บทสรุปผูบ้ ริหาร (Executive Summary)
อุตสาหกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และการ
จั ด งานแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions : MICE) หรื อ
อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอุตสาหกรรมบริการที่นานักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทยและสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศไทยมหาศาล รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม
ร้านอาหาร ศูนย์ประชุม ศูนย์จัดแสดงสินค้า โดยปี พ.ศ. 2557 มีนักเดินทางไมซ์เข้าสู่ประเทศไทยทั้งสิ้น
919,164 คน และสร้างรายได้จานวน 80,800 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบรายได้ระหว่างนักเดินทางไมซ์กับ
นักท่องเที่ยวทั่วไปแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมไมซ์ ในประเทศไทยมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูงกว่านักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วไปประมาณสองถึงสามเท่า (ไม่รวมค่าโดยสาร
เครื่องบิน)
การเติบโตของของอุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนช่วยอย่างสาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่วัดในรูปของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ม วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestics Product: GDP) เกิดการจ้างงานโดยที่กาลัง
แรงงานที่ปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมไมซ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการปฎิบัติงานของแรงงานใน
ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวปกติ จากรายงานการศึกษาเรื่อง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทย จัดทาโดยสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สรุปได้ว่า ปี พ.ศ.
2558 อุตสาหกรรมไมซ์ ก่อให้เกิดการใช้จ่ายรวมประมาณ 222,712 ล้านบาท สร้างรายได้ในรูปภาษีให้แก่
รัฐบาลรวมประมาณ 10,367 ล้านบาท มีส่วนสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรวมประมาณ
113,522 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน 164,427 คน การทางานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไมซ์
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการทางานของแรงงานโดยทั่วไป 2.1 เท่า
การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์นอกจากเกิดผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมแล้วยังส่งผลต่อ
การพัฒนาโอกาสการสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Networking Opportunities) การสร้างการยอมรับและจดจาตรา
ไทยแลนด์ (Branding of Thailand) การถ่ายทอดทักษะอุตสาหกรรมในมิติต่าง ๆ ผลลัพธ์ต่อเนื่องที่เกิดขึ้น
เหล่านี้นาไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของประเทศที่เอื้อต่อการนาไปสู่การเป็น Trading
Nation โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการหรือการแสดงสินค้า (Exhibition or Trade Fair)
สาหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมไมซ์ยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุน
หลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบที่มีเป้าหมาย
สาคัญ คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Common Market and Production Base) ภายใต้การ
ไหลเวียนของสินค้าและบริการที่ เสรีและสะดวกมากยิ่งขึ้น การพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งด้านกายภาพและเชิง
สถาบัน (Physical and Institutional Connectivity)ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นโอกาสที่สนับสนุ น
เป้าหมายการเป็นผูน้ าอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชียของไทย
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่องหลาย ๆ ด้านที่ยังไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจลงตราคนเข้าเมือง กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการนาสินค้าเข้าสู่ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งข้อกาหนด ระเบียบ และขั้นตอนการปฎิบัติงานและการ
ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งยั ง ไม่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การส่ งเสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น จุ ด หมาย
ปลายทางของการจัดกิจกรรมไมซ์เท่าที่ควรและส่งผลปั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ไทย ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาให้อุตสาหกรรมไมซ์ขยายตัวและมีความคล่องตัว มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ระดับภูมิภาคและระดับภาค จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดอุปสรรคต่าง ๆ
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1.การพัฒนาระบบการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทย
การตรวจลงตรา (Visa) มีมิติเกี่ยวข้องกับความมั่นคง และการอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการ
ท่ อ งเที่ ย วของประเทศ นโยบายของประเทศไทยจึ ง ต้ อ งสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งการรั ก ษาความมั่ น คง
ภายในประเทศและการอานวยความสะดวกแก่นักเดินทาง นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 11 ด้าน
(รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนาภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว กาหนดว่า ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจลงตรา (Visa)
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) แก่นักท่องเที่ยวภายใต้ กรอบความตกลงการค้าเสรี หรือมี
ความสั ม พัน ธ์ ท างการค้ า และการลงทุ น ร่ว มกับ ประเทศไทย รวมทั้ ง มีก ารยกเว้ น การตรวจลงตราให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเป้าหมาย โดยคนชาติของประเทศที่ได้รับอนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรโดย
ไม่จาเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผ.30) รวม 48
ประเทศ
ในมิติด้านกฎหมายและการปฎิบัติงานที่เกี่ ยวข้องกับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ การตรวจลงตรา (Visa)
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ตั้งแต่กระทรวงการต่างประเทศที่มีอานาจในการพิจารณาเอกสารการตรวจลง
ตรา (Visa) ของนักเดินทางต่างชาติ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน้าด่านการให้บริการและคัดกรองนัก
เดินทางต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมี
หน้าที่พิจารณาใบอนุญาตประกอบอาชีพของนักเดินทางต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อวัตถุประสงค์
การทางาน ตลอดจนกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอานาจสั่งการและการให้บัตรผ่านแดน (Border Pass) แก่นัก
เดินทางต่างชาติที่มี ภูมิลาเนาในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศและพานักอยู่ใน
ประเทศไทยได้ชั่วคราว
ภาครัฐตระหนักถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์โดยได้มีการบรรจุวาระการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวรวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งระบุถึงการ
พัฒนาระบบการอานวยความสะดวกแก่นักเดินทางไมซ์ โดยในเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) มีแนวทางปฏิบัติ
เพื่ อ ประโยชน์ ข องอุ ต สาหกรรมไมซ์ เ ป็ น การเฉพาะ เรื่ อ ง กิ จ กรรมที่ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น การท างานตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีนักเดินทางต่างชาติ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมไมซ์ 7 ประเภทที่ไม่ถือเป็นการทางาน
ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งถือเป็นการบรรเทาปัญหาของนักเดินทางไมซ์ที่
อาจมีความสับสนในการเลือกประเภทการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ระหว่างการตรวจลงตราประเภท
ท่องเที่ยว (Tourist Visa) กับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigration Visa) เพื่อการติดต่อ
หรือประกอบธุรกิจและการทางาน (รหัส B)
นอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราและการตรวจคนเข้าเมืองได้มีการประสานความ
ร่วมมือกันเพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเข้าเมือง โดยมีแผนงานและ
โครงการที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติ งาน เช่น กรมการกงสุล
กระทรวงการต่ า งประเทศก าลั ง อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น โครงการ E-visa การเชื่ อ มโยงระบบตรวจสอบข้ อ มู ล
ผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) โครงการ Mice lane ของสานักงาน
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ภายใต้ความร่วมมือและการดาเนินโครงการของหน่วยงาน
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ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการตรวจลงตราส่งผลให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก
มากขึ้นยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามปัญหาสาคัญของระบบวีซ่าสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ยังมีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาร่วมของระบบวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย ปัญหาที่สาคัญ คือ จานวนนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าประเทศไทยจานวนมาก ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเหล่านี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบวีซ่าเพื่อ
อุตสาหกรรมไมซ์มีดังต่อไปนี้
 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ควรมีบทบาทรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกให้นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์กรอกข้อมูลใบ ตม.6 ให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติของนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์ เพื่อนาไปใช้ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
 การพัฒนา Application สาหรับ Smart phone เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ใช้ประโยชน์
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ควรจัดทา Application ให้นักเดินทาง
กลุ่มไมซ์สามารถดาวน์โหลดเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นการเฉพาะ มุ่งเน้น
การให้ข้อมูลระบบการอานวยการเข้าเมือง MICE lane และระบบบริการวีซ่าของประเทศไทยเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ทราบกฎระเบียบของนักเดินทางกลุ่มไมซ์
 การประสานความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาระบบ V-visa และการตรวจคนเข้ า เมื อ งระหว่ า '
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบการตรวจลงตราและระบบตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ควรทาหน้าที่เป็นผู้ประสานหลักในการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อให้รับทราบสถานการณ์และปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะ
เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นากฎระเบี ย บและการให้ บ ริ ก ารโดยการจั ด ประชุ ม และติ ด ตามความคื บ หน้ า ในการ
ดาเนินงานนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศไทย
ปัญหาการนาเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเป็นปัญหาเกี่ยวกับการอนุมัติ/ อนุญาต
ของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ควบคุมของชนิดนั้นโดยตรง กรมศุลกากรทาหน้าที่เป็นเพียงผู้ตรวจสอบว่าการนาเข้า
ของนั้นได้รับการอนุมั ติ/อนุญาตแล้วหรือไม่ กระบวนการเพื่อการขออนุญาตนาเข้าของส่วนใหญ่ ใช้เวลา
ค่อนข้างนาน เนื่องจากของหรือสินค้ามีกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมดูแล จึงอาจกล่าวได้ว่ากรมศุลกากรทา
หน้าที่เพียงผู้ตรวจสอบเมื่อของมาถึงด่านศุลกากรเท่านั้น แต่ความยุ่งยากมักเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการขอ
อนุ ญ าตแล้ ว กล่ า วคื อ ปั ญ หาหลั ก ของระบบการอนุ ญ าตส่ ว นใหญ่ มี ส าเหตุ จ ากหน่ ว ยงานราชการที่ ใ ห้
ความสาคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์มีน้อยมาก ส่งผลให้หน่วยงานราชการไม่ได้กาหนดกฎระเบียบเฉพาะเพื่อ
รองรับธุรกิจไมซ์ จากการศึกษา 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการมี
นโยบายส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
สุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมพลังงาน
พบว่ า มี เ พี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วเท่ า นั้ น ที่ มี ห ลั ก เกณฑ์ เ ฉพาะเกี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าตน าเข้ า ของเพื่ อ ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมไมซ์ คือ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อการอนุญาต
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รวมทั้งสิ้น 5 กรณี นอกจากนั้นหน่วยงานที่กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นกระบวนการสนับสนุนการนาเข้าของ
ได้แก่ การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งควบคุมโดยกรมศุลกากร โดยสามารถแยกเป็นรายใบอนุญาตได้ดังนี้
(1) การผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าที่จาเป็น เพื่อจัดนิทรรศการ หรือเพื่อใช้ใน
การศึกษา วิจัย ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอใบรับแจ้งรายการละเอียด
(2) การขอนาเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อการแสดงนิทรรศการ
(3) การอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ
(4) การขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว
(5) การขอหนังสืออนุญาตการนาหรือสั่งเครื่องสาอางสาเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อขาย
แบบเฉพาะครั้ง
(6) การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือ คสท.
ผลการประเมินและวิเคราะห์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนาสินค้าเข้ามาเพื่อกิจกรรมไมซ์และจาก
ผลการประเมินดัชนี้วัดไมซ์ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) เพื่อ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข องของประเทศไทยจั ด ท าโดย
ธนาคารโลกผนวกรวมกับมุมมองของภาคเอกชน คณะนักวิจัยเสนอขอแนะเชิงนโยบายและมาตรการเพื่อ
พัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์ดังต่อไปนี้
 การพัฒนากฎระเบียบการนาเข้าสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์
สามารถดาเนินการได้ 3 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 การตราพระราชบัญญัติการอนุญาตนาสินค้าเข้าชั่วคราวเพื่อการจัดนิทรรศการและการ
แสดงสินค้าระหว่างประเทศ สาระสาคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การกาหนดให้ศุลกากรมีอานาจ
อนุญาตให้นาเข้าสินค้าควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวเพื่อการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า
โดยผู้นาเข้าไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตการนาเข้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้การนาเข้าสินค้าภายใต้
กฎหมายฉบับนี้ต้องเป็นการนาเข้าสินค้าภายใต้อนุสัญญาอิสตันบูลซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 5
เมษายน พ.ศ.2550 เป็ นการน าเข้ า เพื่อ การจั ดงานแสดงสิ น ค้า ที่ จัด ขึ้ น ภายในประเทศไทย จัด แสดงใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คศท.) โดยมุ่งหมายให้ประชาชนทั่วไปได้ชม
และดู ต้องมีการแสดงป้ายหรือข้อความชัดเจนว่ายังไม่ได้รับการตรวจสอบรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กาหนดเงื่อนไขการส่งกลับหรือทาลายภายในเวลาที่กาหนด ผู้นาเข้าได้ต้องเป็นผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operators : AEOs)
แนวทางที่ 2 การออกมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่มีอานาจออกใบอนุญาตการนาเข้าสินค้าควบคุม
ทุกชนิด ออกกฎระเบียบการนาเข้าสินค้า ชั่วคราวเพื่อการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
เหมือนกับกรณีที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกกฎระเบียบเป็นการนาเข้าชั่วคราวกรณีอาหาร
แนวทางที่ 3 สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับออกใบอนุญาตนาเข้าสินค้าที่มีการควบคุ มให้ออกกฎระเบียบ
การออกใบอนุญาตเพื่อการนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อการจัดนิทรรศการ โดยมีตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
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 การส่งเสริมจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือ คสท.
การส่งเสริมจัดตั้ง คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือ นิทรรศการ หรือ คสท. มี
บทบาทสาคัญต่อการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าให้มีประสิทธิภาพ สะดวก ปัจจุบันประเทศไทยมี คสท.
เพียง 5 แห่งเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต สานักงานส่งเสริมการ
จัดการประชุมและนิทรรศการในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมไมซ์ควรมีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นให้ภาคเอกชนจัดตั้ง คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัด
แสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือ คสท.โดยเฉพาะการจัดตั้งในต่างจังหวัดที่สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุม
และนิทรรศการมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ การส่งเสริมการจัดตั้งควรเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการ เงื่อนไขการขอจัดตั้ง คสท. การผลักดันให้กิจการคสท.ขนาดกลางเป็นกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การมีแผนส่งเสริม ไมซ์ซิตี้ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพที่
ชัดเจนในระยะยาวจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้นักธุรกิจตัดสินใจลงทุนกิจการคสท.ได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้บุคลากรภาครัฐ
ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสาคัญของอุต สาหกรรมไมซ์ต่อการพัฒนาประเทศไทย
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นพื้นฐานสาคัญต่อกาหนดนโยบายและมาตรการ การปฎิบัติงานที่เสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยซึ่งจะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมไมซ์เติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน จากการศึกษาวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์
สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการควรดาเนินภารกิจด้านการศึกษาอบรมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้ครอบคลุมทั้งระดับผู้กาหนดนโยบาย ผู้บริหาร และผู้
ปฎิบัติงาน เนื้อหาหลักสูตรควรครอบคลุมความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย การ
กระจายผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ความแตกต่างของนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์กับนักท่องเที่ยวทั่วไป ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งการศึกษาดูงาน
เพื่อสร้างประสบการณ์จริง เพื่อให้บุคลากรภาครัฐตระหนักถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์และเป็น
พื้นฐานในการกาหนดกฎระเบียบและการให้บริการที่เหมาะสมต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไมซ์โลจิสติกส์
ผู้ให้บริการไมซ์โลจิสติกส์มีบทบาทสาคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์ จากการศึกษาวิจัยพบว่าบุคลากร
ภาคเอกชนของบริษัทที่ให้บริการด้านการนาเข้าสินค้าเพื่อการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้ายังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การใช้ระบบค้าประกัน (A.T.A. Carnet
การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง การวางแผนโลจิสติกส์ สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและ
นิทรรศการควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านไมซ์โลจิสติกส์เป็นการเฉพาะ
 การพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ
ประเทศไทยยังไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ สมบูรณ์ของการจัดงานนิทรรศการ และการแสดงสินค้าใน
อุ ต สาหกรรมที่ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด การประชุ ม และนิ ท รรศการต้ อ งการส่ ง เสริ ม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมพลังงาน และ
อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน สสปน. ควรจัดเก็บข้อมูล กิจกรรมไมซ์ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่จัดในประเทศ
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ไทย โดยมุ่งเน้นข้อมูลจานวนผู้เข้าร่วมงานอย่างละเอียด และมูลค่าการค้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งของไทย และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นมูลค่านับ
แสนล้านบาทต่อปี โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมภาคบริการทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจและได้รับการ
ให้ความสําคัญ คือ อุตสาหกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงาน
แสดงสินค้านานาชาติ (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE) หรืออุตสาหกรรม
ไมซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมภาคการบริการที่นํานักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทยและสร้างรายได้
ให้ แ ก่ ป ระเทศไทยเป็ น จํ านวนมาก อี ก ทั้ งช่วยกระจายรายได้ ไปยั งภาคธุรกิ จอื่น ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น โรงแรม
ร้านอาหาร ศูนย์ประชุม ศูนย์จัดแสดงสินค้า เป็นต้น
อุตสาหกรรมไมซ์มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วไปด้านวัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ทางการตลาด คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปนั้นมีความประสงค์มาท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่กลุ่มนักเดินทางไมซ์มี
ความประสงค์เข้ามา 4 วัตถุประสงค์หลัก คือ (1) การประชุมเฉพาะกิจของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร (2) การจัด
นําเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน (3) การประชุมโดยสมาคมระดับนานาชาติ และ (4) การจัดงานแสดงสินค้า
ซึ่งวัตถุประสงค์ในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเพียงวัตถุประสงค์รองของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยปี 2557 มีนัก
เดิ น ทางไมซ์ เข้ าสู่ ป ระเทศไทยทั้ งสิ้ น 919,164 คน และสร้างรายได้ จํ า นวน 80,800 ล้ านบาท และเมื่ อ
เปรียบเทีย บรายได้จากนั กเดิน ทางไมซ์กับ นักท่ องเที่ ยวทั่ วไปแล้ว พบว่า นั กท่ องเที่ยวระหว่างประเทศที่
เดินทางมาร่วมประชุมนานาชาติในประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูงกว่านักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ทั่วไปประมาณ 2 - 3 เท่า (ไม่รวมค่าโดยสารเครื่องบิน)
ในปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เสนอบทวิเคราะห์เรื่อง “ต่างชาติแห่จัดงานในเอเชีย ... โอกาสธุรกิจ
ไมซ์ของประเทศไทย”1 เพื่อยืนยันแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจไมซ์ของไทย ดังนี้
 ธุรกิจไมซ์ในเอเชียเติบโตจาก 3 ปัจจัยสนับสนุน คือ การส่งเสริมโดยภาครัฐ การที่ภาคเอกชน
เลื อ กเอเชี ยในการจั ดงานแสดงสิ น ค้ าและการท่ อ งเที่ ยวเพื่ อเป็ น รางวั ล และองค์ กรระหว่ าง
ประเทศที่ใช้เอเชียเป็นเวทีการจัดประชุมและสัมมนา
 ขีดความสามารถของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยทัดเทียมกับประเทศพัฒ นาแล้วหลายประเทศ
ตลอดจนมีข้อได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ไม่สูงนัก สภาพภูมิอากาศ ที่ตั้งที่เป็นจุด
ศูนย์กลางของภูมิภาค และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ได้นํามาซึ่งการขยายตัวของธุรกิจไมซ์
ในประเทศไทย
 แนวโน้มการนําเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมมาใช้ในการจัดประชุมและสัมมนาและ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภัยธรรมชาติ คําเตือนหรือข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ
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ได้เปรียบ
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ความผันผวนทางเศรษฐกิจ เป็นโอกาสและความท้าทายสําหรับธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยที่ต้อง
เตรียมการป้องกันและรับมือ
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในประเทศไทยสําหรับคนทั่วไปมากนัก แต่ใน
ต่างประเทศถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและได้รับความสําคัญมาเป็นระยะเวลาพอสมควร และมี
โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งในงานวิจัยข้างต้นยัง
ได้กล่าวว่าภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์และ
ฮ่องกง ล้วนแต่มุ่งพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศตนเองเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจไมซ์ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความ
เชื่อมั่นในสายตาประชาคมโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ดี สําหรับประเทศไทยแล้ว การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตยังมีโอกาสในการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลากหลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นําอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับอาเซียน
เพื่อเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการแสดง
สินค้านานาชาติ (อุตสาหกรรมไมซ์) ในภูมิภาคเอเชีย
ปัจจุบันมีกฎข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่องในหลาย ๆ มิติ ที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น
การตรวจลงตราคนเข้าเมือง กฎหมาย ศุลกากรที่ เกี่ยวข้องกับการนําสินค้าเข้ าสู่ประเทศไทย เป็ นต้น ซึ่ ง
ข้อกําหนด ระเบียบ และขั้นตอนต่าง ๆ ไม่เอื้ออํานวยต่อการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ของการจัดกิจกรรมไมซ์เท่าที่ควร การส่งเสริมและพัฒนาให้อุตสาหกรรมไมซ์ขยายตัวและมีความคล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้นในการดําเนินธุรกิจไมซ์นั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้นลง และศึกษารายละเอียด
ของการตรวจลงตรา (Visa) ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเก็บภาษีศุลกากร (Customs) ที่เกี่ยวข้องกับการนํา
อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เข้ามาจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทย เพื่อปรับปรุง
ระเบียบและพิธีการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB มีพันธกิจหลักด้านการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของการจัดงานไมซ์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
ผลักดันและส่งเสริมการปรับปรุงเรื่องระเบียบและพิธีการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อลดอุปสรรคใน
การดําเนินงานของผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) หรือการนํา
อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เข้ามาจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทย ให้มีความคล่องตัว
มากขึ้น ตลอดจนจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อนําเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ไขและปรับปรุง
กฎระเบียบต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิจัยกฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้านการตรวจลงตรา (Visa) ที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางกลุ่มไมซ์
2. เพื่อศึกษาวิจัยกฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้านการนําของเข้ามาจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทย
3. เพื่อวิเคราะห์และสรุปวิธีการประยุกต์ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ที่ถูกต้องสําหรับผู้ประกอบการไมซ์
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
การศึกษานี้ให้ความสําคัญใน 2 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ การตรวจลงตรา (Visa) ที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์ และการจัดเก็บภาษีศุลกากร (Customs) ที่เกี่ยวข้องกับการนําอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ เข้ามาจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การตรวจลงตรา (Visa) ที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยศึกษาในประเด็น ดังนี้
(1) นโยบายและแนวทางพัฒนาของภาครัฐ
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(3) กฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแนวทางปฏิบัติทั่วไป
(4) แนวทางปฏิบัติเพื่ อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งระดับประเทศ ครอบคลุมประเด็น
ระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมและมาตรการใหม่ ๆ เช่น E-Visa/Multiple Visa ของ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การจัดทํา Automatic Channel ของสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง การเชื่อมโยงระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า หรือ ระบบ
(APPS – Advance Passenger Processing System) และในระดับอาเซียน ซึ่งครอบคลุม
ประเด็น Single Visa ของอาเซียน ความก้าวหน้าและรายละเอียด การเปิด Visa Free ของ
สมาชิก และระบบ Visa on Arrival (VoA) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
(5) ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(6) โอกาสจากการใช้ ป ระโยชน์ จ ากแนวทางปฏิ บั ติ เรื่ อ งตรวจลงตรา (Visa) หลั ง จากเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน
(7) รายงานวิเคราะห์ข้อมูล บทสรุป และข้อเสนอแนะ
(8) สรุปวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย เพื่อจัดเตรียมเป็นคู่มือสําหรับผู้ประกอบการ
ไมซ์ต่อไป
2. การนําของเข้ามาจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยศึกษาในประเด็น ดังนี้
(1) นโยบายและแนวทางพัฒนาของภาครัฐ
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(3) กฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแนวทางปฏิบัติทั่วไป
(4) แนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในระดับประเทศ ครอบคลุมประเด็น
การปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของ กรมศุลกากร เช่น Single Window ระบบ E-channel ใน
ระดั บ อาเซี ยน ในประเด็ น ASEAN Single Window มี ความก้ าวหน้ าการจัด ทํ าคู่ มื อหรือ
1-3

ช่องทางติดต่อ (Access) รวมถึงในระดับระหว่างประเทศ ในประเด็นอนุสัญญาที่สนับสนุน
ธุรกิจไมซ์ เช่น A.T.A. Carnet (เอ.ที.เอ.คาร์เนท์) และ Istanbul B-1 ที่ไทยเป็นภาคี
(5) ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(6) โอกาสจากการใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติเรื่องศุลกากรหลังจากเปิดประชาคมอาเซียน
(7) รายงานวิเคราะห์ข้อมูล บทสรุป และข้อเสนอแนะ
(9) สรุปวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย เพื่อจัดเตรียมเป็นคู่มือสําหรับผู้ประกอบการ
ไมซ์ต่อไป
1.4 วิธีการศึกษา
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ และขอบเขตการดํ า เนิ น งาน สามารถสรุ ป องค์ ป ระกอบของการศึ ก ษาตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาได้ 3 องค์ประกอบหลักด้วยกัน คือ
ภาพที่ 1 - 1 องค์ประกอบของการศึกษา
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้าน
การตรวจลงตรา (Visa)
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้าน
การนําของเข้ามาจัดประชุม
(Customs)
สรุปวิธีการประยุกต์ขั้นตอนและ
วิธีการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง

ที่มา : คณะผู้วิจัย (2558)
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แนวทางการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นการดําเนินงาน 2 กระบวนการหลัก คือ
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาทบทวนวรรณกรรม กฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อนํามาใช้ประกอบ
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ทั้งเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) หรือการนํา
อุป กรณ์ และสิ่งอํ านวยความสะดวกต่าง ๆ เข้ามาจัด ประชุมและแสดงสิ นค้ าในประเทศไทย โดย
รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ อาทิ จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงสํานักงานส่งเสริมการ
จัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
ภายในประเทศ สมาคมส่งเสริมการประชุมและแสดงสินค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการแสดงสินค้า
รวมไปถึงศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และดําเนินการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินการตรวจลงตรา (Visa) หรือการนําของเข้ามาจัดประชุมและแสดงสินค้า เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและความเห็นจากหน่วยงานที่กํากับดูแลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการและผู้ที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยครอบคลุมการศึกษา ดังนี้
(1) พิจารณานโยบายและแนวทางพัฒนาของภาครัฐ ทั้งจากนโยบายรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยที่มาของข้อมูลใน
ส่วนนี้ ประกอบด้วย
- สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
- กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬ า ที่ เกี่ยวข้ องกับนโยบายภาคการท่ องเที่ ยว การ
บริ ก าร การกี ฬ า และความร่ ว มมื อ ด้ า นการส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรมไมซ์ แ ละการ
ท่องเที่ยว
- สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย
(2) ศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปของการตรวจลงตรา (Visa)
ที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ และหลักเกณฑ์การนําเข้า - ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อ
จัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ลงตรา (Visa) ที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ และการนําของเข้ามาจัดประชุมและแสดง
สินค้า ได้แก่
- กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่ า งประเทศ ในการขอรับ การตรวจลงตรา (Visa)
สําหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย
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- กระทรวงแรงงาน ในการขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) สําหรับนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย
- สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการตรวจคนเข้าเมืองที่สําคัญ สําหรับการเดินทาง
เข้าประเทศของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ข้อมูลการตรวจโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรค
สําหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ ณ ด่านตรวจโรคฯ ท่าอากาศยาน
เป็นต้น
- กรมศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การนําเข้า - ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการ
ประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรสําหรับ
ของที่นําเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์การยกเว้นอากร
สําหรับอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกที่นําเข้ามาชั่วคราวเพื่อใช้จัดงานแสดง
สินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการนําเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อนํากลับออกไป โดยได้รับ
ยกเว้นค่าภาษีอากร (พิธีการ A.T.A. Carnet)
(3) ศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านการตรวจลงตราเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์
- ในระดับประเทศ ครอบคลุมประเด็นการเตรียมความพร้อมและมาตรการใหม่ ๆ
เช่ น E-Visa/Multiple Visa ของกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่ างประเทศ การ
จัดทํา Automatic Channel ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง การเชื่อมโยงระบบ
การตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ โ ดยสารล่ ว งหน้ า หรื อ ระบบ (APPS – Advance
Passenger Processing System)
- ระดับอาเซียน ซึ่งครอบคลุมประเด็น Single Visa ของอาเซียน ความก้าวหน้าและ
รายละเอียด การเปิด Visa Free ของสมาชิก และระบบ Visa on Arrival (VoA)
ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
(4) ศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านศุลกากรเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์
- ในระดับประเทศ ครอบคลุมประเด็นการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของ กรมศุลกากร
เช่น Single Window ระบบ E-channel ต่าง ๆ
- ระดับอาเซียน ในประเด็น ASEAN Single Window และคู่มือหรือช่องทางติดต่อ
access มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง
- ระดั บ ระหว่างประเทศ ในประเด็น อนุ สั ญ ญาที่ ส นั บ สนุ น ธุรกิ จ ไมซ์ เช่ น A.T.A.
Carnet และ Istanbul B-1 ที่ไทยเป็นภาคี
(5) ศึกษากรณีศึกษาในต่างประเทศในการลดอุปสรรคทางด้านการตรวจลงตราและการศุลกากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์ 1 ประเทศ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
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2. ขั้นตอนการประมวลผลเพื่อการจัดทําข้อเสนอแนะ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) อย่างเป็น
รูปธรรม
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินการตรวจลงตราและนําของเข้ามาจัดประชุม เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงระเบียบและพิธีการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อลดอุปสรรคในการดําเนินการ พร้อม
เสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ ระดับอาเซียน และ
ระดับระหว่างประเทศ ในกรณี ของการนําอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เข้ามาจัดประชุมและ
แสดงสินค้า โดยครอบคลุมการศึกษา ดังนี้
1) วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเซียนของอุตสาหกรรมไมซ์ โอกาสของผู้ประกอบการ
ไมซ์จากการเปิดเสรีอาเซียน และการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม
เรื่องการตรวจลงตรา (Visa) และศุลกากรหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ไม่เอื้ออํานวยต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งจากการตรวจลงตรา (Visa) ที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางกลุ่ม
ไมซ์ และการนําของเข้ามาจัดประชุมและแสดงสินค้า เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะ
3) ดําเนินการสรุปเป็นวิธีการ และขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อจัดทําเป็นคู่มือสําหรับผู้ประกอบการ
ไมซ์
1.5 แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 180 วัน (6 เดือน) นับจากวันที่ลงนามในสัญญา รายละเอียด
แผนการดําเนินงานปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 - 1 : แผนการดําเนินงาน

กิจกรรม

1

1. ทบทวนและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
2. จัดทําแนวคิด ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และแผนการดําเนินงานของโครงการในรายละเอียด
3. จัดส่งรายงานแนวทางการดําเนินงาน (Inception Report)
(ภายใน 20 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา)
4. การศึ กษานโยบายและแนวทางพั ฒ นาของภาครัฐ ทั้ งจากนโยบายรัฐบาล และจากหน่วยงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์
5. การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ก ฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปของการตรวจลงตรา (Visa) ที่
เกี่ยวข้องกับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ และหลักเกณฑ์การนําเข้า - ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและ
จัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
6. ศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในระดับประเทศ
ครอบคลุมประเด็ นระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมและมาตรการใหม่ๆ และในระดับ อาเซียน ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็ น Single Visa ของอาเซียน ความก้าวหน้ าและรายละเอียด การเปิ ด Visa Free ของ
สมาชิก และระบบ Visa on Arrival (VoA) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
7. ศึกษาแนวทางปฏิ บัติด้านศุลกากรเพื่ อประโยชน์ของอุ ตสาหกรรมไมซ์ ทั้ งในระดับ ประเทศ ครอบคลุม
ประเด็นการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของกรมศุลกากร ระดับอาเซียน ในประเด็น ASEAN Single Window
และระดับระหว่างประเทศ ในประเด็นอนุสัญญาที่สนับสนุนธุรกิจไมซ์
8. ศึกษากรณี ศึกษาในต่างประเทศในการลดอุปสรรคทางด้านการตรวจลงตรา (Visa) และการศุลกากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์
9. ดําเนินการสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและความเห็นจากหน่วยงานที่กํากับดูแลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์อื่น ๆ
11. จัดทํารายงานที่ประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรม กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะ
12. จัดทําบทสรุป และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบการไมซ์
13. นําเสนอผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง
14. จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมบทสรุปผู้บริหาร
15. การนําเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย 1 ครั้ง
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1.6 ผลผลิต (Output) ของโครงการศึกษาวิจัย
รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาและอุ ป สรรคสํ า หรั บ ผู้ ป ระกอบการและผู้ เกี่ ย วข้ อ งใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 1 ฉบับ ประกอบไปด้วยผลการศึกษา ดังนี้
(1) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตรา (Visa) และการศุลกากร
(Customs) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
(2) การรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ประสบ โดยเฉพาะใน
เรื่องการตรวจลงตรา (Visa) และการศุลกากร (Customs)
(3) ข้ อ เสนอแนะและแนวทางในการลดอุ ป สรรคในเรื่ อ งการตรวจลงตรา (Visa) การศุ ล กากร
(Customs) ของผู้ประกอบการไมซ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
(4) สรุปวิธีปฏิบัติที่เข้าใจง่ายสําหรับผู้ประกอบการไมซ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ ในเรื่องการตรวจ
ลงตรา (Visa) การศุลกากร (Customs) ในรูปแบบของแผนผัง (Flowchart) อธิบายวิธีการและ
ขั้นตอน
1.7 ทบทวนวรรณกรรมจากกรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปของการตรวจลงตรา (Visa) และหลักเกณฑ์การนําเข้า
- ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
1.7.1 การขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสูส่ หรัฐอเมริกา
การขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา นักเดินทางต้องระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางให้
ชัดเจน เนื่ องจากวีซ่าแต่ล ะประเภทมีเงื่อนไขและข้อกําหนดแตกต่ างกัน สถานทู ตสหรัฐอเมริกา ประจํา
ประเทศไทยระบุประเภทวีซ่าไว้ 17 ประเภท2 สําหรับการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวและทําธุรกิจ จัดอยู่ในวีซ่า
ประเภท B (วีซ่าเยี่ยมเยือน) รวมถึงการเข้าร่วมงานนิทรรศการต่าง ๆ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ได้แก่
1.7.1.1 วีซ่าการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ (B-1)3
วีซ่า B-1 เป็นวีซ่าสําหรับการเดินทางเพื่อการทําธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปวัตถุประสงค์การเดินทางสําหรับวีซ่าประเภท B-1 ไว้ดังนี้
 นักกีฬาอาชีพ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ที่ไม่ได้รับเงินรางวัลใด ๆ จากบริษัทในสหรัฐอเมริกา
 การร่วมทุนทางธุรกิจ หรือ เดินทางไปค้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ
2

สามารถศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/niv_visa_classification.html
http://travel.state.gov/content/dam/visas/BusinessVisa%20Purpose%20Listings%20March%202014%2
0flier.pdf
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เดินทางเข้าร่วมประชุม งานแสดงสินค้า
ลูกจ้างชั่วคราวประจํางานแสดงสินค้า
วิทยากร
นักวิจัย
ธุรกิจซื้อขาย เข้าร่วมการแสดงสินค้า เจรจาการค้า หรือทําสัญญาสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ
Service Engineer เดินทางเพื่อติดตั้งและซ่อมบํารุงในเครื่องจักรที่นําเข้าจากต่างประเทศ
การอบรม

นอกจากวีซ่าประเภท B-1 และ B-2 แล้วยังมีวีซ่า B-1/OCS เป็นวีซ่าสําหรับลูกเรือที่ทํางานบนเรือ
นอกชายฝั่งทวีป และสําหรับลูกเรือบนเรือยอร์ชจะได้รับวีซ่า B-1 นักเดินทางด้วยวีซ่าประเภท B-1 แล้วเข้า
ทํางานเป็นการชั่วคราวนั้นจะได้รับผลตอบแทนจากบริษัทนอกสหรัฐอเมริกา
1.7.1.2 วีซ่าเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและการรักษาทางการแพทย์ (B-2)4
วี ซ่ า B-2 คื อ วี ซ่ า สํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การไปเยี่ ย มญาติ ห รื อ คนรู้ จั ก การเข้ า รั บ การรั ก ษาทาง
การแพทย์ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรม
ด้านบริการ เป็นต้น
1.7.2 ขั้นตอนการสมัครวีซ่าชั่วคราวประเภท B
การสมัครวีซ่าผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลประจําประเทศ สําหรับประเทศไทยสามารถทําวีซ่าได้ที่
สถานทูตสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ) สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา (เชียงใหม่) ผู้สมัครต้องกรอกคําร้องขอวีซ่า
ชั่วคราว (DS-160) ผ่านระบบออนไลน์5 เท่านั้น
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่เว็บไซต์ https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx เพื่อลงทะเบียนและกรอก
เอกสารคํ า ร้อ งขอวี ซ่ า ชั่ วคราว (DS-160) เมื่ อ กรอกข้ อ มู ล ต่ าง ๆ ครบถ้ ว นแล้ ว ระบบจะสร้ างเอกสารที่
ประกอบด้วยบาร์โค้ด ให้ผู้สมัครพิมพ์หน้าบาร์โค้ดเพื่อนําไปยืนยันในวันนัดสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถาน
กงสุล
ขั้ น ตอนที่ 2 : ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการขอวี ซ่ า ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https://cgifederal.secure. force.com
/?language = Thai&country=Thailand เพื่อเลือกวิธีการชําระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครสามารถชําระเงินผ่านการ
โอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Funds Transfer (EFT) หรือชําระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ค่ าธรรมเนี ย ม 160 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ เมื่ อ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มครบถ้ ว นแล้ ว จะได้ รั บ เลขที่ อ้ า งอิ ง Virtual
Account ID สําหรับผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสามารถนัดสัมภาษณ์ได้หลังเวลา
12.00 น. ของวันถัดไป หากผู้สมัครโอนเงินด้วยวิธี EFT จะนัดสัมภาษณ์ได้ 2 วันถัดไปหลังเวลา 12.00 น.
4
5
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ขั้นตอนที่ 3 : นัดสัมภาษณ์6 ผู้สมัครนํา Virtual Account ID เพื่อนําไปเลือกวันนัดสัมภาษณ์ วีซ่า
https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand ผู้ ส มั ค ร ต้ อ งให้ ข้ อ มู ล
หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบเสร็จชําระค่าธรรมเนียมวีซ่า และหมายเลขบาร์โค้ด 10 หลักที่ระบุไว้
หน้าแบบฟอร์ม DS-160
ขั้นตอนที่ 4 : เดินทางไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลตามวันและเวลาที่ผู้สมัครเลือก เอกสาร
ที่ต้องนําไปยืนยัน ได้แก่ ใบ DS-160 ใบเสร็จรับเงินชําระค่าธรรมเนียมวีซ่า รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว 1 ใบ ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน7 หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นําไปด้วย) รวมถึง
เอกสารสําคัญอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือรับรองจากบริษัท สัญญาจ้างงาน สลิปเงินเดือน
การพิจารณาอนุมัติวีซ่า สถานทูตจะพิจารณาจากปัจจัยด้านอาชีพ สังคม และเจตนา เนื่องจากกฎหมายตรวจ
คนเข้ า เมื อ งและสั ญ ชาติ ข องสห รั ฐ อเมริ ก า (The U.S. Immigration and Nationality Act : INA)8
สันนิษฐานว่าผู้สมัครวีซ่า B-1/B-2 มีเจตนาอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างถาวร เว้นแต่จะพิสูจน์ได้จน
เป็นที่พอใจแก่สถานทูตและสถานกงสุลได้ชัดเจน ดังนี้
(1) มีวัตถุประสงค์เดินทางตรงตามประเภทของวีซ่า
(2) เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา เป็นการชั่วคราว
(3) แสดงหลักฐานทางการเงินเพียงพอกับใช้จ่ายในสหรัฐอเมริกา
(4) มีเอกสารยืนยันภาระผูกพันที่ต้องเดินทางกลับประเทศ
ขั้น ตอนที่ 5 : หากสถานทู ต หรือสถานกงสุ ล พิ จารณาออกวีซ่าเข้าสหรัฐ ผู้ ส มั ค รสามารถรับ เล่ ม
หนังสือเดินทางได้ ณ ที่ทําการไปรษณีย์ภายใน 14 วัน
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของวีซ่าที่สถานทูตอนุมัตินั้นไม่ได้หมายถึงท่านสามารถจะอยู่ได้ตลอดอายุ
ของวีซ่าที่ปรากฏ เมื่อท่านเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กําหนดระยะเวลาที่นักเดินทาง
สามารถอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้
เมื่อเดินทางถึงสนามบินในสหรัฐอเมริกา นักเดินทางต้องกรอกเอกสารสําคัญสองชุดได้แก่ I-94 (ภาพ
ที่ 1 - 2) และ Customs Declaration Form (ภาพที่ 1 - 3) เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุ ลกากรก่ อ นเดิน ทางออกจากสนามบิ น เอกสาร I-94 แสดงรายละเอียดสถานะเข้าและออกจากของนั ก
เดินทางทุกคนที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา รายละเอียดของการกรอกปรากฏดังภาพที่ 1 - 2
หลักจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นักเดินทางต้องสําแดงเอกสาร Customs Declaration
Form (ภาพที่ 1 - 3) ข้อมูลส่วนแรกตั้งแต่ข้อ 1 ถึง 9 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการเดินทาง การกรอกข้อมูลจะ
คล้ายกับการกรอก I-94 ยกเว้นข้อ 3 เป็นคําถามจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางพร้อมกับนักเดินทาง
ข้อมูลตั้งแต่ข้อ 10 ถึง 14 เป็นการแสดงวัตถุประสงค์ของการเดินทางว่าดําเนินการเพื่อธุรกิจหรือไม่
และนําสินค้าประเภท อาหาร ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ รวมทั้งการแจ้งว่านําสินค้าตัวอย่าง หรือสิ่งของที่ไม่ใช่
6

ผู้สมัครที่ต้องเข้าสัมภาษณ์จะมีอายุระหว่าง 14 ปีถึง 79 ปี ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://travel.state.gov/content/visas/english/visit/visitor.html
7
ข้อกําหนดของรูปถ่าย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp
8
มาตรา 214 (บี)
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สินค้าใช้เฉพาะส่วนตัวเข้ามาหรือไม่ คําถามข้อที่ 15 ระบุว่าในกรณีการเดินทางโดยผู้ถือสัญชาติสหรัฐอเมริกา
นําสินค้ามีมูลค่าสิ่งของที่นําเข้าสหรัฐอเมริกา เฉพาะบุคคลมีมูลค่ารวมเกิน 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับบุคคล
สัญชาติอื่นมีมูลค่าเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อเสียภาษี
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ภาพที่ 1 - 2 : บัตรขาเข้า - ขาออก I-94
คําอธิบายการกรอก I-94
การกรอกเอกสารใช้อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่
ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

เฉพาะเจ้าหน้าที่

1 นามสกุล
2 ชื่อ
3 วัน/เดือน/ปี (ปีเกิดใช้คริสตศักราช)
4 สัญชาติ
5 เพศ
6 หมายเลขหนังสือเดินทาง
7 หมายเลขเทีย่ วบิน
8 ประเทศที่อยู่อาศัย
9 เมืองที่ขึ้นเครื่องบินมาก่อนจะเข้าสหรัฐฯ
10 เมืองที่ออกวีซ่าให้
11 วันที่ออกวีซ่า
12 ที่อยู่ขณะพํานักอยู่ในสหรัฐฯ
13 ชื่อเมืองและชื่อรัฐ

1
2
4
6
8
10

3
5
7
9
11
12
13

หมายเลข 14 ถึง 17 กรอกข้อมูลเหมือนกับ
หมายเลข 1 ถึง 4
14
15
17

16

ที่มา : U.S. Customs and Border Protection (www.cbp.gov)
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ภาพที่ 1 - 3 Customs Declaration Form

ที่มา : U.S. Customs and Border Protection (www.cbp.gov)
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1.7.3 การนําสินค้าเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา
รูปแบบการนําเข้าสินค้ามีหลายรูปแบบ ได้แก่ การนําเข้าเพื่อการบริโภค การนําเข้าไปยังคลังสินค้า
(Warehouse Entry) การนําเข้าสินค้าชั่วคราว (Temporary Entry) เป็นต้น ซึ่งการนําเข้าแต่ละรูปแบบจะมี
ขั้นตอนการดําเนินการที่แตกต่างกัน
พิธีการนําสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกามี 2 รูปแบบ การนําเข้าอย่างเป็นทางการส่วนใหญ่จะเป็นการนําเข้า
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทํ าธุรกิจ ผู้นําเข้าจะต้องวางหลักประกันการนํ าเข้าไว้กับศุ ลกากรสหรัฐอเมริกา
เพื่อให้ผู้นําเข้าปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของศุลกากร หลักประกันอยู่ในรูปของเงินประกันที่ผู้นําเข้าซื้อประกันกับ
บริษัท (Surety Bond) และพิธีการนําเข้าอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การนําเข้าอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การนําเข้าเพื่อการบริโภคหรือนําเข้าเพื่อขายต่อ ซึ่งมูลค่าการนําเข้าต้องไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
สําหรับการนําเข้าอย่างเป็นทางการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (U.S.
Customs and Border Protection: CBP) อนุญาตให้บุคคลซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการตามขั้นตอนการนําสินค้า
ผ่านด่านศุลกากรได้แก่ ผู้ซื้อสินค้า เจ้าของสินค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากบริษัท และตัวแทนการ
จัดการผ่านพิธีศุลกากร (Licensed Customs Broker) เมื่อสินค้าเดินทางมาถึงด่านศุลกากร เจ้าของสินค้า
หรือตัวแทนจะต้องยื่นเอกสารดังนี้
(1) ใบ Bill of Lading: B/L , Air Waybill หากไม่ มี B/L ต้ อ งยื่ น เอกสาร Carrier’s Certificate แทน
เอกสารนี้ต้องยื่นภายใน 5 วันนับจากสินค้ามาถึงด่านศุลกากร
(2) Invoice จะเป็น Commercial Invoice ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 5 วัน หากใช้ Performa Invoice
แทนกรณี ไม่ สามารถจัดทํ า Commercial Invoice ได้ในเวลาที่ สิน ค้ ามาถึง แต่ผู้นําเข้าจะต้องยื่ น
Commercial Invoice แสดงต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 120 วัน
(3) ยื่นแบบฟอร์ม CF-7533 เป็นเอกสารสรุปการนําเข้าสินค้าภายใน 15 วัน เพื่อที่จะนําสินค้าออก และ
จ่ายภาษีศุลกากร หรือยื่นแบบฟอร์ม CF-3461 Application and Special Permit for Immediate
Delivery ส่งให้ด่านศุลกากรสหรัฐอเมริกา ก่อนที่สินค้าจะมาถึง ซึ่งบริษัทผู้ขนส่งสินค้าที่ดําเนินการได้
จะต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ของระบบ Automated Manifest System ซึ ่ ง มี ผ ล ให้ ด ่ า น ศุ ล ก าก ร ป ล่ อ ย
สิ น ค้ า ออกมาได้ อย่างรวดเร็ว
(4) Packing List หรือเอกสารอื่น ๆ ตามเจ้าหน้าที่ศุลกากรร้องขอ
การนําเข้าสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา เมื่อสินค้าเดินทางถึงยังด่านศุลกากรและ
ด่านศุลกากรได้รับเอกสารสําคัญต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและสินค้าที่นําเข้า
โดยไม่ละเมิดกับข้อกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะอนุมัติให้สินค้าผ่านเข้าสู่สหรัฐอเมริกา ได้ เจ้าของสินค้า
หรือตัวแทนดําเนินการจะต้องกรอกแบบฟอร์ม CF-7501 เป็นเอกสารสําคัญที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
เช่น พิกัดศุลกากรสหรัฐอเมริกา หรือ HTSUS9 จะระบุประเภทของสินค้า แหล่งที่มาของสินค้า (Country of
Origin) และมูลค่าของสินค้านําเข้า เจ้าของสินค้าหรือผู้มีอํานาจจะต้องประเมินภาษีตามประเภทของสินค้าซึ่ง
9

พิกัดศุลกากรของสหรัฐ Harmonized Tariff Schedule of the United States
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ระบุไว้ใน HTSUS เมื่อกรอก CF-7501 และชําระภาษีศุลกากรตามมูลค่าการนําเข้าภายใน 10 วันทําการ เมื่อ
ชําระภาษีศุลกากรเรียบร้อยแล้วสามารถนําสินค้าผ่านด่านศุลกากรได้
ในทางตรงกันข้าม หากเจ้าหน้าที่ไม่อนุมัติ เจ้าของสินค้าหรือผู้ดําเนินงานส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ระบุ
ประเภทของสินค้าไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือระบุอัตราภาษีนําเข้าไม่ถูกต้อง หากกระทําด้วยความตั้งใจ
ศุล กากรมี อํ านาจในการสั่งปรับ หรือ ลงโทษได้ อย่ างไรก็ ต าม หากเจ้าของสิ น ค้ าไม่ พ อใจในคํ าตั ด สิ น ของ
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้นําเข้ามีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการศุลกากร เพื่อให้ทบทวนคําสั่ง ภายใน 90 วัน นับ
แต่วันที่มีการออกคําสั่ง
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ภาพที่ 1 - 4 : สรุปขัน้ ตอนการนําสินค้าเข้าสูส่ หรัฐอเมริกา
สินค้าเดินทางมาถึงด่านศุลกากร

เจ้าของสินค้า ผูซ้ ื้อ ผู้รับมอบอํานาจหรือตัวแทนศุลกากรยื่น
เอกสาร เมื่อสินค้าเดินทางมาถึงด่านศุลกากร ดังนี้
1. ใบ B/L หรือ Carrier’s Certificate (ภายใน 5 วัน)
2. ใบ Invoice (Commercial Invoice หรือ Performa
Invoice (ภายใน 5 วัน)
3. แบบฟอร์ม CF-7533 (ภายใน 15 วัน) หรือฟอร์ม CF-3461
4. Packing List และเอกสารอื่น ๆ ที่จําเป็น

เจ้าหน้าที่ดา่ นศุลกากรตรวจสอบเอกสารการนําเข้า
และประเมินภาษีนําเข้า

เจ้ าหน้ าที่ ศุล กากรตรวจสอบ
เอกสารการนําเข้ าถู กต้อ ง
เจ้ าของสินค้ า กรอกแบบฟอร์ม
CF-7501 และชํา ระภาษี ศุ ลกากร
ภายใน 10 วั นทํา การ

นําสินค้าผ่านด่านศุลกากร
และออกสู่ตลาด
สหรัฐอเมริกา
ที่มา : http://internationaltradeattorney.com/
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1.7.4 การนําสินค้าตัวอย่างเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา10
นักเดินทางที่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ สามารถนําสินค้าที่เป็นตัวอย่างเข้าและออกจากสหรัฐอเมริกา
ได้หลายช่องทาง เช่น การจ่ายภาษีศุลกากร หรือการนําสินค้าตัวอย่างเข้าด้วยวิธีการนําเข้าสินค้าแบบชั่วคราว
โดยวางหลั ก ทรั พ ย์ ค้ํ า ประกั น (Temporary Importation Bond :TIB) หรื อ A.T.A. Carnet : Admission
Temporaire - Temporary Admission
1.7.4.1 การจ่ายภาษีศุลกากร
นักเดินทางสามารถเสียภาษีศุลกากรเมื่อเดินทางถึงปลายทางได้ เจ้าของสินค้าสามารถขายสินค้า
ตัวอย่างนั้นได้ โดยสินค้านั้นต้องไม่ผ่านการดัดแปลงใด ๆ หรือเมื่อสินค้าถูกนํากลับไปประเทศนักเดินทาง
สามารถขอคืนภาษีศุลกากรได้ หากนําสินค้าเดินทางมาพร้อมกัน นักเดินทางต้องกรอกรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์ม Customs Declaration Form ดังนี้
ข้อ 10 ตอบว่าใช่ การเดินทางมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และให้ระบุมูลค่าของตัวอย่างสินค้าแนบลงไป
ข้อ 14 ให้ระบุว่านักเดินทางได้นําสินค้าตัวอย่างหรือสิ่งของต่าง ๆ ติดตัวเดินทางเข้ามาด้วย นักเดินทางต้อง
ระบุรายละเอียดของสินค้าและมูลค่าของสินค้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐอเมริกา และจ่ายภาษีศุลกากร
พิธีการนําเข้าลักษณะดังกล่าวเป็นการนําเข้าอย่างไม่เป็นทางการ ทําให้สินค้าตัวอย่างที่ผ่านด่านศุลกากรเข้ามา
ได้นั้นสามารถนําไปแสดงในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือสามารถขายสินค้านั้นให้กับผู้ที่สนใจได้
ในกรณีที่สินค้าตัวอย่างมีมูลค่าเกินกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ควรเลือกใช้วิธีการนําเข้าแบบชั่วคราว
โดยวางหลั ก ทรัพ ย์ค้ํ าประกั น Temporary Importation Bond (TIB) เฉพาะสิน ค้าที่ มาจาก NAFTA หรือ
A.T.A. Carnet : Admission Temporaire - Temporary Admission ซึ่งประเทศไทยเป็ น สมาชิก ในความ
ร่วมมือดังกล่าว
1.7.4.2 การนํ าเข้ าสิ น ค้ าชั่ วคราวโดยวางหลั กทรั พ ย์ ค้ํ าประกั น Temporary Importation
Bond: TIB11
หมายถึง การนําเข้าสินค้าตัวอย่างชั่วคราว ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่จํากัดเข้าไปในสหรัฐอเมริกา ผู้นํา
เข้าจะต้องส่งสินค้ากลับคืนสู่ประเทศต้นทางภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยที่ผู้นําเข้าจะต้องวางหลักทรัพย์
ค้ําประกัน ส่วนใหญ่จะมีมูลค่าเป็นสองเท่าของภาษีศุลกากรที่ผู้นําเข้าจะต้องเสีย
การนําเข้าสิ่งของภายใต้เงื่อนไขของ TIB นั้น อนุญาตสินค้าทั้งหมด 14 ชนิด12 กําหนดให้ระยะเวลา
นําเข้ามาในสหรัฐอเมริกา ได้ 1 ปี ผู้นําเข้าสามารถขอขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปถึง 3 ปี ยกเว้นสินค้าบาง
ประเภท เช่น รถยนต์และชิ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสดง กําหนดระยะเวลาให้เพียง 6 เดือน โดยไม่
สามารถขยายเวลาออกไปได้ และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ (Tools of Trade) รหัส HTSUS 9813.00.50
หากมีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวแล้ว ข้อตกลงภายใต้ TIB จะถูกยกเลิกทันที
การนําเข้าสินค้าตัวอย่าง สามารถนําเข้าได้ 2 รูปแบบคือ นักเดินทางนําสินค้าตัวอย่างติดตัวไปด้วย
หรือส่งเป็น Cargo
10

