กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
FAQ - ด้านการค้าระหว่างประเทศ
คาถาม 1. การเริ่มต้นดาเนินธุรกิจส่งออกจะต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ









การจัดตั้งกิจการ

การขึ้นทะเบียน
ผู๎เสียภาษี

การจัดการด๎าน
สินค๎า

การจัดการด๎านพิธีการ
การสํงออก

1. การจัดตั้งกิจการ ดาเนินการจัดตั้งหนํวยธุรกิจเพื่อประกอบการค๎าขายหรือให๎บริการ โดยสามารถ
ดาเนินการได๎ทั้งในลักษณะนิติบุคคล และไมํเป็นนิติบุคคล สามารถสืบค๎นข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค๎า www.dbd.go.th สายดํวน 1570

1.1 นิติบุคคล คือ การจัดตั้งหนํวยธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ประกอบด๎วย
(1) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญจดทะเบียน / ห๎างหุ๎นสํวนจากัด
(2) บริษัทจากัด
(3) บริษัทมหาชนจากัด
(4) องค์กรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต๎กฎหมายเฉพาะ
1.2 ไมํเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด๎วย
(1) กิจการร๎านค๎าที่จดทะเบียนพาณิชย์
(2) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญไมํได๎จดทะเบียน

2. การขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษี
กรมสรรพากรมีหน๎าที่จัดเก็บภาษีจากผู๎เสียภาษีอากรทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและเพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บจึงได๎ใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บฐานข๎อมูลของผู๎เสียภาษีอากรโดย
กาหนดให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีอากรแตํละรายมีและใช๎เลขประจาตัวผู๎เสียภาษีอากรเพียง 1 หมายเลขสามารถสืบค๎น
ข๎อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์กรมสรรพกร http://www.rd.go.th สายดํวน 1161
2.1 ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือจากหนํวยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกาหนดและมีรายได๎เกิดขึ้นตามเกณฑ์
ที่กาหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได๎ที่เกิดขึ้นในปีใด ๆ ผู๎มีรายได๎มีหน๎าที่ต๎องนาไปแสดงรายการตนเองตาม
แบบแสดงรายการภาษีที่กาหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป
2.2 ภาษีเงินได๎นิติบุคคล คือ ภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว๎ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงิน
ได๎ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2.3 จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม สาหรับผู๎ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค๎าหรือให๎บริการ
เป็นปกติธุระเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
3. การเตรียมความพร้อมของสินค้า
3.1 ศึกษากฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออก
ศึกษากฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออก โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร
กฎหมายควบคุมสินค๎าขาออก ทั้งนีส้ ามารถสืบค๎นขั้นตอนการสํงออกรายสินค๎าได๎ที่เว็บไซต์กรมสํงเสริมการค๎า
ระหวํางประเทศ www. onestopservice.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข 1169
สินค๎าสํงออกแบํงได๎ 3 กลุํม ดังนี้
(1) สินค๎าห๎ามสํงออก / ของต๎องห๎ามนาเข๎า-สํงออก
(1.1) สินค๎าห๎ามสํงออก ได๎แกํ ทราย
(1.2) ของต๎องห๎าม หมายถึง ของที่มีกฎหมายกาหนดห๎ามนาเข๎ามาหรือสํงออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห๎ามการสํงผํานด๎วย ผู๎ใดนาสินค๎าต๎องห๎ามเข๎ามาหรือสํงออกไปนอก
ราชอาณาจักรจะมีความผิดต๎องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องและเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของ
กฎหมายศุลกากรด๎วย ตัวอยํางสินค๎าต๎องห๎ามในการนาเข๎า-สํงออก มีดังนี้
- วัตถุลามก การนาเข๎าและสํงออกวัตถุลามก ไมํวําจะอยูํในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน
ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถําย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุ
ลามกอื่น ๆ
- สินค๎าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ
- ยาเสพติดให๎โทษ
- เงินตรา พันธบัตร ใบสาคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลงเหรียญ
กษาปณ์ที่ทาให๎น้าหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผํนดิน รอยตราแผํนดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอย
ตราของทางราชการอันเป็นของปลอม
- สินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ เชํน แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผํนบันทึกเสียง (คอมแพค
ดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค๎าอื่นใดที่ทาซ้าหรือดัดแปลงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของผู๎อื่น
- สินค๎าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค๎า

