
1 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
FAQ - ด้านการค้าระหว่างประเทศ 

 
ค าถามที ่1 การเริ่มต้นด าเนินธุรกิจส่งออกจะต้องด าเนินการอย่างไร 
ค าตอบ การเริ่มต๎นธุรกิจสํงออก มีข้ันตอนดังนี้  
 
 
 
 
 
 
   

1. จัดตั้งกิจการ ด าเนินการจัดตั้งหนํวยธุรกิจเพ่ือประกอบการค๎าขายหรือให๎บริการ โดยสามารถ
ด าเนินการได๎ทั้งในลักษณะนิติบุคคล และไมํเป็นนิติบุคคล สามารถสืบค๎นข๎อมูลเพ่ิมเติมได๎ที่เว็บไซต์ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค๎า www.dbd.go.th สายดํวน 1570 

 

 
 

 
 
 
 

 

ขึ้นทะเบียนผู๎เสีย
ภาษ ี

 

รู๎จักสินค๎า/
บริการ 

 

จัดการด๎านพิธีการการ
สํงออก 

 

จัดตั้งกิจการ 
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1.1 นิติบุคคล คือ การจัดตั้งหนํวยธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ประกอบด๎วย 
(1) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญจดทะเบียน / ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
(2) บริษัทจ ากัด 
(3) บริษัทมหาชนจ ากัด 
(4) องค์กรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต๎กฎหมายเฉพาะ 

1.2 ไมํเป็นนิติบุคคล คือ การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ ซ่ึงประกอบด๎วย 
(1) กิจการร๎านค๎าท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ 
(2) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญไมํได๎จดทะเบียน 

 
2. ขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษี 

กรมสรรพากรมีหน๎าที่จัดเก็บภาษีจากผู๎เสียภาษีอากรทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บจึงได๎ใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บฐานข๎อมูลของผู๎เสียภาษีอากรโดย
ก าหนดให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีอากรแตํละรายมีและใช๎เลขประจ าตัวผู๎เสียภาษีอากรเพียง 1 หมายเลขสามารถสืบค๎น
ข๎อมูลเพ่ิมเติมในเว็บไซต์กรมสรรพกร http://www.rd.go.th สายดํวน 1161 ซึ่งแบํงเป็นภาษีแตํละประเภท ดังนี้ 

2.1 ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล หรือจากหนํวยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายก าหนดและมีรายได๎เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได๎ที่เกิดขึ้นในปีใด ๆ ผู๎มีรายได๎มีหน๎าที่ต๎องน าไปแสดงรายการตนเองตาม
แบบแสดงรายการภาษีท่ีก าหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป  

2.2 ภาษีเงินได๎นิติบุคคล คือ ภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว๎ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได๎
ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

2.3 จดทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม ส าหรับผู๎ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค๎าหรือให๎บริการ
เป็นปกติธุระเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี 

 
3. รู้จักสินค้า/บริการ 

ศึกษากฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออก โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร 
กฎหมายควบคุมสินค๎าขาออก ทั้งนี้สามารถสืบค๎นขั้นตอนการสํงออกรายสินค๎าได๎ที่เว็บไซต์กรมสํงเสริมการค๎า
ระหวํางประเทศ https://onestopservice.ditp.go.th/ หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข 1169  

โดยสินค๎าสํงออกแบํงได๎ 3 กลุํม ดังนี้ 
(1) สินค๎าห๎ามสํงออก / ของต๎องห๎ามน าเข๎า-สํงออก 

(1.1) สินค๎าห๎ามสํงออก ได๎แกํ ทราย  
(1.2) ของต๎องห๎าม หมายถึง ของที่มีกฎหมายก าหนดห๎ามน าเข๎ามาหรือสํงออกไปนอก

ราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห๎ามการสํงผํานด๎วย ผู๎ใดน าสินค๎าต๎องห๎ามเข๎ามาหรือสํงออกไปนอก
ราชอาณาจักรจะมีความผิดต๎องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องและเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของ
กฎหมายศุลกากรด๎วย ตัวอยํางสินค๎าต๎องห๎ามในการน าเข๎า-สํงออก มีดังนี้ 

- วัตถุลามก การน าเข๎าและสํงออกวัตถุลามก ไมํวําจะอยูํในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน 
ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถําย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุ
ลามกอ่ืน ๆ 

- สินค๎าท่ีมีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ 
- ยาเสพติดให๎โทษ 
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- เงินตรา พันธบัตร ใบส าคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลงเหรียญ
กษาปณ์ท่ีท าให๎น้ าหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผํนดิน รอยตราแผํนดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตรา
ของทางราชการอันเป็นของปลอม 

- สินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ เชํน แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผํนบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) 
แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค๎าอ่ืนใดที่ท าซ้ าหรือดัดแปลงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของผู๎อื่น 

- สินค๎าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค๎า 
(2) สินค๎า/ของต๎องก ากัด 

สินค๎าที่มีกฎหมายก าหนดวําหากจะมีการน าเข๎า-สํงออกหรือผํานราชอาณาจักรจะต๎องได๎รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติให๎ครบถ๎วนตามที่ก าหนดไว๎ในกฎหมายนั้น ๆ เชํน ต๎องมีใบอนุญาตการน าเข๎าและสํงออก ต๎อง
ปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารก ากับยา เป็นต๎น ผู๎ใดน าของต๎อง
ก ากัดเข๎ามา หรือสํงออก หรือสํงผํานราชอาณาจักรโดยมิได๎รับอนุญาตหรือไมํปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว๎ให๎
ครบถ๎วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว๎ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของ
กฎหมายศุลกากรด๎วย ตัวอยํางสินค๎าที่มีมาตรการน าเข๎า สินค๎าที่มีมาตรการสํงออก สินค๎ามาตรฐานและ
มาตรฐานสินค๎า 

(2.1) สินค๎าท่ีต๎องขออนุญาตสํงออก 
- เทวรูป และพระพุทธรูป 
- กากถั่ว 
- น้ าตาลทราย 
- หอยมุกและผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง/แป้งมันส าปะหลัง 
- แรํที่มีทรายเป็นสํวนประกอบ 
- ถํานหิน 
- ถํานไม๎ 
- กาแฟ 
- ข๎าว 
- ข๎าวสํงออกภายใต๎โควตาภาษีของสหภาพยุโรป 
- ช๎าง 
- ไม๎และไม๎แปรรูป 
- กากถั่วเหลือง 
- สินค๎าใช๎ได๎สองทาง 

(2.2) สินค๎าท่ีต๎องมีหนังสือรับรอง/ข้ึนทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการสํงออก 
- ผัก และผลไม๎ 
- ดอกกล๎วยไม๎สด 
- ล าไยสด 
- ทุเรียนสด 
- ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต 
- กุ๎ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ 
- ปลาทูนําบรรจุภาชนะอัดลม 
- สับปะรดกระป๋อง 
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(3) สินค๎าเสรี (ท่ัวไป) 
สินค๎าท่ัวไป สินค๎าที่นอกเหนือจากที่กลําวมาข๎างต๎น สินค๎าหมวดนี้จะไมํมีกฎเกณฑ์ หรือข๎อห๎าม

ในการสํงออก สามารถด าเนินการสํงออกได๎โดยเสรี  โดยสินค๎าหมวดนี้จะมีอยูํมากมาย ผู๎ประกอบการสามารถ
สืบค๎นข๎อมูลหมวดหมูํสินค๎าเพ่ิมเติมได๎จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th สายดํวน 1164 และ
กรมการค๎าตํางประเทศ www.dft.go.th สายดํวน 1385 

 
4. จัดการด้านพิธีการการส่งออก 

4.1 การข้ึนทะเบียนระบบ Paperless  
ผู๎ประกอบการที่ประสงค์จะผํานพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ทาง

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร๎เอกสาร (Paperless) จะต๎องมาลงทะเบียนเป็นผู๎ผํานพิธีการศุลกากร เพ่ือน าข๎อมูลเข๎าเก็บ
ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยสามารถยื่นแบบค าขอลงทะเบียนได๎ที่สํวนทะเบียนและ สิทธิพิเศษ 
ส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส านักหรือส านักงานศุลกากร หรือดําน
ศุลกากรทั่วประเทศ  

4.2 ด าเนินการประเมินอากร และตรวจ-ปลํอยสินค๎า 
เมื่อผู๎ประกอบการขึ้นทะเบียนเรียบร๎อยแล๎วก็ด าเนินการพิธีการตําง  ๆ ผํานระบบเพ่ือน า

สินค๎าออกนอกประเทศ โดยจะต๎องด าเนินการผํานพิธีการประเมินอากรกํอนที่จะด าเนินการตรวจ-ปลํอยสินค๎าใน
ล าดับถัดไป สืบค๎นรายละเอียดเพิ่มเติมได๎จาก www.customs.go.th สายดํวน 1164 

