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คำ�กล่าวของประธานกรรมการ
ส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
(ดร.อรรชกา สีบุญเรือง)
“ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มี
ความพยายามปรับเปลี่ยนบทบาทในการอำ�นวยความ
สะดวกด้านไมซ์โลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน
อย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการทำ�งานที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุด
คือ การที่หน่วยงานภาครัฐช่วยอำ�นวยความสะดวกด้าน
โลจิสติกส์สำ�หรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Logistics)
แก่ภาคเอกชนโดยไม่จ�ำ เป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ
ที่ ใช้บังคับอยู่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยาก
และใช้เวลามาก และยังได้ช่วยกันหาแนวทางในการ
อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไมซ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของไมซ์ไทยให้มากขึ้น การ
ทำ�งานของคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการ
อำ�นวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรม
ไมซ์ ถือว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นและยังคงต้องทำ�งานร่วม
กันในการอำ�นวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการ
อุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการ
ประสานงานภาครัฐฯ จึงมีประโยชน์และมีความสำ�คัญต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก มีหน้าที่ ในการ
ขับเคลื่อนและอำ�นวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์สำ�หรับ
อุตสาหกรรมไมซ์ สำ�หรับการจัดงานประชุมและงานแสดง
สินค้านานาชาติ ไทยให้มีความคล่องตัวมากขึ้น”

An excerpt of the speech
by Chairman of the Board
of Directors, Thailand
Convention and Exhibition
Bureau (Public Organization)
(Atchaka Sibunruang, Ph.D.)
“Over the past two years, many government
agencies have continuously been trying to
change their roles into the facilitators of MICE
logistics for entrepreneurs in the private sector.
The easiest and fastest means have been to let
the responsible government agencies facilitating
in MICE Logistics to the private sector, without
the need to modify their laws which could
prove very difficult and time consuming to do
so. In additional, the government agencies are
finding ways to facilitate the MICE entrepreneurs,
to improve the competitiveness of the Thai
MICE industry. The work of the Sub-Committee
of Government Coordinating on Trade and

Services Facilitation for MICE Industry is
only the beginning of many things to
come and the facilitation is on-going and
continuous. The Sub-Committee is therefore
very helpful and important to the MICE
industry and its role is extremely crucial
in supporting and facilitating the logistics
of the MICE industry, so that organizing
the meetings and exhibitions in Thailand
becomes more efficient.”

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
Atchaka Sibunruang, Ph.D.
Chairman of the Board of Directors,
Thailand Convention and Exhibition
Bureau (Public Organization)

บทที่
CHAPTER

1

ความสำ�คัญของ
ยุทธศาสตร์การอำ�นวย
ความสะดวก
เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย
The Importance of Facilitation
Strategy to Enhance the
Competitiveness of Thai MICE
Industry
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) หรือการประชุมองค์กร (Meetings)
การเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล (Incentive Travels) การประชุมวิชาชีพ
(Conventions) และการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติ
(Exhibitions) เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่
นักเดินทางไมซ์รู้จักเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค
เอเชียและอาเซียน
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) ของอุตสาหกรรม
ไมซ์สร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างสูง เนื่องจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดงานไมซ์ได้สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิ จ ทั้ ง กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ก่ อ นและหลั ง การจั ด กิ จ กรรมไมซ์
นอกจากนี้ งานนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) หรืองานอีเว้นท์
(Events) ยังทำ�ให้ผู้ขายและผู้ซื้อ หรือผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมี
โอกาสได้พบปะและติดต่อเจรจาสร้างผลประโยชน์และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้อย่างมาก รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ

MICE industry covers Meetings, Incentive Travels,
Conventions, and Exhibitions. The MICE industry is
considered an essential component of Thai economy.
Thailand is an incredibly popular tourism destination
where MICE travelers already know very well,
especially amongst Asian and ASEAN tourists.

The economic impact of our MICE industry is enormous,
as activities within MICE events can constitute higher
economic value that possibly occur before or after the
MICE events. MICE activities are regarded as platform
for knowledge dissemination, innovation updated and
most importantly bringing business matching between
sellers and buyers, and create valuable networking for
service providers and consumers which can lead to an
increase in trade benefits that further help boost
national economy.
EASE OF DOING BUSINESS Thailand MICE Facilitation Report
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) กับการ
ยุทธศาสตร์ชาติยังได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์
แห่งอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างโอกาส
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศนั้น มาตรการที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติยังมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและการเป็นศูนย์กลางการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก ทัง้ นี้ จากการทีป่ ระเทศไทย
มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเดินทางเพื่อประกอบ
ธุรกิจและการท่องเที่ยว ทั้งยังมีความพร้อมด้านการบริการที่เป็น
เอกลั ก ษณ์ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ระบบขนส่ง ระบบดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีส่ นับสนุนให้เกิดการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
เข้ามาประกอบกิจกรรมไมซ์และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ อย่างไร
ก็ดี การสนับสนุนให้การพักผ่อนหรือท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ ก่อน – ระหว่าง
– หลังการท�ำกิจกรรมไมซ์ ในเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมทีเ่ น้นความ
ยั่งยืนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
เดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจไมซ์มากขึ้น
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และความท้าทายให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ภายใต้บริบทของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (Industry 4.0) อุตสาหกรรมไมซ์
นั บ ว่ า มี บ ทบาทส�ำคั ญ ในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสามารถดึงการ
จัดงานไมซ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแห่งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเข้ามาใน
ประเทศไทยได้ อุตสาหกรรมไมซ์กจ็ ะมีสว่ นส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Targeted S-Curve) ได้แก่ การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Health Tourism) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรม
อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ห่ ง อนาคต (Future Automotive)
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food Processing) อุตสาหกรรมการ
บินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ (Biofuels & Biochemicals) และ
อุตสาหกรรมบริการการแพทย์แบบครบวงจร (Integrated Medical
Services)

The 20-Year National Strategy (2018 – 2037) and
the Competitiveness Enhancement of the MICE
Industry
According to National Strategy relating to
Competitiveness Enhancement, one of the important
measures is to create more varieties of Thailand
tourism products which include business travel.
Additionally, the strategy also aims to make Thailand
as a global business travel destination and the global
center for meetings and exhibitions industry.
Thailand already has a robust geographic advantage
which makes it an ideal destination for business and
recreational tourism. Thai people are unique to the
region for their service. The development of
infrastructure, public utilities, transportation, and
digital communications are crucial factors to facilitate
incoming tourists to participate in MICE and other
business activities. It also implies the provision of
recreation or other activities to offer pre, during or

post-MICE travel itineraries. MICE events play an
important role in supporting creative and cultural
tourism that foster sustainability and prosperity of the
local communities.
The National Strategy also puts great importance
to the development of the New S-Curve industries,
which are a group of industries that offer great
opportunities and challenges to the economy. In the
age of the 4th industrial revolution (Industry 4.0), the
MICE industry plays a key role in supporting these
future industries. Specifically, if we can attract global
MICE events related to these key industries to be held
in Thailand, our MICE industry could be an essential
player that fulfills the targeted S-Curve industries:
Health Tourism, Biotechnology, Robotics, Smart
Devices, Digital, Future Automotive, Food Processing,
Aviation & Logistics, Biofuels & Biochemicals, and
Integrated Medical Services.

การดำ�เนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการอำ�นวย
ความสะดวกผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการในอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทยได้นั้นจึงจะต้องอาศัยการทำ�งานร่วมกัน
อย่างบูรณาการระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เพื่อนำ�ไปสู่ความร่วมมือและหารือร่วมกันในการค้นหา
แนวปฏิบตั เิ พือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจไมซ์
รวมถึงผู้ใช้บริการไมซ์ให้ได้มากที่สุด
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สถานการณ์ แ ละนโยบายเกี่ ย วกั บ การอ�ำนวยความ Situations and Policies on the Exchange and Service
Facilitations in MICE Industry
สะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์
ส�ำนั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก าร
มหาชน) หรือ สสปน.ได้ตระหนักดีว่า บทบาทที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
ที่จะท�ำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับการเลือกเป็น
สถานที่ในการจัดกิจกรรมไมซ์นั้น คือ การอ�ำนวยความสะดวก
(Facilitation) หรือสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม เกีย่ วกับอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทยทีด่ งึ ดูดทัง้ ผูท้ จี่ ะเข้ามาใช้บริการอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทย และการประกอบกิจกรรมไมซ์ภายในประเทศ
การจัดกิจกรรมไมซ์แต่ละครั้งนั้น นอกจากอุตสาหกรรมที่มีส่วน
เกีย่ วข้องในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรงหรือโดยอ้อม
แล้ว ยังมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายภาคส่วน ดังนั้น การด�ำเนินการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ดว้ ยการอ�ำนวยความสะดวกผูท้ จี่ ะเข้ามาใช้
บริการในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยได้นนั้ จึงจะต้องอาศัยการ
ท�ำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เพือ่ น�ำไปสูค่ วามร่วมมือและหารือร่วมกันในการค้นหาแนวปฏิบตั เิ พือ่
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจไมซ์ รวมถึงผูใ้ ช้บริการไมซ์ให้
ได้มากทีส่ ดุ โดยสามารถสรุปห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ กีย่ วข้องของอุตสาหกรรม
ไมซ์ทั้งระบบได้ ดังนี้

A crucial role of the Thailand Convention & Exhibition
Bureau is to make Thailand a major MICE destination
through the facilitation or creation of ideal MICE
environment that attracts both MICE travelers and
organizers, to participate and conduct their MICE events
in Thailand.
In a MICE event, there are many stakeholders involved,
not only the related parties who are involved directly in
the supply chain of the MICE industry but also others
that could be involved indirectly as well. Therefore,
collaborative efforts are required to support and facilitate
them effectively. Brainstorming and close co-operation
to find strategic directions which optimally facilitates
every party, MICE entrepreneurs and consumers alike
are required. The diagram below summarizes the supply
chain of the whole MICE industry.

