช่ว ง
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

3

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

มรกต รอดพึ่งครุฑ. รี้ด เทรดเด็กซ์ดึงเทคโนฯหนุนงานโชว์จับถูกคู่ธุรกิจ. กรุงเทพธุรกิจ. (10 ตุลาคม 2559) : 32.
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4.3.1 การเตรียมงาน (Planning)
การเตรียมงานการจัดงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค กรณีงาน The Grand METALEX 2016 ใช้เวลา
เตรียมการล่วงหน้าทันทีที่การจัดงาน The Grand METALEX 2015 เสร็จสิ้นลง กล่าวคือ เป็นการเตรียมการ
ล่วงหน้า 1 ปี ความสาเร็จของการจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ ระดับภูมิภาคที่คาดหวังให้มีผู้เข้าร่วมงานใน
จานวนสูงถึง 100,000 คน ขึ้นอยู่หลายปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยแนวโน้มของการขยายตัวเศรษฐกิจโดยรวม
ที่นาไปสู่การลงทุนขยายกาลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมโลหะการ ทั้งแนวโน้ม
การขยายตัวของเศรษฐกิจระดับโลก เศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียน และเศรษฐกิจไทย นอกจากนั้นปัจจัยที่มี
ผลต่อความสาเร็จของการจัดงานยังขึ้ นกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ของรัฐบาลไทยอีกด้วย
การเตรียมการจัดงานมีผู้เกี่ยวข้องหลัก ประกอบด้วย (1) บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของ
และเป็นผู้จัดงาน (2) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จัดงาน (Venue Owner) โดย
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด จะเจรจากับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเพื่อจองการใช้พื้นที่การจัดงาน
เนื่องจากการจัดงาน The Grand METALEX 2016 ถือเป็นการจัดงานในพื้นที่ของศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคเต็มพื้นที่ รวมทั้งเป็นการใช้พื้นทีศ่ ูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทีไ่ ด้ลงทุนขยายพื้นที่เป็น
ครั้งแรกด้วย ดังนั้น ผู้จัดงานและเจ้าของพื้นที่การจัดงานจึงต้องมีการประสานงานการจัดงานอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งต้องมีการวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรและติดตั้งบูธล่วงหน้า งาน The Grand METALEX 2016 จัดขึ้น
ระหว่างวัน ที่ 23 - 26 พฤศจิ กายน 2559 จาเป็นต้ องมีการเตรียมการติดตั้งเครื่องจัก รขนาดใหญ่และบู ธ
ล่วงหน้า 3 วัน ดังนั้น ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคจึงต้องวางแผนการใช้พื้นที่ทั้งหมดเพื่อรองรั บ
การติดตั้งเครื่องจักรและบูธ
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แผนภาพที่ 4.5 สัญลักษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการจัดงาน

ผู้บรรยาย

ผู้เข้าร่วมชมงาน (Visitor)

ตารวจจราจร
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แผนภาพที่ 4.6 ภาพรวมขั้นตอนหลักของการเตรียมงาน The Grand METALEX 2016
1. การกาหนดแนวคิดการจัดงาน
(Theme งาน)

2. การจองและทาสัญญาเช่าพื้นที่การจัดงาน

3. การศึกษาวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย

4. การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

การเตรียมงาน (Planning) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้
- การกาหนดแนวคิดการจัดงาน (Theme งาน) ถือเป็นกลยุทธ์สาคัญที่ผู้จัดงานต้องประมวลผลจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมโลหะการ ทั้งนี้ The Grand METALEX 2016 ผู้จัด
งานได้นาแนวคิดของการก้าวสู่ “อุตสาหกรรม 4.0” ของไทยมาผนวกกับ Megatrend ระดับโลกที่แวดวง
อุตสาหกรรมระดับโลกปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์แทนการใช้แรงงานมนุษย์มาเป็นจุดดึ งดูดความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีโลหะการ ผู้บริหาร
ในบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชน
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- การจองและทาสัญญาเช่า Venue เป็นขั้นตอนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้จัดงานกับเจ้าของ
Venue กรณีการจั ดงาน The Grand METALEX 2016 มีการจองพื้นที่ล่ ว งหน้า 1 ปี โดยมีการลงนามใน
สัญญาเช่าพื้นที่ซึ่งเป็นสัญญามาตรฐานของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
- การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดเป้าหมาย ความสาเร็จของการจัดงาน The Grand METALEX
2016 ซึ่งเป็นแสดงสินค้าระดับภูมิภาคจาเป็นต้องติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ของตลาดเป้าหมายซึ่ง
ประกอบด้วย แนวโน้มการเติบโตขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลหะการ ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจของไทยและประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นตลาดกลุ่มเป้าหมาย
- การประชาสัมพันธ์งานเบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่เจ้าของงานเริ่มดาเนินการนับตั้งแต่วันที่การจัดงานปี
2558 สิ้ น สุ ด ลง โดยผู้ จั ด งาน The Grand METALEX ได้ ใ ช้ ช่ อ งการสื่ อ สารโดยใช้ Social media เช่ น
Facebook และ line ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย นอกเหนือจาการสื่อสารโดยใช้สื่อปกติ เช่น หนังสือพิมพ์
และโทรทัศน์
ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Planning)
ขั้นตอน
กิจกรรม
1. การกาหนดแนวคิดการ 1.1 การวิเคราะห์และประมวลแนวโน้ม
จัดงาน (Theme งาน)
อุตสาหกรรมโลหะการ และ Megatrend
ที่สาคัญของโลกที่จะกระทบกับ
อุตสาหกรรมโลหะการและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง
1.2 การกาหนดแนวคิดการจัดงานที่
เฉพาะเจาะจงประจาปี
2. การจองและทาสัญญา 2.1 การกาหนดวันและขนาดพื้นที่การจัดงาน
เช่า Venue
2.2 การเจรจาต่อรองกับ Venue
2.3 การลงนามสัญญาจองพื้นที่
3. การประชาสัมพันธ์งาน การกาหนดกลยุทธ์และช่องทางการสื่อสาร

ผู้เกี่ยวข้อง
 Reed Tradex

 Reed Tradex
 BITEC
 Reed Tradex

ที่มา : ผู้วิจัย
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4.3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน (Pre-show)
การเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานแสดงสินค้ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จของการจัดงาน
เนื่องจากการจัดงานแสดงสินค้าจาเป็นต้องมีจัดแสดงสินค้าที่ต้องการนามาเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง กรณี สิ น ค้ าที่น ามาจั ด แสดงเป็ นสิ นค้า ใหม่ ที่ต้อ งมีก ารนาเข้าจากต่ างประเทศ ซึ่ง ต้อ ง
ดาเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย กรณีการจัดงาน The Grand METALEX 2016 ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการแสดงเครื่องจักรโลหะการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมทั้งต้องผ่านพิธีการศุลกากร จึงต้องประสานกับกรมศุลกากรด้วย
นอกจากนั้นยังต้องมีการติดตั้งพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่มีพื้นที่สาหรับขนถ่ายสินค้าที่จากัด ทาให้ต้องมี
การวางแผนด้านการขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้าเครื่องจักรในระยะเวลาที่จากัด กรณีการจัดงาน The
Grand METALEX 2016 มี ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าประมาณ 3,000 ราย จึงต้องมี
การวางแผนด้านการขนส่ง การขนย้าย การติดตั้ง (ทั้งการติดตั้งเครื่องจักรและการติดตั้งบูธแสดงสินค้า) เป็น
อย่างดี ในการจัดงานดังกล่าว ผู้จัดงานจึงต้องมีการคัดเลือกผู้รับจ้างและแต่งตั้งผู้รับจ้างขนสินค้าอย่างเป็น
ทางการ (Freight Forwarder) เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากต้องกาหนดเวลาการขน
ถ่ายสินค้าและติดตั้งสินค้าภายใต้เวลาที่จากัด นอกจากนั้นการขนส่งเครื่องจักรด้วยรถบรรทุกจากสนามบิน
สุว รรณภูมิห รือ จากโรงงานที่ตั้ง อยู่ใ นนิค มอุต สาหกรรมในจัง หวัด ระยองหรือ จัง หวัด ชลบุรีโ ดยใช้ถ นน
บางนา-ตราด จาเป็นต้องประสานกับตารวจเจ้าของพื้นที่ด้วย
ส่ ว นการเตรี ย มการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเคลื่ อ นย้ า ยคน ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานประกอบด้ ว ยชาวไทยและ
ชาวต่างชาติจึงต้องมีการเตรียมการด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า (Visa) กรณีของการจัดงาน The
Grand METALEX 2016 ชาวต่างประเทศประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ เจ้าหน้าที่ประจาบูธแสดงสินค้า ซึ่ง
เป็นส่วนของ ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรที่เดินทางประจา
บูธเพื่อสาธิตการใช้เครื่องจักรให้แก่ ผู้เข้าร่วมชมงาน (Visitor) และเจ้าหน้าที่ของบริษัทในไทย (Local Staff)
โดย ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เดินทางจากญี่ปุ่น เกาหลี รวมทั้งจากประเทศในภูมิภาคยุโรป
ส่วนชาวต่างประเทศกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้เข้าร่วมชมงาน (Visitor) และผู้ซื้อ (Buyer) จากประเทศที่ต้องยื่นขอ
วีซา่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นประเทศจากกลุ่มตะวันออกกลาง
การเตรี ย มการที่ ส าคั ญ ของการจั ด งาน The Grand METALEX 2016 คื อ การเตรี ย มการด้ า น
การจราจร เนื่องจากเป็นการจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงานมากถึงเกือบ 100,000 คน โดยเฉลี่ยมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานสูง
ถึงวันละประมาณ 30,000 - 40,000 คน ส่งผลให้การจราจรบริเวณพื้นที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทคติดขัด ผู้จัดงานจึงต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรอย่างใกล้ชิดเพื่ออานวยความสะดวกใน
การจราจรให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนั้นเนื่องจากพื้นที่จอดรถของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคมี
จานวนจากัด ผู้จัดงานจึงต้องจัดให้บ ริการพื้นที่จอดรถนอกเหนือจากพื้นที่ให้บริการจอดรถปกติของศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค จึงต้องมีการติดตั้งป้ายจราจรประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมชมงานทราบและ
ใช้บริการ
ในส่ ว นบทบาทของส านั ก งานส่ ง เสริ มการจั ดประชุ มและนิ ทรรศการ (องค์ ก ารมหาชน) ซึ่ ง เป็ น
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด งานมีบ ทบาทด้ านการประสานงานกั บหน่ ว ยที่ เ กี่ย วข้ องด้ า น
การจราจรโดยได้ประสานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจรในบริเวณพื้นที่ตั้งของศูนย์ประชุมไบ
เทค ได้แก่ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร สถานีตารวจนครบาลบางนา แขวงการทางสมุทรปราการ เพื่อขอ
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ความอนุเคราะห์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางการจราจร รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการอานวย
ความสะดวกด้านการจราจรทั้งก่อนการจัดงานเนื่องจากต้องให้รถขนส่งอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆจอดบริเวณ
เพื่อรอคิวการเข้าบริเวณศูนย์แสดงสินค้าและหลังการแสดงสินค้าสิ้นสุดลงเพื่อขนสิ่งของและอุปกรณ์ที่รื้อถอน
ออกจากพื้นที่ การดาเนินการดังกล่าวนี้เป็นการดาเนินงานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการประสานงาน
ภาครัฐเพื่อการความสะดวกและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานของ
ภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด งานไมซ์ โ ดยเฉพาะหน่ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ กระบวนการไมซ์โ ลจิ ส ติ ก ส์ ทั้ ง
กระบวนการ เช่น สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สานักงานตารวจตรวจคนเข้าเมือง การท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ การท่าอากาศยานดอนเมือง สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทั้ ง นี้ จากการประมวลข้ อ มู ล พบว่ า การด าเนิ น งานขั้ น ตอนการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นจั ด งาน
ประกอบด้วยขั้นตอนหลักทั้งหมด 12 ขั้นตอน ดังแสดงด้วยแผนภาพด้านล่าง
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แผนภาพที่ 4.7 ภาพรวมขั้นตอนหลักของการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน The Grand METALEX 2016
1. การประชาสัมพันธ์และการขายบูธแสดงสินค้า

2. การคัดเลือก Freight forwarder

3. การคัดเลือก Contractor

4. การกาหนดหัวข้อการสัมมนาและผู้บรรยาย

5. วางแผนการใช้พื้นที่ใน Venue

6. การเตรียมพื้นที่จอดรถและจุดพักรถขนส่ง
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7. การประสานเพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายจราจร

8. การรับลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

9. การนาเข้าเครื่องจักรและสินค้าสาหรับแจก

10. การขนส่งเครื่องจักรและบูธแสดงสินค้าเข้าสถานที่จัดแสดงสินค้า

11. การติดตั้งเครื่องจักรและบูธแสดงสินค้า

12. การซ้อมและทดสอบระบบการแสดงเปิดงาน

ที่มา : จากการประมวลวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย
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การดาเนินงานตามขั้นตอนหลักทั้ง 12 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อยและเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในส่วนของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งต้องมีดาเนิน การยื่ น ขออนุญาตล่ ว งหน้า อาทิ การนาเข้าเครื่องจัก รต้องขออนุญาตการนาเข้า จาก
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมทั้งต้องขอรับบริการด้านการนาเข้าสินค้าจากกรม
ศุลกากร อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจริง ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) อาจมีเทคนิคการดาเนินงานที่สามารถลด
ต้นทุนการดาเนินงานโดยอาจขอยืมเครื่องจักรจากบริษัทในไทยที่สั่งซื้อเครื่องจักรโดยตรงจากต่างประเทศแล้ว
หรือได้มีการนาเข้าสินค้าล่วงหน้า มาจัดแสดงในโชว์รูมในไทยแล้ว นามาจัดแสดงแทนการนาเข้าโดยตรงจาก
ต่างประเทศเป็นครั้งแรก เนื่องจากอาจติดขัดในเรื่องการขออนุญาตนาเข้าได้
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนภาพที่ 4.7 เป็นกิจกรรมจาเป็นที่ต้องดาเนินกา แต่เป็นการดาเนินงาน
ในลักษณะคู่ขนานกันไป ไม่จาเป็น ต้องดาเนินการตามล าดับขั้น เช่น การประชาสั มพันธ์ต้องดาเนินการ่
ต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นสุดการจัดงานปี 2015 สาระสาคัญที่สื่อสารออกไป คือ นวัตกรรมใหม่ๆที่ผู้เข้าร่วมชมงานจะ
ได้สัมผัสจากการเข้าร่วมงาน การนาเสนอข้อมูลบริษัทที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโดยการแสดงเครื่องหมาย
การค้าและสัญลักษณ์ของบริษัทที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ทั้งนี้การดาเนินงานในขั้นตอนนี้ผู้มีบทบาทสาคัญ คือ Freight Forwarder ,Exhibitor เจ้าของงาน
และเจ้าของสถานที่จัดแสดงสินค้า เนื่องจากต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดด้านประสานงานการขนส่งสินค้า
และอุปกรณ์ตกแต่งสถานจากต้นทางซึ่งอาจเป็นจากต่างประเทศและจากคลังสินค้าหรือโชว์รูปแสดงสินค้า โด
โดยมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทุกเดือนระหว่าง Freight Forwarder และเจ้าของงาน เพื่อสรุปและ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน นอกจากนั้นขั้นตอนดังกล่าวเน้นความแม่นยาทั้งด้านสถานที่และเวลาใน
การขนส่งสินค้า เพราะสินค้าต้องจัดลาดับ ก่อนและหลังในการนาเข้าสถานที่อย่างละเอียดเพื่อความสะดวก
และความมีประสิทธิภาพในการจัดการ
การจัดงาน The Grand METALEX 2016 มีการแสดงโชว์หุ่นยนต์เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีโดยมี
การขอร่วมร่วมมือจาก Exhibitor หลายรายซึ่งมีเงื่อนไขในการเตรียมการและติดตั้งแตกต่างกัน เนื่องจาก
หุ่นยนต์มีราคาแพงจึงต้องมีการทาประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีการเจาะพื้นเพื่อ
ติดตั้งเข็มเพื่อเป็นฐานให้หุ่นยนต์ทุกตัว การดาเนินการกังกล่าวนี้ใช้เวลาในติดตั้งนานรวมทั้งต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
4.3.3 กิจกรรมระหว่างจัดงาน (During-show)
การดาเนินกิจกรรมระหว่างจัดงานเป็นการดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้เพื่อให้
การดาเนิ น การตามแผนการปฏิ บั ติงานที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้ ผู้ แสดงสิ นค้า (Exhibitor) ผู้ เข้าร่ว มชมงาน
(Visitor) ผู้ซื้อ (Buyer) และสื่อมวลชน ได้รับความพึงพอใจสูงสุด นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเข้าร่วมงาน
แสดงสิน ค้าที่กาหนดไว้ เกิดความเชื่อมโยงทางธุรกิจนาไปสู่การซื้อขายสิ นค้าและบริการ รวมทั้งเกิดการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ในการจัดงาน The
Grand METALEX 2016 มีผู้เข้าร่ว มงานโดยเฉลี่ ยวันละประมาณ 30,000 - 40,000 คน การอานวยความ
สะดวกให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความสะดวกสูงสุดและสร้างความประทั บใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเหล่านี้เดินทางมา
ร่วมงานในต่อไป ถือเป็นเป้าหมายสาคัญของผู้จัดงานอีกด้วย กิจกรรมระหว่างจัดงาน ประกอบด้วยกิจกรรม
หลักดังต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 4.8 ภาพรวมขั้นตอนหลักของการกิจกรรมระหว่างการจัดงาน The Grand METALEX 2016
1.1 การต้อนรับแขก VIP, Exhibitor,
Visitor, สื่อมวลชน

1.2 การรับลงทะเบียนหน้างานงาน

2. พิธีเปิดงานและการแถลงข่าว

3.1 การอานวยความสะดวกผู้เข้าร่วมงาน
ทุกกลุ่มในพื้นที่แสดงสินค้า

4. การให้บริการ Platform
เจรจาธุรกิจ

3.2 การดาเนินการสัมมนาวิชาการ

5. การให้บริการข้อมูลด้าน
การจราจรและพื้นที่จอดรถ

6. การแจกและเก็บแบบสอบถาม

7. การอานวยความสะดวกในการเดินทางกลับแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ที่มา : จากการประมวลและวิเคราะห์ของผู้วิจัย
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การดาเนินงานระหว่างการจัดงานเป็นหัวใจสาคัญของการจัดงานที่ผู้จัดงานต้องมีการกากับดูและ
ควบคุมอย่างเข้มงวดและทันต่อสถานการณ์ ทั้ง ด้านการลงทะเบียนหน้างานที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปฎิบัติงานบางเวลา (Part time) คอยให้คาแนะนาแก่ผู้เข้าร่วมชมงาน นักศึกษาเหล่านี้ต้องมีทักษะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพราะผู้เยี่ยมชมงานส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ มีการจัดพื้นที่ให้บริการการเจรจาธุรกิจ
ระหว่างผู้ซื้อและผู้แสดงสินค้าเพื่อนาไปสู่การซื้อขายสินค้า การบริการข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชมสินค้าว่าผู้แสดงสินค้า
ที่ตนสนใจอยากชมตั้งอยู่ในตาแหน่งพื้นที่ใด เพื่อเป็นการประหยัดเวลาแก่ผู้เยี่ยมชมงาน การบริการข้อมูลด้าน
การจราจรบริเ วณนอกพื้น ที่จัด งาน และการให้ข้อ มูล พื้น ที่จ อดรถของว่า ยัง มีจ อดรถว่า งอยู่บ ริเ วณใด
การอานวยความสะดวกในการเดินทางออกจากพื้นที่การจัดงานโดยร่วมมือกับบริษัท All Thai taxi เพื่อให้รถ
แท็กซี่มาให้บริการในบริเวณพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า การแจกและเก็บแบบสอบถามกลุ่มเข้าร่วมชมงานแสดง
สินค้าซึ่งในงานดังกล่าวนี้มีการแจกแบบสอบถาม 2 ชุดซึ่งเป็นแบบสอบถามที่เน้นสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยแบบสอบถามของบริษัท Reed tradex ประเทศไทย และบริษัท Reed tradex 0
จากประเทศอังกฤษเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประเมินผลการจัดงาน
4.3.4 กิจกรรมหลังงาน (Post-show)
การดาเนินกิจกรรมหลังการจัดงานแสดงสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย คือ การรื้อ
ถอนเครื่องจักรและบูธแสดงสินค้าออกจากพื้นที่แสดงสินค้า และการประเมินผลการจัดงานเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดงานในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินผลการจัดงานแสดสินค้านอกจากเป็น
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมงานแล้ว ยังต้องประเมินผลด้านการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมงานสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญของงานแสดงสินค้าด้วย
แผนภาพที่ 4.9 ภาพรวมขั้นตอนหลักของการดาเนินการหลังงาน The Grand METALEX 2016
1. การรื้อถอนเครื่องจักรและบูธแสดงสินค้า

