แผนปฏิบัติการระยะยาว กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจาปี 2564 – 2568
………………………………………………….
1. ความเป็นมาในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1.1 กองทุ น ส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศจั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยอาศั ย อ านาจตามมาตรา 13 แห่ ง
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และอาศัยอานาจ
ตามมาตรา 6 ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ โ ดยการอนุ มั ติ ข อง ครม. มี อ านาจเรี ย กเก็ บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกหรือนาเข้าได้
1.2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2524 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักการ
เบื้องต้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากสินค้าขาเข้า และร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ
1.3 กระทรวงพาณิ ชย์ได้นาเงินรายได้ค่าธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บจากแหล่งต่างๆ ส่งให้กองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบริหารจัดการตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีมีมติกาหนด
2. วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
2.1 การดาเนิ น โครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒ นาและส่ งเสริมการผลิต และส่งออกสินค้า/บริการ
ให้ กับ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ส่ งออก รวมถึง SMEs ในภู มิ ภ าค วิส าหกิจชุม ชน สหกรณ์ ต่างๆ และเกษตรกร ตลอดจน
การรักษาตลาดเดิม ขยายตลาดใหม่ ฟื้นฟูตลาดเก่า การผลักดันการค้าชายแดน การปกป้องผลประโยชน์
ในทางการพาณิ ชย์ รวมทั้ งแก้ ไขปั ญหาและอุ ปสรรคในการส่ งออกสามารถดาเนิ นการไปได้ อย่ างรวดเร็ วและ
มีประสิทธิภาพ
2.2 การบริ ห ารกิ จกรรมการพั ฒ นาและส่ งเสริมการส่ งออกมี ความคล่ องตั ว มี ประสิ ทธิภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความเร่งด่วนในการดาเนินการทุกรูปแบบเพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งทางการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
3. วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย
4. พันธกิจ
จัดสรรเงินในการดาเนินกิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก
สินค้าและบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม การรักษา การหาตลาด ปกป้องผลประโยชน์ในทางการพาณิชย์ และ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าระหว่างประเทศ
5. ผลผลิต โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน จานวนไม่น้อยกว่า 200 โครงการต่อปี
6. ผลลัพธ์ : มูลค่าการส่งออกทั้งสินค้าและธุรกิจบริการไทยขยายตัวต่อเนื่อง และผู้ประกอบการไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสามารถประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง
7. เป้าหมายหลัก : สามารถผลักดันและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ไทยให้เป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2568
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8. สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกของกองทุนฯ
8.1 สภาพปัจจุบัน
หลังจากยกเลิกการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ ในเดือนกันยายน 2534 คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ มีมติครั้งที่ 1/2542 อนุมัติให้ใช้เงินต้นได้ในทุกบัญชี ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ 0.5 และ
ตลับลูกปืน ทั้งนี้ กรณีที่จะนาเงินต้นกองทุนฯ มาใช้จะต้องเป็นกรณีจาเป็นหรือเร่งด่วนสาหรับภาวการณ์แก้ไข
ปัจจุ บั น ดังนั้ น การนาเงินกองทุนฯ มาใช้บริหารโครงการโดยปกติ จะใช้เฉพาะดอกผลของเงินที่จัดเก็บจาก
การนาเข้าดังกล่าว มาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น
ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กระทรวงการคลั งจัดท าแผนการน า
ทุนหมุนเวียนที่ มีสภาพคล่องส่ วนเกินความจาเป็น คืนเข้าคลังเป็นรายได้แผ่ นดิน โดยกระทรวงการคลั งใช้
อานาจตามข้อบังคับของกระทรวงการคลังว่าด้วยการให้องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรื อทุนหมุนเวียนนาทุน
หรือผลกาไรเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชี ที่ 1 พ.ศ. 2556 ที่ออกโดยอานาจตาม พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491
