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	 ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันพึ่งการส่งออกถึง	65%	ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ	การผลักดัน	ส่งเสริม	พัฒนา	และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกจึงเป็นสิ่ง
สำาคัญอย่างยิ่ง	ซึ่งการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผลกระทบจากการรวมกลุ่มของ 
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลในระบบคอนเทนเนอร์เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และต้นทุนในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย	กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนต่างเห็นตรงกันถึง
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น	จึงได้ตราพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	พุทธศักราช	
2537	เพื่อจัดตั้งสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	(สรท.)	เพื่อให้ทำาหน้าที่เป็นตัวกลางใน
การผลักดันการส่งออกโดยการเจรจาต่อรองและประสานงานกับสายเรือ	และสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายองค์กรผู้ส่งสินค้าทางเรือทั่วโลก	เพื่อหาทางออกร่วมกัน

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ร่วมไว้อาลัย 
คุณวิจารณ์ นิวาตวงศ์
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
อดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (พุทธศักราช 2538-2543)
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

Comparison of THC in Asian Country and 
Key Destinations as of December 2018

THB

Country 20' 40'

North America 12,000 15,750 

Japan 9,338 13,872 

Hongkong 8,796 11,995 

Taiwan 5,820 7,423 

Philippines 5,360 6,720 

Singapore 5,115 7,900 

India 4,300 6,900

Netherland 4,023 8,046 

Indonesia 3,637 5,552 

Malaysia (Western) 3,550 5,385 

Korea 3,347 4,568 

Vietnam 3,228 4,706 

China 3,020 4,492 

Malaysia (Eastern) 2,900 4,300 

Belgium (Antwerp) 2,812 5,641 

Thailand 2,800 4,350 

		 ในยุคแรก	สรท.	ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิจารณ์	
นิวาตวงศ์	อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์	ซึ่งมีส่วนสำาคัญใน
การผลักดันการก่อตั้งสภา	ดำารงตำาแหน่งประธานสภา
ผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยท่านแรก	(ระหว่างปี	
พ.ศ.	2538-2543)	โดยท่านมุ่งเน้นการดำาเนินงานตาม
พันธกิจหลักของ	สรท.	อาทิ	การเสนอและผลักดันให้มี
การกฎหมายเพื่อปกป้องและคุ้มครองผลประโยชน์ของ
ผู้ส่งสินค้าทางเรือ	โดยเฉพาะการเจรจากับสายเรือขนส่ง
ระบบคอนเทนเนอร์	สมาคมตัวแทนเจ้าของและตัวแทน
เรือกรุงเทพ	และ	Liner	Conference	ต่อการปรับเพิ่มค่า	
Terminal	Handling	Charge	(THC)	ค่า	B/L	Fee	และ	
Document	Fee	ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม	(Surcharge)	
รวมถึงจัดให้มีการศึกษาวิจัยต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ	อาทิ	การศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างต้นทุน
ของค่า	THC	การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ
ของท่าเรือและประตูการค้าสำาคัญของประเทศ	การผลักดัน
ให้มีการแก้ไขปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน	การผลักดันให้มีการ
ชะลอการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและการยกเลิกการจ่ายเงิน 
นอกระบบที่ท่าเรือกรุงเทพ	การแก้ไขปัญหาการโจรกรรม
และการจำากัดจำานวนเรือลำาเลียงสำาหรับการขนส่งทางน้ำา
ภายในประเทศ	เป็นต้น

	 ในสมัยของท่านวิจารณ์	ยังได้ริเริ่มให้มีการจัดทำา	
Service	Contract	ในเส้นทางยุโรป	สหรัฐอเมริกา	และ
ญี่ปุ่น	เพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกรายย่อยในการแก้ไขปัญหา
ความผันผวนของค่าระวางที่เกิดขึ้น	รวมถึงให้ความสำาคัญ
กับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบศุลกากรของไทย	อาทิ	

การขอยกเว้นค่า	Knock	Door	การผ่านพิธีการศุลกากรนอกเวลา
ราชการ	การผลักดันให้มีการปรับปรุง	พระราชบัญญัติศุลกากร	
พ.ศ.	2469	รวมถึงการให้บริการรับรองคุณสมบัติสมาชิกเพื่อ 
การจัดระดับเป็นผู้ส่งออกของระดับบัตรทองของกรมศุลกากร

	 ผลงานที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับ	Shippers’	Council	ทั่วโลก	อาทิ	การเข้าร่วมเป็น
สมาชิก	Federation	of	ASEAN	Shippers’	Council:	FASC	
และเข้าร่วมการประชุม	Tripartite	Shippers’	Meeting	ซึ่งมี
องค์ประกอบของสมาชิกจากเอเชีย	ยุโรป	และสหรัฐอเมริกา	ร่วม
กับผู้แทนจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม	ซึ่งนอกจากจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาจนก้าวมาสู่	Asian	Shippers’	Alliance	(ASA)		และ	
Global	Shippers’	Alliance	(GSA)	ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นใน
ปัจจุบัน	การเข้าร่วมเป็นภาคีกับผู้ส่งสินค้าทั่วโลก	ยังถือเป็นพื้น
ฐานสำาคัญสำาหรับการดำาเนินงานของ	สรท.	ในระยะที่ผ่านมา	โดย
เฉพาะองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
มุมมองและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ	ทำาให้
ประเทศไทยมีแนวทางการดำาเนินงานที่ดีในหลายด้านในปัจจุบัน	
ตลอดจนทำาให้สภาฯ	มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชาติสมาชิก	
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน
ของไทยมาอย่างต่อเนื่อง		