(2) สินค๎า/ของต๎องกากัด
สินค๎าที่มีกฎหมายกาหนดวําหากจะมีการนาเข๎า-สํงออกหรือผํานราชอาณาจักรจะต๎องได๎รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให๎ครบถ๎วนตามที่กาหนดไว๎ในกฎหมายนั้น ๆ เชํน ต๎องมีใบอนุญาตการนาเข๎าและสํงออก ต๎อง
ปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารกากับยา เป็นต๎น ผู๎ใดนาของต๎อง
กากัดเข๎ามา หรือสํงออก หรือสํงผํานราชอาณาจักรโดยมิได๎รับอนุญาตหรือไมํปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดไว๎ให๎
ครบถ๎วน จะมีความผิดตามที่กาหนดไว๎ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของกฎหมาย
ศุลกากรด๎วย ตัวอยํางสินค๎าที่มีมาตรการนาเข๎า สินค๎าที่มีมาตรการสํงออก สินค๎ามาตรฐานและมาตรฐานสินค๎า
(2.1) สินค๎าที่ต๎องขออนุญาตสํงออก
- เทวรูป และพระพุทธรูป
- กากถั่ว
- น้าตาลทราย
- หอยมุกและผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง/แป้งมันสาปะหลัง
- แรํที่มีทรายเป็นสํวนประกอบ
- ถํานหิน
- ถํานไม๎
- กาแฟ
- ข๎าว
- ข๎าวสํงออกภายใต๎โควตาภาษีของสหภาพยุโรป
- ช๎าง
- ไม๎และไม๎แปรรูป
- กากถั่วเหลือง
- สินค๎าใช๎ได๎สองทาง
(2.2) สินค๎าที่ต๎องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการสํงออก
- ผัก และผลไม๎
- ดอกกล๎วยไม๎สด
- ลาไยสด
- ทุเรียนสด
- ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต
- กุ๎ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์
- ปลาทูนําบรรจุภาชนะอัดลม
- สับปะรดกระป๋อง
(3) สินค๎าเสรี (ทั่วไป)
สินค๎าทั่วไป สินค๎าที่นอกเหนือจากที่กลําวมาข๎างต๎น สินค๎าหมวดนี้จะไมํมีกฎเกณฑ์ หรือข๎อ
ห๎ามในการสํงออก สามารถดาเนินการสํงออกได๎โดยเสรี โดยสินค๎าหมวดนี้จะมีอยูํมากมาย ผู๎ประกอบการสามารถ
สืบค๎นข๎อมูลหมวดหมูํสินค๎าเพิ่มเติมได๎จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th สายดํวน 1164 และ
กรมการค๎าตํางประเทศ www.dft.go.th สายดํวน 1385

4. การเตรียมความพร้อมด้านพิธีการศุลกากร
4.1 การขึ้นทะเบียนระบบ Paperless
ผู๎ประกอบการที่ประสงค์จะผํานพิธีการศุลกากรหรือดาเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร๎เอกสาร (Paperless) จะต๎องมาลงทะเบียนเป็นผู๎ผํานพิธีการศุลกากร เพื่อนาข๎อมูล เข๎าเก็บใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยสามารถยื่นแบบคาขอลงทะเบียนได๎ที่สํวนทะเบียนและ สิทธิพิเศษ สานัก
มาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสานักหรือสานักงานศุลกากร หรือดํานศุลกากร
ทั่วประเทศ
4.2 ดาเนินการประเมินอากร และตรวจ-ปลํอยสินค๎า
เมื่อผู๎ประกอบการขึ้นทะเบียนเรียบร๎อยแล๎วก็ดาเนินการพิธีการตํางๆ ผํานระบบเพื่อนาสินค๎าออก
นอกประเทศ โดยจะต๎องดาเนินการผํานพิธีการประเมินอากรกํอนที่จะดาเนินการตรวจ-ปลํอยสินค๎าในลาดับถัดไป
สืบค๎นรายละเอียดเพิ่มเติมได๎จาก www.customs.go.th สายดํวน 1164
นอกจากข๎อมูลเบื้องต๎นที่กลําวมาแล๎ว ยังมีกระบวนการและรายละเอียดปลีกยํอยอีกจานวนมากที่จะต๎อง
ดาเนินการ โดยผู๎ประกอบการสามารถเตรียมความพร๎อมของกิจการด๎วยการเข๎ารํวมการฝึกอบรมในหลักสูตรด๎าน
การค๎าระหวํางประเทศ กับสถาบันพัฒนาผู๎ประกอบการการค๎ายุคใหมํ (New Economy Academy :NEA) ซึ่งมี
หลักสูตรด๎านการค๎าระหวํางประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสาหรับผู๎ประกอบการในทุกระดับศักยภาพ
สามารถฝึกอบรมด๎วยตนเอง ณ อาคารกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ หรืออบรมผํานระบบออนไลน์ (elearning) สามารถตรวจสอบ และสมัครเข๎ารํวมอบรมได๎ที่ www.nea.ditp.go.th หรือติดตํอสายตรงการค๎า
ระหวํางประเทศ หมายเลข 1169
คาถาม 2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านการค้าระหว่างประเทศ
อย่างไรบ้าง
ตอบ
กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ชํวยเหลือผู๎ประกอบการในด๎านการค๎าระหวํางประเทศ ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหวํางประเทศ (People)
2. ขยายชํองทางตลาดแกํสินค๎าและบริการไทย (Places)
3. สํงเสริมการสร๎างมูลคําเพิ่มแกํสินค๎าและบริการไทย (Products)
4. ยกระดับคุณภาพให๎บริการสูํความเป็นเลิศอยํางตํอเนื่อง (Services)
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการไทยในการเข๎าสูํเวทีการค๎าระหวํางประเทศ
ซึ่งกรมมีแนวทางดาเนินงานที่สาคัญ ได๎แกํ
1.1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู๎ประกอบการผํานหลักสูตรตํางๆ ตั้งแตํหลักสูตรทั่วไป เชํน ความรู๎เบื้องต๎น
ด๎านการสํงออก หรือหลักสูตรเฉพาะด๎าน เชํน ด๎านการสร๎างมูลคําเพิ่มผํานการพัฒนาแบรนด์และการออกแบบ
(MOC4i/Talent Thai/Designer’s Room) และ หลักสูตรแบบครบวงจร เชํนต๎นกล๎าโกอินเตอร์ และ Smart
Exporter รายละเอียดหลักสูตรสามารถตรวจสอบได๎จาก www.nea.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค๎าระหวําง
ประเทศ หมายเลข 1169

