
 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
             พักรับประทานอาหารวางเวลาประมาณ 10.30 น. และเวลา 14.30 น. 
             พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. 

    
 
 

(ราง) กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การเตรียมความพรอมของภาครัฐและภาคเอกชน ภายใตความตกลงดานการคาระหวางประเทศ” 

วันท่ี 16-17 พฤษภาคม 2560 
ณ หองประชุมช้ัน 1 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  กลาวรายงาน 
 โดย ดร. กมลินทร พินิจภูวดล  
    ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา  
 กลาวตอนรับ 
   คุณกรกฏ รัศมี  
    ผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 กลาวเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
          โดย ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน  
 
 

09.30 - 10.30 น.   การบรรยายเรือ่ง “การอํานวยความสะดวกทางการคาในประชาคมอาเซียน” 
 โดย ดร. กมลินทร พินิจภูวดล  
    ผูอํานวยการ 
    สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
 

10.30 - 12.00 น.       การบรรยายเรื่อง “หลักการสําคัญตามความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทาง
การคา (Trade Facilitation Agreement)”  
 สาระสําคัญและบทบัญญัติของความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคา 
 ความคืบหนาการจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติดานการอํานวยความสะดวกทางการคา  
   (National Committee on Trade Facilitation: NCTF) และ Cross Border   
   Transport Agreement: CBTA 
 การใชประโยชนจากการใหสิทธิพิเศษแกประเทศกําลังพัฒนา และประเทศพัฒนา   
   นอยท่ีสุด (Special and differential Treatment: SDT) 
 สถานะปจจุบันการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน (สินคา ผูโดยสาร   

บริการ และทองเท่ียว) ของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ในกรอบอาเซียน และในกรอบอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

 การอํานวยความสะดวกทางดานการคาและการลงทุนในสวนท่ีเก่ียวของกับ  กระทรวง
พาณิชย 

                             โดย        ผูแทนกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
 

กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ 

กรมศุลกากร 
 

สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน 
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13.00 – 14.30 น. การบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคา 

(Trade Facilitation Agreement): กรณีการคาชายแดน (Border Trade)”  
 สถานะลาสุดความตกลงความรวมมือระหวางศุลกากร (Custom World Union) 
 ความรวมมือดานการอํานวยความสะดวกทางการคาเพ่ือการนําเขา-สงออก หรือ                     
    ผานแดนของไทยกับกลุม CLMV (Customs and border agency cooperation 
 การอํานวยความสะดวกของศุลกากรในเรื่องการคาระหวางประเทศ การคาชายแดน    
    การขามแดนและการผานแดน ในเรื่อง National Window One Stop Service 

                                 Single Window Single Inspection Common Control Area (CCA) 
 สถานะลาสุด ดานการคาสากล  จุดผานแดนชั่วคราว  จุดผอนปรน ฯลฯ 
 การจัดตั้งระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเอง (Wide Self-Certification) 
 การสงเสริมเสรีภาพในการขามแดนและผานแดนของสินคา (freedom of transit) 

                                  ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
 การบริหารกฎระเบียบทางการคาและการควบคุมความเสี่ยง เพ่ือการเคลื่อนยายสินคา 
    การตรวจปลอยสินคา และพิธีการศุลกากร (Customs control and administration) 
 การจัดตั้งคลังขอมูลทางการคา (Trade Repository) ศูนยตอบขอซักถาม (enquiry   
    point) และการแจง (notification) 

      โดย        ผูแทนกรมศุลกากร 
    
14.30 – 16.00 น. การอํานวยความสะดวกทางการคากับโอกาสการคาและการลงทุนในอาเซียน 
   บนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ 

 กรณีศึกษา: การอํานวยความสะดวกทางการคา กรณีการคาชายแดน การขามแดน และ 
    การผานแดนตามเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ 

  โดย        รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ ดวงพัสตรา 
  ผูอํานวยการสถาบันขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 
  อาจารยประจําคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. สรุปแนวทางการใชประโยชนจากความตกลงและสิทธิประโยชนท่ีไดรับในการทํา  
                           การคาและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน  
          โดย คุณมาลินี หาญบุญทรง 
                       อดีตกงสุล (ฝายการพาณิชย) และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคา                               
                                          ในตางประเทศ ณ นครโฮจิมินห  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
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09.15 - 12.00 น.       Workshop การใชประโยชนจากความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทาง 

          การคา (Trade Facilitation Agreement) เพ่ือยกระดับศักยภาพการแขงขัน 
           ดานการคาระหวางประเทศ  
                            กรณีศึกษา: การเพ่ิมหวงโซมูลคาทางการคาชายแดนและการผานแดนของไทยกับ 
           กลุม CLMV 
  โดย        1) คุณมาลินี หาญบุญทรง 
                  อดีตกงสุล (ฝายการพาณิชย) และ 
       ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  
       ณ นครโฮจิมินห สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
   2) คุณฐะปะนี มะลิซอน 
      อาจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
   และคณะผูชวยวิทยากร  

13.00 – 16.00 น.  การอภิปราย/แลกเปลี่ยนความเห็น หัวขอ “โอกาสและความทาทายจากความตกลง       
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Agreement)” 
 แนวทางพัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการคากับการเพ่ิมหวงโซมูลคาการคา   
    ของไทย 
 สถานะของการอํานวยความสะดวกทางการคาของไทยเปรียบเทียบกับกลุม CLMV 

     โดย  
1) ผูแทนพาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) ผูแทนกรมศุลกากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
3) ผูแทนอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
4) ผูแทนหอการคาแหงประเทศไทย/สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
5) ผูแทนสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก) 

    ผูดําเนินรายการ  คุณมาลินี หาญบุญทรง 
                         อดีตกงสุล (ฝายการพาณิชย) และ 
     ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  
     ณ นครโฮจิมินห สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
16.00 – 16.30 น.   การมอบประกาศนยีบตัร และปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 


