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นโยบายท่ี 6                
การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจประเทศ 
ข๎อ 4  
การสํงเสริมภาคการ
พาณิชย์ การค๎า และ
ขยายฐานการสํงออก 
ข๎อ 7.4.4  
จัดให๎มีการค๎าผําน
ชํองทางพาณิชย์ดิจิทัล 
(Digital Commerce) 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขันได๎
อยํางย่ังยืน 

   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเร่งรัดขยายการส่งออกเชิงรุก  
(Demand Driven Approach)  
    ผลส าเร็จ                        
        - ผ๎ูประกอบการได๎รับบริการผําน Thaitrade.com                   
รวม 4,060 ราย 
        - ผ๎ูประกอบการได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา รวม 
1,399 ราย 
    ผลสัมฤทธิ์ 
        - มูลคําการส่ังซ้ือรวม 2,359.06 ล๎านบาท  
(มูลคําส่ังซ้ือทันที 69.72 ล๎านบาท คาดการณ์มูลคําส่ังซ้ือ 
2,289.34 ล๎านบาท ภายใน 1 ปี) 
 
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมตลาดดิจิทัล                                                        
      ผลการให้บริการผ่าน Thaitrade.com  
       1) จ านวนสมาชิกใหมํ 4,060 ราย แบํงเป็น สมาชิก   
ผ๎ูซ้ือ 3,136 ราย และสมาชิกผ๎ูขาย 924 ราย  
       2) จ านวนผ๎ูเข๎าเย่ียมชมเว็บไซต์ (ไมํนับซ้ า) 
674,772 ราย แบํงเป็นผ๎ูเข๎าเย่ียมชมจากไทย 38.34 % 
และจากตํางประเทศ 61.66 % ท้ังนี้ การเข๎าเย่ียมชม
สูงสุดจากตํางประเทศ 3 อันดับแรก ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา
อินเดีย และบังคลาเทศ ตามล าดับ  
        3) การจับคํูธุรกิจ (Business Matching) จ านวน       
335 คํู จาก 35 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย ศรีลังกา 
โปแลนด์ สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ และเกาหลี เป็นต๎น คาดการณ์

328,182,736.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กรมส่งเสริม

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

แบบรายงาน รบ. 1 
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มูลคําการซ้ือขายผํานกิจกรรม Business Matching 
166.11 ล๎านบาท    
        4) ความต๎องการซ้ือผํานระบบ Buying request 
จ านวน 3,595 รายการ สร๎างมูลคําซ้ือขาย (ท่ีมีหลักฐาน 
การซ้ือขาย) 289.66 ล๎านบาท  
กลยุทธ์ท่ี 2 เจาะ Niche Market 
        1) จัดจ าหนํายสินค๎าผ๎ูสูงอายุ / สินค๎าสัตว์เล้ียง / 
สินค๎า Metroman ในงานแสดงสินค๎าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหมํ 
(Style 2017) มีผ๎ูประกอบการเข๎ารํวมงาน 66 ราย คิดเป็น
มูลคําการส่ังซ้ือทันที 1.65 ล๎านบาท มูลคําคาดการณ์ส่ังซ้ือ
ภายใน 1 ปี 56.97 ล๎านบาท   

2) โครงการสินค๎าส าหรับสัตว์เล้ียงปีท่ี 4 (Pet Parade) 
ณ ประเทศเกาหลีใต๎ (15 ธ.ค.60) ผ๎ูประกอบการเข๎ารํวม 
15 ราย มูลคําคาดการณ์ส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 11.39 ล๎านบาท 

3) การเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า BioFach 2018 (14-
17 ก.พ.61) ณ เมืองเนิร์นแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
มีผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวมงาน 22 ราย มูลคําการส่ังซ้ือ
ทันที 13.32 ล๎านบาท และมูลคําการส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 
185.34 ล๎านบาท  

�4) การเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า Natural Product 
Expo West 2018 (7-12 มี.ค.61) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวมงาน 13 ราย 
มูลคําการส่ังซ้ือทันที 2.08 ล๎านบาท และมูลคําการส่ังซ้ือ
ภายใน 1 ปี 25.01 ล๎านบาท 
กลยุทธ์ท่ี 3 Strategic Partnership  

1) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ขณะด ารงต าแหนํง
รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงพาณิชย์ น าคณะผ๎ูแทน คน.  
พค. และ สค. เดินทางเยือนเขตปกครองตนเองกวํางซีจ๎วง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (14-16 ต.ค.60) โดยได๎พบหารือ
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กับรองประธานเขตปกครองตนเองกวํางซีจ๎วง และ                   
รองผ๎ูอ านวยการคณะกรรมการบริหารเขตคลังสินค๎าทัณฑ์บน
ทําเรือชินโจว รวมถึงศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมจีน-
ไทย ณ เมืองฉงจั่ว และดํานเมืองผิงเสียง และโครงการ 
China-ASEAN Pingxiang Fruit City เพ่ือขยายตลาดการค๎า
และการลงทุนระหวํางสองประเทศให๎เพ่ิมข้ึน  

2) คณะผ๎ูแทนสมาคม Guangzhou Baima 
Chamber of commerce สาธารณรัฐประชาชนจีน เข๎าพบ
รอง อธ.สค. (นายสมเด็จ สุสมบูรณ์) ณ งานแสดงสินค๎า 
Style (18 ต.ค.60) เพ่ือรับทราบข๎อมูลความเป็นไปได๎ใน 
การขยายฐานการผลิตสินค๎าเส้ือผ๎า/ส่ิงทอ ในไทย และ 
ส ารวจตลาดเส้ือผ๎าแฟช่ันระดับกลาง-สูง  