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1212/kw/temporary%20importation%20exhibition/sno/1
http://www.cbp.gov/trade/nafta/guide-customs-procedures/effect-nafta/en-temp-admissions และ
http://library.dip.go.th/multim4/ebook/RES%20161.7.pdf
12
ภาคผนวก ก
11
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กรณีนักเดินทางนําสินค้าตัวอย่างติดตัวไป ผู้นําเข้าต้องแจ้งรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกี่ยวกับ
สินค้าตัวอย่างที่จะนําเข้าและกรอกแบบฟอร์มในสรุปการนําเข้า CF-7501 รวมถึงวางหลักทรัพย์ค้ําประกันการ
นําเข้า ส่วนใหญ่ผู้นําเข้าจะเลือกใช้บริการ Customs Broker ดําเนินการตามขั้นตอนของการนําเข้าผู้นําเข้า
เพียงแต่จ่ายเงินค้ําประกัน
กรณีส่งเป็น Cargo ตัวแทนศุลกากรหรือผู้นําเข้าดําเนินการด้วยตัวเอง ต้องติดต่อกับท่าเรือ/สนามบิน
เพื่อดําเนินตามขั้นตอนเพื่อนําสินค้าออกจากท่าเรือ/สนามบินต่อไป ก่อนที่สินค้าจะเดินทางมาถึงเจ้าของสินค้า
ต้องกรอกแบบฟอร์ม CF-4455 เพื่อขอนําเข้าด้วยวิธี TIB ซึ่งวิธีดังกล่าวไม่รับการสมัครจากต่างประเทศ ต้อง
กรอกเอกสารในสหรัฐอเมริกา เท่านั้น
เมื่อสินค้าเดินทางมาถึง ผู้นําเข้าต้ องส่งเอกสาร ใบรับมอบสินค้า B/L หรือ Carrier’s certificate
แบบฟอร์ม CF-7501 ใบ Invoice ผู้นําเข้าสามารถวางหลักทรัพย์ค้ําประกันโดยตรงกับสํานักงานศุลกากรหรือ
วางหลักทรัพย์ค้ําประกันไว้กับบริษัทประกันในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรยืนยันความ
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขแล้ว จะอนุญาตให้นําสินค้าออกจากท่าเรือ/สนามบิน หรือเจ้าของสินค้าสามารถรับ
สินค้าได้ทันทีเมื่อเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา ผู้นําเข้าต้องกรอกแบบฟอร์ม Customs Form 3461 ส่งให้ด่าน
ศุลกากร ก่อนที่สินค้าจะมาถึง
การส่งสินค้าออกจากสหรัฐอเมริกา (Re-export) หากสินค้าถูกส่งออกไปยังท่าเรือ/สนามบิน ที่สินค้า
ผ่านด่านศุลกากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพ ว่าอยู่ในสภาพเดิมหรือสินค้านั้นชํารุดเสียหายหรือไม่ แต่
หากสิ น ค้ า นั้ น ถู ก ส่ ง ออกจากท่ า เรื อ /สนามบิ น อื่ น ผู้ นํ า เข้ า จะต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม Application for
Exportation of Articles Under Special Bond หรือแบบฟอร์ม CF 349513 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
ผู้นําเข้าต้องถ่ายสําเนาแบบฟอร์ม CF-3495 แล้วส่งไปให้กับท่าเรือ/สนามบินที่อนุญาตให้สินค้านั้นผ่านด่าน
ศุลกากร
หากสินค้าที่นําเข้ามา ไม่ถูกส่งออกจากสหรัฐอเมริกา ตามเวลาที่กําหนด ผู้นําเข้าต้องจ่ายค่าปรับ
มูลค่าสองเท่าของมูลค่าที่ประเมินไว้ ก่อนที่จะนําสินค้าเข้าสู่สหรัฐอเมริกา
1.7.4.3 การนํ า สิ น ค้ า เข้ า สิ น ค้ า ชั่ ว คราวแบบ Admission Temporaire - Temporary
Admission : A.T.A. Carnet
A.T.A. Carnet หมายถึง การนําเข้าแบบชั่วคราวด้วยการนําเอกสารที่ศุลกากรระหว่างประเทศออกให้
เพื่อนําไปใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธินํากลับ เอกสารผ่าน
แดน และเป็นเอกสารค้ําประกันค่าภาษีอากรสําหรับสินค้าที่นําเข้ามาชั่วคราว โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ประเทศปลายทาง
A.T.A. Carnet หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า“Merchandise Passports” ปัจจุบันประเทศมีที่สามารถ
นําเข้าด้วยระบบ A.T.A. Carnet จํานวนทั้งหมด 85 ประเทศ14 ชุดของเอกสาร A.T.A. Carnet ประกอบด้วย
เอกสาร 415 ส่วนได้แก่
1. เอกสารระบุข้อมูลเจ้าของสินค้าหรือผู้รับผิดชอบ ประเทศต้นทางของสินค้า เอกสารด้านหลัง
เป็นรายละเอียดสินค้า (General List)
13

http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP%20Form%203495_0.pdf
14 http://www.uscib.org/index.asp?documentID=1582
15

http://www.atacarnet.com/carnet-document
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2. แบบส่งออกสินค้าออกและนํากลับเข้าราชอาณาจักร
3. แบบนําเข้าและส่งออกนอกอาณาจักร
4. ใบผ่านแดนขาเข้าและขาออก
สิ น ค้ าที่ อนุ ญ าตให้ นํ าเข้ าภายใต้ ระบบ A.T.A. Carnet16 ประกอบด้ วยกลุ่ม สิ น ค้ าประเภท สิน ค้ า
ตัว อย่ าง Professional Equipment สิ น ค้านํ ามาจั ดแสดงภายในนิ ท รรศการหรื องานแสดงสิ น ค้ า รวมถึ ง
สิ่งของที่ใช้ประดับตกแต่งร้านค้าชั่วคราว สินค้านําเข้าที่นําเข้ามาใช้เพียงชั่วคราว หากมีวัตถุประสงค์นําออกจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้นําเข้าด้วย A.T.A. Carnet
การสมั ค ร A.T.A. Carnet สามารถสมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ http://www.atacarnet.com/ ซึ่ ง เป็ น
Customs Broker17 ทีให้บริการดังกล่าวได้ระบุ Check List ก่อนการสมัครไว้ดังนี้
- มีวัตถุประสงค์การนําเข้าสินค้าเป็นการชั่วคราว
- ระบุรหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (EIN) หรือรหัสประจําตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อ - นามสกุลผู้รับผิดชอบสินค้าตลอดขั้นตอนการนําเข้าและส่งกลับ (Re-export)
- ระบุประเทศปลายทางแลประเทศที่สินค้าต้องเดินทางผ่าน (Transit) และระบุรูปแบบของ
การขนส่ง
- ข้อมูลของสินค้า รายละเอียดของสินค้า รหัส จํานวน มูลค่า และ แหล่งที่มา
- วันเวลาที่จะให้ส่งเอกสาร และระบุรูปแบบการชําระเงินค่าสมัครเอกสาร A.T.A. Carnet
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร A.T.A. Carnet ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าในรายการ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 - 2 : ค่าธรรมเนียม ในการออกเอกสาร A.T.A. Carnet
มูลค่าสินค้ารวมในรายการ (ดอลลาร์สหรัฐฯ)
ค่าธรรมเนียม (ดอลลาร์สหรัฐฯ)
0 ถึง 9,999
225
10,000 ถึง 49,000
260
50,000 ถึง 249,999
325
มากกว่า 250,000 ขึ้นไป
380
ที่มา : http://www.atacarnet.com/processing-fees

16
17

รายการสินค้าทั้งหมดปรากฏอยู่ในภาคผนวก ข
ได้รับอนุญาตจากสภาธุรกิจระหว่างประเทศของสหรัฐ (U.S. Council for International Business : USCIB
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1.7.5 การวางหลักทรัพย์หรือเงินค้ําประกัน
การสมัคร A.T.A. Carnet จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการวางหลักทรัพย์หรือเงินค้าประกันเอาไว้คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของมูลค่าสินค้ารวมที่ปรากฏอยู่ในรายการ เช่น มูลค่าสิ นค้าเท่ากับ 20,000 ดอลลาร์ส หรัฐฯ
หลั ก ประกั น ที่ ต้ อ งจ่ า ยเท่ า กั บ 20,000 x 40 เท่ า กั บ 8,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ค่ า ธรรมเนี ย มของการวาง
หลักทรัพย์ค้ําประกัน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเรียกเก็บเงิน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นหลักทรัพย์หรือเงินค้ํา
ประกันเท่ากับ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องจ่ายเงินค้ําประกันเท่ากับ 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ และการชําระเงิน
สามารถชําระผ่านบัตรเครดิตหรือออกเป็นเช็คเงินสด
การค้ําประกันเป็นส่วนยืนยันเกี่ยวที่ข้องกับการจ่ายภาษีศุลกากร มิใช่การประกันภัยของสินค้าแต่
อย่างใด อย่างไรก็ตามการขนส่งสินค้าควรทําประกันภัยสําหรับสินค้า เนื่องจากหากสินค้าได้รับความเสียหาย
จากขั้นตอนการขนส่งแล้ว สินค้าเหล่านั้นจะไม่ผ่านการพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร
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1.7.6 ขั้นตอนการสมัคร A.T.A. Carnet
ภาพที่ 1 - 5 : ขั้นตอนที่ 1 ระบุรายละเอียดของเจ้าของหรือผูร้ ับผิดชอบ (Holder)

ที่มา : http://www.atacarnet.com/sites/default/files/holder_example.jpg
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ภาพที่ 1 - 6 : ขั้นตอนที่ 2 ระบุประเทศ

ที่มา : http://www.atacarnet.com/sites/default/files/countries_example.jpg

ภาพที่ 1 - 7 : ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายการของสินค้า

ที่มา : http://www.atacarnet.com/sites/default/files/item_list_example.jpg
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ภาพที่ 1 - 8 : ขั้นตอนที่ 4 กรอกรายละเอียดของการขนส่ง

ที่มา : http://www.atacarnet.com/sites/default/files/shipping_example.jpg
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ภาพที่ 1 - 9 : ขั้นตอนที่ 5 เลือกรูปแบบการชําระเงิน

ที่มา : http://www.atacarnet.com/sites/default/files/payment_example.jpg
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ภาพที่ 1 - 10 : ขั้นตอนที่ 6 บริการอื่นๆ การวางหลักทรัพย์ (Carnet Bond) หรือค่าประกันภัย

ที่มา : http://www.atacarnet.com/sites/default/files/options_example.jpg

1 - 26

1.7.7 ขั้นตอนพิธีการส่งออกและการนําสินค้ากลับเข้าประเทศ
เมื่อดําเนินการด้านเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขัน้ ตอนการผ่านด่านศุลกากรจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ตารางที่ 1 - 3 : พิธีการผ่านด่านศุลกากรด้วยวิธี A.T.A. Carnet







1.ส่งออกสินค้าออก
ยื่นแบบส่งออกและนํากลับเข้าราชอาณาจักร ซึ่ง
ประกอบด้วยใบต้นขั้ว (Exportation
Counterfoil) และใบสําคัญคูต่ ้นขั้ว
(Exportation Voucher) ต่อด่านศุลกากร
ด่านศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องและออก
เลขที่ยกเว้นภาษี และปล่อยสินค้าผ่านด่าน
3.ส่งออกจากนอกอาณาจักร
ผู้นําเข้ายื่นเอกสารแบบนําเข้าทั้งใบต้นขั้ว (ReImportation Counterfoil) และใบสําคัญคูต่ ้น
ขั้ว (Re-Importation Voucher) ต่อด่าน
ศุลกากรขาเข้า
ด่านศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องตรงตาม
สินค้าที่ออก ทําการยกเว้นภาษีและปล่อยสินค้า








2.นําเข้าสินค้า
ผู้นําเข้ายื่นเอกสารแบบนําเข้าทั้งใบต้นขั้ว
(Importation Counterfoil) และใบสําคัญคู่ต้น
ขั้ว (Importation Voucher) ต่อด่านศุลกากร
ขาเข้า
ด่านศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องและออก
เลขที่ยกเว้นภาษี และปล่อยสินค้าผ่านด่าน
4.นํากลับเข้าราชอาณาจักร
ยื่นแบบส่งออกและนํากลับเข้าราชอาณาจักร ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ใบต้นขั้ว (Re-Exportation
Counterfoil) และใบสําคัญคูต่ ้นขั้ว (ReExportation Voucher) ต่อด่านศุลกากร
ด่านศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องตรงตาม
สินค้าที่ออก ทําการยกเว้นภาษีและปล่อยสินค้า

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://www.businesseventsthailand.com/fileadmin/user_upload/pdf/service-and-localpartners/ATA-TH.pdf
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การนําเข้าสินค้าแบบชั่วคราว A.T.A. Carnet ขั้นตอนการดําเนินงานส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะส่ง
สินค้าออกจากประเทศต้นทาง และมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเหมือนกับการนําเข้าชั่วคราวด้วยวิธี TIB รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในตารางที่ 3
ตารางที่ 1 - 4 : ตารางเปรียบเทียบวิธีการนําเข้าแบบ A.T.A. Carnet และ TIB
รายละเอียด
ความยุ่งยากของขั้นตอนการขอ
นําเข้า
การเตรียมเอกสาร Entry
Document
การวางหลักทรัพย์
จํานวนประเทศที่ใช้
ระยะเวลาของการนําเข้า
ขั้นตอนขอนําเข้าเมื่อสินค้า
เดินทางไปถึงด่านศุลกากร
ภาษีและภาษีนําเข้า
การขอคืนภาษี
การปรับเมื่อละเมิดข้อตกลง

A.T.A. Carnet

TIB

ไม่ยุ่งยาก

มีขั้นตอนซับซ้อน

เตรียมก่อนการเดินทาง

ต้องกรอกเอกสารในต่างประเทศ

ในประเทศต้นทางของสินค้า

ในประเทศปลายทางที่สินค้าไปถึง
เฉพาะการนําเข้าสินค้าสู่
สหรัฐอเมริกา
ทั่วไป 1 ปีขยายเวลาได้ถึง 3 ปี
ยื่นเอกสาร Invoice, B/L
แบบฟอร์ม CF-7501 คํานวณ
ภาษีที่ต้องจ่าย
จ่ายภาษีหลักประกันไว้ 2 เท่า
ของภาษีที่ต้องจ่าย
สามารถทําได้

85 ประเทศ
1 ปี
ยื่นชุดเอกสาร ตามขั้นตอนตาม
ตารางที่ 2
ได้รับการยกเว้น
มูลค่าสูงสุดที่ถกู ปรับจะไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของภาษีนําเข้าและ
ภาษีที่ถูกเก็บจากสินค้าประเภท
นั้น
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เป็นไปตามกฎหมายของแต่ท้องที่

บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย1
อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด ของไทย และมีส่วนสาคัญต่อการ
สร้างมูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยมีมูลค่าการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องกัน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2556 จานวนนักเดินทางไมซ์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก
679,585 คน เป็นจานวน 1,013,502 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.14 และมีรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์เติบโตจาก
53,515 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 88,485 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.35
ข้อมูลปี พ.ศ. 2557 พบว่า จานวนนักเดินทางและรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ลดลงจากปี พ.ศ. 2556
โดยมีจานวนนักเดินทาง 919,164 คน และมีรายได้รวม 80,800 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.30 และ 8.69
ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางและการจัด งานสาหรับ
ธุรกิจกลุ่มไมซ์ในไทย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนักเดินทางและรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในไตรมาสแรกของปี
พ.ศ.2558 เริ่มมีสัญญาณเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกั นในปี พ.ศ. 2557
ร้อยละ 3.00 และร้อยละ 3.30 ตามลาดับ
ภาพที่ 2 – 1 :

ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สถิติอุตสาหกรรมไมซ์.
1

ข้อมูลจากโครงการจัดทารายงานอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Report) 2015 จัดทาโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) นาเสนอสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่ องเที่ยวของไทยกับจานวนนักเดินทาง
และรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าไทยมีจานวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 24,779,768 คน และมี
รายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1,147,654 ล้านบาท ขณะที่มีจานวนนักเดินทางไมซ์ 919,164 คน สามารถสร้าง
รายได้รวม 80,800 ล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนนักเดินทางไมซ์เพียงร้อยละ 3.71 ต่อนักท่องเที่ยวทั้งหมด
สามารถสร้างรายได้รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.04 ต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด หรือคานวณได้ว่ารายได้ที่
ได้รับจากนักท่องเที่ยวทั่วไปในปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 46,314 บาทต่อคน เปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากนัก
เดินทางไมซ์ในปีเดียวกัน 87,906 บาทต่อคน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น นักเดินทางไมซ์จึงจัดเป็น
กลุ่มนักเดินทางชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพ (Quality Visitors) และอุตสาหกรรมไมซ์จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ (Potential Industry) สาหรับภาคการท่องเที่ยวของไทย
ภาพที่ 2 - 2 และภาพที่ 2 – 3 :

ที่มา : คานวณจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวปี 2557 และสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สถิติอุตสาหกรรมไมซ์.

สัดส่วนนักเดินทางไมซ์ที่เดินทางเข้ามาไทยในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชียมากถึงร้อย
ละ 75.7 รองลงมาเป็นกลุ่มนักเดินทางจากทวีปยุโรป ร้อยละ 10.1 และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 4.7 โดยประเทศที่มี
การเดินทางมายังไทยมากที่สุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ จีน อินเดีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย ตามลาดับ
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ภาพที่ 2 - 4 และ ตารางที่ 2 – 1 :
ประเทศส่งออกนักเดินทางไมซ์มาไทย
สูงสุด 5 ลาดับแรก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ประเทศ
จีน
อินเดีย
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย

จานวน (คน)
128,437
103,373
65,549
61,639
46,539

ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สถิติอุตสาหกรรมไมซ์.

จากข้อมูลปี พ.ศ. 2557 เมื่อพิจารณาจานวนนักเดินทางและรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์แยกประเภทตาม
กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ การประชุมองค์กร (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) การประชุม
วิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) พบว่า
 กลุ่มธุรกิจที่มี จานวนนักเดินทางเข้าไทยมากที่สุด เรียงตามลาดับ ได้แก่ การประชุมวิชาชีพ
(ร้อยละ 31.32) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (ร้อยละ 26.17) การประชุมองค์กร (ร้อยละ 25.32)
และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (ร้อยละ 17.19)
 กลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศมากที่สุด เรียงตามลาดับ ได้แก่ การประชุมวิชาชีพ (ร้อยละ
33.09) การประชุมองค์กร (ร้อยละ 31.15) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (ร้อยละ 18.90) และ
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (ร้อยละ 16.85)
 รายได้ต่อหัวที่ได้จากนักเดินทางไมซ์ เรียงตามลาดับ ได้แก่ การประชุมองค์กร การประชุม
วิชาชีพ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 - 2 : จานวนนักเดินทางไมซ์แยกตามกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจ

จานวนนักเดินทาง
รายได้
รายได้เฉลี่ยต่อหัว
(คน)
(ล้านบาท)
(บาท)
Meetings
232,736
25,173
108,161
Incentive Travel
240,546
15,274
63,497
Conventions
287,886
26,737
92,874
Exhibitions
157,996
13,616
86,179
M+I+C+E
919,161
80,800
87,906
ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สถิติอุตสาหกรรมไมซ์และการคานวณ.

ภาพที่ 2 - 5 : สัดส่วนนักเดินทางไมซ์ ปี พ.ศ. 2557
และภาพที่ 2 - 6 : สัดส่วนรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ ปี พ.ศ. 2557

ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สถิติอุตสาหกรรมไมซ์และการคานวณ.

ภาพที่ 2 – 7 : รายได้เฉลี่ยต่อหัวจากธุรกิจไมซ์ประเภทต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2557

ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สถิติอุตสาหกรรมไมซ์และการคานวณ.
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2.2 นโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง ที่จัดอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาและส านักงานส่ งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) จึงเป็น
หน่วยงานหลักในการกาหนดแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบายและแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559
2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ เ พื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาประเทศตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2504 แต่ ล ะแผนมี ร ะยะเวลาประมาณ 5 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ยึดหลักวิสัยทัศน์
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 ในการพัฒนาประเทศร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม ตามแผนฯ ฉบับปัจจุบัน
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานของแนวคิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรม รวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้ให้เอื้อต่อการสร้างมูลค่า ในโครงสร้างการผลิตและบริการในทุก
ขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะ
ยาว ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ 4 จึงรวมถึงการพัฒนาภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ อาทิ การประชุมองค์กร (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive
Travel) การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions)
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ภาพที่ 2 - 8 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม
(ภายใต้แผนฉบับที่ 11)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม (ภายใต้ แผน 11)
พัฒนา
อุตสาหกรรม
การเกษตร

พัฒนาภาค
อุตสาหกรรม

พัฒนาภาค
บริการ

พัฒนากลุ่ม
สินค้า
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

พัฒนา
ภาคการค้า
และการลงทุน

พัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ปฏิรูปกฎหมาย
ระเบียบให้เอื้อ
ประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ

การพัฒนาภาคบริการ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและชุมชนให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจบริการ บนฐานความเป็นไทย
การสร้างนวัตกรรรมและต่อยอดความรู้

2
ขยายฐานการผลิตและการตลาดภาคธุรกิจ
บริการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ

3
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ส่งเสริมการลงทุนธุรกิจบริการ
ภายในประเทศ การดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ และเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

4
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และ
พัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใน
เชิงกลุ่มพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและชุมชน

5
บริการจัดการการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน

6
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน
ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยและ
วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

ดังนั้น ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาภาคบริการการท่องเที่ยวซึ่งเน้นการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์จะต้องพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ลดอุปสรรคและ
ปัญหาที่ผู้ประกอบการไมซ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ประสบ อาทิ ปัญหาในเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) และการ
ศุลกากร (Customs) เช่น การนาสินค้าตัวอย่าง สิ่งพิมพ์ เข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้ในการประชุมและการจัด
นิทรรศการ
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2.2.2 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 มีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้
ขยายตัวและสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการยกระดับความสามารถในการแข่ง ขันของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบองค์รวมที่สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 จึงประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
เน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว และสร้าง
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและพื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
เน้นการพัฒนาระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
นิ เ วศ (Eco-tourism) และฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ และการขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
เน้นการพัฒนากิจกรรม นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว อาทิ การจัดรูปแบบการท่องเที่ยว
แบบผสมผสานกับบริการด้านสุขภาพ การจัดประชุม นิทรรศการ และสร้างระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุน
การตลาดท่องเที่ยว สร้างกระแสรับรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างกระแสการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
กระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว และสร้าง
กลไกในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
2.3 มูลค่าทางการค้าของกิจกรรมไมซ์รายกลุ่มอุตสาหกรรม
2.3.1 ภาพรวมมูลค่าการค้า
นั ก เดิ น ทางที่ เ ข้ า มาท ากิ จ กรรมไมซ์ ใ นประเทศไทย ประกอบด้ ว ย การเดิ น ทางเพื่ อ ประชุ ม องค์ ก ร
(Meetings) การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล (Incentives Travel) การเข้ า ร่ ว มงานประชุ ม วิ ช าชี พ
(Conventions) และการเข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า หรื อ นิ ท รรศการนานาชาติ ( Exhibitions) ในช่ ว งปี
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พ.ศ. 2549 - 2557 พบว่า มีจานวนนักเดินทางที่เข้ามาในประเทศจานวนมากในแต่ละปี โดยมีจานวนนักเดินทางที่
เข้าร่วมงานสูงสุดในปี พ.ศ. 2556 จานวน 1,013,502 คน มีรายได้สูงถึง 88,485 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่สูงมาก
ที่สุดเช่นกัน
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาพบว่า ในปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกมักส่งผลกระทบต่อจานวนนักเดินทางที่เข้ามาใน
ประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ที่เริ่มเกิดวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกาอันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลาย
ด้านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2552 ที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากปัญหาซับไพรม์มากที่สุด แม้ว่า
ธุรกิจไมซ์มีการเติบโตที่ค่อนข้างผันผวนก็ตาม แต่ถือได้ว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างรายได้ให้ แก่ประเทศในแต่ละปี
จานวนมาก ซึ่งการเข้ามาของนักเดินทางเหล่านี้ยังส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะการ
สร้างรายได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งการเดินทาง ที่พัก และการจับจ่ายใช้สอย
ดังนั้น หากวิเคราะห์เจาะลึก ในอุตสาหกรรมไมซ์แล้ว จะทาให้สามารถวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ปัจจัยที่เป็นตัวดึงดูดการเดินทางเข้ามาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ได้ โดยการวิเคราะห์เจาะลึกนี้ ทาได้ในหลากหลาย
มิติด้วยกัน ทั้งในเชิงประเภทของการจัดกิจกรรมไมซ์ สถานที่จัดกิจกรรมไมซ์ สาขาอุตสาหกรรมที่จัดกิจกรรมไมซ์
รวมไปถึงการแบ่งประเภทของผู้เข้าร่วมงานตามสัญชาติ เป็นต้น
ภาพที่ 2 - 9 : สถิติจานวนผูเ้ ดินทางเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์และรายได้จากการจัดกิจกรรม
ในปี พ.ศ. 2519 - 2557
1,200,000
1,000,000

จานวนผู้เดินทาง (คน)
901,825
744,101

800,000

840,054

821,892
620,000

600,000

รายได้ (ล้านบาท)

1,013,502

895,224

919,164

723,088

400,000
200,000

66,602 59,735 61,570 45,000 53,569 70,623 79,770 88,485 80,800

0
2549

2550

2551

2552

2553

ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมเเละนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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2554

2555

2556

2557

ตารางที่ 2 - 3 : อัตราการเติบโตของผูเ้ ดินทางเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ และอัตราการเติบโตของรายได้
จากการจัดกิจกรรม ในปี พ.ศ. 2519 - 2557
จานวนผู้เดินทาง
อัตราเติบโตของผู้เดินทาง (ร้อยละ)
รายได้
อัตราเติบโตของรายได้ (ร้อยละ)
(คน)
(ล้านบาท)
2549
901,825
66,602
2550
744,101
-17.49
59,735
-10.31
2551
821,892
10.45
61,570
3.07
2552
620,000
-24.56
45,000
-26.91
2553
723,088
16.63
53,569
19.04
2554
840,054
16.18
70,623
31.84
2555
895,224
6.57
79,770
12.95
2556
1,013,502
13.21
88,485
10.93
2557
919,164
-9.31
80,800
-8.69
ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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ตารางที่ 2 - 4 : จานวนผู้เข้าร่วมงานและรายได้จากการจัดงานของอุตสาหกรรมไมซ์
ในปี พ.ศ. 2519 - 2557
การท่องเที่ยวเพื่อ
การประชุม
การแสดงสินค้า
เป็นรางวัล
นานาชาติ
นานาชาติ
(Incentive
(Conventions)
(Exhibitions)
Travel)
ปี
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ล้าน
(ล้าน
(ล้าน
(ล้าน
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
บาท)
บาท)
บาท)
บาท)
2557 232,736 25,173 240,546 15,274 287,886 26,737 157,996 13,616

919,164

2556 258,286 26,891 247,936 15,816 315,961 31,254 191,319

14,524

1,013,502 88,485

2555 220,042 24,412 218,808 14,423 292,038 28,224 164,336

12,711

895,224

79,770

การประชุมองค์กร
(Corporate
Meeting)

รวม
จานวน
(คน)

รายได้
(ล้าน
บาท)
80,800

2554

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

840,054

70,623

2553

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

723,088

53,569

2552

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

620,000

45,000

2551

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

821,892

61,570

2550

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

744,101

59,735

2549

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

901,825

66,602

ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน).

อุตสาหกรรมหลักที่สาคัญของไทยที่ผู้จัดงานให้ความสนใจเข้ามาจัดงานไมซ์ในประเทศ และมีสถานที่
ให้บริการที่เหมาะสาหรับธุรกิจและความเชี่ยวชาญในความต้องการทางธุรกิจนั้น ๆ รวมทั้งสามารถรองรับการจัด
งานไมซ์ในหลายพื้นที่ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมสุขภาพ
อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีการจัดกิจกรรมในประเทศ
ทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมค่อนข้างมาก ดังเช่น การจัดงานมอเตอร์โชว์ เป็นต้น ซึ่งหากวิเคราะห์
เจาะลึกอุตสาหกรรมสาคัญเหล่านี้จะพบว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็น
อันดับต้น ๆ ของโลก
2.3.1.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry)
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญมาโดยตลอดเป็นเวลา
กว่า 60 ปี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่บรรดาผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกทั้งจากญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา
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เหนือ ให้ความสนใจในการลงทุนผลิตยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รถยนต์รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ เพื่อ
จาหน่ายทั้งภายในประเทศ และเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก และมีเป้าหมายก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนในด้านการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ2
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สรุปโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน
ยนต์ของประเทศไทย โดยแบ่งโครงสร้างได้ดังนี)้ 3
(1.) กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้าซึ่ง เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น อุตสาหกรรม
ยางอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
(2.) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ประกอบยานยนต์ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถเพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ
และผู้ประกอบรถจักรยานยนต์ ผู้ประกอบรถยนต์ มักเป็นเจ้าของตราสินค้า และเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเทศ
ไทยมีผู้ประกอบรถยนต์ 15 ราย โดยผู้ประกอบการสัญชาติญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งตลาดตามรายได้และกาลังการผลิต
ประมาณร้อยละ 70 - 80
(3.) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ เหล็ก พลาสติก ยาง เครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ ซึ่งในการผลิตยานยนต์ 1 คัน ต้องใช้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ประมาณ 2,000 3,000 ชิ้น
ห่ว งโซ่ มู ล ค่ า ของอุ ตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้น ส่ วนสามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น 3 ส่ว นด้ ว ยกั น คื อ (1)
อุตสาหกรรมต้นน้า ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของ
วัตถุดิบและชิ้นส่วน (2) อุตสาหกรรมกลางน้า ได้แก่ การผลิตตามมาตรฐานที่กาหนด การผลิตชิ้นส่วนย่ อยหรือ
ระบบย่อ ย การผลิ ตชิ้น ส่ ว นระบบหลั ก เพื่อ ป้อ นโรงงานประกอบรถยนต์ และการประกอบรถยนต์ และ (3)
อุตสาหกรรมปลายน้า ได้แก่ การจาหน่าย (ค้าปลีก) และส่งออก4
อย่างไรก็ดี ทุกค่ายผู้ผลิตรถยนต์ที่เข้ามาลงทุนในไทยและใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก
นั้น แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิต มีแรงงาน
ฝีมือ ประกอบกับมี อุ ตสาหกรรมแม่พิม พ์การขึ้นรูปต่าง ๆ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากการลงทุนใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของไทยที่เติบโตมาควบคู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่
เอื้อต่อการลงทุน และการที่ไทยเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าในภูมิภาค
สาหรับกิจกรรมไมซ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า มีการจัดงานแสดงสินค้า ที่
สาคัญและเป็นงานที่สร้างมูลค่าการค้า คือ งานมอเตอร์โชว์ และงานมอเตอร์เอ็กซ์โป ซึ่งในช่วงปี 2556 - 2558 มี
การจัดงานแสดงสินค้าที่สาคัญ และตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนี้

2 ข้อมูลจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554

3 เรื่องเดียวกัน
4 ข้อมูลจาก

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2553

2 - 11

ตารางที่ 2 – 5 : ตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์
ลาดับ

ชื่องาน

วันที่จัดงาน

1/2558 The 36 th Bangkok
International Motor Show

25 มีนาคม 5 เมษายน 2558

2/2558 Fast Auto Show Thailand
2015
3/2558 BANGKOK INTERNATIONAL
AUTO SALON 2015
4/2558 The 7th BANGKOK
IMPORTED CAR & USED
CAR SHOW
5/2558 BIG Motor Sale 2015
มหกรรมยานยนต์เพื่อขาย
แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
6/2558 Zone BEST AUTO SHOW

1 - 5 กรกฎาคม
2558
24 - 28 มิถุนายน
2558
20 - 26 กรกฎาคม
2558

สถานที่ มูลค่าการค้าหรือคาดการณ์มูลค่าการค้า
จัดงาน
IMPACT มียอดจองรถยนต์รวม 37,027 คัน หรือ
คิดเป็นมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท มีผู้ชม
งานกว่า 1.7 ล้านคน
BITEC n.a.
IMPACT n.a.
IMPACT n.a.

1 - 9 สิงหาคม
2558

BITEC

n.a.

1 - 4 ตุลาคม 2558

QSNCC

n.a.

7/2558 BUS & TRUCK'15
8/2558 MOTOR EXPO 2015

5 พฤศจิกายน 2558
2 - 13 ธันวาคม
2558

9/2558 AAITF Bangkok 2015

9 - 11 ธันวาคม
2558
24 มีนาคม 6 เมษายน 2557

BITEC n.a.
IMPACT คาดการณ์ยอดจองรถยนต์ในงานสูงถึง
50,000 คัน รถบิ๊กไบค์ 3,000 คัน และ
ผู้ชมงาน 1.5 ล้านคน เม็ดเงินสะพัดใน
งานกว่า 5.5 หมื่นล้านบาท
IMPACT n.a.

1/2557 Motor Show 2014

2/2557 TAPA 2014

28 เมษายน 1 พฤษภาคม 2557

3/2557 Super Car & Import Car
Show ครั้งที่ 5
4/2557 FAST Auto Show 2014

10 - 18 พฤษภาคม
2557
2 - 6 กรกฎาคม
2557
31 กรกฎาคม 3 สิงหาคม 2557

5/2557 Option Thailand FEST
2014
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IMPACT มียอดจองทั้งสิ้น 39,415 คัน ส่งผลให้
มูลค่ารวมตลอดการจัดงานสูงถึง 9 หมื่น
ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้น
1,779,904 คน
BITEC คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 ราย
และมีเงินสะพัดประมาณ 800 ล้านบาท
IMPACT n.a.
BITEC

n.a.

IMPACT n.a.

ลาดับ

ชื่องาน

วันที่จัดงาน

6/2557 BIG Motor Sale 2014

16 - 24 สิงหาคม
2557

7/2557 BUS & TRUCK 14

6 - 8 พฤศจิกายน
2557
28 พฤศจิกายน 10 ธันวาคม 2557

8/2557 Motor Expo 2014

1/2556 Motor Show 2013
2/2556
3/2556
4/2556
5/2556
6/2556
7/2556

25 มีนาคม - 7
เมษายน 2556
BANGKOK BIKE 2013
2 - 5 พฤษภาคม
2556
Super Car & Import Car
11 - 19 พฤษภาคม
Show ครั้งที่ 4
2556
Automotive Engineering
16 - 19 พฤษภาคม
2013
2556
Bangkok International
20 - 30 มิถุนายน
Auto Salon 2013
2556
FAST Auto Show Thailand 17 - 21 กรกฎาคม
2013
2556
The 5th Bangkok Imported 20 - 28 กรกฎาคม
Car & Used Car Show
2556

8/2556 2nd Bangkok Bike Expo
2013
9/2556 BUS & TRUCK ’13
10/2556 MOTOR EXPO 2013

17 - 20 ตุลาคม
2556
7 - 9 พฤศจิกายน
2556
30 พฤศจิกายน 10 ธันวาคม 2556

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก www.thailandexhibition.com/
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สถานที่
จัดงาน
BITEC

BITEC

มูลค่าการค้าหรือคาดการณ์มูลค่าการค้า
มีผู้เข้าชมงานเป็นจานวนกว่า 1.25 ล้าน
คน และมียอดจาหน่ายรถยนต์เป็นจานวน
15,700 คัน ยอดจาหน่ายมอเตอร์ไซค์
บิ๊กไบค์จานวน 2,480 คัน และมีเงิน
หมุนเวียนกว่า 3 หมื่นล้านบาท
n.a.

IMPACT มียอดจองรถรวม 42,254 คัน จานวนผู้
เข้าชมงานสูงถึง 1,384,182 คน และคาด
ว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในงานกว่า 52,000
ล้านบาท (รวมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่ รถมือสอง และอุปกรณ์
เกี่ยวเนื่อง)
IMPACT คาดคนเข้าชมงาน 1.4 ล้านคน มียอดจอง
60,000 คัน
IMPACT n.a.
IMPACT n.a.
BITEC

n.a.

IMPACT n.a.
BITEC

n.a.

IMPACT n.a.
IMPACT n.a.
BITEC

n.a.

IMPACT จานวนผู้เข้าชมงานสูงถึง 1,367,357 คน
มียอดจองรถรวม 41,083 คัน สร้างเม็ด
เงินหมุนเวียนภายในงานได้กว่า 46,000
ล้านบาท (รวมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่ รถมือสอง และอุปกรณ์
เกี่ยวเนื่อง)

2.3.1.2 อุตสาหกรรมสุขภาพ (Health and Wellness industry)
อุตสาหกรรมสุขภาพเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญตอการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเช่นกัน ซึ่งมีทั้งการผลิตและการบริการ โดยทั่วไปประกอบดวย 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจบริการ
ทางการแพทย ธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทย และธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งไดแก บริการนวดไทย
และสปา ที่สามารถนาทรัพยากรภาคเอกชนมาใชใหเกิดประโยชน รวมทั้งกอให้เกิดรายไดตอเนื่องกับอุตสาหกรรม
อื่นๆเชน อุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน โดยในส่วนของธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพนั้น ส่วน
ใหญ่เป็นการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารเสริม เนื่องจากมีแนวโน้มขยายตัวเติบโตได้ดี เพราะมีความ
ต้องการเพิ่มขึ้นตามการกาลังเข้าสู่สังคมสูงอายุทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศ โดยพบว่า มูลค่าสินค้าและ
บริการในอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วโลกในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่ารวม 1.7 ล้านล้านบาท ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ส่วนแบ่งตลาดเป็นมูลค่าราว 270,000 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 15.5 ของมูลค่ารวมสินค้าในกลุ่มนี้ทั่วโลก ขณะที่
ไทยครองอันดับ 1 ในอาเซียน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 40 ของมูลค่ารวมในภูมิภาค รองลงมาเป็นสิงคโปร์ ซึ่งมี
ส่วนแบ่งตลาดราวร้อยละ 32
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ โดยขยายขอบข่ายการ
ส่งเสริมการลงทุนประเภท “กิจการโรงพยาบาล” ให้ครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลมากขึ้น
เป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล” โดยได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมประเภทกิจการโรงพยาบาล จากเดิม
กาหนดให้ต้องมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนไม่น้อยกว่า 50 เตียง เป็นกาหนดให้ต้องมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินกว่า
30 เตียงขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขเกณฑ์ขั้นต่าของกระทรวงสาธารณสุข และเพิ่มกิจการ 4 ประเภทที่จะส่งเสริม
ได้แก่ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์บริการเทคโนโลยีการแพทย์ และกิจการโลจิสติกส์เพื่อการ
รักษาพยาบาล นอกจากนี้ ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์สนับสนุนอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการผลักดัน
เดินหน้านโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งนานาชาติ (Medical Hub) ซึ่งมีส่วนช่วยในการแสดง
ความชัดเจนในการให้ความสาคัญแก่อุตสาหกรรมสุขภาพในฐานะอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจ
ไทยและสร้างความต่อเนื่องในเชิงธุรกิจ เชี่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย
ทั้งนี้ พบว่ากิจกรรมไมซ์ในอุตสาหกรรมสุขภาพมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งจัดในพื้นที่ขนาดเล็ก
กว่าการจัดวางของอุตสาหกรรมยานยนต์จึ งจัดงานบ่อยมากกว่าในพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เพราะไม่
จาเป็นต้องใช้พื้นที่ที่รองรับน้าหนักสินค้ามากนัก โดยมีตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ในกลุ่มของอุตสาหกรรมสุขภาพ ดังนี้
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ตารางที่ 2 – 6 : ตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ในกลุ่มของอุตสาหกรรมสุขภาพ
ลาดับ

ชื่องาน

1/2558 Matichon Healthcare 2015
2/2558 Health Cuisine & Beauty
Festival ครั้งที่ 14
3/2558 มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12
4/2558 World Spa & Well-being
Covention 2015
5/2558 FDI Annual World Dental
Congress 2015
6/2558 Organic Clean Herb
7/2558 in-cosmetics Asia 2015
8/2558 GOOD LIFE FAIR
1/2557 World Health & Beauty Expo
2014
2/2557 11th Health Cuisine & Beauty
Festival
3/2557 มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11
4/2557 World Spa & Well-being
Convention 2014
5/2557 Health Cuisine & Beauty
Festival ครั้งที่ 13
6/2557 in-cosmetics Asia 2014

วันที่จัดงาน
11 - 14 มิถุนายน
2558
1 - 5 กรกฎาคม
2558
2 - 6 กันยายน
2558
24 - 26 กันยายน
2558
22 - 25 กันยายน
2558
10 - 18 ตุลาคม
2558
3 - 5 พฤศจิกายน
2558
31 ตุลาคม 8 พฤศจิกายน 2558
21 - 23 มีนาคม
2557
2 - 6 กรกฎาคม
2557
3 - 7 กันยายน
2557
18 - 20 กันยายน
2557

2/2556 มหกรรมลองกานอยด์สัญจร ครั้งที่ 2

1 - 9 พฤศจิกายน
2557
4 - 6 พฤศจิกายน
2557
25 - 26 มีนาคม
2556
5 - 7 เมษายน 2556

3/2556 FASHION, JEWELRY & BEAUTY
GRAND SALE

20 - 28 เมษายน
2556

1/2556 Happy Workplace Forum 3.1
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สถานที่
จัดงาน
QSNCC

มูลค่าการค้าหรือคาดการณ์มูลค่า
การค้า
n.a.

QSNCC

n.a.

IMPACT n.a.
IMPACT n.a.
BITEC

n.a.

IMPACT n.a.
BITEC

n.a.

IMPACT n.a.
IMPACT n.a.
QSNCC

n.a.

IMPACT n.a.
IMPACT คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า
15,000 คน มากกว่าปีที่ผ่านมา 50
% และผู้ร่วมสัมมนากว่า 400 คน
IMPACT n.a.
BITEC

n.a.

QSNCC

n.a.

IMPACT n.a.
QSNCC

n.a.

ลาดับ

ชื่องาน

วันที่จัดงาน

4/2556 Matichon Healthcare 2013

30 พฤษภาคม 2 มิถุนายน 2556
5/2556 LANNA HEALTH HUB
5 - 7 มิถุนายน
2556
6/2556 Health Cuisine & Beauty
3 - 7 กรกฎาคม
Festival ครั้งที่ 10
2556
7/2556 Cosmetics and Beauty Brand
22 - 25 สิงหาคม
2013
2556
8/2556 มหกรรมงานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่
4 - 8 กันยายน
10
2556
9/2556 World Spa & Well-being
18 - 20 กันยายน
Convention 2013
2556
10/2556 Pool & SpaTech Asia 2013
19 - 21 กันยายน
2556
11/2556 Asia Fitness Convention 2013
11 - 13 ตุลาคม
2556
12/2556 in-cosmetics Asia 2013 Oct
29 - 31 ตุลาคม
2556
13/2556 OTOP สุขภาพ Health and Herbs
22 - 28 ตุลาคม
2013
2556
14/2556 Health Cuisine & Beauty
2 - 10 พฤศจิกายน
Festival 2013
2556
ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก www.thailandexhibition.com/

สถานที่
จัดงาน
QSNCC

มูลค่าการค้าหรือคาดการณ์มูลค่า
การค้า
n.a.

IMPACT n.a.
QSNCC

n.a.

QSNCC

n.a.

IMPACT n.a.
IMPACT n.a.
IMPACT n.a.
BITEC

n.a.

BITEC

n.a.

IMPACT n.a.
IMPACT n.a.

2.3.1.3 อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร (Food and Agribusiness)
ประเทศไทยมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ นทรั พ ยากรธรรมชาติ ท าให้ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นรากฐานในการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า เพิ่มมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มอายุในการเก็บสินค้าทาให้สามารถส่งออกไปยังประเทศ
อื่น ๆ ได้
ด้วยความได้เปรียบในเรื่องของฝีมือในการประกอบอาหารของคนไทยและทรัพยากรที่เอื้ออานวยทาให้
ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นครัวที่ผลิตและสร้างสรรค์สินค้าอาหารได้มาตรฐานระดับโลก และยกระดับอาหารไทย
ให้เป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก นอกจากนี้ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยิ่งส่งเสริมให้อาหาร
ไทยมี ค วามโดดเด่ น มากขึ้ น เพราะมี ศั ก ยภาพสู ง ในการแข่ ง ขั น ในตลาดอาเซี ย น ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร คือ ปริมาณวัตถุดิบมีเพียงพอและมีคุณภาพดี ทักษะความชานาญของผู้ผลิต การมีเทคโนโลยี
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ที่ทันสมัย และสามารถแข่งขันทางราคาได้
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะมีมูลค่าส่งออก
อาหารไทยกว่า 2 ล้านล้านบาท โดยคาดว่าจะมีอาหารไทยส่งออกไปยัง 6 ทวีป รวม 222 ประเทศทั่วโลก ประเทศ
ไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารติดอันดับหนึ่งของโลกหลายรายการ นอกจากนี้ ภาครัฐยังคงให้การ
สนับสนุนอาหารไทยไปสู่ครัวโลก
ในปัจจุบันผู้ประกอบการให้ความสนใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารพร้อมปรุง อาหาร
พร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์อบกรอบ อบแห้งต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น ผู้ประกอบการ
รายย่อยในปัจจุบันที่เริ่มสนใจในการพัฒนาเริ่มมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ปรับขนาดให้เหมาะสม ตอบ
โจทย์ตลาดที่แตกต่างกัน ในกรณีที่เจาะตลาดส่งออกผู้ประกอบการให้ความสนใจในการเพิ่มเครื่องหมายฮาลาล
และเพิ่มคาอธิบายประกอบบรรจุภัณฑ์ในภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
กาหนดทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร คือ
(1) แนวโน้มของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทุกปี จานวนผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
(2) วิถีการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ที่เน้นการบริโภคเชิงสุขภาพมากยิ่งขึ้น
(3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งส่งผลต่อปริมาณทรัพยากรและสภาวะการขาดแคลนอาหาร
ทั้งนี้ พบว่ากิจกรรมไมซ์ในอุตสากรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร มีตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 2 - 7 : ตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร
ลาดับ
1/2558
2/2558
3/2558
4/2558
5/2558
6/2558
7/2558
8/2558
9/2558

ชื่องาน
Thailand Halal Assembly 2015
Bevtec Asia 2015
TRAFS 2015
TFBO 2015
Food & Hotel Thailand (FHT)
2015
Thailand Coffee Tea & Drinks
2015
Thailand Bakery & Ice Cream
2015
THAIFEX - World of Food ASIA
2015
Thailand Rice Convention 2015

วันที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน

25 - 27 ธันวาคม 2558
6 - 8 พฤษภาคม 2558
16 - 19 กรกฎาคม 2558
16 - 19 กรกฎาคม 2558
2 - 5 กันยายน 2558

QSNCC
BITEC
BITEC
BITEC
BITEC

มูลค่าการค้าหรือ
คาดการณ์มูลค่าการค้า
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

19 - 22 มีนาคม 2558

IMPACT

n.a.

19 - 22 มีนาคม 2558

IMPACT

n.a.

20 - 24 พฤษภาคม
2558
19 - 21 พฤษภาคม
2558

IMPACT

n.a.

IMPACT

n.a.
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ลาดับ

ชื่องาน

วันที่จัดงาน

1/2557 Rubber Technology Expo 2014
12 - 15 มีนาคม 2557
2/2557 Rubber Products World Expo
12 - 15 มีนาคม 2557
2014
3/2557 WORLD SUGAR EXPO AND
3 - 4 กันยายน 2557
CONFERECE 2014
ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก www.thailandexhibition.com/

สถานที่จัดงาน
BITEC
BITEC

มูลค่าการค้าหรือ
คาดการณ์มูลค่าการค้า
n.a.
n.a.

BITEC

n.a.

2.3.1.1 อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Industry)
ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่ ง ทั้ ง ทางบก ทางน้ า ทางราง และทางอากาศ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวและบริการ กอใหเกิดการเจริญ เติบโตของเมือ ง
อยางรวดเร็ว ทาให้สภาพแวดล้อมเชิงโครงสร้างไม่เอื้ออานวยต่อความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ บริบทที่เป็น
การเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศ อาทิ การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวางกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาร่วมกันในเชิงพันธมิตรระหว่างภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ กระทรวงคมนาคมจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณา
เหตุผลความจาเปน รวมถึงพิจารณาสภาพโครงสรางพื้นฐานด้านคมนาคมขนสงในปจจุบันและแนวโนมการเติบโต
ของความตองการใชบริการโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
โดยปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความจาเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
(1) การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่าง
กันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเชื่อมโยงทางด้านการคมนาคมในประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา
สปป.ลาว เมี ย นมา เวี ย ดนาม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ (Competitiveness)
ทั้ง โครงสร้ างพื้น ฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวก การเชื่ อมต่อ การเดิน ทางและการขนส่ง รวมถึง ส่ง เสริม ให้
ผู้ประกอบการสาขาขนส่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
(2) การตั้งเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาค รวมถึงการเป็นศูนย์รวม
การขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเดิ น ทางและขนส่ ง ไปสู่ ศู น ย์ ก ลางของภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศและเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
(Connectivity)
(3) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงที่พึ่งพาทางถนนเปนหลักไปใชรูปแบบการขนส่งที่ต้นทุนต่อหน่วย
ต่ากว่ า (Modal Shift) เชน การขนสงทางรถไฟ และการขนสงทางน้า โดยใหการขนสงทางถนนเป็น ระบบ
สนับสนุน (Feeder) ใหแกการขนสงทางรางและทางน้า หรือผลักดันใหการขนสงทางถนนเปนทางเลือกของการ
เดินทางที่ตองการใชความเร็ว หรือการขนสงสินคาประเภทจากที่ถึงที่ (Door-to-Door)
(4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แนวทางการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือก การกาหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทนในภาคการขนส่ง
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(5) การมีระบบการคมนาคมขนส่งที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล
ทั้งนี้ พบว่ากิจกรรมไมซ์ในอุตสากรรมโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่เป็นงานในรูปแบบการจัดประชุมหรือ
สัมมนา โดยมีตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 2 – 8 : ตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ในกลุ่มของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

ชื่องาน

1/2558 Thailand Industrial Fair 2015
1/2557 งาน 2014 Thai Green Building
Expo and Conference

วันที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน

5 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
10 กรกฎาคม 2557

BITEC
BITEC

มูลค่าการค้าหรือ
คาดการณ์มูลค่าการค้า
n.a.
n.a.

BITEC
BITEC

n.a.
n.a.

BITEC

n.a.

QSNCC

n.a.

2/2557 CDIC 2014
30 - 31 กรกฎาคม 2557
3/2557 Exporail Southeast Asia Thailand
12 - 14 มีนาคม 2557
2014
4/2557 Thailand International Logistics
24 - 27 กันยายน 2557
Fair 2014
1/2556 China High Speed Railway
12 - 13 ตุลาคม 2556
Exhibition
ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก www.thailandexhibition.com/

2.3.1.5 อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry)
พลังงานมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่มี
ผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการกาหนดนโยบายและจัดทาแผนพลังงานหลายด้าน เช่น
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า แผนจัดหาก๊าซธรรมชาติ แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และ
พลังงานทางเลือก
นโยบายพลังงานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นั้นมีทิศทางที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยได้เน้นหนักไปที่การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่กับ
การส่งเสริมด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานหมุนเวียน ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมและสะท้อนกับต้นทุน
พร้อมทั้งการผลักดันให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทาให้มีการบริหารจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมากระแสของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนได้รับความ
สนใจอย่างมาก ทาให้ธุรกิจพลังงานสะอาดเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนสนใจที่จะลงทุน ซึ่งยังเป็นธุรกิจ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of
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Thailand : BOI) อีกด้วย และยังมีปัจจัยที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานให้เติบโตมากกว่าปัจจุ บันจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สามารถรับซื้อวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้ในโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนมากขึ้น หลังจากที่ไทยเริ่มหาซื้อวัตถุดิบได้ยากขึ้น เช่น รับซื้อเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ามันจากมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้ามาใช้ในโรงไฟฟ้าทลายปาล์มในภาคใต้ได้ หรือรับซื้อเศษไม้อัดแท่งจากเมียน
มาเข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมทั้งยังมีแนวคิดเข้าไปปลูกสบู่ดาใน สปป.ลาว และกัมพูชา เพื่อนามา
ผลิตไบโอดีเซลได้ซึ่งการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ จะสะดวกขึ้นและไม่มีอัตราภาษีเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย
ขณะเดียวกัน ปัจจุบันเริ่มมีประเทศเจ้าของเทคโนโลยีเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อทาโครงการด้าน
พลังงานทดแทน เช่น การตั้งโครงการสาธิตโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ไทยเป็นฐานในการกระจายเทคโนโลยีออก
ไปสู่อาเซียน ซึ่งไทยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางดังกล่าวอย่างมาก เพราะจะทาให้คนที่สนใจในเรื่อง
พลังงานทดแทนจะต้องเข้ามาดูงานและศึกษาในเมืองไทย
ทั้งนี้ พบว่ากิจกรรมไมซ์ในอุตสากรรมพลังงาน ส่วนใหญ่เป็นงานในรูปแบบการจัดประชุมหรือสัมมนา
โดยมีตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 2 - 9 : ตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ในกลุ่มของอุตสาหกรรมพลังงาน
ลาดับ

ชื่องาน

วันที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน

1/2558 เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทุน
พลังงานทดแทนไทยปี 58

23 มีนาคม 2558

QSNCC

มูลค่าการค้าหรือ
คาดการณ์มูลค่าการค้า
n.a.

2/2558 Green Network Forum 2015
3/2558 Renewable Energy 2015
4/2558 Oil & Gas Thailand 2015 And
Petrochemical Asia 2015

23 มีนาคม 2558
3 - 6 มิถุนายน 2558
27 - 29 ตุลาคม 2558

QSNCC
BITEC
BITEC

n.a.
n.a.
n.a.

1/2557

28 - 30 เมษายน 2557

BITEC

n.a.

22 ธันวาคม 2557

QSNCC

n.a.