	 กล่าวได้ว่าท่านประธานวิจารณ์	มีคุณูปการต่อการดำาเนินงาน 
ของ	สรท.	อย่างยิ่ง	โดยได้วางรากฐานการดำาเนินงานที่สำาคัญ	
และยังคงดำารงตำาแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับ	สรท.	มา
จนถึงวาระสุดท้ายของท่าน	ส่งผลให้	สรท.	มีการพัฒนาบทบาท
จนเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนจนถึงในปัจจุบัน	
คณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่	และสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย	หวังว่าด้วยคุณงามความดีที่ท่านประธาน	 
คุณวิจารณ์	นิวาตวงศ์	ได้กระทำาไว้มาตลอดชีวิตของท่าน	จงเป็น
ดั่งแสงประทีปนำาพาดวงวิญญาณของท่านไปสถิตเสถียร	ณ	แดน
สวรรค์ในสัมปรายภพอันสงบสุขตลอดนิรันดร์
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Thailand Economic Outlook : 
ภาพรวมสถานการณ์ส่งออกรายเดือนระหว่างปี 2015-2019

สถานการณ์ความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 พ.ค. 62
31.55 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ (แข็งค่า 0.5% Year-to-Date และอ่อนค่า 
1.2% Year-on-Year)

EXPO
RT Corner

ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก (Crude Oil Price) 
	 ราคาน้ำามันดิบเริ่มกลับมามีทิศทางในแดนลบอีกครั้ง	ภายหลังจากการที่
ราคาเริ่มปรับตัวเป็นบวกตั้งแต่ช่วงปลายธันวาคม	2561	โดยสาเหตุของการที่ราคา
น้ำามันลดลงเนื่องจากความกังวลในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีนที่มีความยืดเยื้ออย่างต่อเนื่อง		

	 ปริมาณการส่งออกน้ำามันของประเทศอิหร่านลดลงเนื่องจากความเข้มงวด
ของมาตรการคว่ำาบาตรน้ำามัน	ขณะที่กลุ่ม	Opec	และประเทศพันธมิตรยังคง
ปฏิบัติตามเป้าหมายในข้อตกลงที่ตั้งเป้าหมายไว้	แม้ว่ากำาลังการผลิตจากอิหร่าน

สถานการณ์การส่งออกสินค้าสำาคัญ เดือนเมษายน 2562 
สินค้าส่งออกสำาคัญ มูลค่า Apr/19   Forecast
  (ล้านเหรียญสหรัฐ)   2019

กลุ่มสินค้าส่งออก “เกษตร”
	 ข้าว	 	365	 -20.2%	 	 0%
	 ยางพารา	 323	 -32.1%	 	 3%
	 ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง	 254	 -4.7%  -10%
	 น้ำาตาลทราย	 218	 -10.8%  -7%
กลุ่มสินค้าส่งออก “อาหาร”
	 ผักและผลไม้สด	แช่แข็ง	และแปรรูป	 831	 62.3%	
	 อาหารอื่นๆ	 616	 6.6%
	 อาหารทะเลแช่แข็ง	กระป๋อง
	 และแปรรูป	(ไม่รวมกุ้ง)	 343	 5.0%
	 ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป	 250	 14.0%
	 กุ้งสดแช่แข็งและกุ้งแปรรูป	 78	 -12.2% 
กลุ่มสินค้าส่งออก “ยานพาหนะ”
	 ยานพาหนะ	 1,297	 -4.6% 
	 อุปกรณ์และส่วนประกอบ	 1,188	 0.1%
กลุ่มสินค้าส่งออก “ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์”
	 เครื่องคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์	 1,073	 -10.0%
	 และส่วนประกอบ	
	 Hard	Disk	Drive	 764	 -13.0%    
	 แผงวงจรไฟฟ้า	 586	 -4.1%
	 เครื่องปรับอากาศ	และส่วนประกอบ		 515	 13.2% 
	 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ	234	 17.5%
กลุ่มสินค้าส่งออก “พลังงาน”
	 ผลิตภัณฑ์ยาง	 865	 -2.4%	 	 6%
	 เคมีภัณฑ์	 669	 -2.8%	 	 3%
	 น้ำามันสำาเร็จรูป	 640	 3.0%
	 เม็ดพลาสติก	 829	 -0.3%
	 ผลิตภัณฑ์พลาสติก	 334	 4.4%	
กลุ่มสินค้าส่งออก “อื่นๆ”
	 วัสดุก่อสร้าง	 693	 -8.5%	 	 5%
	 อัญมณี	และเครื่องประดับ	 626	 -32.8%	 	 5%
	 สิ่งทอ	 531	 -1.5%	 	 0%

						0-5%

3-5%

1.5%

0-1.3%

และเวเนซูเอลาในช่วง
เดือนที่ผ่านมาน่าจะ 
ลดลงไปอีก

	 อย่างไรก็ตามคูเวต
คาดว่าตลาดน้ำามันใน
ไตรมาสที่	2-	สิ้นปี	จะ
เริ่มทรงตัวจากปริมาณ
น้ำามันคงคลังที่ลดลง	และ
อุปสงค์ที่แข็งแรงเพราะ
ปริมาณโรงกลั่นที่จะเริ่ม
ปิดซ่อม
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ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใหม่ โดย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทย 2019
Forecast 1% growth in 2019

• การปรับกลยุทธ์	ผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมเริ่มมีการปรับตัว 
เพื่อเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้า	โดยการมองหาตลาดใหม่

• การดำาเนินนโยบาย	กระทรวงพาณิชย์ดำาเนินนโยบาย	“Speed	
and	Strategy”	เพื่อรับมือกับสงครามการค้าและ	เตรียมเสนอ	
กนศ.	ตั้ง	War	room	เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาให้เร็วขึ้น	

• สหรัฐเลื่อนการปรับขึ้นภาษีรถยนต์จากทุกประเทศทั่วโลกออกไป 
180 วัน	(14	พ.ย.	62)	และเร่งเจรจากับยุโรปและญี่ปุ่นขยายตลาด

• เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง	ทำาให้กระทบกำาลังซื้อ	สอดคล้องกับองค์การ
การค้าโลก	(WTO)	ประเมินว่าการค้าโลกเริ่มชะลอตัวลงชัดเจน

