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รายงานการเข้าพบหน่วยงานภาครัฐของเคนยา  
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเคนยา  

(Kenya National Chamber of Commerce and Industry - KNCCI) 
1. ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน   

บริษัท/หน่วยงาน Kenya National Chamber of Commerce and Industry - KNCCI 

ที่อยู่ 
Hurlingham, Heritan House, Woodlands Road Off Argwings Kodhek, 
Nairobi 

โทร. +254 111 050 600, +254 777 392 700, +254 782 392 700 
Email./Website info@kenyachamber.or.ke / https://www.kenyachamber.or.ke/ 
ผู้ติดต่อ/ต าแหน่ง Richard Ngatia / President 
ประเภทสินค้า Government services 
ลักษณะกิจการ Government services (บรกิารภาครัฐ) 

 

2. ความเป็นมาและการจัดตั้งหน่วยงาน 
KNCCI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1965 โดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการด าเนินธรุกิจ 
การค้า การลงทุนในเคนยา ผ่านการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาด การพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้งมี
นโยบายสนับสนุนการทูตเชิงเศรษฐกิจ โดยการส่งคณะผู้แทนไปส ารวจตลาดในต่างประเทศ และการ
รับรองคณะผู้แทนจากต่างประเทศในเคนยา 
 
โดย KNCCI มีสาขาในเมือง (County) ต่างๆในเคนยาทั้งสิ้น 47 เมือง มีสมาชิกจ านวนประมาณ 10,000 
บริษัท โดยประกอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดเล็ก (MSEs) 
ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเคนยาโดยร้อยละ 90 ของภาคธรุกิจเคนยาเป็น
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีการจ้างงานในระบบถึงกว่า 15 ล้านคน ถือเป็นร้อยละ 80 ในระบบ
แรงงานของเคนยา โดยมีส่วนส าคัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ GDP ถึงร้อยละ 3 หรือ
ประมาณ 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ  
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โดย KNCCI มีหน้าที่หรือภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุน ประสานงาน รักษาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของเคนยา 
2. สนับสนุนการขยายการค้าในต่างประเทศให้กับภาคธุรกิจเคนยา 
3. จัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าให้กับภาคธุรกิจเคนยา ทั้ง

เข้าร่วมงานเองหรือร่วมกับผู้จัดงานภายนอก 
4. ดูแลสวัสดิการและคุ้มครองภาคแรงงานของบริษัทในประเทศเคนยา โดยเป็นตัวแทนในการน า

ข้อเสนอให้ภาครัฐพิจารณาสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน 
5. น าเสนอแนะรัฐบาลและหาแนวทางในการลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่เป็นปัจจัยกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจของภาคธุรกิจของเคนยา 
6. ท าการวิจัย เก็บสถิติและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของภาคธุรกิจของเคนยา 
7. เป็นตัวกลางในไกล่เกลี่ยหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างภาคธุรกิจในเคนยา 
8. จัดตั้งและอ านวยความสะดวกให้สมาชิกมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยอ านวยความสะดวก

ด้านการท าธุรกิจให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องสัมมนา เป็นต้น เพื่อให้
สมาชิกในสภาได้เข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ 

9. ศึกษาและวิจัย พัฒนาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจในเคนยาตามที่กลุ่มธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมมีความต้องการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ภาคธุรกิจนั้นๆ 

 
โดยในการหารือที่ฝ่ายไทยโดยการน าของ นายณัฐพงศ์ เสนาณรงค์ (ผอ.สคต.ไนโรบี/อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ
พาณิชย์) และ นายจุฑา เสาวภา เลขานุการโท ได้มีข้อสรุปในความร่วมมือที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกัน โดยมี
ประเด็นที่ส าคัญดังนี ้

1. ทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะร่วมมือให้ความรู้ในด้านการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศให้ แก่นัก
ธุรกิจทั้งสองฝ่ายผ่านระบบการสัมมนาออนไลน์ หรือ Webinar โดยจะมีการหารือถึงรูปแบบการจัด
กิจกรรมและหัวข้อในการสัมมนาต่อไป 