2. การติดตามและประเมินผลการจัดงาน
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กิจกรรมหลังงานแสดงสินค้าสิ้นสุดลง คือ การรื้อถอนเครื่องจักรและบูธซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องประสาน
การดาเนินงานระหว่างเจ้าของงาน (Show Owner) , Freight Forwarder, Exhibitor, Venue Owner และ
ต้องมีการประสานงานกับตารวจท้องที่เรื่องการอานวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากต้องใช้บรรทุกใน
การขนส่งเครื่องจักรและบูธออกจากสถานที่จัดงาน การดาเนินงานในขั้นตอนต้องประสานลาดับในการขน
สินค้าออกให้เป็นระบบโดยอ้างอิงกับตาแหน่งที่ตั้งของบูธในพื้นที่จัดงาน การติดตามและประเมินการจัดงาน
เป็นขั้นตอนสาคัญที่ผู้จัดงานดาเนินการทั้งการโทรศัพท์และประเมินผลจากแบบสอบถามเพื่อให้ทราบความ
พึงพอใจทั้งกลุ่มผู้เข้าร่วมชมงานและผู้แสดงสินค้าและกลุ่มผู้ซื้อสินค้า
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บทที่ 5
กระบวนการและขั้นตอนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของนักเดินทางกลุม่ ไมซ์
ในงานแสดงสินค้า The Grand METALEX 2016
5.1 กระบวนการและขั้นตอนการขนส่งสินค้า
งานแสดงสินค้าและเครื่องจักรโลหะการและการสัมมนานานาชาติ The Grand METALEX 2016 จัดขึ้น
ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค (BITEC) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด (Km.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
มีผู้เ ข้า งานแสดงสิน ค้า ประมาณ 3,000 ราย มีผู้ใ ห้บ ริก ารขนส่ง สิน ค้า ที่ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง อย่า งเป็น ทางการ
จานวน 5 ราย สินค้าที่นามาแสดงส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ มีน้าหนักมาก ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ส่วนใหญ่มีบริษัทที่เป็นตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย หรือมีศูนย์แสดงสินค้าในประเทศไทย จึงใช้วิธีการนาสินค้า
ที่นาเข้ามาเพื่อขายมาจัดแสดงในงาน หรือในกรณีที่ไม่มีตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย หรือมีศูนย์แสดงสินค้าใน
ประเทศไทย จะใช้วิธีการยืมสินค้าจากลูกค้าที่ได้สั่งซื้อ ไว้เพื่อมาใช้จัดแสดง เนื่องจากไม่ต้องการแบกรับต้นทุนใน
การส่งสินค้ากลับไปยังประเทศต้นทาง
อย่างไรก็ตาม การนาเสนอในส่ว นนี้จะได้นาเสนอทางเลือ กในการนาเข้า สินค้าจากประเทศต้นทาง
ผู้แสดงสิ นค้า (Exhibitor) ต้องพิจารณาตัดสินใจโดยใช้เงื่อนไขในการเลื อก ทั้งนี้ปัจจัยสาคัญคือการตัดสิ นใจ
ล่วงหน้า ไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจระหว่างการดาเนินงาน กรณีที่จาเป็นต้องทาจะเป็นการสร้างภาระด้าน
การเงิน
การนาเข้าของจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการสามารถกระทาได้ทั้ง
(1) การใช้ เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์ เนท์ (A.T.A. Carnet) (Admission Temporaire/Temporary Admission)
ซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะสาหรับใช้ในการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการระดับนานาชาติ
(2) การน าเข้าโดยผ่ านคลั งสิ น ค้าทัณฑ์บนทั่ว ไปส าหรับจัดแสดงสิ นค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการอานวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากร
(3) การนาเข้าโดยใช้วิธีการนาเข้าปกติ เช่นเดียวกับที่ใช้กับการนาเข้าสินค้าทั่วไป ทั้งนี้ก่อนการนาเข้าของ
จากต่างประเทศเพื่อใช้ในการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ผู้นาเข้าสามารถเปรียบเทียบขั้นตอนและข้อดีข้อเสียของ
การนาเข้าโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมสาหรับการนาเข้าในครั้งนั้น ๆ โดยใช้กระบวนการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบ (Check) : เน้น การตรวจสอบว่า ของหรือ สิน ค้าที่ต้อ งการนาเข้า 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
สินค้าเป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งโดยปกติต้องดาเนินการล่วงหน้าการจัดงาน 5 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย กรณีการจัด
งานนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตคือ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
2) เปรียบเทียบ (Compare) : เป็นการศึกษาเปรียบเทียบเงื่อนไขการนาเข้าแต่ละวิธีการกับความ
ต้องการของผู้แสดงสินค้า (Exhibitor)
3) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด (Action)
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(4) การนาเข้าโดยสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนกับกรมศุลกากร ผู้นาเข้าสามารถเลือกใช้วิธีการนาเข้า
โดยการทาสั ญญาค้าประกัน และทัณฑ์บ นกับกรมศุล กากร (ค้าประกันโดยเงินสดหรือหนังสื อค้าประกันจาก
ธนาคาร หรือ Bank Guarantee) สาหรับการนาเข้าของเพื่อการจัดประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบ (Check)
เนื่ อ งจากปั ญ หาหลั ก ส าหรั บ การน าเข้ า ของมั ก เกี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ภายในประเทศ ดังนั้น การนาเข้าอาจแบ่งได้เป็น 2 กรณีหลัก คือ
1. กรณีที่ต้องได้รับอนุญาตหรือต้องแจ้งต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการนาเข้า กรณีงานแสดงสินค้า
สิน ค้าที่น ามาแสดงส่ วนใหญ่เป็นเครื่องจักรการเกษตร หน่ว ยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการออก
ใบอนุญาต คือ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
2. กรณีที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตหรือไม่ต้องแจ้งใด ๆ ก่อนการนาเข้า
ดังนั้นผู้นาเข้าหรือรับจ้างขนส่งสินค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าของที่จะนาเข้านั้นต้องได้รับอนุญาต
หรือต้องแจ้งก่อนหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบในเบื้องต้นจากกรมศุลกากรก่อน เพราะนอกจากประเด็นเรื่องภาษี
อากรแล้ว กรมศุลกากรยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบ “ของต้องห้าม” ซึ่งหมายถึงของที่มีกฎหมายกาหนดห้าม
นาเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเด็ดขาด และ “ของต้องกากัด” ซึ่งหมายถึงสินค้าที่มีกฎหมายกาหนดว่า
หากจะมีการนาเข้า - ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายนั้นๆ ก่อน หรือหากผู้นาเข้าทราบแน่ชัดแล้วว่าของที่จะนาเข้าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้างก็สามารถ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานนั้นโดยตรง ซึ่งการตรวจสอบนี้จะต้องเป็นภาระของผู้นาเข้าเองที่จะต้องทราบดีถึงชนิด
หรือส่วนประกอบของสิ่งของเหล่านั้น
ปัจจุบัน1กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ได้อานวยความสะดวกแก่ผู้นาเข้าและส่งออกโดย
รวบรวมรายการสินค้าที่มีมาตรการนาเข้า - ส่งออกไว้ในเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th)
พร้อมทั้งกฎระเบียบของกรมเพื่อให้สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นได้อย่างสะดวก
ทั้งนี้ สินค้าที่ห้ามนาเข้า ได้แก่
-

เครื่องเล่นเกม
ตู้เย็น ตู้ทาน้าเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี
เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต์
ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
สินค้าจากสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนตามมาตรการคว่าบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สินค้าจากสาธารณรัฐไลบีเรียตามมาตรการคว่าบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย
ไม้ซุงและไม้แปรรูป ประเภทไม้สัก ไม้ยาง และไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามแนวชายแดนจังหวัด
ตาก และกาญจนบุรี
- สินค้าที่ต้องขออนุญาตนาเข้า

1

พฤษภาคม 2560
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หลังจากนั้น ผู้นาเข้าต้องตรวจสอบด้วยว่าของที่จะนาเข้านั้นมีพิกัดศุลกากรหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบ
ได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ซึ่งพิกัดศุลกากรเป็นข้อตกลงที่เป็นสากลจึงง่ายต่อการตรวจสอบจากประเทศ
ต้นทาง
2) เปรียบเทียบ (Compare)
เมื่อสามารถแยกได้แล้วว่าของที่จะนาเข้าต้องได้รับอนุญาตก่อนหรือไม่ รวมทั้งทราบแล้วว่าของนั้น ๆ
มีพิกัดศุลกากรหรือภาษีที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผู้นาเข้าก็สามารถเปรียบเทียบการนาเข้าโดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การ
นาเข้าโดยใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) หรือ การนาเข้าโดยนาของเก็บไว้ที่ คสท. หรือ การนาเข้า
โดยวิธีการปกติ หรือ การทาสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนกับกรมศุลกากร เนื่องจากการนาเข้าโดยวิธีการต่าง
ๆ นั้นมีข้อดี - ข้อเสียที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัย หลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น หากของที่ต้องการนาเข้านั้นต้องมี
ใบอนุญาตนาเข้าซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการดาเนินการ ผู้นาเข้าควรเลือกใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A.
Carnet) เพราะวิธีการนี้จะทาให้ไม่ต้องดาเนินการขออนุญาตนาเข้าแบบสินค้าโดยทั่วไป แต่ของที่นาเข้านั้นจะไม่
สามารถจาหน่ายได้หลังจากจบงานแสดงเพราะจะผิดเงื่อนไขการนาเข้า หรือ หากของที่ต้องการนาเข้าไม่ต้องขอ
อนุญาตจากหน่วยงานใดหรือต้องขออนุญาตแต่ไม่ได้ใช้ระยะเวลาที่นานเกินไปและผู้นาเข้าไม่ต้องการจาหน่าย
ภายหลังจบงาน ผู้นาเข้าควรเลือกใช้การนาเข้าโดยเก็บไว้ที่ คสท. เพราะจะได้สิทธิประโยชน์อย่างมากในด้านภาษี
แต่มีข้อจากัดคือมีคสท.ให้เลือกค่อนข้างน้อย หรือ หากของที่ต้องการนาเข้าต้องมีใบอนุญาตนาเข้า แต่เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงมาก ผู้นาเข้าจึงต้องการจาหน่ายภายหลังจบงาน ผู้ประกอบการควรเลือ กวิธีการ
นาเข้าแบบปกติ เป็นต้น ซึ่ง คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าการนาเข้าของและการจัดงานในแต่ละคราวมีปัจจัยที่แตกต่าง
กัน จึงได้จัดทาตารางเปรียบเทียบการนาเข้าโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้นาเข้าได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมโดย
คานึงถึงปัจจัยทีส่ าคัญได้แก่
1) ความคุ้มค่าด้านเวลา
2) ความคุม้ ค่าด้านค่าใช้จ่าย
3) ข้อจากัดในการนาเข้า เช่น สถานที่จัดงาน, ประเภทของที่สามารถนาเข้าได้ เป็นต้น
3) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด (Action)
เมื่อเลือกวิธีการนาเข้าได้แล้ว ผู้นาเข้าก็สามารถพิจารณาขั้นตอนการนาเข้าได้จากตารางขั้นตอนเบื้องต้น
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้แบ่งตารางแสดงขั้นตอนออกเป็น 7 แบบ ได้แก่
1) ขั้น ตอน A : การน าเข้าโดยใช้เอกสาร เอ.ที. เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) ซึ่งต้องส่ งของกลั บออก
ต่างประเทศภายหลังจบงาน
2) ขั้นตอน B1 : การนาเข้าโดยผ่าน คสท. สาหรับของที่ต้องได้รับอนุญาตหรือต้องแจ้งก่อนการนาเข้า
3) ขั้นตอน B2 : การนาเข้าโดยผ่าน คสท. สาหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตหรือไม่ต้องแจ้งก่อนการ
นาเข้า
4) ขั้นตอน C1 : การนาเข้าโดยวิธีการปกติ (ไม่ใช้กระบวนการพิเศษ) สาหรับของที่ต้องได้รับอนุญาตหรือ
ต้องแจ้งก่อนการนาเข้า
5) ขั้นตอน C2 : การนาเข้าโดยวิธีการปกติ (ไม่ใช้กระบวนการพิเศษ) สาหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาต
หรือไม่ต้องแจ้งก่อนการนาเข้า
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6) ขั้นตอน D1 : การนาเข้าโดยสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บน สาหรับของที่ต้องได้รับอนุญาตหรือต้อง
แจ้งก่อนการนาเข้า
7) ขั้นตอน D2 : การนาเข้าโดยสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บน สาหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตหรือ ไม่
ต้องแจ้งก่อนการนาเข้า
 การนาเข้าโดยใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet)
เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) (Admission Temporaire/Temporary Admission)
คือ เอกสารการนาเข้าชั่วคราวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ ผู้นาเข้า/ผู้จัดงานในการแสดงสินค้า
หรือนิทรรศการ ซึ่งต้องนาเข้าอุปกรณ์หรือสินค้าจากต่างประเทศ
กรณีของที่นาเข้าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภายในประเทศที่จะนาเข้าก่อนการเลือกใช้วิธีการนาเข้า
โดยใช้เอกสาร A.T.A. Carnet ถือว่าช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ ผู้นาเข้าเป็นอย่างดี เนื่องจากสินค้าหรือสิ่งของ
ที่อยู่ ในข่ ายของ A.T.A. Carnet จะได้ รั บ การยกเว้นไม่ต้อ งขออนุ ญาตหรื อช าระค่ าธรรมเนีย ม ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2537
“ข้อ 3 ให้ บ รรดาสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ก าหนดให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งห้ า ม หรื อ ต้ อ งขออนุ ญ าต หรื อ ต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ หรือต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนด ในการส่ง ออกไปนอกหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
เหตุผลทางเศรษฐกิจ ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
ซึ่งส่ งออกไปนอกราชอาณาจั กรหรื อน าเข้ ามาในราชอาณาจั กรเป็ นการชั่วคราวโดยมี เอกสารค้าประกัน (A.T.A.
Carnet) ในการส่ ง ออกหรื อ น าเข้ 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 งช าระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร”
อย่างไรก็ตาม การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนี้จะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้าซึ่งอยู่ในประกาศ
กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมสินค้าแค่บางประเภทเท่านั้น2 ดังนั้นผู้นาเข้าจึงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าของ
ที่จะนาเข้ามาต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นอีกหรือไม่
ทั้งนี้ของที่นาเข้ามาโดยใช้เอกสาร A.T.A. Carnet เมื่อจบงานแล้วไม่สามารถนาของไปขายได้ และหากผู้
นาเข้าทาผิดเงื่อนไข กรมศุลกากรจะดาเนินการปรับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ค้าประกันโดย
ผู้นาเข้าจะต้องชาระค่าปรับส่วนเกินอีกด้วย
อย่างไรก็ตามของที่จะนาเข้าโดยใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) ยังคงจากัดประเภทอยู่
โดยสินค้าที่อยู่ในข่ายที่สามารถใช้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ ได้แก่
1. เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สาหรับการแพร่เสียงหรือการแพร่ภาพทางโทรทัศน์
2. เครือ่ งมือสาหรับใช้ในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2537) เรื่อง บัญชีรายชื่อสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามระบบ เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว
ปลายข้าว และราข้าว ผลกาแฟและกาแฟทั้งที่เป็นเมล็ด เป็นเกล็ด เป็นผง เป็นน้าเชื้อ หรือเป็นน้าเคี่ยวข้น ไม่ว่าจะแยกเอาสาร
คาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม น้าตาลทราย ที่ผลิตจากอ้อยไม่ว่าจะมีการปั่นแยกกากน้าตาล และผลึกน้าตาลออกจากกันแล้ว
หรือไม่ ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังทุกชนิด เมล็ดปอทุกชนิด กากถั่ วลิสง กากถั่วเหลือง ปุ๋ยที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี ถ่านหินทุกชนิด ทั้งที่เป็น
ก้อน เป็นผง หรืออัดเป็นก้อน
2
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3. เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพอื่น ๆ เช่น
3.1 เครื่องมือใช้ในการสร้าง การทดสอบ การใช้งาน การตรวจสอบ การควบคุมการบารุงรักษา
หรือซ่อมแซม เครื่องจักรโรงงาน พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
3.2 เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับนักธุรกิจ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประสิทธิภาพการผลิต นักบัญชีและสมาชิกของวิชาชีพที่คล้ายคลึงกัน
3.3 เครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ท าการส ารวจภู มิ ป ระเทศหรื อ งานส ารวจทาง
ภูมิศาสตร์
3.4 เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จาเป็นสาหรับแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ การผดุงครรภ์
3.5 เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับผู้มีอาชีพให้ความบันเทิง คณะละครและวงดนตรีออเคสตร้า รวมทั้ง
สิ่งของต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงสาหรับสาธารณชนและที่ไม่ใช่สาธารณชน
4. ของที่นาเข้ามาเพื่อนาออกแสดงหรือสาธิตในงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองานประชุม
5. ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้เกี่ยวข้องกับการนาสินค้าต่างประเทศออกแสดงในงานนิทรรศการ งานแสดง
สินค้า หรืองานประชุม
6. เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์การแปล เครื่องมือสาหรับการบันทึกเสียงและภาพยนตร์
เกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม สาหรับใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
7. สินค้าตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ สาหรับแจกจ่ายฟรีให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ
8. สินค้าที่นาเข้ามาสาธิตและถูกบริโภคหรือทาลายไปในกระบวนการของการสาธิต
9. สินค้าที่มีมูลค่าต่าที่ใช้ในการก่อสร้าง การตกแต่ง และการประดับประดาร้านชั่วคราว
10. สิ่งพิมพ์ แคตตาล็อก หนังสือแจ้งทางการค้า บัญชีราคาสินค้า แผนภาพโฆษณา ปฏิทิน ภาพถ่าย
11. แฟ้มเอกสาร บันทึก แบบฟอร์ม และเอกสารอื่น ๆ ที่นาเข้ามาใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
12. ตัวอย่างสินค้าที่นาเข้ามาแสดงหรือสาธิตเพื่อชักชวนให้สั่งซื้อสินค้านั้น
13. ฟิล์มภาพยนตร์โฆษณาโพสิทีฟขนาดไม่เกิน 16 มม. ที่มีภาพแสดงให้เห็นถึงลักษณะหรือการทางาน
ของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ไม่สามารถสาธิตได้โดยเพียงการดูจากตัวอย่างสินค้า หรือแคตตาล็อก
14. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องอะไหล่ของเครื่องมือ
ดังกล่าว
15. เครื่องมือทางช่างที่ใช้บารุงรักษา ทดสอบ วัด หรือซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัย
หรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ การยกเว้นใบอนุญาต จะได้รับยกเว้นเฉพาะของนาเข้าและเป็นไปตามเงื่อนไขในอนุสัญญาการ
นาเข้าทั้ง 4 ฉบับ แต่หากมีกฎหมายกาหนดเป็นการเฉพาะให้สินค้า /อุปกรณ์ ที่อยู่ในข่าย เอ.ที.เอ คาร์เนท์ ต้อง
ได้รับอนุญาตก่อนการนาเข้า ผู้นาเข้าต้องขออนุญาตก่อนด้วย
ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ (A.T.A Carnet)
1. ค่าฟอร์มเอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์และแบบคาขอ 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 ขึ้นอยู่กับจานวนรายการสินค้า (กรณีขอให้ออก - รับ
เอกสารฯ ในวันหยุดทาการเพิ่มค่าธรรมเนียม 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
 การนาเข้าโดยผ่าน คสท.
คสท. เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการนาของที่นาเข้ามาจากต่างประเทศหรือของที่
นาเข้ามาผลิ ต ผสม ประกอบ หรือบรรจุในประเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากร หรือ
กฎหมายอื่น หรือของในประเทศซึ่งไม่มีค่าอากร เข้ามาจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือเพื่อกิจการอื่น ๆ อันเป็น
การช่วยสนับสนุนการผลิต การประชุมอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนจูงใจให้มีการลงทุนใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม คสท. ไม่ได้ให้สิทธิผู้นาเข้าเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือการแจ้งก่อนการนาเข้า
ตามกฎหมายอื่นเหมือน A.T.A. Carnet ดังนั้น หากการนาเข้าของนั้นต้องได้รับอนุญาตหรือต้องแจ้งหรือปฏิบัติอื่น
ใดก่อนการนาเข้า ผู้นาเข้าก็ยังต้องปฏิบัติอยู่
อย่างไรก็ตามชนิดของที่เก็บใน คสท. ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี หรือ ผู้ที่อธิบดีมอบหมายและ
การนาของเข้าหรือส่งของออกจะต้องนาเข้าหรือ ส่งออก ณ ท่าหรือที่หรือสนามบินศุลกากรที่กรมศุลกากรอนุมัติ
แล้วเท่านั้น และของที่นาเข้าเก็บหรือนาเข้ามาร่วมจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเป็นการชั่วคราวใน คสท. ต้องนา
ออกจาก คสท. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ทั้งนี้ระยะเวลาในการผ่านพิธี
การศุลกากรโดยใช้วิธีการนาเข้าผ่าน คสท. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที3 และไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
 การนาเข้าโดยสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บน
นอกเหนือจากวิธีการนาเข้าของโดยเอกสาร A.T.A. Carnet การนาเข้าโดยผ่านคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ การ
นาเข้าโดยใช้วิธีการนาเข้าปกติแล้ว ผู้นาเข้าสามารถเลือกใช้วิธีการนาเข้าโดยการทาสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บน
กับกรมศุลกากร (ค้าประกันโดยเงินสดหรือหนังสือค้าประกันจากธนาคาร หรือ Bank Guarantee) สาหรับการ
นาเข้าของเพื่อการจัดประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยเมื่อนาเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ ว
จะต้องส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนดซึ่งมักจะไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่นาเข้า และเมื่อผู้
นาเข้า ส่งของกลับ ออกไปนอกราชอาณาจัก รเมื่อจบงานและไม่ ผิดเงื่อนไขในสัญญาค้าประกัน และทัณ ฑ์บ น
ก็สามารถขอคืนเงินค้าประกันหรือหนังสือค้าประกันจากธนาคารได้
ประโยชน์ที่ผู้นาเข้าจะได้รับจากการนาเข้าโดยวิธีการนี้คือผู้นาเข้าจะ “ได้รับยกเว้นอากร” สาหรับของที่
นาเข้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