• ปัญหากฎระเบียบในประเทศที่ไม่เอื้อต่อการสถานการณ์ส่งออกที่อาจ
เป็นโอกาสของสินค้าไทยส่งเข้าไปทดแทนตลาดจีนและสหรัฐฯ	

• สงครามการค้า	ความยืดเยื้อของสงครามการค้าและการปรับขึ้นภาษ ี
รอบที่	4	วงเงิน	2.5	แสนล้าน	สรอ.	และ	6	หมื่นล้าน	สรอ.	ส่งผลกระทบ 
ต่อการหาช่องทางระบายสินค้าไปยังประเทศที่สามแทน	และมาตรการ
ทางการค้าที่สหรัฐดำาเนินกับประเทศอื่นส่งผลกระทบกับการค้าทั่วโลก	
เช่น	เม็กซิโก	(ขึ้นภาษี	10%	ป้องกันการอพยพ)	อิหร่าน	(ห้ามซื้อน้ำามัน)	
ถอนตัวจาก	Paris	agreement	เกาหลีเหนือ	(คว่ำาบาตร,	อาวุธ)	อินเดีย	
(เตรียมตัดสิทธิ์	GSP)	ล่าสุด	จีนได้ยุติการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐ	และ
ไม่มีแผนที่จะซื้อถั่วเหลืองล็อตใหม่

• สงครามการค้า	กระทบต่อการตัดสินใจ
ย้ายฐานการผลิตทำาให้ภาคการส่งออก	เช่น	 
ชิ้นส่วนยานยนต์	เพื่อไปประกอบยังสหรัฐ
และจีนชะลอตัวลง

เปิดตลาดการค้าใหม่และเจรจา
การค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าสำาคัญ
• จัดกิจกรรม	Trade	Mission
• 	ใช้ประโยชน์จากการเป็นประธาน

อาเซียน
• 	เร่งเจรจาการค้าเสรี	Thai-EU,	

CPTPP,	RCEP

ส่งเสริมการพัฒนาการค้าระหว่าง
ประเทศผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
• 	B2B	Cross	Border	e-Trading	

Platform
• 	ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและโครง

ข่ายอินเตอร์เน็ตที่ประเทศ

ยกระดับความพร้อมของบุคลากรให้
สอดคล้องกับบริบทการค้าในปัจจุบัน
• ส่งเสริมด้านภาษีให้กับผู้ประกอบ

การภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนา
บุคลากร

• 	พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับ
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
•  อำานวยความสะดวกทางการค้า/

พิธีการศุลกากร
• 	พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
• 	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

สร้างเสถียรภาพด้านการเงินและ
อัตราแลกเปลี่ยน
•  เจรจาสนธิสัญญาภาษีซ้อน
• 	ลดต้นทุนและข้อจำากัดในการเข้าถึง

บริการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน	
เป็นต้น

ส่งเสริมการพัฒนาปัจจัยการผลิตที่
สำาคัญสำาหรับการค้าและการลงทุน
• 	Agricultural	Zoning	+	Contract	

Farming	+	การรับรองป่าเศรษฐกิจ	
(FSC)	และสินค้าเกี่ยวเนื่อง

• 	ยกเว้นภาษีการนำาเข้าสินค้าทุนและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง

• 	สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมภายใน
ประเทศ

ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
•  ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้อง

กับเศรษฐกิจดิจิทัล
• 	การปรับปรุงกฎหมายการนำาเข้า

สินค้า	และการผลิตสินค้า

“ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ”
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	 เมื่อวันศุกร์	31	มิถุนายน	2562	ที่ผ่านมา	กระทรวงพาณิชย์	กำาหนดจัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้
แก่ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	(ผอ.สคต)	โดย	ดร.สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรี	 
เป็นประธาน	พร้อมด้วย	ผู้บริหารกระทรวงฯ	และภาคเอกชน	สรท.	โดย	คุณกัณญภัค	ตันติพิพัฒน์พงศ์	ประธาน	
สรท.	คุณสมบัติ	เปรมประภา	รองประธานฯ	และคุณคงฤทธิ์	จันทริก	ผู้อำานวยการบริหาร	ได้เข้าร่วมและให้นโยบาย
ต่อที่ประชุมดังกล่าว	โดยสรุปสาระสำาคัญดังนี้	
	 กรมส่งเสริมกาค้าระหว่างประเทศ	ประเมินสถานการณ์การส่งออกสินค้าไทยในช่วงที่เหลือของปี	2562	นี้	 
โดยกระทรวงพาณิชย์	ปรับเป้าส่งออกปี	62	จากที่ตั้งไว้	8%	เหลือ	3%	หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ	260,184	 
ล้านเหรียญสหรัฐ	และในช่วงที่เหลืออีก	8	เดือนของปี	2562	(พ.ค.-ธ.ค.)	ต้องผลักดันส่งออกให้ได้เฉลี่ยเดือนละ	
22,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ	แต่ยังเชื่อว่าแม้หลายประเทศ
จะได้รับผลกระทบ	ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ไทยจะสามารถเข้าไปเจาะตลาดเพิ่มขึ้นได้	โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ	
และอินเดีย	ตามนโยบายรองนายกฯ	โดยแยกประเมินเป็นรายภูมิภาค	ดังนี้

ผลการประชุมผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ผอ.สคต.)