2. การจัด Online Business Matching เป็นการเจรจาทางธุรกิจโดยฝ่ายไทยขอความร่วมมือจาก 
KNCCI ในการจัดกิจกรรมนี้ โดยอาจพิจารณาเริ่มจากการน าเสนอสินค้าที่ต้องการส่งเสริมและมี
ศักยภาพของเคนยาประมาณ 1-3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อแนะน าให้นักธุรกิจชาวไทย ทั้งนี้ ทางฝ่ายไทยจะ
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ร่วมมือกับสภาหอการค้าไทยเพ่ือสรรหานักธุรกิจและนักลงทุนที่สนใจผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าร่วมต่อไป 
เพ่ือส่งเสริมการค้าของไทยและเคนยาทั้งการส่งออกและการน าเข้าของทั้งสองฝ่าย 

 

  
ภาพการประชุมระหว่างทีมประเทศไทย และ KNCCI 

  
ภาพการประชุมระหว่างทีมประเทศไทย และ KNCCI 

 
3. การแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทนทางการค้า โดยปกติแล้ว กระทรวงพาณิชย์ของไทยและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งคณะผู้แทนการค้าเยือนเคนยาประมาณปีละ 1-2 ครั้ง แต่ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ หวังว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว จะ
สามารถจัดให้มีคณะผู้แทนการค้าไทยมาเยือนเคนยาเพื่อส ารวจตลาดและโอกาสทางธุรกิจ การค้า
และการลงทุน โดยได้เชิญคณะผู้แทนเคนยาพิจารณาเดินทางไปประเทศไทยเช่นเดียวกัน  

4. ผลักดันและสนันสนุนให้เกิดการประชุม JC ระหว่างไทยกับเคนยาเมื่อปี 2553 ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลง
กันจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้า (Joint Trade Commission – JTC) แต่ยังไม่บรรลุผล
เนื่องจากหลายปัจจัย โดยคิดว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมน่าจะสามารถที่จะสานต่อการด าเนินการ
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ดังกล่าวไดต้่อไป ซึ่งทาง KCCCI ก็มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการประชุมดังกล่าวด้วยกับรัฐบาล
เคนยาเมือมีโอกาสต่อไป 

5. ฝ่ายเคนยาประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพิ่มเติม โดยหากฝ่าย
ไทยสามารถให้ทุนการศึกษาแก่ฝ่ายเคนยาเพิ่มเติมก็จะเป็นประโยชน์ โดยที่ผ่านมา รัฐบาลไทยโดย 
TICA ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
และทุนฝึกอบรมระยะสั้นแก่เคนยาเป็นประจ าทุกปี โดย สอท.ฯ ได้มี หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทาง กระทรวงการต่างประเทศเคนยา  

6. นอกจากนี้ สคต. และสอท. ได้แจ้งให้ KNCCI ทราบว่า ยังมีแผนการด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนา
จ านวน 2 โครงการโดยอยู่ในระหว่างการหารือร่วมกันกับ Kenya School of Agriculture และ 
Kenya Marine and Fisheries Research Institute เพื ่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านการ
แปรรูปสินค้าเกษตรและประมงที่เป็นสาขาที่เคนยามีความสนใจด้วย 

 
3. ความเห็นของ สคต. 

 
KNCCI เป็นหน่วยงานที่ช่วยการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหน่วยงานหนึ่งของเคนยา โดยมีภาระหน้าที่
คล้ายกับ สภาหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมของไทย โดยพบปะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย
และเคนยา จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการค้าที่มีระหว่างกัน ถือเป็นหน้าที่ของตัวแทน
ประเทศไทยในประเทศนั้นๆ ที่ต้องร่วมสร้างเครือข่ายทางการค้า เพื่อประโยชน์ในการที่จะร่วมมือ จัด
กิจกรรมร่วมกันในอนาคต ทั ้งนี ้ สคต. คาดการณ์ว่า จะสามารถด าเนินการจัด OBM หรือ Online 
Business Matching และ Webinar ในปี 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป   
 
หากผู้ส่งออกท่านใดสนใจข้อมูล รายชื่อผู้น าเข้าสินค้าในเคนยา หรือ กฎระเบียบการน าเข้าสินค้า ท่าน
สามารถขอหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สคต. ณ กรุงไนโรบี อีเมล์ info@ocanairobi.co.ke 
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