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1. เคนยา 
ติดเชื้อ 225 คน 
เสียชีวิต 10 คน  
หายแล้ว 53 คน 
ติดเชื้อใหม่ 9 คน 
ข้อมูล ณ 15 เม.ย. 63  

1. รัฐบาลเคนยาประกาศห้ามให้เที่ยวบิน
โ ด ย ส า ร ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ จ า ก
ต่างประเทศเข้ามายังเคนยา ยกเว้น 
เท ี ่ยวบ ินขนส ่งส ินค ้าต ่างๆ (cargo 
filight) ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันพุธที่ 25 
มี.ค. 63 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนด 

2. ผู ้โดยสารที ่เดินทางเข้ามายังเคนยา 
จะต้องเข้ากักตัวในสถานที ่ที่ ร ัฐบาล
กำหนดและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เอง 

3. รัฐบาลเคนยาสั ่งปิด ผับ บาร์ และให้
ร ้านอาหารเปิดบริการได้เฉพาะที ่มี
บริการจัดส่ง (Delivery) เท่านั้น  

4. หอการค้าเคนยา (KNCCI) ลงนามกับ
หอการค้ารัฐชาร์จาร์ (UAE) ในข้อตกลง
ด้านสินเชื่อโดยไม่มีดอกเบี้ย (80-10% 
ของสัญญาชื้อขาย และขยายระยะเวลา
การให้เครติดกับผู้นำเข้าเคนยาเป็น 60-
180 วัน 

5. ธนาคารกลางเคนยา (The Central 
Bank of Kenya : CBK) ป ร ั บ ล ด

1. เก ิดความต ้องการส ินค ้าจำเป ็นสำหรับ
สุขอนามัยมากขึ้น น่าจะมีการนำเข้ามากขึ้น 
เช่น  เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ น้ำยาทำความ
สะอาด กระดาษชำระ ถุงมือยาง หน้ากาก
อนามัย เป็นต้น โดยปัจจุบันมีการจำหน่าย
สินค้าในกลุ่มดังกล่าวในราคาที่สูงกว่าปกติ
มาก บางรายการราคาสูงขึ้นถึง 3-5 เท่า 

2. เร่ิมมีการกักตุนสินค้าประเภทอาหารกระป๋อง
และอาหารสำเร ็จร ูป ทำให้เช ื ่อว ่า หาก
สถานการณ์การระบาดทั่วโลกและในเคนยา
ยังไม่ดีขึ ้น สินค้าในกลุ่มนี้จะเกิดความขาด
แคลนและมีราคาสูง ซึ ่งน่าจะมีการนำเข้า
เพิ่มข้ึน 

3. เคนยา นำเข้าสินค้าร้อยละ 40 มาจากจีน 
การทีจีนเกิดปัญหาด้านการระบาดส่งผล
กระทบการผลิตในประเทศที่ต้องล่าช้า  

4. รายได้ภาคบริการด้านการท่องเที ่ยวของ
เคนยาซึ ่งมีสัดส่วนของรายได้ของประเทศ 
(GDP) ถึงร้อยละ 60 ต่อ มีจำนวนลดลงกว่า 
80% สะท้อนให้เห็นว่ากระแสเงินสดและ

1. เคนยาซึ่งเป็นศูนย์กลางในการขนส่งสินค้าไป
ยังหลายประเทศในแอฟริกาตะวันออก ได้แก่ 
ยูกานดา, รวันดา, บูรันดี, คองโก และเซาท์
ซ ูดาน ทำให้ประเทศต่างๆที ่ว ่าน ี ้  ได ้รับ
ผลกระทบในการนำเข้าและส่งออกเป็นไป
อย ่างล ่าช ้า ไม ่ เป ็นไปตามปกติ โดยยก
สถานการณ์ปัจจุบันพอสรุปได้ดังนี้ 
1.1. การขนส่งทางอากาศ จากการที่มียกเลิก

การเดินทางของโดยสารของเครื่องบิน
ต่างและ ยกเว้นให้เฉพาะเที่ยวบินที่มี
การขนส่งเท่านั ้น ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าของการขนส่งทางอากาศมากกว่า 
1 เท่าตัว และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 3-5 เท่า 
เช่น การขนส่งจากจีนมาเคนยาจากเดิม 
200-250 KES ต่อกิโล ปัจจุบันสูงขึ้น
เป็น 1,000 KES ต่อ กิโล เป็นต้น 