3) คณะผ๎ูบริหาร CCPIT มณฑลเจ๎อเจียง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน น าโดย Mr. Xu Yong รองประธาน CCPIT 
มณฑลเจ๎อเจียงเข๎าพบรอง อธ.สค. (นายสมเด็จ สุสมบูรณ์)  
ณ งานแสดงสินค๎า Style (18 ต.ค.60) เพ่ือขยายความ
รํวมมือในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการค๎า การลงทุนระหวํางกัน 
โดยเฉพาะการเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า BIG + BIH ท่ีจะจัดข้ึน
ในเดือนเมษายน 2561  

4) รองประธานสภาสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ 
(CCPIT) ประจ ามณฑลยูนนาน พร๎อมคณะ เข๎าเย่ียมคารวะ
และหารือผ๎ูบริหารกรมฯ (31 ต.ค. 60) เพ่ือน าเสนอแผน 
การจัดงานแสดงสินค๎า Lancang-Mekong Cooperation 
Expo และงานเสวนาท่ีเก่ียวข๎อง  

5) จัดคณะผ๎ูแทนระดับสูง (ผ๎ูชํวยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงพาณิชย์) เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา (1–8 พ.ย.
60) เพ่ือเข๎ารํวมโครงการสํงเสริมธุรกิจบันเทิง ในงาน 
American Film Market 2017 (Thai Night) พบหารือ
ผ๎ูประกอบการรายใหญํ และหนํวยงานด๎าน Startups & 
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Innovation ดังนี้  
            5.1) งาน American Film Market 2017 มี
ผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวมงาน จ านวน 8 ราย  
            5.2) ขยายเครือขํายธุรกิจ สินค๎าอาหาร 
ร๎านอาหาร Thai Select ข๎าวหอมมะลิของไทยในภูมิภาค 
อเมริกาและแถบแคริเบียน 
            5.3) การพบหารือหนํวยงานด๎าน Startups & 
Innovation 
                5.3.1) สร๎างเครือขํายกับบริษัทช้ันน าด๎าน 
Startups ในสหรัฐอเมริกา เชํน The Cidar-Sinai 
Accelerator, Plug & Play Global Accelerator และ  
SAP Apphaus 

        5.3.2) ตํอยอดการพัฒนาด๎าน Startups & 
Innovation กับ บริษัท Google Inc. 

6) คณะรองอธิบดีกรมพาณิชย์ มณฑลซานซี เข๎าเย่ียม
คารวะและพบหารือผ๎ูบริหารกรมฯ (16  พ.ย. 60) ผลการ
หารือสรุปได๎ดังนี้ 

6.1) ฝ่ายไทยแนะน ากรมฯ และน าเสนอแผนการ
จัดงานแสดงสินค๎าในไทย ปี 2561 ซ่ึงฝ่ายจีนพิจารณาแล๎ว 
มีความสนใจเข๎ารํวมงานฯ โดยเฉพาะงาน Thailand Auto 
Parts & Accessories 2018 (TAPA 2018) และ Thaifex-
World of Food Asia 2018 (Thaifex 2018)  

6.2) ฝ่ายไทยน าเสนอแนวทางความรํวมมือ
ระหวํางกันในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์สินค๎าไทยใน
มณฑลซานซี (Instore Promotion ) รํวมกับห๎างสรรพสินค๎า
ช้ันน าเมืองไทํหยวน เมืองเอกของมณฑลซานซี ฝ่ายจีนมี 
ความสนใจเข๎ารํวมโครงการและสอบถามรูปแบบของ             
การจัดงานฯ รวมถึงแนะน ารายช่ือห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํ
ในเมืองไทํหยวนท่ีคาดวําจะเข๎ารํวมโครงการได๎  
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6.3) จากนโยบายการสํงเสริมการลงทุนใน
ตํางประเทศของจีน และนโยบายการผลักดัน “โครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC” ของไทย 
ฝ่ายจีนแจ๎งวํา ปัจจุบันผ๎ูประกอบการมณฑลซานซีเร่ิมหา
ข๎อมูลการลงทุนในพ้ืนท่ีดังกลําวมากข้ึน และเช่ือวํานโยบาย
ไทย-จีนท่ีสอดคล๎องกันจะน ามาซ่ึงความรํวมมือด๎านการค๎า 
การลงทุนท่ีมากข้ึน และมีโอกาสพัฒนาอยํางตํอเนื่องตํอไป 
ในอนาคต 

6.4) ฝ่ายจีนแจ๎งวํา ปัจจุบันมณฑลซานซีต๎องการ
สํงเสริมความรํวมมือด๎านการค๎าสินค๎าผลไม๎ โดยเฉพาะ
แอปเปิล สาล่ี พีช และพุทราจีน ซ่ึงอาจมีความรํวมมือกันได๎
ในอนาคต  

7) คณะผ๎ูบริหารระดับสูงสาธารณรัฐประชาชนจีน เข๎า
เย่ียมคารวะและหารือ ผช.รมว.พณ. พร๎อมด๎วยผ๎ูแทนกรม 
สค. จร. และ คต. (22 พ.ย.60) โดยสาระส าคัญของการ
หารือเก่ียวข๎องกับ (1) วาระครบรอบ 15 ปี การจัดต้ัง
ห๎ุนสํวนยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน และงานแสดงสินค๎า 
CAEXPO คร้ังท่ี 15 ในปี 2561 (2) นโยบาย Belt and 
Road Initiative และความเช่ือมโยงระหวํางจีนและภูมิภาค
อาเซียน (การสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ทางบก และทางเรือ) 
(3) การรํวมสนับสนุนให๎ผ๎ูประกอบการจีนและไทยเข๎าไปใช๎
ประโยชน์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจีน-ไทย ณ เมืองฉงจั่ว   
เขตปกครองตนเองกวํางซีจ๎วง และเขต EEC ของไทย และ 
(4) การแลกเปล่ียนแนวคิดในการสํงออกสินค๎าเกษตรของ
ไทย (ผลไม๎/ seafood) 

