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ÍÙ‹µÐàÀÒ
à»�´à·อÃ�ÁÔ¹อÅãËÁ่ 
ÃองÃÑºÈÑกÂÀÒ¾กÒÃºÔ¹

áÅÐÃŒÒ¹¤ŒÒÁÒก¢Öé¹

 ในส่วนของการพั²นาพืน้ที่เชิงพาณิชย์ ใน
เดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ออก TOR เป�ดประมูล
พื้นที่ คาดวา่จะไดผู้้ชนะการประมลูเดอืนพÄษภาคม 
เบื้องตน้จะแยกสัÞÞาระหวา่งการประมูลดวิตี¿้รี 
กับสัÞÞาพื้นที่เชิงพาณิชย์และบริการ ขณะนี้อยู่
ระหวา่งการศกึษาความเปน็ไปได ้โดยจะมทีั้งสว่นที่
เป็นดิวตี้¿รี และจุดรับมอบสินค้า
 “ดิวต้ี¿รีคงได้แค่เจ้าเดียว เพราะตัวอาคารไม่ใหÞ่มาก แต่
จะมีจุดรับมอบสินค้ากลางท่ีไม่จำาเป็นต้องมาเป�ดร้านขายในแอร์พอร์ต
กไ็ด ้ใครกส็ามารถเขา้มาใชไ้ด ้เรามแีนวคดิจะไมต่ดัสทิธิìการประมลูพื้นที่
จดุรบัมอบสนิคา้ของผู้ประกอบการที่ประมูลพื้นที่ดวิตี้¿รไีด ้แตก่ต็อ้งเป�ด
ให้รายอื่นเข้ามาใช้ได้ด้วย เพื่อไม่ให้มีการผูกขาด”
 การทา่Ï อู่ตะเภาจะเปน็ผู้บรหิารจดัการสนามบนิเอง เนื่องจาก
มีประสบการณ์การบริหารท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าเรือน้ำาลึก
จุกเสม็ดที่เป็นเชิงพาณิชย์มากว่า 20 ปี โดยจะเน้นกลยุทธ์ 3 เซ¿ 
เพื่อลดตน้ทนุผู้ประกอบการและผู้โดยสาร ไดแ้ก ่1. เซ¿ไทม ์ประหยดัเวลา
ผู้เดินทาง 2. เซ¿คอสต์ เพราะกองทัพเรือเป็นผู้บริหารจัดการและ
ลงทุนสิ่งอำานวยความสะดวก 3. เซ¿แอนด์ซีเคียว สนามบินมีความ
ปลอดภัยเพราะอยู่ในพื้นที่ทหาร
 นอกจากนั้นยงัไดจ้ดัสรรพื้นที่ในสนามบนิไวส้ำาหรบั 3 กจิการ คอื 
คาร์โก้ ศูนย์ซ่อม และศูนย์½ƒก โดยได้เตรียมพื้นที่สำาหรับศูนย์ซ่อมไว้ 
500-800 ไร ่สว่นพื้นที่สำาหรบัแอรค์ารโ์กข้นาดใหÞ ่500 ไร ่จะอยู่ติดกบั
โซนศูนย์ซ่อมอากาศยาน เพื่อให้ขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ได้สะดวก 
นอกจากนี้ยงัมแีผนสรา้งศนูย½์ƒกชา่งเกี่ยวกบักจิการขนสง่ทางอากาศ 
ซ่ึงได้หารือกับผู้ประกอบการไ¿ลต์ซิมูเลเตอร์และสถาบันการบินพลเรือนแล้ว
 “ที่ผ่านมาผู้โดยสารส่วนใหÞ่ของอู่ตะเภาเป็นชาร์เตอร์ไ¿ลต์ 
สดัสว่นผู้โดยสารในและตา่งประเทศ 50 : 50 โดยในป ี2557 มผู้ีโดยสาร 
150,000 คน ปี 2558 จำานวน 170,000 คน แต่หลังจากปรับมา
ให้บริการเชิงพาณิชย์และมีเที่ยวบินประจำาแล้ว ทำาให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดด โดย 5 เดือนที่ผ่านมามีจำานวนผู้โดยสารทั้งในและ
ต่างประเทศ 450,000 คน และประเมินว่าปี 2559 จะมีผู้โดยสาร 
800,000 คน มีรายได้120 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 3 เท่าตัว
·ÕèÁÒ www.prachachat.net 