1.2. ทางเรือ ในเดือน ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา 
ท่าเรือ Mombasa ได้รับการยืนยันการ
ขนส่งเข้าที่ท่าเรือเพียง 37 ลำ โดยอีก 
104 ลำไม่สามารถยืนยันการเข้าส่ง
สินค้าที่ท่าเรือได้ ซึ ่งแสดงให้เห็นว่ามี
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ดอกเบี ้ยเงินกู ้ จากเดิมอัตรา 8.25% 
เป็น 7.25%  
และปรับลด ตัวเลขการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเคนยาลงเหลือร้อยละ 3.4 ใน
ปี 2020 จากเดิมร้อยละ 6.4  

6. รัฐบาลออกมาตรการภาษีและการเงิน
เพ ิ ่ ม เต ิ ม  เพ ื ่ อลดผลกระทบด ้ าน
เศรษฐกิจ ได้แก่ (1) ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(VAT) จากร้อยละ 16 เหลือ ร้อยละ 14 
(2) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลที่มีรายได้
น้อยกว่า 24,000 KES/เดือน(3) ลดภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือ
ร้อยละ 25 

7. ประกาศ Curfew ห้ามเด ินทางนอก
เคหะสถาน ในเวลา 19.00 น. – 05.00 
น. โดยไม่มีกำหนด ให้มีผลตั้งแต่วันศุกร์
ที่ 27 มี.ค. 63 

8. ประกาศ Lock Down ในเขตเมืองที่มี
ก า ร ร ะ บ า ด ม า ก  ไ ด ้ แ ก ่  Nairobi, 
Mombasa, Klifi และ Kwale เป็นเวลา
ครั้งแรก 21 วัน โดยห้ามเข้าออกของ

กำลังซื้อสินค้าของคนเคนยาลดลงไป ซึ่งมีผล
ให้อาจนำเข้าได้ลดลงไปด้วย 

5. ค่าขนส่งสินค้าในทุกช่องทาง ทั้ง เรือ อากาศ 
ถนน มีการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
30-50 จากอัตราเดิม และมีความล่าช้ามาก
ขึ้นในการขนส่งถึง 1 เท่าตัว ซึ่งหากยืดเยื้อ
อาจทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนสินค้าที่จำเป็น
ได้ 
โดยสมาคมผู้นำเข้ารายเล็กของเคนยาได้ให้
ข้อมูลว่า สมาชิกธุรกิจของสมาคมขาดทุนกว่า 
300 ล้าน USD จากการที่มีการขนส่งล่าช้า
ดังกล่าว 

6. เกิดการชะงักของการลงทุนจากต่างประเทศ 
(FDI) ประมาณ 425 ล้าน USD 

7. ภาคธุรกิจบริการด้านการเงินและประกันภัยมี
รายได ้ลดลงท ันท ีร ้อยละ 40 ทำให ้ เกิด
ภาวะการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ภาค
การผลิตมีการผลิตลดลงถึงร้อยละ 19 ภาค
การค้าปลีกและขายส่งลดลงร้อยละ 15 และ
ภาคธุรกิจไอทีลดลงร้อยละ 7.4 

การยกเลิกหรือไม่สามารถยืนยันการเข้า
ส่งสินค้าถึงกว่าร้อยละ 75 แสดงให้เห็น
ถึงความล่าช้าของจำนวนสินค้าที่จะเข้า
มายังเคนยาและประเทศที่ใช้เคนยาเป็น
เส้นทางในการนำเข้าสินค้า ซึ ่งน่าจะ
ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ ้นอย่าง
มาก และการผลิตสินค้าหรือการบริหาร
จัดการด้าน stock สินค้าตามปกติได้ 
จนกว่ามาตรการที ่ร ัฐบาลควบคุมจะ
คลี่คลายหรือบรรเทาลง 