MICE Business Ecosystem
MICE Industry
Primary
• Hotels
• Food & Beverage
• Entertainment
• Transportation
• Logistics

MICE Organizer
Secondary
• Advertising
• Printing
• Merchandising
• Cleaning
• Security

Meeting
Incentive
• Destination
• Destination
Management
Management
Company
Company
(DMC)
(DMC)
• Inbound Tour • Inbound Tour
Operator
Operator

Venue

Supporting Infrastructure

•
•

International
• UFI
• ICCA
• SITE
• MPI
• IAPCO
• GBTA
• PATA
• UNWTO

•
•
•
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Hotels
Convention &
Exhibition Centre
Multi-purpose Venue
Auditorum
Special Venue: Palace,
Library, Museum

CVB
• TCEB
• AACVB
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Association
• TICA
• TEA
• THA
• EMA
• TCT
• FTI
• TCC

Convention
• Association
Management
Company
(AMC)
• Professional
Conference
Organizer
(PCO)

Government
• MOTS
• TAT
• MFA
• DITP
• Customs
• Immigration
• FDI
• BOI

Exhibition
• Professional
Exhibition
Organizer
(PEO)

ด้ ว ยเหตุ นี้ ส�ำนั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) จึงเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นที่
จะต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาเป็นหนึง่
เดียวกัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ที่ มี ขึ้ น ส�ำหรั บ รวบรวมปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการขอ
อนุญาตต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้น
ตอน ระยะเวลาให้เหมาะสมต่อไป ท�ำให้ส�ำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มีนโยบาย
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพื่อให้เกิดการ
ด�ำเนินการอย่างบูรณาการ โดยปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) จากผู้ให้การสนับสนุน (Supporters) มาเป็นผู้
อ�ำนวยความสะดวก (Facilitators) ให้มากขึ้น เพื่อท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ชือ่ มโยงระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานภาค
รัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายภาคส่วนแตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง
เช่น กรณีการจัดงานไมซ์มขี นั้ ตอนในการด�ำเนินการ ตัง้ แต่
หน่ ว ยงานด้ า นการตรวจคนเข้ า เมื อ ง หน่ ว ยงานด้ า น
ศุลกากร หน่วยงานก�ำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐาน และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
Target Industry
(New S-Curve)
Health Tourism
Biotechnology
Smart Device
Digital
Food Processing
Future Automotive
Integrated Medical Sevice
Robotics
Aviation & Logistics
Biofuel & Biochemical

=
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investment
Import/export
Trading
Exchange
Networking
Business Matching
Knowledge Sharing
Technology Transfer
New Technology
Innovation
New Policy

โดยภาพรวมแล้วมีกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมไมซ์อยู่ประมาณ 215 ฉบับ
ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
ภาครัฐ 35 หน่วยงาน
สินค้าหรือบริการที่จะน�ำเข้ามาจัดแสดง ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมี
กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมไมซ์อยูป่ ระมาณ 215
ฉบับ ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ 35 หน่วยงาน เมื่อวันที่
11 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการ
อ�ำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ขึ้น
(รายละเอียดตามภาคผนวก) ซึง่ มีองค์ประกอบจากหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับผิดชอบในการอ�ำนวยความสะดวกและแก้ปัญหา
ด้านไมซ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อ
การอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์
ที่ผ่านมา พบว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยทุกภาคส่วนเข้า
มาด�ำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อแก้ไขอุปสรรคในการจัด
กิจกรรมไมซ์ รวมถึงช่วยลดขั้นตอนการติดต่อระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และมีแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการท�ำตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบต่างๆ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในระดับปฏิบัติการได้มีการตั้ง
คณะท�ำงานร่วมภาคสนาม (Joint Operating Committee หรือ
JOC) ที่คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอ�ำนวยความ
สะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ ใช้เป็นกลไกใน
การประชุมหารือร่วมกัน ท�ำให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว ตั้งแต่การเตรียมงาน ก่อน – ระหว่าง – หลัง การจัดงานไมซ์
เพราะคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอ�ำนวยความ
สะดวกทางด้านการค้าและบริการในอุตสาหกรรมไมซ์ได้มีบทบาท
อย่างมากในการอ�ำนวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์ รวมถึงบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันเพื่อท�ำให้งานไมซ์สามารถด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
โดยไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
สามารถพิจารณาจากกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างความส�ำเร็จที่ชัดเจน
ในส่วนถัดไป
EASE OF DOING BUSINESS Thailand MICE Facilitation Report
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The Thailand Convention & Exhibition Bureau
(TCEB) sees the need to create a unified environment
where every party can collaborate. This vision is also
per the Facilitation of Official Permission Granting
Act B.E. 2558 which collects problems of and barriers
to permission granting, which are then used to develop
and improve the operations, directions, and time
requirements. As a result, the TCEB develops a core
policy to support and promote collaborative efforts
in its operations, but changing the role of a “supporter”
to be a “facilitator.” In other words, TCEB aims to be
a key facilitator that connects the private and
governmental parties.

the Appendix). The Sub-Committee comprises of both
involving government and private agencies, who are
responsible for the facilitation and alleviation of
previously held problems in the MICE industry, to
promote a dynamic and efficient MICE industry.
Up to present, the operation of the Sub-Committee
of Government Coordinating on Trade and Services
Facilitation for MICE Industry has been a great success.
The key success is due to the collaborative efforts of
every party involved, which makes brainstorming and
dealing with barriers easy and effective. This means
communications among related parties are more
efficient, and strategic directions on laws and

Therefore, collaborative efforts are required to support
and facilitate them effectively. Brainstorming and close
co-operation to find strategic directions which
optimally facilitates every party, MICE entrepreneurs
and consumers alike are required.
MICE activities involve different key stakeholders
for example, in exhibitions, the organizers are tasked
to bring products or services into the country, and
the complicated process involves a variety of
government agencies, from the Immigration Bureau,
the Customs Department, all quality and standard
control agencies, and many other related organizations,
depending on the type of the products and services
to be exhibited. Furthermore, there are 215 laws and
regulations related to MICE and 35 involving regulatory
and government agencies. To deal with such issues,
at hand, on April 11, 2016, the TCEB established the
Sub-Committee of Government Coordinating on Trade
and Services Facilitation for MICE Industry (detail in

12
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regulations are less ambiguous than before. At the
operational level, the Joint Operating Committee (JOC)
is formed under the Sub-Committee of Government
Coordinating on Trade and Services Facilitation for
MICE Industry. This formation is an operational
mechanism for collaborations, which is very useful in
solving problems at every step of the MICE events
– pre, during or post – because the success of the
Sub-Committee of Government Coordinating on Trade
and Services Facilitation for MICE Industry has been
immaculate, without the need to modify related laws
or regulations. The case studies in this report will
illustrate achievements of the Sub-committee.

ผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรมของคณะอนุกรรมการประสานงาน
ภาครัฐ เพือ่ การอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและ
บริการอุตสาหกรรมไมซ์

ส�ำนั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก าร
มหาชน) โดยคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอ�ำนวย
ความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ ได้ช่วยให้
เกิดการติดต่อประสานงาน ณ จุดเดียว ช่วยอ�ำนวยความสะดวกและ
ลดความยุ่งยากให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างดี นับเป็นการขจัด
อุปสรรคทีส่ �ำคัญให้แก่ผปู้ ระกอบการได้และการด�ำเนินงานของคณะ
ท�ำงานร่วมภาคสนาม (JOC) ภายใต้คณะอนุกรรมการประสานงาน
ภาครัฐ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์
ยังมีบทบาทส�ำคัญทีส่ ามารถน�ำเอาภาคเอกชนและภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
มาพบปะกัน โดยมีการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนในการแก้ไข
ปัญหาและลดอุปสรรค รวมทั้งการหาแนวทางในการประสานงาน
อย่างบูรณาการและการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้
เกิดความสัมพันธ์อนั ดีในการร่วมงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
อีกด้วย
นอกจากนี้ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 - 2561) คณะ
อนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอ�ำนวยความสะดวกทาง
ด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ ยังได้ประสานการท�ำงานร่วม
กันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกด้าน
MICE Logistics ส�ำหรับการจัดงานไมซ์ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลส�ำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมมากมาย อาทิเช่น

Furthermore, there
are 215 laws and
regulations related
to MICE and 35
involving regulatory
and government
agencies.