ก.พณ.	ปรับเป้าการส่งออกไทยในปี	62	ไว้ที่	3%	คิดเป็นมูลค่า	260,184	ล้านเหรียญสหรัฐ	(22,000	mUSD/month)

Countries
Growth	
61	(%)

Growth	62	
(31/05/19)

Growth	62
Million	USD	

Strategies	62
(as	of	31/05/19)

North	America 7% 4% 31,160 จัดตั้ง	focal	point	รายอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ,	เจาะตลาดกลุ่ม	US	SME	เช่น	Ethnics,	Hispanic	นำาร่องโดยสินค้าอาหาร/
เน้นพาผู้ประกอบการไทยไปงาน	Fair/Exhibition	โชว์เอกลักษณ์สินค้าไทย/ใช้ประโยชน์จาก	USMCA	และ	FTA	ของสหรัฐฯ

Latin	America 1% 8,330

China 2.3% 1-3% 30,480-31,080 เน้น	Strategic	partner	บุกตลาดรองโดยใช้กลยุทธ์	Halal,	Innovative,	Premium,	Functional	Agricultural	Product	
เป็นต้น/Connectivity	&	Logistics	เจาะตลาดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	Greater	Bay	Area,	PPRD	หรือปากมังกรของจีน	
เชื่อมไปสู่	EEC,	ผลักดัน	Local	to	Global	เชื่อม	e-Commerce	ร่วมกับ	Global	Platform/Joint	venture	Food	Tech,	
Health	care/Service	sector:	Digital	Content	Fin-Tech,	Restaurant,	Property	เป็นต้น	

Honk	Kong 1% 1-3% 12,650-12,900

สหภาพยุโรป 5.2% 0% 25,010 กลยุทธ์	สนับสนุนการทำา	FTA	Thai	EU/เจาะตลาดกลุ่ม	niche	market	สำาหรับสินค้าที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ	
เช่น	บรรจุภัณฑ์	eco-friendly	สินค้า	Organic	นำาผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำาตลาด	niche	market.		

ตะวันออกกลาง -5% 0-2% 8,500-8,600 เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว	เช่น	ความไม่สงบในภูมิภาค	ขยายตลาดและใช้เป็นช่องทางตลาดทดแทนจาก	Trade	War	
กลยุทธ์จัด	Trade	Mission	ต่อเนื่องมากขึ้น/เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้สินค้าไทย/ขยายการส่งออกสู่ตลาดรอง
ที่มีศักยภาพ/ส่งเสริมภาพลักษณ์และบริการของไทย		

แอฟริกา 9.7% 2-4% 7,680-7,830 กลยุทธ์	Outward	investment	ในโมซัมบิก	แอฟริกาใต้	ไนจีเรีย/หารือคณะกรรมการร่วมการค้า	(JTC)/สนับสนุนข้อมูลทาง
ธุรกิจเชิงลึกเพื่อขยายตลาด

รัสเซียและเครือ
เอกราช

10.1%	 1% 1,400 กลยุทธ์	สนับสนุน	FTA	Thai	Eurasia/ผลักดันความร่วมมือในรูปสภาธุรกิจทั้งสองฝ่าย/ส่งเสริมด้านธุรกิจการท่องเที่ยว/	 
Business	matching/ตั้ง	Trade	representative	ขยายตลาดฝั่งตะวันออกของรัสเซีย		

เอเซียใต้	(India) 12% 5% 11,640 สงครามการค้า	ส่งผลดีกับอินเดียให้ส่งออกไปสหรัฐและจีนเพิ่มมากขึ้น	ขณะที่จีนรุกเข้าไปในตลาดอินเดียเพื่ออุ้มนักลงทุนจีน
ในอินเดีย/กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์	8	รัฐ	8	เมือง	บุกเมืองรอง/เร่งขยายผล	FTA	ไทย	อินเดีย/ส่งเสริม	Top	Thai	Brand	จัด	
B2B	network	กับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่/ใช้ช่องทาง	e-Commerce	platform	เช่น	Flipkart,	Big	basket,	PayTM	และ
โครงการพี่จูงน้อง	เป็นต้น		

ญี่ปุ่น 13% 1-2% 47,100-47,570 กลยุทธ์	สร้างความร่วมมือ	Local-Local	and	Local-Global	ต้นแบบการตลาด	wakayama	และ	MIE	model	ในการเข้า
ถึงท้องถิ่น/ขยายธุรกิจค้าปลีกของไทยผ่านรูปแบบ	Thai	Town	เช่นใน	Sydney	/เร่งการใช้สิทธิประโยชน์	FTA	ทั้งการค้าและ
การลงทุนของไทยกับประเทศที่สาม/ขยายตลาดของไทยผ่าน	offline/online	เช่น	e-Commerce	ขยายธุรกิจร้านอาหาร	 
โลจิสติกส์	เครื่องสำาอาง	ผ่าน	Trade	fair	เป็นต้น	

ไต้หวัน -1.3%

เกาหลีใต้ 4.9%

ออสเตรเลีย 2.9%

อาเซียน	9 14.7% 5% 72,000 ในฐานะประธานอาเซียนในปี	2562	กลยุทธ์	สร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจจีนที่เข้ามาลงทุนในอาเซียน/ส่งเสริมการลงทุนใน	CLMV	
และใช้สิทธิ	GSP	ส่งออกไปสหรัฐฯและอียู/บุกตลาดเมืองรอง/สนับสนุน	Local	to	Global	เช่น	สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นออกงาน	
Fair	นานาชาติ/ส่งเสริมค้าชายแดนเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจที่อยู่ชายแดน/รักษา	Brand	Momentum	และ 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อเนื่อง	เน้น	CLMVT,	รุกตลาด	e-Commerce	ควบคู่ไปลดต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการ 
รายย่อยและส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าและช่วยส่งเสริมให้สินค้าไทยกระจายไปทั่วอาเซียน		