1.2 การสร๎างเครือขํายของผู๎ประกอบการในตลาดอาเซียน เพื่อสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจที่เข๎มแข็งและ
เป็นรูปธรรม เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข๎อมูลอยํางใกล๎ชิด โดยจัดกิจกรรมสร๎างเครือขํายและพัฒนาศักยภาพของ
ผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEs แตํละชมรมในตลาดอาเซียน ผํานเครือขํายของผู๎ประกอบการ DITP AEC Club
รายละเอียดหลักสูตรสามารถตรวจสอบได๎จาก www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข
1169
1.3 การสร๎างแรงจูงใจในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยการมอบรางวัล Prime Minister’s Export
Award รางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให๎กับผู๎ประกอบธุรกิจดีเดํน เพื่อแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค๎าและ
บริการไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีขีดความสามารถในการแขํงขันในตลาดตํางประเทศได๎อยํางยั่งยืนเพื่อสร๎าง
แรงจูงใจให๎กับผู๎ประกอบการมีการพัฒนาขีดความสามรถทางการแขํงขันด๎านการค๎าระหวํางประเทศอยํางตํอเนื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม www.pm-award.com หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข 1169
2. การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการของไทย
กรมมีโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลคําสินค๎า/บริการของไทย โดยมุํงเน๎นการสํงเสริมการสร๎าง ตรา
สินค๎า (Brands) และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎กับผู๎ประกอบการ โดยมีโครงการที่สาคัญ ดังนี้
2.1 โครงการมอบตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark : TTM)
ตราสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายรับรองวําสินค๎าและบริการที่ได๎รับอนุญาตให๎ใช๎ตรานี้ เป็นสินค๎าและ
บริการจากประเทศไทย เป็นสินค๎า/บริการมีมาตรฐานและคุณภาพที่ทั่วโลกสามารถให๎ความไว๎วางใจได๎ (Trust
Worthiness) เป็นสินค๎าที่คานึงถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม (Eco-friendly/Green) ความมีสํวนรํวมตํอความ
รับผิดชอบตํอสังคม (Social Responsibility) และได๎รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย โดยกรมได๎ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ TTM ผํานสื่อตํางๆ ทั้งในและตํางประเทศ อาทิ ภาพยนตร์โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณาในทําอากาศยาน เป็นต๎น รายละเอียดการขอรับตราสัญลักษณ์ www.thailandtrustmak.com หรือโทรสาย
ตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข 1169
2.2 โครงการรางวัลสินค๎าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark)
รางวัล Design Excellence Award (DEmark) รางวัลสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบดีเยี่ยมเป็น
รางวัลที่เปิดโอกาสให๎นักออกแบบ และผู๎ประกอบการไทยได๎แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สูํตลาดโลก
สนับสนุนผู๎ประกอบการเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํสินค๎าของตนเอง สินค๎าที่ได๎รับรางวัลจะได๎รับการประชาสัมพันธ์ผําน
สื่อและงานตํางๆ ให๎เป็นที่รู๎จักทั้งในประเทศและตํางประเทศ นอกจากนี้กรมยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับรางวัล
DEmark เข๎ารํวมการประกวดรางวัล Good Design (G-mark) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดการขอรับ
รางวัล www.demarkaward.net หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข 1169
2.3 โครงการสํงเสริมการตลาดกลุํมเฉพาะ (Niche Market)
กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ มีโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสํงเสริมการตลาดสาหรับ
ตลาดกลุํมเฉพาะ หรือ Niche Market (Niche Market คือ ตลาดเจาะจงเฉพาะกลุํมที่มีความต๎องการสินค๎าและ
บริการที่เป็นความต๎องการเฉพาะตัว เชํนตลาดของกลุํมคนรักเตําญี่ปุ่น กลุํมตลาดรถแตํง Super Bike ตลาดกลุํม คน
ชอบชุดคอสเพลย์ เป็นต๎น) กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศได๎คัดเลือกตลาดกลุํมเฉพาะสาคัญที่มีศักยภาพ ใน
การทากาไร และมีแนวโน๎มขยายขนาดของกลุํมเพิ่มขึ้น เชํนกลุํมผู๎สูงอายุ (Active Aging/60+) กลุํมสัตว์เลี้ยง (Pet)
กลุํมสินค๎าเด็ก (Child) กลุํมสถาบัน (Institution) LGBT/Metrosexual กลุํมชาติพันธุ์ เชํน Hispanic และเอเชียน
เป็นต๎น รายละเอียดเพิ่มเติม www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข 1169