มาตรา 13 โดยกองทุนฯ ต้องนาส่งเงินคืนคลัง จานวน 2,324,950,000 บาท ซึ่งกองทุนฯ ได้ดาเนินการนาส่ง
เงินคืนคลังครบถ้วนตามที่กระทรวงการคลังกาหนดแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
ภายหลังส่งคืนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน กองทุนฯ มีเงินคงเหลือจานวน 2,467,450,783.32 บาท
ซึ่งเป็นเงินต้นทั้งสิ้น จึงได้ดาเนินการขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีในการใช้เงินต้นเพื่อดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 25๖๐ เป็นต้นไป เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการเร่งรัด ผลักดัน
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรณีที่ต้องดาเนินการตามนโยบาย
เร่งด่วน และตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเร่งผลักดันการค้าระหว่างประเทศเชิงรุก ซึ่งคณะรัฐมนตรีมี
มติ เห็ นชอบและอนุ มัติ การใช้ เงินต้ นตามที่ กองทุ นฯ เสนอ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยให้ น าเสนอ
แผนการใช้จ่ายเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้คณะรัฐมนตรีทราบ
8.2 ปัญหา
กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสาหรับใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น การนาเงินต้นมาใช้จึงทาให้กองทุนฯ ขาดสภาพคล่อง เนื่องจากวงเงินที่มีไว้ใช้หาดอกผลเพื่อ
ดาเนิ น การตามวัตถุป ระสงค์ของกองทุนฯ จะลดลงทุ กปี อีกทั้ ง พระราชบัญ ญั ติการบริห ารทุ นหมุนเวียน
พ.ศ. 2558 กาหนดให้ ห น่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนาเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลั ง
ดังนั้น กองทุนฯ จึงขาดรายได้ในส่วนของดอกเบี้ยเงินฝาก ทาให้กองทุนฯ ขาดสภาพคล่องในการดาเนินการ
พั ฒ นาและเสริ มสร้ างศั กยภาพในการแข่ งขั นทางการค้ าในทุ ก มิ ติ เพื่ อ วางรากฐานเศรษฐกิ จ ในระยะยาว
ซึ่งรวมถึงการเปิดประตูการค้าและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การขยายตลาดส่งออกเชิงรุก การส่งเสริม
SMEs เป็นนั กรบเศรษฐกิจใหม่ การปรับโครงสร้างการค้าสู่การค้าบริการ ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ภาคอุตสาหกรรมการส่งออก
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8.3 การวิเคราะห์ SWOT การบริหารงานกองทุนฯ
จุดแข็ง (Strength: S)
1) กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและมีระเบียบ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายและเก็บรักษาเงินของกองทุนฯ
ซึ่งมีความคล่องตัวกว่าการใช้เงินในระบบงบประมาณ
และสอดคล้ อ งกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น ที่ มี
การแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2) มีรายได้สนับสนุนจากเงินงบประมาณ และการสนับสนุน
เงินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โอกาส (Opportunity : O)
1) นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสาคัญด้าน
การค้ าระหว่ างประเทศ ซึ่ งมี มู ลค่ าสู งถึ งร้อยละ 60
ของ GDP และเป็นเครื่องจักรสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของไทย โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยาย
ฐานการส่งออก การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง
กับศักยภาพพื้นฐานของประเทศมากขึ้น
2) ภาคเอกชนไทยมี ศั ก ยภาพในหลายด้ า นและหลาย
คลัสเตอร์สินค้า รวมถึงในการออกไปประกอบธุรกิจใน
ต่างประเทศ ตลอดจนให้ความร่วมมือต่อนโยบายของ
รัฐบาลเป็นอย่างดี

จุดอ่อน (Weakness: W)
1) กองทุ นฯ ยั งขาดระบบการติ ดตามประเมิ นผลอย่ าง
ต่ อ เนื่ อ งของโครงการที่ ห น่ วยงานได้ รั บ การจั ด สรร
เงินกองทุนฯ ไปดาเนินการ
2) งานของกองทุนฯ กระจายความรับผิดชอบอยู่ในหลาย
ส านั ก ท าให้ ข าดการรวมศู น ย์ ในการติ ด ตามแก้ ไ ข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
3) ปั ญ หาหนี้ ค้ างช าระ/มู ลหนี้ /การตรวจสอบเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้าเรื้อรังมานานกว่า 10 ปี
4) สถานะเงิน กองทุน ฯ ลดน้อยลงมาก อาจไม่ สามารถ
จั ด สรรให้ เ พี ย งพอกั บ ภารกิ จ ที่ ต้ อ งเร่ งพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าของไทย
อุปสรรค (Threat: T)
1) ข้ อ จ ากั ด ด้ า นงบประมาณในการสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามภารกิจของกองทุนฯ
2) ระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น ฯ (เช่ น
ระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง) ที่ป รับ ให้ เหมือ นกับ เงิน
งบประมาณ ซึ่ ง ท าให้ ข าดความคล่ อ งตั ว ในการ
ดาเนินการ
3) มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง นโยบายในการส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศขาดความต่อเนื่อง
4) กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ
มีความซ้าซ้อน มีแนวทางปฏิ บัติที่แตกต่างกันและ
ขาดการบูรณาการ
5) ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและ
หลั ก เกณฑ์ ข องกองทุ น ฯ ไม่ เพี ย งพอ ส่ ง ผลให้ มี
ปั ญ หาในการประสานโครงการ และการเบิ ก จ่ า ย
รวมถึงการจัดทาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) พระราชกฤษฎีกา เรื่อง การกาหนดจานวนเงินสะสม
สูงสุด และการนาทุ นหรือ ผลกาไรส่วนเกิน ของทุ น
หมุ น เวีย นส่ งคลั งเป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น พ.ศ. 2561
ทาให้กองทุนฯ มิอาจวางแผนยุทธศาสตร์ และการ
จั ด สรรเงิ น ในระยะยาวได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื่องจากจะมีวงเงินสาหรับการดาเนินงานในระยะ
สั้นเท่านั้น
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9. กรอบแนวคิดการจัดทายุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดาเนินงานภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งมีภารกิจหลักในการขยายการค้าระหว่างประเทศของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจ
บริการ และเพิ่ มศักยภาพในการแข่งขัน ของผู้ ประกอบการไทยในตลาดโลก โดยยุทธศาสตร์ของกองทุ น
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ดังนี้
9.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในส่วนของ
ภาคเศรษฐกิ จ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นานวั ต กรรมและการน ามาใช้ เป็ น ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ
เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ และสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพให้ เ ติบโต การพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (Outward investment) ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประกอบด้ วย 10 ยุ ท ธศาสตร์ โดยกรมส่ งเสริม การค้าระหว่างประเทศ มี ความเกี่ยวข้อ งในยุท ธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ การเสริมสร้าง
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
(1) การพัฒ นาภาคบริการ โดยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
บริการให้สามารถยกระดับศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
(2) การพั ฒ นาภาคการค้ าและการลงทุ น โดยส่ งเสริม การท าตลาดเชิ งรุ ก เพื่ อ เพิ่ ม
การส่งออกสินค้าไทย ในการสร้างตราสินค้า พัฒนาบรรจุภั ณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่และขยายตลาดการค้า
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ และการพัฒนาทักษะของ
ผู้ประกอบการในการทาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
9.๒ นโยบายรัฐบาล ของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเน้น
การแก้ไขปั ญหาของประเทศ เร่งแก้ไขปั ญหาความเดือนร้อนของประชาชน และมุ่งน าความสุข ความสงบสุ ข
กลั บ คื น สู่ ป ระเทศ โดยมี น โยบายในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ในเรื่ อ งต่ า งๆ จ าแนกเป็ น 11 ด้ า น
ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีความเกี่ยวข้องใน 2 ด้าน ได้แก่
(1) นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการลดปัญหาในการส่งออก
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว การแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการส่งออก การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เพื่ อสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ แ ก่ อ าหารไทยบนพื้ น ฐานความรู้ ความคิ ด สร้ างสรรค์ และภู มิ ปั ญ ญา การเพิ่ มขี ด
ความสามารถของผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ เข้มแข็ง โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้าน
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริการจั ดการในองค์กรฯ รวมทั้งการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจ
(2) นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเร่ง
ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน การส่ งเสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากความตกลงทางการค้ าการลงทุ น ภายใต้ ก รอบ
ความร่ วมมือ ที่มีผลบั งคั บใช้แล้ ว และการพัฒ นาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ ประกอบการไทยทุ กระดั บ
อย่างสอดคล้องกับข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิต
ต่าง ๆ ที่เปิ ดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้ สามารถแข่งขันได้
รวมทั้งสามารถดาเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนาไปสู่ความเชื่อมโยงกับ
ห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้
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9.3 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559-2579) มุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง และสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิ จ การค้ าของประเทศ ด้ ว ยการยกระดั บ ความสามารถทาง
การแข่งขัน (Competitiveness) และผลักดันความเชื่อมโยงกับโลก (Connectivity) เพื่อรองรับเป้าหมายที่
จะนาประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.๐ โดยขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน ๓ มิติสาคัญ มิติแรกคือ
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่เชิง “นวัตกรรม” มิติที่สองคือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และมิติที่สามคือ
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น และเปลี่ยนจาก Traditional Services
ซึ่ ง มี ก ารสร้ า งมู ล ค่ า ค่ อ นข้ า งต่ าไปสู่ High Value Services ซึ่ ง กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศมี
ความเกี่ยวข้องใน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) ยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาผู้ประกอบการแบบครบวงจร เน้นการพัฒ นาผู้ ประกอบ
การไทยเป็นผู้ค้าระดับภูมิภาคและระดับโลก และการพัฒ นาผู้ประกอบการภาคบริ การสู่การค้าบริการที่มี
มูลค่าสูงและมีเอกลักษณ์
(๒) ยุทธศาสตร์การบูรณาการกับระบบการค้าโลก เน้นการเพิ่มมูล ค่าทางเศรษฐกิจ
ด้ ว ยการค้ าระหว่า งประเทศ ทั้ งการค้ ากั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและประเทศในภู มิ ภ าคอื่ น โดยการสร้า ง
ภาพลักษณ์สินค้า/ธุรกิจบริการของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในต่างประเทศ และผลักดันการส่งออกโดยใช้
การนาตลาดนาการผลิต แสวงหาตลาดใหม่ กาหนดกลยุทธ์ในเชิงลึกลงถึงระดับเมือง (city-focus)
9.4 แผนแม่บ ทกระทรวงพาณิ ชย์ พ.ศ. 2555 - 2564 ซึ่งกรมส่ งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศเกี่ยวข้องใน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ (Smart
Enterprise) สู่ ก ารเป็ น Trading Nation 2) การใช้ อ าเซี ย นเป็ น ฐานไปสู่ เ วที โ ลก (ASEAN One) และ
3) การยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation Economy)
9.5 ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559-2564
มุ่งเน้นการส่งออกในเชิงรุกและปฏิรูปโครงสร้างการส่งออก เพื่อการค้าของไทยสามารถก้าว
พ้นข้อจากัดจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและพลวัตความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์สาคัญ
ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เกี่ยวข้องใน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก
โดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวน าการผลิต (Demand Driven) 2) การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไป
ดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ (Internationalization) 3) การปรับโครงสร้างการค้าสู่การค้าบริการ (Trade in
Services) 4) การเพิ่มบทบาทของ SMEs โดยการผลักดันการค้า และสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวั ต กรรม (Innovation-Driven Enterprises : IDEs) และ 5) การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในภาคอุ ต สาหกรรม
การส่งออก (Value Creation)
9.6 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
มุ่งเน้น “ผลักดันการค้าระหว่างประเทศในเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการอย่าง