3

กรมศุลกากร, คู่มือสาหรับประชาชน : การผ่านพิธีการศุลกากร เขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน
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การประชุมระหว่างประเทศ
งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
1. เป็นของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่าง เป็นของที่นาเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในงานแสดง
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 ของจ าเป็ น ที่ ใช้ ในการประชุ ม ได้ แก่ แฟ้ ม
เอกสาร เอกสาร บันทึกข้อมูลแบบพิมพ์ ของที่มี
มูลค่าแต่ละชิ้นเล็กน้อย และจัดทาจนเห็นได้ว่า
เพื่อแจกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือของที่ใช้ในงาน
แล้วหมดไป

จากเงื่อนไขข้างต้น จะเห็นได้ว่าของใช้สิ้นเปลืองจะสามารถขอยกเว้นอากรได้เฉพาะที่ใช้ในการประชุม
ระหว่างประเทศเท่านั้น แต่หากเป็นงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ของใช้สิ้นเปลืองเช่น สื่อสิ่ งพิมพ์ ของแจก
เป็นต้น ไม่สามารถขอยกเว้นอากรโดยการทาสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนได้
หากผู้นาเข้าไม่ส่งของดังกล่าวกลับออกไปตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด ผู้นาเข้าจะต้องชาระอากร
และถูกปรับตามที่ทาสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนไว้ โดยการชาระค่าอากรจะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
1. กรณีที่ผู้นาเข้าขอชาระค่าภาษีอากร “ก่อน” วันที่สัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนจะครบกาหนด
ผู้นาเข้าจะต้องเสียภาษีอากรตามสภาพ ราคา และอัตราอากร ณ วันนาเข้า รวมทั้งต้องชาระเบี้ยปรับ
เงินเพิ่มตามกฎหมาย
2. กรณีที่ครบกาหนดสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนแล้ว แต่ผู้นาเข้าไม่ส่งของกลับออกไป
กรมศุลกากรจะบังคับตามสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนที่ผู้นาเข้าทาไว้ (ริบเงินประกัน)
เมื่อจบการประชุมหรือแสดงสินค้าแล้ว และผู้นาเข้าไม่ทาผิดเงื่อนไขตามสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บน
ผู้นาเข้าสามารถขอคืนเงินค้าประกันหรือหนังสือค้าประกันจากธนาคารได้ที่ด่านศุลกากรที่ทาสัญญาค้าประกันและ
ทัณฑ์บนไว้
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สรุป ข้อดี – ข้อเสีย ของการนาเข้าด้วยวิธีต่างๆ
วิธีการนาเข้า
A.T.A. Carnet

คสท.

วิธีการปกติ

สัญญาค้าประกันและ
ทัณฑ์บน

ข้อดี
ข้อเสีย
1. ได้ รั บ ยกเว้ น อากรและข้ อ ห้ า มข้ อ 1. ต้ อ งส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
กากัด
ภายหลังจบงาน ไม่สามารถจาหน่ายได้
2. ผู้นาเข้าไม่ต้องวางเงินประกันเอง 2. มี ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ( ช า ร ะ ใ ห้ แ ก่
3. การตรวจสอบโดยกรมศุลกากรจะ หอการค้าฯ)
ด าเนิ น การเฉพาะเท่ า ที่ จ าเป็ น 3. ใช้ได้เฉพาะของที่นาเข้าจากประเทศ
เท่านั้น
ที่เป็นภาคีในแต่ละประเภทเท่านั้น
4. ไม่สามารถใช้กับของใช้สิ้นเปลืองได้
5. ไม่ ส ามารถใช้ กั บ ของที่ ต กลงว่ า จะ
ขายหรือเตรียมนาออกขาย
6. ไม่สามารถใช้กับ แอลกอฮอล์ บุหรี่
และน้ามันเชื้อเพลิง
7. หน่ ว ยงานภายในประเทศบาง
หน่วยงานยังไม่มีกฎระเบียบรองรั บ
จึงอาจทาให้ผู้นาเข้าต้องขออนุญาต
สาหรับของบางอย่างอยู่
1. ได้รับยกเว้นภาษีอากร
1. จานวน คสท.มีน้อยมาก
2. จ าหน่ า ยได้ แ ต่ ต้ อ งเสี ย ภาษี อ ากร 2. ต้องขออนุญาตสาหรับของที่ต้องขอ
และเบี้ยปรับ
อนุญาตก่อนนาเข้า
3. ไม่กาหนดค่าธรรมเนียม (เจ้าของ
สถานที่/ผู้ประกอบการ คสท. อาจ
รวมค่ า ด าเนิ น การอยู่ ใ นค่ า ใช้
สถานที่แล้ว)
1. นาของออกจาหน่ายได้ภายหลังจบ 1. ไม่ได้รับยกเว้นอากร ต้องเสี ยอากร
งาน
ในอัตราเดียวกับสินค้าที่นามาขาย
2. ไม่มีข้อจากัดด้านสถานที่
2. สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตจะต้องได้รับ
อนุญาตก่อนทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น
3. เอกสารนาเข้ามีจานวนมาก
1. ได้รับยกเว้นภาษีอากร
1. ต้องขออนุญาตสาหรับของที่ต้องขอ
2. จ าหน่ า ยได้ แ ต่ ต้ อ งเสี ย ภาษี อ ากร
อนุญาตก่อนนาเข้า
และเบี้ ย ปรั บ หรื อ ถู ก ริ บ เงิ น ค้ 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 ภาพรวมเปรียบเทียบการนาเข้าของจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการด้วยวิธีการต่าง ๆ
วิธีการนาเข้า
A.T.A. Carnet
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ทั่วไปสาหรับจัด
แสดงสินค้า/
นิทรรศการ
นาเข้าโดยวิธีการ
ปกติ (ไม่ใช้
กระบวนการพิเศษ)

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนนาเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน
ขายหลังจบงาน


(ขั้นตอน A)

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนนาเข้า
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)

นาเข้าโดยสัญญาค้า

(ขั้นตอน D1) ภายใต้เงื่อนไขของ
ประกันและทัณฑ์
ในอนุญาต
บน
ที่มา : คณะผู้วิจัย (2560)
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ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบการนาเข้าของเพื่อใช้ในการแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยวิธีการต่าง ๆ
ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนนาเข้า
วิธีการนาเข้า
1. A.T.A. Carnet4

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน


(ขั้นตอน A)
1.1 ระยะเวลาตั้งแต่ยื่น 1. ดาเนินการขอเอกสาร A.T.A. Carnet
เอกสารจนไ ด้ รั บ
ประมาณ 3 วันทาการ และ
อนุญาตให้นาเข้า
2. ด าเนิ 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 ะน าเข้ า มาต้ อ งเป็ น ของ 15
นาเข้าได้
ชนิดที่ระบุไว้
- ไม่เป็ นสิ น ค้าที่นาเข้าไปเพื่อใช้ในการ
ผลิตหรือซ่อมแซม
- ไม่เป็นสินค้าที่ใช้สิ้นเปลือง
- ไม่ เ ป็ น สิ น ค้ า ประเภทเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ บุหรี่ และน้ามันเชื้อเพลิง

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนนาเข้า

ขายหลังจบงาน

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน




(ขั้นตอน A)
1. ด าเนิ น การขอเอกสาร A.T.A.
Carnet ประมาณ 3 วั น ท าการ
และ
2. ด าเนิ น การผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร
ประมาณ 50 นาที







- ของที่จะนาเข้ามาต้องเป็นของ 15
ชนิดที่ระบุไว้
- ไม่เป็ นสิ น ค้าที่ นาเข้ าไปเพื่อ ใช้ใ น
การผลิตหรือซ่อมแซม
- ไม่เป็นสินค้าที่ใช้สิ้นเปลือง
- ไม่เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ บุ ห รี่ และน้ ามั น
เชื้อเพลิง





4

ของที่นาเข้ามาโดยใช้เอกสาร A.T.A. Carnet จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชุมหรือแสดงสินค้าเท่านั้น หากมีวัตถุประสงค์อื่น เช่นได้ตกลงไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะขายหลังจบงานแสด งสินค้าหรือการประชุม ไม่
สามารถใช้ระบบ A.T.A. Carnet ได้
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนนาเข้า
วิธีการนาเข้า
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 ชาระค่าภาษีอากร
1.5 ระยะเวลาที่ ข อง
ส า ม า ร ถ อ ยู่ ใ น
ประเทศได้6
1.6 ข้อจากัด
1. ใช้ได้กับเฉพาะประเทศต้นทางที่เป็น
ภาคี ใ นอนุ สั ญ ญา A.T.A. Carnet
เท่านั้น (15 ประเภท)
2. เวลาทาการปกติ ณ ส 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
ดาเนินการ 24 ชั่วโมง โดยผู้นาเข้าต้อง
ชาระค่าล่วงเวลาและค่าธรรมเนียม
5
6

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนนาเข้า

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. เวลาท าการปกติ ณ ส านั 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
เปิดดาเนินการ 24 ชั่วโมง โดยผู้นา



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

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนนาเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

วิธีการนาเข้า
1.7 ค่าปรับ

1.

2.

2. คลังสินค้าทัณฑ์บน

ขายหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนนาเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

เข้ า ต้ อ งช าระค่ า ล่ ว งเวลาและ
ค่าธรรมเนียม
ผู้ค้าประกัน (หอการค้า) ต้องช าระ
1. ผู้ ค้ าประกั น (หอการค้ า ) ต้ อ ง
ค่ า ภาษี อ ากรพร้ อ มค่ า ภาระติ ด พั น
ชาระค่าภาษีอากรพร้อมค่าภาระ
(ค่าปรับตามสัญญา) และเบี้ยปรับ ไม่
ติดพัน (ค่าปรับตามสัญญา) และ
เกิน 10% ของอัตราภาษี
เบี้ยปรับ ไม่เกิน 10% ของอัตรา


ผู้ น าเข้ า ต้ อ งจ่ า ยค่ า ปรั บ ส่ ว นที่ เ กิ น
ภาษี
จากที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ค้า
2. ผู้ น าเข้ 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
ระยะเวลาได้รับอนุญาตให้นาเข้าขึ้นอยู่กับกฎหมายเฉพาะ ระยะเวลาสาหรับการผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 45 นาที
และ
ระยะเวลาสาหรับการผ่านพิธีการศุลกากร 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.
นาเข้า
เมื่อน าของเข้ามาแล้ ว ผู้ นาเข้าต้องยื่นใบขนสิ นค้าขาเข้าและ
แบบแสดงภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมบัญชีราคา
สินค้าและแบบแสดงรายการสินค้ารวมทั้งคาขออนุญาตนาของ
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนนาเข้า
วิธีการนาเข้า
2.2 ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ที่
นาเข้าได้8

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

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

เข้า คสท. แสดงต่อสานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่กากับ
ดูแล คสท. นั้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันนาของเข้าด้วย7
ชนิดของที่เก็บใน คสท. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายและการนาของเข้าหรือส่ง
ของออกจะต้องนาเข้าหรือส่ง ณ ท่าหรือที่หรือสนามบินศุลกากร
ที่กรมศุลกากรอนุมัติแล้วเท่านั้น และกรมศุลกากรอาจกาหนดให้
เก็บของเฉพาะบางชนิดหรือบางประเภทหรือเฉพาะของในบาง
ลักษณะก็ได้
ไม่มีค่าธรรมเนียม9
ได้ รั บ ยกเว้ นค่ า ภาษีอ ากรขาเข้ าและ ผู้ น าเข้ า ต้ อ งจ่ า ยค่ า
อากรขาออกสาหรับส่งกลับออกไป
ภ า ษี อ า ก ร ข า เ ข้ า
ทั้งหมด
1. 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดการแสดงสินค้า/นิทรรศการ หรือ
2. 1 ปีนับแต่วันที่นาเข้าคลังฯ 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/ไม่ต้องแจ้งก่อนนาเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

ชนิดของที่เก็บใน คสท. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายและการนาของเข้าหรือ
ส่งของออกจะต้องนาเข้าหรือส่ง ณ ท่าหรือที่หรือสนามบิน
ศุลกากรที่กรมศุลกากรอนุมัติแล้วเท่านั้น และกรมศุลกากร
อาจกาหนดให้เก็บของเฉพาะบางชนิดหรือบางประเภทหรือ
เฉพาะของในบางลักษณะก็ได้
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ได้รับยกเว้นค่าภาษีอากรขาเข้าและ ผู้ น าเข้ า ต้ อ งจ่ า ยค่ า
อากรขาออกสาหรับส่งกลับออกไป 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 น าเข้ 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 ระเบียบเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) ข้อ 7.
ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2547 เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) ข้อ 3.7 และ ข้อ 6.
9 ไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
8
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนนาเข้า
วิธีการนาเข้า

2.7 ค่าปรับ10
3. การน าเข้ า โดยวิ ธี ก าร
ปกติ11
3.1 ระยะเวลาตั้ ง แต่
ยื่ น เ อ ก ส า ร จ น
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้
นาเข้า
3.2 ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ที่
นาเข้าได้
3.3 ค่าใช้จ่าย
3.4 ชาระค่าภาษีอากร

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนนาเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

นอกเวลาราชการที่สานักงานกรมศุลกากรหรือที่ด่านศุลกากร 2. ต้องขออนุญาตในเวลาราชการ คือวันจันทร์ – วันศุกร์
จะต้องชาระค่าล่วงเวลาและค่าธรรมเนียมด้วย
ระหว่างเวลา 8.30 -16.30 (มีพักเที่ยง) กรณีที่ขออนุญาต
นอกเวลาราชการที่ ส านั ก งานกรมศุ ล กากรหรื อ ที่ ด่ า น
ศุลกากรจะต้องชาระค่าล่วงเวลาและค่าธรรมเนียมด้วย
ไม่มี
ไม่มี




(ขั้นตอน C1) ภายใต้เงื่อนไข
(ขั้นตอน C1) ภายใต้
(ขั้นตอน C2) ภายใต้เงื่อนไข
(ขั้นตอน C2) ภายใต้
ของใบอนุญาต
เงื่อนไขของ
ของใบอนุญาต
เงื่อนไขของ
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต
1. ระยะเวลาได้รับอนุญาตให้ นาเข้าขึ้นอยู่กับกฎหมายเฉพาะ ระยะเวลาสาหรับการผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 7 วัน
และ
ทาการ
2. ระยะเวลาส าหรับการผ่ านพิธีการศุล กากร ประมาณ 7 วัน
ทาการ
ทุกชนิดยกเว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะห้ามนาเข้าในราชอาณาจักร ทุ ก ช นิ ด ย กเ ว้ นแ ต่ มี กฎ ห มา ย เฉ พ า ะห้ า มน า เข้ า ใ น
ราชอาณาจักร
12
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ชาระค่าภาษีอากรตามพิกัดของสินค้า/ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
ชาระค่าภาษีอากรตามพิกัดของสินค้า/ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
(หากมี)
(หากมี)

10

ค่าปรับหรือการบังคับตามสัญญาทัณฑ์บน เป็นเรื่องระหว่าง กรมศุลกากร และ ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนเอง
การขออนุญาตนาของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว
12 ไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
11
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนนาเข้า
วิธีการนาเข้า
3.5 ระยะเวลาที่ ข อง
ส า ม า ร ถ อ ยู่ ใ น
ประเทศได้13
3.6 ข้อจากัด
3.7 ค่าปรับ
4. การนาเข้าโดยสัญญาค้า
ประกันและทัณฑ์บน14

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนนาเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ไม่จากัด
(ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาต)

ไม่จากัด

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี


(ตาราง D1) ภายใต้เงื่อนไขของ
ใบอนุญาต



(ตาราง D2) ภายใต้
(ตาราง D1)
เงื่อนไขของ
ใบอนุญาต
4.1 ระยะเวลาตั้ ง แต่ ยื่ น 1. ระยะเวลาได้รับอนุญาตให้นาเข้า ขึ้นอยู่กับกฎหมายเฉพาะ ระยะเวลาสาหรับการผ่านพิธีการ
เอกสารจนได้รับอนุญาตให้ และ
ศุลกากร ประมาณ 7 วันทาการ
2.
ระยะเวลาส
าหรั
บ
การผ่
า
นพิ
ธ
ี
ก
ารศุ
ล
กากร
ประมาณ
7
วั
น
ท
า
นาเข้า
การ15

ขายหลังจบงาน


(ตาราง D2)
ระยะเวลาส าหรั บ
ก า ร ผ่ า น พิ ธี ก า ร
ศุลกากร ประมาณ 7
วันทาการ

4.2 ประเภทของที่นาเข้าได้ 1. เป็นของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่ง 1. เป็นของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
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

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

การขออนุญาตนาของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว
เทียบเคียง คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตนาของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนนาเข้า
วิธีการนาเข้า

4.3 ค่าใช้จ่าย

4.4 ชาระค่าภาษีอากร

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนนาเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