อาเซียน	5 13.4% 3% 40,300

CLMV 16.6% 7% 31,650

รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบายการทำางานให้กับทูตพาณิชย์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้
1.	ขอให้เน้นตลาด	USA	เป็น	first	priority	และตลาด	India	เป็น	second	priority	
ในช่วง	8	เดือนที่เหลือ
2.	ตลาดญี่ปุ่น	เร่งให้ทูตพาณิชย์ดูแลเป็นพิเศษ	ให้ความสำาคัญโดยเฉพาะตลาด	Local	
เนื่องจากแต่ละจังหวัดในญี่ปุ่นรุกทำาธุรกิจกับไทยมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา	
3.	เจาะตลาดไต้หวันเพิ่มขึ้น	ประชากรมีรายได้สูงและมีกำาลังซื้อสูง	เป็นโอกาสสำาหรับ
สินค้าไทย
4.	เร่งเชื่อมการค้าเพิ่มเติมในกลุ่มเพื่อนบ้าน	CLMV	และให้ขยายออกไปสู่	ACMEC	และ	
BIMSTEC	ให้ครอบคลุมและเป็นตลาดที่มีศักยภาพรอบๆ	ประเทศไทย	
5.	หารูปแบบใหม่ๆ	สำาหรับการออกงาน	Trade	Fair	or	Business	Matching	ใน
ช่วงเดือนที่เหลือเพื่อจูงใจและดึงดูงผู้ประกอบการให้เข้าร่วมงานสร้างมูลค่า	ร่วมกับ	
BOI	อย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมทั้งมิติการค้าและการลงทุน	แสวงหาโอกาสต่างๆ	ให้กับ 
ผู้ประกอบการไทยไปพร้อมกัน	อีกทั้งเน้นย้ำาเรื่องการเชื่อมโยงลดต้นทุนด้านโลจิสติ
กส์และใช้	e-Commerce	โครงการ	NDTP	ที่ภาคเอกชนนำาเสนอ	ขอให้	ก.พณ	ช่วย
พิจารณาและผลักดันคู่ขนานไปกับ	ThaiTrade				

สรท. ให้ความเห็นและแนวทางผลักดันส่งออกในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 
	 1.	 China	market	สำาหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นโอกาสของไทยในการ	 
supply	ไม้ยางพาราสำาหรับทำาเฟอร์นิเจอร์ให้กับจีนและส่งออกไปทั่วโลก	ปัจจุบันจีน
มีความต้องการสูง	และขอให้ภาครัฐเร่งสนับสนุนผู้ประกอบการออกไปเปิดตลาดจีน
ในกลุ่มดังกล่าวโดยเร็ว	
	 2.	 เน้นย้ำาเรื่องการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป	ขอให้	ก.พณ.	
หากมีการหารือเรื่องนี้ให้พิจารณาเชิญผู้แทน	ก.เกษตร	และ	ก.สาธารณสุข	ให้อยู่ด้วย
ทุกครั้ง	เนื่องจากสองหน่วยงานมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและเป็นอุปสรรคสำาหรับการ
ส่งเสริมการส่งออก	จากปกติผู้ส่งออกได้รับการรับรองจากประเทศปลายทางอยู่แล้ว	 
ยกตัวอย่างตลาดสหรัฐฯ	ที่ต้องผ่านการตรวจประเมินจาก	USFAD	ก่อนส่งเข้าไปใน
ตลาดสหรัฐฯ	
	 3.	 ASEAN-CLMV	โครงการ	Top	Thai	Brand	Exhibition	ที่ช่วยผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	สร้างโอกาส	นอกจากเป็นการค้าขายระหว่างกันยังเป็นการ
ต่อยอดให้สามารถขยายฐานการผลิตร่วมกัน	เช่น	กลุ่ม	Cosmetic	ไทยที่เข้าไปร่วม
มือกับรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาได้สำาเร็จ	โครงการดังกล่าวจะช่วยให้การส่งออกของไทย 
กลับมาดีขึ้น
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t ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติต่อสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ตู้สินค้า

บนเรือ KMTC Hong Kong ที่ท่าไทยแหลมฉบัง เทอร์มินอล (A2)

	 เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2562	เวลา	06:35	น.	ได้เกิดเหตุตู้บรรจุสินค้า
ระเบิดบนเรือ		KMTC	Hongkong	ซึ่งเรือดังกล่าวจอดเทียบที่ท่าเรือไทยแหลม
ฉบังเทอร์มินอล	หรือท่า	A2	จากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่า	เรือดังกล่าวมีตู้
สินค้าที่ขนส่งมากับเรือทั้งสิ้น	674	ตู้	โดยแยกเป็นตู้สินค้านำาเข้าที่ท่าเรือแหลม
ฉบังจำานวน	463	ตู้	และตู้ที่ไปลงที่ท่าเรือ	Unithai	จำานวน	184		ตู้	และส่วนที่
เหลืออีกจำานวน	27	ตู้	เป็นตู้ที่จะไปลงที่ท่าเรือโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามต่อไป	

	 ทั้งนี้ขณะเกิดเหตุ	ตู้สินค้าที่ลงท่าเรือแหลมฉบังได้ทำาการยกขนแล้วเสร็จ
จำานวน	428	ตู้	และยังอยู่บนเรืออีก	35	ตู้	กล่าวโดยสรุป	มีจำานวนตู้สินค้าทั้งสิ้น	 
246	ตู้ที่อยู่บนเรือขณะเกิดเหตุระเบิด	อย่างไรก็ตามทางท่าเรือแหลมฉบังได้แจ้ง
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของการนำาสินค้าเข้ามายังท่าเรือแหลมฉบัง	โดยหากเป็น 
ตู้สินค้าที่เป็นสินค้าอันตรายจะต้องนำาตู้สินค้าดังกล่าวลงจากเรือเป็นลำาดับแรก	 
และเคลื่อนย้ายไปเก็บที่คลังสินค้า	JWD	ทันที	ดังนั้นสำาหรับการนำาเข้าในครั้งนี้	 
ตู้สินค้าที่ได้รับแจ้งว่าเป็นสินค้าอันตรายที่จะต้องลงท่าเรือแหลมฉบังนั้น	นั้นได้ถูก	 
Discharge	ลงหมดแล้ว

	 จากข้อมูลล่าสุดได้รับการยืนยันจากสายเรือ	KMTC	Hong	Kong	ว่าตู้สินค้า
ที่เกิดเพลิงลุกไหม้นั้นเป็นตู้สินค้าที่บรรจุสาร	Calcium	Hypochlorite	UN1748	
Class	5.1	ซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น	13	ตู้	โดยสารเคมีดังกล่าวเป็นสารผสมหลักของ
ผลิตภัณฑ์ผงฟอกขาวใช้ในการปรับสภาพผ้า	ใช้เป็สารเคมีฟอกสี	โดยตู้สินค้าดังกล่าว 
ไม่ได้เป็นตู้ที่ขนถ่ายลงท่าเรือแหลมฉบัง	แต่ตู้ดังกล่าววเป็นตู้ที่จะทำาการขนถ่าย
ลงท่าเรือ	Unithai		