 “Ê¹ÒÁºÔ¹อÙ่µÐàÀÒ” จงัหวดัระยอง เปน็สนามบนินานาชาต ิ
ถูกใช้เป็นสนามบินสำารองของสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง 
นอกจากนี้ยังเป็นสนามบินเพื่อความมั่นคงของชาติ เป็นที่ตั้งของ 9 
½ูงบินกองทัพเรือ และเป็นที่½ƒกเครื่องบินแอร์บัส 380 ของการบินไทย 
ป˜จจุบันได้มีการพั²นาโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ให้ดึงดูดใจเที่ยวบิน 
และอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น ทั้งนี้กระทรวงคมนาคม
ได้ขยายถนนสุขุมวิทช่วงพัทยา-สัตหีบจาก 2 เลนเป็น 4 เลน ซึ่งจะ
ขยายไปจนถึงหน้าทางเข้าสนามบินอู่ตะเภาและมาบตาพุด คาดว่าจะ
ดำาเนินการแลว้เสร็จภายในปีนี้ รวมทัง้การก่อสรา้งมอเตอร์เวย์สาย 7 
พัทยา-มาบตาพุด ที่จะขยายมาลงที่บริเวณสนามบิน ส่วนในปี 2560 
กรมทางหลวงจะขยายถนนภายในสนามบินตั้งแต่บริเวณประตูทางเข้า
จนถึงอาคารผู้โดยสารจาก 2 เลนเป็น 4 เลน ขณะที่การรถไ¿แห่ง
ประเทศไทย (ร.¿.ท.) ก็มีโครงการขยายเส้นทางเดินรถรางมาตรฐาน 
จากสถานีพลูตาหลวง อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มายังหน้าทางเข้า
สนามบินอู่ตะเภาเพิ่มอีก 1 สถานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร สามารถ
ขนส่งผู้โดยสารจากพัทยามายังสนามบินได้ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
ของการศึกษาเบื้องต้น
 สำาหรบัการกอ่สร้างอาคารผู้โดยสารหลงัใหม ่มลูคา่ราว 300 
ล้านบาท โดยใช้งบÏของกองทัพเรือจะแล้วเสร็จในเดือนพÄษภาคมนี้ 
รองรบัผู้โดยสารไดถ้งึ 3-5 ลา้นคนตอ่ป ีคาดวา่ภายใน 3 ปนีี้ ผู้โดยสาร
จะยังไม่ถึง 3 ล้านคน อีกทั้งได้ขยายลานจอดเพิ่ม สามารถจอด
เครื่องบินโบอิ้ง 737 หรือ 380 ได้ 3 เครื่อง และแอร์บัส 320 ได้ 
6 เครื่อง และมีโครงการสร้างสะพานเทียบเครื่องบินเพิ่มอีก 2 สะพาน
 พลเรอืตรีวรพล กลา่วอกีวา่ สายการบนิที่สนใจมาเป�ดเสน้ทางบนิ
เพิ่มที่อู่ตะเภาในขณะนี้ เช่น การบินไทย ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยสมายล์ 
รวมทั้งสายการบินต่างประเทศจากจีน ฮ่องกง ที่สนใจเป�ดเส้นทาง
เที่ยวบินประจำา ซึ่งตอนนี้สลอตการบินของสนามบินอู่ตะเภาใช้สูงสุด
วันละ 15 เที่ยวบิน โดยสามารถรับได้ชั่วโมงละ 15 เที่ยวบิน หรือ
วันละ 300-400 เที่ยวบนิ จงึยงัเหลอืสลอตการบนิสำาหรบัการพาณชิย์
อีกจำานวนมาก
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ã¹วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา นายทิน จ่อ วัย 69 สมาชิกสภา
ผู้แทนราษ®รเมียนมาสังกัดพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย 
(NLD) เข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของเมียนมาอย่างเป็น
ทางการต่อจากนายเต็ง เส่ง และนี่ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ
เมียนมา ซึ่งจะมีประธานาธิบดีที่ไม่ใช่ทหารเป็นคนแรก
 ก่อนหน้านี้ พรรค NLD ซึ่งมีนางออง ซาน ซูจี เป็น
ประธานพรรค ชนะการเลือกตั้ง ส่งผลให้นายทิน จ่อ ซึ่งเป็นคนสนิท
ของนางอองซาน ซู จี ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดี และ
ชนะในการลงคะแนนในรัฐสภาเมียนมา ให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่
ตามความคาดหมายด้วยคะแนน 360 จากคะแนนเสียงทั้งหมด 
652 คะแนน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา 
ส่วนนายขิ่น อ่อง มินท์ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อโดยกองทัพ ได้รับ
คะแนนเสียง 213 คะแนนจึงได้รับตำาแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่ 1 
และนายเฮนรี่ วาน ติโอ ผู้ถูกเสนอชื่อโดยสภาสูง ได้รับ 79 คะแนน 
เขาจึงได้รับตำาแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่ 2
 ทั้งนี้ เหตุผลสำาคัÞที่พรรค ต้องส่งนายทิน จ่อ แทน
นางอองซาน ซู จี ที่ไม่สามารถขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้เอง เนื่องจาก
ติดขัดบทบัÞÞัติในรัฐธรรมนูÞ ที่กำาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้น
เป็นประธานาธิบดี ห้ามมีสมาชิกครอบครัวเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งเป็น
ที่ทราบกันดีว่า นางซูจีแต่งงานกับชาวอังกÄษ และบุตรชายทั้งสอง
ก็มีสัÞชาติอังกÄษ  แต่อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่า นางยังคง
เป็นผู้กำากับควบคุมการทำางานของประธานาธิบดี