3. การขยายช่องทางด้านการค้าระหว่างประเทศ
การสร๎างและขยายชํองทางด๎านการค๎าระหวํางประเทศ เพื่อให๎ผู๎ประกอบการไทยมีชํองทางในการ
จาหนํายสินค๎า และบริการไปยังตลาดตํางประเทศ โดยมีโครงการที่สาคัญดังนี้
3.1 งานแสดงสินค๎านานาชาติในประเทศ
เป็นงานแสดงสินค๎าที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศจัดขึ้นเพื่อเปิด
โอกาสให๎ผู๎ประกอบการไทยได๎พบปะ เจรจาการค๎ากับผู๎นาเข๎าจากตํางประเทศ โดยสานักงานสํงเสริมการค๎าใน
ตํางประเทศ (สคต.) จะนาผู๎นาเข๎ามาเข๎ารํวมงานเพื่อเจรจาการค๎าในงานนั้น ๆ ลักษณะการจัดงานจะมีทั้งวันสาหรับ
เจรจาการค๎า และวันสาหรับการค๎าปลีก เป็นงานแสดงสินค๎าที่เหมาะสาหรับผู๎ประกอบการสํงออกโดยเฉพาะ
ผู๎ประกอบการรายใหมํ โดยการจัดงานจะจัดตามของกลุํมสินค๎า ดังนี้
(1) งานแสดงสินค๎าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia มหกรรมงานแสดงสินค๎าสาหรับธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มระดับเอเชีย รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaitradefair.com
(2) งานแสดงสินค๎าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gem and Jewelry Fair มหกรรมงาน
แสดงสินค๎าอัญมณี และเครื่องประดับที่ใหญํที่สุดในเอเชีย รวบรวมผู๎ผลิต ผู๎จาหนํายอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งใน
และตํางประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.bkkgems.com
(3) งานแสดงสินค๎าสไตล์ STYLE - Asia’s Most Stylish Fair งานแสดงสินค๎าที่รวบรวมสินค๎าไลฟ์
สไตล์ 3 กลุํมหลัก ได๎แกํสินค๎าเฟอร์นิเจอร์และตกแตํงบ๎าน สินค๎าของขวัญของชารํวย สินค๎าเสื้อผ๎าและเครื่องหนัง
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.stylebangkokfair.com
(4) งานแสดงสินค๎าสินค๎าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทาความเย็น สินค๎าเครื่องใช๎ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ Bangkok RHAVC และ Bangkok E&E งานแสดงสินค๎าที่รวบรวมผู๎ผลิต ผู๎สํงออกในกลุํมอุตสาหกรรม
เครื่องเย็น เครื่องใช๎ไฟฟ้าและสินค๎าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bangkokrhvac.com
(5) งานแสดงสินค๎าธุรกิจโลจิสติกส์ TILOG-LOGISTIX รวบรวมผู๎ให๎บริการโลจิสติกส์และสินค๎า
ในกลุํมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งกระบวนการไว๎ในงานเดียว รายละเอียดเพิ่มเติม www.tilog-logistix.com
(6) งานแสดงสินค๎ายานยนต์ ชิ้นสํวน อะไหลํ และอุปกรณ์ตกแตํง Thailand Auto Parts &
Accessories (TAPA) งานแสดงสินค๎าสาหรับกลุํมอุตสาหกรรมยานยนต์ รายละเอียดเพิ่มเติม
www.thailandautopartsfair.com
(7) งานแสดงสินค๎านวัตกรรม ผลงานการประดิษฐ์คิดค๎น ผลงานด๎านการประดิษฐ์และออกแบบ
Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E.) รายละเอียดเพิ่มเติม www.thailandinnodesign.com
(8) งานแสดงสินค๎าของขวัญ และของใช๎ในบ๎าน Bangkok International Gifts and Bangkok
International Housewares Fair (BIG+BIH) รวบรวมผู๎ผลิตและสํงออกสินค๎าของขวัญ ของชารํวย ของตกแตํงบ๎าน
และของใช๎ในบ๎าน รายละเอียดเพิ่มเติม www. bigandbih.com
3.2 งานแสดงสินค๎าในตํางประเทศ
(1) งานแสดงสุดยอดสินค๎าแบรนด์ไทย TOP THAI BRANDS งานแสดงสินค๎าที่จัดโดยกรมสํงเสริม
การค๎าระหวํางประเทศ จัดขึ้นในหัวเมืองหลักของประเทศในกลุํมอาเซียนและเอเชียใต๎ เพื่อขยายชํองทางการตลาด
และเปิดตลาดการค๎าให๎กับผู๎ประกอบการสํงออกของไทย ภายในงานจะมีทั้งวันเจรจาการค๎าและวันค๎าปลีกเพื่อ
ทดลองตลาด ผู๎ประกอบการที่สนในสมัครเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที่
http://application.ditp.go.th
(2) งานแสดงสินค๎าในตํางประเทศ (Overseas Trade Fairs) งานแสดงสินค๎านานาชาติใน
ตํางประเทศ ที่จัดขึ้นตามประเภทของสินค๎าและบริการ เป็นงานแสดงสินค๎าขนาดใหญํที่กรมนาผู๎ประกอบการเข๎า
รํวมงานในลักษณะ Thailand Pavilion สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที่ http://application.ditp.go.th