8) กระทรวงฯ มอบหมายให๎ อธ.สค. รํวมเดินทาง
พร๎อมคณะภาคเอกชน และนักวิชาการในนามหอการค๎า
จังหวัดเชียงใหมํ เยือนเขตปกครองตนเองกวํางซีจ๎วง (10- 
14 ธ.ค. 60) ดังนี้ (1) การเข๎ารํวมพิธีเปิดงาน China-
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Vietnam Border Tourism Festival คร้ังท่ี 25                
(2) การเข๎ารํวมพิธีเปิดศูนย์รับและกระจายผลไม๎น าเข๎าจาก
อาเซียน อยํางครบวงจร China-ASEAN Pingxiang Fruit 
City (3) การรํวมกลําวปาฐกถาพิเศษในงานประชุมสุดยอด
ตลาดผลไม๎จีน-อาเซียน (4) การส ารวจดํานผํูจ๎าย ดํานโหยํว             
อ้ีกวาน และดํานนํงหวาย ในอ าเภอผิงเสียง (5) การเย่ียมชม
ทําเรือ ชินโจว ณ เมืองชินโจว ซ่ึงคณะฝ่ายไทย ได๎แลกเปล่ียน
ข๎อคิดเห็น รวมท้ังรับทราบข๎อมูลเก่ียวกับชํองทางการน าเข๎า
สินค๎าผํานทางเขตฯ กวํางซีจ๎วง ซ่ึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ตาม
แนวนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน 
กลยุทธ์ท่ี 4 City Focus 
      1) โครงการเจาะตลาดเจ็ดสาวน๎อย (B2B รัฐอัสสัมและ
ส ารวจเส๎นทางรัฐมณีปุระ) ณ เมืองกูวาฮาตี รัฐอัสสัม และ
เมืองอิมฟาล รัฐมณีปุระ สาธารณรัฐอินเดีย (21-26 ธ.ค. 
60) จัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี 3 และเป็นการส ารวจเส๎นทาง AH1 
คร้ังท่ี 2 เพ่ือผลักดันให๎ผ๎ูประกอบการไทยได๎ตระหนักและ
เล็งเห็นถึงโอกาสลํูทางในการด าเนินธุรกิจการค๎าการลงทุนใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย คาดวําจะมีมูลคํา
การส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 1.65 ล๎านบาท 
       2) โครงการ Top Thai Brands 2018 พนมเปญ, 
กัมพูชา (1–4 ก.พ. 61) ผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม 219 
ราย มีมูลคําการส่ังซ้ือทันที 27.50 ล๎านบาท และมูลคําการ
ส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 1,910 ล๎านบาท รวม 1,938 ล๎านบาท 
        3) โครงการ Top Thai Brands 2018 เวียงจันทน์, 
สปป.ลาว (7–11 มี.ค. 61) ผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม 99 
ราย มีมูลคําการส่ังซ้ือทันที 6.45 ล๎านบาท และมูลคําการ
ส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 23.54 ล๎านบาท  
        4) โครงการ Mini Thailand Week 2018 �มะนิลา, 
ฟิลิปปินส์ (1–4 มี.ค. 61) ผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม 66 
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ราย มีมูลคําการส่ังซ้ือทันที 14.88 ล๎านบาท และมูลคํา             
การส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 60.46 ล๎านบาท  
�        5) โครงการ Mini Thailand Week 2018 �ไฮฟอง, 
เวียดนาม (15–18 มี.ค. 61) ผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม 50 
ราย มีมูลคําการส่ังซ้ือทันที 3.84 ล๎านบาท และมูลคํา             
การส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 14.98 ล๎านบาท 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมธุรกิจบริการ  
(Trade in Services Promotion) 
    ผลส าเร็จ 
        - ผ๎ูประกอบการได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา                     
รวม 323 ราย  
        - จับคํูเจรจาธุรกิจ จ านวน 1,550 คํู  
    ผลสัมฤทธิ์ 
        - มูลคําการส่ังซ้ือรวม 1,178.91 ล๎านบาท  
(มูลคําส่ังซ้ือทันที 393.95 ล๎านบาท คาดการณ์มูลคําส่ังซ้ือ 
784.96 ล๎านบาท ภายใน 1 ปี) 
 