ต่อเนื่อง” โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไว้ 4 แนวทางสาคัญ ดังนี้
(1) Demand-Driven Marketing Approach การเร่ ง รั ด ขยายตลาดส่ ง ออกและ
ธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุก ทั้ง Physical และ Digital market (city focus) ได้แก่ การเจาะตลาดเชิงลึก
(City Focus) โดยเจาะเข้ าสู่ เมื อ งเศรษฐกิ จ รอง ควบคู่ ไปกั บ การยกระดั บ ตลาดในเมื อ งหลวงหรือ เมื อ ง
เศรษฐกิจหลัก การสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก FTA
เพื่ อการขยายการค้ าและการลงทุ นร่ วมกั บพั นธมิ ตรในตลาดศั กยภาพ การประกอบธุ รกิ จระหว่ างประเทศ
(Outward Business Development Promotion) โดย พั ฒ น าองค์ ค วาม รู้ แ ละข้ อมู ลเชิ ง ลึ ก (Market
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Intelligence) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ (Capacity Building)
และการพั ฒ นาพาณิ ชย์ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม SMEs สู่ ส ากล โดยพั ฒ นาต่ อ ยอดระบบ
Thaitrade.com ให้ รองรับ ความต้องการใช้งานสาหรับการค้าออนไลน์ ให้ มีประสิทธิภาพและสะดวกมาก
ยิ่ ง ขึ้ น และเชื่ อ มโยงกั บ platform ของพั น ธมิ ต รในต่ า งประเทศ ตลอดจนการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการไทยให้สามารถทาการค้าออนไลน์ และมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล เป็นต้น
(2) การส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรมรายคลั ส เตอร์ พั ฒ นาและส่ งเสริม สิ น ค้ าและบริการที่
ประเทศไทยมีศักยภาพ ใน 5 คลั สเตอร์สาคัญ ได้แก่ สินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหาร สินค้าฮาลาล
สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และธุรกิจบริการศักยภาพ โดยการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้า
และบริการให้มีความรู้ ผลิตสินค้า/บริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด ขยายช่องทางทางการตลาด และ
สร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศ ดังนี้
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมส่งออก โดยมุ่งเน้นการ
ขับ เคลื่ อนด้ ว ยนวัตกรรม (Innovation-Driven) และการสร้างมู ล ค่ าเพิ่ มในอุ ตสาหกรรมส่ งออก (Value
Creation) เพื่อยกระดับ ผู้ป ระกอบการของไทยให้มีความพร้อมด้านการค้าที่จะรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่
ในทุกระดับอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการทาการค้าระหว่างประเทศ
แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและธุรกิจบริการ ผ่านการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าสู่สากล
(Brand) และการพัฒนานวัตกรรม (Innovation)
(4) การพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละพั ฒ นาองค์ ก รสู่ ร ะบบราชการ 4.0 โดยการพั ฒ นาบุ ค ลากรภายในให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง าน พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพในการท างาน การให้ บ ริ การแก่ ป ระชาชน พั ฒ นาระบบราชการและระบบบริห ารจัด การ
ตลอดจนเสริมสร้างพันธมิตร/เครือข่ายกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจาปี 2564 – 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.1 การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมาย แบ่งเป็น
1) กลุ่มคลัสเตอร์สาคัญ ได้แก่ สินค้าอาหาร เกษตรและเกษตรแปรรูป (อาทิ มันสาปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์/ ยางพาราและผลิตภัณฑ์/ ปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์/ ข้าว/ ผักผลไม้) ตามวิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต
พาณิ ช ย์ ต ลาด" เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ไทยเป็ น ศู น ย์ก ลางการผลิ ต และส่ งออกสิ น ค้ าเกษตรและอาหารของโลก
ตามแนวคิด "อาหารไทย อาหารโลก" รวมถึง สินค้าอุตสาหกรรมหนัก แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ สุขภาพและความงาม
ฮาลาล สินค้าท้องถิ่น (อาทิ สินค้า OTOP สินค้า GI) สินค้าเฉพาะกลุ่ม/Niche products (อาทิ สินค้าสาหรับ
กลุ่มเพศที่สาม ผู้สูงอายุ กลุ่มบริโภครุ่นใหม่ Millennium แม่และเด็ก กลุ่มชาติพันธุ์ Metrosexual ผู้บริโภค
ระดับบน (Super Rich) สัตว์เลี้ยง สินค้าที่เกี่ยวกับ Environmental Issues) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และ