(3) โครงการ SMEs Proactive การสนับสนุนด๎านเงินทุนเพื่อสํงเสริมและเพิ่มศักยภาพของ
ผู๎ประกอบการ SMEs ให๎สามารถขยายตลาดในตํางประเทศโดยเปิดโอกาสให๎ผู๎ประกอบการ SMEs เข๎ารํวมแสดง
สินค๎า/ บริการ ในงานแสดงสินค๎าระดับนานาชาติในตํางประเทศที่มีศักยภาพ (งานแสดงสินค๎าดังกลําวกรมไมํได๎เป็นผู๎
จัดและไมํได๎เข๎ารํวม) โดยผู๎ประกอบการ SME สามารถสมัครเข๎ารํวมงานและเลือกเข๎ารํวมงานที่สอดคล๎องกับประเภท
สินค๎า/ธุรกิจบริการของตนเองได๎ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ditp.go.th
3.3 การจัดคณะผู๎แทนการค๎าเจรจาการค๎าทั้งในประเทศและตํางประเทศ ดาเนินการจับคูํธุรกิจ (Business
Matching) ทางการค๎าให๎กับผู๎ประกอบการไทยและผู๎นาเข๎าจากตํางประเทศ ทั้งการดาเนินการนัดหมายเจรจาการค๎า
ในประเทศไทย (in-coming trade mission) และการนาคณะผู๎แทนการค๎าไปเจรจาการค๎าในกลุํมตลาดเป้าหมาย
(out-going trade mission) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ditp.go.th
3.4 การสํงเสริมการตลาดผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.thaitrade.com ตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ Thailand B2B E-Marketplace ซึ่งเป็นชํองทางการค๎าออนไลน์ที่อานวยความสะดวกให๎แกํผู๎ซื้อจาก
ทั่วโลก ให๎สามารถติดตํอซื้อขายกับผู๎สํงออกไทย มีพื้นที่ไมํจากัด รองรับทุกร๎านค๎าของผู๎ประกอบการไทยที่มีสินค๎า
และบริการคุณภาพสํงออก เปิดให๎บริการ 24 ชั่วโมง 7 วันตํอสัปดาห์ ผู๎ซื้อจากทั่วโลกสามารถเข๎าเลือกชม เลือกซื้อ
ได๎ตลอดเวลา เจรจาการค๎าผํานชํองทางออนไลน์ โดยไมํมีคําใช๎จํายเป็นชํองทางการตลาดที่มีต๎นทุนต่าที่สุด ชํวยให๎
SMEs ที่แม๎จะมีข๎อจากัดหลายด๎าน ก็สามารถเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายในปริมาณมาก ขยายตลาดได๎ทั่วถึง ลดทั้งต๎นทุน
และเข๎าใช๎บริการได๎ตลอดเวลา รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaitrade.com
3.5 การแสวงหาวัตถุดิบสาหรับการผลิตเพื่อการสํงออก เพื่อลดต๎นทุนการผลิตของผู๎ประกอบการ โดย
ผู๎ประกอบการสามารถยื่นรายละเอียดวัตถุดิบที่ต๎องการนาเข๎าสาหรับผลิตเพื่อการสํงออก เพื่อแสวงหาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพในราคาที่ต่ากวําเดิม ผู๎ประกอบการสามารถติดตํอสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข 1169 เพื่อยื่น
ความประสงค์แสวงหาวัตถุดิบในการผลิตเพื่อสํงออกได๎ฟรี ไมํมีคําใช๎จําย
3.6 การสํงเสริมด๎านลงทุนในตํางประเทศ เพื่อเป็นการเข๎าถึงวัตถุดิบ แรงงาน และต๎นทุนอื่นๆ ที่มีราคาถูก
กวําในประเทศและเพื่อชํวยยกระดับความสามารถในการแขํงขันของประกอบการไทย กรมสํงเสริมการค๎าระหวําง
ประเทศ สนับสนุนการลงทุนในตํางประเทศ โดยกรมมีข๎อมูลการค๎า/การลงทุนในตํางประเทศ ทั้งในลักษณะคูํมือการ
ลงทุนในประเทศตํางๆ และขําวสารข๎อมูลการลงทุนที่ทันสมัยซึ่งสํงตรงข๎อมูลจากสานักงานสํงเสริมการค๎าในประเทศ
มากกวํา 55 สานักงานทั่วโลก รวมถึงศูนย์พัฒนาการค๎าและธุรกิจไทยในอาเซียนประจากลุํมประเทศอาเซียนที่
สามารถชํวยเหลือและให๎ข๎อมูลผู๎ประกอบการด๎านการลงทุนในกลุํมประเทศอาเซียนอีกด๎วย รายละเอียดเพิ่มเติม
www.ditp.go.th
4. ยกระดับคุณภาพให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง (Services)
พัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานการให๎บริการในทุกชํองทางการติดตํอ ให๎ได๎มาตรฐาน สะดวก
และมีประสิทธิภาพ โดยกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ มีชํองทางบริการดังนี้
4.1 บริการWalk-in ที่ศูนย์บริการการค๎าระหวํางประเทศ (DITP Service Center)
4.2 สายตรงการค๎าระหวํางประเทศ 1169
4.3 Mobile application : DITP Connect / DITP Touch
4.4 เว็บไซต์ www.ditp.go.th
4.5 รายการวิทยุ ยํอโลกการค๎ากับ DITP ทาง FM 92.5 (ทุกวันพุธ 14.10 – 15.00 น.)
4.6 จุลสาร DITP ชี้ชํองการค๎า
4.7 ศูนย์บริการสํงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)

