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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงโซล 
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1. ข้อมูลบุคล-องค์กรที่เข้ำพบ 
 
1) Director Mr. Kum Chul-wan 

 
 

2) Deputy Director Ms. PARK Inseong 
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3) Manager KIM Minjae 

 

 

4) Interpreter Shon Eskay  

 

 

 ชื่อ : Gyeonggi Provincial Government 
 ที่อยู่ : 1, Hyowon-ro, Paldal-gu, Suwon city, Gyeonggi-do, 16444, Republic of Korea 
 โทรศัพท์ :031)8008-2760                          โทรสาร:031)8008-3219 

Website: www.gg.go.kr 

 

 

 

http://www.gg.go.kr/
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2. รำยละอียดบริษัท/องค์กร 
 2.1 ก่อตั้งเมื่อ : 1914 
 
 2.2 ประวัติความเป็นมา:  
           จังหวัด Gyeonggi เป็นเมืองรองฯ ที่มีความส าคัญ ตั้งอยู่รอบกรุงโซล มีประชากรอาศัยอยู่ถึง 13 ล้าน
ครัวเรือน หรือ คิดเป็น 1 ใน 5 ของประชาการทั้งหมด มีงบประมาณบริหารจังหวัดเป็นของตนเอง เป็นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมหนัก ดังนั้น จึงมีแรงงานชาวเอเชียอาศัยจ านวนมาก รวมทั้งแรงงานไทย ปัจจุบัน แรงงานเอเชีย มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดชุมชนเอเชีย ที่มีความต้องการสินค้าไทย และร้านอาหารไทย และเอเชียมาร์ท เกิดข้ึน
จ านวนมาก ซึ่งท าให้เมืองนี้ มีกลุ่มเป้าหมายสินค้าไทย อีกกลุ่มหนึ่ง นอกเหนือจากชาวเกาหลี...ในปัจจุบัน จังหวัด 
Gyeonggi ให้ความส าคัญในการท าการค้ากับประเทศไทย โดยได้จัดตั้ งส านักงานตัวแทนขึ้นในประเทศไทยแล้ว 
โดยใช้ชื่อว่า “Gyeonggi Business Center” เมื่อปี 2563 
 

 
 
2.3 ประเภทของกิจการ 
  ( ) โรงงานผู้ผลิต ( ) ผู้ส่งออก ( ) ผู้น าเข้า ( ) ผู้ขายส่ง 
  ( ) ผู้ขายปลีก ( ) บริษัทตัวแทน ( ) ห้างสรรพสินค้า ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ 
  ( ) องค์กรระหว่างประเทศ ( ) องค์กรทางการค้า   ( ) องค์กรไม่แสวงหาก าไร  (V) อ่ืนๆ  

3. สินค้ำและบริกำรที่น ำเข้ำและสนใจน ำเข้ำจำกประเทศไทย:  

- จังหวัด Gyeonggi มีความสนใจในการขยายการค้าและการลงทุนกับประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมลง
นาม MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ จังหวัด Gyeonggi 

 

4. สรุปผลกำรหำรือ/เข้ำพบ 
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1.   ผู้ลงนามใน MOU ตามท่ีสคต. ณ กรุงโซล ได้เสนอขอเปลี่ยนผู้ลงนาม MOU จาก 
GBSA เป็นตัวแทนจากจังหวัด Gyeonggi -   จังหวัด Gyeonggi ยินดีเปลี่ยนผู้ลงนามตาม
เสนอ โดยได้เสนอให้ Mr. Ryu Kwang-Yeol ต ำแหน่ง รองผู้ว่ำฯ ด้ำนเศรษฐกิจ เป็นผู้ลง
นำม ในฝ่ำย Gyeonggi   

         2.  ภาษาท่ีใช้ลงนาม MOU - ฝ่าย Gyeonggi เสนอให้ลงนาม MOU เป็น 3 ภาษา 
ไทย อังกฤษ และเกาหลี ซึ่งในขณะนี้ จังหวัดคยองกี ขอใช้เวลาจ านวน 2 สัปดาห์ในการส่ง
ตรวจร่าง MOU  

        3.  การลงนาม MOU ในรูปแบบออนไลน์ – เดิมฝ่ายจังหวัดคยองกี แจ้งว่าทางฝ่ายจังหวัดคยองกี 
วางแผนในการน าคณะผู้ว่าฯเดินทางไปลงนามท่ีประเทศไทย โดยผู้ว่าจังหวัดคยองกี มีก าหนดเยือนประเทศ
ไทย หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง แต่อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายไทยต้องการ
ลงนามในรูปแบบออนไลน์ก่อน ทางจังหวัดคยอง กียินดีด าเนินการ แต่ขอทราบรูปแบบตัวอย่างการลงนามที่
ไทยเคยท ามา เนื่องจากยังไม่เคยด าเนินการลงนาม MOU ในรูปแบบออนไลน์มาก่อน ทั้งนี้ สคต.ณ กรุงโซล 
ได้แสนอร่างโปรแกรม ที่สพต1 เคยเสนอมา เมือ่ปีที่แล้วให้พิจารณา (เอกสารแนบ 2) 

4. การเรียนเชิญท่านรองนายก/รมว.พาณิชย์ไทย และท่านผู้ว่าจังหวัดคยองกีเป็นสักขีพยาน
ในการลงนาม MOU – ฝ่ายจังหวัดคยองกี แจ้งว่า ทางฝ่ายคยองกี ต้องการขอตัวอย่างพิธีการลงนาม 
MOU แบบออนไลน์จากไทย มาน าเสนอผู้ว่าฯเพ่ือพิจารณาก่อนว่าจะเป็นสักขีพยานได้หรือไม่ เนื่องจาก
ท่านผู้ว่าฯเป็นหนึ่งในผู้สมัครต าแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้า ท าให้มีก าหนดการค่อนข้างมาก หากทราบ
ผลการพิจารณาจะแจ้งให้ สคต.โซล ทราบต่อไป 

5. การจัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ระหว่างไทย-เกาหลี - ฝ่ายจังหวัดคยองกี แจ้งว่า
สามารถด าเนินการได้ 
 

*************************** 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 

2 กุมภาพันธ์ 2564 
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  ภาพถ่ายระหว่างการประชุมหารอื 
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