กลุ่มธุรกิจบริการท่ี 1 Creative / Digital Content  
        1) เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า MIPCOM 2017                   
ณ ประเทศฝร่ังเศส (16–19 ต.ค.60) มีผ๎ูประกอบการไทย
เข๎ารํวม 9 ราย มูลคําส่ังซ้ือทันที 4.87 ล๎านบาท มูลคํา
คาดการณ์ภายใน 1 ปี 85.99 ล๎านบาท 
        2) จัดกิจกรรม Business Matching ในงานแสดง
สินค๎า American Film Market & Conference                      
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (1–8 พ.ย.60) ผู้ประกอบการไทย
เข้าร่วม 8 ราย เกิดการจับคู่เจรจาการค้า 251 คร้ัง มูลค่า
การส่ังซ้ือทันที 378 ล้านบาท มูลค่าการส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 
232 ล้านบาท  
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        3) จัดกิจกรรม Thai Night (2 พ.ย.60) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในชํวงงานแสดงสินค๎า American Film 
Market & Conference โดยทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตน- 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน  
        4) เข๎าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ Taipei Golden 
Horse Film Festival เป็นคร้ังท่ี 3 (3-24 พ.ย.60)                 
น าภาพยนตร์ไทยเข้าฉาย จ านวน 1 เร่ือง คือ “มะลิลา”                
มีส่ือมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน จ านวน 16 ราย               
ท้ังนี้ ภาพยนตร์เร่ืองมะลิลา ได้รับรางวัลภาพยนตร์                 
ยอดเย่ียมจาก NETPAC (Network for Promotion of 
Asia Cinema) ซ่ึงจัดร่วมกับงาน Taipei Golden Horse  
        5) เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า Siggraph Asia 2017  
(27-30 พ.ย.60) โดยน าผู้ประกอบการไทยจัดกิจกรรม
เจรจาการค๎าในลักษณะ Thailand Pavilion  มี
ผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม 8 ราย เกิดการจับคํูเจรจาการค๎า 
51 คร้ัง มูลคําการเจรจาการค๎าภายใน 1 ปี ประมาณ 105 
ล๎านบาท 
        6) เข๎าร่วมงาน Asian Animation Summit 2017 
(28 พ.ย.-1 ธ.ค.60) ณ ประเทศออสเตรเลีย                               
มีผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม 3 ราย เกิดมูลคําการเจรจา
การค๎าภายใน 1 ปี 115.22 ล๎านบาท และมีผ๎ูเข๎ารํวม
กิจกรรมจับคํูทางธุรกิจท้ังไทยและตํางชาติรวม 255 ราย 
        7) โครงการสร๎างเครือขํายทางธุรกิจระหวําง
ผ๎ูประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์สารคดีของไทยกับ
ตํางประเทศในงาน Asian Side of the Doc คร้ังท่ี 2            
(30 ม.ค.-2 ก.พ.61) ณ โรงแรม Centara Grand 
กรุงเทพฯ มีผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม 9 บริษัท มีการจับคํู
เจรจาการค๎า 164 คํู มีมูลคําการซ้ือขายภายใน 1 ปี 
30.30 ล๎านบาท 
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กลุ่มธุรกิจบริการท่ี 2 Institutional Services and 
Trade Supporting Services 
        1) เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า Frankfurt Book Fair 
2017 ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (11-15 ต.ค.
60) ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 13 ราย มูลค่าคาดการณ์
ภายใน 1 ปี 5.066 ล้านบาท 
        2) จัดคณะผ๎ูแทนการค๎าธุรกิจบริหารการจัดงาน 
(Event Business) เยือนกรุงพนมเปญ และ เมืองเสียมเรียบ 
ประเทศกัมพูชา (20-24 พ.ย.60)  มีผ๎ูประกอบการไทย
เข๎ารํวม 12 ราย ผ๎ูประกอบการกัมพูชาเข๎ารํวม 131 ราย 
เกิดจับคํูเจรจาการค๎า 131 คร้ัง มีมูลคําการเจรจาการค๎า
ภายใน 1 ปี ประมาณ 2.48 ล๎านบาท มีการตกลงเป็น 
Partner 7-8 ราย 
        3) งานแสดงสินค๎า Taipei International Book 
Exhibition (TIBE) 2018 (6-11 ก.พ. 61) มีผ๎ูประกอบการ
ไทยเข๎ารํวม 16 ราย และ 1 สมาคมผ๎ูจัดพิมพ์และ                     
ผ๎ูจ าหนํายหนังสือแหํงประเทศไทย เกิดการจับคํูเจรจาการค๎า 
58 คร้ัง มีมูลคําการส่ังซ้ือทันที 32,700 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 0.981 ล๎านบาท  
กลุ่มธุรกิจบริการท่ี 3 Logistics  
        1) จัดคณะผ๎ูแทนการค๎าเยือนมาเลเซีย และ                 
เข๎ารํวมงาน FIATA World Congress 2017 (4–8 ต.ค.60)    
มีผ๎ูประกอบการเข๎ารํวม 16 ราย เกิดการจับคํูเจรจาการค๎า 
146 คํู ไมํสามารถประเมินมลูคําได๎ทันทีเนื่องจากคํูเจรจา
ธุรกิจต๎องใช๎ระยะเวลาในการตัดสินใจ  
        2) จัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้า             
ในงานแสดงสินค๎าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหมํ (Style 2017)                 
(17-21 ต.ค.60) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม                   
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ มีผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์
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ให้บริการ จ านวน 19 ราย และผู้ประกอบการท่ีสนใจ                
จะส่งออก เข้าใช้บริการ จ านวน 122 ราย เกิดการจับคู่
เจรจาการค้ารวม 146 คู่ มีมูลค่าการส่ังซ้ือทันที 0.80 
ล๎านบาท มูลค่าการส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 3.18 ล้านบาท 
กลุ่มธุรกิจบริการท่ี 4  Wellness & Medical Services  
       1) เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า Cosmoprof Asia 2017 
ณ เขตปกครองพิเศษฮํองกง (15–17 พ.ย.60)                         
มีผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม 43 ราย มูลคําการส่ังซ้ือทันที 
5.75 ล๎านบาท มูลคําการส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 49.44               
ล๎านบาท สินค๎าท่ีได๎รับความสนใจ ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์สปา 
ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากสมุนไพรไทย หมอนสมุนไพร เป็นต๎น 
        2) จัดคณะผ๎ูแทนการค๎าสินค๎าสมุนไพรไทยเจรจา
การค๎าท่ีประเทศสิงคโปร์ (6-10 ธ.ค.60) มีผ๎ูประกอบการ
ไทยเข๎ารํวม 25 ราย (อาหารและเคร่ืองด่ืม 10 ราย และ
สินค๎าสุขภาพและความงาม 15 ราย) นักธุรกิจตํางชาติ           
รํวมเจรจาการค๎า 90 ราย เกิดการจับคํูเจรจาการค๎า 153 
คร้ัง มูลคําการส่ังซ้ือรวม 156.69 ล๎านบาท แบํงเป็นมูลคํา             
การส่ังซ้ือทันที 0.41 ล๎านบาท มูลคําการส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 
156.28 ล๎านบาท 
        3) สํงเสริมการขายรํวมกับซุปเปอร์มาร์เก็ตริมปิง ณ  
นครเวียงจันทน์ สสป. ลาว และบริษัทวิวมอลล์ สาขา
เวียงจันทน์ สปป.ลาว (2-4 ก.พ.61) มีผ๎ูประกอบการไทย
เข๎ารํวมจ านวน 40 บริษัท มูลคําการส่ังซ้ือทันที 2.62 ล๎าน
บาท สินค๎าท่ีได๎รับความนิยมได๎แกํ สบํูสมุนไพร แชมพู
สมุนไพรและอาหาร 
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ผู้รับผิดชอบ วันที่ สาระส าคัญ 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ 
(Clusters Promotion) 
ผลส าเร็จ 
    - ผ๎ูประกอบการได๎รับการสํงเสริมไปขยายตลาด                     
รวม 2,019 ราย  
ผลสัมฤทธิ์ 
    - มูลคําการส่ังซ้ือรวม 76,575.68 ล๎านบาท  
(มูลคําส่ังซ้ือทันที 8,046.88 ล๎านบาท คาดการณ์มูลคํา
ส่ังซ้ือ 68,528.80 ล๎านบาท ภายใน 1 ปี) 
 
