
มุ่งสู่เส้นชัยการค้าโลก

ไปกับ SMEs Pro-active

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณชิย์



กรมริเริ่มโครงการ SMEs Pro-active โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่ งป ร ะ เทศ ไทย  สภา ผู้ ส่ ง สิ น ค้ าทา ง เ รื อ
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

ปีงบประมาณ 2556

ความเป็นมาของโครงการ



สนับสนุนผู้ประกอบการ 4,347 ราย

เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ 947 งาน

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 527 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 

ประมาณ 17,120 ล้านบาท

ผลการดาํเนินโครงการในระยะที ่1-2
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ผลการอนุมตัแิบ่งตามกลุ่มสินค้า



เก้าอีโ้รงหนังหีบสมบัติ รถหุ้มเกราะ ถงับรรจุแก๊สLPG เอ็นไซม์บําบัดนํา้เสีย

สินค้า

ตลาด

อาเซอร์ไบจาน มองโกเลีย อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน เอธิโอเปีย

ทีก่กไข่

สินค้า และ ตลาด Niche ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
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ผลการอนุมตัแิบ่งตามภูมภิาค



Oppor tunities

ได้สํารวจความต้องการผู้บริโภค    

เพื่อนําไปพฒันาสินค้าตามกลยุทธ์

Demand-driven

สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมและตลาด

ทีเ่หมาะสมกับกลยุทธ์ของแต่ละบริษทั

ได้ทราบข้อมูลการตลาด

และแนวโน้มการดาํเนินธุรกิจ

ได้เรียนรู้การทาํธุรกิจใน

ต่างประเทศจากประสบการณ์ตรง

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน 

ลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ 

ผลตอบรับจากการเข้าร่วมโครงการ



การดําเนินโครงการระยะที ่3 (ปีงบประมาณ 2562-2564)

ปีงบประมาณ 2562-2564 

ดาํเนินโครงการต่อเนื่องสู่ระยะที่ 3 ซึ่งคาดการณ์ผลการดาํเนินโครงการ ดงันี้

 งบประมาณสนับสนุน 500 ล้านบาท

 สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 2,500 ราย

 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ                                                

700 งาน ใน 10 ภูมภิาค 74 ประเทศทั่วโลก

 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ                                            

หรือประมาณ 8,000 ล้านบาท

การดาํเนินโครงการระยะที่ 3



หลักเกณฑ์โครงการระยะที ่3  (2562-2564)





คุณสมบัตผิู้มสีิทธิ์เข้าร่วมเบื้องต้น

 เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไทย 

(51%  ขึน้ไป)

 จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจฯ 

 นิตบิุคคลมมีูลค่าการส่งออกเฉลี่ย

ย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท

 เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ หรือ 

      สภาหอการค้าฯ หรือ 

      สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ
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กรณยีงัไม่เคยส่งออก

เคยเข้าร่วมกิจกรรมการค้า

ระหว่างประเทศที่จดัโดย DITP 
อย่างน้อย 1 ครั้ง

ผู้ประกอบการเข้าอบรม

หลักสูตรของ DITP

หรือ

หลักสูตรของสภาซึ่งรับรองโดย DITP

และ

- งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในประเทศที่กรมจัด
- งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศที่กรมเข้าร่วม

- Passport to Global 
Challenge

- Smart Exporter
- ต้นกล้า ทูโกล
- SMEs Genius Exporter
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สนับสนุนสินค้า/ บริการทุกประเภท3

Digital content Industry Fashion

Innovation Lifestyle Food



ลักษณะกิจกรรมที่สนับสนุนภายใต้โครงการ4
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

Overseas Trade Fair

กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่าย                 

ในต่างประเทศ

  (Business Opportunities & Partnership)

Business Matching
เจรจาการค้าแบบ 

Pre-scheduled  Face-to-Face Meeting

และ Networking Activities

Business Pitching
นําเสนอผลงานเพื่อขาย

และ/หรือระดมเงนิทุน



  วงเงนิสนับสนุนและจาํนวนสิทธิ์5
วงเงินสนับสนุน(บาท) จาํนวนสิทธิ ์

200,000 6

จาํนวนสิทธิ ์

200,000 6

FAIR
วงเงินสนับสนุน(บาท)Matching/

Pitching



ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน6 1. ค่าพืน้ที่ (raw space , standard booth 3*3 ตร.ม.)     
2. ค่าตกแต่งคูหา

3. ค่าเข้าร่วมงาน (Registration / admission fee)
4. ค่าธรรมเนียม (AUMA Fee)

5. ค่าประกันภยัในงาน

6. ค่าคูหามุม

7. ค่าไฟฟ้า
8. ค่าดูแลสิ่งแวดล้อม

9. ค่าประชาสัมพนัธ์ (Media Package, Marketing Fee)
* ค่าเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆทีจ่าํเป็น) Business Matching / Pitching 



การยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับอนุมตัแิล้ว 7
กรณทีี่ 1 ยกเลิกโดยเหตุสุดวสิยั เช่น ผูจ้ดังานยกเลิก/ เลื่อนกาํหนดการจดังาน/ จองบูธ

ไม่ได ้: จะไม่นบัเป็นการใชส้ิทธิ์

กรณทีี่ 2 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนงานเริ่ม : นบัสิทธิ์ 1 ครั้ง (กิจกรรมที่
ไดร้ับอนุมตัิ)

กรณทีี่ 3 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้เกินกาํหนด/ ไม่แจง้ : นบัสิทธิ์ 1 ครั้ง + ตดัสิทธิ์ 1 ครั้งต่อไป



หากท่านสนใจสมัครเข้ารว่มโครงการ 



สมคัรเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Online 
https://smesproactive.ditp.go.th/



สมคัรเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Online 



สมคัรเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Online  

ดบูญัชีรายชื่อ

ตา่งๆ

ดรูอบการสมคัร



SMEs Pro-active by DITP

www.smesproactive.ditp.go.th

โทร.  02-507-7783 หรือ 7786

ติดต่อกัน
ทางเพจ