1.3. ทางรถยนต์และรถบรรทุก เคนยาประ
กาสปิดด่านการค้าชายแดนทั้งหมด โดย
อนุญาตให้ขนส่งส ินค้าที ่จำเป็นและ
ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั ้น แต่การ
เด ินทางเข ้า-ออกของคนระหว่าง 2 
ประเทศไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทาง
ได้ตามปกติได้ 
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คนและพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก
ทางการ เพื่อป้องกันการระบาดมากข้ึน 

9. ผู ้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะหรือ
ขนส่งต้องทำตามระเบียบการจราจร
และ  Social Distance โดยต ้ อง เว้ น
ระยะห่างกันมากกว่า 1 เมตร ที่ประกาศ 
เช่น รถขนส่งห้ามมีคนขับและผู้โดยสาร
เกินกว่า 3 คน เป็นต้น  

10. ด่านเข้าออกชายแดน เช่น เมือง Busia 
and Malaba ชายแดนของเคนยากับยู
กานดาและแทนซาเน ีย  ห ้ ามการ
เดินทางของบุคคลจนกว่าจะได้รับการ
ประกาศเปิดด่านจากรัฐบาล โดยเริ่มมี
การปิดด่านมาตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 2563 
ที่ผ่านมา 

 
 
 
 
  

8. เคนยาได้รับผลกระทบในการส่งออกสินค้า
สำคัญที่มียกเลิกคำสั่งชื้อจากปลายทาง โดย
สินค้าที่ได้รับผลมากที่สุดคือ ดอกไม้สด ชา 
กาแฟ เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่อง
และตลาดยุโรปที่เป็นตลาดส่งออกหลักยกเลิก
คำสั่งซื้อ  
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2. เอธิโอเปีย 
ติดเช้ือ 85 คน 
เสียชีวิต 3 คน  
หายแล้ว 15 คน 
ติดเชื้อใหม่ 3 คน 
ข้อมูล ณ 15 เม.ย. 63 

1. วันที่ 11 เม.ย. 2563 รัฐสภาเอธิโอเปีย 
เห็นชอบที ่จะประกาศภาวะฉุกเฉินใน
ประเทศ เป็นเวลา 5 เดือนในการต่อสู้กับ
การระบาดของ COVID 19 

2. มาตรการของเอธิโอเปียมีความคล้ายคลึง
กับยูกานดา รวันดา หรือ เคนยา เช่น 
การ Lock down พื ้นท ี ่การระบาดที่
สำคัญ และจำกัดการเดินทางโดยรถยนต์ 
เครื่องบิน และการค้าชายแดน 

3. คณะกรรมการการเลือกตั้งของเอธิโอเปีย 
ม ีมต ิ เ ล ื ่ อนการ เล ือกต ั ้ งท ี ่ จากเดิม
กำหนดให ้ม ีข ึ ้นในเด ือน ม ิ .ย. 2563 
ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 

4. มีการดำเนินการเชิงรุกในการตรวจหาผู้
ติดเชื้อในเมือง Addis Ababa เมืองหลวง
ของประเทศตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. เป็นต้น
มา  เพ ื ่ อ ให ้ ก ารค ้ นหาผ ู ้ ต ิ ด เ ช ื ้ อ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

1. ธุรกิจน้อยหรือใหญ่ในเอธิโอเปียต่างๆ ได้รับ
ผลกระทบจากการ lock down ประเทศของ
เอธิโอเปียทั้งสิ้น โดยเฉพาะ โรงแรม ร้านอาหาร 
การขนส่ง ธุรกิจการท่องเที่ยว การบิน ที่ได้รับ
ผลกระทบหนักที่สุด โดย CEO ของสายการบิน
เอธิโอเปียประมาณการว่าธุรกิจการบินที่ซ่ึงเป็น
ธุรกิจใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศประสบ
ภาวะขาดทุน ช่วง ม.ค.-เม.ย. 63 ถึง 550 ล้าน 
USD  

2. เนื่องจาก ET พึ่งพาประเทศจีนถึงร้อยละ 70 
ของ GDP ทั้งในด้านการลงทุนและการพึ ่งพา
การนำเข้าสินค้าทั้งปัจจัยการผลิตและสินค้าที่
จำเป็น ทำให้โรงงานต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ที่พึ่งพาจีนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
สินค้าอย่างหนัก นอกจากนั้น เริ่มมีภาวะสินค้า
อุปโภคบริโภคที ่จำเป็นเริ ่มมีการขาดแคลน 
และบางอย่างเริ ่มมีราคาสูงขึ้นจากการคลาด
แคลนวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างที่ขาดส
ต๊อกอย่างเพียงพอ ซึ่งหากการระบาดยืดเย้ือ
น่าจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจเอธิโอเปียอย่าง
มาก  