ธุรกิจ Franchise เป็นต้น
2) คลัสเตอร์ที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรม อาหารและเกษตรพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-Tech) รวมถึง
การนาการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร (Health and Functional Food)
- กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Bio-Med)
- กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ พัฒ นาไปสู่ระบบเครื่องกลที่ใ ช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Mechatronics)
- กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ พัฒ นาไปสู่เทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Embedded Technology)
- กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
Creative Economy อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ธุรกิจบริการสร้างสรรค์ อาทิ ธุรกิจบันเทิง
ดิจิ ทัล คอนเทนต์และซอฟต์แวร์ ธุรกิจ บริการโลจิส ติกส์ และ Trade Supporting Services เช่น สิ่ งพิ มพ์
บรรจุภัณฑ์ Institutional Services เช่น ธุรกิจการจัด Event เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทย
1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย รวมถึง SMEs ในภูมิภาค วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ต่างๆ และ
เกษตรกร ให้สามารถดาเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการฝึกอบรมเชิงลึก/สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ (Coaching) แบบครบวงจร ไปจนถึงการนาสินค้าไปทดลองจาหน่ายในตลาดต่างประเทศ
2) สร้ า งผู้ ป ระกอบการค้ า รายใหม่ โดยพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการค้ า ระหว่ า งประเทศให้ แ ก่
ผู้ ป ระกอบการ SMEs อาทิ หลั ก สู ตรความรู้เบื้ องต้น ในการประกอบธุรกิจ ส่ งออก การท าสั ญ ญาซื้อ ขาย
ระหว่างประเทศ กลยุ ทธ์การส่ งออกรายสินค้า/บริการ กลยุทธ์การเจาะตลาดรายประเทศ เป็นต้น และ
ผลักดันผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขยายตลาดส่งออกในต่างประเทศ เช่น เข้า
ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ ในประเทศไทย และร่ ว มคณะผู้ แ ทนการค้ า เดิ น ทางไปเจรจาการค้ า ใน
ต่างประเทศ เป็นต้น
3) ส่งเสริมผู้ประกอบการไปดาเนินธุรกิจในต่างประเทศและแสวงหาปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ โดย
จัดฝึกอบรมเชิงลึก และนาผู้ประกอบการไทยเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching
and Networking) กิจกรรมน าเสนอผลงาน (Business Pitching) เพื่อนาเสนอผลงาน/แผนงานทางธุรกิจ
เพื่อขายและ/หรือระดมเงินทุน และแสวงหาพันธมิตรการค้าการลงทุนในตลาดเป้าหมายต่อไป
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4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการเพิ่มความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedging) และการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการ
สร้างแบรนด์สินค้าและบริการ
1) พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสินค้าที่มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
การค้า ผ่านการจัดประกวดและมอบรางวัล ต่าง ๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และการผลักดันให้สินค้าไทยเข้าประกวดรางวัลการออกแบบ/
นวัตกรรม ในระดับนานาชาติ เป็นต้น
2) พัฒนาและส่งเสริมแบรนด์ไทยให้เป็นแบรนด์ระดับสากล และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่าง
นักออกแบบไทยและนักออกแบบนานาชาติ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการออกแบบ
ของเอเชีย
3) ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีการพัฒนารูปแบบสินค้า และทาตลาดต่างประเทศโดยใช้ตราสินค้า
ของตนเองผ่านการมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น (Prime Minister’s Export Award)
4) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สิน ค้าและบริการของไทยผ่านเครื่องหมายรับรองคุณภาพ “Thailand
Trust Mark” เพื่อให้ผู้นาเข้า/ผู้บริโภคในต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของไทยในด้าน
คุณภาพมาตรฐาน ขั้นตอนการผลิตที่คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
5) สร้างภาพลักษณ์ประเทศในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมี
ความน่าเชื่อถือ (Country Image) เพื่อให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเป็นผู้ผลิตและ