คาถาม 4. การสมัครเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต้องดาเนินการอย่างไร มีค่าใช้จ่าย
หรือไม่
ตอบ
การสมัครสมาชิกกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ สมัครฟรี ไมํเสียคําใช๎จําย โดยจะต๎องมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ระบุไว๎ โดยมีประเภทสมาชิก ดังนี้
กลุํมผู๎ประกอบการที่ไมํมีประสบการณ์ด๎านการสํงออก
(1) สมาชิกประเภท Pre-EL (Pre-Exporter List)
(2) สมาชิกประเภท Pre-TDC (Pre-Trading Company)
กลุํมผู๎ประกอบการที่มีประสบการณ์ด๎านการสํงออก
(3) สมาชิกประเภท EL (Exporter List)
(4) สมาชิกประเภท TDC (Trading Company)
กลุํมธุรกิจบริการ
(5) สมาชิกประเภท SEL (Service Exporter List)
(6) สมาชิกประเภท SPL (Service Provider List)
(7) สมาชิกประเภท LSP (Logistic Service Provider)
คาถาม 5. การสมัครเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง ถ้าจะส่งออก
ต้องเป็นสมาชิกกรมหรือไม่
ตอบ
1. สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ มีดังนี้
1.1 สมาชิกกรมมีสิทธิ์สมัครเข๎ารํวมกิจกรรมกับกรม ทั้งกิจกรรมในประเทศ และกิจกรรมใน
ตํางประเทศ
1.2 มีสิทธิ์ขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark : TTM และสมัครขอรับรางวัล Prime
Minister’s Export Award หรือ PM Export Award
1.3 มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก Thaitrade.com
1.4 มีรายชื่อใน Directory ของกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ที่สานักงานสํงเสริมการค๎า
เผยแพรํไปทั่วโลก
2. การสํงออกสินค๎าไปตํางประเทศ กฎหมายไมํได๎ระบุวําต๎องเป็นสมาชิกกรมสํงเสริมการค๎าระหวําง
ประเทศ แตํการเป็นสมาชิกกรมนั้น นอกจากสิทธิพิเศษที่กลําวมาในข๎อ 1 ที่จะชํวยให๎ผู๎ประกอบการ
สามารถดาเนินธุรกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสามารถขยายตลาดการค๎าระหวํางประเทศแล๎ว การ
เป็นสมาชิกกรมยังเป็นการสร๎างความนําเชื่อถือให๎กับกิจการอีกด๎วย