กลุ่มท่ี 1 อัญมณี และเคร่ืองประดับ 
       1) งานแสดงสินค๎าอัญมณีและเคร่ืองประดับ Bangkok 
Gems and Jewelry Fair (21–25 ก.พ. 61) มี ผ๎ูประกอบการ 
เข๎ารํวม 747 ราย มีมูลคําการส่ังซ้ือทันที 610.35 ล๎านบาท 
และคาดการณ์มูลคําส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 1,395.57 ล๎านบาท 
รวมมีมูลคํา 2,005.91 ล๎านบาท 
กลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมหนัก 
�        1) งานแสดงสินค๎า AAPEX 2017 (31 ต.ค.-2 พ.ย.
60) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผ๎ูประกอบการเข๎ารํวม    
19 ราย มูลคําการส่ังซ้ือทันที 2.14 ล๎านบาท มูลคํา     
การส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 287.74 ล๎านบาท  
        2) งานแสดงสินค๎า MEDICA 2017 (13–16 พ.ย.
60) ณ ประเทศเยอรมนี มีผ๎ูประกอบการเข๎ารํวม 13 ราย 
มูลคําการส่ังซ้ือทันที 8.58 ล๎านบาท มูลคําการส่ังซ้ือภายใน 
1 ปี 648.29 ล๎านบาท 
        3) งานแสดงสินค๎า THE BIG 5 SHOW 2017                 
(25–27 พ.ย.60) ณ ประเทศสหรัฐอาหารับเอมิเรสต์                 
มีผ๎ูประกอบการเข๎ารํวม 25 ราย มูลคําการส่ังซ้ือทันที  
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1.98 ล๎านบาท มูลคําการส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 82.43 ล๎าน
บาท 
        3) จัดกิจกรรมจับคํูเจรจาการค๎าในงานมหกรรม 
แทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย (Thailand Tractor 
& Agri-Machinery Show : THAITAM 2017) (7-9 ธ.ค.
60) มีผ๎ูประกอบการเข๎ารํวม 56 ราย มีมูลคําการเจรจา
การค๎าทันที 4.08 ล๎านบาท มูลคําคาดการณ์เจรจาการค๎า
ภายใน 1 ปี 175 ล๎านบาท 
        4) คณะผ๎ูแทนการค๎าช้ินสํวนยานยนต์ไปเจรจาการค๎า 
ท่ีนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (7-10 ก.พ.61) มี
ผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม 18 ราย มีมูลคําการส่ัง ซ้ือทันที 
0.4 ล๎านบาท และคาดการณ์มูลคําการส่ังซ้ือใน 1 ปี 54.37 
ล๎านบาท 
         5) งานแสดงสินค๎า India Wood 2018 ณ เมือง             
บังกาลอร์ ประเทศอินเดีย (8–12 มี.ค.61) มีผ๎ูประกอบการ
ไทยเข๎ารํวม 10 ราย มูลคําการส่ังซ้ือทันที 3.20 ล๎านบาท 
มูลคําคาดการณ์ส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 16.00 ล๎านบาท รวม
ท้ังส้ิน 19.20 ล๎านบาท 
กลุ่มท่ี 3 ไลฟ์สไตล์    
       1) งานแสดงสินค๎า Intertextile Shanghai  
Apparel Fabrics 2017 ณ ประเทศจีน (11-13 ต.ค.60)             
มีผ๎ูประกอบการเข๎ารํวมงาน 16 ราย มูลคําการส่ังซ้ือทันที 
15.51 ล๎านบาท มูลคําการส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 52.02   
ล๎านบาท   
        2) งานแสดงสินค๎าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหมํ (STYLE 
2017) (17-21 ต.ค.60) ณ ศูนย์นิทรรศการและ                    
การประชุมไบเทค บางนา โดยรวม 3 งานเทรดแฟร์
ระดับประเทศเข๎าไว๎ด๎วยกันในงานเดียว คือ (1) งานแสดง
สินค๎าแฟช่ันและงานแสดงสินค๎าเคร่ืองหนัง (Bangkok 
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International Fashion Fair and Bangkok 
International Leather Fair: BIFF&BIL) (2) งานแสดง
สินค๎าของขวัญและงานแสดงสินค๎าของใช๎ในบ๎าน (Bangkok 
International Gift Fair and Bangkok International 
Houseware Fair: BIG+BIH) และ (3) งานแสดงสินค๎า
เฟอร์นิเจอร์ (Thailand International Furniture Fair: 