AFT ASIA 2014 (Alternative fuel
Transport Exhibition &
Conference)
2/2557 การลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์
ฟาร์ม โซลาร์รูฟ) ปี 2558 ครั้งที่ 1

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก www.thailandexhibition.com/

ข้อสังเกตจากการเก็บรวมรวมข้อมูลพบว่า การเก็บข้อมูลในปัจจุบันมิได้มีการรายงานมูลค่าการค้าในราย
อุตสาหกรรมที่สาคัญ หรือรายงานเป็นครั้ง ๆ ตามแต่ละงานจัดแสดง ซึ่งยังมีข้อจากัดทางด้านข้อมูล ทาให้ในการ
วิเคราะห์เพื่อหามูลค่าการค้ารายสาขาทาได้ยาก
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บทที่ 3
ผลการศึกษาวิจัยในการพัฒนาระบบการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
3.1 นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจลงตรา (Visa) ของประเทศไทย
การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเป็นอานาจอธิปไตย (Sovereignty) ของแต่ละประเทศ
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้ทาความตกลงร่วมกันเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศของบุคคล อาทิ
การยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) ระบบ Visa on Arrival (VoA) และการจัดทาระบบการตรวจลงตราร่วมกัน
(Single Visa) อย่างไรก็ดี การเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติยังเกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตาม
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ของสานักงานตารวจแห่งชาติ กล่าวถึงนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจลงตรา (Visa) ของประเทศไทย ดังนี้
1. นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 11 ด้าน (รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายที่ 6 การ
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว จะต้อง
มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจลงตรา (Visa) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวลงตรา (Visa) แก่
นักท่องเที่ยวที่อยู๋ในกรอบความตกลงการค้าเสรี หรือมีความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนร่วมกับประเทศ
ไทย และมีการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเป้าหมาย
2. นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557 ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการบริหารราชการ
ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย
 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเฉพาะทาง สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ในการสกัดกั้นการเดินทางเข้า และหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร
ของกลุ่มขบวนการและอาชญากรต่างชาติที่จะเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน จะต้องมีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการตรวจคนเข้าเมือง เพื่ออานวย
ความสะดวกต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้จะต้องสร้างความเชื่อมโยง
ด้านประชาชนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa)
สาหรับบุคคลสัญชาติอาเซียน การใช้การตรวจลงตราร่วมกัน (Single Visa) สาหรับคนชาติ
นอกกลุ่มอาเซียนเพื่อเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มอาเซียน

1

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง, ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจคนเมือง [ออนไลน์], สืบค้นจาก
http://www.division3.immigration.go.th/Images/Plan%203_2557.pdf [30 สิงหาคม 2558].
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 ด้านการบริการคนเข้าเมือง สานักงานตรวจคนเมืองจะต้องพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ตรวจคนเข้าเมืองให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การให้บริการออนไลน์ ในการขอ Visa
on Arrival จากประเทศต้นทางของชาวต่างชาติ
3.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการตรวจลงตรา (Visa)
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กาหนดให้กระทรวงการต่างประเทศมีอานาจหน้าที่ในเรื่องการ
ตรวจลงตรา (Visa) โดยคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตรา (Visa) จาก
สถานเอกอัครราชทู ตหรือสถานกงสุลใหญ่ ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพานัก กรมการกงสุล สังกัด
กระทรวงการต่ า งประเทศ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในกระบวนการก่ อ นการเดิ น ทางของชาวต่ า งชาติ ทั้ ง นี้ มี
ชาวต่างชาติจาก 49 ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศและสามารถพานักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน
30 วัน โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทท่องเที่ยว2
เมื่อชาวต่างชาติได้รับอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ ว สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จะเป็นด่านหน้าในการให้บริการและคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งต้องคานึงถึง
ภาพลักษณ์ของประเทศในการอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและความมั่นคงของประเทศ
ในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและทากิจกรรมที่เข้าข่ายการทางานตามพระราชบัญญัติการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กรมการจัดหางาน สังกัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ในการพิจารณาใบอนุญาต
ประกอบอาชีพของชาวต่างชาติ
นอกจากหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศยังเกี่ยวข้องกับอานาจของ
กระทรวงมหาดไทย ในการสั่งการและการให้บัตรผ่านแดน (Border Pass) แก่ชาวต่างชาติที่มีภูมิลาเนาในพื้นที่
ชายแดนประเทศไทย ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศและพานักอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว ซึ่งระยะเวลาการ
พานักในประเทศไทยขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีการยกเว้นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติจะกล่าวถึงในหัวข้อที่ 3.3
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ภาพที่ 3 – 1 : ขั้นตอนการให้บริการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทย
ขอ Visa

กระทรวง
การต่างประเทศ

ให้ Border Pass
ในพื้นที่ชายแดน

กระทรวงมหาดไทย

เดินทางเข้ามาใน
ประเทศแล้ว

การตรวจคนเข้า
เมือง

สานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง

หากเดินทางเข้า
ประเทศเพื่อทางาน

ขอใบอนุญาต
ทางาน

กระทรวง
แรงงาน

ก่อนการเดินทาง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ที่มา : คณะนักวิจัย

3.3 กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติทั่วไป เรื่องการตรวจลงตรา (Visa)
ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภท
การตรวจลงตรา ภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กาหนดการตรวจลงตรา (Visa) ไว้ 6 ประเภท คือ
1. การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) จากัดให้เฉพาะชาวต่างชาติที่
เดิ น ทางเข้ า มาในราชาอาณาจั ก รไทยเป็ น การชั่ ว คราวเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเล่ น กี ฬ า การเดิ น ทางผ่ าน
ราชอาณาจักรไทยเพื่อไปยังประเทศที่ 3 และการเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจาพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี
หรือท้องที่ในราชอาณาจักรไทย
ชาวต่างชาติที่จะขอรับการตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) จะต้องมี
เงินติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเทียบเท่าเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท หรือครอบครัว
ละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ทั้งนี้ การตรวจลงตรา (Visa) จะมีอายุ 3 เดือน และชาวต่างชาติสามารถพานักใน
ราชอาณาจักรได้ไม่เกินครั้งละ 30 วัน
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2. การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)
การตราลงตราประเภทท่ อ งเที่ ย ว (Tourist Visa) ให้ แ ก่ ช าวต่ า งชาติ ผู้ ป ระสงค์ เ ดิ น ทางเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ซึ่งขณะเดินทางเข้าราชอาณาจักร ชาวต่างชาติจะต้องมีเงินติดตัว
คนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท โดยการตรวจลงตรา (Visa) จะมีอายุ 3
เดือน หรือ 6 เดือน และชาวต่างชาติสามารถพานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกินครั้งละ 60 วัน
หากเป็นกรณีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวโดยพานักในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน
และชาวต่างชาติดังกล่าวเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศที่ได้รับอนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรโดยไม่จาเป็นต้อง
ขอรับการตราลงตรา (Visa) หรือประเทศที่มีความตกลงทวิภาคีกับประเทศไทยในการยกเว้นการตรรวจลงตรา
หนังสือเดินทางธรรมดา ชาวต่างชาติดังกล่าวสามารถพานักในราชอาณาจักรไทยได้โดยไม่จาเป็นต้องยื่นขอรับการ
ตรวจลงตรา (Visa) ก่อนการเดินทาง
คนชาติของประเทศที่ได้รับอนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรโดยไม่จาเป็นต้องขอรับการตราลงตรา (Visa)
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผ.30) มี 48 ประเทศและ 1 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย
ออสเตรีย เบลเยียม บาห์เรน บรูไน แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน
กรีซ ฮ่องกง ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น คูเวต ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก
มาเลเซีย โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โอมาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ สิงคโปร์ สโลวัก
สโลวีเนีย สเปน แอฟริกาใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม บราซิล เกาหลีใต้ เปรู3
ส่วนคนชาติของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่มีความตกลงทวิภาคีในการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางกับประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระยะเวลาที่อนุญาตให้พานักในประเทศ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้รับอนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 14 วัน ได้แก่ กัมพูชา และ เมียนมา
กลุ่ ม ที่ 2 ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ พ านั ก ในราชอาณาจั ก รได้ ไ ม่ เ กิ น 30 วั น ได้ แ ก่ ฮ่ อ งกง สปป.ลาว มาเก๊ า
มองโกเลีย รัสเซีย และ เวียดนาม
กลุ่ ม ที่ 3 ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ พ านั ก ในราชอาณาจั ก รได้ ไ ม่ เ กิ น 90 วั น ได้ แ ก่ อาร์ เ จนติ น า บราซิ ล ชิ ลี
สาธารณรัฐเกาหลี และ เปรู
3. การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigration Visa)
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigration Visa) จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ (รหัส F) การติดต่อหรือประกอบธุรกิจและ
การทางาน (รหัส B) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (รหัส IM) การลงทุนหรือการอื่น
ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (รหัส IB) การศึกษาดูงานและฝึกอบรมต่าง ๆ (รหัส ED)
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สื่ อ มวลชน (รหั ส M) การเผยแพร่ ศ าสนาที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากกรมการศาสนา
3

คนชาติบราซิล เกาหลีใต้ และ เปรู ได้รับสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ใน
ขณะเดียวกัน ทั้ง 3 ประเทศมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดากับไทย ซึ่งมีผลให้คนชาติทั้ง 3 ประเทศสามารถ
พานักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (รหั ส R) การค้ น คว้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ ฝึ ก สอนในสถาบั น การค้ น คว้ า หรื อ
สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร (รหัส RS) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ (รหัส EX) การอื่น (รหัส O)
เช่ น การเข้า มาใช้ ชีวิ ตบั้ นปลายในฐานะผู้ สู งอายุ การเข้ ามาในฐานะคู่ค วามหรือ พยานสาหรั บการพิจ ารณา
ดาเนินคดี การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการรักษาพยาบาล การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา
ตามความต้องการของทางราชการ การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรกุศลสาธารณะ
4. การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)
การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa) จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และชาวต่างชาติดังกล่าวจะต้องถือหนังสือ
เดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น
ชาวต่ า งชาติ ผู้ ถื อ หนัง สื อ เดิ น ทางทู ต หรือ หนั ง สื อ เดิ น ทางสหประชาชาติ จ ะต้ อ งแสดงหนั งสื อ น าจาก
กระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงานหรือองค์กรของ
สหประชาชาติที่ผู้ร้องขอสังกัดอยู่ โดยหนังสื อรับรองจะต้องระบุชื่อ ตาแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้
ชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอรับการตรวจลงตรา ชาวต่างชาติผู้ได้รับการตรวจลงตรา
ประเภททูตสามารถพานักในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกินครั้งละ 90 วัน
5. การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)
การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa) จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ โดยชาวต่ า งชาติ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งถื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางราชการหรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
สหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น
ชาวต่างชาติผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) จะต้อง
แสดงหนังสือนาจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุล/หน่วยราชการ ของ
ประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงาน หรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องขอสังกัดอยู่ หรือจากหน่วยราชการของไทย
โดยหนั งสื อรั บรองจะต้อ งระบุชื่ อ ตาแหน่ง และวัต ถุป ระสงค์ การเดิน ทางให้ชั ดเจน ทั้ง นี้ ไม่ มีก ารเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมในการขอรับการตรวจลงตรา ชาวต่างชาติผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทราชการสามารถพานักใน
ราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกินครั้งละ 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
ทางการทูต หรือกงสุล หรื อราชการ โดยชาวต่างชาติจะต้องเป็ นผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทาง
ราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer)

3-5

 เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยชาวต่างชาติสามารถใช้หนังสือเดินทางธรรมดาเพื่อขอรับการตรวจลงตราประเภทอัธยาศัย
ไมตรี (Courtesy Visa) ได้
3.4 แนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์
การเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อทากิจกรรมไมซ์มีวัตถุประสงค์การเดินทางสอดคล้องกับการตรวจ
ลงตรา (Visa) 2 ประเภท คือ การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) และ การตรวจลงตราประเภทคน
อยู่ชั่วคราว (Non-immigration Visa) เพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทางาน (รหัส B) ดังนั้นนักเดินทาง
ไมซ์จะต้องสารวจวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยของตนเพื่อยื่นขอรับการตรวจ
ลงตราได้อย่างถูกต้อง
นักเดินทางไมซ์ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยในฐานะผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Visitor) ประชุม สัมมนา
หรือนักท่องเที่ยวผู้ได้รับรางวัลตอบแทนการทางานจากบริษัท ซึ่งเป็นนักเดิ นทางที่ไม่มีรายได้จากเข้าร่วมกิจกรรม
ไมซ์ในราชอาณาจักรไทย นักเดินทางกลุ่มดังกล่าวจึงควรยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist
Visa) ในขณะที่นักเดินทางไมซ์ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยในฐานะผู้จัดแสดงสินค้า (Exhibitor) จัดงานประชุม
สัมมนา ซึ่งมีลักษณะเป็นการทางานและมีรายได้จากการจัดกิจกรรมไมซ์ในราชอาณาจักรไทยควรยื่นขอรับการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigration Visa) เพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทางาน
(รหัส B)
ทั้งนี้ ภาครัฐเล็งเห็นความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์โดยมีการบรรจุวาระการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวรวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งระบุถึงการพัฒนา
ระบบการอ านวยความสะดวกแก่ นั ก เดิ น ทางไมซ์ โดยในเรื่อ งการตรวจลงตรา (Visa) มี แ นวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ใน 2 ระดับ คือ ระดับประเทศ และระดับอาเซียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 ระดับประเทศ
แนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับประเทศ ได้แก่
1. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการทางานตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และแนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional
Operating Headquarter: ROH) ในประเทศไทย กรมการจัดหางานจึงมีประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกิจกรรม
ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการทางานตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพื่อให้เกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับกรณีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดย
ประกาศว่ากิจกรรมดังต่อไปนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการทางานตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา
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 กิจกรรมการเข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า
 กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมธุรกิจ หรือพบปะเจรจาธุรกิจ
 กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและวิชาการ
 กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค
 กิจกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า
 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตน
ประกาศดังกล่าวบรรเทาปัญหาของนักเดินทางไมซ์ที่อาจมีความสับสนในการเลือกประเภทการขอรับการ
ตรวจลงตรา (Visa) ระหว่างการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) กับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราว (Non-immigration Visa) เพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทางาน (รหัส B) โดยยกตัวอย่าง
กิจกรรมไมซ์ซึ่งไม่เข้าข่ายการทางานตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทาให้นักเดินทาง
ไมซ์ซึ่งเข้ามาทากิจกรรมตามประกาศดังกล่ าวได้ความชัดเจนมากขึ้นในการเลือกขอรับการตรวจลงตราประเภท
ท่องเที่ยว (Tourist Visa)
2. การเตรียมความพร้อมและมาตรการอานวยความสะดวกในระบบการตรวจลงตรา (Visa) กรณี E-visa
ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
แนวคิดเรื่องการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้การ
ตรวจลงตรา (Visa) เป็นมาตรฐานและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายเรื่องความมั่นคง การ
ตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งอานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ซึ่งปัจจุบันการระบบการตรวจ
ลงตรา (Visa) ของประเทศไทย ยังใช้ระบบเอกสารเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่
ของประเทศไทยที่ประจาอยู่ต่างประเทศบางประเทศเท่านั้นที่เปิดให้บริการจองคิวการขอรับการตรวจลงตราทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น สถานกุงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ4 เป็นต้น ดังนั้นการตรวจลงตรา (Visa) ในรูปแบบเอกสารแบบเดิม
จึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงการต่างประเทศจึงมีโครงการจัดทาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา (Visa Data Center) ควบคู่
กับการจัดทาระบบโปรแกรมการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Visa System: E-visa) โดยการทางาน
ของระบบ E-visa จะแบ่งแยกนักเดินทางผู้ขอรับการตรวจลงตราเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
(1)
นักเดินทางจากประเทศที่ไม่มีความเสี่ยง เฉพาะนักเดินทางที่ประสงค์จะขอรับการตรวจ
ลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) สามารถกรอกข้อมูลขอรับการตรวจลงตราได้จาก
เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ได้ โดย
นักเดินทางไม่จาเป็นต้องเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เมื่อนัก
เดินทางถึงราชอาณาจักรไทยระบบจะเชื่อมโยงกับฐานยืนยันการได้รับอนุมัติการตรวจลงตรา
(2)
นักเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สาหรับนักเดินทางกลุ่มนี้อาจต้องใช้ทั้ง
การกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ และการรับการตรวจลงตราโดยใช้แผ่นวีซ่าสติ๊กเกอร์ควบคู่กัน
4

ฟาบิโอ จินดา, รายงานศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจลงตราสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ [ออนไลน์], สืบค้นจาก
http://www.mfa.go.th/dvifa/contents/filemanager/files/nbt/nbt6/IS/IS6014.pdf [25 พฤศจิกายน 2558].
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ดังนั้นนักเดินทางกลุ่ มนี้จะต้องเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่
เพื่อรอรับสติ๊กเกอร์เพื่อยืนยันการตรวจลงตรา
(3)
นั ก เดิ น ทางจากประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งด้ า นความมั่ น คง จ าเป็ น ต้ อ งเดิ น ทางไปยั ง
สถานเอกอั ครราชทู ต หรือ สถานกงสุ ลใหญ่ เ พื่ อ ท าการถ่ า ยรู ป กรอกประวัติ ตรวจสอบ
ลายนิ้วมือเพื่อเก็บเข้าฐานข้อมูลและทาการตรวจสอบกับหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจะทาการตรวจลงตรา (Visa)
ทั้งนี้ การแบ่งประเภทของนักเดินทางข้างต้นเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการตรวจลงตรา (Visa) ให้กับผู้ถือ
หนังสือเดินทางที่ถือสัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษซึ่งเป็นระเบียบแตกต่างจากการตรวจลงตราโดยทั่วไป
ปัจจุบันคนชาติที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษมี 24 สัญชาติ ได้แก่ อัฟกานิสถาน อัลจีเรีย บังกลาเทศ กัมพูชา จีน คิวบา
อียิปต์ อินเดีย อิหร่าน อิรัก สปป.ลาว โคโซโว เกาหลีเหนือ เลบานอน ลิเบีย เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ปาเลสไตน์
ศรีลังกา ซูดาน ซีเรีย เวียดนาม เยเมน5
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่สามารถตรวจลงตรา (Visa) ให้แก่นักเดินทางทั้ง 24 สัญชาติ
เฉพาะผู้ที่มีถิ่นพานักในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ หรือหากตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคล
นั้นกาลังศึกษาหรือทางานในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่โดยมีหลักฐานของสถานศึกษา
หรือบริษัทยืนยันและได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ที่มีอายุการใช้งาน สามารถเดินทางกลับประเทศนั้นได้ หากนัก
เดินทางดังกล่าวไม่มีถิ่นพานักในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ จะต้องหารือกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจสอบก่อน โดยจัดส่งคาร้องขอรับการตรวจลงตราที่นักเดินทาง
กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมสาเนาหนังสือเดินทางและเอกสารราชการประกอบ รวมทั้งเหตุผลและความจาเป็นที่
ผู้ร้องขอไม่สามารถขอรับการตรวจลงตราในประเทศที่ตนมีถิ่นพานัก สาหรับนักเดินทางสัญชาติเนปาล สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ สามารถพิจารณาให้การตรวจลงตราแก่นักเดินทางสัญชาติเนปาลซึ่งไม่มีถิ่นพานัก
ถาวรในประเทศนั้นได้ โดยจะต้องมีหนังสื อจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลเนปาล หรือสภาหอการค้าไทย เนปาล สนับสนุนคาร้องขอรับการตรวจลงตรา6
ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศกาลังจัดทาขอบเขตและข้อกาหนด (Term of Reference : TOR)
เพื่อจัดทาระบบ E-visa และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา (Visa Data Center)
3. การจัดทาช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel)
จากสถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักรไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ของสานักงานตรวจคนเข้า
เมื อ ง (สตม.) พบว่ า ในปี 2557 สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ มี จ านวนนั ก เดิ น ทางต่ า งชาติ เ ข้ า - ออกเฉลี่ ย วั น ละ
36,461 คน7 จานวนเคาเตอร์ตรวจคนเข้าเมืองของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิจึงไม่สามารถ
อานวยความสะดวกแก่นักเดินทางจานวนมากได้ ในปี 2555 สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงเปิดให้บริการช่องตรวจ
หนั ง สื อ เดิ น ทางอั ต โนมั ติ (Automatic Channel) แก่ นั ก เดิ น ทางคนไทยผู้ ถื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-passport) ที่ด่านสุวรรณภูมิขาเข้าและขาออก โดยนักเดินทางคนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
5

กระทรวงการต่างประเทศ, โทรเลข ที่ 1404/ว.559/2551, 5 กันยายน 2551.
กระทรวงการต่างประเทศ, หนังสือราชการ ที่ กต 0303/ว. 2451, 17 กุมภาพันธ์ 2547.
7 สถิติจากเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6
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บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติจะไม่มีการประทับตราในเล่ม แต่จะมีการสแกนหนังสือเดินทางและ
ลายนิว้ มือ รวมทั้งถ่ายภาพผู้ถือหนังสือเดินทางด้วย8
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองมีแผนขยายการให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแก่นักเดินทาง
ต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ซึ่งจะต้องมี การรวบรวมฐานข้อมูลของนักเดินทางต่างชาติกลุ่มดังกล่าว
ก่อนจะเปิดให้บริการ
4. การเชื่อมโยงระบบตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System:
APPS)
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 25589 การท่ า อากาศยานแห่ ง ประเทศไทยได้ น าระบบตรวจสอบข้ อ มู ล
ผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้โดยสาร ณ เคาเตอร์เช็คอิน โดยระบบจะทาการส่ง
ข้อมูลมาตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง หากพบว่าผู้โดยสารอยู่ใน
บัญชีต้องห้าม ระบบจะดาเนินการตอบกลับไปในทันทีว่าไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) จึงเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในด้านการรักษาความมั่นคงและ
รักษาความปลอดภัยของประเทศ พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดนและการตรวจปล่อยอากาศ
ยานที่ผ่านเข้า - ออก ทาให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง
ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ให้บริการนาร่องแก่สนามบิน 6 แห่ง ได้แก่ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยมีการเก็บค่าบริการ 35 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่า ซึ่งค่าบริการนี้
ได้รวมไปกับค่าตัว๋ เครื่องบินซึ่งทางสายการบินเรียกเก็บจากผู้โดยสารแล้ว
3.4.2 ระดับอาเซียน
1. ระบบการตรวจลงตราร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Common Visa)
แนวคิดในเรื่องระบบการตรวจลงตราร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Common Visa) เริ่มต้นเมื่อปี
พ.ศ. 2554 อินโดนีเซียได้เสนอให้มีการจัดทาระบบการตรวจลงตราร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Common Visa)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักเดินทางชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยการขอรับการตรวจลงตราเพียงครั้งเดียวจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ ง แต่
สามารถเดินทางเข้าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทุกประเทศ 10 แนวคิดระบบการตรวจลงตราร่วมกันของอาเซียน
(ASEAN Common Visa) จึงมีลักษณะคล้ายกับ Schengen Visa ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่เป็นสมาชิก
ความตกลงร่วมกัน ปัจจุบัน ระบบการตรวจลงตราร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Common Visa) กาลังอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ เนื่องจากงานการตรวจลงตรา (Visa) เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศด้วยเช่นกัน
8

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล, บริการใหม่ช่องทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) [ออนไลน์], สืบค้นจาก
http://www.thaiembassy.no/wordpress/thai/consular [27 พฤศจิกายน 2558].
9 บริษัท ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน), การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2558 [ออนไลน์], สืบค้นจาก
http://airportthai.co.th/main/th/news/697/ [27 พฤศจิกายน 2558].
10 กรมศุลกากร, AEC Inside ตอนที่ 22 ASEAN Common Visa, จุลสารศุลกากร : ปีที่ 22 ฉบับที่ 12 กันยายน 2557.
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แม้ว่า ระบบการตรวจลงตราร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Common Visa) จะยังไม่บังคับใช้อย่าง
เป็นทางการ แต่บางประเทศสมาชิกอาเซียนได้พยายามดาเนินการระบบการตรวจลงตราที่เปรียบเสมือนโครงการ
นาร่องของ ระบบการตรวจลงตราร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Common Visa) ที่เรียกว่า ความตกลงการตรวจ
ลงตราเดียวภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady –
Chao Phraya – Mekhong Economic Cooperation Strategy Single Visa : ACMECS Single Visa) ซึ่ ง มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ อ านวยความสะดวกในการขอรั บ การตรวจลงตราแก่ นั ก เดิ น ทางประเทศที่ ส ามที่ ต้ อ งการ
เดินทางเข้ามาในท่ องเที่ ยวในกลุ่ ม ประเทศสมาชิกของกรอบยุทธศาสตร์ ค วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา - แม่ โขง (ACMECS) ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ปัจจุบัน
ประเทศไทยและกัม พูชาได้เริ่ม ต้นดาเนินการโครงการนาร่องความตกลงการตรวจลงตราเดียวภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekhong
Economic Cooperation Strategy Single Visa : ACMECS Single Visa) โดยอนุ ญ าตให้ นั ก เดิ น ทางผู้ ไ ด้ รั บ
ความตกลงการตรวจลงตราเดียวภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง
(Ayeyawady – Chao Phraya – Mekhong Economic Cooperation Strategy Single Visa : ACMECS Single
Visa) พานักในราชอาณาจักรไทยได้ 60 วัน และในกัมพูชาได้ 30 วัน ประเทศที่สามารถขอรับ ความตกลงการ
ตรวจลงตราเดียวภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady –
Chao Phraya – Mekhong Economic Cooperation Strategy Single Visa : ACMECS Single Visa) มีจานวน
34 ประเทศและ 1 กลุ่มเศรษฐกิจ 11 ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บาห์เรน แคนาดา จีน เดนมาร์ก
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮ่องกง ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี คูเวต
ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โอมาน โปรตุเกส กาตาร์ สเปน แอฟริกาใต้ สวีเดน สมาพันธรัฐ
สวิส ตุรกี อาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยสามารถเดินทางเข้ามาโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยจานวน 26 แห่ง ได้แก่ 1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ 2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ 3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 4. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 5.
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอาศยานอู่ตะเภา 6. ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ส าย 7. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
8. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ 9. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง 10. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา 11. ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองสมุย ณ บริเวณท่าอากาศยานสมุย 12. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ ทาเลจอดเรือบริเวณอ่าวหน้า
ทอน 13. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ บริเวณเขตสนามบินสุโขทัย 14. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ
15. ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา 16. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด 17. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
18. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต 19. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล 20. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ 21. ด่านตรวจคน
เข้าเมืองท่าเรือสงขลา 22. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงราย 23. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี
24. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรณภูมิ 25. ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ 26. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
อรัญประเทศ
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กระทรวงการต่างประเทศ, ข่าวสารนิเทศ : การประกาศใช้ความตกลงการตรวจลงตราเดียวภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS Single Visa - ASV) ระหว่างไทยกับกัมพูชา [ออนไลน์], สืบค้นจาก
http:// http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/30992- [8 ธันวาคม 2558].
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2. ความก้าวหน้าในการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) ของประเทศสมาชิกอาเซียน
เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทากรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตรา (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการ
เคลื่ อ นย้ า ยเสรี ข องบุ ค คลธรรมดาในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นมี พั น ธกรณี ใ นการอนุ ญ าตให้
ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนพานักในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นนอกเหนือจากประเทศของตนเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน12 อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรายัง
ไม่มีผลใช้บังคับ (entry into force) เนื่องจากมีเพียงเมียนมาเท่านั้นที่ให้สัตยาบันกรอบความตกลงดังกล่าว13
แม้ว่ากรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราจะยังไม่มีผลใช้บังคับ แต่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเห็นความสาคัญของการเคลื่อนย้ายเสรีของบุคคลธรรมดาที่จะสนับสนุนการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน จึงทาความตกลงร่วมกันระดับทวิภาคีในการยกเว้ นการตรวจลงตรา
ระหว่างกัน อาทิ ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถื อหนังสือเดินทางธรรมดาที่เดินทางโดย
เครื่องบิน ซึ่งมีการลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของเมี ยนมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม พ.ศ. 255814
ระยะเวลาการอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของประเทศสมาชิกอาเซียนพานักในประเทศ
สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเป็นไปตามตารางที่ 3 - 1
ตารางที่ 3 – 1 : ระยะเวลาการอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของประเทศสมาชิกอาเซียน
พานักในประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
บรูไน
กัมพูชา
เมียนมา
อินโดนีเซีย
สปป.ลาว

ระยะเวลาที่อนุญาตให้พานัก : จานวนไม่เกินกี่วัน
ผู้ถือหนังสือเดินของสิงคโปร์และมาเลเซีย : 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น : 14 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียน : 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์
ไทย และเวียดนาม : 14 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียน : 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของบรูไน และเมียนมา : 14 วัน

12

ASEAN Secretariat, ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption Kuala Lampur, 25 July 2006 [Online],
Retrieved from http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-framework-agreement-onvisa-exemption-kuala-lumpur-25-july-2006-2 [8 December 2015].
13 ASEAN Secretariat, Cambodia Ratifies the ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption for ASEAN
Nationals [Online], Retrieved from http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/cambodia-ratifies-the-aseanframework-agreement-on-visa-exemption-for-asean-nationals [8 December 2015].
14 กระทรวงการต่างประเทศ, ข่าวสารนิเทศ : การมีผลบังคับใช้ของความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราไทย - เมียนมา
[ออนไลน์], สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/59058 [8 ธันวาคม 2558].
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มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ประเทศไทย
เวียดนาม

ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น : 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของเมียนมาต้องขอรับการตรวจลงตรา (Visa)
ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น : 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียน : 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของเมียนมาต้องขอรับการตรวจลงตรา (Visa)
ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น : 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของกัมพูชาและเมียนมา : 14 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น : 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของบรูไนและเมียนมา : 14 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของฟิลิปปินส์ : 21 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น : 30 วัน

3. ระบบ Visa on Arrival (VoA) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมีการอานวยความสะดวกแก่นักเดินทางที่เข้ามาพานักใน
ประเทศ โดยการจัดทาระบบ Visa on Arrival (VoA) โดยนักเดินทางสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภท
ท่องเที่ยว (Tourist Visa) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้โดยไม่จาเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูต
หรือสถานกงสุลในประเทศต้นทางก่อนการเดินทาง อย่างไรก็ดี แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนกาหนดกลุ่มประเทศ
ของนักเดินทางและระยะเวลาอนุญาตให้พานักในประเทศแต่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยในการพิจารณาเกี่ ยวข้องกับ
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศและคุณภาพ ตลอดจนระดับการใช้จ่ายภายในประเทศของนักเดินทาง
นักเดินทางจากประเทศที่สามารถขอ Visa on arrival และระยะเวลาการอนุญาตให้พานักในประเทศ
สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ มีรายละเอียดตามตารางที่ 3 - 2
ตารางที่ 3 - 2 : ประเทศที่สามารถขอ Visa on arrival
และระยะเวลาการอนุญาตให้พานักในประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศสมาชิก
อาเซียน
บรูไน
กัมพูชา

เมียนมา

ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่สามารถขอ VoA
(ระยะเวลาที่อนุญาตให้พานักในประเทศ/วัน)
ออสเตรเลีย (30 วัน) บาห์เรน (30 วัน) คูเวต (30 วัน) ซาอุดีอาระเบีย (30 วัน) ไต้หวัน
(14 วัน) กาตาร์ (14 วัน) จีน (14 วัน)
ทุกประเทศ (30 วัน) ยกเว้นประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา
(Visa) และ อัฟกานิสถาน อัลจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย บังกลาเทศ อิหร่าน อิรัก ปากีสถาน
ศรี ลั ง กา ซู ด าน และไนจี เ รี ย ซึ่ ง ต้ อ งขอรั บ การตรวจลงตรา (Visa) ก่ อ นเดิ น ทางเข้ า
ประเทศ
ทุกประเทศ (30 วัน) ยกเว้นบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย และ
เวียดนาม ซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa)
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อินโดนีเซีย

สปป.ลาว

มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์

ประเทศไทย
เวียดนาม

อัลจีเรีย อาหรับเอมิเรต อาเจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาเรน เบลเยี ยม บราซิล
บัลกาเรีย กัมพูชา แคนาดา จีน ไซปรัส เช็ก เดนมาร์ก อียิปต์ เอสโตเนีย ฟิจิ ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินเดีย ไอร์แลนด์ อิตาลี ตูนีเซีย ญี่ปุ่น คูเวต
สปป.ลาว ลัตเวีย ลิเบีย ลิกเตนสไตน์ ลิทูเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลดีฟส์ มอลตา เม็กซิโก
เนเธอร์แลนด์ โมนาโค นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ โอมาน ปานามา โปแลนด์ โปรตุเกต กาตาร์
โรมาเนีย รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ สเปน ซูริ
เนม สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ (พานักได้ไม่เกิน 30 วัน)
ทุ ก ประเทศ (30 วั น ) ยกเว้ น ประเทศที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น การตรวจลงตรา (Visa) และ
อัฟกานิส ถาน อัลจีเรีย บังกลาเทศ บูรันดี คาเมรูน คองโก ไอโวรี่โคท กาน่า เกียน่า
จอร์แดน เลโซโท ไลบีเรีย ลิเบีย โมซักบิก เนารู ไนเจอร์ ไนจีเรีย ปากีสถาน เซเนกัล
เซียร์ราจีโอน ศรีลังกา ซูริเนม ซีเรีย สวาซิแลนด์ ตองกา ตุรกี แซมเบีย และซิมบับเว
จีน อินเดีย (พานักได้ไม่เกิน 7 วัน)
ทุกประเทศยกเว้นประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) (พานักได้ไม่เกิน 30
วัน)
อาเมเนีย อาเซอร์ไบจัน เบลารุส จอร์เจีย เกียนา อินเดีย คาซัคสถาน คี ล์กีซสถาน เมียน
มา รัสเซีย จีน ทาจิกิสสถาน เติร์กเมนิสสถาน ยูเครน อุซเบกิสถาน มอลโดวา มาเก๊า
ฮ่องกง (ประเทศในกลุ่ม 1)
อัฟกานิสถาน อัลจีเรีย บังกลาเทศ อียิปต์ อิหร่าน อิรัก จอร์ แดน เลบานอน ลิเบีย มาลี
โมร๊อกโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย โซมาเลีย ซูดาน ซี เรีย ตูนีเซีย เยเมน
(ประเทศในกลุ่ม 2)
สิงคโปร์ไม่มีระบบ Visa on Arrival (VoA) ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่นักเดินทางในกลุ่ม
1 และ 2 สามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศต้นทางก่อน
การเดินทางได้
อันดอร์รา ไซปรัส เอธิโอเปีย อินเดีย คาซัคสถาน บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ลัตเวีย มัลดีฟส์
มอริเชียส โรมาเนีย ยูเครน ลิทัวเนีย ซานมารีโน อุซเบกิสถาน ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน
มอลตา (พานักได้ไม่เกิน 15 วัน)
ทุ ก ประเทศ พ านั ก ได้ ไ ม่ เ กิ น 30 วั น (นั ก เดิ น ทางจะต้ อ งด าเนิ น การขอ Letter of
Aapproval ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และชาระค่าธรรมเนียมก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 2 วัน)
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3.5 ผลกระทบของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ต่อระบบการตรวจลงตรา
(Visa) ของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
พิ ม พ์ เ ขี ย วประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community Blueprint) หรื อ AEC
Blueprint ได้กาหนดว่าภายในปีพ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน
แรงงานฝีมือ อย่างเสรีโดยมียุทธศาสตร์สาคัญ 4 ประการ คือ
ประการแรก การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market & Production Base)
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เป็นยุทธศาสตร์สาคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยอาเซียนกาหนดกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินมาตรการทางเศรษฐกิจ
ซึ่งรวมถึงการลดอุปสรรคของการเคลื่อนย้ายเสรี ด้านสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ และ
กาหนดสาขาอุตสาหกรรมสาคัญที่จะอยู่ภายใต้การตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน ได้แก่ เกษตร
ประมง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ
E-ASEAN ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ รวมทั้งความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตร และป่าไม้
ประการที่ ส อง การเป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น สู ง (Highly Competitive
Economies Region)
เป้าหมายของการเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง คือ การมีความเจริญรุ่งเรืองและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาเซียนจะมุ่งเน้นพัฒนา 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครอง
ผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการด้านภาษี พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นมี พั น ธกรณี ที่ จ ะต้ อ งน ากฎหมายและนโยบาย 6 องค์ ป ระกอบข้ า งต้ น มาบั ง คั บ ใช้
ภายในประเทศเพื่อทาให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียม เป็นธรรม นาไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคใน
ระยะยาว
ประการที่สาม การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียม (Equitable Economic
Development)
อาเซียนให้ความสาคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium
Enterprises : SME) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงโดยอาศัยความ
เข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประการที่สี่ การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Integration into Global
Economy)
อาเซียนอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันและมีเครือข่ายกับโลกสูง โดยมี
ตลาดที่พึ่งพากันและอุตสาหกรรมระดับโลก ดังนั้น เพื่อให้ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ระหว่างประเทศ ทาให้อาเซียนมีพลวัตเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ผลิตของโลก รวมทั้งทาให้ตลาดภายในยังคงรักษาความน่า
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ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนจึงต้องมองออกไปนอกภูมิภาค โดยการจัดทาความตกลงการค้าเสรี
(Free Trade Agreement : FTA) กับประเทศนอกอาเซี ยน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่
อุปทานของโลกโดยอาศัยความตกลงการค้าเสรี (FTA)
ตาม AEC Blueprint การเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานฝีมือถือเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการบรรลุเป้าหมาย
ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายเสรีของบุคคลตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย นจึ ง เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ในการศึ ก ษาผลกระทบของการเป็ น สมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) ต่อระบบการตรวจลงตรา (Visa) ของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
การเคลื่อนย้ายเสรีของบุคคลของอาเซียนตามกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวข้องกับความ
ตกลงดังต่อไปนี้
1. กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services:
AFAS) ซึ่งกาหนดกฎและกติกาเพื่อเปิดตลาดการค้าบริการระหว่างกันภายในประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้น
โดยทยอยการเปิดตลาดบริการเป็นระยะตามแพ็ คเกจการเจรจา สาระสาคัญและหลักการของ (ความตกลงว่าด้วย
การค้าบริการของอาเซียน (AFAS) มาจากความตกลงว่าด้วยการค้าบริการขององค์การการค้ าโลก (General
Agreement on Trade in Services: GATS) โดยมีการระบุระดับการเปิดตลาดบริการตามรูปแบบการให้บริการ
(Mode of Services) ดังนี้
รูปแบบที่ 1 : บริการข้ามพรมแดน (Cross-border Supply) เป็นการให้บริการจากพรมแดนของประเทศ
สมาชิกหนึ่งไปสู่พรมแดนของประเทศสมาชิกอื่นที่เป็นลูกค้า โดยผู้ให้บริการไม่ต้องปรากฏตัวอยู่ในประเทศของ
ลูกค้า เช่น บริการผ่านสื่อสารโทรคมนาคม การให้คาปรึกษาทางอินเทอร์เน็ต
รูปแบบที่ 2 : บริโภคในต่างแดน (Consumption Abroad) เป็นการให้บริการที่เกิดขึ้นในพรมแดนของผู้
ให้บริการ โดยอาศัยการเคลื่อนย้ายของผู้บริโภค เช่น การท่องเที่ยว การไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น
รูปแบบที่ 3 : จัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial Presence) เป็นการเข้าไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจ เพื่อ
ให้บริการลูกค้า เช่น การจัดตั้งสาขา บริษัท เป็นต้น
รูปแบบที่ 4 : ให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) เป็นการที่บุคคลธรรมดาเข้า
ไปประกอบอาชีพในสาขาบริการต่างๆ ในประเทศลูกค้า เช่น นักกฎหมายต่างชาติเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ให้กับลูกค้าซึ่งอยู่ในประเทศไทย เป็นต้น
ทั้งนี้ ภายใต้กรอบ กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement
on Services: AFAS) ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นตกลงร่ ว มการในเรื่ อ งการเคลื่ อ นย้ า ยเสรี ข องแรงงานวิ ช าชี พ
(ตามรูปแบบการให้บริการที่ 4) โดยจัดทาข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของแรงงานวิชาชีพ (Mutual
Recognition Arrangements: MRAs) อั นประกอบไปด้ วย 7 วิช าชีพ และ 1 สาขาบริก าร ได้ แก่ วิศ วกร นั ก
สารวจ สถาปนิก แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักบัญชี และบุคลากรผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
2. ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN Agreement on Movement of Natural
Persons: ASEAN MNP Agreement) มี ก ารลงนามร่ ว มกั น ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเมื่ อ วั น ที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันความตกลงฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ความตกลงว่ าด้ ว ยการเคลื่ อนย้ ายบุค คลธรรมดา (ASEAN MNP Agreement) มี วัต ถุ ประสงค์ใ นการ
อานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน จึงมีขอบเขต
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กว้างกว่าความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) ซึ่งเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการ โดยความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN MNP Agreement) กาหนดประเภท
ของบุคคลธรรมดาที่ได้รับการอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไว้ 4 ประเภท15 ได้แก่ (1) Business Visitor
หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เข้ามาพานักในประเทศนั้นด้วยวัตถุประสงค์ติดต่อธุรกิจ ประชุม เข้าร่วมสั ญญาซื้อขาย
จัดตั้งธุรกิจในประเทศนั้น (2) Intra-corporate Transferee หมายถึง ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือในระดับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการจ้างโดยบริษัทดังกล่าวนอกประเทศนั้นมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนเข้ามาในประเทศนั้น และต้องผ่านเงื่อนไขความจาเป็นด้านการจัดการของกรมการ
จัดหางาน (3) Contractual Service Suppliers หมายถึง ผู้ให้บริการตามสัญญาซึ่งทาสัญญากับบริษัท/สาขาที่ตั้ง
อยู่ในประเทศนัน้ ในการให้บริการเฉพาะด้าน ภายในระยะเวลาที่กาหนด (4) Other Categories
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ตารางที่ 3 – 3 : สรุปความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน (ASEAN MNP)
Table 1. Summary of National Commitments of the the ASEAN MNP Agreement

c. Contractual service
d. Others
suppliers
Committ
Committ
Committ
Committ
ed
ed
ed
ed
Sectoral
Initial Sectoral
Initial Sectoral
Initial Sectoral
Initial
sectors,
sectors,
sectors,
sectors,
coverage
length of coverage
length of coverage
length of coverage
length of
number
number
number
number
,%
stay
,%
stay
,%
stay
,%
stay
(max.
(max.
(max.
(max.
154)
154)
154)
154)
a. Business visitors

Brunei
0.0
Darussalam
Cambodia 99.4
61.0
Indonesia
Lao PDR

68.8

Malaysia

70.8

Myanmar 0.0
Philippines 59.1
Singapore 0.0

N/A

b. Intra-corporate transferees

99.4

153

3 years 0.0

0

N/A

0.0

0

N/A

30 days 99.4
60 days 61.0

153
94

2 years 99.4

153

2 years 0.0

0

N/A

2 years 0.0

0

N/A

0.0

0

N/A

106

30 days 68.8

106

1 month 0.0

0

N/A

0.0

0

N/A

109

90 days 70.8

109

Not to
exceed 0.0
10 years

0

N/A

0.0

0

N/A

0

N/A

1 year

0.0

0

N/A

0.0

0

N/A

91

59 days

1 year

59.1

1 year

0.0

0

N/A

0

N/A

1 year

0.0

N/A

0.0

0

N/A

0
153
94

38.3
59.1
98.7

59
91
152

91
0

Thailand 55.2
85
90 days 55.2
85
1 year 0.0
0
N/A
0.0
0
N/A
VietNam 70.1
108
90 days 70.1
108
3 years 70.1
108
90 days 0.0
0
N/A
ที่มา : ERIA Discussion Paper Series, Values and Limitations of the ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons

3. ความตกลงว่ า ด้ ว ยการลงทุ น ของอาเซี ย น (ASEAN Comprehensive Investment Agreement:
ACIA) ซึ่งกาหนดระดับการเปิดเสรีการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน และอานวยความสะดวกแก่นักลงทุน
ระบุ ให้มี การเคลื่ อนย้า ยเสรีข องบุ คคลธรรมดาในระดับผู้ บริ หารเท่ านั้น 16 โดยข้ อผูก พัน ของประเทศไทยต่ อ
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ความตกลงว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน (ACIA) มีลักษณะเช่นเดียวกับความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาของอาเซียน (ASEAN MNP Agreement) คือ จากัดเฉพาะการเคลื่อนย้ายเสรีบุคคลธรรมดาประเภท
Business Visitor และ Intra-corporate Transferee โดย Business Visitor ได้รับอนุญาตให้พานักในประเทศ
ไทยไม่เกิน 90 วัน และสามารถขยายระยะเวลาในการพานักรวมได้ไม่เกิน 1 ปี ส่วน Intra-corporate Transferee
ได้รับอนุญาตให้พานักในประเทศไทยไม่เกิน 1 ปี และขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
การเริ่มดาเนินการอย่างเป็นทางการของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าและการ
ลงทุนภายในภูมิภาค จากการลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ เมื่ออาเซียนมีปริมาณ
การค้า การลงทุนเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมไมซ์ อาทิ งานแสดงสินค้า นิทรรศการ การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล มากขึ้นตามไปด้วย ประเทศไทยซึ่งได้เปรียบจากการอยู่ในจุดกึ่งกลางบนแผ่นดินอาเซียนจะได้
ประโยชน์จากการคมนาคมขนส่ งและความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นประเทศไทย
สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน หากมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมจากภาครัฐ
3.6 โอกาสจากการใช้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) หลังการดาเนินงานอย่างเป็น
ทางการของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
การวิเคราะห์โอกาสการใช้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) หลังการดาเนินงานอย่าง
เป็นทางการของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะแบ่งเป็น 2 หัวข้อตามแนวปฏิบัติเรื่องการตรวจลง
ตราในระดับประเทศและระดับอาเซียน
1. โอกาสจากการใช้ประโยชน์จ ากแนวปฏิบัติ เรื่อ งการตรวจลงตรา (Visa) ระดับ ประเทศ หลั งการ
ดาเนินการอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
การด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ทางการของประชาคมอาเซี ย น (ASEAN Community) โดยมี ห นึ่ ง ใน
เป้าหมายของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลให้มูลค่าการค้าและการลงทุนของภูมิภาค
อาเซียนขยายตัวขึ้น รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือจะได้รับการอานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น การจัดตั้ง
โปรแกรมการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Visa: E-visa) ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ
(Auto Channel) และ ระบบตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ โ ดยสารล่ ว งหน้ า (APPS) จะช่ ว ยอ านวยความสะดวกการ
เคลื่อนย้ายเสรีของบุคคลธรรมดาทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับภูมิภาคอาเซีย น ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่
องค์กรกลางสากลที่ทาหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและสนามบินในระดับนานาชาติ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวย่อมได้รับการยอมรับในระดับสากล ภาครัฐและภาคเอกชนจึงควร
อาศัยโอกาสนี้ในการเผยแพร่ ข้อมูลเรื่องการตั้งระบบ E-visa การขยายการให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทาง
อัตโนมัติ (Auto Channel) แก่ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย และบังคับใช้ระบบตรวจสอบข้อมูล
ผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ในสนามบิน เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง (Hub)
ของอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียน ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีแนวทางชัดเจนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
โดยเฉพาะการลดปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการและผูเ้ กี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ประสบ
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2. โอกาสจากการใช้ ประโยชน์ จากแนวปฏิ บัติ เรื่ องการตรวจลงตรา (Visa) ระดั บอาเซี ย น หลั งการ
ดาเนินการอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
แม้ว่าอาเซียนจะมีนโยบายและแผนปฏิบัติการเฉพาะในเรื่องการเคลื่อนย้ายเสรีแรงงานฝีมือ แต่หนึ่ง
ในเป้าหมายสูงสุดของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการเคลื่อนย้ายเสรีของบุคคลธรรมดา ซึ่งเห็นได้
จากการลงนามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (ASEAN Framework Agreement
on Visa Exemption) ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ปัจจุบัน กรอบความตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับ
แต่ประเทศสมาชิกอาเซี ยนมี การท าความตกลงระดับทวิภาคีเพื่อยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption)
ระหว่างกัน ในอนาคตจึงเป็นที่คาดหมายได้ว่าการเคลื่อนย้ายเสรีระหว่างบุคคลธรรมดาในประเทศสมาชิกอาเซียน
จะมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงโอกาสการเกิดขึ้นของระบบการตรวจการลงตราร่วมกันของอาเซียน
(ASEAN Common Visa) อันจะเป็นการอานวยความสะดวกแก่นักเดินทางจากประเทศที่สาม ดังนั้นประเทศไทย
ควรมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการจัดทา (ASEAN Common Visa) หรือแสดงบทบาทหลักในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องดังกล่าว เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน และอาศัยโอกาสนี้ใน
การแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน
3.7 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข ของผู้ประกอบการไมซ์และผู้เกี่ยวข้องเรื่องการตรวจลงตรา (Visa)
จากการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย 3 ครั้ง เรื่องปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมไมซ์ และ
แนวทางแก้ ไ ขส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการไมซ์ แ ละผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน และ วั น ที่ 3 และ วั น ที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสกรุงเทพ โดยสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไมซ์ประสบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตรา (Visa)
แบ่งเป็น 2 เรื่อง ดังนี้
1. ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการตรวจลงตรา (Visa)
ในบางกรณีนักเดินทางไมซ์ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องประเภทการขอรับการตรวจลงตรา
(Visa Type) เพราะตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ไม่ได้กาหนดการตรวจลงตราประเภทไมซ์ไว้ การ
เลือกประเภทการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) จึงต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้ามาทากิจกรรม
ในประเทศไทย เช่ น การเข้ า มาเยี่ ย มชมงานแสดงสิ น ค้ า (Visitor) จะต้ อ งขอรั บ การตรวจลงตราประเภท
นักท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือ การเข้ามาในฐานะผู้จัดแสดงสินค้า (Exhibitor) ซึ่ งถือเป็นการทางาน นัก
เดินทางไมซ์กลุ่มนี้จึงต้องขอรับการตรวจลงตราประเภท Non-immigration ประเภท “B”
การแก้ ไ ขปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากผู้ จั ด งานนิ ท รรศการหรื อ งานแสดงสิ น ค้ า
(Organizer) ในการให้ข้อมูลแก่นักเดินทางไมซ์ซึ่งเป็นลูกค้าของตนในเรื่องประเภทการตรวจลงตรา (Visa Type)
เอกสาร กระบวนการขั้นตอน ตลอดจนระยะเวลาการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ซึ่งผู้จัดงานนิทรรศการหรืองาน
แสดงสินค้า (Organizer) ควรศึกษาข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐ เช่น คู่มือประชาชน หรือสอบถามจาก
กรมการกงสุลหรือสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก)
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2. ปัญหาด้านกฎระเบียบเรื่องการตรวจลงตรา (Visa)
นักเดินทางไมซ์บางกลุ่มประสบปัญหาในกรณีที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่แจ้งให้นักเดินทาง
ไมซ์ยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติมในการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ซึ่งนอกเหนือไปจากที่ประกาศในเว็บไซต์ของ
สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งนักเดินทางไมซ์ที่ประสบปัญหาดังกล่าวมักเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางที่ถือสัญชาติที่
มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษตามระเบียบปฏิบัติการตรวจลงตรา (Visa) ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางที่ถือสัญชาติที่มี
วิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 24 สัญชาติ ได้แก่ อัฟกานิสถาน อัลจีเรีย บังกลาเทศ กัมพูชา จีน
คิวบา อียิปต์ อินเดีย อิหร่าน อิรัก สปป.ลาว โคโซโว เกาหลีเหนือ เลบานอน ลิเบีย เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน
ปาเลสไตน์ ศรีลังกา ซูดาน ซีเรีย เวียดนาม เยเมน ทั้งนี้ สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่มีความจาเป็นที่ต้องขอ
เอกสารที่แสดงว่านักเดินทางไมซ์คนดังกล่าวจะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาศัยในประเทศไทยเกิน
ระยะเวลาอนุญาตให้พานักตามการตรวจลงตรา (Visa)
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไมซ์หรือนักเดินทางไมซ์ไม่ได้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติการตรวจลงตรา (Visa)
ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางที่ถือสัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษเพราะเป็นระเบียบปฏิบัติภายในของกระทรวง
การต่างประเทศ
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตรา
(Visa) อาทิ กรมการกงสุลและสานักงานตรวจคนเข้าเมืองในการเผยแพร่ข้อมูลและกาหนดประเภทเอกสารที่
จาเป็นต้องใช้สาหรับการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ของผู้ถือหนังสือเดินทางที่ถือสัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็น
พิเศษ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แก่นักเดินทางไมซ์ในการขอรับการตรวจลงตรา (Visa)
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บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
4.1 แนวนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบศุลกากรของประเทศไทย
การเข้าร่วมอนุสัญญาอิสตันบูล (Istanbul Convention) 1
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกอนุสัญญาอิสตันบูลในวันที่ 5 เมษายน 2550 ทาให้ธุรกิจและ
ผู้ประกอบการไทยสามารถนาเข้าอุปกรณ์และสินค้าสาหรับใช้ในงานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานแฟร์ และการ
ประชุมในสหภาพยุโรปได้ชั่วคราวโดยได้รับการลดหย่อนภาษีจานวนมาก
อนุสัญญาอิสตันบูล (Istanbul Convention) จัดขึ้นเพื่อประสานงานการนาเข้าสินค้าชั่วคราว ช่วย
ย่ น ระยะเวลาการผ่ า นด่ า นศุ ล กากรและลดขั้ น ตอนในการน าสิ น ค้ า ออกจากด่ า นศุ ล กากร นั ก ธุ ร กิ จ และ
ผู้ประกอบการสามารถนาเข้าอุปกรณ์และสินค้าอื่น ๆ ได้ชั่วคราว อาทิ ตัวอย่างสินค้า วัสดุในการโฆษณา และ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สาหรับใช้ในการประชุมและการแสดงสินค้าในประเทศสมาชิก รวมถึงการนาเข้าสินค้าซ้า
ภายใน 6 เดือนโดยไม่ต้องเสียภาษี โดยผู้ที่ต้องการนาเข้าสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศสมาชิกชั่วคราว กรุณา
ติดต่อสภาหอการค้าในประเทศของตนเพื่อรับเอกสารที่จาเป็น
การยกระดับระบบการนาเข้าชั่วคราวตามมาตรฐานสากล
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมลงนามสัญญาประกันและทัณฑ์บนกับกรมศุลกากร รับเป็นองค์กร
ค้าประกันตามอนุสัญญาอิสตันบูล พัฒนาพิธีการศุลกากรด้านการนาเข้าชั่วคราวให้มีมาตรฐานสากลเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
อนุสัญญาอิสตันบูลแบ่งเอกสารค้าประกันออกเป็น 2 ชนิดเพื่อเป็นเอกสารใช้เป็นหลักฐานแทนใบขน
สินค้าชั่วคราวและเอกสารค้าประกันสากล คือ CPD Carnet และ A.T.A. Carnet
CPD Carnet (Carnet de Passages en Douane) เป็นเอกสารใช้เป็นหลักฐานแทนใบขนสินค้าและ
เอกสารค้ าประกั น ส าหรั บ การน าเข้ า สิ น ค้ า ชั่ ว คราว ซึ่ ง สามารถรั บ ได้ จ าก Alliance Internationale de
Tourisme (AIT) หรือ Federation Internationale de l’Automobile (FIA)
ส่วน A.T.A. Carnet เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานแทนใบขนสินค้าและเอกสารค้าประกันสาหรับ
สินค้านาเข้าชั่วคราว ออกโดยสภาหอการค้าประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรค้าประกันระดับชาติและจะต้องเป็น
สมาชิ ก ในระบบการออกเอกสารและหอการค้ า นานาชาติ ( International Bureau of Chambers of
Commerce: IBCC) ด้วย
CPD Carnet และ A.T.A. Carnet ช่วยย่นระยะเวลาพิธีการศุลกากรซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ ละ
ประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ (กรมศุลกากร) และภาคเอกชนอานวยความสะดวกในการ
นาเข้าสินค้าและลดภาษี หน่วยงานภาครัฐไม่จาเป็นต้องขอเอกสารค้าประกันเพิ่มเติมจากภาคเอกชน และ
ภาคเอกชนไม่จาเป็นต้องหาผู้ค้าประกันสาหรับการนาเข้าสินค้าชั่วคราวทุกครั้ง
1
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อนุสัญญาอิสตันบูลหรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Convention on Temporary Admission เป็น
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการนาเข้าชั่วคราว ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มี
ความทันสมัยที่สุดและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยปัจจุบัน มีภาคีสมาชิกลงนามรับรองแล้ว 64
ประเทศ
สาหรับ สิ่ งของที่ จาเป็ นต้อ งน าเข้ ามาในราชอาณาจักรไทย หรือ ของที่น าเข้ ามาเพื่ อใช้ในการจั ด
นิทรรศการนั้น โดยทั่วไปแล้วจะได้รับการยกเว้นอากรนาเข้า ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คือ ต้องเป็นของที่
นาเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่จัดขึ้นภายในประเทศ โดยมุ่งหมาย
เปิดให้ประชาชนดูได้ทั่วไป และของดังกล่าวต้องไม่นาไปแจกหรือขายให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าชมงาน การ
นาเข้าของดังกล่าว ผู้นาเข้าต้องทาสัญญาประกั นและทัณฑ์บนเอาไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งออกไปภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไม่เกิน 6 เดือน สาหรับบรรดาสิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจกหรือของแถมที่นามาเพื่อเป็น
ของใช้ และเห็นได้ชัดว่าของที่นาเข้ามาเหล่านั้นเป็ นของใช้ที่สิ้นเปลืองหมดไปในการแสดง ผู้นาเข้าต้องชาระ
อากรตามปกติ
การทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรโดยใช้เงินสดหรือหนังสือค้าประกันของธนาคาร
หรือหนังสือรับรองของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและสถานทูตได้ในกรณีที่นาเข้าในนามของหน่วยงานดังกล่าว
ปัจจุบันกรมศุลกากรได้กาหนดวงเงินประกัน ร้อยละ 140 ของค่าภาษีอากรทั้งหมดเมื่อผู้นาเข้าจัดนิทรรศการ
เสร็จสิ้นลงและได้ส่งของดังกล่าวกลับออกไปเรียบร้อยแล้ว จะต้องนาหลักฐานการส่งออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
รับรองมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับใบขนสินค้าขาเข้าว่ามีการส่งออกตรงกับของที่นาเข้ามาหรือไม่ เพื่อล้าง
สัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ได้วางไว้ต่อกรมศุลกากร กรณีที่ผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปในระยะเวลาที่
กาหนด กรมศุลกากรจะเรียกเก็บค่าภาษีอากรตามสภาพราคาและอัตราภาษีที่เป็นอยู่ในวันนาเข้า
ในปัจจุบันกรมศุลกากรได้เปิดโอกาสให้เอกชนหรือเจ้าของสถานที่จัดงานแสดงสินค้าขออนุญาตจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่ วไปสาหรับการจัดแสดงสินค้าหรือนิ ทรรศการ เพื่อเป็นการลดภาระและอานวยความ
สะดวกให้ผู้จัดงานดังกล่าว สามารถส่งสินค้ามาที่เจ้าของคลังโดยตรงโดยไม่ต้องไปดาเนินการออกของด้วย
ตนเองเพราะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของสถานที่จัดงานแสดงสินค้า ปัจจุบันประเทศไทยมีคลังสินค้า
ประเภทนี้เพียงแห่งเดียว คือ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
นอกจากนี้ผู้นาเข้าอาจเลือกใช้เอกสาร A.T.A Carnet สาหรับการนาเข้าชั่วคราวเพื่อจัดนิทรรศการ/
การประชุมระหว่างประเทศได้เช่นกัน โดย เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ คือ เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศที่ใช้เป็น
มาตรฐานสาหรับการนาเข้าและส่งออกสินค้าชั่วคราว โดยจะมีใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิ
นากลับเข้ามา และเอกสารผ่านแดนสาหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากด่านศุลกากรหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีก
แห่งหนึ่ง เอกสารนี้ใช้สาหรับพิธีการศุลกากรปลอดภาษีสาหรับสินค้าที่จะส่งออกอีกครั้ง (Re-export) ภายใน
12 เดือน
สาหรับรายละเอียดและขั้นตอนจะกล่าวถึงในหัวข้อ 4.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ทั่วไปเรื่องการศุลกากรต่อไป
4.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศุลกากรของอุตสาหกรรมไมซ์
แม้ศุลกากรจะเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ ต้องติดต่อประสานงานด้วย
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการนาของเข้ามาเพื่อจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทย แต่ศุลกากรเองก็ต้อง
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พิจารณาเช่นกันว่าของที่นาเข้ามานั้นหากเป็นของต้องกากัด (Restricted Goods) ซึ่ง) ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการอื่นที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ แล้วหรือไม่
สินค้าบางชนิดจัดเป็นของต้องกากัด (Restricted Goods) ซึ่งหมายถึงสินค้าที่มีกฎหมายกาหนดว่า
หากการนาเข้า - ส่งออก หรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กาหนดตาม
กฎหมายนั้น ๆ เสียก่อน เช่น ต้องได้รับใบอนุญาตนาเข้าหรือส่งออก ต้องรายงานหรือปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับที่หน่วยงานนั้น ๆ กาหนดเพื่อควบคุมการนาเข้าหรือส่งออก เป็นต้น หากผู้ที่นาเข้าหรือส่งออกไม่ได้
รับใบอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะมีความผิดตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
นั้นๆและมีความผิดตาม มาตรา 272 หรือมาตรา 27 ทวิ3 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
ตารางที่ 4 - 1 : ตัวอย่างสินค้าที่ต้องได้รบั อนุญาตก่อนการนาเข้า
ลาดับ
ประเภทสินค้า
1 ยุทธภัณฑ์
2 อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธ
ปืน
3 เครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ไม่ได้รับการยกเว้นการรับรอง
4 เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
5
6
7

หน่วยงานที่อนุญาต
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
กรมการปกครอง

กรมการค้าภายใน
กรมป่ า ไม้ และกรมการค้ า
ต่างประเทศ
แร่แ ละสิ น แร่ ดีบุก หรื อโลหะดี บุกปริม าณเกิ น 2 กิ โลกรั ม และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
สินแร่ชนิดที่มีทังสติลออกไซด์ปริมาณเกิน 2 กิโลกรัม
การเหมืองแร่
น้าตาลทราย กากน้าตาล
สานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทราย
สัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าที่ไม่อยู่ในบัญชี CITES (อนุสัญญาว่าด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ
และพันธุพ์ ืช
พันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora)

2

มาตรา 27 ผู้ใดนาหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจากัด หรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยก็ดี หรือส่ง หรือพาของเช่นว่านี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ ในการนาของเช่นว่านี้
เข้ามา หรือส่งออกไปก็ดี หรือย้ายถอนไป หรือช่วยเหลือให้ย้ายถอนไปซึ่งของดังกล่าวนั้นจากเรือกาปั่น ท่าเทียบเรือ โรงเก็บสินค้า คลังสินค้า
ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดี หรือให้ที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซ่อนของเช่นว่านี้ หรือยอม หรือจัดให้ผู้อื่นทาการเช่นว่านั้น
ก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการขนหรือย้ายถอน หรือกระทาอย่างใดแก่ของเช่นว่านั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการ
หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและข้อจากัดใด ๆ อัน
เกี่ ยวแก่ ก ารนาของเข้ า ส่ ง ของออก ขนของขึ้ น เก็ บ ของในคลั ง สิ นค้ า และการส่ง มอบของโดยเจตนาจะฉ้ อค่ าภาษี ข องรัฐ บาล ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะต้องเสียสาหรับของนั้น ๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงข้อห้าม หรือข้อจากัดอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี สาหรับความผิด
ครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจาคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจา
3