àÍÍÕ«Õ
 โ¿กัส âÍ¡ÒÊÊ‹§ÍÍ¡ µÅÒ´àÁÕÂ¹ÁÒ

ËÅÑ§»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¼ÙŒ¹íÒ
 (áËÅ‹§·ÕèÁÒ http://www.bangkokbanksme.com)

 

àอกª¹µ×è¹ÃÑº¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Åง 

 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำาคัÞในครั้งนี้ จะส่งผล
สำาคัÞต่อเศรษฐกิจเมียนมา และเชื่อมโยงมาถึงภาคธุรกิจไทยอย่าง
แน่นอนใน มุมมองของนายณัฐวิน พงษ์เภตรารัตน์ กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท Tharaphu Decor จำากัด และรองนายกสมาคม
นักธุรกิจไทยพม่ากล่าวว่า แม้ว่าที่ผ่านมานักธุรกิจจะไม่ค่อยรู้จัก
บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับตำาแหน่งมากนัก เพราะการจำากัดการ
เผยแพร่ข่าวสารในเมียนมา แต่นักธุรกิจต่างมองว่านี่คือจุดเริ่มต้น
ที่ดีของเศรษฐกิจเมียนมา ซึ่งน่าจะทำาให้อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในปีนี้ขยายตัวได้ถึง 8% สำาหรับนโยบายด้านการบริหาร
และเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะมีกระแสข่าวว่า 
จะมีการปรับโครงสร้างการบริหารของกระทรวงต่างๆ ที่ซ้ำาซ้อน 
ซึ่งในจำานวนนี้น่าจะมีกระทรวงด้านเศรษฐกิจด้วย นโยบายด้านการ
ลงทุนหลาย½†ายยังมองว่ารัฐบาลชุดนี้ ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน
 อย่างไรก็ตาม มองว่าการกำาหนดนโยบายอาจจะมีลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป แต่ผลที่ เห็นทันทีคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินจ�าตใน
เมียนมาแข็งค่าขึ้น แต่ยังมีแนวโน้มแกว่งแรงและประเมินยาก ส่วน
มาตรการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ (แซงชั่น) ของต่างประเทศที่มี
ต่อเมียนมาว่า ขณะนี้สหภาพยุโรปได้ยกเลิกมาตรการแซงชั่นไปแล้ว 
เหลือเพียงสหรัฐÏ ซึ่งทางรัฐบาลเมียนมาพยายามกดดันให้เร่งยกเลิก
มาตรการโดยเร็ว
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ã¹ ด้านกระทรวงพาณิชย์ “นายสุวิทย์ เมษินทรีย์” 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มองว่า
ป˜Þหาการส่งออกจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ราคาน้ำามัน และราคาสินค้าเกษตรยัง
ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำา ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จะต้อง
ปรับยุทธศาสตร์ผลักดันการส่งออกไปยังกลุ่มตลาด
อาเซียน ซึ่งมีสัดส่วน 25% ของมูลค่าการส่งออก
รวมของไทย โดยเ©พาะตลาดเมียนมาถือเป็นตลาดที่
มีศักยภาพ เพราะในปีที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของเมียนมาขยายตัวสูงสุด 8.5%

ÊíÒËÃÑºá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¼ÅÑก´Ñ¹กÒÃÊ่งออก»‚¹Õé ÁØ่งà¹Œ¹
กÅÂØ·¸� Deepening ASEAN เพื่อเจาะลึกลงสู่เมืองรองของ
แต่ละประเทศ เช่น มัณฑะเลย์, เมียวดี และมะริด มากขึ้น โดย
มีกำาหนดการจัดกิจกรรมนับ 10 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดงานแสดงสินค้าไทย (Thailand Week) การจัดงานแสดง
สินค้า Mini Thailand Week ที่เมืองตองยี การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการส่งออกร่วมกับห้างสรรพสินค้าในเมืองย่างกุ้ง 
มัณฑะเลย์ เมียวดี มะริด และทวาย เป็นต้น การจัดคณะ
ผู้แทนการค้า การนำาคณะผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมงาน
ผ่านโครงการ SME Proactive และการจัดโครงการ½ƒกอบรม
นักธุรกิจไทย (DITP AEC Club) เป็นต้น