นอกจากข๎อมูลเบื้องต๎นที่กลําวมาแล๎ว ยังมีกระบวนการและรายละเอียดปลีกยํอยอีกจ านวนมากที่
จะต๎องด าเนินการ โดยผู๎ประกอบการสามารถเตรียมความพร๎อมของกิจการด๎วยการเข๎ารํวมการฝึกอบรมในหลักสูตร
ด๎านการค๎าระหวํางประเทศ กับสถาบันพัฒนาผู๎ประกอบการการค๎ายุคใหมํ (New Economy Academy : NEA) 
ซึ่งมีหลักสูตรด๎านการค๎าระหวํางประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวส าหรับผู๎ประกอบการในทุกระดับศักยภาพ 
สามารถฝึกอบรมด๎วยตนเอง ณ อาคารกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ หรืออบรมผํานระบบออนไลน์ 
(e-Learning) สามารถตรวจสอบ และสมัครเข๎ารํวมอบรมได๎ที่ www.nea.ditp.go.th หรือติดตํอสายตรงการค๎า
ระหวํางประเทศ หมายเลข 1169 
 
ค าถามที่ 2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านการค้าระหว่างประเทศ

อย่างไรบ้าง 
ค าตอบ กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ชํวยเหลือผู๎ประกอบการในด๎านการค๎าระหวํางประเทศ ดังนี้ 
  1. พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการไทย (People) 

2. ขยายชํองทางการตลาด (Places) 
3. สร๎างมูลคําเพ่ิมแกํสินค๎าและบริการไทย (Products) 
4. ยกระดับคุณภาพการให๎บริการสูํความเป็นเลิศอยํางตํอเนื่อง (Services) 

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย (People) 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการไทยในการเข๎าสูํเวทีการค๎าระหวําง

ประเทศ ซึ่งกรมมีแนวทางด าเนินงานที่ส าคัญ ได๎แกํ 
1.1 การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู๎ประกอบการผํานหลักสูตรตําง ๆ ตั้งแตํหลักสูตรทั่วไป เชํน ความรู๎

เบื้องต๎นด๎านการสํงออก หรือหลักสูตรเฉพาะด๎าน เชํน ด๎านการสร๎างมูลคําเพ่ิมผํานการพัฒนาแบรนด์และการ
ออกแบบ (Talent Thai/Designer’s Room) และ หลักสูตรแบบครบวงจร เชํน Smart Exporter รายละเอียด
หลักสูตรสามารถตรวจสอบได๎จาก www.nea.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข 1169 
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1.2 การสร๎างเครือขํายของผู๎ประกอบการในตลาดอาเซียน เพ่ือสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจที่เข๎มแข็ง
และเป็นรูปธรรม เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข๎อมูลอยํางใกล๎ชิด โดยจัดกิจกรรมสร๎างเครือขํายและพัฒนา
ศักยภาพของผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEs แตํละชมรมในตลาดอาเซียน ผํานเครือขํายของผู๎ประกอบการ DITP 
AEC Club รายละเอียดหลักสูตรสามารถตรวจสอบได๎จาก www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค๎าระหวําง
ประเทศ หมายเลข 1169 

1.3 การสร๎างแรงจูงใจในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยการมอบรางวัล Prime Minister’s Export 
Award รางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให๎กับผู๎ประกอบธุรกิจดีเดํน เพ่ือแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค๎า
และบริการไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีขีดความสามารถในการแขํงขันในตลาดตํางประเทศได๎อยํางยั่งยืน
เพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎กับผู๎ประกอบการมีการพัฒนาขีดความสามรถทางการแขํงขันด๎านการค๎าระหวํางประเทศ
อยํางตํอเนื่อง รายละเอียดเพ่ิมเติม www.pm-award.com หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข 1169 

2. ขยายช่องทางการตลาด (Place) 
การสร๎างและขยายชํองทางด๎านการค๎าระหวํางประเทศ เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการไทยมีชํองทางในการ

จ าหนํายสินค๎า และบริการไปยังตลาดตํางประเทศ โดยมีโครงการที่ส าคัญดังนี้ 
2.1 งานแสดงสินค๎านานาชาติในประเทศ  

เป็นงานแสดงสินค๎าที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศจัดขึ้นเพ่ือ
เปิดโอกาสให๎ผู๎ประกอบการไทยได๎พบปะ เจรจาการค๎ากับผู๎น าเข๎าจากตํางประเทศ โดยส านักงานสํงเสริมการค๎า
ในตํางประเทศ (สคต.) จะน าผู๎น าเข๎ามาเข๎ารํวมงานเพ่ือเจรจาการค๎าในงานนั้น ๆ ลักษณะการจัดงานจะมีทั้งวัน
ส าหรับเจรจาการค๎า และวันส าหรับการค๎าปลีก เป็นงานแสดงสินค๎าที่เหมาะส าหรับผู๎ประกอบการสํงออก
โดยเฉพาะผู๎ประกอบการรายใหมํ โดยการจัดงานจะจัดตามของกลุํมสินค๎า ดังนี้ 