หรือโดยหน่วยงานของเอกชนซึ่งการประชุมนั้นเป็นประโยชน์ รับรอง หรือโดยหน่วยงานของเอกชนซึ่งการประชุมนั้นเป็น
แก่การพัฒนาทาง เศรษฐกิจทางสังคมหรือทางเทคโนโลยีของ ประโยชน์แก่การพัฒนาทาง เศรษฐกิจทางสังคมหรือทาง
ประเทศ
เทคโนโลยีของประเทศ
2. เป็นของจาเป็นที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร 2. เป็ น ของจ าเป็ 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 ดทาจนเห็นได้ว่าเพื่อแจกแก่ ผู้ เข้าร่ว มประชุม ของซึ่ง เพียงเล็กน้อย และจัดทาจนเห็นได้ว่าเพื่อแจกแก่ ผู้เข้าร่วม
เตรียมมาโดยเฉพาะสาหรับใช้หมดสิ้นไปในการประชุม เช่น ประชุม ของซึ่งเตรียมมาโดยเฉพาะสาหรับใช้หมดสิ้นไปใน
วัสดุที่ใช้ในการแสดง หรือทดลองประกอบการประชุม และมี การประชุ ม เช่ น วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการแสดง หรื อ ทดลอง
ปริมาณพอสมควร
ประกอบการประชุม และมีปริมาณพอสมควร
3. เป็นของที่นาเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในงานแสดงสินค้า 3. เป็ น ของที่น าเข้ 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. ผู้นาเข้าจะต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากร ผู้ น าเข้ า จะต้ อ งท าสั ญ ญาประกั น และทั ณ ฑ์ บ นต่ อ กรม
โดยนาเงินสดหรือหนังสือค้าประกันธนาคารมาวางไว้ต่อกรม ศุลกากรโดยนาเงินสดหรือหนังสือค้าประกันธนาคารมาวาง
ศุลกากร ในกรณีที่สมควร อาจให้สถานทูตประเทศผู้นาเข้า ไว้ ต่ อ กรมศุ ล กากร ในกรณี ที่ ส มควร อาจให้ ส ถานทู ต
เป็นผู้ค้าประกันให้ก็ได้
ประเทศผู้นาเข้าเป็นผู้ค้าประกันให้ก็ได้
2. ค่าใบอนุญาต (ถ้ามี)
1. ได้รับยกเว้นอากรสาหรับของที่นาเข้า ชาระค่าอากร พร้อม 1. ได้ รั บ ยกเว้ น อากรส าหรั บ ของที่ ชาระค่าอากร พร้อม
มาหากเป็ น ของที่ ใ ช้ ใ นการประชุ ม เบี้ยปรับ (หากมี)
นาเข้ามาหากเป็นของที่ใช้ในการ 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
5 - 18

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนนาเข้า
วิธีการนาเข้า

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศที่ รั ฐ บาลไทยได้ รั บ รองหรื อ
หน่วยงานเอกชนซึ่งการประชุมนั้นเป็น
ประโยชน์แก่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมหรือเทคโนโลยีของประเทศ หรือ
เป็ น ของที่ น าเข้ า ชั่ ว คราวเพื่ อ ให้
ประชาชนได้เข้าชมเป็นการทั่วไป หรือ
2.ได้รับยกเว้นอากรหากเป็นของจาเป็น
ที่ใช้ในการประชุม
4.5 ระยะเวลาที่ของสามารถ 1. ภายในระยะเวลาที่ ก รมศุ ล กากร
ไม่กาหนด
กาหนด (ปกติไม่เกิน 6 เดือน)
อยู่ในประเทศได้16
2. ตามระยะเวลาที่ ใ บอนุ ญ าตก าหนด
(หากมี)
4.6 ข้อจากัด
1. กรณี ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ว่ า ของที่ น าเข้ า มาเป็ น ของใช้ สิ้ น เปลื อ งที่
สามารถใช้หมดไปได้ในการจัดงานแสดง สินค้า เช่น สิ่งพิมพ์
สิ่งโฆษณา ของแจก หรือของแถม ผู้นาเข้าจะต้องชาระอากร
ตามปกติ
16

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนนาเข้า
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 น 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
จาเป็นที่ใช้ในการประชุม
ภายในระยะเวลาที่กรมศุลกากร
กาหนด
(ปกติไม่เกิน 6 เดือน)

ไม่กาหนด

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

ทั้งนี้เอกสารการนาเข้า A.T.A. Carnet มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกเอกสาร ดังนั้นระยะเวลาที่ของอยู่ในราชอาณาจักรจะต้องไม่เกินอายุของเอกสารด้วย
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนนาเข้า
วิธีการนาเข้า

4.7 ค่าปรับ

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนนาเข้า
ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ขายหลังจบงาน

2. กรณีที่หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตไม่อนุญาตให้จาหน่ายหลัง
จบงาน ผู้นาเข้าต้องนาของออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น
ไม่สามารถจาหน่ายได้
ไม่มี
1. กรณี ผู้ น าเข้ า ขอ
ช าระค่ า ภาษี อ ากร
ก่ อ น วั น ที่ สั ญ ญ า
ประกันและทัณฑ์บน
ที่ ท า ไ ว้ กั บ ก ร ม
ศุลกากรจะหมดอายุ
กรมศุลกากรจะเรียก
เก็ บ ภาษี อ ากรตาม
สภาพ ราคา และ
อัต ราอากรที่ เ ป็น อยู่
ในวั นนาเข้า รวมทั้ ง
เงินเพิ่มตามกฎหมาย

สิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจก หรือของแถม ผู้นาเข้าจะต้อง
ชาระอากรตามปกติ

2. กรณีผู้นาเข้าไม่ส่ง
สินค้ากลับออกไปจน
พ้นอายุสัญญาประกัน
และทัณฑ์บนที่ทาไว้
ก ร ม ศุ ล ก า ก ร จ ะ

2. กรณีที่ ผู้นาเข้าไม่
ส่งสินค้ากลับออกไป
จน พ้ นอายุ สั ญญา
ประกันและทั ณฑ์ บ น
ที่ทาไว้ กรมศุลกากร

ไม่มี

1. กรณี ผู้ น าเข้ า ขอ
ช าระค่ า ภาษี อ ากร
ก่ อ น วั น ที่ สั ญ ญ า
ประกันและทัณฑ์บน
ที่ ท า ไ ว้ กั บ ก ร ม
ศุลกากรจะหมดอายุ
กรมศุลกากรจะเรียก
เก็ บ ภาษี อ ากรตาม
สภาพ ราคา และ
อัต ราอากรที่เ ป็น อยู่
ในวัน นาเข้า รวมทั้ ง
เงินเพิ่มตามกฎหมาย
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โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ต้องขออนุญาต/แจ้งก่อนนาเข้า
วิธีการนาเข้า

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

ไม่ต้องขออนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนนาเข้า

ขายหลังจบงาน

ส่งกลับต่างประเทศหลังจบงาน

บังคับสัญญาประกัน
และทัณฑ์บน

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

ที่มา : คณะผู้วิจัย (2560)

ตารางที่ 5. 4 สิทธิประโยชน์สาหรับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
การนาเข้าของที่ใช้ในการจัดแสดง
สินค้า/นิทรรศการ
ส่งออกของที่นาเข้ามากลับไปนอกราชอาณาจักรภายหลังจบงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ
ส่งออกของในประเทศที่ไม่มีอากร ภายหลังจบงานแสดงสินค้า
จาหน่ายของที่นาเข้ามาระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อการ
บริโภคในประเทศ

งดเว้นการ
เก็บอากร
(ขาเข้าขาออก)

ขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชาระค่า
ภาษีอากร
ทั้งหมด

โอนของที่นาเข้ามาให้แก่ผู้อื่น17
โดยให้นับระยะเวลาการเก็บรักษา
สินค้าเสมือนผู้รับโอนเป็นผู้นาเข้า
เอง

























ที่มา : คณะผู้วิจัย (2560)
17

โอนให้แก่ผู้ประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทอื่นและบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือ

กฎหมายอื่น
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ขั้นตอน A : การนาเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet)
ลาดับ

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
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 60 วัน
ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอานาจผูกพัน
บริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ รับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติให้แนบสาเนาหนังสือเดินทางและสาเนา
ใบอนุญาตทางานด้วย)
เอกสารประกอบกรณีขึ้นทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)

- แบบฟอร์ม A.T.A. Carnet ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการและผู้
เดินทาง
- สาเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน อายุไม่เกิน 60 วัน
- Invoice สกุลเงินบาท
- ภาพถ่ายสินค้าภาพสี 1 ชุด
- เงินวางค้าประกัน (Cashier cheque, Bank Guarantee)

ระยะเวลา
ที่ใช้
-

1 วัน

ค่าธรรมเนียม18
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตามอัตราที่สภา สภาหอการค้า
หอการค้าแห่ง แห่งประเทศ
ประเทศไทย
ไทย
กาหนด

ค่าแบบฟอร์ม
250 บาท

สภาหอการค้า
แห่งประเทศ
ไทย

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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ลาดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

2

รับเอกสารพร้อมชาระค่าธรรมเนียม นาสาเนาใบรับเอกสารในข้อ 1. ไปรับเอกสาร A.T.A. Carnet ที่เจ้าหน้าที่

3

แสดงเอกสารให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เมื่อของมาถึงด่านศุลกากรเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
และออกเลขพิธีการขาเข้า (กรณี
เนื้อหาที่ปรากฎในคาขอและ
เอกสารหลักฐานไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่
อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม) จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตรวจปล่อย
ของในเอกสาร A.T.A. Carnet และ
เปิดตรวจของติดตัวผู้โดยสารทาง
กายภาพ หากเอกสารครบถ้วนแล้ว
เจ้าหน้าที่จะลงนามในเอกสาร
A.T.A. Carnet และส่งคืนให้ผู้นา
เข้า

- เอกสาร A.T.A. Carnet
- หนังสือเดินทางของผู้ที่นาของเข้ามา (แสดงทั้งฉบับจริงและยื่นสาเนา
ประกอบ 1 ฉบับ)
- บัตรประจาตัวประชาชนกรณีเป็นชาวไทย (แสดงทั้งฉบับจริงและยืน่ สาเนา
ประกอบ 1 ฉบับ)
- Boarding Pass (แสดงทั้งฉบับจริงและยื่นสาเนาประกอบ 1 ฉบับ)

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม18
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 วันทาการ
นับตั้งแต่วันที่
ยื่นเอกสาร
50 นาที
โดยประมาณ

6,250 –
13,270

สภาหอการค้า
แห่งประเทศ
ไทย
เจ้าหน้าที่
ศุลกากร
ประจาด่าน
ศุลกากร

ไม่มี

นาของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องไม่เกินอายุของเอกสาร A.T.A. Carnet (1 ปีนับจากวันที่ออกเอกสาร)
4
นาของออกนอกราชอาณาจักร
ยื่นเอกสารแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (RE-EXPORTATION
1 วันทาการ
ไม่มี
สานักงานหรือ
โดยกรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร COUNTERFOIL) และใบสาคัญคูต่ ้นขั้ว (RE-EXPORTATION VOUCHER) ที่
ด่านศุลกากรที่
และออกเลขที่ ย กเว้ น อากรหรื อ กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ ณ สานักงานหรือ
ส่งออก
เลขที่ ชาระอากร (ถ้ า มี ) แล้ ว มอบ ด่านศุลกากรที่ส่งออก
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ลาดับ

การปฏิบัติ

เอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปทาการ
ชาระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับ
ส่ ว นตรวจสิ น ค้ า เพื่ อ รั บ สิ น ค้ า ออก
จากอารักขาศุลกากร
5
ขอคืนเงินค้าประกัน
นาเอกสารคืนให้กับฝ่าย A.T.A.
Carnet ของสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยเพื่อขอรับเงินค้าประกัน
คืน
ที่มา : คณะผู้วิจัย

เอกสารที่ใช้

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

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม18
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่คืน
เงินค้าประกัน
ให้ภายใน 10
วันทาการ

แบบฟอร์มชุด
ละ 250 บาท

สภาหอการค้า
แห่งประเทศ
ไทย

ข้อมูล
1. Website ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2. คู่มือสาหรับประชาชน : การปฏิบตั ิพิธีการนาเข้าชั่วคราว โดยใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet), ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ กระทรวงการคลัง
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ขั้นตอน B1: การนาเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยผ่านคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ (คสท.)
สาหรับของที่ต้องได้รับอนุญาต/แจ้งก่อนการนาเข้า
ลาดับ

การปฏิบัติ

1

ขออนุญาต/แจ้งต่อหน่วยงาน
ภายในประเทศก่อนการนาเข้า

2

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คสท. และ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจา คสท.

19

เอกสารที่ใช้
ตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกาหนด

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

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม19
(บาท)

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

คาร้องขอนาของเข้าร่วมแสดงใน คสท. เป็นการชั่วคราว
ใบขนสินค้าขาเข้า
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)
เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ
พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่
นาของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 60 วัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

คสท., กรม
ศุลกากร

ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
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ลาดับ

การปฏิบัติ

3

กรณีผู้นาเข้าประสงค์จะส่งของกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรภายหลัง
จบงาน
นาของออกจาก คสท.

4

แจ้งหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต

5

หากไม่มีข้อห้ามจาหน่ายซึ่งเป็น
เงื่อนไขในการขอนาเข้า สามารถ
ดาเนินการได้ โดยเสียภาษีอากร
ทั้งหมด
หากมีเงื่อนไขห้ามจาหน่ายหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่อนุญาต
ให้จาหน่าย ผู้นาเข้าไม่สามารถ
จาหน่ายสินค้าได้

เอกสารที่ใช้
1.
2.
3.
4.
5.

ใบขนสินค้าขาออก
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)
เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับพร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
1. สาเนาใบขนสินค้าขาออก
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
3. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
4. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
กรณีที่ผู้นาเข้าประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจบงาน
1. คาร้อง/หนังสือชี้แจง
2. สาเนาใบขนสินค้าขาเข้า
3. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
5. บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)
6. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับพร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม19
(บาท)

45 – 60 นาที

ไม่มี
ค่าธรรมเนียม

ตามที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กาหนด

ตามที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กาหนด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน
การอนุญาต/
แจ้ง

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

กรมศุลกากร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คสท., กรม
ศุลกากร
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ลาดับ
6

การปฏิบัติ

กรณีหน่วยงานที่อนุญาตนาเข้า
อนุญาตให้จาหน่ายสินค้าได้ แต่ตอ้ ง
แจ้งให้หน่วยงานทราบก่อน ผู้นาเข้า
ต้องดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่
อนุญาตเกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้า
ด้วย
ที่มา : คณะผู้วิจัย

เอกสารที่ใช้
ตามที่หน่วยงานที่อนุญาตกาหนด

ระยะเวลา
ที่ใช้
ตามที่
หน่วยงานที่
อนุญาต
กาหนด

ค่าธรรมเนียม19
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตามที่หน่วยงาน หน่วยงานที่
ที่อนุญาต
รับผิดชอบใน
กาหนด พร้อม การอนุญาต
ค่าปรับ (หากมี)

5 - 27

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ขั้นตอน B2 : การนาเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยผ่านคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ (คสท.)
สาหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนการนาเข้า
ลาดับ
1

2

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คสท. และ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจา คสท.

ระยะเวลา
ที่ใช้

1. คาร้องขอนาของเข้าร่วมแสดงใน คสท. เป็นการชั่วคราว
45 – 60 นาที
2. ใบขนสินค้าขาเข้า
3. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
5. บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
นาของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการโดยอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 60 วัน
กรณีผู้นาเข้าประสงค์จะส่งของกลับ 1. ใบขนสินค้าขาออก
45 – 60 นาที
ออกไปนอกราชอาณาจักรภายหลัง 2. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
3. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
จบงาน
4. บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่

ค่าธรรมเนียม20
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไม่มี
ค่าธรรมเนียม
(ไม่รวม
ค่าบริการของ
คสท. แต่ละ
แห่ง)

คสท., กรม
ศุลกากร

ไม่มี
ค่าธรรมเนียม

คสท., กรม
ศุลกากร

กรณีที่ผู้นาเข้าประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจบงาน

20

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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ลาดับ
3

การปฏิบัติ
แจ้ง คสท. และ กรมศุลกากรโดย
เสียภาษีอากรทั้งหมด

เอกสารที่ใช้
1. คาร้อง/หนังสือชี้แจง
2. สาเนาใบขนสินค้าขาเข้า
3. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
5. บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่

ค่าธรรมเนียม20
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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

กรมศุลกากร

ระยะเวลา
ที่ใช้

ที่มา : คณะผู้วิจัย
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ขั้นตอน C1 : การนาเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการตามวิธีปกติ
สาหรับของที่ต้องได้รับอนุญาต/แจ้งก่อนการนาเข้า
ลาดับ

การปฏิบัติ

1

ขออนุญาต/แจ้งต่อหน่วยงาน
ภายในประเทศก่อนการนาเข้า

2

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาด่าน

เอกสารที่ใช้
ตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกาหนด

1.
2.
3.
4.

5.

21

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม21
(บาท)

อย่างน้อย
ตามที่หน่วยงาน
1 เดือนล่วงหน้า ที่รับผิดชอบ
ก่อนวันนาเข้า
กาหนด
(ขึน้ อยู่กับ
ระยะเวลาการ
ขออนุญาตของ
แต่ละหน่วยงาน)
ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูล 45 – 60 นาที
ชาระค่าภาษี
ค้าเพิ่ม (กศก. 99/1) สาหรับการนาเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้น
อากรทั้งหมด
สินค้าที่กรมศุลกากรกาหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอื่น
(ขาเข้า)
ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB )
บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
เอกสารอย่างอื่น หมายถึง เอกสารหรือคาสาแดงเกี่ยวกับการนาเข้าหรือ
การซื้อขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศทาขึ้นและส่งมาให้หรือ
ซึ่งสาแดงการเสนอและสนองในการซื้ อขายของหรือเอกสารการติดต่อ
ระหว่างผู้ส่งของและผู้นาของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาของเข้า
เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น
ใบอนุญาตนาเข้ าหรือเอกสารอื่ นใด กรณีที่ของนาเข้า นั้นเป็น ของต้อ ง
กากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

กรมศุลกากร

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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ลาดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม21
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45 – 60 นาที

ชาระค่าภาษี
อากรสาหรับ
การส่งออก
(ขาออก)

กรมศุลกากร

6. กรณีน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป 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. ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตรา
อากร)
10. เอกสารที่จาเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งาน
ของสินค้า Catalogue
11. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
12. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
13. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
3

กรณีผู้นาเข้าประสงค์จะส่งของกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรภายหลัง
จบงาน

1.
2.
3.
4.
5.

นาของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
ใบขนสินค้าขาออก
สาเนาเอกสารของขั้นตอนลาดับที่ 2 ข้างต้นทั้งหมด
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
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ลาดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ค่าธรรมเนียม21
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตามที่หน่วยงาน ตามที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบ
กาหนด
กาหนด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน
การอนุญาต/
แจ้ง

ตามที่หน่วยงาน ตามที่หน่วยงาน
ที่อนุญาต
ที่อนุญาต
กาหนด พร้อม
กาหนด
ค่าปรับ (หากมี)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน
การอนุญาต

ระยะเวลา
ที่ใช้

เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
4

แจ้งหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต

5

กรณีหน่วยงานที่อนุญาตนาเข้า
อนุญาตให้จาหน่ายสินค้าได้ แต่ตอ้ ง
แจ้งให้หน่วยงานทราบก่อน หรือ
ดาเนินการขอใบอนุญาตจาหน่าย
หรือใบอนุญาตประเภทอื่นก่อน
ผู้นาเข้าต้องดาเนินการแจ้ง
หน่วยงานที่อนุญาตเกี่ยวกับการ
จาหน่ายสินค้าด้วย

1.
2.
3.
4.