 ËÅÑ§¨Ò¡¹Õé ·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ÂÑ§µŒÍ§¨ÑºµÒÁÍ§¡ÒÃ»ÃÑº
à»ÅÕèÂ¹¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐ¹âÂºÒÂ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÊíÒ¤ÑÞ 
¡‹Í¹ÇÒ§á¹Ç·Ò§¼ÅÑ¡´Ñ¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ÊÙ‹ “àÁÕÂ¹ÁÒ” ¢ØÁ·Í§
áË‹§ãËÁ‹¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹

 ¨ÒกÃÒÂงÒ¹¢องกÃÐ·ÃÇง¾Ò³ÔªÂ� ระบุว่า ในปี 2558 
เมยีนมาทำาการคา้กบัไทย มลูคา่ 7,740.93 ลา้นเหรยีÞสหรฐั แยกเปน็
ไทยส่งออกมูลค่า 4,174.84 ล้านเหรียÞสหรัฐÏ และนำาเข้าจาก
เมียนมา 3,566.09 ล้านเหรียÞสหรัฐÏ ส่วนในปี 2559 ในช่วง 2 
เดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์) ไทยส่งออกไปตลาดเมียนมามูลค่า 
698.38 ล้านเหรียÞสหรัฐÏ ลดลง 2.06% จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน และนำาเข้า 438.40 ล้านเหรียÞสหรัฐÏ ลดลง 36.53% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตามตาราง)
 สำาหรับสินค้าส่งออกไปตลาดเมียนมาที่สำ าคัÞ ได้แก่ 
น้ำาตาลทราย เครื่องดื่ม น้ำามันสำาเร็จรูป ปูนซีเมนต์ เหล็ก เคมีภัณฑ ์
เครื่องจักรกล และส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องโทรสาร 
โทรศัพท์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบ เครื่องสำาอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์
รักษาผิว และผ้าผืน เป็นต้น
 ส่วนสินค้านำาเข้าจากเมียนมาที่สำาคัÞ ได้แก่ ก�าซธรรมชาติ 
สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำาพันธุ์ 
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เนื้อสัตว์
สำาหรับการบริโภค ไม้ซุงไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ 
และของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ สัตว์น้ำาสด แช่เย็น แช่แข็งแปรรูป
และกึ่งสำาเร็จรูป กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์การถ่ายรูป เป็นต้น
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ÃÙŒ¨Ñก CFS  
¢องฮ่องกง
ก่อ¹Ê่งออกอÒËÒÃ

áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅ : Ê¶Ò¹¡§ÊØÅãËÞ‹ ³ Î‹Í§¡§
â´Â : ÈÙ¹Â�¸ØÃ¡Ô¨ÊÑÁ¾Ñ¹¸� (ThaiBiz)

 แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำาเข้าสินค้าและ
อาหารต่างๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก 
ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายใน และสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ 
(re-export) ไปยังจีน แต่สำาหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ 
ที่จะนำามาวางจำาหน่ายในท้องตลาดฮ่องกง จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์
ถูกสุขอนามัย และมีความปลอดภัยเพียงพอสำาหรับผู้บริโภค รัฐบาล
ฮ่องกงมีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดในการควบคุมความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร หน่วยงานหลักที่ทำาหน้าที่คือ Centre for 
Food Safety (CFS) 
 Centre for Food Safety เป็นหน่วยงานภายใต้ Food and 
Environmental Hygiene Department จะทำาหน้าที่สุ่มตรวจอาหาร
และผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดที่วางจำาหน่ายเพื่อการบริโภค ว่ามีสาร
ตกค้างหรือสารปนเป„œอนต่างๆ อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ หรือไม่ 
หากตรวจพบ CFS ฮ่องกงก็จะดำาเนินการตามก®หมายว่าด้วย
ความปลอดภัยอาหาร (Public Health and Municipal Services 
Ordinance / Food Safety Ordinance) เพือ่ระงบัการจำาหนา่ยชัว่คราว 
หรือห้ามการนำาเข้า ซึ่งจะมีบทลงโทษต่อผู้½†า½„นทั้งปรับและจำาคุก 
 CFS ฮ่องกงได้เป�ดเผยตัวเลขการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์อาหาร
ในฮ่องกงในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้ CFS ฮ่องกงได้สุ่มตรวจ
ผลิตภัณฑ์อาหารจำานวน 8,900 ตัวอย่าง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
99.9% มีเพียงตัวอย่างสินค้า 3 รายการที่ ไม่ผ่านมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามข้อกำาหนด 