(1) งานแสดงสินค๎าอาหาร THAIFEX – Anuga Asia มหกรรมงานแสดงสินค๎าส าหรับธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มระดับเอเชีย รายละเอียดเพิ่มเติม  https://thaifex-anuga.com/en/ 

(2) งานแสดงสินค๎าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gem and Jewelry Fair มหกรรมงาน
แสดงสินค๎าอัญมณี และเครื่องประดับที่ใหญํที่สุดในเอเชีย รวบรวมผู๎ผลิต ผู๎จ าหนํายอัญมณีและเครื่องประดับ 
ทั้งในและตํางประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bkkgems.com 

(3) งานแสดงสินค๎าสไตล์ STYLE - Asia’s Most Stylish Fair งานแสดงสินค๎าที่รวบรวมสินค๎า
ไลฟ์สไตล์ 3 กลุํมหลัก ได๎แกํสินค๎าเฟอร์นิเจอร์และตกแตํงบ๎าน สินค๎าของขวัญของช ารํ วย สินค๎าเสื้อผ๎าและ
เครื่องหนัง รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.stylebangkokfair.com 

(4) งานแสดงสินค๎าสินค๎าเครื่องปรับอากาศ เครื่องท าความเย็น สินค๎าเครื่องใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Bangkok RHAVC และ Bangkok E&E งานแสดงสินค๎าที่รวบรวมผู๎ผลิต ผู๎สํงออกในกลุํมอุตสาหกรรมเครื่องเย็น 
เครื่องใช๎ไฟฟ้าและสินค๎าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bangkok-rhvac.com 

(5) งานแสดงสินค๎าธุรกิจโลจิสติกส์ TILOG-LOGISTIX รวบรวมผู๎ให๎บริการโลจิสติกส์และสินค๎า
ในกลุํมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งกระบวนการไว๎ในงานเดียว รายละเอียดเพิ่มเติม www.tilog-logistix.com 

(6) งานแสดงสินค๎ายานยนต์ ชิ้นสํวน อะไหลํ และอุปกรณ์ตกแตํง Thailand Auto Parts & 
Accessories (TAPA) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที ่www.thailandautopartsfair.com 

2.2 งานแสดงสินค๎าในตํางประเทศ 
(1) งานแสดงสุดยอดสินค๎าแบรนด์ไทย TOP THAI BRANDS งานแสดงสินค๎าที่จัดโดยกรม

สํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ จัดขึ้นในหัวเมืองหลักของประเทศในกลุํมอาเซียนและเอเชียใต๎ เพ่ือขยายชํองทาง
การตลาดและเปิดตลาดการค๎าให๎กับผู๎ประกอบการสํงออกของไทย ภายในงานจะมีทั้งวันเจรจาการค๎าและวันค๎า
ปลีกเพ่ือทดลองตลาด ผู๎ประกอบการที่สนในสมัครเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได๎ที่ 
https://drive.ditp.go.th/th-th/  
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(2) งานแสดงสินค๎า Thailand Weeks เป็นงานแสดงสินค๎าทีมุ่ํงขยายชํองทางตลาดให๎กับสินค๎า
และบริการไทยในเมืองรองที่มีศักยภาพรวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค๎าและบริการแบรนด์ไทยให๎เป็นที่รู๎จักและ
เชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีตํอสินค๎าท่ีผลิตโดยผู๎ประกอบการไทย 

(3) งานแสดงสินค๎าในตํางประเทศ (Overseas Trade Fairs) งานแสดงสินค๎านานาชาติใน
ตํางประเทศ ที่จัดขึ้นตามประเภทของสินค๎าและบริการ เป็นงานแสดงสินค๎าขนาดใหญํที่กรมน าผู๎ประกอบการเข๎า
รํวมงานในลักษณะ Thailand Pavilion สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได๎ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/ 