สาเนาใบขนสินค้าขาออก
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
กรณีที่ผู้นาเข้าประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจบงาน
ตามที่หน่วยงานที่อนุญาตกาหนด

ที่มา : คณะผู้วิจัย

5 - 32

โครงการศึกษาวิจยั กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานไมซ์

ขั้นตอน C2 : การนาเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการตามวิธีปกติ
สาหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนการนาเข้า
ลาดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

1

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาด่าน

1. ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูล
ค้าเพิ่ม (กศก. 99/1) สาหรับการนาเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้น
สินค้าที่กรมศุลกากรกาหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอื่น
2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB )
3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
4. เอกสารอย่างอื่น หมายถึง เอกสารหรือคาสาแดงเกี่ยวกับการนาเข้าหรือ
การซื้อขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศทาขึ้นและส่งมาให้หรือ
ซึ่งสาแดงการเสนอและสนองในการซื้อขายของหรือเอกสารการติดต่อ
ระหว่างผู้ส่งของและผู้นาของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาของเข้า
เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น
5. ใบอนุญาตนาเข้ าหรือเอกสารอื่ นใด กรณีที่ของนาเข้า นั้นเป็ น ของต้อ ง
กากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. กรณีนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป 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

ค่าธรรมเนียม22
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45 – 60 นาที

ชาระค่าภาษี
อากรทั้งหมด
(ขาเข้า)

กรมศุลกากร

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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ลาดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม22
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45 – 60 นาที

ชาระค่าภาษี
อากรสาหรับ
การส่งออก
(ขาออก)

กรมศุลกากร

9. ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตรา
อากร)
10. เอกสารที่จาเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งาน
ของสินค้า Catalogue
11. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
12. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
13. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
2

กรณีผู้นาเข้าประสงค์จะส่งของกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรภายหลัง
จบงาน

นาของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
1. ใบขนสินค้าขาออก
2. สาเนาเอกสารของขั้นตอนลาดับที่ 2 ข้างต้นทั้งหมด
3. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
5. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่

กรณีที่ผู้นาเข้าประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจบงานสามารถจาหน่ายได้เลยโดยไม่ต้องดาเนินการด้านภาษีอากรอีก
ที่มา : คณะผู้วิจัย
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ขั้นตอน D1 : การนาเข้าโดยสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บน
สาหรับของที่ต้องได้รับอนุญาต/แจ้งก่อนการนาเข้า
ลาดับ

การปฏิบัติ

1

ขออนุญาต/แจ้งต่อหน่วยงาน
ภายในประเทศก่อนการนาเข้า

2

ผู้นาเข้าหรือตัวแทนยื่นคาร้อง ใบขน
สินค้า พร้อมเอกสารประกอบ

23

เอกสารที่ใช้
ตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกาหนด

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

ใบขนสินค้าขาเข้า ประกอบด้วยต้นฉบับและสาเนา 1 ฉบับ
ใบตราส่งสินค้า
บัญชีราคาสินค้า
ใบสั่งปล่อย (กศก.100/1)
แบบธุรกิจต่างประเทศ กรณีสินค้านาเข้ามีราคา CIFเกิน 500,000 บาท
บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสาหรับสินค้าควบคุมการนาเข้า
คาร้องขอยกเว้นอากรและขอทาทัณฑ์บนของผู้นาเข้า โดยใช้หนังสือของ
บริษัทผู้นาเข้า ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ประเภท ของที่นาเข้า วัตถุประสงค์การนาเข้า

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม23
(บาท)

อย่างน้อย
ตามที่หน่วยงาน
1 เดือนล่วงหน้า ที่รับผิดชอบ
ก่อนวันนาเข้า
กาหนด
(ขึน้ อยู่กับ
ระยะเวลาการ
ขออนุญาตของ
แต่ละหน่วยงาน)
ใช้เวลาอนุมัติ
ชาระค่าภาษี
ประมาณ 7 วัน อากรทั้งหมด
ทาการ
(ขาเข้า)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

ฝ่ายเอกสิทธิ์
และส่งเสริม
การลงทุน
ส่วนการ
นาเข้า ณ
สานักงานหรือ
ด่านศุลกากรที่
นาเข้า

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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ลาดับ

3

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม23
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถานที่และระยะเวลาในการจัด ประชุมหรืองานแสดงสินค้า
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีการประชุมระหว่างประเทศ)
10. หนังสือรับรองของผู้จัดการประชุมและหนังสือรับรองของเจ้าของสถานที่
จัดงาน แสดงสินค้าระหว่างประเทศ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ)
11. ใบอนุญาตนาเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีที่ของนาเข้านั้นเป็นของต้อง
กากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. กรณีนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กึ่งสาเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และ
สินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสาร
ใบรับรองการวิเคราะห์ของผูผ้ ลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือ
เอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)
13. เอกสารที่จาเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งาน
ของสินค้า Catalogue
14. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
15. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
16. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับพร้อมเอกสารตัวจริงเพื่อแสดง
แก่เจ้าหน้าที่
นาของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
1. ผู้นาเข้าหรือตัวแทนนาหลักประกัน (เงินสดหรือ ธนาคารค้าประกัน) ไปชาระที่ฝ่ายบัญชีและอากร
2. ผู้นาเข้าหรือตัวแทนนาหลักฐานการวางประกันไปแสดงต่อส่วนตรวจสินค้าเพื่อ ขอรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
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ลาดับ
4

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ส่งของกลับออกไปนอก
1. ใบขนสินค้าขาออก
ราชอาณาจักรภายหลังจบงาน
2. สาเนาเอกสารของขั้นตอนลาดับที่ 2 ข้างต้นทั้งหมด
ขอรับหนังสือค้าประกันฯคืนที่ด่าน 3. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
ศุลกากร
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
5. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม23
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45 – 60 นาที

ไม่มี

ด่านศุลกากร

ที่มา : คณะผู้วิจัย
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ขั้นตอน D2 : การนาเข้าโดยสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บน
สาหรับของที่ไม่ต้องได้รับอนุญาต/ไม่ต้องแจ้งก่อนการนาเข้า
ลาดับ

การปฏิบัติ

1

ผู้นาเข้าหรือตัวแทนยื่นคาร้อง ใบ
ขนสินค้า พร้อมเอกสารประกอบ

24

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

ระยะเวลา
ที่ใช้

ใบขนสินค้าขาเข้า ประกอบด้วยต้นฉบับและสาเนา 1 ฉบับ
ใช้เวลาอนุมัติ
ใบตราส่งสินค้า
ประมาณ 7 วัน
บัญชีราคาสินค้า
ทาการ
ใบสั่งปล่อย (กศก.100/1)
แบบธุรกิจต่างประเทศ กรณีสินค้านาเข้ามีราคา CIFเกิน 500,000 บาท
บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสาหรับสินค้าควบคุมการนาเข้า
คาร้องขอยกเว้นอากรและขอทาทัณฑ์บนของผู้นาเข้า โดยใช้หนังสือของ
บริษัทผู้นาเข้า ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ประเภท ของที่นาเข้า วัตถุประสงค์การนาเข้า
สถานที่และระยะเวลาในการจัด ประชุมหรืองานแสดงสินค้า
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีการประชุมระหว่างประเทศ)
10. หนังสือรับรองของผู้จัดการประชุมและหนังสือรับรองของเจ้าของสถานที่
จัดงาน แสดงสินค้าระหว่างประเทศ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ)
11. ใบอนุญาตนาเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีที่ของนาเข้านั้นเป็นของต้อง
กากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. กรณีนาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กึ่งสาเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และ
สินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรอง

ค่าธรรมเนียม24
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชาระค่าภาษี
อากรทั้งหมด
(ขาเข้า)

ฝ่ายเอกสิทธิ์
และส่งเสริม
การลงทุน
ส่วนการนาเข้า
ณ สานักงาน
หรือด่าน
ศุลกากรที่
นาเข้า

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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ลาดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม24
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไม่มี

ด่านศุลกากร

การวิเคราะห์ของผูผ้ ลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร
รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(Material Safety Data Sheet)
13. เอกสารที่จาเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งาน
ของสินค้า Catalogue
14. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
15. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
16. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับพร้อม เอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
2
3

นาของออกแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
1. ผู้นาเข้าหรือตัวแทนนาหลักประกัน (เงินสดหรือ ธนาคารค้าประกัน) ไปชาระที่ฝ่ายบัญชีและอากร
2. ผู้นาเข้าหรือตัวแทนนาหลักฐานการวางประกันไปแสดงต่อส่วนตรวจสินค้าเพื่อ ขอรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
ส่งของกลับออกไปนอก
1. ใบขนสินค้าขาออก
45 – 60 นาที
ราชอาณาจักรภายหลังจบงาน
2. สาเนาเอกสารของขั้นตอนลาดับที่ 1 ข้างต้นทั้งหมด
ขอรับหนังสือค้าประกันฯคืนที่ด่าน 3. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
ศุลกากร
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
5. เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
เป็นต้น
เอกสารทั้งหมดให้เตรียมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเอกสารตัวจริงเพื่อ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
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ลาดับ

การปฏิบัติ

เอกสารที่ใช้

4

แจ้งหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
(กรณีใบอนุญาตระบุให้ต้องแจ้ง/
ได้รับอนุญาตก่อนการส่งกลับ)

1.
2.
3.
4.

5

1. กรณีผู้นาเข้าขอชาระ ค่าภาษี
อากรก่อนวันที่สัญญาประกัน
และทัณฑ์บนที่ทาไว้กับ กรม
ศุลกากรจะหมดอายุ

1.
2.
3.
4.

2. กรณีผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับ
ออกไปจนพ้นอายุสัญญา
ประกันและทัณฑ์บนที่ทาไว้

1.
2.
3.
4.

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าธรรมเนียม24
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สาเนาใบขนสินค้าขาออก
ตามที่หน่วยงาน ตามที่หน่วยงาน หน่วยงานที่
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดาเนินการ/ผู้รับมอบอานาจ
ที่รับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบใน
หนังสือมอบอานาจ (กรณีเป็นผูร้ ับมอบอานาจ)
กาหนด
กาหนด
การอนุญาต/
เอกสารแสดงการอนุญาต เช่น ใบอนุญาต, ใบทะเบียน, หนังสือรับแจ้ง
แจ้ง
เป็นต้น
กรณีที่ผู้นาเข้าประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจบงาน
สาเนาใบขนสินค้าขาเข้า
ไม่ระบุ
ชาระภาษีอากร ด่านศุลกากร
สาเนาเอกสารของขั้นตอนลาดับที่ 1 ข้างต้น ทั้งหมด
ตามสภาพ ราคา
สาเนาเอกสารการวางประกัน (หนังสือค้าประกันฯ)
และอัตราอากร
หนังสือมอบอานาจ
ที่เป็นอยู่ในวัน
นาเข้า รวมทั้ง
เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย
สาเนาใบขนสินค้าขาเข้า
ไม่ระบุ
บังคับตาม
ด่านศุลกากร
สาเนาเอกสารของขั้นตอนลาดับที่ 1 ข้างต้น ทั้งหมด
สัญญาประกัน
สาเนาเอกสารการวางประกัน (หนังสือค้าประกันฯ)
และทัณฑ์บน
หนังสือมอบอานาจ
(ริบเงินประกัน)
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ลาดับ
6

การปฏิบัติ

กรณีหน่วยงานที่อนุญาตนาเข้า
อนุญาตให้จาหน่ายสินค้าได้ แต่
ต้องแจ้งให้หน่วยงานทราบก่อน
หรือดาเนินการขอใบอนุญาต
จาหน่ายหรือใบอนุญาตประเภท
อื่นก่อน ผู้นาเข้าต้องดาเนินการ
แจ้งหน่วยงานที่อนุญาตเกี่ยวกับ
การจาหน่ายสินค้าด้วย
ที่มา : คณะผู้วิจัย

เอกสารที่ใช้
ตามที่หน่วยงานที่อนุญาตกาหนด

ระยะเวลา
ที่ใช้
ตามที่หน่วยงาน
ที่อนุญาต
กาหนด

ค่าธรรมเนียม24 หน่วยงานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
ตามที่หน่วยงาน หน่วยงานที่
ที่อนุญาต
รับผิดชอบใน
กาหนด พร้อม การอนุญาต
ค่าปรับ (หากมี)
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5.2 กระบวนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยของนักเดินทางไมซ์ในงาน The Grand METALEX 2016
การเดินทางเข้าราชอาณาจักรของนักเดินทางไมซ์เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตรา (Visa) และในบางกรณี
เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตทางาน (Work Permit) ดังนั้น นักเดินทางไมซ์จึงมีกระบวนการที่แตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สาหรับงาน The Grand METALEX 2016 เป็นงานแสดง
สินค้า (Exhibition) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ผู้รับจ้างติดตั้งบูธแสดงสินค้าและกิจกรรมอื่น
(Contractor) ผู้เข้าชมงาน (Visitor) ผู้ซื้อสินค้า (Buyer) ที่เป็นคนต่างชาติ
5.2.1 ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) และผู้รับจ้าง (Contractor)
ขั้น ตอนแรกส าหรั บ การเตรี ย มการเข้ ามาในราชอาณาจัก รไทยของนัก เดิ นทางไมซ์ ทุก กลุ่ ม คื อ การ
พิจารณาวัตถุประสงค์การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของตน สาหรับผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) และผู้รับจ้าง
ติดตั้งบูธแสดงสินค้าและกิจกรรมอื่น (Contractor) นั้น ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
นิยามการทางานว่า “การทางานโดยใช้กาลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม”
เป็นการนิยามการทางานอย่างกว้าง ซึ่งรวมถึงการเข้ามาแสดงสินค้าของผู้แสดงสินค้าและการติดตั้งบูธของผู้รับจ้างฯ
ดังนั้น เมื่อผู้แสดงสินค้าและผู้รับจ้างฯ มีวัตถุประสงค์การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการทางาน จึงจาเป็นต้อง
ขอรับการตรวจลงตราประเภททางาน (Non-immigration B visa) และขอใบอนุญาตทางาน (Work Permit) โดย
ไม่ต้องพิจารณาว่า ตนถือสัญชาติที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหรือไม่ เพราะการยกเว้นการตรวจลงตรา
ดังกล่าวมีเพื่อวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเท่านั้น
ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภททางาน (Non-immigration B) และการขอใบอนุญาต
ทางานของผู้แสดงสินค้าและผู้รับจ้างฯ รายละเอียดตามตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราประเภททางานและการขอใบอนุญาตทางาน
ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง
1. นายจ้ า งยื่ น แบบค าขอ ตท. 3 และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ณ กรมการจัดหางาน ดินแดง (กรณี
ที่ผู้แสดงสิ นค้าหรือผู้ รับจ้างฯ ไม่มีนายจ้างใน
ประเทศไทยสามารถให้ผู้ จัดงาน (Organizer)
ยื่นเอกสารแทนเสมือนเป็นนายจ้าง
ก่อนเดินทาง
2. ผู้ แ สดงสิ น ค้ า หรื อ ผู้ รั บ จ้ า งฯ ยื่ น เอกสาร ณ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
ตนพ านั ก หากไม่ มี ส ถานทู ตหรื อสถานกงสุ ล
ไทย สามารถยื่นเอกสารได้ ณ ประเทศใกล้เคียง
ที่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอานาจ

เอกสารที่จาเป็นต้องใช้
1. แบบคาขอ ตท. 3 ที่กรอกข้อมูลแล้ว โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doe.go.th
2. หนังสือรับรองการจ้างและสัญญาจ้าง
3. สาเนาหนังสือเดินทางผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ
4. สาเนาหลั ก ฐานการศึก ษาและประสบการณ์ก าร
ทางานของผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้าง
5. สาเนาทะเบียนนิติบุคคลไทยและสาเนาบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น
6. สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 10
1. หนังสือแจ้ งผลอนุญาตให้เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
เพื่อการทางาน จากกรมการจัดหางาน
2. ห นั ง สื อ จ า ก น า ย จ้ า งใน ป ร ะ เ ทศ ไท ย ชี้ แ จ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน พร้อมแนบเอกสาร
ของบริษัท อาทิ สาเนาทะเบียนนิติบุคคลไทย บัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ ไม่
สามารถเดินทางไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุล
ไทยที่ มี เ ขตอ านาจได้ ผู้ จั ด งาน (Organizer)
อาจทาหนังสือแจ้งให้สานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุม และนิท รรศการ (องค์ก ารมหาชน)
(สสปน.) ทาหนังสือแจ้งไปยังกรมการกงสุลเพื่อ
ขอยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้แสดงสินค้า
หรือผู้รับจ้างฯ ดังกล่าวได้
3. ผู้ แ สดงสิ น ค้ า หรื อ ผู้ รั บ จ้ า งฯ ยื่ น เอกสาร ณ
กรมการจัดหางาน ดินแดง ภายใน 30 วัน นับ
แต่ วั น ที่ เ ดิ น ทางเข้ า ประเทศไทยเพื่ อ ขอ
ใบอนุ ญ าตท างาน ทั้ ง นี้ ผู้ แ สดงสิ น ค้ า และผู้
รับจ้างฯ สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นฯ ทาการ
แทนได้
เดินทางถึง
ประเทศไทย

(ในกรณีที่ผู้แ สดงสินค้า และผู้รับ จ้า งฯ ไม่มี นายจ้ างใน
ประเทศไทย อาจใช้ สัญ ญาเช่า พื้ น ที่ แ สดงสิ นค้ า หรื อ
เอกสารอื่ นที่แ สดงวัตถุ ป ระสงค์ก ารเดินทางเข้ า มาใน
ประเทศ แทนรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน)
3. รูปถ่าย
4. หนังสือเดินทางของผู้แสดงสินค้า

1. แบบคาร้อ งขอรับ ใบอนุญ าตทางาน ดาวโหลดได้
จากเว็บไซต์ www.doe.go.th
2. สาเนาหนังสือเดินทางผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ
3. ส า เ น า ห ลั ก ฐ า น ก า ร อ นุ ญ า ต ใ ห้ เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักรเพื่อการทางาน จากกรมการจัดหางาน
4. ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าผู้ยื่นคาขอไม่เป็นบุคคล
วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรค
เท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม โรคติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้า ยแรง และ
โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าว ติดอากรแสตมป์
10 บาท และส าเนาบั ตรประชาชนของผู้รับ มอบ
อานาจ ( กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นขอด้วยตนเอง)
ในกรณี ที่ผู้ แ สดงสิน ค้า หรื อ ผู้ รับ จ้ า งฯ มอบอ านาจให้
บุ คคลอื่ นยื่นเอกสารแทนเพื่อ ขอใบอนุญ าตทางาน ผู้
แสดงสิ น ค้ า หรื อ ผู้ รั บ จ้ า งฯ จะต้ อ งไปรั บ ใบอนุ ญ าต
ทางานด้วยตัวเอง หากไม่สามารถดาเนินการได้ กรมการ
จัดหางานมีบริการส่งมอบใบอนุญาตทางานนอกสถานที่

5.2.2 ผู้เข้าชมงาน (Visitor) และผู้ซื้อสินค้า (Buyer)
ส าหรั 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
ราชอาณาจักรที่เข้าข่ายนิยามการทางานตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 แต่เมื่อวันที่ 6
มีนาคม พ.ศ. 2558 กรมการจัดหางานได้ออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกิจกรรมที่ไม่ข่ายเป็น การทางาน
ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีนัก เดินทาง
ต่างชาติเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่ใช่การทางานตามนิยามของ พรบ.ฯ
(1)
(2)
(3)
(4)

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา
กิจกรรมการเข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า
กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและวิชาการ
กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค
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(5) กิจกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า
(6) กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตน
ดังนั้น ตามประกาศฯ การเข้าชมงานแสดงสินค้าของผู้เข้าชมงาน (Visitor) และการซื้อสินค้าในงานแสดง
สินค้าของผู้ซื้อสินค้า (Buyer) จึงไม่ใช่การทางานตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อสิ นค้าสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) เพื่อ
เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยได้ และไม่จาเป็นต้องขอใบอนุญาตทางาน
ทั้ง นี้ หากผู้เ ข้า ชมงานและผู้ซื้อสิน ค้า มีสัญ ชาติป ระเทศที่ไ ด้รับ การยกเว้น การตรวจลงตราสามารถ
เดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยไม่จาเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา
คนชาติของประเทศที่ได้รั บ อนุ ญาตให้พานักในราชอาณาจักรโดยไม่จาเป็นต้องขอรับการตราลงตรา
ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist visa) ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผ.30) มี 48 ประเทศ 1 เขต
เศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บาห์เรน บรูไน แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศสเยอรมัน กรีซ ฮ่องกง ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น คูเวต
ลิก เตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ 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 กลุ่มตามระยะเวลาที่อนุญาตให้พานักในประเทศ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้รับอนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 14 วัน ได้แก่ กัมพูชา และเมียนมา
กลุ่มที่ 2 ได้รับอนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ได้แก่ ฮ่องกง สปป.ลาว มาเก๊า
มองโกเลีย รัสเซีย และเวียดนาม
กลุ่มที่ 3 ได้รับอนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี
สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู
สาหรับผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อสินค้าที่มาจากประเทศอื่นที่ไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว
อาจขอรับการตรวจลงตราแบบ Visa on Arrival (VoA) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เดินทางเข้าประเทศได้
คนชาติจากประเทศดังต่อไปนี้ สามารถรับการตรวจลงตราแบบ VoA และพานักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่
เกิน 15 วัน ได้แก่ อัน ดอร์ ร า ไซปรั ส เอธิโ อเปีย อินเดีย คาซัคสถาน บัล แกเรีย ภูฏ าน จีน ลัตเวีย มัล ดีฟส์
มอริเชียส โรมาเนีย ยูเครน ลิทัวเนีย ซานมารีโน อุซเบกิสถาน ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวัน มอลตา

