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คานา
อุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่ องเที่ ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือ
อุตสาหกรรมไมซ์มี ส่วนส าคัญ ในการช่วยขับ เคลื่อนอุตสาหกรรมหลัก ซึ่ง เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศไทยผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล (Incentive) การจัดประชุม ทางวิชาการ (Convention) และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition)
เนื่องจากการจัดกิจกรรมไมซ์นอกจากจะสร้างมูลค่าต่ออุตสาหกรรมไมซ์เอง ซึ่งมาจากการใช้จ่ายของผู้จัดงาน
และผู้ที่เข้ามาร่วมงานแล้ว ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักอีกด้วย โดยงานไมซ์
ก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในภาคอุตสาหกรรม เกิดการลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ และยังเป็นเวทีใน
การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอีกด้วย ซึ่งผลประโยชน์จากกิจกรรม
ไมซ์เหล่านี้เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไทย
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในฐานะหน่วยงาน
ระดับนโยบายที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ได้ตระหนักถึงความจาเป็นใน
การเตรียมความพร้อมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาห กรรม
เป้าหมายของประเทศ รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก สสปน. จึง
ตระหนักถึงความจาเป็นอย่างยิ่งในการจัดทาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ โดย สสปน. ได้
ดาเนินการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานไมซ์
เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
คณะที่ปรึกษา
โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
บริษัท ไลคอน จากัด
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บทสรุปผู้บริหาร
อุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่ องเที่ ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า นานาชาติ หรือ
อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ มีความสาคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์ สร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศมหาศาลจากการนานักท่องเที่ยวที่มี คุณภาพและมีการใช้จ่ายเงินสูงเข้าสู่ประเทศเป็น
จานวนมาก จากการศึกษาพบว่านักเดินทางในกลุ่มไมซ์จะมีการใช้จ่ายเงินสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3.5 เท่า
หรือคิดเป็นเงินประมาณ 16,095.19 บาทต่อวัน และมีการใช้จ่ายเงินโดยเฉลี่ยต่อทริปมากกว่านั กท่องเที่ยว
ทั่วไปถึง 1.9 เท่า หรือประมาณ 84,982.6 บาทต่อทริป นอกจากนี้นักเดินทางไมซ์ยังสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ เช่น ธุรกิจนาเที่ยว โรงแรมที่พัก ธุรกิจอาหารและการจัดเลี้ยง สถานบันเทิงและนันทนาการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก และยังมีการกระจายรายได้
สู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกด้วย
การจัดกิ จ กรรมไมซ์นอกจากจะเป็นประโยชน์แ ก่อุตสาหกรรมไมซ์และภาคธุร กิจ ที่เกี่ ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยวแล้ว กิ จกรรมไมซ์ยังสามารถเป็นกลไกในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
โดยผ่านการจัดงานไมซ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า ซึ่งเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการนาสินค้ามาแสดง และเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งบางงานอาจมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง
ระดับหมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเจรจาการค้า การตกลงธุรกิจ ไปจนถึงการขยายการลงทุน การจัดงาน
สัมมนาทางวิชาการ จะเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งผู้เข้าร่วม งานสามารถนา
ข้อมูลความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด อันจะเป็นการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้นอุตสาหกรรมไมซ์จึงนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่วนการจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนั้น ก็จะเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นและแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานใหญ่ได้ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
จับจ่ายและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่มีการจัดงาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบันยังคงมีข้อจากัดและอุปสรรคบางประการ เนื่องจากการจัดงาน
ไมซ์ในแต่ละครั้งต้องเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ทาให้มีข้อจากัดในเรื่องขั้นตอน
และความล่าช้าในการประสานงาน รวมถึงอุปสรรคอื่น ๆ การที่จะส่งเสริมให้เกิดการจัดงานไมซ์มากยิ่งขึ้นจึง
ควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบบางประการ โดยมีสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หรือ สสปน. เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ แต่ทั้งนี้ สสปน. ต้องกาหนด
บทบาทในการดาเนินงานขององค์กรให้มีความชัดเจน รวมถึงการออกมาตรการสิทธิประโยชน์ที่จูงใจให้เกิดการ
จัดงานไมซ์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย
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1. ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์
ผลประโยชน์ของการจัดงานไมซ์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ และผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์
1.1 ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
อุตสาหกรรมไมซ์สามารถช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้า หมายของประเทศได้โดยผ่านการการจัด
กิจกรรมไมซ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศประกอบด้วย 8 คลัสเตอร์ ได้แก่
คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิตอล คลัสเตอร์การแพทย์ คลัสเตอร์นวัตกรรม
อาหาร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยผลประโยชน์
ของอุตสาหกรรมไมซ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผลประโยชน์ที่สามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้ และ
ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้
1) ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการซื้อขายแลกเปลีย่ น การนาเข้า ส่งออก
หรือเกิดขยายการลงทุน โดยตัวอย่างผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดได้แก่ มูลค่าการซื้อขายในงานแสดง
สินค้าต่าง ๆ
2) ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การจับคู่ทางธุรกิจการ
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
1.2 ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์
จากการประมาณการผลประโยชน์ของการจัดงานไมซ์ของ สสปน. คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2559 การ
จัดกิจกรรมไมซ์จะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนเป็นมูลค่า 1.25 แสนล้านบาท จากนักเดินทางไมซ์ชาวต่างชาติที่
จะเดินทางเข้าประเทศจานวน 1 ล้านคน ซึ่งจะมีการใช้จ่ายเงินกว่า 9.4 หมื่นล้านบาท และนักเดินทางไมซ์ชาว
ไทยจานวน 16 ล้านคน ซึ่งจะมีการใช้จ่ายเงิน 3.1 หมื่นล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อทริปของนักเดินทาง
ไมซ์ต่างชาติอยู่ที่ 88,350 บาทต่อทริป ส่วนค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ชาวไทยอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท
ต่อทริป นอกจากนีย้ ังมีผลประโยชน์จากมูลค่าการเก็บภาษี (Tax) และการสร้างอัตราการจ้างงาน (Employment)
ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
2. ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
จากการศึกษาในข้างต้นท าให้ทราบถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ ในฐานะที่ เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ แต่การที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ จะต้องมีการร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดย สสปน. เป็นตัวกลางในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมไมซ์ ในปัจจุบันยังมีปัญหาและ
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ข้อจากัดในการประสานงานที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ ซึ่งได้มีการศึกษาและรวบรวมปัญหา
และข้อเสนอแนะในการจัดการกับอุปสรรคดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ข้อจากัดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวไมซ์ตลอดจนผู้จัดงานไมซ์ สามารถแบ่งเป็น 5 ด้านใหญ่ ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ข้อจากัดด้านงบประมาณ ความไม่แน่นอนของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดงานไมซ์
รวมทั้งงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด และขั้นตอนการของบประมาณที่ค่อนข้างยุ่งยาก
2) ข้อจากัดด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ควรมีมาตรการภาษีในการสร้างแรงจูงใจการจัดงานไมซ์
แต่พบปัญหาคือ หน่วยงานงานที่รับผิดชอบต้องใช้เวลาในการศึกษาผลกระทบ ตลอดจนระยะเวลา
ในการดาเนินการที่นาน ทาให้เป็นอุปสรรคในการขยายหรือออกมาตรการใหม่
3) ข้อจากัดในการอานวยความสะดวกพิธีศุลกากรและการเดินทางเข้าประเทศ ขาดความชัดเจน
เรื่องข้อกาหนดการนาสินค้าเข้าเพื่อนามาแสดงในงานไมซ์ ความไม่คล่องตัวในการจัดทาวีซ่าของ
ผู้เข้างานต่างชาติ และความล่าช้าในพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเนื่องจากมีผู้ใช้บริการจานวนมาก
4) ข้อจากัดในการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดงานไมซ์ ปัญหาที่พบ ได้แก่ ด้านการสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ การจัดการจราจรในพื้นที่จัดงาน ความร่วมมือ จากตัวแทนจังหวัด
ในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมไมซ์ และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
5) ข้อจากัดในด้านความร่วมมือกับภาคเอกชน ยังขาดการสร้างความร่วมมือกับทางสายการบิน
และโรงแรมในการให้ราคาพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการ
2.2 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงมีข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎระเบียบ ตลอดจนการประสานความร่วมมือในการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ควรกาหนด
บทบาทของ สสปน. ให้ ชั ดเจน โดยมี 3 ทางเลื อก คื อ หน่ วยงานที่ ปรึกษา (Advisory Role) ผู้
ประสานงานด้านไมซ์ (Intermediate Facilitator) และหน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ (Authorized
Body) และกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์ (Incentive Package) ให้ชัดเจน
2) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ควรสร้างร่วมมือในการกาหนดรูปแบบ และวิธีการในการ
สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ เพื่อให้เพิ่มคุณภาพและยกระดับการจัดงานแสดงสินค้า
3) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ควรเปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lance) สาหรับนักเดินทางไมซ์ และ
เพิ่มระบบตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS)
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4) กรมศุลกากร ควรมีการปรับปรุง ระเบียบในการนาเข้าสินค้าตัวอย่างสาหรับการประชุมสัมมนา
และการแสดงสินค้านานาชาติให้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น โดยมี 3 ทางเลือก ได้แก่
- ตราพระราชบัญญัติ (พรบ.) การอนุญาตนาสินค้าเข้าชั่วคราวเพื่อการจัด งานไมซ์ ให้กรม
ศุลกากรมีอานาจอนุญาตนาเข้าสินค้าควบคุมชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ออกมติคณะรัฐมนตรีให้ห น่วยงานที่มี อานาจในการออกใบอนุญาตนาเข้าสินค้าควบคุม
สามารถออกกฎระเบียบนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อการจัดงานไมซ์ได้
- สสปน. ประสานงานกับกระทรวงต้นสังกั ดของหน่วยงานที่มีอานาจในการออกใบอนุญาต
นาเข้าสินค้าควบคุม ให้ออกกฎระเบียบนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อการจัดงานไมซ์
นอกจากนี้ควรส่งเสริมการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับ งานไมซ์ ออกมาตรการลดภาษี
นาเข้าสาหรับของที่ระลึกในงานไมซ์ และพัฒนาความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่บุคลากรภาครัฐ
5) สถานกงสุลไทย ประสานงานกับสถานกงสุลในการอานวยความสะดวกการทาวีซ่า เร่งพัฒนา
ระบบ E-VISA ประชาสัมพันธ์การกรอกใบ ตม.6 และพัฒนา Application สาหรับนักเดินทางไมซ์
6) กรมสรรพากร ควรมีการประสานงานเพื่อให้มีมาตรการสิทธิทางภาษีที่ดึงดูดมากขึ้น
- งานอบรมสัมมนาภายในประเทศ (Meeting & Incentive): ให้มีการต่ออายุการยกเว้น
ภาษีนิติบุคคล 100% สาหรับเจ้าของงาน ขยายประเภทของการอบรมสัมมนาให้ครอบคลุม
ถึงการประชุมประเภทอื่นๆ และเพิ่มหมวดค่าใช้จ่ายที่สามารถนามาลดหย่อน
- งานประชุมทางวิชาการ (Convention) และนิทรรศการ (Exhibition): นาค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานมาลดหย่อนภาษีได้ 100% สาหรับเจ้าของงาน นาค่าใช้จ่ายในการออกบู๊ทมาลดหย่อน
ภาษี 100% สาหรับบริษัทออกบู๊ท นาค่าใช้จ่ายในการเข้างานมาลดหย่อนภาษีได้ 100%
สาหรับบริษัททีเ่ ข้าร่วมงาน และนาค่าเข้างานมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สาหรับผู้เข้างาน
7) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ควรมีการส่งเสริมการลงทุนในการประกอบกิจการ
จัดการประชุมและนิทรรศการสาหรับชาวต่างชาติ โดยการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่า นี้
สามารถดึงการจัดงานระดับนานาชาติมาจัดในประเทศไทยได้
8) สานักงบประมาณ ควรมีการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาสาหรับ
หน่วยงานราชการ โดยเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวให้มากขึ้น
9) หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ประสานความร่วมมือ ในการขออนุญาตใช้สถานที่ การอานวยความ
สะดวกจราจร การจัดตั้งผู้แทนเพื่อเป็นศูนย์กลางสนับสนุนกิจกรรมไมซ์หรือเข้าร่วมงานไมซ์
10) สานักงานตารวจแห่งชาติและกองทัพบก ประสานงานเพื่อให้ช่วยรักษาความปลอดภัยภายใน
สถานที่จัดงาน
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11) สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (OIC) สร้างความร่วมมือในการศึกษา
ความเป็นไปได้และผลกระทบการทาประกันการจัดงานไมซ์ พร้อมกาหนดเกณฑ์และรูปแบบ
ประกัน
12) บริษัทธุรกิจ สายการบิน สร้างความร่วมมื อ ระหว่างบริษัท สายการบินกับ ผู้จัดงานในการให้
ส่วนลดราคาพิเศษแก่นักเดินทางไมซ์ที่เดินทางเข้ามาร่วมในกิจกรรมไมซ์ที่กาหนด
13) บริษัทธุรกิจโรงแรม สร้างความร่วมมือในการให้ส่วนลดราคาพิเศษแก่นักเดินทางไมซ์
3. บทบาทของ สสปน. และรูปแบบสิทธิประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
เนื่องจากสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงาน
หลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ จึงควรมีการกาหนดบทบาทและรูปแบบในการดาเนินการของ สสปน. ให้
ชัดเจน รวมถึงกาหนดสิทธิประโยชน์ที่จูงใจในการจัดงานไมซ์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศ
3.1 รูปแบบการดาเนินงานของ สสปน. ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Model)
สสปน. ในฐานะที่เป็นตัวกลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ มีบทบาทเป็นหน่วยงานหลักในการ
วางแผนกลยุท ธ์เ พื่ อ การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ สร้างภาพลัก ษณ์ของประเทศไทยให้เ ป็ น
ศูนย์กลางจัดงานไมซ์ในภูมิภาค ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึง
การดาเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการจัดงานไมซ์ เช่น การดึงงานไมซ์ที่มีศักยภาพเข้าสู่ประเทศ การกาหนด
และให้สิทธิประโยชน์กั บผู้ เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ การจัดเก็บข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ และการ
อานวยความสะดวกแก่ผู้จัดงานไมซ์ ซึ่งการกาหนดบทบาทของ สสปน. จะต้องทาให้เกิดความชัดเจน โดย
สามารถก าหนดรูป แบบการดาเนินงานของ สสปน. ได้ห ลายรูป แบบ ตั้ง แต่ก ารดาเนินงานในเชิง ตั้ ง รั บ
(Reactive Culture) โดยเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น จนถึงการดาเนินงานในเชิงรุก
(Active Culture) โดยเป็นตัวกลางในการช่วยดาเนินงานหรือเป็นตัวแทนในการประสานงานแก่ผู้จัดงาน ซึ่ง
การวางบทบาทของ สสปน. มีทางเลือก 3 รูปแบบ ดังนี้
1) หน่วยงานให้คาปรึกษา (Advisory Role) สสปน. มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา
ในเรื่องการจัดงานให้แก่ผจู้ ัดงาน โดยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์พร้อมทัง้ คาแนะนาใน
การจั ดงาน และแนะนาในการติดต่อประสานงานเพื่อขอความร่วมมื อจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนีผ้ ู้จัดงานจะต้องเป็นผู้ดาเนินการติดต่อประสานงานด้วยตนเอง
2) ผู้ประสานงานด้านไมซ์ (Intermediate Facilitator) นอกจากจะให้คาแนะนาปรึกษาในการ
จัดงานแล้ว สสปน. ยังทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่ผู้จัดงาน
ในโมเดลการดาเนินงานนี้ ผู้จัดงานไมซ์ไม่ต้องติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ หลายแห่งด้วยตนเอง โดย
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สสปน. จะมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ช่วยประสานงานให้ ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดงาน
ในการลดขั้นตอนการติดต่อ ลดระยะเวลา และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3) หน่วยงานตั วแทนที่มี อานาจ (Authorized Body) สสปน.เป็นผู้ได้ รับ มอบอานาจในการ
ดาเนินการแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้จัดงานไมซ์ได้โดยตรง
โดย สสปน. ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาการจัดงาน ประสานงานกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ดาเนินงานและส่งเรื่องให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งทาง สสปน. จะต้องกาหนดหน่วยงานเฉพาะทีม่ ี
ความรู้ความสามารถ ในการดาเนินเรื่องให้โดยผู้จัดงานไม่ต้องติดต่อกับทุกหน่วยงานด้วยตนเอง
ซึ่ ง การตรวจสอบเบื้ อ งต้ น จาก สสปน. ก็ จ ะช่ ว ยลดเวลาในการรอการพิ จ ารณาอนุ มั ติจ าก
หน่วยงานที่มีอานาจอีกด้วย
3.2 สิทธิประโยชน์เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Incentive Package)
นอกจากรูปแบบโมเดลในการดาเนินงานของ สสปน. แล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ์ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ แก่ทั้งเจ้าของงานตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
โดยมีตัวอย่างสิทธิประโยชน์ เช่น การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้จดั งาน การอานวยความสะดวกในการเดินทาง
การช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% สาหรับเจ้าของงาน การลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% สาหรับบริษัททีม่ าออกบู๊ท การนาค่าใช้จ่ายในการร่วมงานประชุมวิชาการไปลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผู้เข้างาน การอานวยความสะดวกในด้านพิธีการศุลกากรและการยกเว้นภาษี
นาเข้าสินค้าตัวอย่าง การอานวยความสะดวกในการจัดทาวีซ่า และการเปิดช่องทางพิเศษ MICE Lane สาหรับ
ผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ และการอานวยความสะดวกการจราจรในบริเวณสถานที่จัดงาน เป็นต้น
การกาหนดรูปแบบสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมจะช่วยดึงดูดและเพิ่มจานวนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย
มากขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี สสปน. เป็นตัวกลางในการ
ประสานงาน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศไทยให้เติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไป
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โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพือ่ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
1. บทนา
สภาพการเปลี่ยนแปลงไปของโลกส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทาให้ประเทศไทย
จาเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั้น สามารถใช้ อุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ (MICE) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์เป็น
เวทีสาคัญในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และก่อให้เกิดการลงทุน การสร้างพันธมิตรและการจับคู่ทาธุรกิจ
รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยี ต่าง ๆ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพื่อจัดทาแผนการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ สามารถใช้เป็น
หนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศได้ โดยอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่ องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ มีส่วนสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
ผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของไมซ์ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัด
ประชุมองค์กรนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ เนื่ องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียน
จานวนมากในการช่วยกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้ที่
เข้าร่วมงาน และก่อให้เกิดการซื้อขาย การแลกเปลีย่ นสินค้า การนาเข้า ส่งออก และการลงทุนต่าง ๆ นอกจากนี้
ในการจัดงานไมซ์ยังมีประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการขยายตลาดสินค้าของแต่ละอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยด้วย
สสปน. ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ได้ตระหนัก
ถึงความจาเป็นในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง
ในระดับโลก สสปน. จึงเห็นถึงความจาเป็นในการจัดทาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่ง
เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย โดย สสปน. ได้ดาเนินการ
ศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานไมซ์เพื่อช่วยใน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้อุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านการจัด
ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล งานสัมมนาทางวิชาการ และงานแสดงสินค้า เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2) เพื่อกาหนดรูปแบบโมเดลไมซ์ต่าง ๆ (MICE Model) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ในพื้นที่เป้าหมาย
3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ โดย
รวบรวมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิ ดขึ้นจากการจัดงานประชุม งานสัมมนาทาง
วิชาการและงานแสดงสินค้าต่าง ๆ
ขอบเขตการทางาน
1) รวบรวม และศึกษาข้อมูลพื้นที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของภาครัฐ โดย
แบ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมในกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ และ
อุตสาหกรรมในกลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมายอื่น ๆ พร้อมทั้งระบุพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมกิจกรรม
ไมซ์ในประเทศ
2) ศึก ษาและวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมี ก ารเชื่อมโยงกั บภาคธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
3) กาหนดรูปแบบโมเดลไมซ์ในรูปแบบต่าง ๆ (MICE Model) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ
4) ศึกษาและรวบรวมข้อ มูล ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจที่เกิ ดขึ้นจากการใช้โมเดลไมซ์ และการใช้
อุตสาหกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดทารายละเอียดข้อเสนอแนะในการ
ใช้โมเดลไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
การดาเนินการศึกษาโครงการการใช้อุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการ
แสดงสินค้านานาชาติ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ มีระยะการดาเนินการ 45 วันจากวันลงนาม
ในสัญญา
ขั้นตอนและแผนในการดาเนินงาน
การดาเนินการศึกษาโครงการการใช้อุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ
การแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) จัดทาแผนการดาเนินงานของโครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยละเอียด
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2) กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงานการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3) รวบรวม และศึกษาข้อมูลพื้นที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของภาครัฐ แบ่งเป็น
พื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ เช่น 1. พื้นที่กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ และ 2. พื้นที่กลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมาย
อื่นๆ พร้อมทั้งระบุพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ในประเทศ
4) จัดทาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
5) วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ และความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ
6) จัดทาแบบฟอร์ม (Template) ในการรวบรวมการพัฒนาโมเดลไมซ์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ
7) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฟอร์มการพัฒนาโมเดลไมซ์เพื่อใช้ในการกาหนดรูปแบบ
มาตรการตามโมเดลไมซ์ต่าง ๆ
8) รวบรวมและศึก ษาข้อ มู ลการดาเนินโครงการจัดประชุม และนิท รรศการของ TCEB ที่ ผ่านมา
โดยเฉพาะโครงการประสบความสาเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดโมเดลไมซ์ที่เหมาะสม
9) กาหนดรูปแบบโมเดลไมซ์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
10) ประชุมเพื่อนาเสนอผลการจัดทาโมเดลไมซ์
11) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์มาใช้
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
12) จัดทารายละเอียดข้อเสนอแนะในการใช้โมเดลไมซ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
13) สรุปผลการประชุมเพื่อนาเสนอผลการศึกษาให้ทางตัวแทนของสานักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ
14) จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบรูปแบบโมเดลการพัฒนา
แผนการการดาเนินงานในโครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการ
ประเมินผลประโยชน์และการใช้อุตสาหกรรมไมซ์ มีระยะเวลาในการดาเนินโครงการ 45 วัน โดยมีรายละเอียด
และขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1-1 แผนการดาเนินโครงการ
No.

รายละเอียดแผนการดาเนินงาน

1 วางกรอบแนวคิดในการศึกษาโครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ
1.1 กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงานการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ
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1

2

สัปดาห์ที่
3
4

5

6
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No.

รายละเอียดแผนการดาเนินงาน

1.2 จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียดของโครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
1.3 จัดทาแบบฟอร์ม (Template) ในการรวบรวมการพัฒนาโมเดลไมซ์เพื่อใช้ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
1.4 จัดทารายงานเบื้องต้น
2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จาเป็นในการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ
2.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลพื้นที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบายของภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็น
- พื้นที่กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์
- พื้นที่กลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมายอื่น ๆ
2.2 จัดทาและวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์และความเชื่อมโยงกับ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- ธุรกิจผู้จัดงานไมซ์ (Organizer)
- ธุรกิจสถานที่จัดงาน
- หน่วยงานสนับสนุน
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2.3 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย
อุตสาหกรรมไมซ์
2.4 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3 จัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3.1 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฟอร์มการพัฒนาโมเดลไมซ์
เพื่อใช้ในการกาหนดรูปแบบมาตรการตามโมเดลไมซ์ต่าง ๆ
3.2 รวบรวมและศึกษาข้อมูลการดาเนินโครงการจัดประชุมและนิทรรศการของ
สสปน. ที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการประสบความสาเร็จ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการกาหนดโมเดลไมซ์ที่เหมาะสม
3.3 ศึกษาและวิเคราะห์ผลประโยชน์และแนวทางการดาเนินการในการประยุกต์ใช้
รูปแบบโมเดลไมซ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3.4 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการประยุกต์ใช้รปู แบบโมเดลไมซ์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3.5 กาหนดรูปแบบโมเดลไมซ์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3.6 ประชุมเพื่อนาเสนอผลการจัดทาโมเดลไมซ์
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No.

รายละเอียดแผนการดาเนินงาน

1

2

สัปดาห์ที่
3
4

5

4 จั ด ท าข้ อ เสนอแนะในการใช้ โ มเดลไมซ์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ
4.1 จัดทารายละเอียดข้อเสนอแนะในการใช้โมเดลไมซ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ
4.2 ประชุมเพื่อนาเสนอผลการศึกษาให้ทางตัวแทนของสานักงานส่งเสริมการ
จัดการประชุมและนิทรรศการ
4.3 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบรูปแบบโมเดลการพัฒนา
หมายเหตุ: เวลาในการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสม
Key Meeting
กาหนดส่งงาน

คณะทางานและผู้เชี่ยวชาญ
คณะที่ปรึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคณะทางานทีม่ ี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จึงใคร่ขอเสนอคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญหลักที่จะทาการศึกษาดังนี้
1. ดร. อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์
ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisory)
2. คุณ ฐานิยา วิจิตรพนมศิลป์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และทีมวิเคราะห์ (Team Lead)
3. คุณ ศศิณัฏฐ์ อรุณเจริญยิง่
นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)
4. คุณ ปราชญา วัฒนสันติเจริญ นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)
5. คุณ นูรีน ทรงศิริ
นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)
6. ผู้ช่วยโครงการ
คณะทางานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในโครงการนี้ตามความเหมาะสม ทั้ งนี้จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนของสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ
อาจจัดให้มีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เข้าร่วมงาน
1. หัวหน้าโครงการ (Program Manager) และที่ปรึกษาโครงการ ทาหน้าที่บริหารโครงการและ แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น รับผิดชอบการทางานของคณะทางานทั้งหมด
2. คณะทางาน มีหน้าที่หลักคือปฏิบัติงานในแต่ละวันโดยดาเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้
ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์มากที่สุด
3. กลุ่มผู้มีส่วนร่วมหลัก ทีมงานจากสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
โดยมีหน้าที่หลักคือ
- สนับสนุนด้านการให้ข้อมูลและการรวบรวมระดมความคิดกับทีมคณะทางาน
- สนับสนุนทีมงานที่ปรึกษาในการนัดหมายการประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การออกหนังสือ
เชิญและการนัดหมายหน่วยงานต่าง ๆ
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- สนับสนุนในการประสานงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีแผนการทางานของคณะทางานและผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี้
ตารางที่ 1-2 แผนบุคลากร
No.
1
2
3
4
5

รายละเอียดแผนการดาเนินงาน

ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisory)
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และทีมวิเคราะห์ (Team Lead)
นักวิเคราะห์อาวุโส 1 (Senior Business Analyst 1)
นักวิเคราะห์อาวุโส 2 (Senior Business Analyst 2)
นักวิเคราะห์อาวุโส 3 (Senior Business Analyst 3)
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2. กรอบแนวคิดในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)
อุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ (MICE) มีขอบเขต
ครอบคลุมถึงการจัดประชุมองค์กร (Corporate Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travels)
การประชุมทางวิชาการ (Conventions) และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) รวมถึง
งานกิจกรรมขนาดใหญ่ เมกาอีเว้นท์ (Mega Event)
อุตสาหกรรมไมซ์นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความ
สาคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้มีความเข้มแข็งได้ ตัวอย่างเช่น การจัดงานแสดงสินค้า เป็นการ
เปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ นาสินค้ามาแสดง นาไปสู่การซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการจับคู่ทาธุรกิจ
ร่วมกันของผู้ประกอบการ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมหลักนั้น ๆ หรืองานประชุมทางวิชาการ
ก็เป็นโอกาสสาคัญของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีใน
การผลิต หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังจะเห็นได้
ว่าอุตสาหกรรมไมซ์สามารถเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศได้ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศไทยต่อไป
ในการใช้กิจกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมหลักนั้น จาเป็นต้องศึกษาถึงอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศที่ต้องการจะส่งเสริมว่ามีอุตสาหกรรมใดบ้าง และศึกษาถึงผลกระทบหรือผลประโยชน์
ของการจัดงานไมซ์ที่จะมีต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ถึงองค์ประกอบและโครงสร้ าง
ของอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อที่จะสามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
ดัง นั้นในการส่งเสริมการขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ของประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ จ าเป็นต้องมี
การศึกษาด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่ 1. การศึกษาอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐ ที่ถือเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมดิจิตอลและครีเอทีฟ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น รวมถึงเขตพื้นที่ในการส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าว 2. การศึกษาถึงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งประกอบด้วยภาค
ธุรกิจต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดงาน (Organizer) ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโฆษณา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และ 3. การศึกษาถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมของอุตสาหกรรม
ไมซ์ที่จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ
ประเทศให้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง การเชื่อมโยงการศึกษาทั้ง 3 ด้าน สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ต่อไป
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โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
1

กลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ยานยนต์
และชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม
ปิโตรเคมี
ดิจิตอล/ครีเอทีฟ

2

3

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
SECONDARY

PRIMARY

ธุรกิจโรงแรมที่พัก

ธุรกิจนันทนาการ

ธุรกิจโฆษณา

ธุรกิจทาความสะอาด

ธุรกิจอาหาร/จัดเลี้ยง

ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจการพิมพ์

ธุรกิจความปลอดภัย

ธุรกิจนาเที่ยว

อื่นๆ

ธุรกิจของที่ระลึก

อื่นๆ

Trading

Destination
Management
Company
(DMC)

Destination
Management
Company
(DMC)

Inbound
Tour
Operator

EXHIBITION

CONVENTION

INCENTIVE
Inbound
Tour
Operator

Association
Management
Company
(AMC)

Professional
Conference
Organizer
(PCO)

Professional Exhibition
Organizer (PEO)

นวัตกรรมอาหาร

อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

สถานที่อเนกประสงค์

สถานที่เฉพาะอื่นๆ เช่น
พระราชวัง/หอศิลป์

ศูนย์ประชุม
สถาบันการศึกษา

หน่วยงานสนับสนุน (Supporting Infrastructure)
International

PATA
IAEM

UFI
ICCA

TCEB
(ระดับประเทศ)

เอกชน

ระดับเมือง

ภาครัฐ

TCT

TICA

TEA

FDI

FTI

TCC

THA

Others

TAT

BOI

Networking

DEP

Knowledge
Sharing
Technology
Transfer
New Technology

DOMESTIC

CVB

Exchange

Business
Matching

สถานที่จัดงาน (Venue)
ศูนย์การประชุมและแสดง
สินค้า/ โรงแรม

Investment
Import/Export

ธุรกิจผู้จัดงาน (Organizer)
MEETING

ผลจากอุตสาหกรรม
MICE Impact

DITP

Others

Innovation
New policy

รูปที่ 2-1 กรอบแนวคิดสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์

อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมขนส่งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ช่องทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สินค้า และวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัย
สาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
โดยภาครัฐได้มีการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อใช้ใ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ และ 2. กลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมาย โดยมีการกาหนดพื้นที่ใน
การส่งเสริมและสนับสนุนของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสมสาหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งเป็นการดึงผู้ที่เกี่ยวข้องมาอยู่ด้วยกัน ทั้งผู้ผลิต
วัตถุดิบ ผู้ผ ลิตสินค้าสาเร็จรูป สถาบันวิจัย มหาวิท ยาลัย ซึ่ง จะทาให้กลุ่มคลัสเตอร์มีความเข้มแข็ง โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1) กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์
เป็นคลัสเตอร์สาหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ซึ่งประกอบด้วย 6 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิตอลและครีเอทีฟ คลัสเตอร์
การแพทย์ และคลัสเตอร์นวัตกรรมอาหาร โดยที่พื้นที่การส่งเสริมซุปเปอร์คลัสเตอร์จะกระจายอยู่ใน 9 จังหวัด
ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ และภูเก็ต
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2) กลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมาย
เป็นคลัสเตอร์สาหรับอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถของการแข่งขันในระดับสูง
ประกอบด้วย 2 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป และ คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครปฐม
สมุ ท รสาคร สระแก้ ว ฉะเชิง เทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะมีการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่แตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือจะเน้นทางด้านการแปรรูปผัก ผลไม้ และสมุนไพร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นทางด้านปศุสัตว์ การแปรรูปมันสาปะหลัง อ้อย และข้าวโพด ภาคตะวันตก
เน้นการแปรรูปอ้อยและสับปะรด ภาคใต้เน้นการแปรรูปปาล์ม ยาง และอาหารทะเลแปรรูป ส่วนภาคตะออก
เน้นที่การแปรรูปผลไม้ เป็นต้น
พื้นที่ซุปเปอร์คลัสเตอร์

Super Clusters

นครราชสีมา อยุธยาปทุมธานี
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต

1. ยานยนต์และชิ้นส่วน
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็ก
ทรอนิกส์ อุปกรณ์
โทรคมนาคม

พื้นที่คลัสเตอร์อื่น
ภาคเหนือ
• เชียงราย ลาปาง ลาพูน
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
• ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์
ภาคกลาง/ตะวันตก
• กรุงเทพ นครปฐมสมุทรสาคร
สระแก้ว
• กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันออก
• จันทบุรี ตราด
ภาคใต้
• ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่
สงขลา

3. ปิโตรเคมีและเคมี
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
4. ดิจิตอล/ครีเอทีฟ
5. การแพทย์ Medical
Hub)

6. นวัตกรรมอาหาร food
innovation)

Other Clusters
1. อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม

รูปที่ 2-2 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ประกอบไปด้วย ธุรกิจผู้จัดงาน ซึ่งได้แก่ ผู้จัดงานการประชุม
งานสัมมนาและนิทรรศการ งานแสดงสินค้า ต่าง ๆ ถัดมาคือผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่การจัดงาน เช่น
ศูนย์จัดประชุม ห้องจัดประชุม หรือศูนย์ประชุมตามสถานศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมีทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจอาหารและการจัดเลีย้ ง ธุรกิจ
นาเที่ยว และธุรกิจการขนส่งต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ได้แก่ ธุรกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจของที่ระลึก ธุรกิจด้านการทาความสะอาด และด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น สุดท้าย
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คือหน่วยงานที่สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในด้านต่าง ๆ มีทั้งหน่วยงานในประเทศและระดับนานาชาติ ได้แก่
Pacific Asia Travel Association (PATA), International Congress and Convention Association (ICCA) ,
Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), Thailand Incentive and Convention Association
(TICA), Tourism Authority of Thailand (TAT), และ Thailand Board of Investment (BOI) เป็นต้น
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจผู้จัดงาน (Organizer)

PRIMARY

ธุรกิจโรงแรมที่พัก
ธุรกิจอาหาร/จัดเลี้ยง
ธุรกิจนาเที่ยว

MEETING
Destination
Management
Company
(DMC)

INCENTIVE

Inbound
Tour
Operator

Destination
Management
Company
(DMC)

Inbound
Tour
Operator

CONVENTION
Association
Management
Company
(AMC)

EXHIBITION

Professional
Conference
Organizer
(PCO)

Professional
Exhibition
Organizer
(PEO)

ธุรกิจนันทนาการ
ธุรกิจขนส่งมวลชน/
ขนส่งสินค้า
อื่นๆ
SECONDARY

สถานที่จัดงาน (Venue)
ศูนย์การประชุมและ
แสดงสินค้า/
โรงแรม

สถานที่
อเนกประสงค์

สถานที่เฉพาะอื่นๆ
เช่น พระราชวัง/
หอศิลป์

ศูนย์ประชุม
สถาบันการศึกษา

ธุรกิจโฆษณา
ธุรกิจการพิมพ์
ธุรกิจของที่ระลึก
ธุรกิจทาความสะอาด
ธุรกิจความปลอดภัย

หน่วยงานสนับสนุน (Supporting Infrastructure)
International
PATA
IAEM

UFI
ICCA

CVB

DOMESTIC

TCEB
(ระดับประเทศ)

เอกชน

ระดับเมือง

ภาครัฐ

TCT

TICA

TEA

FDI

FTI

TCC

THA

Others

TAT

BOI

DEP

DITP

Others

อื่นๆ

รูปที่ 2-3 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์

ผลประโยชน์จากการใช้อุตสาหกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ผลประโยชน์จากการใช้อุตสาหกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักและเศรษฐกิจ
ของประเทศนั้น มี ทั้ ง ผลประโยชน์ที่ สามารถวัดมู ลค่าได้เ ป็นตัวเงิน เช่น การซื้อขาย และผลประโยชน์ที่
ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมไมซ์สามารถ
ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านการจัดงานประชุม งานสัมมนา และงานแสดงสินค้า
ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากในการจัดงานไมซ์จะมีผรู้ ่วมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าร่วม เช่น ในงาน
แสดงสินค้าและงานนิทรรศการ จะก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ซึ่ง จะทาให้เกิดการนาเข้าหรือ
ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ มีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ หรือการลงทุนเพิ่ม เป็นต้น ส่วนงานสัมมนาต่าง ๆ
จะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี การอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจ นอกจากนี้ในการจัดงานไมซ์แต่ละครัง้ ยังก่อให้เกิดการขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของทัง้ ผูจ้ ดั
งาน ผู้เข้าร่วมงาน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่จัดงาน โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจขนส่ง และ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวล้วนได้ประโยชน์จากกิจกรรมไมซ์ อีกทั้งอุตสาหกรรมไมซ์ยังมีส่วนช่ว ยในการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เพิ่มการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ และยังก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วย นับว่า
อุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง
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รูปแบบผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อพั นาเศรษฐกิจของประเทศ

• Impact Area

MICE Impacts

อุตสาหกรรมไมซ์

3

Target Clusters
2
1
ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

Meeting

Incentive

Convention

• Trade Import /Export
• Investment
• Business Deal

• Stimulate Sales Growth

• Knowledge exchange
• Information update

• Member Networking
• Information update
• Culture Exchange

• Trade Import/ Export
• Investment

some case)

• Event Organizer spending

– Meeting Room
– Advertisement
– Security services
– Accommodation
– Food and Beverage
– Entertainment
– Transportation & Local Airline
travel
– Tourism and souvenir

– Meeting Room
– Advertisement
– Security services
– Accommodation
– Food and Beverage
– Entertainment
– Transportation & Local Airline
travel
– Tourism and souvenir

– Shopping

• Trade Import/ Export (In

• Investment (In some case)

• Event Organizer spending

• Delegate spending

Exhibition

• Innovation / Product
Development Knowledge
exchange
• Information update
• Networking
• Establishment of
business partnership

• Knowledge exchange
• Information update
• Innovation / Product
Development
• Networking
• Business Matching

• Event Organizer spending

• Event Organizer spending

– Meeting Room
– Advertisement
– Security services

– Meeting Room
– Advertisement
– Security services

• Delegate spending

• Exhibitor spending

– Accommodation
– Food and Beverage
– Entertainment
– Transportation & Local Airline
travel
– Shopping
– Tourism

• Delegate spending
– Shopping

– Accommodation
– Food and Beverage
– Entertainment
– Transportation & Local Airline
travel
– Shopping
– Tourism

รูปที่ 2-4 ผลประโยชน์ของไมซ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ

โดยจากการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2559 คาดว่าจะมีการใช้จ่าย
จากกิจกรรมไมซ์ประมาณ 1.25 แสนล้านบาท โดยมาจากค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ที่เป็นชาวต่างชาติ
ประมาณ 9.4 หมื่นล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาท
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป

มูลค่ารวม

นักเดินทางไมซ์ในกิจกรรมต่าง
การประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมสัมมนาทาง
(Corporate Meeting
Incentive)
วิชาการ (Convention

นิทรรศการ
Exhibition

นักเดินทางต่างชาติ
264,000 คน

,350.51 บาท

,325
ล้านบาท

,000 คน

,

22,441
ล้านบาท

คน

31,011
ล้านบาท

,

คน

16,875
ล้านบาท

,060,

คน

93,652
ล้านบาท

นักเดินทางในประเทศ
16,000,000 คน

31,323 ล้านบาท

,957.67 บาท

รวมนักเดินทางไมซ์ทั้งสิ้น

รวมมูลค่าการใช้จ่ายจากนักเดินทางไมซ์ทั้งสิ้น

หมายเหตุ: *,** ค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์อ้างอิงจากข้อมูลปี 2558
ที่มา: จากการประมาณของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

รูปที่ 2-5 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์
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17 ล้านคน
1.25
แสนล้านบาท

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จะต้องมีการกาหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ และงานแสดงสินค้าให้ชัดเจน โดยจะต้องมีการกาหนดถึงบทบาทของ สสปน.
ในฐานะที่ สสปน. เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ โดยอาจแบ่งรูปแบบในการดาเนินงาน
ของ สสปน. ออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ 1 หน่วยงานให้คาปรึกษา (Advisory Role) 2 ผู้ประสานงานด้านไมซ์
(Intermediate Facilitator) และ 3 หน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ (Authorized Body)
1

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

2

ยานยนต์
และชิ้นส่วน

3

พื้นทีเป้าหมาย

MICE Incentive
Scheme I

Super Clusters

เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม

5

Domestic
International
Event Owner

MICE Incentive
Scheme III

ดิจิตอล /ครีเอทีฟ

ผลลัพธ์จากไมซ์
MICE Impact
Investment
Import/Export

Trading
Exchange
Networking

Exhibitor

MICE City

อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป

ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์

Organizer

Special Economic
Zone (SEZ)

นวัตกรรมอาหาร

4

MICE Incentive
Scheme II

Clusters

ปิโตรเคมี

รูปแบบการให้สิทธิประโยชน์

Business
Matching

MICE Incentive
Scheme ...

Delegate

5

บทบาทของ สสปน ในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์
รูปแบบหน่วยงานให้ค าปรึก ษา
(Advisory Role)

รูปแบบผู้ประสานงานด้านไมซ์
(Intermediate Facilitator)

รูปแบบหน่วยงานที่เป็นตัวแทนที่มีอานาจ
(Authorized Body)

Knowledge
Sharing
Technology
Transfer
New
Technology
Innovation

อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

New policy

รูปที่ 2-6 กรอบแนวคิดในการกาหนดบทบาทของ สสปน. ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

นอกจากนี้ยังต้องมีการกาหนดรูปแบบแพคเกจของสิทธิประโยชน์สาหรับกิจกรรมไมซ์ต่าง ๆ เพื่อเป็น
การดึงดูดให้เกิดการจัดงานไมซ์ เ พิ่มขึ้น พร้อมทั้งกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ซึ่งหนึ่ง ใน
เกณฑ์สาคัญได้แก่ การพิจารณาตามพื้นที่ในการจัดงานว่าเป็นพื้นที่การพัฒนาเมืองไมซ์ (MICE City) พื้นที่การ
พัฒ นาอุตสาหกรรมซุป เปอร์คลัส เตอร์ หรือพื้นที่ คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ และยัง ต้องระบุถึงตัวผู้รับสิทธิ
ประโยชน์ให้ชัดเจน โดยผู้รับ สิทธิป ระโยชน์สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม หลัก ได้แก่ เจ้าของงาน (Event
Owner) ผู้รับจ้างจัดงาน (Organizer) ผู้ออกร้านงานแสดงสินค้า (Exhibitor) และผู้เข้าร่วมประชุมหรือร่วมชม
งาน (Delegate) ซึ่งการกาหนดบทบาทและรูปแบบการดาเนินงานที่เหมาะสมของ สสปน. รวมถึงการกาหนด
แพคเกจสิทธิประโยชน์ที่มีแรงจูงใจ จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมงานประชุมและนิทรรศการ
ในประเทศไทยได้
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3. ห่วงโซ่อุปทานสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดง
สินค้านานาชาติ มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่ในการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการประชุม
และนิทรรศการให้เกิดขึ้นภายในประเทศ หน่วยงานภาคเอกชนหรือสมาคมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผูท้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต หรือผู้จัดจาหน่าย ทาให้ง่ายต่อการจัดงานประชุมและ
แสดงสินค้า และธุรกิจการจัดงาน ซึ่งเป็นธุรกิจของเอกชนที่มีหน้าที่สนับสนุนการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ออแกไนซ์ โฆษณาและประชาสัม พันธ์ หรือการพิม พ์ เป็นต้น โดยเมื่ อพิจ ารณาตลอดห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมไมซ์แล้ว มีกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผู้จัดงาน
กลุ่มธุรกิจสถานที่จัดงาน หน่วยงานสนับสนุน และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ กลุ่มธุรกิจผู้จัดงานมีบทบาทในการ
เป็นตัวกลางวางแผน ดาเนินงาน และประสานงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งผู้จัดงานอาจ
เป็นทั้ ง เจ้าของงานเอง หรือ เป็นกลุ่มที่ รับ จ้างจากเจ้าของงานอีก ที หนึ่ง โดยผู้จัดงานจะต้องวาง แผนการ
จัดงาน และดาเนินการติดต่อกับผู้ประกอบการต่าง ๆ เช่น การจัดหาสถานที่ ได้แก่ ศูนย์ประชุม หรือโรงแรม
เพื่อจัดหาที่จัดงาน รวมทั้งต้องติดต่อกับธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมงาน จัดหาอาหาร
เครื่องดื่ม จัดเตรียมโปรแกรมท่องเที่ยว กิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่สามารถช่วยทาหน้าที่กากับ ดูแล และสนับสนุนส่งเสริมการจัดงาน
ประกอบด้วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีทั้งองค์กรระดับนานาชาติและในประเทศ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจผู้จัดงาน (Organizer)

PRIMARY

ธุรกิจโรงแรมที่พัก
ธุรกิจอาหาร/จัดเลี้ยง
ธุรกิจนาเที่ยว

MEETING
Destination
Management
Company
(DMC)

INCENTIVE

Inbound
Tour
Operator

Destination
Management
Company
(DMC)

Inbound
Tour
Operator

CONVENTION
Association
Management
Company
(AMC)

EXHIBITION

Professional
Conference
Organizer
(PCO)

Professional
Exhibition
Organizer
(PEO)

ธุรกิจนันทนาการ
ธุรกิจขนส่งมวลชน/
ขนส่งสินค้า
อื่นๆ
SECONDARY

สถานที่จัดงาน (Venue)
ศูนย์การประชุมและ
แสดงสินค้า/
โรงแรม

สถานที่
อเนกประสงค์

สถานที่เฉพาะอื่นๆ
เช่น พระราชวัง/
หอศิลป์

ศูนย์ประชุม
สถาบันการศึกษา

ธุรกิจโฆษณา
ธุรกิจการพิมพ์
ธุรกิจของที่ระลึก
ธุรกิจทาความสะอาด
ธุรกิจความปลอดภัย

หน่วยงานสนับสนุน (Supporting Infrastructure)
International
PATA
IAEM

UFI
ICCA

CVB

DOMESTIC

TCEB
(ระดับประเทศ)

เอกชน

ระดับเมือง

ภาครัฐ

อื่นๆ

รูปที่ 3-1 ห่วงโซ่อุปทานสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
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TCT

TICA

TEA

FDI

FTI

TCC

THA

Others

TAT

BOI

DEP

DITP

Others

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

กลุ่มธุรกิจผู้จัดงานไมซ์ (Organizer)
กลุ่มธุรกิจผู้จัดงานคือผู้ที่มีบทบาทในการวางแผนการจัดงานต่าง ๆ ให้ออกมาในรูปแบบที่กาหนดให้
เป็นที่พึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมงานและเจ้าของงาน เนื่องจากผู้จัดงานเป็นผู้ที่วางแผนและบริหารจัดการงานประชุม
สัมมนา และนิทรรศการต่าง ๆ ผู้จัดงานจึงเป็นตัวกลางสาคัญที่ทาหน้าที่เชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้ประกอบการสถานที่จัดประชุม ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจอาหารและการจัดเลี้ยง ธุรกิจนาเที่ยว และ
ธุรกิจอื่น ๆ โดยกลุ่มผู้จัดงานสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1) ธุรกิจรับจัดการท่องเที่ย วเพื่อเป็นรางวัล (Destination Management Company: DMC)
หมายถึง ธุรกิจนาเที่ยวที่สามารถจัดแผนการท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัลจากบริษัทต่าง ๆ ได้ ซึ่งต้องทาหน้าที่ในการวางแผนและจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว จัดเตรียมที่
พัก ร้านอาหารและยานพาหนะ และต้องมีความเชี่ยวชาญในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถนา
เที่ยว บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสถานที่ได้ ทั้งยังต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่าง ๆ
ให้ แ ก่ ลูก ค้า ด้ว ย นอกจากนี้ลูก ค้ า บางกลุ่ม อาจมี ก ารจัด การประชุ ม ของบริษั ท ควบคู่กั บ การ
ท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจ DMC ต้องสามารถจัดหาสถานที่ประชุม เช่น ห้องประชุมโรงแรมต่าง ๆ เพื่อ
รองรับสาหรับลูกค้ากลุ่มนี้ด้วย
2) ธุรกิจการจัดงานประชุมมืออาชีพ (Professional Convention Organizer: PCO) คือ ธุรกิจ
ที่มีบทบาทในการจัดงานประชุมสัมมนาต่าง ๆ ทาหน้าที่ตั้งแต่การให้คาปรึกษาในด้านการจัดงาน
การจัดหาสถานที่ประชุม จัดเตรียมอาหารและสารองที่พักแก่ ผู้เข้าร่วมงาน วางแผนงานและ
กาหนดการต่าง ๆ ตลอดจนการติดต่อและเชิญวิทยากร ประธานเปิดงาน ประชาสัมพันธ์งาน และ
เชิญผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น
3) ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการมืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer: PEO) คือ ธุรกิจ
ที่ จั ด งานนิท รรศการหรือ งานแสดงสินค้ า ต่า ง ๆ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการจัดหาสถานที่ จัดงานและ
สิ่ ง อ านวยความสะดวก ประสานงานและเชิญ เจ้าของสินค้ า ต่า ง ๆ (Exhibitor) มาจั ดแสดง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่สนใจมาเข้าชมงาน เพื่อให้เกิดการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน หรือเกิดการจับคู่ทางธุรกิจ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ
กลุ่มธุรกิจสถานที่จัดงานไมซ์
ในการจัดงานไมซ์จาเป็นต้องมีการเลือกใช้สถานที่ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน ไม่ว่าจะในด้านของ
ขนาดห้อง สิ่งอานวยความสะดวกภายในสถานที่ ตาแหน่งที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทางและวิธีการเดินทางมา
เข้าร่วมงาน โดยสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน ได้แก่ ห้องประชุมของโรงแรมต่าง ๆ ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่
หอประชุมของสถาบันการศึ กษา หรือศูนย์แสดงสินค้าของจังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกจัดการ
ประชุมนอกสถานที่ในที่ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ เช่น การจัดงานบริเวณหน้าอาคารเก่าแก่ หรือโบราณสถานที่
มีความสาคัญ
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กลุ่มธุรกิจสถานที่จัดงานไมซ์ คือ ธุรกิจที่ให้บริการด้านสถานที่ในการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ซึ่ง ได้แก่ ศูนย์ก ารประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงแรม หรือสถานศึก ษาที่ มี ห อประชุม ขนาดใหญ่ เป็นต้น
ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านสถานที่จัดงานประชุมและนิทรรศการในประเทศไทยที่สาคัญ ได้แก่ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิตต์ (Queen Sirikit National Convention Center: QSNCC) ศูนย์ประชุมและนิทรรศการอิมแพค
(IMPACT Exhibition Center) ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibition
Center: BITEC) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าพีช (Pattaya Exhibition And Convention Hall: PEACH) เป็นต้น
หน่วยงานสนับสนุนไมซ์
หน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ หน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับ ดูแล ตลอดจนการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดงานไมซ์ ซึ่งประกอบด้วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์กรในประเทศและระดับนานาชาติ
1) หน่วยงานระดับนานาชาติ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific
Asia Travel Association: PATA), สมาพันธ์อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าโลก UFI (The Global
Association of the Exhibition Industry: UFI), สมาคมการจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น นานาชาติ
(International Association of Emergency Managers: IAEM) และสมาคมการประชุมนานาชาติ
(International Congress and Convention Association: ICCA) เป็นต้น
2) Convention and Visitors Bureau (CVB) ได้แก่ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) (Thailand Convention and Exhibition Bureau: TCEB)
3) หน่วยงานในประเทศ มีทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
 หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (The Tourism
Council of Thailand: TCT), สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (Thailand Incentive
and Convention Association: TICA), สมาคมการแสดงสิ น ค้ า ไทย (Thai Exhibition
Association: TEA) และ องค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลก (The FDI World Dental Federation:
FDI), สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (The Federation of Thai Industries: FTI),
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (The Thai Chamber of Commerce
and Board of Trade of Thailand: TCC) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (The Association
of Thai Travel Agents: ATTA) และสมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotel Association: THA)
เป็นต้น
 หน่วยงานภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand:
TAT), สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI),
กรมส่งเสริมการส่งออก (Department of Export promotion: DEP) กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (Department of International Trade promotion: DITP) และกระทรวง
อุตสาหกรรม (Ministry of Industry: MOI) เป็นต้น
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กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
ในการจัดงานไมซ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในส่วน
ของภาคธุรกิจ ซึ่งนอกจากกลุ่มธุรกิจการจัดงานและผู้ประกอบการด้านสถานที่ซึ่งต้องเกี่ยวข้องโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มธุรกิจอื่นอีกเป็นจานวนมากที่เกี่ย วข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ โดยสามารถแยกออกเป็นกลุ่ม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยในทางตรง และกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทางตรง ได้แก่
 ธุรกิจโรงแรมที่พัก ได้แก่ การบริการที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
หรือต่างเมือง ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ อยู่บริเวณเดียวกับสถานที่จัดงาน
เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมงาน นอกจากที่พักแล้ว หลายโรงแรมยังมีการบริการ
อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ประชุม รถรับส่ง หรือบริการนาเที่ยวได้อีกด้วย
 ธุรกิจอาหารและการจัดเลี้ยง ในการประชุมสัมมนาส่วนใหญ่ที่จัดขึ้นในโรงแรม ทางโรงแรม
สามารถบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน แต่ในกรณีที่จัดในศูนย์ประชุม ศูนย์
แสดงสินค้า หรือจัดงานนอกสถานที่ อาจจะต้องใช้บริการผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการ
จัดเลี้ยง ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดเลี้ยงเป็นจานวนมาก และสามารถ
ให้บริการได้ในหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับคอนเซปของงานและจานวนผู้เข้าร่วมงาน
 ธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วแก่ ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ วมงานไมซ์ มี บ ริ ก าร
ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดหามัคคุเทศก์ รถรับส่ ง รถนาเที่ยว บัตรโดยสาร การจองที่พัก บัตร
เข้าชมการแสดงและเข้า ชมสถานที่ ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดโปรแกรมและกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น
 ธุรกิจนันทนาการ เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านความบันเทิง ความเพลิดเพลิน หรือการพักผ่อน
หย่อนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานไมซ์ ได้แก่ สนามกีฬา สวนสาธารณะ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ หรือ
สถานบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ เป็นต้น
 ธุรกิจการขนส่ง ได้แก่ ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสาร ที่ให้บริการขนส่งผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในการ
เดินทางไปร่วมประชุม หรือการเดินทางไปสถานที่ ต่าง ๆ ในพื้นที่ และธุรกิจการขนส่งสินค้า
ซึ่งให้บริการขนส่งสินค้าหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นามาจัดแสดง รวมทั้งบริการดาเนินพิธีการทาง
ศุลกากรในกรณีที่เป็นการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจัดแสดงด้วย
2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ได้แก่
 ธุรกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คือกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ไมซ์ ให้ผู้สนใจต่าง ๆ มาเข้าร่วม โดยมีทั้งการกระจายเสียง การโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น
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ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ในการจัดงานไมซ์ต้องมีการใช้สิ่งพิมพ์มากมายหลายประเภท ทั้งสิ่งพิมพ์ที่ใช้
ในการโฆษณา เช่น แผ่นพับ ใบปลิว และป้ายโฆษณา หรื อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในงานประชุม เช่น
เอกสารประกอบ ป้ายแสดง แพคเกจของที่ระลึก เป็นต้น
 ธุรกิจของที่ระลึก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่รับจัดทาของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานไมซ์
โดยมีจานวนมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของงานและปริมาณผู้ที่เข้าร่วม
 ธุรกิจด้านการทาความสะอาด เป็นกลุ่มที่คอยดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในบริเวณงาน ซึ่งงานขนาดใหญ่จาเป็นต้องใช้บริการธุรกิจการทาความสะอาด
ในการเก็บกวาดและทาความสะอาดสถานที่จัดงานภายหลังจากที่การจัดงานได้เสร็จสิ้นลง
 ธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัย ในงานประชุมที่มีความสาคัญ หรืองานประชุมขนาดใหญ่
จ าเป็นต้องมีบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราดูแล โดยเฉพาะงานที่มี
บุคคลสาคัญเข้าร่วม หรืองานที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก
จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมไมซ์มีความเกี่ยวข้อ ง
เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในการจัดงานไมซ์แต่ละ
ครั้งจะสามารถขับเคลื่อนและกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น
ผู้จัดงาน โรงแรมเจ้าของสถานที่ หรือธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ที่พัก อาหาร การท่องเที่ยว ดังนั้นจึง
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อให้เป็นหนึ่งในกลไกสาคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนและ
สร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ
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4. อุตสาหกรรมและพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ในการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลการจัดประชุมและ
นิทรรศการนั้นมีปัจจัยที่ควรพิจารณาใน 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของคลัสเตอร์อตุ สาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ การรวมกลุ่มของสมาคมต่าง ๆ และพื้นที่จังหวัดที่ได้มี
การพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้
1