คาถาม 6. ถ้าต้องการขายสินค้าแบบออนไลน์ให้ต่างชาติมาซื้อ ต้องทาอย่างไร
ตอบ
กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ มีโครงการแนะนาผู๎ประกอบการที่ต๎องการเข๎าสูํตลาดการค๎าโลกด๎วย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ได๎แกํ เว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.thaitrade.com ซึ่งเป็นThailand
B2B E-Marketplace ที่ชํวยอานวยความสะดวกให๎ผู๎ซื้อจากทั่วโลก สามารถติดตํอซื้อขายกับ ผู๎สํงออกไทยได๎
อยํางงํายดาย และเป็นศูนย์รวมข๎อมูลทางการค๎าที่สมบูรณ์ที่สุดของไทยบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน
Thaitrade.com มีจานวนร๎านค๎าออนไลน์ที่ได๎รับการคัดสรรแล๎ววํามีคุณภาพมาตรฐานด๎านการสํงออก พร๎อม
ด๎วยสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่ผู๎ประกอบการไมํควรพลาด นอกนี้ Thaitrade.com ได๎ก๎าวไปอีกขั้น ด๎วยการ
เปิดตัวบริการใหมํ SOOK (Small Order OK) เพื่อตอกย้าความเป็นผู๎นาในการขายสินค๎าออนไลน์ ภายในระบบ
SOOK ผู๎ประกอบการจะสามารถขายสินค๎าแบบ Small Order ได๎ ทาให๎สามารถขายได๎งํายและรวดเร็วกวําเดิม
ลูกค๎าตํางชาติก็สามารถซื้อในปริมาณที่น๎อยลง เพื่อความสบายใจในการทดลองสินค๎านาพาไปสูํการสั่งซื้อปริมาณ
มาก ผู๎ประกอบการสามารถศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่ www.thaitrade.com หรือโทร สายตรงการค๎าระหวําง
ประเทศ 1169
*******สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*******
คาถาม 7. การเจาะตลาดแบบกลุ่มลูกค้า (Niche Market) หรือตลาดเป้าหมายใหม่ คืออะไร กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ มีโครงการใดบ้างที่สนับสนุนตลาดแบบกลุ่มลูกค้า
ตอบ
Niche Market คือ ตลาดเจาะจงเฉพาะกลุํมที่มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่เป็นความต๎องการเฉพาะตัว
เชํนตลาดของกลุํมคนรักเตําญี่ปุ่น กลุํมตลาดรถแตํง Super Bike ตลาดกลุํมคนชอบชุดคอสเพลย์ เป็นต๎น ทั้งนี้ด๎วย
พฤติกรรมผู๎บริโภคในแตํละตลาดเฉพาะเจาะจงมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศได๎
วิเคราะห์และแสวงหากลุํมลูกค๎าเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่มีศักยภาพในตลาดซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของผู๎ประกอบการใน
การเจาะกลุํมลูกค๎าเหลํานั้น เชํน กลุํมผู๎สูงอายุ(http://www.60plusthailand.com) กลุํมผู๎บริโภคที่ใสํใจสิ่งแวดล๎อม
กลุํมสถาบัน (เครือโรงแรม เรือสาราญ) กลุํมชาติพันธุ์ (อาทิ ผู๎บริโภคฮิสแปนิกในสหรัฐอเมริกา) กลุํม Super Rich (ใน
อินเดีย จีน และตะวันออกกลาง) และกลุํมผู๎รักสัตว์ (Pet Parade) เป็นต๎น
คาถาม 8. ถ้าต้องการฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศ สามารถดาเนินการได้อย่างไร มีค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมเท่าใด
ตอบ
กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ มีหนํวยงานสาคัญด๎านการฝึกอบรมการค๎าระหวํางประเทศ เพื่อ
สนับสนุนผู๎ประกอบการ ภาคสํวนประชาชนที่สนใจอบรมด๎านการค๎าระหวํางประเทศ ได๎แกํ สถาบันพัฒนา
ผู๎ประกอบการค๎ายุคใหมํ (New Economy Academy : NEA) ซึ่งมีหลักสูตรฝึกอบรมด๎านการค๎าระหวํางประเทศ
จานวนมาก ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ผู๎ประกอบการสามารถเดินทางมาเข๎ารํวมการอบรมได๎ที่กรม
สํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ หรืออบรมผํานระบบออนไลน์ (e-Learning) โดยสํวนใหญํหลักสูตรตํางๆ จะไมํมี
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม สามารถสืบค๎นข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่ www.nea.ditp.go.th
ปัจจุบัน NEA มีหลักสูตรใหม่ทั้ง ๕ หลักสูตรใหม่นั้น ประกอบด้วย คือ
๑.) New Economy Amplifier เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้ความรู้และความชานาญในด้านเทคนิค
และวิธีการถ่ายทอด เป็นการสร้างความชานาญในการถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอื่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายอาทิเช่น ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่สถาบันฯ
เจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์ อาจารย์ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น โดยมีกระบวนการสอนตั้งแต่การเข้าอบรม
ความรู้ ฝึกภาคปฏิบัติ และทดลองปฏิบัติจริง
๒.) New Economy Foundation หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการมือใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจจะ
ประกอบธุรกิจ ให้มีศักยภาพในตลาด สามารถเริ่มเข้าตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายเช่น บุคคลทั่วไปที่
ต้องการเริ่มประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
๓.) IT4SMEs เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน IT ให้กับผู้ประกอบการ SME ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วย
ทักษะด้าน E-Business รวมไปถึงความเข้าใจในธุรกิจ และกระบวนการต่างๆ เช่น การตลาดดิจิทัล(Digital Marketing)
ระบบการชาระเงินออนไลน์ และระบบการขนส่ง โดยนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดสมรรถภาพของธุรกิจ
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทาการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
๔.) New Economy Driver หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ก้าวเข้าสู่เวทีโลก กลุ่มเป้าหมายของระดับนี้ ได้แก่
ผู้ประกอบการตามกลุ่มประเภทสินค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีความพร้อมสาหรับตลาดต่างประเทศ โดยในระยะแรกจะได้
พัฒนาหลักสูตรนาร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ
๕.) New Economy Connector เป็นเวทีสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างบุคลากรชั้นนา ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มภูมิภาค โดยในระยะเริ่มต้นจะได้เน้นภายในกลุ่มประเทศ CLMVT

