กำหนดกำร
การศึกษาดูงาน
“ป้ า ยแสดงขั น้ ตอนการข้ า มแดนและค่ า ธรรมเนี ย มการน าเข้ า – ส่ ง ออกสิ น ค้ า การเกษตร และการ
ด าเนิ น การด้ า นพิ ธีก ารทางศุล กากรตรวจแบบเบ็ ดเสร็ จ ณ จุด เดี ย วและ การตรวจสอบพร้ อมกัน ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (SSI/SWI) ณ จุดผ่านแดนสากลลาวบาว แดนสะหวัน –”
วันที่ 16 – 17 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ เจ้ าหน้ าที่ ส ังเกตและเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ ป้ า ยแสดงขั น้ ตอนการข้ า มแดนและ
ค่าธรรมเนียมการนาเข้ า – ส่งออกสินค้ าการเกษตร
2. เพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับการดาเนินการด้ านพิธีการทางศุลกากรตรวจแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียวและ การ
ตรวจสอบพร้ อมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (SSI/SWI)
ผู้ร่วมศึกษาดูงาน
• จังหวัดนครพนม จานวน 9 ท่านจาก สานักงานจังหวัด (กองการต่างประเทศ), สานักงานพาณิชย์
จังหวัด , ด่านศุล กากร, แขวงทางหลวง, ด่า นตรวจคนเข้ าเมื อง, ด่านตรวจพื ชและสัต ว์ , ด่า น
ควบคุมโรค และ หอการค้ า
• จัง หวัด มุก ดาหาร จ านวน 10 ท่ านจาก ส านัก งานจังหวัด (กองการต่างประเทศ), ส านัก งาน
พาณิ ชย์จังหวัด , ด่านศุล กากร, สานักงานขนส่ง , แขวงทางหลวง, ด่านตรวจคนเข้ าเมือง, ด่าน
ตรวจพืชและสัตว์, ด่านควบคุมโรค และ หอการค้ า
• แขวงสะหวันนะเขต จานวน 2 ท่า นจาก แผนกผัวพันต่างประเทศ และแผนกแผนการและการ
ลงทุนแขวง

เวลา
กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 16 กันยำยน 2562
8.00
• รับผู้เข้ าร่ วมศึกษาดูงานจาก จ. นครพนมไปยัง จ. มุกดาหาร
10.00

•

ผู้รับผิดชอบ

รับผู้เข้ าร่ วมศึกษาดูงานจาก จ. มุกดาหารไปยังแขวงสะหวันนะเขต
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เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

10.30

•

รับผู้เข้ าร่ วมศึกษาดูงานจากแขวงสะหวันนะเขต และเดินทางไป อ. พิน

11.45

•

รับประทานอาหารกลางวันที่ อ. พิน

12.30

•

เดินทางไปด่านแดนสะหวัน

14.00 –
15.00

•

นาเสนอเรื่ องพิธีการทางศุลกากรตรวจแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียวและ การ

•

ตรวจสอบพร้อมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (SSI/SWI) โดยเจ้าหน้าที่จากด่าน
แดนสะหวัน
สนทนาร่ วมกับคณะด่านและหน่วยงานต่างๆ ณ ด่านแดนสะหวัน ในเรื่ อง การ

All
visiting
team

ดาเนินพิธีการ SSI/SWI
15.00 –
15.30

15.30 –
17.00

•

เยี่ยมชมจุดผ่านแดนแดนสะหวันเพือ่ ศึกษาเกี่ยวกับป้ายแสดงข้ อมูลต่างๆ และ

•

การดาเนินพิธีการ SSI/SWI
เดินทางไปยังจุดผ่านแดนลาวบาว

•

เยี่ยมชมจุดผ่านแดนลาวบาวเพือ่ ศึกษาเกี่ยวกับป้ายแสดงข้ อมูลต่างๆ และการ
ดาเนินพิธีการ SSI/SWI

•

สนทนาร่วมกับคณะด่านและหน่วยงานต่างๆ ณ ด่านลาวบาว ในเรื่ องการ
อานวยความสะดวกการค้ าข้ ามแดน ร่ วมถึงบทเรี ยน/ข้ อเสนอแนะหลังจากการ
ตังป้
้ ายแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับการข้ ามแดน

17.00 –
18.00

•

เดินทางไปยังที่พกั จ. กว๋างจิ (โรงแรมเซโปนหรือโรงแรมไซ่งอ่ น)

•

เช็คอินเข้ าที่พกั

18.00 –
20.00

•

รับประทานค่า

วันอังคำร ที่ 17 กันยำยน 2562
08.00–
• ประชุมสรุป
09.30

-

สนทนาเกี่ยวกับแผนปฏิบตั ิงานเพือ่ การปรับปรุ งป้ายแสดงข้ อมูลต่างๆ ณ

All
visiting
team

ด่านมุกดาหารและนครพนม
-

ผู้เข้ าร่ วมศึกษาดูงานร่ วมกันเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้ าใจ

ความ

คาดหวัง ความคิดเห็น ในการดาเนินพิธีการ SSI/SWI ในอนาคต
09.30 17.00

•

เดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ
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arrange themselves to meet in Mukdahan, then you rent vans from
Savannakhet to pick up everyone.