ผู้ส่งออกสินค้าชั้นนาของโลก
กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนาองค์กรสู่อนาคต
1) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการข้อมู ล
เพื่อเพิ่มประสิ ท ธิภ าพในการให้ บ ริการข้อมูล ด้านการค้าระหว่างประเทศในเชิงลึ ก และการให้ บริการแก่
หน่ ว ยงาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ งเสริ ม การค้ าระหว่ างประเทศ ผู้ ป ระกอบการไทย และประชาชน อาทิ
การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก ารส่ ง ออกแบบเบ็ ด เสร็ จ (One-Stop Export Service) ตลอดจนหน่ ว ยให้
คาปรึกษานอกสถานที่ ในโอกาสต่างๆ (Mobile Unit)
2) สร้างพันธมิตรและขยายความสัมพันธ์กับเครือข่ายกับองค์กรด้านการค้าระหว่างประเทศทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการดาเนินงานตามกรอบความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และการดาเนินงาน
ร่วมกับ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชย์ด้านการค้าระหว่างประเทศ (HTAs)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาด
กลยุทธ์ที่ 2.1 การประชุมเจรจาเชิงรุก สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมเพื่อขยายความร่วมมือทาง
การค้าในระดับทวิภาคี และพหุภาคี อาทิ WTO, ABAC, ASEAN-BAC, EABC, JTEPA, ACMEC, IMT-GT ฯลฯ
การเจรจา FTA เชิงรุก โดยเฉพาะ FTA สาคัญๆ อาทิ FTA กับสหภาพยุโรป การผลักดันความตกลงต่าง ๆ อาทิ
RCEP, CPTPP และการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน/ผู้นาเข้ารายสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 2.2 การปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า สนับสนุนการประชุมและ
การหารือ เพื่ อแก้ไขปั ญ หาอุป สรรคที่ส่ งผลต่อ การส่ งออก ทั้ งในภาพรวมและรายอุตสาหกรรม/คลั ส เตอร์
ตลอดจนการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน AD/CVD/SG/AC เพื่อดาเนินการแก้ต่างในกรณี ที่
ประเทศไทยถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง และการให้ ค วามรู้ ผู้ ป ระกอบการไทยในด้ า นดั ง กล่ า ว เพื่ อ ปกป้ อ งและรั ก ษา
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ผลประโยชน์ทางการค้าของไทย การปกป้องผลประโยชน์และลดทอนผลกระทบของผู้ประกอบการไทยจากการ
สวมสิทธิ์การส่งออก โดยเฉพาะการสวมสิทธิ์เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้าและการสวมสิทธิ์ ที่อาจ
ทาให้ภาพลักษณ์สินค้าไทยเสียหาย เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเร่งรัดทาการตลาดเชิงกลยุทธ์
ขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุก ทั้ง Physical และ Digital Market สนับสนุนกิจกรรม
ทางการตลาดที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มตลาดเป้าหมาย โดยเน้น การบุกเจาะ
หัวเมืองเศรษฐกิจใหญ่ ขยายตลาดสู่เมืองรองที่มีศักยภาพ สร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic
Partnership) ผ่านการจัดคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แ ทนการค้า ไปเจรจาการค้าการลงทุน และการจัดงาน
แสดงสิ น ค้ า Top Thai Brands, Thailand Week, Mini Thailand Week ในประเทศเป้ าหมาย ตลอดจน
การพัฒนาพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่สากล โดยแบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 3.1 การรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นตลาดเก่า สนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาดที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มตลาด โดยเน้นการผลักดันการค้าชายแดน
และข้ามแดน บุกเจาะหัวเมืองเศรษฐกิจใหญ่ ขยายตลาดสู่เมืองรอง ผ่านการจัดคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทน
การค้าไปเจรจาการค้าการลงทุน การจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การจัด Pop-up Store และ Special
Store (Private brand) และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการจัดตั้ง Sales/Marketing Office เป็นต้น
กลยุทธ์ ที่ 3.2 การผลักดัน การค้าผ่านช่องทางตลาดพาณิ ชย์ดิจิทัลและช่องทางกระจายสิน ค้า
รูปแบบใหม่ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดผ่านช่องทาง E-commerce อาทิ Thaitrade.com
และตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนาของโลก เป็นต้น
…………………………………………………………..
สานักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรกฎาคม 2563

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์กองทุน

กลยุทธ์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย: ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
ข้อ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.2 พัฒนาอุตสาหกรรม (Bio, Circular, Green Economy) นวัตกรรม
5.3 พัฒนาภาคเกษตร (มูลค่าเพิ่ม เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป)
5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนสู่การเป็นชาติการค้า บริการและลงทุน
5.7 พัฒนาสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ (e-commerce, logistics, big data)
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ (พัฒนาผู้ประกอบการ NEA)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าระหว่างประเทศ

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
ข้อ 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
(ขยายตลาดเร่งด่วน หาช่องทางใหม่ ธุรกิจใหม่ แบรนด์ ธุรกิจสร้างสรรค์
ฮาลาล Cross Border e-Commerce)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเร่งรัดทาการตลาดเชิงกลยุทธ์

1) การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมาย
2) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศ
ของไทย
3) การพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการสร้าง
ภาพลักษณ์และส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ
4) การพัฒนาองค์กรสู่อนาคต

1) การประชุมเจรจาเชิงรุก
2) การปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขอุปสรรค
ทางการค้า

1) การรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่
ฟื้นตลาดเก่า
2) การผลักดันการค้าผ่านช่องทางตลาดพาณิชย์ดิจิทัล
และช่องทางกระจายสินค้ารูปแบบใหม่

- โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ อาทิ Sial, BioFach, Foodex
Japan, Seoul Food & Hotel, Anuga, AAPEX, MEDICA เป็นต้น
- โครงการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ อาทิ Bangkok RHVAC, Bangkok
E&E, TAPA, Bangkok Gems and Jewelry เป็นต้น
- โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหารและธุรกิจบริการ
อาหารตามยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้าสาหรับ Niche Market
- โครงการส่งเสริมธุรกิจบริการ WMS และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องสู่ตลาดต่างประเทศ
- โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องสู่ตลาด
ต่างประเทศ
- โครงการเจรจาซื้อขายข้าวรัฐบาลต่อรัฐบาล
- โครงการกระชับความสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้ในศักยภาพข้าวไทย
เพื่อขยายตลาดข้าวไทยในต่างประเทศ
- โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล" (ต้นกล้า ทู โกล) เป็นต้น

- การประชุมภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก และ สหประชาชาติ
- การประชุมระดับภูมิภาค อาทิ ASEAN, Asia Pacific, East
Asia ฯลฯ
- การประชุมระดับอนุภมู ิภาค อาทิ GMS, ACMECS, IMT-GT ฯลฯ
- การประชุมภายใต้กรอบ CODEX, GS1 ฯลฯ
- การประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าว
- โครงการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทย เช่น
การจ้างที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านAD/CVD/SG/AC
เป็นต้น

- โครงการจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands/ Thailand Week/
Mini Thailand Week
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ตลาดเอเชียและโอเชียเนีย
- โครงการคณะผู้แทนการค้าเดินทางมาเยือนงานแสดงสินค้าในประเทศ
(Incoming Trade Mission)
- โครงการจัดคณะผู้บริหารระดับสูงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
(Incoming & Outgoing Goodwill Mission)
- โครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในต่างประเทศ (Business
Support Center-BSC)
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านช่องทางการค้า
ออนไลน์ระหว่างประเทศ
- โครงการพัฒนาตลาดพาณิชย์ดิจิทัลและระบบนิเวศเพื่อส่งเสริม SMEs
จากฐานรากสู่สากล เป็นต้น