มาตรา 27 ทวิ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจาหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจานา หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้
เสียค่าภาษี หรือของต้องจากัด หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องก็ดี หรือเป็นของที่นาเข้า
มาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อจากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็ น
เงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ลาดับ
ประเภทสินค้า
8 ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า พืช ศัตรูพืช หรือพาหะเมล็ด
พันธุ์พืช ใบ ดอก เมล็ด ตา กิ่ง ราก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่อาจใช้
เพาะพันธุ์ได้ พืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์
9 วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 34 ในความรับผิดชอบของกรม
วิชาการเกษตร
10 วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเศษพลาสติก เคมีบางประเภท
11 วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในความรับผิดชอบของกรมประมง
12 สุรา ยาสูบ เมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ไพ่
13 ซากดึกดาบรรพ์ ซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ
14 เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทป
เพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี
15 น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
16 วัสดุต้นกาลัง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ซึ่งเกิดจากการ
ผลิตหรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
17 เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เครื่องมือแพทย์
18 เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับการยกเว้นการขออนุญาตนาเข้า

19

20

-

กรมวิชาการเกษตร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมประมง
กรมสรรพสามิต
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมธุรกิจพลังงาน
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือ กสทช.
ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระต่าย ลิง กรมปศุสัตว์
ชะนี นก ไก่ เป็ด ห่าน น้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์ของสัตว์ ไข่ไก่ ไข่
เป็ด ไข่ห่านสาหรับทาพันธุ์ กบ สัตว์ป่าบางชนิด ผึ้งและซากของ
สัตว์เหล่านี้
สัตว์น้าและซากสัตว์น้า
กรมประมง
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-

หน่วยงานที่อนุญาต
กรมวิชาการเกษตร

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้แบ่งชนิดวัตถุอันตรายออกเป็น 4 ประเภทตามระดับความเป็นอันตราย ความเสี่ยง และความ
จาเป็นในการควบคุม ได้แก่ วัตถุอันตรายชนิดที่ 1, วัตถุอันตรายชนิดที่ 2, วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และ วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 เป็นวัตถุอันตรายที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อย ดังนั้นจึงไม่ต้องขออนุญาตก่อนการนาเข้า เพียงแต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
นาเข้า (ระบุชื่อสารเคมี, ปริมาณ, ลักษณะการบรรจุ, ผู้ผลิต เป็นต้น) เท่านั้น และสาหรับวั ตถุอันตรายชนิดที่ 4 เป็นวัตถุอันตรายที่เป็น
อันตรายสูงสุด ห้ามไม่ให้มีการผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด ดังนั้นจะมีเฉพาะวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ที่
จะต้องดาเนินการเป็นพิเศษดังนี้
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กาหนดให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองต้องขอ (1)
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและ (2) แจ้งการดาเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนดาเนินการผลิต, นาเข้า, ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กาหนดให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองต้องขอ(1)
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและ (2) ต้องได้รับอนุญาตผลิต, นาเข้า, ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองแล้วแต่กรณี ก่อนดาเนินการใด ๆ
ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียน, แจ้งดาเนินการ, ขออนุญาต จะต้องดาเนินการที่หน่วยราชการใดนั้น ต้องพิจารณาจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 (มีการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดในปี พ.ศ. 2558) ซึ่งจะกาหนดให้ผู้ประกอบการที่เข้าหลักเกณฑ์ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสารเคมีที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวต้องดาเนินการที่กรมวิชาการเกษตร หรือ สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรือ กรมโรงงาน แล้วแต่กรณี
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ลาดับ
ประเภทสินค้า
21 สัตว์น้าหรือซากสัตว์น้าที่นาเข้ามาเพื่อเป็นอาหาร
22
23
24
25

26
27

ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์กึ่ง
สาเร็จรูป สารเคลนบิวตรอน สารอัลบิวเตอรอล และเกลือของ
สารดังกล่าว
เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก
อาหาร เครื่องสาอาง

หน่วยงานที่อนุญาต
สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมการค้ า ต่ า งประเทศและ
ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมการค้าต่างประเทศ

ชิ้นส่วนของเครื่องแต่งกายเฉพาะที่ยังไม่สาเร็จรูป เครื่องยนต์
ดีเซลที่ใช้แล้ว หินอ่อนบางชนิด หินแกรนิต และหินอื่นๆ รถยนต์
รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว และรถจักรยานยนต์เก่าใช้แล้ว
เครื่องพิมพ์ร่องลึกหรือเครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่าย
เอกสารชนิดสอดสี ปลาป่นชนิดโปรตีนต่ากว่า ร้อยละ 60 สาร
คาเฟอีน สารโปแตสเซียมเพอร์แมงกาเนต
เหรี ย ญโลหะเปล่ า ที่ มี ลั ก ษณะ ขนาด น้ าหนั ก และส่ ว นผสม กระทรวงการคลัง
ใกล้เคียงกับเหรียญกษาปณ์ชนิดต่าง ๆ
โบราณวั ต ถุ ป ระเภทพระพุ ท ธรู ป เทวรู ป รู ป เคารพในศาสนา กรมศิลปากร
ชิ้ น ส่ ว นหรื อ องค์ ป ระกอบของโบราณสถาน เงิ น ตราโบราณ
เอกสารโบราณฯ
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ส าหรั บ ในอุ ต สาหกรรม 5 ประเภทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ไมซ์ ซึ่ ง ได้ แ ก่ 1. อุ ต สาหกรรมยานยนต์
(Automotive) 2. อุตสาหกรรมสุขภาพ (Health and Wellness) 3. อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร
(Food and Agribusiness) 4. อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 5. อุตสาหกรรมพลังงาน
(Energy) มีหน่วยงานหลักที่เป็นผู้พิจารณาใบอนุญาตเกี่ยวกับการนาของเข้ามาในประเทศดังนี้
4.2.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)
4.2.1.1 กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทาหน้าที่ควบคุมดูแลการนาเข้าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ซึ่งต้องขออนุญาตเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมาตรการการนาเข้า ดังนี้
(1) รถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว5 (ไม่อนุญาตให้นาเข้าเพื่อมาจาหน่าย)
(2) รถยนต์ที่ใช้แล้ว6 (ไม่อนุญาตให้นาเข้าเพื่อมาจาหน่าย)7
ผู้ที่ต้องการนาเข้ารถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วหรือรถยนต์ที่ใช้แล้ว ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการค้า
ต่างประเทศก่อน อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีนาเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ผู้ขอ
อนุญาตนั้นต้องขึ้นบัญชีเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมปรับสภาพรถยนต์ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศก่อนการขอ
อนุญาตนาเข้าด้วย
เนื่องจากรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วและรถยนต์ที่ใช้แล้ว จะไม่อนุญาตให้นาเข้ามาเพื่อจาหน่าย ดังนั้น
กรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์หรือผู้นาเข้าประสงค์จะนาสินค้าดังกล่าวออกจาหน่ายภายหลังจบงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการแล้วแม้จะขายโดยเสียภาษีนาเข้าก็ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากหน่วยงานที่กากับดูแลไม่
อนุญาตให้นาเข้าเพื่อจาหน่ายในประเทศ
สาหรับเครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
นัน้ จัดเป็นสินค้าที่ห้ามนาเข้า ดังนั้นผู้ประกอบการจึงไม่สามารถนาเข้ามาเพื่อจัดแสดงได้
สาหรับรถยนต์นั่งใหม่ทุกประเภทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศ สามารถนาเข้าได้โดยไม่
ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ก่อน ทั้งนี้สามารถนาเข้าได้โดยไม่จากัดจานวน ยกเว้นรถยนต์ที่มีน้าหนัก
ไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม ผู้นาเข้าต้องขออนุญาตนาเข้าจากสานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมก่อน ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

5 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นารถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2539
6 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
7 อนุญาตให้นารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรได้ในกรณีตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

นาเข้ารถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว
นาเข้ารถยนต์ลักษณะพิเศษที่ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง
นาเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับยกเว้นหรือชดเชยภาษี
นาเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล
นาเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเป็นการชั่วคราว
นาเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหรือการศึกษาวิจัย
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4.2.1.2 กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานซึ่งทา
หน้าที่กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โดยปั จ จุ บั น มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ซึ่ ง ถู ก ก าหนดให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังนี้8
(1) รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ
จากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 (มอก. 2315 - 2551)
(2) รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียม
เหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 (มอก. 2320 2552)
(3) รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6 (มอก. 2350 2551)
(4) รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก
เครื่องยนต์ ระดับที่ 8 (มอก. 2540 - 2554)
(5) รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ
จากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 (มอก. 2550 - 2554)
(6) รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียม
เหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 (มอก. 2555 2554)
ในส่วนพิธีการทางศุลกากรเกี่ยวกับการนาเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งผ่าน
กระบวนการที่กาหนดกรณีเป็นสินค้าที่มีมาตรการนาเข้าหรือได้รับอนุญาตจาก สมอ. แล้ว มีรายละเอียดดังนี้
1) รถยนต์
2) รถจักรยานยนต์
3) เรือสาราญและกีฬา9
4) เรือประมง
หากยานพาหนะดังกล่าวข้างต้นเป็นยานพาหนะที่ เจ้าของนาเข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวและ
จะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 6 เดือน จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า โดยต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกาหนด โดยผู้นาเข้าหรือตัวแทนต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนโดย
วางหลักประกันด้วยเงินสดหรือหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ฝ่ายบัญชีและอากรของสานักงานหรือด่าน
ศุลกากรที่นาเข้า
หากผู้นาเข้าไม่นารถกลับออกไปในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาประกันและทัณฑ์บน กรมศุลกากร
จะบังคับสัญญาประกันและทัณฑ์บนเต็มจานวนที่กาหนดไว้โดยไม่มีการลดหย่อน อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้นาเข้า
ต้องการขอขยายเวลาการนารถออกนอกราชอาณาจักรตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันและทัณฑ์บนก็สามารถขอ
8

ข้อมูลจากเว็บไซต์สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557
“เรือสาราญและกีฬา” หมายถึง เรือที่ใช้สาหรับหาความสาราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬาโดยเฉพาะ และไม่ได้ใช้เพื่อการค้า การทหาร
หรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เรือสาราญและกีฬาหรือเรือประมงที่เข้ามาจากต่างประเทศนั้น นายเรือจะต้องมารายงานเรือเข้าเช่นเดียวกั บ
เรือทั้งหลายที่มาจากต่างประเทศ ส่วนเรือสาราญและกีฬาหรือเรือประมงที่เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องยื่นใบสาแดงรายงานเรือออก และ
ขอรับใบปล่อยเรือขาออกจากกรมศุลกากรด้วย
9
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ขยายระยะเวลากับกรมศุลกากรได้แต่ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็น เช่น เครื่องยนต์เสีย หรือรถยนต์
เกิดอุบัติเหตุทาให้เสียเวลาในการซ่อม ก็อาจขยายเวลาออกไปได้เกินกว่า 6 เดือน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 8
เดือนนับแต่วันนาเข้า
เอกสารที่ ใ ช้ เ พื่ อ ยื่ น ต่ อ กรมศุ ล กากรในการท าสั ญ ญาประกั น และทั ณ ฑ์ บ นเพื่ อ การน าเข้ า
ยานพาหนะ มีดังต่อไปนี้
(1) ใบขนสินค้าพิเศษและมีสาเนา 5 ฉบับ
(2) ทะเบียนยานพาหนะ
(3) บัตรประจาตัวและหนังสือเดินทางของผู้ควบคุมยานพาหนะ
(4) หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะมิใช่เจ้าของ
(5) คาร้องขอนารถเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว
(6) หลักฐานการซื้อขาย เช่น Performa Invoice, Invoice
(7) สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(8) สัญญาประกันการส่งกลับ
(9) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากงานพิธีการ ฝ่ายเอกสิทธิและส่งเสริม
การลงทุน ส่วนพิธีการนาเข้า สานักงานศุลกากรนาเข้าท่าเรือกรุงเทพ หรือ ฝ่ายเอกสิทธิและส่งเสริมการลงทุน
ส่วนพิธีการนาเข้า สานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ หรือสานักงาน/ด่านศุลกากรที่นาเข้าทุกแห่งในวัน
และเวลาราชการ
4.2.2 อุตสาหกรรมสุขภาพ (Health and Wellness)
สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ จัดเป็นสิ่งจาเป็นอย่าง
หนึ่งในการดารงชีวิตซึ่งแต่ละประเทศให้ความสาคัญกับมาตรการการนาเข้า - ส่งออก เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนของ
ตน สินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสุขภาพจึงถูกควบคุมในระดับที่สูงกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่น ดังนั้น
ธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์จึงได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากต้องขอรับใบอนุญาตหรือดาเนินการตามที่
หน่วยงานที่รับผิ ด ชอบกาหนดอย่างเคร่งครัด ก่อนนาเข้าของนั้นมาร่วมจั ดแสดงในงานแสดงสินค้าหรื อ
นิทรรศการ ในรายงานวิจัยนี้ขอแบ่งกลุ่มการขออนุญาตเป็นกลุ่ม อาหารและยา และกลุ่มเครื่องมือแพทย์ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
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4.2.2.1 อาหารและยา
1. อาหาร
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 “อาหาร” หมายถึง วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือนาเข้าสู่
ร่างกาย แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้ อาหารยังรวมถึงวัตถุที่
ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื่องปรุงแต่งกลิ่น รสด้วย
ผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องขออนุญาตนาเข้าจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ต้องขออนุญาตนาเข้าอาหาร โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 4 - 2 : อาหารที่ต้องขออนุญาตนาเข้าจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กลุ่มที่
(1) อาหาร
ควบคุม
เฉพาะ

ประเภทอาหาร
นมโค ไอศกรีม นมปรุงแต่ง
ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว
เครือ่ งดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท วัตถุเจือปนอาหาร
โซเดียมซัยคลาเมตและอาหาร
ที่มีโซเดียมซัยคลาเมต สตีวิโอ
ไซต์และอาหารที่มีส่วนผสม
ของสตีวิโอไซต์ อาหารสาหรับ
ผู้ที่ต้องการควบคุมน้าหนัก
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท นมดัดแปลงสาหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง
สาหรับทารกและเด็ก อาหาร
ทารกและอาหารสูตรต่อเนื่อง
สาหรับทารกและเด็ก อาหาร
เสริมสาหรับทารกและเด็ก
(1) อาหารที่ น้ามันถั่วลิสง น้ามันปาล์ม
กาหนด น้ามันมะพร้าว น้าบริโภคใน
คุณภาพ ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้าแข็ง,
ช็อคโกแลต ข้าวเติมวิตามิน
เกลือบริโภค เครื่องดื่มเกลือแร่
ชา กาแฟ น้านมถั่วเหลืองใน
ภาชนะที่ปิดสนิท น้าแร่
ธรรมชาติซอสบางชนิด,
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการ
ย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง

การควบคุม
1) ขออนุญาต
สถานที่
2) ขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1) อาหารที่นาเข้าต้องมีเอกสาร
เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ
กรรมวิธีการผลิต และ
คุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ (Product
Specification) จากผู้ผลิต
ต่างประเทศ ประกอบการยื่น
ขออนุญาต
2) ในการนาเข้าสินค้าต้องส่ง
ใบรับรองสถานที่ผลิตที่มี
รายละเอียดถูกต้องตาม
ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ว่าด้วยเรื่องใบรับรองสถานที่่
ผลิตสาหรับการนาเข้าอาหาร
ณ ด่านอาหารและยา
1) ขออนุญาต
1) จะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับสูตร
สถานที่
ส่วนประกอบ, กรรมวิธีการ
2) ขออนุญาต
ผลิต และคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ (Product
3) ขออนุญาต
Specification) จากผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์เฉพาะ
ต่างประเทศ ประกอบการยื่น
ผลิตภัณฑ์เสริม
ขออนุญาต
อาหารรอยัลเยล 2) ในการจะนาเข้าสินค้าจะต้อง
ลีและผลิตภัณฑ์
ส่งใบรับรองสถานที่ผลิตที่มี
รายละเอียดถูกต้องตาม
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กลุ่มที่

ประเภทอาหาร
การควบคุม
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
น้าปลา น้าส้มสายชู น้ามันและ
ฯ ที่ไม่ได้อยู่ใน
ประกาศสานักงาน
10
ไขมัน น้ามันเนย เนยเทียม
Positive list
คณะกรรมการอาหารและยา
ครีม เนยแข็ง อาหารกึง่
ด้วยเรื่องใบรับรองสถานที่่
สาเร็จรูป น้าผึง้ รอยัลเยลลี
ผลิตสาหรับการนาเข้าอาหาร
และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี แยม
ณ ด่านอาหารและยา
เยลลีและมาร์มาเลดในภาชนะ
ที่ปิดสนิท เนยใสหรือกี (Ghee)
เนย ไข่เยี่ยวม้า สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3) อาหาร แป้งข้าวกล้อง วุ้นสาเร็จรูป
1) ขออนุญาต
1) ผู้นาเข้าต้องมีเอกสาร
ที่ต้องมี และขนมเยลลี อาหารฉายรังสี
สถานที่
เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ
ฉลาก ซอสในภาชนะที่ปิดสนิท วัตถุ 2) ขออนุญาต
กรรมวิธีการผลิต และ
แต่งกลิ่นรส ขนมปัง น้าเกลือ
ผลิตภัณฑ์
คุณภาพมาตรฐานของ
ปรุงอาหาร หมากฝรั่งและลูก 3) ขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์ (Product
อม อาหารพร้อมปรุงและ
ผลิตภัณฑ์เฉพาะ
Specification) จากผู้ผลิต
อาหารและอาหารสาเร็จรูปที่
อาหาร มี
ต่างประเทศ ประกอบการยืน่
พร้อมบริโภคทันที อาหารมี
วัตถุประสงค์
ขออนุญาต
วัตถุประสงค์พิเศษ ผลิตภัณฑ์
พิเศษ
2) ในการนาเข้าสินค้าต้องส่ง
จากเนื้อสัตว์ อาหารที่ได้จาก
ใบรับรองสถานที่ผลิตที่มี
เทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม
รายละเอียดถูกต้องตาม
หรือพันธุวิศวกรรม
ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ว่าด้วยเรื่องใบรับรองสถานที่
ผลิตสาหรับการนาเข้าอาหาร
ณ ด่านอาหารและยา
(1) อาหาร อาหารที่นอกเหนือจากกลุ่มที่ 1) ขออนุญาต
ในการนาเข้าสินค้าต้องส่ง
ทั่วไป 1 -3 ได้แก่สัตว์และผลิตภัณฑ์
สถานที่
ใบรับรองสถานที่ผลิตที่มี
(เช่น เนื้อสัตว์สด สัตว์น้าสด ไข่
รายละเอียดถูกต้องตามประกาศ
สดเป็นต้น) พืชและผลิตภัณฑ์
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
เช่น พืชผักสด ผลไม้สด ถั่ว
และยาว่าด้วยเรื่องใบรับรองสถาน
และนัต เป็นต้น) สารสกัด/สาร
ที่ผลิ
่ ตสาหรับการนาเข้าอาหาร ณ
สังเคราะห์
ด่านอาหารและยา (ตามรายชื่อ
(เช่น สารสกัดที่ใช้จากพืชที่ใช้
อาหารที่กาหนดไว้ในประกาศ
เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น)
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
10 Positive List System คือ ระบบควบคุมปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งอาจตกค้างในสินค้าอาหาร ครอบคลุมถึงยาฆ่าแมลง สิ่งปรุงแต่ง

ในอาหาร และยารักษาโรคสาหรับสัตว์
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กลุ่มที่

ประเภทอาหาร
สารอาหาร (เช่น กรดอะมิโนที่
ใช้เป็นวัตถุดิบ เกลือแร่ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบ เป็นต้น) แป้งและ
ผลิตภัณฑ์ (เช่น
แป้งมันสาปะหลัง วุ้นเส้น
ก๋วยเตีย๋ ว เป็นต้น) ผลิตภัณฑ์
สาหรับทาอาหารชนิดต่าง ๆ ที่
ยังไม่พร้อมบริโภค เครื่องปรุง
รส (เช่น ผงเครื่องปรุงรสใน
ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป เป็นต้น)
น้าตาล (น้าตาลทราย แบะแซ
เป็นต้น) เครื่องเทศ เช่น
มัสตาร์ด พริกไทย พริกป่น
เป็นต้น)

การควบคุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
193) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่
239) พ.ศ. 2544)

อย่างไรก็ตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 252211 ได้กาหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการ
นาเข้าอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์อาจขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น
การเฉพาะคราวตามแบบ อ.12 เพื่อแสดงสินค้าของเอกชน นิติบุคคลและองค์กรต่าง ๆ โดยสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

11

มาตรา 15
ห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าซึ่งอาหารเพื่อจาหน่าย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ภาพที่ 4 - 1 : การขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว
คู่มือ 1 : ขออนุญาตนาหรื อสั่งอาหารเข้ ามาในราชอาณาจักรเป็ นการเฉพาะคราว

ยืน่ เอกสารที ่ กองงานด่าน
อาหารและยา

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาคาขอ

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาอนุญาต

ผู้ประกอบการรับเอกสาร
อนุญาต

เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลและแจ้ ง
ผลการพิจารณาให้ ผ้ มู ีสิทธิ์ยื่น
คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา : คณะนักวิจัย

รายการเอกสารที่ใช้ ดังนี้
(1) คาขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ. 12) (ภาคผนวก
หน้า ก.)
(2) หนังสือแสดงเจตจานงในการนาเข้าและการจัดการกับผลิตภัณฑ์ภายหลังสิ้นสุดงาน พร้อมทั้งจะ
รับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้านั้น
(3) หนังสือรับรองจากสถานทีท่ ี่จัดแสดงสินค้า
(4) หนังสือจากผู้จัดนิทรรศการยืนยันว่าผู้นาเข้า เข้าร่วมการแสดงสินค้าด้วย
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน
(6) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สาเนาใบทะเบียนการค้า (บุคคลธรรมดา)
(7) หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (นิติบุคคล)
(8) สาเนาเอกสารการนาเข้าอาหาร เช่น Invoice / Bill of Lading / Air Waybill
(9) Health certificate / CFS
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ข้อพึงปฏิบัติของผู้รับอนุญาต
(1) ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่นาเข้าซึ่งอาหารที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(2) ผู้รับอนุญาตต้องติดหรือจัดป้ายแสดงสถานที่นาเข้าที่ได้รับอนุญาตไว้
(3) ต้องรักษาบริเวณสถานที่เก็บอาหารให้อยู่ในสภาพเดิมตรงตามที่ได้ รับอนุญาต ตลอดจนรักษาความ
สะอาดอยู่เสมอ จัดให้มีแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอตามความจาเป็น
(4) ต้องแยกเก็บอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
(5) ต้องมีอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารแต่ละชนิดให้คงสภาพตามความจาเป็น
นอกจากการควบคุมโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามข้างต้นแล้ว ยังมีอาหารบาง
ประเภทที่มีการควบคุมโดยสานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สับปะรด
กระป๋อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.51-2530) ซึ่งผู้นาเข้าต้องขออนุญาตจากสานัก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บางจาพวกที่ผู้ประกอบการไม่ได้มีเจตนานาเข้าผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง แต่
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นภาชนะหรือส่วนประกอบในการบรรจุอาหารซึ่งอาจถูกควบคุมโดยต้องได้รับอนุญาตก่อนการ
นาเข้าด้วย ได้แก่ “ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร” ซึ่งผู้ประกอบการอาจใช้เป็นอุปกรณ์ในการบรรจุหรือเก็บรักษา
อาหารบางชนิ ด เพื่ อ น าเข้ า มาใช้ จั ด แสดงสิ น ค้ า และนิ ท รรศการด้ ว ย โดย “ฟิ ล์ ม ยื ด หุ้ ม ห่ อ อาหาร” เป็ น
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมหมายเลข มอก.1136 - 2536 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากสานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมยังควบคุม ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องตรวจสอบด้วยว่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารของตนได้ ใ ช้ ฟิ ล์ ม ยื ด หุ้ ม ห่ อ อาหารประกอบการบรรจุ อ าหารด้ ว ยหรื อ ไม่ เพราะแม้ ตั ว
ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นจะได้ขออนุญาตนาเข้าอย่างถูกต้องแล้ว แต่หากอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุไม่ผ่านการควบคุม
หรือไม่มีใบอนุญาต ก็ไม่สามารถนาเข้าผลิตภัณฑ์นน้ั ได้
2. ยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการไว้โดยเฉพาะ โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นคาขอการอนุญาตนาหรือสั่ง
ยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ (น.ย.ม.3) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา และลง
นามรับรองด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ภาพที่ 4 - 2 : การอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ
คู่มือ 2 : การอนุญาตนาหรื อสั่งยาเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ

ยืน่ เอกสารที ่ ศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็ จ (One Stop
Service Center : OSSC)
สนง.อย.

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาคาขอ

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาอนุญาต
(คณะกรรมการมีมติ)

ผู้ประกอบการรับเอกสารอนุญาต

เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลและแจ้ งผล
การพิจารณาให้ ผ้ มู ีสิทธิ์ยื่นคาขอ/
ผู้รับมอบอานาจ

ที่มา : คณะนักวิจัย

ระยะเวลาในการยื่นเอกสารจนถึงการอนุญาต : ประมาณ 1 วันทาการ
รายการเอกสารที่ใช้ ดังนี้
(1) แบบ ตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเอง สาหรับการอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการ
จัดนิทรรศการ (น.ย.ม.3) (1 ชุด) (ภาคผนวก หน้า ข.)
(2) แบบ น.ย.ม. 3 (2 ชุด) (ภาคผนวก หน้า ค.)
(3) ฉลากทุกขนาดบรรจุ (สาเนา 2 ชุด)
(4) เอกสารกากับยา (สาเนา 2 ชุด)
(5) หนังสือจากผู้ขออนุญาตแสดงรายละเอียดหน่วยงาน สถานที่ และเวลาที่จัดนิทรรศการ) (ฉบับจริง 2 ชุด)
(6) หนังสือของผู้จัดนิทรรศการยืนยันการเข้าร่วมนิทรรศการของผู้ยื่นคาขอ (ฉบับจริง 1 ชุด)
(7) Certificate of Free Sale (สาเนา 2 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
(8) หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ฉบับจริง 1 ชุด)
(9) แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลของไฟล์เอ็กเซลสาหรับระบบ Logistic (1 แผ่น)
(10)คาสั่งการมอบหมายผู้ปฏิบัติราชการแทน กรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของ กระทรวง กรม ในหน้าที่ป้องกันบาบัด
โรค สภากาชาดไทย หรือ องค์การเภสัชกรรม มีการมอบหมายการปฏิบัติราชการแทนในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการนาหรือยาเข้ามาในราชอาณาัักร (สาเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
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ผู้ป ระกอบการสามารถยื่ น ค าขอฯ และรั บ ผลการพิ จ ารณาโดยไม่ มีค่ า ธรรมเนี ย มได้ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)
ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 590 7412-4 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ในวันและเวลาราชการ (ปิดรับบัตรคิว เวลา
15.30 น.) ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนมีระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วันทาการ12
นอกจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว การนาเข้ายาหรือเคมีภัณฑ์บางชนิดยัง
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่น คือ กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่ง ต้องได้รับอนุญาตก่อนนาเข้า “ยา เภสัช
เคมีภัณฑ์ เกลือ เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จ” ดังต่อไปนี้
(1) อริสโตโลเซีย (Aristolochia spp.)
(2) คลอแรมฟีนิคอล (Chloramphenicol)
(3) คลอโรฟอร์ม (Chloroform)
(4) คอลซิซีน (Colchicin)
(5) คลอโปรมาซีน (Chlopromazine)
(6) เดปโซน (Dapsone)
(7) ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)
(8) ไดเอทิลสติลเบสโทร (Diethylstilbestrol)
(9) ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)
(10)ฟลูโอโควิโลน
(11)ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)
(12)ไดมีไตรคาโซล (Dimetridazole)
(13)เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)
(14)โรนิดาโซล (Ronidazole)
(15)อิโพรนิดาโซล (Ipronidazole)
(16)ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือ เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปอื่นในกลุ่ม ไนโตรอิมิดา
โซล (Nitroimidazoles)

12

- ตรวจสอบเอกสาร 30 นาที
- พิจารณาประมาณ 4 ชั่วโมง
- ลงนาม/คณะกรรมการมีมติประมาณ 2 ชั่วโมง
- บันทึกข้อมูลและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจประมาณ 15 นาที

อ้างอิงจากคู่มือประชาชนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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3. เครื่องสาอาง
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2535 “เครื่องสาอาง” หมายถึง
(1) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทาด้วยวิธีการอื่นใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม และรวมตลอดทั้งเครื่อง
ประทินผิวต่าง ๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
(2) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอางโดยเฉพาะ หรือ
(3) วัตถุอื่นที่กาหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสาอาง
เครื่องสาอางแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 เครื่องสาอางควบคุมพิเศษ หมายถึง เครื่องสาอางที่มีชื่อสารควบคุมพิเศษ ประเภทและ
ลักษณะที่มีรายละเอียดตามที่กาหนดในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2548
โดยเครื่องสาอางควบคุมพิเศษ มีเงื่อนไขในการนาเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการนาหรือสั่งเครื่องสาอางเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2537
ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 การนาหรือสั่งเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการหรือการขอขึ้น
ทะเบี ย น ต้ อ งได้ รั บ ใบแจ้ ง การน าเข้ า ตั ว อย่ า งเครื่ อ งส าอางก่ อ น จึ ง จะน าหรื อ สั่ ง เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรได้
กรณีที่ 2 การนาหรือสั่งเข้ามาเพื่อจาหน่าย ต้องได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสาอางและ
ใบรับรองการชาระค่าธรรมเนียมรายปีก่อน จึงจะนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรได้
ประเภทที่ 2 เครื่องสาอางควบคุม หมายถึง เครื่องสาอางที่มีชื่อของผลิตภัณฑ์ หรือสารควบคุมตาม
ประกาศกระทรวง 7 ชนิด ได้แก่
(1) ผลิตภัณฑ์ที่มีสารป้องกันแสงแดด
(2) ผ้าอนามัย
(3) ผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น
(4) แป้งฝุ่นโรยตัว
(5) แป้งน้า
(6) เครื่องสาอางที่มีสารซิงก์ไพริไทโอนและไพรอกโทนโอลามีน
(7) ผลิตภัณฑ์ที่มีสารคลิมบาโซล
การนาเข้าเครื่องสาอางทั้ง 7 ชนิดข้างต้น ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาว่ า ด้ ว ยการน าหรื อ สั่ ง เครื่ อ งส าอางเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2537 ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 กรณี ต าม
วัตถุประสงค์ของการนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
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กรณีที่ 1 นาหรือสั่ งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการแจ้งรายละเอียดให้นา
เครื่องสาอางเข้าได้ตามประเภทและปริมาณรวมตามที่กาหนดและอยู่ในอานาจของด่านศุลกากรที่จะพิจารณา
ให้นาเข้าได้
กรณีที่ 2 นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่าย ต้องได้รับใบรับแจ้งเครื่องสาอางควบคุมและ
ใบรับรองการชาระค่าธรรมเนียมรายปีก่อนจึงจะนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรได้
ประเภทที่ 3 เครื่ อ งส าอางอื่ น (เครื่ อ งส าอางทั่ ว ไป) หมายถึ ง เครื่ อ งส าอางทุ ก ประเภท ยกเว้ น
เครื่องสาอางควบคุมพิเศษและเครื่องสาอางควบคุม ซึ่งแบ่งการควบคุมการนาเข้าได้เป็น 2 กรณีได้แก่
กรณีที่ 1 นาเข้าหรือสั่งเข้ามาเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะฤดูกาล หรือเครื่องสาอางประเภทใหม่สาหรับ
ทดลองตลาดและเพื่อส่งเสริมการจาหน่าย จะสั่งหรือนาเข้ามาได้เมื่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้
ทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ศุลกากรทราบ
กรณีที่ 2 นาหรือสั่งเข้ามาเพื่อจาหน่าย จะนาหรือสั่งเข้ามาได้เมื่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยามีหนังสือแจ้งการนาเข้าเครื่องสาอางทั่วไปให้กรมศุลกากรทราบตามแบบ สอท.2
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ภาพที่ 4 - 3 : การขอหนังสืออนุญาตการนาหรือสั่งเครือ่ งสาอางสาเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักร
ที่มิใช่เพื่อขายแบบเฉพาะครัง้
คู่มือ 3 : การขอหนังสืออนุญาตการนาหรื อสั่งเครื่ องสาอางสาเร็จรู ปเข้ ามาในราชอาณาจักรที่มใิ ช่ เพื่อขายแบบ
เฉพาะครั ง้

ยืน่ เอกสารที ่ ศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service
Center : OSSC) สนง.อย.

เจ้ าหน้ าที่สานักควบคุมเครื่ องสาอาง
และวัตถุอนั ตราย พิจารณาคาขอ

พิจารณาอนุญาต
(คณะกรรมการมีมติ)

(ปิ ดรับบัตรคิวเวลา 15.30 น.)

ผู้ประกอบการรับเอกสารอนุญาต

เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลและแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ มู ีสทิ ธิ์ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบ
อานาจ

ระยะเวลาในการยื่นเอกสารจนถึงการอนุญาต : ประมาณ 1 วันทาการ
รายการเอกสารที่ใช้ ดังนี้
(1) บันทึกข้อความใบควบคุมกระบวนการ (F-C2-1) (ฉบับจริง 1 ชุด) (ภาคผนวก หน้า ง.)
(2) หนังสือคาร้องขอนาหรือสั่งเครื่องสาอางสาเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อขายแบบเฉพาะ
ครั้ง (ฉบับจริง 2 ชุด) (ภาคผนวก หน้า จ.)
(3) สาเนาหลักฐานการนาเข้า อินวอยซ์/โพรฟอร์มาอินวอยซ์/เอกสารอื่น (สาเนา 2 ชุด รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(4) หนังสือชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นที่จะนาเข้า (ฉบับจริง 1 ชุด)
(5) สาเนาเอกสารแจ้งสูตร ส่วนผสม หรือหลักฐานเอกสารว่ามีความปลอดภัย (สาเนา 1 ชุด รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(6) เอกสารหลักฐานการทดสอบ (Protocol) กรณีนาเข้ามาเพื่อการศึกษาวิจัย (ฉบับจริง 1 ชุด)
(7) หนังสือมอบอานาจที่ผ่านการประทับตรารับรอง (สาเนา 1 ชุด รับรองสาเนาถูกต้อง)
(8) ใบตรวจรับเอกสารขออนุญาตนาเข้าเครื่องสาอางที่มิใช่เพื่อขายแบบเฉพาะครั้ง (ฉบับจริง 1 ชุด)
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4.2.2.2 เครื่องมือแพทย์ (Medical Device)
เครื่องมือแพทย์ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 หมายถึง
(1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น้ายาที่ใช้ตรวจใน
ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะสาหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใด 13 ไม่
ว่าจะใช้โดยลาพัง ใช้ร่วมกัน หรือประกอบกับสิ่งอื่นใด
(2) อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุตาม (1)
(3) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดว่าเป็นเครื่องมือ
แพทย์ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของสิ่งที่กล่าวถึงตาม (1) ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ต้องไม่เกิด
จากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันหรือปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ ผู้นาเข้าต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมมาตรฐาน
ของเครื่องมือแพทย์ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง อย่างไรก็ตาม สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาได้มีคาสั่งสานักงานฯ ที่ 510/2547 เรื่อง มอบอานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจาด่านอาหารและยาเป็นผู้อนุญาตสาหรับการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญั ติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 ในกรณีสาหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 และไม่ต้อง
แจ้งรายการละเอียดตามมาตรา 16 ซึ่งอนุญาตให้นาเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือ เพื่อเป็นตัวอย่างในการแสดง
นิทรรศการ หรือ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา หรือการนาเข้า
เครื่องมือแพทย์โดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับของรัฐในหน้าที่ป้องกัน ชันสูตร บาบัดโรค หรือฟื้นฟู
สมรรถภาพ หรือสภากาชาดไทย ซึ่งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับของรัฐ หรือสภากาชาดไทยให้การ
รับรองคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ที่นาเข้านั้น หรือ การนาเข้า
เครื่องมือแพทย์โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่มีหนังสือรับรองการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ของบุคคล
อื่นที่ผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว หรือ การนาเข้าเครื่องมือแพทย์กลับเข้ามา
ใช้ ใ หม่ หลั ง จากส่ ง ไปซ่ อ มยั ง ต่ า งประเทศ หรื อ การน าเครื่ อ งมื อ แพทย์ เ ข้ า มาซ่ อ มแล้ ว ส่ ง กลั บ ออกนอก
ราชอาณาจักร หรือ การส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร สาหรับเครื่องมือแพทย์ที่ยังอยู่ในอารักขาของกรม
ศุลกากร
จากข้างต้นเห็นได้ว่าการนาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในอุตสาหกรรมไมซ์
ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 และไม่ต้องแจ้งรายการละเอียดตามมาตรา 16 โดย
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(ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบวิชาชีพทันตก
รรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดและประกอบวิชาชีพ การสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(ข) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บาบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษย์หรือสัตว์
(ค) วินิจฉัย ติดตาม บาบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษย์หรือสัตว์
(ง) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้า หรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์
(จ) ประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์หรือสัตว์
(ฉ) คุมกาเนิด หรือช่วยการเจริญพันธุ์ของมนุษย์หรือสัตว์
(ช) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย์หรือสัตว์
(ซ) ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัย
(ฌ) ทาลายหรือฆ่าเชื้อสาหรับเครื่องมือแพทย์
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สามารถยื่นคาขอและติดต่อสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ณ ด่านกรมศุลกากรที่มีการ
นาเครื่องมือแพทย์เข้ามา
อย่างไรก็ตาม การขอผ่อนผันเครื่องมือแพทย์ทั่วไปจะไม่รวมถึงเครื่องมือแพทย์ ดังต่อไปนี้
(1) ถุงยางอนามัย
(2) ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม
(3) ชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
(4) เลนส์สัมผัส
(5) เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบาบัด
(6) เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
(7) เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
(8) เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกเพื่อเสริมหรือกระชับเต้านม
(9) ถุงบรรจุโลหิต
ดังนั้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งประสงค์จะนาเข้าเครื่องมือแพทย์ทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ใน
รายการไม่สามารถผ่ อนผั นได้ตามข้างต้น เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือเพื่อจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
สามารถดาเนินการขอยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนการนาเข้าได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ด่านศุลกากรที่จะ
นาเข้า
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ภาพที่ 4 - 4 : การผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าที่จาเป็น เพื่อจัดนิทรรศการซึ่งได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอใบรับแจ้งรายการละเอียด
คู่มือ 4 : การผลิต หรื อนาเข้ าเครื่ องมือแพทย์ ในปริมาณเท่ าที่จาเป็ น เพื่อจัดนิทรรศการ
ซึ่งได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องขอรั บใบอนุญาต หรื อขอใบรั บแจ้ งรายการละเอียด

e-mail

รายการเอกสารที่ใช้ ดังนี้
(1) คาขอแจ้งการผลิต/ นาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นฯ (แบบ จ.พ.ม. 3) (ฉบับจริง 2 ชุด)
(ภาคผนวก หน้า ฉ.)
(2) หนังสือของผู้จัดนิทรรศการยืนยันการเข้าร่วมนิทรรศการของผู้ยื่นคาขอ (ฉบับจริง 1 ชุด)
(3) ภาพ หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ (ฉบับจริง 1 ชุด)
(4) กรณีนาเข้า : แนบเอกสารสาคัญ 2 รายการ
1) หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์การนาเข้าพร้อมรับรองว่าจะส่งออกนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน
หลังจากเสร็จสิ้นนิทรรศการ (ฉบับจริง 1 ชุด) (กรณีเครื่องมือแพทย์ที่เป็นวัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้แั้งเป็น
หนังสือพร้อมหลักฐานการดาเนินการกับเครื่องมือแพทย์นั้นภายใน 30 วันหลังัากเสร็ัสิ้นนิทรรศการ)
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2) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการนาเข้า เช่น สาเนาใบกากับสินค้า (Invoice) หรือสาเนาใบตราส่ง
(Air Way Bill หรือ Bill of Lading) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (สาเนา 1 ชุด)
(5) เอกสารฉลาก (ฉบับจริง 1 ชุด)
(6) เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ (ถ้ามี) (ฉบับจริง 1 ชุด)
(7) สาเนาใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่มีการลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (แล้วแต่กรณี) (สาเนา 1 ชุด)
(8) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ชุด) หรือ สาเนาหนังสือจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่
เกิน 6 เดือน ที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (แล้วแต่กรณี)
(9) หลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ดาเนินกิจการ (ฉบับจริง 1 ชุด)
(10) หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ยนื่ คาขอ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ (ฉบับจริง 1 ชุด)
4.2.3 อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร (Food and Agribusiness)
4.2.3.1 กระทรวงพาณิชย์
ประชากรในประเทศไทยประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นหน่วยงานรัฐ
ได้สนับสนุนให้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตามที่ประเทศไทยมีข้อผูกพันต่อองค์กร
ระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น ทาให้ประเทศไทยต้องเปิด
ตลาดให้นาเข้าสินค้าเกษตรบางอย่างเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของ WTO แต่หน่วยงานของรัฐยังมีการกาหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การนาเข้าได้แก่
ตารางที่ 4 - 3 : สินค้าเกษตรที่มีการควบคุมการนาเข้า
สินค้าที่
ควบคุม
หัวมันฝรั่ง

ขอบเขตการควบคุม

หลักเกณฑ์การนาเข้า

หั ว มั น ฝรั่ ง สดหรื อ แช่
เย็ น แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ที่ ไ ด้
ตัดฝานท าให้แ ตกหรือ
แปรรูปเป็นอย่างอื่น

(1) ต้องขออนุญาตนาเข้า : โดยจะอนุญาตให้นาเข้ามาได้เฉพาะ
เพื่อใช้ทาพันธุ์ ในปริมาณที่จังหวัดในแหล่งปลูกรับรองเท่านั้น
และให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นาเข้าแต่เพียงผู้เดียว
(2) นาเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 :
เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO
หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO
และไม่ต้องขออนุญาตนาเข้าหรือชาระค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
นาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม
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สินค้าที่
ควบคุม

ขอบเขตการควบคุม

หลักเกณฑ์การนาเข้า
พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้า
มาในราชอาณาจั ก ร (ฉบั บ ที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวั น ที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2539)
(3) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้า
ที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ด และส่ ง ตรงมาจากออสเตรเลี ย ตามความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้า และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชาระภาษี
ตามความตกลงฯ โดยไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าตน าเข้ า ไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนาเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนาเข้า (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตก
ลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. 2547)
(4) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่
มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าและหนังสือรับรองแสดงการได้รับ
สิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ความตกลงฯ
โดยไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
นาเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัด
ระเบี ย บน าเข้ า (ตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ อ ง การน า
สิ น ค้ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามความตกลงหุ้ น ส่ ว นทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ. 2548)
(5) นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่น
กาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเขต
การค้ า เสรี อ าเซี ย น - จี น (ASEAN - China Free Trade Area:
ACFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาล
หรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาลของประเทศซึ่ ง
ส่งออกสินค้านั้น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ
ยกเว้ น ภาษี ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น และไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าต
นาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจั ก รตามความตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2548 ลง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548)
(6) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่น
กาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ตามความตกลง ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาล
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น
และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรื อ บางส่ ว น ได้ รั บ ยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการอื่ น ที่ มิ ใ ช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนา
สินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์ ก ารการค้ า โลก เข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
(7) นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่
มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ตามความตก
ลงการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN - Korea Free
Trade Agreement: AKFTA) ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองถิ่ น ก าเนิ ด
สินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาใน
ราชอาณาจั กรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้าน
ต่ า งๆ ระหว่ า งรั ฐ บาลประเทศสมาชิ ก สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลง
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553)
(8) นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและ
ส่งมาจากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่มีอานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่
ส่ ง ออก หนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการยกเว้ น ภาษี
ทั้ ง หมดหรื อบางส่ ว น ใบรับ รองหรื อเอกสารหลั ก ฐานอื่ นใดซึ่ ง
แสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์
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หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการ
ตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
นามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลาไยแห้ง พริกไทย และเมล็ด
พันธุ์ห อมหัว ใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจั กรตามความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่แห้ง ทั้งต้น 1. ต้องขออนุญาตนาเข้า โดยจะอนุญาตให้นาเข้าในกรณี ดังนี้
หรื อ ทั้ ง หั ว ตั ด ฝาน
1) กรณี เ พื่ อ จ าหน่ า ย จะอนุ ญ าตให้ น าเข้ า เมื่ อ เกิ ด
ทาให้แตกหรือเป็นผง
ภาวะการขาดแคลน หรื อ ราคาภายในประเทศสู ง ขึ้ น
ผิดปกติโดยมีหลักเกณฑ์การอนุญาตดังนี้
- อนุญาตตามอัตราส่วนประวัติการส่งออกช่วง
ใดช่วงหนึ่ง
- กรณี ไ ม่ มี ป ระวั ติ ก ารส่ ง ออก ให้ อ งค์ ก าร
คลังสินค้านาเข้าแทน
2) กรณีเพื่อเป็นวัตถุดิบสาหรับการผลิตเพื่อ
ส่งออก
- อนุ ญ าตให้ โ รงงานที่ ใ ช้ ห อมหั ว ใหญ่ เ ป็ น
วัตถุดิบในการผลิตสินค้านาเข้ามาใช้ในกิจการ
ของตนเองตามปริ ม าณ และระยะเวลาที่
เหมาะสม
2. นาเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 :
เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO
หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO
และ ไม่ต้องขออนุญาตนาเข้าหรือชาระค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
นาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม
พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้า
มาในราชอาณาจั ก ร (ฉบั บ ที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวั น ที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2539)
3. นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่
มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้า
เสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
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สินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนาเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัด
ระเบียบนาเข้า และไม่มีการกาหนดปริมาณ การนาเข้า (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ ง การน าสิ น ค้ า เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547)
4. นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มี
ถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าและหนังสือรับรองแสดงการได้รับ
สิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ความตกลงฯ
โดยไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
นาเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัด
ระเบี ย บน าเข้ า (ตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ อ ง การน า
สิ น ค้ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามความตกลงหุ้ น ส่ ว นทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ. 2548)
5. นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่น
กาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามความ
ตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น (ASEAN - China FTA) ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองถิ่ น
กาเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลของประเทศ ซึ่งส่งออกสินค้านั้น และหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่ว น และ
ไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
การนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.
2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
6. นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่น
กาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ตามความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สาหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาล
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น
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และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรื อ บางส่ ว น ได้ รั บ ยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการอื่ น ที่ มิ ใ ช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนา
สินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์ ก ารการค้ า โลกเข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
7. นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มี
ถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น ตามความตกลงว่าด้วย
ความเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ที่ ค รอบคลุ ม ความตกลงต่ า งๆ
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และญี่ปุ่น (AJCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
(Form AJ) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับหมายจาก
รั ฐ บาลของประเทศสมาชิ ก สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้หรือรัฐบาลญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาใน
ราชอาณาจั ก รตามความตกลงว่ า ด้ ว ยความเป็ น หุ้ น ส่ ว นทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น พ.ศ.
2552 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)
8. นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มี
ถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ตามความตก
ลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ที่ ค รอบคลุ ม ด้ า นต่ า งๆ
ระหว่ า งรั ฐ บาลประเทศสมาชิ ก สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิ ดสิ น ค้ าแบบฟอร์ ม เอเค (Form AK) และหนั ง สื อรั บ รอง
แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่ว น ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้า
มาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้
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กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
ด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลง
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553)
9. นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่ง
มาจากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น กาเนิดสินค้า
แบบฟอร์ ม ดี (Form D) ที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
หน่วยงานที่มีอานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่
ส่ ง ออก หนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการยกเว้ น ภาษี
ทั้ ง หมดหรื อบางส่ ว น ใบรับ รองหรื อเอกสารหลั ก ฐานอื่ นใดซึ่ ง
แสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์
หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการ
ตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
นามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลาไยแห้ง พริกไทย และเมล็ด
พันธุ์ห อมหัว ใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจั กรตามความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
1. ต้องขออนุญาตนาเข้า โดยจะอนุญาตให้นาเข้ามาได้ในกรณีที่
เกิดการขาดแคลนภายในประเทศ
2. นาเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 :
เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO
หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร WTO และไม่
ต้องขออนุญาตนาเข้าหรือชาระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนาเข้า
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม
2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.
2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2539)
3. นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่
มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้า
เสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
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ในการนาเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัด
ระเบียบนาเข้า และไม่มีการกาหนดปริมาณ การนาเข้า (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547)
4. นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มี
ถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า ไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนาเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนาเข้า และไม่มีการ
กาหนดปริมาณการนาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
การนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27
มิถุนายน พ.ศ. 2548)
5. นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่น
กาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามความ
ตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ASEAN - China FTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลของประเทศซึ่งส่งออกสินค้านั้น และหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน และ
ไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
การนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.
2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
6. นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่น
กาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่นาเข้ามาตามความตก
ลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สาหรับความเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าที่ออกโดย
รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของ
ประเทศญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ
ยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม
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มาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตก
ลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
2550)
7. นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มี
ถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงว่าด้วย
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ความตกลงต่างๆ
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และญี่ปุ่น (AJCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
(Form AJ) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับหมายจาก
รัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือรัฐบาลญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทย มีพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น พ.ศ.
2552 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)
8. นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มี
ถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ตามความตก
ลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ
ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอืน่ ที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้า
มาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
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ด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลง
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553)
9. นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่ง
มาจากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรอง ถิ่นกาเนิดสินค้า
แบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่มีอานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่
ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่ง
แสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์
หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการ
ตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
นามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลาไยแห้ง พริกไทย และเมล็ด
พันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
มะพร้ า วอื่ น ๆ ทั้ ง สด ต้องขออนุญาตนาเข้า โดยมีหลักเกณฑ์การอนุญาต ดังนี้
และแห้ง มะพร้าวฝอย (1) กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและ
ทาให้แห้ง
การค้า
(2) นาเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 :
เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO
หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO
และไม่ต้องขออนุญาตนาเข้าหรือชาระค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
นาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม
2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539
ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยการน าสิ น ค้ า เข้ า มาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน
2539 และระเบี ย บกระทรวงพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ย การออกหนั ง สื อ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตก
ลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สาหรับมะพร้าว
พ.ศ. 2554)
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(3) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้า
ที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ด และส่ ง ตรงมาจากออสเตรเลี ย ตามความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิ ด สิ น ค้ า โดยไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าตน าเข้ า ไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนาเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดระเบียบนาเข้า และไม่มีการกาหนดปริมาณ
การนาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าเข้า
มาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547)
(4) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่
มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า ไม่
ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษในการน าเข้ า ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนาเข้า และไม่มีการ
กาหนดปริมาณการนาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
การนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ. 2548)
(5) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่น
กาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่นาเข้ามาตามความตก
ลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่ น สาหรับความเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด สินค้าที่ออก
โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของ
ประเทศญี่ ปุ่ น และหนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการ
ยกเว้ น ภาษี ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ได้ รั บ ยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการอื่นที่ มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตก
ลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550)
(6) นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่
มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ตามความตก
ลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ที่ ค รอบคลุ ม ด้ า นต่ า งๆ
ระหว่ า งรั ฐ บาลประเทศสมาชิ ก สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย
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ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิ ดสิ น ค้ าแบบฟอร์ ม เอเค (Form AK) และหนั ง สื อรั บ รอง
แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้า
มาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
ด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลง
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553)
(1) ต้ อ งขออนุ ญ าตน าเข้ า ซึ่ ง กระทรวงพาณิ ช ย์ จ ะพิ จ ารณา
อนุ ญ าตในกรณี ที่ น าเข้ า มาเพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการใน
ปริมาณที่สมควร
(2) นาเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 :
เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO
หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO
และไม่ต้องขออนุญาตนาเข้าหรือชาระค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
นาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม
2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539
และประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยการน าสิ น ค้ า เข้ า มาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2539)
(3) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้า
ที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ด และส่ ง ตรงมาจากออสเตรเลี ย ตามความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิ ด สิ น ค้ า โดยไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าตน าเข้ า ไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนาเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดระเบียบนาเข้า และไม่มีการกาหนดปริมาณ
การนาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าเข้า
มาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547)
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(4) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่
มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า ไม่
ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษในการน าเข้ า ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนาเข้า และไม่มีการ
กาหนดปริมาณการนาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
การนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ. 2548)
(5) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่น
กาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่นาเข้ามาตามความตก
ลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่ น สาหรับความเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าที่ออกโดย
รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาลของ
ประเทศญี่ ปุ่ น และหนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการ
ยกเว้ น ภาษี ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ได้ รั บ ยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการอื่นที่ มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตก
ลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
2550)
(6) นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่
มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ตามความตก
ลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ที่ ค รอบคลุ ม ด้ า นต่ า งๆ
ระหว่ า งรั ฐ บาลประเทศสมาชิ ก สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิ ดสิ น ค้ าแบบฟอร์ ม เอเค (Form AK) และหนั ง สื อรั บ รอง
แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้า
มาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
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ด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลง
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553)
(7) นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและ
ส่งมาจากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรอง ถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่มีอานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่
ส่ ง ออก หนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการยกเว้ น ภาษี
ทั้ ง หมดหรื อบางส่ ว น ใบรับ รองหรื อเอกสารหลั ก ฐานอื่ นใดซึ่ ง
แสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์
หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการ
ตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
นามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลาไยแห้ง พริกไทย และเมล็ด
พันธุ์ห อมหัว ใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจั กรตามความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553
กาแฟจะคั่วหรือแยก (1) ต้องขออนุญาตนาเข้า
กาแฟอีนออกแล้ว
(2) นาเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 :
หรือไม่ก็ตาม เปลือก เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO
และเยื่อของกาแฟ
หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
รวมทั้งของที่ใช้แทน
ชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO
กาแฟที่มีกาแฟผสมอยู่ และไม่ต้องขออนุญาตนาเข้าหรือชาระค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
ในอัตราส่วนเท่าใดก็
นาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามา
ตาม
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม
2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539
ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยการน าสิ น ค้ า เข้ า มาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2539)
(3) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้า
ที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ด และส่ ง ตรงมาจากออสเตรเลี ย ตามความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้า และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชาระภาษี
ตามความตกลงฯ โดยไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าตน าเข้ า ไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนาเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
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เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนาเข้า (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตก
ลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. 2547)
(4) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่
มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า ไม่
ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษในการน าเข้ า ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนาเข้า และไม่มีการ
กาหนดปริมาณการนาเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
การนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ. 2548)
(5) นาเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่น
กาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ตามความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาล
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น
และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรื อ บางส่ ว น ได้ รั บ ยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการอื่ น ที่ มิ ใ ช่
มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนา
สินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้
องค์ ก ารการค้ า โลกเข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
(6) นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่
มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ตามความตก
ลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ที่ ค รอบคลุ ม ด้ า นต่ า งๆ
ระหว่ า งรั ฐ บาลประเทศสมาชิ ก สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิ ดสิ น ค้ าแบบฟอร์ ม เอเค (Form AK) และหนั ง สื อรั บ รอง
แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อ ง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมี
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พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้า
มาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
ด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลง
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553)
(7) นาเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและ
ส่งมาจากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่มีอานาจออกหนังสือรับ รองดังกล่าวของประเทศที่
ส่ ง ออก หนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการยกเว้ น ภาษี
ทั้ ง หมดหรื อบางส่ ว น ใบรับ รองหรื อเอกสารหลั ก ฐานอื่ นใดซึ่ ง
แสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์
หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการ
ตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่
มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การ
นากาแฟ ชา น้านมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553)
(8) การรายงานการนาเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องรายงานการ
นาเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 20 - 30 วัน (ดูเงื่อนไข
ตามระเบียบของแต่ละความตกลงฯ) ตามแบบที่กาหนด นับแต่
วั น ที่ น าสิ น ค้ า เข้ า แต่ ล ะครั้ ง พร้ อ มส าเนาใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า ที่
เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักรายการถูกต้อง
(1) ต้องขออนุญาตนาเข้า โดยผู้นาเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็น
สมาชิ ก องค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) จะต้ อ งซื้ อ ชาที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศจากองค์การคลังสินค้า ชดเชยตามอัตราส่วนที่
กาหนด คือ ชาใบร้อยละ 60 และชาผงร้อยละ 50 ของปริมาณที่
ขออนุญาตนาเข้า
(2) เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศ
สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนาเข้าหรือชาระ
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ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนาเข้า ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ซึ่งได้แก้ไขโดยประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539
พริกไทยทุกชนิด
(1) ต้องขออนุญาตนาเข้า แต่ในหลักการไม่อนุญาตให้นาเข้า
(2) เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก
องค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947 หรือประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้องมีหนังสือรับรอง
แสดงการได้ รั บ สิ ท ธิ ช าระภาษี ต ามพั น ธกรณี ต ามความตกลง
การเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนาเข้าหรือชาระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนาเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
(ฉบับที่111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2539 ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ (ฉบั บ ที่ 115) พ.ศ.
2539 ลงวั น ที่ 2 ตุ ล าคม พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวง
พาณิชย์(ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2539
ข้าวโพดที่ใช้เป็น
- ให้ยื่ นค าร้ องขอให้ ออกหนัง สือ รับ รองตามแบบที่ กรมการค้ า
วัตถุดิบอาหารสัตว์ตาม ต่างประเทศกาหนด
พิกัดอัตราศุลกากรขา - ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้าตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
เข้าประเภท
ทางเศรษฐกิจอิระวดี เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS ) จาก สปป.
ที่ 1005.90.90
ลาว กั ม พู ช า และพม่ า ได้ ที่ ส านั ก มาตรการทางการค้ า หรื อ
สานักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาคทุกแห่ง
- รายงานการนาเข้าที่สานักมาตรการทางการค้า หรือสานักงาน
การค้าต่างประเทศในภูมิภาคทุกแห่ง
ตามพิกัดอัตรา
( 1) ข้ า ว ที่ น า เ ข้ า ภ า ย ใ ต้ พั น ธ ก ร ณี อ ง ค์ ก า ร ก า ร ค้ า
ศุลกากร 1006
โล ก ( WTO) ต้ อ งมี ถิ่ น ก า เ นิ ดแ ล ะ ส่ ง ม า จา ก ป ร ะ เ ท ศ
สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 หรือประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการ
ได้ รั บ สิ ท ธิ ช าระภาษี ต ามพั น ธกรณี ต ามความตกลงการเกษตร
ภายใต้ WTO ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่111) (ฉบับ
ที่ 115) (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการออกหนังสือรับรองได้รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณีตาม
ความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO สาหรับภาษีนอกโควตาสินค้า
เกษตร 18 รายการ พ.ศ.2540 และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้ ว ยการออกหนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได้ รั บ สิ ท ธิ ช าระภาษี ใ น
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เมล็ดถั่วเหลืองจะทาให้
แตกหรื อ ไม่ ก็ ต าม ทั้ ง
ชนิ ด ที่ ใ ช้ บ ริ โ ภค และ
อื่น ๆ