พื้นที่คลัสเตอร์อุตสาหกรรม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยอุตสาหกรรม MICE

พื้นที่ซุปเปอร์คลัสเตอร์และพื้นที่คลัสเตอร์อื่น ของอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการกระจายตัวอยู่ใน
ภูมิภาคต่าง
พื้นที่ซุปเปอร์คลัสเตอร์

Super Clusters

Exhibition

นครราชสีมา อยุธยาปทุมธานี
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต

1. ยานยนต์และชิ้นส่วน
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็ก
ทรอนิกส์ อุปกรณ์
โทรคมนาคม

พื้นที่คลัสเตอร์อื่น
ภาคเหนือ
• เชียงราย ลาปาง ลาพูน
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
• ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์
ภาคกลาง/ตะวันตก
• กรุงเทพ นครปฐมสมุทรสาคร
สระแก้ว
• กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันออก
• จันทบุรี ตราด
ภาคใต้
• ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่
สงขลา

3. ปิโตรเคมีและเคมี
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
4. ดิจิตอล
5. การแพทย์ Medical
Hub)
6. นวัตกรรมอาหาร food
innovation)

Other Clusters
1. อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม

พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยอุตสาหกรรม MICE

ภาพรวมศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยในการดึงดูดกิจกรรมไมซ์ในแต่ละพื้นที่
ศักยภาพพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในแต่ละพื้นทีแ่ บ่งตามภูมิภาค

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ภาคตะวันตก
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ภาคกลาง
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

367
75
187
42
63

ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
คนไทย 30.7 คน
ต่างชาติ 1.35 คน
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

จานวนแหล่งท่องเที่ยว

ภาคตะวันตก
คนไทย 18.2 คน
ต่างชาติ 1.8 คน

ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

962
255
348
172
187

จานวนแหล่งท่องเที่ยว

ภาคกลาง
คนไทย 68 คน
ต่างชาติ 22.3 คน

ภาคตะวันออก
คนไทย 18.7 คน
ต่างชาติ 8.8 คน

จานวนแหล่งท่องเที่ยว

1,405
534
219
290
362

ภาคใต้
คนไทย 21 คน
ต่างชาติ 19.5 คน

= รายได้จากการท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

710
184
290
135
101

ภาคตะวันออก
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

488
73
213
73
129

จานวนแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ภาคเหนือ
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

จานวนแหล่งท่องเที่ยว

Incentive

ภาคเหนือ
คนไทย 13.2 คน
ต่างชาติ 3.5 คน

จานวนแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

Meeting

พื้นที่ MICE CITY

-13-13-

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2

พื้นที่ค ลัสเตอร์อุต สาหกรรม และเขต
พั นาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถดึงดูด
การจัดงาน Exhibition เนื่องจากสะดวก
ต่อการเดินทางเข้าร่วมงานของ
ผู้ประกอบการต่างๆในละแวกใกล้เคียง
และสะดวกต่อการพาผู้เข้างานที่มีความ
สนใจไปเยี่ยมชมโรงงานการผลิต (Plant
Visit) ที่อยู่ในบริเวณได้

ภาคใต้
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

860
132
559
73
100

พื้นที่แ หล่งท่องเที่ยว เอื้อต่อการจัด
งาน Meeting, Incentive และ
Convention เนื่องจากผู้เข้างาน
สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน
ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หลังการ
ประชุม พื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจจะสามารถเพิ่มปริมาณการ
จัดงานในพื้นที่ได้

-14-14-

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว ข้อมูลปี

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยอุตสาหกรรม MICE

พื้นที่เป้าหมายเมืองไมซ์ 5 เมือง 1 กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเกต ขอนแก่น
และเมืองที่กาลังพั นาเป็นไมซ์ซิตี้อีก 2 เมือง คือ เชียงราย และอุดรธานี
เชียงใหม่

เชียงราย

ครอบคลุม MICE ในพื้นที่ภาคเหนือและเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม
นิทรรศการของภาคเหนือ

ครอบคลุม MICE ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางการจัด
ประชุมนิทรรศการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พัทยา

การรวมกลุ่มสมาคม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยอุตสาหกรรม MICE

ตัวอย่างการรวมตัวของกลุ่มสมาคมในภาคอุตสาหกรรมต่าง
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

Convention

ยานยนต์
และชิ้นส่วน

เครื่องใช้ไ ้า
อิเลกทรอนิกส์
โทรคมนาคม

World Dental Federal

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
สถาบันอาหาร

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม
อาหาร

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
สมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป

สมาคมแก๊สปิโตรเลียมเหลว
ปโตรเคมี

สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย

ดิจิตอล /
ครีเอที

สมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์บันเทิงไทย

การรวมกลุ่มสมาคมต่าง จานวน
สมาคมและความเข้มแข็งของการ
รวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการในภาค
ส่วนต่างๆ เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน
การจัดกิจกรรมการประชุมและ
สัมมนาเชิงวิชาการ

ภูเกต
ครอบคลุม MICE
ในพื้นที่ภาคใต้

กรุงเทพมหานคร
ครอบคลุม MICE ในพื้นที่ภาคกลาง และเป็น
ศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการของประเทศ
ที่มา: สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

การรวมตัวกันของสมาคมหรือสถาบันสนับสนุนต่าง เป็นปจจัยในการขับเคลื่อนการจัดงาน
Convention

MICE City ระดับนานาชาติ
MICE City ระดับประเทศ
MICE City ระดับภูมิภาค

อุดรธานี
ขอนแก่น

-16-16-

พื้นที่ MICE CITY เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ
รองรับการจัดงานไมซ์ โดยมีความพร้อมในด้านต่างๆ
ทั้งสถานที่จัดงาน ที่พัก การคมนาคม และที่
ท่องเที่ยว

พื้นที่เป้าหมาย
การกาหนดพื้นที่เป้าหมาย
สาหรับการส่งเสริมกิจกรรม
ไมซ์ควรต้องมีการพิจารณาทั้ง
พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวประกอบกัน
เพื่อการดึงดูดผู้เข้างานในแต่
ละกิจกรรม

Thai Organic Trade Association
อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

สมาคมการค้าปุยและธุรกิจการเกษตรไทย
สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

Digital Advertising Association
(Thailand)

อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

สมาคมออกแบบสร้างสรรค์ สอส

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

-16-16-

รูปที่ 4-1 การกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์

เนื่องจากในพื้นที่คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศจะมีการกระจุกตัวของผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามคลัสเตอร์ที่ได้มีการจัดไว้ รวมถึงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะ
เป็นที่รวมของโรงงานผู้ประกอบการต่างๆ ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้จึงเหมาะจะเป็นสถานที่จัดงานนิทรรศการและ
งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับแต่ละอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หากต้องการจัดงานนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีในการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้จัดงานอาจจะเลือกจัดในพื้นที่จังหวัด
ชลบุ รี หรื อ ระยอง ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของผู้ ผ ลิ ต ยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ จ านวนมาก ซึ่ ง สะดวกแก่
การเดินทางของผู้มาร่วมงาน และสะดวกต่อการนาผู้ร่วมประชุมเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือสถานที่ผลิต (Site Visit)
เป็นต้น พื้นที่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1 กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งมี 9 จังหวัด ได้แก่
อยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ และภูก็ต 2 กลุ่มคลัสเตอร์อนื่ ๆ
ได้แก่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ราชบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบ
ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา นครปฐม สระแก้ว กรุงเทพ และสมุทรสาคร ส่วนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย นราธิวาส เชียงราย
นครพนม และกาญจนบุรี
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โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนั้นสามารถดึงดูดการจัดงานประชุมองค์กร และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล เนื่องจากหลังจากเสร็จสิน้ จากภารกิจการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถเดิน ทางไปท่องเที่ยวและ
พักผ่อนยังแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงได้ ซึ่งพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็จะสามารถดึงดูดการจัด
กิจกรรมไมซ์ในประเภทดังกล่าว ทั้งนี้ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายกระจายอยู่ในทุก ภูมิ ภาคของ
ประเทศ เป็นทางเลือกให้ผู้จัดงานสามารถจัดกิจกรรมได้
ส่วนการรวมกลุ่มของสมาคมหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการจัดงานประชุมและ
สัมมนาทางวิชาการได้ โดยในภาคธุรกิจที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งจะมีโอกาสในการจัดงานมากกว่า
กลุ่มธุรกิจที่ไม่มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ
พื้นที่อีกกลุ่มซึ่งได้แก่กลุ่มจังหวัดไมซ์ซิตี้นั้น ได้มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในจังหวัดเพื่อ
รองรับกับการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมองค์กรนานาชาติ และงานแสดง
สินค้านานาชาติ พื้นที่เหล่านี้จึงมีความพร้อมในการจัดงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงาน ที่พักสาหรับ
ผู้เข้าร่วมงาน การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นที่พักผ่อนสาหรับผู้เข้าร่วมงาน
รวมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน โดยปัจจุบันสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) ได้ร่วมลงนามกับเมือ งหลักใน 5 ภูมิภาคของประเทศให้เป็นไมซ์ซิตี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดขอนแก่น และยังมีเมืองที่กาลังพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้อีก
2 แห่ง ได้แก่ เชียงราย และอุดรธานี การพัฒนาไมซ์ซิตี้นี้มจี ุดหมายเพื่อยกระดับเมืองต่าง ๆ ให้เป็นจุดหมายของ
อุตสาหกรรมไมซ์ระดับนานาชาติ และเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ผู้จดั งาน อันนับเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ดังนั้นในการกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกิจกรรมไมซ์ต้องพิจารณาถึง แต่ละ
พื้นที่ประกอบกันเพื่อการดึงดูดผูเ้ ข้างานในแต่ละกิจกรรม ทั้งพื้นที่อุตสาหกรรมที่สามารถดึงดูดงานนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้า พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดกิจกรรมการประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ
งานสัมมนาวิชาการ พร้อมทั้งต้องพิจารณาพื้นที่ไมซ์ซิตี้ด้วย
พื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายและเขตพั นาเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย
โลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมขนส่งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ช่องทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สินค้า และวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัย
สาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
นอกจากกระแสโลกาภิวัตน์แล้ว กระแสของภูมิภาคนิยม (Regionalization) ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้อง
พิจารณา กระแสของภูมิภาคนิยม คือ การรวมกลุ่มกันของภูมิภาคต่าง ๆ เนื่องจากในขณะที่เศรษฐกิจหลักของ
โลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และยุโรปกาลังประสบปัญหา เศรษฐกิจของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียกลับมีความ
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เข้มแข็งและจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการกาหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศจึงต้องพิจารณาถึงแนวโน้มของตลาดใหญ่ ๆ ในภูมิภาคเอเชียด้วย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
และอินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้การที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นการ
รวมกลุ่มของ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเข้มแข็งขึ้น และ
เป็นการขยายตลาดในภูมิ ภาคอีก ด้วย จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ กระแส
ภูมิภาคนิยม การเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค เป็น
ปัจจัยที่ทาให้สามารถกาหนดกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนประเทศได้
Inside-out

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ
เป็นตัวกาหนดวิสัยทัศน์
ของรายอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม
(Industry)

กาหนดวิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมของ
ประเทศ

กระแสโลกาภิวัตน์
(Globalization)
กระแสภูมิภาคนิยม
(Regionalization)

กลุ่มคลัสเตอร์
(Industry Cluster)

ทิศทางการเปลี่ยนของโลก (Future
Trend) e.g., Aging society การ
รวมกลุ่มกันของภูมิภาคต่างๆ และ
กระแสท้องถิ่นนิยม (Localization)
พฤติกรรมผู้บริโภค(Consumption
Behavior) และ โอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ Business opportunity)

สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ในแต่ละสาขา รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
ระหว่างอุตสาหกรรมภายใน
กลุ่มคลัสเตอร์

Outside-in

รูปที่ 4-2 ปัจจัยที่กระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

คณะรัฐมนตรีจึงมีการเห็นชอบให้กาหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์หรือที่
เรียกสั้นๆว่า “นโยบายคลัสเตอร์” มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 เป็นต้นมา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ซุปเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster) ซึ่งเป็นคลัสเตอร์สาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต และ 2. คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ เป็นกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ ทั้งนี้
กระทรวงอุตสาหกรรมมีการกาหนดพื้นที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
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กิจกรรมในคลัสเตอร์

คลัสเตอร์

ผลิตรถยนต์

คลัสเตอร์

ซุปเปอร์คลัสเตอร์

ยานยนต์
และชิ้นส่วน

คือ การรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องที่

ดาเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความร่วมมือ เกื้อหนุน
เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน
• เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า Value Chain)
• เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย (Investment)
• ช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (Urbanization &
Income distribution)
• รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในรูปแบบคลัสเตอร์ คณะรัฐมนตรี จึงได้เห็นชอบให้กาหนดนโยบาย
เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ หรือที่เรียกสั้นๆว่า

ผลิตเครื่องยนต์

เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม

ผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง

ปิโตรเคมี

ผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัย

ผลิตรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ดิจิตอล

คลัสเตอร์เป้าหมาย

นวัตกรรม
อาหาร

นโยบายคลัสเตอร์

อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

รูปที่ 4-3 นโยบายคลัสเตอร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
คลัสเตอร์
ยานยนต์
และชิ้นส่วน

ซุปเปอร์คลัสเตอร์

เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม

ผลิตรถยนต์
ผลิตเครื่องยนต์
ผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัย
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ปิโตรเคมี

ผลิตปิโตรเคมีหรือพอลิเมอร์ที่เป็น มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม
ผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ

ดิจิตอล /
ครีเอทีฟ

การพัฒนาซอฟต์แวร์
Digital Content
Data Center
Software park
Cloud Services
กิจการสร้าภาพยนต์
ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
ผลิตยาและเวชภัณฑ์
ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผลิตวัสดุอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ
การแปรรูปอาหารโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
การเก็บรักษาอาหารโดยใช้เทคโนโลยี
การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร
การปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์
ผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ
คัด/บรรจุ/เก็บรักษาพืชผักผลไม้ ผลิตอาหารเสริม
กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
การผลิตสิ่งทอหรือชิ้นส่วน
การผลิตเส้นใย
การฟอก/ย้อม/พิมพ์ ตกแต่งสาเร็จ การผลิตด้ายหรือผ้า
การผลิตเครื่องนุ่งห่ม
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์

นวัตกรรม
อาหาร

คลัสเตอร์เป้าหมาย

กิจกรรมในคลัสเตอร์

อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

พื้นที่คลัสเตอร์ (ไมซ์ซิตี้)
อยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง
อยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง
ชลบุรี ระยอง
เชียงใหม่ ภูเกต
เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน ขอนแก่น นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี ราชบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 4-4 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ระบบคลัส เตอร์เ ป็นการรวมกลุ่ม ของธุร กิ จและสถาบันที่ เ กี่ ยวข้อง ที่ ดาเนินกิ จ กรรมอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกัน โดยมีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) นโยบายคลัสเตอร์นี้จะเป็นการยกระดับพื้นที่ที่มี
ศัก ยภาพและเป็นฐานการผลิตของอุ ตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับ กิ จ การที่ ใช้เ ทคโนโลยีขั้นสูง และ
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อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมีการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่คลัสเตอร์ ทั้งผู้ผลิตต้นน้ากลางน้า-ปลายน้า อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรของรัฐและเอกชน รวมทั้งจะมี
การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างบูรณาการในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและที่มิใช่ภาษี การสนับสนุนด้าน
เงินทุน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เป็นต้น เพื่อช่วยให้คลัสเตอร์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
พื้นที่ซุปเปอร์คลัสเตอร์

Super Clusters

นครราชสีมา อยุธยา ปทุมธานี
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต

1. ยานยนต์และชิ้นส่วน
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็ก
ทรอนิกส์ อุปกรณ์
โทรคมนาคม

พื้นที่คลัสเตอร์อื่น
ภาคเหนือ
• เชียงราย ลาปาง ลาพูน
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
• ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์
ภาคกลาง/ตะวันตก
• กรุงเทพ นครปฐมสมุทรสาคร
สระแก้ว
• กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันออก
• จันทบุรี ตราด
ภาคใต้
• ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่
สงขลา

3. ปิโตรเคมีและเคมี
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
4. ดิจิตอล/ครีเอทีฟ
5. การแพทย์ Medical
Hub)

6. นวัตกรรมอาหาร food
innovation)

Other Clusters
1. อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม

รูปที่ 4-5 พื้นที่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

4.1.1. กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster)
กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์สาหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยรายชื่ออุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์นี้ล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมที่
ไทยมีความแข็งแกร่งและเป็นฐานการผลิตสาคัญของโลกทั้งสิ้น โดยประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. คลัสเตอร์
ยานยนต์และชิ้นส่วน 2. คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3. คลัสเตอร์ปิโตร
เคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. คลัสเตอร์ดิจิตอลและครีเอทีฟ 5. คลัสเตอร์การแพทย์ (Medical
Hub) และ 6. คลัสเตอร์นวัตกรรมอาหาร (Food innovation) โดยกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ จะครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด 9 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา อยุธยา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี เชียงใหม่
และภูเก็ต ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับหนึ่งของมูลค่าการส่งออกรวม ประเทศ
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ไทยเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตรถยนต์ค่ายใหญ่ ๆ มากมายหลายค่าย รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น จนสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอยู่ในระดับ
ที่ผู้ผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์ระดับโลกยอมรับ จากตัวเลขมูลค่าการส่งออกในอดีตจนถึงปัจจุบัน จะพบว่า
การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบรถยนต์เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี บ่งชี้ให้ทราบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยังมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมาก ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจึงถูกกาหนดให้
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาของประเทศ โดยคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนครอบคลุมพื้นที่ ใน 7
จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา
โดยกิจกรรมเป้าหมายที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนในคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน ได้แก่ การผลิต
ชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตเครื่องยนต์สาหรับยานพาหนะ การผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดมากกว่า
248 cc การผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน การผลิตชิ้นส่วนในระบบเชื้อเพลิงหรือ ระบบ
ส่งกาลัง และการผลิตอุปกรณ์สาหรับรถ Hybrid, EV และ PHEV
อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน
• เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
• มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น จนสามารถผลิตชิ้นส่วน
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับโลก

พื้นที่ 7 จังหวัด
1. พระนครศรีอยุธยา
2. ปทุมธานี
3. ฉะเชิงเทรา
4. ปราจีนบุรี
5. นครราชสีมา
6. ชลบุรี
7. ระยอง

รูปที่ 4-6 คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน

2) คลัสเตอร์เครื่องใช้ไ ้า อิเลกทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ใน
ประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นที่ตั้งของโรงงานผู้ผลิต Hard disk drive รายใหญ่ระดับโลก เช่น เวสเทิร์น
ดิจิตอล และซีเกท รวมทั้งมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่อีกจานวนมาก มีจานวนการจ้างแรงงานมาก
โดยจะเน้นหนักไปทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูง ทาให้สามารถผลิตสินค้าที่
ได้มาตรฐานจานวนมาก ดังนั้นอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมจึงถูกกาหนดให้เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยครอบคลุมพื้นที่ใน 7 จังหวัด ที่มีโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอยู่มาก ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา
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กิจกรรมเป้าหมายหลักที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายในคลัสเตอร์ ได้แก่ การออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microelectronics Design และ Embedded System Design การผลิตผลิตภัณฑ์
และชิ้นส่วนอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ที่ มี ก ารใช้เ ทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ Organics and Printed Electronics (OPE)
อุปกรณ์โทรคมนาคม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเครื่องมือแพทย์/ยานยนต์/งานอุตสาหกรรม การผลิตสาร
หรือแผ่นสาหรับ Microelectronics และการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต โดยต้อง
สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไ า้
อิเลกทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม
• อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
สูงในประเทศไทย
• มีจานวนการจ้างแรงงานสูง
• มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูง

พื้นที่ 7 จังหวัด
1. พระนครศรีอยุธยา
2. ปทุมธานี
3. ฉะเชิงเทรา
4. ปราจีนบุรี
5. นครราชสีมา
6. ชลบุรี
7. ระยอง

รูปที่ 4-7 คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม

3) คลัสเตอร์ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ซึ่งมีทั้งโรงงานผลิต
ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีบุคลากรที่มีความสามารถ
เชี่ยวชาญส่งผลให้มูลค่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามเนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ดังนั้นจึงได้มีการส่ งเสริมให้ปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้สะอาดและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึ้น จึงได้มีการกาหนดให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนี่ง ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน 2
จังหวัด ที่มีฐานผลิตเป็นจานวนมาก ได้แก่ ชลบุรี และระยอง
โดยกิจกรรมเป้าหมายที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น ในคลัสเตอร์ ได้แก่ การผลิตเคมีภัณฑ์
หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิต Specialty Polymer หรือ Specialty Chemicals และการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น
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อุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม
พลาสติก และไบโอพลาสติก ล้วนเป็น
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
• ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และมีบุคลากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญ

พื้นที่ 2 จังหวัด
1. ชลบุรี
2. ระยอง

รูปที่ 4-8 คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4) คลัสเตอร์ดิจิตอลและครีเอที
อุตสาหกรรมดิจิตอลและครีเอทีฟ เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคการสร้างสื่อด้วยเอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
ปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิตอลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ถึงแม้ประเทศไทย
ยังพึ่งพาการนาเข้าสื่อเอนิเมชั่นจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง แต่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งคือมีบคุ ลากรที่มีทกั ษะ
ความเชี่ยวชาญในด้านดิจิตอลคอนเทนท์ระดับสูงอยู่มาก ซึ่งมีความชานาญในด้านเทคนิค การผลิตที่ประณีต
ละเอียดอ่อน ประกอบกับราคาที่สามารถแข่งขันได้ จึงได้มีการกาหนดให้อุตสาหกรรมดิจิตอลเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายหลักสาหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีพื้นที่การส่งเสริมครอบคลุม 2 จังหวัด คือ
เชียงใหม่ และภูเก็ต เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
กิจกรรมเป้าหมายที่สนับสนุนให้เกิดขึ้นภายในคลัสเตอร์ ได้แก่ การพัฒนาทางด้านซอฟแวร์, Digital
Content, Cloud Services, Data Center และการสร้างภาพยนตร์ เพื่อนาพาอุตสาหกรรมดิจิตอลให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
อุตสาหกรรมดิจิตอล /ครีเอที
• เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคการสร้างสื่อ
ด้วยเอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
• ปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิตอลได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายและมีการเติบโตอย่างก้าว
กระโดด

พื้นที่ 2 จังหวัด
1. เชียงใหม่
2. ภูเก็ต
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5) คลัสเตอร์การแพทย์ (Medical Hub)
อุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทยให้บริการโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีโรงพยาบาล
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพระยะยาว สปาเพื่อสุขภาพ ห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย ร้านขายยา
และผู้ผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังได้รับการยอมรับในการวิจัย พัฒนา
และการทดลองทางคลินิกด้านการรักษาขั้นสูง อาทิ การบาบัดด้วยเซลล์ต้นกาเนิด (Stem Cell) เป็นต้น ดังนั้น
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพจึงถูกกาหนดให้เป็นคลัสเตอร์เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
โดยกิจกรรมเป้าหมายหลักที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายในคลัสเตอร์นี้ คือ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ เพื่อลดการนาเข้าจากต่างประเทศ
6) คลัสเตอร์นวัตกรรมอาหาร (Food innovation)
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีมูลค่าส่งออกวัตถุดิบเกษตรกรรมเป็นจานวนมาก โดยสินค้า
เกษตรที่ไทยส่งออก ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน อ้อย และข้าวโพด นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการแปรรูปขั้นต้นซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบได้ ดังนั้นภาครัฐจึงต้องการ
สร้างคลัสเตอร์นวัตกรรมอาหารขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารโดยเฉพาะ
โดยกิ จ กรรมเป้าหมายหลัก ภายในคลัส เตอร์ เช่น การพัฒ นากระบวนการแปรรูป อาหารโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
4.1.2. คลัสเตอร์เป้าหมายอื่น
คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ เป็นคลัสเตอร์สาหรับอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
การแข่งขันในระดับสูง ประกอบด้วย 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป มีพื้นที่
เป้าหมายกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ โดยในแต่พื้นที่จะเน้นสินค้าที่แตกต่างกันออกไป คือ ภาคเหนือ เน้นที่การ
แปรรูปผักผลไม้และสมุนไพร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นสินค้าปศุสัตว์ มันสาปะหลัง อ้อยและข้าวโพด
ภาคตะวันตก เน้นอ้อย และสับปะรด ภาคตะวันออก เน้นการแปรรูปผลไม้และยาง ภาคใต้ เน้นที่สินค้าปาล์ม
อาหารทะเลแปรรูป และยาง และ 2. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ต้องการเน้นในด้านของ
การพัฒนาและออกแบบเส้นใย ด้ายหรือผ้า ให้มีคุณสมบัติพิเศษ และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการออกแบบ
1) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลทางการเกษตร ซึ่งสามารถนามาผลิตอาหาร
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ โดยประเทศไทยมีผู้ประกอบการอาหารแปรรูปเป็นจานวนมากทั้งรายเล็กและราย
ใหญ่ ทาให้เกิดการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมนี้สูง ซึ่งจากการสารวจมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารแปรรูปจะ
พบว่ า มี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ดั ง นั้ น จึ ง ได้ มี ก ารก าหนดให้ อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป เป็น หนึ่ ง ใน
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อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่ต้องผลักดันให้เกิดการพัฒนาทีเ่ ข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุน
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมเป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นภายในคลัส
เตอร์ เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ การพัฒนากระบวนการคัด/บรรจุ/เก็บรักษาพืชผักและผลไม้ การผลิต
สารสกัดจากธรรมชาติ การผลิตอาหารเสริมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละภูมิภาคจะมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุดิบที่ต่างชนิดกัน ดังนี้
1.1 ภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง และลาพูน เน้นที่การแปรรูปผัก
ผลไม้ และสมุนไพร
1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ เน้น
ทางด้านปศุสัตว์ การแปรรูปมันสาปะหลัง อ้อย และข้าวโพด
1.3 ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เน้นการแปรรูป
อ้อยและสับปะรด
1.4 ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จะเน้นทางด้านการแปรรูปผลไม้ และยาง
1.5 ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และสงขลา เน้นในเรื่องของการแปรรูป
ปาล์ม ยาง และอาหารทะเลแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
สินค้าเป้าหมาย

1. แปรรูปผัก ผลไม้
สมุนไพร

จังหวัด

เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง
ลาพูน

2. ปศุสัตว์ มันสาปะหลัง ขอนแก่น นครราชสีมา
อ้อย ข้าวโพด
ชัยภูมิ บุรีรัมย์

3. อ้อย สับปะรด

กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

4. แปรรูปผลไม้

ระยอง จันทบุรี ตราด

5. ปาล์ม อาหารทะเล
แปรรูป

ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่
สงขลา

6. ยาง

กาญจนบุรี ระยอง สงขลา

รูปที่ 4-10 คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป

2) คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีประสบการณ์และความชานาญ
ในการผลิตมานาน ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้า ได้แก่ การ
ผลิตเส้นใย การปั่นด้าย ในอุ ตสาหกรรมต้นน้านี้ต้องมีการใช้เทคโนโลยีและการลงทุนสูง อุตสาหกรรมสิ่งทอ
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กลางน้า ได้แก่ การถักทอ ฟอก ย้อม พิมพ์ และแต่งสาเร็จ ในขั้นนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีและแรงงาน และ
อุตสาหกรรมปลายน้า คือ คือการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสาเร็จรูป ซึ่งในขั้นนี้ต้องใช้แรงงานฝีมือเป็นจานวนมาก
ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านของการมีผู้ประกอบการและแรงงานที่มีฝีมือเป็นจานวนมากในแทบทุก
ส่วนของโครงสร้างอุตสาหกรรม รัฐได้พยายามส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าเครื่องนุ่งห่มของไทย โดยการส่งเสริม
ด้านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และการจัดแคมเปญให้ประเทศไทยเป็นผู้นาด้านแฟชั่น เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย และได้มีการกาหนดให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็น
คลัสเตอร์เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ โดยกิจกรรมที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นภายในคลัสเตอร์ ได้แก่ การ
พัฒ นาเส้นใยธรรมชาติ/เส้นใยประดิ ษฐ์ให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสมกั บการใช้งานแต่ละเภท การพัฒนา
กระบวนการฟอกย้อม/พิมพ์/ตัดโดยมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น ซึ่งพื้นที่เป้าหมายในการสร้างกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่
2.1 ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และสระแก้ว โดยเน้นทางด้านการ
พัฒนาเส้นใยธรรมชาติ/เส้นใยประดิษฐ์ให้มีคุณสมบัติพิเศษ การพัฒนากระบวนการผลิต ต่าง ๆ
ให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในประเทศกัมพูชา
2.2 ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี เน้นในด้านการพัฒนา
เส้นใยธรรมชาติ/เส้นใยประดิษฐ์ให้มีคุณสมบัติพิเศษ การพัฒนากระบวนการการผลิตต่าง ๆ ให้
มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในประเทศพม่า
2.3 กรุงเทพมหานคร เป็น ศูนย์กลางในการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ และการกระจายสินค้าไปทั่ว
ประเทศและทั่วโลก
อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม
• เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
• ต้องมีการเน้นในด้านของการพัฒนาและ
ออกแบบเส้นใย ด้ายหรือผ้า ให้มีคุณสมบัติ
พิเศษ
• พัฒนาทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์

พื้นที่ 9 จังหวัด
1. กาญจนบุรี
3. ราชบุรี
5. ชลบุรี
7. ปราจีนบุรี
9. กรุงเทพมหานคร

2. นครปฐม
4. สมุทรสาคร
6. ฉะเชิงเทรา
8. สระแก้ว

รูปที่ 4-11 คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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พืน้ ที่เขตพั นาเศรษฐกิจพิเศษ
เขตพั นาเศรษฐกิจพิ เศษระยะแรก
อ แม่สอด อ พบพระ
ตาก
และ อ แม่ระมาด
อ สะเดา
อ เมือง อ หว้านใหญ่
อ ดอนตาล
อ อรัญประเทศ
อ วัฒนานคร
อ คลองใหญ่
อ เมือง อ สระใคร

สงขลา
มุกดาหาร
สระแก้ว
ตราด
หนองคาย

เขตพั นาเศรษฐกิจพิ เศษระยะที่สอง
อ สุไหงโกลก อ ตากใบ
นราธิวาส
อ แว้ง อ ยี่งอ อ เมือง
อ แม่สาย อ เชียงแสน
เชียงราย
อ เชียงของ
อ เมือง อ ท่าอุเทน
นครพนม
อ เมือง
กาญจนบุรี

รูปที่ 4-12 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
อาเซียน เพื่ อ พั ฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่ง เสริม การค้าและการลงทุ น เพื่อรองรับ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงได้กาหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10
พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
โดยรัฐบาล มีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมต่างๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิ ประโยชน์
ทั้งที่เป็นภาษี และไม่ใช่ภาษี ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) และมาตรการอานวย
ความสะดวกอื่นๆ
พืน้ ที่แหล่งท่องเที่ยว
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มศี ักยภาพในด้านการท่องเที่ยว โดยประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต กระบี่ เป็นต้น
โดยในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 29.88 ล้านคน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่ง
ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่ากว่า 2.23 ล้านบาท เนื่องจาก
ประเทศไทยมีแหล่งท่ องเที่ยวที่ มีความหลากหลายทั้ งทางด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาอันยาวนาน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น แหล่งธรรมชาติที่งดงาม หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมี
การกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ
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ศักยภาพพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในแต่ละพื้นที่แบ่งตามภูมิภาค

367
75
187
42
63

ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
คนไทย 30.7 คน
ต่างชาติ 1.35 คน

จานวนแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

จานวนแหล่งท่องเที่ยว

ภาคเหนือ
คนไทย 13.2 คน
ต่างชาติ 3.5 คน

ภาคตะวันตก
คนไทย 18.2 คน
ต่างชาติ 1.8 คน

ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

962
255
348
172
187

จานวนแหล่งท่องเที่ยว

ภาคกลาง
คนไทย 68 คน
ต่างชาติ 22.3 คน

ภาคตะวันออก
คนไทย 18.7 คน
ต่างชาติ 8.8 คน

จานวนแหล่งท่องเที่ยว

1,405
534
219
290
362

ภาคใต้
คนไทย 21 คน
ต่างชาติ 19.5 คน

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ภาคกลาง
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

710
184
290
135
101

ภาคตะวันออก
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

488
73
213
73
129

จานวนแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ภาคตะวันตก
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

จานวนแหล่งท่องเที่ยว

ภาคเหนือ
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

ภาคใต้
• ประวัติศาสตร์
• ธรรมชาติ
• ศิลปวัฒนธรรม
• มนุษย์สร้างขึ้น

860
132
559
73
100

= รายได้จากการท่องเที่ยว

รูปที่ 4-13 พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

จากการรวบรวมข้อ มูลของกรมการท่ องเที่ ยว ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีแหล่งท่อ งเที่ยวที่มี
ศักยภาพรวมทั้งสิ้น 4,796 แห่ง โดยแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุดถึง 1,816 แห่ง รองลงมา
คือ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 1,253 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 785 แห่ง และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 942 แห่ง ส่วนภูมิภาคที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ ภาคกลาง จานวน 1,405
แห่ง รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 962 แห่ง ภาคใต้ 864 แห่ง และภาคเหนือ 710 แห่ง ดังจะเห็น
ได้ว่าทุกภูมิภาคของประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆมากมาย
โดยมีรายละเอียดจานวนของแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศไทย
ประเภทที่ท่องเที่ยว
ภาค

ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
รวม

ประวัติศาสตร์

ธรรมชาติ

534
75
73
255
132
184
1,253

219
187
213
348
559
290
1,816

ศิลปวั นธรรม มนุษย์สร้างขึ้น

290
42
73
172
73
135
785

362
63
129
187
100
101
942

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว ข้อมูลปี

รูปที่ 4-14 จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศไทย
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รวม (แห่ง)

1,405
367
488
962
864
710
4,796

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศ เป็นทางเลือกให้ผู้จัด
งานไมซ์สามารถเลือกพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้ โดยเฉพาะกิจกรรมไมซ์
ประเภทการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจยังสามารถดึงดูดกิจกรรมการประชุมองค์กร และการประชุมสัมมนาทางวิชาการได้ เนื่องจากสะดวก
ต่อผู้เข้าร่วมประชุมสามารถในการหาที่ท่องเที่ยวและผ่อนคลายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
การรวมกลุ่มของสมาคม
การจัดงานประชุมเชิงวิชาการมักจะถูกขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่รวมตัวกันเป็นสมาคม หรือ
สถาบันสนับสนุนต่าง ๆ ดังนั้นในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของผู้ประกอบการ
เป็นสมาคมต่าง ๆ หรือมีจานวนสมาคมมากจะมีโอกาสในการขับเคลื่อนการจัดงานประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ
ได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่มกี ารรวมตัวกัน หรือรวมตัวกันอย่างหลวมๆ โดยมีตัวอย่างการรวมกลุ่มสมาคม หรือสถาบัน
สนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแบ่งตามรายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ดังนี้
ตัวอย่างการรวมตัวของกลุ่มสมาคมในภาคอุตสาหกรรมต่าง
ยานยนต์
และชิ้นส่วน

เครื่องใช้ไ ้า
อิเลกทรอนิกส์
โทรคมนาคม

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

World Dental Federal

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
สถาบันอาหาร

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม
อาหาร

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป

สมาคมแก๊สปิโตรเลียมเหลว
ปโตรเคมี

อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป

สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ดิจิตอล /
ครีเอที

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

Thai Organic Trade Association
สมาคมการค้าปุยและธุรกิจการเกษตรไทย
สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

Digital Advertising Association
(Thailand)
สมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์บันเทิงไทย

อุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

สมาคมออกแบบสร้างสรรค์ สอส

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

รูปที่ 4-15 ตัวอย่างสมาคมตามรายอุตสาหกรรม

พื้นที่ไมซ์ซิตี้
การพัฒนาไมซ์ซิตี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเมืองต่าง ๆ ของไทยให้เป็นจุดหมายการประชุมระดับ
นานาชาติ (Preferred MICE Destination) และเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ จัดการประชุม อันนับ เป็นการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ โดยในปัจจุบันสานักงานส่งเสริมการ
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จัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ลงนามกับเมืองหลักใน 5 ภูมิภาคของประเทศ
ให้เป็นไมซ์ซิตี้ หรือ MICE City ได้แก่
เชียงใหม่

เชียงราย

ครอบคลุม MICE ในพื้นทีภ่ าคเหนือ
และเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม
นิทรรศการของภาคเหนือ

อุดรธานี
ขอนแก่น
ครอบคลุม MICE ในพื้นทีภ่ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือและเป็น
ศูนย์กลางการจัดประชุม
นิทรรศการของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

MICE City ระดับนานาชาติ
MICE City ระดับประเทศ
MICE City ระดับภูมิภาค

พัทยา
ภูเกต

กรุงเทพมหานคร

ครอบคลุม MICE
ในพื้นที่ภาคใต้

ครอบคลุม MICE ในพื้นที่
ภาคกลาง และเป็น
ศูนย์กลางการจัดประชุม
นิทรรศการของประเทศ

รูปที่ 4-16 พื้นที่ MICE City

1) กรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง และเป็นศูนย์กลางการจัดนิทรรศการของประเทศ
จัดเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ระดับนานาชาติ เนื่องจากสามารถรองรับการจัดงานไมซ์ ที่มีผู้ร่วมงานมาจาก
ทั่วโลกได้
2) เชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมนิทรรศการของ
ภาคเหนือ เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ระดับประเทศ เนื่องจากสามารถรองรับการจัดงานไมซ์ ที่มีผู้ร่วมงาน
มาจากทั่วประเทศได้
3) ภูเกต ครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมนิทรรศการของภาคใต้
เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ระดับประเทศ เนื่องจากสามารถรองรับการจัดงานไมซ์ ที่มีผู้ร่วมงานมาจาก
ทั่วประเทศได้
4) ขอนแก่น โดยครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางในการจัด
ประชุมนิทรรศการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ระดั บภูมิภาค สามารถรองรับ
การจัดงานไมซ์ ที่มีผู้ร่วมงานมาจากจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันได้
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5) พัทยา จะครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก และเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมนิทรรศการ
ของภาคตะวันออก เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ระดับภูมิภาค สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ ที่มีผู้ร่วมงาน
มาจากจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันได้
นอกจากนีป้ ัจจุบันสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยังได้ร่วมกับ
ส่วนจังหวัดและผู้ประกอบการในท้องที่ในการพัฒนาไมซ์ซิตอี้ ีก 2 แห่ง ได้แก่ เชียงราย และอุดรธานี
เมืองไมซ์ซิตี้แต่ละเมืองมีการเตรี ยมความพร้อมในด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งในด้านการ
เดินทาง โดยมีสนามบินรองรับ มีศูนย์ประชุม ศูนย์นิทรรศการ รวมทั้งแต่ละเมืองจะมีสถานที่จัดงานที่ มี
รูปแบบเฉพาะในแบบต่าง ๆ และมีโรงแรมที่พักให้บริการรองรับผูท้ ี่เข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก โดยสิ่งอานวย
ความสะดวกในการรองรับการจัดงานในแต่ละเมืองมีจานวนมากน้อยแตกต่างกันไป ดังนี้
ท่าอากาศยาน

จานวนศูนย์
ประชุม

จานวนศูนย์
นิทรรศการ

ที่จัดงาน
เ พาะ

ความจุที่พัก

กรุงเทพ

• ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ
• ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

โรงแรม
,000 ห้อง

เชียงใหม่

• ท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่

แห่ง

แห่ง

แห่ง

โรงแรม
,000 ห้อง

พัทยา

• ท่าอากาศยาน
นานาชาติ
อู่ตะเภา

แห่ง

แห่ง

แห่ง

โรงแรม
,000 ห้อง

ภูเกต

• ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต

แห่ง

แห่ง

โรงแรม
,000 ห้อง

ขอนแก่น

• ท่าอากาศยาน
นานาชาติขอนแก่น

แห่ง

แห่ง

โรงแรม

อุดรธานี

• ท่าอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี

แห่ง

-

โรงแรม
,916 ห้อง

• ท่าอากาศยาน
นานาชาติแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย

แห่ง

-

,

เชียงราย

แห่ง

โรงแรม
ห้อง

รูปที่ 4-17 ความพร้อมของ MICE City

ในการกาหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ต้องพิจารณาถึงพื้นที่ที่กล่าวมาประกอบ
กัน เนื่องจากแต่ละพื้นที่จะเอื้ออานวยต่อกิจกรรมไมซ์ในแต่ละประเภทต่าง ๆ กันไป โดยหากเป็นงานแสดง
สินค้าอาจจะต้องพิจารณาพื้นที่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย ส่วนกิจกรรมไมซ์อื่นๆอาจจะพิจารณาใน
ด้านพื้นที่การท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน ในขณะที่พื้นที่ไมซ์ซิตี้จะเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทางด้าน
ต่าง ๆ ในการอานวยความสะดวกและรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์
© 2016 TCEB
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5. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)
อุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ (MICE) นับเป็น
หนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มี การสร้างรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศชาติได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ผลประโยชน์ของการจัดการประชุมและนิทรรศการนั้นนอกจากจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรม
ไมซ์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ภาคการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และอื่น ๆ จากการใช้จ่าย
ของทั้งผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงานไมซ์ และค่าใช้จ่ายในภาคธุรกิจต่อเนื่องแล้ว อุตสาหกรรมไมซ์ยังมีบทบาทสาคัญ
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เนื่องจากในการจัดงานไมซ์แต่ละ
ครั้งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นวงกว้าง เช่น เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า การจับคู่
ร่วมมือทางธุรกิจ การทาสัญญาซื้อขายนาเข้าส่งออกสินค้า และการขยายการลงทุน เป็นต้น ซึ่งผลจากการจัดงาน
เหล่านี้ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเข้าประเทศเป็นจานวนมหาศาล ทั้งยังเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
นอกจากผลประโยชน์ที่สามารถสร้างมูลค่าได้แล้ว การจัดงานไมซ์ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีก เช่น
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ การอัพเดทเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย

การจัดกลุ่มผลประโยชน์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยอุตสาหกรรม MICE

รูปแบบผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อพั นาเศรษฐกิจของประเทศ

ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัว เงิน

อุตสาหกรรมไมซ์สามารถช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักและพั นาเศรษฐกิจของประเทศได้ในหลาย
รูปแบบทั้งด้าน 1 ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน เช่น การซื้อขายสินค้า ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือการจับคู่ทางธุรกิจ และ การสร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง
• Impact Area

MICE Impacts

อุตสาหกรรมไมซ์

3

Target Clusters
2
1
ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

Meeting

Incentive

Convention

• Trade Import /Export
• Investment
• Business Deal

• Stimulate Sales Growth

• Knowledge exchange
• Information update

• Member Networking
• Information update
• Culture Exchange

some case)

• Investment (In some case)

• Event Organizer spending

• Event Organizer spending

– Meeting Room
– Advertisement
– Security services
– Accommodation
– Food and Beverage
– Entertainment
– Transportation & Local Airline
travel
– Tourism and souvenir

– Meeting Room
– Advertisement
– Security services
– Accommodation
– Food and Beverage
– Entertainment
– Transportation & Local Airline
travel
– Tourism and souvenir

• Delegate spending
– Shopping

• Trade Import/ Export (In

• Delegate spending
– Shopping

:

Exhibition
• Trade Import/ Export
• Investment

• Innovation / Product
Development Knowledge
exchange
• Information update
• Networking
• Establishment of
business partnership

• Knowledge exchange
• Information update
• Innovation / Product
Development
• Networking
• Business Matching

• Event Organizer spending

• Event Organizer spending

– Meeting Room
– Advertisement
– Security services

• Delegate spending
– Accommodation
– Food and Beverage
– Entertainment
– Transportation & Local Airline
travel
– Shopping
– Tourism

– Meeting Room
– Advertisement
– Security services

• Exhibitor spending
– Accommodation
– Food and Beverage
– Entertainment
– Transportation & Local Airline
travel
– Shopping
– Tourism

-25-25-

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง

รูปที่ 5-1 กรอบแนวคิดผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมไมซ์

โดยผลประโยชน์ ต่าง ๆ จากอุ ตสาหกรรมไมซ์ สามารถแบ่งออกเป็น 1 ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และ 2
ผลประโยชน์โดยตรงต่ออุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รูปที่ 5-2 ผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมไมซ์

ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
การจัดงานไมซ์ สามารถเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจกรรมการจัดการประชุมเชิงวิชาการ และการจัดนิทรรศการ เนื่องจากในการจัดงานดังกล่าวจะมีทั้ง
ผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ผู้ค้า ตลอดจนกลุ่มบริษัทที่มีความสนใจ
ในสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ดังนั้นในการจัดงานไมซ์จึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ สนใจมารวม
ตัวกัน และเกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยน การลงทุน หรือการทาสัญญาธุรกิจร่วมกัน นอกจากกิจกรรมที่ก่อให้ เกิด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมแล้ว การจัดงานไมซ์ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านอื่นอีก เช่น การ
สร้างเครือข่ายพันธมิตร การจับคู่เพื่อทาธุรกิจร่วมกันในอนาคต หรือการแลกเปลีย่ นความรู้และเทคโนโลยี การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และการติดตามข่าวสารข้อมูลในแวดวงอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ผลประโยชน์ของการจัดงานไมซ์ที่มีต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2
ลักษณะ ได้แก่ ผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเป็นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน
ผลประโยชน์ที่สร้างมูลค่าเป็นตัวเงิน เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน การนาเข้า ส่งออก และการลงทุน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) การซื้อขาย แลกเปลี่ยน
ในงานไมซ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานนิทรรศการแสดงสินค้าต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ได้พบปะ
กับคู่ค้าและผู้บริโภค ก่อให้เกิดการซื้อขายและการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน โดยงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่สามารถ
สร้างรายได้และเม็ดเงินหมุ นเวียนจ านวนมหาศาล ตัวอย่างงานที่เกิ ดการซื้อขายแลกเปลี่ยน ได้แก่ Food
Ingredient Asia, Propak Asia 2014 เป็นต้น
2) การนาเข้า/ส่งออก
ในงานนิทรรศการแสดงสินค้าต่าง ๆ เป็นเวทีที่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ได้มีโอกาสพบปะกันและเจรจาการค้ากัน โดยหากเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่ประกอบด้วย ผู้จัดแสดง
และผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่าง ๆ การเจรจาซื้อขายจะก่อให้เกิดการนาเข้าหรือส่งออกตามมา ซึ่งผู้ประกอบการ
จะได้มีโอกาสในการขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศ
3) การลงทุน
ในการจัดการประชุมและนิทรรศการเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนธุรกิจต่าง ๆ ได้มาพบปะกัน ทั้งผู้ผลิต
ผู้ค้า และผู้บริโภค รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ
ผู้เข้าร่วมงานอาจจะได้รับทราบข้อมูลการลงทุนในตลาดใหม่ ๆ หรือช่องทางในการขยายตลาด รวมไปถึงการ
ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิตด้วย ทาให้ภาคธุรกิจมีโอกาสในการขยายการลงทุนและสร้างมูลค่า
ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างงานที่ก่อให้เกิดการลงทุน ได้แก่ นิทรรศการด้านการลงทุน , Thailand
Franchise & Business Opportunities เป็นต้น

มูลค่าซื้อขาย ล้านบาท

ตัวอย่างงานประชุมและนิทรรศการที่สร้างมูลค่าแก่ภาคอุตสาหกรรม
ประมาณการมูลค่าซื้อขายภายในงานนิทรรศการ (Exhibition) ล้านบาท
แยกรายอุตสาหกรรม
14,000
13,000
11,738
12,000

ประมาณการมูลค่าซื้อขายภายในงานนิทรรศการ (Exhibition) ล้านบาท
แยกตามงานนิทรรศการ
30,000
25,000

ลาดับ

25,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10,000
20,000

8,000

15,000

5,000

6,000
4,000

2,791

2,000
-

อาหาร/ยา

เกษตร

ยานยนต์

ไ ้า/
อิเลกทรอนิกส์

11,738

10,000

1,997

7,000 7,000

5,000
0

แ ชั่น/
เครื่องนุ่งห่ม

1

2

3

งานนิทรรศการ (Exhibition)

5

6

3,000

7

1,997 1,600 1,149 1,000
800

8

งานนิทรรศการ (Exhibition)

รูปที่ 5-3 ผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมไมซ์
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4

5,000 4,432

ชื่องาน
Propak Asia 2014
VIV Asia 2015
Metalex 2015
Intermach & Subcon Thailand 2015
Manufacturing Expo 2015
Bangkok RHVAC and Bangkok E&E 2015
TILOG-Logistix 2015
BIFF & BIL 2015
The 6th China Products show 2015
EcoLightTech Asia, SolarTech, C-Tech 2015
Food Ingredients Asia 2015
Sign Asia Expo 2015
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ตารางที่ 5-1 มูลค่าการซื้อขายจากการจัดงานไมซ์
อุตสาหกรรม No.