 CFS ฮ่องกงยังได้สุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าจำานวน 1,000 
รายการ ด้วยวิธี microbiological tests เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ด้านสุขอนามัย และตรวจตัวอย่างสินค้าจำานวน 2,500 รายการด้วย
วิธี chemical tests เพื่อตรวจสอบสารตกค้าง เช่น ยา¦่าแมลง 
สารกันบูด สารตะกั่วเจือปน สีผสมอาหาร เป็นต้น ส่วนอีก 5,400 
รายการซึ่งรวมถึงสินค้า 4,500 รายการที่นำาเข้าจากÞี่ปุ†นก็ได้
นำาไปตรวจสอบวัดระดับสารกัมมันตรังสี (radiation levels) ตกค้าง
ในอาหารด้วยเช่นกัน 
 นอกจากนี ้CFS ฮอ่งกงยงัไดต้รวจสอบตวัอยา่งสนิคา้จำาพวก
ผักและผลไม้ 2,900 รายการ เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก 400 รายการ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำา 1,300 รายการ ผลิตภัณฑ์นมและขนมแช่แข็ง 
600 รายการ เมล็ดธัÞพืช 500 รายการ และสินค้าอาหารอื่นๆ เช่น 
ขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่มอีก 3,200 รายการ เป็นต้น โดย CFS 
ฮ่องกงได้ตรวจพบยา¦่าแมลงตกค้างเกินกำาหนดในตัวอย่างสินค้า
จำาพวกผกั 3 รายการ CFS ฮอ่งกงจงึแจง้ใหผู้ค้า้ทีเ่กีย่วขอ้งทราบถงึ
ผลการตรวจสอบสินค้า พร้อมกับขอความร่วมมือให้ผู้จัดจำาหน่าย
หยุดขายสินค้าชนิดดังกล่าว และตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้านั้นๆ 
 สำาหรับโทษของการ½†า½„นก®ระเบียบว่าด้วยสารตกค้างในพืช
และสตัว ์(Pesticide Residues in Food Regulation (Cap 132CM) 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 มีโทษปรับ 50,000 
ดอลลาร์ฮ่องกงและจำาคุก 6 เดือน โดยนับตั้งแต่มีการบังคับใช้
ก®หมายดังกล่าวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

àÅ่ÒÊÙ่
กÑ¹¿˜ง
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Welcomes

193/105 Lake Rajada Office Complex Building, 25th Fl., Unit C, Ratchadapisek Rd., Klongtoey , Klongtoey , Bangkok 10110

Head Office : Airport Office : Laem Chabang Office : 
Mr.Vithaya Chaovalit Ms.Taxapann Vimuttivoravat Ms.Narintip Chiewchankoljak
Sales and Marketing Manager Air Freight Manager LCH Branch Manager
Tel.02 - 661-9638 Tel. 02-134-7212-5 Tel. 038-490426
Fax.02-661-9630-1 Fax. 0-2134-7216 Fax. 038-491942 

E-Mail : TH-INFO@th.hellmann.net      WWW.hellmann.com

Hellmann Worldwide Logistics Co.,Ltd.

Our Services:
๏ Air Freight ๏ Ocean Freight    ๏ Sea-Air Solution
๏ Customs Brokerage   ๏ Cross Border Transport ๏ Contract Logistics & Consulting

Contact details :

We continue to value every customer and understand the need of unique solution.
This powerful combination of an individual approach within an international framework 
ensured that we deliver top-quality customized logistics solution, every time. 