(4) โครงการ SMEs Proactive การสนับสนุนด๎านเงินทุนเพ่ือสํงเสริมและเพ่ิมศักยภาพของ
ผู๎ประกอบการ SMEs ให๎สามารถขยายตลาดในตํางประเทศโดยเปิดโอกาสให๎ผู๎ประกอบการ SMEs เข๎ารํวมแสดง
สินค๎า/บริการ ในงานแสดงสินค๎าระดับนานาชาติในตํางประเทศที่มีศักยภาพที่กรมไมํได๎เข๎ารํวม โดย
ผู๎ประกอบการ SMEs สามารถสมัครเข๎ารํวมงานที่สอดคล๎องกับประเภทสินค๎า/บริการของตนเองได๎ โดยสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที่เว็บไซต์  https://smesproactive.ditp.go.th/  

2.3 การจัดคณะผู๎แทนการค๎าเจรจาการค๎าทั้งในประเทศและตํางประเทศ ด าเนินการจับคูํธุรกิจ 
(Business Matching) ทางการค๎าให๎กับผู๎ประกอบการไทยและผู๎น าเข๎าจากตํางประเทศ ทั้งการด าเนินการนัดหมาย
เจรจาการค๎าในประเทศไทย (In-coming Trade Mission) และการน าคณะผู๎แทนการค๎าไทยไปเจรจาการค๎าในกลุํม
ตลาดเป้าหมายตํางประเทศ (Out-going Trade Mission) รายละเอียดเพ่ิมเติม  https://drive.ditp.go.th/th-th/ 

2.4 การสํงเสริมการตลาดออนไลน์ผํานเว็บไซต์ www.thaitrade.com ซึ่งเป็นตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B e-Marketplace ผู๎ประกอบการไทยสามารถประกาศขายสินค๎า/บริการผํานเว็บไซต์นี้
โดยไมํมีคําใช๎จําย ถือเป็นชํองทางการค๎าออนไลน์ที่ให๎ผู๎ประกอบการไทยได๎มีโอกาสพบปะกับผู๎ซื้อจากทั่วโลก อีก
ทั้งผู๎ซื้อสามารถติดตํอ/เจรจาการค๎ากับผู๎ประกอบไทยได๎อยํางงํายดายตลอด 24 ชั่วโมง 

2.5 การสํงเสริมด๎านลงทุนในตํางประเทศ เพ่ือเป็นการเข๎าถึงวัตถุดิบ แรงงาน และต๎นทุนอ่ืน ๆ ที่มีราคา
ถูกกวําในประเทศ และเพ่ือชํวยยกระดับความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการไทย กรมสํงเสริมการค๎า
ระหวํางประเทศสนับสนุนการลงทุนในตํางประเทศ โดยกรมมีข๎อมูลการค๎า/การลงทุนในตํางประเทศ ทั้งใน
ลักษณะคูํมือการลงทุนในประเทศตําง ๆ และขําวสารข๎อมูลการลงทุนที่ทันสมัยซึ่งสํงตรงจากส านักงานสํงเสริม
การค๎าในประเทศกวํา 60 ส านักงานทั่วโลก  

3. สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า/บริการของไทย (Products) 
กรมมีโครงการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมมูลคําสินค๎า/บริการของไทย โดยมุํงเน๎นการสํงเสริมการสร๎างตรา

สินค๎า (Brands) และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎กับผู๎ประกอบการ โดยมีโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
3.1 โครงการมอบตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (T Mark)  

ตราสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายรับรองวําสินค๎าและบริการที่ได๎รับอนุญาตให๎ใช๎ตรานี้ เป็นสินค๎า
และบริการจากประเทศไทย เป็นสินค๎า/บริการมีมาตรฐานและคุณภาพที่ทั่วโลกสามารถให๎ความไว๎วางใจได๎ 
(Trust Worthiness) เป็นสินค๎าที่ค านึงถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม (Eco-friendly/Green) ความมีสํวนรํวมใน
ความรับผิดชอบตํอสังคม (Social Responsibility) และได๎รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย โดยกรมได๎
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ T Mark ผํานสื่อตําง ๆ ทั้งในและตํางประเทศ อาทิ ภาพยนตร์โฆษณา สื่อ
สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาในทําอากาศยาน เป็นต๎น รายละเอียดการขอรับตราสัญลักษณ์ www.thailandtrustmak.com 
หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข 1169 

3.2 โครงการรางวัลสินค๎าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark) 
รางวัล Design Excellence Award (DEmark) รางวัลส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบดีเยี่ยม

เป็นรางวัลที่เปิดโอกาสให๎นักออกแบบ และผู๎ประกอบการไทยได๎แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สูํตลาดโลก 
สนับสนุนผู๎ประกอบการเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํสินค๎าของตนเอง สินค๎าที่ ได๎รับรางวัลจะได๎รับการ
ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อและงานตําง ๆ ให๎เป็นที่รู๎จักทั้งในประเทศและตํางประเทศ นอกจากนี้กรมยังสนับสนุน
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ผลิตภัณฑ์ท่ีได๎รับรางวัล DEmark เข๎ารํวมการประกวดรางวัล Good Design (G-mark) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
รายละเอียดการขอรับรางวัล www.demarkaward.net หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ หมายเลข 1169 