งานประชุมและ
นิทรรศการ

รายละเอียด

งานจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและยา
งานจัดแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักร
2 Propak Asia 2014
อุตสาหกรรมของอาหาร ยา และบรรจุ
ภัณฑ์
จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
การเกษตร
3 VIV Asia 2014
เกษตรและปศุสัตว์
Manufacturing Expo
งานจัดแสดงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์
4
2015
ยานยนต์
งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและ
Bangkok RHVAC and
5
เครื่องทาความเย็นและงานแสดงสินค้า
Bangkok E&E 2015
ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
EcoLightTech Asia,
งานแสดงนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน
6
SolarTech, C-Tech 2015 ด้านแสงสว่าง
แฟชั่น
งานจัดแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดง
7 BIFF & BIL 2015
เครื่องนุ่งห่ม
สินค้าเครื่องหนัง
งานจัดแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักร
8 Metalex 2015
อุตสาหกรรมโลหะการ
เครื่องจักรกล
งานจัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและ
และโลหะการ
Intermach & Subcon
9
อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อ
Thailand 2015
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
งานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งและ
การขนส่ง 10 TILOG-Logistix 2015
โลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรม
Sign Asia Expo 2015,
งานแสดงความคิดและเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสิ่งพิมพ์ 11 Bangkok LED & Digital ออกแบบธุรกิจป้าย นักออกแบบและสื่อ
Sign 2015
สิ่งพิมพ์
งานเจรจาทางธุรกิจและจัดจาหน่ายระดับ
งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน
SMEs จากประเทศจีน ประกอบด้วยกลุ่ม
(ประเทศไทย) ครั้งที่ 6,The
อุตสาหกรรม
ธุรกิจ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้
12 6th China Products
ทั่วไป
ในบ้าน ของเล่น วัสดุเครื่องมือก่อสร้าง
(Bangkok, Thailand)
เครื่องจักรกล ยานยนต์ สินค้าอาหาร
show 2015
เสื้อผ้าเครื่องประดับ
ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดนิทรรศการ
1
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ประมาณการ
จานวน
มูลค่าซื้อขาย
ผู้เข้าชม (คน)
(ล้านบาท)
15,000

1,000

38,000

25,000

38,422

11,738

52,000

5,000

5,367

4,432

6,756

1,149

30,758

1,997

70,000

7,000

40,000

7,000

9,000

3,000

15,000

800

10,000

1,600

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การจับคู่ทาง
ธุรกิจ การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกกิจกรรมของไมซ์ ทั้งการจัดประชุมเชิงวิชาการ
การจัดนิทรรศการ ประชุมในองค์กร และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล โดยในงานประชุมเชิงวิชาการ และงาน
นิทรรศการนั้นมักมีตัวแทนจากภาคธุรกิจต่าง ๆ เข้าร่วม มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
กันอยู่แล้ว แต่ในงานประชุมองค์กรและการท่องเทีย่ วเป็นรางวัลนั้นเป็นโอกาสให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
ได้พบปะกัน ทั้งนี้บางองค์กรที่มีขนาดใหญ่หรือมีสาขาในหลายประเทศ พนักงานในองค์กรอาจจะไม่เคยพบปะ
กันมาก่อน ดังนั้นในงานประชุมและการท่องเที่ยวนี้จึงเป็นโอกาสให้พนักงานในองค์กรได้รู้จักกันมากขึ้นและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานร่วมกันในอนาคต
2) การจับคู่ทางธุรกิจ
ในการจัดงานนิทรรศการ นอกจากจะเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน การลงทุน นาเข้าส่งออกแล้ว ยังก่อให้
เกิดการจับคู่ ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันอีกด้วย ในงานนิทรรศการประเภทต่าง ๆ จะก่อให้เกิดการรวม
ตัวกันของภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ร่วมงานจึงได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการ
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถสร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันในอนาคตได้
3) การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
การจัดงานไมซ์สามารถก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมการจัดการประชุมเชิงวิชาการ ที่ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ มารวมตัวกัน เพื่อ
อัพเดทความรู้และข่าวสารในด้านต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ติดตามข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการ
สร้างความร่วมมือทางด้านวิช าการอี กด้วย ตัวอย่างเช่น การประชุมระดับโลกด้านทั นตกรรม การประชุม
ศัลยแพทย์ระดับโลก เป็นต้น
4) การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ในการจัดงานไมซ์นอกจากจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีแล้ว ยังก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยน และ
รับทราบข้อมูลความรู้ใหม่ เพื่อนาไปพัฒนาและต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่อไป
ในอนาคต
ตัวอย่างผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินจากการจัดงานไมซ์ ซึ่งรวบรวมจากงานที่ทาง สสปน. ได้เคยให้การ
สนับสนุนในการจัดงาน มีรายละเอียด ดังนี้
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โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ตารางที่ 5-2 ผลประโยชน์จากการจัดงานไมซ์ที่ไม่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้
อุตสาหกรรม
อาหาร
(เพื่อสุขภาพ)

ประเภทงาน
Meeting

อาหาร
(เพื่อสุขภาพ)

อาหาร

ประกันภัย

งานประชุม/นิทรรศการ
1. Unicity Global
Convention 2014

รายละเอียด
การประชุมนักธุรกิจเครือข่ายของ
Unicity ทัว่ โลก เพื่อมาแบ่งปัน
ความสาเร็จให้กับผู้ที่
เข้าร่วมทาธุรกิจนี้

•
•
•

2. Herbalife Asia Pacific
Extravaganza 2015

การจัดงานประชุมขนาดใหญ่ที่สุด
สาหรับตัวแทนการขายของบริษัท
เฮอร์บาไลฟ์ที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
ในแต่ละภูมิภาค

•

3. Organo Gold Asia
Convention 2015

งานประชุมตัวแทนจาหน่ายกาแฟ
Organo Gold มีการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า จัด
Training และ
งาน Award Recognition
งานประชุมตัวแทนประกันชีวิตของ
เมนูไลฟ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทางาน
และสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน

•
•

4. Manulife MDRT Star
Convention 2015

•
•

•
•

•
FMCG

Incentive

FMCG

การแพทย์
(สัตวแพทย์)

การแพทย์
(ศัลยแพทย์)
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Convention

5. Infinitus China
Overseas Training
2015

งานท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล
•
จัดโดยบริษัท Infinitus (China) Co. •
Ltd. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศจีน
•

6. 2015 Perfect MarieAnne tour to
Thailand

งานท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล
•
จัดโดยบริษัท Perfect (China) Co.
Ltd. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศจีน •

7. 40th World Congress
of the World Small
Animal Veterinary
Association (WSAVA)

การประชุมวิชาการนานาชาติระดับ •
โลกด้านการสัตวแพทย์สัตว์เล็ก เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการสมัยใหม่ •
ให้กับสัตว์แพทย์ทั่วโลก
•

8. 46th World Congress
of International
Surgery Society (ISW)

•
•

งานประชุมด้านศัลยแพทย์
ระดับโลก และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ฉลองครบรอบปีที่ 40 ของราช
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย •
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ผลประโยชน์
สร้างความเชื่อมั่นในการดึงงานเมกะอีเว้นท์เข้า
มาจัดในประเทศไทย
สนับสนุนการเติบโตของเครือข่ายธุรกิจ MLM
ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดศูนย์กลางการ
ขยายธุรกิจ MLM ในภูมิภาค
สร้างความเชื่อมั่นในการดึงงานเมกะอีเว้นท์เข้า
มาจัดในประเทศไทย
สนับสนุนการเติบโตของเครือข่ายธุรกิจ MLM
ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดศูนย์กลางการ
ขยายธุรกิจ MLM ในภูมิภาค
มีการขยายการปลูกกาแฟในประเทศไทย
ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางวัตถุดิบกาแฟใน
ภูมิภาคอาเซียน
มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการขยายกลุ่ม
ลูกค้า และอบรมเพิ่มทักษะในการขาย
แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน
นานาชาติระดับภูมิภาคในไทย เพื่อเปิดโอกาสใน
การจัดประชุมที่ไทยอีกในอนาคต
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย
ขยายโอกาสการลงทุนตั้งสานักงานในไทย
ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
กระจายสินค้าสู่อาเซียน
มีโอกาสขยายพื้นที่จัดงานไปสู่ท้องถิ่น
ทาให้เกิดการกระจายรายได้
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย
มีโอกาสขยายพื้นที่จัดงานไปสู่ท้องถิ่น ทาให้เกิด
การกระจายรายได้
ทาให้ไทยเป็นที่รู้จักด้านสัตวแพทย์ เปิดโอกาส
ให้มีการส่งสัตว์มารักษาในไทยมากขึ้น
ขยายตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยง เวชภัณฑ์ทางสัตว
แพทย์ของไทย
Update เทคโนโลยีการผ่าตัด ส่องกล้องการ
ตรวจด้วยอัลตร้าซาว์ด
การแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านสัตวแพทย์
การแลกเปลี่ยน และ update ความรู้ เทคนิค
ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการ
ศัลยแพทย์
สร้างความเชื่อมั่นถึงศักยภาพในการจัดงาน
ประชุมวิชาการในประเทศไทย

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
อุตสาหกรรม
การแพทย์
(ทันตกรรม)

อาหาร

ประเภทงาน

Exhibition

อาหาร

เกษตร
ยานยนต์
/ ไฟฟ้า

งานประชุม/นิทรรศการ

รายละเอียด
ผลประโยชน์
งานประชุมทันตแพทย์โลก
• มีการเปิดตัวนวัตกรรมของคนไทย มียอดจอง
9. FDI 2015 Bangkok
มี
ก
ารเปิ
ด
ตั
ว
นวั
ต
กรรมผลงาน
จากทันตแพทย์กว่า ประเทศ มูลค่ามากกว่า
Annual World Dental
สิ่งประดิษฐ์ยูนิตทันตกรรมพลังงานลม
ล้านบาท
Congress
ภูมปิ ัญญาไทย และ
• เกิดการเจรจาธุรกิจเพื่อขอเป็นตัวแทนจาหน่าย
ยูนิตทันตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและคน ในอีก ประเทศ
พิการ
• พัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าผลิตภัณฑ์ทัน
ตกรรมในเอเชียแปซิฟิก
มหกรรมเฟรนไชส์
ป
ระจ
าภาค
พื
น
้
• มูลค่าการซื้อขายในงานมากกว่า 200 ล้านบาท
10. TFBO&TRAFS 2011
เอเชีย จัดโดยบริษัท กวิน อินเตอร์เท • เกิดการซื้อขายและลงทุนในธุรกิจเฟรนไชส์
รด จากัด
• มูลค่าการซื้อขายในงาน 1 ล้านบาท
11. Food Ingredient Asia แสดงสินค้านานาชาติสาหรับ
อุตสาหกรรมส่วนประกอบของอาหาร • ดึงดูดนักลงทุนเข้าร่วมงาน ซึ่งจะเป็นการขยาย
2015
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
โอกาสทางการค้าและช่วยเพิ่มโอกาสในการ
จัดโดย บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย
สร้างมูลค่าการซื้อขายภายในงาน
งาน VIV Asia เป็นงานแสดงสินค้าใน • มูลค่าการซื้อขายในงาน 7 ล้านบาท
12. VIV Asia 2011
อุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเกษตรที่ • มีการนัดเจรจาธุรกิจจานวน บริษัท
จัดทุก ๆ 2 ปี
เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ
• มีการ update เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
13. Assembly &
เทคโนโลยี
ด
า
้
นการประกอบชิ
น
้
ส่
ว
น
เกี่ยวกับเครื่องกลไกและออโตเมชั่น
Automation 2016
เครื่องกลไกและ
• มีการเจรจาซื้อขายสินค้ากันภายในงาน
ออโตเมชั่น ที่จัดขึ้นทุกปี
• มีการเจรจาตกลงธุรกิจร่วมกัน

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์
การจัดงานไมซ์สามารถสร้างมูลค่าต่ออุตสาหกรรมไมซ์เป็นจานวนมาก โดยจากประมาณการของ
สสปน. มีการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2559 การจัดกิจกรรมไมซ์จะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนเป็นมูลค่าประมาณ
1.25 แสนล้านบาท โดยคาดว่าจะมีนักเดินทางไมซ์ที่เป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาร่วมงานไมซ์ในประเทศไทย
จานวน 1 ล้านคน และมีการใช้จ่ายเงินกว่า 9.4 หมื่นล้านบาท ในขณะเดียวกันคาดว่าจะมีนักเดินทางไมซ์ชาว
ไทยจานวนประมาณ 16 ล้านคน ซึ่งจะมีการใช้จ่ายเงินเป็นมูลค่าประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อทริปของนักเดินทางไมซ์ชาวต่างชาติอยู่ที่ 88,350 บาทต่อทริป ส่วนค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์
ชาวไทยอยู่ที่ประมาณ เกือบ 2,000 บาทต่อทริป
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ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป

มูลค่ารวม

นักเดินทางไมซ์ในกิจกรรมต่าง
การประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมสัมมนาทาง
(Corporate Meeting
Incentive)
วิชาการ (Convention

นิทรรศการ
Exhibition

นักเดินทางต่างชาติ
264,000 คน

,350.51 บาท

,325
ล้านบาท

,000 คน

,

22,441
ล้านบาท

คน

31,011
ล้านบาท

,

คน

16,875
ล้านบาท

,060,

คน

93,652
ล้านบาท

นักเดินทางในประเทศ
16,000,000 คน

31,323 ล้านบาท

,957.67 บาท

รวมนักเดินทางไมซ์ทั้งสิ้น

รวมมูลค่าการใช้จ่ายจากนักเดินทางไมซ์ทั้งสิ้น

17 ล้านคน
1.25
แสนล้านบาท

หมายเหตุ: *,** ค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์อ้างอิงจากข้อมูลปี 2558
ที่มา: จากการประมาณของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

รูปที่ 5-4 ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ ในปี 2559

ส่วนการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2558 ได้มีการ
ประเมินว่ามีการใช้จ่ายเงินประมาณ 2.23 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากการจัดประชุมขององค์กร
(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) การประชุมขนาดใหญ่ (Convention) และการ
จัดนิท รรศการหรือ งานแสดงสินค้า (Exhibition) เป็นจ านวน 5.73, 4.59, 6.64 และ 5.31 หมื่ นล้านบาท
ตามลาดับ และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ประเทศได้จานวน 1.14 แสนล้านบาท ซึ่งจากการศึกษาพบว่าโดย
ปกติแล้วนัก เดินทางในกลุ่ม ไมซ์จะมี การใช้จ่ายเงินสูงกว่านักท่ องเที่ ยวทั่วไปถึง 3.5 เท่ า หรือคิดเป็นเงิน
ประมาณ 16,095.19 บาทต่อวัน และถึงแม้จะมีการพานักอยู่ภายในประเทศเป็นเวลาน้อยกว่านักท่องเที่ยว
ทั่วไป แต่มีการใช้จ่ายเงินที่มากกว่าถึง 1.9 เท่า หรือประมาณ 84,982.6 บาทต่อทริป และนอกเหนือจากการ
ใช้จ่ายที่ ส ามารถวัดมู ล ค่าเป็นตัวเงิน ได้ แล้ว อุตสาหกรรมไมซ์ยัง ท าให้เ กิ ดการสร้างเครือข่ายทางธุ ร กิ จ
(Networking) การสร้างแบรนด์สินค้าของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ และเป็นการสร้างงานให้กับบุคลากรของประเทศ ซึ่งผลทั้งหมดนั้นล้วน
แล้วส่งผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น
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ที่มา: Study on the Economic Impact of MICE in Thailand, Frost & Sullivan Analysis (2015)

รูปที่ 5-5 ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2558

ผลประโยชน์ที่ได้จากอุตสาหกรรมไมซ์นอกจากจะมาจากการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ (Expenditure)
โดยตรงแล้ว ยังมีผลประโยชน์จากมูลค่าภาษี (Tax) และอัตราการจ้างงาน (Employment) ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศทั้งหมด โดยในปี 2558 มีการเก็บภาษีจากกิจกรรมไมซ์คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านบาท
และมีการจ้างงาน 164,426 ตาแหน่ง
23%

Event Organizers
Spending
23,905 million

36%
19%

MICE

105,559 million

10%
10%

77%

Delegate Spending
81,654 million

17%
2%

7%

Accommodation
29,310 million
Food & Beverage
15,284 million
Local
Transportation
7,985 million
Entertainment
7,851 million
Shopping
14,155 million
Medical &
healthcare
1,577 million
Local airlines
travel
5,493 million

ที่มา: Primary Research, Frost & Sullivan Analysis (2013)

รูปที่ 5-6 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรมไมซ์
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นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมไมซ์ จากข้อมูล ในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีการ
ใช้จ่ายเงินจากอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งหมด 105.6 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้จัดงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
22.65 และอีกร้อยละ 77.35 มาจากผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของที่พัก อาหาร
การเดินทางภายในบริเวณจังหวัดที่จัดงาน ความบันเทิง การซื้อสินค้า การแพทย์ และการเดินทางทางเครื่องบิน
ภายในประเทศ
เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการจัดประชุมองค์กร (Meeting) กิจกรรม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) กิจกรรมการประชุมขนาดใหญ่ (Convention) และกิจกรรม
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า (Exhibition) พบว่ามีการใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ดังนี้
1) การประชุม (Meeting)
การประชุมของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหนึ่งเพื่อทากิจกรรมโดยเฉพาะ โดยจะเป็นการประชุมเฉพาะกิจ
และมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น การประชุมประจาปี การประชุมของคณะกรรมการ เป็นต้น โดยในปี พ.ศ.
2556 มีการใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่า 24,365 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นผู้จัดงานร้อยละ 12 และผู้เข้าร่วมงานมีการใช้
จ่ายสูงถึงร้อยละ 88 ซึ่งถูกใช้ไปในส่วนของที่พักมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 7,433 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 ของ
มูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด รองลงมาเป็นการใช้จ่ายในเรือ่ งของอาหาร คิดเป็นมูลค่า 4,773 ล้านบาท หรือร้อยละ 22
12%

Event Organizers
Spending
3,032 million

35%
22%

Meeting

24,365 million

11%
9%
88%

Delegate Spending
21,333 million

14%
3%
5%

Accommodation
7,433 million
Food & Beverage
4,773 million
Local
Transportation
2,362 million
Entertainment
1,815 million
Shopping
3,033 million
Medical &
healthcare
746 million
Local airlines
travel
1,170 million

ที่มา: Primary Research 2013, Frost & Sullivan Analysis (2013)

รูปที่ 5-7 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการประชุม

2) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel)
การจัดนาเที่ยวเป็นหมู่คณะโดยการสนับสนุนของบริษัท เพื่อเป็นรางวัลแก่ลูกค้า หรือพนักงานของ
บริษัทที่สามารถดาเนินงานตามเป้าหมายที่บริษัทหรือองค์กรวางไว้ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2556 มีการใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่า 24,416 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นผูจ้ ัดงาน 1,719 ล้านบาท หรือ
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ร้อยละ 7 และผู้เข้าร่วมงานมีการใช้จ่ายสูงถึง 22,697 ล้านบาท หรือร้อยละ 93 ซึ่งถูกใช้ไปในส่วนของการจับจ่าย
ซื้อสินค้ามากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 6,675 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนี้
มักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อสินค้าในแต่ละท้องที่มากที่สุด
7%

Event Organizers
Spending
1,719 million

27%
15%

Incentive
24,416 million

9%
14%
93%

Delegate Spending
22,697 million

29%
0.3%
5%

Accommodation
6,214 million
Food & Beverage
3,410 million
Local
Transportation
2,027 million
Entertainment
3,137 million
Shopping
6,675 million
Medical &
healthcare
77 million
Local airlines
travel
1,156 million

ที่มา: Primary Research 2013, Frost & Sullivan Analysis (2013)

รูปที่ 5-8 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

3) การประชุมนานาชาติ (Convention)
เป็นการจัดประชุมนานาชาติของกลุ่มบุคคลในสาขาวิชาชีพเดียวกัน หรือสมาคมวิชาชีพเดียวกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและความคิดเห็น โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 300 คนขึ้นไป ในการจัดประชุมสัมมนา
ขนาดใหญ่ อาจประกอบด้วยการประชุมย่อยหลาย ๆ เวที ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็นการประชุมระดับภูมิภาค
ระดับประเทศจนถึงระดับนานาชาติ ทาให้สามารถดึงผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศได้เป็นจานวนมาก ซึ่งงาน
ประชุมขนาดใหญ่นี้มักจัดโดยสมาคม องค์การระดับนานาชาติ หรือรัฐบาล โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการใช้จ่าย
จากกิจกรรมการประชุมนานาชาติ คิดเป็นมูลค่า 28,891 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นผู้จัดงาน 4,942 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 17 และผู้เข้าร่วมงานมีการใช้จ่ายสูงถึง 23,949 ล้านบาท หรือร้อยละ 83 ซึ่งถูกใช้ไปในส่วนของที่พัก
สูงถึงร้อยละ 42 หรือคิดเป็นมูลค่า 10,064 ล้านบาท เนื่องจากการประชุมนานาชาตินี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นจานวนมาก ซึ่งเดินทางมาจากสถานที่ ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ งใช้ระยะเวลาในการประชุม
อย่างน้อย 2 วัน ดังนั้นจึงทาให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่พักสูงที่สุด รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหาร
คิดเป็นมูลค่า 4,293 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 ของมูลค่าการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
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17%

Event Organizers
Spending
4,942 million

42%
18%

Convention
28,891 million

9%
8%
83%

Delegate Spending
23,949 million

12%
2%
9%

Accommodation
10,064 million
Food & Beverage
4,293 million
Local
Transportation
2,160 million
Entertainment
1,965 million
Shopping
2,819 million
Medical &
healthcare
582 million
Local airlines
travel
2,065 million

ที่มา: Primary Research 2013, Frost & Sullivan Analysis (2013)

รูปที่ 5-9 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการประชุมนานาชาติ

4) งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า (Exhibition)
การจัดนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงาน หรือขายสินค้าและบริการ
ให้แก่ธุรกิจในอุตสาหกรรม ร้านค้า และผู้ซื้อทั่วไป โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่า 27,887 ล้าน
บาท ซึ่งแบ่งเป็นผู้จัดงาน 14,211 ล้านบาท หรือร้อยละ 51 และผู้เข้าร่วมงาน 13,676 ล้านบาท หรือร้อยละ
49 ซึ่งถูกใช้ไปในส่วนของที่พักสูงถึงมูลค่า 5,598 ล้านบาท รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหาร คิดเป็น
มูลค่า 2,807 ล้านบาท
51%

Event Organizers
Spending
14,211 million

41%
21%

Exhibition

27,887 million

10%
7%
49%

Delegate Spending
13,676 million

12%
1%
8%

Accommodation
5,598 million
Food & Beverage
2,807 million
Local
Transportation
1,435 million
Entertainment
934 million
Shopping
1,628 million
Medical &
healthcare
172 million
Local airlines
travel
1,101 million

ที่มา: Primary Research 2013, Frost & Sullivan Analysis (2013)

รูปที่ 5-10 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนิทรรศการและงานแสดงสินค้าและบริการ
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6. ข้อจากัดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้อย่างมีประสิทธิผลจาเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ในส่วนต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยมี สสปน. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศ ซึ่งก็พบปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
อานวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวไมซ์ตลอดจนผู้จัดงานไมซ์ โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบสามารถ
แบ่งเป็น 5 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณ ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี การอานวยความสะดวกใน
พิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าประเทศ การเตรียมความพร้อมในการจัดงานไมซ์ และอุปสรรคในการร่วมมือ
กับภาคเอกชน
ด้าน
1 งบประมาณ

1.1 การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการ

2

2.1 การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสาหรับการจัดประชุ มสั มมนา

3

ข้อจากัดใน
การผลักดัน
ให้เกิดการ
จัดงาน
MICE

สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี

เรื่อง

หน่วยงาน

กรมสรรพากร

2.2 การลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับตัวอย่างสินค้าที่นามาจัดแสดง
กรมศุลกากร

การอานวยความ
สะดวกพิธีศุลกากร
และการเดินทางเข้า
ประเทศ

4

3.1 การอานวยความสะดวกในด้านพิธีศุลกากร
3.2 การอานวยความสะดวกในการจัดทาวีซ่า (VISA) ในต่างประเทศ

สถานกงสุลไทย

3.3 การจัดช่องทางอานวยความสะดวกสาหรับผู้เข้าร่วมประชุ ม

สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง

(MICE LANE)

4.1 การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ
การเตรียมความ
พร้อมสาหรับการจัด
งาน MICE

ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน

ภาครัฐ

4.2 การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน
4.3 ความร่วมมือกับตัวแทนในแต่ละจังหวั ด
4.4 การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5

สานักงบประมาณ

5.1 การร่วมมือกับสายการบินเพื่อให้ได้อัตราค่าบริการพิเศษสาหรับผู้ที่ร่ว มประชุ ม
5.2 การร่วมมือกับโรงแรมเพื่อให้ได้อัตราค่าบริการพิเศษสาหรับผู้ที่ร่วมประชุ ม

ภาครัฐ
บริษัทสายการบิน
โรงแรม

รูปที่ 6-1 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดงานไมซ์

โดยปัญหาในแต่ละด้านมีรายละเอียดของข้อจากัด อุปสรรคในการดาเนินงาน และการประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
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เรื่อง

การเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดงาน MICE

7

การสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
ภาครัฐ

8
การจัดการด้านการจราจรใน
พื้นที่จัดงาน

9
ความร่วมมือกับตัวแทนในแต่
ละจังหวัด

1

การเตรียมความพร้อม
โครงสร้างพื้นฐาน

ความร่วมมือกับภาคเอกชน

1
การร่วมมือกับสายการบินใน
การให้ราคาพิเศษสาหรับผู้เดิน
ทางเข้ามาประชุม

1

การร่วมมือกับโรงแรมในการให้
ราคาพิเศษสาหรับที่พักของผู้
เข้าประชุม

รายละเอียด
1. ขาดการร่วมมือและประสานงานการใช้ประโยชน์จากช่องทางประชาสัมพันธ์
ของภาครัฐในส่วนงานกลางกับในพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์งานจัดประชุม
นิทรรศการ
1. ขาดการบริหารจราจรในช่วงการจัดงานนิทรรศการในจังหวัดใหญ่ๆทาให้
ความต้องการในการจัดงานประชุมนิทรรศการในพื้นที่ลดปริมาณลง
2. ขั้นตอนการขอความร่วมมือในการจัดการการจราจรยังเป็นไม่มีขั้นตอน
กระบวนการที่ชัดเจน ปัจจุบันเป็นการขออนุมัติเป็นรายกรณี
3. ขาดระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเพื่ออานวยความสะดวกกับนักเดินทาง
1. ขาดตัวแทนของจังหวัดทีด่ ูแลรับผิดชอบด้านไมซ์ทชี่ ัดเจน และในบางจังหวัด
มีการปรับเปลี่ยนผู้แทนอยู่บ่อยครั้ง ทาให้การประสานงานแต่ละครั้งขาด
ความต่อเนื่อง
2. ในบางพื้นที่ ตัวแทนภาคเอกชนขาดความเข้าใจเรื่องบทบาทของไมซ์ ทาให้
การดาเนินกิจกรรมไมซ์ พื้นที่ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอุปสรรคในการจัดงานไมซ์ เช่น ความแออัด
ของสนามบิน การเดินทางและระบบขนส่งมวลชนที่ควรมีการปรับปรุง เป็นต้น
1. ความร่วมมือกับบริษัทสายการบินหลักในการสนับสนุนกิจกรรมไมซ์ทาได้ยาก
เนื่องจากงานนิทรรศการที่จัดในประเทศไทย จะมีปริมาณนักเดินทาง
ต่างประเทศจานวนน้อยและไม่คุ้มค้ากับการสร้างแพกเกจจูงใจ
2. สาหรับกลุ่มผู้เข้าประชุมภายในประเทศมักจะใช้สายการบิน Low Cost ซึ่งทา
ให้การสร้างแพกเกจจูงใจร่วมกับสายการบินหลักไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
1. ความร่วมมือกับโรงแรมในการสนับสนุนกิจกรรมไมซ์ทาได้ยากเนื่องจาก แพก
เกจจูงใจของโรงแรมไม่ดึงดูดเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางอื่นๆ ทาให้ผู้เข้า
ประชุมใช้ช่องทางอื่นๆ ในการจองห้องพักมากกว่า

รูปที่ 6-2 รายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการจัดงานไมซ์
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หน่วยงาน

หน่วยงาน

M I C E

หน่วยงานภาครัฐ

M I C E

สานักงานจังหวัด

M I C E

สานักงานจังหวัด

M I C E

หน่วยงานภาครัฐ

M I C E

บริษัทสายการบิน
หลัก

M I C E

สมาคมโรงแรม
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ข้อจากัดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
ข้อจากัดด้านงบประมาณ
คือปัญหาในด้านความไม่แน่นอนของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดงานไมซ์ทไี่ ด้รับจัดสรร
เป็นรายปี ทาให้วางแผนโครงการระยะยาวได้ยาก
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานไมซ์
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สานักงบประมาณ ซึ่งปัญหาที่พบคือ
1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นการจัดสรรแบบปีต่อ ปี และในแต่ละปีมีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กั บ นโยบาย ท าให้ก ารวางแผนโครงการต่อเนื่องหรือโครงการระยะยาวทาได้ยาก
เนื่องจากงานจัดการประชุมส่วนใหญ่เป็นการวางแผนระยะยาว
ข้อจากัดด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เนื่องจากควรมีการออกมาตรการทางภาษีเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการจัดงานไมซ์ ทั้งนี้ปัญหาที่
พบคือ หน่วยงานงานที่รับผิดชอบต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาผลกระทบของมาตรการ ตลอดจนระยะเวลา
ในการดาเนินการที่นาน ทาให้เป็นอุปสรรคในการขยายหรือออกมาตรการใหม่
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสาหรับการจัดประชุมสัมมนา
โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ได้แก่ กรมสรรพากร ซึ่งปัญหาทีพ่ บคือ
1) การศึกษาผลกระทบเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสาหรับการจัด
ประชุมสัมมนาและอนุมัติใช้ระเบียบต้องใช้ระยะเวลานาน และในในอดีตที่ผ่านมาก็เป็น
การบังคับใช้ในระยะเวลาที่สั้นเพียง 1 ปีทาให้ไม่เกิดผลสาเร็จเท่าที่ควร
2) ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลดหย่อนภาษีด้านการประชุมสัมมนา
การลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับตัวอย่างสินค้าที่นามาจัดแสดง
โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ได้แก่ กรมศุลกากร ซึ่งปัญหาที่พบคือ
1) การศึกษาผลกระทบเพื่อปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการนาเข้าสินค้าเพื่อการแสดงนิทรรศการ
และการบังคับใช้ระเบียบก็ต้องใช้ระยะเวลานาน
2) ขาดความชัดเจนในเรื่องการจาแนกประเภทสินค้าในการนาเข้าสาหรับงานแสดงสินค้า
เพื่อการประเมินอัตราภาษีที่ถูกต้อง
ข้อจากัดด้านการอานวยความสะดวกพิธีศุลกากร และการเดินทางเข้าประเทศ
ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกพิธีศุลกากรที่พบได้แก่ การขาดความชัดเจนในด้านข้อกาหนดการ
นาสินค้าเข้าเพื่อนามาแสดงในการจัดงานประชุมหรือนิทรรศการ ส่วนปัญหาการเดินทางเข้าประเทศที่พบ
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ได้แก่ ความไม่คล่องตัวในการจัดทาวีซ่าสาหรับผูเ้ ข้างานชาวต่างชาติ รวมถึงความล่าช้าในการผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองเนื่องจากมีผู้ใช้บริการจานวนมาก
การอานวยความสะดวกในด้านพิธีศุลกากร โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้แก่ กรมศุลกากร ซึ่งปัญหาที่พบคือ
1) ขั้นตอนการนาเข้าสินค้าควบคุม เพื่อการจัดงานแสดงสินค้าบางประเภท เช่น การสินค้า
อาหาร ต้องขออนุญาตองค์การอาหารและยา อาหารทะเล/ปศุสัตว์ ต้องติดต่อกรมประมง
กรมปศุสัตว์ ส่วนปุย ต้องขออนุญาต กรมวิชาการเกษตร ซึ่ง การติดต่อขออนุญาตกับ
หลายหน่วยงานทาให้เกิดความไม่สะดวกกับผู้จัดงาน
การอานวยความสะดวกในการจัดทาวีซ่าในต่างประเทศ
โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ได้แก่ สถานกงสุลไทย ซึง่ ปัญหาที่พบคือ
1) ในการขออานวยความสะดวกในการทาวีซ่าสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ สสปน.
ต้องขอความร่วมมือผ่านกรมการกงสุลเพื่อประสานงานไปยังสถานทูตเท่านั้น ซึ่งต้องใช้
เวลาในการดาเนินเรื่องนาน สสปน. ไม่สามารถขอความร่วมมือโดยตรงจากสถาทูตในแต่ละ
ประเทศได้
การจัดช่องทางเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผู้เข้างาน (MICE LANE)
โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ได้แก่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งปัญหาที่พบคือ
1) ปริมาณเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีจากัด ในบางกรณีไม่สามารถรองรับการเปิดช่องทาง
พิเศษสาหรับนักเดินทางไมซ์
2) ขั้นตอนการขอความร่วมมือในการเปิดช่องไมซ์เลนยัง เป็นไม่มี ขั้นตอน กระบวนการที่
ชัดเจน ปัจจุบันเป็นการขออนุมัติเป็นรายกรณี
ข้อจากัดด้านการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดงานไมซ์
ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดงานที่พบ ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
จากภาครัฐ การจัดการจราจรในพื้นที่จัดงาน ความร่วมมือด้านกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัด ตลอดจนการขอ
ความร่วมมือจากจังหวัดในการส่งเสริมกิจกรรมไมซ์
การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ
โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปัญหาที่พบคือ
1) ขาดการร่วมมือและประสานงานการใช้ประโยชน์จากช่อ งทางประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ
ในส่วนงานกลางกับในพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์งานไมซ์
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การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน
โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ได้แก่ สานักงานจังหวัด ซึ่งปัญหาที่พบคือ
1) ขาดการบริหารจราจรในช่วงการจัดงานนิทรรศการในจังหวัดใหญ่ ๆ ทาให้ความต้องการ
ในการจัดงานไมซ์ในพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดลดปริมาณลง
2) ขั้นตอนการขอความร่วมมือในการจัดการการจราจรยังเป็นไม่มีขั้นตอน กระบวนการที่
ชัดเจน ปัจจุบันเป็นการขออนุมัติเป็นรายกรณี
3) ขาดระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดในการอานวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวไมซ์ และ
กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป
ความร่วมมือกับตัวแทนในแต่ละจังหวัด
โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ได้แก่ สานักงานจังหวัด ซึ่งปัญหาที่พบคือ
1) ขาดตั ว แทนของจัง หวั ดที่ ดู แลรับ ผิด ชอบด้ า นไมซ์ที่ ชั ดเจน และในบางจัง หวัดมี ก าร
ปรับเปลี่ยนผู้แทนอยู่บ่อยครั้ง ทาให้การประสานงานแต่ละครั้งขาดความต่อเนือ่ ง
2) ในบางพื้นที่ ตัวแทนภาคเอกชนขาดความเข้าใจเรื่องบทบาทของไมซ์ ทาให้การดาเนิน
กิจกรรมไมซ์ พื้นที่ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน
โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปัญหาที่พบคือ
1) ปัญ หาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ เ ป็นอุ ป สรรคในการจัดงานไมซ์ เช่น ความแออัดของ
สนามบิน การเดินทางและระบบขนส่งมวลชนที่ควรมีการปรับปรุง เป็นต้น
ข้อจากัดด้านความร่วมมือกับภาคเอกชน
ปัญหาด้านการร่วมมือกับภาคเอกชนที่พบ ได้แก่ การขาดการสร้างความร่วมมือกับทางสายการบิน
และโรงแรมในการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมงานไมซ์
การร่วมมือกับสายการบินในการให้ราคาพิเศษสาหรับนักเดินทางไมซ์
1) ความร่วมมือกับบริษัทสายการบินหลักในการสนับสนุนกิ จกรรมไมซ์ทาได้ยากเนื่องจาก
งานไมซ์ที่จัดในประเทศไทย จะมีปริมาณนักเดินทางต่างประเทศจานวนน้อยและไม่คุ้มค้า
กับการสร้างแพกเกจจูงใจ
2) สาหรับกลุ่มผู้เข้าประชุมภายในประเทศมักจะใช้สายการบิน Low Cost ซึ่งทาให้การสร้าง
แพกเกจจูงใจร่วมกับสายการบินหลักไม่ประสบผลสาเร็จเท่า ที่ควร

© 2016 TCEB

-50-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การร่วมมือกับโรงแรมในการให้ราคาพิเศษสาหรับที่พักของนักเดินทางไมซ์
1) ความร่วมมือกับโรงแรมในการสนับสนุนกิจกรรมไมซ์ทาได้ยากเนื่องจาก แพกเกจจูงใจของ
โรงแรมไม่ดึงดูดเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางอื่น ๆ ทาให้นักเดินทางไมซ์ใช้ช่องทางอื่น ๆ ใน
การจองห้องพักมากกว่า
จากปัญหาและอุปสรรคที่พบในการขับคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ การที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว จาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาถึง กฎระเบียบ กฎหมาย และพระราชบัญญัติ ต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้นได้ โดย
กฎระเบียบ กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
ก หมายและร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ
1
สิทธิประโยชน์
ทางภาษี

1.
2.
3.
4.

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่
พศ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่
พศ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 482 พ ศ
2
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 179 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา และค่าห้องพักที่ใช้ในการอบรม
สัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ
5. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ

การนาเข้าสินค้า
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือจาก
ต่างประเทศ

1. พระราชกาหนดพิกัดศุลกากร พ ศ
2. หลักเกณฑ์การนาเข้า ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจั ดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
3. หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรการนาเข้า

การขอ VISA และ
การเดินทางเข้า
ประเทศไทย

1. พระราชบัญญัติการทางานของ คนต่างด้าว พ ศ
2. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ ศ

ระเบียบ

4 กระทรวงการคลังว่า

ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ฉบับที่ พ ศ
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม
ตอนพิเศษ ง วันที่ เมษายน

ซี่งประกาศในราช

รูปที่ 6-3 กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษี มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 569)
พ.ศ. 2556
 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 503)
พ.ศ. 2553
 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 482)
พ.ศ. 2552
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 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 179) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ทจี่ า่ ย
เป็นค่าห้องสัมมนาและค่าห้องพักในการอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 251) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้
จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ
2. การนาเข้าสินค้า อุปกรณ์ และเครื่องมือจากต่างประเทศ มีกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่
 พระราชกาหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530
 หลักเกณฑ์การนาเข้า - ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้า
 หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรการนาเข้า
3. การขอวีซ่าและการเดินทางเข้าประเทศไทย มีกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่
 พระราชบัญญัตกิ ารทางานของ คนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ซี่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128 ตอนพิเศษ 42
วันที่ 11 เมษายน 2554
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หน่วยงานภาครัฐ

7. ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบันหลายอย่างยังไม่เอื้อต่อการสนับสนุนการขับเคลือ่ น
อุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน เช่น เกิดความล่าช้า ขาดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างแต่ละหน่วยงาน หรือเกณฑ์บางอย่างไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัดในการพิจารณา ดังนั้นเพื่อให้
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎระเบียบ
ตลอดจนการประสานความร่วมมือในการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
0 สสปน. TCEB

• ปรับปรุงกรอบสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้จัดงานโดยใช้เครื่องมืออื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องการเงิน
• กาหนดบทบาทของ สสปน. ในด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ หรือการให้สิทธิประโยชน์

1 กรมส่งเสริมการค้า

• สร้างร่วมมือกับสานักงาน สสปน ในการวางรูปแบบ และวิธีการในการสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการในประเทศ

2

• ระบบไมซ์เลนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมงานไมซ์ (MICE LANE)

ระหว่างประเทศ
สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง

3 กรมศุลกากร

• ปรับปรุงกระบวนการนาเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงผ่านพิธีศุลกากร
• วางกรอบพิกัดภาษีนาเข้าสาหรับตัวอย่างสินค้าของที่ระลึกให้เกิดความชัดเจน

4 สถานกงสุลไทย

• ระบบการจัดทาวีซ่า VISA ในต่างประเทศ

5 กรมสรรพากร

• การกาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม

6 สานักงานคณะกรรมการ

• กาหนดกรอบการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการจัดการประชุมและนิทรรศการ
• สร้างร่วมมือกับสานักงาน BOI ในการสนับสนุนการประชุมของนักลงทุนจากต่างประเทศ

7 สานักงบประมาณ

• ปรับปรุงระเบียบค่าใช้จ่ายในการประชุมสาหรับหน่วยงานภาครัฐ

8 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด

• ระบบจราจรในพื้นที่จัดงาน การบริหารจัดการไมซ์ในพื้นที่ และการจัดหารสถานที่จัดงานในพื้นที่พิเศษ

9 สานักงานตารวจ

• การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงาน

ส่งเสริมการลงทุน BOI

ภาคเอกชน

แห่งชาติ/ กองทัพบก
10 สานักงานกากับ
ธุรกิจประกันภัย

• ระบบประกันภัยการจัดงานนิทรรศการ

ตัวแทนสายการบิน

• กรอบความร่วมมือกับตัวแทนสายการบินสาหรับนักเดินทางไมซ์

สมาคมโรงแรม

• กรอบความร่วมมือกับโรงแรมสาหรับนักเดินทางไมซ์

รูปที่ 7-1 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
7.0 สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เนื่องจากที่
ผ่านมาบทบาทของ สสปน. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
และการแสดงสินค้านานาชาติ ยังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งการให้สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและเป็นมาตรฐานเดียวกั น ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติง านของ
สสปน. ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ จึงควรมีการปรับปรุง ดังนี้
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1. ปรับปรุงกรอบสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้จัดงานโดยใช้เครื่องมือ ต่างๆ
1) จัดรูปแบบในการให้สิทธิประโยชน์ (Incentive Package) ที่ชัดเจน เช่น การสนับสนุนเป็น
เงินทุน หรือการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
2) กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ (Incentive Criteria) เช่น มีเกณฑ์พิจารณา
ตามจานวนผู้เข้างาน ตามพื้นที่เมืองไมซ์ พื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภทของงานไมซ์
เป็นต้น รวมไปถึงการกาหนดผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สาหรับงานแต่ละประเภท เช่น ผู้จัด
งาน และ/หรือผู้เข้างาน
2. กาหนดบทบาทของ สสปน. ในด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ
หรือการสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมตลาดไมซ์
1) กาหนดบทบาทหน้าที่ของ สสปน. ในการเป็นหน่วยงานที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่บริษัท
เอกชนในการประสานงานกับหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ เพื่อการจัดงานไมซ์ โดยมี 3 ทางเลือก ได้แก่
 หน่วยงานที่ปรึกษา (Advisory Role) โดย สสปน. ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้จัดงาน
ในการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ผู้ประสานงานด้านไมซ์ (Intermediate Facilitator) สสปน. ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
 หน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ (Authorized Body) สสปน. เป็นตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจในการอนุมัติเบื้องต้น
7.1 กรมส่งเสริมการค้า ระหว่า งประเทศ เพื่อพัฒ นาการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศและลดความ
ซ้าซ้อนในการสนับสนุนการจัดงาน ทาง สสปน. ควรมีการประสานงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ดังนี้
1. การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ
1) สร้างร่วมมือระหว่าง สสปน. กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการกาหนดรูปแบบ
และวิธีก ารในการสนับ สนุนการจัดงานแสดงสินค้า ในประเทศ เพื่อให้เ พิ่ม คุณภาพและ
ยกระดับการจัดงานแสดงสินค้า
7.2 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากในปัจจุบันมีนักเดินทางไมซ์เดินทางเข้ามาร่วมงานไมซ์เพิ่มมาก
ขึ้น จึงควรมี การเปิดช่องทางพิ เศษสาหรับอานวยความสะดวกแก่นักเดิ นทางไมซ์ในการเดินทางเข้า
ประเทศ โดยประสานงานกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองในการอานวยความสะดวก ดังนี้
1. ระบบไมซ์เลนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมงานไมซ์ (MICE LANE)
1) ปรับปรุงกระบวนการจัดส่ง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขรายชื่อสาหรับนักเดินทางไมซ์ที่ต้องการ
ใช้บริการช่องทางพิเศษ (MICE Lane Fast track) ให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น
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2) กาหนดอัตราการใช้จ่ายที่ชัดเจนในการขอการบริการช่องทางพิเศษสาหรับนักเดินทางไมซ์
3) ขยายการใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้โ ดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing
System: APPS) ให้ครอบคลุมมากขึ้น
7.3 กรมศุลกากร ปัจจุบันผู้ที่ต้องการนาเข้าสินค้าเพื่อมาจัดแสดงในงานไมซ์ประสบกับความยุ่งยากของ
กฎระเบียบและขั้นตอนในการนาเข้า เนื่องจากกรมศุลกากรเป็นเพียงผู้ตรวจสอบว่าการนาเข้าของนัน้
ได้รับ อนุญ าตหรือ ไม่ ผู้นาเข้าต้อ งท าการขออนุญ าตจากหน่ว ยงานที่ ค วบคุม ดู แลสินค้ าชนิ ด นั้ น
ตัวอย่างเช่น การนาเข้าปุย ต้องขออนุญาตต่อกรมวิชาการเกษตรและกรมปศุสัตว์ก่อน เป็นต้น ดังนั้น
เพื่ออานวยความสะดวกในการนาเข้าสินค้าตัวอย่างเพื่อจัดแสดงในงานไมซ์ จึงควร
1. ปรับปรุงกระบวนการนาเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานไมซ์
1) ปรับปรุงระเบียบในการนาเข้าสินค้าตัวอย่างสาหรับการประชุมหรืองานแสดงสินค้าให้มีความ
สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น โดยมี 3 ทางเลือก ได้แก่
 ตราพระราชบัญญัติ (พรบ.) การอนุญาตนาสินค้าเข้าชั่วคราวเพื่อการจัดประชุมและการ
แสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยให้กรมศุลกากรมีอานาจในการอนุญาตนาเข้าสินค้าควบคุม
ชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ออกมติ คณะรัฐมนตรีให้หน่ วยงานที่มี อานาจในการออกใบอนุญาตนาเข้าสินค้าควบคุม
สามารถออกกฎระเบียบนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อการจัดประชุมและการแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศได้
 สสปน. ประสานความร่วมมือกับกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานที่มีอานาจในการออก
ใบอนุญาตนาเข้าสินค้าควบคุม ให้ออกกฎระเบียบนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อการจัดประชุม
และการแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
2) ขยายการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)
3) พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่บุคลากรภาครัฐ
4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
5) การพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ
2. วางกรอบพิกัดสาหรับภาษีนาเข้า
1) ออกระเบียบและกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการลดภาษีนาเข้าสาหรับการนาเข้าสินค้าเพือ่
นามาแจกเป็นของที่ระลึกในงานประชุมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสปน.
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7.4 สถานกงสุล ไทย เนื่องจากมีนักเดินทางไมซ์ชาวต่างชาติที่ ต้องการเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทยค่อนข้างมาก ทาให้การบริการต่าง ๆ รวมทั้งการออกวีซ่าไม่สามารถบริการได้ทันต่อความ
ต้องการ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อนักเดินทาง ดังนั้น สสปน. จึงควรมีการประสานความร่วมมือกับสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล ดังนี้
1. ระบบการจัดทาวีซ่าในต่างประเทศ
1) ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลในการอานวยความสะดวกในการออก
วีซ่าสาหรับผู้เข้าร่วมงานไมซ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสปน.
2) การเร่งพัฒนาระบบ E-VISA ของกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าร่วมงานไมซ์ ในการขอรับวีซ่าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเดินทางมาสถานเอกอัคร
ราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่
3) การประชาสัมพันธ์ให้นักเดินทางไมซ์กรอกข้อมูลใบ ตม.6 ให้ถู กต้อง เพื่อสามารถเก็บสถิติ
นักเดินทาง และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ต่อไปในอนาคต
4) พัฒนา Application สาหรับ Smart Phone เพื่อให้นักเดินทางไมซ์ได้ใช้ประโยชน์ โดยมีข้อมูล
ระบบการอานวยความสะดวกการเข้าเมือง MICE Lane และระบบวีซ่าของไทย
7.5 กรมสรรพากร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มการจัดกิจกรรมไมซ์ขึ้นในประเทศไทย สสปน.
ควรมีการประสานงานกับกรมสรรพากรเพื่อให้มีมาตรการสิทธิทางภาษี เพื่อดึงดูดการจัดงานไมซ์ให้
มากขึ้น ดังนี้
1. สาหรับผู้ประกอบการที่มีการจัดอบรมสัมมนา (Meeting & Incentive) ภายในประเทศ
1) ต่ออายุของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 251 ในการยกเว้นภาษี
นิติบุคคล 100% เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดสัมมนาเพิ่มขึ้น
2) ขยายขอบข่ายประเภทของการอบรมสัมมนาที่ ได้รับการยกเว้นภาษี ให้ครอบคลุมถึง การ
ประชุมประเภทอื่น ๆ ขององค์กร
3) เพิ่มหมวดค่าใช้จ่ายที่สามารถนามาลดหย่อน เช่น ค่าเดินทางของพนักงานที่เข้าร่วมงานประชุม
2. สาหรับงานประชุมทางวิชาการ (Convention) และงานนิทรรศการแสดงสินค้า (Exhibition)
1) นาค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมทางวิชาการ และนิทรรศการมาลดหย่อนภาษีได้ 100% สาหรับ
เจ้าของงาน
2) นาค่าใช้จ่ายในการออกบู๊ทงานนิทรรศการมาลดหย่อนภาษีได้ 100% สาหรับบริษัทที่มาออก
นิทรรศการ
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3) นาค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการที่ได้รับการรับรอง
โดย สสปน. มาลดหย่อนภาษีได้ 100% สาหรับบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ส่งบุคลากรหรือ
ตัวแทนเข้าร่วมงาน
4) ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผู้เข้าร่วมงาน โดยนาใบเสร็จ ค่าลงทะเบียนเข้างาน
ประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าที่ได้รับการรับรองโดย สสปน. ไปใช้ในการลดหย่อนภาษี
ได้ โดยมีการจากัดวงเงินให้เหมาะสม
7.6 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สสปน. ควรมีการประสานงานเพื่อให้มีการส่งเสริมการ
ลงทุนในการประกอบกิจการจัดงานไมซ์สาหรับชาวต่างชาติ โดยการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านี้
สามารถดึงการจัดงานระดับนานาชาติมาจัดในประเทศไทยได้
1. กาหนดกรอบการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการจัดงานไมซ์สาหรับชาวต่างชาติ
1) กาหนดกรอบเงื่อนไขสาหรับกิจการการจัดงานไมซ์ (Event Organizer) ที่สามารถขอรับบัตร
ส่งเสริมการลงทุนได้
2) กาหนดกรอบสิทธิประโยชน์สาหรับกิจการจัดงานไมซ์ (Event Organizer) ที่ได้รับบัตรส่งเสริม
การลงทุน
3) ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการประกอบธุรกิจการจัดงานไมซ์ (Event Organizer) เพื่อให้บริษัท
ต่างชาติที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทย เพื่อสามารถดึงงานประชุมและนิทรรศการต่าง ๆ เข้า
มาในไทยได้ในอนาคต
7.7 สานักงบประมาณ ควรมีการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาสาหรั บ
หน่วยงานราชการ โดยเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวให้มากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะกระจายไปสู่ภาค
ธุรกิจที่ให้บริการในด้านการประชุมต่าง ๆ ทั้งผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นต้น
1. ปรับปรุงระเบียบค่าใช้จ่ายในการประชุมสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
1) ปรับปรุงระเบียบในการเบิกจ่ายค่าประชุมสัมมนาสาหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยเพิ่มอัตรา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการประชุมสัมมนาต่าง ๆ เช่น
 ค่ารับรองการประชุม จากเดิม 60 บาท/ท่าน
 ค่าที่พัก จากเดิม 800 บาท/ท่าน/วัน
7.8 หน่วยงานในพื้นที่ จังหวัด ในการจัดงานไมซ์ จ าเป็นต้องมี การประสานงานกั บส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การขอใช้พื้นที่จัดงาน การ
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ขอความร่วมมือในการอานวยความสะดวกด้านการจราจร เป็นต้น ดังนั้นทาง สสปน. จึงควรมีการ
ประสานความร่วมมือกับส่วนจังหวัด ดังนี้
1. ระบบการจราจรในพื้นที่จัดงาน
1) กาหนดขั้นตอนการขอความร่วมมือจากจังหวัดในการอานวยความสะดวกการจราจร และ
กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการอานวยความสะดวกการจราจรเพื่อการจัดกิจกรรมไมซ์
2. การบริหารจัดการไมซ์ในพื้นที่
1) จัดตั้งผู้แทน หรือกาหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการสนับสนุน
กิจกรรมไมซ์ หรือเข้าร่วมพิธีในกิจกรรมไมซ์ และร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม
ไมซ์ร่วมกับ สสปน.
3. สถานที่จัดงานในพื้นที่พิเศษ
1) กาหนดขั้นตอนในการขออนุญาตใช้สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน
เพื่อจัดการประชุม เช่น อุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน วัด และพระราชวังโบราณต่าง ๆ
2) กาหนดมาตรฐานอัตราค่าใช้จ่ายในการอานวยความสะดวกเพื่อการใช้พื้นที่ดังกล่าว
7.9 สานักงานตารวจแห่งชาติและกองทัพบก ประสานงานเพื่อให้กองทัพช่วยจัดกาลังในการรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานที่จัดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้เข้าร่วมงานประชุม
1. การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงาน
1) สร้างความร่วมมือของหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่การจัดงาน ไมซ์
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2) กาหนดมาตรฐานอัตราค่าใช้จ่ายในการขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่ออานวยความสะดวกในด้าน
การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จัดงาน
7.10 สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (Office of Insurance Commission:
OIC) เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการประกันภัยในการจัดงานไมซ์ยังไม่แพร่หลาย ดังนั้นจึงควรมีการ
ศึกษาเพื่อส่งเสริมการทาประกันไมซ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
1. ระบบการประกันภัยการจัดงานไมซ์
1) ทาการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบในการทาประกันภัยในการจัดงานไมซ์เพื่อสร้างให้
เกิดมาตรฐาน
2) สนับสนุนการจัดทามาตรฐานสินค้าประกันภัยสาหรับการจัดงานกิจกรรมไมซ์
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7.11 สายการบิน สร้างความร่วมมือกับสายการบินในการให้ส่วนลดราคาพิเศษแก่นักเดินทางไมซ์ เพื่อ
เป็นการสร้างแรงดึงดูดในการจัดงานไมซ์
1. กรอบความร่วมมือกับตัวแทนสายการบินสาหรับนักเดินทางไมซ์
1) วางกรอบความร่วมมือกั บตัวแทนสายการบินในการก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษสาหรับ
นักเดินทางที่จะเข้าร่วมงานกิจกรรมไมซ์โดยจัดทาให้เป็นระบบมากกว่าการพิจารณาเป็นราย
กรณี
2) สสปน. มีการจัดส่งปฏิทินการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีคนจานวนมากให้ทางตัวแทนสายการบิน
3) สายการบิน มีการกาหนดเกณฑ์อัตราค่าบริการพิเศษสาหรับนักเดินทางไมซ์ในงานไมซ์ที่ได้รบั
การรับรองจาก สสปน. โดย สสปน. จะออกเอกสารรับรองการเข้าร่วมงาน
7.12 โรงแรม สร้างความร่วมมือกับโรงแรมในการให้ส่วนลดราคาพิเศษแก่นักเดินทางไมซ์ เพื่อเป็นการ
สร้างแรงดึงดูดในการจัดงานไมซ์
1. กรอบความร่วมมือกับโรงแรมสาหรับนักเดินทางไมซ์
1) วางกรอบความร่วมมือกับโรงแรมในการให้ส่วนลดที่พักราคาพิเศษสาหรับผู้เข้าร่วมงานไมซ์
2) สสปน. มีการจัดส่งปฏิทินการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีคนจานวนมากให้ทางโรงแรม
3) โรงแรมที่เข้าร่วมมีการกาหนดเกณฑ์อัตราค่าบริการพิเศษสาหรับนักเดินทางไมซ์ในงานไมซ์ที่
ได้รับการรับรองจาก สสปน. โดย สสปน. จะออกเอกสารรับรองการเข้าร่วมงานให้
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8. การกาหนดโมเดลไมซ์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
อุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนสาคัญในการเป็นกลไกที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการใช้
อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจุบันสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ในการให้
คาแนะนาปรึกษา อานวยความสะดวก และช่วยประสานงานให้แก่ผู้จัดงานไมซ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่
ทั้งนี้บทบาทและรูปแบบในการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของ สสปน. ยังขาดความชัดเจน เนื่องจากข้อจากัด
ในด้านอานาจหน้าที่ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีการกาหนดบทบาทและ
รูปแบบในการดาเนินการของ สสปน. ให้ชัดเจนจะช่วยส่งเสริม ให้อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยพัฒนาได้
ก้าวไกลยิ่งขึ้น
รูปแบบการดาเนินงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Model)
ในการจัดงานไมซ์นั้น เดิมทีผู้จัดงานต้องดาเนินการประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง เช่น หากต้องการนาสินค้าตัวอย่างเข้ามาจัดแสดง ผู้จัดงานต้องติดต่อกรมศุลกากรในด้านพิธีการนาเข้า
การขอลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าจัดแสดง หรือ หากมีการเชิญผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ ผู้จัดงานก็ต้อง
ดาเนินการประสานงานในการจัดทาวีซ่าให้ผู้ร่วมงานชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานในประเทศไทยได้
และประสานงานกับส่วนราชการจังหวัดในการขอใช้สถานที่ราชการ หรือการอานวยความสะดวกในด้านการจราจร
เป็นต้น จะเห็นว่าผู้จัดงานต้องดาเนินการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะมีมากมายหลายหน่วยงาน
โดยหากได้รับการประสานงานและคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ก็จะสามารถอานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและ
ความผิดพลาดในการดาเนินการได้ ซึ่ง สสปน. สามารถเข้ามามีบทบาทในการช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ จัด
งานไมซ์ได้
1