1. เอธิโอเปียแอร์ไลน์เป็นสายการบินเพียงไม่กี่
สายการบินที่ยังยืนยันที่จะดำเนินการบริการ
ขนส่งทางอากาศ โดยในปัจจุบันสายการบิน
เอธิโอเปียยังคงให้บริการการขนส่งทางอากาศ
กว่า 74 เส้นทางทั่วโลก แต่อย่างไรก็ดีสินค้าที่
มีการขนส่งส่วนใหญ่ ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ที่
จำเป็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะเหน็ได้
จากการที่บริษัท Alibaba ของ Jack Ma ใช้
สายการบินดังกล่าวในการขนส่งสินค้าให้ความ
ช่วยเหลือยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่
ประเทศต่างๆ ในแอฟริกาและทั่วโลก  

2. หลังจากการประกาศ lock down ของรัฐบาล
เอธ ิ โอเป ีย  เป ็นท ี ่ยอมร ับของภาคธ ุรกิจ
โดยทั่วไปว่า การขนส่งสินค้าในทุกเส้นทางจะ
มีต้นทุนสูงมากขึ้นและใช้ระยะเวลาสูงขึ้น ซ่ึง
เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกจิในประเทศ แต่
ทุกฝ่ายต่างยอมรับและพยายามลดผลกระทบ
ต่างๆ เป็นระยะ ซ่ึงเราคงต้องติดตามมาตรการ
ของเอธิโอเปียในด้านนี้ต่อไป  
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3. ยูกานดา 
ติดเช้ือ 55 คน 
เสียชีวิต - คน  
หายแล้ว 12 คน 
ติดเชื้อใหม่ - คน 
ข้อมูล ณ 15 เม.ย. 63 

1. รัฐบาลยูกานดาจำกัดการเดินทางของคน
โดยทั่วไปทั้งในทางอากาศ ทางน้ำและ
ทางถนนในทุกเส้นทาง โดยจำกัดไม่ให้คน
ยูกานดาเดินทางไปประเทศอื่นๆ ยกเว้น
การขนส่งสินค้าที่จำเป็นและจำกัดคนใน
รถบรรทุก 1 คันให้มีจำนวนคนขับและ
ผู ้โดยสารได้ไม่เกิน 3 คน และต้องไป-
กลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้อง
รายงานการเข้า-ออกในแต่ละครั ้งให้
รัฐบาลทราบอย่างเคร่งครัด  

2. ร ัฐบาลประกาศ lock down ประเทศ
ตั ้งแต่วันที ่ 15 มีนาคมเป็นต้นมาและ
ยังคงให้มีมาตรการดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 
เม.ย. นี้ ซึงหากสถานการณ์การระบาดยัง
ไม่คลี ่คลายก็ยังเชื ่อว่ารัฐบาลจะขยาย
เวลาของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีก 

3. รัฐบาลยูกานดาประกาศปิดธุรกิจการ
ให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งหมด และปิด
สถานประกอบการ ร้านอาหาร ผับบาร์ 
หรือ ร้านค้าโดยทั ่วไป โดยยกเว้นให้

1. ตลาดการส่งออกและนำเข้าหลักของยูกานดา
คือยุโรป ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากในการ
ระบาดของ COVID 19 โดยส ินค ้านำเข้า
สำค ัญของย ู กานดา ค ื อ  อ ุปกรณ ์ทาง
การแพทย์ บาและเวชภัณฑ์ สินค้าส่งออก
สำคัญคือ กาแฟ ปลาแช่แข็ง ดอกไม้สด และ
หนังสัตว์ 