3.3 โครงการสํงเสริมการตลาดกลุํมเฉพาะ (Niche Market) 
กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ มีโครงการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และสํงเสริมการตลาด

ส าหรับตลาดกลุํมเฉพาะ หรือ Niche Market ซึ่งเป็นตลาดที่เจาะจงเฉพาะกลุํมผู๎ซื้อที่มีความต๎องการสินค๎าและ
บริการที่เป็นความต๎องการเฉพาะตัว โดยกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศได๎คัดเลือก Niche Market ส าคัญที่
มีศักยภาพในการท าก าไร และมีแนวโน๎มขยายขนาดของกลุํมเพ่ิมขึ้น เชํนกลุํมผู๎สูงอายุ (Active Aging/60+) 
กลุํมสัตว์เลี้ยง (Pet) กลุํมสินค๎าเด็ก (Child) กลุํมสถาบัน (Institution) LGBT/Metrosexual กลุํมชาติพันธุ์ เชํน 
Hispanic และเอเชียน เป็นต๎น รายละเอียดเพ่ิมเติม www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ 
หมายเลข 1169 

4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง (Services) 
พัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานการให๎บริการในทุกชํองทางการติดตํอ ให๎ได๎มาตรฐาน สะดวก 

และมีประสิทธิภาพ โดยกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ มีชํองทางบริการดังนี ้
4.1 บริการ Walk-in ที่ศูนย์บริการการค๎าระหวํางประเทศ (DITP Service Center)  
4.2 สายตรงการค๎าระหวํางประเทศ  1169 
4.3 Live Chat ผําน เว็บไซต์ https://www.ditptouch.com/home/  

และ Mobile application : DITP Touch และ  
4.4 ข๎อมูลด๎านการตลาดผําน Mobile application : DITP Connect  
4.5 ข๎อมูลบนเว็บไซต์กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ www.ditp.go.th 
4.6 สมัครเข๎ารํวมกิจกรรมกรม ผํานเว็บไซต์ https://drive.ditp.go.th/th-th/ 
4.7 บริการเอกสารน าเข๎า-สํงออก ณ ศูนย์บริการสํงออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) 

ค าถามที่ 3 การสมัครเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต้องด าเนินการอย่างไร มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
ตอบ สามารถสมัครเป็นสมาชิกกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศได๎โดยไมํเสียคําใช๎จําย ซึ่งผู๎สมัครต๎องมี
คุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว๎ และประเภทของสมาชิกมีดังนี้ 

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) 

 
 
 
 

https://www.ditptouch.com/home/
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ค าถามที่ 4 การสมัครเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง ถ้าจะ
ส่งออกต้องเป็นสมาชิกกรมหรือไม่ 

ตอบ สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ มีดังนี้ 
1. สมาชิกกรมมีสิทธิ์สมัครเข๎ารํวมกิจกรรมกับกรม ทั้งกิจกรรมในประเทศ และกิจกรรมใน

ตํางประเทศ 
2. มีสิทธิ์ขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark และสมัครขอรับรางวัล Prime Minister’s Export 

Award หรือ PM Export Award 
3. มีรายชื่อใน Directory ของกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ที่ส านักงานสํงเสริมการค๎า

เผยแพรํไปทั่วโลก  
ในการสํงออกสินค๎าไปตํางประเทศ กฎหมายไมํได๎ระบุวําต๎องเป็นสมาชิกกรมสํงเสริมการค๎าระหวําง

ประเทศ แตํการเป็นสมาชิกกรมนั้น นอกจากสิทธิพิเศษที่กลําวมาในข๎อ 1 ที่จะชํวยให๎ผู๎ประกอบการสามารถ
ด าเนินธุรกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสามารถขยายตลาดการค๎าระหวํางประเทศแล๎ว การเป็นสมาชิกกรมยัง
เป็นการสร๎างความนําเชื่อถือให๎กับกิจการอีกด๎วย 

 
ค าถามที่ 5 ถ้าต้องการขายสินค้าแบบออนไลน์ให้ต่างชาติมาซื้อ ต้องท าอย่างไร 
ค าตอบ 

กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ได๎พัฒนาเว็บไซต์ www.thaitrade.com ซึ่งเป็น Thailand B2B E-
Marketplace ที่ชํวยอ านวยความสะดวกให๎ผู๎ซื้อจากทั่วโลก สามารถติดตํอซื้อขายกับ ผู๎สํงออกไทยได๎อยําง
งํายดาย และเป็นศูนย์รวมข๎อมูลทางการค๎าที่สมบูรณ์ที่สุดของไทยบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน  

Thaitrade.com มีจ านวนร๎านค๎าออนไลน์ที่ได๎รับการคัดสรรแล๎ววํามีคุณภาพมาตรฐานด๎านการสํงออก 
พร๎อมด๎วยสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่ผู๎ประกอบการไมํควรพลาด นอกนี้ Thaitrade.com ได๎ก๎าวไปอีกขั้น ด๎วย
การเปิดตัวบริการใหมํ SOOK (Small Order OK) เพ่ือตอกย้ าความเป็นผู๎น าในการขายสินค๎าออนไลน์ ภายใน
ระบบ SOOK ผู๎ประกอบการจะสามารถขายสินค๎าแบบ Small Order ได๎ ท าให๎สามารถขายได๎งํายและรวดเร็ว
กวําเดิม ลูกค๎าตํางชาติก็สามารถซื้อในปริมาณท่ีน๎อยลง เพื่อความสบายใจในการทดลองสินค๎าน าพาไปสูํการสั่งซื้อ
ปริมาณมาก ผู๎ประกอบการสามารถศึกษาข๎อมูลเพ่ิมเติมได๎ที่ www.thaitrade.com หรือโทรสายตรงการค๎า
ระหวํางประเทศ 1169 ***สมัครฟรี ไมํมีคําใช๎จําย**** 
 
ค าถามที ่6 ถ้าต้องการฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศ สามารถด าเนินการได้อย่างไร มีค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมเท่าใด 
ค าตอบ  กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ มีหนํวยงานส าคัญด๎านการฝึกอบรมการค๎าระหวํางประเทศเพ่ือ
สนับสนุนผู๎ประกอบการ ภาคสํวนประชาชนที่สนใจอบรมด๎านการค๎าระหวํางประเทศ ได๎แกํ สถาบันพัฒนา
ผู๎ประกอบการค๎ายุคใหมํ (New Economy Academy : NEA) ซึ่งมีหลักสูตรฝึกอบรมด๎านการค๎าระหวํางประเทศ
จ านวนมาก ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ผู๎ประกอบการสามารถเดินทางมาเข๎ารํ วมการอบรมได๎ที่กรม
สํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ หรืออบรมผํานระบบออนไลน์ (e-Learning) โดยสํวนใหญํหลักสูตรตําง ๆ จะไมํมี
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม สามารถสืบค๎นข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่ www.nea.ditp.go.th  

หลักสูตรของ NEA ประกอบด๎วย 
1) New Economy Amplifier เป็นหลักสูตรสร๎างพ่ีเลี้ยงทางการค๎า ผู๎ถํายทอด และกระจายความรู๎ 

(Trainers) หลักสูตรสร๎างพ่ีเลี้ยงจะเป็นก าลังหลักในการพัฒนา ผู๎ประกอบการในด๎านการด าเนินธุรกิจ
และการค๎ายุคใหมํด๎วยองค์ความรู๎โดยการอบรมพัฒนาผู๎เชี่ยวชาญ (Train the Trainer) เพ่ือให๎สามารถ
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กระจายองค์ความรู๎ไปยังผู๎ประกอบการในทุกพ้ืนที่ของประเทศได๎อยํางทั่วถึงเข๎าถึงผู๎ประกอบการ
รายยํอยในระดับชุมชนท๎องถิ่นได๎ 

2) New Economy Foundation หลักสูตรสร๎างคนตัวเล็กเกิดขึ้นเพ่ือสร๎างแรงบันดาลใจในการเริ่มต๎น
ท าธุรกิจในชุมชนเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพกลุํมผู๎ประกอบการฐานรากในการท าธุรกิจ ตํอยอดสูํ
การค๎าแบบ E-Commerce และสร๎างความเข๎มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากให๎ยั่งยืน 

3) New Economy Driver หลักสูตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหมํเป็นหลักสูตรที่ปูพ้ืนฐานและสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวการท าการค๎าภายในประเทศ เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพกลุํม
ผู๎ประกอบการตํอยอดสูํการค๎าระหวํางประเทศ และสํงเสริมการประยุกต์ใช๎ความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎
ในโลกธุรกิจและพัฒนาตํอยอดให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม 