The Achievements of the Sub-Committee of
Government Coordinating on Trade and Services
Facilitation for MICE Industry
The Thailand Convention & Exhibition Bureau, by the
Sub-Committee of Government Coordinating on Trade
and Services Facilitation for MICE Industry, provides a
one-stop service and informational that facilitate and
reduce complications for entrepreneurs. It helps eliminate
barriers that the entrepreneurs have faced for a very long
time. The operations of the Joint Operating Committee
(JOC) under the Sub-Committee of Government
Coordinating on Trade and Services Facilitation for MICE
Industry also plays a very important role in bringing the
key stakeholders from the private and public sectors
together. In such meetings, the involving parties
brainstorm and exchange ideas of how to solve existing
problems, eliminate barriers, as well as how to
collaborate and communicate in a more effective
manner, which leads to a good partnership between the
public and private sectors, too.
Over the past two years (2016 - 2018), the Sub-Committee
of Government Coordinating on Trade and Services
Facilitation for MICE Industry has successfully
collaborated with both the government agencies and the
private sector, to facilitate the MICE Logistics in many
MICE events. Standout successes are illustrated below:
EASE OF DOING BUSINESS Thailand MICE Facilitation Report
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ปีที่จัดงาน
Year

กิจกรรมไมซ์
MICE Events

ประเภทกิจกรรม
Types of MICE Event

พ.ศ. 2559
2016

งาน The Grand Metalex 2016
The Grand Metalex 2016

งาน Exhibition
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักร
Exhibition (Machinery Industry)

พ.ศ. 2559
2016

งานประชุมนักวิชาการอ้อยและน�้ำตาล
นานาชาติ ครั้งที่ 29
29th International Society of Sugar
Cane Technologists (ISSCT)

งาน Convention
กลุ่มประชุมวิชาชีพอ้อยและน�้ำตาล
Convention (Cane and Sugar
Professionals)

พ.ศ. 2560
2017

งาน THAIFEX-World of Food Asia
2017
THAIFEX-World of Food Asia 2017

งาน Exhibition
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
Exhibition (Food Industry)

พ.ศ. 2561
2018

งาน ASEAN Beauty 2018
ASEANBeauty 2018

งาน Exhibition
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
Exhibition (Medical Equipment
Industry)

พ.ศ. 2561
2018

งาน SILMO Bangkok 2018
SILMO Bangkok 2018

งาน Exhibition
กลุ่มอุตสาหกรรมแว่นตาและเลนส์
Exhibition (Glasses and Lens Industry)

พ.ศ. 2561
2018

งาน Medical Devices ASEAN (MDA) 2018
Medical Devices ASEAN (MDA) 2018

งาน Exhibition
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
Exhibition (Medical Equipment
Industry)

พ.ศ. 2561
2018

การแข่งขันจักรยานระดับโลก เลแทป ไทย
แลนด์ บาย เลอ ตูร์ เดอ ฟร็องส์
L’Etape THAILAND by Le Tour De
France

งาน Mega Event
กลุม่ งานเกีย่ วกับการแข่งขันจักรยานระดับโลก
Mega Event (International
Competitive Cycling Event)

พ.ศ. 2561
2018

งานเทศกาลหุ่นโลกภูเก็ต Phuket
Harmony World Puppet Festival 2018
Phuket Harmony World Puppet
Festival 2018

งาน Mega Event
กลุ่มงานเทศกาลหุ่นโลก
Mega Event (Global Robotics Festival)
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The Joint Operating Committee (JOC) is
formed under the Sub-Committee of
Government Coordinating on Trade and
Services Facilitation for MICE Industry.
This formation is an operational mechanism
for collaborations, which is very useful in
solving problems at every step of the MICE
events - pre, during or post.
ปีที่จัดงาน
Year

กิจกรรมไมซ์
MICE Events

ประเภทกิจกรรม
Types of MICE Event

พ.ศ. 2561
2018

งาน World Robot Olympiad 2018
World Robot Olympiad 2018

งาน Mega Event
กลุ่มงานการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิก
Mega Event (World Robot Olympiad)

พ.ศ. 2561
2018

งานประชุมแพทย์ดา้ นความงามและผิวหนัง
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (ICAD 2018)
9th International Congress of
Aesthetic Dermatology (ICAD
2018)

งาน Convention and Exhibition
กลุ่มประชุมวิชาชีพแพทย์ผิวหนัง
Conventions and Exhibition
(Aesthetic Professionals)

พ.ศ. 2561
2018

งาน International Bangkok Bike
ครั้งที่ 12
12th International Bangkok Bike

งาน Exhibition
กลุ่มอุตสาหกรรมรถจักรยาน
Exhibition (Bicycle Industry)

พ.ศ. 2564
2021

การประมูลสิทธิ์ การจัดการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
World RoboCup 2021
The Bidding Event to Organize the
World RoboCup 2021

งาน Mega Event
กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
Mega Event (Robotics Industry)
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คำ�กล่าวของอดีตประธาน
กรรมการส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
(นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์)
“กิจกรรมที่ สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ทำ�ในลักษณะ Workshop
เพื่อจะได้พาเครือข่ายในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ทำ�งานสนาม
ร่วมกันอย่างลึกซึ้งในเนื้องานจริง ๆ ย่อมสามารถเสนอ
รายงานเพื่อลดขั้นตอนและลดความยุ่งยากในการติดต่อ
ประสานงานของระบบราชการลงได้ ทั้งงานเอกสารและขั้น
ตอนการขออนุญาต การผลิตรายงานให้ผู้มีอำ�นาจใน
แต่ละขั้นตอนใช้พิจารณาปรับปรุง ผมขอเป็นกำ�ลังใจให้
องค์กรและเครือข่ายในการทำ�เรื่อง Facilitation ให้
สำ�เร็จต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อจะได้เป็นจุดเด่นที่สุดของระบบ
การส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ”

An excerpt of the speech by
Former Chairman of the
Board of Directors, Thailand
Convention and Exhibition
Bureau (Public Organization)
Minister of Tourism and
Sports (H.E. Mr. Weerasak
Kowsurat)
“What TCEB has done by focusing on doing
workshops in order to bring networks of MICE
industry to work together in the field, and
learning in depth how to solve problems
effectively, it has greatly helped minimize the
bureaucratic procedures and reducing a number
of required documents, as well as the stages of
approval needed to get things done. I would
like to give a strong support to TCEB and its
networks to continue on the task of business
facilitation in order to enable this service to
become the most outstanding performance of
the MICE promotion system.”

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
อดีตประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
H.E. Mr. Weerasak Kowsurat
Former Chairman of the Board of Directors, Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)
Minister of Tourism and Sports
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กรณีศึกษาการอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและ
บริการอุตสาหกรรมไมซ์

งาน The Grand Metalex 2016 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 - 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ซึง่ งานดังกล่าวมีพนื้ ทีจ่ ดั งานทัง้ สิน้ 64,000 ตาราง
เมตร มีจ�ำนวนแบรนด์เทคโนโลยีที่เข้ามาแสดงสินค้าถึง 3,300
แบรนด์ และมีผเู้ ข้าร่วมงานกว่า 100,000 ราย มีทงั้ ส่วนทีเ่ ป็นงาน
นิ ท รรศการให้ แ บรนด์ เ ทคโนโลยี ต ่ า งๆ น� ำ สิ น ค้ า เทคโนโลยี
เครื่องจักรกล และอะไหล่มาแสดงเพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจ
หารือ แลกเปลี่ยนความคิด หรือติดต่อเจรจาทางการค้ากัน

อุปสรรคและความท้าทายของการ
จัดงาน The Grand Metalex
2016

ผลลัพธ์ความส�ำเร็จของการ
การแสดงสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี อ�ำนวยความสะดวกการจัดงาน
โลหะ เครือ่ งจักร และอะไหล่ตา่ งๆ มีความ Metalex 2016

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรม
ศุลกากร หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ซึง่ แต่ละหน่วยงานมีกฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับกับ
สินค้าแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกัน ก่อให้เกิด
ความไม่ชัดเจนและขั้นตอนการด�ำเนินงาน
มากมายแก่ผู้แสดงสินค้า ในระหว่างการจัด
งานนัน้ มีความจ�ำเป็นจะต้องขนส่งและติดตัง้
เครื่องจักรเข้าไว้ในงาน ซึ่งกระทบต่อการ
จราจรทัง้ ภายในสถานทีจ่ ดั งานและภายนอก
สถานทีจ่ ดั งานเป็นอย่างมาก
18

จากการอ�ำนวยความสะดวกในการจัดงาน
The Grand Metalex 2016 ท�ำให้ผจู้ ดั งาน
และศู น ย์ ก ารประชุ ม และแสดงสิ น ค้ า มี
แนวทางในการท�ำงานทีช่ ดั เจนขึน้ มีรายละเอียด
และเบอร์ติดต่อของหน่วยงานภาครัฐที่รับ
ผิดชอบโดยตรงในเรือ่ งต่างๆ ท�ำให้การจัดงาน
The Grand Metalex 2017 ได้มกี ารประสาน
งานล่วงหน้า สามารถบริหารจัดการอุปสรรค
ต่างๆ ได้เสร็จทันก่อนวันจัดงาน
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ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กับ
บทบาทการอ�ำนวยความสะดวกการจัดงาน The Grand Metalex 2016

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานร่วมภาค
สนาม (JOC) ขึน้ มา เพือ่ ให้มกี ารท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพือ่ การลดอุปสรรคและ
พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ ซึง่ คณะท�ำงาน JOC ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
1. กรมศุลกากร
2. กรมทางหลวง
3. กรุงเทพมหานคร
4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
5. กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
6. ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
7. ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
8. ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