ความคืบหน้าล่าสุด  (As of 30 May 2019)

	 1.	สายเรือ	KMTC	Hong	Kong	ได้ประกาศให้ตู้สินค้าที่ค้างอยู่บนเรือจำานวน	
246	ตู้ต้องเฉลี่ยความเสียหายร่วมกัน	หรือ	General	Average	(GA)	และให้ผู้นำา
สามารถดำาเนินการเคลียร์ตู้สินค้าออกไป	โดยอยู่ระหว่างประสานกับเจ้าของสินค้า
ให้มารับทราบเรื่อง	GA	และดำาเนินการเรื่องการวางเงินค้ำาประกันต่อไป	

	 2.	ขณะนี้ท่าเรือ	B3,	B4,	B5	และ	A3,	A4,	A5	ได้เปิดให้บริการตามปกติ	
สามารถนำาเรือออกและเข้าได้	ส่วนท่าเรือที่อยู่ใต้ทิศทางลม	ได้แก่	A0,	A1,	B1	
และ	B2	สามารถให้บริการได้	เพียงแต่ขอความร่วมมือในการตรวจสอบสิ่งของ
ที่อยู่ใตน้ำาก่อน	เพื่อความปลอดภัยของเรือ	แต่สำาหรับท่าเรือ	A2	ได้มีการปิดให้
บริการชั่วคราว	จนกว่าจะแน่ใจในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย

	 3.	สำาหรับเรื่องสภาพแวดล้อม	การปนเปื้อนของน้ำา	ขณะนี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	อาทิ	กรมควบคุมมลพิษ	กรมเจ้าท่า	และ	กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	ได้เข้ามาดูแล	และเยียวยาเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและบ้านเรือน 
ข้างเคียง

ข้อเสนอแนะในการดำาเนินการ

1.	 หากสินค้าของผู้ประกอบการมีตารางที่นำาเข้ามากับสายเรือ	KMTC	ในวันดัง
กล่าว	ให้ผู้ประกอบการติดต่อสายเรือ	หรือบริษัทที่รับจัดการขนส่งสินค้าที่
ท่านจองระวางเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตู้สินค้า	หรือประสานไปยัง
ผู้ขายต้นทางเพื่อสอบถามสถานะของตู้สินค้าขาเข้า

2.	 หากพบว่าตู้สินค้าของท่าน	ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว	
สามารถดำาเนินการดังนี้

• หากสินค้าดังกล่าวได้ทำาประกันสินค้าไว้	ให้ติดต่อบริษัทประกัน
เพื่อเรียกร้องความเสียหาย	โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบ		

• แต่หากสินค้าของผู้นำาเข้ามิได้ทำาประกันสินค้าไว้	จะต้องประสาน
ไปยังสายเรือ	หรือ	ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า	ที่ท่านจองระวางเรือ
เพื่อเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้น	(ซึ่งการเรียกร้องจะต้องเรียก
ร้องเป็นทอดๆ	ตามคู่สัญญาที่ระบุ)

3.	 หากสินค้าของท่านได้บรรทุกมาบนเรือลำาที่เกิดเหตุดังกล่าว	และได้ถูกนำาลง
จากเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ให้ประสานกับสายเรือ	หรือบริษัทรับจัดการขนส่ง
สินค้า	เพื่อติดต่อขอนำาตู้สินค้าออกมาจากพื้นที่ท่าเรือ	แต่หากตู้สินค้าของ
ท่านยังคงอยู่บนเรือขณะเกิดเหตุ	ให้ผู้นำาเข้าติดต่อสายเรือเพื่อรับทราบการ
ประกาศเป็น	GA	ของตู้สินค้านั้นๆ	จึงจะสามารถนำาตู้สินค้าดังกล่าวออกมาได้

4.	 นอกจากนี้	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น	อาจทำาให้ตาราง
การเดินเรือ	ของสายเรืออื่นๆ	มีการเปลี่ยนแปลง	หรือล่าช้ากว่ากำาหนดการ
ได้	เนื่องจากการท่าเรือฯ	ได้ออกประกาศปิดพื้นที่ท่าเรือบาง	Terminal	
เนื่องจากความไม่ปลอดภัย	ดังนั้น	ผู้ส่งออก	และนำาเข้าจะต้องประสานไป
ยังสายเรือ	หรือ	ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าที่ใช้บริการ	เพื่อตรวจสอบตารางเรือ	 
และหากพบว่าสินค้าอาจจะมีความล่าช้าจะต้องแจ้งให้ลูกค้าที่ปลายทางทราบ 
เพื่อวางแผนการขนส่งร่วมกัน	หากเป็นสินค้าเร่งด่วน	อาจต้องเปลี่ยนการ
ขนส่งไปโหมดอื่น	ซึ่งกรณีนี้จะต้องหารือร่วมกับลูกค้าเป็นรายกรณี

5.	 สำาหรับประเด็นด้านศุลกากรนั้น	เนื่องจากข้อกำาหนดว่าเมื่อสินค้านำาเข้า
มาถึงท่าเรือที่	Discharge	แล้วจะต้องมีภาระภาษี	ซึ่งกำาหนดให้ผู้นำาเข้าจะ
ต้องชำาระภาษีภายใน	30	วัน	ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้	ให้ผู้นำาเข้าที่มีสินค้า	
Discharge	ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	หากไม่สามารถทำาการเคลียร์พิธีการนำาเข้า
ได้เนื่องจากสินค้าเสียหาย	ให้นำาบันทึกแจ้งความของสำานักงานตำารวจ	ไป
ดำาเนินการแจ้งเรื่องที่ศุลกากรก่อน	เพื่อให้ทราบเรื่องว่าตู้สินค้าดังกล่าวเป็น
ตู้ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้	มิเช่นนั้นหากเกินกว่า	30	วันแล้ว	ผู้นำาเข้าไม่ชำาระอากร	
ศุลกากรจะถือว่าของนำาเข้านั้นเป็นของตกค้างทันที	