หน่วยงานให้คาปรึกษา
(Advisory Role)

2

รายละเอียด
1. สสปน. ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้จัดงานโดยให้
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ และกระบวนการต่างๆ เพื่อใช้
สาหรับการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การดาเนินงานค่อนข้างเป็นอิสระ เนื่องจากมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆไม่มากนัก โดยสามารถใช้
บุคลากรที่มีอยู่
3. หน่วยงานของ สสปน ที่ให้คาปรึกษาแก่ผู้จัดงานต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
4. อานาจในการตัดสินใจอยู่ที่หน่วยงานราชการแต่ละ
หน่วย ทั้งนี้ สสปน เป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาแนะนา จึง
ไม่มีอานาจในการดาเนินการ
5. ผู้จัดงานไมซ์จะต้องดาเนินการติดต่อหน่วยงานต่างๆ
ด้วยตนเอง โดย สสปน เป็นเพียงที่ปรึกษา ไม่ได้มี
บทบาทในการติดต่อหรือประสานงานให้
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ผู้ประสานงานด้านไมซ์
(Intermediate Facilitator)

รายละเอียด
1. สสปน. ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
2. โดยรูปแบบดังกล่าวผู้จัดงานสามารถติดต่อผ่าน สสปน.
เพียงหน่วยงานเดียว ซึ่ง สสปน. จะช่วยดาเนินเรื่อง
ให้แก่ผู้จัดงาน รวมถึงออกเอกสารในการยืนยัน โดย
สสปน.จะช่วยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
ทางผู้จัดงานมีอุปสรรคในการดาเนินงาน
3. สสปน จะต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าว ซึ่งต้องมี
ความเข้าใจระเบียบต่างๆของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4. อานาจในการตัดสินใจอยู่ที่หน่วยงานราชการแต่ละ
หน่วย สสปน. เป็นเพียงผู้ประสานงานและช่วยดาเนิน
เรื่องให้

3

หน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ
(Authorized Body)

รายละเอียด
1. สสปน. มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ และมีข้อตกลงกันเป็นรูปแบบที่ชัดเจน
2. อานาจในการตัดสินใจอยู่ที่ สสปน ตามกรอบที่มีการ
ตกลงกัน โดยหน่วยงานราชการจะดาเนินการตาม
ข้อตกลงการร่วมมือระหว่าง สสปน และ หน่วยงานแต่
ละหน่วย
3. สสปน จะต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าว
โดยเฉพาะ มีความเข้าใจในรายละเอียดความร่วมมือแต่
ละด้าน และดาเนินการเดินเอกสารส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
4. ผู้จัดงานสามารถติดต่อ สสปน โดยตรงเพียงหน่วยงาน
เดียว และถือเป็นการอนุมัติเบื้องต้น

รูปที่ 8-1 โมเดลสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
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สสปน. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการดาเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อ
ส่งเสริมการจัดงานไมซ์ ซึ่งการกาหนดบทบาทของ สสปน. จะต้องทาให้เกิด ความชัดเจน โดยสามารถกาหนด
รูปแบบการดาเนินงานของ สสปน. ได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การดาเนินงานในเชิงตั้งรับ (Reactive Culture)
โดยเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น จนถึงการดาเนินงานในเชิงรุก (Active Culture) โดย
เป็นตัวกลางในการช่วยดาเนินงานหรือเป็นตัวแทนในการประสานงานแก่ผู้จัดงาน ซึ่งการกาหนดบทบาทของ
สสปน. มีทางเลือก 3 รูปแบบ ได้แก่ 1 หน่วยงานให้คาปรึกษา (Advisory Role) 2 ผู้ประสานงานด้านไมซ์
(Intermediate Facilitator) และ 3 หน่วยงานตัวแทนที่ มี อานาจ (Authorized Body) โดยแต่ล ะโมเดลมี
รายละเอียด ข้อดี และข้อจากัด ดังนี้
หน่วยงานให้คาปรึกษา
(Advisory Role)

1

2

ข้อได้เปรียบ Advantage)
• สสปน. จะคอยให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้จัดงาน ใน
การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
• สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กรของ สสปน

ข้อเสียเปรียบ Disadvantage)
• เนื่องจากผู้จัดงานมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน
ทาให้การเตรียมการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆด้วย
ตนเองอาจจะมีอุปสรรค
• ข้อมูลของทาง สสปน อาจจะมีจากัดไม่เหมือนกับ
หน่วยงานราชการ
• ผู้จัดงานต้องดาเนินการติดต่องานด้วยตนเอง ทาให้
อาจจะไม่เห็นประโยชน์ในการติดต่อกับทาง สสปน

ผู้ประสานงานด้านไมซ์
(Intermediate Facilitator)

ข้อได้เปรียบ Advantage)
• สสปน. สามารถอานวยความสะดวกให้กับผู้จัดงาน
โดยผู้จัดงานไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน
• หน่วยงาน สสปน จะมีความรู้เพิ่มเติมในการ
ประสานงานมากขึ้นในกรณีที่มีคาขอคล้ายๆกัน
• หน่วยงานต่างๆจะรู้จักบทบาทหน้าทีข่ อง สสปน ซึ่ง
สามารถสร้างความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับ
หน่วยงานต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
• การดาเนินงานเป็นระบบมากขึ้น
ข้อเสียเปรียบ Disadvantage)
• ต้องมีการเพิ่มบทบาทของหน่วยงานในการดูแล
ประสานงานกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอาจทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น
• ต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐ

3

หน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ
(Authorized Body)

ข้อได้เปรียบ Advantage)
• สสปน. สามารถมีอานาจในการประสานงานและ
อนุมัติเบื้องต้นแทนหน่วยงานต่างๆ ทาให้ผู้จัดงานไม่
ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน
• หน่วยงาน สสปน จะทาข้อตกลงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทาให้การประสานงานเป็นไปอย่างสะดวก
และรวดเร็วขึ้น
• การดาเนินงานเป็นระบบมากขึ้น
ข้อเสียเปรียบ Disadvantage)
• ต้องมีการเพิ่มบทบาทของหน่วยงานในการดูแล
ประสานงานกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอาจทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น
• ต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐ

รูปที่ 8-2 ข้อดีละข้อจากัดของแต่ละโมเดลในอุตสาหกรรมไมซ์

1) หน่วยงานให้คาปรึกษา (Advisory Role)
ในโมเดลนี้หน่วยงาน สสปน. จะช่วยในการวางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
และทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการจัดงานให้แก่ผู้จัดงาน โดย สสปน. จะให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
สาหรับการจัดงาน พร้อมทั้งคาแนะนาในการจัดงาน และคาปรึกษาแนะนาในการติดต่อประสานงานเพื่อขอ
ความร่วมมื อจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยผู้จัดงานจะต้องเป็นผู้ดาเนินการติดต่อประสานงานกั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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 สสปน. ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ และขั้นตอนกระบวนการในการ





ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ แก่ผู้จัดงาน
ในโมเดลนีก้ ารดาเนินงานของ สสปน. ค่อนข้างเป็นอิสระ เนื่องจากมีการประสานงานกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ไม่มากนัก ทาให้สามารถใช้บุคลากรเดิมที่มีอยู่ ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะ
ทั้งนี้หน่วยงานที่ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ประกอบการ จะต้ องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นใน
เรื่องสิทธิประโยชน์ กฎระเบียบ และขั้นตอนต่าง ๆ
อานาจในการตัดสินใจยังคงอยู่ที่หน่วยงานราชการแต่ละหน่วย โดยที่ สสปน. ไม่มีอานาจในการ
ดาเนินการ เนื่องจากเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาแนะนา
ผู้จัดงานไมซ์จะต้องดาเนินการติ ดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดย สสปน. ไม่มีบทบาทใน
การดาเนินการติดต่อหรือประสานงานให้

รูปที่ 8-3 หน่วยงานให้คาปรึกษา (Advisory)

ข้อดีของโมเดลแบบหน่วยงานให้คาปรึกษา (Advisory Role)
 ผู้จัดงานจะได้รับคาปรึกษาแนะนาจาก สสปน. ในการดาเนินการจัดงาน ตลอดจนคาแนะน า
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในหน่วยงานของ สสปน. โดยสามารถใช้บุคลากรที่มี อยู่
ในการให้บริการได้ ไม่ต้องจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาใหม่
ข้อจากัดโมเดลแบบหน่วยงานให้คาปรึกษา (Advisory Role)
 เนื่องจากผู้จัดงานต้องดาเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้จัดแต่ละ
รายมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน ซึ่งทาให้การเตรียมการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย
ตนเองอาจจะมีอุปสรรค อีกทั้ง บางหน่วยงานมีขั้นตอนมาก ต้องติด ต่อหลายรอบ ทาให้ต้องใช้
เวลาในการดาเนินการนาน
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 ต้องรอหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาเรื่องและอนุมัติ ซึ่งอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาในการ

พิจารณานาน
 ข้อมูลของทาง สสปน. อาจจะมีจากัดไม่เหมือนกับหน่วยงานราชการ
 เนื่องจากผู้จัดงานยังต้องดาเนินการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทาให้อาจจะไม่เห็นประโยชน์
ในการมาติดต่อกับ สสปน.
2) ผู้ประสานงานด้านไมซ์ (Intermediate Facilitator)
หน่วยงาน สสปน. ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ โดย
นอกจากจะให้คาแนะนาปรึกษาในการจัดงานแล้ว สสปน. ยังทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่ ผู้จัดงาน ผู้จัดงานจึง ไม่ ต้องติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเอง ซึ่ง ช่วยอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้จัดงานในการลดขั้นตอนการติดต่อ ลดระยะเวลา และความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 สสปน. ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
 โดยรูปแบบดังกล่าวผู้จดั งานสามารถติดต่อผ่าน สสปน. เพียงหน่วยงานเดียว โดย สสปน. จะช่วย
ดาเนินเรื่องให้แก่ผู้จัดงาน รวมถึงออกเอกสารในการยืนยัน ซึ่งทาง สสปน. จะมีบริการในการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ทางผู้จัดงานมีอุปสรรคในการดาเนินงาน
 สสปน. จะต้องมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ และหน่วยงานนี้ต้องมี
ความเข้าใจในเรือ่ งสิทธิประโยชน์ กฎระเบียบ และขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
 ทั้ ง นี้ อ านาจในการตั ด สิ น ใจอยู่ ที่ หน่ วยงานราชการแต่ ละหน่ วย เนื่ อ งจาก สสปน. เป็ น เพี ยง
ผู้ประสานงานและช่วยดาเนินเรื่องให้

รูปที่ 8-4 ผู้ประสานงานด้านไมซ์ (Intermediate Facilitator)
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ข้อดีของโมเดลแบบผู้ประสานงานด้านไมซ์ (Intermediate Facilitator)
 สสปน. สามารถช่วยอานวยความสะดวกให้กับผู้จัดงาน โดยผู้จัดงานสามารถติดต่อกับ สสปน.

เพียงหน่วยงานเดียวไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน
 หน่วยงาน สสปน. จะมีความรู้ในการประสานงานมากขึ้นในกรณีที่มีคาขอคล้าย ๆ กัน
 หน่วยงานต่าง ๆ จะรู้จักบทบาทหน้าที่ของ สสปน. ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจในอุตสาหกรรม
ไมซ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 ทาให้การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น
ข้อจากัดโมเดลแบบผู้ประสานงานด้านไมซ์ (Intermediate Facilitator)
 เนื่องจาก สสปน. ทาหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการประสานขอ

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานต้องใช้เวลาในการดาเนินการพิจารณาและ
อนุมัติเรื่อง
 ต้องมีการเพิ่มบทบาทของหน่วยงานในการดูแลประสานงานกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอาจทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น
 ต้องมีการอบรมบุคลากรให้มี ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เ ปลี่ยนแปลงไปของ
หน่วยงานภาครัฐอยู่ตลอดเวลา
3) หน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ (Authorized Body)
ในโมเดลนี้หน่วยงาน สสปน.เป็นผู้ได้รับมอบอานาจในการดาเนินการแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้จัดงานไมซ์ได้โดยตรง โดย สสปน. ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาการจัดงาน ประสานงาน
กั บ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ ง พร้อ มทั้ งดาเนินงานและส่ง เรื่องให้ห น่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง ทาง สสปน . จะต้อง
ก าหนดหน่วยงานเฉพาะที่ มี ความรู้ความสามารถ ในการดาเนินเรื่องให้โ ดยผู้จัดงานไม่ ต้องติดต่อกับทุก
หน่วยงานด้วยตนเอง ซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นจาก สสปน. ก็จะช่วยลดเวลาในการรอการพิจารณาอนุมัติจาก
หน่วยงานที่มีอานาจอีกด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 สสปน. ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ โดยสามารถอนุมัติในเบื้องต้นได้ ซึ่งต้องมีการ
ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีข้อตกลงกันเป็นรูปแบบที่ชัดเจน และ
ต้องมีการกาหนดกรอบของอานาจในการอนุมัติ
 อานาจในการตัดสินใจอยู่ที่ สสปน. ตามกรอบที่มีการตกลงกัน โดยหน่วยงานราชการจะดาเนิ นการ
ตามข้อตกลงการร่วมมือระหว่าง สสปน. และหน่วยงานแต่ละหน่วย
 สสปน. จะต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวต้องมีความเข้าใจ
ถึงรายละเอียดความร่วมมือ ในแต่ละด้าน และมีการเดินเอกสารประสานงานไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ
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 ในโมเดลนี้ ผู้จัดงานสามารถติดต่อ สสปน. โดยตรงเพียงหน่วยงานเดียว และถือเป็นการอนุมัติ

เบื้องต้น

รูปที่ 8-5 หน่วยงานที่เป็นตัวแทนที่มีอานาจ (Authorized Body)

ข้อดีของโมเดลแบบหน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ (Authorized Body)
 สสปน. สามารถช่วยอานวยความสะดวกให้กับผู้จัดงาน โดยผู้จัดงานไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน
 สสปน. มีอานาจในการดาเนินการอนุมัติเบื้องต้นได้ จะทาให้การประสานงานทาได้รวดเร็วและ

สะดวกเพิ่มขึ้น
 ทาให้การดาเนินงานติดต่อประสานงานต่าง ๆ เป็นระบบมากขึ้น
ข้อจากัดโมเดลแบบหน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ (Authorized Body)
 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ สสปน. มีอานาจในการดาเนินการนั้ นอาจ

ทาได้ยาก มีขั้นตอนในการดาเนินการมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐ
 ต้องมีการเพิ่มบทบาทของหน่วยงานในการดูแลประสานงานกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอาจทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น
 ต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละโมเดล รวมทั้งข้อดีและข้อจากัดในการดาเนินงานแล้ว พบว่าโมเดล
แบบหน่วยงานที่เป็นตัวแทนที่มีอานาจ (Authorized Body) จะมีข้อดีและเป็นประโยชน์ในการดาเนินการอานวย
ความสะดวกต่อการจัดงานไมซ์มากที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐในการที่จะมอบอานาจให้แก่
สสปน. ในการดาเนินการต่าง ๆ ส่วนโมเดลแบบผู้ประสานงานด้านไมซ์ (Intermediate Facilitator) นั้นจะมี
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ประโยชน์รองลงมา ซึ่งวิธีนี้อาจดาเนินการได้ไม่ยากนัก แต่ยังมีข้อจากัดในการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
ต้องการจัดงานอยู่
สิทธิประโยชน์เพื่อการขับคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Incentive Packages)
นอกจากรูปแบบโมเดลในการดาเนินงานของ สสปน. แล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ์ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเจ้าของงาน ผู้ดาเนินการจัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อ
เป็นแรงจูงใจและขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการประชุมและนิทรรศการในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
การจัดทารูปแบบสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ จะเริ่มจากการศึกษาสิทธิ
ประโยชน์ที่ทาง สสปน. ให้การสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน และออกแบบสอบถามเพื่อทาการสารวจสิทธิประโยชน์
ที่ควรจะให้ในอนาคต โดยระบุถึงผู้ที่สมควรได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน
สิทธิประโยชน์ในปจจุบัน
จากการศึกษารูปแบบสิทธิประโยชน์ในปัจจุบันที่ทาง สสปน. ให้แก่ผู้จัดงานไมซ์ในกิจกรรมต่าง ๆ พบว่า
มีการให้สิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม โดยสิทธิประโยชน์ที่ทาง สสปน. ให้เพื่อดึงดูดการจัด
กิจกรรมไมซ์ ได้แก่ การสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดงาน การสนับสนุนของที่ระลึก การช่วยประชาสัมพันธ์
การจัดงานผ่านช่องทางสื่อของ สสปน. การจัดช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับแขก VIP การอานวยความ
สะดวกในการจัดทาวีซ่าสาหรับผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ และการออกใบรับรองเพื่อใช้ในการทาเรื่องขอลดหย่อน
ภาษีนิติบุคคลสาหรับเจ้าของงาน เป็นต้น โดยมีการให้สิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม และประเภท
ของงานว่าเป็นงานระดับนานาชาติ (International) หรือเป็นงานในประเทศ (Domestic) ดังนี้
สิทธิประโยชน์กิจกรรมไมซ์ระดับนานาชาติ (International MICE): Existing
Meeting/Incentive

Exhibition

Convention

ผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

1. การสนับสนุนเงินทุน (Cash)
2. การลดหย่อนภาษีการจัดกิจกรรมไมซ์
(Corporate Income Tax Reduction)

1. การสนับสนุนเงินทุน (Cash)
2. การประชาสัมพันธ์งานโดยภาครัฐ
(Public Relationship)

1. การสนับสนุนเงินทุน (Cash)
2. การประชาสัมพันธ์งานโดยภาครัฐ
(Public Relationship)

ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วม

1. การสนับสนุนของที่ระลึก (Souvenir)

1. การสนับสนุนของที่ระลึก (Souvenir)

สิทธิประโยชน์อื่น

สิทธิประโยชน์อื่น

สิทธิประโยชน์อื่น

1. การอานวยความสะดวกในการทา VISA
2. การเปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lane)
สาหรับนักเดินทางไมซ์

1. การอานวยความสะดวกในการทา VISA
2. การเปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับ
นักเดินทางไมซ์

1. การอานวยความสะดวกในการทา VISA
2. การเปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับ
นักเดินทางไมซ์
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สิทธิประโยชน์กิจกรรมไมซ์ในประเทศ (Domestic MICE): Existing
Meeting/Incentive

Exhibition

Convention

ผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

1. การสนับสนุนเงินทุน(1)(Cash)
2. การลดหย่อนภาษีการจัดกิจกรรมไมซ์
(Corporate Income Tax reduction)

1. การสนับสนุนเงินทุน(1)(Cash)
2. การประชาสัมพันธ์งานโดยภาครัฐ
(Public Relationship)

1. การสนับสนุนเงินทุน (Cash)
2. การประชาสัมพันธ์งานโดยภาครัฐ
(Public Relationship)
3. สนับสนุนกิจกรรมการตลาด เช่น การ
สร้างเครือข่ายการตลาด (Networking),
จับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วม

1. การสนับสนุนของที่ระลึก (Souvenir)

1. การสนับสนุนของที่ระลึก (Souvenir)

สิทธิประโยชน์อื่น
1. การอานวยความสะดวกในการทา VISA
2. การช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
(Networking)

หมายเหตุ: (1) การสนับสนุนเงิน เบิกจ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินที่กาหนด ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้สาหรับ Meeting & Incentive ได้แก่ Creative Break กิจกรรม Team Building
กิจกรรม CSR ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยากร (ค่าตอบแทน เดินทาง ที่พัก ค่ารับรอง) ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้สาหรับ Convention ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยากร
(ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่ารับรอง) Creative Break ระบบลงทะเบียนออนไลน์ เอกสารประกอบการประชุมสาหรับวิทยากร
ที่มา: จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการจัดทาแพคเกจสิทธิประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ จานวน 65 ตัวอย่าง เป็นกรณี Existing 35 ตัวอย่าง Wish List 30
ตัวอย่าง จาแนกเป็น Meeting 8 ตัวอย่าง Incentive 9 ตัวอย่าง Convention 15 ตัวอย่าง และ Exhibition 32 ตัวอย่าง

รูปที่ 8-6 สิทธิประโยชน์ในปัจจุบันในการสนับสนุนกิจกรรมไมซ์

สิทธิประโยชน์ในปจจุบันสาหรับกิจกรรมไมซ์ระดับนานาชาติ
1) กิจกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting & Incentive) มีการให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้
ผู้จัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน และการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์
ผู้เข้าร่วมงาน: การสนับสนุนของที่ระลึก
สิทธิอื่น :
การอานวยความสะดวกในการทาวีซ่า และการเปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lane)
สาหรับนักเดินทางไมซ์
2) กิจกรรมการประชุมทางวิชาการ (Convention) ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน
ผูจ้ ัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน และการช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ผู้เข้าร่วมงาน: การสนับสนุนของที่ระลึก
สิทธิอื่น :
การอานวยความสะดวกในการทาวีซ่า และการเปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lane)
สาหรับนักเดินทางไมซ์
3) กิจกรรมการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า (Exhibition) ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้จัดงาน ดังนี้
ผู้จัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน และการช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน
สิทธิอื่น :
การอานวยความสะดวกในการทาวีซ่า และการเปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lane)
สาหรับนักเดินทางไมซ์
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สิทธิประโยชน์ในปจจุบันสาหรับกิจกรรมไมซ์ภายในประเทศ
1) กิจกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting & Incentive) มีการให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้
ผู้จัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน และการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์
ผู้เข้าร่วมงาน: การสนับสนุนของทีร่ ะลึก
2) กิจกรรมการประชุมทางวิชาการ (Convention) มีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน
ดังนี้
ผู้จัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน และการช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ผู้เข้าร่วมงาน: การสนับสนุนของทีร่ ะลึก
3) กิจกรรมการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า (Exhibition) ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้จัดงาน ดังนี้
ผู้จัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน การช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการสนับสนุนกิจกรรม
ทางตลาด เช่น การสร้างเครือข่ายทางการตลาด การจับคู่ทางธุรกิจ
สิทธิอื่น :
การอานวยความสะดวกในการทาวีซ่า และการช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
8.2.2. สิทธิประโยชน์ที่จะให้ในอนาคต
สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมจะจัดแบ่งให้แก่ผู้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าของงาน
ผู้รับจ้างจัดงาน ผู้ออกร้านในงานนิทรรศการ และผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้
 เจ้าของงาน (Owner) ได้แก่ รัฐบาล บริษัทเอกชน องค์กรต่าง ๆ หรือสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 ผู้ รั บ จ้ า งจั ด งาน (Organizer) ได้ แก่ ธุ ร กิ จ รั บ จั ด การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล (Destination
Management Company: DMC) ธุ ร กิ จ ด้ า นการจั ด งานประชุ ม มื อ อาชี พ (Professional
Convention Organizer: PCO) ธุ ร กิ จ ด้ า นการจั ด งานนิ ท รรศการมื ออาชี พ (Professional
Exhibition Organizer: PEO) หรือผู้ประกอบการด้านการนาเที่ยว เป็นต้น
 ผู้ อ อกร้า นในงานนิท รรศการ (Exhibitor) ได้ แก่ บริ ษัท เอกชนที่เช่ า บู๊ทออกร้า นเพื่ อน าสินค้า
มาจัดแสดงในงาน
 ผู้ เ ข้ า ร่ วมงาน (Delegate) ได้ แก่ ผู้ ที่ เ ข้ า ร่วมการประชุ ม หรื อ เข้ าชมงาน ซึ่ ง มี ทั้ งบุคคลทั่วไป
พนักงานบริษัท และตัวแทนจากบริษัทเอกชน
โดยผู้รับสิทธิประโยชน์แต่ละกลุ่มจะได้รับสิทธิประโยชน์มากน้อยต่าง ๆ กันไปตามความเหมาะสม
เช่น เจ้าของงานอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากเป็นผู้ลงทุนออกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ดังนั้น
จึงมีการช่วยสนับสนุนเงินทุนในการจัดงานให้แก่เจ้าของงาน ส่วนผู้เข้าร่วมงานเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจึง
อาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อะไร แต่หากเป็นผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติก็จะได้รับการอานวยความสะดวกด้าน
การทาวีซ่าแทน เป็นต้น โดยผู้รับสิทธิประโยชน์แต่ละกลุ่มจะได้รับสิทธิประโยชน์มากน้อยแตกต่างกันไป ดังนี้
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ผู้ได้รับผลประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ต่าง การจัดงานไมซ์ (Incentive Scheme)

1

การประชุมองค์กร
(Corporate Meeting

Owner
1.Government
2.Corporate

2

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Incentive)

สัญชาติ
THAI

1.Government
2.Corporate

FOREIGN
Organizer
1.Destination
Management
Company (DMC)
2.Inbound Tour
Operator

THAI
FOREIGN

การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ (Convention

สัญชาติ

สัญชาติ

THAI

THAI

FOREIGN
1.Destination
Management
Company (DMC)
2.Inbound Tour
Operator

3

THAI
FOREIGN

Exhibitor

1. Government
2. Association
3. Education
institution

1.Association
Management
Company (AMC)
2.Professional
Conference
Organizer (PCO)

FOREIGN
THAI
FOREIGN

4

นิทรรศการ
Exhibition

สัญชาติ
1.Government
2.Association
3.Education institution

1.Professional
Exhibition
Organizer (PEO)

1.Trade Exhibitor

THAI
FOREIGN
THAI
FOREIGN

THAI
FOREIGN

Delegate

THAI

THAI
1.Employee
2.Trade Partner

1.Agent

FOREIGN

FOREIGN

THAI
1.Delegate
2.Visitor

FOREIGN

THAI
1.Delegate
2.Visitor

FOREIGN

ระดับของสิทธิประโยชน์
น้อย
มาก

รูปที่ 8-7 ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานไมซ์

จากการสารวจพบว่าควรมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย จากเดิมที่
เน้นในด้านการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้น ได้แก่ การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับผู้
จัดงานไมซ์ การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับบริษัทที่มาออกร้านในงานแสดงสินค้า การนาค่าลงทะเบียนเข้า
งานไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม การยกเว้นภาษีนาเข้าสาหรับสิน ค้าที่
นามาแจกเป็นของที่ระลึกในงาน การอานวยความสะดวกในด้านพิธีการศุลกากร การจัดการจราจรเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามกิจกรรมและประเภทของงาน ดังนี้
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สิทธิประโยชน์กิจกรรมไมซ์ระดับนานาชาติ (International MICE): To be
Meeting/Incentive

Exhibition

Convention

ผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

1. การสนับสนุนเงินทุน (Cash)
2. การลดหย่อนภาษีการจัดกิจกรรมไมซ์
(Corporate Income Tax Reduction)
3. การยกเว้นภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าตัวอย่าง
(Import Duty Exemption)
4. การอานวยความสะดวกการนาเข้าสินค้าจัด
แสดง (Import Facilitation)

1. การสนับสนุนเงินทุน (Cash)
2. การลดหย่อนภาษีการจัดกิจกรรมไมซ์
(Corporate Income Tax Reduction)
3. การประชาสัมพันธ์งานโดยภาครัฐ (Public
Relationship)
4. การยกเว้นภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าตัวอย่าง
(Import Duty Exemption)
5. การอานวยความสะดวกการนาเข้าสินค้าจัดแสดง
(Import Facilitation)
6. สนับสนุนด้านการนาเที่ยวจากจังหวัด
ผู้เข้าร่วมงาน

1. การสนับสนุนเงินทุน (Cash)
2. การลดหย่อนภาษีการจัดกิจกรรมไมซ์
(Corporate Income Tax Reduction)
3. การประชาสัมพันธ์งานโดยภาครัฐ (Public
Relationship)

1. การลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา (Personal
Income Tax Reduction)

สิทธิประโยชน์อื่น
1. การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน(Traffic
Management)
2. การอานวยความสะดวกในการทาวีซ่า VISA)
3. การเปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับนัก
เดินทางไมซ์

สิทธิประโยชน์อื่น
1. การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน (Traffic
Management)
2. ประสานงานการขอใช้พื้นที่จัดงาน (กรณีพื้นที่พิเศษ)
3. การอานวยความสะดวกในการทาวีซ่า VISA)
4. การเปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับนัก
เดินทางไมซ์

ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า
1. การลดหย่อนภาษีการจัดกิจกรรมไมซ์
(Corporate Income Tax Reduction)
2. การยกเว้นภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าตัวอย่าง
(Import Duty Exemption)
3. อานวยความสะดวกการนาเข้าสินค้าจัดแสดง
(Import Facilitation)
สิทธิประโยชน์อื่น
1. การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน (Traffic
Management)
2. ประสานงานการขอใช้พื้นที่จัดงาน (กรณีพื้นที่พิเศษ)
3. การให้ตัวแทนภาครัฐมาร่วมเปิดงาน
4. การอานวยความสะดวกในการทาวีซ่า VISA)
5. การเปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lane)

สิทธิประโยชน์แก่กจิ กรรมไมซ์ในประเทศ (Domestic MICE): To be
Meeting/Incentive

ผู้จัดงาน

Exhibition

Convention

ผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

การสนับสนุนเงินทุน(1)(Cash)

1.
2. การลดหย่อนภาษีการจัดกิจกรรมไมซ์
(Corporate Income Tax Reduction)
3. การประชาสัมพันธ์งานโดยภาครัฐ
(Public Relationship)
4. สนับสนุนด้านการนาเที่ยวจากจังหวัด
(Tourism Support)

1. การสนับสนุนเงินทุน (Cash)
2. การลดหย่อนภาษีการจัดกิจกรรมไมซ์
(Corporate Income Tax Reduction)
3. การประชาสัมพันธ์งานโดยภาครัฐ
(Public Relationship)

ผู้เข้าร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า

1. การลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
(Personal Income Tax Reduction)

1. การลดหย่อนภาษีการจัดกิจกรรมไมซ์
(Corporate Income Tax Reduction)
2. อานวยความสะดวกการนาเข้าสินค้าจัด
แสดง (Import Facilitation)

สิทธิประโยชน์อื่น

สิทธิประโยชน์อื่น

1. การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน
(Traffic Management)

สิทธิประโยชน์อื่น

1. การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน
(Traffic Management)
2. ประสานงานการขอใช้พื้นที่จัดงาน (กรณีพื้นที่
พิเศษ)

1. การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน
(Traffic Management)
2. ติดต่อขอใช้พื้นที่จัดงาน (กรณีพื้นที่พิเศษ)
3. การให้ตัวแทนภาครัฐมาร่วมเปิดงาน

การสนับสนุนเงินทุน(1)(Cash)

1.
2. การลดหย่อนภาษีการจัดกิจกรรมไมซ์
(Corporate Income Tax Reduction)

หมายเหตุ: (1) การสนับสนุนเงิน เบิกจ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินที่กาหนด ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้สาหรับ Meeting & Incentive ได้แก่ Creative Break กิจกรรม Team Building
กิจกรรม CSR ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยากร (ค่าตอบแทน เดินทาง ที่พัก ค่ารับรอง)
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้สาหรับ Convention ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิทยากร (ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่ารับรอง) Creative Break ระบบลงทะเบียนออนไลน์
เอกสารประกอบการประชุมสาหรับวิทยากร
ที่มา: จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการจัดทาแพคเกจสิทธิประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ จานวน 65 ตัวอย่าง เป็นกรณี Existing 35 ตัวอย่าง Wish List 30
ตัวอย่าง จาแนกเป็น Meeting 8 ตัวอย่าง Incentive 9 ตัวอย่าง Convention 15 ตัวอย่าง และ Exhibition 32 ตัวอย่าง

รูปที่ 8-8 สิทธิประโยชน์ที่จะให้ในอนาคตเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมไมซ์
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สิทธิประโยชน์ในอนาคตสาหรับกิจกรรมไมซ์ระดับนานาชาติ
1) กิจกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting & Incentive) มีการให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้จัดงาน ดังนี้
ผู้จัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ การยกเว้น
ภาษีนาเข้าสินค้าตัวอย่าง และการอานวยความสะดวกในการนาสินค้าเข้ามาจัดแสดง
สิทธิอื่น :
การจัดการจราจรในพื้นทีจ่ ัดงาน การอานวยความสะดวกในการทาวีซ่า และการเปิด
ช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับนักเดินทางไมซ์
2) กิจกรรมการประชุมทางวิชาการ (Convention) ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน
ผู้จัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ การช่วย
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน การยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้าตัวอย่าง การอานวยความ
สะดวกในการนาสินค้าเข้ามาจัดแสดง และการสนับสนุนด้านการนาเที่ยวจากจังหวัด
ผู้เข้าร่วมงาน: การนาค่าเข้างานไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สิทธิอื่น :
การจัดการจราจรในพื้นที่จัดงาน การประสานขอใช้พื้นที่จัดงาน (กรณีพื้นที่พิเศษ)
การอ านวยความสะดวกในการทาวีซ่า และการเปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lane)
สาหรับนักเดินทางไมซ์
3) กิจกรรมการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้ า (Exhibition) ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้จัดงาน และ
ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า ดังนี้
ผู้จัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ และ
การช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ผู้แสดงสินค้า: การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับการออกร้านในกิจกรรมไมซ์ การยกเว้นภาษี
นาเข้าสินค้าตัวอย่าง และการอานวยความสะดวกในการนาสินค้าเข้ามาจัดแสดง
สิทธิอื่น :
การจัดการจราจรในพื้นที่จัดงาน การประสานขอใช้พื้นที่จัดงาน (กรณีพื้นที่พิเศษ)
การให้ตัวแทนภาครัฐมาร่วมเปิดงาน การอานวยความสะดวกในการทาวีซ่า และการ
เปิดช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับนักเดินทางไมซ์
สิทธิประโยชน์ในอนาคตสาหรับกิจกรรมไมซ์ภายในประเทศ
1) กิจกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting & Incentive) มีการให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้จัดงาน ดังนี้
ผู้จัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน และการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์
สิทธิอื่น :
การจัดการจราจรในพื้นที่จัดงาน
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2) กิจกรรมการประชุมทางวิชาการ (Convention) มีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน
ดังนี้
ผู้จัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ การช่วย
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการสนับสนุนด้านการนาเที่ยวจากจังหวัด
ผู้เข้าร่วมงาน: การนาค่าเข้างานไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สิทธิอื่น :
การจัดการจราจรในพื้นทีจ่ ัดงาน การประสานขอใช้พื้นที่จัดงาน (กรณีพื้นทีพ่ ิเศษ)
1) กิจกรรมการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า (Exhibition) ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้จัดงาน ดังนี้
ผู้จัดงาน:
การสนับสนุนเงินทุน การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ การช่วย
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ผู้แสดงสินค้า: การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับการออกร้านในกิจกรรมไมซ์ และการอานวยความ
สะดวกในการนาสินค้าเข้ามาจัดแสดง
สิทธิอื่น :
การจัดการจราจรในพื้นที่จัดงาน การประสานขอใช้พื้นที่จัดงาน (กรณีพื้นที่พิเศษ)
การให้ตัวแทนภาครัฐมาร่วมเปิดงาน
ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนและมีมาตรฐานในการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ทาง สสปน. ควรจะต้อง
มีการกาหนดกฎเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์แ ต่การจัดกิจกรรมไมซ์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงการระบุผู้ที่ควร
ได้รับสิทธิประโยชน์ในแต่ละด้าน โดยผู้รับสิทธิประโยชน์ประกอบด้วย เจ้าของงาน (Owner) ผู้รับจ้างจัดงาน
(Organizer) ผู้ออกร้านในงานนิทรรศการ (Exhibitor) และผู้เข้าร่วมงาน (Delegate) โดยมีการกระจายการให้
สิทธิประโยชน์แก่ผู้รับต่าง ๆ โดยเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาจพิจารณาจาก จานวนผู้เข้าร่วมงาน
พื้นที่ในการจัดงาน เช่น หากมีการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้อาจได้รับพิจารณาให้ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และ
งานที่จัดขึ้นว่าเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมประเภทใด โดยหากเป็ นการจัดงานเพื่อสนับสนุนหรือเป็นประโยชน์
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักที่เป็น อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Cluster Industry) อาจได้รับ
พิจารณาให้ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยอาจมีตัวอย่างเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์ ดังนี้
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ตัวอย่างสิทธิประโยชน์สาหรับการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติในประเทศไทย (International MICE)

หน่วยงานอื่น
Non – Financial Support

สสปน
Financial Support

Incentive

Criteria
1. Number of delegate

1. สนับสนุนเงินทุน

1. Location (MICE City,
SEZ)
2. Type of Industry

2. สนับสนุนของที่ระลึก

1. Number of delegate

3. อานวยความสะดวกการเดินทาง

1. Number of delegate

4. ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน

1. Number of delegate

5. ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล
สาหรับเจ้าของงาน

%

1. Type of Industry

6. ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล
สาหรับผู้ออกบู๊ท

%

7. ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสาหรับผู้ร่วมงาน

Incentive
Owner

100-500 คน
> 500 คน

,000-150,000 บาท
,000- 0,000 บาท

MICE City ยกเว้น
กรุงเทพ

0,000 บาท

Delegate

Convention
00- 00 คน
> 00 คน

Owner

7 ,000- 0,000 บาท
,000- 0,000 บาท

MICE City ยกเว้น
กรุงเทพ
Cluster Industry

0,000 บาท

2 0,000 บาท

Exhibition
Owner

Invent & Clone
Upgrade

0,000 บาท
0,000 บาท

MICE city Invent &
0,000 บาท
ยกเว้น
Clone
Upgrade
1
0,000 บาท
กรุงเทพ
Cluster Ind.
,000 บาท

Delegate

Delegate

Delegate
Owner
(Cluster Industry)

Owner
(Cluster Industry)

1. Type of Industry

-

Exhibition
(Cluster Industry)

1. Type of Industry

Delegate
(Cluster Industry)

-

8. อานวยความสะดวกพิธีการ
ศุลกากร และการยกเว้นภาษี
นาเข้าสินค้าตัวอย่าง

-

9. อานวยความสะดวกในการทาวี
ซ่า VISA)

-

10.MICE Lane สาหรับ VIP

-

11.จัดการจราจรในพื้นที่จัดงาน

Meeting

Owner

Owner

1. Number of delegate

รูปที่ 8-9 ตัวอย่างสิทธิประโยชน์สาหรับการจัดงาน International MICE

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

ตัวอย่างการให้สิทธิประโยชน์ในการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ มีการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่
การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้จัดงาน โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้างาน พื้นที่จัดงานว่าอยู่ในเมืองไมซ์ซิตี้
หรือไม่ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือไม่
การสนับสนุนของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้างาน
การอานวยความสะดวกในการเดินทาง โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้างาน
การช่วยประชาสัมพันธ์งาน โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้างาน
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% สาหรับเจ้าของงาน โดยงานประชุมองค์กรและการท่องเทีย่ ว
เพื่อเป็นรางวัลสามารถลดหย่อนภาษีได้เลย ส่วนงานประชุมทางวิชาการและงานแสดงสินค้ าต้อ ง
พิจารณาว่าจัดอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือไม่
การลดหย่อ นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100 % ส าหรับ บริษัทที่ มาออกบู๊ท โดยต้องพิจ ารณาว่าจัดอยู่
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือไม่
การนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการร่วมงานประชุมวิชาการไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับ
ผู้เข้างาน โดยต้องพิจารณาว่าจัดอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือไม่
การอานวยความสะดวกในด้านพิธีการศุลกากรและการยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้าตัวอย่างที่นามาแจก
เป็นของที่ระลึก

© 2016 TCEB

-73-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

9) การอานวยความสะดวกในการจัดทาวีซ่าสาหรับผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ
10) การเปิดช่องทางพิเศษ MICE Lane สาหรับผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ
11) การอานวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณสถานที่จัดงาน โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้าร่วมงาน
ตัวอย่างสิทธิประโยชน์สาหรับการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ (Domestic MICE)
Incentive

Criteria

Meeting

Incentive
Owner

หน่วยงานอื่น
Non – Financial Support

สสปน
Financial Support

1. Number of
delegate

1. สนับสนุนเงินทุน
1. Location (MICE
City, SEZ)
2. Type of Industry

2. สนับสนุนของที่ระลึก

1. Number of
delegate

3. อานวยความสะดวกการ
เดินทาง เช่น บัตร BTS, รถ
รับส่ง

1. Number of
delegate

4. ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน

1. Number of
delegate

5. ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล
สาหรับเจ้าของงาน

%

1. Type of Industry

6. ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล
สาหรับผู้ออกบู๊ท

%

100-500 คน
> 500 คน

Exhibition

Owner

,000-150,000 บาท
,000- 0,000 บาท

MICE City ยกเว้น
กรุงเทพ

Convention

0,000 บาท

Delegate
>50 คน

Owner

00- 00 คน 7 ,000- 0,000 บาท
> 00 คน
,000- 0,000 บาท

Invent & Clone
Upgrade

MICE City ยกเว้น
กรุงเทพ
Cluster Industry

MICE City Invent & 0,000 บาท
ยกเว้น
Clone
กรุงเทพ Upgrade 1 0,000 บาท
Cluster Ind.
,000 บาท

0,000 บาท
2 0,000 บาท

0,000 บาท
0,000 บาท

Delegate
> 0 คน

Delegate

Delegate

Owner

Owner

Owner
(Cluster Industry)

Owner
(Cluster Industry)

1. Type of Industry

-

Exhibition
(Cluster Industry)

7. ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสาหรับผู้ร่วมงาน

1. Type of Industry

Delegate
(Cluster Industry)

8. ช่วยจัดการจราจรในพื้นที่จัด
งาน

1. Number of
delegate

รูปที่ 8-10 ตัวอย่างสิทธิประโยชน์สาหรับการจัดงาน Domestic MICE

ตัวอย่างการให้สิทธิประโยชน์ในการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ มีการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่
1) การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้จัดงาน โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้างาน พื้นที่จัดงานว่าอยู่ในเมืองไมซ์ซิตี้
หรือไม่ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือไม่
2) การสนับสนุนของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้างาน
3) การอานวยความสะดวกในการเดินทาง โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้างาน
4) การช่วยประชาสัมพันธ์งาน โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้างาน
5) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% สาหรับเจ้าของงาน โดยงานประชุมองค์กรและการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัลสามารถลดหย่อนภาษีได้เลย ส่วนงานประชุมทางวิชาการและงานแสดงสินค้ าต้อง
พิจารณาว่าจัดอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือไม่
6) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 100 % สาหรับบริษัทที่มาออกบู๊ท โดยต้องพิจารณาว่าจัดอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายหรือไม่
7) การนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการร่วมงานประชุมวิชาการไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับ
ผู้เข้างาน โดยต้องพิจารณาว่าจัดอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือไม่
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8) การอานวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณสถานที่จัดงาน โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้าร่วมงาน
การกาหนดรูปแบบสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมจะช่วยดึงดูดและเพิ่มจานวนการจัดงานไมซ์ในประเทศ
ไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมไมซ์ต่าง ๆ นอกจากจะส่งผลดีในการสร้างมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์เอง
แล้ว กิจกรรมไมซ์ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอีก
ด้วย เช่นการจัดงานแสดงสินค้าถือเป็นเวทีสาคัญในการซื้อขายแลกเปลีย่ นสินค้าจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทาให้
เกิ ดการสร้างมูลค่าแก่ อุตสาหกรรมต่าง ๆ หรืองานประชุมทางวิชาการก็ เป็นเวทีสาคัญในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรมีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ผ่านการให้ความร่วมมือในการอานวยความสะดวก
ด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไมซ์ ทั้งในส่วนของผู้จัดงาน ผู้ออกร้านแสดงสินค้า
และผู้เข้าร่วมงาน โดยมี สสปน. เป็นตัวกลางในการประสานงาน และออกแบบรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์
รวมถึง ก าหนดเกณฑ์ ในการพิ จ ารณาที่ เ หมาะสมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และเป็นการขับ เคลื่อน
อุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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9. บทสรุปการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์
ความสาคัญและผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมไมซ์
อุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่ องเที่ ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือ
อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมหาศาล เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์นา
นัก ท่ องเที่ยวที่มี คุณภาพและศักยภาพในการใช้จ่ายเข้าสู่ป ระเทศเป็นจานวนมาก จากการศึกษาจะพบว่า
นัก เดินทางในกลุ่ม ไมซ์จะมีก ารใช้จ่ายเงินสูง กว่านัก ท่องเที่ ยวทั่วไปถึง 3.5 เท่ า หรือคิดเป็นเงินประมาณ
16,095.19 บาทต่อวัน และถึงแม้จะมีการพานักอยู่ภายในประเทศเป็นเวลาน้อยกว่านักท่องเที่ ยวทั่วไป แต่มี
การใช้จ่ายเงินที่มากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 1.9 เท่า หรือประมาณ 84,982.6 บาทต่อทริป การเดินทางของ
นักเดินทางไมซ์สร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างมากมาย ทั้งธุรกิจนาเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร
สถานบันเทิงและนันทนาการ และเกิดการกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาจาหน่ายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย
การจัดกิจกรรมไมซ์นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมไมซ์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยวแล้ว กิจกรรมไมซ์ยังสามารถเป็นกลไกในการช่วยสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักอัน
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยผ่านการจัดงานไมซ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงานนิทรรศการ
และการแสดงสินค้า จะเป็นเวทีสาคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนาสินค้ามาแสดง และ
เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งบางงานอาจมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึงระดับหมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการ
เจรจาการค้า การตกลงทาธุรกิจร่วมกัน ไปจนถึงการขยายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้ นด้วย ส่วน
กิจกรรมไมซ์ที่สาคัญอีกประการได้แก่ การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ซึ่ งจะเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทั ก ษะ ความรู้และเทคโนโลยี ซึ่ง ผู้เ ข้าร่วมสัมมนาสามารถนาข้อมูลความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ พัฒ นาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ออกสู่ตลาด อันจะเป็นการเสริม สร้างความแข็งแกร่งของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย
ผลประโยชน์โดยสรุปของการจัดงานไมซ์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. ผลประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ 2. ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
อุตสาหกรรมไมซ์สามารถช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้โดยผ่านการการจัด
กิจกรรมไมซ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศประกอบด้วย 8 คลัสเตอร์ ได้แก่
1. คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน 2. คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3.
คลัส เตอร์ ปิโ ตรเคมีและเคมี ภัณฑ์ ที่ เ ป็นมิ ตรต่อสิ่ง แวดล้อม 4. คลัส เตอร์ ดิจิตอล 5. คลัส เตอร์ ก ารแพทย์
(Medical Hub) 6. คลัสเตอร์นวัตกรรมอาหาร (Food innovation) 7. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และ 8. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ต่ออุตสาหกรรม
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หลักเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ผลประโยชน์ที่สามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้ และ
ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้
1) ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการซื้อขายแลกเปลีย่ น การนาเข้า ส่งออก
หรือเกิดขยายการลงทุน โดยตัวอย่างผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ มูลค่าการซื้อขายในงาน
แสดงสินค้าต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 9-1 มูลค่าการซื้อขายจากการจัดงานไมซ์
อุตสาหกรรม

No.

งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า

1
2
การเกษตร
3
ยานยนต์
4
5
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 6
เครื่องนุง่ ห่ม 7
เครื่องจักรกล 8
และโลหะการ 9
การขนส่ง
10
อาหารและยา

สื่อสิง่ พิมพ์
อุตสาหกรรม
ทั่วไป

Food Ingredients Asia 2015
Propak Asia 2014
VIV Asia 2014
Manufacturing Expo 2015
Bangkok RHVAC and Bangkok E&E 2015
EcoLightTech Asia, SolarTech, C-Tech 2015
BIFF & BIL 2015
Metalex 2015
Intermach & Subcon Thailand 2015
TILOG-Logistix 2015
Sign Asia Expo 2015, Bangkok LED & Digital
11
Sign 2015
งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน(ประเทศไทย) ครัง้ ที่
12 6,The 6th China Products (Bangkok, Thailand)
show 2015

จานวน
ผู้เข้าชม (คน)

ประมาณการ
มูลค่าซื้อขาย
(ล้านบาท)

15,000
38,000
38,422
52,000
5,367
6,756
30,758
70,000
40,000
9,000

1,000
25,000
11,738
5,000
4,432
1,149
1,997
7,000
7,000
3,000

15,000

800

10,000

1,600

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดนิทรรศการ

2) ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การจับคู่ทางธุรกิจ
การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 9-2 ผลประโยชน์จากการจัดงานไมซ์ที่ไม่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้
อุตสาหกรรม

งานประชุม/นิทรรศการ

ผลประโยชน์

การประชุมองค์กร (Meeting)
• สนับสนุนการเติบโตของเครือข่ายธุรกิจ MLM
1. Unicity Global Convention 2014
• เสริมสร้างให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางการขยายธุรกิจ MLM ในภูมิภาค
การประชุมนักธุรกิจเครือข่ายของ Unicity
อาหาร
• สนับสนุนการเติบโตของเครือข่ายธุรกิจ MLM
2. Herbalife Asia Pacific Extravaganza 2015
• เสริมสร้างให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางการขยายธุรกิจ MLM ในภูมิภาค
การประชุมตัวแทนขายของบริษัทเฮอร์บาไลฟ์
• ขยายการปลูกกาแฟในประเทศไทย
3. Organo Gold Asia Convention 2015
งานประชุมตัวแทนจาหน่ายกาแฟ Organo Gold • การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางวัตถุดิบกาแฟในภูมิภาคอาเซียน
• สร้างโอกาสในการจัดประชุมในประเทศไทยอีกในอนาคต
ประกันภัย 4. Manulife MDRT Star Convention 2015
• สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์
งานประชุมตัวแทนประกันชีวิตของเมนูไลฟ์
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive)
• ขยายโอกาสการลงทุนการตั้งสานักงานในไทย
5. Infinitus China Overseas Training 2015
งานท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลซึ่งมีผรู้ ่วมงานจากจีน • ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อาเซียน
FMCG
6. 2015 Perfect Marie-Anne tour to Thailand • สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์
งานท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลซึ่งมีผรู้ ่วมงานจากจีน • มีโอกาสขยายพื้นที่จัดงานไปสู่ท้องถิ่น ทาให้เกิดการกระจายรายได้
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Convention)
• ไทยเป็นที่รู้จักด้านสัตวแพทย์ มีการส่งสัตว์มารักษาในไทยมากขึ้น
7. 40th World Congress of the World Small
• ขยายตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยง เวชภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ของไทย
Animal Veterinary Association (WSAVA)
การประชุมวิชาการระดับโลกด้านการสัตวแพทย์ • Update เทคโนโลยีการผ่าตัด ส่องกล้อง การตรวจด้วยอัลตร้าซาว์ด
• การแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ
8. 46th World Congress of International
การแพทย์
ในวงการศัลยแพทย์
Surgery Society (ISW)
• สร้างความเชื่อมั่นถึงศักยภาพในการจัดงานประชุมวิชาการในไทย
งานประชุมด้านศัลยแพทย์ระดับโลก
• มีการเปิดตัวนวัตกรรมของคนไทย มียอดจองกว่า ล้านบาท
9. FDI 2015 Bangkok Annual World Dental
• เกิดการเจรจาธุรกิจเพื่อขอเป็นตัวแทนจาหน่ายในอีก ประเทศ
Congress
งานประชุมทันตแพทย์โลก
• พัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าผลิตภัณฑ์ทันตกรรม
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า (Exhibition)
• มูลค่าการซื้อขายในงานมากกว่า 200 ล้านบาท
10. TFBO&TRAFS 2011
• เกิดการซื้อขายและลงทุนในธุรกิจเฟรนไชส์
มหกรรมเฟรนไชส์ประจาภาคพื้นเอเชีย
อาหาร
• มูลค่าการซื้อขายในงาน 1 ล้านบาท
11. Food Ingredient Asia 2015
• ดึงดูดนักลงทุนเข้าร่วมงานซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสทางการค้า
แสดงสินค้านานาชาติในส่วนประกอบอาหาร
• มูลค่าการซื้อขายในงาน 7 ล้านบาท
12. VIV Asia 2011
เกษตร
• มีการนัดเจรจาธุรกิจจานวน บริษัท
งานแสดงสินค้าปศุสัตว์และการเกษตร
ยานยนต์/ 13. Assembly & Automation 2016
• มีการ update เทคโนโลยีเครื่องกลไกและออโตเมชั่น
ไฟฟ้า
งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี ชิ้นส่วนและออโตเมชั่น • มีการเจรจาซื้อขายสินค้ากันภายในงานและเจรจาตกลงธุรกิจร่วมกัน
ที่มา: สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์
จากการประมาณการผลประโยชน์ของการจัดงานไมซ์โดย สสปน. มีการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2559
การจัดกิจกรรมไมซ์จะสามารถสร้างเงินหมุ นเวียนเป็นมูลค่าประมาณ 1.25 แสนล้านบาท ซึ่ง คาดว่าจะมี
นักเดินทางไมซ์ที่เป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาร่ วมงานไมซ์ในประเทศไทยจานวน 1 ล้านคน และมีการใช้
จ่ายเงินกว่า 9.4 หมื่นล้านบาท ในขณะที่คาดว่าจะมีนักเดินทางไมซ์ชาวไทยจานวนประมาณ 16 ล้านคน ซึ่งจะ
มีการใช้จ่ายเงินเป็นมูลค่าประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อทริปของนักเดินทางไมซ์
ชาวต่างชาติอยู่ที่ 88,350 บาทต่อทริป ส่วนค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ชาวไทยอยู่ที่ประมาณ เกือบ 2,000
บาทต่อทริป
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป

มูลค่ารวม

นักเดินทางไมซ์ในกิจกรรมต่าง
การประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมสัมมนาทาง
(Corporate Meeting
Incentive)
วิชาการ (Convention

นิทรรศการ
Exhibition

นักเดินทางต่างชาติ
264,000 คน

,350.51 บาท

,325
ล้านบาท

,000 คน

,

22,441
ล้านบาท

คน

31,011
ล้านบาท

,

คน

16,875
ล้านบาท

,060,

คน

93,652
ล้านบาท

นักเดินทางในประเทศ
16,000,000 คน

31,323 ล้านบาท

,957.67 บาท

รวมนักเดินทางไมซ์ทั้งสิ้น

รวมมูลค่าการใช้จ่ายจากนักเดินทางไมซ์ทั้งสิ้น

17 ล้านคน
1.25
แสนล้านบาท

หมายเหตุ: *,** ค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์อ้างอิงจากข้อมูลปี 2558
ที่มา: จากการประมาณของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

รูปที่ 9-1 ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ ในปี 2559

ส่วนการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2558 ได้มีการ
ประเมินว่ามีการใช้จ่ายเงินประมาณ 2.23 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากการจัดประชุมขององค์ก ร
(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) การประชุมขนาดใหญ่ (Convention) และการ
จัดนิท รรศการหรือ งานแสดงสินค้า (Exhibition) เป็นจ านวน 5.73, 4.59, 6.64 และ 5.31 หมื่ นล้านบาท
ตามลาดับ และนอกเหนือจากการใช้จ่ายทีส่ ามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้แล้ว อุตสาหกรรมไมซ์ยังทาให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Networking) การสร้างแบรนด์สินค้าของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จกั ในวงกว้าง รวมไป
ถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ และเป็นการสร้างงานให้กับบุคลากรของประเทศ
ซึ่งผลทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น
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ผลประโยชน์จากกิจกรรมไมซ์
Value
Added

Tax

57,300
ล้านบาท

31,500
ล้านบาท

2,496
ล้านบาท

40,779
ตาแหน่ง

45,900
ล้านบาท

22,000
ล้านบาท

1,935
ล้านบาท

,047
ตาแหน่ง

Expenditure

Meeting

Incentive

สัดส่วนค่าใช้จ่ายจากนักเดินทางไมซ์
Job
Creation

23%

Convention

66,400
ล้านบาท

35,600
ล้านบาท

2,853
ล้านบาท

46,735
ตาแหน่ง

Exhibition
53,100
ล้านบาท
222,700
ล้านบาท

24,400
ล้านบาท
113,500
ล้านบาท

3,084
ล้านบาท
10,368
ล้านบาท

43,865
ตาแหน่ง

24%

26%

30%

21%

Event Organizers
Spending

MICE
77%

Delegate Spending

164,426
ตาแหน่ง

28%

Accommodation

15%

Food & Beverage

8%

Local
Transportation

8%

Entertainment

14%

Shopping

2%

Medical &
healthcare

5%

Local airlines
travel

ที่มา: Study on the Economic Impact of MICE in Thailand, Frost & Sullivan Analysis (2015)

รูปที่ 9-2 ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2558

ผลประโยชน์ที่ได้จากอุตสาหกรรมไมซ์นอกจากจะมาจากการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ (Expenditure)
โดยตรงแล้ว ยังมีผลประโยชน์จากมูลค่าการเก็บภาษี (Tax) และอัตราการจ้างงาน (Employment) ซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศทั้งหมด โดยในปี 2558 มีการเก็บภาษีจากกิจกรรมไมซ์คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 หมื่น
ล้านบาท และมีการจ้างงาน 164,426 ตาแหน่ง
ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
จากการศึกษาในข้างต้นทาให้ทราบถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ในฐานะที่เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ แต่การที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล
จาเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในส่วนต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยมี สสปน. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินงานเพื่อขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันยังมีปัญหาและข้อจากัดในการประสานงาน
ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมไมซ์ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาและรวบรวมปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะในการจัดการกับอุปสรรคดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อจากัดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานและขอความร่วมมือจากหน่ว ยงานต่าง ๆ เพื่ออานวยความ
สะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวไมซ์ตลอดจนผู้จัดงานไมซ์ สามารถแบ่งเป็น 5 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ ปัญหาด้าน
งบประมาณ ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี การอานวยความสะดวกในพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าประเทศ
การเตรียมความพร้อมในการจัดงานไมซ์ และอุปสรรคในการร่วมมือกับภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
© 2016 TCEB

-80-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

1) ข้อจากัดด้านงบประมาณ
 การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการ เกิดจากความไม่
แน่นอนของงบประมาณที่ได้รับทาให้วางแผนโครงการต่อเนื่องได้ยาก
2) ข้อจากัดด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสาหรับการจัดประชุมสัมมนา เนื่องจาก
ควรมีการออกมาตรการทางภาษีเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการจัดงานไมซ์ แต่หน่วยงานที่
รับผิดชอบต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาผลกระทบของมาตรการ ตลอดจนระยะเวลาในการ
ดาเนินการที่นาน ทาให้เป็นอุปสรรคในการขยายหรือออกมาตรการใหม่
 การลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับตัวอย่างสินค้าที่นามาจัดแสดง หน่วยงานที่รับผิดชอบต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนกฎระเบียบการลดหย่อนภาษี รวมถึงต้องใช้เวลาใน
การดาเนินการนาน
3) ข้อจากัดในการอานวยความสะดวกพิธีศุลกากรและการเดินทางเข้าประเทศ
 การอานวยความสะดวกในด้านพิธีศุลกากร ขาดความชัดเจนในด้านข้อกาหนดการนาสินค้า
เข้าเพื่อมาแสดงในการจัดงานไมซ์ และการดาเนินเรื่องขออนุญาตนาเข้ามีขั้นตอนมากต้อง
ติดต่อหลายหน่วยงาน
 การอานวยความสะดวกในการจัดทาวีซ่าในต่างประเทศ มีความไม่คล่องตัวในการจัดทาวีซา่
สาหรับผู้เข้างานชาวต่างชาติ และเนื่องจากสถานกงสุลไทยในบางประเทศไม่เข้าใจบทบาทของ
สสปน. ทาให้ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
 การจัดช่องทางเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผู้เข้างาน (MICE LANE) เนื่องจากความล่าช้า
ในการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทาให้ต้องเปิดช่องทางพิเศษขึ้น แต่พบปั ญหาเนื่องจาก
ปริมาณเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่เพียงพอต่อการเปิดช่องทางพิเศษสาหรับนักเดินทางไมซ์
4) ข้อจากัดในการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดงานไมซ์
 การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ การประชาสัมพันธ์โดยภาครัฐไม่ ได้ผล
ตอบรับที่ดีเท่าที่ควร และทาได้เพียงประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ของ สสปน. เท่านั้น นอกเหนือจาก
นี้ต้องใช้งบประมาณเพิ่ม
 การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน ซึ่งทาได้ยากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการจราจร
หนาแน่น
 ความร่วมมือกับตัวแทนในแต่ละจังหวัด ขาดตัวแทนของจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบด้านไมซ์ที่
ชัดเจน และในบางจังหวัดมีการปรับเปลี่ยนผู้แทนอยู่บ่อยครั้ง ตัวแทนภาคเอกชนขาดความ
เข้าใจเรื่องบทบาทของไมซ์ ทาให้การดาเนินกิจกรรมไมซ์ ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
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 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ที่ยังเป็นอุปสรรคในการจัดงานไมซ์ เช่น ความแออัด

ของสนามบิน การเดินทางและระบบขนส่งมวลชนที่ควรมีการปรับปรุง เป็นต้น
5) ข้อจากัดในด้านความร่วมมือกับภาคเอกชน
 การร่วมมือกับสายการบินในการให้ราคาพิเศษสาหรับผู้เดินทางเข้ามาประชุม การให้ราคา
พิเศษขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน รวมถึงเวลาในการเดินทาง
 การร่วมมือกับโรงแรมในการให้ราคาพิเศษสาหรับที่พักของผู้เข้าประชุม การให้ราคาพิเศษ
ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม รวมถึงช่วงเทศกาลท่องเที่ยว และเวลาในการเดินทาง
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
จากปัญหาและข้อจากัดต่าง ๆ ที่พบในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎระเบียบ ตลอดจนการประสานความร่วมมือใน
การดาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานของ สสปน. ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ จึงควรมีการปรับปรุง ดังนี้
 จัดมาตรฐานและกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์ (Incentive Package) ที่ชัดเจน
 กาหนดบทบาทหน้าที่ของ สสปน. โดยมี 3 ทางเลือก ได้แก่
- หน่วยงานที่ปรึกษา (Advisory Role)
- ผู้ประสานงานด้านไมซ์ (Intermediate Facilitator)
- หน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ (Authorized Body)
2) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ควรมีการประสานงานโดย
a. สร้างร่วมมื อในการก าหนดรูปแบบและวิธีก ารในการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศร่วมกัน เพื่อให้เพิ่มคุณภาพและยกระดับการจัดงานนิทรรศการ
3) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ควรมีการประสานงานในด้าน
 จัดให้มีช่องทางพิเศษ (MICE Lance Fast Track) สาหรับนักเดินทางไมซ์
 กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนในการให้บริการช่องทางพิเศษ
 ขยายการใช้ ระบบตรวจสอบข้ อมูลผู้โ ดยสารล่วงหน้ า (Advance Passenger Processing
System: APPS) ให้ครอบคลุมมากขึ้น
4) กรมศุลกากร ควรมีการปรับปรุง ดังนี้
 ปรับปรุงระเบียบในการนาเข้าสินค้าตัวอย่างสาหรับการประชุมสัมมนาให้มีความสะดวกรวดเร็ว
และง่ายขึ้น โดยมี 3 ทางเลือก ได้แก่
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- ตราพระราชบัญญัติ (พรบ.) การอนุญาตนาสินค้าเข้าชั่วคราวเพื่อการจัดงานไมซ์ ให้กรม
ศุล กากรมี อานาจอนุญาตนาเข้าสินค้าควบคุมชั่วคราวได้ โดยไม่ ต้องขอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ออกมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่มีอานาจในการออกใบอนุญาตนาเข้าสินค้าควบคุม
สามารถออกกฎระเบียบนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อการจัดงานไมซ์ได้
- สสปน. ประสานงานกับกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานที่มีอานาจในการออกใบอนุญาต
นาเข้าสินค้าควบคุม ให้ออกกฎระเบียบนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อการจัดงานไมซ์
 ส่งเสริมการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสาหรับการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)
 ออกระเบียบในการลดภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าที่นาเข้ามาแจกเป็นของที่ระลึกในงานไมซ์
 พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่บุคลากรภาครัฐ
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
 การพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
5) สถานกงสุลไทย ควรมีการประสานความร่วมมือ ดังนี้
 ประสานงานกับสถานกงสุลในการอานวยความสะดวกในการออกวีซ่า
 การเร่งพัฒนาระบบ E-VISA เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานไมซ์
 การประชาสัมพันธ์ให้นักเดินทางไมซ์กรอกข้อมูลใบ ตม.6 ให้ถูกต้อง
 พัฒนา Application ในการให้ข้อมูลระบบ MICE Lane และระบบวีซ่าของไทย
6) กรมสรรพากร ควรมีการประสานงานเพื่อให้มีมาตรการสิทธิทางภาษีให้ดึงดูดมากขึ้น ดังนี้
 สาหรับผู้ประกอบการที่มีการจัดอบรมสัมมนา (Meeting & Incentive) ภายในประเทศ
- ต่ออายุของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 251 ในการยกเว้น
ภาษีนิติบุคคล 100% เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดสัมมนาเพิ่มขึ้น
- ขยายประเภทของการอบรมสัมมนาที่ได้ยกเว้นภาษีให้ครอบคลุมถึงการประชุมประเภท
อื่น ๆ
- เพิ่มหมวดค่าใช้จ่ายที่สามารถนามาลดหย่อน เช่น ค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน
 สาหรับงานประชุมทางวิชาการ (Convention) และงานนิทรรศการ (Exhibition)
- นาค่าใช้จ่ายในการจัดงานมาลดหย่อนภาษีได้ 100% สาหรับเจ้าของงาน
- นาค่าใช้จ่ายในการออกบู๊ทมาลดหย่อนภาษีได้ 100% สาหรับบริษัทออกบู๊ท
- นาค่าใช้จ่ายในการเข้างานมาลดหย่อนภาษีได้ 100% สาหรับบริษัทที่เข้าร่วมงาน
- นาค่าใช้จ่ายในการเข้างานมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สาหรับผู้เข้างาน
7) สานักงานคณะกรรมหารส่งเสริมการลงทุน ควรมีการส่งเสริมการประกอบธุรกิจจัดงานนิทรรศการ
ของชาวต่างชาติ ดังนี้
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 กาหนดกรอบเงื่อนไขสาหรับกิจการการจัดการประชุมและนิทรรศการ (Event Organizer) ที่

สามารถขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนได้
 กาหนดกรอบสิทธิประโยชน์สาหรับกิจการจัดการประชุมและนิทรรศการ (Event Organizer)
ที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน
 ประชาสัม พัน ธ์ การส่งเสริมการประกอบธุ รกิจการจัดการประชุ มและนิ ทรรศการ ( Event
Organizer) เพื่อให้บริษัทต่างชาติที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทย เพื่อสามารถดึงงานประชุม
และนิทรรศการต่าง ๆ เข้ามาในไทยได้ในอนาคต
8) สานักงบประมาณ ควรมีการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายค่าประชุมของหน่วยงานราชการ ดังนี้
 ปรับปรุงระเบียบในการเบิกจ่ายค่าประชุมสัมมนาสาหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยเพิ่มอัตรา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการประชุมสัมมนาต่าง ๆ
9) หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ควรมีการประสานความร่วมมือ ดังนี้
 กาหนดขั้นตอนการขออนุญาตใช้สถานที่ รวมทั้งกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการขอใช้พื้นที่
 กาหนดขั้นตอนประสานขออานวยความสะดวกการจราจร และกาหนดอัตราค่าใช้จ่าย
 จัดตั้งผู้แทนของจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางสนับสนุนกิจกรรมไมซ์ หรือเข้าร่วมงานไมซ์
 สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมไมซ์ร่วมกับ สสปน.
10) สานักงานตารวจแห่งชาติและกองทัพบก ประสานงานเพื่อให้ช่วยรักษาความปลอดภัยภายใน
สถานที่จัดงาน
 สร้างความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่จัดงาน
 กาหนดมาตรฐานอัตราค่าใช้จ่ายในการขอสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย
11) สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (OIC) สร้างความร่วมมือ ดังนี้
 ทาการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบในการทาประกันภัยในการจัดงานไมซ์
 กาหนดเกณฑ์และรูปแบบในการทาประกันสาหรับการจัดงานไมซ์
12) สายการบิน สร้างความร่วมมือในการให้ส่วนลดราคาพิเศษแก่นักเดินทางไมซ์
 สสปน. มีการจัดส่งปฏิทินการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีคนจานวนมากให้ทางตัวแทนสายการบิน
 กาหนดเกณฑ์การให้สว่ นลดร่วมกับสายการบิน โดย สสปน. ออกเอกสารรับรองการเข้างานให้
13) โรงแรม สร้างความร่วมมือในการให้ส่วนลดราคาพิเศษแก่นักเดินทางไมซ์
 สสปน. มีการจัดส่งปฏิทินการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีคนจานวนมากให้ทางโรงแรม
 กาหนดเกณฑ์ในการให้ส่วนลดร่วมกับโรงแรม โดย สสปน. ออกเอกสารรับรองการเข้างานให้
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บทบาทของ สสปน. และรูปแบบสิทธิประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนสาคัญในการเป็นกลไกที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ
ปัจจุบันสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีบทบาทสาคัญใน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ แต่ทั้งนี้บทบาทและรูปแบบในการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของ สสปน. ยัง
ขาดความชัดเจน จึงควรมีการกาหนดบทบาทและรูปแบบในการดาเนินการของ สสปน. ให้ชัดเจน รวมถึงการ
กาหนดสิทธิประโยชน์ที่จูงใจในการจัดงานไมซ์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
รูปแบบการดาเนินงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Model)
สสปน. ในฐานะที่ เป็นตัวกลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ มีบทบาทเป็นหน่วยงานหลัก ในการ
วางแผนกลยุท ธ์เ พื่ อ การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ สร้างภาพลัก ษณ์ของประเทศไทยให้เ ป็ น
ศูนย์กลางจัดงานไมซ์ในภูมิภาค ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึง
การดาเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการจัดงานไมซ์ เช่น การดึงงานไมซ์ที่มีศักยภาพเข้าสู่ประเทศ การกาหนด
และให้สิทธิประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ และการอานวยความสะดวกแก่ผู้จัดงานไมซ์ ซึ่งการ
กาหนดบทบาทของ สสปน. จะต้องทาให้เกิด ความชัดเจน โดย สามารถกาหนดรูปแบบการดาเนินงานของ
สสปน. ได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การดาเนินงานในเชิง ตั้งรับ (Reactive Culture) โดยเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษา
และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น จนถึงการดาเนินงานในเชิงรุก (Active Culture) โดยเป็นตัวกลางในการช่วย
ดาเนินงานหรือ เป็นตัวแทนในการประสานงานแก่ผู้จัดงาน ซึ่ง การวางบทบาทของ สสปน. มี ท างเลือก 3
รู ป แบบ ได้ แ ก่ 1 หน่ ว ยงานให้ ค าปรึ ก ษา (Advisory Role) 2 ผู้ ป ระสานงานด้ า นไมซ์ (Intermediate
Facilitator) และ 3. หน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ (Authorized Body) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1

หน่วยงานให้คาปรึกษา
(Advisory Role)

รายละเอียด
1. สสปน. ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้จัดงานโดยให้
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ และกระบวนการต่างๆ เพื่อใช้
สาหรับการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การดาเนินงานค่อนข้างเป็นอิสระ เนื่องจากมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆไม่มากนัก โดยสามารถใช้
บุคลากรที่มีอยู่
3. หน่วยงานของ สสปน ที่ให้คาปรึกษาแก่ผู้จัดงานต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
4. อานาจในการตัดสินใจอยู่ที่หน่วยงานราชการแต่ละ
หน่วย ทั้งนี้ สสปน เป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาแนะนา จึง
ไม่มีอานาจในการดาเนินการ
5. ผู้จัดงานไมซ์จะต้องดาเนินการติดต่อหน่วยงานต่างๆ
ด้วยตนเอง โดย สสปน เป็นเพียงที่ปรึกษา ไม่ได้มี
บทบาทในการติดต่อหรือประสานงานให้

2

ผู้ประสานงานด้านไมซ์
(Intermediate Facilitator)

รายละเอียด
1. สสปน. ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
2. โดยรูปแบบดังกล่าวผู้จัดงานสามารถติดต่อผ่าน สสปน.
เพียงหน่วยงานเดียว ซึ่ง สสปน. จะช่วยดาเนินเรื่อง
ให้แก่ผู้จัดงาน รวมถึงออกเอกสารในการยืนยัน โดย
สสปน.จะช่วยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
ทางผู้จัดงานมีอุปสรรคในการดาเนินงาน
3. สสปน จะต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าว ซึ่งต้องมี
ความเข้าใจระเบียบต่างๆของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4. อานาจในการตัดสินใจอยู่ที่หน่วยงานราชการแต่ละ
หน่วย สสปน. เป็นเพียงผู้ประสานงานและช่วยดาเนิน
เรื่องให้

รูปที่ 9-3 โมเดลสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
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3

หน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ
(Authorized Body)

รายละเอียด
1. สสปน. มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ และมีข้อตกลงกันเป็นรูปแบบที่ชัดเจน
2. อานาจในการตัดสินใจอยู่ที่ สสปน ตามกรอบที่มีการ
ตกลงกัน โดยหน่วยงานราชการจะดาเนินการตาม
ข้อตกลงการร่วมมือระหว่าง สสปน และ หน่วยงานแต่
ละหน่วย
3. สสปน จะต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าว
โดยเฉพาะ มีความเข้าใจในรายละเอียดความร่วมมือแต่
ละด้าน และดาเนินการเดินเอกสารส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
4. ผู้จัดงานสามารถติดต่อ สสปน โดยตรงเพียงหน่วยงาน
เดียว และถือเป็นการอนุมัติเบื้องต้น
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1) หน่วยงานให้คาปรึกษา (Advisory Role)
สสปน. จะมีส่วนช่วยในการวางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ และทาหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาในการจัดงานให้แก่ผู้จัดงาน โดย สสปน. จะให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการจัดงาน
พร้อมทั้ งคาแนะนาในการจัดงาน และคาปรึกษาแนะนาในการติดต่อประสานงานเพื่อขอความร่วมมื อจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดงานจะต้องเป็นผู้ดาเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง
2) ผู้ประสานงานด้านไมซ์ (Intermediate Facilitator)
สสปน. ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการติดต่อ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ โดยนอกจากจะให้
คาแนะนาปรึกษาในการจัดงานแล้ว สสปน. ยังทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ให้แก่ผู้จัดงาน ในโมเดลนี้ผู้ จัดงานไม่ต้องติดต่อ หลายหน่วยงานด้วยตนเอง โดย สสปน. จะเป็นผู้ทาหน้าที่
ประสานงานให้ ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดงานในการลดขั้นตอนการติดต่อ ลดระยะเวลา และความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3) หน่วยงานตัวแทนที่มีอานาจ (Authorized Body)
ในโมเดลนี้ สสปน.เป็นผู้ได้รับมอบอานาจในการดาเนินการแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้จัดงานไมซ์ได้โดยตรง โดย สสปน. ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาการจัดงาน ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดาเนินงานและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาง สสปน. จะต้องกาหนด
หน่วยงานเฉพาะที่มีความรู้ความสามารถ ในการดาเนินเรื่องให้โดยผู้จัดงานไม่ต้องติดต่อกับทุกหน่วยงานด้วย
ตนเอง ซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นจาก สสปน. ก็จะช่วยลดเวลาในการรอการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานที่มี
อานาจอีกด้วย
สิทธิประโยชน์เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Incentive Package)
นอกจากรูปแบบโมเดลในการดาเนินงานของ สสปน. แล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ์ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเจ้าของงาน ผู้ดาเนินการจัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน
พร้อมทั้ งการก าหนดเกณฑ์ ในการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิ ดการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยมีตัวอย่างสิทธิประโยชน์ เช่น
1) การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้จัดงาน
2) การอานวยความสะดวกในการเดินทาง
3) การช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน
4) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% สาหรับเจ้าของงาน
5) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% สาหรับบริษัทที่มาออกบู๊ท
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6) การนาค่าใช้จ่ายในการร่วมงานประชุมวิชาการไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับ
ผู้เข้างาน
7) การอานวยความสะดวกในด้านพิธีการศุลกากรและการยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้าตัวอย่าง
8) การอานวยความสะดวกในการจัดทาวีซ่าสาหรับผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ
9) การเปิดช่องทางพิเศษ MICE Lane สาหรับผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ
10) การอานวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณสถานที่จัดงาน
การกาหนดรูปแบบสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมจะช่วยดึงดูดและเพิ่มจานวนการจัดงานไมซ์ในประเทศ
ไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี สสปน. เป็นตัวกลาง
ในการประสานงาน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศไทยให้
เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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ภาคผนวก ข: ผลสารวจจากแบบสอบถามการจัดทารูปแบบสิทธิประโยชน์ในการจัดงานไมซ์
1. สิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน (Existing Incentive)
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการจัดทาแพคเกจสิทธิประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ กรณี Existing จานวน 38 ตัวอย่าง จาแนกเป็น
Meeting 2 ตัวอย่าง Incentive 4 ตัวอย่าง Convention 8 ตัวอย่าง และ Exhibition 24 ตัวอย่าง โดยมีจานวนตัวอย่างที่ให้สิทธิประโยชน์ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
International MICE
Domestic MICE
ผู้รับ
สิทธิประโยชน์
Meeting
Incentive Convention Exhibition Meeting Incentive Convention Exhibition
(1 ตัวอย่าง) (2 ตัวอย่าง)
สนับสนุนเงินทุน
ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน
Owner

Organizer
(คนไทย)

Organizer
(ชาวต่างชาติ)
Exhibitor
(ชาวต่างชาติ)

ช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับ VIP
อานวยความสะดวกในการเดินทาง
Tax ลดหย่อยภาษีสาหรับเจ้าของงาน

1
1
1

2
1
1

(5 ตัวอย่าง) (12 ตัวอย่าง) (1 ตัวอย่าง) (2 ตัวอย่าง) (3 ตัวอย่าง)

5
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1
1

2
1

10
11

1

1

1

5
1
2

สนับสนุนเงินทุน
ลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าคัวอย่าง
อานวยความสะดวกการนาเข้า
สนับสนุนเงินทุน
ลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าคัวอย่าง
อานวยความสะดวกในการทา Visa
ช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับ VIP
สนับสนุนเงินทุน
ลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าคัวอย่าง
อานวยความสะดวกในการทา Visa

8
4

(12 ตัวอย่าง)

1

6
4

5
- ข-1-
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ผู้รับ

สิทธิประโยชน์

Delegate
(คนไทย)

อานวยความสะดวกการนาเข้า
ลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับบริษัทที่เข้าร่วมงาน
ลดหย่อนภาษีเงินได้สาหรับผูเ้ ข้าร่วมงาน
สนับสนุนเงินทุน

Delegate
(ชาวต่างชาติ)

อานวยความสะดวกในการทา Visa
ช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับ VIP
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International MICE

Domestic MICE

Meeting
Incentive Convention Exhibition Meeting Incentive Convention
(1 ตัวอย่าง) (2 ตัวอย่าง) (5 ตัวอย่าง) (12 ตัวอย่าง) (1 ตัวอย่าง) (2 ตัวอย่าง) (3 ตัวอย่าง)

4
1

1
1

3

- ข-2-

Exhibition
(12 ตัวอย่าง)
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2. สิทธิประโยชน์ที่จะให้ในอนาคต (To be Incentive)
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการจัดทาแพคเกจสิทธิประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ กรณี Wish List จานวน 30 ตัวอย่าง จาแนกเป็น
Meeting 7 ตัวอย่าง Incentive 6 ตัวอย่าง Convention 9 ตัวอย่าง และ Exhibition 9 ตัวอย่าง โดยมีจานวนตัวอย่างที่ให้สิทธิประโยชน์ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
International MICE
Domestic MICE
ผู้รับ
สิทธิประโยชน์
Meeting
Incentive Convention Exhibition Meeting Incentive Convention Exhibition

Owner

Organizer
(คนไทย)
Organizer
(ชาวต่างชาติ)
Exhibitor
(คนไทย)
Exhibitor
(ชาวต่างชาติ)

สนับสนุนเงินทุน
ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับ VIP
อานวยความสะดวกในการเดินทาง
Tax ลดหย่อยภาษีสาหรับเจ้าของงาน
สนับสนุนเงินทุน
ลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าคัวอย่าง
อานวยความสะดวกการนาเข้า
สนับสนุนเงินทุน
ลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าคัวอย่าง
อานวยความสะดวกในการทา Visa
ช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับ VIP
ลดหย่อนภาษีสาหรับผู้ออกบู๊ท
ลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าคัวอย่าง
สนับสนุนเงินทุน
ลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าคัวอย่าง
อานวยความสะดวกในการทา Visa
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(2 ตัวอย่าง) (5 ตัวอย่าง)
2
4
1
1
1
1
1
1
3
4
1
3

1
2
1

1
3
1

(7 ตัวอย่าง)
2
5
1

(6 ตัวอย่าง)
1

4
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

- ข-3-

(1ตัวอย่าง)
1
1

(3ตัวอย่าง)
2
1

1

3
2
3

1
3
2

1

3
1
1

1

(5ตัวอย่าง) (1 ตัวอย่าง)
3
1
1
1

1
1

1
1
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ผู้รับ

Delegate
(คนไทย)
Delegate
(ชาวต่างชาติ)

สิทธิประโยชน์
อานวยความสะดวกการนาเข้า
ลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสาหรับบริษัทที่เข้า
ร่วมงาน
ลดหย่อนภาษีเงินได้สาหรับผูเ้ ข้าร่วมงาน
สนับสนุนเงินทุน
อานวยความสะดวกในการทา Visa
ช่องทางพิเศษ (MICE Lane) สาหรับ VIP
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International MICE

Domestic MICE

Meeting
Incentive Convention Exhibition
(2 ตัวอย่าง) (5 ตัวอย่าง) (7 ตัวอย่าง) (6 ตัวอย่าง)
5
2

1

2
1
1

2
1

2

- ข-4-

Meeting Incentive Convention
(5ตัวอย่าง) (1 ตัวอย่าง) (1ตัวอย่าง)

2

Exhibition
(3ตัวอย่าง)

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ภาคผนวก ค: การประเมินผลกระทบและปัญหาข้อจากัดในการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
การประเมินผลประโยชน์กระทบและความยากง่ายในการประยุกต์ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE - INCENTIVE IMPACT & IMPLEMENTATION)
1. MEETING: International
No.
1

การสนับสนุนการเงิน

2

3
4

สิทธิประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ
การสนับสนุนงบประมาณ

การประเมินผลประโยชน์*
ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
ลาดับ 1-15
เหตุผล
ระดับ 1-5
ให้เหตุผล
7
เป็นส่วนเสริมในการชักจูง งบประมาณที่ให้การ
4
- ขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของรัฐในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในแต่ละปี
สนับสนุนจะเป็นความน่าสนใจสาหรับลูกค้าแต่ไม่ใช่
- ระเบียบและขั้นตอนการให้การสนับสนุนที่ยุ่งยากและไม่ยืดหยุ่นทาให้ผู้จัด
ประเด็นหลักสาหรับลูกค้าในการตัดสินใจ
งานไม่สนใจสิทธิประโยชน์ หากงบประมาณที่ให้การสนับสนุนไม่คุ้มค่าเมื่อ
ทียบกับความยุ่งยากในการขอรับการสนับสนุน
- บางหน่วยงานของลูกค้าองค์กรมีระเบียบชัดเจนเกี่ยวกับการรับเงินสนับสนุน
จากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการว่าอาจกระทามิได้ ฯลฯ
การสนับสนุนของที่ระลึก
8
3
เป็นส่วนเสริมในการชักจูงแต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก
- ขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของรัฐในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในแต่ละปี
สาหรับลูกค้าในการตัดสินใจ
- ระเบียบและขั้นตอนการให้การสนับสนุนที่ยุ่งยากและไม่ยืดหยุ่นทาให้ผู้จัด
งานไม่สนใจสิทธิประโยชน์ หากการให้สนับสนุนไม่คุ้มค่าเมื่อทียบกับความ
ยุ่งยากในการขอรับการสนับสนุน
- บางหน่ ว ยงานของลู ก ค้า องค์ กรมีระเบี ย บชั ด เจนเกี่ ยวกั บ การรับ ของจาก
บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการขึ้นอยู่กับมูลค่าของ ฯลฯ
การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
14
เป็นประโยชน์เฉพาะธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์
3
- ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการทาการประชาสัมพันธ์และงบประมาณที่ได้จัดสรร
จากหน่วยงานภาครัฐ
งาน แต่ส่วนใหญ่เป็น confidential ขององค์กร ซึ่ง
จากรัฐ
ไม่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณชน
การขอความร่วมมือกับจังหวัดใน
15
เป็นส่วนเสริมในการชักจูงแต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก
4
- การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสาหรับ
สาหรับลูกค้าในการตัดสินใจ เนื่องจากการจัดงานมี
ทาได้ยาก เนื่องจากแต่ละกลุ่มลูกค้ามีความต้องการแตกต่างกัน
ผู้เข้าประชุม
วัตถุประสงค์และกาหนดการชัดเจนตามนโยบาย
- การประสานงานกับจังหวัดใช้เวลานาน แต่การจัดงานของลูกค้าใช้ระยะเวลา
องค์กร
ในการตัดสินใจสั้น
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โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

1. MEETING: International
No.
5

สิทธิประโยชน์
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสาหรับการจัด
ประชุมสัมมนา
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสาหรับผู้เข้า
ประชุมสัมมนา

การสนับสนุนที่เป็นความร่วมมือ

6

3

12

7

การลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับ
ตัวอย่างสินค้าที่นามาจัดแสดง

6

8

การอานวยความสะดวกในด้าน
พิธีศุลกากร

5

9

การอานวยความสะดวกในการ
จัดทา VISA ในต่างประเทศ

2

การจัดช่องทางเพิ่มความอานวย
สะดวกสาหรับ Delegate
(MICE LANE)
การให้ตัวแทนภาครัฐ เข้ามาเปิด
พิธีในงาน

1

10
11

2016 © TCEB COPYRIGHT

13

การประเมินผลประโยชน์*
เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสาหรับดึงงานให้เข้ามา
จัดในประเทศไทยเพิม่ มากขึ้น
เป็นส่วนเสริมในการชักจูงแต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก
สาหรับลูกค้าในการตัดสินใจ เนื่องจากการจัดงาน
ส่วนใหญ่เป็นนโยบายองค์กร ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มี
ส่วนตัดสินใจในการเลือกจุดหมายของการจัดงาน
เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสาหรับดึงงานให้เข้ามา
จัดในประเทศไทยเพิม่ มากขึ้น โดยเฉพาะงาน
ประชุมที่ต้องมีการจัดแสดงหรือจัดการทดลองสิ้นค้า
เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสาหรับดึงงานให้เข้ามา
จัดในประเทศไทยเพิม่ มากขึ้น เพราะการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการมีขั้นตอนเยอะและอาจทาให้
เจ้าของงานสับสน
น่าจะมีส่วนช่วยดึงงานให้เข้ามาจัดในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น หากมีนโยบายชัดเจนสนการอานวย
ความสะดวกด้านใดบ้าง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ
ของผู้จัดงานและประเทศของนักเดินทาง
เป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นจุดแข็งของการให้การ
สนับสนุน เมื่อเทียบกับประเทศอืน่ ๆ รวมถึงประเทศ
คู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน
เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสาหรับลูกค้าเฉพาะ
กลุ่มและเฉพาะการจัดงานบางรูปแบบ
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4

-

4

-

4

4

3

4

3

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
นโยบายในการลดหย่อนภาษีสามารถทาได้จริงและมีการกาหนดหน่วยงานที่
ให้ข้อมูลและรับผิดชอบอย่างจริงจัง
กระบวนการและขั้นตอนการขอลดหย่อนไม่ชัดเจน
นโยบายในการลดหย่อนภาษีสามารถทาได้จริงและมีการกาหนดหน่วยงานที่
ให้ข้อมูลและรับผิดชอบอย่างจริงจัง
กระบวนการและขั้นตอนการขอลดหย่อนไม่ชัดเจน

- นโยบายในการลดหย่อนภาษีสามารถทาได้จริงและมีการกาหนดหน่วยงานที่
ให้ข้อมูลและรับผิดชอบอย่างจริงจัง
- กระบวนการและขั้นตอนการขอลดหย่อนไม่ชัดเจน
- ทาได้ยากเพราะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นซึ่งอาจมีนโยบายไม่
ชัดเจน และขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการให้อานวยความสะดวกอย่างไร
- ระยะเวลาประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นใช้เวลานานในขณะที่การ
ดาเนินการเตรียมงานของลูกค้ามีระยะเวลาสั้น
- ทาได้แต่ต้องมีจากนโยบายชัดเจนจากกระทรวงต่างประเทศเกี่ยวกับการให้
สิทธิประโยชน์ว่าอานวยความสะดวกอย่างไรและด้านใดบ้าง
- ระยะเวลาประสานงานกั บ หน่ ว ยงานราชการใช้ เ วลานานในขณะที่ ก าร
ดาเนินการเตรียมงานของลูกค้ามีระยะเวลาสั้น
- ต้องประสานงานกับหลายหน่วยงานที่กากับดูแลทางด้านการตรวจคนเข้า
เมืองซึ่งมีนโยบายต่างกัน การประสานงานใช้เวลานานและต้องให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง100% ในขณะที่ข้อมูลของนักเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ทาได้แต่ระยะเวลาประสานงานกับหน่วยงานราชการใช้เวลานานในขณะที่
การดาเนินการเตรียมงานของลูกค้ามีระยะเวลาสั้น

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

1. MEETING: International
No.

สิทธิประโยชน์

การประเมินผลประโยชน์*

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
- อาจได้ตัวแทนที่ไม่ตรงกับความต้องการ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของภาครัฐ
- การประสานงานน่าจะทาได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นทาง จานวนผู้เดินทางและเวลา
ของการอานวยความสะดวกด้านจราจร
- การประสานงานทาได้ยาก เนื่องจากแต่ละสถานที่มีหน่วยงานรับผิด ชอบ
หลากหลายและมีนโยบายไม่ชัดเจน

การจัดการด้านการจราจรใน
4
จะช่วยดึงงานให้เข้ามาจัดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
3
พื้นที่จัดงาน
เนื่องจากประเทศไทยมีการจราจรหนาแน่น
สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรุณา
9
สถานที่พิเศษป็นความน่าสนใจสาหรับลูกค้าแต่ไม่ใช่
4
13 ระบุ…….
ประเด็นหลักสาหรับการตัดสินใจ
ภาคเอกชน
การร่วมมือกับสายการบินในการ
10
เป็นส่วนเสริมแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักในการตัดสินใจ
3
- การประสานงานสามารถทาได้ แต่ทั้งนี้การให้สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับนโยบาย
14 ให้ราคาพิเศษสาหรับผู้เดิน
เนืองผู้จัดมักจะใช้ตัวแทนจัดประชุม ซึ่งได้รับราคา
ของสายการบินนั้นๆ
ทางเข้ามาประชุม
พิเศษกับทางสายการบินอยู่แล้ว
การร่วมมือกับโรงแรมในการให้
11
เป็นส่วนเสริมในการชักจูง สาหรับลูกค้าแต่ไม่ใช่
3
- การประสานงานสามารถทาได้ แต่ทั้งนี้การให้สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับนโยบาย
15 ราคาพิเศษสาหรับผู้พักที่เข้ามา
ประเด็นหลักสาหรับการตัดสินใจ
ของโรงแรมนั้นๆ
ประชุม
หมายเหตุ * เรียงลาดับผลประโยชน์ต่างๆ 15 ข้อ จากมากไปน้อย โดยมีประโยชน์มากที่สดุ เป็นลาดับที่ 1 และน้อยที่สุดเป็นลาดับที่ 15
** ประเมินความยากง่ายในการประยุกต์ใช้ โดยทาได้ง่ายที่สุดให้คะแนน 1 และยากที่สดุ ให้คะแนน 5

ความร่วมมือ

12
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โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

2. INCENTIVE: International
No.
1

สิทธิประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ
การสนับสนุนงบประมาณ

ลาดับ 1-15
6

การประเมินผลประโยชน์*
เหตุผล
เป็นส่วนเสริมในการชักจูง งบประมาณที่ให้การ
สนับสนุนจะเป็นความน่าสนใจสาหรับลูกค้าแต่
ไม่ใช่ประเด็นหลักสาหรับลูกค้าในการตัดสินใจ

ระดับ 1-5
4
-

การสนับสนุนของที่ระลึก

9

การสนับสนุนการเงิน

2

เป็นส่วนเสริมในการชักจูงแต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก
สาหรับลูกค้าในการตัดสินใจ

3

-

3

การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานภาครัฐ

15

4

การขอความร่วมมือกับจังหวัดใน
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสาหรับ
ผู้เข้าประชุม

13
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เป็นประโยชน์เฉพาะธุรกิจที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์งาน แต่ส่วนใหญ่เป็น
confidential ขององค์กร ซึ่งไม่ตอ้ งการเปิดเผย
ต่อสาธารณชน
เป็นส่วนเสริมในการชักจูงแต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก
สาหรับลูกค้าในการตัดสินใจ

- ค-4-

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
ให้เหตุผล
ขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของรัฐในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในแต่
ละปี
ระเบียบและขั้นตอนการให้การสนับสนุนที่ยุ่งยากและไม่ยืดหยุ่ นทาให้ผู้จัด
งานไม่สนใจสิทธิประโยชน์ หากงบประมาณที่ให้การสนับสนุนไม่คุ้มค่าเมื่อ
ทียบกับความยุ่งยากในการขอรับการสนับสนุน
บางหน่ ว ยงานของลู ก ค้ า องค์ ก รมี ร ะเบี ย บชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การรั บ เงิ น
สนับสนุนจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการว่าอาจกระทามิได้ ฯลฯ
ขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของรัฐในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในแต่
ละปี
ระเบียบและขั้นตอนการให้การสนับสนุนที่ยุ่งยากและไม่ยืดหยุ่นทาให้ผู้จัด
งานไม่สนใจสิทธิประโยชน์ หากการให้สนับสนุนไม่คุ้มค่าเมื่อทียบกับความ
ยุ่งยากในการขอรับการสนับสนุน
บางหน่วยงานของลูกค้าองค์กรมีระเบียบชัดเจนเกี่ยวกับการรับของจาก
บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการขึ้นอยู่กับมูลค่าของ ฯลฯ
ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการทาการประชาสัมพันธ์และงบประมาณที่ได้จัดสรร
จากรัฐ

3

-

4

- การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าแต่ละ
กลุ่มทาได้ยาก เนื่องจากแต่ละกลุ่มลูกค้ามีความต้องการแตกต่างกัน
- การประสานงานกั บ จั ง หวั ด ใช้ เ วลานาน แต่ ก ารจั ด งานของลู ก ค้ า ใช้
ระยะเวลาในการตัดสินใจสั้น

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

2. INCENTIVE: International
No.
5

สิทธิประโยชน์
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสาหรับการจัด
ประชุมสัมมนา
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสาหรับผู้เข้า
ประชุมสัมมนา

การสนับสนุนที่เป็นความร่วมมือ

6

3
14

7

การลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับ
ตัวอย่างสินค้าที่นามาจัดแสดง

11

8

การอานวยความสะดวกในด้าน
พิธีศุลกากร

10

9

การอานวยความสะดวกในการ
จัดทา VISA ในต่างประเทศ

2

การจัดช่องทางเพิ่มความอานวย
สะดวกสาหรับ Delegate
(MICE LANE)
การให้ตัวแทนภาครัฐ เข้ามาเปิด
พิธีในงาน

1

10
11

2016 © TCEB COPYRIGHT

12

การประเมินผลประโยชน์*
เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสาหรับดึงงานให้เข้า
มาจัดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

4

-

เป็นส่วนเสริมในการชักจูงแต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก
สาหรับลูกค้าในการตัดสินใจ เนื่องจากการจัดงาน
ส่วนใหญ่เป็นนโยบายองค์กร ผู้เข้าประชุมไม่มี
ส่วนตัดสินใจในการเลือกจุดหมายของการจัดงาน
เป็นสิทธิประโยชน์ที่ใช้ชักจูง แต่ไม่ใช้ประเด็น
หลักสาหรับการตัดสินใจ

4

-

เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสาหรับดึงงานให้เข้า
มาจัดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะการติดต่อ
กับหน่วยงานราชการมีขั้นตอนเยอะและอาจทา
ให้เจ้าของงานสับสน
น่าจะมีส่วนช่วยดึงงานให้เข้ามาจัดในประเทศไทย
เพิม่ มากขึ้น หากมีนโยบายชัดเจนสนการอานวย
ความสะดวกด้านใดบ้าง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ
ของผู้จัดงานและประเทศของนักเดินทาง
เป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นจุดแข็งของการให้การ
สนับสนุน เมื่อเทียบกับประเทศอืน่ ๆ รวมถึง
ประเทศคู่แข่งในภูมภิ าคเดียวกัน
เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสาหรับลูกค้าเฉพาะ
กลุ่มและเฉพาะการจัดงานบางรูปแบบ

4

- ค-5-

4

3

4

3

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
นโยบายในการลดหย่อนภาษีสามารถทาได้จริงและมีการกาหนดหน่วยงาน
ที่ให้ข้อมูลและรับผิดชอบอย่างจริงจัง
กระบวนการและขั้นตอนการขอลดหย่อนไม่ชัดเจน
นโยบายในการลดหย่อนภาษีสามารถทาได้จริงและมีการกาหนดหน่วยงาน
ที่ให้ข้อมูลและรับผิดชอบอย่างจริงจัง
กระบวนการและขั้นตอนการขอลดหย่อนไม่ชัดเจน

- นโยบายในการลดหย่อนภาษีสามารถทาได้จริงและมีการกาหนดหน่วยงาน
ที่ให้ข้อมูลและรับผิดชอบอย่างจริงจัง
- กระบวนการและขั้นตอนการขอลดหย่อนไม่ชัดเจน
- ทาได้ยากเพราะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นซึ่งอาจมีนโยบาย
ไม่ชัดเจน และขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการให้อานวยความสะดวกอย่างไร
- ระยะเวลาประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นใช้เวลานานในขณะที่การ
ดาเนินการเตรียมงานของลูกค้ามีระยะเวลาสั้น
- ทาได้แต่ต้องมีจากนโยบายชัดเจนจากกระทรวงต่างประเทศเกี่ยวกับการให้
สิทธิประโยชน์ว่าอานวยความสะดวกอย่างไรและด้านใดบ้าง
- ระยะเวลาประสานงานกับ หน่ วยงานราชการใช้เ วลานานในขณะที่ ก าร
ดาเนินการเตรียมงานของลูกค้ามีระยะเวลาสั้น
- ต้องประสานงานกับหลายหน่วยงานที่กากับดูแลทางด้านการตรวจคนเข้า
เมืองซึ่งมีนโยบายต่างกัน การประสานงานใช้เวลานานและต้องให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง100% ในขณะที่ข้อมูลของนักเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ทาได้แต่ระยะเวลาประสานงานกับหน่วยงานราชการใช้เวลานานในขณะที่
การดาเนินการเตรียมงานของลูกค้ามีระยะเวลาสั้น

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

2. INCENTIVE: International
No.

สิทธิประโยชน์

การประเมินผลประโยชน์*
4

12

การจัดการด้านการจราจรใน
พื้นที่จัดงาน

5

13

สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรุณา
ระบุ…….

เป็นสิทธิประโยชน์ที่จะช่วยดึงงานให้เข้ามาจัดใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยมี
การจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะเมืองหลัก
เป็นส่วนเสริมในการชักจูงซึ่งสถานที่พิเศษป็นค
วามน่าสนใจสาหรับลูกค้าแต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก
สาหรับการตัดสินใจ

ความร่วมมือ

ภาคเอกชน

3
4

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
- อาจได้ตัวแทนภาครัฐที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเนื่องจากการส่ง
ตัวแทนภาครัฐเข้าร่วมงานขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของภาครัฐ
- การประสานงานน่าจะทาได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นทาง จานวนผู้เดินทางและ
เวลาของการอานวยความสะดวกด้านจราจร
- การประสานงานทาได้ยาก เนื่องจากแต่ละสถานที่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
หลากหลายและมีนโยบายไม่ชัดเจน
- การประสานงานสามารถท าได้ แต่ ทั้ งนี้ ก ารให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ขึ้ นอยู่กับ
นโยบายของสายการบินนั้นๆ

เป็นส่วนเสริมในการชักจูง แต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก
3
สาหรับการตัดสินใจ เนืองจากการจัดงาน
14
Incentive มักจะใช้ตัวแทนการจัดงาน (Agent)
ซึ่งได้รับราคาพิเศษกับทางสายการบินอยู่แล้ว
8
เป็นส่วนเสริมในการชักจูง สาหรับลูกค้าแต่ไม่ใช่
3
- การประสานงานสามารถท าได้ แต่ ทั้ งนี้ ก ารให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ขึ้ นอยู่กับ
การร่วมมือกับโรงแรมในการให้
15
ประเด็นหลักสาหรับการตัดสินใจ
นโยบายของโรงแรมนั้นๆ
ราคาพิเศษสาหรับผู้เข้าประชุม
หมายเหตุ * เรียงลาดับผลประโยชน์ต่างๆ 15 ข้อ จากมากไปน้อย โดยมีประโยชน์มากที่สดุ เป็นลาดับที่ 1 และน้อยที่สุดเป็นลาดับที่ 15
** ประเมินความยากง่ายในการประยุกต์ใช้ โดยทาได้ง่ายที่สุดให้คะแนน 1 และยากที่สดุ ให้คะแนน 5
การร่วมมือกับสายการบินในการ
ให้ราคาพิเศษสาหรับผู้เดิน
ทางเข้ามาประชุม

2016 © TCEB COPYRIGHT

7

- ค-6-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

3. CONVENTION: International

การสนับสนุนการเงิน

No.
1

สิทธิประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ
การสนับสนุนงบประมาณ

ลาดับ 1-15
1

2

การสนับสนุนของที่ระลึก

10

3

การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานภาครัฐ
การขอความร่วมมือกับจังหวัดใน
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสาหรับผู้
เข้าประชุม
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
สาหรับการจัดประชุมสัมมนา
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสาหรับผู้เข้า
ประชุมสัมมนา
การลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับ
ตัวอย่างสินค้าที่นามาจัดแสดง
การอานวยความสะดวกในด้านพิธี
ศุลกากร
การอานวยความสะดวกในการ
จัดทา VISA ในต่างประเทศ

5

4

การสนับสนุนที่เป็นความร่วมมือ

5
6
7
8
9
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11
12
7
6
4

การประเมินผลประโยชน์*
เหตุผล
ระดับ 1-5
ผู้จัดการประชุมนานาชาติส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ของนักวิชาการซึ่ง
3
ไม่ใช่องค์กรทางธุรกิจ จึงจาเป็นต้องมีงบประมาณตั้งต้นในการ
เตรียมงาน อีกทั้งรายได้ของการจัดงานจะเกิดขึ้นเมื่อมีความ
พร้อมในการเปิดการลงทะเบียน หรือการจองพื้นที่นิทรรศการ
เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย และสร้างความทรงจาของ
1
การประชุมที่จดั ขึ้นในประเทศไทย
เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข่าวเกี่ยวกับการประชุม
4
นานาชาติไปยังกลุม่ เป้าหมาย
เพื่อเป็นการยืดระยะเวลาพานักของผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน
5
กิจกรรมท่องเที่ยว สร้างรายได้เพิ่มเติมเข้าประเทศ และ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นต่างๆ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการประชุมฯ และผู้ประกอบธุรกิจบริการ
5
ด้านการจัดประชุมฯเพิ่มมากขึ้น
ส่งเสริมให้มผี ู้เข้าร่วมประชุมจากภายในประเทศเข้าร่วมงาน
5

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
ให้เหตุผล
ต้องเป็นการประชุมที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เป็นนิติบุคคลที่
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารประกอบการขอ
งบประมาณต้องครบถ้วน

ส่งเสริมให้เกิดการจัดการประชุมนานาชาติในประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้น
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการประชุมนานาชาติในประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศเพิม่ มากขึ้น ซึ่งส่งผล
ให้ผู้จัดการประชุมมองเห็นประโยชน์ในการที่จะนาการประชุม
มาจัดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

5

ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3

สามารถดาเนินการได้ง่ายหากมีการกาหนดขั้นตอน และ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ปัจจุบันสามารถดาเนินการได้ง่าย แต่จะมีความคล่องตัวมากขึ้น
หากมีการกาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ชัดเจนให้สถานทูต

- ค-7-

3

ทาได้ง่าย แต่ไม่มีความหลากหลาย
ข้อจากัดด้านความสนใจของสื่อต่อการประชุมนั้น และ
งบประมาณที่ได้รับ
ความพร้อมของงบประมาณ และบุคลากรที่เป็นผู้ดาเนินการ
ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

3. CONVENTION: International

ความร่วมมือ

No.