TIFF) ท้ังนี้ มีผ๎ูประกอบการเข๎ารํวมงาน 479 ราย มูลคํา 
การส่ังซ้ือทันที 168.81 ล๎านบาท มูลคําคาดการณ์ส่ังซ้ือ
ภายใน 1 ปี 3,322.01 ล๎านบาท มีผ๎ูเข๎ารํวมชมงานฯ 
ท้ังส้ิน 51,980 คน 
        3) งานแสดงสินค๎า TEXWORLD (SPRING/SUMMER) 
2018 ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส (11-14 ก.พ.61) มี
ผ๎ูประกอบการเข๎ารํวมงาน 12 ราย มูลคําการส่ังซ้ือทันที
85.68 ล๎านบาท มูลคําคาดการณ์ส่ังซ้ือภายใน 1ปี666.07 
ล๎านบาท 
        4) งานแสดงสินค๎า ASIA PACIFIC LEATHER FAIR / 
APLF 2018 ณ ฮํองกง ประเทศจีน (14-16 มี.ค.61) มี
ผ๎ูประกอบการเข๎ารํวมงาน 24 ราย มูลคําการส่ังซ้ือทันที
44.32 ล๎านบาท มูลคําคาดการณ์ส่ังซ้ือภายใน 1ปี
239.32 ล๎านบาท  
กลุ่มท่ี 4 เกษตรและอาหาร 
       1) เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า Anuga 2017 (7-11 ต.ค.
60)  ณ ประเทศเยอรมนี มีผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม 139 
ราย มีมูลคําการส่ังซ้ือทันที 409.80 ล๎านบาท มูลคําส่ังซ้ือ
ภายใน 1 ปี 7,243.65 ล๎านบาท สินค๎าท่ีได๎รับความสนใจ 
ได๎แกํ ว๎ุนเส๎น สับปะรดกระป๋อง ข๎าวโพดหวานกระป๋อง             
น้ ามะพร๎าว และอาหาร Organic 
        2) โครงการจับคํูธุรกิจสินค๎าข๎าวและผลิตภัณฑ์จาก
ข๎าวเพ่ือเรํงรัดการสํงออก (30 ต.ค.-2 พ.ย. 60) ณ โรงแรม
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เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเชิญผ๎ูน าเข๎า/ผ๎ูซ้ือ
ท่ีมีศักยภาพ เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือเข๎ารํวมเจรจา
การค๎าและเย่ียมชมโรงสีข๎าว มีผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม
เจรจาการค๎า จ านวน 100 บริษัท ผ๎ูประกอบการตํางชาติ
เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 133 บริษัท มีมูลคําการส่ังซ้ือ
ทันที 4,071.90 ล๎านบาท มูลคําส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 
30,000.00 ล๎านบาท 
        3) จัดคณะผ๎ูแทนการค๎า Functional Food ไป
เจรจาการค๎า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาผํานเครือขํายของ 
Regional Advisor ภูมิภาคอเมริกา (1-11พ.ย.60) มี
ผ๎ูประกอบการไทยเข๎ารํวม 6 ราย มีมูลคําการส่ังซ้ือภายใน 
1 ปี 37.82 ล๎านบาท สินค๎าท่ีได๎รับความสนใจ อาทิ                 
ผลไม๎อบแห๎งปรุงรส ขนมขบเค้ียวจากกล๎วยและเผือกหอม 
ทองม๎วนจากข๎าวหอมมะลิสอดไส๎ช็อคโกแลต และ                          
น้ ามะพร๎าวผสมช็อคโกแลต เป็นต๎น 
�        4) เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า FOODEX JAPAN 2018 
ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น (6-9 มี.ค.61) มีผ๎ูประกอบการ
ไทยเข๎ารํวม 50 ราย มีมูลคําการส่ังซ้ือทันที 3.72 ล๎าน
บาท มูลคําส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 380.18 ล๎านบาท สินค๎าท่ี
ได๎รับความสนใจได๎แกํ ซอสปรุงรส เคร่ืองแกง กะทิ น้ ามันร า
ข๎าว ผัก/ผลไม๎กระป๋อง ผัก/ผลไม๎อบแห๎ง และอาหารพร๎อม
รับประทาน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาผู้ประกอบการ 
Capacity Building Strategy                                 
ผลส าเร็จ 
    - ผ๎ูประกอบการได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา                     
รวม 55,597 ราย  
ผลสัมฤทธิ์ 
    - มูลคําการส่ังซ้ือรวม 48.03 ล๎านบาท  
(มูลคําส่ังซ้ือทันที 6.72 ล๎านบาท คาดการณ์มูลคําส่ังซ้ือ 
41.31 ล๎านบาท ภายใน 1 ปี) 