2. จากการที่ราคาน้ำมันดิบลดลงถึงกว่าร้อยละ 
32 จาก 51 USD ต่อบาร์เรลเหลือ 34 USD 
ต่อบาร์เรลในปัจจุบัน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ
ความคาดหวังของประเทศที ่จะมีรายได้ทั้ง
จากการลงท ุนและส่งออกน้ำม ันดิบของ
ประเทศยูกานดา ที ่พึงค้นพบน้ำมันดิบที่
สำค ัญในประเทศเม ื ่อหลายป ีท ี ่ผ ่านมา 
ตลอดจนการลงทุนโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรก
ของประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่รัฐบาลยูกานดา
คาดหวังที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างมาก 

3. ธนาคารกลางยูกานดาต้องเปลี่ยนการลงทุน
ในสินทรัพย์เพื ่อใช้เป็นทุนสำรองระหว่าง

1. ยูกานดาระงับและยกเลิก การเข้า-ออกของ
ผ ู ้ โ ดยสารจาก เท ี ่ ย วบ ินระหว ่ า งประเทศ 
เช่นเดียวกับเคนยา แต่ยังคงให้มีบริการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ หรือ Air Cargo ได้ตามปกติ 
2. อนุญาตให้มีเที ่ยวบินอพยพของขาวต่างชาติ 
เช่น นักการฑูต UN หรือ เที่ยวบินสำหรับทาง
มนุษยธรรมที่จะต้องขออนุญาตจากรัฐบาลก่อน 
3. รถบรทุกขนส่งสินค้าอนุญาตให้มีผู้โดยสารรวม
คนขับแล้วได้ไม่เกิน 3 คน 
4. ยูกานดาปิดการเดินทางเข้า-ออกของคนใน
ด่านค้าชายแดนระหว่างเคนยา-ยูกานดา ที่เมือง 
Busia  
โดยยังอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าได้ตามปกติแต่
มีมาตรการตรวจสอบสินค้าและปล่อยสินค้าต่างๆ
ที ่เข้มงวดมากขึ ้น ทำให้มีต้นทุนสูงขึ ้น และมี
ระยะเวลามากข้ึนกว่า 1-2 เท่า เช่น ปกติ 1-2 วัน 
เป็น 3-5 วัน เป็นต้น 
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เฉพาะร้านที่จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นและ
อาหารเท่านั้นที่สามารถให้บริการได้ 

4. ยูกานดามีการปิดโรงงานผลิตสินค้าบาง
ชนิดชั ่วคราว เพื ่อลดต้นทุนการผลิต
ส ินค ้าท ี ่ ไม ่จำเป ็นต ่อการย ังช ีพของ
ประชาชน โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องอาศัย
ปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ เช่น 
ป ร ะ เ ท ศ จ ี น  เ ป ็ น ต ้ น  โ ด ย จ ะ ปิ ด
สายการผลิตอีกครั้งเม่ือสถานการณ์ต่างๆ
คลี ่คลายลง เช ่น โรงงานผลิตเสื ้อผ้า 
โรงงานผลิตอุปกรณ์รถยนต์ เป็นต้น 

5. ผู้นำเข้าสินค้าหลายรายเริ่มมองหาแหล่ง
นำเข้าทดแทนจีน เช่น ตุรกี ไทย อินโดนี
เชีย เวียดนาม เป็นต้น โดยจะเห็นได้ว่า ยู
กานดามีการนำเข้าสินค้าจากประเทศ
ข้างต้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น เป็น
เท่าตัว ซ่ึงจึงถือเป็นโอกาสที่จะส่งสินค้าที่
สามารถทดแทนจีนได้เข้ามายังตลาด
ดังกล่าวในอนาคต 

 

ประเทศจากน้ำมันมาเป็นการซื้อทองคำมาก
ยิ่งขึ้น 

4. รัฐบาลยูกานดาประมาณการผลกระทบของ
การระบาดและชะงักของธุรกิจต่างๆ จะทำให้
คนยูกานดาจะมีรายได้ต่ำกว่าระดับความ
ยากจน (Poverty Line) ของ UN ถ ึงกว่า 
780,000 คน หากเลวร้ายอาจจะมีถึงกว่า 2.5 
ล้านคน ซึ ่งจะทำให้กำลังซื ้อของคนทั ่วไป
ลดลงอย่างมาก 