4) New Economy Connector (Executive) เป็นหลักสูตรสร๎างเครือขํายการค๎าส าหรับผู๎บริหาร
เกิดขึ้นเพ่ือสร๎างเครือขําย (Networking) ส าหรับนักธุรกิจและผู๎บริหารชั้นแนวหน๎าทั้งภาครัฐและ
เอกชน และสํงเสริมการท างานเชิงสร๎างสรรค์เพ่ือสังคม 

 
ค าถามที่ 7 กรมมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างไร  
ค าตอบ กรมได๎แบํงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 2 ด๎าน ดังนี้ 

1. เกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.1 เป็นนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจการค๎าระหวํางประเทศ โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค๎าอยําง

ถูกต๎องตามกฎหมาย และมีผู๎ถือหุ๎นเป็นสัญชาติไทยไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51 **ยกเว๎นผู๎ประกอบการกลุํมสินค๎า
อุตสาหกรรมหนัก ที่มีผู๎ถือหุ๎นตํางชาติเกินกวําร๎อยละ 51 แตํจะต๎องเป็นสมาชิกของกรม ซึ่งได๎รับการสํงเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI)**  

1.2 เป็นสมาชิกกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ 
1.3 ธุรกิจมีความมั่นคงและนําเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี และไมํมี

ประวัติเสียหายในการสํงออก ไมํมีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไมํมีเจตนาลอกเลียนสินค๎าและ
ตราสินค๎าของผู๎ผลิตรายอื่น  

2. เกณฑ์ด้านสินค้า  
2.1 เป็นสินค๎าที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพพร๎อมในการสํงออก หรือเป็นสินค๎าที่ผลิต/รํวมทุน

การผลิต/สั่งจ๎างผลิตในตํางประเทศโดยบริษัทไทย 
2.2 สินค๎าท่ีสมัครเข๎ารํวมงานและจัดแสดงต๎องตรงกับสินค๎าที่ประกาศไว๎ในหนังสือเชิญชวนและระบุ

ในเอกสารการสมัครเข๎ารํวมงานเทํานั้น 
2.3 ไมํเป็นสินค๎าที่มีตราสินค๎าของตํางประเทศ สินค๎าลอกเลียนแบบ สินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค๎า

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
2.4 หากเป็นสินค๎าที่รับจ๎างผลิตต๎องมีหนังสือรับรองวําได๎รับอนุญาตจากเจ๎าของตราสินค๎าหรือ

เจ๎าของลิขสิทธิ์ หรือหากเป็นสินค๎าท่ีจ๎างผลิตต๎องมีหนังสือรับรองจากผู๎รับจ๎างที่ท าการผลิตสินค๎าให๎  
2.5 สินค๎าที่น าไปรํวมจัดแสดงต๎องมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานในประเทศและเป็นไปตาม

ข๎อก าหนดด๎านมาตรฐานของประเทศปลายทางที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
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ค าถามที่ 8 ช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของกรม 
ค าตอบ ผู๎ประกอบการสามารถสมัครเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศได๎โดยสะดวก ผํานชํองทาง
ออนไลน์ บนเว็บไซต์ https://drive.ditp.go.th/th-th/  ซึ่งบริการนี้ผู๎ประกอบการสามารถลงทะเบียนและยื่น
เอกสารผํานระบบออนไลน์ ตลอดจนช าระคําสมัครกิจกรรมผํานระบบ e-Payment ถือเป็นการอ านวยความ
สะดวกให๎แกํผู๎รับบริการ โดยไมํต๎องเดินทางมายื่นเอกสารด๎วยตนเองที่กรม อีกทั้ง ผู๎ประกอบการสามารถ
ตรวจสอบสถานะการสมัครได๎ด๎วยตนเองผํานการแจ๎งเตือนของเว็บไซต์ดังกลําว สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได๎ที่
สายตรงการค๎าระหวํางประเทศ 1169 
 
ค าถามที่ 11 ถ้าต้องการติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะสามารถติดต่อขอรับบริการข้อมูล/

ค าปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ และภารกิจ/กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในช่องทางใดบ้าง 
ค าตอบ 

1. เคาน์เตอร์ให๎บริการข๎อมูล/ค าปรึกษาด๎านการค๎าระหวํางประเทศ กรมสํงเสริมการค๎าระหวําง
ประเทศ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์  

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 และ 1169 DITP Service Center 
YouTube – DITP Family 
Instagram – DITP Family 
Twitter - กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ 

 
*************************************** 

 
ส านักสารสนเทศและการบริการการค๎าระหวํางประเทศ  
สายตรงการค๎าระหวํางประเทศ 1169 