หน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
1. ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค
(ผูแ้ ทนเจ้าของสถานทีจ่ ดั งาน)
2. บริษทั รีด้ เทรดเด็กซ์ จ�ำกัด (ผูจ้ ดั งาน)
3. บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
4. บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
5. บริษทั ออลไทย แท็กซี่ จ�ำกัด

ประเด็นเรือ่ งการขออนุญาตน�ำเข้าเครือ่ งจักรและอะไหล่ตา่ งๆ ซึง่ กรมศุลกากร ทีเ่ ป็นผูเ้ กีย่ วข้อง
โดยตรง มีแนวทางในการอ�ำนวยความสะดวกทัง้ การยกเว้นอากรขาเข้า หรือการลดพิธกี ารทาง
ศุลกากร ซึง่ ท�ำให้ผแู้ สดงสินค้าสามารถน�ำเข้าสินค้าเทคโนโลยีได้งา่ ยขึน้ ประหยัดเวลามากขึน้
ประเด็นเรือ่ งการจัดการปัญหาจราจร ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ได้ประสานงานให้ทางสถานีต�ำรวจนครบาลบางนาส่งเจ้าหน้าทีง่ านจราจรเข้ามาดูแล
การจราจร ซึง่ ลดปัญหาทีม่ มี ายาวนานของการขนเครือ่ งจักรเข้ามาเตรียมงาน
ประเด็นการอ�ำนวยความสะดวกการเดินทางของผูเ้ ข้าร่วมงานนัน้ มีการร่วมลงนามใน MOU
ระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีรถแท็กซี่รองรับผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน 50 คัน และจัดให้
มีเจ้าหน้าทีจ่ ดั คิวการเรียกรถแท็กซี่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผเู้ ข้าร่วมงาน

การที่มีสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) เข้ามาช่วย
ประสานงานโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพบกัน
และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ทำ�ให้
กรมศุลกากรและผู้ประกอบการเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ทำ�ให้การดำ�เนินการนำ�เข้าสินค้า
เป็นไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว
นางสาวนวรัตน์ ผลากร
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการ กรมศุลกากร
EASE OF DOING BUSINESS Thailand MICE Facilitation Report
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Case Study of Exchanges and Services Facilitation
in the MICE Industry
The Grand Metalex 2016 was organized on November
23 - 26, 2016, at the Bangkok International Trade &
Exhibition Center (BITEC). The event is huge with over
64,000 sq.m. of exhibited space, 3,300 of exhibited brands,
and over 100,000 of attendants. The Grand Metalex 2016
consists of multiple sections, including exhibitions that
showcase products, technologies, machinery, and parts
from well-known brands to interested entrepreneurs to
discuss, share ideas or construct business.

Barriers and Challenges of the
Grand Metalex 2016

Success of the Grand Metalex
2016

Typically, an exhibition on
metalworking technology, machineries,
and parts involves several government
agencies. Every organization has its
regulations, which also depend on the
products in question. Thus the entire
process becomes complicated and
time consuming to exhibitors. During
the event, the transportation and
installation of machineries into the
exhibition hall was a challenge, too,
as it affected on-site and nearby
traffic a lot.

The facilitation provided in the
Grand Metalex 2016 has made the
organizers and the Bangkok
International Trade & Exhibition
Center gained a clear perspective on
operations involved. The information
and contact details of the related
government agencies who are directly
responsible have also made the
organization of the Grand Metalex
2017 much more effective, and the
barriers are handled promptly, before
the event day.

20
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Thailand Convention & Exhibition Bureau’s Roles in the Facilitation
of the Grand Metalex 2016

Thailand Convention & Exhibition Bureau initiated the Joint Operating Committee
(JOC) to support the collaborative efforts between the government and private
parties to tackle any barrier and improve the competitiveness of the Thai MICE
industry. The JOC comprised of many relevant organizations as follows:
Relevant Government Agencies
1. The Customs Department
2. Department of Highways
3. Bangkok Metropolitan Administration
4. Department of Industrial Works
5. The Metro Police
6. Thai Industrial Standards Institute
7. Office of Transport and Traffic Policy
and Planning
8. Thailand Convention & Exhibition
Bureau (Public Organization)

Relevant Parties from the Private
Sector
1. Bangkok International Trade &
Exhibition Center (BITEC)
(Venue Owners)
2. Reed Tradex Company Limited
(Organizers)
3. Bangkok Expressway and Metro
Company Limited
4. BTS Group Company Limited
5. All Thai Taxi Company Limited

Permission Granting: There were issues related to permission granting of machinery
and parts; all of which have many regulations as well as complicated procedures
with the government agencies involved. Especially the Customs Department to
clarify the directions, exempt import tariffs, and simplify the customs procedures.
The approach made the import significantly more comfortable and faster, with
helpful assistance from the relevant agencies.
There are multiple traffic issues: Thailand Convention & Exhibition Bureau took the
initiative to ask the Bang Na Police Station for officers’ dedicated help, which
successfully eliminated the longstanding queue issues of the transportation of the
machineries during exhibition preparation.
Regarding the facilitation of transportation for the attendances, there was a
Memorandum of Understanding (MOU) with multiple parties to prepare 50 taxi cabs
and several queue management officers dedicated to the task, to ensure that utmost
convenience is provided to the attendants.

Thankfully, this time around we have the Thailand
Convention & Exhibition Bureau facilitating by
bringing every party together and creating mutual
understanding. The Customs Department and the
entrepreneurs now understand each other, which has
made the import procedures run very smoothly and
swiftly.
Miss Navarat Phalakorn
Customs Technical Officer, Professional Level
The Customs Department
EASE OF DOING BUSINESS Thailand MICE Facilitation Report
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THAIFEX-WORLD
OF FOOD ASIA

อุปสรรคและความท้าทายของการ
จัดงาน THAIFEX 2017
THAIFEX 2017 เป็นงานแสดงสินค้าและ
เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับอาหารและเครือ่ งดืม่
ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและกฎ
ระเบียบมากมาย อาทิ กรมศุลกากร (เรื่อง
การน�ำเข้าสิ่งของเพื่อใช้ในงาน) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (เรือ่ งการน�ำเข้า
อาหารและเครือ่ งดืม่ ) กรมการค้าต่างประเทศ
(เช่น เรือ่ งการน�ำเข้าเมล็ดกาแฟ) กรมวิชาการ
เกษตร (เช่น เรือ่ งการน�ำเข้าเมล็ดกาแฟสด)
กรมสรรพสามิต (เช่น เรือ่ งการน�ำเข้าเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์และไวน์) กรมปศุสัตว์ (เช่น
เรื่องการน�ำเข้าเนื้อสัตว์) กรมประมง (เช่น
เรือ่ งการน�ำเข้าอาหารทะเล) เป็นต้น
22

กรณีศึกษาการอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการ
ค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์

THAIFEX-World of Food ASIA หรือเรียกสั้นๆ ว่า
THAIFEX จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ.
2560 ณ ฮอลล์ 1-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมื อ งทองธานี เป็ น งานแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ เ กี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมด้านอาหาร เครือ่ งดืม่ เทคโนโลยีทางอาหาร รวม
ถึงการให้บริการด้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีขนาดใหญ่ตดิ อันดับ 1
ใน 5 ของโลกอีกด้วย

ผลลัพธ์ความส�ำเร็จของการ
อ�ำนวยความสะดวกการจัดงาน
THAIFEX 2017
การจัดงาน THAIFEX 2017 ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับ
ความอนุ เ คราะห์ จ ากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร และส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในการจัดให้มี
Green Lane เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้าน
พิธีการศุลกากรส�ำหรับงาน THAIFEX 2017
ซึง่ ถือเป็นตัวอย่างการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการอ�ำนวยความ
สะดวกด้าน MICE Logistics ให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
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สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กับบทบาทการอำ�นวยความสะดวกการจัดงาน
THAIFEX 2017
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานร่วมภาคสนาม (JOC) ขึน้ มา เพือ่ ให้มกี ารท�ำงานร่วม
กันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพือ่ การลดอุปสรรคและพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ ซึง่ คณะท�ำงาน JOC ประกอบด้วยหน่วยงาน
ต่างๆ ดังนี้
ประเด็นปัญหา / อุปสรรค

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การดำ�เนินการ

การขออนุญาตน�ำเข้าอาหาร
และเครือ่ งดืม่ ต่าง ๆ

• กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
• กรมศุลกากร
• กรมการค้าต่างประเทศ
• กรมวิชาการเกษตร
• กรมสรรพสามิต
• กรมปศุสตั ว์
• กรมประมง
• ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
• บริษทั อจิลติ ้ี จ�ำกัด

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ด�ำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผแู้ สดงสินค้าในการน�ำเข้าอาหาร
และเครือ่ งดืม่ ต่างๆ เข้ามาได้งา่ ยขึน้ และประหยัดเวลามากขึน้
โดยได้รบั ความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การจัดช่องทางพิเศษ หรือ “Green Lane” ส�ำหรับ
การน�ำเข้าสินค้ามาเพือ่ ใช้แสดงในงาน THAIFEX 2017

การขอใบอนุญาตท�ำงาน
(Work Permit) ส�ำหรับบุคคล
ทีเ่ ข้าร่วมงาน

• กรมการจัดหางาน

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ประสานงานกับกรมการจัดหางานเพือ่ ออกใบอนุญาต
ท�ำงานให้แก่นกั เดินทางไมซ์ทขี่ อวีซา่ ประเภท Business Visa
ภายใน 1 ชัว่ โมง