 
กลยุทธ์ท่ี 1 Creative Thailand : Brand & 
Designer’s Capacity Building  
       1) จัดนิทรรศการภายในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์
รูปแบบใหม่ (Style 2017) (17–21 ต.ค.60)                   
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค ประกอบด้วย 
            1.1) โครงการสํงเสริมนักออกแบบไทยสํูตลาดโลก 
ปี 2561 (Designers Room/Talent Thai Promotion) 
มีมูลคําการส่ังซ้ือทันที 4.06 ล๎านบาท และคาดการณ์มูลคํา
การส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 26.78 ล๎านบาท 
            1.2) โครงการแบรนด์สินค๎าและธุรกิจสร๎างสรรค์ 
สํูสากล ปี 2561 พัฒนาและสํงเสริมสินค๎านวัตกรรมและ
สินค๎าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมสํูตลาดสากล (T–Style) 
มูลคําการส่ังซ้ือทันที 0.43 ล๎านบาท  
            1.3) โครงการสินค๎าไทยท่ีมีการออกแบบดี                   
ปี 2560 Design Excellence Award 2017 (DEMark) 
จ านวน 53 รายการ เพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลงาน              
ให๎เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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        2) น านักออกแบบเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า Bangkok 
Gems & Jewelry Fair 2018 ระหวํางวันท่ี 21-25 ก.พ. 
61 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี้ ประกอบด๎วย  
            2.1) การพัฒนานักออกแบบ โดยน านักออกแบบ
เข๎ารํวมงานฯ จ านวน 23 ราย เกิดมูลคําการส่ังซ้ือทันที 
1.43 ล๎านบาท และคาดการณ์การส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 9.53 
ล๎านบาท 
            2.2) การสํงเสริมนวัตกรรมและการค๎า โดยน านัก
ออกแบบเข๎ารํวมงานฯ จ านวน 40 ราย เกิดมูลคําการส่ังซ้ือ
ทันที 0.8 ล๎านบาท และคาดการณ์การส่ังซ้ือภายใน 1 ปี 
5.0 ล๎านบาท 
        3) โครงการ ASEAN Design Selection 2018 (Part 
of Good Design Award) (10 ม.ค.61) จัดกิจกรรมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข๎อ Innovation of Product 
รํวมกับหนํวยงาน ASEAN Japan Center (AJC) และ
หนํวยงาน Japan Institution of Design Promotion 
(JDP) จัดข้ึนในวันท่ี 20 ม.ค.61 เวลา 09.15- 12.30 น.                
ณ กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ รัชดาภิเษก มี
ผ๎ูเข๎ารํวม 46 ราย 
        4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานต๎นแบบ (Co-Brand) 
เมื่อวันท่ี 6 ก.พ. 61 เพ่ือทดลองตลาดแนวใหมํ  Pop Up 
Store (FUZE)  โดยมีความเช่ือมโยงกับโครงการ Talent 
Thai & Design’s Room 
        5) จัดกิจกรรมสํงเสริมตราสัญลักษณ์ Thailand 
Trust Mark (T Mark Festival) ระหวํางวันท่ี 14–18
มี.ค.61 ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ า กิจกรรมประกอบด๎วย (1) 
การจัดแสดงนิทรรศการ T Mark และรายละเอียดเก่ียวกับ
ตรา T Mark (2) การจัดแสดงสินค๎าคุณภาพท่ีได๎รับตรา                 
T Mark จ านวน 30 คูหา (3) กิจกรรม Heart-made 
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Quality Workshop เพ่ือสร๎างการรับร๎ูเก่ียวกับตรา T Mark  
มีผ๎ูประกอบการเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 229 ราย  
        6) จัดสัมมนาเสริมสร๎างองค์ความร๎ูในการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมในตลาดจีน (Over The Great Wall) เมื่อวันท่ี 
15 มี.ค.61 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ า ผ๎ูสนใจ
เข๎ารํวมสัมมนา จ านวน 259 ราย 
 กลยุทธ์ท่ี 2 New Economy Academy  
       1) ด าเนินการจัดต้ังสถาบันพัฒนาผ๎ูประกอบการ
การค๎ายุคใหมํ (NEA) เมื่อวันท่ี ๒๖ ม.ค.๖๐ โดยมีจ านวน
ผ๎ูเข๎ารํวมในสํวนของการเข๎าฟังการอบรม/สัมมนา และการ
ใช๎ระบบออนไลน์ ดังนี้ 
  ๑.1) ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 
- มีนาคม 2561) สถาบัน NEA ได๎พัฒนาศักยภาพ
ผ๎ูประกอบการไปแล๎ว ท้ังส้ิน ๕5,00๐ ราย       
  1.๒) เฟสบุ๏คของสถาบัน NEA ต้ังแตํวันท่ี 1 
ตุลาคม 2560 - 25 มีนาคม 2561 มีผ๎ูเข๎าชมเข๎าถึงโพสต์ 
จ านวน 605,880 คน ยอดผ๎ูกดไลค์เพจ จ านวน 19,728 
คน และยอดผ๎ูติดตามเพจ จ านวน 20,823 คน 