CFS  ฮ่องกงได้สุ่มตรวจกลุ่มตัวอย่าง
มาแล้ว 52,200 รายการ จากสินค้านำาเข้า 
ตลาดค้าส่งและค้าปลีก จากผลการตรวจสอบ
ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ามีเพียง 0.3 % เท่านั้น
ที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำาหนด 
 CFS ฮอ่งกงกลา่ววา่ สารตกคา้งในอาหารอาจเกดิจากความ
ทีผู่ค้า้ไมใ่สใ่จในหลกัการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี(Good Agricultural  
Practice) เช่น เกษตรกรอาจใช้ยากำาจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มาก 
เกนิไป หรอืเกบ็เกีย่วผลผลติกอ่นเวลาอนัสมควร ทำาใหย้ากำาจดัศตัรพูชื 
ยังไม่ทันย่อยสลายไปหมดก่อนนำามาจำาหน่าย เป็นต้น 
 โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และในแต่ละปี 
ไทยส่งออกสินค้าเกษตรกรรมหลากหลายชนิดอาทิ ข้าว ผักและ 
ผลไม้ เนื้อสัตว์แช่แข็งต่างๆ มายังฮ่องกง เพื่อมิ ให้ผู้ส่งออก
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยเสียโอกาสทางการค้า  
ผู้ประกอบการไทยควรระมัดระวังรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสุขอนามัยที่ทางการฮ่องกงกำาหนด เพราะ
เมื่อ CFS ฮ่องกงตรวจพบสารตกค้างในสินค้าอาหารก็จะประกาศ
แจ้งเตือนให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ และระงับการจำาหน่ายสินค้า
ดงักลา่วในทนัท ีนัน่หมายถงึสนิคา้ทัง้หมดจะตอ้งนำาออกจากหนา้รา้น 
ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อทั้งผู้ส่งออกและผู้นำาเข้าสินค้า
และยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของประเทศผู้ส่งออก 
โดยรวมอีกด้วย 
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¾Ô¸Õ¡ÒÃÈØÅ¡Ò¡Ã
¡ÒÃ¶‹ÒÂÅíÒ

 ¼ÙŒ·Õ èä´ŒÃÑºÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ¶‹ÒÂÅíÒ 
  ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
 1. เป็นผู้นำาของเข้า หรือผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
 2. เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ
 3. จดทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำา/หรือผู้ขอผ่านแดน
 เอกสารประกอบการถ่ายลำามีส่วนสำาคัÞมากกับการผ่าน
พธิกีาร เชน่ MAWB, HAWB, INVOICE, MANIFEST จะตอ้งมขีอ้ความ
ที่ชัดเจนระบุเอาไว้ เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
ที่จะพิจารณา อนุมติให้สามารถถ่ายลำาได้ รายละเอียดเอกสารที่
เกี่ยวข้องและข้อความที่ต้องใช้ดังต่อไปนี้
 1. หนังสือมอบอำานาจถ่ายลำาผ่านแดน จากตัวแทน
สายการบิน (คลังการบินไทยคลัง BFS) เป็นการมอบอำานาจรายปี 
ให้ผู้ที่จะขอทำาการถ่ายลำาหรือผ่านแดน
 2. MANIFEST, MAWB, HAWB, (บางดา่นลงใน INVOICE, 
PACKINGLIST ด้วย) ที่ส่งเข้ามาต้องระบุ TRANSSHIPMENT 
CARGO AIR TO AIR EX…TO…VIA..Bangkok

“ Êí Ò Ë ÃÑ º à Ã×è อ ง ¹Õé Ë ÁÖ ก «Ö Á

í̈ Ò ä Œ́ Ç่ Ò ä Œ́ à ¢Õ Â ¹ Ë Å Ò Â ¤ ÃÑé ง 

à¾ÃÒ ÐกÃÁÈØÅกÒกÃÁ
ÕกÒÃ à»ÅÕè Â¹»ÃÐกÒ

È

กÃÁÈØÅกÒกÃ 2-3 
¤ÃÑéง «ÖèงÅ่ÒÊØ´à»š¹¤

íÒÊÑèง

กÃÁÈØÅกÒกÃ·Õè 211
/2558 ¾Ô¸ÕกÒÃÈØÅก

ÒกÃ

Ç่Ò´ŒÇÂกÒÃ¶่ÒÂÅíÒ áÅ
Ð¤íÒÊÑèงกÃÁÈØÅกÒกÃ·Õè 

210 

¾Ô¸ÕกÒÃÈØÅกÒกÃÇ่Ò´Œ
ÇÂกÒÃ¼่Ò¹á´¹ ·ÕèáÂ

กกÑ¹

ออกä»äÁ่»Ð»¹กÑ¹อÂ่Ò
งªÑ´à¨¹ áµ่©ºÑº¹Õé¨Ð¾

Ù´¶Öง

กÒÃ¶่ÒÂÅíÒอÂ่Òงà´ÕÂÇ
¤ÃÑº àÃÔèÁกÑ¹àÅÂ”