เนื้อมะพร้าว เนื้ อ มะพร้ า วแห้ ง ทุ ก
แห้ง
ชนิด

หลักเกณฑ์การนาเข้า
โควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลก (WTO) สาหรับสินค้าข้าว ปี พ.ศ. 2551
1) กรณีนาเข้าในโควตา
- ผู้นาเข้าต้องเป็นนิติบุคคล
- ให้ยื่นคาร้องขอให้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่
กรมการค้าต่างประเทศกาหนด
2) กรณีนาเข้านอกโควตา
- ผู้นาเข้าต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- ให้ ยื่ น ค าร้ อ งขอให้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองตามแบบที่
กรมการค้าต่างประเทศกาหนด
(2) ข้าวที่นาเข้านอกเหนือจากข้อ 1 ต้องขออนุญาตนาเข้าแต่ใน
หลักการไม่อนุญาตให้นาเข้า
(1) เมล็ดถั่วเหลืองใช้สาหรับทาพันธุ์ : ต้องขออนุญาตนาเข้า โดย
มีเอกสารใบอนุญาตนาเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ออกให้
โดยกรมวิชาการเกษตรประกอบการพิจารณา
(2) เมล็ดถั่วเหลืองอื่นๆ (นอกจาก ข้อ 1)
1) นาเมล็ดถั่วเหลืองอื่นๆ ที่มีถิ่นกาเนิด และส่งมาจาก
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคี
แกตต์ 1947 หรือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้ WTO ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับ
ที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.
2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 115) พ.ศ.
2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539 ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 และประกาศกระทรวง
พาณิชย์ (ฉบับที่ 143) พ.ศ. 2546 ลง
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2546
2) นาเข้าจากประเทศไม่ใช่สมาชิก WTO ต้องขออนุญาต
นาเข้าโดยในหลักการกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตาม
สถานการณ์การผลิตและการค้า
ต้องขออนุญาตนาเข้าโดยมีหลักเกณฑ์การอนุญาตดังนี้
(1) กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและ
การค้า
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(2) เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก
องค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947 หรือประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้องมีหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณีตามความ ตกลง
การเกษตรภายใต้ WTO ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับ
ที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2539 ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์(ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 ลง
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับ
ที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 143) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 23
เมษายน พ.ศ. 2546
เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ (1) ต้องขออนุญาตนาเข้า โดยจะอนุญาตให้นาเข้ามาใช้เฉพาะ
หอมหัวใหญ่ ทุกชนิด
เพื่อทาพันธุ์ ตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2) เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก
องค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) หรื อ ภาคี แ กตต์ 1947 หรื อ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้องมีหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิ ชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตก
ลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้อง ขออนุญ าตนาเข้าหรือ
ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนาเข้า ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 115) พ.ศ.
2539 ลงวั น ที่ 2 ตุ ล าคม พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวง
พาณิชย์ (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2539
(3) เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ต้อง
มี ห นั ง สื อ รั บ รองแสดงการได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการยกเว้ น ภาษี
ทั้ ง หมด หรื อ บางส่ ว นภายใต้ ค วามตกลงหุ้ น ส่ ว นเศรษฐกิ จ ที่
ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ไม่ต้องขออนุญาต
นาเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.
2548
กากถั่ว
กากถั่วเหลื องที่ได้จาก (1) เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก
เหลือง
การสกัดน้ามัน
องค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947 หรือประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้องมีหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนาเข้าหรือชาระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนาเข้าตามประกาศกระทรวง
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หลักเกณฑ์การนาเข้า
พาณิชย์ (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 115) พ.ศ.
2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2539 (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 และ (ฉบับที่ 143) พ.ศ. 2546 ลง
วันที่ 23 เมษายน 2546
(2) นาเข้าจากประเทศไม่ใช่สมาชิก WTO ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนาเข้าตามประกาศฯ (ฉบับที่ 19) พ.ศ.
2540
(1) อนุญาตให้นาเข้าทั้งพิกัด 50.02 และ 50.04 กรณีนาเข้า
จากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ดังนี้
1) การนาเข้าเป็นการทั่วไป ผู้ประสงค์จะนาเข้าจะต้องมี
ภาระรับซื้อเส้นไหมที่ผลิตภายในประเทศ 1 ส่วน จาก
โรงงานสาวไหมจดทะเบียนต่อการอนุญาตให้นาเข้าไหม
จากต่างประเทศ 2 ส่วน
2) การนาเข้าเส้นไหมคุณภาพดีเกรดตั้งแต่ 3 เอขึ้นไป
เข้ามาผลิตเพื่อส่งออกทั้งหมดผู้ประสงค์จะนาเข้าจะต้อง
มีภาระรับซื้อเส้นไหมทีผ่ ลิตในประเทศ 1 ส่วน จาก
โรงงานสาวไหมจดทะเบียนต่อการอนุญาตให้นาเข้าเส้น
ไหมจากต่างประเทศ 30 ส่วน
(2) อนุญาตให้นาเข้าตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้ WTO สาหรับสินค้าไหมดิบพิกัด 50.02 นาเข้าจาก
ประเทศสมาชิก WTO ดังนี้
1) ผู้นาเข้าไหมดิบจะต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นไหมดิบ
ที่มีถิ่นกาเนิดและนาเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือ
ภาคีแกตต์ 1947 เพื่อรับสิทธิชาระภาษีตาม
พันธกรณี WTO
2) ปริมาณในโควตาและอัตราภาษีในและนอกโควตาของ
สินค้าเส้นไหมดิบเป็นไปตามที่กาหนดในแต่ละปี
คุณสมบัติของผู้นาเข้าเป็นไปตามที่กรมการค้า
ต่างประเทศกาหนด
(3) อนุญาตให้นาเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งพิกดั
50.02 และ 50.04 ดังนี้
1) ผู้นาเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
(From D) จากประเทศผู้ผลิตมาแสดง
2) ผู้นาเข้าไม่ต้องซื้อเส้นไหมในประเทศ
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4.2.3.2 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สินค้าเกษตรภายใต้การควบคุมของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ปุ๋ย วัตถุ
อันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายซึ่งมีระดับการควบคุมตามที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ โดยกรม
วิชาการเกษตรจะควบคุมสินค้าเกษตรดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ควบคุมการนาเข้าสิ่งต้องห้ามสิ่งกากัดและสิ่งไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
และทีแก้ไขเพิ่มเติม
(2) การออกใบอนุญาตนาเข้า / ส่งออก / นาผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
(3) การออกหนังสืออนุญาตนาเข้า / ส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า
(4) การออกใบอนุญาตนาเข้าสิ่งต้องห้าม (เฉพาะสิ่งต้องห้ามที่ได้กาหนดเงื่อนไขการนาเข้าไว้ชัดเจน
แล้ว)
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนาเข้า สามารถติดต่อได้ที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในวันและเวลาทาการ
4.2.3.3 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาหน้าที่ควบคุมการนาเข้าดังต่อไปนี้
(1) การนาสัตว์น้าบางชนิดที่มีชีวิตเข้าในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กาหนดให้ผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสัตว์มีชีวิต
เช่น สัตว์น้าจาพวกปลา ปู กุ้ง หอย ปะการัง กัลปังหา แมงดาทะเล เต่า ตะพาบน้า จระเข้ กบ ซาลามานเดอร์
และสัตว์น้าอื่น ๆ รวมทั้งซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้าบางชนิด จะต้องขออนุญาตนาเข้าและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ประจาด่านตรวจสัตว์น้าทาการตรวจสอบก่อน
(2) การนาเข้า - ส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้าตามบัญชีแนบท้าย CITES
(3) การออกใบอนุญ าตวัตถุอันตรายทางประมง กรมประมงให้บริการออกใบอนุญาตนาเข้าวัตถุ
อันตราย (แบบวอ. 4) ให้แก่ผู้ประกอบการนาเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่กรมประมงรับผิดชอบตามบัญชี 2
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 เท่านั้น ซึ่งวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ที่กรมประมงรับผิดชอบ มีดังนี้
1) กรดอะซีติก (acetic acid)
2) กรดเปอร์อะซีติก (peracetic acid)
3) กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) หรือ ไฮโดรเจนคลอไรด์ (hydrogen chloride)
หรือ กรดเกลือ
4) กลูตารัลดีไฮด์ (glutaraldehyde)
5) ไตรคลอร์ฟอน (trichlorfon)
6) ไตรฟลูราลิน (trifluralin)
7) เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ (benzalkonium chloride)
8) เฟนตินอะซีเตต (fentin acetate)
9) มาลาไคต์ กรีน ออกซาเลต (Malachite green oxalate) เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงาม
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10) มาลาไคต์ กรีน ไฮโดรคลอไรด์ (malachite green hydrochloride) เฉพาะในผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงาม
11) โรติโนน (rotenone)
12) คลอรีนและสารที่ให้คลอรีน (chlorine and chlorine releasing substances)
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาต ผู้ประกอบการที่ต้องการนาเข้าสารดังกล่าวข้างต้น สามารถ
ติดต่อได้ที่กรมประมง หรือศึกษาจากคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตรายในความควบคุม
ของกรมประมง
4.2.3.4 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ประกอบการที่ต้องการนาเข้าและครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่
อยู่ในความควบคุมของกรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จะต้องขออนุญาตนาเข้าโดยจาแนก
ตามปริมาณการนาเข้าเป็นกรณีดังนี้
(1) กรณีไม่ถึง 10 เมตริกตันต่อปี
(2) กรณีตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 เมตริกตันต่อปี
(3) กรณีตั้งแต่ 50 เมตริกตัน แต่ไม่ถึง 100 เมตริกตันต่อปี และ
(4) กรณีตั้งแต่ 100 เมตริกตันขึ้นไป
โดยต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น ๆ (เอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย
Material Safety Data Sheets) และเอกสารเกี่ยวกับผู้นาเข้า (ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
รับรองนิติบุคคล หนังสือมอบอานาจ) และแบบฟอร์มตามแต่ละประเภท
4.2.4 อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
สินค้าและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างกว้างกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่น
ดังนั้น การศึกษาในเบื้องต้นนี้ ขอนาเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์บ างประเภทที่มีแนวโน้มจะนาเข้าเพิ่มขึ้น เช่น
การนาเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการโทรคมนาคม (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่) และ การนาเข้าเครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (เช่น โทรทัศน์) เป็นต้น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
4.2.4.1 สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) โดยสานักการอนุญาตและกากับวิทยุคมนาคม
(1) การนาเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการโทรคมนาคม
เครื่องวิทยุคมนาคมและเครื่องรับ เครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับ
รายการของกิจการกระจายเสียงเป็นสินค้าที่ต้องมีขออนุญาตก่อนการนาเข้าและ / หรือส่งออกโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต คือ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยให้ยื่นหนังสือขอรับการพิจารณาการอนุญาตให้ขยายข่ายสื่อสารตั้งสถานี
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วิทยุคมนาคม และการพิจารณาอนุญาตให้ทา มีใช้ นาเข้า นาออก เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการโทรคมนาคม
พร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยให้ยื่นหนังสือโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ เรียนเลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)
สานักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ในการยื่นขออนุญาตดังกล่าว ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1) แบบ ฉก. 6 (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (เป็นการยื่นคาขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
2) หนังสือแแจ้งวัตถุประสงค์เหตุผลและความจาเป็นในการอนุญาตให้ขยายข่ายสื่อสารตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม และการพิจารณาอนุญาตให้ทา มี ใช้ นาเข้า นาออก เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับจริง 1 ฉบับ)
3) แผนผังแสดงโครงข่ายการใช้งานของการใช้งาน (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (แผนผังแสดงสถานที่ตั้งสถานี/
สถานีประัาที่แม่ข่าย (พิกัด Longitude และ Latitude) และเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สาหรับงานอนุญาต
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4) หนังสือยินยอมการอนุญาตให้ตั้งสายอากาศของสถานี/สถานีประจาที่แม่ข่ายจาก กรมการบินพล
เรือน (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (กรณีมีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณ
ใกล้เคียงสนามบิน ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497)
5) บอกรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่จะนาไปใช้งาน
(ฉบับจริง 1 ฉบับ)
(2) การนาเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มีรายละเอียดการขออนุญาตเช่นเดียวกับการนาเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมแต่จะมีความแตกต่างกันใน
ด้านเอกสารที่ต้องยื่น โดยผู้ประกอบการที่ต้องการนาเข้า ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1) หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ ความจาเป็นในการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม (เช่น ทดแทน / สารอง /
เพิ่มเครื่องใหม่ ในข่ายสื่อสารเดิม ตั้งข่ายสื่อสารใหม่ รับรองการทา นาเข้า นาออก เครื่องวิทยุคมนาคม และ
เหตุผลความจาเป็น เป็นต้น) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
2) สาเนาหนังสือสานักงาน กทช. / กสทช. หรือกรมไปรษณีย์โทรเลข ที่อนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ / ให้
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม / ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แล้วแต่กรณี) (สาเนา 1 ฉบับ)
3) แบบ ทส. 1 (กรอกรายละเอียดทางเทคนิคให้ครบถ้วน) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
4) สาเนาเอกสารการชาระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ (ของหน่วยงานที่ต้องชาระค่าตอบแทน
การใช้ความถี่วิทยุประจาปี) (สาเนา 1 ฉบับ) (เฉพาะของหน่วยงานที่ต้องชาระค่าตอบแทนการใช้ความถี่วิทยุ
ประจาปี)
5) ส าเนาสั ญ ญาเช่ า ใช้ช่ อ งสั ญ ญาณบนดาวเทีย ม (Transponder) ของผู้ใ ห้ บ ริ การช่ อ งสั ญ ญาณ
ดาวเทียม (สาเนา 1 ฉบับ) (กรณีขอใช้เครื่องวิทยุคมนาคมผ่านดาวเทียม)
6) สาเนาหนังสืออนุญาตให้ตั้งสถานีภาคพื้นดินประจาที่ผ่านดาวเทียม (สาเนา 1 ฉบับ) (กรณีขอใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมผ่านดาวเทียม)
7) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้
คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Network provider) พร้อมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต (สาเนา 1
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ฉบับ) (กรณีผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สาหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล)
8) สาเนาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล (Service provider) รวมทั้งเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการโทรทัศน์
(Service Provider) ต้ อ งใช้ ง านโครงข่ า ยของผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยโทรทั ศ น์ ( Network
Provider) ในระบบดิจิทัล (สาเนา 1 ฉบับ) (กรณีผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สาหรับการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล)
9) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พร้อมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต (สาเนา 1 ฉบับ) (กรณีผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์สาหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล)
10) รายการแสดงอุปกรณ์โครงข่ายในเบื้องต้น (จานวนเครื่องวิทยุคมนาคมและกาลังส่งของเครื่องส่ง
ที่คาดว่าจะติดตั้ง จานวนและประเภทของสายอากาศที่คาดว่าจะติดตั้ง จานวนอุปกรณ์ประเภทเครื่องส่งหรือ
โมดูลซึ่งสารองใช้งานกรณีอุปกรณ์ขัดข้อง) (สาเนา 1 ฉบับ) (กรณีผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจ การโทรทัศน์
สาหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล)
11) สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม (เช่น แผนที่ , Google Earth, สถาน
ที่ตั้งและพิกัดที่ตั้ง) (สาเนา 1 ฉบับ) (แนบเพิ่มเติมกรณีขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคม)
12) เอกสารแสดงสิทธิในการใช้สถานที่ / สิ่งอานวยความสะดวกในการตั้งสถานี (ขึ้นอยู่กับแต่ละ
กรณี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของสถานที่ หรือยานพาหนะ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
(สาเนา 1 ฉบับ) (แนบเพิ่มเติมกรณีขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคม)
13) แบบฟอร์ ม แสดงลั ก ษณะทางเทคนิ ค ของสถานี วิ ท ยุ ค มนาคมและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ฟล์ (ITU
Format) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (แนบเพิ่มเติมกรณีขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคม)
14) แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเบื้องต้นของสถานีวิทยุคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
(รูปแบบไฟล์ Microsoft Excel) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (แนบเพิม่ เติมกรณีขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคม)
15) หนังสือยินยอมการอนุญาตให้ตั้งสายอากาศของสถานี จากกรมการบินพลเรือน (กรณีมีการตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบิน ตามพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497) (สาเนา 1 ฉบับ) (แนบเพิ่มเติมกรณีขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคม)
16) กรณีการขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคมไม่สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุ จะต้องส่งเอกสารยืนยันความ
เข้ากันได้กับแผนความถี่วิทยุ และผลการวิเคราะห์/คานวณ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเขตบริการและแสดงว่าไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนต่อโครงข่ายของตนเองและผู้อื่น และต่อระบบอื่น (เช่น ระบบแอนะล็ อก) (ฉบับจริง 1
ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ) (แนบเพิ่มเติมกรณีขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคม)
17) หากชุดพารามิเตอร์ของระบบ DVB-T2 ของสถานีที่จะขอรับการอนุญาตแตกต่างจากข้อกาหนด
จะต้องจัดส่งชุดพารามิเตอร์พร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็น (กรณีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล) (สาเนา
1 ฉบับ) (แนบเพิ่มเติมกรณีขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคม)
18) สาเนาสัญญาซื้อขาย หรือสาเนาใบสั่งซื้อของหน่วยงาน โดยต้องแสดงรายละเอียดและจานวนของ
สินค้าอย่างครบถ้วน (สาเนา 1 ฉบับ) (แนบเพิ่มเติมกรณีขอ ทา มี ใช้ นาเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม)
19) บัญชีแสดงรายการอุปกรณ์ที่จะนามาประกอบเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม (ฉบับจริง 1 ฉบับ)(แนบ
เพิ่มเติมกรณี ขอ ทา เครื่องวิทยุคมนาคม)
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20) แค็ตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม และ/หรือข้อกาหนด
ทางวิชาการ (Technical Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม (สาเนา 1 ฉบับ)
(แนบเพิ่มเติมกรณีขอ ทา มี ใช้ นาเข้า / นาออก เครื่องวิทยุคมนาคม)
21) แผนผังแสดงวงจรหรือการออกแบบการทางานของอุปกรณ์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (แนบเพิ่มเติมกรณี
ขอ ทา เครื่องวิทยุคมนาคม)
22) เอกสารแสดงผลการทดสอบการแพร่กระจายคลื่นของเครื่องส่ง (กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ขอทา
ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้ว) (สาเนา 1 ฉบับ) (แนบเพิ่มเติมกรณีขอ ทา เครื่องวิทยุคมนาคม)
23) เอกสารแสดงการผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทางเทคนิค ของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ หรือเอกสารการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC) แล้วแต่กรณี (สาเนา 1 ฉบับ)
(แนบเพิ่มเติมกรณีขอ มี / ใช้ / นาเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม) ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
24) ใบตอบรับการสั่ งซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศ หรือ Proforma Invoice (สาเนา 1 ฉบับ) (แนบ
เพิ่มเติมกรณีขอ นาเข้า / นาออก เครื่องวิทยุคมนาคม)
25) สาเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (เครื่องที่ขอนาออก) และสาเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม (สถานที่ตั้งของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ขอนาออก) (สาเนา 1 ฉบับ) (แนบเพิ่มเติมกรณีขอ นาออก
เครื่องวิทยุคมนาคม)
4.2.5 อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy)
ตามปกติแ ล้ วกลุ่ม อุตสาหกรรมพลังงานเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ของประเทศส่วนใหญ่ มีการ
ควบคุมด้านการผลิต การนาเข้าและส่งออกในส่วนที่เป็นการประกอบการในรูปแบบอุตสาหกรรมเต็มตัว ซึ่ง
การน าเข้ า ของในธุ ร กิ จ ไมซ์ จ ะพิ จ ารณาเฉพาะแต่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ น ค้ า ที่ มี ก ารควบคุ ม ด้ า นมาตรฐาน
อุตสาหกรรม โดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4.2.5.1 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งต้องได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการกาหนด
มาตรฐานอุตสาหกรรมได้แก่
(1) หลอดไฟฟ้า (มอก. 4 เล่ม 1 - 2529)
(2) ฟิวส์ก้ามปู (มอก. 10 - 2529)
(3) สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ (มอก. 11 - 2531)
(4) บัลลาสต์สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (มอก. 23 - 2521)
(5) ตัวนาลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสาหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน (มอก. 85 - 2548)
(6) โกลว์สตาร์ตเตอร์สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (มอก. 183 - 2547)
(7) สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ (มอก.293 - 2541)
8. ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ทเตอร์ (มอก. 344 - 2549)
(9) เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก. 366 - 2547)
(10) ทองแดงและทองแดงเจือสาหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้นและแท่ง
(มอก. 408 - 2553)
(11) มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (เฉพาะด้านความปลอดภัย) (มอก. 812 - 2548)
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(12) สวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกาหนดทั่วไฟ
(มอก.824-2551)
(13) เตาไฟฟ้าชนิดตัวทาความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก. 807 2532)
(14) เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สาหรับใช้ในที่อยู่
อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน (มอก.909 - 2548)
15. พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก.934 - 2533)
16. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก.956 - 2533)
17. เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สาหรับใช้
ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก.1195 - 2536)
18. ระบบกาลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (มอก.1291 - 2545)
19. บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจากัดสัญญารบกวนวิทยุ (มอก.1955 2551)
20. เคเบิลเส้นใยนาแสง เล่ม 3-10 เคเบิลภายนอกอาคาร (มอก.2165 - 2548)
21. เคเบิลเส้นใยนาแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร (มอก.2166 - 2548)
22. สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สาหรับแรงดันไฟฟ้าที่กาหนด
ตั้งแต่ 60 กิโลโวต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ (มอก. 2202 - 2547)
23. เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรม
สาหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก.2217 - 2548)
24. เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สาหรับใช้ในที่อยู่
อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (มอก.2425 - 2552)
25. สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนาทองแดง หุ้มฉนวนพอลีโอเลฟิน สาหรับการติดตั้งแบบ
แขวนในอากาศ (มอก.2434 - 2552)
โดยผู้ประกอบการที่ต้องการนาเข้าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีส่วนประกอบของวัสดุดังกล่าวข้างต้นซึ่งมี
การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถขออนุญาตได้โดยใช้เอกสารและดาเนินการอย่างเดียวกัน
กับสินค้าที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ดังที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้
4.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติทั่วไปเรื่องการศุลกากร
อุตสาหกรรมไมซ์มีพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พิธีการนาเข้า พิธีการส่งออก การนาเข้าของเพื่อ
จัดการประชุมระหว่างประเทศ และพิธีการ A.T.A. Carnet โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.3.1 พิธีการนาเข้า
ในการนาเข้าสินค้า ผู้นาเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนาเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรม
ปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีคาแนะนาในการจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการ
ศุลกากรในการนาเข้าสินค้า ดังนี้
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4.3.1.1 ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกาหนดให้ผู้นาเข้าต้องยื่นต่อกรม
ศุลกากรในการนาเข้าสินค้า ซึ่งจาแนกออกเป็น 9 ประเภทตามลักษณะการนาเข้า ดังนี้
1. แบบ กศก. 99/1 ใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า พร้ อ มแบบแสดงรายการภาษี ส รรพสามิ ต และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สาหรับการนาเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได้กาหนดให้ใช้ใบขนสินค้าประเภท
อื่น
2. แบบ กศก. 102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สาหรับการนาเข้าสินค้าทางอากาศยานหรือพิธีการอื่นที่กรมศุลกากรกาหนดสาหรับของที่
นาเข้าในลักษณะเฉพาะ เช่น การนาเข้าสัตว์เลี้ยงมีชีวิต
3. แบบ กศก. 103 คาร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้สาหรับการนาเข้าหรือ
ส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกาหนด
4. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสาหรับนาของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้สาหรับการ
นาเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา
5. แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสิ น ค้ า ส าหรั บ พื้ น ที่ พั ฒ นาร่ ว มไทยมาเลเซีย ใช้สาหรับการนาเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
6. แบบใบแนบ 9 ใบขนสินค้าถ่ายลา ใช้สาหรับพิธีการสินค้าถ่ายลา
7. แบบที่ 448 ใบขนสินค้าผ่านแดน ใช้สาหรับพิธีการสินค้าผ่านแดน
8. ใบขนสินค้าพิเศษสาหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นาเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สาหรับ
การนารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว
9. ใบขนสินค้าพิเศษสาหรับเรือสาราญและกีฬาที่นาเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สาหรับการนา
เรือสาราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว
4.3.1.2 เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนาเข้าสินค้า
1. สาหรับพิธีการชาระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลา พิธีการคลังสินค้า ทัณฑ์บน
ประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่
(1) ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณีที่กรมศุลกากร
กาหนดให้มีการจัดทาคู่ฉบับเพิ่ม เช่น สาหรับ การนาเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด การนาเข้า
น้ามันเชื้อเพลิง ที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ามัน กรณีดังกล่าวต้องมีสาเนาใบขนสินค้าขาเข้า 2 ฉบับ
(2) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill)
(3) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
(4) แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2) (Foreign Transaction Form) กรณีมูลค่าของนาเข้าเกิน
กว่า 500,000 บาท
(5) แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170)
(6) ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก.100/1)
(7) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
(8) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
(9) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสาหรับสินค้าควบคุมการนาเข้า
(10) ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร
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(11) เอกสารอื่ น ๆ เช่ น เอกสารแสดงส่ ว นผสม คุ ณ ลั ก ษณะและการใช้ ง านของสิ น ค้ า
แคตตาล็อก เป็นต้น
2. พิธีการหลายเที่ยวเรือ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ์ หรือ
เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ทาใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ
3. พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิต้องเพิ่มสาเนาใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.99/1) อีก
1 ฉบับ
4. พิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ต้ อ งเพิ่ ม หนั ง สื อ อนุ มั ติ ใ ห้ ย กเว้ น หรื อ ลดหย่ อ นอากรจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
5. พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
1) คาขออนุญาตนาของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (แบบที่ 369)
2) คาขออนุญาตนาของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ตามแบบที่กรมศุลกากรกาหนด
(6) พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรณีนาเข้าโดยผู้อื่นที่มิใช่ผู้รับอนุญาต
จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ต้องเพิ่มคาขออนุญาตนาของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
โรงผลิตสินค้า
(7) พิธีการสินค้าส่งกลับ (Re-export) กรณีอยู่ในอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้
คือ
(1) คาร้องขอผ่อนผันทาใบขนสินค้าส่งกลับ (Re-export) ชาระอากร 1 ใน 10
(2) ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ
8. พิธีการนาของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
1) แบบ กนอ.02-1 กรณีสินค้านาเข้าเป็นวัตถุดิบ
2) แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณี สิ น ค้ า น าเข้ า เป็ น เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่จาเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือการค้าเพื่อ
ส่งออก
4.3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนาเข้าสินค้า
1. ผู้นาเข้าหรือตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
ของตนเองหรือผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูลบัญชีราคาสินค้าให้เป็นข้อมูล
ใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ และให้ผู้นาเข้าหรือตัวแทนส่งเฉพาะข้อมูลใบขนสินค้ ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้าที่ส่งเข้ามา เช่น ชื่อ
และที่อยู่ผู้นาของเข้า เลขประจาตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร ราคา เป็นต้น ถ้าพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขา
เข้าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะแจ้งกลับไปยังผู้นาเข้าหรือตัวแทนเพื่อให้แก้ไขให้
ถูกต้อง
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3. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าที่ส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่กรมศุลกากรกาหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขน
สินค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ แล้วแจ้งกลับไปยังผู้นาเข้าหรือตัวแทน
เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า
(1) ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สาหรับใบขนสินค้า
ประเภทนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์จะสั่งการตรวจ หลังจากนั้น ผู้นาเข้าหรือตัวแทนสามารถนาใบขนสินค้าขาเข้าไป
ชาระค่าภาษีอากรและรับการตรวจปล่อยสินค้าได้
(2) ใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า ประเภทที่ ต้ อ งตรวจสอบพิ ธี ก าร (Red Line) ส าหรั บ ใบขนสิ น ค้ า
ประเภทนี้ ผู้นาเข้าหรือตัวแทนต้องนาใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่นาของเข้า
4. ผู้นาเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าตามวรรคแรกในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์เป็น
เวลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อใช้สาหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการตรวจปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์
เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้
(1) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM
(2) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM
(3) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST
4.3.2 พิธีการส่งออก
ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกกาหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการนาเข้า โดยมีคาแนะนาในการ
จัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินค้า ดังนี้
4.3.2.1 ประเภทใบขนสินค้าขาออก เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกาหนดให้ผู้ส่งออกต้องยื่นต่อกรม
ศุลกากรในการส่งออกสินค้า ซึ่งจาแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการส่งออก ดังนี้
1. แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้สาหรับการส่งออกในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) การส่งออกสินค้าทั่วไป
(2) การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์
(3) การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)
(4) การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
(5) การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร
(6) การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
(7) การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธินากลับ
(8) การส่งสินค้ากลับออกไป (Re-export)
2. แบบ กศก.103 คาร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้สาหรับการขอส่งสินค้าออกไป
ก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรกาหนดไว้ ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร
พ.ศ. 2544
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3. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสาหรับนาของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้สาหรับพิธีการส่ง
ของออกชั่วคราวในลักษณะที่กาหนดในอนุสัญญา
4. ใบขนสินค้าพิเศษสาหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นาเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สาหรับการส่งออก
รถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว
4.3.2.2 เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า
1. ใบขนสินค้าขาออก ประกอบด้วยต้นฉบับและสาเนา 1 ฉบับ
2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 2 ฉบับ
3. แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) : ธต. 1 จานวน 2 ฉบับ กรณีสินค้าส่งออก
มีราคา FOB เกิน 500,000 บาท
4. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสาหรับสินค้าควบคุมการส่งออก
5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
4.3.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า
1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ ส่ งออกหรือตัวแทนมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้
ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
2. เมื่ อเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออกส่งมาถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรมศุลกากรกาหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่ม
ใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้และแจ้งกลับไปยังผู้ส่งออกหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า
(1) ใบขนสินค้าขาออกที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สาหรับใบขนสินค้าขาออก
ประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถชาระค่าอากร (ถ้ามี) และดาเนินการนาสินค้าไปตรวจปล่อยเพื่อส่งออกได้เลยโดย
ไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร
(2) ใบขนสินค้าขาออกที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สาหรับใบขนสินค้าประเภทนี้ ผู้
ส่งออกหรือตัวแทนต้องนาใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่ผ่านพิธีการ
4.3.2.4 ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า
1. ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะนากลับเข้ามาในประเทศไทยอีกภายใน 1 ปีโดย
ขอยกเว้นอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่เรียกว่า “ใบสุทธิ
นากลับ” เพื่อเป็นหลักฐานในการนาสินค้ากลับเข้ามา
2. การส่งน้ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ามันที่ผลิตในราชอาณาจักรไปจาหน่ายยังต่างประเทศและผู้ส่งออก
ต้องการขอคืนภาษีน้ามันของกรมสรรพสามิต ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับและเขียนหรือ
ประทับตรายางมีข้อความว่า “ขอคืนภาษีน้ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ามัน” ไว้ตอนบนใบขนสินค้าขาออกและคู่ฉบับ
3. สาหรับท่ากรุงเทพฯ การส่งสินค้า Re-export ไปยังประเทศ สปป.ลาว และประสงค์จะขอคืนอากร
ขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับแนบติดกับต้นฉบับใบขนสินค้าขาออกด้วย
4. การส่งออกที่ผู้ส่งออกประสงค์จะได้เอกสารส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อขอรับเงินชดเชยอากร
จะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีสีน้าเงินที่มุมทั้ง 4 มุม
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5. สินค้าส่งออกที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จะต้องยื่นใบแนบใบขนสินค้าขาออก เพื่อขอคืน
อากรตามมาตรา 19 ทวิ
6. สถานที่สาหรับตรวจสินค้าขาออก มีดังนี้
(1) ท่าศุลกสถาน (ท่ากองตรวจสินค้าขาออกเดิม) หรือ ณ ทาเนียบท่าเรือที่ได้รับอนุมัติ
สาหรับการนาเข้า - ส่งออก
(2) งานตรวจคอนเทนเนอร์และสถานีตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝ่ายตรวจสินค้าที่ 2
ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ
(3) สถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เพื่อการส่ง ออก (สตส. LCY.)
(4) สาหรับข้าว แร่ ยาง ณ โรงเก็บข้าว โรงสีข้าว โรงเก็บแร่ โรงเก็บยาง อันได้รับอนุมัติตาม
มาตรา 7(4) แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469
(5) โรงพักสินค้าสาหรับตรวจของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทน
เนอร์ นอกเขตท่าทาเนียบท่าเรือ (รพท. หรือ I.C.D./Inland Container Depot)
(6) ทาเนียบท่าเรือเอกชน
(7) เขตอุตสาหกรรมส่งออกต่าง ๆ
(8) โรงงานหรือสถานประกอบการของผู้ส่งออก
(9) ด่านศุลกากรภูมิภาคต่าง ๆ
4.3.3 การนาเข้าของเพื่อจัดการประชุมระหว่างประเทศ
กรมศุลกากรได้ปรับปรุงระเบียบพิธีการนาเข้าและส่งออกเพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการ
จัดประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งยกเว้นอากรให้แก่ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการ
ประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะนาสินค้าเข้ามายังประเทศไทย เป็นการ
ชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมหรือจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กรมศุลกากรกาหนด
4.3.3.1 หลักเกณฑ์การนาเข้า - ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ
1. ของที่นาเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด (ปกติไม่
เกิน 6 เดือน) ทั้งนี้ ผู้นาเข้าจะต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บ นต่อกรมศุลกากรโดยนาเงินสดหรือหนังสือค้า
ประกันธนาคารมาวางไว้ต่อกรมศุลกากร ในกรณีที่สมควร อาจให้สถานทูตประเทศผู้นาเข้าเป็นผู้ค้าประกันให้
ก็ได้
2. เมื่อผู้นาเข้าส่งของออกไปแล้วจะต้องนาหลักฐานการส่งออก เช่น สาเนาใบขนสินค้าขาออกที่
เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับรอง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าได้มีการส่งออกไปจริงเพื่อรับหลักประกันคืน
3. กรณีที่ผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด ผู้นาเข้า ต้องชาระภาษี
อากร โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
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(1) กรณีผู้นาเข้าขอชาระค่าภาษีอากรก่อนวันที่สัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ทาไว้กับกรม
ศุลกากรจะหมดอายุ กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากรตามสภาพ ราคา และอัตราอากรที่เป็นอยู่ในวันนาเข้า
รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมาย
(2) กรณีที่ผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปจนพ้นอายุสัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ทาไว้ กรม
ศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันและทัณฑ์บน
4.3.3.2 หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรสาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
1. เป็นของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย
หรือของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้รับรอง หรือโดยหน่วยงานของเอกชน ซึ่ง
การประชุมนั้นเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทางสังคม หรือทางเทคโนโลยีของประเทศ
2. เป็นของจาเป็นที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร บันทึกข้อมูลแบบพิมพ์ ของที่มี
มูลค่าแต่ละชิ้นเพียงเล็กน้อย และจัดทาจนเห็นได้ว่าเพื่อแจกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ของซึ่งเตรียมมาโดยเฉพาะ
สาหรับใช้หมดสิ้นไปในการประชุม เช่น วัสดุที่ใช้ในการแสดง หรื อทดลองประกอบการประชุม และมีปริมาณ
พอสมควร
3. ของอื่นๆ นอกเหนือที่ระบุไว้ในข้อ 1. และ 2. ต้องส่งกลับออกไปภายใน 3 เดือนนับแต่วันนาเข้า
โดยผู้นาของเข้าต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรตามเงื่อนไขที่กาหนด
4. ผู้นาของเข้าจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และกฎหมายว่าด้วย
ข้อห้ามข้อกากัดในการนาของเข้ามาในราชอาณาจักร
5. ผู้นาของเข้ายื่นบัญชีแสดงรายละเอียดและปริมาณดังกล่าวต่อสานักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร
ที่นาของเข้าเพื่อพิจารณาอนุญาตตามควรแก่กรณีเป็นราย ๆ ไป
4.3.3.3 หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรสาหรับของที่นาเข้ามาชั่วคราวเพื่อใช้จัดงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ
1. เป็ น ของที่ น าเข้ า มาแสดงเป็ น การชั่ ว คราวในงานแสดงสิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ ที่ จั ด ขึ้ น
ภายในประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นการทั่วไป
2. ผู้นาเข้าจะต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งสินค้ากลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด
3. กรณีที่เห็นได้ชัดว่า ของที่นาเข้ามาเป็นของใช้สิ้นเปลืองที่สามารถใช้หมดไปได้ในการจัดงานแสดง
สินค้า เช่น สิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจก หรือของแถม ผู้นาเข้าจะต้องชาระอากรตามปกติ
4.3.3.4 เอกสารที่ผู้นาเข้าต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการนาเข้าสินค้าเพื่ อจัดประชุมและจัดงาน
แสดงสินค้าระหว่างประเทศ
1. ใบขนสินค้าขาเข้า ประกอบด้วยต้นฉบับและสาเนา 1 ฉบับ
2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill)
3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
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4. ใบสั่งปล่อย (กศก.100/1)
5. แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) กรณีสินค้านาเข้ามีราคา CIFเกิน 500,000
บาท
6. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
7. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
8. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสาหรับสินค้าควบคุมการนาเข้า
9. คาร้องขอยกเว้นอากรและขอทาทัณฑ์บนของผู้นาเข้า โดยใช้หนังสือของบริษัทผู้นาเข้า ซึ่งควรมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทของที่นาเข้า
(2) วัตถุประสงค์การนาเข้า
(3) สถานที่และระยะเวลาในการจัดประชุมหรืองานแสดงสินค้า
(4) จานวนผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีการประชุมระหว่างประเทศ)
10. หนังสือรับรองของผู้จัดการประชุมและหนังสือรับรองของเจ้าของสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ
4.3.3.5 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ
1. ผู้นาเข้าหรือตัวแทนยื่นคาร้อง ใบขนสินค้า พร้อมเอกสารประกอบต่อฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการ
ลงทุน ส่วนการนาเข้า ณ สานักงานหรือด่านศุลกากรที่นาเข้า
2. กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จะออกเลขที่ใบขนสินค้า และกาหนดวงเงินค้าประกันสาหรับการนาเข้านั้น ๆ
3. ผู้นาเข้าหรือตัวแทนนาหลักประกัน (เงินสดหรือ ธนาคารค้าประกัน) ไปชาระที่ฝ่ายบัญชีและอากร
4. ผู้นาเข้าหรือตัวแทนนาหลักฐานการวางประกันไปแสดงต่อส่วนตรวจสินค้าเพื่อขอรับสินค้าออก
จากอารักขาศุลกากร
4.3.4 พิธีการ A.T.A. Carnet หรือการนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อนากลับออกไป โดยได้รับยกเว้น
ค่าภาษีอากร
กรมศุลกากรได้ปรับปรุงระเบียบพิธีการศุลกากร เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวก รวมทั้งยกเว้น
อากรให้แก่ของ ที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยผู้ประกอบการ
สามารถเลือกพิธีการศุลกากร 2 วิธี คือ การทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากร หรือการใช้เอกสาร
เอ.ที. เอ คาร์เนท์ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
4.3.4.1 การทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากร
1. หลักเกณฑ์การนาเข้า - ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้า ระหว่าง
ประเทศ
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(1) ของที่นาเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด
(ปกติไม่เกิน 6 เดือน)
(2) ผู้นาเข้าจะต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากรโดยนาเงินสดหรือหนังสื อ
ค้าประกันธนาคาร มาวางไว้ต่อกรมศุลกากร
(3) เมื่อผู้นาเข้าส่งของออกไปแล้วจะต้องนาหลักฐานการส่งออก เช่น สาเนาใบขนสินค้าขา
ออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับรอง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าได้มีการส่งออกไปจริงเพื่อรับหลักประกันคืน
(4) กรณีที่ผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด ผู้นาเข้าต้อง
ชาระภาษีอากร โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี (1) กรณีผู้นาเข้าขอชาระค่าภาษีอากรก่อนวันที่สัญญาประกันและ
ทัณฑ์บน ที่ทาไว้กับกรมศุลกากรจะหมดอายุ กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากรตามสภาพ ราคาและอัตรา
อากรที่เป็นอยู่ใน วันนาเข้ารวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมาย (2) กรณีที่ผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปจนพ้นอายุ
สัญญาประกันและทัณฑ์บน ที่ทาไว้กรมศุลกากร จะบังคับสัญญาประกันและทัณฑ์บน
2. หลักเกณฑ์การยกเว้นอากร
1. กรณีนาเข้ามาชั่วคราวสาหรับการประชุมระหว่างประเทศ
(1) เป็นของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานของ
รัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่าง ประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้รับรอง หรือโดยหน่วยงาน
ของเอกชนซึ่งการประชุมนั้นเป็นประโยชน์ แก่การพัฒนา ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมหรือทางเทคโนโลยีของ
ประเทศ
(2) เป็นของจาเป็นที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร บันทึกข้อมูลแบบพิมพ์ของ
ที่ มี มู ล ค่ า แต่ ล ะชิ้ น เพี ย ง เล็ ก น้ อ ย และจั ด ท าจนเห็ น ได้ ว่ า เพื่ อ แจกแก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ของซึ่ ง เตรี ย มมา
โดยเฉพาะสาหรับใช้หมดสิ้นไปใน การประชุม เช่น วัสดุที่ใช้ในการแสดง หรือทดลองประกอบการประชุมและ
มีปริมาณพอสมควร
(3) ของอื่นๆ นอกเหนือที่ระบุไว้ในข้อ (1) และ (2) ต้องส่งกลับออกไปภายใน 3 เดือนนับแต่
วันนาเข้าโดยผู้นาของเข้า ต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรตามเงื่อนไขที่กาหนด
(4) ผู้ น าของเข้ า จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราและ
กฎหมายว่าด้วยข้อห้ามข้อกากัดในการนาของเข้ามาในราชอาณาจักร
(5) ผู้นาของเข้ายื่นบัญชีแสดงรายละเอียดและปริมาณดังกล่าวต่อสานักงานศุลกากร หรือ
ด่านศุลกากรที่นาของเข้าเพื่อพิจารณาอนุญาตตามควรแก่กรณีเป็นราย ๆ ไป
2. กรณีนาเข้ามาชั่วคราวสาหรับงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
(1) เป็นของที่นาเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่จัดขึ้น
ภายในประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นการทั่วไป
(2) ผู้ นาเข้าจะต้องท าสัญ ญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งสินค้ากลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรตามเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด
(3) กรณีที่เห็นได้ชัดว่า ของที่นาเข้ามาเป็นของใช้สิ้นเปลืองที่สามารถใช้หมดไปได้ในการจัด
งานแสดงสินค้า เช่น สิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจก หรือของแถม ผู้นาเข้าจะต้องชาระอากรตามปกติ
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3. เอกสารที่ผู้นาเข้าต้องยื่นต่อกรมศุลกากร
(1) ใบขนสินค้าขาเข้าประกอบด้วยต้นฉบับและสาเนา 1ฉบับ
(2) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill)
(3) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
(4) ใบสั่งปล่อย (กศก.100/1)
(5) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
(6) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
(7) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสาหรับสินค้าควบคุมการนาเข้า
(8) คาร้องขอยกเว้นอากรและขอทาทัณฑ์บนของผู้นาเข้า โดยใช้หนังสือของบริษัทผู้นาเข้า
ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ประเภทของที่นาเข้า
2) วัตถุประสงค์การนาเข้า
3) สถานที่และระยะเวลาในการจัดประชุมหรืองานแสดงสินค้า
4) จานวนผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีการประชุมระหว่างประเทศ)
(9) หนังสือรับรองของผู้จัดการประชุมและหนังสือรับรองของเจ้าของสถานที่จัดงานแสดง
สินค้าระหว่างประเทศ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
(1) ผู้นาเข้าหรือตัวแทนยื่นคาร้อง ใบขนสินค้า พร้อมเอกสารประกอบต่อ ส่วนการนาเข้า ณ
สานักงานหรือด่านศุลกากรที่นาเข้า
(2) กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ หากเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วจะออกเลขที่ใบขนสินค้าและกาหนดวงเงินค้าประกันสาหรับการนาเข้านั้นๆ
(3) ผู้นาเข้าหรือตัวแทนนาหลักประกัน (เงินสดหรือ หนังสือค้าประกันของธนาคาร) ไปชาระ
ที่ฝ่ายบัญชีและอากร
(4) ผู้นาเข้าหรือตัวแทนนาหลักฐานการวางประกันไปแสดงต่อส่วนตรวจสินค้าเพื่อขอรับ
สินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
4.3.4.2 เอกสารค้าประกัน เอ.ที.เอ คาร์เนท์
เอกสารค้าประกัน เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet) หมายถึงเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้
ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสาหรับนากลับเข้ามา เอกสาร
ผ่านแดนควบคุมการส่งของจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งภายในประเทศ และเป็น
เอกสารค้าประกันค่าภาษีอากรสาหรับของที่นาเข้ามาชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญา เอ.ที.
เอ คาร์เนท์
เอกสารค้าประกัน (A.T.A. Carnet) 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. ปกหน้าและปกหลัง (สีเขียว) และใบต่อ (สีขาว)
2. แบบส่งออกและแบบนากลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง)
3. แบบนาเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว) และ
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4. แบบผ่านแดนขาเข้าและแบบผ่านแดนขาออก (สีฟ้า)
1. สินค้าที่อยู่ในข่ายใช้ระบบ เอ.ที.เอ คาร์เนท์
(1) เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สาหรับการแพร่เสียงหรือการแพร่ภาพทาง
โทรทัศน์
(2) เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์
(3) เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพอื่น ๆ เช่น
1) เครื่องมือใช้ในการสร้าง การทดสอบ การใช้งาน การตรวจสอบ การควบคุมการ
บารุงรักษาหรือซ่อมแซม เครื่องจักรโรงงาน พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
2) เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับนักธุ รกิจ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการผลิต นักบัญชีและสมาชิกของวิชาชีพที่คล้ายคลึงกัน
3) เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทาการสารวจภูมิประเทศหรืองานสารวจ
ทางภูมิศาสตร์
4) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จาเป็นสาหรั บแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ การผดุง
ครรภ์
5) เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับผู้มีอาชีพให้ความบันเทิง คณะละคร และวงดนตรีออเค
สตร้า รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ ในการแสดงสาหรับสาธารณชนและที่ไม่ใช่สาธารณชน
(4) ของที่นาเข้ามาเพื่อนาออกแสดงหรือสาธิตในงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองาน
ประชุม
(5) ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้เกี่ยวข้องกับการนาสินค้าต่างประเทศออกแสดงในงานนิทรรศการ
งานแสดงสินค้า หรืองานประชุม
(6) เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์การแปล เครื่องมือสาหรับการบันทึกเสียงและ
ภาพยนตร์เกี่ยวกับการศึกษา 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 ที่นาเข้ามาใช้ในการประชุมระหว่าง
ประเทศ
(12) ตัวอย่างสินค้าที่นาเข้ามาแสดงหรือสาธิตเพื่อชักชวนให้สั่งซื้อสินค้านั้น
(13) ฟิล์มภาพยนตร์โฆษณาโพสิทีฟขนาดไม่เกิน 16 มม. ที่มีภาพแสดงให้เห็นถึงลักษณะหรือ
การทางาน ของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถสาธิตได้โดยเพียงการ ดูจากตัวอย่างสินค้าหรือ
แคตตาล็อก
(14) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องอะไหล่
ของเครื่องมือดังกล่าว
(15) เครื่องมือทางช่างที่ใช้บารุงรักษา ทดสอบ วัด หรือซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้
ในการวิจัย หรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
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อนึ่ง สินค้าที่กล่าวข้างต้นนั้น ในบางรายการมีข้อจากัดหรือมีข้อกาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์
เงื่อนไขกากับไว้ด้วย ซึ่งจะดูรายละเอียดได้จากอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. พิธีการส่งออกภายใต้ระบบระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
(1) ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการการส่งออกภายใต้ระบบระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
1) ผู้ส่งออกยื่นเอกสารแบบส่งออกและแบบนากลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง) ทั้งต้น
ขั้ว (Exportation Counterfoil)และใบส าคั ญ คู่ ต้น ขั้ ว (Exportation Voucher) ที่ กรอกข้ อความครบถ้ ว น
สมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ แต่ไม่ต้องยื่นบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือบัญชีร ายละเอียดสินค้า
(Packing List) โดยผู้ส่งของออกจะต้องสาแดงรายละเอียดไว้ในแบบส่งออก และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง
ณ สานักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก
2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชาระอากร (ถ้ามี)
แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปทาการตรวจปล่อยสินค้า หรือชาระอากรแล้วแต่กรณี
(2) ข้อควรทราบในการส่งออกภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
1) แบบส่งออก (สีเหลือง) ส่วนของใบสาคัญคู่ต้นขั้ว (Exportation Voucher) สามารถใช้
เป็นเอกสารที่ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก และส่วนของต้นขั้ว (Exportation Counterfoil)ใช้เป็นใบสุทธิสาหรับ
นากลับเข้ามา
2) การนาเข้า - ส่งออกโดยใช้เอกสารค้าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) ผู้นาเข้า - ส่งออก
สามารถใช้เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารค้าประกันค่าภาษีอากรและค่าภาระติดพันสาหรับสินค้าที่นาเข้ามา
ชั่วคราว ทั้งนี้ ตามขอบเขตของแต่ละอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
3) การยกเว้นใบอนุญาต จะได้รับยกเว้นเฉพาะของนาเข้าและเป็นไปตามเงื่อนไขในอนุสัญญา
การนาเข้าทั้ง 4 ฉบับ ส่วนสินค้าส่งออก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. การส่งของออกโดยใช้แบบส่งออก (สีเหลือง) แล้วจะนากลับเข้ามาในภายหลัง
ในขณะส่งออก ถ้ามีกฎหมายหรือระเบียบใดกาหนดให้ต้องขออนุญาต ก็ต้องมีใบอนุญาตตามปกติ
2. ของนาเข้าชั่วคราวแล้วส่งกลับออกไปโดยใช้แบบส่งกลับออกไป (สีขาว) (Reexportation) ตามปกติของนาเข้าชั่วคราวที่มีใบอนุญาตนาเข้า ในใบอนุญาตจะกาหนดวันส่งออกไว้ด้วย จึง
ถือเป็นใบอนุญาตนาเข้า - ส่งออก ในฉบับเดียวกัน
4) เอกสารค้าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) ไม่มีสาเนา กรณีเอกสารถูกทาลาย สูญหายหรือถูก
ขโมย ผู้นาเข้าสามารถขอให้สภาหอการค้าผู้ออกเอกสารดังกล่าว ออกเอกสารให้ใหม่เพื่อทดแทนฉบับที่สูญ
หายได้
3. พิธีการนาของกลับเข้ามาภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
(1) ขั้นตอนการปฎิบัติพิธีการนากลับเข้ามา
1) ผู้ น าเข้ า ยื่ น เอกสารแบบน ากลั บ เข้ า มา (สี เ หลื อ ง) ทั้ ง ต้ น ขั้ ว (Re-Inportation
Counterfoil) และใบส าคั ญ คู่ ต้ น ขั้ ว (Re-Importation Voucher) ใบสั่ ง ปล่ อ ย และเอกสารประกอบต่ อ
สานักงานหรือด่านศุลกากรที่นาเข้า
4 - 58

2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร หากถูกต้องตรงกับการส่งออกจะพิจารณาอนุมัติการ
ยกเว้นอากร แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้นาเข้าไปทาการตรวจปล่อยสินค้า ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับ
สินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
4. พิธีการนาเข้าภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
(1) ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการการนาเข้าภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
1) ผู้นาเข้ายื่นเอกสารแบบนาเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว)
ทั้ ง ต้ น ขั้ ว (IMPORTATION COUNTERFOIL) และใบส าคั ญ คู่ ต้ น ขั้ ว (IMPORTATION VOUCHER) ที่ ก รอก
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ ณ สานักงานหรือด่านศุลกากรที่นาเข้า
2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชาระอากร
(ถ้ า มี ) แล้ ว มอบเอกสารทั้ ง หมดให้ผู้ ส่ ง ออกไปช าระอากร (ถ้ า มี ) หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ส่ ว นตรวจสิ น ค้ า เพื่ อ รั บ
สินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
(2) ข้อควรทราบเบือ้ งต้นเกี่ยวกับพิธีการนาเข้าภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
1) ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยใชัเอกสารค้าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์)
จะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในข่ายใช้ระบบเอ.ที.เอ คาร์เนท์ ส่วนของที่นาเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น นาเข้ามา
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือนาเข้ามาเพื่อซ่อมแซมจะใช้เอกสารค้าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) ไม่ได้ และ
ผู้นาของเข้าจะเพิ่มเติมรายการสินค้าใด ๆ ลงในแบบนาเข้า (สีขาว) อีกไม่ได้
2) เอกสารค้าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) มีอายุ 1 ปี นับแต่วันออกเอกสาร การนา
ของเข้าตาม เอกสารค้าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) จะต้องส่งกลับออกไปภายใน 6 เดือนนับแต่วันนาเข้า แต่
ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอายุของเอกสารค้าประกันดังกล่าว
3) ปกหน้า (สีเขียว) ของเอกสารค้าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) จะระบุชื่อประเทศ
ภาคีสมาชิกและชื่อของสมาคมผู้ค้าประกัน
4) ในกรณีที่ผู้นาของเข้าตามเอกสารค้าประกัน(เอ.ที.เอ.คาร์เนท์) ไม่ส่งของกลับ
ออกไปภายใน ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการนาเข้าชั่วคราว ไม่ว่ากรณีใดๆ สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าภาษีอากรและค่าภาระติดพัน
ให้แก่กรมศุลกากรเป็นจานวนเงินไม่เกินอากรขาเข้ากับอีกร้อยละ 10 ของอากรขาเข้า ส่วนที่เกินจากนี้กรม
ศุลกากรจะเรียกเก็บจากผู้นาของเข้า
5) แบบฟอร์มเอกสารค้าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) หรือส่วนหนึ่งของแบบฟอร์ม
ดังกล่าวที่นาเข้า - ส่งออกเพื่อใช้เป็นเอกสารค้าประกัน (เอ.ที.เอ.คาร์เนท์) ให้ได้รับยกเว้นอากรและข้อห้ามข้อ
กากัด
5. พิธีการส่งของกลับออกไปภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
(1) ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการการส่งของกลับออกไปภายใต้ระบบระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
1) ผู้ส่งออกยื่นเอกสารแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (Re-exportation Counterfoil)
และใบส าคั ญ คู่ ต้ น ขั้ ว (Re-exportation Voucher) ที่ ก รอกข้ อ ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แ ล้ ว พร้ อ มเอกสาร
ประกอบ ณ สานักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก
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2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชาระอากร (ถ้ามี)
แล้ ว มอบเอกสารทั้ ง หมดให้ ผู้ ส่ งออกไปท าการช าระอากร (ถ้า มี ) หรื อ ติ ด ต่ อ กับ ส่ ว นตรวจสิ น ค้ าเพื่ อ รั บ
สินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
4.4 แนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์
4.4.1 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ มีความคุ้นเคยกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้า
หรือนิทรรศการ (คสท.) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บนในประเทศไทย14 เนื่องจากเป็นจุดพัก
สิน ค้ า ที่ ผู้ ป ระกอบการสามารถใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ส าหรั บ ของที่ น าเข้ า มาเพื่ อ จัด แสดงสิ น ค้ า หรื อ
นิทรรศการ โดยในการประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค
เรื่อง กฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการนาของเข้ามาเพื่อการจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทย เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จัดโดย สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ทุกฝ่ายต่าง
เห็นพ้องว่า คสท. มีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ แต่ด้วยจานวน คสท.ที่มีอยู่ในปัจจุบันยัง
ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการใช้บริการที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบันมี คสท. ทั่วประเทศจานวน
4 แห่ง ได้แก่
(1) บริ ษั ท ปริ น ทร จ ากั ด (ศู น ย์ นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค: BITEC) ถนนบางนา-ตราด
กรุงเทพมหานคร
(2) บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จากัด (IMPACT Exhibition) เมืองทองธานี อาเภอปาก
เกล็ด จังหวัดนนทบุรี
(3) บริษัท รอแยล คลิฟ บีช โฮเต็ล จากัด (Royal Cliff Beach Hotel) อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
และ
(4) บริษัทไปรษณีย์ไทย
เนื่องจากจานวน คสท. ที่มีน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้ประกอบการ จึงมีการเสนอให้
จัดตั้งคสท. ให้มากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถกระจายการจัดตั้งคสท.ไปยังภูมิภาคต่างๆได้เพื่อช่วย
ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไมซ์กระจายไปสู่ภูมิภาคได้อีกด้วย
คสท. เป็น 1 ใน 8 ประเภทของคลังสินค้ าทัณฑ์ บนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยคลังสินค้าทัณฑ์บนคื อ
คลังสินค้าซึ่งใช้เป็นที่ตรวจของและเก็บรักษาของที่นาเข้าโดยให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกให้ได้รับการงดเว้น
การเก็บอากรขาเข้าและขาออกแก่ของที่นาเข้ามาจากต่างประเทศและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกไป
ยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเหมือนเดิมที่นาเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสม หรือประกอบอย่างอื่น
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คลังสินค้าทัณฑ์บนมีทั้งสิ้น 8 ประเภท ได้แก่ คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป, คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า, คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
สาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.), คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับเก็บน้ามัน (คสน.), คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับอู่ซ่อมหรือสร้ าง
เรือ, คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร, คลังเก็บของสาหรับร้านปลอดอากร และ คลังสินค้าทัณฑ์บนในเขตคลังสินค้าทัณฑ์
สาหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระภาษี
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ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขของคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นซึ่ ง ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา 815 และมาตรา 8 ทวิ 16 แห่ ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2569
คสท. เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการนาของที่นาเข้ามาจากต่างประเทศหรือ
ของที่นาเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุในประเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากร
หรือกฎหมายอื่น หรือของในประเทศซึ่งไม่มีค่าอากร เข้ามาจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือ เพื่อกิจการ
อื่นๆอันเป็นการช่วยสนับสนุนการผลิต การประชุมอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนจูงใจให้มี
การลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งนาของที่นาเข้ามาจากต่างประเทศเก็บใน คสท. จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ดังนี้
ตารางที่ 4 - 4 : สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการไมซ์ซึ่งนาของเข้ามาจากต่างประเทศ
ลาดับ
ประเด็นสิทธิประโยชน์
รายละเอียด
1. ได้รับงดเว้นการเก็บอากรขา ของที่นาเข้ามาจากต่างประเทศเข้าเก็บใน คสท. เพื่อจัดแสดง
เข้า
สิ น ค้ า หรื อ นิ ท รรศการ จะได้ รั บ งดเว้ น การเก็ บ อากร หากได้
จ าหน่ า ยระหว่ า งการจั ด งานแ ส ดงเพื่ อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร
2. สามารถนาของจากเขตยกเว้น ของจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์
อากรอื่ น ๆ เข้ า เก็ บ ใน คสท. บนประเภทต่างๆ และของที่นาเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ หรือ
เ พื่ อ จั ด แ ส ด ง สิ น ค้ า ห รื อ บรรจุในประเทศซึ่งมีเงื่อนไขยกเว้นการเก็บอากรตามกฎหมาย
นิทรรศการและจาหน่ายเพื่อ ศุล กากรหรื อ กฎหมายอื่ นสามารถนาเข้า เก็บ ใน คสท. เพื่ อ จั ด
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แสดงสิ น ค้ า หรื อ นิ ท รรศการและจ าหน่ า ยเพื่ อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร
3. นาของในประเทศที่ไม่มีอากร ของในประเทศที่ไม่มีค่าอากรสามารถนาเข้าเก็บใน คสท. เพื่อจัด
เข้าเก็บใน คสท. ได้
แสดงสิ น ค้ า หรื อ นิ ท รรศการและจ าหน่ า ยเพื่ อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร และสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้เพิ่มคู่
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มาตรา 8
อธิบดีจะอนุมัติและกาหนดสถานที่ตรวจและเก็บของซึ่งมีผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนก็ได้ โดยอาจกาหนดวิธีการ
และข้อจากัดเกี่ยวกับการเก็บของตลอดจนข้อบังคับเพื่อการดาเนินการและตรวจตราควบคุมคลังสินค้าทัณฑ์บนตามที่เห็นควร
เพื่อเป็นประกันค่าภาษีอากรหรือค่าชดใช้อย่างอื่นซึ่งกรมศุลกากรอาจเรียกร้องได้ตามกฎหมายหรือข้อตกลง อธิบดีอาจเรียกประกันจาก
เจ้าของหรือผู้ปกครองคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยให้ทาทัณฑ์บน และหรืออย่างอื่นจนเป็นที่พอใจ
เจ้าของหรือผู้ปกครองคลังสินค้าทัณฑ์บนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจาปีตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยกฎกระทรวง
16 มาตรา 8 ทวิ
อธิบดีมีอานาจ
(1) อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
(2) อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับทาการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการอื่นใดกับของที่นาเข้ามาและเก็บในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม (1) และ (2) อยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติว่าด้วยคลังสินค้าทัณฑ์บน
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ลาดับ

ประเด็นสิทธิประโยชน์

4.

สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับยกเว้นอากรตามข้ออื่น
ให้ชาวต่างชาติหรือคนไทยที่
จะเดิ น ทางกลั บ ออกไปนอก
ราชอาณาจักรในรูปแบบการ
สั่ ง ซื้ อ ล่ ว งหน้ า (Pre-Order)
(รูปแบบ Duty-Free)
จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ
ยกเว้ น อากรบางชนิ ด ใน
ระหว่างจัดงานแสดงสินค้า
โอนของที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการที่ได้รับสิทธิยกเว้น
อากรได้

5.
6.

รายละเอียด
ฉบั บ ใบขนสิ น ค้ า ขาออกฉบั บ มุ ม สี น้ าเงิ น หรื อ ใช้ ใ นการขอคื น
ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตาม (1), (2) และ (3) ข้างต้น ที่ประสงค์จะ
ขอคื น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ออกจาก คสท. โดยน าติ ด ตั ว ผู้ โ ดยสาร
ออกไป ให้จาหน่ายได้เฉพาะชาวต่างประเทศที่จะเดินทางกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนไทยที่มีหนังสือเดินทางและ
หลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและให้
กระทาโดยวิธีสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-Order) เท่านั้น
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตาม (1) และ (2) ข้างต้น ในระหว่างการจัด
งานแสดงสินค้าเพื่อบริโภคในประเทศต้องชาระค่าภาษีอากรให้
ครบถ้วน
ของที่ น าเข้ า จากต่ า งประเทศเพื่ อ จั ด งานแสดงสิ น ค้ า และ
นิ ท รรศการใน คสท. สามารถโอนให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การเขต
อุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
อื่นและบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
หรือได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่น การ
นั บ ระยอเวลาของการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า ในคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น
ประเภทต่างๆให้นับตั้งแต่วันนาของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
เสมือนผู้รับโอนสินค้านาเข้ามาเอง

หากผู้ประกอบการรายใดประสงค์จัดตั้ง คสท. จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือบริษัทมหาชนจากัดซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรือบริษัทจากัดซึ่งจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หากกรณีเป็นเอกชนที่เป็นบริษัทจากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ประสงค์จะขอจัดตั้ง
คสท. ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา จะต้อง
มีทุนจดทะเบียนชาระมูลค่าหุ้นแล้วไม่ต่ากว่า 20 ล้านบาท หากเป็นการจัดตั้งในเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจากที่
กล่าวมาข้างต้น จะต้องมีทุนจดทะเบียนชาระมูลค่าหุ้นแล้วไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท
(2) ต้องไม่เคยมีประวัติการกระทาความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศุลกากรจากการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันที่ยื่นคาขอ
กรมศุลกากรมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้พิจารณาการจัดตั้ง คสท. ดังนี้
(1) สถานที่จัดตั้ง คสท. จะต้องอยู่ในบริเวณที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งพนักงานเจ้ าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวกและรัดกุม ภายในพื้นที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีสถานที่จัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการแยก
ต่างหากจากสถานที่เก็บและตรวจของด้วย
(2) ต้องเป็นบริการสาธารณะ กล่าวคือไม่ได้เปิดบริการไว้เพื่อตนเองหรือบริษัทในเครือเท่านั้น
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(3) ต้องดาเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผัง (พิมพ์เขียว) ที่กรมศุลกากรรับรองโดยอาณาเขตที่
ขอจัดตั้งต้องเป็นสถานที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สามารถควบคุมได้ มีสถานที่เก็ บของ สถานที่จัด
แสดงสินค้าหรือนิทรรศการไว้อย่างเหมาะสม
(4) ต้องจัดให้มีสถานที่อันควรเป็นที่ทาการของพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
สานักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบสินค้า
(5) ต้องจัดให้มีระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตามสินค้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยจะต้องจัดให้มี
1) เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบบริหารจัดการใน คสท. พร้อมระบบบริหารความเสี่ยง (Risk
Management) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมตลอดถึงการจัดวางระบบสายสัญญาณเสื่อสารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการควบคุมการรับมอบ-ส่งมอบ การขนย้าย การเก็บรักษา การควบคุมและตรวจปล่อย
สินค้าด้วยระบบรหัสแถบเส้น (Bar Code System) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม
และการค้นหาข้อมูลของสินค้าที่นาเข้ามาใน คสท. รวมตลอดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ ในด้าน
พิธีการศุลกากร ซึ่งระบบทั้งหมดดังกล่าวจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์สาหรับการบริหารสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI)
หรือระบบคอมพิวเตอร์อื่นตามที่กรมศุลกากรกาหนด
2) เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ทันสมัยอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้สนับสนุนการ
ปฏิ บั ติ ง านและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การใน คสท. เช่ น ระบบกล้ อ งวงจรปิ ด ( CCTV) ที่ มี
ความสามารถในการบันทึกภาพเหตุการณ์บุคคล หมายเลขทะเบียนยานพาหนะหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์และ/
หรือสิ่งที่ผ่านเข้า - ออกและเปิดตรวจสอบข้อมูลภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 60 วัน ระบบควบคุมทางบัญชี
(Inventory Control) เครื่ อ งชั่ ง น้ าหนั ก อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และระบบความคุ ม อื่ น ๆ ตามความจ าเป็ น ที่ ก รม
ศุลกากรกาหนด
3) หลักฐานการควบคุมและทะเบียนบัญชี ให้ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมตามแบบที่กาหนด และ
ผู้ได้รับอนุมัติให้เปิดดาเนินการต้องดูแลรักษาหลักฐานการควบคุมทะเบียนบัญชี และข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปล่อยของและพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
4) ชนิดของที่เก็บใน คสท. ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี หรือ ผู้ที่อธิบดีมอบหมายและ
การนาของเข้าหรือส่งของออกจะต้องนาเข้าหรือส่งออก ณ ท่าหรือที่หรือสนามบินศุลกากรที่กรมศุลกากร
อนุมัติแล้วเท่านั้น และของที่นาเข้าเก็บหรือนาเข้ามาร่วมจัดแสดงสินค้าหรือนิ ทรรศการเป็นการชั่วคราวใน
คสท. ต้องนาออกจาก คสท. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
5) จะต้ อ งท าสั ญ ญาประกัน และทัณ ฑ์บ น และวางค้ าประกั นเป็น หนัง สือ ค้ าประกั นของ
ธนาคาร จานวนไม่เกิน 1 ล้านบาทและจะชาระค่าธรรมเนียมประจาปี ตามที่รัฐมนตรีกาหนดในกฎกระทรวง
6) ต้องดูแลรักษาสถานที่ ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้จัดให้มีไว้ใช้ดังกล่าวข้างต้น และ
จะต้ อ งดู แ ลข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพเรี ย บร้ อ ยพร้ อ มที่ จ ะให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรตรวจสอบ
ตลอดเวลา รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง การพัฒนาระบบ และจัดหาเพิ่มเติมตามที่กรมศุลกากรกาหน
7) ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับศุลกากร และคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ศุลกากร
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ภาพที่ 4 - 5 : การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
คู่มือ 5 : การจัดตัง้ คลังสินค้ าทัณฑ์ บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้ าหรือนิทรรศการ (คสท.)

1. ผูข้ ออนุ มตั จิ ดั ตัง้ คสท. ทำหนังสือของบริษทั ถึงอธิบดีกรมศุลกำกรพร้อม
แบบคำขอจัดตัง้ คสท. ตำมแบบที่กำหนดพร้อมหลัก ฐำนและเอกสำรที่
กำหนด ให้ถกู ต้องและครบถ้วน โดยให้ย่นื ต่อส่วนหลักเกณฑ์ส ทิ ธิประโยชน์
สำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร อ
120 ป ศ
2. กรมศุลกำกรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร หำกผูข้ ออนุ มตั ิ
จัด ตัง้ ได้ย่ืน เอกสำรถู ก ต้อ งครบถ้ว น จะรับ ค ำขอจัด ตัง้ ไว้พ ิจ ำรณำและไป
ตรวจสอบสถำนทีข่ ออนุ มตั จิ ดั ตัง้ ภำยในกำหนด 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คำขอ
จัดตัง้ ไว้พจิ ำรณำ หำกกรมศุลกำกรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้จะอนุ มตั ใิ นหลักกำรให้จดั ตัง้ คสท. โดยจะดำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ตรวจสอบสถำนที่ หำกพิจำรณำไม่
แล้วเสร็จและไม่ได้แจ้งข้อขัดข้องให้ผขู้ อจัดตัง้ ทรำบภำยในกำหนดให้ถอื ว่ำกรม
ศุลกำกรได้อนุมตั ใิ นหลักกำรให้จดั ตัง้ คสท. ได้
3. ผูไ้ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ จะต้องดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่และจัดหำ
เครื่องมือ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์สำนักงำน เครือ่ งมือเครื่องใช้ในกำรตรวจสินค้ำ
ให้ครบถ้วนตำมที่ กรมศุลกำกรกำหนด และเมือ่ ดำเนินกำรแล้วเสร็จจะต้อง
แจ้งให้กรมศุลกำกรทรำบเพื่อขอเปิ ดดำเนินกำร กรมศุลกำกรจะไปทำกำร
ตรวจสอบสถำนที่ หำกพบว่ำผูไ้ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ ได้ ดำเนินกำรก่อสร้ำง
และจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงำน และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
กำรตรวจสินค้ำครบถ้วนถูกต้องตำมทีก่ รมศุลกำกรกำหนดแล้วจะอนุ มตั ใิ ห้เปิ ด
ดำเนินกำร และแจ้งให้ผไู้ ด้รบั อนุ มตั จิ ดั ตัง้ มำทำสัญญำประกันและทัณฑ์บน
ต่ อ ไป ทัง้ นี้ กรมศุ ล กำกรจะด ำเนิ น กำรให้แ ล้ว เสร็จ ภำยในก ำหนด 15
วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งขอเปิดดำเนินกำร
4. ผู้ได้รบั อนุ มตั ิให้เปิ ดดำเนินกำรจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมประจำปี สำหรับ
คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมทีก่ ำหนดในกฏกระทรวงและทำสัญญำประกันและทัณฑ์
บน เพื่อประกันควำมเสียหำยโดยวำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำรจำนวน 1
ล้ำนบำท

ที่มา : คณะนักวิจัย
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ คาขอจัดตั้ง คสท.
(1) แบบคาขอจัดตั้ง คสท. (ฉบับจริง 1 ชุด)
(2) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบทะเบียนบริษัทจากัด/ห้างหุ้นส่วนจากัด และหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ฉบับล่าสุด แต่ไม่เกิน 6 เดือน
(3) สาเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสัญญาเช่า
(4) งบการเงิน 3 ปี ย้อนหลัง ที่มีการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
(5) แบบแปลนแผนผังโดยใช้พิมพ์เขียว ขนาด A2 (ไม่เกิน 40 x 60 ซม.) ต้นฉบับ 3 ชุด
(6) ภาพถ่ า ยประกอบการพิ จ ารณา ให้ จั ด ท าภาพถ่ า ยโปสการ์ ด สี แ ล้ ว ติ ด กระดาษ A4หน้ า
ละ 2 ภาพ พร้อมพิมพ์คาบรรยายใต้ภาพทุกภาพ (รายละเอียดของภาพถ่ายตามระเบียบการจัดตั้ง
คลังฯ)
(7) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
1) วิธีการเก็บรักษาและระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาของใน คสท.
2) เงื่อนไขในการเก็บรักษาและเอาของออกจาก คสท.
3) ระบบควบคุมของใน คสท.
4) ระบบการขนส่งเพื่อนาของเข้าในหรือออกจาก คสท.
(8) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับ คสท.
เอกสารในข้อ (1) - (8) ยกเว้นข้อ (5) ให้จัดทาสาเนา 1 ชุด เอกสารต้นฉบับและสาเนาทุกแผ่นให้ผู้มี
อานาจ ลงนามและประทับตราบริษัท
4.4.2 ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operators: AEOs)
เมื่ อ วั น ที่ 3 กรกฎาคม และ 21 กรกฎาคมพ.ศ. 2558 ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์ ก ารมหาชน) (ITD) ได้ ร่ ว มกั น จั ด การประชุ ม ระดมสมอง (Focus Group) เพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการนาเข้าของเพื่อใช้จัดการประชุมและแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โดยในการสัมมนา
ระดมสมองกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเรื่องการนาของเข้ามาเพื่อใช้
ในงานประชุ ม และงานนิ ท รรศการในประเทศไทย ได้ มี ผู้ ป ระกอบการจ านวนหนึ่ ง ได้ เ สนอให้ น าระบบ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operators: AEOs) มาใช้ในการนาเข้าของใน
อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนาเข้ามากขึ้น
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอมีที่มาหลักจากที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อ วันที่ 11 กันยายน
พ.ศ. 2544 (เหตุการณ์ 9/11) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทาให้องค์การศุลกากรโลก (World Customs
Organization: WCO) ตระหนักถึงระบบความปลอดภัยทางด้านการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ
โดยให้ความสาคัญในกระบวนการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางของการขนส่งสินค้า จึงได้กาหนดกรอบ
มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและการอานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ เรียกว่า SAFE
Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade หรือ WCO SAFE FoS โดยมีกลไก
ที่สาคัญประการหนึ่งคือโครงการ Authorized Economic Operators : AEOs นั่นเอง ซึ่งในฐานะที่ประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกของ WCO จึงได้รับนโยบายดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยกรมศุลกากรได้ลงนามใน
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หนั ง สื อ แสดงเจตน์ จ านง (Letter of Intent) เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2549 ทั้ ง นี้ มี ก ารด าเนิ น โครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่ต่ากว่า 5 ล้านบาท
(2) มี ฐานะทางการเงินมั่นคงโดยพิจารณาจากผลประกอบการที่ได้นาส่งงบการเงินต่อกระทรวง
พาณิชย์ ตามข้อกาหนดของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับรองว่าเป็นกิจการที่มีกาไรย้อนหลัง 2
ปีบัญชีสุดท้ายติดต่อกัน และได้รับการรับรองฐานะทางการเงินจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยหรือหอการค้าไทย หรือสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือสมาคมตัวแทน
ขนส่งสินค้าทางอากาศไทย หรือสมาคมผู้นาเข้าและส่งออกระดับบัตรทอง
(3) ของเข้าหรือส่งของออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีและมีความพร้อมในการผ่านพิธีการศุลกากรด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกาหนด หรือใช้บริการตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออี
โอหรือเคยใช้บริการตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ (Licensed Customs Broker)
(4) ไม่ มี ประวัติการกระท าความผิ ดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญ ญั ติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 หรือความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา และคดี
ถึงที่สุดแล้วโดยให้ตรวจสอบประวัติย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันยื่นใบสมัคร
(5) มีแผนควบคุม มีระบบการจัดการและการประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการดาเนิน
ธุรกิจในด้านต่างๆ ภายใต้คาแนะนาเพื่อความปลอดภัยในห่วงโซ่ อุปทานฯ ตามประกาศกรมศุลกากรที่
12/2556
(6) มีสถานประกอบการที่เหมาะสม และสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(7) ไม่เคยถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ในช่วง 3 ปี
ย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร และเอกสารหรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครถือเป็นความลับ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 4 - 5 สิทธิประโยน์ของผู้ประกอบการมาตรฐานเออีโอ
ประเภท
สิทธิประโยชน์
1) ด้านพิธีการศุลกากร

ลักษณะสิทธิประโยชน์
กรณีนาของเข้า

รายละเอียดสิทธิประโยชน์
1) ยกเว้นการตรวจ (เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะ
เรื่ อ งก าหนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น หรื อ มี เ หตุ อั น ควร
สงสัย)
2) ได้รับบริการในช่องทางพิเศษ
3) ได้รับสิทธิเข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อยุติ
4) ให้ชักตัวอย่างและตรวจปล่อยไปก่อน
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ประเภท
สิทธิประโยชน์

ลักษณะสิทธิประโยชน์

กรณีส่งของออก

ส่ งข องก ลั บออกไป
(Re-export)

สิ น ค้ า ถ่ า ยล า / สิ น ค้ า
ผ่านแดน
การคืนอากรทั่วไป

2) ด้านภาษีอากร

การตรวจสอบหลักการ
ตรวจปล่ อ ย ณ สถาน
ประกอบการ
ก า ร คื น อ า ก ร ต า ม
มาตรา 19 ทวิ

รายละเอียดสิทธิประโยชน์
5) ไม่ต้องวางประกันด้านปริมาณ สาหรับของกอง
(Bulk Cargo)
1) ยกเว้นการตรวจ (เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะ
เรื่ อ งก าหนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น หรื อ มี เ หตุ อั น ควร
สงสัย)
2) ได้รับบริการในข่องทางพิเศษ
3) ยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก
4) ได้ รั บ การอ านวยความสะดวกจากความตกลง
ยอมรับร่วมกัน (MRA)
1) สินค้านาเข้าในอารักขาของศุลกากรที่ส่งออกทาง
ท่าอื่นที่มิใช่ท่าที่ได้นาเข้า ให้ชาระอากร 1 ใน 10
ส่วน แต่ไม่เกิน 1,000 บาทได้
2) ยกเว้ น การตรวจร่ ว มจากส านั ก สื บ สวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร (สสป.)
สามารถใช้ ก ารเป็ น ผู้ น าของเข้ า หรื อ ผู้ ส่ ง ของออก
ระดั บ มาตรฐานเออี โ อแทนการวางเงิ น หรื อ
หลักประกันของผู้ขอถ่ายลาได้
ได้รับการพิจารณาคืนอากรทั่วไปที่มีรายการสินค้าไม่
เกิน 50 รายการต่อใบขนสินค้า ภายใน 10 วันทาการ
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการนา
ของเข้าหรือส่งของออกย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับแต่วัน
นาของเข้าหรือส่งของออก
1) ได้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษด้ า นการลดอั ต ราอากร ตามที่
กระทรวงการคลังประกาศกาหนด สาหรับของที่
น าเข้ า มาเพื่ อ ผลิ ต ผสม ประกอบ บรรจุ เพื่ อ
ส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ
2) ได้รับสิทธิพิเศษด้านการคืนอากรตามมาตรา 19
ทวิ ดังนี้
ก. การขออนุ มั ติ ห ลั ก การทั่ ว ไป แล้ ว เสร็ จ
ภายใน 1 วัน
ข. เลือกวิธีการยื่นสูตรการผลิตได้
ค. ได้รับการอนุมัติคืนเงินอากร หรือ หนังสือ
ค้าประกันทันทีที่ยื่นใบขอคืนค่าภาษีอากร
และหนั ง สื อ ค้ าประกั น ส าหรั บ การ
ตรวจสอบชุ ด ค าขอคื น อากรที่ ไ ด้ รั บ การ
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ประเภท
สิทธิประโยชน์

ลักษณะสิทธิประโยชน์

ก า ร ช ด เ ช ย ค่ า ภ า ษี
อากร
คลังสินค้าทัณฑ์บน

เขตปลอดอากร
3) ด้านงานคดี

1) กรณีละเลยหรือฝ่า
ฝืนระเบียบที่กฎหมาย
กาหนดเกี่ยวกับพิธีการ
ศุลกากร หรือตรวจพบ
ความผิ ด ฐานส าแดง
เท็จ
2) กรณีกระทา
ความผิดฐานสาแดง
เท็จเกี่ยวกับการคืน
อากร

รายละเอียดสิทธิประโยชน์
อนุ มั ติ แ ล้ ว มี ก ารก าหนดระยะเวลา
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ สาหรับการตรวจสอบชุด
คาขอรับ เงิน ชดเชยค่า ภาษี อากร และจั ด พิม พ์บั ต ร
ภาษี
1) การขออนุมัติสูตรการผลิต สามารถเลือกวิธีการ
ยื่นสูตรการผลิตได้
2) การตรวจนับของคงเหลือ ปีเว้นปี
3) การตรวจสอบปิดงวดบัญชี แล้วเสร็จภายใน 45
วันทาการ
4) ได้รับการผ่อนผันการจัดส่งรายงานของที่นาเข้า
เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน และรายงานของที่นา
ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
5) การจัดส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงานประจา
งวดบัญชีให้จัดส่งเฉพาะรายงานของคงเหลือทุก
งวด 6 เดือน สาหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
โรงผลิ ต สิ น ค้ า ให้ จั ด ส่ ง แบบสรุ ป การใช้ วั ต ถุ ดิ บ
ประจางวดบัญชีเพิ่มเติม
1) การตรวจนับของคงเหลือ ปีละ 1 ครั้ง
2) ผ่อนผันการจัดส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ประจางวดบัญชี โดยให้จัดส่งทุกงวด 6 เดือน
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายประจ าจุ ด
ตรวจปล่อย เป็นผู้พิจารณาความผิดและสั่งคดีไปก่อน
ได้ ทั น ที ในกรณี ที่ ผู้ น าของเข้ า ผู้ ส่ ง ของออกระดั บ
มาตรฐานเออีโอยินยอมทาความตกลงเพื่อระงับคดีใน
ชั้นศุลกากรสาหรับความผิดดังกล่าว ทั้งนี้ การสั่งคดี
ใ ห้ ป รั บ หรื อผ่ อ นผั นก ารป รั บ ตา ม เก ณฑ์ กา ร
เปรียบเทียบงดการฟ้องร้องที่กรมศุกลกากรกาหนด
กรณีการกระทาความผิดฐานสาแดงเท็จเกี่ยวกับการ
คืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือประกาศกรมศุลกากร
ซึ่ ง ออกโดยอาศั ย อ านาจตามมาตรา 19 ทวิ และ
มาตรา 19 ตรี อั น ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ค่ า ภาษี อ ากร
ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่นๆและไม่เสียหายแก่ทาง
ราชการ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าจุ ด คื น อากรพิ จ ารณา
ความผิดและสั่งคดีไปก่อนได้ทันที
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ปัจจุบันมีประเทศที่ใช้ระดับมาตรฐานเออีโออย่างเต็มตัว ได้แก่ อัลจีเรีย อาร์เจนตินา แคนาดา จีน โคลัมเบีย
คอสตาริก้า สาธารณรัฐโดมินิกัน กัวเตมาลา ฮ่องกง อิสราเอล ญี่ปุ่น จอร์แดน เคนยา เกาหลีใต้ มาเลเซีย
เม็กซิโก นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แซมเบีย กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และ
ประเทศไทย
ประเทศที่เริ่มทาระดับมาตรฐานเออีโอ ได้แก่ บอสวานา ชิลี มาร์เซโดเนีย โมรอคโก เปรู ตูนีเซีย ตุรกี
อูกนั ดา
ประเทศยังไม่ได้ใช้ระดับมาตรฐานเออีโออย่างเป็นทางการ แต่ยอมรับในหลักการ ได้แก่ บราซิล
อียิปต์ เอลซัลวาดอร์ อินโดนีเซีย รวันดา เซเนกัล เซอร์เบีย แทนซาเนีย
4.5 ผลกระทบของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ต่อระบบศุลกากร
ของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
ในการนาเข้าของเพื่อใช้ในการจัดการประชุม แสดงสินค้า หรือนิทรรศการ ผู้ประกอบการสามารถ
เลือกการนาเข้าโดยใช้วิธีการดังนี้
(1) การนาเข้าโดยทาสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนกับกรมศุลกากรโดยตรง
ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้จัดนิทรรศการซึ่ง ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้านั้น ต้องเป็นของที่นาเข้ามาแสดง
เป็นการชั่วคราวในการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่จัดขึ้นภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ และของที่นาเข้ามานั้น ต้องไม่นาไปแจกหรือขายให้แก่ผู้เข้า
ชมงาน ทั้งนี้ ผู้นาเข้าต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งของกลับออกไป
ภายในระยะเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่นาเข้า
อย่างไรก็ตาม สิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจกหรือของแถมที่นามาใช้จัดนิทรรศการ ซึ่งจัดเป็นของใช้
สิ้นเปลือง (ใช้แล้วหมดไป) ผู้นาเข้าไม่ต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนแต่ต้องชาระอากรตามปกติ
ในการท าสั ญ ญาประกันและทั ณฑ์บนต่อกรมศุลกากร สามารถทาได้ทั้งเงินสดหรือใช้หนังสือค้า
ประกันจากธนาคารหรือหนังสือรับรองของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและสถานทูต (กรณีที่เป็นการนาเข้าโดย
หน่วยงานข้างต้น) เมื่อผู้นาเข้าได้ส่งของออกไปแล้ว ต้องนาหลักฐานการส่งออก เช่น สาเนาใบขนสินค้าขาออก
เป็นต้น มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อขอรับหลักประกันคืน
กรณีที่ผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด ผู้นาเข้าต้องชาระภาษี
อากร โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีผู้นาเข้าขอชาระค่าภาษีอากรก่อนวันที่สัญญาประกันและทัณฑ์บนจะหมดอายุ
กรณีนี้กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากรตามสภาพ ราคาและอัตราอากรที่เป็นอยู่ในวัน นาเข้า
รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมาย
2. กรณีผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปจนพ้นอายุสัญญาประกันและทัณฑ์บน
กรณีนก้ี รมศุลกากรจะบังคับตามสัญญาประกันและทัณฑ์บนทีท่ าให้ไว้ทง้ั หมด
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การทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนกับกรมศุลกากร มีรายละเอียดและขั้นตอนตามแผนภาพดังนี้
ภาพที่ 4 - 6 : การทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนกับกรมศุลกากร
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ภาพที่ 4 - 7 : การนาเข้าโดยใช้ระบบค้าประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet)
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เมื่อพิจารณาจากแผนผังขั้นตอนของทั้ง 2 วิธี จะเห็นว่าหากผู้ประกอบการนาเข้าโดยทาสัญญาค้า
ประกันและทัณฑ์บนกับกรมศุลกากรโดยตรงจะใช้เอกสารค่อนข้างมาก และมีขั้นตอนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับ
การนาเข้าโดยใช้ระบบค้าประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองวิธีต้องนาของส่งออกภายใน 6 เดือน
นับแต่วันที่นาเข้าเช่นเดียวกัน แต่ขั้นตอนและเอกสารที่น้อยกว่าทาให้วิธีการนาเข้าโดยใช้ระบบค้าประกัน เอ.
ที.เอ. คาร์เนท์ มีความสะดวกและรวดเร็วกว่ามาก
การใช้ระบบค้าประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ เป็น 1 ใน 2 ของระบบเอกสารค้าประกันการนาเข้า ส่งออก ภายใต้อนุสัญญาอิสตันบูล หรือชื่อเต็มว่า Convention on Temporary Admission ซึ่งมีประเทศ
ภาคีสมาชิกกว่า 64 ประเทศ โดยอนุสัญญาฯ ดังกล่าวกาหนดวิธีการนาเข้าโดยใช้การค้าประกันด้วยเอกสารไว้
ดังนี้
(1) C.P.D. Carnet (Carnet de Passages en Douane)
เป็นเอกสารซึ่งใช้ออกแทนใบขนสินค้าและเอกสารค้าประกันสาหรับการนาเข้าสินค้าชั่วคราว ออกโดย
Alliance Internationale de Tourisme (AlT) หรื อ Fédération Internationale de l’Automobile
(FIA) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานในประเทศไทยสามารถออกเอกสารให้ได้
(2) A.T.A. Carnet (Admission Temporaire)
เป็นเอกสารซึ่งใช้ออกแทนใบขนสินค้าและเอกสารค้าประกันสาหรับการนาเข้าสินค้าชั่วคราว รับรอง
โดยหอการค้านานาชาติ (International Bureau of Chambers of Commerce: IBCC) ซึ่งหอการค้า
ไทยเป็นสมาชิก โดยหอการค้าไทยรับเป็นหน่วยงานที่ออกเอกสารค้าประกันให้แก่ผู้ประกอบการ โดย
หอการค้าไทยได้ทาความตกลงกับกรมศุลกากรไว้
สินค้าที่อยู่ในข่ายที่สามารถใช้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ ได้แก่
(1) เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สาหรับการแพร่เสียงหรือการแพร่ภาพทางโทรทัศน์
(2) เครือ่ งมือสาหรับใช้ในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์
(3) เครือ่ งมือสาหรับใช้ในวิชาชีพอื่น ๆ เช่น
1) เครื่องมือใช้ในการสร้าง การทดสอบ การใช้งาน การตรวจสอบ การควบคุมการบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม เครื่องจักรโรงงาน พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
2) เครื่อ งมื อที่ จาเป็ นส าหรั บนักธุ รกิจ ที่ปรึก ษาเกี่ย วกับประสิท ธิภาพของธุร กิจผู้เ ชี่ยวชาญด้า น
ประสิทธิภาพการผลิต นักบัญชีและสมาชิกของวิชาชีพที่คล้ายคลึงกัน
3) เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทาการสารวจภูมิประเทศหรืองานสารวจทางภูมิศาสตร์
4) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จาเป็นสาหรับแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ การผดุงครรภ์
5) เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับผู้มีอาชีพให้ความบันเทิง คณะละคร และวงดนตรีออเคสตร้า รวมทั้ง
สิ่งของต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ ในการแสดงสาหรับสาธารณชนและที่ไม่ใช่สาธารณชน
(4) ของที่นาเข้ามาเพื่อนาออกแสดงหรือสาธิตในงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองานประชุม
(5) ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้เกี่ยวข้องกับการนาสินค้าต่างประเทศออกแสดงในงานนิทรรศการ งานแสดง
สินค้า หรืองานประชุม
(6) เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์การแปล เครื่องมือสาหรับการบันทึกเสียงและภาพยนตร์
เกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม สาหรับใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
(7) สินค้าตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ สาหรับแจกจ่ายฟรีให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ
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(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 อุปกรณ์ที่ไม่สามารถสาธิตได้โดยเพียงการ ดูจากตัวอย่างสินค้าหรือแคต
ตาล็อก
(14)เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องอะไหล่ของเครื่องมือ
ดังกล่าว
(15)เครื่องมือทางช่างที่ใช้บารุงรักษา ทดสอบ วัด หรือซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัย หรือ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์
อนึ่ง สินค้าที่กล่าวข้างต้นนั้น บางรายการมีข้อจากัดหรือมีข้อกาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไข
กากับไว้ด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณารายละเอียดได้จากอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ทั้งจะเห็นได้ว่าของที่
นาเข้ามาเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์อยู่ในขอบข่ายสินค้าที่ใช้ระบบค้าประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ ในการนาเข้าได้
โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนาเข้าจะต้องสมัครเป็นสมาชิกและทาประกันไว้กับหอการค้าไทย โดยเมื่ อจะ
นาเข้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้ประกอบการก็สามารถแสดงเอกสารค้าประกันต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรทีด่านที่นาเข้าโดยไม่ต้องใช้เอกสารปกติเหมือนการทาสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนทั่วไป
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเอ.ที.เอ คาร์ เนท์ ในการนาเข้าของ
เพื่อใช้ในการแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ โดยจะทาให้ประหยัดเวลาในการเดินพิธีการศุลกากรแบบปกติไป
ได้มาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย และทาให้ประเทศไทยมี
มาตรฐานการเดินพิธีการทางศุลกากรเพื่อการนาเข้าของสาหรับอุ ตสาหกรรมไมซ์ได้ทัดเทียมกับนานาชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการเป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของประชาคมอาเซียน (ASEAN) แต่อย่างไรก็
ตาม ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการบางประการที่เกี่ยวกับระบบ
เอ.ที.เอ คาร์เนท์ เช่น ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกันของระบบเอ.ที.เอ คาร์
เนท์ และการดาเนินพิธีการศุลกากร หรือปัญหาการอนุญาตของหน่วยงานราชการที่ยังไม่เชื่อมโยงกับระบบ
ศุลกากรอย่างสมบูรณ์ ทาให้เกิดความล่าช้าในการขออนุญาตซึ่งอาจทาให้เสียโอกาสทางธุรกิจได้
ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์
จึ ง ควรพั ฒ นาระบบพิ ธี ก ารทางศุ ล กากรและระบบการขออนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการต่างๆเพื่อการนาเข้าของสาหรับแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งหากสามารถ
สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องด้านการใช้ระบบเอ.ที.เอ คาร์เนท์ และการเดินพิธีการศุลกากรให้แก่
ผู้ประกอบการ ก็จะทาให้อุปสรรคด้านการนาเข้าของสาหรับแสดงสินค้าและนิทรรศการลดลงไปได้ อีกทั้งยัง
เป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่หน่วยงานที่อานวยความสะดวกคือกรมศุลกากรซึ่งดูแลควบคุมการผ่านเข้า - ออก
ของสินค้า และหอการค้าไทย ซึ่งเป็นผู้ควบคุมระบบเอ.ที.เอ คาร์เนท์ ด้วย
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4.6 โอกาสจากการใช้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติเรื่องการศุลกากรหลังการดาเนินงานอย่างเป็น
ทางการของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
เนื่องจากของที่นาเข้ามาในอุตสาหกรรมไมซ์ยังต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
กากับดูแล เช่นเดียวกับการนาเข้าของในวัตถุประสงค์อื่น ๆ แต่กระบวนการนาเข้าสาหรับของบางประเภท
หรือบางหน่วยงานอาจมีเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมยังถือว่าระบบการอนุญาต
ของหน่วยงานราชการซึ่งเป็นผู้อนุญาต/อนุมัติการนาเข้ากับระบบของกรมศุลกากรยังขาดความเชื่อมโยงกันอยู่
หากมีการดาเนินงานอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียนแล้ว ก็จะเกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงความร่วมมือทางด้านศุลกากรด้วย และด้วยศักยภาพของประเทศไทย
ตลอดจนมาตรฐานการควบคุ ม การน าเข้ าสิ นค้ าและผลิต ภัณ ฑ์ ที่เ ข้ม งวดของประเทศไทยซึ่ ง อยู่ ในระดั บ
มาตรฐานเที ย บเท่ า นานากั บ สากล จึ ง อาจเป็ น โอกาสอั น ดี ที่ ป ระเทศไทยจะใช้ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บทางด้ า น
ความก้าวหน้าของระบบศุลกากรไทยและพัฒนามาตรฐานการให้อนุญาตนาเข้าให้สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อดึงดูดนักลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค
อาเซียนได้ ทั้งนี้ จากการระดมสมองกลุ่มย่อย (Focus Group) ในหลายครั้งที่ผ่านมา มีข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการนาเข้าของสาหรับแสดงสินค้าและนิทรรศการ ดังนี้
(1) เสนอให้ส านักงานส่ งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพในการ
ประสานงานทาความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์กับหน่วยงานอื่นที่ควบคุมและ
อนุญาตการนาเข้า เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานภาครัฐยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่คุ้นเคย
กับอุตสาหกรรมไมซ์ จึงอาจทาให้การอนุญาตเกิดความล่าช้า
(2) เสนอให้นามาตรฐานการอนุญาตระดับนานาชาติมาใช้ประกอบคาขอเพื่อรับการอนุญาตนาเข้าของ
เพื่อแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยเฉพาะ เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาการอนุญ าตนาเข้า
กล่าวคือ หากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ผ่านมาตรฐานการรับรองระดับนานาชาติมาแล้ว (เช่น FDA:
Food and Drug Association ของสหรัฐอเมริกา) ผู้ประกอบการก็สามารถนาหลักฐานนั้นมาแสดง
เพื่อประกอบการพิจารณาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นของเจ้าหน้าที่
(3) เสนอให้น าโครงการผู้ ประกอบการระดั บ มาตรฐานเออี โ อ (Authorized Economic Operators:
AEOs) มาใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์
ดังนั้น หากสามารถปิดช่องว่างด้านความสะดวกในการขออนุญาตนาเข้าและการดาเนินพิธีการ
ต่างๆแล้ว ประเทศไทยก็จะเป็นจุดศูนย์กลางที่ดึงดูดนักลงทุนและผู้จัดงานแสดงสินค้ าและนิทรรศการใน
ภูมิภาคอาเซียนได้
4.6.1 วิเคราะห์ปัญหาตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม
4.6.6.1 ปัญหาการขออนุญาต
ในการประชุมระดมสมอง (Focus Group) มีผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาของการนาเข้าส่วน
ใหญ่ไม่ได้อยู่ที่พิธีการศุลกากร แต่มักมีปัญหาตั้งแต่ชั้นใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการเห็นว่าการขออนุญาตใช้
ระยะเวลานานและไม่แน่นอน ทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการนาเข้าของจึงควรมีระยะเวลาที่แน่นอนและ
รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนาเข้าของได้ทันเวลาจัดการประชุมหรือแสดงสินค้า อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันมีพระราชบัญญั ติอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้
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กาหนดให้แต่ ล ะหน่วยงานที่ มี ห น้าที่ พิจารณาออกใบอนุญ าตหรื อรับ แจ้ง จัด ทาคู่ มือประชาชน โดยระบุ
รายละเอี ย ดการขออนุ ญ าต รายการเอกสารและระยะเวลาการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ แ น่ ชั ด ทั้ ง นี้ ห าก
ผู้ประกอบการได้ยื่นเอกสารครบแล้วและเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถขอเอกสาร
เพิ่มเติมได้อีก และต้องพิจารณาไม่เกินกาหนดที่ระบุไว้ในคู่มือ จึงอาจกล่าวได้ว่า ในปั จจุบันผู้ประกอบการจะ
ได้รับความสะดวกสบายในการขออนุญาตหรือการแจ้งมากขึ้น
ปัญหาที่เกี่ยวกับการขออนุญาตสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีดังนี้
อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการหรือการอนุญาตสาหรับการนาเข้ายานยนต์เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์เป็นการ
เฉพาะ แต่จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ต้องการนารถยนต์ที่นาออกแสดงในงานแสดงสินค้า
หรือนิทรรศการออกจาหน่ายเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสาหรับการขนส่งค่อนข้างมาก
ดังนั้น นอกเหนือจากการเสียภาษีให้ถูกต้องแล้ว ผู้ประกอบการต้องดาเนินการขออนุญาตตามชนิด
ของรถยนต์แต่ละประเภทดังที่ได้นาเสนอในหัวข้อ 4.2 ข้างต้น
ในการนี้ คณะผู้วิจัยขอนาเสนอตัวอย่างการขอรับใบอนุญาตนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราช
กฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักรสาหรับการประกอบกิจการ
นาเข้าเฉพาะครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างข้อมูลหากต้องมีการจาหน่ายรถยนต์ภายหลังงานแสดงสินค้า
อย่างไรก็ตาม มีข้อพึงระวังว่าการนาเข้าเพื่อการจาหน่ายนี้ต้องขออนุญาตก่อนที่จะนารถยนต์นั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนั้นทางผู้ประกอบการต้องวางแผนมาล่วงหน้าว่าจะมีการจาหน่ายภายหลังงานแสดงสินค้า
หรือไม่ด้วย
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ภาพที่ 4 - 8 การขอรับใบอนุญาตนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักรสาหรับการประกอบกิจการนาเข้าเฉพาะครั้ง
คู่มือ 6 : การขอรั บใบอนุญาตนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ ต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานเข้ ามาเพื่อจาหน่ ายในราชอาณาจักรสาหรั บการประกอบกิจการนาเข้ าเฉพาะครั ง้

ยืน่ เอกสารที ่ ศูนย์บริ การ
ผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ
สานักงานมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร (กรณี
เอกสารไม่ครบถ้ วน จะทาข้ อตกลง
ให้ ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภายใน 5
วัน นับจากวันที่ยื่นคาขอ)

ผู้ประกอบการรับเอกสาร
อนุญาต

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
พิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบโรงงาน

พิจารณาอนุญาต
(คณะกรรมการมีมติ)

ที่มา : คณะนักวิจัย

ระยะเวลาการยื่นเอกสารจนถึงการอนุญาต : ประมาณ 26 วันทาการ
รายการเอกสารที่ใช้
(1) คาขอรับใบอนุญาตนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
เข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักรสาหรับการประกอบกิจการนาเข้าเฉพาะครั้ง ที่มีการลงนามโดยผู้
มีอานาจลงนามของผู้ยื่นคาขอ (แบบ มอ.5/1) (ฉบับจริง 1 ชุด, สาเนา 2 ชุด) (ภาคผนวก หน้า ซ.)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (สาเนา 2 ชุด)
(3) สาเนาหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี) (สาเนา 2 ชุด)
(4) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) (ฉบับจริง 1 ชุด)
(5) กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทจากัด (สาเนา 2
ชุด)
(6) สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (สาเนา 2 ชุด)
(7) สาเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) (สาเนา 2 ชุด)
(8) ซองขนาด A4 พร้อมจ่าหน้าซอง ชื่อที่อยู่ผู้ยื่นคาขอ
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2. อุตสาหกรรมสุขภาพ (Health and Wellness)
จากการศึกษาพบว่าของที่นาเข้ามาในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะถูกพิจารณาและควบคุมเป็นพิเศษโดย
หน่วยงานของรัฐ เนื่องจากสินค้าในกลุ่มนี้ มีผลโดยตรงต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน อย่างไรก็ตามมีการ
อนุญาตเฉพาะสาหรับการนาเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมไมซ์ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่ง พบปัญหา
ในทางปฏิบัติดังนี้
1) ความเข้าใจด้านการขออนุญาต
ดังที่กล่าวมาแล้วว่าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพเป็นสินค้าที่ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด
ดังนั้นการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และแม้จะมีการขออนุญาตเฉพาะ
สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์โดยใช้แบบฟอร์มและเอกสารประกอบตามที่กาหนดแล้ว ก็ยังมีสินค้าบางประเภทซึ่ง
ไม่อาจขออนุญาตนาเข้าโดยใช้รูปแบบการนาเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ได้ เนื่องจากด้วย
ธรรมชาติของตัวสินค้า หากไม่มีการควบคุมอย่างละเอียดรอบคอบ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ เช่น
เครื่องมือแพทย์บางชนิด เป็นต้น
จากการตรวจสอบกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับข้อมูล
ว่า การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ทั่วไปเพื่อเป็นตัวอย่างในการแสดงนิทรรศการ ได้รับการผ่อนผัน ไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 12 และไม่ต้องแจ้งรายการละเอียดตามมาตรา 16 โดยมีคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและ ที่ 510/2547 เรื่องมอบอานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจา
ด่านอาหารและเป็นผู้อนุญาตสาหรับการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยให้ใช้ แบบ บ.น.ท. 2 แทน อย่างไรก็ตาม
กรณีที่ผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขอผ่อนผันได้ อาจเป็นกรณีที่เครื่องมือแพทย์นั้นไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้ผ่อนผันได้ กล่าวคือต้องขออนุญาตตามปกติ ได้แก่ ถุงยางอนามัย , ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม,ชุดตรวจการ
ติดเชื้อเอชไอวี, เลนส์สัมผัส, เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบาบัด , เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย, เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย, เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกเพื่อเสริมหรือ
กระชับเต้านม, ถุงบรรจุโลหิต
2) ระยะเวลาการขออนุญาต
ปัญหาหลักของผู้ประกอบการคือ ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าจะมีการพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใด ทา
ให้ ห ลายครั้ ง การขออนุ ญ าตเกิ ด ความล่ า ช้ า จนท าให้ ไ ม่ ส ามารถน าเข้ า ของเพื่ อ ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า และ
นิทรรศการซึ่งมีระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นได้ทัน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มี พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานราชการจัดทาคู่มือประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมเอกสารที่
ถูกต้อง รวมถึงทราบถึงขั้นตอนการดาเนินการ และต้องดาเนินการอนุญาต/อนุมัติภายในเวลาที่กาหนดในคู่มือ
ประชาชนด้ ว ย อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ ส ามารถร้ อ งขอเอกสารที่ ไ ม่ จ าเป็ น เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
ประชาชน ทาให้จากนี้ไปผู้ประกอบการสามารถทราบและวางแผนการนาเข้าล่วงหน้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่
แล้ ว ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตเฉพาะส าหรั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ จ ะใช้ ร ะยะเวลาประมาณ 1 วั น ซึ่ ง จะท าให้
ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการได้ทันเวลาเริ่มงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการซึ่งมีระยะเวลาอันจากัด
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3. อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร (Food and Agribusiness)
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร ไม่มีการอนุญาตเฉพาะสาหรับกลุ่มไมซ์เช่นเดียวกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้นปัญหาสาคัญประการหนึ่งคือผู้ประกอบการต้องดาเนินการขออนุญาตตามขั้นตอน
ปกติซึ่งอาจใช้ระยะเวลาที่นานกว่าการพิจารณาอนุญาตสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ดังนั้นหากมีช่องทางการ
นาเข้าสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์โดยมีระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจน ก็จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการ
การนาเข้าได้ดียิ่งขี้น
4. อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่มีการอนุญาตการนาเข้าที่ชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์ของไมซ์ ทาให้
การนาเข้าของในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานมีความยุ่งยากมากและซั บซ้อนมาก เนื่องจากโดยปกติแล้วมีหน่วยงาน
ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้านการอนุญาตมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น หากมีการนาเข้าตัวอย่างหัวรถจักร เพื่อการ
จัดแสดงนิทรรศการ เป็นต้น กรณีนี้ผู้ประกอบการต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลด้านการขนส่ง
คือกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่ดูเรื่องมาตรการของวัสดุที่นามาประกอบรวมกันเป็นหัวรถจักร คือกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะสิ่ง อาจไม่สามารถนามารวบรวมเป็นคู่มือการนาเข้าได้ครบทุกกรณี
แต่หากแต่ละหน่วยงานมีการกาหนดขั้นตอนพื้นฐานสาหรับการนาเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ของไมซ์ กล่าวคือ หาก
วัตถุประสงค์การนาเข้าเป็นไปเพื่อการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ไม่ใช่เพื่อจาหน่าย อาจกาหนดขั้นตอน
การพิจารณาอนุญาตที่ ใ ช้ระยะเวลาน้อยกว่าการอนุญาตเพื่อจาหน่าย เช่น หากปกติแล้ว การนาเข้าเพื่ อ
จาหน่ายในประเทศต้องได้รับการอนุญาต/อนุมัติจากคณะกรรมการซึ่งอาจประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สาขาต่างๆ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่ต้องผลัดเปลี่ยนบ่อย (เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นต้น) อาจกาหนดให้
การอนุญาต/อนุมัติเพื่อวัตถุประสงค์ของไมซ์สามารถอนุญาต/อนุมัติโดยคณะอนุกรรมการ ซึ่งจะมีความ
คล่องตัวมากกว่า เป็นต้น
5. อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy)
จากการศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการ พบว่า ปัญหาสาหรับอุตสาหกรรมพลังงานคือ
ผู้ประกอบการอาจไม่ ทราบว่าองค์ประกอบของสินค้าที่นาเข้ามามีส่วนประกอบของวัสดุที่ต้องได้รับการ
อนุญาตจากหน่วยงานอื่นด้วย เช่น มีสารตะกั่วเจือปน, มีโลหะที่ต้องถูกควบคุม เป็นต้น
นอกจากนี้พบว่าการขออนุญาตนาเข้าซึ่งไม่มีการอนุญาตเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์กาหนดไว้
ต้อ งให้โ รงงานอุ ตสาหกรรมเป็น ผู้ ข ออนุญ าต ซึ่ ง ไม่ ตรงตามวัต ถุป ระสงค์ข องอุ ตสาหกรรมไมซ์ เ นื่อ งจาก
ผู้ประกอบการไม่มีพื้นที่โรงงานรวมถึงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดังนั้นจึงอาจผ่อนผันเอกสารที่ใช้
ยื่นคาขอโดยหากเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมไมซ์ อาจกาหนดให้ได้รับการผ่อนผันโดยไม่ต้อง
แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น
4.6.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
เอกสาร เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกเอกสาร ของที่นาเข้ามาภายใต้ระบบค้าประกัน
เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ ต้องส่งออกไปภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่นาเข้า แต่ต้ องไม่เกิน ระยะเวลาอายุของ เอ.ที.เอ.
คาร์เนท์ บางกรณีอาจไม่สอดคล้องกลับการจัดงานแสดงสินค้า เช่น งานมอเตอร์โชว์ และ งานมอเตอร์เอ็กซ์โป
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ซึ่งรวมแล้วจัดปีละ 2 ครั้ง และการส่งออกไปก่อนอาจทาให้เสียค่าใช้จ่าย และอาจต้องทาเอกสาร เอ.ที.เอ. คาร์
เนท์ใหม่
4.6.1.3 ปัญหาที่เกี่ยวกับสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บน (กรณีไม่ใช้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์)
หากผู้ประกอบการเลือกการสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนกับ กรมศุลกากรโดยตรง เมื่อนาของออก
ต้องขอคืนประกัน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่ประสบปัญหาการขอคืนประกัน (ส่วนใหญ่ใช้หนังสือค้า
ประกันจากธนาคาร หรือ Bank Guarantee) ซึ่งใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้แนะนาในการ
ประชุมระดมสมอง (Focus Group) ว่า หากผู้ประกอบการต้องรอนานผิดปกติ ผู้ประกอบการควรทาหนังสือ
ทวงถามไปที่ด่านศุลกากรที่วางประกันไว้
4.6.1.4 ปัญหาการนาของออก
จากการรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ พบว่าผู้ประกอบการจานวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การนาของส่งออกกลับ โดยผู้ประกอบการเข้าใจว่าของที่นาเข้ามาในอุตสาหกรรมไมซ์ไม่
สามารถจาหน่ายได้ ต้องส่งออกกลับเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว หากของที่นาเข้ามาในอุตสาหกรรมไมซ์แล้ว
ไม่ได้ส่งออกกลับภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้นาเข้าต้องชาระค่าภาษีอากรโดยคิดอัตราภาษีตามสภาพและ
อัตรา ณ วันที่นาเข้า หรือ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะบังคับเอากับสัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ทาไว้
4.7 บทสรุป
ระบบพิธีการศุลกากรไทยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งมีมาตรฐานตามอนุสัญญาอิสตัลบูลตลอดจน
การใช้ระบบค้าประกันเอ.ที.เอ คาร์เนท์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรม
ไมซ์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ดี ทาง
ปฏิบัติของผู้ประกอบการ ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคบางประการในการนาเข้าของเพื่อแสดงสินค้าและ
นิท รรศการ ซึ่ งหากสามารถสร้ างจุ ดศู นย์ ก ลางในการประสานงานด้ านการอนุ ญ าตนาเข้ า และผ่ อ นปรน
มาตรการการนาเข้าเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการได้แล้ว อุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทยย่อมสามารถเติบโตและเพิ่มมูลค่าการลงทุนและดึงดูดให้นักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวหันมาพิจารณา
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียนได้
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.1 ความสาคัญและศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์
อุตสาหกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และการ
จั ด งานแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions : MICE) หรื อ
อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอุตสาหกรรมภาคการบริการที่นานักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทยและสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศไทยมหาศาล มีบทบาทสาคัญในการกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม
ร้านอาหาร ศูนย์ประชุม ศูนย์จัดแสดงสินค้า เป็นต้น โดยปี พ.ศ. 2557 มีนักเดินทางไมซ์เข้าสู่ประเทศไทย
ทั้งสิ้น 919,164 คน และสร้างรายได้จานวน 80,800 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบรายได้ระหว่างนักเดินทาง
ไมซ์กับนักท่องเที่ ยวทั่วไปแล้ว พบว่า นักท่ องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมนานาชาติใน
ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูงกว่านักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วไปประมาณสองถึงสามเท่า (ไม่รวม
ค่าโดยสารเครื่องบิน)
การเติบโตของของอุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนช่วยอย่างสาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่วัดในรูปของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ม วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestics Product: GDP) เกิดการจ้างงานโดยที่กาลัง
แรงงานที่ทางานในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการทางานปกติ จากรายงาน
การศึกษาเรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สรุปได้ว่าปี พ.ศ.2558 อุตสาหกรรมไมซ์ เกิด การใช้จ่ายรวมประมาณ
222,712 ล้านบาท สร้างรายได้ใ นรูปภาษีใ ห้แก่รัฐ บาลรวมประมาณ 10,367 ล้านบาท มีส่วนสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรวมประมาณ 113,522 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน 164,427 คน
การทางานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการทางานของแรงงาน
โดยทั่วไป 2.1 เท่า
การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์นอกจากเกิดผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมแล้วยังส่งผลต่อ
โอกาสการสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Networking Opportunities) การสร้างการยอมรับและจดจาตราไทยแลนด์
(Branding of Thailand) การถ่ายทอดทักษะอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ผลลัพธ์ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นเหล่านี้นาไปสู่
การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มการประกอบธุ ร กิ จ ของประเทศที่ เ อื้ อ ต่ อ การน าไปสู่ ก ารเป็ น Trading Nation
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการหรือการแสดงสินค้า (Exhibition or Trade Fair)
สาหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมไมซ์ยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุน
หลากหลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบที่มี
เป้าหมายสาคัญ คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Common Market and Production Base)
ภายใต้การไหลเวียนของสินค้าและบริการที่ เสรีและสะดวกมากขึ้น การพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งด้านกายภาพ
และเชิงสถาบันของประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นโอกาสที่สนับสนุนเป้าหมายการเป็นผู้นาอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ภูมิภาคเอเชียของไทย
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่องหลาย ๆ ด้านที่ยังไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น การตรวจลงตราคนเข้าเมือง กฎหมาย ศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
กับการนาสินค้าเข้าสู่ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งข้อกาหนด ระเบียบ และขั้นตอนต่ าง ๆ ไม่เอื้ออานวยต่อการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น จุ ด หมายปลายทางของการจั ด กิ จ กรรมไมซ์ เ ท่ า ที่ ค วรและส่ ง ผลปั่ น ทอน
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ดังนั้นการส่งเสริม และพัฒนาให้อุตสาหกรรมไมซ์
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ขยายตัวและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการดาเนินธุรกิจไมซ์ สามารถแข่งขันได้ระดับภูมิภาคและระดับภาค
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้นลง โดยการศึกษาวิจัยรายละเอียดของการตรวจลงตรา
(Visa) ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิธีการศุลกากร (Customs) ที่เกี่ยวข้องกับการนาอุปกรณ์ สินค้าและสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ เข้ามาจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงระเบียบและพิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ ประกอบด้วย
1. เพื่อศึกษาวิจัยกฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้านการตรวจลงตรา (Visa) ที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางกลุ่มไมซ์
2. เพื่อศึกษาวิจัยกฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้านการนาของเข้ามาจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทย
3. เพื่อวิเคราะห์และสรุปวิธีการประยุกต์ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ที่ถูกต้องสาหรับผู้ประกอบการไมซ์
ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังต่อไปนี้
5.2 การพัฒนาระบบการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทย
การตรวจลงตรา (Visa) มีมิติเกี่ยวข้องกับความมั่นคง และการอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการ
ท่ อ งเที่ ย วของประเทศ นโยบายของประเทศไทยจึ ง ต้ อ งสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งการรั ก ษาความมั่ น คง
ภายในประเทศและการอานวยความสะดวกแก่นักเดินทาง นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 11 ด้าน
(รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา) นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนาภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว กาหนดว่า ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจลงตรา (Visa)
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) แก่นักท่องเที่ยวภายใต้ กรอบความตกลงการค้าเสรี หรือมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า และการลงทุ น ร่ ว มกั บ ประเทศไทย และมี ก ารยกเว้ น การตรวจลงตราให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเป้าหมาย โดยคนชาติของประเทศที่ได้รับอนุญาตให้พานักในราชอาณาจักรโดย
ไม่จาเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผ.30) ซึ่งมี 48
ประเทศ
อย่างไรก็ตามนโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติปี พ.ศ. 2557 ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการบริหาร
ราชการของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สกัดกั้น
อาชญากรต่างชาติที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และมุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศการปฏิบัติงานด้านการตรวจคนเข้าเมือง เพื่ออานวยความสะดวกต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
การตรวจลงตรา (Visa) เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ตั้งแต่กระทรวงการต่างประเทศที่มีอานาจในการ
พิจารณาเอกสารการตรวจลงตรา (Visa) ของนักเดินทางต่างชาติ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นหน้าด่าน
การให้บริการและคัดกรองนักเดินทางต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาใบอนุญาตประกอบอาชีพของนักเดินทางต่างชาติที่เข้า มาใน
ราชอาณาจักรไทยเพื่อวัตถุประสงค์การทางาน ตลอดจนกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอานาจสั่งการและการให้บัตร
ผ่านแดน (Border Pass) แก่นักเดินทางต่างชาติที่มี ภูมิลาเนาในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย ให้สามารถเดิน
ทางเข้าประเทศและพานักอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภท
การตรวจลงตรา ภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กาหนดการตรวจลงตรา (Visa) ไว้ 6 ประเภท
ได้แก่
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(1) การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
(2) การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)
(3) การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigration Visa)
(4) การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)
(5) การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)
(6) การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
การเลือกประเภทการตรวจลงตราต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ซึ่งการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อทากิจกรรมไมซ์มีวัตถุประสงค์การเดินทางสอดคล้องกับการตรวจลง
ตรา (Visa) 2 ประเภท คือ การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) และการตรวจลงตราประเภทคน
อยู่ชั่วคราว (Non-immigration Visa) เพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทางาน (รหัส B)
ภาครัฐตระหนักถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์โดยได้มีการบรรจุวาระการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวรวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งระบุถึงการ
พัฒนาระบบการอานวยความสะดวกแก่นักเดินทางไมซ์ โดยในเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) มีแนวทางปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ดังนี้
 ประกาศกรมการจั ด หางาน เรื่ อ ง กิ จ กรรมที่ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น การท างานตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ
กรณีนกั เดินทางต่างชาติเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทีม่ วี ตั ถุประสงค์เกีย่ วข้องกับ
(1) กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา
(2) กิจกรรมการเข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า
(3) กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมธุรกิจ หรือพบปะเจรจาธุรกิจ
(4) กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและวิชาการ
(5) กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค
(6) กิจกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า
(7) กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตน
กิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรมข้างต้นไม่ถือเป็นการทางานตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 ซึ่งถือเป็นการบรรเทาปัญหาของนักเดินทางไมซ์ที่อาจมีความสับสนในการเลือกประเภทการขอรับ
การตรวจลงตรา (Visa) ระหว่างการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) กับการตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigration Visa) เพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทางาน (รหัส B)
 ระบบ E-visa ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกแก่
นักเดินทางในการขอรับการตรวจลงตราทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-visa โดยนักเดินทางไม่จาเป็นต้องเดินทาง
มายังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เมื่อนักเดินทางถึงราชอาณาจักรไทย ระบบจะเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลยืนยันการได้รับอนุมัติการตรวจลงตรา นักเดินทางที่สามารถขอรับ E-Visa ต้องไม่เป็นผู้ถือหนังสือ
เดินทางที่ถือสัญชาติที่มีวิธีการพิจ ารณาเป็นพิเศษซึ่งเป็นระเบียบแยกแตกต่างการตรวจลงตราโดยทั่วไป
(กระทรวงการต่างประเทศ,หนังสือราชการ ที่ กต 0303/ว. 2451, 17 กุมภาพันธ์ 2547) ปัจจุบันระบบ E-visa
กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการ
 การเชื่อมโยงระบบตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger
5-3