5. เกิดภาวะกระแสเงินสกุลต่างประเทศไหลออก
จากประเทศอย่างมากจะเห็นได้จากการอ่อน
ค่าลงอย่างรุนแรงของเงินยูกานดาซิลลิ่งถึง
กว่าร้อยละ 10-15 ในช่วงการระบาด ซึ่งเป็น
เร่ืองที่รัฐบาลมีความกังวลและพยายามเข้ามา
แทรกแซงและดูแลการไหลของเง ินสกุล
ต่างประเทศให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ที่สุดภายหลังการระบาดได้คลีค่ลายลลงต่อไป 
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4. แทนซาเนีย 
ติดเชื้อ 88 คน 
เสียชีวิต 4 คน  
หายแล้ว 11 คน 
ติดเชื้อใหม่ 35 คน 
ข้อมูล ณ 15 เม.ย. 63 

1. การท่าอากาศยานแทนซาเนียประกาศ
ระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ของเที่ยวบิน
ระหว ่างประเทศจากประเทศต ่างๆใน
แอฟริกาตะวันออก และประเทศที ่มีการ
ระบาดของโรคดังกล่าว  
2. รัฐบาลประกาศปิด โรงเรียน มหาวิทยาลยั 
ยกเลิกการประชุม กิจกรรมที่มีคนมาชุมนุม
กันจำนวนมาก การประชุม การจัดการ
แข่งขันกีฬา สัมมนา การแสดงต่างๆ 
 
 

1. การระบาดของ COVID 19 ทำให ้การค้า
ระหว่างจีนและแทนซาเนีย ซึงมีมูลค่าความ
เสียหายกว่า 3 พันล้าน USD ต้องหยุดชะงัก  

2. ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องปิดร้านค้า หรือ ปิดทำ
การหลัง 6 โมงเย็น ทำให้ไม่สามารถเปิดร้าน
หรือ ดำเนินกิจการได้ตามปกต ิ

1. การขนส่งสินค้าระหว่างเคนยากับแทนซาเนยี
ยังดำเนินได้ตามปกติ 

2. การส่งออก-นำเข้า สินค้าระหว่างแทนซาเนีย
กับเคนยาต้องมีตำรวจเคนยาอย่างน้อย 1 
นายเข้ามากับรถขนส่งสินค้าด้วย ในการ
ขนส่งสินค้าไปส่งถึงปลายทางที่กำหนดไว้ใน
คำขออนุญาตที ่รับทราบและแจ้งไว้โดยผู้
นำเข้าและผู้ส่งออกของทั้ง 2 ประเทศ โดย
รัฐบาลเคนยาต้องส่งตำรวจจำนวน 40 คน
มายังจุดผ่านแดนของทั ้ง 2 ประเทศเพื่อ
ดำเนินมาตรการที่ตกลงกันไว้ดังกล่าว  

3. คนขับรถบรรทุกที ่ให้บริการขนส่งทั ้ง 2 
ประเทศจะต้องได้รับการตรวจและรับรอง
การตรวจสุขภาพจากแพทย์ท ี ่ได ้ร ับการ
รับรองกันไว ้ก ่อนจะสามารถเด ินทางได้ 
มาตรการนี ้ทำให้ผ ู ้ให้บริการรถบัสขนส่ง
สินค้าบางรายหยุดการให้บริการขนส่งเป็น
การชั่วคราวจากมาตรการนี้เพราะไม่คุ้มกับ
ค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกิดขึ้น 

4. รถขนส่งทุกประเภทไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกนอกเส้นทางที ่แจ้งไว้ ณ จุดผ่านแดน 
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และจะต้องทำการบันทึกเส้นทางการเข้า-
ออก ณ จุดผ่านแดนเมือง Namanga ทุกคร้ัง  

5. การท ่าอากาศยานแทนซาเน ียได ้ ออก
มาตรการให้เที่ยวบินชนส่งที่ได้รับอนุญาต
แล้วนั้น สามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่
ลูกเรือและนักบินที่ให้บริการจะต้องถูกกักกัน
ตามสถานที ่ที่แทนซาเนียกำหนดและต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ทำ
ให้เป็นอุปสรรคที่ส่งผลต่อค่าขนส่งที่สูงมาก
ขึ้นเป็นอย่างมาก 

 