1.๓) เว็บไซต์ของสถาบัน NEA มียอดผ๎ูเข๎าชม 
92,834 คน มี page view 419,121 คร้ัง โดยมีประเทศ
ท่ีเข๎ามาชมมากท่ีสุด 5 ประเทศ ได๎แกํ ไทย สหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย   

2) ด าเนินการจัดท าหลักสูตรเพ่ือใช๎ในการพัฒนา
ผ๎ูประกอบการ โดยสามารถแบํงได๎ ๕ หลักสูตร ดังนี้ 

2.๑) หลักสูตร NEW ECONOMY AMPLIFIER 
เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎ความร๎ูและสร๎างความช านาญ ใน
ด๎านเทคนิควิธีการถํายทอด ส าหรับผ๎ูท่ีจะต๎องน าองค์ความร๎ู
ไปกระจายตํอกับบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป 
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2.๒) หลักสูตร NEW ECONOMY 
FOUNDATIONเพ่ือเตรียมความพร๎อมส าหรับผ๎ูประกอบการ
ใหมํ หรือผ๎ูท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจ เป็นหลักสูตรท่ีจะสร๎าง
ผ๎ูประกอบการใหมํให๎มีศักยภาพ ซ่ึงเน๎นตลาดในประเทศ 

2.๓) หลักสูตร NEW ECONOMY DRIVER เพ่ือ
การฝึกอบรมส าหรับผ๎ูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม (SMEs) ในการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถทางการแขํงขัน ให๎สามารถแขํงขันได๎ในตลาด
การค๎าท้ังในและตํางประเทศ (Local to Global)  

2.๔) หลักสูตร IT for SMEs เพ่ือเสริมสร๎างองค์
ความร๎ูด๎าน IT ให๎กับผ๎ูประกอบการ SME ในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เป้าหมายของหลักสูตร คือ การติดอาวุธให๎กับ
ผ๎ูประกอบการ SME ด๎วยทักษะด๎าน E-business เชํน                   
E-leadership รวมไปถึงความเข๎าใจในธุรกิจและ
กระบวนการตํางๆ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาตํอยอด
สมรรถภาพของธุรกิจ SMEs  

2.๕) หลักสูตร NEW ECONOMY CONNECTOR
เพ่ือเป็นเวทีส าหรับผ๎ูบริหารช้ันน าท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการแลกเปล่ียนการเรียนร๎ู ส าหรับการสร๎างเครือขําย
ธุรกิจท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

3) ด าเนินการจัดต้ังศูนย์ Business Solution 
Center โดยจัดต้ัง ณ ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหมํ 
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว และได๎เปิดบริการเพ่ือให๎ข๎อมูล                   
การพัฒนาผ๎ูประกอบการและสํงเสริมการค๎าในรูปแบบตํางๆ 
อยํางครบวงจร 

4) ด าเนินการเพ่ือพัฒนาผ๎ูประกอบการไทยในทุก
ระดับ ให๎สามารถด าเนินธุรกิจการค๎าในเศรษฐกิจยุคใหมํ 
โดยการสร๎างพันธมิตรความรํวมมือกับภาคีเครือขําย
หนํวยงานพัฒนาผ๎ูประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน               
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รวมท้ังส้ินจ านวน 68 หนํวยงาน และมีการลงนามข๎อตกลง
ความรํวมมือระหวํางสถาบันฯ กับภาคีเครือขํายพันธมิตร
ท้ังหมด ๑9 หนํวยงาน 

5) ด าเนินโครงการและกิจกรรมตลอดท้ังปี โดย               
มีการขยายกิจกรรมสํูระดับภูมิภาค อาทิ “โครงการ 
CREATIVE Thailand ใน 3 หัวเมืองหลัก” ได๎แกํ เชียงใหมํ 
นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช “โครงการ CLMVT 
Executive Program on New Economy (CLMVT-
EXP)” จัดข้ึนตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในกลํุม CLMVT ให๎เข๎มแข็งและเติบโตไปด๎วยกัน เพ่ือสร๎าง 
Networking ระหวํางผ๎ูน าจากภาครัฐและเอกชนช้ันน าของ
ท้ัง 5 ประเทศ มารํวมกันระดมสมอง แสวงหาแนวทาง
ความรํวมมือระหวํางกัน และสร๎างความสัมพันธ์เพ่ือสร๎าง
ความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจ เพ่ือให๎ได๎ข๎อเสนอเชิงนโยบาย 
(Policy Recommendation) ให๎กับประเทศในกลํุม และ 
“โครงการ Startup 101” พร๎อมท้ังมีการยกระดับหลักสูตร
ออนไลน์ (E-Academy) ในรูปแบบใหมํท่ีงํายตํอการเรียนร๎ู 
(โดยใช๎วีดีโอเป็นส่ือหลักในการเรียนแทนหนังสือ) นอกจากนี้
จะมีหลักสูตรส าคัญในการท าการตลาดดิจิทัล (Digital 
Marketing)  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ 
Outward Business Development Promotion 
Strategy  
 
    การด าเนินการ 
        1) บริการ DITP Call Center 1169                        
            1.1) การให๎บริการข๎อมูล/ค าปรึกษาผําน
เคาน์เตอร์ให๎ค าปรึกษาด๎านการค๎าระหวํางประเทศ (GI)                  
รัชดาและนนทบุรี 633 ราย 
            1.2) การให๎บริการข๎อมูล/ค าปรึกษาผํานสายตรง
ด๎านการค๎าระหวํางประเทศ (DITP Call Center 1169)  
9,561 ราย  
            1.3) การให๎บริการข๎อมูลผํานระบบตอบรับ
อัตโนมัติ (IVR) 7,177 ราย 
            1.4) การให๎บริการข๎อมูล/ค าปรึกษาผําน
หนํวยงานเคล่ือนท่ีให๎ค าปรึกษา (Mobile Unit) 546 ราย  
        2) ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)       
            2.1) ผ๎ูใช๎บริการออกใบรับรอง/ใบอนุญาต 
43,712 ราย  
            2.2) การออกใบรับรอง/ใบอนุญาต 122,839 
ฉบับ 

  

 
กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ 

5 เมษายน 2561 