25

คนชาติบราซิล เกาหลีใต้ และเปรู ได้รับสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ใน
ขณะเดียวกัน ทั้ง 3 ประเทศก็มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดากับไทย ซึ่งมีผลให้คนชาติทั้งสามสามารถพานักใน
ราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
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ตารางที่ 5.6 สรุปการตรวจลงตรา (Visa) ของผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อสินค้าตามประเทศต้นทาง

ที่มา : กรมการกงสุล, กระทรวงการต่างประเทศ (2556)
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ตารางที่ 5.7 ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว
ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง
กรณีการขอวีซ่า ผู้เข้าชมงานหรือผู้ซื้อสินค้ายื่นเอกสาร ณ
ก่อนเดินทาง ณ สถานทู ต ไทยหรื อ สถานกงสุ ล ไทยใน
สอท. หรือ สอญ. ประเทศที ่ต นพ านัก หากไม่ม ีส ถานทูต
หรือสถานกงสุลไทย สามารถยื่นเอกสาร
ได้ ณ ประเทศใกล้เคียงที่มีสถานทูตหรือ
สถานกงสุลไทยที่มีเขตอานาจ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับจ้างฯ
ไม่ ส ามารถเดิ น ทางไปยั ง สถานทู ต หรื อ
สถานกงสุลไทยที่มีเขตอานาจได้ ผู้จัดงาน
ก่อน
( Organizer) อ า จ ท า ห นั ง สื อ แ จ้ ง ใ ห้
เดินทาง
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ทา
หนั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง กรมการกงสุ ล เพื่ อ ขอ
ยกเว้ น การตรวจลงตราส าหรั บ ผู้ แ สดง
สินค้าหรือผู้รับจ้างฯ ดังกล่าวได้
VoA
1. ผู้เข้าชมงานดาวโหลดแบบฟอร์ม VoA
จากเว็บไซต์ www.immigration.go.th
และกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวล่วงหน้า
VoA
2. ยื่ น เอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สถาน
เดินทางถึง
บิน
ประเทศไทย

เอกสารที่จาเป็นต้องใช้
1. หนังสือเดินทาง
2. สาเนาตั๋วโดยสารหรือ หลักฐานการ
จองที่ได้รับการยืนยันแล้ว
3. หนั ง สือ รั บ รองสถานะทางการเงิ น
จากธนาคาร
4. หนั ง สื อ รั บ รองการท างาน รวมถึ ง
ระบุ จุ ด ประสงค์ แ ละระยะเวลาใน
การเดินทาง

1. หนังสือเดินทาง
2. แบบฟอร์ม VoA ที่กรอกเรียบร้อย
แล้ว
3. ตั๋วเครื่องบินขาออกนอกประเทศที่
ยืนยันเที่ยวเดินทางแล้ว
4. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
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5.2.3 พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวกับนักเดินทางไมซ์
พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ดังนั้นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการทางานของคนต่างด้าวซึ่งรวมถึงนักเดินทาง
ไมซ์จึงเป็นไปตามพระราชกาหนดฯ
พระราชกาหนดฯ ยังคงนิยาม “การทางาน” เดิมตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
กล่ าวคือ “การใช้กาลั งกายหรื อความรู้ เ พื่อประกอบอาชี พหรื อประกอบการท างานด้ว ยประสงค์ค่ าจ้า งหรื อ
ประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นงานที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด” ทั้งนี้ ได้มีประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่องกิจ กรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็น การทางานตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว ที่ประกาศเมื่อวันที่
6 มีนาคม 2558 ระบุว่า เมื่อคนต่างด้าวเข้ามาทากิจกรรมดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการทางานตามพระราชบัญญัติการ
ทางานของคนต่างด้าว
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

การเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา
การเข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า
การเข้ามาเยี่ยมชมธุรกิจ หรือพบปะเจรจาธุรกิจ
การเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและวิชาการ
การเข้ารับฟังบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค
การซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตน

ประกาศกรมการจัดหางานฉบับนี้ จึง ยกเว้นการกิจกรรมของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการ ผู้ซื้อสินค้า (Buyer) และผู้ชมงานแสดงสินค้า (Visitor) ไม่ให้ถือเป็นการทางาน นักเดินทางไมซ์กลุ่มนี้จึงไม่
จ าเป็ น ต้ อ งขอรั บ การตรวจลงตราประเภทท างาน (non-immigration B) และขอใบอนุ ญ าตท างาน (Work
permit) แต่สาหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เป็นผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ผู้รับจ้าง (Contractor )และเป็นวิทยากร
ในงานประชุมวิชาการที่วัตถุประสงค์การเข้ามาในราชอาณาจักรไทยไม่ได้รับยกเว้นตามประกาศกรมการจัดหางาน
นักเดินทางไมซ์กลุ่มนี้จึงต้องขอรับการตรวจลงตราประเภททางานและขอใบอนุญาตทางาน
อย่างไรก็ตามตามพระราชกาหนดฯ มาตรา 59 กาหนดว่า “งานใดที่มิได้ห้ามไว้ในประกาศซึ่งออกตาม
ความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง คนต่างด้าวจะทาได้ต้องได้รับอนุญาตให้ทางานจากนายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่ง
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อทางานอันจาเป็นและเร่งด่วนตามที่
อธิบดีประกาศกาหนดซึ่งมีระยะเวลาทางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน แต่คนต่างด้าวจะทางานนั้นได้เมื่อได้มี
หนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ” ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้ออกประกาศเรื่องกาหนดงานอันจาเป็นเร่งด่ วน
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ระบุว่า ภายใต้มาตรา 59 ของพระราชกาหนดฯ งานดังต่อไปนี้ที่มีระยะเวลา
ทางานให้เสร็จสิ้นใน 15 วันให้ถือเป็นงานอันจาเป็นเร่งด่วน
(1) งานจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดสัมมนา
(2) งานบรรยายพิเศษด้านวิชาการ
(3) งานอานวยการด้านการบิน
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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) งานถ่ายทาภาพยนตร์และภาพนิ่ง
(15) งานคัดเลือกคนหาทางเพื่อจัดส่งไปทางานต่างประเทศ
(16) งานทดสอบฝีมือช่างเพื่อจัดส่งไปทางานต่างประเทศ
ดังนั้น ด้วยอานาจของพระราชกาหนดฯ และประกาศกรมการจัดหางานฯ ทาให้วิทยากร (speaker) ที่
บรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการ หรือผู้นาเสนอผลงานในงานวิชาการ ตลอดจนผู้จัดประชุม (Organizer)
ที่พานักอาศัยในประเทศไทยไม่เกิน 15 วัน ได้รับยกเว้นการขอใบอนุญาตทางาน เพราะถือว่ากิจกรรมที่กลุ่มคน
เหล่านี้เข้ามาทาในประเทศไทยถือเป็นงานอันจาเป็น เร่งด่วน
อย่างไรก็ดี วิทยากร ผู้นาเสนอผลงานวิชาการ และผู้จัดประชุมยังคงต้องขอรับการตรวจลงตราประเภท
ทางาน (Non-immigration B) และเมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรโดยต้องกรอกใบ ตท.10 (แบบหนังสือแจ้งการเข้า
มาทางานอันจาเป็นและเร่งด่วน) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จึงเป็นกฎหมายที่อานวยความ
สะดวกการเดินทางของนักเดินทางไมซ์ ในกลุ่มการประชุมวิชาการ (Convention) ซึ่งแต่เดิม นักเดินทางไมซ์กลุ่ม
นี้จะต้องขอใบอนุญาตทางาน เมื่อพิจารณาลักษณะงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่วัน การขอใบอนุญาต
ทางานย่อมก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่นักเดินทางไมซ์กลุ่มนี้ พระราชกาหนดฯ ฉบับนี้จึงเป็นปัจจั ยหนึ่งในการ
ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการในประเทศไทย ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสนับสนุนบทบาทของ
ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมวิชาการในภูมิภาคอาเซียน
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5.3 กรณีศึกษาการนาเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าของเกาหลีใต้
เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ได้พัฒนาระบบการอานวยสะดวกในการประกอบธุรกิจมาอย่าง
ต่อเนื่อง รายงาน Doing Business Report 2014 ซึ่งจัดทาโดยธนาคารโลก (World bank) ได้ยกกรณีตัวอย่างให้
Korean Single Window (KSW) เป็นระบบต้นแบบ (Best practice) ของระบบศุลกากรที่ เชื่อมโยงข้อมูลไว้
ณ จุดเดียว26 โดยระบุระยะเวลาการนาเข้าตาม KSW ว่าใช้เวลาดาเนินการเพียง 2 วัน ส่วนระยะเวลาการส่งออก
ใช้เวลาดาเนิน การเพีย ง 3 วัน ซึ่งมีประสิทธิภ าพกว่าระยะเวลาดาเนินการโดยเฉลี่ยของกลุ่ มประเทศสมาชิก
องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organization for Economic Co-operation and
Development : OECD) ดังนั้น การศึกษากระบวนการนาเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าของเกาหลีใต้
อาจสามารถเป็ น เกณฑ์ มาตรการ (Benchmark) ในการปรับ ปรุงระบบศุ ล กากรส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศไทยในอนาคต
กระบวนการนาเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าของเกาหลีใต้สามารถแบ่งออกตามวิธีการนาเข้าได้
3 ประเภท ดังนี้
(1) การนาเข้าสินค้าเพื่อขายในประเทศ (การนาเข้าตามพิธีการศุลกากรด้วยวิธีปกติ)
(2) การนาเข้าสินค้าชั่วคราวโดยใช้ A.T.A Carnet
(3) การนาเข้าสินค้าชั่วคราวในเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse)
(1) การนาเข้าสินค้าเพื่อขายในประเทศ (การนาเข้าด้วยวิธีปกติ)
การนาเข้าสินค้าเพื่อขายในประเทศ (การนาเข้าสินค้าด้วยวิธีปกติ) ใช้ในกรณีที่ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor)
ต้องการขายสินค้าที่นามาจัดแสดงในเกาหลีใต้ ซึ่งอาจเป็นการขายล่วงหน้าก่อนงานแสดงสินค้าหรือหลังจบงาน
แสดงสินค้า การน าเข้าสินค้าเพื่อขายในประเทศสามารถใช้วีธีการนาเข้าปกติโดยผ่านระบบศุล กากรจุดเดียว
(Korean Single Window) ซึ่งให้บริการทั้งกรณีที่สินค้าดังกล่าวต้องขออนุญาตนาเข้าเป็นการเฉพาะหรือไม่ต้อง
ขออนุญาต
เมื่อสินค้ามาถึงด่านศุลกากร สินค้าจะถูกพักไว้ ณ คลังสินค้าทัณฑ์บนของศุลกากรเพื่อกระทาพิธีการ
ศุลกากร โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ คือ การตรวจสอบสินค้าว่าตรงกับระหัส HS Code ที่แสดงในใบขน
หรือไม่ การตรวจสอบเอกสารเพื่อรับสินค้า การชาระภาษีอากร เป็นต้น ทั้งนี้หากสินค้าไม่จาเป็นต้องมีใบอนุญาต
นาเข้าเป็ น การเฉพาะ สามารถผ่ านกระบวนการศุลกากรโดยชาระภาษีอากร และสามารถนาสิ นค้าออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บนของศุลกากรได้
สาหรับสินค้าที่ต้องขออนุญาตนาเข้า ผู้นาเข้าสินค้าสามารถยื่นเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตนาเข้าพร้อม
กับเอกสารที่ใช้แสดงเพื่อการนาเข้าสินค้าได้ในคราวเดียวกัน เนื่องจากระบบ KSW เป็นการให้บริการจุดเดียวที่
สามารถเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ อ อกใบอนุ ญาตจ านวน 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
อนุญาตนาเข้าให้กับผู้นาเข้า เมื่อได้รับใบอนุญาตนาเข้าสินค้าแล้ว ผู้นาเข้าสามารถกระทาพิธีศุลกากรและนา
สินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนของศุลกากรได้
แผนภาพที่ 5.1 แผนภาพกระบวนการนาเข้าสินค้าเพื่อขายในประเทศ (การนาเข้าวิธีปกติ)