การอ�ำนวยความสะดวกด้าน
แผนการขนส่งและการจราจร

• สถานีต�ำรวจภูธรปากเกร็ด
• บริษทั เอ็กซ์โปลิงค์
โกลบอล เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
• บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หารือร่วมกับสถานีต�ำรวจภูธร ปากเกร็ด ให้มกี ารจัด
ท�ำประมาณการการไหลของการจราจรในบริเวณพืน้ ทีก่ ารจัด
งาน (Predict Traffic Flow) ในระหว่างช่วงงานแสดงสินค้า

การอ�ำนวยความสะดวกในการ
เดินทาง

• บริษทั เอ็กซ์โปลิงค์
โกลบอล เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
• บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) จึงประสานงานกับบริษทั ออลไทยแท็กซี่ จ�ำกัด เพือ่
จัดให้มรี ถแท็กซีร่ องรับอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่
ผูเ้ ข้าร่วมงาน

ได้มกี ารจัดประชุมหารือประมาณ 1 เดือนก่อนการ
จัดงาน ซึง่ กรมศุลกากร และสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ค�ำ ปรึกษาใน
ด้านการดำ�เนินการเรือ่ งเอกสารและแก้ไขปัญหาเรือ่ ง
เอกสารที่ ไม่ครบถ้วนแก่ผนู้ �ำ เข้าสินค้า ทำ�ให้รบั รู้
บทบาทของทัง้ ทางภาครัฐและเอกชน
นางสาวสุมาลี ปานอ�ำพันธ์
ผู้อ�ำนวยการโครงการ
บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
EASE OF DOING BUSINESS Thailand MICE Facilitation Report
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THAIFEX-WORLD
OF FOOD ASIA

Case Study of Exchanges and Services
Facilitation in the MICE Industry
THAIFEX-World of Food ASIA, or in short,
THAIFEX was organized is from May 31 to June
4, 2017, at Hall 1-8, IMPACT Arena, Exhibition and
Convention Center, Muang Thong Thani. THAIFEX
is an international trade exhibition for food &
beverage, food technology, and food and beverage
service - the largest in South East Asia and 1 of
the 5 largest in the world in its category.

Barriers and Challenges
of THAIFEX 2017
THAIFEX 2017 is all about food
industry. The exhibitors have to
import these items into Thailand, of
which the process involves a great
number of related organizations and
regulations. The organizations
involved include the Customs
Department (responsible for, e.g.,
importing items to be exhibited in
the event), the Food and Drug
Administration (e.g., handling the
process involving the imports of food
and beverages), Department of
Foreign Trade (e.g., roasted coffee
beans imports), Department of
Agriculture (e.g., green coffee
beans imports), Excise Department
(e.g., alcoholic beverages imports),
and Department of Livestock
Development (e.g., meat imports),
Department of Fisheries (e.g.,
seafood imports).
24

Success of THAIFEX 2017
The THAIFEX 2017 has been very
successful, thanks to the support that
the responsible government agencies
provided, especially the Customs
Department and the Food and Drug
Administration whose efforts had led
to the Green Lane which was very
effective in facilitating all stakeholders
in customs procedures. The THAIFEX
2017 is an example in which the
government and private sector
cooperated very effectively, leading
to a tangible outcome in the facilitation
of the MICE Logistics.
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Thailand Convention & Exhibition Bureau’s Roles in the Facilitation of THAIFEX 2017
Thailand Convention & Exhibition Bureau initiated the Joint Operating Committee (JOC) to
support the collaborative efforts between the government and private parties to tackle any
barrier and improve the competitiveness of the Thai MICE industry. The JOC comprised of many
relevant organizations as follows:
Issues

Approaches

Relevant Agencies

Food and Beverage Import
License Request

• Department of International
Trade Promotion
• The Customs Department
• Department of Foreign Trade
• Department of Agriculture
• The Excise Department
• Department of Livestock
Development
• Department of Fisheries
• Food and Drug Administration
• Agility Company Limited

The Thailand Convention & Exhibition Bureau
collaborated with many government agencies to
facilitate the exhibitors regarding the import food
and beverage to simplify the processes and minimize
time and effort. The government agencies were very
cooperative, and the outcome was the “Green Lane”
that allows for import procedures for the exhibitors
of THAIFEX 2017.

Participant’s Work Permit
Request

• Department of Employment

The Thailand Convention & Exhibition Bureau worked
together with the Department of Employment to provide
Work Permit to MICE travelers applying for Business Visa
within one hour.

Logistics and Traffic
Facilitation

• Pak Kret Police Station
• Expolink Global Network
Company Limited
• IMPACT Exhibition
Management Company
Limited

The Thailand Convention & Exhibition Bureau worked
together with Pak Kret Police Station to predict the
traffic flow during the event days.

Transportation Facilitation

• Expolink Global Network
Company Limited
• IMPACT Exhibition
Management Company
Limited

The Thailand Convention & Exhibition Bureau
collaborated with All Thai Taxi Company Limited to
prepare a sufficient number of taxicabs to provide
transportation convenience to the participants.

One month before the event, we brainstormed with
the Customs Department and the Food & Drug
Administration, both of which provided great advice
on document-related procedures and incomplete
documents. The session has been beneficial in
building mutual understandings between the
government agencies and the private parties.
Ms. Sumalee Panumaphan
Project Director
Expolink Global Network Company Limited

EASE OF DOING BUSINESS Thailand MICE Facilitation Report
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กรณีศึกษาการอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการค้า
และบริการอุตสาหกรรมไมซ์

งาน Medical Devices ASEAN 2018 จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 11 – 13
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึง่ เป็นการจัดนิทรรศการนานาชาติและการ
ประชุมเกีย่ วกับประเด็นด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เครือ่ งมือ
แพทย์ การบริการด้านการแพทย์ และประเด็นด้านการดูแลสุขภาพ
ภายใต้แนวคิดในการจัดงาน คือ “สร้างอนาคตแห่งการดูแลสุขภาพ
(Building the Future of Healthcare)” งานดังกล่าวใช้สถานที่
จัดงาน คือ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
(IMPACT Exhibition & Convention Centre) โดยใช้พื้นที่
ประมาณ 10,000 ตารางเมตรในการจัดงาน

ผลลัพธ์ความส�ำเร็จของการ
อ�ำนวยความสะดวกการจัดงาน
Medical Devices ASEAN 2018
อุปสรรคและความท้าทายของการ
จัดงาน Medical Devices
ASEAN 2018
MDA 2018 มีเนือ้ หาด้านการแพทย์ จึง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข
เนื่องจากประเด็นด้านสาธารณสุขนับเป็น
ประเด็ น ที่ ส�ำคั ญ และอาจมี ผ ลกระทบต่ อ
สุขภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเครือ่ งมือ
แพทย์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีการน�ำเข้ามา
จากต่างประเทศ ก็จะต้องเกีย่ วข้องกับหน่วย
งานด้านการเข้าเมืองและการน�ำเข้าอุปกรณ์
เครือ่ งมือแพทย์ดว้ ย
26

การจัดงาน MDA 2018 ได้รับความ
อนุเคราะห์จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานภาครัฐฯ อาทิเช่น กรมศุลกากร
กองควบคุมเครือ่ งมือแพทย์ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา เป็นต้น นอกจากนี้ กอง
ควบคุมเครือ่ งมือแพทย์ และ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ได้รว่ มจัดตัง้ บูธ (Booth) เพือ่ การให้
บริการข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆ และการให้
ค�ำปรึกษา (Consultancy) แก่ผปู้ ระกอบการ
ไมซ์ทเี่ ข้าร่วมงาน MDA 2018 ซึง่ ถือเป็นการ
ปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของส�ำนั ก งานคณะ
กรรมการอาหารและยา จาก Regulators เป็น
Service Providers
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สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กับบทบาทการอำ�นวยความสะดวก
การจัดงาน Medical Devices ASEAN 2018
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดตั้งคณะท�ำงานร่วมภาคสนาม (JOC) ขึ้นมา
เพือ่ ให้มกี ารท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพือ่ การลดอุปสรรคและพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์
ซึ่งคณะท�ำงาน JOC ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
1. กรมการกงสุล
2. กรมการจัดหางาน
3. กองควบคุมเครือ่ งมือแพทย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5. ส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6. ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
7. ส�ำนักด่านอาหารและยา ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8. ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

หน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
1. บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(ผูจ้ ดั งาน)
2. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี (ผูแ้ ทนเจ้าของสถานทีจ่ ดั งาน)
3. บริษทั เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ตัวแทนผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ)

ผูจ้ ดั งาน จัดตัง้ ระบบการติดต่อสือ่ สาร แลกเปลีย่ นข้อมูล และรายงานความก้าวหน้าให้คณะ
อนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการ
อุตสาหกรรมไมซ์ทราบ
คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพือ่ การอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการ
อุตสาหกรรมไมซ์ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง แลกเปลีย่ น ประชุม และเยีย่ มชมงานแสดง
สินค้าเครือ่ งมือแพทย์ในต่างประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ ถอดบทเรียน
คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพือ่ การอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการ
อุตสาหกรรมไมซ์ สรุปบทเรียนร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรับบทบาทพร้อม
เป็นผูใ้ ห้บริการ (Service Providers) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ระกอบการ (Facilitators)
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยินดีรว่ มจัดตัง้ บูธ (Booth) ตลอดจนให้ค�ำปรึกษาฟรี
(Consultancy)
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมหารือกับผูจ้ ดั งาน แถลงข่าวร่วมกันในการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดท�ำสือ่
เผยแพร่กฎระเบียบและบทบาทของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในมิตใิ หม่ คือ “FDA
Friendly”

การจัดงานแสดงสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์เป็นงานที่ยาก แต่ทั้งนี้
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้
เป็นตัวกลางเชื่อมต่อให้ภาครัฐได้เข้าใจความต้องการและการทำ�งาน
ของภาคเอกชน ซึ่งเป็นการอำ�นวยความสะดวกอย่างมาก โดยเฉพาะ
การได้รับคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนำ�เข้าสินค้า
นางสาวนิชา อัครเมธากุล
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
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Case Study of Exchanges and Services Facilitation
in the MICE Industry
Medical Devices ASEAN 2018 was held on July
11 - 13, 2018. In this event, there is an exhibition and
a congress - the MDA Congress - on medical technology,
medical devices, medical services, and general
healthcare. The key theme of the event is “Building
the Future of Healthcare.” The venue is the IMPACT
Exhibition & Convention Center and the event spanned
about 10,000 sq.m. of the arena.