àÃ×èอง¹่ÒÃÑÙ
กับนายหมึกซึม

โดย…   
รังสรรค ปาจรีอนันต
ผูชํานาญดานกฏหมาย 
และพิธีกรศุลกากร/
Columnist
E-mail : tafa@tafathai.org
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 3. MAWB, HAWB ยังต้องมีข้อความ NOTIFY PARTY : 
ด้วยครับ เพื่อเป็นการมอบอำานาจให้เป็นผู้กระทำาการผ่านพิธีการ
ศุลกากร
 4.  AWB ขาออกที่ทำาการ BOOKING จาก BKK ไปถึง
ประเทศที่ 3 ที่จะทำาการถ่ายลำาไป ต้องลงหมายเลข AWB เที่ยวบิน 
วันที่ เดือน ปี 
 5. สัÞÞาประกันถ่ายลำา  
 6. สำาเนาหนังสือจดทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำา/เป็นผู้ขอ
ผ่านแดน (มีจะเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ หรือผู้นำาเข้า
ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ ต้องมีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ขอ
ถ่ายลำา/ผู้ขอผ่านแดนด้วย จะจดทะเบียนที่ด่านไหนก็ได้ จดครั้งเดียว 
นำาไปใช้ประกอบการพิจารณาได้ทุกด่านศุลกากรทั่วประเทศครับ)
 7. ใบแนบ 9 (ใบขนสนิคา้ถา่ยลำา : Transshipment Entry  ทีม่ี
การลงรายละเอียดของของ เช่น เที่ยวบินที่นำาเข้า, วันที่สินค้ามาถึง, 
มาจากประเทศ. ชื่อตัวแทนหรือเอเย่นต์ที่ขอผ่านพิธีการศุลกากร, 
หมายเลข MAWB, HAWB, INVOICE NO., ชนิดของสินค้า, 
พิกัดอัตราศุลกากร, จำานวนหีบห่อ, น้ำาหนักรวม, หมายเลข AWB 
ที่จะส่งออก, หมายเลข HAWB, เที่ยวบินที่จะส่งออก, วันเดือนปีที่
เที่ยวบินออก, และประเทศปลายทาง
 8. สำาเนาใบรับรองร่วมโครงการร่วมใจใสสะอาด (ถ้ามี)
 9. Customs Permit อย่าลืมทำาด้วยครับ 
 10. กรณีเป็นของต้องจำากัด (ของที่ต้องขออนุÞาตนำาเข้า) 
ต้องนำาใบแนบ 9 ไปติดต่อของอนุÞาตนำาผ่านด้วย เช่น อาหาร
และยา ให้ยื่นที่ด่านอาหารและยา สนามบินสุวรรณภูมิได้เลย

¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ¶‹ÒÂÅíÒ

     การขออนุมัติผ่านพิธีการศุลกากรถ่ายลำานั้น 
ให้สามารถดำาเนินการได้ภายใต้สำานัก/ด่านศุลกากร
เดยีวกนัเทา่นัน้ เชน่ เขา้มาทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิถา่ยลำา
ออกที่สนามบินสุวรรณภูมิ, ท่าเรือแหลม©บัง ถ่ายลำา
ออกที่ท่าเรือแหลม©บัง, ท่าเรือกรุงเทพถ่ายลำาออก
ที่ท่าเรือกรุงเทพ กรณีมีการขอออกต่างท่าหรือต่าง
สำานักงานศุลกากรเมื่อไหร่ ถือว่าเป็นการขอผ่านแดน
นะครับ อย่าจำาสับสนกัน
 สำาหรับการผ่านพิธีการศุลกากรถ่ายลำา สามารถ
ทำาได้ที่½†ายพิธีการกลาง สำานักงานตรวจสนิค้าสนามบนิ
สุวรรณภูมินะครับ ที่ตึก BC 
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การปฏิบัติพิธีการศุลกากร
หลังได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ถ่ายลำาแล้ว
 1. ต้องชำาระค่าธรรมเนียมศุลกากร 200 บาท
 2. ชำาระค่า TERMINAL, STORAGE
 3. ขอนำาสนิคา้ออกจากคลงั เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีศ่ลุกากร ตรวจสอบ  
เครื่องหมาย เลขหมาย จำานวนหีบห่อ
 4. นำาสินค้าไปทำาการโหลดชั่ง เพื่อส่งมอบให้กับสายการบินที่จะ
ถ่ายลำาไปยังประเทศที่ 3
 5. เม่ือเคร่ืองบินนำาสินค้าไปยังต่างประเทศแล้ว ตัวแทนสายการบิน 
จะส่งข้อมูลรับบรรทุกให้ศุลกากรขาออกรับทราบ ว่าสินค้ารายนี้ 
จำานวนเท่าไหร่ น้ำาหนักเท่าไหร่ AWB NO. และเลขที่ใบแนบ 9
 6. เจ้าหน้าที่ศุลการทำาการรับบรรทุกในระบบ 04 ถือว่าเป็นการ
ดำาเนินการพิธีการศุลกากรเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 7. เอเย่นต์ที่ได้รับมอบอำานาจในการผ่านพิธีการศุลกากรถ่ายลำา
สินค้านั้นจะต้องติดตามการรับบรรทุก กรณีที่ค้างพิธีการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน หากเกินกำาหนด กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากร 
 8. การจัดเก็บเอกสาร จะเก็บในรูปแบบเอกสาร หรือ Scan  
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 10 ปีนะครับ เพราะ
ของที่มีภาระค่าภาษีนั้น กรมศุลกากรสามารถเรียกเก็บค่าภาษีได้ 
ภายหลังในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดไว้ คือไม่เกิน 10 ปี
 หมึกซึมได้สรุปเนื้อๆ ให้อ่านและเข้าใจง่ายๆ นะครับ เพื่อท่าน 
ผูอ้า่นจะไดรู้ว้า่การถา่ยลำาสนิคา้เขาทำากนัยงัไง การจดัเตรยีมเอกสาร 
การผ่านพิธีการ การขอนำาสินค้าออก การชำาระค่า T/C, STORAGE  
กระบวนการการตรวจสอบของศลุกากร ซึง่คงไดค้วามรูไ้มม่ากกน็อ้ย 
นะครบั ฉบบันี้ขอจบเพยีงเทา่นี้ครบั ฉบบัหนา้เจอกนัใหมค่รบั สวสัดคีรบั
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Training Programs 2016