Processing System: APPS) มีการใช้นาร่องในพื้นที่จานวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย โดยมีการเก็บค่าบริการ 35 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งคน ค่าบริการนี้ได้รวมไปกับค่าตั๋วเครื่องบิน
ซึ่งสายการบินเรียกเก็บจากผู้โดยสารแล้ว ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า(APPS) ทาให้เจ้าหน้าที่สาย
การบินสามารถตรวจสอบสถานะผู้โดยสาร ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน แบบตามเวลาจริง (real time) ว่าผู้โดยได้รับ
อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศปลายทางหรือไม่
เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( ASEAN Economic Community :AEC) เริ่มดาเนินการอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนย่อมจะเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลดี
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ประเทศไทยซึ่งได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ อยู่กึ่งกลางของอาเซียนและมีความ
เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น (Connectivity) ควรอาศัยโอกาสนี้ในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ไมซ์ของอาเซียน ยกระดับบทบาทของตนในการเสนอนโยบายที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ และเร่งแก้ปัญหา
อุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไมซ์และผู้เกี่ยวข้องเผชิญในปัจจุบัน ประกอบด้วย
(1) ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) เช่น ความสับสนของนักเดินทางไมซ์
ในการเลือกประเภทการขอรับการตรวจลงตรา (Visa)
(2) ปัญหากฎระเบียบเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) เช่น สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เรียกเอกสาร
เพิ่มเติมจากนักเดินทางนอกเหนือจากที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งนักเดินทางที่ประสบปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่
มักถือหนังสือเดินทางที่ถือสัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษตามระเบียบปฏิบัติการตรวจลงตรา (Visa)
ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางที่ถือสัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น อัฟกานิสถาน อินเดีย เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ผู้ประกอบการไมซ์หรือนักเดินทางไมซ์ยังไม่ได้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติการตรวจลงตรา (Visa) ให้กับผู้ถือ
หนังสือเดินทางที่ถือสัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นระเบียบปฏิบัติภายในของกระทรวง
การต่างประเทศ
การแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตรา (Visa)
อาทิ กรมการกงสุลและสานักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งต้องให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลและกาหนด
ประเภทเอกสารที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ของผู้ถือหนังสือเดินทางที่ถือสัญชาติ
ที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แก่นักเดินทางไมซ์ในการขอรับการตรวจลงตรา
(Visa)
5.3 การพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ไทย
5.3.1 แนวนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบศุลกากรของประเทศไทย
การเข้าเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกอนุสัญญาอิสตันบูล (Istanbul Convention) ของประเทศไทย ทาให้
ระยะเวลาและขั้นตอนการนาเข้าของธุรกิจไมซ์ลดลง กล่าวคือ ธุรกิจและผู้ประกอบการไทยสามารถนาเข้า
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อุปกรณ์และสินค้าสาหรับใช้ในงานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานแฟร์ และการประชุม ได้ชั่วคราว เนื่องจาก
อนุสัญญาอิสตันบูลจัดทาขึ้นเพื่อประสานงานการนาเข้าสินค้าชั่วคราว ช่วยย่นระยะเวลาการผ่านด่านศุลกากร
และลดขั้นตอนการนาสินค้าออกจากด่านศุลกากร ธุรกิจและผู้ประกอบการสามารถนาเข้าอุปกรณ์และสินค้า
อื่น ๆ ได้ชั่วคราว อาทิ ตัวอย่างสินค้า วัสดุในการโฆษณา และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สาหรับใช้ในการประชุม
และการแสดงสินค้าในประเทศสมาชิก รวมถึงการนาเข้าสินค้าซ้าภายใน 6 เดือนโดยไม่ต้องเสียภาษี
กรมศุ ล กากรได้ ป รั บ ปรุ ง ระเบี ย บพิ ธี ก ารศุ ล กากร ภายใต้ พิ ธี ก าร A.T.A. Carnet (Admission
Temporaire -Temporary Admission Carnet) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกพิธีการศุลกากร 2 วิธี คือ
การทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากร หรือการใช้เอกสาร A.T.A. Carnet เพื่อส่งเสริมและอานวย
ความสะดวก รวมทั้งยกเว้นอากรให้แก่ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยการนาเข้าสินค้ าชั่วคราวเพื่อนากลับออกไป จะได้รับยกเว้นค่าภาษีอากรทั้ งนี้แต่ละวิธีมีเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1.การทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากร
กรณีนาเข้ามาชั่วคราวสาหรับการประชุมระหว่างประเทศ
(1) เป็นของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานของ
รัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้รับรอง
หรือโดยหน่วยงานของเอกชนซึ่งการประชุมนั้นเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมหรือเทคโนโลยีของประเทศ
(2) เป็นของจาเป็นที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร บันทึกข้อมูลแบบพิมพ์
ของที่มีมูลค่าแต่ละชิ้นเพียงเล็กน้อย และจัดทาจนเห็นได้ว่าเพื่อแจกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ซึ่งเตรียมมาโดยเฉพาะสาหรับใช้หมดสิ้นไปในการประชุม เช่น วัสดุที่ใช้ในการแสดงหรือ
ทดลองประกอบการประชุมและมีปริมาณพอสมควร
(3) ของอื่นๆ นอกเหนือที่ระบุไว้ในข้อ (1) และ (2) ต้องส่งกลับออกไปภายใน 3 เดือน นับ
แต่วันนาเข้าโดยผู้นาของเข้าต้องทาสัญญาประกันทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรตามเงื่อนไขที่
กาหนด
(4) ผู้นาของเข้าจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราและ
กฎหมายว่าด้วยข้อห้าม ข้อกากัดในการนาของเข้ามาในราชอาณาจักร
(5) ผู้นาของเข้ายื่นบัญชีแสดงรายละเอียดและปริมาณดังกล่าวต่อสานักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากรที่นาของเข้าเพื่อพิจารณาอนุญาตตามควรแก่กรณีเป็นราย ๆ ไป
กรณีนาเข้ามาชั่วคราวสาหรับงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
(1) เป็นของที่นาเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่จัดขึ้น
ภายในประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นการทั่วไป
(2) ผู้นาเข้าจะต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งสินค้ากลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรตามเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด
(3) กรณีที่เห็นได้ชัดว่าของที่นาเข้ามาเป็นของใช้สิ้นเปลืองที่สามารถใช้หมดไปได้ในการจัด
งานแสดงสินค้า เช่น สิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจก หรือของแถม ผู้นาเข้าจะต้องชาระอากร
ตามปกติ
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2.การทาเอกสารคาประกัน A.T.A. Carnet หรือ เอ.ที.เอ คาร์เนท์1
สินค้าที่อยู่ในข่ายใช้ระบบ เอ.ที.เอ คาร์เนท์ ได้แก่
(1) เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สาหรับการแพร่เสียงหรือการแพร่ภาพทาง
โทรทัศน์
(2) เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์
(3) เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพอื่น ๆ เช่น
1) เครื่องมือใช้ในการสร้าง การทดสอบ การใช้งาน การตรวจสอบ การควบคุมการ
บารุงรักษาหรือซ่อมแซม เครื่องจักรโรงงาน พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
2) เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับนักธุรกิจ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการผลิต นักบัญชีแ ละสมาชิกของวิชาชีพที่คล้ายคลึง
กัน
3) เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทาการสารวจภูมิประเทศหรืองานสารวจ
ทางภูมิศาสตร์
4) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จาเป็นสาหรับแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ การผดุง
ครรภ์
5) เครื่องมื อที่ จ าเป็นสาหรับ ผู้มีอาชีพให้ค วามบันเทิง คณะละคร และวงดนตรี
ออเคสตร้า รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงสาหรับสาธารณชนและที่
ไม่ใช่สาธารณชน
(4) ของที่นาเข้ามาเพื่อนาออกแสดงหรือสาธิตในงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองาน
ประชุม
(6) ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้เกี่ยวข้องกับการนาสินค้าต่างประเทศออกแสดงในงานนิทรรศการ
งานแสดงสินค้า หรืองานประชุม
(7) เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์การแปล เครื่องมือสาหรับการบันทึกเสียง
และภาพยนตร์เกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม สาหรับใช้ในการประชุม
ระหว่างประเทศ
(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 ที่นาเข้ามาใช้ในการประชุมระหว่าง
ประเทศ
(12) ตัวอย่างสินค้าที่นาเข้ามาแสดงหรือสาธิตเพื่อชักชวนให้สั่งซื้อสินค้านั้น
(13) ฟิล์มภาพยนตร์โฆษณาโพสิทีฟขนาดไม่เกิน 16 มม.ที่มีภาพแสดงให้เห็นถึงลักษณะหรือ

1

เอกสารค้าประกัน A.T.A. Carnet หมายถึง เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า
ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสาหรับนากลับเข้ามา เอกสารผ่านแดนควบคุมการส่งของจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่ง
ภายในประเทศ และเป็นเอกสารค้าประกันค่าภาษีอากรสาหรับของที่นาเข้ามาชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญา A.T.A.Carnet

5-6

การทางานของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถสาธิตได้โดยเพียงการ ดูจาก
ตัวอย่างสินค้าหรือแคตตาล็อก
(14) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องอะไหล่
ของเครื่องมือดังกล่าว
(15) เครื่องมือทางช่างที่ใช้บารุงรักษา ทดสอบ วัด หรือซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้
ในการวิจัย หรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
5.3.2 ระบบศุลกากรการนาของเข้าอุตสาหกรรรมไมซ์ในสาขาอุตสาหกรรมสาคัญของไทย
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกส่งผลให้
ผู้จัดงานมักให้ความสนใจเข้ามาจัดงานไมซ์ ในประเทศ ประกอบกับประเทศไทยมีสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม
สาหรับธุรกิจและความเชี่ยวชาญในความต้องการทางธุรกิจนั้น ๆ รวมทั้งสามารถรองรับการจัดงานไมซ์ใน
หลายพื้นที่ ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้
5.3.2.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ชั้นนาของโลก เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก ให้
ความสนใจลงทุนผลิตยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ เพื่อจาหน่ายทั้ง
ภายในประเทศ และเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก โดยพื้นฐานไทยมีศักยภาพในการผลิต โดยมี
แรงงานฝีมือ และมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต รัฐบาลให้ความสาคัญ
กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์โดยได้กาหนดสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่เอื้อต่อการลงทุน นอกจากนั้น
ความได้เปรียบของตาแหน่งที่ตั้งยังเอื้อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าในภูมิภาค
ด้วยปัจจัยสนับสนุน ดังกล่าวทาให้ประเทศไทยได้ชื่อว่า เป็นฐานผลิตยานยนต์รายใหญ่ของโลก ไม่
เพียงแต่การให้ความสาคัญในฐานะของประเทศผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเท่านั้น ยังรวมถึงการจัดกิจกรรมไมซ์ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งพบว่ามีการจัดงานแสดงสินค้าที่สาคัญและเป็นงานที่สร้าง
มูลค่าการค้า คือ งานมอเตอร์โชว์ และงานมอเตอร์เอ็กซ์โป ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน
ด้านระบบศุลกากรการนาเข้าสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ มีหน่วยงานที่ผู้ประกอบการต้องติดต่อขอ
ใบอนุญาตประกอบด้วย
1) กรมการค้ า ต่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการน าเข้ า สิ น ค้ า ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งต้องขออนุญาตเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมาตรการควบคุมการนาเข้า ดังนี้
 รถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว (ไม่อนุญาตให้นาเข้าเพื่อมาจาหน่าย)
 รถยนต์ที่ใช้แล้ว (ไม่อนุญาตให้นาเข้าเพื่อมาจาหน่าย)
2) สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งกาหนดให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งนี้ผู้นาเข้าสินค้า
ยานยนต์เพื่ ออุตสาหกรรมไมซ์ต้องปฏิ บัติตามกฎระเบียบเดียวกัน กับผู้นาเข้ารถยนต์เพื่อการจาหน่ายใน
ประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิได้กาหนดระเบียบกฎเกณฑ์การนาเข้าเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์เป็นการเฉพาะ
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5.3.2.2 อุตสาหกรรมสุขภาพ (Health and Wellness)
อุตสาหกรรมสุขภาพเป็นอุตสาหกรรมที่มีทั้ งการผลิตและการบริการ โดยทั่วไปประกอบดวย 3 ธุรกิจ
หลัก คือ ธุรกิจบริการทางการแพทย ธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทย และธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ
ซึ่งไดแก บริการนวดไทยและสปา ที่สามารถนาทรัพยากรภาคเอกชนมาใชใหเกิดประโยชน รวมทั้งกอให้เกิด
รายไดตอเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน อุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน โดยในส่วน
ของธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพนั้น ส่วนใหญ่เป็นการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารเสริม เนื่องจากมี
แนวโน้มขยายตัวเติบโตได้ ดี เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงอายุทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศ กิจกรรมไมซ์ในอุตสาหกรรมสุขภาพมีการจัดงานอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี จัดในพื้นที่ขนาดเล็กกว่าและไม่จาเป็นต้องใช้พื้นที่ที่รองรับน้าหนักสินค้ามากนัก
ด้ า นระบบศุ ล กากรการน าเข้ า สิ น ค้ า อาหารเพื่ อ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ผู้ น าเข้ า ต้ อ งติ ด ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการนาเข้าอาหารซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกร
รมไมซ์สามารถขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาเป็นการเฉพาะเพื่อแสดงสินค้าโดยต้องปฎิบัติตามข้อพึง
ปฎิบัติที่อย.กาหนด
ส่วนการนาเข้ายา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการอนุญาตนาหรือ
สั่งยาเข้ามาในประเทศเพื่อการจัดนิทรรศการไว้โดยเฉพาะ โดยผู้ประกอบการต้องยื่นคาขอการอนุญาตนาเข้า
หรือสั่งยาเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการจัดนิทรรศการพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ณ ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการ
อาหารและยาแล้ว การนาเข้ายาและเคมีภัณฑ์บางชนิดต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าต่างประเทศด้วย
ส่ว นการนาเข้า เครื่อ งส าอาง ซึ่ ง ประกอบด้ วย เครื่อ งส าอางควบคุม พิเ ศษ เครื่อ งส าอางควบคุ ม
เครื่องสาอางทั่วไป สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ได้กาหนดกฎระเบียบและขั้นตอนสาหรับการ
นาเข้าเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์เป็นการเฉพาะ
ส่วนการนาเข้าเครื่องมื อแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคาสั่งมอบอานาจให้
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอานาจอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาด่า นอาหารและยาเป็นผู้
อนุญ าตสาหรับการนาเข้าเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องได้รับใบอนุญ าตและไม่ต้องแจ้งรายละเอียดเพื่อเป็น
ตัวอย่างหรือเพื่อใช้ในการแสดงนิทรรศการได้ แต่ไม่รวมเครื่องมือแพทย์ 9 ชนิด
5.3.2.3 อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร (Food and Agribusiness)
ประเทศไทยมีพื้นฐานจากภาคเกษตรเป็นรากฐานการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจ
การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม และแปรรูปเพิ่มอายุการเก็บสินค้าให้สามารถส่งออกไปยัง
ประเทศอื่ น ๆ ได้ ด้ ว ยความความได้ เ ปรี ย บในเรื่ อ งของฝี มื อ การท าอาหารของคนไทยและทรั พ ยากรที่
เอื้ออานวยให้ประเทศไทยสามารถเป็นครัวเอกที่ผลิตและสร้างสรรค์สินค้าอาหารที่ได้มาตรฐานระดับโลก และ
ยกระดับอาหารไทยให้เป็นอาหารที่ ได้รับการยอมรับในเวทีโลก นอกจากนี้การเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะส่งเสริมให้อาหารไทยมีความโดดเด่นมากขึ้น เนื่องจากมีศักยภาพสูงในการแข่งขันในตลาดอาเซียน
และปัจจัยแห่งความสาเร็จในอุตสาหกรรมอาหาร คือ ปริมาณวัตถุดิบมีเพียงพอและมีคุณภาพดี ทักษะความ
ชานาญของผู้ผลิต การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถแข่งขันทางราคาได้
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ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก(World Trade Organization :WTO) และลงนาม
ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับประเทศต่างๆที่ต้องกาหนดให้เปิดเสรีการค้าสินค้า
เกษตรและยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี แต่ในทางปฏิบัติการนาเข้าสินค้าเกษตรทั้งสินค้าขั้นต้น
ขั้นกลางและสินค้าสาเร็จยังต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกาหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้
นาเข้าได้เท่านั้น สินค้าที่ต้องขออนุญาตนาเข้าต่อกระทรวงพาณิชย์ประกอบด้วย หัวมันฝรั่ง หอมหัวใหญ่
กระเทียม มะพร้าว ลาไยอบแห้ง เมล็ดกาแฟ ชา พริกไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง เนื้อมะพร้าว
แห้ง เมล็ดพันธ์หัวหอมใหญ่ กากถั่วเหลือง เส้นไหมดิบ
นอกจากนั้นการนาเข้าปุ๋ยและวัตถุอันตรายบางชนิด ยังต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมวิชาการเกษตรและ
กรมปศุสัตว์ นอกจากนั้นการนาเข้าสัตว์น้าบางชนิดต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมประมง
5.3.2.4 อุตสาหกรรมโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure)
ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่ง มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวและบริการ
กอใหเกิดการเจริญเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความจาเป็นในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ประกอบด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง
ระหว่างกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเชื่อมโยงทางด้านการคมนาคมในประเทศเพื่อน
บ้านกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม หรือกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (Competitiveness) ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก การเชื่อมต่อการเดินทาง
และการขนส่ ง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการสาขาขนส่ ง เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น การ
ตั้งเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาค รวมถึงการเป็นศูนย์รวมการขนส่งสินค้า
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่ วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (Connectivity
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงที่พึ่งพาทางถนนเปนหลักไปใชรูปแบบการขนส่งที่ต้นทุนต่อหน่วยต่ากว่า
(Modal Shift) เชน การขนสงทางรถไฟ และการขนสงทางน้า โดยใหการขนสงทางถนนเป็นระบบสนับสนุน
(Feeder) ใหแกการขนสงทางรางและทางน้า หรือผลักดันใหการขนสงทางถนนเปนทางเลือกของการเดินทาง
ที่ตองการใชความเร็ว หรือการขนสงสินคาประเภทจากที่ถึงที่ (Door-to-Door) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้แนวทางการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพั ฒนาพลังงาน
ทางเลือก การกาหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในภาคการ
ขนส่งและการมีระบบการคมนาคมขนส่งที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ทั้งนี้ พบว่ากิจกรรมไมซ์ใน
อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่เป็นงานในรูปแบบการจัดประชุมหรือสัมมนา
การศึกษาวิจัยนี้ได้คัดเลือกกรณีศึกษาการนาเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ซึ่งผู้นาเข้าต้องยื่นขออนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเหมือนกับผู้นาเข้าทั่วไป
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5.3.2.5 อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy)
พลั ง งานมี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในหลากหลายธุ ร กิ จ ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เ ป็ น อุ ต สาหกรรม
เกี่ยวเนื่องที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา กระแสของการส่งเสริมการใช้
พลั ง งานสะอาดและพลั ง งานทดแทนเป็ น ที่ ส นใจอย่ า งมาก ท าให้ ธุ ร กิ จ พลั ง งานสะอาดเป็ น ธุ ร กิ จ ที่
ผู้ประกอบการหรือนักลงทุ นสนใจที่ จะลงทุน ซึ่งยังเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอีกด้วยและยังมีปัจจัยที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานให้มีการเติบโตมากกว่า
ปัจจุบันจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมไมซ์ในอุตสาหกรรมพลังงาน ส่วนใหญ่เป็น
งานในรูปแบบการจัดประชุมหรือสัมมนา
การน าเข้ า สิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมพลั ง งานต้ อ งยื่ น ขออนุ ญ าตต่ อ ส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ต้องยื่นขออนุญาตเหมือ นกับผู้นาเข้าสินค้ามาจาหน่วย
ในประเทศทั่วไป
5.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาระบบการตรวจลงตราหรือระบบวีซ่าเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์
การอานวยความสะดวกให้บุคคลเดินทางเข้าประเทศเป็นอานาจอธิปไตยที่ต้องพิจารณาอย่างรอบ
รอบทั้งมิติความมั่นคงของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ นโยบายการ
ยกเว้นวีซ่าเป็นนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การรวมตัวทางเศรษฐกิจระหว่ าง
ประเทศ และเป็นนโยบายต่างตอบแทนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาร่วมกัน
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาสาคัญของระบบวีซ่าสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เป็นปัญหาร่ วมของ
ระบบวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย ปัญหาที่สาคัญ คือ จานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
ประเทศไทยจานวนมาก ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสานักงานตรวจคนเข้า
เมื อ ง พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารของสนามบิ น ปั ญ หาเหล่ า นี้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การแก้ ไ ข
นอกจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศกาลังอยู่ระหว่างการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการพิจารณา
ออกวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ ทั้งการแจ้งข้อมูลการขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ (E-Visa)การจัดตั้งระบบศูนย์
ข้อมูลวีซ่า( Visa Data Center) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการออกวีซ่า (Visa) โดยสถานทูตและสถานกงสุล
ไทยประจาต่างประเทศ โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา (Visa Data Center) สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบ E-Visa ได้ ทั้งสองโครงการนี้เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถทาให้ระบบการให้บริการวีซ่า (Visa)
ของกระทรวงการต่างประเทศไทยมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
ระบบวีซ่าเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์มีดังต่อไปนี้
 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) ควรมีบทบาทรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์กรอกข้อมูลใบตม.6 ให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติของนักเดินทางกลุ่มไมซ์
เพื่อนาไปใช้ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
 การพัฒนา Application สาหรับ Smart phone เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ใช้ประโยชน์
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน).ควรจัดทา Application ให้
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นักเดินทางกลุ่มไมซ์สามารถดาวโหลด (Down load) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์
เป็นการเฉพาะ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลระบบการอานวยการเข้าเมือง MICE lane และระบบวีซ่าของประเทศไทย
5.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ระบบศุลกากรมีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ เนื่องจากกิจกรรมการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าต้องนาเข้า สินค้าหรือ ของจาก
ต่างประเทศ ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์จึงมีความสาคัญมากต่อความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์ ธนาคารโลกได้ศึกษาจัดทาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance
Index: LPI) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของของแต่ละประเทศ
โดยประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ พิธีศุลกากร (Customs) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การขนส่ง
ระหว่ า งประเทศ (International shipment) สมรรถนะผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นประเทศ (Logistics
competence) ระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า (Tracking and tracing) และการส่งมอบสินค้าตรงเวลา
(Timeliness)
ผลการประเมิ นประสิ ท ธิภาพด้านโลจิสติกส์ของไทยในปี 2557 พบว่าอยู่ในลาดับที่ 35 จาก 160
ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.43 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี ถือว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
อินโดนีเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่ยังเป็นรองสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลเซีย และจีน อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาจากการแบ่งกลุ่มตามระดับการประเมินแล้ ว พบว่าไทยอยู่ในกลุ่ม Consistent friendly ซึ่ง
เป็นระดับเดียวกับฟิลิป ปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียจัดอยู่ในกลุ่ม Logistic
Friendly ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ไทยในรายละเอียด พบว่าปัจจัย ที่มีประสิทธิภาพ
ค่อนข้างต่า ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับ พิธีการศุลกากร (3.21 คะแนน) รายงานของธนาคารโลกได้ให้เหตุผล
ประกอบการประเมินว่า ระบบศุลกากรไทยมีข้อจากัดด้านกฎหมาย กฎระเบียบ การตีความเพื่อบัง คับใช้
กฎหมายที่แตกต่างกัน ขั้นการตอนตรวจสอบมาตรฐานสินค้าก่อนอนุญาตนาเข้า มีหน่วยราชการเกี่ยวข้อง
หลายแห่ง ประเด็นด้านสมรรถนะของผู้ให้บริการในประเทศ (3.29 คะแนน) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ไทยเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มีเงินทุนหมุนเวียนจากัด และยังไม่มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่เป็นสากลมากนัก ส่งผลให้ขาดศักยภาพในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบริษัทข้าม
ชาติขนาดใหญ่
นอกจากรายงานของธนาคารโลกที่ได้ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาของระบบศุลากากรแล้ว ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนไทยได้สะท้อนมุมมองที่คล้ายกันเกี่ยวกับการนาของเข้าเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ว่า “ไมซ์โลจิสติกส์ มี
ขั้นตอนการดาเนินพิธีการศุลกากรที่ยุ่งยากกว่า การขนส่งโลจิสติกส์ทั่วไป เนื่องจากการขนส่งโลจิสติกส์ทั่วไป
นั้น ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์จะทาหน้าที่เฉพาะส่วนของการดาเนินพิธีการศุลกากร ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขอ
ใบอนุญาตในการนาเข้าสินค้า ยกตัวอย่างเช่น บริษัทนาเข้าสินค้าอาหารส่วนใหญ่จะขึ้นทะเบียนอาหารกับ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่แล้ว ดังนั้น การขอใบอนุญาตการนาเข้าสินค้า จะมีขั้นตอนที่ไม่
ยุ่งยากและเป็นระบบ แต่ถ้าเป็นการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อการแสดงสินค้า ธุรกิจสินค้าอาหารที่จะส่งสินค้าให้กับ
ธุรกิจขนส่ งโลจิสติกส์ เพื่อนาสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้ในงานแสดงสินค้า ส่วนใหญ่เป็นบริษัทใน
ต่างประเทศ ไม่มีตัวแทนในประเทศไทย ไม่ได้ขึ้น ทะเบียนอาหารกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดังนั้น ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์การแสดงสินค้าจะเป็นผู้ทาหน้าที่ขอใบอนุญาตนาเข้าสินค้าแทนให้กับธุรกิจสินค้า
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อาหารด้วย ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีระเบียบขั้นตอนพิเศษที่ชัดเจนเพื่อนาไปใช้ปฏิบัติสาหรับการนาสินค้าเข้า
มาในประเทศเพื่อใช้ในงานแสดงสินค้า โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ในกระบวนการนาเข้าสินค้า เพื่อใช้ในงานแสดง
สินค้าอาจจะต้องแสดงสินค้าตัวอย่าง มิเช่นนัน้ อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการขอใบอนุญาตนาเข้าครั้งนั้นได้”2
ด้วยการประเมินปัญหาทั้งจากการประมวลจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประเมินเชิงเปรียบเทียบ
ของธนาคารโลกและมุมมองของผู้ประกอบการ คณะนักวิจัย เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
ระบบศุลากากรดังต่อไปนี้
 การพัฒนากฎระเบียบสาหรับการนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์เป็นการเฉพาะ
ปัญหาการนาเข้าของเพื่อการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเป็นปัญหาเกี่ยวกับการอนุมัติ/ อนุญาต
ของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ควบคุมของชนิดนั้นโดยตรง กรมศุลกากรทาหน้าที่เป็นเพียงผู้ตรวจสอบว่าการนาเข้า
ของนั้นได้รับการอนุมั ติ/อนุญาตแล้วหรือไม่ กระบวนการเพื่อการขออนุญาตนาเข้าของส่วนใหญ่ ใช้เวลา
ค่อนข้างนาน เนื่องจากของหรือสินค้ามีกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมดูแ ล จึงอาจกล่าวได้ว่ากรมศุลกากรทา
หน้าที่เพียงผู้ตรวจสอบเมื่อของมาถึงด่านศุลกากรเท่านั้น แต่ความยุ่งยากมักเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการขอ
อนุ ญ าตแล้ ว กล่ า วคื อ ปั ญ หาหลั ก ของระบบการอนุ ญ าตส่ ว นใหญ่ มี ส าดหตุ จ ากหน่ ว ยงานราชการที่ ใ ห้
ความสาคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์มีน้อยมาก
หน่ ว ยงานราชการไทยยั ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ ฉพาะเพื่ อ รองรั บ ธุ ร กิ จ ไมซ์ การศึ ก ษา 5
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารและ
ธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมพลังงาน พบเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นที่
มีหลักเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับการขออนุญาตนาเข้าของเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์ คือ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อการอนุญาตรวมทั้งสิ้น 5 กรณี และอีก หนึ่ง หน่วยงานที่
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นกระบวนการสนับสนุนการนาเข้าของ ได้แก่ การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์ บนฯ ซึ่ง
ควบคุมโดยกรมศุลกากร ทั้งหมดนีส้ ามารถแยกเป็นรายใบอนุญาตได้ดังนี้
(1) การผลิตหรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าที่จาเป็น เพื่อจัดนิทรรศการ หรือเพื่อใช้ใน
การศึกษา วิจัย ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอใบรับแจ้งรายการละเอียด (กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์,อย.)
(2) การขอนาเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อการแสดงนิทรรศการ (อย.)
(3) การอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ หรือ น.ย.ม.3 (อย.)
(4) การขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.ย.)
(5) การขอหนังสืออนุญาตการนาหรือสั่งเครื่องสาอางสาเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่ มิใช่เพื่อขาย
แบบเฉพาะครั้ง (อย.)
(6) การจั ดตั้ งคลั งสิ นค้ า ทั ณ ฑ์บ นทั่ วไปส าหรั บจั ดแสดงสิน ค้า หรือ นิท รรศการ หรื อ คสท. (กรม
ศุลกากร)

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.),2558,บทสัมภาษณ์ คุณสุทธิชัย เตชนะรุ่งโรจน์กรรมการผู้จัดการบริษัท เอพีที
โชว์เฟรท (ประเทศไทย) จากัด,ใน MICE industry report 2015 ฉบับที่ 3
2
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การพัฒนากฎระเบียบการนาเข้าสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์สามารถดาเนินการได้ 3 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 การตราพระราชบัญญัติการอนุญาตนาสินค้าเข้าชั่วคราวเพื่อการจัดนิทรรศการและการ
แสดงสินค้า ระหว่างประเทศ สาระสาคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การกาหนดให้ศุลกากรมีอานาจ
อนุญาตให้นาเข้าสินค้าควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวเพื่อการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า
โดยผู้นาเข้าไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตการนาเข้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้ การนาเข้าสินค้า ภายใต้
กฎหมายฉบับนี้ ต้องเป็นการนาเข้าสินค้าภายใต้อนุสัญญาอิสตันบู ลซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 5
เมษายน พ.ศ.2550 เป็ นการน าเข้ า เพื่อ การจั ดงานแสดงสิ น ค้า ที่ จัด ขึ้ น ภายในประเทศไทย จัด แสดงใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คศท.) โดยมุ่งหมายให้ประชาชนทั่วไปได้ชม
และดู ต้องมีการแสดงป้ายหรือข้อความชัดเจนว่ายังไม่ได้รับ การตรวจสอบรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กาหนดเงื่อนไขการส่งกลับหรือทาลายภายในเวลาที่กาหนด ผู้นาเข้าได้ต้องเป็นผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operators : AEOs)
แนวทางที่ 2 การออกมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่มีอานาจออกใบอนุญาตการนาเข้าสินค้าควบคุม
ทุกชนิด ออกกฎระเบียบการนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
เหมือนกับกรณีที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกกฎระเบียบเป็นการนาเข้าชั่วคราวกรณีอาหาร
แนวทางที่ 3 สานักงานส่งเสริมการจัดนิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ (สสปน.)ประสานความ
ร่วมมือกับกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับออกใบอนุญาตนาเข้าสินค้าที่มีการควบคุมให้ออก
กฎระเบียบการออกใบอนุญาตเพื่อการนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อการจัดนิทรรศการ โดยมี ตัวอย่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดังนี้





กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

 การส่งเสริมจัดตังคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือ คสท.
ผลการศึกษาวิ จัย พบว่ า การส่ งเสริ มจัดตั้ง คลังสิ นค้าทัณ ฑ์บนทั่ว ไปสาหรับจัดแสดงสิน ค้าหรื อ
นิทรรศการ หรือ คสท.มีบทบาทสาคัญต่อการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก
ปัจจุบันประเทศไทยมี คสท.เพียง 5 แห่งเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
สานักงานส่งเสริมการจัดนิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ใน
การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ควรมีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นให้ ภาคเอกชนจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือ คสท.โดยเฉพาะการจัดตั้งในต่างจังหวัดที่สานักงาน
ส่งเสริมการจัดนิทรรศการและการประชุมแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ การส่งเสริมการจัดตั้ง
ควรเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการ เงื่อนไขการขอจัดตั้ง คสท. การผลักดันให้กิจการคสท.
ขนาดกลางเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุ นจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การมีแผนส่งเสริม
ไมซ์ซิตี้ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพที่ชัดเจนในระยะยาวจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้นักธุรกิจตัดสินใจลงทุน
กิจการคสท.ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้บุคลากรภาครัฐ
ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อการพัฒนา
ประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นพื้นฐานสาคัญต่อกาหนดนโยบายและมาตรการ การปฎิบัติงานที่
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุ ตสาหกรรมไมซ์ไทยซึ่งจะสนับสนุนให้ อุตสาหกรรมไมซ์เติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน จากการศึกษาวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐยังขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมไมซ์สานักงานส่งเสริมการจัดนิทรรศการและการประชุมแห่งชาติควรดาเนินภารกิจด้านการศึกษา
อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้ครอบคลุมทั้งระดับผู้กาหนด
นโยบาย ผู้บริหาร และผู้ ปฎิบัติงาน เนื้อหาหลักสูตรควรครอบคลุมความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมไทย การกระจายผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ความแตกต่างของนักเดินทางกลุ่มไมซ์กับนักท่องเที่ยวทั่วไป ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ์ รวมทั้งการศึกษาดูงานเพื่อ สร้างประสบการณ์จริง เพื่อให้บุค ลากรภาครัฐตระหนักถึงความสาคัญของ
อุตสาหกรรมไมซ์และเป็นพื้นฐานในการกาหนดกฎระเบียบและการให้บริการที่เหมาะสมต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไมซ์โลจิสติกส์
ผู้ใ ห้บริการไมซ์ โลจิสติกส์ มีบทบาทสาคัญ ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ จากการศึกษาวิจัยพบว่า
บุคลากรภาคเอกชนของบริษัทที่ให้บริการด้านการนาเข้าสินค้าเพื่อการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้ายัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การใช้ระบบค้าประกัน
(A.T.A. Carnet การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง การวางแผนโลจิสติกส์ สานักงานส่งเสริมการจัด
นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านไมซ์โลจิสติก์เป็นการเฉพาะ
 การพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าในอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ ข องการจั ด งาน
นิทรรศการ และการแสดงสิ นค้าในอุตสาหกรรมที่ สานักงานส่งเสริมการจัดนิทรรศการและการประชุม
แห่งชาติต้องการส่งเสริมซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหาร
และเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมพลั งงาน และอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน สสปน.ควรจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมไมซ์ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่จัดในประเทศไทยท โดยมุ่งเน้นข้อมูลจานวนผู้เข้าร่วมงานอย่างละเอียด
และมูลค่าการค้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตต่อไป

�����������������������������ธนาคารโลกได้มีการศึกษาจัดทาปร
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ภาคผนวก 3 - 1 ขั้นตอนและกระบวนการเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์

ก่อนเดินทาง

นักเดินทางกลุม่ 48 ประเทศ

นักเดินทางนอกกลุ่ม 48 ประเทศ

1 เขตเศรษฐกิจ

1 เขตเศรษฐกิจ

ขอ Visa Non
immigration “B”

ขอ Visa ณ สอท.
,สอญ.

ขอ VoA ได้เฉพาะ18 ประเทศ
1 เขตเศรษฐกิจ
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา หรือ ผู้จัดประชุมสัมมนานิทรรศการ ?
(เข้าข่ายการทางานตาม พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551) หรือไม่ ? )
เดินทางถึงประเทศไทย
เกณฑ์การทางาน
1.กิจกรรมนี้ได้รับยกเว้นตาม ประกาศกรมการจัดหางาน
2.มีรายได้...

ใช่

ไม่ใช่

กรอกใบ ตท. 10
อยูเ่ กิน
15 วัน

อยู่ ไม่ เกิน
15 วัน

ที่ด่านสุวรรณภูมิ

ภาคผนวก 4-1
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ อ.๑๒

คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว
เขียนที…
่ ………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………พ.ศ……
ขาพเจา …………………………………………… อายุ …………… ป สัญชาติ ………………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่……………………………………ออกให ณ………………………………………
อยูเลขที…
่ ………………ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………หมูท …
ี่ …………………
ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………
โทรศัพท ………………………………
ขอรับใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราวในนามของ…………
……………………………………………… โดยมี ………………………………………… เปนผูดําเนินกิจการ
(ชื่อผูขออนุญาต)

ณ สถานทีน่ ําเขา ชื่อ …………………………………………………………… อยูเลขที่……………………….
ตรอก/ซอย……………………………ถนน………………………หมูท…
ี่ …… ตําบล/แขวง ……………………
อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………โทรศัพท……………………………
และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ขออนุญาตนําเขาดังตอไปนี้
(๑) ชนิด………………………………………………………………………………………………
(๒) จํานวน …………………………………………………………………………………………
(๓) ระหวางวันที่ ……………………………………… ถึง ………………………………………
(๔) ความประสงคที่ขออนุญาต ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(ลายมือชื่อ) …………………………………… ผูยื่นคําขอ
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INVOICE

Shipper
address:

XXX CO., LTD.
00 xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
Tel: +00 00 000 00 00
Fax: +00 00 000 00 00
Email: info@xxx.com

Consignee
address:

4Y CO., LTD.
00 xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
Tel: Tel: +00 00 000 00 00
Fax: +00 00 000 00 00
Email: info@yy.com

NO.

PRODUCT
DESCRIPTION

Invoice No. : 00000000
Invoice date:
Country of origin:

WEIGHT
(g)

QUANTITY
(pcs.)

NET
WEIGHT
(g)

GROSS
WEIGHT
(g)

PRICE
($)

AMOUNT
($)

1

AAAAA

80

5

640

690

$ x.xx

$ x.xx

2

BBBBB

150

5

750

850

$ x.xx

$ x.xx

3

CCCCC

1000

2

2000

2200

$ x.xx

$ x.xx

4

DDDDD

50

10

500

550

$ x.xx

$ x.xx

22

3890

4290

TOTAL

$ xx.xx

Remarks: xxxxxxxxxxxxxxxx

Signature & Corporate Seal

ATTESTATION FOR EXPORATATION
Exporter declaration
Exporter:
XXX CO., LTD.

Country of production of goods :

Consignee:
4Y CO., LTD.

Country of destination :

For: Fairs & Events / Exhibition Department, For:
Mean of conveyance:
Invoice number: 00000000
Description of products:
AAAAA
80g
BBBBB
150g
CCCCC
1000g
DDDDD
50g
Gross mass (kg):
Net mass (kg):
Number and kind of package: Marks and batch numbers:
4.29 kg
3.89 kg
The undersigned confirms that:
- the above mentioned products are in compliance with the legal requirements of Switzerland
- these products can be freely sold and distributed in Switzerland
- these products are fit for human consumption and can be consumed without any danger for human life
- these products are not, to the present state of knowledge, harmful to human health
- the company that produced these goods has implemented a quality assurance system
Enclosures:
Name and function:
Place:
Date:
Signature:

Official authority attestation
The undersigned Official Food Law Enforcement Authority certifies that all food and their ingredients brought into circulation in must
be produced according to the food law. According to these regulations, food does not only have to be produced under faultless hygienic
conditions but above all may not contain any substances which could be harmful to health in character or amount. In this respect the
exporting company is under control by the official food law enforcement authorities
The head of the official authority:
Certificate No:
Place:
Date:
Signature and stamp:
TI000000

ภาคผนวก 4 - 2
แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเอง
สําหรับการอนุญาตนําหรือสัง่ ยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ(น.ย.ม.3)
สําหรับ ผู้รบั อนุญาต/ ผู้ยนื่ ขออนุญาต/ ผู้รบั มอบอํานาจ:
สําหรับผูร้ บั อนุญาต/
ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)..........................................................................
ผู้ยื่นขออนุญาต/
สําหรับผูต้ รวจรับ
ในนามของ.............................................................................................
ผูร้ บั มอบอํานาจ
คําขอ
เบอร์โทรศัพท์: ………………………..……..เบอร์โทรสาร:……………..………….
ตรวจสอบตัวเอง
E-mail address: …………………………………..…………………….……………..
เอกสาร
รายการเอกสาร
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
หมายเลข
1
หนังสือจากผู้ขออนุญาตแสดงรายละเอียด หน่วยงาน สถานที่
และเวลา ที่จะจัดนิทรรศการ (สําเนา 2 ชุด)
2
2.1 ผู้นําเข้าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังนี้ (ผู้บริหารสูงสุดลง
นาม)
- ผู้รับอนุญาตนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
- กระทรวง กรม ในหน้าทีป่ ้องกันบําบัดโรค หรือ
- สภากาชาดไทย หรือ
- องค์การเภสัชกรรม
- สมาคมหรือมูลนิธิที่เป็นนิติบุคคล หรือ
- ผูแ้ ทนทางการค้าของต่างประเทศ

3
4

5

6

2.2 คําสั่งการมอบหมายผู้ปฏิบัติราชการแทน กรณีที่
ผู้บริหารสูงสุดของ กระทรวง กรม ในหน้าทีป่ ้องกันบําบัดโรค
สภากาชาดไทย หรือ องค์การเภสัชกรรม มีการมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการแทนในหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องกับการนําหรือยาเข้า
มาในราชอาณาจักร (ถ้ามี) (สําเนา 2 ชุด)
แบบ น.ย.ม.3 ( จํานวน 2 ฉบับ พร้อมกับลงนามลายมือชื่อ
จริงทั้ง 2 ฉบับ)
ฉลากยาทุกขนาดบรรจุ จํานวน………รายการ ได้แก่ (สําเนา 2
ชุด)
4.1 ฉลากยา…………………………………………..…
4.2 ฉลากยา…………………………………………..…
เอกสารกํากับยา จํานวน………รายการ ได้แก่ (สําเนา 2 ชุด)
5.1 เอกสารกํากับยา……………………………….…
5.2 เอกสารกํากับยา…………………………….……
Certificate of Free Sale (สําเนา 2 ชุด)

7
8
*

หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รบั มอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ตัวจริง 1 ชุด)
แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลของไฟล์เอ็กเซลสําหรับระบบ Logistic
1 แผ่น
รับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ

หมายเหตุ 1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
2. เอกสารที่ยื่นจะต้องครบทุกรายการ มิฉะนัน้ จะไม่รับคําขอ
3. ให้เรียงลําดับตามหมายเลขเอกสาร
ผลการตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น โดยผูต้ รวจรับคําขอ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
กรณีไม่ผ่านให้แก้ไขดังนี้ (ระบุลําดับที่ของเอกสารที่จะขอเพิ่มเติม หรือระบุรายละเอียดที่ให้แก้ไข)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ:
1. ให้ผู้รบั อนุญาต/ผู้ยนื่ ขออนุญาต/ผู้รบั มอบอํานาจ ต้องยื่นหรือแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วน ภายในเวลา 15.30 น.
2. หากแก้ไขไม่ทนั ภายในวันยืน่ คําขอฯ ให้ออกเอกสาร “บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารทีต่ ้องยืน่
เพิ่มเติม”
ลงชื่อ ……….………………………………………

ลงชื่อรับทราบ…………………..………….…………..……

(...............................................................)

(...............................................................)

(ผู้ตรวจรับคําขอ)
วันที่............................. เวลา..........................

(ผู้รับอนุญาต/ผู้ยื่นขออนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ)
วันที่................................. เวลา.............................

สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร โดยผู้ตรวจรับตําขอ
รับคําขอ – ส่งให้กลุ่มงานฯ
แก้ไขจากผลเบื้องต้นแล้ว

ผ่าน – รับคําขอ
ไม่ผ่าน – คืนคําขอ
แก้ไขไม่ทันภายในวันที่ยื่นคําขอฯ ออก เอกสาร “บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม”

ลงชือ่ ……….………………………………………
(...............................................................)
(ผู้ตรวจรับคําขอ)
วันที่.............................

แบบ น.ย.ม.3
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คําขออนุญาตนําหรือสั่งยา

เลขรับที่………………………...
วันที่ ……………………………
ลงชื่อ …………………….ผูรับคําขอ

U แผนปจจุบัน
เขามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ
U แผนโบราณ

เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………….เดือน …………………….. พ.ศ. ……………….….
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………..………………ตําแหนง ………………………………
ชื่อผูขออนุญาต
U กระทรวง ………………..
U ทบวง ………………. U กรม ………………..
ในนามของ U สภากาชาดไทย
U องคการเภสัชกรรม
U ผูแทนทางการคาของประเทศ……… U สมาคม…………….. U มูลนิธิ………….…
U ผูรับอนุญาตผลิตยา
U ผูรับอนุญาตนําหรือสั่งยาฯ ณ สถานที่ชื่อ
…………………………………………………………….…...ใบอนุญาตเลขที่……………….…………
อยูเลขที่ ……………………………….ตรอก/ซอย……………….………………………...ถนน……………..……..………………………
หมูที่…………………………………ตําบล/แขวง………….………………..……….อําเภอ/เขต……………….……………………….…..
จังหวัด……………………………โทรศัพท……………………………….
มีความประสงคจะขออนุญาตนําหรือสั่งยาชื่อ………………………………..………………………………..…………………….
จํานวน………………เขามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการและขอรับรองวาจะไมนํายาทั้งหมดหรือแตบางสวนออกจําหนายโดย
เด็ดขาด พรอมกับจะสงหนังสือแสดงการนําหรือหรือสงกลับคืนใหกระทรวงสาธารณสุขทราบหรือยกใหกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ภายใน
1 เดือน นับแตวันแสดงนิทรรศการสิ้นสุดลง
รายละเอียดของยาที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
ปริมาณของวัตถุสวนประกอบของยาตองแจงเปนมาตราเมตริกหรือเปนรอยละใน 1 หนวย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
ขนาดบรรจุ
(รายละเอียดของการบรรจุ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย จํานวน 2 ชุด คือ
1. ฉลากทุกขนาดบรรจุ
2. เอกสารกํากับยา
3. หนังสือระบุหนวยงาน สถานที่ และเวลาที่จะจัดนิทรรศการ
4. Certificate of Free Sale
(ลายมือชื่อ) ………………………….ผูยื่นคําขอ
(……………………………)
หมายเหตุ.- ใสเครื่องหมาย  ลงในชอง U หนาขอความที่ตองการ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการกลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
โทร 0-2590-7422
ที่ สธ1007/ส/
วันที่ 27/02/58
เรื่อง
การขออนุญาตของ
บริษัท สุขสาอาง จากัด
รหัสผู้ประกอบการ
ชื่อผลิตภัณฑ์
BEAUTY SUN SCREEN
ประเภท
ครีมกันแดด
ชื่อผู้ผลิต
บริษัท สุขสาอาง จากัด
ประเทศที่ผลิต
ประเภทคาขอ

 ธส.1
 CFS
 แบบ จ.ค.
 เฉพาะครั้ง
 ฉลาก/โฆษณา
 CPO
 อื่นๆ……………………..
 COM
 CBSE

ใบควบคุมกระบวนการ

ส่วนที่ 1 การลงเลขรับ
เลขรับที่ ……………………………………………………………………..
ลงชื่อ …………………………………………………ผู้บันทึก
วันที่ ……………/………………/……………..
ส่วนที่ 3 เฉพาะกรณีประชุมคณะทางาน
ครั้งที่ ……………………………..
วันที่………./………./………
มติ c อนุมัติ
c แก้ไขก่อนอนุมัติ
c ไม่อนุมัติ
กรณีแก้ไขก่อนอนุมัติ
c แจ้งผู้ขอรับบริการวันที่ ……../….……/…………
c แก้ไขตามมติแล้วเมื่อวันที่ .……/………./……..
c ไม่ได้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด

ส่วนที่ 4 แบบแจ้ง/หนังสือ/ใบอนุญาต
1. เลขที่แบบแจ้ง/หนังสือ/ใบอนุญาต………………………….
2. จัดเก็บข้อมูลและพิมพ์โดย……………………………………….
3. ใช้กระดาษ Thai FDA A4 No. ……………………………..
ส่วนที่ 6 การรับคาขอคืน/รับแบบแจ้ง/หนังสืออนุญาต
c รับคาขอและเอกสารแนบคืน
c รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์จานวน……………...ชิ้นคืน
c รับใบรับแจ้ง/หนังสืออนุญาต
ลงชื่อ……………………………ผู้ขอรับบริการ วันที…่ …./……../……..

หมายเหตุ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่ 2 การพิจารณา
ผลการพิจารณาตามใบตรวจสอบรายละเอียดคาขอ
กรณีแบบ จ.ค.
กรณีคาขออื่นๆ

c รับ
c ถูกต้อง
c รอการประชุม

c ไม่รับ
c ไม่ถูกต้อง

ลงชื่อ………………………………
นักวิชาการผู้พิจารณา วันที่ ….…./.….…/………

ส่วนที่ 5 การอนุญาต
เรียน หัวหน้างาน Pre
โปรดลงนาม

c อนุญาต

ลงนามแล้ว

c ไม่อนุญาต
c เสนอ

ลงชื่อ ……………………………………..
นักวิชาการผู้พิจารณา
วันที่ ……../……………/…………

หัวหน้างาน Pre
วันที่……../…….../………

เรียน ผอ.กลุ่ม ส.
โปรดลงนาม
c โปรดเสนอ ผอ.สานักฯ
c

c

ลงนามแล้ว

โปรดเสนอผู้เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ …………………………………..
หัวหน้างาน Pre

ผอ.กลุ่ม ส.
วันที่ ……../………../……

วันที่……./…………./………….

ที่ สธ1007/ส/…………………….
เรียน

⃞ ผอ. สานักฯ

วันที่ ………/……../……….
ลงนามแล้ว

⃞ ผู้เชี่ยวชาญฯ
ลงชือ่

เพื่อโปรดลงนาม
………………………………………….