ข้อเสนอแนะ สำาหรับผู้นำาเข้าส่งออกเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ในอนาคต

1.	 ผู้นำาเข้า	หรือส่งออกมีหน้าที่แจ้งสายเรือ	เรื่องรายละเอียดสินค้าให้ถูกต้อง	
และครบถ้วน	เพื่อสายเรือจะได้จัดเตรียมตู้สินค้า	และจัดการกิจกรรมที่เกี่ยว
เนื่องในการวางแผนการยกขน	และจัดวางตู้สินค้าให้ถูกต้องตามประเภท
ของสินค้า	เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการสำาแดงข้อมูล
สินค้าที่ไม่ถูกต้อง	

2.	 แนะนำาให้ผู้นำาเข้า	หรือส่งออกทำาประกันภัยการขนส่งสินค้า	และประกัน
ภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สาม	ในทุกช่วงการขนส่งที่สินค้าอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบ	
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	 การยกเว้นอากรตามพระราชกำาหนดพิกัดอัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530	ในภาค	
4	ประเภท	19	

	 “ภาชนะสำาหรับบรรจุของ	รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ	ยึด	รัด	กันกระแทก	
ไม่ว่าจะทำาด้วยวัตถุใดๆ	ก็ตาม	ที่นำาเข้ามา	และจะส่งกลับออกไป	ทั้งนี้ตามหลัก
เกณฑ์	และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำาหนด”

	 จากหลักเกณฑ์ข้างต้น	จะเห็นว่าการยกเว้นอากรตามพระราชกำาหนดพิกัด
อัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530	ในภาค	4	ประเภท	19	ไม่ครอบคลุมถึงบรรจุภัณฑ์ที่
มีต้นทางการส่งออกจากประเทศไทย	ดังนั้นกรณีที่ผู้ประกอบการส่งออกบรรจุ
ภัณฑ์หมุนเวียน	และต้องการนำาเข้ามาใหม่	จะไม่ได้รับการยกเว้นอากรในภาค	4	
ประเภท	19	

1.	การนำาเข้าบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนที่มีต้นทาง
จากต่างประเทศ	และต้องการส่งกลับออก
ไป	(Re-export)

ได้รับการยกเว้นอากรตามพระราชกำาหนดพิกัดอัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530	ในภาค	4	ประเภท	19

	 >>	ต้องขออนุมัติหลักการจากกรมศุลกากรก่อนการนำาเข้าบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน	shipment	แรก	โดย
จะได้เลขที่อ้างอิง	เพื่อระบุในใบขนสินค้า	และได้รับการยกเว้นอากร	เมื่อมีการนำาเข้า	ซึ่งเลขที่อนุมัติหลักการ
สามารถใช้อ้างอิงในการนำาเข้าครั้งต่อไปได้

2.	การส่งออกบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนที่มี
ต้นทางจากประเทศไทย	และต้องการนำา
กลับเข้ามาใหม่	(Re-import)

ไม่ได้รับการยกเว้นอากรตามพระราชกำาหนดพิกัดอัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530	ในภาค	4	ประเภท	19	ดังนั้น
ต้องดำาเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของ	ภาค	4	ประเภท	1	“ของที่ส่งออก	รวมทั้งของที่ส่งกลับออกไป	ซึ่ง
นำากลับเข้ามาภายในหนึ่งปี	โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่ประการใด	และในเวลาที่ส่งออกนั้นได้รับ
ใบสุทธิสำาหรับนำากลับเข้ามาแล้ว”

	 >>	ผู้ประกอบการต้องจัดทำาใบสุทธินำากลับทุกครั้งก่อนการส่งออกบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน	และสำาแดงใบ
สุทธินำากลับเมื่อต้องการนำากลับเข้ามาเพื่อใช้ซ้ำา

	 อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากหลักเกณฑ์วิธีการของภาค	4	ประเภท	1	นั้น	ต้อง
ดำาเนินการเป็นราย	Shipment	เพื่อขออนุมัติใบสุทธินำากลับ	จึงมีความยุ่งยาก	ไม่
อำานวยความสะดวกในการดำาเนินพิธีการศุลกากร	และสร้างภาระต้นทุนให้กับผู้
ส่งออก	ดังนั้นที่ผ่านมา	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	(สรท.)	จึงได้เข้า
พบและหารือกับกรมศุลกากรหลายครั้ง	เพื่อผลักดันการแก้ไขพระราชกำาหนด
พิกัดอัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530	โดยมีข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา	ดังต่อไปนี้

	 แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น:	การขอแก้ไขหลักเกณฑ์	วิธีการของ
ภาค	4	ประเภท	1	ให้มีกระบวนการเช่นเดียวกันกับภาค	4	ประเภท	19	เฉพาะ
กรณีของสินค้าที่เป็นประเภทบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน	เพื่อให้ขั้นตอนการดำาเนิน
พิธีการศุลกากรง่ายขึ้น	และลดภาระให้กับผู้ส่งออก	โดยเป็นอำานาจของอธิบดี
ในการพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์	จึงสามารถดำาเนินการได้ในระยะสั้น

ความคืบหน้าการปรับปรุงประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นอากรตามภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร 
แห่งพระราชกำาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

	 แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว:	การขอแก้ไขพระราชกำาหนดพิกัด
อัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530	ภาค	4	ในประเภท	19	เพื่อให้คำานิยามของบรรจุภัณฑ์
หมุนเวียน	ครอบคลุมไปยังภาชนะที่มีต้นทางส่งออกจากประเทศไทย