สิทธิประโยชน์

การประเมินผลประโยชน์*

การจัดช่องทางเพิ่มความอานวย
8
สร้างจุดแข็งให้กับประเทศด้านการให้การต้อนรับ และความ
3
10 สะดวกสาหรับ Delegate (MICE
ประทับใจให้แก่ผู้จดั งาน และผู้เข้าร่วมงาน
LANE)
การให้ตัวแทนภาครัฐ เข้ามาเปิด
14
แสดงให้เห็นว่าการประชุมนั้นๆ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ
5
11
พิธีในงาน
การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่
15
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ข้าร่วมงาน และสร้างความ
5
12
จัดงาน
มั่นใจด้านความปลอดภัย
สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรุณาระบุ
9
สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของงานในการที่จะนาการประชุมมา
5
13 การทาประกันการจัดงาน….MICE
จัดในประเทศไทยในกรณีที่การประชุมไม่สามารถเกิดขึ้นได้
Insurance
ภาคเอกชน
การร่วมมือกับสายการบินในการ
2
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม
3
14 ให้ราคาพิเศษสาหรับผู้เดินทางเข้า
มาประชุม
การร่วมมือกับโรงแรมในการให้
3
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม
3
15 ราคาพิเศษสาหรับผู้พักที่เข้ามา
ประชุม
หมายเหตุ * เรียงลาดับผลประโยชน์ต่างๆ 15 ข้อ จากมากไปน้อย โดยมีประโยชน์มากที่สดุ เป็นลาดับที่ 1 และน้อยที่สุดเป็นลาดับที่ 15
** ประเมินความยากง่ายในการประยุกต์ใช้ โดยทาได้ง่ายที่สุดให้คะแนน 1 และยากที่สดุ ให้คะแนน 5
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ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
หรือสถานกงสุลสามารถพิจารณาดาเนินการได้ โดยไม่ต้องผ่าน
ส่วนกลางในทุกๆ กรณี
ดาเนินการได้ง่ายหากแต่มีข้อจากัดในระยะเวลาของการ
ประสานงานซึ่งมีสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้กาหนด
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ และนโยบายของหน่วยงานนั้นๆ
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ และนโยบายของหน่วยงานนั้นๆ
มีเพียงบริษัทเดียวที่มีการประกันการจัดงาน หากแต่ไม่มีการระบุ
เหตุผลของการยกเลิกการจัดงานที่ชัดเจน และมีข้อยกเว้นในการ
จ่ายค่าสินไหมทีม่ ีขอบเขตกว้างมาก จึงยังไม่มีผู้ใช้บริการเกิดขึ้น
การประสานงานเพื่อขอความร่วมมือในปัจจุบันทาได้ง่ายแต่การ
พิจารณาอนุมัติราคาพิเศษขึ้นอยู่กบั นโยบายของสายการบิน
ไม่มีนโยบายที่จะเจรจาราคาพิเศษให้กับการประชุมฯใดๆ

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

4. EXHIBITION: International
No.

การสนับสนุนการเงิน

1
2
3

4

ลาดับ 1-15
1
12
8

การประเมินผลประโยชน์*
เหตุผล
ผู้จัดต้องการงบสนับสนุนสาหรับการทาการตลาด
ต่างประเทศเพื่อดึงผู้ซื้อ

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
ระดับ 1-5
ให้เหตุผล
1
กาหนดระเบียบการให้การสนับสนุนที่ชัดเจน

โดยเฉพาะกรณีที่ได้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงาน
โดยตรงเช่น กระทรวงอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์งาน
เครื่องจักรอุตสาหกรรมในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสภา
อุตสาหกรรมเป็นต้น
ไม่มผี ลเกี่ยวข้องโดยตรง

5

ภาครัฐยังขาดความเชื่อมโยงถึงประโยชน์ของงานแสดงสินค้า
กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้นๆ

5

ไม่มผี ลเกี่ยวข้องโดยตรง

การขอความร่วมมือกับจังหวัดในการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวสาหรับผู้เข้าประชุม
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับ
การจัดประชุมสัมมนา

11
6

กระตุ้นให้ผู้เข้าฟังสัมมนามากขึ้นจากการสนับสนุนของ
หน่วยงานต้นสังกัด

3

6

การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สาหรับผู้เข้าประชุมสัมมนา

7

กระตุ้นให้ผู้เข้าฟังสัมมนามากขึ้นจากการสนับสนุนของ
หน่วยงานต้นสังกัด

3

7

การลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับตัวอย่าง
สินค้าที่นามาจัดแสดงและมีการขายภายใน
งาน

5

4

8

การอานวยความสะดวกในด้านพิธีศุลกากร

4

สินค้าที่นามาจัดแสดงบางชนิดเช่น เมล็ดกาแฟ ไวน์ ยัง
เป็นสินค้าควบคุมที่มีการจากัดจานวนนาเข้าและการคิด
ภาษี หากมีการทบทวนกฎระเบียบหรือมีการตั้ง
incentive หรือ grace period ในการยกเว้นภาษีจะทา
ให้มีงานใน profile เหล่านีเ้ กิดขึ้นอีกมาก
เกิดผลดีด้านภาพลักษณ์ของความสะดวกของนักธุรกิจทั้ง
เดินทางเองและการนาเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดง

รัฐยังไม่ให้ความสาคัญอย่างต่อเนือ่ ง ยังไม่เห็นประโยชน์ของ
การกระตุ้นอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบ ที่ผ่านมาจะ
ออกมาตรการก็ต่อเมื่อมีปัญหาและต้องการกระตุ้น
รัฐยังไม่ให้ความสาคัญอย่างต่อเนือ่ ง ยังไม่เห็นประโยชน์ของ
การกระตุ้นอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบ ที่ผ่านมาจะ
ออกมาตรการก็ต่อเมื่อมีปัญหาและต้องการกระตุ้น
ต้องแก้ระเบียบ ยกเว้นจะตั้ง พรบ ไมซ์โดยเฉพาะ

3

ยังติดเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัย

5

การสนับสนุนที่เป็นความร่วมมือ

สิทธิประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ
การสนับสนุนงบประมาณในการเชิญผู้ซื้อ
จากต่างประเทศ
การสนับสนุนของที่ระลึก
การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานภาครัฐ
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โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

4. EXHIBITION: International
No.
9

สิทธิประโยชน์
การอานวยความสะดวกในการจัดทา VISA
ในต่างประเทศ

10
11
12
13

10

การประเมินผลประโยชน์*
เกิดผลดีด้านภาพลักษณ์ของความสะดวกของนักธุรกิจ

4

การจัดช่องทางเพิ่มความอานวยสะดวก
สาหรับ Delegate (MICE LANE)
การให้ตัวแทนภาครัฐ เข้ามาเปิดพิธีในงาน

9

มีผลดีด้านภาพลักษณ์ของความสะดวกของนักธุรกิจ

1

13

3

การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน

14

เกิดผลดีด้านภาพลักษณ์การสนับสนุนจากภาครัฐทาให้
งานมีความน่าเชื่อถือ
ส่วนมากศูนย์จะดูแลดีอยู่แล้วเว้นแต่งานขนาดใหญ่ที่
ต้องการความช่วยเหลือ

การติดต่อใช้ระยะเวลาและตอบรับนาทสุดท้าย หรือถ้าไม่มา
ก็แจ้งกระชั้นชิด
ขอความร่วมมือล่วงหน้า หากภาครัฐออกจดหมายจะสะดวก
ขึ้น

สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรุณาระบุ…….
ภาคเอกชน
2

ความร่วมมือ

2

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
ทาได้ยากเพราะต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นซึ่งใน
กรณีที่อยู่ภายใต้รองนายกรัฐมนตรีต่างกระทรวงที่แตกต่าง
กันจะประสานงานได้ยากขึ้น

อานวยความสะดวกการเดินทางมาร่วมงานและช่องทาง
5
การร่วมมือกับสายการบินในการให้ราคา
ของสายการบินช่วยทาให้งานเป็นที่รับรู้ในต่างประเทศ
14
พิเศษสาหรับผู้เดินทางเข้ามาประชุม
มากขึ้น การทา package มาร่วมงานพร้อมที่พักเป็นที่
แพร่หลายใน ฮ่องกง ไต้หวัน เพื่อดึงผู้ซื้อหลักมางาน
3
หากมีราคาพิเศษในช่วงการจัดงานเหมือนเป็น official
3
การร่วมมือกับโรงแรมในการให้ราคาพิเศษ
15
hotels ก็ทาให้น่าสนใจขึ้น
สาหรับผู้พักที่เข้ามาประชุม
หมายเหตุ * เรียงลาดับผลประโยชน์ต่างๆ 15 ข้อ จากมากไปน้อย โดยมีประโยชน์มากที่สดุ เป็นลาดับที่ 1 และน้อยที่สุดเป็นลาดับที่ 15
** ประเมินความยากง่ายในการประยุกต์ใช้ โดยทาได้ง่ายที่สุดให้คะแนน 1 และยากที่สดุ ให้คะแนน 5
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สายการบินมองว่านักเดินทาง exhibition มี scale เล็ก
เกินไปเนื่องจากไม่ได้เดินทางเป็นหมู่คณะเหมือนการประชุม
และปัจจุบันนักเดินทางมีทางเลือกของ low cost airline
มากขึ้น
โรงแรมให้ allotment เฉพาะช่วง low season ซึ่งไม่ตรง
กับช่วงการจัดงาน

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

5. MEETING & Incentive: Domestic

การสนับสนุนการเงิน

No.
1

สิทธิประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ
การสนับสนุนงบประมาณ

2

การสนับสนุนของที่ระลึก

2

3

การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานภาครัฐ
การขอความร่วมมือกับจังหวัดในการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวสาหรับผู้เข้าประชุม
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับ
การจัดงาน
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สาหรับผู้เข้างาน
การให้ตัวแทนภาครัฐ เข้ามาเปิดพิธีในงาน

9

การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน
สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรุณาระบุ…….
ภาคเอกชน
การร่วมมือกับสายการบินในการให้ราคา
พิเศษสาหรับผู้เดินทางเข้ามาประชุม
การร่วมมือกับโรงแรมในการให้ราคาพิเศษ
สาหรับผู้พักที่เข้ามาประชุม

ความร่วมมือ

การสนับสนุนที่เป็นความร่วมมือ

4
5
6
7
8
9
10
11

ลาดับ 1-15
1

การประเมินผลประโยชน์*
เหตุผล
เป็นส่วนเสริมในการชักจูง งบประมาณที่ให้การ
สนับสนุนจะเป็นความน่าสนใจสาหรับลูกค้า

5

เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย และสร้างความทรง
จาของการประชุม
เป็นกิจกรรมภายในองค์กร ส่วนมากไม่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมเข้าประเทศ และ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นต่างๆ
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการจัดงานมากขึ้น

7

เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการจัดงานมากขึ้น

5

9

2

8

เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของพื้นที่ และ
ยกระดับงานให้เป็นทางการมากขึน้
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้างาน

- มีขั้นตอนในการดาเนินงานยุ่งยาก และขาดการให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
- มีขั้นตอนในการดาเนินงานยุ่งยาก และขาดการให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
- ทางจังหวัดยินดีให้ความร่วมมือ

3

- ต้องประสานงานกับตารวจจราจรในการจัดการด้านการจราจร

4

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม

5

3

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม

5

- การพิจารณาอนุมัตริ าคาพิเศษขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการ
บิน
- ไม่มีนโยบายที่จะเจรจาราคาพิเศษให้กับการประชุมฯใดๆ

6

หมายเหตุ * เรียงลาดับผลประโยชน์ต่างๆ 11 ข้อ จากมากไปน้อย โดยมีประโยชน์มากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 และน้อยที่สดุ เป็นลาดับที่ 11
** ประเมินความยากง่ายในการประยุกต์ใช้ โดยทาได้ง่ายที่สุดให้คะแนน 1 และยากที่สุดให้คะแนน 5
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ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
ระดับ 1-5
ให้เหตุผล
3
- ขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของรัฐในการจัดสรรงบประมาณให้ทาง
หน่วยงานในแต่ละปี ระเบียบและขั้นตอนการให้การสนับสนุน
ที่ยุ่งยากและไม่ยดื หยุ่นทาให้ผจู้ ัดงานไม่สนใจสิทธิประโยชน์
3
- ทาได้ม่ยาก ขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงาน

- ค-11-

2

- ความพร้อมของงบประมาณ และบุคลากรที่เป็นผู้ดาเนินการ

5

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

6. CONVENTION: Domestic

การสนับสนุนการเงิน

No.

สิทธิประโยชน์

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
ระดับ 1-5
ให้เหตุผล
3
- ขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของรัฐในการจัดสรรงบประมาณให้
ทางหน่วยงานในแต่ละปี
ระเบียบและขั้นตอนการให้การสนับสนุนที่ยุ่งยากและไม่
ยืดหยุ่นทาให้ผู้จัดงานไม่สนใจสิทธิประโยชน์
3
- ทาได้ม่ยาก ขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงาน

1

หน่วยงานภาครัฐ
การสนับสนุนงบประมาณ

2

การสนับสนุนของที่ระลึก

3

3

การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
ภาครัฐ
การขอความร่วมมือกับจังหวัดในการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวสาหรับผู้เข้าประชุม
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับการจัดงาน

4

6

เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย และสร้างความทรง
จาของการประชุม
เพื่อดึงดูดให้คนสนใจเข้าร่วมงาน และลดขั้นตอนใน
การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมเข้าประเทศ และ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นต่างๆ
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการจัดงานมากขึ้น

การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลสาหรับผู้เข้างาน เช่น ค่าลงทะเบียน
การให้ตัวแทนภาครัฐ เข้ามาเปิดพิธีในงาน

2

เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการจัดงานมากขึ้น

5

7

4

การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน

8

เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของพื้นที่ และ
ยกระดับงานให้เป็นทางการมากขึน้
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วม
งาน

3

- ต้องประสานงานกับตารวจจราจรในการจัดการด้าน
การจราจร

สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรุณาระบุ…….
ภาคเอกชน
การร่วมมือกับสายการบินในการให้ราคาพิเศษ
สาหรับผู้เดินทางเข้ามาประชุม

11
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม

5

- การพิจารณาอนุมัตริ าคาพิเศษขึ้นอยู่กับนโยบายของสาย
การบิน

4
5
6
7
8
9

ความ
ร่วมมื
อ

การสนับสนุนที่เป็นความร่วมมือ

การประเมินผลประโยชน์*
ลาดับ 1-15
เหตุผล
1
เป็นส่วนเสริมในการชักจูง งบประมาณที่ให้การ
สนับสนุนจะเป็นความน่าสนใจสาหรับลูกค้า

10
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5

10

- ค-12-

4

- เนื่องจากพื้นที่ต่างมีผู้ดูแลพื้นที่ที่แตกต่างกัน

3

- ความพร้อมของงบประมาณ และบุคลากรที่เป็น
ผู้ดาเนินการ
- มีขั้นตอนในการดาเนินงานยุ่งยาก และขาดการให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
- มีขั้นตอนในการดาเนินงานยุ่งยาก และขาดการให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
- ทางจังหวัดยินดีให้ความร่วมมือ

5

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

6. CONVENTION: Domestic
No.

สิทธิประโยชน์
การประเมินผลประโยชน์*
9
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม
5
การร่วมมือกับโรงแรมในการให้ราคาพิเศษสาหรับผู้
11
พักที่เข้ามาประชุม
หมายเหตุ * เรียงลาดับผลประโยชน์ต่างๆ 11 ข้อ จากมากไปน้อย โดยมีประโยชน์มากที่สดุ เป็นลาดับที่ 1 และน้อยที่สุดเป็นลาดับที่ 11
** ประเมินความยากง่ายในการประยุกต์ใช้ โดยทาได้ง่ายที่สุดให้คะแนน 1 และยากที่สดุ ให้คะแนน 5
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- ค-13-

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
- ไม่มีนโยบายที่จะเจรจาราคาพิเศษให้กับการประชุมฯใดๆ

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

7. EXHIBITION: Domestic
No.

สิทธิประโยชน์

การสนับสนุนการเงิน

1
2
3
4

ความร่วมมือ

การสนับสนุนที่เป็นความร่วมมือ

5
6
7

หน่วยงานภาครัฐ
การสนับสนุนงบประมาณ
การสนับสนุนของที่ระลึก
การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
ภาครัฐ (จังหวัด)
การขอความร่วมมือกับจังหวัดในการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวสาหรับผู้เข้าประชุม
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับการจัด
งาน
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผู้
เข้างาน
การให้ตัวแทนภาครัฐ เข้ามาเปิดพิธีในงาน

8

การประเมินผลประโยชน์*
ลาดับ 1-15
เหตุผล
1
เป็นส่วนเสริมในการชักจูง งบประมาณที่ให้การ
สนับสนุนจะเป็นความน่าสนใจสาหรับลูกค้า
10
เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย
2
เพื่อดึงดูดให้คนสนใจเข้าร่วมงาน และลดขั้นตอน
ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์
11
เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมเข้าประเทศ และ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นต่างๆ
4
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการจัดงานมากขึ้น

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
ระดับ 1-5
ให้เหตุผล
3
- ขึ้นอยู่กับรัฐในการจัดสรรงบประมาณให้ และขั้นตอนการ
ของบยุ่งยากและไม่ยืดหยุ่นทาให้ผู้จัดงานไม่สนใจ
3
- ทาได้ม่ยาก ขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงาน
3
- เนื่องจากพื้นที่ต่างมีผู้ดูแลพื้นที่ที่แตกต่างกัน
2

- ความพร้อมของงบประมาณ และบุคลากรที่เป็นผู้ดาเนินการ

5

- มีขั้นตอนในการดาเนินงานยุ่งยาก และขาดการให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
- มีขั้นตอนในการดาเนินงานยุ่งยาก และขาดการให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
- ทางจังหวัดยินดีให้ความร่วมมือ

9

เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการจัดงานมากขึ้น

5

3

เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของพื้นที่ และ
ยกระดับงานให้เป็นทางการมากขึน้
เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน
เพิ่มความปลอดภัยในการจัดงาน และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมงาน

2

การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน
5
3
การสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยในการ
6
2
9
จัดงาน (ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง)
ภาคเอกชน
การร่วมมือกับสายการบินในการให้ราคาพิเศษ
8
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมการ
4
10
สาหรับผู้เดินทางเข้ามาประชุม
ประชุม
7
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมการ
4
การร่วมมือกับโรงแรมในการให้ราคาพิเศษสาหรับ
11
ประชุม
ผู้พักที่เข้ามาประชุม
หมายเหตุ * เรียงลาดับผลประโยชน์ต่างๆ 11 ข้อ จากมากไปน้อย โดยมีประโยชน์มากที่สดุ เป็นลาดับที่ 1 และน้อยที่สุดเป็นลาดับที่ 11
** ประเมินความยากง่ายในการประยุกต์ใช้ โดยทาได้ง่ายที่สุดให้คะแนน 1 และยากที่สดุ ให้คะแนน 5
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- ค-14-

- ต้องประสานงานกับตารวจจราจร
- มีการให้ความร่วมมือจากตารวจ ทหาร อยู่แล้ว

- การพิจารณาอนุมัตริ าคาพิเศษขึ้นอยู่กับนโยบายของสาย
การบิน
- ไม่มีนโยบายที่จะเจรจาราคาพิเศษให้กับการประชุมฯใดๆ

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

8. MEETING & Incentive: CLMV

การสนับสนุนการเงิน

No.
1

สิทธิประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ
การสนับสนุนงบประมาณ

2

การสนับสนุนของที่ระลึก

2

3

การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานภาครัฐ
การขอความร่วมมือกับจังหวัดในการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวสาหรับผู้เข้าประชุม
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับการ
จัดประชุมสัมมนา
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สาหรับผู้เข้าประชุมสัมมนา
การลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับตัวอย่าง
สินค้าที่นามาจัดแสดง
การอานวยความสะดวกในด้านพิธีศุลกากร

-

4
5

การสนับสนุนที่เป็นความร่วมมือ

6
7
8
9
11

การประเมินผลประโยชน์*
ลาดับ 1-15
เหตุผล
1
เป็นส่วนเสริมในการชักจูง งบประมาณที่ให้การ
สนับสนุนจะเป็นความน่าสนใจสาหรับลูกค้า

6
10

3

เพื่อดึงดูดให้คนสนใจเข้าร่วมงาน และลดขั้นตอนใน
การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์
เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสาหรับดึงงานให้เข้ามา
จัดในประเทศไทยเพิม่ มากขึ้น

2

- เนื่องจากพื้นที่ต่างมีผู้ดูแลพื้นที่ที่แตกต่างกัน

4

- กระบวนการและขั้นตอนการขอลดหย่อนไม่ชัดเจน

ระดับ 1-5
3

11
12

การจัดช่องทางเพิ่มความอานวยสะดวก
สาหรับ Delegate (MICE LANE)

3

การให้ตัวแทนภาครัฐ เข้ามาเปิดพิธีในงาน

9
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เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย และสร้างความ
ทรงจาของการประชุม

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
ให้เหตุผล
- ขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของรัฐในการจัดสรรงบประมาณให้ทาง
หน่วยงานในแต่ละปี ระเบียบและขั้นตอนการให้การสนับสนุน
ที่ยุ่งยากและไม่ยดื หยุ่นทาให้ผจู้ ัดงานไม่สนใจสิทธิประโยชน์
- ทาได้ม่ยาก ขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงาน

เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสาหรับดึงงานให้เข้ามา
จัดในประเทศไทยเพิม่ มากขึ้น
เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสาหรับดึงงานให้เข้ามา
จัดในประเทศไทยเพิม่ มากขึ้น
เป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นจุดแข็งของการให้การ
สนับสนุน เมื่อเทียบกับประเทศอืน่ ๆ รวมถึงประเทศ
คู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน
เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของพื้นที่ และ
ยกระดับงานให้เป็นทางการมากขึน้

- ค-15-

4

- กระบวนการและขั้นตอนการขอลดหย่อนไม่ชัดเจน

4

- ทาได้ยากเพราะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นซึ่ง
อาจมีนโยบายไม่ชัดเจน และใช้เวลาในการประสานงานนาน
- ทาได้ยากเนื่องจากต้องประสานงานกับหลายหน่วยงาน ใช้
เวลาในการประสานงานนาน และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง100%
ในขณะที่ข้อมูลของนักเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ทางจังหวัดยินดีให้ความร่วมมือ

4
2

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

8. MEETING & Incentive: CLMV
No.
12

สิทธิประโยชน์
การจัดการด้านการจราจรในพื้นที่จัดงาน

8

การประเมินผลประโยชน์*
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วม
งาน

3

13

ความร่วมมือ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรุณาระบุ…….
ภาคเอกชน
การร่วมมือกับสายการบินในการให้ราคา
4
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมการ
5
14
พิเศษสาหรับผู้เดินทางเข้ามาประชุม
ประชุม
5
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมการ
5
การร่วมมือกับโรงแรมในการให้ราคาพิเศษ
15
ประชุม
สาหรับผู้พักที่เข้ามาประชุม
หมายเหตุ * เรียงลาดับผลประโยชน์ต่างๆ 15 ข้อ จากมากไปน้อย โดยมีประโยชน์มากที่สดุ เป็นลาดับที่ 1 และน้อยที่สุดเป็นลาดับที่ 15
** ประเมินความยากง่ายในการประยุกต์ใช้ โดยทาได้ง่ายที่สุดให้คะแนน 1 และยากที่สดุ ให้คะแนน 5

ความยากง่ายในการใช้มาตรการ**
- ต้องประสานงานกับตารวจจราจรในการจัดการด้านการจราจร

2016 © TCEB COPYRIGHT

- ค-16-

- การพิจารณาอนุมัตริ าคาพิเศษขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการ
บิน
- ไม่มีนโยบายที่จะเจรจาราคาพิเศษให้กับการประชุมฯใดๆ

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ใช้งบประมาณ

No.

1

หน่วยงานภาครัฐ
การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงาน

สสปน.

 ไม่สามารถตอบสนองผู้จดั งานได้ทุกรายเนื่องจากเรามี criteria การให้และการตรวจสอบผลการทางานก่อนให้งบสนับสนุน
 เอกสารประกอบการของบประมาณมีจานวนมาก และมีขั้นตอนมาก
 งบประมาณที่จากัดในการให้การสนับสนุนการจัดงาน และอาจเปลียนแปลงไปในแต่ละปี ขึ่นอยู่กับงบฯ ที่ได้รับจากส่วนกลาง

2

การสนับสนุนของที่ระลึกจาก
สานักงาน

สสปน.

 ไม่มีความหลากหลาย และไม่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมงานทุกกลุ่ม
 การจัดซื้อจัดจ้างไม่คล่องตัว ทาให้บางครั้งรูปแบบของที่ระลึกไม่สอดคล้องกับความต้องการและความชอบของลูกค้า

3

การสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
ภาครัฐ

สสปน.

 ผลการตอบรับไม่ดีเท่าที่ควร (ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร)
 สสปน. สนับสนุนผ่านช่องทางสื่อที่สสปน.ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้นต้องบริหารจัดการภายใต้งบประมาณที่จดั สรรให้สาหรับแต่ละงาน
 ลักษณะงานของ MI ส่วนใหญ่เป็นงานปิด ไม่ต้องการการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง

4

ความร่วมมือ

สิทธิประโยชน์

แบบฟอร์มการประเมินข้อจากัดและปัญหาในการประยุกต์ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
(MICE – PROBLEM AND CONCERN ISSUES)
หน่วยงานที่
ข้อจากัดปัญหา ในการประสานงาน/ขอความช่วยเหลือ
รับผิดชอบ

การขอความร่วมมือกับจังหวัด
ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
สาหรับผู้เข้าประชุม
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสาหรับการจัด
ประชุมสัมมนา

5
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จังหวัด

 ความพร้อมของแต่ละจังหวัด บทบาทหน้าที่ และงบประมาณในการดาเนินการ
 ยังไม่ใช่ประเด็นสาคัญในการดึงงานการจัดกิจกรรม MI เข้ามาในประเทศไทย

 การตั้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประสานงานเป็นไปได้ยากยกเว้นเป็นนโยบายสั่งให้ทา
 ขึนอยูก่ ับนโยบายของภาครัฐ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานในการศึกษาผลกระทบ รวมถึงการดาเนินการปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการลดหย่อนภาษีดังกล่าว
กรมสรรพากร
 เพิ่มรายการค่าใช้จ่ายที่นามาลดหย่อนได้ เช่น ค่าเดินทาง
 การประชาสัมพันธ์ระเบียบการลดหย่อนและขั้นตอน เอกสารที่เกีย่ วข้อง ไม่ชัดเจน และไม่ทั่วถึง
 ไม่มีหน่วยกลางที่รับผิดชอบ ทาให้เป็นอุปสรรคในการประสานงาน

- ค-17-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

No.

สิทธิประโยชน์

6

การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสาหรับผู้เข้า
ประชุมสัมมนา

 การตั้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประสานงานเป็นไปได้ยากยกเว้นเป็นนโยบายสั่งให้ทา
 ขึนอยูก่ ับนโยบายของภาครัฐ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานในการศึกษาผลกระทบ รวมถึงการดาเนินการปรับเปลี่ยน
กรมสรรพากร
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการลดหย่อนภาษีดังกล่าว
 การประชาสัมพันธ์ระเบียบการลดหย่อนและขั้นตอน เอกสารที่เกีย่ วข้อง ไม่ชัดเจน และไม่ทั่วถึง
 ไม่มีหน่วยกลางที่รับผิดชอบ ทาให้เป็นอุปสรรคในการประสานงาน

การลดหย่อนภาษีนาเข้าสาหรับ
ตัวอย่างสินค้าที่นามาจัดแสดง

 การตั้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประสานงานเป็นไปได้ยากยกเว้นเป็นนโยบายสั่งให้ทา
กรมศุลกากร  ไม่มีขอ้ มูลที่ชัดเจนถึงการประเภทของสินค้าที่มาจัดแสดงและอัตราการลดหย่อนภาษี
 ขึนอยูก่ ับนโยบายของภาครัฐ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานในการศึกษาผลกระทบ รวมถึงการดาเนินการปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการลดหย่อนภาษีดังกล่าว

การอานวยความสะดวกในด้าน
พิธีศุลกากร

 การตั้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประสานงานเป็นไปได้ยากยกเว้นเป็นนโยบายสั่งให้ทา
กรมศุลกากร  ความไม่ชัดเจนในข้อกาหนด และขั้นตอนของการนาสินค้าเข้า เพื่อการจัดการประชุมนานาชาติ
 ขึนอยู่กับนโยบายของภาครัฐ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานในการศึกษาผลกระทบ รวมถึงการดาเนินการปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการลดหย่อนภาษีดังกล่าว

7

8

9

10

การอานวยความสะดวกในการ
จัดทา VISA ในต่างประเทศ

การจัดช่องทางเพิ่มความ
อานวยสะดวกสาหรับ
Delegate (MICE LANE)

2016 © TCEB COPYRIGHT

สถานกงสุล
ไทย

ข้อจากัดปัญหา ในการประสานงาน/ขอความช่วยเหลือ

 การตั้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประสานงานเป็นไปได้ยากยกเว้นเป็นนโยบายสั่งให้ทา
 การขอรับการสนับสนุนต้องดาเนินการผ่านส่วนกลางทั้งสิ้น ซึ่งในบางครั้งเกิดความไม่คล่องตัว และ ระยะเวลาในการดาเนินการประสานงาน
ค่อนข้างนาน
 สถานกงสุลไทยในบางประเทศ ยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอถึงบทบาทหน้าที่ของ สสปน. และในบางทีย่ ังไม่ยอมรับเอกสารจาก สสปน. โดยตรง

กรมตรวจคน  ปริมาณเจ้าหน้าที่ของกรมฯไม่เพียงพอกับการขอรับบริการ ปัจจุบันจึงไม่สามารถเปิดช่องทางพิเศษ สาหรับงานใดงานหนึ่งได้ และความยืดหยุ่น
เข้าเมือง
ของการประสานงานในการแจ้งรายชื่อ และเที่ยวบินมีจากัด

- ค-18-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
No.

สิทธิประโยชน์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อจากัดปัญหา ในการประสานงาน/ขอความช่วยเหลือ
 ขั้นตอนการขอความช่วยเหลือยังไม่คล่องตัวเพียงพอสาหรับรองรับกลุ่มลูกค้า MI ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงคนเดินทาง และเที่ยวบินจนถึงนาที
สุดท้าย ทาให้ สสปน. ไม่สามารถประสานการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที รวมถึงพื้นที่จากัดในบริเวณตรวจ
หนังสือเดินทางขาเข้าของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย

การให้ตัวแทนภาครัฐ เข้ามา
เปิดพิธีในงาน
11

จังหวัด

 การตอบรับไม่สามารถยืนยันได้แน่นอน และข้อจากัดด้านภาษาเป็นอุปสรรคในการตอบรับเข้าร่วมงาน
 โดยทั่วไป งาน MI จะมีการเตรียมงานระยะสั้น ทาให้ยากต่อการประสานกับผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เพื่อให้มาเป็นประธานในพิธี เนื่องด้วย
ตารางงานที่แน่นและต้องการการประสานล่วงหน้านานๆ แต่โดยส่วนใหญ่ งาน MI เป็นงานปิด ซึ่งมักจะไม่ได้ร้องขอให้มีตัวแทนภาครัฐเข้าร่วม
ในพิธีเปิด
 ขั้นตอนในการพิตารณาตอบรับใช้ระยะเวลานาน

จังหวัด

 ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับการประชุมที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมจานวนมาก และใช้รถ Bus หลายคันในการขนส่ง ซึ่งส่งผลให้ต้องขอความ
ร่วมมือจากจังหวัดในการจัดเจ้าหน้าที่จราจร และพื้นที่จอดรถ หากเป็นกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะประสานกับกรมบังคับการตารวจจราจรล่วงหน้า
ซึ่งต้องดาเนินเรื่องผ่านส่วนกลาง(สานักงานตารวจแห่งชาติ) เพื่อสั่งการตามลาดับลงไป
 การจราจรในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆเป็นปัญหาเรื้อรัง และอาจเกิดความยากลาบากในการประสาน โดยเฉพาะหากเป็นการเดินทาง
ช่วงเวลาเร่งด่วน นอกจากนี้การประสานระหว่างแต่ละพื้นที่ในเส้นทางอาจอยู่ภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดที่แตกต่างไป ทาให้เกิดความยุ่งยากใน
การประสานงาน
 จัดระบบขนส่งมวลชนรองรับในช่วงที่มีการจัดงาน เช่น การจัดรถรับส่งเพิ่มขึ้นในวันงาน

การจัดการด้านการจราจรใน
พื้นที่จัดงาน
12

ความ
ร่วมมือ

13

14

สิทธิประโยชน์อื่นๆ กรุณา
ระบุ…….
ภาคเอกชน
การร่วมมือกับสายการบินใน
การให้ราคาพิเศษสาหรับผูเ้ ดิน
ทางเข้ามาประชุม
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 แต่ละพื้นที่มีข้อจากัดรวมถึงมีหน่วยงานต้นสังกัดที่แตกต่างกันไป การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เป็นเรื่องยากและสลับซับซ้อน นอกจากนี้ เจ้าของพื้นที่จะกังงลถึงภาพลักษณ์ของงานที่เข้ามาจัด หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใช้
พื้นที่
บริษัทสายการ  ราคาพิเศษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กบั นโยบายของสายการบินนั้นๆ และ Season ของการเดินทางจะเป็นตัวกาหนด
บิน

- ค-19-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
No.

สิทธิประโยชน์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อจากัดปัญหา ในการประสานงาน/ขอความช่วยเหลือ
 แต่ละสายการบินมีกลไกทางการขายการตลาด และการกาหนดราคาของตน รวมถึงมีช่องทางการจัดจาหน่ายหลายช่องทางที่ต้องบริหารจัดการ
เพื่อไม่ให้กระทบกับช่องทางการจัดจาหน่ายหลักของตนที่มีอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่สายการบินมักเลือกเป็นการให้บริการเสริมเพิ่มเติม (value
adds) มากกว่าการลดราคา

15

การร่วมมือกับโรงแรมในการให้
ราคาพิเศษสาหรับผู้พักที่เข้ามา
ประชุม
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โรงแรม

 ราคาพิเศษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กบั นโยบายของโรงแรมนั้นๆ การใช้บริการภายในโรงแรม และ Season ของการท่องเที่ยวจะเป็นตัวกาหนด
 แต่ละโรงแรม หรือเครือโรงแรมมีกลไกทางการขายการตลาด และการกาหนดราคาของตน รวมถึงมีชอ่ งทางการจัดจาหน่ายหลายช่องทางที่ต้อง
บริหารจัดการ เพื่อไม่ให้กระทบกับช่องทางการจัดจาหน่ายหลักของตนที่มีอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่โรงแรม หรือเครือโรงแรมมักเลือกเป็นการ
ให้บริการเสริมเพิ่มเติม (value adds) มากกว่าการลดราคา

- ค-20-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ภาคผนวก ง: กรณีศึกษาของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
TCEB Success Case
Meeting: International
1. Unicity Global Convention 2014
อุตสาหกรรม: ผู้นาธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (Vitamin/Supplement) (MLM)
เจ้าของงาน: บริษัท Unicity
รายละเอียด
งาน Unicity Global Convention 2014 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์แสดง
งาน:
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร การจัดงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม
งานเป็นจานวนทั้งสิ้นประมาณ 50,000 คน โดยเป็นชาวต่างชาติ 20,000 คน จาก 32 ประเทศและ
คนไทยประมาณ 30,000 คน เป็นการประชุมระดับ Global ของบริษัท Unicity มีวัตถุประสงค์ใน
การนัดพบนักธุรกิจการตลาดเครือข่ายของ Unicityทั่วโลก มาแบ่งปันความสาเร็จให้กับผู้ที่เข้าร่วม
ทาธุรกิจนี้ รว่มถึงสร้างแรงบันดาลใจในการทาธุรกิจให้สาเร็จ รวมถึงการฝึกอบรมการทาธุรกิจด้วย
การสนับสนุน 1. สนับสนุนของที่ระลึกสาหรับผู้ร่วมงานต่างชาติทั้งหมด
จาก TCEB:
2. บริการ fast track service สาหรับต้อนรับลูกค้า VVIP และ VIP
3. จัดงานแถลงข่าวร่วมกันเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานนี้ในประเทศไทย
4. เงินสนับสนุนจานวน 6,000,000 บาท
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติทั้งสิ้น 20,000 คน
2. รายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมต่างชาติประมาณ 1,758 ล้านบาท
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก:
ผลประโยชน์อื่นๆ:

1.
2.
3.

4.
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สร้างความเชื่อมั่นและแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการดึง
งานเมกะอีเว้นท์เข้ามาในประเทศโดยเป็นจุดหมายปลายทางที่มี
ความหลากหลายและครบครันในการจัดประชุมระดับนานาชาติ
ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด
สาหรับการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจอิสระในอุตสาหกรรมขายตรง
(MLM)
ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคซึ่งการสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจของ MLM ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จะยิ่ง เป็นการพัฒ นา
เศรฐกิจไทยในขณะที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ โดยเฉพาะ
การก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2558
สร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงที่มีการจั ดงาน
ประชุมนานาชาติ เนื่องจากผู้ เข้าร่วมประชุมมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ
สถานที่จัดประชุม ค่าเครื่องบิน โรงแรมที่พัก กิจกกรมการบันเทิง
การเดินทาง อาหาร ชอปปิ้ง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
- ง-1-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

2. Manulife MDRT Star Convention 2015
อุตสาหกรรม: ธุรกิจประกันภัย
เจ้าของงาน: ประกันชีวิตเมนูไลฟ์
รายละเอียด
งานประชุม Manulife MDRT Star Convention 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2
งาน:
มีนาคม 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี และจัดกาลาดินเนอร์ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรด์ เซ็นทรัล
เวิลด์ เป็นงานประชุมของตัวแทนประกันชีวิตของเมนูไลฟ์เกือบ 2,000 คนจาก 10 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทย โดยมีสถาบัน MDRT หรือ Million Dollar Round Table ซึ่งเป็น
สมาคมกลางที่ไม่ไดขึ้นกับบริษัทใดๆ แต่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานกลางของธุรกิจประกันชีวิต
เป็นผู้รับรองความสาเร็จของตัวแทนเหล่านี้ โดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพของตัวแทนประกัน รวมถึงการ motivate
พนักงานให้มีแรงบันดาลใจในการทางาน ร่วมถึงสอดแทรกโปรแกรมของการประชุมเพื่อเป็นรางวัล
(Incentive) ให้การประชุมไม่น่าเบื่อและเป็นมากกว่าการประชุมที่มีแต่เนื้อหาวิชาการมากเกินไป
การสนับสนุน 1. สนับสนุนของที่ระลึกสาหรับผู้ร่วมงานต่างชาติทั้งหมด
2. สนับสนุนการจัดการแสดงศิลปไทย
จาก TCEB:
3. บริการ fast track service สาหรับต้อนรับลูกค้า VVIP และ VIP
4. ประสานงานการท่าอากาศยานฯ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมงาน ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ (การขอเจ้าหน้าที่บริษัทเข้าไปภายในสนามบิน และจัดทาเคาน์เตอร์ meeting point
และให้ข้อมูล)
5. เงินสนับสนุนจานวน 1,000,000 บาท
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจานวน 1,894 คน แบ่งเป็นชาวต่างชาติ
จานวน 1,852 คนจาก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
2. รายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมต่างชาติประมาณ 162 ล้านบาท
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก: 1. การเป็น knowledge hub ของธุรกิจประกันภัยในภูมิภาค ASEAN
ที่ MDRT ให้การรับรอง
ผลประโยชน์อื่นๆ:
1. ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับ
ภูมิภาคให้กับนานาชาติได้ประจักษ์ ด้วยการมีสถานที่จัดประชุมที่มี
ขนาดเหมาะสม ความเชียวชาญของผู้ให้บริการการจัดงาน
ค่าใช้จ่ายการจัดงานที่เหมาะสม และความหลากหลายของกิจกรรม
ที่สามารถทาให้การประชุมน่าสนใจ ทาให้ผลตอบรับของผู้เข้าร่วม
ประชุมส่วนใหญ่อยากกลับมาร่วมประชุมในประเทศไทยอีกใน
อนาคต
2. สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ไทย เนื่องจากตัวแทนผู้จัดงานใช้ตัวแทนผู้จัดงานและผู้ให้บริการ
ด้านต่างๆ ในประเทศไทยทั้งหมด
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- ง-2-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

3. Herbalife Asia Pacific Extravaganza 2015
อุตสาหกรรม: ธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางด้านโภชนาการ และการควบคุมน้าหนัก(Nutrition/Healthcare/Supplement)
(MLM)
เจ้าของงาน: บริษัทเฮอร์บาไลฟ์
รายละเอียด
งาน Herbalife Asia Pacific Extravaganza 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -14 มิถุนายน 2558
งาน:
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร การจัดงาน
ดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนทั้งสิ้น 20,000 คน จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
การจัดงาน Extravaganza เป็นการจัดงานประชุมขนาดใหญ่ที่สุดสาหรับตัวแทนการขายของบริษัท
เฮอร์บาไลฟ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปีในแต่ละภูมิภาค อาทิเช่น อเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิค ฯลฯ
การสนับสนุน 1. สนับสนุนเงินจานวนทั้งสิ้น 16,000,000 บาท
จาก TCEB:
2. สนับสนุนการทา Site Inspection เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน โรงแรม
ที่พัก เส้นทางการเดินทางฯ
3. สนับสนุนของที่ระลึกสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศ
4. สนั บ สนุ น การประชาสั ม พั น ธ์ ง านประชุ ม จั ด ท าป้ า ยต้ อ นรั บ Electronic Banner, Press
Conference
5. จัดบริการ Fast Track ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานระดับ VVIP และ VIP
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 20,000 คน
2. รายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมต่างชาติประมาณ 1,758 ล้านบาท
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก:
ผลประโยชน์อื่นๆ:
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1. สร้างความเชื่อมั่นและแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการดึง
งานเมกะอีเว้นท์เข้ามาในประเทศโดยเป็นจุดหมายปลายทางที่มี
ความหลากหลายและครบครันในการจัดประชุมระดับนานาชาติ
2. ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด
สาหรับการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจอิสระในอุตสาหกรรมขายตรง
(MLM)
3. ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคซึ่งการสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจของ MLM ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จะยิ่ง เป็นการพัฒ นา
เศรฐกิจไทยในขณะที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ โดยเฉพาะ
การก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2558
4. สร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงที่มีการจัดงาน
ประชุมนานาชาติ เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ
สถานที่จัดประชุม ค่าเครื่องบิน โรงแรมที่พัก กิจกกรมการบันเทิง
การเดินทาง อาหาร ชอปปิ้ง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
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Meeting: International
4. Organo Gold Asia Convention 2015
อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเครื่องดื่มกาแฟ (MLM)
เจ้าของงาน: บริษัท Organo Gold Internation (Thailand) Co. Ltd.
รายละเอียด
งาน Organo Gold Asia Convention 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2558 ณ
งาน:
กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดงานประชุมครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย สาหรับตัวแทนการขายซึ่งเป็น
ตัวแทนจาหน่ายอิสระของบริษัท Organo Gold ในภูมิภาคเอเชีย 10 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น
จานวน 10,000 คน เป็นชาวต่างชาติ 3,000 คน และเป็นชาวไทยจานวน 7,000 คน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และวิสัยทัศน์ขององค์กร มีการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการขยายกลุ่มลูกค้า จัด product and business training เพื่อการขาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดงาน Award recognition แก่ตัวแทนฯ ที่มีความสามารถในการทา
ธุรกิจ
การสนับสนุน
จาก TCEB:

1. สนับสนุนของที่ระลึกสาหรับผู้ร่วมงานต่างชาติทั้งหมด
2. บริการ VVIP Fast Track สาหรับผู้บริหารระดับสูง VIP Fast Track สาหรับ VIP
3. ให้เงินสนับสนุนการจัดงาน จานวน 1,200,000 บาท

ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์:

1. ผู้เข้าร่วมงานต่างชาติทั้งหมดจานวน 3,000 คน
2. รายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมต่างชาติประมาณ 263 ล้านบาท
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก: พัฒนาและขยายตัวของอุตสาหกรรมการปลูกการแฟในประเทศไทย
โดยนากาแฟของประเทศไทยมาทาเป็นผลิตภัณฑ์หลัก และผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตวัตถุดิบในภูมิภาคอาเซียน
ผลประโยชน์อื่นๆ:
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1. สร้างความเชื่อมั่นและแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัด
งานระดับใหญ่ และเป็นจุดหมายที่มีความหลากหลายและครบครัน
ในการจัดประชุมระดับนานาชาติ
2. ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด
สาหรับการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจอิสระในอุตสาหกรรมขายตรง
(MLM)
3. ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคซึ่งการสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจของ MLM ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จะยิ่งเป็นการพัฒนาเศรฐ
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กิจไทยในขณะที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ โดยเฉพาะการ
ก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2558
4. สร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงที่มีการจัดงาน
ประชุมนานาชาติ เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ
สถานที่จัดประชุม ค่าเครื่องบิน โรงแรมที่พัก กิจกกรมการบันเทิง
การเดินทาง อาหาร ชอปปิ้ง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
5. มี แ นวโน้ ม การขยายจ านวนของผู้ ร่ ว มงานในแต่ ล ะปี หรื อ
ปรับเปลี่ยนวัตถุของการจัดงาน ซึ่งจะสร้างโอกาสในการขยายพื้นที่
จัดงานจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็น
การกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอื้นของประเทศไทย
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Incentive: International
1. Infinitus China Overseas Training 2015
อุตสาหกรรม: FMCG (MLM)
เจ้าของงาน: บริษัท Infinitus (China) Co. Ltd.
รายละเอียด
งาน Infinitus China Overseas Training 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 26 พฤษภาคม 2558 ณ
งาน:
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นงานท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจัดโดยบริษัท
Infinitus (China) Co. Ltd. ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างชาติจากประเทศจีน ซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายอิสระ
ของบริษัท Infinitus China ที่ทายอดได้ถึงเป้าหมายที่บริษัทฯกาหนดไว้ ได้ Incentive trip
ท่องเที่ยว สังสรรค์กับตัวแทนฯ และร่วมงานฉลองความสาเร็จ โดยมีการต้อนรับจากหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ซี่งแสดงให้ตัวแทน Infinitus ได้เห็นถึงความสาคัญที่บริษัทฯมีต่อตัวแทนอีก
ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับบริษัทอีกด้วย
ปี 2558 เป็นปีที่ 13 ที่จัดงาน Infinitus ขึ้นในประเทศไทยและเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่ สสปน.ได้ให้
การสนับสนุนงานนี้ ดาเนินการโดยบริษัท Guangzhou Huiyue International Travel Service
จากประเทศจีน ร่วมกับบริษัท Quality Express Co., Ltd. ในประเทศไทย
การสนับสนุน 1. สนับสนุนของที่ระลึกสาหรับผู้ร่วมงานต่างชาติทั้งหมด
จาก TCEB:
2. บริการ VVIP Fast Track สาหรับผู้บริหารระดับสูง VIP Fast Track สาหรับ VIP จานวนไม่เกิน
15 ท่านต่อเที่ยวบิน ผ่าน Premium Zone และบริการ Meet & Greet สาหรับผู้เข้าร่ว มงาน
ทุกท่าน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผ่านโซนตะวันออกและตะวันตกเท่านั้น
3. ประสานงานเพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น ตารวจท่องเที่ยวนาทาง คูปองส่ว นลด
ส าหรั บ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในเมื อ งพั ท ยา และการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งานผ่ า นสื่ อ ( press
release)
4. ให้เงินสนับสนุนการจัดงาน จานวน 3,000,000 บาท โดยผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถเบิกจ่าย
หลังจากงานเสร็จสิ้น
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. ผู้เข้าร่วมงานต่างชาติทั้งหมดจานวน 13,472 คน
2. รายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมต่างชาติประมาณ 1,184 ล้านบาท
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก: 1. การขยายการลงทุนทางธุรกิจ โดยจัดตั้งสานักงาน/บริษัทในประเทศ
ไทยและผลั กดัน ให้ ประเทศไทยเป็ นศู นย์ กลางของการผลิ ต และ
กระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอาเซียน
ผลประโยชน์อื่นๆ:
1. เป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการ
นาผู้เข้าร่วมงานต่างชาติเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่นวัดพระ
แก้ว เมืองโบราณ ล่องเรือในแม่น้าเจ้าพระยา เป็นต้น
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2. สสปน. ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Gala Dinner และพิธีมอบรางวัลแก่
ตัวแทน Infinitus ณ โรงแรม Royal Cliff Beach Hotel Pattaya
ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมงานถึงการสนับสนุน
จากภาครัฐ
3. การจัดประชุมขนาดใหญ่เช่น Infinitus สามารถสร้างประสบการณ์
และโอกาสในการฝึกฝนให้แก่ภาคบริการในท้องถิ่น รวมทั้ง เป็น
โอกาสในการสร้างความร่ว มมื อ ของหน่ว ยงานภาคราชการและ
เอกชนที่มีต่อการจัดงานไมซ์
4. การขยายจานวนของผู้ร่วมงานในแต่ละปี หรือปรับเปลี่ยน tier ของ
ผู้เข้าร่วมงาน จะสร้างโอกาสในการขยายพื้นที่จัดงานจากจังหวัด
หนึ่งไปสู่จังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้
สู่ภูมิภาคอื้นของประเทศไทย
2. 2015 Perfect Marie-Anne tour to Thailand
อุตสาหกรรม: FMCG (MLM)
เจ้าของงาน: บริษัท Perfect (China) Co. Ltd.
รายละเอียด
งาน 2015 Perfect Marie-Anne Tour to Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 11 เมษายน 2558
งาน:
ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นงานท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจัดโดยบริษัท Perfect (China) Co.
Ltd. ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างชาติจากประเทศจีน ซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายอิสระของ Perfect China ที่ทา
ยอดได้ถึงเป้าหมายที่บริษัทฯกาหนดไว้ ได้ท่องเที่ยว สังสรรค์กับตัวแทนฯ และร่วมงานฉลอง
ความสาเร็จ
การสนับสนุน 1. ให้การสนับสนุนการประสานงานจัดทาวีซ่าให้กับกลุ่มนักเดินทางจากประเทศจีน
จาก TCEB:
2. สนับสนุนของที่ระลึกสาหรับผู้ร่วมงานต่างชาติ
3. บริการ Meet & Greet ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยนาผู้เข้าร่วมงานผ่านทางออกโซนตะวันออก
และตะวันตกเท่านั้น
4. สนับสนุนการแสดงหรือการต้อนรับ 2 ชุด
5. เงินสนับสนุนจานวน 1,000,000 บาท
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. ผู้เข้าร่วมงานต่างชาติทั้งหมดจานวน 3,775 คน
2. รายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมต่างชาติประมาณ 331 ล้านบาท
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก:
ผลประโยชน์อื่นๆ:
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1. โอกาสในการขยายพื้นที่จัดงานจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดอื่นๆ ของ
ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอื้นของประเทศ
ไทย
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Convention: International
1. 40th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)
อุตสาหกรรม: Medical - Veterinary
เจ้าของงาน: รายละเอียด
งานประชุม 40th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association
งาน:
(WSAVA 2015) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์
บางกอกคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติระดับโลกด้าน
การสัตวแพทย์สัตว์เล็ก (สัตว์เล็ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการสมัยใหม่ เน้น
ทางด้านการรักษาและสวัสดิภาพสัตว์ ให้กับสัตว์แพทย์ทั่วโลก รวมทั้งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ประเทศไทยเคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนี้ครั้งแรกปี 2003
และได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี 2015
การสนับสนุน
จาก TCEB:
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,588 คน แบ่งเป็นชาวต่างชาติ 1,700 คน
และคนไทย 888 คน จาก 65 ประเทศทั่วโลก
2. รายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมต่างชาติประมาณ 158 ล้านบาท
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก:
ผลประโยชน์อื่นๆ:
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1. ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในวิชาชีพด้านสัตวแพทย์มากขึ้น มีการส่งตัว
สัตว์ป่วยมารักษาในไทยจากต่างประเทศมากขึ้น
2. สัตวแพทย์ไทยได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติมากขึ้น โดยได้รับ
เชิญให้ไปบรรยายและเป็นผู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเชีย เป็นต้น
3. สินค้าสัตว์เลี้ยง เวชภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ในประเทศเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น ประเทศในเอเชียและออสเตรเลียสนใจสั่งซื้อสินค้าและเวชภัณฑ์
จากประเทศไทยมากขึ้น
4. ประเทศไทยจะได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การสั ม มนาด้ า น
มาตรฐานการทาวัคซีนสุนัขและแมว
5. เป็นครั้งแรกของการประชุมที่มีการจัดทา workshop การทาผ่าตัด
การส่องกล้อง การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาว์ด
6. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ ประกอบการบาบัดโรคสัตว์แห่ งประเทศไทย
(VPAT) ได้ลงนามในพันธะสัญญาระดับโลกเพื่อระงับความเจ็บปวด
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ในสัตว์ร่วมกับนานาประเทศ และยังเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่ วมประชุมทั่ว
โลกจะได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทาให้ชีวิตสัตว์ทั่วโลกมีสวัสดิ
ภาพที่ดีขึ้น
2. 46th World Congress of International Surgery Society (ISW)
อุตสาหกรรม: Medical - Surgery
เจ้าของงาน: รายละเอียด
งานประชุม 46th World Congress of International Surgery Society (ISW)
งาน:
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2558 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็น
งานทีร่ าชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมด้านศัลยแพทย์
ระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบปีที่ 40 ของราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม
การสนับสนุน
จาก TCEB:
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์:

ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก:

1. จานวนผู้ เข้าร่ว มงานทั้งสิ้ น 2,538 คน โดยแบ่งเป็นชาวต่างชาติ
1,148 คน ชาวไทย 1,390 คน
2. รายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมต่างชาติประมาณ 107 ล้านบาท
3. ความคุ้มค่าของการสนับสนุน (ROI) = 107 เท่า
-

ผลประโยชน์อื่นๆ:

1. สร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมาย
หลักสาหรับกลุ่มนักเดินทางธุรกิจในการจัดการประชุมสาคัญๆ ใน
ภู มิ ภ าค ภายหลั ง เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ต่ า งๆ และได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ศักยภาพประเทศไทยในการจัดงานประชุมระดับโลก ซึ่งสามารถใช้
งานดังกล่าวเป็นหลักฐานความสาเร็จในการเป็นเจ้าภาพงานประชุม
ระดับโลกต่อไป
3. FDI 2015 Bangkok Annual World Dental Congress
อุตสาหกรรม: Medical – Dental
เจ้าของงาน: รายละเอียด
งานประชุมทันตแพทย์โลก (FDI 2015 Bangkok) สร้างโอกาสเปิดตัวนวัตกรรมด้านทันตกรรมของ
งาน:
คนไทยครั้งใหญ่ โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ยูนิตทันตกรรมพลังงานลมภูมิปัญญาไทย และยูนิตทันตก
2016 © TCEB COPYRIGHT
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รรมสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ หลังจากการจัดแสดงสินค้าเพียง 4 วัน มียอดจองและสั่งซื้อจาก
ทันตแพทย์กว่า 15 ประเทศ มูลค่ามากกว่า 40 ล้านบาท และเจรจาธุรกิจติดต่อเป็นตัวแทนจาหน่าย
อี ก 30 ประเทศ และมี ก ารเจรจาติ ด ต่ อ เพื่ อ ขอเป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยในอี ก 30 ประเทศ ได้ แ ก่
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิหร่าน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า ฯลฯ ซึ่งเป็น
ตอกย้าภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านทันตกรรมของภูมิภาคนี้
การสนับสนุน
จาก TCEB:
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์:

1. ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 16,664 คน โดยแบ่งเป็นชาวต่างชาติ 9,372
คน ชาวไทย 7,292 คน
2. มีประเทศที่เข้าร่วมงาน 130 ประเทศทั่วโลก
3. ใช้พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ 10,000 ตรม.
4. มีบริษัทที่ร่วมออกบูธนิทรรศการ 220 บริษัท จาก 14 ประเทศ
5. รายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมต่างชาติประมาณ 546.57 ล้านบาท
6. ความคุ้มค่าในการสนับสนุนงานประชุม(ROI) = 24 เท่า

ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก: 1. มูลค่าจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจประมาณ 500 ล้านบาท
ผลประโยชน์อื่นๆ:
1. เพิม่ บทบาทของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้า
ผลิตภัณฑ์ทันตกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
2. สร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมาย
หลักสาหรับกลุ่มนักเดินทางธุรกิจในการจัดการประชุมสาคัญๆ ใน
ภูมิภาค ภายหลังเกิดวิกฤตการณ์การเมือง และได้แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพประเทศไทยในการจัดงานประชุมระดับโลก ซึ่งสามารถใช้
งานดังกล่าวเป็นหลักฐานความสาเร็จในการเป็นเจ้าภาพงานประชุม
ระดับโลกต่อไป
4. 2015 Special Convention of Jehovah's Witnesses
อุตสาหกรรม: การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ –องค์กรทางศาสนา
เจ้าของงาน: รายละเอียด
งานประชุม 2015 Special Convention of Jehovah's Witnesses เป็นการประชุมระหว่าง
งาน:
สมาชิกทางศาสนาของกลุ่ม พยานพระยะโฮวา (Jehovah’s Witnesses) จากทั่วโลก โดยพยาน
พระยะโฮวา (Jehovah’s Witnesses) คือ ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิลและผู้ใช้หลักการของคัมภีร์ไบเบิลเป็น
มาตรฐานในการดาเนินชีวิต โดยปัจจุบัน มีพยานพระยะโฮวามากกว่า 8 ล้านคนใน 239 ประเทศทั่ว
โลก และในประเทศไทยมีศูนย์การศึกษาคัมภีร์ไบเบิลของพยานพระยะโฮวามากกว่า 100 แห่ง
2016 © TCEB COPYRIGHT

- ง-10-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สาหรับการประชุม 2015 Special Convention of Jehovah's Witnesses จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 8 พฤศจิกายน 2015 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ (CMECC) โดยถือเป็นการ
ประชุมซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ประเทศเจ้าภาพประจาปี 2015 ร่วมกับ เบลเยียม
บัลแกเรีย โคลอมเบีย โครเอเชีย เอสโตเนีย และมอลต้า
การสนับสนุน
จาก TCEB:
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์:

ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก:
ผลประโยชน์อื่นๆ:

1 มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 8,431 คน เป็นผู้ร่วมประชุมจากต่างประเทศ
จานวน 2,039 คน จาก 8 ประเทศ (มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์
เวียดนาม ญี่ปุ่น ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย)
2 รายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมต่างชาติประมาณ 89.19 ล้านบาท
3 ความคุ้มค่าในการสนับสนุนงานประชุม(ROI) = 87.48 เท่า
1. เป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบกิจการสถานที่
ท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการรถรับส่ง
2. เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว
เป็นจานวนมาก
3. การจัดประชุมขนาดใหญ่สามารถสร้างประสบการณ์และโอกาสใน
การฝึกฝนให้แก่ภาคบริการในท้องถิ่น รวมทั้ง เป็นโอกาสในการ
สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาคราชการและเอกชนที่มีต่อการ
จัดงานไมซ์

5. One Young World Summit 2015
อุตสาหกรรม: การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ –องค์กรสมาชิกอื่นๆ
เจ้าของงาน: รายละเอียด
งานประชุม One Young World Summit 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2558 ณ
งาน:
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหลักในการจัด
งาน ทั้งนีง้ าน One Young World Summit 2015 ถือเป็นเวทีประชุมที่สาคัญระดับโลกของกลุ่ม
ผู้นารุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี โดยหัวข้อการประชุมเป็นการหารือประเด็นปัญหาระดับโลก
ที่มีความเป็นปัจจุบันและเร่งด่วนซึ่งเป็นที่จับตาของสาธารณชน
การสนับสนุน
จาก TCEB:
2016 © TCEB COPYRIGHT
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ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์:

ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก:
ผลประโยชน์อื่นๆ:

2016 © TCEB COPYRIGHT

1. ผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ 1,300 คน
2. รายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าร่วมต่างชาติประมาณ 66.34 ล้านบาท
3. ความคุ้มค่าในการสนับสนุนงานประชุม(ROI) = 26.53 เท่า
1. เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น โรงแรม และ
การบริการรถรับส่ง
2. เป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการ
นาผู้ เข้าร่ว มประชุ มเยี่ย มชมสถานที่ท่ อ งเที่ ยวต่ างๆ เช่นวัดโพธิ์
พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด บ้านจิมทอมสัน ย่านเยาวราช ค่ายมวย
ไทย เป็นต้น

- ง-12-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Exhibition: International
1. Food ingredients Asia 2011 ภายใต้โครงการ The Next Best Shows
อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมส่วนประกอบอาหาร
เจ้าของงาน: บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
รายละเอียด
Food Ingredients Asia 2011 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2011 ณ ศูนย์ประชุม
งาน:
แห่งชาติสิริกิติ์ เป็นมหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติสาหรับอุตสาหกรรมส่วนประกอบของอาหารที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดโดย บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) โดยงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม 30
ประเทศจากทั่วโลกและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนทั้งสิ้นประมาณ 7,158 คน โดยเป็นชาวต่างชาติ
2,070 คนและคนไทยประมาณ 5,088 คน
การสนับสนุน งบประมาณการสนับสนุนในแบบ matching fund ซึ่งจัดสรรสาหรับกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
จาก TCEB:
กิจกรรมเดิมที่ทางผู้จัดงาน ได้จัดขึ้นตามปกติ อาทิ
1. การสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มประเทศในอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่า
เดินทางในประเทศ
2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์งานในสื่ อสิ่ งพิมพ์ในประเทศกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้การสนับสนุนเป็น
อัตราส่วน 30%
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. จานวนผู้ เข้าร่ว มชมงาน (visitor) จากต่างประเทศเพิ่ม ขึ้น จากปี
2009 ร้อยละ 63.27 เป็น 2,070 คน
2. จานวนบริษัทผู้ออกร้าน (exhibitor) จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปี
2009 ร้อยละ 83.47 เป็น 96 บริษัท
3. จานวนพื้นที่ (Net Space) เพิ่มขึ้นจากปี 2009 ร้อยละ 64.70 เป็น
1,250 net space
4. จานวนผู้ เข้า ร่ว มงานจากต่า งประเทศ (Overseas participants)
เพิ่มขึ้นจากปี 2009 ร้อยละ 76.47 เป็น 897 คน
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก: 1. มูลค่าการซื้อขายในงาน 1,000 ล้านบาท
ผลประโยชน์อื่นๆ:
1. เพื่อเพิ่มจานวนผู้เข้าร่ว มงานจากต่างประเทศอันจะเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการเติบโตของงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสและ
จานวนการเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้กับงาน
2. เพื่อเป็นการดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนเข้าร่วมงานซึ่งจะเป็นการ
ขยายโอกาสทางการค้าและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าการซื้อ
ขายภายในงาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของงานและเพิ่มศักยภาพ
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ทางการแข่งขันให้กับงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้น ในประเทศ
ไทย
2. TFBO&TRAFS 2011 ภายใต้โครงการ The Next Best Shows
อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหาร
เจ้าของงาน: บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จากัด
รายละเอียด
งาน TFBO & TRAFS 2011 เป็ น งานเกี่ ย วกั บ มหกรรมเฟรนไชส์ ป ระจาภาคพื้ น เอเชี ย
งาน:
จั ด โดย บริ ษั ท กวิ น อิ น เตอร์ เ ทรด จากั ด ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2012 ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนทั้งสิ้นประมาณ
18,634 คน โดยเป็นชาวต่างชาติ 357 คนและคนไทยประมาณ 18,277 คน
การสนับสนุน งบประมาณการสนับสนุนในแบบ matching fund ซึ่งจัดสรรสาหรับกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
จาก TCEB:
กิจกรรมเดิมที่ทางผู้จัดงาน ได้จัดขึ้นตามปกติ อาทิ
1. กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ทั้งนี้การสนับสนุนเป็นอัตราส่วน
30%
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. จานวนผู้เข้าร่วมชมงาน (visitor) เพิ่มขึ้นจากปี 2010 ร้อยละ 67.39
เป็น 18,634 คน
2. จานวนบริษัทผู้ออกร้าน (exhibitor) จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปี
2009 ร้อยละ 253.33 เป็น 38 บริษัท
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก: 1. มูลค่าการซื้อขายในงานมากกว่า 200 ล้านบาท
ผลประโยชน์อื่นๆ:
3. VIV Asia 2011
อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเกษตร
เจ้าของงาน: บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จากัด
รายละเอียด
งาน VIV Asia เป็นงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเกษตร จัดทุกๆ 2 ปี วันที่ 9-11
งาน:
มีนาคม และถือเป็นงานแสดงสินค้ามีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศมากที่สุด จัดที่ศูนย์การแสดง
สินค้าไบเทค โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 22,000 คนจาก 93 ประเทศโดยประมาณ โดยผู้เข้าร่วมออก
งานแสดงสินค้า ประมาณ 650 บริษัท
การสนับสนุน โครงการสนับสนุนพิเศษภายใต้งบไทยเข้มแข็งให้กับงานแสดงสินค้าที่มีขนาดใหญ่เป็นที่หนึ่งในแต่ละ
จาก TCEB:
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มขีดการแข่งขันให้งานเติบโตและเป็นที่
หนึ่งในภูมิภาค โดยเป็นการสนับสนุนโดยการให้งบทากิจกรรมการตลาดเพิ่มเติมจากงบประมาณปกติ
อาทิเช่น
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1. กิจกรรม hosted buyer
2. กิจกรรม สร้างเครือข่ายสมาคมต่างๆในอาเซียน
3. กิจกรรมงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าชมงานจากต่างชาติ
โดยบริษัทที่จะขอรับการสนันสนุนภายใต้โครงการ Better the Best ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น
ดังนี้
1. ปัจจัยลักษณะงานตามมาตรฐาน สมาคมจัดงานแสดงสินค้าโลก ( UFI )
2. กาหนดให้มีการประเมินโดยบริษัทที่ได้รับการอนุมัติในความเป็นมืออาชีพจากสมาคมจัดงาน
แสดงสินค้าโลก ( UFI)
3. สนับสนุนงานที่เป็น regional show โดยเป็นงานที่จานวนเข้าชมงานจากต่างประเทศอย่าง
ต่า 10%
4. เป็นงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นวาระแห่งชาติ ( National Agenda)
4. งาน regional show ที่จัดในประเทศไทยมากกว่า 5 ปี และมีแผนการตลาดในการจัดงานใน
ประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อย โดยมีสัดส่วนของผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ
10% ของผู้เข้าชมงานทั้งหมด
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. จานวนผู้เข้าร่วมชมงานต่างชาติ 11,060 คน
2. จานวนต่างชาติที่เข้าร่วมงาน 16,264 คน
3. จานวนพื้นที่การจัดแสดงงานในส่วนของต่างชาติ จานวน 11,738
ตรม
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก: 1. มูลค่าการซื้อขายในงาน 11,738 ล้านบาท
ผลประโยชน์อื่นๆ:

1. จานวนนัดการทาการเจรจาธุรกิจจานวน 80 บริษัท

4. Food Ingredient Asia 2015
อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร
เจ้าของงาน: บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
รายละเอียด
Food Ingredients Asia 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2015 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
งาน:
การประชุมไบเทค เป็นมหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติสาหรับอุตสาหกรรมส่วนประกอบของ
อาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดโดย บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม จาก
ทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นชาวต่างชาติ 3,786 คนและมีผู้เข้าชมงานที่เป็นคนไทยประมาณ
10,556 คน
การสนับสนุน โครงการสนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์การสนับสนุนงานแสดงสินค้านานาชาติที่ขอรับจาก สสปน. ครั้ง
จาก TCEB:
ที่ 2 เป็นต้นไป (Upgrade show) โดยมุ่งเน้นให้ทากิจกรรมการตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ใน 5 กิจกรรม ดังนี้
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1 การจัดงานแถลงข่าวในต่างประเทศ
2 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
3 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์งานในสื่อต่างประเทศ
4 การประชุมกลุ่มย่อยในต่างประเทศ
5 การเชิญผู้ซื้อต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานที่ประเทศไทย
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1 จานวนของผู้เข้าชมงาน 2,218 คน
2 จานวนผู้แสดงงาน 1,568 คน
3 จานวนบริษัทเข้าร่วม 650 บริษัท
4 การเข้าร่วมงานของต่างชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็น
เงิน 410.35 ล้านบาท
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก: 1. มูลค่าการซื้อขายในงานประมาณ 1,000 ล้านบาท
ผลประโยชน์อื่นๆ:
1. เพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศอันจะเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการเติบโตของงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสและจานวน
การเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้กับงาน
2. ดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนเข้าร่วมงานซึ่งจะเป็นการขยายโอกาส
ทางการค้าและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าการซื้อขายภายใน
งาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของงานและเพิ่มศักยภาพทางการ
แข่งขันให้กับงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย
3. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดงานในต่างประเทศเพื่อดึง
ผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานเติบโตและแข็งแรงในเวทีระดับภูมิภาค
5. Assembly & Automation 2016 ภายใต้โครงการ ASEAN Rising Tradeshow
อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการประกอบชิ้นส่วน เครื่องกลไกและออโตเมชั่น
เจ้าของงาน: Reed Tradex Co., Ltd
รายละเอียด
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการประกอบชิ้นส่วน เครื่องกลไกและออโตเมชั่น จัดทุกปี
งาน:
ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน ที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค
การสนับสนุน โครงการสนับสนุนเพิ่มเติมสาหรับงานแสดงสินค้าที่มีขนาดต่ากว่า 10,000 ตรม และสงวนสิทธิ์ให้กับ
จาก TCEB:
บริษัทไทย ที่เป็นสมาชิกสมาคมการค้าไทยเท่านั้น โดยรูปแบบการให้การสนับสนุน คือ งบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อทาการตลาดในประเทศอาเซียนเท่านั้น อาทิเช่น
1. การเชิญ buyer จาก ASEAN
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2. การเชิญ Influencer ในธุรกิจที่จะช่วยดึงดูดผู้ซื้อหรือผู้ขายเข้ามาที่งาน
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. จานวนผู้เข้าร่วมชมงานจากต่างประเทศ (visitor) 517 คน
2. ยอดผู้เข้าชมงานจากประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น 30 %
3. จานวนบริษัทผู้ออกร้านจากต่างประเทศ (exhibitor) 25 บริษัท
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก: 1. มูลค่าการซื้อขายในงาน xxx ล้านบาท
2. สามารถบรรลุเป้าหมายของการดึงกลุ่มผู้ซื้อเพิ่มเติมได้จานวน 100
คน จาก ASEAN ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในการขยายฐานของผู้
ซื้อเพื่อเข้าชมงาน
ผลประโยชน์อื่นๆ:
1. สร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษที่ชื่อว่า “Referral Marketing Program”
(Incentive for Buyers) เพื่ อ ดึ ง เอากลุ่ ม ผู้ ซื้ อ ที่ มี ศั ก ยภาพให้ เ ข้ า
ร่วมงาน
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Convention: Domestic
1. Thailand Competitiveness Conference 2015
อุตสาหกรรม:
เจ้าของงาน: สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
รายละเอียด
งานประชุม Thailand Competitiveness Conference 2015 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17
งาน:
กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักในการมุ่งเน้นเพื่อสร้างความตระหนัก ทาความเข้าใจ และนาเสนอความคืบหน้าใน
การแข่งขันของประเทศอย่างถูกต้อง ซึ่งจะนาไปสู่การถ่ายถอดความรู้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาประเทศในทุกภาคส่วนต่อไป
การสนับสนุน
จาก TCEB:
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์:
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก:
ผลประโยชน์อื่นๆ:
1. สามารถเผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย นความรู้ ค วามสามารถด้ า นการ
แข่งขันของประเทศ รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันของโลก เพื่อให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รั บ ไป
ปรั บ ใช้ ใ นการสร้ า งแนวทางในการพั ฒ นาความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร
2. เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับฟังแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้ภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถร่วมมือในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมดังกล่า ว และเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอื่นต่อไป
3. สามารถสร้ า งความตระหนั ก และกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาใน
ประเด็นที่เป็นพื้นฐานสาคัญของความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ได้ แ ก่ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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2. โครงการอบรมสัมมนา “การสร้างองค์ความรู้ ด้วยการบวนการคิด”
อุตสาหกรรม: สมาคมวิชาชีพ
เจ้าของงาน: สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขต 3 จังหวัดสงขลา
รายละเอียด
โครงการอบรมสัมมนา “การสร้างองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการคิดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20
งาน:
ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมไดอิชิ จังหวัดสงขลา และระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม
เซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ในการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับแนวทางอิสลาม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ และสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละพื้นที่
การสนับสนุน 1. การสนับสนุนเป็นเงิน วงเงิน 120,000 บาท
จาก TCEB:
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. จานวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 600 คน
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก:
ผลประโยชน์อื่นๆ:
1. สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยกระบวนการคิ ด ให้ แ ก่ ค รู อ าจารย์
นักวิชาการการศึกษาในพื้นที่
2. สามารถสร้างความรู้ให้กับผู้บริหารและครู ในการจัดการการศึกษา
ให้ ส อดคล้ องกับแนวทางอิส ลาม การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
3. สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
4. สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง
3. การจัดอบรมสัมมนาและประชุมใหญ่ โรตารีสากล (อบรมนายกรับเลือกภาคปี 2559-60, งานประชุมใหญ่
ประจาปีภาค 3360 โรตารีสากล)
อุตสาหกรรม: องค์กรไม่แสวงหากาไร
เจ้าของงาน: มูลนิธิภาคโรตารีไทย
การจัดอบรมสัมมนานายกรับเลือกภาคปี 2559-60 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียด
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
งาน:
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงมิตรภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ ซึ่งจะมีนายกรับเลือก ผู้นาการอบรม และแขกผู้มีเกียรติจากทั่วประเทศ
การจัดงานการประชุมใหญ่ประจาปีภาค 3360 โรตารีสากล ปี 2558-2559 จัดขึ้นในระหว่างวันที่
26-27 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
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การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ ซึ่งจะมีมวลมิตรโรแทเรียน ผู้นาการอบรม แขกผู้มี
เกียรติจากทั่วประเทศ
1. ให้การสนับสนุนเป็นเงิน รวม 2 กิจกรรม วงเงิน 332,000 บาท

การสนับสนุน
จาก TCEB:
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์:
ผลประโยชน์อื่นๆ:
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1.
2.
1.
2.

ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 950 คน
มีรายได้หมุนเวียนในประเทศ xxx บาท
ให้ความรู้ผู้นาในการทาหน้าที่นายกสโมสรโรตารีในปี 2559-60
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรุ้ ในการเป็นผู้นาในการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. เป็นการเสริมสร้างมิตรภาพ และเครือข่ายในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อนและหลังการอบรมสัมมนา
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Exhibition: Domestic
1. Food & Hotelex @ Khon Kaen 2014
อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมส่วนประกอบอาหาร
เจ้าของงาน: บริษัท เอกซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จากัด
รายละเอียด
มีกาหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2557 ณ ขอนแก่นฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น โดย
งาน:
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม
เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและโรงแรมของภาคอีสาน เพื่อรองรับ
การเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันการ
ปรุงอาหาร การประกวดความสามารถทางวิชาชีพโรงแรม การจัดอบรมสัมมนาวิชาการ การจัดงาน
แสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและการโรงแรม
การสนับสนุน งบประมาณการสนับสนุนทางด้านการประชาสัมพันธ์งาน เนื่องจากเป็นการจัดงานครั้งแรก ทีเส็บจึง
จาก TCEB:
สนับสนุนให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในท้องของถิ่น และจังหวัดรอบข้าง เพื่อสร้างการรับรู้ การมีส่วน
ร่วมทั้งของกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรม คณะกรรมการไมซ์ซิตี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ทั่วไป
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. จานวนผู้เข้าร่วมชมงาน (visitor) ปี 57 8,000 คน
2. จานวนบริษัทผู้ออกร้าน (exhibitor) ปี 57 64 บริษัท (119 บูธ)
3. จานวนพื้นที่ออกบูธแสดงสินค้า (Net Space) ปี 57 1,071 ตร.ม.
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก: 1. มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในงาน ปี 57 80 ล้านบาท
ผลประโยชน์อื่นๆ:
1. การตื่นตัวของผู้ประกอบการในเมืองขอนแก่น และภูมิภาคอีสาน
เช่น โรงแรม ร้านอาหาร Professional Chef รวมถึงภาคการศึกษา
ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ด้านธุรกิจงานแสดงสินค้า
2. การสร้างงานใหม่ และสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง เป็นงาน
แสดงสินค้าประจาจังหวัดและภูมิภาคต่อไป
3. เป็ น งานแสดงสิ น ค้ า ส าคั ญ ของจั ง หวั ด ที่ ทุ ก คนในวงการ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งใน จ.ขอนแก่นและภาคอีสาน
ให้การยอมรับ และตั้งตารอคอยที่จะเข้าร่วมงานเป็นประจาทุกปี
4. มีพัฒนาการของงานเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งจานวนผู้เข้าร่วมงาน ผู้ออกบูธ
แสดงสินค้า กิจกรรมต่างๆที่เป็ นประโยชน์ภายในงาน (ปัจจุบัน จัด
มาแล้ ว 2 ครั้ ง คื อ ปี 2557 – 2558 และจะจั ด อี ก ครั้ ง ปลายปี
2559)
2. E – Sarn Book Fair 2013 (2013-2015)
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อุตสาหกรรม:
เจ้าของงาน:
รายละเอียด
งาน:

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานแสดงสินค้าด้านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือเรียน หนังสือนิยาย และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ด้านศูนย์
ประชุมจัดไว้เพื่อจาหน่ายหนังสือ รวมถึงกิจกรรมการแสดงบนเวที ส่วนด้านล่างจะมีร้านค้าจัด
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และจาหน่ายหนังสือบางส่วนเพิ่มเติม สาหรับการอบรมจะใช้ห้องชั้น 1
ของศูนย์ประชุมฯ เป็นสถานที่จัดอบรม
การสนับสนุน งบประมาณสนับสนุน (ซึ่งแต่ละปี จะต่างกัน ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด)
จาก TCEB:
1. สนับสนุนค่าพื้นที่ ในการจัดงาน เพื่อช่วยผู้ประกอบการ
2. สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ อบรมสัมมนา และการจัดกิจกรรมนักเขียนบนเวที
3. สนับสนุนค่าวิทยากร เช่น ค่าที่พัก ค่ารับรอง เป็นต้น
ผลการจัดงาน: ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์: 1. จานวนผู้เข้าร่วมชมงาน (visitor) ปี 58
2. จานวนบริษัทผู้ออกร้าน (exhibitor) ปี 58
ผลต่ออุตสาหกรรมหลัก:
ผลประโยชน์อื่นๆ:
-
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ภาคผนวก จ: กฎระเบียบ กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์
1. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 569)พ.ศ.
2556
2. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 503) พ.ศ.
2553
3. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 482) พ.ศ.
2552
4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 179) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่า
ห้องสัมมนา และค่าห้องพักที่ใช้ในการอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ
5. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 251) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่า
อบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ
6. พระราชกาหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530
7. หลักเกณฑ์การนาเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
และหลักเกณฑ์การยกเว้นอากรการนาเข้า
8. พระราชบัญญัติการทางานของ คนต่างด้าว พ.ศ. 2551
9. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ซี่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128 ตอนพิเศษ 42 วันที่ 11
เมษายน 2554
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โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

1. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 569) พ.ศ.
2556
พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๖๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
-------------------พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่
ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวางหรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ บางกรณี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๖๙) พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้เป็นจานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่า
ก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออ
กร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐแสดงว่า
ได้เข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศจริง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

2. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 503) พ.ศ.
2553
พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
-------------------------------------พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บาง
กรณี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๓) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้เป็นจานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่า
ก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออ
กร้าน งานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศสาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าได้เข้าร่วมงานจริง
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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3. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 482) พ.ศ.
2552
พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
--------------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสาหรับเงินได้เป็นจานวน
ร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนาและค่าห้องพักในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ
ให้แก่ลูกจ้าง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓(๑) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๒) พ.ศ. ๒๕๕๒"
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้เป็นจานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา
และค่าห้องพักในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง เป็น
เวลาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังลงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 179) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่า
ห้องสัมมนา และค่าห้องพักที่ใช้ในการอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๙)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนาและค่าห้องพักในการอบรมสัมมนาของลูกจ้าง
ภายในประเทศ
---------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนาและค่าห้องพักในการอบรมสัมมนาของ
ลูกจ้างภายในประเทศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ลูกจ้างของตน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องจัดทาโครงการ
การอบรมสัมมนาโดยมีหลักฐานเอกสารประกอบโครงการ เพื่อประโยชน์ในการแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ข้อ ๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาตามข้อ ๑ หมายถึงเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา
หรือค่าห้องสัมมนาและห้องพัก เฉพาะการอบรมสัมมนาและห้องพักภายในประเทศ ทั้งนี้ ห้องสัมมนาและ
ห้องพักอาจไม่อยู่ในสถานประกอบการเดียวกันก็ได้ แต่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับการอบรมสัมมนาในคราวเดียวกัน
นั้น
ค่าห้องสัมมนาตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการห้องสัมมนาเรียกเก็บเป็น
ค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการใช้ห้องสัมมนาตามปกติทางการค้า
ข้อ ๓ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องจัดให้มีการอบรมสัมมนาให้เสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และต้องมิใช่การฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วินัย วิทวัสการเวช
(นายวินัย วิทวัสการเวช)
อธิบดีกรมสรรพากร
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5. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 251) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่า
อบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๑)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ
---------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ค่าห้องสัมมนา” หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการห้องสัมมนาเรียกเก็บเป็นค่าอาหารและ
เครื่องดื่มจากการใช้ห้องสัมมนาตามปกติทางการค้า
“รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนา” หมายความถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการ ค่าวิทยากร
และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอบรมสัมมนา เช่น ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่า
บันทึกภาพและเสียง และค่าจัดทาสื่อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในการฝึกอบรม
ข้อ ๒ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดให้มีการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ลูกจ้างของตน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องจัดทาโครงการ
การอบรมสัมมนาโดยมีหลักฐานเอกสารประกอบโครงการ เพื่อประโยชน์ในการแสดง ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ข้อ ๓ การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่า
ห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ จะต้องเป็นกรณีที่บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว
ข้อ ๔ กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนานั้น จะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า ผู้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากนายทะเบียน
ข้อ ๕ ค่าห้องสัมมนาหรือค่าห้องสัมมนาและห้องพัก ในการจัดอบรมสัมมนาตามข้อ ๓ หมายถึง
เฉพาะการอบรมสัมมนาและห้องพักภายในประเทศ ทั้งนี้ ห้องสัมมนาและห้องพักอาจไม่อยู่ใน สถาน
ประกอบการเดียวกันก็ได้ แต่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับการอบรมสัมมนาในคราวเดียวกันนั้น
ข้อ ๖ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๓ ต้องไม่ใช้สิทธิ ยกเว้น
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ภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๗)
พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
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6. พระราชกาหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530
พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530
--------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 157 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกาหนดนี้เรียกว่า "พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530"
มาตรา 2* พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
*[รก.2530/276/1พ./31 ธันวาคม 2530]
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503
(2) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
(3) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504
(4) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2504
(5) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505
(6) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2505
(7) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2505
(8) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2506
(9) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2506
(10) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506
(11) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2506
(12) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
(13) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2507
(14) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2508
(15) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2508
(16) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2509
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(17) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2509
(18) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2510
(19) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2510
(20) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2510
(21) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2511
(22) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2511
(23) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2511
(24) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2511
(25) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2511
(26) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2512
(27) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2513
(28) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 57 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
(29) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 104 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2515
(30) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 172 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(31) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 278 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
(32) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 363 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(33) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2516
(34) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2516
(35) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2517
(36) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517
(37) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2518
(38) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2519
(39) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2520
(40) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2520
(41) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2520
(42) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2520
(43) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2520
(44) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2521
(45) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2521
(46) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2521
(47) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2521
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(48) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2522
(49) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522
(50) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2522
(51) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2522
(52) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2523
(53) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2524
(54) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2525
(55) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2526
(56) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2527
(57) พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2528
มาตรา 4 ของที่นาหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ให้เรียกเก็บและเสีย
อากรตามที่กาหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกาหนดนี้ ในการคานวณเงินอากรที่ต้องเสียหรือจ่ายคืน
แต่ละรายการ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง
มาตรา 5 ของใดที่ระบุอัตราอากรทั้งตามราคาและตามสภาพให้เสียอากรในอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
มาตรา 6 ถ้าอธิบดีกรมศุลกากรเห็นว่ามีการหลีกเลี่ยงอากรที่พึงเก็บแก่สิ่งที่สมบูรณ์แล้ว โดยวิธีนาสิ่ง
นั้นเข้ามาเป็นส่วน ๆ ต่างหากจากกัน จะเป็นในวาระเดียวกันหรือต่างวาระกันก็ดี ก็ให้เรียกเก็บอากรส่วนนั้น ๆ
รวมกันในอัตราที่ถือเสมือนว่าเป็นสิ่งที่ได้ประกอบมาสมบูรณ์แล้ว
มาตรา 7 การสาแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกนั้นมิให้ถือว่าบริบูรณ์
นอกจากจะสาแดงประเภทของและเกณฑ์ปริมาณที่ต้องใช้ในการเก็บอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่จาแนก
และกาหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกาหนดนี้
มาตรา 8 ของที่ต้องเสียอากรตามสภาพนั้น
(1) ถ้าเป็นของประเภทอาหารที่บรรจุภาชนะโดยมีของเหลวหล่อเลี้ยงด้วยเพื่อประโยชน์ในการถนอม
อาหาร น้าหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์คานวณอากรให้ถือเอาน้าหนักแห่งของรวมทั้งของเหลวที่บรรจุในภาชนะนั้น
(2) ถ้าบรรจุในหีบห่อหรือภาชนะใด ๆ เพื่อจาหน่ายทั้งหีบห่อหรือภาชนะ และมีเครื่องหมายหรือป้าย
แสดงปริมาณแห่งของติดไว้ที่หีบห่อหรือภาชนะนั้น เพื่อประโยชน์ในการคานวณอากร อธิบดีกรมศุลกากรจะ
ถือว่าหีบห่อหรือภาชนะนั้น ๆ บรรจุของตามปริมาณดังที่แสดงไว้ก็ได้
มาตรา 9 ของที่ต้องเสียอากรตามราคานั้น อธิบดีกรมศุลกากรจะประกาศเป็นครั้งคราวก็ได้ว่า ราคา
ในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยสาหรับของประเภทหนึ่งประเภทใดกาหนดเป็นเงินเท่าใด ให้ถือราคาเช่นว่านี้เป็น
เกณฑ์ประเมินเงินอากรในประเภทของที่ประกาศนั้นแทนราคาอันแท้จริงในท้องตลาดนับตั้งแต่วันประกาศเป็น
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ต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการประกาศ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรค
หนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 10 ของใดซึ่งในเวลานาเข้าได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรเพราะเหตุที่นาเข้ามาเพื่อใช้เองโดย
บุคคลมีสิทธิเช่นนั้น หรือเพราะเหตุที่นาเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดที่กาหนดไว้โดยเฉพาะ ถ้าหากของนั้นได้
โอนไปเป็นของบุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือได้นาไปใช้ในการอื่นนอกจากที่กาหนดไว้
หรือสิทธิที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลง ของนั้นจะต้องเสียอากรโดยถือสภาพของของ ราคา และ
อัตราอากรที่เป็นอยู่ในวันโอนหรือนาไปใช้ในการอื่น หรือวันที่สิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลงเป็น
เกณฑ์ในการคานวณอากร สาหรับกรณีที่ได้รับลดหย่อนอากร ให้เสียอากรเพิ่มจากที่ได้เสียไว้แล้วให้ครบถ้วน
ตามจานวนเงินอากรที่จะพึงต้องเสียทั้งหมดในเมื่อได้คานวณตามเกณฑ์เช่นว่านั้น ทั้งนี้ ให้แจ้งขอชาระอากร
หรืออากรเพิ่มต่อกรมศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ได้นาของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ความรับผิดในอันจะต้องชาระอากรหรืออากรเพิ่มเกิดขึ้น และต้องชาระ ณ ที่ทาการศุลกากรซึ่งกรม
ศุลกากรกาหนดให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจานวนเงินอากรหรืออากรเพิ่มอันจะพึงต้อง
ชาระ ถ้ามิได้มีการปฏิบัติเช่นว่านั้น ให้ถือว่าของนั้นได้นาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงการเสียอากร
แต่มิให้นามาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 มาใช้บังคับในกรณีที่ของนั้น
ได้โอนไปโดยสุจริต การชาระอากรหรืออากรเพิ่มตามความในวรรคแรก ให้เป็นความรับผิดของผู้โอนของนั้นไป
เป็นของบุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรได้นา
หรือยินยอมให้นาของนั้นไปใช้ในการอื่น หรือผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสิทธิลงในขณะเป็น
เจ้าของ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรถึงแก่ความตายในขณะเป็น
เจ้าของ ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาท แล้วแต่กรณีเป็นผู้รับผิดชาระอากรหรืออากรเพิ่ม โดยให้แจ้งขอชาระ
อากรหรืออากรเพิ่มภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รู้ว่าของนั้นผู้ตายได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร บทบัญญัติว่า
ด้วยความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรหรืออากรเพิ่มตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ของนั้นนาเข้าโดย
กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถ้ามีการจาหน่ายของนั้นจะต้องส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หัก
รายจ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดให้
ของบางประเภทหรือบางชนิดซึ่งบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรนาเข้ามาเพื่อใช้เอง หรือของ
บางประเภทหรือบางชนิดที่นาเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ที่กาหนดไว้โดยเฉพาะตามความในวรรคหนึ่ง ได้รับ
ยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรานี้ โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ การประกาศให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 11 ของใดซึ่งในเวลานาเข้าได้รับยกเว้นอากรโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งกลับออกไปภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ถ้าภายในระยะเวลาที่กาหนดนั้น ของนั้นได้โอนไปเป็นของบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้น
อากหากนาของนั้นเข้ามาเองหรือได้นาไปใช้ประโยชน์ที่กฎหมายกาหนดให้ได้รับยกเว้นอากรในการนาเข้าโดย
ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งกลับออกไป ให้ของนั้นหลุดพ้นจากเงื่อนไขดังกล่าว แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
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กฎหมายกาหนดไว้สาหรับของที่ได้รับยกเว้นอากรเพราะนาเข้าโดยบุคคลที่มีสิทธิหรือเพราะนาเข้าเพื่อใช้
ประโยชน์ที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าของนั้นได้นาเข้าโดยผู้รับโอนหรือเพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวตั้งแต่
เวลาที่โอนหรือนาไปใช้ประโยชน์นั้น
มาตรา 12 เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศหรือเพื่อความผาสุกของประชาชนหรือเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอานาจ
ประกาศลดอัตราอากรสาหรับของใด ๆ จากอัตราที่กาหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือยกเว้นอากรสาหรับ
ของใด ๆ หรือเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสาหรับของใด ๆ ไม่เกินร้อยละห้าสิบของอัตราอากรที่กาหนดไว้ใน
พิกัดอัตราศุลกากรสาหรับของนั้น ทั้งนี้ โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ การประกาศ
การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 13 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นว่าของใดที่นาเข้ามาเป็นของที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากประเทศหรือบุคคลใดโดยวิธีอื่นนอกจากการคืนหรือชดเชยเงินค่าภาษีอากร อันก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเกษตรหรือการอุตสาหกรรมในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอานาจประกาศให้เรียกเก็บอากรพิเศษแก่ของนั้นในอัตราตามที่เห็นสมควร
นอกเหนือไปจากอากรที่พึงต้องเสียตามปกติ แต่อากรพิเศษที่เรียกเก็บนี้จะต้องไม่เกินจานวนที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเห็นว่าได้มีการช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้น การประกาศ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ
ในวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 14* เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์แก่
การเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอานาจ
ประกาศยกเว้น ลดหรือเพิ่มอากรจากอัตราที่กาหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือประกาศเรียกเก็บอากร
ตามอัตราที่กาหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร สาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากประเทศที่ร่วมลงนามหรือลักษณะ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ จะกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ การ
ประกาศ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
*[มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537]
มาตรา 15 อธิบดีกรมศุลกากรมีอานาจตีความในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกาหนดนี้โดยวิธีออก
ประกาศแจ้งพิกัดอัตราศุลกากร การตีความตามวรรคหนึ่ง มิให้มีผลย้อนหลัง การตีความให้ถือตามหลักเกณฑ์
การตีความพิกัดอัตราศุลกากรในภาค 1 ท้ายพระราชกาหนดนี้ ประกอบกับคาอธิบายพิกัดศุลกากรระบบฮาร์
โมไนซ์ของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรที่จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งคณะมนตรีความ
ร่วมมือทางศุลกากร ซึ่งทาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2493 และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว
แล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
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มาตรา 16 บรรดาบทกฎหมายที่ถูกยกเลิกตามมาตรา 3 แห่งพระราชกาหนดนี้ ให้ยังคงใช้บังคับ
ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บอากรที่ค้างชาระ หรือที่พึงชาระหรือในการคืนอากรก่อนวันที่พระราชกาหนด
นี้ใช้บังคับ
มาตรา 17 บรรดาประกาศหรือคาสั่งที่ออกตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกตามมาตรา 3 แห่งพระราช
กาหนดนี้ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชกาหนดนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้
มีประกาศหรือคาสั่งที่ออกตามพระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ
มาตรา 18 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกาหนดนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป.ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกาหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2503 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้พิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระ
ราชกาหนดดังกล่าวซึ่งนามาจากระบบพิกัดศุลกากรซึ่งเรียกว่า CCCN ล้าสมัย ขาดรายละเอียดและความชัด
แจ้ง ซึ่งเป็นผลเสียแก่การค้า การอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศ สมควรปรับปรุงพระราชกาหนด
ดังกล่าวเสียใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนาหลักการและโครงสร้างการจาแนกประเภท
พิกัดสินค้า ซึ่งเรียกว่าระบบฮาร์โมไนซ์อันเป็นระบบที่ชัดแจ้งกว่ามาใช้แทน และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึง
จาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการกาหนดอัตราศุลกากรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากรให้
รัฐบาลสามารถยกเว้น ลดหรือเพิ่มอากรจากอัตราที่กาหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือประกาศเรียกเก็บ
อากรตามอัตราที่กาหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อรองรับพันธกรณีต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก
ขององค์การการค้าโลกหรือที่ประเทศไทยจะร่วมลงนามหรือเข้าเป็นสมาชิกในอนาคต จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
[รก.2537/62ก./3/28 ธันวาคม 2537]
7. หลักเกณฑ์การนาเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
และหลักเกณฑ์การยกเว้นอากรนาเข้า
กรมศุลกากรได้ปรับปรุงระเบียบพิธีการนาเข้าและส่งออกเพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการ
จัดประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งยกเว้นอากรให้แก่ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการ
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ประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะนาสินค้าเข้ามายังประเทศไทย เป็นการ
ชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมหรือจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรม
ศุลกากรกาหนด
1. หลักเกณฑ์การนาเข้า -ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศ
1) ของที่นาเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด (ปกติไม่
เกิน 6 เดือน) ทั้งนี้ ผู้นาเข้าจะต้องทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากรโดยนาเงินสด
หรือหนังสือค้าประกันธนาคารมาวางไว้ต่อกรมศุลกากร ในกรณีที่สมควร อาจให้สถานทูต
ประเทศผู้นาเข้าเป็นผู้ค้าประกันให้ก็ได้
2) เมื่อผู้นาเข้าส่งของออกไปแล้วจะต้องนาหลักฐานการส่งออก เช่น สาเนาใบขนสินค้าขาออกที่
เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับรอง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าได้มีการส่งออกไปจริงเพื่อรับหลักประกัน
คืน
3) กรณีที่ผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด ผู้นาเข้าต้องชาระภาษี
อากร โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี
 กรณีผู้นาเข้าขอชาระค่าภาษีอากรก่อนวันที่สัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ทาไว้กับกรม
ศุลกากรจะหมดอายุ กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากรตามสภาพ ราคา และอัตรา
อากรที่เป็นอยู่ในวันนาเข้า รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมาย
 กรณีที่ผู้นาเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปจนพ้นอายุสัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ทาไว้ กรม
ศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันและทัณฑ์บน
2. หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรสาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
1) เป็นของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย
หรือของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้รับรอง หรือโดยหน่วยงาน
ของเอกชนซึ่งการประชุมนั้นเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาทางเศรษฐกิจทางสังคมหรือทางทคโนโล
ยีของประเทศ
2) เป็นของจาเป็นที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร บันทึกข้อมูลแบบพิมพ์ ของที่มี
มูลค่าแต่ละชิ้นเพียงเล็กน้อย และจัดทาจนเห็นได้ว่าเพื่อแจกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ของซึ่งเตรียมมา
โดยเฉพาะสาหรับใช้หมดสิ้นไปในการประชุม เช่น วัสดุที่ใช้ในการแสดง หรือทดลองประกอบการ
ประชุม และมีปริมาณพอสมควร
3) ของอื่นๆ นอกเหนือที่ระบุไว้ในข้อ (1) และ (2) ต้องส่งกลับออกไปภายใน 3 เดือนนับแต่วันนาเข้า
โดยผู้นาของเข้าต้องทาสัญญาประกันทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรตามเงื่อนไขที่กาหนด
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4) ผู้นาของเข้าจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และกฎหมายว่า
ด้วยข้อห้ามข้อกากัดในการนาของเข้ามาในราชอาณาจักร
5) ผู้ น าของเข้ายื่ น บั ญ ชีแสดงรายละเอียดและปริมาณดัง กล่ าวต่อส านั กงานศุล กากร หรือด่าน
ศุลกากรที่นาของเข้าเพื่อพิจารณาอนุญาตตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป
3. หลักเกณฑ์การยกเว้น อากรสาหรั บของที่นาเข้า มาชั่วคราวเพื่อใช้จัดงานแสดงสินค้า ระหว่า ง
ประเทศ
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 ของที่นาเข้ามาเป็นของใช้สิ้นเปลืองที่สามารถใช้หมดไปได้ในการจัดงาน
แสดงสินค้า เช่น สิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจก หรือของแถม ผู้นาเข้าจะต้องชาระอากรตามปกติ
4. เอกสารที่ผู้นาเข้าต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการนาเข้าสินค้าเพื่อจัดประชุมและจัดงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ
1) ใบขนสินค้าขาเข้า ประกอบด้วยต้นฉบับและสาเนา 1 ฉบับ
2) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill)
3) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
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 ซึ่ง
ควรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 ประเภทของที่นาเข้า
 วัตถุประสงค์การนาเข้า
 สถานที่และระยะเวลาในการจัดประชุมหรืองานแสดงสินค้า
 จานวนผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีการประชุมระหว่างประเทศ)
10) หนังสือรับรองของผู้จัดการประชุมและหนังสือรับรองของเจ้าของสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนาเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศ
1) ผู้นาเข้าหรือตัวแทนยื่นคาร้อง ใบขนสินค้า พร้อมเอกสารประกอบต่อฝ่ายเอกสิทธิ์และ
ส่งเสริมการลงทุน ส่วนการนาเข้า ณ สานักงานหรือด่านศุลกากรที่นาเข้า
2) กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ หากเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วจะออกเลขที่ใบขนสินค้า และกาหนดวงเงินค้าประกันสาหรับการนาเข้านั้น ๆ
3) ผู้นาเข้าหรือตัวแทนนาหลักประกัน (เงินสดหรือ ธนาคารค้าประกัน) ไปชาระที่ฝ่ายบัญชีและ
อากร
4) ผู้นาเข้าหรือตัวแทนนาหลักฐานการวางประกันไปแสดงต่อส่วนตรวจสินค้าเพื่อขอรับ
สินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
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8. พระราชบัญญัติการทางานของ คนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติ
การทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๕๑”
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
เฉพาะในฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต
(๒) บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล
(๓) ผู้แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติและทบวงการชานัญ
พิเศษ
(๔) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาทางานประจาอยู่กับบุคคลตาม (๑)
หรือ (๒) หรือ (๓)
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(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาล
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๖) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะการ
กีฬา หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่จะได้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(๗) บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยจะ
กาหนดเงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
“ทางาน” หมายความว่า การทางานโดยใช้กาลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือ
ประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตทางาน
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)
และ
มาตรา ๑๔ ให้ทางานที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๕
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการทางานของคนต่างด้าว
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การ
ทางานของคนต่างด้าว
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดี และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม
ข้อเสนอแนะของอธิบดีเพื่อออกใบอนุญาตและปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
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การทางานของคนต่างด้าว
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ งานใดที่คนต่างด้าวอาจทาได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยคานึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต้องการ
แรงงานต่างด้าวที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ จะกาหนดให้แตกต่างกันระหว่างคนต่างด้าวทั่วไปกับคน
ต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ก็ได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการจากัดจานวนคนต่างด้าวซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการที่จะ
เข้ามาทางานบางประเภทหรือบางลักษณะในราชอาณาจักร รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าวซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือ
ผู้ชานาญการที่จะเข้ามาทางานตามประเภทหรือลักษณะที่กาหนดในราชอาณาจักรก็ได้
ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกาหนด
และชาระค่าธรรมเนียมก่อนทาสัญญาจ้างไม่น้อยกว่าสามวันทาการ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสอง ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของค่าธรรมเนียมที่ต้อง
ชาระ

ส่วนที่ ๒
ใบอนุญาตทางาน
มาตรา ๙ ห้ามมิให้คนต่างด้าวทางานใดนอกจากงานตามมาตรา ๗ และได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อ
ทางานอันจาเป็นเเละเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทางานไม่เกินสิบห้าวัน แต่คนต่างด้าวจะทางานนั้นได้เมื่อได้มี
หนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
2016 © TCEB COPYRIGHT