ที่มา : Korea Customs (2011)
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(2) การนาเข้าสินค้าชั่วคราวโดยใช้ A.T.A Carnet
การนาสินค้าชั่วคราวโดยใช้ A.T.A Carnet เป็นการยกเว้นพิธีการศุลกากรการนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อจัด
แสดงในงานแสดงสินค้าและส่งสินค้ากลับออกนอกเกาหลีใต้หลังจากจบงานแสดงสินค้า สินค้าที่สามารถนาเข้า
ชั่วคราวโดยใช้ A.T.A Carnet ได้แก่ เครื่องมือวิชาชีพ (Professional equipment) สินค้าตัวอย่างในเชิงพาณิชย์
(Commercial sample) สินค้าที่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific purpose) เป็นต้น ซึ่งกระบวนการนาเข้า
สินค้าด้วย A.T.A Carnet ในเกาหลีใต้จะเหมือนกับกรณีการนาเข้าด้วย A.T.A Carnet ในประเทศไทย ที่จะต้อง
ติดต่อสภาหอการค้าประเทศต้นทาง (country of origin) เพื่อกรอกแบบฟอร์ม A.T.A Carnet ณ ประเทศต้นทาง
ก่อนที่จะส่งสินค้ามา ณ ด่าน ในประเทศเกาหลีใต้
(3) การนาเข้าสินค้าชั่วคราวในเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse)
คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse) ของเกาหลีใต้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
(1) Designated bonded warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บนที่เป็นของรัฐ หรือของเอกชน ซึ่งตั้งอยู่
ณ ด่านที่สินค้ามาถึง ซึ่งมักจะตั้งอยู่ที่ท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพักสินค้ารอการตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ซึ่งสินค้าสามารถพักไว้ในคลังสินค้าได้ไม่เกิน 6 เดือน
(2) Licensed bonded warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บนที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ และเป็นเขตปลอดภาษี
อากรเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต ก่อสร้าง หรือการแสดงสินค้า สาหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการแสดงสินค้า
จะตั้งอยู่ที่เดียวกับสถานที่จัดแสดงสินค้า ซึ่งเมื่องานแสดงสินค้าจบลง สินค้าที่อยู่ในเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนต้อง
ส่งออกนอกเกาหลีใต้ หรือชาระค่าภาษีอากร เพื่อนาสินค้าออกจากเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายในประเทศ
(3) General bonded warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บนที่อยู่ใ นเขตส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก จึงถือเป็นเขตปลอดภาษีอากร
การเลือกวิธีการนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทและจานวนของ
สินค้าที่นาเข้า ตลอดจนการขายสินค้าหลังจากจบงานแสดงสินค้า สาหรับสินค้ าที่มีขนาดไม่ใหญ่และมีจานวนไม่
มากและผู้แสดงสินค้าไม่ประสงค์จะขายสินค้าภายหลังจากจบงานแสดงสินค้า ผู้แสดงสินค้าสามารถเลือกนาเข้า
สินค้าโดยใช้ A.T.A Carnet หรือ คลังสินค้าทัณฑ์บน เนื่องจากมีสินค้าที่นาเข้าโดยใช้ 2 วิธีการนี้จะได้รับยกเว้น
การทาพิธีการศุลกากรและการขออนุญาตนาเข้า ทาให้กระบวนการนาเข้าสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็ว
เมื่อเปรียบเทียบการนาเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้า ของเกาหลีใต้กับประเทศไทยแล้ว พบว่า
การที่ประเทศเกาหลีใต้ปรับใช้ระบบ KSW ตั้งแต่ปี 2549 และได้ขยายการเชื่อมโยงหน่วยงานที่มีอานาจในการ
ออกใบอนุญาตนาเข้าสินค้าประเภทเข้าด้วยกัน ทาให้กระบวนการอานวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้แสดงสินค้ามีความยืนหยุ่น (Flexibility) ในการเลือกวิธีการนาเข้าสินค้าที่เหมาะสมกับงานแสดง
สินค้าของตน ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศไทยควรนามาปรับใช้ โดยปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับใช้ ระบบศุลกากร
ณ จุดเดียว (Thailand Single Window) แล้วแต่จานวนหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงกันภายใต้ Thailand Single
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Window มีจานวนจากัด ซึ่งทาให้ผู้นาเข้าสินค้าต้องดาเนินการติดต่อแต่ล ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง อัน
ก่อให้เกิดต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการเพิ่มหน่วยงานที่สามารถทางานเชื่อมโยงกันภายใต้
Thailand Single Window ให้เพิ่มมากขึ้น และนาเอาระบบออนไลน์มาใช้กับการนาเข้าแบบ A.T.A Carnet เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่การนาเข้าสินค้าชั่วคราว
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บทที่ 6
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้า The Grand METALEX 2016
งาน The Grand METALEX 2016 เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการระดับ
ภูมิภาคเอเชีย มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจาก 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการจัดงานในปี 2559 เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ที่ผ่านมาซึ่งประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดงานนี้
บางประการซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(1) พิธีการศุลกากรสาหรับการนาเข้าสินค้ามาแสดงภายในงาน The Grand METALEX 2016 ไม่
พบว่ามีปัญหาอุปสรรคมากนัก เนื่องจากผู้ร่วมแสดงสินค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ มีโรงงานผลิตสินค้า
หรือมีคู่ค้ากับผู้ประกอบการในประเทศไทยอยู่แล้ว อีกทั้งยังเคยเข้าร่วมงานนี้ในปีก่อน ๆ อยู่บ้าง เนื่องจากเป็น
งานที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ทั้งผู้จัดงานและผู้แสดงสินค้าต่างมีประสบการณ์ในกระบวนการต่าง ๆ เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ สินค้าที่นามาแสดงในงานนี้ไม่ใช่สินค้าที่นาเข้ามาเพื่อแสดงโดยเฉพาะ แต่เป็นสินค้าที่ได้มีการผลิต
และจาหน่ายแล้ว เพียงแต่ว่า อาจจะมีบางรายการที่นามาเปดดตัวครั้งแรกภายในงาน เพื่อ จาหน่ายในประเทศ
ไทยต่อไป ซึ่งก็ไม่จาเป็นต้องดาเนินการพิธีการศุลกากรด้วยวิธีการพิเศษสาหรับการนาเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดง
เท่านั้น
ผู้ แสดงสิ น ค้าที่ ต้องมีการน าเข้า สิ นค้ าเพื่ อจัด แสดงภายในงานนี้ ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เป็น สิ นค้ าที่ไ ด้
จาหน่ายล่วงหน้าไว้แล้ว หรือสินค้าที่ต้องมีการนาเข้ามาใช้ในประเทศไทยอยู่แล้ว (ไม่ต้องการส่งออกสินค้านั้น
ภายหลังการจัดงาน) จาเป็นต้องใช้กระบวนการนาเข้าสินค้าโดยผ่านพิธีการศุลกากรตามปกติ ทั้งนี้ ผู้แสดง
สินค้าจาเป็นต้องมีการวางแผนล่ วงหน้าประมาณ 5 - 6 เดือน หรือมากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่รับทราบเงื่อนไขหรือ
ข้อจากัดดังกล่าว
สาหรับผู้ประกอบการที่นาเข้าสินค้าสาหรับการแสดงสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถดาเนินการ
กระบวนการศุล กากรด้วยวิธีพิเศษได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) การใช้เอกสาร เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ ( A.T.A. Carnet)
และ 2) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้แสดงสินค้าที่ไม่ต้องการจาหน่าย
หรือต้องการส่งออกสินค้านั้นภายหลังการจัดงานนั้นได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากร จาเป็นต้องได้รับทราบ
ข้อมูลวิธีการและมีการเตรียมตัวล่วงหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กั บการเตรียมความพร้อมของผู้ร่วมแสดงสินค้าแต่ละราย
โดยไม่เป็นปัญหาของกระบวนการจัดงานภายในประเทศไทย และที่ผ่านมาพบว่าผู้แสดงสินค้าจากบางประเทศ
อาทิ ญี่ปุ่น มีการเตรียมความพร้อมสาหรับกระบวนการดาเนินงานดังกล่าวเป็นอย่างดี ขณะที่ผู้แสดงสินค้าจาก
อินเดีย จีน และประเทศในกลุ่มเอเชี ยใต้ไม่ได้ให้ความสนใจในการเตรียมความพร้อมสาหรับกระบวนการ
ศุลกากรดังกล่าว โดยอาจเกิดปัญหาและต้องใช้พิธีการศุลกากรตามกระบวนการปกติซึ่งทาให้ต้องเสียภาษี
เต็มจานวน ทั้งนี้ ประเด็น ปัญ หานี้จ ึงเป็น ปัญหาส่ว นบุค คลมากกว่า ที่จะเป็นปัญ หาเชิงกระบวนการของ
ประเทศไทย
ผู้จัดงาน The Grand METALEX ได้แสดงความเห็นว่า จากประสบการณ์ในการจัดงานที่ผ่านมา
พบว่า ภาครัฐของไทยให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการนาเข้าสินค้ามาจัดแสดง หรือนาเข้า
มาตามปกติซึ่งจะมีการจาหน่ายภายหลังจากจัดแสดงภายในงานแล้ว และเห็นว่ ากฎระเบียบของภาครัฐมีการ
อานวยความสะดวกค่อนข้างสูงอยู่แล้ว หากผู้แสดงสินค้ามีการเตรียมความพร้อมของตนเป็นอย่างดี มีการ
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ติดต่อประสานงานกับศุลกากรล่วงหน้า จัดเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วน และตรวจสอบพิกัดศุลกากรล่วงหน้า
ก็จะมีความสะดวกในการนาสินค้าเข้ามาภายในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเห็ นว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่กรม
ศุลกากรทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตของสินค้าประเภทต่าง ๆ เป็นอย่างดี กล่าวคือ เมื่อมีสินค้าเข้ามาก็
จะทราบแล้ว ว่าสิน ค้านั้น ต้องมีใบอนุญาตใดบ้างจากหน่ว ยงานใดที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าเป็นสินค้าประเภท
อาหาร ก็จาเป็นต้องมีใบอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นต้น
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการเตรียมงาน ทางผู้จัดงานได้มีการเตรียมการประสานงานในด้านต่าง ๆ แล้ว
เป็นอย่างดี ทั้งการจัดหาผู้รับขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ที่มีความเชี่ยวชาญสาหรับการนาเข้าสินค้า
เพื่อการจัดแสดง และจัดทาคู่มือการจัดแสดงสินค้าให้ผู้เข้าร่วมการแสดงสินค้าได้ศึกษาก่อนด้วย จึงช่วยลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างมาก แต่อาจมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าบางรายที่ไม่ดาเนินการตามคาแนะนาของผู้จัดงาน
และอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาส่วนบุคคลมากกว่าปัญหาเชิงระบบ
(2) สาหรั บ การน าเข้าสิน ค้าเพื่อนามาแจกภายในงาน ต้องยึดถือตามกระบวนการพิจารณาของ
ศุลกากรไทยที่ต้องผ่านกระบวนการนาเข้าตามปกติ (เนื่องจากเป็นสิ่งของที่มีการนาเข้ามาใช้และหมดไปใน
ราชอาณาจั กร) และต้องเสี ย ภาษีอย่ างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่ านมาก็มีผู้ แสดงสินค้าบางรายนาสิ นค้า
ประเภทดังกล่าวนี้เข้ามาเองโดยไม่ผ่านกระบวนการ ซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง และหากเกิดปัญหาตรวจพบ และ
ต้องมีการประเมินภาษี และชาระภาษีก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้ว โดยปัญหาดังกล่าวจัดว่าเป็นปัญหาสาหรับ
ผู้แสดงสินค้าที่ไม่ดาเนินการอย่างถูกต้องเอง ไม่ควรจัดเป็นปัญหาสาหรับกระบวนการของประเทศไทยเช่นกัน
(3) ปัญหาด้านการขอวีซ่าเข้าประเทศ เนื่องจากขั้นตอนการขอวีซ่าที่ถูกต้องสาหรับผู้เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้านี้ควรจะเป็นวีซ่าประเภทพานักอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant Visa) ซึ่งสานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิ ทรรศการ (องค์ การมหาชน) (สสปน.) มีก ารประสานงานกับ กองการกงสุ ล กระทรวงการ
ต่างประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกแล้วเช่นกัน แต่เนื่องจากกระบวนการขอวีซ่าแบบนี้มีความยุ่งยากมากกว่า
การขอวีซ่าแบบนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาที่พานักในประเทศระหว่างการเข้าร่ วมการ
ประชุ มได้ เช่น กั น ผู้ เข้าร่ ว มการประชุม เกือบทั้งหมดจึง นิยมทาวีซ่ าแบบ Tourist Visa ซึ่ งมีค วามสะดวก
มากกว่าในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
(4) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการโลจิสติกส์สนับสนุนการจัดงาน (Logistics Support) ส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับการจราจรภายในสถานที่จัดงานและบริเวณโดยรอบ เนื่องจากมีผู้ร่วมแสดงสินค้าและผู้เข้า
ชมงานเป็นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วในระดับหนึ่ง โดยผู้จัดงานได้มีการเตรียม
สถานที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอภายนอกสถานที่จัดงาน และได้จัดรถรับส่งจากบริเวณที่จอดรถนั้นเข้ามาภายใน
งาน นอกจากนี้ ระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟฟ้า) ก็ได้พัฒนามาเชื่อมต่อกับสถานที่จัดงานแล้ว อีกทั้งผู้จัดงาน
ยังได้ประสานงานกับ All Thai Taxi เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการใช้รถโดยสารส่วนบุคคลเดินทางออก
จากงาน ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง (สาหรับประเด็นเกี่ยวกับรถโดยสารแท็กซี่ ภายในงานยังคงมี
ปัญหาอยู่บ้างจากจานวนรถที่มีให้บริการไม่เพียงพอ และรถบางคันไม่สามารถไปส่งผู้โดยสารยังจุดหมายที่
ต้องการได้)
นอกจากนั้นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการจราจรในบริเ วณพื้นนอกศูนย์การประชุมไบเทคถือ เป็น
ปัญหาสาคัญของการจัดงาน The Grand Metalex เนื่องจากเป็นงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมงานจานวนมาก
จึงส่งผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณพื้นที่ ผู้จัดงานจึงต้องการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
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ติดตั้งป้ ายประชาสั มพัน ธ์และอานวยความสะดวกด้านการจัดการจราจรในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่ าวนี้
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานภาครัฐเพื่อการอานวย
ความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสากรรมไมซ์ คณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในประสานงาน ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร สถานี
ตารวจนครบาลบางนา เพื่ออานวยความสะดวกในการขออนุญาตติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์และอานวยความ
สะดวกด้านการจราจรเป็นกรณีพิเศษซึ่งผู้จัดงานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาหรับประเด็นปัญหาด้าน Logistics Support นอกจากที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ก็ไม่พบประเด็นปัญหาที่สาคัญ
อย่างอื่นอีก เนื่องจากทั้งผู้จัดงาน และสถานที่จัดงานมีความพร้อมในการรองรับผู้ร่วมแสดงสินค้าและผู้เข้าชม
งานได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาวิชาการ จากกรณีศึกษาการจัดงาน
The Grand METALEX 2016
1. การสร้างกระบวนการพิจารณาเงื่อนไขการนาเข้าสินค้าเพื่องานแสดงสินค้าในประเทศล่วงหน้า
นอกจากกระบวนการทางศุลกากรแล้ว ในการนาเข้าสินค้าบางประเภทเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงานด้วย อาทิ กรณีสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต ก็ต้องดาเนินการ
ขออนุญาตก่อน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย และรายการที่ต้องขออนุญาตบางประเภทก็อาจเป็นเรื่องที่
สามารถสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจากต่างประเทศอยู่บ้าง เช่น รถยนต์ที่เอามา
เป็นต้นแบบหรือเอามาแสดงก็ต้องไปขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือจาพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ต้อง
ขออนุญาตจากกระทรวงกลาโหมเอาเข้ามาประกอบด้วย แต่ละขึ้นตอนต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาที่แตกต่างกันเพื่อให้การดาเนินการนาเข้าและส่งออกสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทเครื่องจักรซึ่ง
เป็นสินค้าที่มีต้นทุนค่าขนส่งแพง ผู้ประกอบการด้านงานแสดงสินค้าควรให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ให้พิจารณาเงื่อนไขการนาเข้าให้ชัดเจนก่อนการพิจารณาเลือกการการนาเข้าด้วยวิธีใด โดยควรนาเสนอข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างละเอียดในคู่มือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Exhibition Manual)
2. การพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์โลจิสติกส์
หั ว ใจหลั ก ประการส าคั ญ ของการจั ด งานแสดงสิ น ค้ า ระดั บ นานาชาติ ที่ มี แ หล่ ง ที่ ม าของสิ น ค้ า ที่
หลากหลายจากทั่วโลก ได้แก่ การจัดการโลจิสติกส์ แต่เนื่องจากไมซ์โลจิสติกส์เป็นรูปแบบการให้บริการแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีต้องมี มาตรฐานการให้บริการในระดับสูงแตกต่างจากกระบวนการโลจิสติกส์ตามปกติ อีก
ทั้งการดาเนินงานต้องเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกจานวนมาก รวมทั้งต้องมีเงินทุนใน
การประกอบธุรกิจกรณีที่ต้องเป็น ผู้วางเงิน ค้าประกัน จากการศึกษาพบว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศที่มีศักยภาพสามารถให้บริการในการจัดงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาคยังมีจากัด ผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ที่ดาเนินธุรกิจระดับประเทศควรพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการไมซ์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศและควรแสดง
หาพันธมิตรในต่างประเทศ นอกจากนั้นหากสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยลดอุปสรรคเกี่ยวกับไมซ์
โลจิสติกส์ลงบ้าง อาทิ การปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การลดขั้นตอนหรือกาหนดมาตรฐาน
เพื่อเอื้อให้การจัดการไมซ์โลจิสติกส์มีประสิทิธิภาพมากขึ้น ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการจัดงานไมซ์ขนาดใหญ่
ระดับนานาชาติให้เพิ่มขึ้นได้อีกมากอย่างแน่นอน
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3. จัดตั้งศูนย์ประสานงานอานวยความสะดวกการจัดกิจกรรมไมซ์
การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการในลักษณะเดียวกับงาน The Grand METALEX ต้อง
ขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ทั้งการนาเข้าสินค้าเพื่อใช้ในงานแสดงสิ นค้าและของแจก
ผู้เข้าร่วมชมงาน การขออนุญาตเข้าเมืองของผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการอานวยความ
สะดวกด้านต่าง ๆ ทั้งช่วงการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน กรณีศึกษาจากการจัดงาน
The Grand METALEX คือการขอความอนุญาตติดตั้งป้ายจราจรและการอานวยความสะดวกด้านการจราจร
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งกรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ตารวจนครบาล รวมทั้งต้องประสาน
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนกรณีของบริษัท All Thai Taxi
เพื่อให้การประสานดังกล่าวนี้ดาเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพควรจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานอานวย
ความสะดวกการจัดกิจกรรมไมซ์” เป็นการถาวร มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านการประสานงานหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไมซ์เป็นการเฉพาะซึ่งจะสามารถดาเนินการได้มีประสิทธิภาพรวมเร็วกว่า
การดาเนินงานของเอกชนเอง รวมทั้งเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้แสดงสินค้าที่ต้องการนาเข้าสินค้าใด ๆ ในการแสดง
สินค้าให้ทราบด้วยว่า หากต้องการนาเข้าสินค้านั้นเข้ามาแล้ว จะต้องมีขั้นตอนใดที่ต้องดาเนินการ และมี
หน่วยงานใดในประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนด้วย เพื่อให้ผู้แสดงสินค้าสามารถ
ประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในการนาเข้าสินค้าเพื่อมาแสดงภายในงานให้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นข้อมูลช่วยให้
ตัดสินใจนาเข้าสินค้าชนิดใหม่ ๆ มาแสดงได้ รวมทั้งเป็นการอานวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการจัดงานแสดง
แสดงสินค้าเทคโนโลยีเครื่องจักรมากขึ้น
4. การพัฒนาการให้บริการนาเข้าสินค้าเพื่อการแสดงสินค้าสู่ระบบไร้กระดาษ
แม้หน่วยงานภาครัฐรวมทั้งกรมศุลกากรได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการสู่ระบบไร้กระดาษผ่านระบบ
ออนไลน์เกีอบสมบูรณ์แล้วรวมทั้งมีการประกันเวลาการให้บริการซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงกา ร
ให้บริการได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตามการนาเข้าสินค้าที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้าทั้งการนาเข้าผ่านคลังสินค้า
ทัณฑ์บน การนาเข้าโดยทาสัญญาค้าประกัน และการนาเข้าโดยวิธี A.T.A Carnet ยังให้บริการด้วยระบบการ
ใช้กระดาษอยู่ ดังนั้น เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการนาเข้าเพื่อการแสดงสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นสากล
ควรมีการริเริ่มศึกษาและพัฒนาการให้บริการนาเข้าและส่งออกสินค้าเพื่อการแสดงสินค้าสู่ระบบไร้กระดาษ
โดยการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต กรมศุลกากร รวมทั้งหอการค้าแห่ง
ประเทศ ผู้ให้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน รวมทั้งธนาคารพาณิชย์พัฒนาระบบการให้บริการร่วมกันโดยคานึงถึง
การอานวยความสะดวกและการลดต้นทุนการนาเข้าสินค้าแก่ผู้ร่วมงานแสดงสินค้า หากสามารถดาเนินการ
ได้จะส่งผลให้การจัดกิจกรรมไมซ์ของไทยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างโดดเด่น
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สรุปประเด็นประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)
เรื่อง “กระบวนการและขั้นตอนการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
ภายใต้ โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการและขั้นตอนของการจัดงานไมซ์
จัดโดย สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จัดขึ้นวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม กรุงเทพ
ประเด็นงาน The Grand METALEX 2016
- The Grand METALEX 2016 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกล ผู้ที่นาสินค้ามาแสดงจานวน
ร้อยละ 80 - 90 เป็นผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ซึ่งอยู่ในประเทศไทยหรือมีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทยอยู่
แล้ว เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่แสดงในงานนั้นไม่ใช่เทคโนโลยีที่นาเข้ามาเพื่อแสดงโดยเฉพาะ แต่เป็นเทคโนโลยี
ที่ได้มีการผลิตและจาหน่ายแล้ว เพียงแต่ว่าอาจจะมีการเปิดตัวครั้งแรกภายในงาน เนื่องจากเป็นงานที่จัดทุกปี
ทาให้ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) รู้ตัวอยู่แล้วล่วงหน้าว่าจะมีงานนี้ในเดือนพฤศจิกายน สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็
คือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ว่าจะเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ หรือไม่ เพื่อ
สร้างสีสันให้กับตลาด ดังนั้น ในประเด็นแรก ที่ถามว่ามีปัญหาเรื่องงานนาเข้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือไม่ และ
ต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการนานเท่าไรนั้น สามารถตอบได้ว่า ทาง Reed ไม่เคยรับทราบปัญหาจากลูกค้าเรื่อง
การไม่สามารถนาของเข้ามาได้ เพราะลูกค้าได้ วางแผนเอาไว้ล่วงหน้า 5 - 6 เดือนหรือเป็นปีว่าจะนาอะไรเข้า
มา บางทีก็คือการขายล่วงหน้านั่นเอง คือ มีแผนการเตรียมไว้อยู่แล้ว การนาเข้าจึงเป็นการนาเข้าเพื่อเอาเข้า
มาใช้ภายในโรงงาน มีกระบวนการนาเข้าโดยผ่านพิธีการศุลกากรตามปกติ แต่ผู้ผลิตอาจจะยืมเครื่องจักรนั้น
มาแสดงในงานก่อน ยังไม่ได้นาไปติดตั้งในโรงงานของลูกค้า เมื่อจบงานแสดงจึงค่อยนาไปส่งก็เป็นได้
- สรุป คือ งาน The Grand METALEX 2016 ไม่มีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของพิธีการศุลกากรหรือการนาเข้า
- สาหรับงานนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้ขั้นตอนการนาเข้ากันอยู่แล้วพอสมควร และทางภาครัฐก็ให้การส่งเสริม
สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการที่จะนาเข้ามาจัดแสดง หรือนาเข้ามาปกติ กฎระเบียบของภาครัฐสาหรับงานนี้
อานวยความสะดวกค่อนข้างสูงกว่างานอื่น ๆ การนาเข้าเครื่องจักรประเภทนี้ส่วนใหญ่ คือ การนาเข้าถาวร ซึ่ง
มีอัตราภาษีร้อยละ 5 - 10 หรือบางชิ้นก็ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และได้รับยกเว้นภาษี เช่น ลูกค้า จาก
บริ ษั ท ญี่ ปุ่ น จะเตรี ย มตั ว มาพร้ อ มมาก มี ก ารเข้า ไปคุ ย กั บกรมศุ ล กากรโดยตรง ขอหนั ง สื อ ขอจดหมาย
ตรวจสอบพิกัดศุลกากรล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการนาของผ่านแต่ละด่านศุลกากร เป็นต้น
- ศักยภาพของผู้นาเข้าแต่ละประเทศไม่เท่ากัน อย่างญี่ปุ่น มีการเตรียมพร้อม เช่น รู้ว่าจะต้องใช้ เอกสาร เอ.ที.
เอ. คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) ในขณะที่อินเดีย จีน เอเชียใต้ จะไม่สนใจอะไรเลย ก็จะเกิดปัญหาได้ คือ ต้องคิด
ภาษีเต็มจานวน เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาเชิงบุคคลมากกว่า
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- ญี่ปุ่ น เป็ น ประเทศที่มีการเตรี ย มตัว ที่ดี และทางการของเขาก็ให้ การสนับสนุนทาคู่มือในการนาสิ นค้าเข้า
ประเทศต่าง ๆ แต่ทางลูกค้าก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมด ก็มีการไปขอวินิจฉัยล่วงหน้าและจาแนกพิกัดล่วงหน้ากับทาง
กรมศุลกากร ซึ่งทางกรมศุลกากรก็ให้ความช่วยเหลือกับทุกคนและทุกประเทศ
- เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทุกคนจะรู้เรื่องใบอนุญาตของของชิ้นนั้น ๆ คือ เมื่อมีของเข้ามาก็จะรู้แล้วว่าของชิ้นนั้น
ต้องมี ใบอนุ ญาตของหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อ ง เช่น ถ้ าของนั้น คือ อาหาร ก็ ต้องมีใบอนุญาตของส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาประกอบด้วย
- ถ้าพิจารณาเฉพาะงาน The Grand METALEX 2016 จะไม่ค่อยพบสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต (แต่ไม่ใช่ว่าไม่มี)
- งาน The Grand METALEX 2016 มีประมาณร้อยละ 10 - 20 ที่นาสินค้าเข้ามาและส่งกลับ โดยผ่านพิธีการ
ศุลกากรปกติ
- โดยทั่ ว ไปแล้ ว ผู้ รั บ ขนส่ ง สิ น ค้ า (Freight Forwarder) จะทราบข้ อมู ล จากลู ก ค้ า ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั นจั ด งาน
ประมาณ 3-4 เดือน แต่ก็ขึ้นอยู่กับงาน Exhibition หรือเทคโนโลยีนั้น ๆ ด้วย
- อยากให้สรุปคู่มือให้สามารถนาไปขยายผลต่อได้ ไม่อ ยากให้จากัดแค่เพียงงานนี้ อยากให้เพิ่มเติมข้อมูลและ
รายละเอียดของงาน ผู้จัดงาน คนที่มาเดินในงาน อยากให้แจกแจงเรื่องการนาเข้าสินค้าที่เป็นเครื่องจักร และ
สินค้าแจก แบ่งกลุ่มสินค้าให้ชัดเจน ส่วนการนาเข้าสินค้านั้นต้องดูหน่วยงานที่กาหนดมาตรฐานสินค้า ถ้าเป็น
งาน The Grand METALEX 2016 ก็จะเกี่ยวข้องกับ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ด้วย
- การนาสินค้าแจก แถมเข้ามา ถือว่าเป็นการนาเข้าปกติ เป็นของที่นามาใช้และหมดไปในราชอาณาจักร ตาม
ขั้นตอนของการนาเข้านั้นจะต้องมีการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง แต่ที่บอกว่า ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ถือเข้ามา
ในประเทศได้เลยโดยไม่เสียภาษีนั้น เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบ (แอบนาเข้า) ถ้าพบก็ต้องประเมินภาษี
กันต่อไป
- ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ส่วนใหญ่จะขอวีซ่าการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) มากกว่าจะขอ
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) เนื่องจากความยุ่งยากน้อยกว่า
- งาน The Grand METALEX 2016 จัดการค่อนข้างง่าย เนื่องจากเป็นงานที่ประสบความสาเร็จสูง และปัญหา
ต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขมาโดยตลอด มี ผู้รับขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ที่เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการ
เกี่ยวกับงานโดยเฉพาะอยู่แล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจา แต่ก็จะมีบางรายที่ไม่เคยมาออกงาน ก็จะไม่
ค่อยทราบรายละเอียดการจัดงานต่าง ๆ ถึงแม้จะมีคู่มือ แต่ก็จะไม่ค่อยอ่าน ทาให้ประสบปัญหาหน้างาน
- เนื่องจากลูกค้าไม่ได้อ่านคู่มือการจัดแสดงสินค้าที่ให้ไป ทาให้ประสบปัญหา คือ ไม่ได้ใช้บริการผู้รับขนส่งสินค้า
(Freight Forwarder) ที่ทางไบเทคแนะนา ไปใช้ Shipping ทั่วไป การส่งเอกสารต่าง ๆ มาที่ไบเทค โดยที่ไบ
เทคไม่ได้มีอานาจในงานนั้น ลูกค้าก็ จะไม่ทราบระบบของงาน ทาให้การเคลียร์ของมีปัญหา ไม่สามารถเข้าไป
เคลียร์ได้ ต้องย้อนกลับไปแก้ไข คือ ต้องใช้ผู้รับขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ที่กาหนดไว้สาหรับงาน
- คู่มือการจัดงาน (Exhibitors Manual) ที่กล่าวถึง คือ คู่มือเฉพาะงานที่ทางผู้จัดงาน (Organizer) เป็นผู้จัดทา
ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างถูกต้อง หลาย ๆ งานจึงนางาน The Grand METALEX 2016 มาเป็นตัวอย่าง
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- ปัญหาการจราจรในปีที่ผ่านมาเบาบางลงไปค่อนข้างเยอะ เนื่องจากมีการจัดการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการใช้
ประสบการณ์ของผู้จัดงาน ผู้รับขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) หรือประสบการณ์ของทางไบเทคเอง มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น แต่ถึงแม้จะมีการจัดการดีแค่ไหนแต่ด้วยขนาดพื้นที่ จากัด
ทาให้ยังมีข้อร้องเรียนจากผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) บ้างเรื่องที่จอดรถ เสียเวลาในการหาที่จอดรถนานมาก
ในขณะที่ผู้เข้าชมงาน (Visitor) พึงพอใจมากกว่าในเรื่องโชว์เทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามา (อยากให้เพิ่มรายละเอียด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ว่ามีใครบ้าง และรายละเอียดการติดต่อ)
- จะทาเรื่อง Logistics Support ให้ดีขึ้นได้อย่างไรกับพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมา ไบเทคให้ความร่วมมือดีมาก ไม่มีปัญหา
เรื่องอาหาร เพียงพอกับจานวนผู้ร่วมงาน
- เรื่องที่ต้องดูแลเป็นอันดับแรกในปีหน้า คือ บริการแท็กซี่ เพราะในปีนี้ All Thai Taxi ตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่ง
เท่านั้น เนื่องจากลูกค้ามีปลายทางที่จะไปไม่เหมือนกัน และแท็กซี่เองก็ไม่อยากเข้ามา
- ปัจจุบันสิ่งที่เราต้องมาดูแลเป็นพิเศษเพื่อจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Hub ของธุรกิจไมซ์ นั้น คือ การอานวย
ความสะดวกในด้านโลจิสติกส์ให้ กับผู้ซื้อ (Buyer) ที่เข้ามาชมงานให้ได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ (เน้น
Logistics Support)
- ปัญหาเรื่องแท็กซี่เป็นเรื่องที่แก้ยาก มองว่าควรไปแก้ที่โลจิสติกส์ภายนอก เช่น การมีส่วนลดหากมีการเดินทาง
โดยรถไฟฟ้า การจัดการไฟจราจร การขออนุญาตปิดป้าย
- เรื่องพิธีการศุลกากรที่ยุ่งยากน้อยลง ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องสถานที่จัดงานด้วย ซึ่งหากจัดที่ไบเทค ก็จะได้รับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ มากกว่ า จั ด ตามโรงแรมต่ า ง ๆ (และไบเทคเป็ น คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นทั่ ว ไป (Bonded
Warehouse))
- ทาอย่างไรให้งานสัมมนามีผู้เข้าฟังเป็นจานวนมาก >>> มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้ง
ก่อน ๆ ว่าต้องการฟังเรื่องอะไรบ้าง มีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาวิชาการอย่างไรบ้าง อย่างปีที่ผ่านมามีการ
พูดถึง เทคโนโลยี 4.0 หรือเรื่อง Robot ก็เลือกเรื่องที่มีคนสนใจมาก ๆ มาเป็นหัวใจหลักของงาน และจัด
สัมมนาทางวิชาการให้สอดคล้องกับหัวใจของงาน
- งาน The Grand Metalex 2016 เป็นงานในระดับภูมิภาคเอเชียแล้ว ไม่เฉพาะระดับประเทศ คิดว่าไม่ใช่เรื่อง
ที่ปล่อยให้เอกชนจัดการอย่างเดียว ควรจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อยาก
เห็นการทางานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน
ประเด็นสาคัญ
- บางประเทศรู้ว่ากระบวนการนาของเข้ามารูปแบบการใช้เอกสาร เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) แล้วจะ
สะดวก แต่บางประเทศจะไม่รู้กระบวนการก็เลยประสบปัญหา แสดงถึงศักยภาพการรับรู้และจัดการของแต่ละ
ประเทศไม่เท่ากัน
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- สรุปว่าการนาเข้าเครื่องจักรมาโชว์ในงาน The Grand METALEX 2016 ร้อยละ 70 - 80 เป็นการนาเข้าแบบ
ปกติ แล้วก็ยืมมาโชว์ ถ้าเป็นของใหม่ก็จะมาโดยการใช้เอกสาร เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) ถ้าชิ้นเล็กก็
จะเสียภาษีปกติ และอยากให้ระบุหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการด้วย
- อยากให้แยกกระบวนการให้ชัดเจน เช่น ของชิ้นนี้มีสิทธิบัตรไหม ต้องไปที่กระบวนการไหน มีหน่วยงานไหน
เกี่ยวข้องบ้าง ถ้าไม่มีสิทธิบัตร ขั้นต่อไปต้องทาอย่างไร มีหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องอีก เป็นต้น
- อยากให้เพิ่ม Stakeholder ที่เป็นคนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ใครเป็นผู้มีอานาจพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในพื้นที่ อยาก
ให้ มี ความชัด เจน เช่น สถานี ต ารวจใดเป็ น เจ้ าของพื้น ที่ ติ ดต่ อได้ อย่า งไร (บริเ วณพื้ นที่ไ บเทค เป็น ส่ ว น
รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรบางพลี) เป็นต้น
- การตรวจคนเข้าเมือง เฉพาะ VIP ที่ได้รับการร้องขอมา ก็จะมี MICE Lane ให้
- ประเด็น Logistics Support อาทิ ระบบจราจร การเดินทางเชื่อมต่อ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า (BTS) ต่าง ๆ
เป็นสิ่งสาคัญ
- อยากเห็นการทางานแบบบูรณาการ อยากให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ใช่ปล่อยให้เอกชนทาตามลาพัง เพิ่ม
บทบาทของภาครัฐให้มีส่วนสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลต้องลงมาทางานมากขึ้น
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ภาคผนวก 3
บทสัมภาษณ์ : คุณสมภพ แช่มสวัสดิ์
นักวิชาการศุลกากรชานาญการ 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 หากแสดงหนึ่งเดือนก็จะให้สามเดือน 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 เพียงแต่จะได้รับความสะดวกขึ้น
เท่านั้น
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บทสัมภาษณ์ : คุณอิสระ บุรินทรามาตย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีด้ เทรดเด็กซ์ จากัด

การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
ปัญหาของการจัดงานแต่ละงานขึ้นอยู่กับประเภทของงานแสดง อย่างงาน GRAND METALEX 2016
ก็พบปัญหาบ้างแต่ไม่มากนัก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่หรือหากเป็นบริษัทต่างชาติ
มาลงทุนก็อาจได้สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆเช่น BOI เป็นช่องทางที่สนับสนุนอยู่แล้วจึงไม่ค่อยเป็นปัญหา
การเปิ ด ตั ว ของเครื่ อ งจั ก รใหม่ โดยเฉพาะในงาน GRAND METALEX มี ไ ม่ ม ากนั ก เนื่ อ งจาก
เครื่องจักรใหม่ ๆ ราคาสูงทาให้จาหน่ายได้ยาก จึงยังไม่ผลิตจานวนมากต้องรอมีคาสั่งซื้อถึงจะมีการผลิ ต
เครื่องจักรนั้น ๆ การนาเข้าเครื่องจักรใหม่จะต้องมีการขออนุญาต แต่เขาก็อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
หรือไม่เ ขาก็อ าจนาเข้าเป็น ประจาจึง ไม่ค่อ ยพบปัญ หาตรงส่ว นนี้เ ท่า ไหร่ และจะต้อ งเตรียมตัว ล่ วงหน้า
หลายเดื อน ประมาณ 4 - 6 เดื อน ยกตัว อย่างมีลู ก ค้าคนนึงวางแผนล่ ว งหน้า 5 ปีมี การคุยกับ เราตลอด
เกี่ย วกับ การสร้างบูธ และเกี่ยวกับเรื่ องเครื่ องจักรเขาจะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนล่ วงหน้า และการที่เรารู้
เกี่ยวกับสินค้ามากขึ้นก็สามารถนาไปโฆษณาให้ลูกค้ากลุ่มอื่นทราบได้ด้วย
ประเทศจีนพยายามพัฒนาเครื่องจักรของตัวเองมาแข่งขันกับ ประเทศเกาหลี ประเทศเกาหลีก็แข่งขัน
กับประเทศญี่ปุ่น ผู้แสดงสินค้าจากประเทศเหล่านี้มีมากขึ้น เมื่อสองปีก่อนประเทศเกาหลีมาทดลองตลาด
ถัดมาอีกปีก็เริ่มขยายพื้นที่แสดงสินค้า ถัดมาอีกปีก็ขยายพื้นที่เพิ่มไปอีกหนึ่งเท่า เนื่องจากคนที่เขามาดูสินค้า
ในงานต่างบอกว่าเครื่องจักรของประเทศญี่ปุ่นมีราคาสูง เลยหันมาสนใจเครื่องจักรจากประเทศเกาหลีมากขึ้น
ซึ่งคุณภาพต่างกันไม่มาก แต่ราคาต่างกัน อย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ผู้ซื้อบางส่วนที่กาลังซื้อน้อ ยกว่านี้เขาก็มองดู
เครื่องจักรของประเทศไต้หวันมากกว่า ส่วนเครื่องจักรที่คนไทยทาก็มีแต่น้อยมาก ไม่ใช่เครื่องขนาดใหญ่ เป็น
จาพวกชิ้นเล็ก ๆ
การเข้าไปดูงานแต่ละครั้งทาให้ผมรู้หลายอย่าง ได้รู้ว่าลูกน้องลาบากแค่ไหนต้องเผชิญปัญหาอะไรบ้าง
ซึ่งจะต้องแก้แทบจะทุก 10 นาที ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาทั่ว ๆ ไป เราพยายามดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งเราทาได้
และพยายามรักษาสถิติตรงนี้ไว้ มีการประชุมกันทุกวันเพื่อรับทราบการแก้ปัญหาและการแก้ไข
งานสัมมนาวิชาการมีสองประเภท ประเภทแรก งานสัมมนาวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดง
สินค้า อย่างเช่น GRAND METALEX ที่จะมีส่วนของงานสัมมนาด้วย รูปแบบนี้เราจะทาอยู่แล้ว อีกรูปแบบ
หนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่นักคือ Conference Exhibitions งานแสดงสินค้าจะเป็นส่วนประกอบของงาน
เฉย ๆ ประเทศไทยสามารถจัดงานประเภทนี้ได้ในบางอุตสาหกรรม เช่น การแพทย์ (การเกษตรก็อาจเป็นไปได้)
บริษัทแผนที่จะเพิ่มงานแสดงให้มากขึ้นทุกปี จะเน้นอุตสาหกรรมที่เป็น Lifestyle มากขึ้น อีกทั้งก็จะ
นาเอาแผนของรัฐบาลมาดูด้วย ถ้างานประเภทไหนมีอยู่ในมืออยู่แล้ว ก็จะเอามาทาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
บางครั้งผมยังเคยคิดว่าอยากจะจัดงานหนึ่งโดยทีย่ ังไม่มีอุตสาหกรรมนั้นในประเทศไทยเลย ส่วนแผนการไปจัด
แสดงที่ต่างจังหวัดนั้นยังคงดูอยู่ เพราะว่าต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมด้วย ทั้งต้องพิจารณาด้วยว่าพื้นที่นั้นมี
บุคลากร หรืออุตสาหกรรมประเภทนั้นๆหนาแน่นมากพอหรือไม่
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งานที่ รั ฐ บาลจั ด เองแล้ ว ประสบความส าเร็ จ เช่ น งาน BIG and BIH ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ ใ ห้ โ อกาส
อุตสาหกรรมภายในประเทศได้ ออกแสดงสินค้า ในราคาที่เขาสามารถจ่ายได้ ผมเข้าใจบทบาทของภาครัฐที่
ต้องการจัดงานนี้ขึ้น แต่เมื่อภาครัฐทาออกมาได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยราคาเท่านี้ ทาให้เอกชนไม่มองมุมนี้แล้วไป
สนใจอุตสาหกรรมอื่นดีกว่ า ผลที่ตามมาก็คืออุตสาหกรรมนี้จะไม่มีใครมายุ่งเกี่ยว ไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้น
งานจะเติบโตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ในมือคนคนเดียว
ปัจจัยที่สาคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
ปัจจั ยที่ทาให้ ไมซ์เติบ โตในเมืองไทย อย่างแรกคือการท่องเที่ยว คนที่ เดินทางมาเขาจะต้องเที่ยว
แน่นอน กับอีกประการคือการจัดฝึกอบรมต่า ง ๆ ไปคราวเดียวกันกับวันจัดงานโดยการใช้ประโยชน์จากงาน
แสดงเป็นสนามทดสอบการทางานจริงไปในตัว ประเทศไทยมีการท่องเที่ยวดึงดูดคนด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว
ผู้รับขนส่ง (Freight Forwarder) ในเมืองไทยมีศักยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้ ว รวมไปถึง
Venue, Constructor ทาให้งานต่าง ๆ สามารถดาเนินไปได้ด้วยดีทั้งการจัดงานและการประสานงานต่าง ๆ
กับภาครัฐ
สถานที่จัดงาน (Venue) ในประเทศไทยมีคุณภาพมาก รัฐบาลก็ให้การสนับสนุนอยู่ เช่น ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ผมคิดว่าถ้าจะให้เกิดการแข่งขันกันควรจะให้เอกชนเป็นคนทา แต่รัฐบาลก็
ต้องให้การสนับสนุนด้วย แต่ทุกวันนี้สถานที่จัดงานในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ หากจะเพิ่มจานวนงานก็เป็น
เรื่องยาก ต้องจองล่วงหน้ากันเป็นปี
จุดเด่นของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศสมาชิกอาเซียน
ในกลุ่มประเทศอาเซีย นเริ่ ม มีหลายประเทศที่ตื่นตัวมากขึ้น ในเรื่องของอุตสาหกรรมไมซ์ แต่บาง
ประเทศก็ยังไม่ให้ความสาคัญมากเท่าไหร่ อย่างประเทศสิงคโปร์นั้นมีความตื่นตัวมาก ทาให้เกิดความแตกต่าง
กับประเทศไทยมาก สิ่งที่เราสู้สิงคโปร์ไม่ได้คือเรื่องความสะดวกสบายต่าง ๆ มาตรฐานในหลาย ๆ ด้าน อาทิ
การเดินทางระหว่างสนามบินกับสถานที่จัดงาน หรือการเดินทางภายในประเทศ โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร
ต่าง ๆ ซึ่งสาหรับประเทศไทยอาจจะมีติดขัดบ้างในบางเรื่อง มีความวุ่นวายภายในสนามบินมากกว่า ส่วนตัว
ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากความแตกต่างของระบบการบริหารจัดการของสนามบิน
ประเทศอินโดนีเซียมีความแข็งแรงเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอย่างมาก และปัจจุบันมีงานแสดง
เชิงไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นจานวนมาก มาเลเซียก็เป็นคู่แข่งของไทยในบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่รัฐบาลเขาให้การสนับสนุน ผมมองว่าสิงคโปร์น่ากลัวกว่าเพราะรัฐบาลให้การสนับสนุน ผลักดัน
อยู่ตลอดเวลาในหลาย ๆ ด้านทั้งการประชาสัมพันธ์ การร่วมจัด และเงินอุดหนุนต่าง ๆ
สาหรับประเทศเวียดนามถ้าทาตามแผนที่วางไว้สาเร็จ จะถือเป็นคู่แข่ง ที่สาคัญของไทย และฮานอย
กาลั งจะมีสถานที่จัดงานขนาดใหญ่มากแต่ คาดว่ าจะใช้เวลาสร้างนานมากเหมือนกัน กว่าจะเสร็จสมบูรณ์
เวียดนามเริ่มมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมีงานต่าง ๆ ที่ไปจัดมากขึ้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
ผมมองว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์มีแนวทางอยู่สองรูปแบบ รูปแบบแรกคือการทาให้งานแสดงที่มี
อยู่ในเมืองไทยนั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้น เพิ่มจานวนผู้เข้าชมงานให้มากขึ้น อีกทั้งพยายามทาให้เกิดงานใหม่ ๆ
มากขึ้น แต่ประการที่สาคัญจะต้องมีสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับได้มากพอควบคู่กันไปด้วย โดยภาครัฐควร
__________________________________________________________________________________________
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มีการสนับสนุนให้เกิดสถานที่จัดงานให้มากขึ้น สนับสนุนให้ผู้จัดงานสามารถชักชวนชาวต่างชาติเข้ามาจัดงาน
ในเมืองไทยได้ สนับสนุนให้ผู้จัดงานผลักดันให้ผู้แสดงสินค้าในเมืองไทยได้ออกงานแสดงสินค้ามากขึ้น อาจจะ
ไม่ให้เป็นเงินโดยตรง แต่ให้สิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ ก็ได้ อีกรูปแบบหนึ่งก็คือนางานระดับนานาชาติมาจัดใน
เมืองไทย ซึ่งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ก็ให้การสนับสนุน
มาโดยตลอดพยายามส่งเสริมอย่างมากในการประมูลสิทธิ์จัดงาน ดึงงานเข้ามาให้เกิดขึ้นในเมืองไทย ถ้ามีงาน
ระดับ นานาชาติเกิดขึ้น ในเมืองไทยได้ก็มีคนมาเป็ นจานวนมาก และคาดหมายได้ว่าต่อไปจะมีบุคลากรใน
อุตสาหกรรมนี้มากขึ้น

__________________________________________________________________________________________
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ภาคผนวก 4
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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