Success of
Medical Devices ASEAN 2018
Barriers and Challenges of Medical
Devices ASEAN 2018
The Medical Devices ASEAN
2018 event touches a lot of
medical-related topics, and thus
necessarily engages with healthcare
organizations, of which laws and
regulations are typically strict as
healthcare is essential to people’s
well-being. Medical devices are
tricky as they carry many regulations,
which make the import procedures
extremely complicated. These
barriers posed a great challenge to
the event organizer and the importers
of medical devices to be exhibited
in the event.
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The MDA 2018 event received
generous support from the
Sub-Committee of Government
Coordinating on Trade and Services
Facilitation for MICE Industry,
specifically The Customs Department,
the Medical Device Control Division
and the Food and Drug Administration.
In addition, the Medical Device
Control Division and the Department
of Medical Sciences set up a booth
which provided relevant information
and regulations and consultancy
services to the MICE entrepreneurs
who participated in the MDA 2018
event. These efforts transformed the
Food and Drug Administration from
being a regulator, to being a service
provider.
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Thailand Convention & Exhibition Bureau’s Roles in the Facilitation of Medical Devices ASEAN 2018
Thailand Convention & Exhibition Bureau initiated the Joint Operating Committee (JOC) to support the
collaborative efforts between the government and private parties to tackle any barrier and improve the
competitiveness of the Thai MICE industry. The JOC comprised of many relevant organizations as follows:

120
80

Relevant Government Agencies
Relevant Parties from the Private Sector
1. Department of Consular Affairs
1. Impact Exhibition Management
2. Department of Employment
Company Limited (Organizers)
3. Medical Device Control Division, Food and Drug
2. IMPACT Arena, Exhibition and
Administration
Convention Center, Muang Thong
4. Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Bureau
Thani (Venue Owners)
5. Suvarnabhumi Airport Passenger Control Customs Bureau
3. APT Showfreight (Thailand)
6. Bangkok Port Customs Bureau
Company Limited
7. Bureau of Import and Export Inspection, Food and
(Freight Forwarders)
Drug Administration
8. Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public
Organization)
The organizer set up the communication and information exchange framework and
reported the progress to the Sub-Committee of Government Coordinating on Trade
and Services Facilitation for MICE Industry.
The Sub-Committee of Government Coordinating on Trade and Services Facilitation
for MICE Industry and other relevant government agencies brainstormed, conducted
meetings, and visited many international exhibitions on medical equipment and
devices overseas to gather best practices.
The Sub-Committee of Government Coordinating on Trade and Services Facilitation
for MICE Industry worked together with the Food and Drug Administration to
compile essential lessons, and reposition The Food and Drug Administration to be
a service provider and facilitator for entrepreneurs in the MICE industry.
The Food and Drug Administration agreed to open a booth and offer free
consultancy services in the event.
The Food and Drug Administration discussed with the event organizer and held a
press release to showcase effective public-private collaboration.
The Thailand Convention & Exhibition Bureau helped promoted the new “FDA
Friendly” image of the Food and Drug Administration through press releases on new
regulations and roles of the Food and Drug Administration.

Medical Equipment and Devices Exhibition is tough to organize.
However, Thailand Convention & Exhibition Bureau was an
excellent facilitator that helped the government understands
what the private organizations want and how they work. The
result is a great convenience for everyone involved especially
the advice on the import procedures.
Ms. Nicha Akaramethakul
Assistant Project Manager
IMPACT Exhibition Management Company Limited
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An excerpt of the speech
by Chairman of the
Sub-Committee of
Government Coordinating
on Trade and Services
Facilitation for MICE Industry
คำ�กล่าวของประธาน
อนุกรรมการประสานงานภาครัฐ (Mr. Akapol Sorasuchart)
เพื่อการอำ�นวยความสะดวกทาง “The Sub-Committee of Government Coordinating
ด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรม consists of designated representatives from
government sector. They are the decisive ones
ไมซ์ (นายอรรคพล สรสุชาติ)
“องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐฯ
เป็นการตั้งตัวแทนโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็น
บุคคลที่อยู่หน้างานจริงและสามารถตอบคำ�ถามภาค
เอกชนได้จริง ๆ เป็นการทำ�งานร่วมกัน (Collaborate)
และทำ�ให้งานที่ทำ�นั้นเกิดขึ้นจริง (Make It Happen)
โดยไม่มีความจำ�เป็นต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำ�นวน
215 ฉบับ จาก 35 หน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด”

at the forefront of things – whether it is providing
services, collaborating, or making events
happen without the need to amend the 215
laws related to the 35 government agencies at
any point.”

นายอรรคพล สรสุชาติ
ประธานอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ
เพือ่ การอำ�นวยความสะดวกทางด้านการค้า
และบริการอุตสาหกรรมไมซ์
Mr. Akapol Sorasuchart
Chairman of the Sub-Committee
of Government Coordinating on
Trade and Services Facilitation
for MICE Industry

บทที่
CHAPTER

5

บทสรุป
Conclusion
สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะผูม้ บี ทบาท
ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
ไมซ์ ข องประเทศไทยในทุ ก แง่ มุ ม ได้ เ ล็ ง
เห็ น ว่ า อุ ป สรรคในอุ ต สาหกรรมไมซ์ ข อง
ประเทศไทยนัน้ คือ การดำ�เนินธุรกิจทีต่ อ้ งมี
การข้องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่ซับซ้อน
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐเป็นจำ�นวน
มาก ผูป้ ระกอบธุรกิจไมซ์หรือแม้แต่ผจู้ ดั งาน
ไมซ์จ�ำ เป็นต้องมีองค์ความรูห้ รือแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ที่เข้าถึงได้ง่าย
อยู่ในแหล่งเดียวกัน
ด้ ว ยเหตุ นี้ สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
มี เ ป้ า หมายในการอำ � นวยความสะดวก
แก่การทำ�ธุรกิจ (Facilitations) อย่างไร
ก็ ต าม สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์กร
เดี ย ว มิ อ าจทำ � หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วได้ ลุ ล่ ว งได้
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การ
ดำ � เนิ น การอย่ า งบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องจำ�เป็น จึงได้วาง
แนวทางในการขับเคลื่อนด้วยการตั้งคณะ
อนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพือ่ อำ�นวย
ความสะดวกทางการค้าและบริการอุตสาหกรรม
ไมซ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจาก
ทุ ก ภาคส่ ว นที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง และยึ ด
แนวทางนี้จนถึงปัจจุบัน ทำ�ให้การประสาน
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งานระหว่างหน่วยงานและการทำ�ความเข้าใจ
ร่ว มกัน ในอุ ปสรรคด้ า นประเด็ น กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ผลผลิตจากการดำ�เนินงานในรูปแบบ
คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกทางการค้าและบริการ
อุตสาหกรรมไมซ์นั้น ได้สร้างคุณูปการแก่
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นอย่างมาก เพราะ
นับว่าเป็นการทลายอุปสรรคที่สำ�คัญซึ่งเป็น
ปัญหามาอย่างยาวนาน ทำ�ให้ผลลัพธ์ของ
การดำ�เนินธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึง
ขั้นตอนต่างๆ เป็นไปได้โดยสะดวกมากขึ้น
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยมีเพิ่มมากขึ้นตามไป
ด้วย เพราะจะดึงดูดผู้จัดงานไมซ์ให้เลือก
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ได้
ยิ่งขึ้น
การดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการ
ประสานงานภาครัฐ เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
ทางการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์นี้ ได้
รับเสียงตอบรับอย่างดีจากภาคเอกชน ทัง้ ใน
แง่ของความทุม่ เทและประโยชน์ทไี่ ด้สร้างไว้
แก่อตุ สาหกรรมไมซ์ไทย นับเป็นเสียงสะท้อน
ความสำ � เร็ จ ที่ สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มี
ความยินดีและตอกย้ำ�ความมุ่งมั่นที่จะไม่
หยุดพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
เพื่ อ ผลั ก ดั น ประเทศไทยให้ เ ป็ น ผู้ นำ � ด้ า น
อุตสาหกรรมไมซ์ของโลกต่อไป
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Thailand Convention & Exhibition
Bureau is the organization responsible
for promoting and supporting the
Thai MICE industry. It realizes that
barriers in the MICE industry is that
the operations surrounding MICE
activities that involve complicated
regulations of many related parties.
It is therefore essential that MICE
entrepreneurs and organizers have
information and knowledge that is
comprehensive and easily accessible.
The ultimate goal of the Thailand
Convention & Exhibition Bureau
is to facilitate the activities in
the MICE industry. However, the
Thailand Convention & Exhibition
Bureau alone cannot pull it through.
The Sub-Committee of Government
Coordinating on Trade and Services
Facilitation for MICE Industry is,
therefore, initiated for this purpose,
which putting together of stakeholders
from several areas. The Thailand
Convention & Exhibition Bureau
has been pursuing this facilitative
approach for quite some time, and
the continuity has led to effective