Basic Air Cargo Tariff Course 

• Basic Air Cargo Tariff Course 2 Sep 27-30, 2016

Dangerous Goods Training Course

• DANGEROUS GOODS COURSE 3 Aug 16-19, 2016

• DANGEROUS GOODS COURSE 4 Oct 18-21, 2016

 »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� TRAINING & EDUCATION¢‹ÒÇ

TAFA
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ACTIVITIES 2016

คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมทาฟ่า พร้อมด้วย คุณชิ´ชัย ©่íาพÖ่ง และคุณณรงค์ Èุภนคร 
เลขาธิการสมาคมทาฟ่า เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
(TIFFA) ประจำาปี 2559 

TAFA
ACTIVITIES
2  0  1  6
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คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมทาฟ่า เข้าร่วมโครงการ
คณะผู้แทนการค้าส่งเสริมภาพลักษณ์ขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ 
การค้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 
2559 ณ กรุงสิงคโปร์ซิตี้ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อขยายโอกาส
ทางธุรกิจ พร้อมนำาแนวทาง ทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์  
และการขนสง่ มาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาใหป้ระเทศเดนิหนา้เปน็ศนูยก์ลาง 
ด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไป
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2559  
คุณนิธิธร สุขมนัส อุปนายกสมาคมทาฟ่า เข้าร่วมเป็นวิทยากร
อภิปรายเรื่อง ปัญหา อุปสรรค การขนส่งสินค้าทางอากาศไป
ประเทศอิสราเอล และมุมมองความเป็นไปได้ในการปลูกข้าวเพื่อตลาด
อิสราเอล ในงานสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group)

วนัที ่2 มถินุายน 2559... คณุสวุชิา บญุเตม็ ประธานอนกุรรมการ
สมาคมทาฟ่าพร้อมด้วย คุณอาร์ม สร้อยนาคพงษ์ อนุกรรมการ
ทาฟ่า เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่ง
ทางอากาศและโลจิสติกส์ พร้อมทั้งนำาคณะอาจารย์และนักศึกจาก 
Stamford Internationnal University เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ 
คลังสินค้า การบินไทย

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559... คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย 
นายกสมาคมทาฟ่า ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านอลงกรณ์ พลบุตร  
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในนามคณะกรรมการ
สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ณ อาคารรัฐสภา
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วันอังคารที่ 7 
มิถุนายน 2559 
เวลา 13.30 น. คณุชยัยงค ์
เทียนวุฒิชัย นายกสมาคม
ทาฟ่า เข้าร่วมพิธีลงนาม
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ย
ความรว่มมอื (MOU) ในการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ครั้งที่ 2

วันจันทร์ท่ี 6 มิถุนายน 2559 
คณุชยัยงค ์เทยีนวฒุชิยั นายก
สมาคมทาฟ่า พร้อมด้วยคณะ
กรรมการบรหิารสมาคมฯ ไดเ้ขา้ 
เยี่ยมเยือนสมาคมทิฟฟ่าอย่าง
ไม่เป็นทางการ เพื่อเสริมสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่ใีหแ้นน่แฟน้ยิง่ขึน้
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