- จ-20-

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ในการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะกาหนดเงื่อนไขให้คนต่างด้าวต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามแบบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
อธิบดีจะวางระเบียบเพื่อกาหนดแนวทางในการกาหนดเงื่อนไขตามวรรคสอง ให้นาย
ทะเบียนต้องปฏิบัติก็ได้
มาตรา ๑๐ คนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาทางานในกิจการ
ของตนในราชอาณาจักร จะยื่นคาขอรับใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวนั้นก็ได้
การขอรับใบอนุญาตแทนคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการอนุญาตนั้นต่อนาย
ทะเบียนพร้อมด้วยรายละเอียดที่อธิบดีกาหนดโดยเร็ว
เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในระหว่างรอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้คนต่างด้าวนั้นทางานไปพลางก่อนได้โดยได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ จนถึงวันที่นายทะเบียนแจ้งให้มารับใบอนุญาต
มาตรา ๑๓ คนต่างด้าวซึ่งไม่อาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ เพราะเหตุดังต่อไปนี้อาจ
ขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทางานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคานึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม
(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ
ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
(๒) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๓) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๕) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
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ประกาศตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ด้วยก็ได้
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลาเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
อาจได้รับอนุญาตให้ทางานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลา
หรือตามฤดูกาลที่กาหนดได้ ทั้งนี้ เฉพาะการทางานภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่องกับ
ท้องที่ดังกล่าว
คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะทางานตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางานชั่วคราว
พร้อมกับแสดงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางต่อนายทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ในการออกใบอนุญาต ให้นายทะเบียนระบุท้องที่หรือสถานที่ที่อนุญาตให้ทางาน ระยะเวลาที่อนุญาตให้ทางาน
ประเภทหรือลักษณะงาน และนายจ้างที่คนต่างด้าวนั้นจะไปทางานด้วย ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ความในมาตรานี้จะใช้บังคับกับท้องที่ใด สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติใด เพื่อทางานประเภท
หรือลักษณะใด ในช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาลใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๕ ลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)
และมาตรา ๑๔ เฉพาะงานที่กาหนดในกฎกระทรวง ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่ง
ลูกจ้างนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยให้นายจ้างมีหน้าที่หักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างนั้นและนาส่งเข้า
กองทุน
จานวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน การหักเงินค่าจ้าง และการนาส่งเงินค่าจ้างเข้ากองทุน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ กาหนดเวลา และอัตราตามที่กาหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้
จานวนและอัตราดังกล่าวจะกาหนดให้แตกต่างกันสาหรับลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวแต่ละสัญชาติก็ได้ โดย
คานึงถึงค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างแต่ละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับลูกจ้างซึ่งมีหลักฐานใบรับตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งแสดงว่า
ได้จ่ายเงินเข้ากองทุนครบถ้วนแล้ว หรือมีหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และลูกจ้างซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของนายทะเบียนว่าได้จ่ายเงินเข้ากองทุนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ เฉพาะลูกจ้างซึ่งยังไม่เคยได้รับเงินคืน
ตาม
มาตรา ๑๘ หรือยังไม่เคยถูกส่งกลับตามมาตรา ๒๐
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มาตรา ๑๖ เมื่อนายจ้างนาส่งเงินค่าจ้างของลูกจ้างผู้ใดเข้ากองทุนแล้ว ให้นายทะเบียนออก
ใบรับให้แก่นายจ้าง โดยในใบรับนั้นอย่างน้อยต้องระบุชื่อและเลขประจาตัวของลูกจ้างซึ่งถูกหักค่าจ้างจานวน
เงินที่นาส่ง และจานวนเงินค้างส่ง และให้นายจ้างมอบใบรับให้แก่ลูกจ้างนั้นไว้เป็นหลักฐาน
เมือ่ ลูกจ้างถูกหักเงินค่าจ้างเพื่อนาส่งเข้ากองทุนครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนออกหนังสือ
รับรองให้แก่ลูกจ้างนั้นเพื่อเป็นหลักฐาน
ในกรณีที่หนังสือรับรองตามวรรคสอง สูญหายหรือเสียหาย ลูกจ้างมีสิทธิขอรับใบแทนจาก
นายทะเบียน
การออกใบรับตามวรรคหนึ่ง การออกหนังสือรับรองตามวรรคสอง และการออกใบแทนตาม
วรรคสาม ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ นายจ้างซึ่งไม่นาส่งเงินค่าจ้างตามมาตรา ๑๕ เข้ากองทุนหรือนาส่งไม่ครบถ้วน
ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นาส่งหรือนาส่งไม่ครบ
มาตรา ๑๘ ลูกจ้างซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยค่าใช้จ่ายของตนเองมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าจ้างของตนที่ถูกหักและนาส่งเข้ากองทุนคืน โดยยื่นคาร้องขอคืนต่อนายทะเบียน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่
ตนจะต้องผ่านเพื่อกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือมีหนังสือแจ้งการขอคืนไปยังนายทะเบียน
การขอคืนเงินค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง ลูกจ้างต้องแนบหลักฐานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งใน
กรณียังส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบถ้วน หรือหลักฐานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองในกรณีส่งเงินเข้า
กองทุนครบถ้วนแล้ว
ให้นายทะเบียนมีหน้าที่คืนเงินค่าจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ลูกจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาร้องหรือหนังสือแจ้งการขอคืน แล้วแต่กรณี ในกรณีที่นายทะเบียนคืนเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเมื่อพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนคืนเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบ
กาหนดสามสิบวันดังกล่าวจนถึงวันที่นายทะเบียนคืนเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
การคืนเงินค่าจ้างและดอกเบี้ยตามมาตรานี้จะคืนเป็นเงินสด หรือเช็คระบุชื่อลูกจ้าง หรือโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๑๙ ลูกจ้างซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ถ้ามิได้ขอรับ
เงินค่าจ้างของตนที่ถูกหักและนาส่งเข้ากองทุนคืนตามมาตรา ๑๘ ภายในสองปีนับแต่วันที่กลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับเงินนั้นคืน และให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน
ในกรณีที่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่งกลับเข้ามาในราชอาณาจักรและกลับเข้าทางานตามใบอนุญาต
เดิมที่ยังไม่สิ้นอายุ หรือได้ทางานตามใบอนุญาตใหม่อันเป็นงานที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี ภายในสองปีนับแต่วันที่กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ลูกจ้างนั้นไม่ต้องถูกหักเงินค่าจ้างเพื่อนาส่งเข้ากองทุนอีก เว้นแต่เงินค่าจ้างที่ลูกจ้างนั้นเคยถูกหักและนาส่งเข้า
กองทุนยังไม่ครบถ้วน ให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างนั้นและนาส่งเข้ากองทุนจนกว่าจะครบถ้วน
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มาตรา ๒๐ เมื่อมีกรณีที่จะต้องส่งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ให้กองทุนจ่ายเงิน
ของกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรยังส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบถ้วนให้
กองทุนจ่ายเงินของกองทุนสมทบในส่วนที่ขาด เว้นแต่ลูกจ้างนั้นเข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามความ
ต้องการของนายจ้าง นายจ้างนั้นต้องรับผิดชอบในเงินจานวนที่ลูกจ้างยังส่งเข้ากองทุนไม่ครบถ้วนและให้
กองทุนเรียกเก็บเงินส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นจากนายจ้าง
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันออกเว้น
แต่ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ ให้มีอายุเท่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางาน
ตามกฎหมายนั้นๆ
อายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ได้รับการขยายระยะเวลาทางานตาม
กฎหมายนั้นๆ ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาทางานนั้นต่อนายทะเบียน
ตามแบบที่อธิบดีกาหนดโดยเร็วและให้นายทะเบียนจดแจ้งการขยายระยะเวลานั้นลงในใบอนุญาต
มาตรา ๒๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะทางานนั้นต่อไป ให้ยื่นคา
ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน
เมื่อได้ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทางานไปพลางก่อนได้จนกว่า
นายทะเบียนจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกินสองปี โดยให้กระทาเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกัน
การตั้งถิ่นฐานของคนต่างด้าวในราชอาณาจักร และกรณีคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ระยะเวลาที่
ได้รับอนุญาตให้ทางานติดต่อกันรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะกาหนดเป็นอย่างอื่นเป็นคราวๆ
ไป
การขอต่ออายุและการต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่ทางานในระหว่าง
เวลาทางานเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนได้เสมอ
มาตรา ๒๕ ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือเสียหาย
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องทางานตามประเภทหรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ
ท้องที่หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้างท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน หรือเงื่อนไข ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้บุคคลใดรับคนต่างด้าวเข้าทางาน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งมีใบอนุญาต
ทางานกับตนเพื่อทางานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต
ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๒
กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๒๙ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน เรียกว่า “กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสาหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าวและผู้
ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมาย
ว่าด้วยการเนรเทศ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๐ ให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเพิ่มตามมาตรา ๘ วรรคสาม
(๒) เงินที่นายจ้างนาส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๑๕
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๗
(๔) เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง
(๕) เงินที่เรียกเก็บจากนายจ้างตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๗) เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้
นาไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
(๘) ดอกผลของกองทุน
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้นาส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๓๑ เงินของกองทุนให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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(๑) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) คืนให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา ๑๘ และเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดังกล่าว
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเนรเทศ
(๕) เป็นค่าใช้จ่ายอันจาเป็นต่อการบริหารกองทุนซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสิบของดอกผลของ
กองทุน
(๖) เงินของกองทุนตามมาตรา ๓๐ (๗) และดอกผลของเงินดังกล่าวให้ใช้เฉพาะเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เงินของกองทุนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่กองทุนเป็นคราวๆ ตามความจาเป็น
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสานักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผู้ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญด้านแรงงาน การเงิน การอุตสาหกรรม และกฎหมายเป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักบริหารแรงงานต่างด้าวเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งข้าราชการกรมการจัดหางานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน
สองคน
มาตรา ๓๓ กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๕) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกเพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา ๓๕ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิและ
การประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งอนุกรรมการกองทุนและการประชุม
ของคณะอนุกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญของการใช้จ่ายเงินของ
กองทุนในแต่ละปีตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายอันจาเป็นในการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าว หรือผู้ถูก
สั่งเนรเทศแต่ละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามแนวทาง
และลาดับความสาคัญตาม (๑)
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาหรับทดรองใช้จ่ายในการส่ง
ลูกจ้าง คนต่างด้าว หรือผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการตรวจสอบภายในของกองทุน
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุนให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าว หรือผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และการเบิก
จ่ายเงินทดรองตาม (๔)
ข้อกาหนด ผลการพิจารณา และระเบียบตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบตาม (๕) และ (๖) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๓๘ ให้กรมการจัดหางานจัดทาบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามระบบการบัญชีที่
กระทรวงการคลังได้วางไว้
มาตรา ๓๙ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน
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มาตรา ๔๐ ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้กรมการจัดหางานเผยแพร่งบการเงินที่ผู้สอบ
บัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ
หมวด ๓
คณะกรรมการพิจารณาการทางานของคนต่างด้าว
มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการทางานของคนต่างด้าว ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้แทนองค์กรนายจ้างและผู้แทนองค์กรลูกจ้างฝ่ายละไม่เกินสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านแรงงาน การอุตสาหกรรม และ
กฎหมาย เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อานวยการสานักบริหารแรงงานต่างด้าวเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้แทนองค์กรนายจ้างและ
ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง และวาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายการทางานของคนต่างด้าวต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ติดตาม ดูแล และประสานการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทางานของคนต่าง
ด้าวตามนโยบายการทางานของคนต่างด้าวที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๔) กากับการดาเนินงานของกรมการจัดหางานในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้
เป็นไปตามนโยบายการทางานของคนต่างด้าวที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
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มาตรา ๔๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นาความในมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๔
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทางานของคนต่างด้าว
มาตรา ๔๕ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทางานของคนต่างด้าว ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรนายจ้างและผู้แทน
องค์กรลูกจ้างฝ่ายละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมการจัดหางานคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการและอีก
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้แทนองค์กรนายจ้างและ
ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง และวาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามมาตรา ๙
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๒๖ หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขออนุญาต ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่งดังกล่าว
ให้นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์พร้อมทั้งเหตุผลในการมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตไม่
ต่ออายุใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
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รับคาอุทธรณ์ และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยคาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคา
อุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ในกรณีอุทธรณ์คาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิทางานไปพลาง
ก่อนได้จนกว่าจะมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๔๗ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคาสั่งทางปกครองและคณะกรรมการที่มีอานาจ
ดาเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการทาคาสั่ง
ทางปกครองและการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
หมวด ๕
การกากับดูแล
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดี นายทะเบียน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
(๒) เข้าไปในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่มีหรือเชื่อได้ว่ามีการทางานในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีคนต่างด้าวทางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยต้อง
มีหมายของศาล เว้นแต่เป็นการเข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตกในการนี้ ให้มีอานาจ
สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใดๆ จากบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่
ดังกล่าวได้
มาตรา ๔๙ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจาตัวตามแบบที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดี นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวผู้ใดทางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอันเป็นการฝ่า
ฝืนพระราชบัญญัตินี้ และสั่งให้ไปรายงานตัวยังสถานีตารวจพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่คนต่างด้าวผู้นั้นไม่
ยินยอมหรือจะหลบหนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับคนต่างด้าวนั้นโดยไม่ต้องมีหมายจับและให้นาตัวผู้ถูก
จับไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวนโดยทันที ในการนี้ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๑/๑ มาตรา
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๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้
บังคับกับการจับตามมาตรานี้โดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการสอบสวน รัฐมนตรีจะแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความชานาญในการสอบสวนร่วมเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนทาการ
สอบสวนในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได้
การดาเนินการเกี่ยวกับการจับกุมตามวรรคสอง และการร่วมกันสอบสวนตามวรรคสาม ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีและผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติร่วมกันกาหนด
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๑ คนต่างด้าวผู้ใดทางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดตามวรรคหนึ่งยินยอมเดินทางกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่พนักงานสอบสวนกาหนดซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวัน พนักงาน
สอบสวนจะเปรียบเทียบปรับและดาเนินการให้คนต่างด้าวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้
มาตรา ๕๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดทางานอันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๙
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่แจ้งต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๒๒ หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และถ้าคนต่าง
ด้าวนั้นไม่มีใบอนุญาต ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง
หนึ่งคน
มาตรา ๕๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๘ ทั้งนี้
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๕๑ ให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีจานวนสามคนและคนหนึ่ง
ต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบและผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๗ ให้ออกกฎกระทรวงกาหนดงานที่คนต่างด้าวอาจทาได้ตามมาตรา ๗ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ ให้นายทะเบียนอนุญาตให้คนต่างด้าวทางาน
ใดๆ ได้ เว้นแต่งานที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๕๘ คนต่างด้าวผู้ใดได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการผ่อนผันให้ทางานตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทางานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ถือว่าได้รับ
ใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้ทางานตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตหรือ
การผ่อนผันนั้น
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ ให้ใช้ได้ต่อไปตราบเท่าที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ และผู้รับใบอนุญาตยังทางานที่ได้รับอนุญาตนั้น
มาตรา ๕๙ บรรดาคาขอและคาอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถอื ว่าเป็นคาขอหรือคาอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๐ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของ
รัฐมนตรีหรืออธิบดี ซึ่งได้ออกหรือสั่งโดยอาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และยังมี
ผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือเสมือนเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือ
คาสั่งของรัฐมนตรีหรืออธิบดีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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9. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ภูมิพลอดุลยเดช ภ.ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2493
(2) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
คนต่างด้าว หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
พาหนะ หมายความว่า ยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจนาบุคคลจากที่แห่งหนึ่งไป
ยังอีกแห่งหนึ่ง
เจ้าของพาหนะ หมายความรวมถึงตัวแทนเจ้าของ ผู้เช่า ตัวแทนผู้เช่า ผู้ครอบครอง หรือตัวแทนผู้
ครอบครองพาหนะ แล้วแต่กรณี
ผู้ควบคุมพาหนะ หมายความว่า นายเรือหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุม
พาหนะ
คนประจาพาหนะ หมายความว่า ผู้ซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาหรือทางานประจาพาหนะ และเพื่อ
ประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ควบคุมพาหนะซึ่งขับขี่พาหนะโดยไม่มีคนประจาพาหนะ
คนโดยสาร หมายความว่า ผู้ซึ่งเดินทางโดยพาหนะไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกจากผู้ควบคุมพาหนะและ
คนประจาพาหนะ
คนเข้าเมือง หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง หมายความว่า แพทย์ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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เจ้าบ้าน หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะอื่น
ใด ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
เคหสถาน หมายความว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพซึ่งคนอยู่อาศัย และให้
หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา
โรงแรม หมายความว่า บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสาหรับคนเดินทางหรือบุคคล
ที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ผู้จัดการโรงแรม หมายความว่า บุคคลผู้ควบคุมหรือจัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้
อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมตารวจ
รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมกับค่าทาการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน
อัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองคณะหนึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอธิบดีกรมตารวจ อธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมอัยการ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อานวยการองค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 7 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง
(2) พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 36 วรรคสอง
(3) อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง
(4) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนต่างด้าวซึ่งขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและเงื่อนไขอื่นตามมาตรา 41 วรรคสอง
(5) กาหนดหลักเกณฑ์การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 41 วรรคสี่
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(6) อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง และกาหนด
ระเบียบเกี่ยวกับการแสดงฐานะการเงินของคนต่างด้าวดังกล่าวตามมาตรา 43 วรรคสอง
(7) อนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และอนุญาตและกาหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้ยื่นคาขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปพลางก่อนตามมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
(8) สั่งระงับการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 47 วรรคสาม
(9) อนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป
ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
(10) พิจารณาการเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 53
(11) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และความเห็นแก่รัฐมนตรีในการวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจาด่านหรือพนักงานอื่น เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ หรือในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้
(12) พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับคนเข้าเมืองตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการและเลขานุการ
เสนอเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่อประธานกรรมการหรือใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เสนอความเห็นต่อกรรมการซึ่งที่ประชุม
มอบหมายโดยมิชักช้า และให้ประธานกรรมการหรือกรรมการดังกล่าวเป็นผู้เรียกประชุมตามความรีบด่วนของ
เรื่อง ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมกาหนด
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 9 คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบอานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่จะมอบหมายก็ได้
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้นามาตรา 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 10 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจเรียกเป็นหนังสือให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้
หมวด 2
การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร
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มาตรา 11 บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือ
ออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่และตามกาหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 12 ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักร
(1) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ หรือมีแต่
ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้นจากสถานทูตหรือสถาน
กงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องมีการตรวจลงตราสาหรับคน
ต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ
การตรวจลงตราและการยกเว้นการตรวจลงตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
(1) การตรวจลงตราตาม (1) ให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(2) ไม่มีปัจจัยในการยังชีพตามควรแก่กรณีที่เข้ามาในราชอาณาจักร
(3) เข้ามาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามาเพื่อรับจ้างทางานด้วยกาลังกาย โดยไม่ได้อาศัยวิชา
ความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือเข้ามาเพื่อทางานอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่าง
ด้าว
(4) วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(5) ยังมิได้ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอย่างอื่นตามวิชาการแพทย์เพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อตามที่กฎหมายบัญญัติและไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระทาการเช่นว่านั้น
(6) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาของศาลไทยหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคาพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง
(7) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อ
ความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่
รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ
(8) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิง หรือเด็ก การค้ายาเสพติดให้
โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(9) ไม่มีเงินติดตัวหรือไม่มีประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 14
(10) รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16
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(11) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่อาศัยใน
ราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศมาแล้ว หรือถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดย
รัฐบาลไทยเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีได้พิจารณายกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
การตรวจวินิจฉัยโรค ร่างกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ให้ใช้แพทย์
ตรวจคนเข้าเมือง
มาตรา 13 คนต่างด้าวดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทาง
(1) ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจาพาหนะทางน้าหรือทางอากาศซึ่งเพียงแต่แวะเข้ามายังท่า สถานี
หรือท้องที่ ในราชอาณาจักรแล้วกลับออกไป
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมบุคคลดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือสาคัญตามแบบที่
กาหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้ถือไว้ก็ได้
(2) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเดินทางข้ามพรมแดนไปมาชั่วคราว
โดยปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น
(3) คนโดยสารรถไฟผ่านแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแต่ผ่านอาณาเขตประเทศไทยไป
นอกราชอาณาจักรตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น ๆ และรวมตลอดถึงผู้ควบคุม
พาหนะและคนประจาพาหนะแห่งรถไฟเช่นว่านั้นด้วย
มาตรา 14 รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรมีเงินติดตัว หรือมี
ประกันหรือจะยกเว้นภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ทั้งนี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เด็กอายุต่ากว่าสิบสองปี
มาตรา 15 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรตราบเท่าที่อยู่ในฐานะดังต่อไปนี้ให้ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของคนต่างด้าวตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากการปฏิบัติหรือการ
ต้องห้ามตามมาตรา 11 มาตรา 12 (1) (4) และ (5) และมาตรา 18 วรรคสอง
(1) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูตซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรหรือซึง่
เดินทางผ่านราชอาณาจักร เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอื่น
(2) พนักงานฝ่ายกงสุลและลูกจ้างฝ่ายกงสุลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
ราชอาณาจักร หรือซึ่งเดินทางผ่านราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอื่น
(3) บุคคลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจ
ในราชอาณาจักร
(4) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพื่อรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทย
ได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
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(5) หัวหน้าสานักงานขององค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองการ
ดาเนินงานในประเทศไทย หรือซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว และรวมถึงพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญ
หรือบุคคลอื่นซึ่งองค์การหรือทบวงการเช่นว่านั้น แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจใน
ราชอาณาจักร เพื่อองค์การหรือทบวงการดังกล่าว หรือเพื่อรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทาไว้กับ
องค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศนั้น
(6) คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลตาม (1) (2) (3)
(4) หรือ (5)
(7) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาทางานประจาเป็นปกติ ณ ที่พักอาศัยของ
บุคคลตาม (1) หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิเท่าเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีตาแหน่งทางทูตตามความตกลงที่รัฐบาล
ไทยได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือกับองค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศ
ในกรณีตาม (1) (2) (6) หรือ (7) ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศและหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ต่อกัน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพื่อสอบสวนว่าบุคคลซึ่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรนั้นเป็นผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรานี้
มาตรา 16 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่ประเทศหรือเพื่อความสงบ
เรียบร้อย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม่สมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือ
จาพวกใดเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอานาจสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นหรือจาพวกนั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้
มาตรา 17 ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าว
ผู้ใดหรือจาพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จาต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้
มาตรา 18 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อการนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยื่นรายการตามแบบที่
กาหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจา
เส้นทางนั้น
มาตรา 19 ในการตรวจและพิจารณาว่าคนต่างด้าวผู้ใดต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ที่เห็นสมควร โดยให้คา
รับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบคาสั่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดก็ได้หรือถ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่เห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวผู้
นั้นไว้ ณ สถานที่ใดตามที่เห็นเหมาะสมเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
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เพื่อประโยชน์แห่งบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเรียกบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าถ้อยคาของบุคคลนั้นอาจเป็นประโยชน์แก่กรณีที่สงสัยให้มาสาบานหรือปฏิญาณตนและให้ถ้อยคาต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้
ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าคนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการอันระบุในมาตรา 12 (8) หรือ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเข้ามาเพื่อการเช่นว่านั้น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้เข้า
มาในราชอาณาจักรได้ชั่วคราวโดยสั่งให้บุคคลดังกล่าวมารายงานตน และตอบคาถามของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือจะสั่งให้ไปรายงานตนและตอบคาถามของเจ้าพนักงานตารวจ ณ สถานีตารวจท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ ตาม
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดก็ได้ แต่ระยะเวลาที่กาหนดให้รายงานตนและตอบคาถามต้องห่างกันไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันต่อครั้ง
มาตรา 20 ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้ตามมาตรา 19 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นได้เท่าที่จาเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี แต่ห้ามมิให้กักตัวไว้เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ผู้ถกู กักตัวมาถึงที่ทาการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปด
ชั่วโมงก็ได้ แต่มิให้เกินเจ็ดวันและให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุจาเป็นที่ต้องยืดเวลาไว้ให้ปรากฏด้วย
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องกักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้เกินกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยื่นคาร้องต่อศาลขอให้มีอานาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ต่อไปอีกได้ และศาลอาจสั่งให้มีอานาจกักตัวไว้
เท่าที่จาเป็นครั้งละไม่เกินสิบสองวัน แต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ปล่อยตัวไปชั่วคราวโดยเรียกประกัน หรือ
เรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได้
มาตรา 21 ค่าใช้จ่ายในการกักตัวคนต่างด้าวตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้
ควบคุมพาหนะที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
หรือเข้ามาโดยไม่มีพาหนะ ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย
มาตรา 22 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้คนต่างด้าวผู้นั้นกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรได้ โดยมีคาสั่งเป็นหนังสือ ถ้าคนต่างด้าวผู้นั้นไม่พอใจในคาสั่ง อาจอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีได้ เว้นแต่กรณีตามมาตรา 12 (1) หรือ (10) ห้ามมิให้อุทธรณ์คาสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด แต่ถ้า
รัฐมนตรีมิได้มีคาสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ ให้ถือว่ารัฐมนตรีมีคาสั่งว่าคนต่างด้าวผู้นั้นไม่เป็นผู้
ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12
การอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ทาตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคนต่างด้าวยื่นอุทธรณ์แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รอการส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักรไว้จนกว่าจะได้มีคาสั่งของรัฐมนตรีในกรณีนั้น
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ในระหว่างดาเนินการตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือระหว่างรอฟังคาสั่งของรัฐมนตรี แล้วแต่
กรณี ให้นามาตรา 19 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่มิให้นามาตรา 20 มาใช้บังคับด้วย
หมวด 3
พาหนะ
มาตรา 23 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ จะต้องนาพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามกาหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 24 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตรวจพาหนะที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร
หรือพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ารับคนโดยสารเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีที่
พาหนะนั้นได้ใช้ในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทย
แล้ว
มาตรา 25 พาหนะใดที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะต้องแจ้งกาหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้ามาถึงหรือจะออกจากเขตท่า สถานี หรือท้องที่ตามแบบที่
กาหนดในกฎกระทรวงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งควบคุมเขตท่า สถานี หรือท้องที่
นั้น ภายในกาหนดเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศไว้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไปแจ้งด้วย
ตนเองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุดโดยมิชักช้า
การแจ้งตามความในมาตรานี้ ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติหรือให้ปฏิบัติภายใต้
เงื่อนไขอย่างใดแก่พาหนะใดก็ได้
มาตรา 26 พาหนะใดที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะต้องยื่นรายการตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่และ
ภายใต้เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องทาการตรวจ ณ ที่อื่นนอกจากที่อธิบดีประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีมอบหมาย
มาตรา 27 เพื่อประโยชน์ในการตรวจ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในหรือที่จะ
ออกไปนอกราชอาณาจักรมีหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) มิให้คนโดยสารหรือคนประจาพาหนะไปเสียจากพาหนะหรือสถานที่ที่จัดไว้ ด้วยความเห็นชอบ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่กรณีที่ผู้ควบคุมพาหนะและคน
ประจาพาหนะเป็นคนคนเดียวกัน ให้บุคคลนั้นออกไปจากพาหนะเพื่อไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 25 ในฐานะเป็นผู้ควบคุมพาหนะได้
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ถ้าคนโดยสารหรือคนประจาพาหนะดังกล่าวขัดขืนหรือก่อความวุ่นวายให้นามาตรา 29 วรรคสองมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้
เสีย
(2) ยื่นบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจาพาหนะรวมทั้งผู้ควบคุมพาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาที่อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกาหนด
(3) ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะซึ่งนาพาหนะมาจากหรือไปยัง
ชายแดนที่เป็นทางต่อเนื่องกับประเทศอื่นและรับคนโดยสารซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือรับคนโดยสารไปส่งที่
ชายแดนเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับคนโดยสารซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรเท่านั้น
มาตรา 28 ในระหว่างที่ยังอยู่ในราชอาณาจักร ถ้ามีการเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนคนประจาพาหนะที่
เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจาพาหนะดังกล่าวผู้ใดจะไม่กลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้เจ้าของพาหนะหรือในกรณีที่ไม่มีเจ้าของพาหนะอยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมพาหนะแจ้ง
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่คนประจาพาหนะจะไม่กลับออกไปดังกล่าวในวรรคหนึ่งและคนประจาพาหนะนั้นเป็นคน
ต่างด้าว ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแล้วแต่กรณี นาบุคคลผู้นั้นไปมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิ
ชักช้า
ถ้าคนประจาพาหนะตามวรรคสองขัดขืนไม่ยอมให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ แล้วแต่กรณี
ปฏิบัติตามวรรคสองให้นามาตรา 29วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรค
นี้ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้เสีย
มาตรา 29 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบคนต่างด้าวผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจสั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะจัดการควบคุมคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ในพาหนะ หรือให้ส่งตัวไป
ยังสถานที่ใด เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ควบคุมไว้ตรวจสอบ หรือให้ส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งขัดขืนหรือก่อความวุ่นวาย เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
หรือผู้แทนอาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจควบคุมหรือจับกุมคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ถ้าไม่สามารถจะขอ
ความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจได้ทันท่วงที ให้มีอานาจจับคนต่างด้าวผู้นั้นได้เอง แล้วส่งตัว
ไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจนั้นรีบจัดส่งตัวไปยังพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามมาตรานี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้เสีย
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มาตรา 30 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจสั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือนาพาหนะไปยังที่ใดที่หนึ่งตามที่จาเป็นเพื่อ
การตรวจ
การสั่งตามวรรคหนึ่งจะกระทาโดยใช้สัญญาณหรือวิธีอื่นใดอันเป็นที่เข้าใจกันก็ได้
มาตรา 31 พาหนะใดที่เข้ามาในราชอาณาจักร นับแต่เวลาที่พาหนะนั้นผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร
แล้วจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการตรวจเสร็จห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพาหนะ
นั้น ขึ้นไปบนพาหนะหรือนาพาหนะอื่นเข้าเทียบหรือเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไว้เพื่อการตรวจ ทั้งนี้ เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ห้ามมิให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยให้ผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 32 พาหนะใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจ
หรือหลังจากที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทาการตรวจแล้ว แต่พาหนะนั้นยังอยู่ในราชอาณาจักร ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่
เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพาหนะนั้น ขึ้นไปบนพาหนะหรือนาพาหนะอื่นเข้าเทียบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับเกี่ยวกับบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไว้เพื่อการตรวจในระหว่างผู้ซึ่ง
จะออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิได้ขึ้นไปบนพาหนะด้วย
ห้ามมิให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยให้ผู้ใดกระทาการตามมาตรานี้
มาตรา 33 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกระทาการตรวจพาหนะนอกเวลาราชการหรือต้องไปทา
การตรวจพาหนะ ณ ที่อื่น นอกจากที่อธิบดีประกาศกาหนดตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือต้องไปนอกสถานที่
ทาการเพื่อควบคุมพาหนะไว้หรือต้องรอเพื่อตรวจพาหนะอันมิใช่ความผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้นเสียเงินค่าทาการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด 4
การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
มาตรา 34 คนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้จะต้องเข้ามาเพื่อการ
ดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล
(2) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
(3) การท่องเที่ยว
(4) การเล่นกีฬา
(5) ธุรกิจ
(6) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง
(7) การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
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(8) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร
(9) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจาพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานีหรือท้องที่ใน
ราชอาณาจักร
(10) การศึกษาหรือดูงาน
(11) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
(12) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง
(13) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาใน
ราชอาณาจักร
(14) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ
(15) การอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 35 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 34 อธิบดีหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้
ระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้กาหนดดังนี้
(1) ไม่เกินสามสิบวัน สาหรับกรณีตามมาตรา 34 (4) (8) และ (9)
(2) ไม่เกินเก้าสิบวัน สาหรับกรณีตามมาตรา 34 (3)
(3) ไม่เกินหนึ่งปี สาหรับกรณีตามมาตรา 34 (5) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15)
(4) ไม่เกินสองปี สาหรับกรณีตามมาตรา 34 (6)
(5) ตามกาหนดระยะเวลาตามความจาเป็น สาหรับกรณีตามมาตรา 34 (1) และ (2)
(6) ตามกาหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควรสาหรับกรณีตาม
มาตรา 34 (7)
ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเหตุจาเป็นจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กาหนดใน (1) (2)
(3) และ (4) ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี และเมื่อได้อนุญาตแล้วให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต
การขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปแต่ละครั้งให้คนต่างด้าวยื่นคาขอตาม
แบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวงในระหว่างรอฟังคาสั่งให้
คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้
มาตรา 36 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากมีพฤติการณ์ที่
สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้อธิบดีหรือคณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนการอนุญาตที่ได้
อนุญาตไว้นั้นได้ไม่ว่าอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้อนุญาต
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ในกรณีที่อธิบดีมีคาสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนต่างด้าวซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาตอาจยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการได้ คาสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดแต่ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งเพิกถอนการอนุญาต
คาสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์คาสั่งของอธิบดีตามวรรคสอง ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่
เวลาที่ได้ทราบคาสั่งของอธิบดี และให้ทาตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งแก่คนต่างด้าว ในกรณีที่ไม่อาจส่ง
หนังสือเช่นว่านี้แก่คนต่างด้าวได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดไว้ ณ ที่พักของคนต่างด้าวที่ได้แจ้งแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ไว้ครบกาหนดสี่สิบแปดชั่วโมง ให้ถือว่าคนต่างด้าวผู้นั้นได้รับทราบคาสั่งแล้ว
มาตรา 37 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทางาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย ถ้ากรณีใดมีกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าวบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นต้องได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายนั้น
(2) พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรไม่สามารถพัก
อาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่เวลาที่เข้าพักอาศัย
(3) แจ้งต่อเจ้าพนักงานตารวจ ณ สถานีตารวจท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นพักอาศัยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ย้ายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถ้าที่พักอาศัยใหม่อยู่ต่างท้องที่กับสถานีตารวจท้องที่เดิมคน
ต่างด้าวผู้นั้นต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานตารวจ ณ สถานีตารวจท้องที่ที่ไปพักอาศัยใหม่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
เวลาที่ไปถึงด้วย
(4) ถ้าเดินทางไปจังหวัดใดและอยู่ในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้คนต่างด้าวผู้นั้นแจ้งต่อเจ้า
พนักงานตารวจ ณ สถานีตารวจท้องที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึง
(5) ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน คนต่างด้าวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ
กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเมื่อครบระยะเก้าสิบวัน และต่อไปให้กระทา
เช่นเดียวกันทุกระยะเก้าสิบวัน ถ้าท้องที่ใดมีที่ทาการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่
ทาการตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้นก็ได้
ความใน (3) และ (4) จะมิให้ใช้บังคับแก่กรณีใดตามมาตรา 34 โดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกาหนด
การแจ้งตามมาตรานี้ คนต่างด้าวอาจไปแจ้งด้วยตนเองหรือมีหนังสือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา 38 เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการ
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ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คน
ต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทาการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตารวจ ณ สถานี
ตารวจท้องที่นั้น
ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง
การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา 39 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด แต่
ถ้าก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้
อีก และคนต่างด้าวนั้นได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 12 ถ้าระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู่ ให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่นั้น
การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ให้คนต่างด้าวยื่นคาขอตามแบบและเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด 5
การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
มาตรา 40 ภายใต้บังคับมาตรา 42 มาตรา 43 และมาตรา 51 ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมี
อานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดจานวนคนต่างด้าว ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิ
ให้เกินประเทศละหนึ่งร้อยคนต่อปี และสาหรับคนไร้สัญชาติมิให้เกินห้าสิบคนต่อปี
เพื่อประโยชน์แห่งการกาหนดจานวนคนต่างด้าว บรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกันหรือแต่
ละอาณาจักรซึ่งมีการปกครองของตนเองให้ถือเป็นประเทศหนึ่ง
มาตรา 41 คนต่างด้าวจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมิได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการและด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายในจานวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 และ
ได้รับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา 47 แล้ว
เพื่อให้การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศให้มาก
ที่สุด ให้คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนต่างด้าวซึ่งขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรโดยคานึงถึงรายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคน
ต่างด้าวดังกล่าวกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หรือเงื่อนไขอื่นตามความ
เหมาะสม เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร
การขออนุญาต คนต่างด้าวจะขอก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือขอภายหลังได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วก็ได้
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เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจที่จะกาหนดหลักเกณฑ์ให้คนต่างด้าวซึ่ง
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา 34 อาจยื่นคาขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรได้
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต่อเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ยื่นรายการและผ่านการตรวจ อนุญาต
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 วรรคสอง และไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 12 และมาตรา 44 และได้รับ
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา 47 แล้ว ในระหว่างขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไป
พลางก่อนได้
มาตรา 42 บุคคลดังต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศกาหนดจานวนคนต่างด้าว ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา 40
(1) คนต่างด้าวซึ่งเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว และได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
มาตรา 48 หรือมาตรา 51
(2) หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าว
(3) บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ว่าหญิงนั้นจะสละสัญชาติไทย
ในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าวหรือไม่ก็ตาม
(4) บุตรของบิดามารดาซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในระหว่างเวลาที่มารดาออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยมีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกตามมาตรา 48 เมื่อเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรพร้อมกับบิดาหรือมารดา ซึ่งกลับเข้ามาอีกภายในเวลาที่กาหนดตามหลักฐานการแจ้งออกไปนอก
ราชอาณาจักร และบุตรนั้นอายุยังไม่เกินหนึ่งปี
มาตรา 43 คนต่างด้าวที่นาเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนในราชอาณาจักรเป็นจานวนไม่น้อยกว่า
สิบล้านบาท เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
นอกเหนือจากจานวนคนต่างด้าวที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 ก็ได้ แต่ในปีหนึ่ง ๆ จะเกินร้อยละห้าของ
จานวนดังกล่าวมิได้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่นาเข้ามาลงทุน คนต่างด้าวซึ่งได้รับ
อนุญาตให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งต้องแสดงฐานะการเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีแต่ไม่เกินห้าปี ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
มาตรา 44 ห้ามมิให้คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรถ้าปรากฏว่า
(1) เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาของศาลไทยหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคา
พิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง
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(2) เป็นผู้ไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ เพราะกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ความใน (2) มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวผู้เป็นบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตรของบุคคลซึ่งมี
ภูมิลาเนาอยู่ในราชอาณาจักร และมีฐานะที่จะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันได้
มาตรา 45 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์จะมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง ณ ที่ทาการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตน
อยู่ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีที่ทาการตรวจคนเข้าเมือง ให้ยื่นคาขอ ณ ที่ทาการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เกินจานวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 หรือจานวนตามมาตรา
43 แล้วแต่กรณีหรือเป็นบุคคลตามมาตรา 42 และไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 44 แล้วจะอนุญาตให้คนต่างด้าว
ผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ได้
คนต่างด้าวซึ่งได้ยื่นคาขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หากกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงในระหว่างการพิจารณา คนต่างด้าวผู้นั้นอาจยื่นคาขอ ณ ที่ทาการ
ตรวจคนเข้าเมืองแห่งเดียวกันนั้น เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันได้รับทราบผลการพิจารณา ให้
คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอานาจอนุญาตได้ การอนุญาตนี้
คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจะกาหนดเงื่อนไขประการใดก็ได้
การยื่นคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 46 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร ถ้าในระหว่างรอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ตาม
มาตรา 41 หรืออยู่ในระหว่างรอรับทราบผลของการพิจารณาของคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา 45 วรรคสอง คนต่างด้าวผู้นั้นเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรให้ถือว่า
การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคห้า หรือมาตรา 45 วรรคสอง เป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่ก่อน
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก และ
คนต่างด้าวผู้นั้นได้กลับเข้ามาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ใน
ราชอาณาจักรต่อไปได้ตามที่ได้รับการผ่อนผัน
มาตรา 47 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรจะต้องขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่
จากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายไว้เป็นหลักฐาน ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีที่คนต่างด้าวอายุต่ากว่าสิบสองปีได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ผู้ใช้อานาจ
ปกครองหรือผู้ปกครองต้องขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในนามของคนต่างด้าวผู้นั้น ในการนี้อธิบดีหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะออกใบสาคัญถิ่นที่อยู่ให้ต่างหาก หรือรวมกันกับผู้ใช้อานาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองก็ได้
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ถ้าไม่ขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่งระงับการอนุญาตให้มี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเสียได้ ในกรณีเช่นนี้การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคห้า หรือ
มาตรา 45 วรรคสอง เป็นอันสิ้นสุด
ผู้ขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ให้ใช้ได้ตลอดไป แต่ถ้าผู้ถือใบสาคัญถิ่นที่อยู่ได้เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรแล้ว ใบสาคัญถิ่นที่อยู่นั้นเป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไป เว้นแต่ก่อนที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ผู้ถือใบสาคัญถิ่นที่อยู่ได้นาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาหลักฐานการแจ้งออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกตามมาตรา 50 ในกรณีเช่นนี้หากคนต่างด้าวผู้นั้นกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทาหลักฐานให้และไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 หรือ
มาตรา 44 ให้ใบสาคัญถิ่นที่อยู่นั้นคงใช้ได้ต่อไป
บทบัญญัติในมาตรา 12 เฉพาะความใน (1) ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และความใน (2) (3) และ (4) มิให้นามาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 49 ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ที่ใช้ไม่ได้ตามมาตรา 48 ให้ผู้ถือหรือผู้ครอบครองส่งคืนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าวที่ตาย ให้ผู้ครอบครองส่งคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 50 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบและประสงค์จะเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักรและจะกลับเข้ามาอีก ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) นาใบสาคัญถิ่นที่อยู่มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังทาหลักฐานการแจ้งออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก ตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
(2) ในกรณีที่ไม่มีใบสาคัญถิ่นที่อยู่เพราะเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรก่อน
มีบทบัญญัติที่ให้คนต่างด้าวนั้นต้องขอใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ให้มาขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่จากพนักงานเจ้าหน้าที่
เสียก่อนแล้วปฏิบัติตาม (1)
(3) ในกรณีที่ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ไม่มีที่ว่างที่จะสลักหลังตาม (1) ผู้ถือใบสาคัญถิ่นที่อยู่จะต้องขอเปลี่ยน
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา 52เสียก่อน
หลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทาหลักฐานให้และภายในกาหนดหนึ่งปีนั้นผู้ถือ
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่จะออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามากี่ครั้งก็ได้
การขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการออกใบสาคัญถิ่นที่อยู่
ตาม (2) ให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 51 คนต่างด้าวซึ่งเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่มีหลักฐานการแจ้งออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก หรือมีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก แต่มิได้
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กลับเข้ามาภายในเวลาที่กาหนดตามมาตรา 48 หากประสงค์จะกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม
ให้ยื่นคาขอตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คน
ต่างด้าวผู้นั้นมีเหตุผลและข้อแก้ตัวอันสมควร ทั้งไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 และมาตรา 44 จะ
อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ได้แต่ต้องขอรับ
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ใหม่ ในระหว่างการขออนุญาตให้นามาตรา 45 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
บทบัญญัติในมาตรา 12 เฉพาะความใน (1) ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และความใน (2) (3) และ (9) มิให้นามาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่ง
ผู้ขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 52 เอกสารที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้ใดสูญหายหรือชารุดและผู้นั้นประสงค์จะได้
ใบแทน หรือกรณีขอเปลี่ยนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา 50 (3) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเป็นที่พอใจแล้ว
ให้ออกใบแทนหรือเปลี่ยนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ให้ โดยผู้ขอต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด 6
การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา 53 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วภายหลังปรากฏว่าเป็นบุคคลซึ่งมี
พฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา12 (7) หรือ (8) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 12 (10) หรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา 43 วรรคสอง หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 หรือเป็น
ผู้ได้รับโทษตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ให้อธิบดีเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควร
เพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ก็ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาต
ต่อไป
มาตรา 54 คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้น
สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้
ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา 19 และมาตรา 20 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ในกรณีที่มีคาสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วในระหว่างรอการส่งกลับ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใดตามความจาเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการกัก
ตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2480ใช้บังคับ
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มาตรา 55 การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควร
ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับดังกล่าวนี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่นาเข้ามานั้น
เป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ให้ผู้กระทาความผิดตามมาตรา 63 หรือ
มาตรา 64 เป็นผู้เสีย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเรียกค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับจากผู้กระทา
ความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือร่วมกันตามแต่จะเลือกแต่ถ้าคนต่างด้าวนั้นจะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือ
ทางอื่น โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตก็ได้
มาตรา 56 ในกรณีที่มีการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 12 (1) และคนต่าง
ด้าวได้แสดงตั๋วหรือเอกสารที่ใช้เดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะใด หรือแสดง
หลักฐานของบุคคลอื่นใด ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงเพื่อเป็นประกันในการกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรของคนต่างด้าวดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุม
พาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว แล้วแต่กรณี มิให้ยกเลิกคืนหรือเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ
ในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว ทั้งนี้โดยจะกาหนดเงื่อนไขใด ๆ หรือไม่ก็ได้
การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาโดยการติดคาสั่งไว้กับหรือประทับข้อความคาสั่งลงไว้บนตั๋ว เอกสาร
หรือหลักฐานดังกล่าว และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการแล้ว ถ้ามีการยกเลิก คืนหรือเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ
ในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้แตกต่างไปจากที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้ โดยมิได้รับความเห็นชอบ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ การนั้นย่อมไม่สามารถใช้อ้างกับพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่ง
เจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน แล้วแต่กรณี ให้กระทาการตามข้อผูกพัน
เดิมในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการส่งคนต่างด้าวนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
หมวด 7
เบ็ดเตล็ด
มาตรา 57 เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ถ้าไม่ปรากฏ
หลักฐานอันเพียงพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเชื่อถือได้ว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นคน
ต่างด้าวจนกว่าผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสัญชาติไทย
การพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง หากผู้นั้นไม่พอใจคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จะร้องขอต่อศาลให้พิจารณาก็ได้
ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาล เมื่อได้รับคาร้องขอแล้ว ให้ศาลแจ้งต่อพนักงานอัยการ พนักงาน
อัยการมีสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านได้
มาตรา 58 คนต่างด้าวผู้ใดไม่มีหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามมาตรา 12
(1) หรือไม่มีใบสาคัญถิ่นที่อยู่ตามพระราชบัญญัตินี้และทั้งไม่มีใบสาคัญประจาตัวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนคนต่างด้าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนต่างด้าวผู้นั้นเข้ามา
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ในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 59 ให้อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจหน้าที่ทาการจับกุมและ
ปราบปรามผู้กระทาผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีอานาจออกหมายเรียก หมายจับ หรือหมายค้น หรือจับ ค้น
หรือควบคุม และให้มีอานาจสอบสวนคดีความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 60 ในเขตท้องที่ใด รัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีมีอานาจกระทาได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 8
บทกาหนดโทษ
มาตรา 61 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 62 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสองต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 63 ผู้ใดนาหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทาการด้วยประการใด ๆ อัน
เป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 และภายในพาหนะนั้นมีคนต่าง
ด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะนั้นได้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายในพาหนะนั้นมีคนต่าง
ด้าวดังกล่าวอยู่ แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
มาตรา 64 ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้เข้าพัก
อาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผู้ใดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัย ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้นั้นรู้ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ตนไม่รู้โดยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของ
ผู้กระทา ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้
มาตรา 65 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา 66 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา 27 (2) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 67 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27 (1) วรรคหนึ่ง หรือ
ไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 27 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 68 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 69 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวาง
โทษปรับเรียงรายตัวคนประจาพาหนะที่มิได้นาไปมอบนั้นคนละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 70 พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (1) เข้ามา
ในราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้น ต้องระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนต่างด้าวคนละไม่
เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 71 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่ง
ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ถ้าการไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้คนต่างด้าวหลบหนี
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 72 คนต่างด้าวผู้ใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหว่างส่งตัวไปยังสถานที่ใด ๆ
ทีพ่ นักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะควบคุมตัวไว้หรือให้ส่งตัวไปตาม
มาตรา 29 หรือหลบหนีไปในระหว่างที่ถูกกักตัวหรือควบคุมตามอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 73 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่ง
ตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 74 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 75 คนต่างด้าวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 (1) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 76 คนต่างด้าวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 (2) (3) (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาทและปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 77 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็น
ผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 78 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
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มาตรา 79 เจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานผู้ใด ไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 56 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินวันละห้าร้อย
บาทจนกว่าคนต่างด้าวดังกล่าวจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแต่มิให้ปรับเกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 80 ผู้ใดทาลายคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตามมาตรา 56 วรรคสอง หรือทาให้
คาสั่งดังกล่าวลบเลือน โดยมีเจตนามิให้เจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน
ทราบถึงคาสั่งดังกล่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 81 คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูก
เพิกถอน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 82 คนต่างด้าวผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไม่ยอมรับทราบคาสั่งของรัฐมนตรี
คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายซึ่งสั่งการแก่คนต่างด้าวผู้นั้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ถ้าคาสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นคาสั่งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรคนต่างด้าวผู้นั้น ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 83 ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วยเว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา 84 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง
มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 71 และมาตรา82 วรรคสอง ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งประกอบด้วย
อธิบดีกรมตารวจหรือผู้แทน อธิบดีกรมอัยการหรือผู้แทน และผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทนเป็น
กรรมการ มีอานาจเปรียบเทียบได้ และในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจมอบหมายให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเปรียบเทียบแทนได้ โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ
หรือเงื่อนไขประการใด ๆ ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อผู้กระทาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา 85 ให้ถือว่าคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวอยู่แล้วใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ แต่คงได้รับสิทธิและประโยชน์เพียง
เท่าที่ปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไว้แล้วเท่านั้น
มาตรา 86 ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้อยู่เกินเก้า
สิบวันแล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แจ้งครั้งแรกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 37 (5) ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา 87 ให้เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 88 ให้ถือว่าใบสาคัญถิ่นที่อยู่ที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและที่ยังสมบูรณ์อยู่เป็นใบสาคัญถิ่นที่อยู่ที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 89 ให้ถือว่าหลักฐานการแจ้งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ทาไว้ในใบสาคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าวก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นหลักฐานการแจ้งออกนอก
ราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาอีกตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 90 ให้ถือว่าคนต่างด้าวซึ่งถูกสั่งให้กักตัวไว้เพื่อรอการส่งกลับอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เป็นผู้ซึ่งถูกสั่งให้กักตัวไว้เพื่อรอการส่งกลับตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 91 ให้ถือว่าคาร้องต่าง ๆ ของคนต่างด้าวที่ค้างพิจารณาอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นคาร้องที่ได้ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 92 ให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือมติของคณะกรรมการพิจารณาคน
เข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2497 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือมติของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
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10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ซี่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128 ตอนพิเศษ 42 วันที่ 11
เมษายน 2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
_______________________________
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
ประกอบกับมาตรา ๑๒ ตรี มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่ แก้ไขเพิ่มเติม
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๔
และข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้ บัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อ ๙ แห่งระเบียบนี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจาของทางราชการซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๐๙
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕/๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“ข้อ ๕/๑ กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการโดยเหตุแห่งความตาย มิได้เกิด
จากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคล ในครอบครัวของผู้ถึง
แก่ความตายหรือผู้จัดการศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคน และให้ เบิกได้
เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตาย รับราชการไปยัง
ท้องที่ที่ถึงแก่ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย เว้นแต่บุคคลในครอบครัวของ ผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย ให้เบิก ค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิ
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ของผู้นั้น แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว หรือมีแต่บุคคล ในครอบครัวมอบอานาจให้บุคคลอื่น
เป็นผู้จัดการศพ ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว หน้า ๒ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง ราชกิจจา
นุเบกษา ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔
(๒) กรณีการส่งศพกลับ ให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา ค่าพาหนะ
ในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ และให้เบิก ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๓ โดยจะเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง หรือใน
ลักษณะเหมาจ่ายก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก ในลักษณะ
เดียวกันทั้งคณะ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง สาหรับการเดินทางโดย รถด่วนหรือ
รถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไประดับ
ชานาญงาน ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ขึ้นไป ตาแหน่ง ประเภทอานวยการ ตาแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท
นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศ พันตารวจโท ขึ้นไป”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ เงินเดือน
ชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ เอกพิเศษ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิของ
หัวหน้าคณะนั้น”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๓) ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามระเบียบนี้มาแล้ว หรือ
เคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย หรือระเบียบอื่น
ใด ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยได้รับ ความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว
จากหน่วยงานใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสิทธิเบิก หน้า ๓ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง ราชกิจจา
นุเบกษา ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ค่าเครื่องแต่งตัวได้ เมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มี
ระยะห่างจากการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกินกว่าสองปีนับ
แต่วันที่เดินทาง ออกจากประเทศไทย หรือเมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะเวลา
เกินกว่า สองปีนับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยสาหรับผู้ที่รับราชการประจาในต่างประเทศ”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีหมายเลข ๖ บัญชี หมายเลข ๗
บัญชีหมายเลข ๘ และบัญชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความตามบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีหมายเลข ๖
บัญชีหมายเลข ๗ บัญชีหมายเลข ๘ และบัญชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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บัญชีหมายเลข ๒
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ ชานาญการพิเศษ ลงมา
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่ง ระดับ ๘ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลา
การซึ่งรับเงินเดือน ชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุตธิ รรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศ
พันตารวจเอก ลงมา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ เชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่าขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั้น ๔ ขึน้ ไป หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวา
อากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

อัตรา
(บาท: วัน: คน)
๒๔๐

๒๗๐

บัญชีหมายเลข ๓
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริงให้เบิกได้ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลง
มา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตาแหน่ง ที่เทียบเท่า
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ เงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับ เงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ลงมา ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่าย
จริงไม่เกิน อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมูค่ ณะ ให้พักรวมกันสองคนขึ้นไปต่อหนึ่ง ห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่
พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตรา ค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีทไี่ ม่เหมาะสม จะพักรวมกันหรือมี
เหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวม กับผู้อนื่ ได้ให้เบิกได้เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกินอัตรา ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภท บริหารระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ ๙ หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขัน้ ต่า หรือข้าราชการอัยการ ซึ่ง
รับเงินเดือนชั้น ๔ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษนาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ จะเบิกในอัตรา ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้
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ห้องพักเดี่ยว
(บาท: วัน: คน)
๑,๕๐๐

ห้องพักคู่
(บาท: วัน: คน)
๘๕๐

๒,๒๐๐

๑,๒๐๐

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตาแหน่ง
ระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้น
ไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการ ตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรีขึ้นไป จะเบิก ในอัตราค่าเช่าห้องพัก
คนเดียวหรือห้องพักคู่กไ็ ด้ ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ และผูด้ ารงตาแหน่งดังกล่าว
ข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ และมีความจาเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับ ที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงาน
ของคณะหรือ บุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น สาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่า
ห้องพัก คนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตรา ไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคน
เดียวก็ได้

ห้องพักเดี่ยว
(บาท: วัน: คน)
๒,๕๐๐

ห้องพักคู่
(บาท: วัน: คน)
๑,๔๐๐

(๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ลงมา
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือ ตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลา
การ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุตธิ รรม หรือ ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศ
พันตารวจเอก ลงมา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ เชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่าขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั้น ๔ ขึน้ ไป หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวา
อากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

อัตรา
(บาท: วัน: คน)
๘๐๐

๑,๒๐๐

บัญชีหมายเลข ๖
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่น
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ลงมา
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือ ตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลา
การ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุตธิ รรม หรือ ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน
2016 © TCEB COPYRIGHT

- จ-60-

อัตรา
(บาท: วัน: คน)
๒,๑๐๐

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ข้าราชการ
ชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศ
พันตารวจเอก ลงมา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ เชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่าขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั้น ๔ ขึน้ ไป หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวา
อากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

อัตรา
(บาท: วัน: คน)

๓,๑๐๐

(๒) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
(๒.๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เรียกเก็บ
จากผู้เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๒) ค่าทาความสะอาดเสื้อผ้า สาหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน วันละ ๕๐๐ บาท
ต่อคน
(๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) –
(๒.๒) ให้คิดคานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใด จะนามาสมทบเบิกในวัน
ถัดไปไม่ได้
บัญชีหมายเลข ๗
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๑) อัตราค่าเช่าที่พัก
ข้าราชการ

อัตราสาหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง.
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่ง
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
เพิ่มขึ้นจาก
ประเภทวิชาการระดับ ชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่ง
๗,๕๐๐
๕,๐๐๐
๓,๑๐๐
ประเภท ก.
ประเภท อานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา
อีกไม่เกิน ร้อย
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ ข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
ละ ๔๐
เงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผูพ้ ิพากษา หรือ
ดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่ง รับเงินเดือนชั้น
๓ ลงมา หรือ ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
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ประเภท จ.
เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕

โครงการจัดทาโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการ ตารวจซึ่งมียศพัน
ตารวจเอก ลงมา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ ทักษะพิเศษ ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภท บริหาร หรือ
ตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือ ตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไป
หรือ ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ
เอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจ ซึ่งมียศพันตารวจ
เอก อัตราเงินเดือน พันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

(๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. แคนาดา
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย
๓. ไต้หวัน
๔. เติร์กเมนิสถาน
๕. นิวซีแลนด์
๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๗. ปาปัวนิวกีนี
๘. มาเลเซีย
๙. ราชรัฐโมนาโก
๑๐. ราชรัฐลักแซมเบิร์ก
๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๑๔. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน
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ไม่เกิน
๗,๐๐๐

ไม่เกิน
๔,๕๐๐

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน ร้อย
ละ ๔๐

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕
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๑๙. รัฐสุลต่านโอมาน
๒๐. โรมาเนีย
๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๒๓. สหรัฐอาหรับอมิเรตส์
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)้
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๒๖. สาธารณรัฐชิลี
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก
๒๘. สาธารณรัฐตุรกี
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต
๓๓. สาธารณรัฐเปรู
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์
๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๓๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย
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๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
๕๒. สาธารณรัฐฮังการี
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๕๔. ฮ่องกง
(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอร์เจีย
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร์
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาห์เรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์์แดน
๑๔. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๕. สหภาพพม่า
๑๖. สหรัฐเม็กซโกิ
๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๘. สาธารณรัฐกานา
๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๐. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา
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๒๒. สาธารณรัฐคีร์กิซ
๒๓. สาธารณรัฐเคนยา
๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๖. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๗. สาธารณรัฐชาด
๒๘. สาธารณรัฐซิมบับเว
๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๑. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
๓๒. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๓. สาธารณรัฐตริ นิแดดและโตเบโก
๓๔. สาธารณรัฐตูนีเซีย
๓๕. สาธารณรัฐทาจิกสิ ถาน
๓๖. สาธารณรัฐเนปาล
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
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๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๕๓. สาธารณรัฐอีรกั
๕๔. สาธารณรัฐอสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเบีย
๕๖. สาธารณรัฐอสลามอิหร่าน
๕๗. สาธารณรัฐอิซเบกุสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
(๔) ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดในประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง. และ
ประเภท จ.
(๕) ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ญี่ปุ่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
(๖) ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๒. ราชอาณาจักรสเปน
๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔. สหรัฐอเมริกา
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๖. สาธารณรัฐโปรตเกสุ
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร์
บัญชีหมายเลข ๘
ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับข้าราชการ ในลักษณะเหมาจ่าย
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ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ หรือตาแหน่งระดับ ๕
ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุตธิ รรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๑ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจ
ตรี ลงมา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ขึ้นไป ตาแหน่งประเภท วิชาการระดับชานาญการ ขึ้นไป
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่ง ประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท ขึ้นไป

อัตรา
(บาท: วัน: คน)
๗,๕๐๐

(๒) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม (๑)
บัญชีหมายเลข ๑๐
ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ ในลักษณะเหมาจ่าย
ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ หรือตาแหน่ง ระดับ ๕ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือผู้ช่วย ผู้
พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการตารวจ
ซึ่งมียศพันตารวจตรีลงมา
คู่สมรส
บุตร
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ ระดับชานาญ การพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภท
อานวยการ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ ๖ ถึงระดับ ๙
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ถึงชั้น ๓ ขั้น
ต่า หรือ ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ถึงชัน้ ๔ หรือ ข้าราชการทหารซึ่งมี
ยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ถึงยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตรา
เงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอก พิเศษ หรือข้าราชการ
ตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท ถึง พันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ
คู่สมรส
บุตร
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อัตราสาหรับประเทศ (บาท : คน)
ประเภท ก.
ประเภท ข.
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

๑๘,๐๐๐
๙,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๓๒,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๓,๑๐๐
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ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
หรือตาแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ ตุลาการซึ่ง
รับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือข้าราชการ อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป
หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรีขึ้นไป
คู่สมรส
บุตร

๖๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

(๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ในประเภท ข.
(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศดังต่อไปนี้
๑. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๔. สหภาพพม่า
๕. มาเลเซีย
๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๗. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๙. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๐. เนการาบรูไนดารุซาลาม
(๔) ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งตาม (๑) ยกเว้นคู่สมรส และบุตร ถ้ามีความจาเป็นต้องใช้ เครื่องแต่งตัวราตรี
สโมสร (White tie) หรือเครื่องแต่งตัวมอร์นิ่งโค้ต เพราะมีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่าง ๆ ตามประเพณีของ
ประเทศนั้น ให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัว ดังกล่าวอย่างละ
๑ ชุด เพิ่มขึ้นอีกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท สาหรับส่วนราชการใด ที่ไม่มีปลัดกระทรวง
ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
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