collaboration between stakeholders
and mutual understanding regarding
the laws, regulations, and procedures
of MICE activities.
The outcome of the work done by
the Sub-Committee of Government
Coordinating on Trade and Services
Facilitation for MICE Industry has
been a great success. Overall, the
MICE industry significantly benefits
from the facilitation the subcommittee
provides and many long-standing
barriers it broke. The MICE-related
activities and the processes have
never been more convenient. The
outcome has genuinely improved
the competitiveness of the MICE
industry and appealed very fondly
to MICE businesses and travelers,
making Thailand an ideal global
MICE destination.
It is the achievements of the
Sub-Committee of Government
Coordinating on Trade and Services
Facilitation for MICE Industry.
Positive feedback from the private
sector says it all about the impacts
the Subcommittee created. The
Thailand Convention & Exhibition
Bureau aims to go forward with its
goal to develop and promote our
MICE industry to become one of the
leaders of the global MICE industry
in the future.
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บทสัมภาษณ์
Testimonial

กรมสรรพสามิต ได้มีส่วน
ร่วมในการช่วยลดขั้นตอนการดำ�เนินงาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนและอำ�นวยความสะดวก
ด้านไมซ์โลจิสติกส์สำ�หรับการจัดงานไมซ์
ตามนโยบาย Ease of Doing Business
ของรัฐบาล เพื่อให้ภาคเอกชนมีความ
สามารถทางแข่งขันด้านการค้ากับต่าง
ประเทศเพิ่มมากขึ้น

คณะอนุกรรมการประสานงาน
ภาครัฐเพื่ออำ�นวยความสะดวกทางการค้า
และบริการอุตสาหกรรมไมซ์ชุดนี้ มีความ
ทุ่มเทในการทำ�งาน ประสบความสำ�เร็จใน
การแก้ปัญหาด้านการจัดงานไมซ์ต่างๆ
อย่างดี รวมถึงเรื่องอื่นๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ในอนาคต ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทีมงานนี้
ทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้อตุ สาหกรรมไมซ์
เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

The Excise Department played a significant
part in simplifying the previously complicated
operations, and facilitating the MICE
Logistics, corresponding to the Ease of
Doing Business policy theme set by the
government. This effort has successfully
made the private sector much more competitive
in international businesses.

The Sub-Committee of Government Coordinating
on Trade and Services Facilitation for MICE
Industry is very dedicated. It succeeded in
fixing many MICE logistics issues, and I am
sure it will continue to experience more
success in the future. I fully support the work
it is doing and will engage to drive our MICE
industry going forward.

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายทาลูน เทง
กรรมการผู้จัดการ
รอยัล พารากอล ฮอลล์
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Mr. Talun Theng
Managing Director
Royal Paragon Hall
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Miss Wilai Tantinuntana
Inspector General
Ministry of Finance

มีความรู้สึกยินดีสำ�หรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องการ
อำ�นวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ต่างๆ หรือคณะอนุกรรมการฯ
ที่จะเข้ามาผลักดันในการที่จะทำ�ให้งานไมซ์ โดยเฉพาะในเรื่องของ
ตัว E (Exhibitions) ซึ่งจะทำ�ให้ต่างประเทศรู้สึกว่าประเทศไทย
สามารถเข้ามาทำ�จัดงานไมซ์ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงสินค้าหรือ
ผู้ที่เข้ามาชมงานที่จะสามารถได้รับความสะดวกสบาย นับว่าเป็น
นิมิตหมายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

I am very pleased with the
facilitation, whether on
logistics or on other
aspects the Subcommittee
is doing to promote the
“E” of the MICE industry
(Exhibitions). This will
make the global MICE
market aware that
organizing MICE event in
Thailand is simple, and
that the exhibitors and
participants will be
satisfied with the
convenience they will
receive. Our MICE
industry outlook has
never been this bright.
นายกวิน กิตติบุญญา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำ�กัด
Mr. Kavin Kittiboonya
Managing Director
Kavin Intertrade Company Limited

ขอขอบคุณภาครัฐที่มานั่ง
ทำ�งานในโต๊ะเดียวกันกับภาคเอกชน
ความสำ�เร็จในขณะนี้มีมากมาย ซึ่งถือ
เป็นความสำ�เร็จที่ ไม่เคยเห็นมาก่อนนับ
ตั้งแต่ทำ�งานในอุตสาหกรรมไมซ์นี้มา
50 ปี
Thanks to the government for their
willingness to listen and discuss with the
private sector. To this point, I have seen
many success stories that I have never
seen before working in the MICE industry
for over 50 years.

นางสุชาดา ยุวบูรณ์
ประธาน
กองทุนส่งเสริมการจัดประชุม
นานาชาติ

Mrs. Suchada Yuvaboon
Chairperson
Convention Promotion
Fund
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ถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรมไมซ์ของเราจะได้รับการ
สนับสนุนในทุกๆ ด้าน และอีกประการหนึ่ง คือ รู้สึกดี ใจมากที่ ได้
ร่วมงานกับทางภาครัฐ เนื่องจากว่ากฎระเบียบต่างๆ ที่ทางภาครัฐ
สร้างขึ้นมา ภาคเอกชนจะได้เข้าใจตรงกันว่าควรเตรียมการ
อย่างไรบ้างในการดำ�เนินธุรกิจไมซ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง
สองฝ่าย และต่อประเทศไทยที่ปัจจุบันให้ความสนใจในการต้อนรับ
นักเดินทางไมซ์จากทั่วโลก
It is time for Thai MICE to get all-round support it deserves. I am very happy
to collaborate with the government agencies, because they are the ones
who come up with these regulations. This will make the stakeholders in the
private sector understand exactly what to prepare in every step of the way.
Mutual understanding creates mutual benefits - and of course benefits to our
country, looking to welcome MICE travelers from around the world.
นางเยาวลักษณ์ แพ่งสภา
ประธานกรรมการ
บริษทั เจ็ท อินเตอร์เนชัน่ แนล ทราเวล จำ�กัด

ตลอดระยะเวลาสองปี
ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับคณะอนุกรรมการ
ประสานงานภาครัฐ เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกทางการค้าและบริการอุตสาหกรรม
ไมซ์ เป็นโอกาสของการสร้างความเข้าใจ
แก่ภาคเอกชน ให้เข้าใจถึงวิธีการศุลกากร
ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเตรียมการหรือ
การดำ�เนินงานในการนำ�ของเข้ามาแสดง
สินค้าในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งกรมศุลกากร
ได้สนับสนุนการอำ�นวยความสะดวกเป็น
อย่างดี เช่น แม้ว่ากรมศุลกากรจะไม่
สามารถยกเว้นในเรื่องการปฏิบัติตามขั้น
ตอนการนำ�เข้าได้ แต่มีการบริการให้
ผูป้ ระกอบการไมซ์ได้รบั การอำ�นวยความ
สะดวกเป็นอันดับแรก (First Priority) เป็นต้น
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Mrs. Yavalaksana Pangsapa
President
Jet International Travel Company
Limited

I have been a member of the Sub-Committee of
Government Coordinating on Trade and Services
Facilitation for MICE Industry for two years.
Throughout this period, the outcome has led to better
understanding of the private parties regarding the
customs procedures – whether it is in preparation or
operation to import exhibited products. The Customs
Department has facilitated as much as possible. For
instance, even though we cannot remove the import
procedures completely, we have provided MICE
entrepreneurs first priority service.
นางสาวอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานพิธีการศุลกากร
กรมศุลกากร
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Mrs. Arpapannee Sangmukda
Expert on Customs Standard
Procedures
The Customs Department

กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหนึง่ ทีย่ นิ ดีสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย และยังเป็นกลไก
หนึง่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นนโยบายรัฐบาลในการช่วยอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการทำ�ธุรกิจ หรือทีเ่ รียกว่า Ease of Doing Business โดยยินดีท่ี
จะช่วยดูแลอำ�นวยความสะดวกให้กบั นักเดินทางไมซ์ทจ่ี ะเข้ามาในประเทศไทยให้ได้รบั ความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากยิง่ ขึน้

The Department of
Consular Affairs, Ministry
of Foreign Affairs, looks
forward to help promote
the Thai MICE industry.
Besides, it is also a
mechanism in driving the
government policies to
facilitate businesses - the
Ease of Doing Business
policy. We are doing our
part, which is to facilitate
the incoming MICE travelers
- offer them convenience
and prompt service.
นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์
ผู้อำ�นวยการกองตรวจลงตราและเอกสาร
เดินทางคนต่างด้าว
กรมการกงสุล
Mr. Donnawit Poolsawat
Director of Visa and Travel
Documents Division
Department of Consular Affairs

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทางสำ�นักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ได้เป็นแกนนำ�ในการอำ�นวยความ
สะดวกให้แก่นักเดินทางไมซ์ชาวต่างชาติ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การอำ�นวยความสะดวกในเรื่อง
การไม่ต้องขอใบอนุญาตทำ�งาน แต่มีหน้าที่ต้อง
แจ้งแก่นายทะเบียนการทำ�งานของคนต่างด้าว
ให้ทราบ ซึ่งในการแจ้งนี้ ทางกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน ก็ ได้อำ�นวยความสะดวกเรื่อง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว
Over the past two years, the Thailand Convention &
Exhibition Bureau has led the task of facilitating the
international MICE travelers. One of the facilitation
areas is work permit exemption with report filed to
the foreign workers registrar. To facilitate the report
filing, the Department of Employment, Ministry of
Labour, has helped with the filing procedures and
timeline.