วันที่ ……./……../……..
F-C2-1 (0-28/04/58) หน้า 1/1
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เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

หนังสือคาร้องขอนาหรือสั่งเครื่องสาอางสาเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อขาย
แบบเฉพาะครั้ง
วันที่ 2 เดือน มีนาคม
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั /ห้าง/ร้าน)

.

บริษัท สุขสาอาง จากัด

อยู่เลขที่
47
ตรอก/ซอย
ประชาราษฎร์ 5
ถนน
หมู่ที่ ตาบล/แขวง
วงศ์สว่าง
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
10800 โทรศัพท์ (ที่ติดต่อ)
02-586-7444
ขอนาเข้าเครื่องสาอางเพื่อ
⃞

ตามสาเนาหลักฐานการนาเข้า คือ

พ.ศ. 2558

ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
วัตถุประสงค์อื่น คือ

ประชาราษฎร์
จังหวัด กรุงเทพฯ

ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์

⃞ สาเนาอินวอยซ์บริษัท
เลขที่
 สาเนาโพรฟอร์ม่าอินวอยซ์บริษัท
เลขที่
UT 20150305

วันที่
BODIBAS SDN
วันที่ 2 มีนาคม 2558

⃞ สาเนาเอกสารอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ของบริษัทชื่อ

เลขที่
จานวน 1
รายการ คือรายการที่
ผลิตโดยบริษัท (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)

วันที่
1
BODIBAS SDN

ผลิตจากประเทศ (ระบุเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)

MALAYSIA
ลงลายมือชื่อ

กัญญา ภานุมาศ
(

นางกัญญา ภานุมาศ

ผู้ยื่นขอ
)

---------------------------------------------------------------- -------------หมายเหตุ

1. ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่อง ⃞ หน้าข้อความที่ต้องการ
2. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก
F-C2-6 (0-28/04/58) หน้ า 1/2

พร้อมกับหนังสือคาร้องนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย คือ













หนังสือคาร้องขอจานวน 2 ชุด
สาเนาหลักฐานการนาเข้า อินวอยซ์ / โพรฟอร์มา่ อินวอยซ์ / เอกสารอื่น จานวน 2 ชุด
หนังสือจากผู้นาเข้าเพื่อชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจาเป็น และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา หรือหนังสือ
จากผู้เกี่ยวข้องว่านาเข้าเครื่องสาอางเพื่อการนั้น(แล้วแต่กรณี)
สาเนาเอกสารแจ้งสูตรส่วนผสม หรือหลักฐานที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
เอกสารหลักฐานการทดสอบ (protocol)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา)
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนการค้า หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบ
การค้า)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
หลักฐานการเป็นผูม้ ีอานาจดาเนินการ
เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
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แบบแจ้ งการ  ผลิต  นาเข้ า
เครื่องมือแพทย์ ทไี่ ด้ รับการยกเว้ น
ตามมาตรา 17(3)
เขียนที่
วันที่

แบบ จ.พ.ม.3

เลขรับที่ ……………………………………
วันที่ .......................................................
ผูร้ บั เรื่อง …………………………………..
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เดือน

. พ.ศ.

.
ข้าพเจ้า

เจ้าของกิจการ/ดาเนินการ
(ชื่อผูแ้ จ้ง)

ในนามของ
ตั้งอยูเ่ ลขที่
หมู่ที่
จังหวัด

ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง

ถนน
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
มีความประสงค์จะ  ผลิต  นาเข้าเครื่ องมือแพทย์ชื่อ

ประเภท
ชนิด
จานวน
เพื่อ  ใช้เฉพาะตัว  เป็ นตัวอย่าง  ใช้ในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ หรื อทดลองคุณภาพมาตรฐาน
และขอรับรองว่าจะไม่นาเครื่ องมือแพทย์ท้ งั หมดหรื อแต่บางส่วนออกจาหน่ายโดยเด็ดขาด
รายละเอียดของเครื่ องมือแพทย์ที่  ผลิต  นาเข้า
ข้อบ่งใช้และประโยชน์
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
(1) ฉลาก
(2) เอกสารกากับเครื่ องมือแพทย์ (ถ้ามี)
(3) รายละเอียดเครื่ องมือแพทย์แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
3.1 รายละเอียดของการใช้เครื่ องมือแพทย์เฉพาะตัว
3.2 รายละเอียดของการใช้เครื่ องมือแพทย์เพื่อเป็ นตัวอย่าง
3.3 รายละเอียดของการศึกษาวิจยั วิเคราะห์หรื อทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของเครื่ องมือแพทย์
(4) หลักฐานแสดงว่าเป็ นเจ้าของกิจการหรื อผูด้ าเนินกิจการ
(ลายมือชื่อ) ………………………………………. ผูแ้ จ้ง
(………………………………….)
หมายเหตุ : ใส่เครื่ องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการ
ที่ สธ 1002.
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุ ข
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ได้รับแจ้งรายการละเอียดของเครื่ องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่ องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 ไว้แล้ว
(ลายมือชื่อ) ………………………………………….

แบบ จ.พ.ม.3

แบบแจ้ งการ  ผลิต  นาเข้ า
เครื่องมือแพทย์ ทไี่ ด้ รับการยกเว้ น
ตามมาตรา 17(3)

เลขรับที่ ……………………………………
วันที่ .......................................................
ผูร้ บั เรื่อง …………………………………..
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เขียนที่ … บริ ษทั เครื่ องมือแพทย์ไทย จากัด...

วันที่…๙...เดือน……เมษายน…….พ.ศ…๒๕๕๘……
.
ข้าพเจ้า
ในนามของ
ตั้งอยูเ่ ลขที่
หมู่ที่
๙
จังหวัด

๙๙/๙

นาย เจริ ญ ฐานะดี
บริ ษทั เครื่ องมือแพทย์ไทย จากัด

เจ้าของกิจการ/ดาเนินการ

ตรอก/ซอย
ถนน
รังสิ ต-นครนายก.
ตาบล/แขวง
ลาดสวาย
อาเภอ/เขต
ลาลูกกา
ปทุมธานี
รหัสไปรษณี ย ์ ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์
๐-๒๖๗๕-๒๓๔๕
มีความประสงค์จะ  ผลิต  นาเข้าเครื่ องมือแพทย์ชื่อ Lumos® HIV 1/2 test

รหัสสิ นค้า CD7295 ผลิตโดย Magna Co., Ltd ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเภท
เพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่ างกาย
ชนิด ชุดตรวจเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคล แบบตรวจกรอง
จานวน
13 กล่อง (69 เทสต์/กล่อง)
เพื่อ  ใช้เฉพาะตัว  เป็ นตัวอย่าง  ใช้ในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ หรื อทดลองคุณภาพมาตรฐาน
และขอรับรองว่าจะไม่นาเครื่ องมือแพทย์ท้ งั หมดหรื อแต่บางส่วนออกจาหน่ายโดยเด็ดขาด
รายละเอียดของเครื่ องมือแพทย์ที่  ผลิต  นาเข้า
ข้อบ่งใช้และประโยชน์ ชุดตรวจเชิงคุณภาพ สาหรับตรวจ Anti HIV-1 และหรื อ Anti HIV-2 ในซีรัมหรื อพลาสมา เพื่อ
การวินิจฉัยรายบุคคล
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
(1) ฉลาก
(2) เอกสารกากับเครื่ องมือแพทย์ (ถ้ามี)
(3) รายละเอียดเครื่ องมือแพทย์แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
3.1 รายละเอียดของการใช้เครื่ องมือแพทย์เฉพาะตัว
3.2 รายละเอียดของการใช้เครื่ องมือแพทย์เพื่อเป็ นตัวอย่าง
3.3 รายละเอียดของการศึกษาวิจยั วิเคราะห์หรื อทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของเครื่ องมือแพทย์
(4) หลักฐานแสดงว่าเป็ นเจ้าของกิจการหรื อผูด้ าเนินกิจการ
(ลายมือชื่อ) ……............................. ผูแ้ จ้ง

( …นาย..เจริ ญ…ฐานะดี….. )

หมายเหตุ : ใส่เครื่ องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการ
ที่ สธ 1002.

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุ ข
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ได้รับแจ้งรายการละเอียดของเครื่ องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่ องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 ไว้แล้ว
(ลายมือชื่อ) ………………………………………….
ตาแหน่ง …………………………………………..
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คําขอจัดตัง คสท. ประกาศกรมศุลกากรที 23/2547

คําขอจัดตังคลังสินค้ าทัณฑ์ บนทัวไปสําหรั บจัดแสดงสินค้ าหรื อนิทรรศการ (คสท.)
เขียนที…………………………………
วันที…………เดือน………………..พ.ศ……….
เรื อง การขอจัดตังคลังสินค้ าทัณฑ์บนทัวไปสําหรับจัดแสดงสินค้ าหรื อนิทรรศการ (คสท.)
เรี ยน อธิบดีกรมศุลกากร
สิงทีส่งมาด้ วย เอกสารประกอบการพิจารณา จํานวน…………รายการ
ด้ วยข้ าพเจ้ า (ชือนิตบิ คุ คล)………………………………………………………..
โดย……………………………………………..ตําแหน่ง…………………………………………..
สํานักงานตังอยูเ่ ลขที…………..ถนน……………………….ตําบล/แขวง………………………….
อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………………………….โทรศัพท์…………………...
มีความประสงค์ขอจัดตังคลังสินค้ าทัณฑ์บนทัวไปสําหรับจัดแสดงสินค้ าหรื อนิทรรศการ (คสท.)
จํานวนพืนที……………….……สถานทีตังอยูเ่ ลขที………………ถนน…………………………..
ตําบล/แขวง…………..……..…อําเภอ/เขต……………..…………จังหวัด………………………..
ซึงตังอยูใ่ กล้ กบั
ท่า หรื อ
ที หรื อ
สนามบินศุลกากร…………………..
1. ข้ าพเจ้ า (ชือนิตบิ คุ คล)…………………………………………………………
ก่อตังเมือวันที………เดือน……………..พ.ศ………..ประกอบ
กิจการ…………………………….…………………………………………………………………
2. สิทธิในสถานทีทีขอจัดตัง
2.1 เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ;ในทีดินโฉนดเลขที…………………………………….
2.2 เป็ นผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญา………………………………………
ลงวันที…………เดือน…………………….พ.ศ………….
3. ทุนจดทะเบียน
3.1 ทุนจดทะเบียน……………………….หุ้น ๆ ละ……………………..บาท
รวม…………………………………บาท
3.2 หุ้นทีชําระแล้ วจํานวน…………………หุ้น ๆ ละ……………………บาท
รวม…………………………………บาท

-24. ผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นทีถือ
4.1 ผู้ถือหุ้นทีมีสญ
ั ชาติไทย จํานวน………….ราย รวม……………หุ้น/บาท
4.2 ผู้ถือหุ้นทีมีสญ
ั ชาติไทย จํานวน………….ราย รวม……………หุ้น/บาท
5. ระบบการดําเนินการด้ านพิธีการศุลกากร
5.1 ดําเนินการโดยพนักงานของตนเอง
5.2 ว่าจ้ างบุคคลภายนอก
6. วิธีเก็บรักษาของระบบความปลอดภัยใน คสท. (ให้ จดั ทําเป็ นเอกสาร
ชีแจงแนบ)
6.1 วิธีการดําเนินการเก็บรักษาของใน คสท.
6.2 เงือนไขในการเก็บรักษาและเอาของออกจาก คสท.
6.3 ระบบควบคุมของใน คสท.
6.4 ระบบการขนส่งของเพือนําเข้ าในหรื ออกจาก คสท.
7. อุปกรณ์และเครื องมือใช้ สําหรับ คสท. (ให้ จดั ทําเป็ นเอกสารชีแจงแนบ)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า เมือได้ รับอนุญาตให้ จดั ตัง คสท. ตามคําขอนีแล้ วข้ าพเจ้ า
จะดําเนินการก่อสร้ างตามแบบแปลนแผนผังทีกรมศุลกากรรับรองและแนะนําให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน…….…ปี …….…เดือน…….….วัน นับตังแต่วนั ทีได้ รับอนุญาตและจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้ วยศุลกากร ระเบียบ ข้ อบังคับทีกรมศุลกากรกําหนด และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับการ
ศุลกากร รวมตลอดถึงสัญญาประกันและทัณฑ์บนทีให้ ไว้ ตอ่ กรมศุลกากรโดยเคร่งครัด หากมีการ
ฝ่ าฝื นข้ าพเจ้ ายินยอมให้ กรมศุลกากรยกเลิกการอนุมตั ใิ ห้ จดั ตัง คสท. หรื อพิจารณาดําเนินการ
ตามทีเห็นสมควร
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ………………………………
(………………………………)
ประทับตรานิตบิ คุ คล
หมายเหตุ คําขอทังสองแผ่นนี ให้ ใช้ กระดาษของผู้ร้องขอได้ แต่ต้องไม่เปลียนข้ อความอันเป็ นสาระสําคัญ
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บรรณานุกรม
http://www.businesseventsthailand.com/
http://internet1.customs.go.th/ext/Formality/AtaCarnet.jsp
http://internet1.customs.go.th
www.thailandexhibition.com/
Roanoke Trade, a division of Roanoke Insurance Groupd., A Guide to the ATA Carnet, June 2014
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง, คู่มือสาหรับประชาชน : การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้า
หรือนิทรรศการ (คสท.) - ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือ
นิทรรศการ (คสท.), www.info.go.th, 2558
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สานักการค้าบริการและการลงทุน. พฤศจิกายน 2554. บทความเรื่อง
ศักยภาพและสถานะความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เข้าถึงได้ที่
http://www.thaifta.com/thaifta/portals/0/compet_tour.pdf
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 2557. แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารในปี 2557. วารสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี
ที่ 56 ฉบับเดือนมีนาคม – เมษายน 2557 เข้าถึงได้ที่
http://dip.go.th/Portals/0/Tipmontha/eJournal/march_april2014.pdf
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือการขอผ่อนผัน
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ กรณีเครื่องมือแพทย์ทั่วไป : เครื่องมือแพทย์ที่ไม่เข้าข่ายตามที่ประกาศในพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (1) (2), สานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระ
บรมราชูปถัมภ์, กันยายน 2556
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2554. โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภายใต้แผนกลยุทธ์
การวิจัยและพัฒนา สวทช. ระยะที่ 2 พ.ศ. 2554-2559 (Strategic Planning Alliance II: SPA II).
กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. ม.ป.ป.. การศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
เล่ม 2.
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. 2553. วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน.
สานักการค้าบริการและการลงทุน. พฤศจิกายน 2554. บทความเรื่อง สถานะความพร้อมธุรกิจบริการสาขา
สุขภาพและวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง สืบค้นที่ http://www.thaifta.com/thaifta/portals/0/compet_health.pdf
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. ข่าวสาหรับสื่อมวลชน ศูนย์บริการลงทุน วันที่ 24 ตุลาคม 2555. BOI
วางเป้า 5 ปี เน้นอุตสาหกรรมเเห่งอนาคต เดินหน้าปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน
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สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. 2555. บีโอไอปรับกลยุทธ์เชิงรุก...โมเดลใหม่เน้าอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต สืบค้นที่ http://www.ic.or.th/enews/2013/1/pdf/highlight_issues.pdf
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ. สิงหาคม 2558.
วาระพัฒนาที่ 2 แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สืบค้นที่
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/parcy/064.pdf
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สรุปสาระสาคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 สืบค้นที่
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/SummaryPlan11_thai.pdf
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. 2557. ข่าววันที่ 23 กันยายน 2557 ข่าวสาหรับ เรื่อง บีโอไอคลอด
ประกาศฉบับแรก ปี 57 ยุครัฐบาล ประยุทธ์ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สืบค้น
ที่ http://www.boi.go.th/upload/content/ข่าวมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต_25875.pdf
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือการแจ้งรายละเอียดเครื่องสาอางควบคุม,
สานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, กันยายน 2556
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, คู่มือการขอรับใบอนุญาต, พิมพ์ครั้งที่ 2
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือสาหรับประชาชน : การอนุญาตนาหรือสั่งยา
เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ (น.ย.ม.3), www.info.go.th, 2558
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือสาหรับประชาชน : การขอนาเข้าวัตถุอันตราย
ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อการแสดงนิทรรศการ, www.info.go.th , 2558
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือสาหรับประชาชน : การผลิต หรือนาเข้า
เครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าที่จาเป็น เพื่อจัดนิทรรศการ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาต หรือขอใบรับแจ้งรายการละเอียด, www.info.go.th, 2558
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือสาหรับประชาชน : การขอหนังสืออนุญาตการ
นาหรือสั่งเครื่องสาอางสาเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อขายแบบเฉพาะครั้ง, www.info.go.th, 2558
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การสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเรื่องระบบวีซ่าและระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่ งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ ไทย”

การประชุม เรื่อง “การพัฒนาระบบวีซ่าและระบบศุลกากร
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”
วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
จัดโดย สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
พิธีเปิด
นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ ผู้อานวยการฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ สสปน. เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา
โดยชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ สสปน. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งการลดอุปสรรคที่มีอยู่ ใน
อุตสาหกรรม เช่น ระบบวีซ่า และการศุลกากร จะสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไมซ์ให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นของอุตสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศ
สรุปผลการนาเสนอผลการศึกษาวิจัยขั้นต้น
เรื่อง “การพัฒนาระบบวีซ่า (Visa) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ไทย” โดยนายวิมล ปั้นคงและนางสาวปภาวดี ธโนดมเดช จาก ITD
นายวิมล ปั้นคงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ว่า อุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น คู่แข่งสาคัญ ของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศอาเซียน
ได้แก่ สิงคโปร์และมาเลเซีย นอกจากนี้ นักเดินทางกลุ่มไมซ์ แม้จะมีจานวนน้อยกว่านักเดินทางกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อ
การพักผ่อน (leisure traveler) แต่เป็นนักเดินทางที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีการใช้จ่ายในประเทศสูงกว่ากลุ่มอื่น
นางสาวปภาวดี ธโนดมเดช กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานเรื่องวีซ่า โดยชี้ให้เห็นว่า แต่ละประเทศมีอานาจ
อธิปไตยในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลใดเดินทางเข้าประเทศ เพราะการเข้ามาของชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะใน
ฐานะนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ ดังนั้ นแต่ละประเทศจึงมีการประเมิน
คุณภาพของนักเดินทางจากระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศ ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน หรือการ
ส่งเสริมการการท่องเที่ยว ก่อนที่จะยกเว้นหรือให้วีซ่า เพื่อเดินทางเข้าประเทศ นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่ประเทศทา
ความตกลงเพื่อยกเว้นวีซ่าระหว่างกัน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักต่างตอบแทน
สาหรับนักเดินทางที่เข้ามาทากิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย จะประกอบไปด้วย การเดินทางเพื่อประชุม
บริ ษั ท (Meeting) การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล (Incentive) การเข้ า ร่ ว มงานประชุ ม นานาชาติ
(Convention) และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติ (Exhibition) ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางเข้าประเทศไทยของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จะเกี่ยวข้องกับวีซ่า 2 ประเภท คือ วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่ า
Business ทาให้นักเดินทางไมซ์เกิดความไม่แน่ใจในการเลือกประเภทวีซ่าที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งตาม
ประกาศของกรมการจัดหางาน เรื่อง กิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการทางานตามพระราชบัญญัติการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 ระบุว่า (1) กิจกรรมเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา (2) กิจกรรมการ
สานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์ การมหาชน)
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การสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเรื่องระบบวีซ่าและระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่ งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ ไทย”

เข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า (3) กิจกรรมการเข้ามาเยี่ยมชมธุรกิจ หรือพบปะเจรจาธุรกิจ (4)
กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและวิชา (5) กิจกรรมการเข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมและสัมมนา
ทางเทคนิค (6) กิจกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า (7) กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของ
ตน ไม่ถือเป็นการทางานตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ดังนั้น นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ จึงไม่ถือเป็นการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ สามารถ
ขอวีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศไทย ณ สถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทย ณ ประเทศที่
ตนพานักอยู่ ทั้งนี้ ตามระเบียบของกรมการกงสุล มีการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับนักเดินทางจาก สาหรับประเทศ
น อ ก ก ลุ่ ม 49 ป ร ะ เ ท ศ มี 19 ป ร ะ เ ท ศ ที่ ส า ม า ร ถ ข อ Visa on arrival ณ ด่ า น สุ ว ร ร ณ ภู มิ

สาหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เข้ามาในฐานะผู้จัดกิจกรรมไมซ์ อาทิ ผู้จัดแสดงสินค้า ช่างเทคนิค รวมถึงผู้มี
รายได้จากการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย จัดเป็นผู้เข้าทาประกอบกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศ จึงต้องขอ
Visa Non-Immigration B ณ สถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทย ณ ประเทศที่ตนพานักอยู่ โดยมี
รายละเอียดเอกสารที่ต้องยื่นประกอบจะปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทย
และเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ หากผู้จัดกิจกรรมไมซ์พานักอยู่ในประเทศไทยไม่เกิน
15 วัน
สานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์ การมหาชน)
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ปัจจุบัน ภาครัฐให้การส่งเสริมการอานวยความสะดวกด้านวีซ่า แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้า
ประเทศไทย ซึ่งไม่จากัดเฉพาะนักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. E-Visa โดยกรมการกงสุล เป็นการจัดเก็บข้อมูลวีซ่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยง
กับการพัฒนาระบบ Visa Data Center ของสถานทูตและสถานกงสุลไทยประจาต่างประเทศ
2. Online Application for visa on arrival โดยกรมการกงสุลและสานักงานตรวจคนเข้าเมื อง ซึ่ ง
อานวยความสะดวกแก่นักเดินทางที่ขอ visa on arrival โดยสามารถกรอกใบคาร้องขอวีซ่าผ่านทาง
เว็บไซต์ ทาให้ประหยัดเวลาในการดาเนินการ ณ ด่านสุวรรณภูมิ
3. Auto Channel ปัจจุบันเป็นการอานวยความสะดวกแก่นักเดินทางไทย แต่จะมีการขยายให้แ ก่
ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
4. Advance Passenger Processing System (APPS) เป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวจากประเทศต้น
ทาง ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ หรือมีรายชื่ออยู่ใน Blacklist ตามฐานข้อมูล
ประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ในโอกาสเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 อาเซียนมีการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเสรีของ
บุคคล ได้แก่ ASEAN Single Common Visa ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดาเนินการ เนื่องจากประเทศสมาชิก
อาเซียนมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ตามความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-อิรวดี-เจ้าพระยา (ACMECS)
ซึ่งมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนามมีข้อตกลงร่วมกันในการใช้ระบบ
ACMECS Single Visa คือ ความตกลงการตรวจลงตราเดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวนอก
ภูมิภาคให้เข้ามาในภูมิ ภาคมากขึ้น ซึ่ งปัจจุบัน ประเทศไทยและกัมพูชาได้เริ่มต้นดาเนินการโครงการนาร่อง
ACMECS Single Visa โดยอนุญาตให้พานักอยู่ในไทยได้ ๖๐ วันและในกัมพูชาได้ ๓๐ วัน แต่ยังคงมีความไม่
สะดวกเรื่องค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งควรชาระเพียงครั้งแรกครั้งเดียว เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่
ที่ตรวจลงตราจะเก็บเงินค่าธรรมเนียมเฉพาะในส่วนของประเทศตนเท่านั้น และผู้เดินทางจะเดินทางเข้าอีก
ประเทศ ก็จะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่อีกประเทศที่กาหนด ทั้งนี้ ประเทศที่สามารถขอรับ ACMECS
Single Visa มีจานวน 35 ประเทศ โดยสามารถเดินทางเข้ามาโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยจานวน 26
แห่ง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบวีซ่าเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
1. หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้วีซ่าควรแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์และคัดกรองนักเดินทางเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวกับกลุ่มบุคคลที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
2. ผู้ประกอบธุรกิจไมซ์ควรทาความเข้าใจกฎระเบียบ และติดตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการผ่อน
คลายในเรื่องแนวปฏิบัติและวิธีการดาเนินการเรื่องวีซ่า เพื่อให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้รับความพึง
พอใจจากบริการที่รวดเร็ว
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3. ประเทศสมาชิกอาเซียนควรเร่งรัดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในเรื่อง ASEAN Single Common
Visa เพื่อการอานวยความสะดวกแก่คนชาติที่สามที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศอาเซียน โดยอาจให้มี
ผลบังคับใช้เฉพาะกรณีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีคุณภาพ เช่น นักเดินทางกลุ่ม MICE เป็นต้น
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. แนวทางปฏิบัติในการขอเอกสารประกอบการยื่นขอ Visa ของแต่ละสถานทูตและสถานกงสุลไม่มี
ความสอดคล้องกัน ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการยื่นขอ Visa
2. ประเทศไทยควรเร่งพัฒนาระบบ E-Visa เพื่ออานวยความสะดวกแก่ (คนไทยต้องขอวีซ่าหรือคะ หรือ
ว่าเฉพาะชาวต่างชาติ ไม่เข้าใจค่ะ ตรวจสอบค่ะ) และชาวต่างชาติ และทาให้มีฐานข้อมูลของในการ
เดินทางเข้า-ออกประเทศของและชาวต่างชาติที่เป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น
3. รัฐบาลควรพิจารณาเรื่องการตรวจลงตราเข้าเมือง ณ จุดด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มเติม เพื่อการ
อานวยความสะดวกแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ มีคุณภาพ และเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เมืองแห่งไมซ์ในภูมิภาค
สรุปผลการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การพัฒนาระบบบริการวีซ่าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์” โดยนายมังกร
ประทุมแก้ว
ผู้อานวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
สถิติการขอ Visa on Arrival (VoA)
ในปี 2557 มีนักเดินทางยืนคาขอ Visa on Arrival จานวนทั้งสิ้น 2,878,704 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึง
945,394 คน หรือประมาณร้อยละ 33 จากปี 2556
สถิติ การขอรั บการตรวจลงตราประเภทนั กท่ องเที่ ยวของสถานเอกอั ครราชทู ต/สถานกงสุล ใหญ่ ข องไทยใน
ต่างประเทศ
ในปี 2557 มีนักเดินทางยืนคาขอ Tourist Visa จานวนทั้งสิ้น 3,428,478 คน ลดลงจากปี 2556 ถึง
960,238 คน หรือประมาณร้อยละ 22 จากปี 2556
VISA(s) ที่เกี่ยวกับ MICE
1. การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa)
- ตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
- ผ. 15 (Visa on Arrival - TR 15)
- กรณียกเว้นการตรวจลงตรา – ผ. 30 (TR – 30)
- การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวกรณีทั่วไป (Tourist Visa “TR”)
2. การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non - Immigrant Visa)
สานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
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- รหัส “B” กรณีเป็นการประชุม หรือประกอบธุรกิจ โดยเป็นผู้จัดงาน (Organizer)
- ต้องขอ work permit จากกระทรวงแรงงาน หากพานักเกิน 15 วัน
สถิติการเดินทางเข้าไทยแบบ MICE ของชาวต่างชาติ
ในปี 2557 มี นัก เดิน ทางทางเข้ าไทยแบบ MICE จ านวนทั้ง สิ้ น 919,164 คน ลดลงจากปี 2556 ถึ ง
94,338 คน หรือประมาณร้อยละ 9 จากปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นนักเดินทางจากทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน
ในส่วนของภูมิภาคอาเซียน ประสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางในประเทศ
สถิติ 5 ประเทศหลักของไทยในตลาดกลุ่ม MICE
ที่ ปี 2555 (ราย)

ปี 2556 (ราย)

ปี 2557 (ราย)

1 อินเดีย

74,941 จีน

128,437 จีน

120,684

2 จีน

63,955 อินเดีย

103,373 อินเดีย

83,351

3 ญี่ปุ่น

45,424 มาเลเซีย 65,549

มาเลเซีย

69,034

4 เกาหลี

37,175 ญี่ปุ่น

61,639

สิงคโปร์

66,956

60,785

สหรัฐอเมริกา

38,491

5 สิงคโปร์ 35,783 สิงคโปร์

ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

สถิติการขอรับการตรวจลงตรา “MICE”ที่ สสปน. แจ้งผ่านกรมการกงสุล
ในปี 2558(ม.ค.-ส.ค.) มีนักเดินทางทางเข้าไทยแบบ MICE จานวนทั้งสิ้น 22,149 คน
ขั้นตอนการตรวจลงตราด้วยวัตถุประสงค์ MICEซึ่งขอผ่าน สสปน.

การตรวจลงตราด้วยวัตถุประสงค์ MICE
สานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
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วัตถุประสงค์ของการเดินทาง

ประเภทของการขอวีซ่า

1. ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้จัดงานประชุมหรือสัมมนา ประเภทคนอยู่ ชั่ ว คราวที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การ
เพื่อให้เกิดงานประชุมหรือสัมมนา
ติ ด ต่ อ ห รื อ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ร ท า ง า น
2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน (ไม่เข้าข่าย (Non-Immigrant Visa รหัส B)
เป็นการทางาน)
2.1 เข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา

ป ร ะ เ ภ ท นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ( Tourist Visa)
[ตามนิ ย ามในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522]

2.2 ชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า
2.3 เยี่ยมชมธุรกิจ หรือพบปะเจรจาธุรกิจ
2.4 การบรรยายพิเศษและวิชาการ
2.5 การอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค
2.6 ซื้อสินค้าในการแสดงสินค้า

อื่น ๆ
1. ส าหรั บ ชาวต่ า งชาติ ที่ จ ะเดิ น ทางเข้ า ร่ ว มประชุ ม /สั ม มนาฯในไทย โดยไม่ ไ ด้ ข อวี ซ่ า ผ่ า น สสปน. สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่จะพิจารณาตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส ED
2. ชาวต่างชาติบางสัญชาติที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหรือได้รับสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภท Visa
on Arrival (VoA) สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่ า งประเทศ
(http://www.consular.go.th/)
การพัฒนาระบบงานการตรวจลงตรากับอุตสาหกรรม MICE
การอานวยความสะดวก (Facilitation) V.S. ความมั่นคง (Security)
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มิติด้านกฎระเบียบ : มีการทบทวนรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยง และ VoA
มิติด้านด้าน IT : พัฒนาระบบ Data Center และ E-Visa คาดการว่าจะสามารถทาได้ใน ปี 2559 ตามมติ ครม.
วันที่ 18 ก.พ. 2558
มิติด้านบริหารจัดการ : ใช้ Outsourcing ในการรับคาร้องการตรวจลงตรา เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่นัก
เดินทาง และทาให้เจ้าหน้าที่มีเวลาคัดกรองนักเดินทาง
อื่นๆ
กงสุลจะมีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาระบบ Visa เพื่อเสนอ ครม. ซึ่งจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นักเดินทางทางเข้าไทยแบบ MICE

สรุปผลการนาเสนอผลการศึกษาวิจัยขั้นต้น
เรื่อง “การพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”
โดย นายวิมล ปั้นคง นางสาวปภาวดี ธโนดมเดช และนางสาวปัทมาภัณฑ์ ทองมาก
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม และ 21 กรกฎาคม 2558 ได้มีการจัดการประชุมระดมสมอง (Focus Group) เพื่อ
รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการนาเข้าของเพื่อใช้จัดการประชุมและแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โดยมี
ผู้ ป ระกอบการน าเข้ า -ส่ ง ออก (Freight Forwarder) ตั ว แทนจากหน่ ว ยงานราชการ รวมถึ ง ตั ว แทนจากกรม
ศุลกากรเข้าร่วมด้วย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้รวบรวมประเด็นปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขมานาเสนอในการประชุม
ครั้งนี้ด้วย
ภาพรวมขั้นตอนการนาเข้าของที่นามาใช้จัดการประชุมและแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ผู้ประกอบการ
สามารถเลือกการนาเข้าโดยใช้วิธีการดังนี้
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(องค์ การมหาชน)

7

การสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเรื่องระบบวีซ่าและระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่ งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ ไทย”

1. การนาเข้าโดยทาสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนกับกรมศุลกากรโดยตรง
2. การนาเข้าโดยใช้ระบบค้าประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet)
เมื่อพิจารณาจากแผนผังขั้นตอนของทั้ง 2 วิธี (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง) จะเห็นว่าหาก
ผู้ ป ระกอบการน าเข้ า โดยท าสั ญ ญาค้ าประกั น และทั ณ ฑ์ บ นกั บ กรมศุ ล กากรโดยตรงจะใช้ เ อกสาร
ค่อนข้างมาก และมีขั้นตอนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการนาเข้าโดยใช้ระบบค้าประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ อย่างไรก็
ตาม ทั้งสองวิธีจะต้องนาของส่งออกภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่นาเข้าเช่นเดียวกัน แต่ขั้นตอนและเอกสารที่น้อ ย
กว่าทาให้วิธีการนาเข้าโดยใช้ระบบค้าประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ มีความสะดวกและรวดเร็วกว่ามาก
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ขนตอนการปฏิบ
ั้
ัติพิธก
ี ารนาเข้าสินค้าชว่ ั คราวเพือ
่ จ ัดการประชุมและจ ัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
A.T.A. CARNET

COUNTERFOIL)
VOUCHER)

IMPORTATION
IMPORTATION

A.T.A. CARNET

(3)
(4)

(6)
(7)

Bill of Lading or Air Waybill)
Invoice)
Packing List)
Insurance Premium Invoice)

การใช้ระบบค้าประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ เป็น 1 ใน 2 ของระบบเอกสารค้าประกันการนาเข้า ส่งออก ภายใต้อนุสัญญาอิสตันบูล หรือชื่อเต็มว่า Convention on Temporary Admission ซึ่งมีประเทศภาคี
สมาชิกกว่า 64 ประเทศ โดยอนุสัญญาฯ ดังกล่าวกาหนดวิธีการนาเข้าโดยใช้การค้าประกันด้วยเอกสารไว้ ดังนี้
1. C.P.D. Carnet (Carnet de Passages en Douane)
เป็นเอกสารซึ่งใช้ออกแทนใบขนสินค้าและเอกสารค้าประกันสาหรับการนาเข้าสินค้าชั่วคราว ออกโดย
Alliance Internationale de Tourisme (AlT) หรือ Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานในประเทศไทยสามารถออกเอกสารให้ได้
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2. A.T.A. Carnet (Admission Temporaire)
เป็นเอกสารซึ่งใช้ออกแทนใบขนสินค้าและเอกสารค้าประกันสาหรับการนาเข้าสินค้าชั่วคราว รับรองโดย
หอการค้านานาชาติ (International Bureau of Chambers of Commerce: IBCC) ซึ่งหอการค้าไทยเป็นสมาชิก
โดยหอการค้าไทยรับเป็นหน่วยงานที่ออกเอกสารค้าประกันให้แก่ผู้ประกอบการ โดยหอการค้าไทยได้ทาความตก
ลงกับกรมศุลกากรไว้
สินค้าที่อยู่ในข่ายใช้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ ได้แก่
1. เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สาหรับการแพร่เสียงหรือการแพร่ภาพทางโทรทัศน์
2. เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์
3. เครื่องมือสาหรับใช้ในวิชาชีพอื่น ๆ เช่น
(3.1) เครื่องมือใช้ในการสร้าง การทดสอบ การใช้งาน การตรวจสอบ การควบคุมการบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม เครื่องจักรโรงงาน พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
(3.2) เครื่ องมื อ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ นั ก ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาเกี่ ยวกั บ ประสิ ท ธิ ภาพของธุ ร กิ จ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า น
ประสิทธิภาพการผลิต นักบัญชีและสมาชิกของ
วิชาชีพที่คล้ายคลึงกัน
(3.3) เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทาการสารวจภูมิประเทศหรืองานสารวจทางภูมิศาสตร์
(3.4) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จาเป็นสาหรับแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ การผดุงครรภ์
(3.5) เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับผู้มีอาชีพให้ความบันเทิง คณะละคร และวงดนตรีออเคสตร้า รวมทั้ง
สิ่งของต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ ในการแสดงสาหรับ
สาธารณชนและที่ไม่ใช่สาธารณชน
4. ของที่นาเข้ามาเพื่อนาออกแสดงหรือสาธิตในงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองานประชุม
5. ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้เกี่ยวข้องกับการนาสินค้าต่างประเทศออกแสดงในงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า
หรืองานประชุม
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6. เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์การแปล เครื่องมือสาหรับการบันทึกเสียงและภาพยนตร์เกี่ยวกับ
การศึกษา 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. ที่ มีภาพแสดงให้เห็นถึงลักษณะหรือการทางาน ของ
ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถสาธิตได้โดยเพียงการ ดูจากตัวอย่างสินค้าหรือแคตตาล็อก
14. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องอะไหล่ของเครื่องมือ
ดังกล่าว
15. เครื่องมือทางช่างที่ใช้บารุงรักษา ทดสอบ วัด หรือซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัย หรือ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์
อนึ่ง สินค้าที่กล่าวข้างต้นนั้น ในบางรายการมีข้อจากัดหรือมีข้อกาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไข
กากับไว้ด้วย ซึ่งจะดูรายละเอียดได้จากอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง
จะเห็ น ได้ ว่ า ของที่ น าเข้ า มาเพื่ อ ใช้ ใ นการประชุ ม และการแสดงสิ น ค้ า หรื อ นิ ท รรศการ
(อุ ตสาหกรรมไมซ์ ) จะได้อ ยู่ใ นขอบข่า ยสิ นค้ าที่ ใช้ ระบบค้าประกั น เอ.ที .เอ. คาร์ เนท์ ในการน าเข้า ได้ โดย
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนาเข้าจะต้องสมัครเป็นสมาชิกและทาประกันไว้กับหอการค้ าไทย โดยเมื่อจะนาเข้า
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้ประกอบการก็สามารถแสดงเอกสารค้าประกันต่อเจ้าหน้าที่
ศุลกากรทีด่านที่นาเข้าโดยไม่ต้องใช้เอกสารปกติเหมือนการทาสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนทั่วไป
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ประเด็นปัญหาที่พบจากการประชุมระดมสมอง (Focus Group)
1. ปัญหาการขออนุญาต
เมื่อนึกถึงการนาเข้า คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงกรมศุลกากร แต่แท้ที่จริงแล้วของที่จะนาเข้าได้ หากมี
กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามวิธีที่กาหนดก่อนการนาเข้า ก็ต้องได้รับใบอนุญาตหรือปฏิบัติ
ตามวิธีการที่กาหนดให้ครบถ้วนเสียก่อน ดังนั้น กรมศุลกากรจึงเป็นเป็นหน่วยงานที่ประสานงานและตรวจสอบ
เมื่อมีการนาของเข้าเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตหรือปฏิบัติตามวิธีการเพื่อการนาเข้าตามที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบกาหนด
ในการประชุมระดมสมอง (Focus Group) มีผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาของการนาเข้าส่วนใหญ่
ไม่ได้อยู่ที่พิธีการศุลกากร แต่มักมีปัญหาตั้งแต่ชั้นใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการเห็นว่าการขออนุญาตใช้ระยะ
เวลานานและไม่แน่นอน ทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการนาเข้าของจึงควรมีระยะเวลาที่แน่นอนและรวดเร็ว
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าเข้าของได้ทัน เวลาจัดการประชุมหรือแสดงสินค้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มี
พระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กาหนดให้แต่ละ
หน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตหรือรับแจ้ง จัดทาคู่มือประชาชน โดยระบุรายละเอียดการขออนุญาต
รายการเอกสารและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตให้แน่ชัด ทั้งนี้หากผู้ประกอบการได้ยื่นเอกสารครบแล้วและ
เจ้าหน้าที่ได้รับคาขอไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้อีก และต้องพิจารณาไม่เกินกาหนดที่ระบุ
ไว้ในคู่มือ จึงอาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการจะได้รับความสะดวกสบายในการขออนุญาตหรือการแจ้ง
มากขึ้น
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจะพยายามรวบรวมรายละเอียดการขออนุญาตที่สาคัญในแต่ละรายอุตสาหกรรม โดย
จัดทาเป็นแผนผัง (Flow Chart) เพื่อให้เข้าใจง่าย แบ่งเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่
1.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)
1.2 อุตสาหกรรมสุขภาพ (Health and Wellness)
1.3 อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร (Food and Agribusiness)
1.4 อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
1.5 อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy)
2. ปัญหาเกี่ยวกับระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
เอกสาร เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกเอกสาร ซึ่งของที่นาเข้ามาภายใต้ระบบค้าประกัน
เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ ต้องส่งออกไปภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่นาเข้า แต่ต้องไม่เกิน ระยะเวลาอายุของ เอ.ที.เอ. คาร์
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เนท์ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกลับการจัดงานแสดงสินค้า เช่น งานมอเตอร์โชว์ และ งานมอเตอร์เอ็กซ์โป ซึ่งรวมแล้วจะ
จัดปีละ 2 ครั้ง และการส่งออกไปก่อนอาจทาให้เสียค่าใช้จ่าย และอาจต้องทาเอกสาร เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ใหม่
3. ปัญหาที่เกี่ยวกับสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บน (กรณีไม่ใช้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์)
หากผู้ประกอบการเลือกการสัญญาค้าประกันและทัณฑ์บนกับกรมศุลกากรโดยตรง เมื่อนาของออก
จะต้องขอคืนประกัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่ประสบปัญหาการขอคืนประกัน (ส่วนใหญ่ใช้หนังสือ
ค้าประกันจากธนาคาร หรือ Bank Guarantee) ซึ่งใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้แนะนาในการ
ประชุมระดมสมอง (Focus Group) ว่า หากผู้ประกอบการต้องรอนานผิดปกติ ผู้ประกอบการควรทาหนังสือทวง
ถามไปที่ด่านศุลกากรที่วางประกันไว้
4. ปัญหาการนาของออก
จากการรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ พบว่าผู้ประกอบการจานวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การนาของส่งออกกลับ โดยผู้ประกอบการเข้าใจว่าของที่ นาเข้ามาในอุตสาหกรรมไมซ์ไม่
สามารถจาหน่ายได้ ต้องส่งออกกลับเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หากของที่นาเข้ามาในอุตสาหกรรมไมซ์แล้ว
ไม่ได้ส่งออกกลับภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้นาเข้าต้องชาระค่าภาษีอากรโดยคิดอัตราภาษีตามสภาพและอัตรา
ณ วันที่นาเข้า หรือ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะบังคับเอากับสัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ทาไว้ จากข้างต้น พบว่าปัญหา
ประการหนึ่งคือผู้ประกอบการยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นควรมีการให้ความรู้ หรือรวบรวมแนวทาง
ปฏิบัติไว้ในคู่มือให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการอนุญาตของอุตสาหกรรมไมซ์
1. อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)
1.1 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ กรมการค้าต่างประเทศ จะควบคุมสินค้าที่ใช้แล้ว ได้แก่ รถจักรยานยนต์ที่ใช้
แล้ว และ รถยนต์ที่ใช้แล้ว ในกรณีที่เป็นรถยนต์ใ หม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศ สามารถนาเข้าได้โดยไม่
ต้องขออนุญาตกับกรมการค้าต่างประเทศ แต่กรณีเป็นรถยนต์นั่งที่มีน้าหนักไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม ต้องขออนุญาต
จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมด้วย
1.2 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะควบคุมสินค้าและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ดังต่อไปนี้
- รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
สานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
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- รถยนต์ขนาดใหญ่ ที่ ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
- รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
- รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบจุดระเบิดด้วยการอัด
- รถยนต์ ขนาดเล็ กที่ ใ ช้เ ครื่อ งยนต์ แบบจุด ระเบิ ดด้ ว ยประกายไฟที่ใ ช้ ก๊า ซธรรมชาติห รื อก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
- รถจักรยานยนต์
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์สามารถนาเข้าโดยใช้แบบ มอ.5/1 (คาขอรับใบอนุญาต
น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก าก าหนดให้ ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานเข้ า มาเพื่ อ จ าหน่ า ยใน
ราชอาณาจักรสาหรับการประกอบกิจการนาเข้าเฉพาะครั้ง
2. อุตสาหกรรมสุขภาพ (Health and Wellness)
อุตสาหกรรมสุขภาพเป็นสิ่งที่มีผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นหน่วยงานที่
ควบคุมจึงมีมาตรการที่เข้มงวดในการนาเข้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สินค้า
และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้สามารถแบ่งย่อยได้เป็น อาหาร, ยา, เครื่องสาอาง, เครื่องมือแพทย์ โดยขออนุญาตต่อ
คณะกรรมการสานักงานอาหารและยา (อ.ย.) ดังนี้
- อาหาร
โดยปกติแล้ว ผู้นาเข้าอาหารต้องขออนุญาตตามกลุม่ อาหารดังต่อไปนี้
1. กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะ : ขออนุญาตสถานที่, ขออนุญาตผลิตภัณฑ์
2. กลุ่มที่ 2 อาหารที่กาหนดคุณภาพ : ขออนุญาตสถานที่, ขออนุญาตผลิตภัณฑ์, ขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ใน Preventive
list
3. กลุ่ ม ที่ 3 อาหารที่ ต้ องมี ฉลาก : ขออนุ ญ าตสถานที่ , ขออนุ ญ าตผลิต ภั ณฑ์ , ขออนุ ญ าต
ผลิตภัณฑ์เฉพาะอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
4. กลุ่มที่ 4 อาหารทั่วไป : ขออนุญาตสถานที่
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อย่างไรก็ตาม การนาเข้าสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์สามารถใช้การขออนุญาตพิเศษคือ ขออนุญาตนาหรือสั่ง
อาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราวตามแบบ อ.12 เพื่อแสดงสินค้าของเอกชน นิติบุคคล และ
องค์กรต่างๆ
- ยา
ผู้นาเข้าต้องขออนุญาตนาเข้าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ (น.ย.ม.3)
- เครื่องสาอาง
แบ่ ง การควบคุ ม ออกเป็ น 3 ประเภท คื อ เครื่ อ งส าอางควบคุ ม พิ เ ศษ, เครื่ อ งส าอางควบคุ ม และ
เครื่องสาอางอื่น (เครื่องสาอางทั่วไป)
- เครื่องมือแพทย์
กรณีเป็นการนาเข้าในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้รับ การผ่อนผันการขอใบอนุญาตตาม ม. 12 และไม่ต้องแจ้ง
รายการละเอียดตาม ม. 16 โดยให้ขออนุญาตตามแบบ บ.น.ท. 2 ซึ่งเป็นการขออนุญาตเฉพาะสาหรับนาเข้ามา
ชั่วคราว
อย่างไรก็ตามการผ่อนผันดังกล่าวจะไม่รวมถึงเครื่องมือแพทย์ดังต่อไปนี้
1) ถุงยางอนามัย
2) ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม
3) ชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
4) เลนส์สัมผัส
5) เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบาบัด
6) เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
7) เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
8) เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกเพื่อเสริมหรือกระชับเต้านม
9) ถุงบรรจุโลหิต
3. อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจการเกษตร (Food and Agribusiness)
สานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
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- กระทรวงพาณิชย์
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นหน่วยงานรัฐได้
สนับสนุนให้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการที่ประเทศไทยได้เป็นภาคีหรือมีข้อ
ผูกพันระหว่างประเทศเช่น การป้องกันการกีดกันทางการค้า, การเปิดการค้าเสรี, ตลอดจนความร่วมมือระหว่าง
เทศ เป็นต้น แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาเข้า สินค้าเกษตรจากต่างประเทศมากจนทาให้กระทบต่อสินค้าเกษตรใน
ประเทศ ทาให้สินค้าเกษตรบางชนิดต้องได้มีการควบคุมการนาเข้าตามประกาศที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ได้แก่
หัวมันฝรั่ง, หอมหัวใหญ่, กระเทียม, มะพร้าว, ลาใยแห้ง, เมล็ดกาแฟ, ชา, พริกไทย, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าว, เมล็ด
ถั่วเหลือง, เนื้อมะพร้าวแห้ง, เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่, กากถั่วเหลือง และ เส้นไหมดิบ
- กรมวิชาการเกษตร, กรมปศุสัตว์ และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะควบคุมสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
ซึ่งมีการควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เช่น สารเคมีที่นาไปใช้ผลิตปุ๋ย หรือเป็นส่วนประกอบ
ของอาหารสัตว์ ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวแบ่งระดับการควบคุมสารเคมีเป็น 4 ระดับ ได้แก่ วัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ต้องแจ้งเมื่อมีการนาเข้าหรือส่งออกทุกครั้ง, วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องแจ้งการดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 และแจ้งเมื่อมีการนาเข้าหรือส่งออกทุกครั้ง, วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และ
ได้รับอนุญาตผลิต/นาเข้า/ส่งออก/ครอบครอง แล้วแต่กรณี และยังต้องแจ้งเมื่อมีการนาเข้าหรือส่งออกทุกครั้ง
และ วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไม่อนุญาตให้ผลิต/ครอบครอบ/นาเข้า/ส่งออก โดยเด็ดขาด
อย่างไรก็ตามนอกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ยังมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่ทาหน้าที่ควบคุม
และให้ อ นุ ญ าตเกี่ ย วกั บ การน าเข้ า สารเคมี ตามพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. 2535 เช่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
การใช้งานและบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามที่มีประกาศกาหนด
4. อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
สินค้าและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานจะค่อนข้างกว้างกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่น
ดังนั้น ในชั้นการศึกษาในเบื้องต้นนี้ จะขอนาเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีแนวโน้มจะนาเข้าบ่อย เช่น
การนาเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการโทรคมนาคม (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่) และ การนาเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (เช่น โทรทัศน์) เป็นต้น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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5. อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy)
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน มีหน่วยงานหลักที่ควบคุมการนาเข้าวัสดุเกี่ยวกับพลังงาน เช่น สานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยต้องพิจารณาว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่นาเข้านั้นอยู่ในบัญชีผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่ เช่น
• หลอดไฟฟ้า (มอก.4 เล่ม 1-2529)
• ฟิวส์ก้ามปู (มอก.10-2529)
• สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ (มอก.11-2531)
• บัลลาสต์สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (มอก.23-2521)
• ตัวนาลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสาหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน (มอก.85-2548)
• โกลว์สตาร์ตเตอร์สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (มอก.183-2547)
• สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ (มอก.293-2541)
• ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ดเตอร์ (มอก.344-2549)
• เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก.366-2547)
• ทองแดงและทองแดงเจือสาหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้นและแท่ง (มอก.408-2553)
• มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (เฉพาะด้านความปลอดภัย) (มอก.812-2548)
• สวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกาหนดทั่วไฟ (มอก.
824-2551)
• เตาไฟฟ้าชนิดตัวทาความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก.807-2532)
• เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมี อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สาหรับใช้ในที่อยู่ -อาศัยและใช้ใน
ลักษณะที่คล้ายกัน (มอก.909-2548)
• พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก.934-2533)
• หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก.956-2533)
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• เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่ งจ่ายไฟฟ้าประธาน - สาหรับใช้ในที่อยู่
อาศัย และงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความ-ปลอดภัย (มอก.1195-2536)
• ระบบกาลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (มอก.1291-2545)
• บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจากัดสัญญารบกวนวิทยุ (มอก.1955-2551)
• เคเบิลเส้นใยนาแสง เล่ม 3-10 เคเบิลภายนอกอาคาร (มอก.2165-2548)
• เคเบิลเส้นใยนาแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร (มอก.2166-2548)
• สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สาหรับแรงดันไฟฟ้าที่กาหนดตั้งแต่ 60
กิโลโวต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ (มอก.2202-2547)
• เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรม สาหรับ
การใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก.2217-2548)
• เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้
ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (มอก.2425-2552)
• สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนาทองแดง หุ้มฉนวนพอลีโอเลฟิน สาหรับการติดตั้งแบบแขวนใน
อากาศ (มอก.2434-2552)
แนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมไมซ์
ระดับประเทศ : การพัฒนาคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)
คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ เนื่องจากมีสิทธิประโยชน์สาหรับสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าฯมากมาย เช่น
- ยกเว้นอากรหากได้จาหน่ายระหว่างการจัดแสดงเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
- ของจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร หรือ คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทอื่น ที่มี
เงื่อนไขยกเว้นอากรก็สามารถนาเข้ามาเก็บและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยผ่านคลังสินค้า
ทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) โดยยกเว้นอากรได้
- ของที่นาเข้าจากต่างประเทศเพื่อ จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในคลังฯ สามารถโอนให้แก่
ผู้ประกอบการเขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทอื่น
ตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตาม ม.19 ทวิ หรือตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่น
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โดยให้ นั บ ระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษาของในคลั ง ฯประเภทอื่ น ๆตั้ ง แต่ วั น ที่ น าของเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเสมือนผู้รับโอนเป็นผู้นาเข้ามาเอง
อย่างไรก็ตาม จานวนคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)
ที่มีอยู่ในปัจจุบันจานวน 4 แห่ง ยังถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับความต้องการในการนาเข้า
ระดับอาเซียนและระหว่างประเทศ : ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic
Operators: AEOs)
ในการประชุ ม ระดมสมอง (Focus Group) ผู้ ป ระกอบการจ านวนมากได้ เ สนอให้ น าระบบ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ มาใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์ด้วย โดยผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1. ด้านพิธีการศุลกากร : ได้แก่ การนาของเข้า, การส่งของออก, การส่งของกลับออกไป, สินค้าถ่ายลา, สินค้า
ผ่านแดน, การคืนอากรทั่วไป, การตรวจสอบหลักการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ
2. ด้านภาษีอากร : ได้แก่ การคืนอากรตาม ม. 19, การชดเชยค่าภาษีอากร, คลังสินค้าทัณฑ์บนฯ และเขต
ปลอดอากร
3. ด้านงานคดี : ได้แก่ สิทธิในการระงับคดีโดยทาความตกลงกับกรมศุลกากร เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออก กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสาหรับการนาเข้าสินค้าเพื่อธุรกิจไมซ์เป็นการ
เฉพาะ โดยคานึงถึงความสะดวก คล่องตัว มีมาตรฐานในการให้บริการที่ชัดเจน
2. พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ มุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ (ส่ง
เอกสารผ่านเว็บไซต์ พัฒนา Applicationเพื่อการให้บริการและสื่อสารข้อมูล ฯลฯ )
3. พัฒนา MICE one – stop service มีการประเมินผลการให้บริการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. จัดทาคู่มือการนาเข้าสินค้าสาหรับธุรกิจไมซ์ แยกเป็นกลุ่มสินค้า
5. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในกลุ่มผู้ประกอบการไมซ์ ให้ประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม คานึงถึง
ความยั่งยืนของธุรกิจ
ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมสัมมนา
1. ตัวแทนจากกรมศุลกากร
- เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา เสนอให้แยกประเภทการนาเข้าดังนี้
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1.1 การประชุม ซึ่งสามารถนาเข้าเอกสารได้
1.2 การแสดงสินค้า ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตหรือภาษี
1.3 การแสดงสินค้า แต่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตหรือภาษี
1.4 ของที่นาเข้ามาแสดงที่ต้องได้รับใบอนุญาตแต่ไม่ส่งออก
- สาหรับอายุของเอกสารค้าประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ จะมีอายุ 1 ปี ซึ่งตามประมวลระเบียบ
ปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 ข้อ 4 03 01 03 (11.4) กาหนดให้ส่งของกลับภายใน 6 เดือน
(อนุญาตได้ไม่เกิน 6 เดือน) และหากมีความจาเป็น (เหตุสุดวิสัย) สามารถขยายเวลาการส่งออก
ไปได้ แต่ต้องไม่เกินอายุของเอกสารค้าประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ และเมื่อออกเอกสารให้แล้วจะ
ไม่มีการแก้ไขข้อความหรือต่ออายุของเอกสารค้าประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ ออกไปอีก
2. ตัวแทนจาก สสปน.
- ในทางปฏิบัติ สสปน. เคยมีประสบการณ์ว่า การนาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ต้อง
ได้รับใบอนุญาตด้วย ดังนั้น จึงขอให้ตรวจสอบในส่วนนี้ด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบกับกองควบคุม
เครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับข้อมูลว่า การนาเข้าเครื่องมือ
แพทย์ทั่วไปเพื่อเป็นตัวอย่างในการแสดงนิทรรศการ ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา 12 และไม่ ต้ อ งแจ้ ง รายการละเอี ย ดตามมาตรา 16 โดยมี ค าสั่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและ ที่ 510/2547 เรื่องมอบอานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาด่านอาหารและเป็นผู้อนุญาตสาหรับการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ โดย
ให้ใช้แบบ บ.น.ท. 2 แทน1 อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขอผ่อน
ผันได้ อาจเป็นกรณีที่เครื่องมือแพทย์นั้นไม่เข้าข้อยกเว้นให้ผ่อนผันได้ กล่าวคือต้องขออนุญาต
ตามปกติ ได้แก่ ถุงยางอนามัย, ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม,ชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี, เลนส์
สัมผัส, เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบาบัด, เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริ มาณแอลกอฮอล์
ในร่างกาย, เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย, เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกเพื่อเสริมหรือ
กระชับเต้านม, ถุงบรรจุโลหิต

1 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือการขอผ่อนผันนาเข้าเครื่องมือแพทย์ กรณีเครื่องมือแพทย์ทั่วไป : เครื่องมือ

แพทย์ที่ไม่เข้าข่ายตามที่ประกาศในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (1) (2), พิมพ์ครั้งที่ 1, กันยายน 2556
สานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์ การมหาชน)
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