สามารถสืบค๎นข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่ www.nea.ditp.go.th
คาถาม 9. ถ้าต้องการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่กรมจัดขึ้น จะต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง
ตอบ
กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ มีงานแสดงสินค๎าในหลากหลายประเภทสินค๎า ทั้งในประเทศและตํางประเทศ
ดังนี้
งานแสดงสินค๎านานาชาติในประเทศ เป็นงานแสดงสินค๎านานาชาติที่จัดในประเทศไทย โดยมีความแตกตําง
จากงานแสดงสินค๎าทั่วไป คือ กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ โดยสานักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ (สคต.)
ได๎เชิญผู๎นาเข๎าจากทั่วโลกเข๎าเยี่ยมชมและเจรจาการค๎าในงาน โดยการจัดงานจะแบํงเป็นประเภทสินค๎า เชํน สินค๎า
อาหาร (www.thailandfoodfair.com) สินค๎าอัญมณี (www.bkkgems.com) เป็นต๎น
งานแสดงสินค๎าในตํางประเทศ
- งานแสดงสินค๎า Top Thai Brands งานแสดงสินค๎าที่รวบรวมสุดยอดแบรนด์ ที่ต๎องการสํงออก
ไปสูํตลาดสากล โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน และเอเชียใต๎ เชํนลาว เมียนมา อินเดีย จีน เป็นต๎น
- งานแสดงสินค๎านานาชาติ Oversea Trade fairs งานแสดงสินค๎านานาชาติสากลระดับโลก ที่
กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศรวบรวมผู๎ประกอบการไทยเข๎ารํวมงานในนาม Thailand Pavilion

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
1. เกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นสมาชิกกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ หรือเป็นนิติบุคคลที่ดาเนินธุรกิจการค๎าระหวําง
ประเทศ โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค๎าอยําง ถูกต๎องตามกฎหมาย และมีผู๎ถือหุ๎นเป็นสัญชาติไทย

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51 **ยกเว้นผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหนัก ที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินกว่าร้อยละ 51
แต่จะต้องเป็นสมาชิกของกรมฯ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)**
1.2 ธุรกิจมีความมั่นคงและนําเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี และไมํมี
ประวัติ เสียหายในการสํงออก ไมํมีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไมํมีเจตนาลอกเลียนและ สินค๎า
และตราสินค๎าของผู๎ผลิตรายอื่น
2. เกณฑ์ด้านสินค้า
2.1 เป็นสินค๎าที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพพร๎อมในการสํงออก หรือเป็นสินค๎าที่ผลิต/รํวมทุน
การผลิต/สั่งจ๎างผลิตในตํางประเทศโดยบริษัทไทย
2.2 สินค๎าที่สมัครเข๎ารํวมงานและจัดแสดงต๎องตรงกับสินค๎าที่ประกาศไว๎ในหนังสือเชิญชวนและระบุ
ใน เอกสารการสมัครเข๎ารํวมงานเทํานั้น
2.3 ไมํเป็นสินค๎าที่มีตราสินค๎าของตํางประเทศ สินค๎าลอกเลียนแบบ สินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค๎า
ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา
2.4 หากเป็นสินค๎าที่รับจ๎างผลิตต๎องมีหนังสือรับรองวําได๎รับอนุญาตจากเจ๎าของตราสินค๎าหรือ
เจ๎าของ ลิขสิทธิ์ หรือ หากเป็นสินค๎าที่จ๎างผลิตต๎องมีหนังสือรับรองจาก ผู๎รับจ๎างที่ทาการผลิตสินค๎าให๎
2.5 สินค๎าที่นาไปจัดแสดงต๎องมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานในประเทศและเป็นไปตามข๎อกาหนด
ด๎านมาตรฐานของประเทศปลายทางที่เข๎ารํวมกิจกรรม
โครงการ SMEs Proactive การสนับสนุนด๎านเงินทุนเพื่อสํงเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู๎ประกอบการ SMEs
ให๎สามารถขยายตลาดในตํางประเทศโดยเปิดโอกาสให๎ผู๎ประกอบการ SMEs เข๎ารํวมแสดงสินค๎า/ บริการ ในงาน
แสดงสินค๎าระดับนานาชาติในตํางประเทศที่มีศักยภาพ (งานแสดงสินค๎าดังกลําวกรมไมํได๎เป็นผู๎จัดและไมํได๎เข๎ารํวม)
โดยผู๎ประกอบการ SME สามารถสมัครเข๎ารํวมงานและเลือกเข๎ารํวมงานที่สอดคล๎องกับประเภทสินค๎า/ธุรกิจบริการ
ของตนเองได๎ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ditp.go.th
คาถาม 10. ถ้าต้องการติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะสามารถติดต่อขอรับบริการข้อมูล/
คาปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ และภารกิจ/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ในช่องทางใดบ้าง
ตอบ
1. เคาน์เตอร์ให๎บริการข๎อมูล/คาปรึกษาด๎านการค๎าระหวํางประเทศ 2 แหํง
1.1 ศูนย์บริการสํงออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center : OSEC) ชั้น 1
อาคารกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
1.2 อาคารกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3
2. สายตรงการค๎าระหวํางประเทศ 1169 (DITP Call Center 1169)
3. การพิมพ์สนทนา Mobile Application : DITP Touch – www.ditptouch.com
4. บริการข๎อมูล/ขําวสารผําน Social Media
Line - @DITP
Facebook – กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ
YouTube – DITP Family
Instagram – DITP Family
Twitter - @DITPFAMILY

***************************************
ชื่อผู๎ติดตํอประสานงาน
นางสาวนงนภัส ธูปทอง
นักวิชาการพาณิชย์
สานักสารสนเทศและการบริการการค๎าระหวํางประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-507-8170