นายภูวกร โตสิงห์ขร
Mr. Phuwakorn Tosingkhorn
นักวิชาการแรงงานชำ�นาญการพิเศษ Labour Specialist,
กรมการจัดหางาน
Senior Professional Level
Department of
Employment
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1.

ภาคผนวก 1
Appendix 1
รายชื่อคณะอนุกรรมการ
ประสานงานภาครัฐ เพื่อ
การอำ�นวยความสะดวก
ทางด้านการค้าและบริการ
อุตสาหกรรมไมซ์
List of the members
of the Sub-Committee
of Government
Coordinating on
Trade and Services
Facilitation for MICE
Industry

นายอรรคพล สรสุชาติ
ประธานอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ
เพื่อการอำ�นวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์
Mr. Akapol Sorasuchart
Chairman of the Sub-Committee of Government
Coordinating on Trade and Services Facilitation for
MICE Industry

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุกรรมการ
Asst. Prof. Pongchai Athikomrattanakul, Ph.D.
Director of Center for Logistics Excellence
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Subcommittee

3.

4.

5.

นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์
ผู้อำ�นวยการกองตรวจลงตรา
และเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
(ผู้แทนอธิบดีกรมการกงสุล)
อนุกรรมการ

นางสดศรี พงศ์อุทัย
รองอธิบดีรักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
(ผู้แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต)
อนุกรรมการ

นางสาวนันท์นภัส สิริกานติโสภณ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า
(ผู้แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ)
อนุกรรมการ

Mr. Donnawit Poolsawat
Director of Visa and
Travel Documents Division
(Representative of Director-General of
the Department of Consular Affairs)
Subcommittee

Mrs. Sodsri Ponguthai
Deputy Director General Acting in
Principal Advisor on Tax Collection
Development and Administration
(Representative of Director-General of
the Excise Department)
Subcommittee

Miss Nannapat Sirikantisophon
Director of Bureau of Trade Policy
and Strategy Administration
(Representative of Director-General of
the Department of Foreign Trade)
Subcommittee

6.

7.

8.

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
(ผู้แทนเลขาธิการ กสทช.)
อนุกรรมการ

นายธเนศ สุวรรณเกษาวงษ์
รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
สำ�นักด่านอาหารและยา
(ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)
อนุกรรมการ

นางศิริเพ็ญ กุศลานนท์
ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(ผู้แทนเลขาธิการสำ�นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
อนุกรรมการ

Mr. Korkij Danchaivichit
Deputy Secretary General
(Representative of Secretary-General of
the Office of the National Broadcasting
and Telecommunications Commission)
Subcommittee

Mr. Thaned Suwankesawong
Acting Director of Bureau of Import
and Export Inspection
(Representative of Secretary-General of
the Food and Drug Administration)
Subcommittee

Mrs. Siripen Kusalanon
Director Strategy and
Planning Division
(Representative of Secretary-General of
the Thai Industrial Standards Institute)
Subcommittee
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9.

10.

11.

พันตำ�รวจเอก ภูธร ปริศนานันทกุล
รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
(ผู้แทนผู้บัญชาการสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง)
อนุกรรมการ

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์
ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อนุกรรมการ

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์
ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
อนุกรรมการ

Pol.Col. Phutorn Prissananuntakul
Deputy Commander of
Immigration Division 2
(Representative of Commissioner
of the Immigration Bureau)
Subcommittee

Wing Cmdr. Suthirawat Suwannawat
General Manager of
Suvarnabhumi Airport
Subcommittee

Mr. Sirote Duangratana
General Manager of Don Mueng
International Airport
Subcommittee

12.

13.

14.

นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์
ผู้อำ�นวยการส่วนบริการกลาง
(ผู้แทนผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
อนุกรรมการ

นางสาวพรภัสสร ลิมปนะเศรษฐ์
หัวหน้าฝ่ายคืนอากรทั่วไป
(ผู้แทนผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง)
อนุกรรมการ

นายภูวกร โตสิงห์ขร
นักวิชาการแรงงานชำ�นาญการพิเศษ
(ผู้แทนอธิบดีกรมการจัดหางาน)
อนุกรรมการ

Miss Wanna Phoousaha
Director of Central Service Division
(Representative of Director of
Suvarnabhumi Airport Cargo
Clearance Customs Bureau)
Subcommittee

Miss Pornpassorn Limpanaset
General Duty Reimbursement
Sub-division
(Representative of Director of
Laem Chabang Port Customs Bureau)
Subcommittee

Mr. Phuwakorn Tosingkhorn
Labour Specialist,
Senior Professional Level
(Representative of Director-General of
the Department of Employment)
Subcommittee
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15.

16.

17.

นางจริยา มิตรอุปถัมภ์
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
(ผู้แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
อนุกรรมการ

นางวัลยา วัฒนรัตน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
(ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
อนุกรรมการ

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานพิธีการศุลกากร
สำ�นักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
กรมศุลกากร
อนุกรรมการ

Mrs. Jariya Mitroupathump
Scientist, Expert Level
(Representative of Director-General of
the Department of Industrial Works)
Subcommittee

Mrs. Wullaya Wattanarat
Director General of Culture, Sports
and Tourism Department
(Representative of Governor of the
Bangkok Metropolitan Administration)
Subcommittee

Mrs. Arpapannee Sangmukda
Expert on Customs Standard
Procedures of Customs Standard
Procedures and Valuation Bureau of
the Customs Department
Subcommittee

18.

19.

20.

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์
รองผู้อำ�นวยการ สายงานพัฒนา
และนวัตกรรม สสปน.
เลขานุการฯ

นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ สสปน.
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

นายเถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์
ผู้จัดการอาวุโสส่วนงานวิจัยและพัฒนา สสปน.
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

Mrs. Supawan Teerarat
Senior Vice President of Strategic
Business Development and Innovation
of TCEB
Secretary

Miss Wiparat Tharateerapab
Director of Government and
Corporate Affairs Department of TCEB
Assistant Secretary

Mr. Takerngsak Chaiyakarn
Senior Manager of Research and
Development Section of TCEB
Assistant Secretary
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1.

ภาคผนวก 2
Appendix 2
รายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่อยู่ ใน
บทสัมภาษณ์
List of representatives
from government
agencies and private
sectors in the testimonial
interview

นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์
ผู้อำ�นวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
กรมการกงสุล
Mr. Donnawit Poolsawat
Director of Visa and Travel Documents Division
Department of Consular Affairs

2.

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
Ms. Wilai Tantinantana
Inspector General
Ministry of Finance

3.

5.

4.

นายภูวกร โตสิงห์ขร
นักวิชาการแรงงานชำ�นาญการพิเศษ
กรมการจัดหางาน

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานพิธีการศุลกากร
สำ�นักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
กรมศุลกากร

นางเยาวลักษณ์ แพ่งสภา
ประธานกรรมการ
บริษัท เจ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล จำ�กัด

Mr. Phuwakorn Tosingkhorn
Labour Specialist,
Senior Professional Level
Department of Employment

Mrs. Arpapannee Sangmukda
Expert on Customs Standard
Procedures
Customs Standard Procedures and
Valuation Bureau of the Customs
Department

Mrs. Yavalaksana Pangsapa
President
Jet International Travel
Company Limited

6.

7.

8.

นางสุชาดา ยุวบูรณ์
ประธาน
กองทุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นายทาลูน เทง
กรรมการผู้จัดการ
รอยัล พารากอล ฮอลล์

นายกวิน กิตติบุญญา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำ�กัด

Mrs. Suchada Yuvaboon
Chairperson
Convention Promotion Fund

Mr. Talun Theng
Managing Director
Royal Paragon Hall

Mr. Kavin Kittiboonya
Managing Director
Kavin Intertrade Company Limited

EASE OF DOING BUSINESS Thailand MICE Facilitation Report

43

ภาคผนวก 3
Appendix 3
ตัวอย่างข้อมูลกฎและระเบียบ
ภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(E - Brochure) เกีย่ วกับเรือ่ ง
การนำ�เข้าและส่งออกเครือ่ งมือ
แพทย์ส�ำ หรับงานแสดงสินค้า
นานาชาติภายใต้ กฎระเบียบ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
Example of government
rules and regulations in
electronic content form
(Infographic) as so called
“E-Brochure” which
demonstrates how to
import and export
medical devices for
exhibitions under
regulations of Thai Food
and Drug Administration
(FDA).
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