	 “ภาชนะสำาหรับบรรจุของ	รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ	ยึด	รัด	กันกระแทก	
ไม่ว่าจะทำาด้วยวัตถุใดๆ หรือมีของบรรจุ	ยึด	รัด	กันกระแทกอยู่ด้วยหรือไม่
ก็ตาม ที่นำาเข้ามาและจะส่งกลับออกไป หรือส่งออกไปแล้วจะนำากลับเข้ามา เพื่อ
ใช้หมุนเวียน ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำาหนด”

	 โดยสิ่งที่	สรท.ดำาเนินการอยู่	ในประการแรก	สรท.	ได้เข้าพบรองอธิบดี 
กรมศุลกากร	และหน่วยงานส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร	เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	
2562	ที่ผ่านมา	เพื่อติดตามความคืบหน้า	โดยจะจัดทำาหนังสืออย่างเป็นทางการ

ถึงกรมศุลกากร	เพื่อผลักดันการแก้ไขระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม 
ข้อเสนอแนะข้างต้น	ในประการที่สอง	สรท.	ได้ผลักดันการปรับปรุงระเบียบ 
พิธีการศุลกากรในเรื่องของการนำาเข้า-ส่งออกบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนในเอเชีย 
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน	ผ่านที่ประชุม	Asia	Pallet	System	Federation	(APSF)	
ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศต่างๆ	ในเอเชีย	เพื่อแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกันในการบริหารและควบคุมมาตรฐานของ 
พาเลทในเอเชีย
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ปฏิทินกิจกรรมและการศึกษาดูงาน ประจำาปี 2562
(กำ�หนดก�รอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้ต�มคว�มเหม�ะสม ค่�ลงทะเบียนยังไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม 7%)

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายละเอียดแต่ละกิจกรรม	และค่าลง
ทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่	 ฝ่าย
สมาชิกสัมพันธ์	 สภาผู้ส่งสินค้าทาง
เรือแห่งประเทศไทย	 (สภาผู้ส่งออก)	 
โทรศัพท์ 02-6797555 ต่อ 501-503 
หรือที่ E-mail: tnsc@tnsc.com

บริการจัดฝึกอบรมในหน่วยงาน
หรือองค์กร (In-House Training)
หัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรมขึ้นอยู่
กับความต้องการของบริษัทสมาชิกผู้ขอรับ
บริการ 

JULY
3	 อบรม	“Procurement	and	Purchasing	Management”
 โดย : อ�จ�รย์เชี่ยวช�ญ รัตน�มหัทธนะ
 ณ ห้อง Quartz ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถ.พระร�ม 4
 สม�ชิก 3,500 บุคคลทั่วไป 4,500

11	 อบรม	“Advance	Import	-	Export	&	Customs	Case	Study”
 โดย : ดร.ศรีสล� ภวมัยกุล
 ณ ห้อง Quartz ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถ.พระร�ม 4
 สม�ชิก 3,500 บุคคลทั่วไป 4,500

AUGUST 
21	 อบรม	“Cost	Management	in	Operation”
 โดย : คุณศิฏฐพร คงศรี
 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

 สม�ชิก 3,500 บุคคลทั่วไป 4,500

SEPTEMBER

5	 อบรม	“รู้ทันกลโกง	จัดการความเสี่ยงจาก	L/C	ภายใต้	UCP	600”	 
	 (*รวมหนังสือ	1	เล่ม)
 โดย : อ�จ�รย์บุญเลิศ สุภ�ผ�
 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ
 สม�ชิก 4,500 บุคคลทั่วไป 5,500

24	 Site	Visit	ท่าเรือแม่น้ำาและคลัง
	 สินค้า	บจก.ธนสรรไรซ์
 โดย : สภ�ผู้ส่งสินค้�ท�งเรือแห่งประเทศไทย
 ณ บจก.ธนสรรไรซ์ อ.ส�มโคก 
 จ.ปทุมธ�นี
 สม�ชิก 1,500 บุคคลทั่วไป 2,500

OCTOBER
5		 อบรม“พิธีการศุลกากรภายใต้	
	 พ.ร.บ.ศุลกากร	พ.ศ.2560” 
 โดย : คุณศุทธิก�นต์ กริชไกรวรรณ 
 กรมศุลก�กร
 โรงแรมในกรุงเทพฯ
 สม�ชิก 3,500 บุคคลทั่วไป 4,500

16	 Site	Visit	คลังสินค้า	Kerry	Logistics	
	 Center	และท่าเรือ	Kerry	Siam	Seaport
 โดย : สภ�ผู้ส่งสินค้�ท�งเรือแห่งประเทศไทย
 ณ คลังสินค้� Kerry Logistics Center 
 และ ท่�เรือ Kerry Siam Seaport
  แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
 สม�ชิก 1,500 บุคคลทั่วไป 2,500

19		 อบรม	“สัญญารับขนส่งสินค้าและ
	 ความรับผิดตาม	พ.ร.บ.รับขนของ
	 ทางทะเล	พ.ศ.	2534	และ	พ.ร.บ.ขนส่ง
	 ต่อเนื่องหลายรูปแบบ	พ.ศ.	2548”	
	 (*รวมหนังสือ	2	เล่ม)
 ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
 คณะนิติศ�สตร์ มธ. 
 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ 
 สม�ชิก 4,500 บุคคลทั่วไป 5,500

การอบรมระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร โลจิสติกส์ (LQSP Plus) 
หลักสูตร 3 เดือน : อบรมทุกวันศุกร์-เส�ร์ เต็มวัน ตลอดเดือนกันย�ยน-พฤศจิก�ยน 

11 Units / 18 Days

 โดย : ผู้เชี่ยวช�ญและผู้ทรงคุณวุฒิด้�นโลจิสติกส์และซัพพล�ยเชน

         จ�กภ�ครัฐและเอกชน 

 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถ.พระร�ม 4

 สม�ชิก 42,900 บุคคลทั่วไป 49,900


