
มุ่งสู่เส้นชัยการค้าโลก
ไปกบั SMEs Pro-active

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณชิย์



กรมริเริ่มโครงการ SMEs Pro-active โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่ งป ร ะ เทศ ไทย  สภาผู้ ส่ ง สิ นค้ า ทา ง เ รื อ
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

ปีงบประมาณ 2556

ความเป็นมาของโครงการ



การด าเนินโครงการตั้งแต่ระยะที่ 1-3 (ปีงบประมาณ 2556-2564)

ระยะที่ 1
ปีงบประมาณ 2556 - 2558

ระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2559 - 2561

ระยะที่ 3
ปีงบประมาณ 2562 - 2564

700 งาน 74 ประเทศทั่วโลก

4,347 ราย                947 งาน               17,120 ล้านบาท
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อาหาร

ไลฟ์สไตล์

งบสนับสนุน 500 ล้านบาท

SMEs 2,500 ราย

เกิดมูลค่า 8,000 ล้านบาท



หลักเกณฑ์โครงการระยะที่ 3  (2562-2564)





คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ1

เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไทย

นิติบุคคลจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกจิฯ 

ส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท

เป็นสมาชิกกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ

เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ หรือ สภาหอการค้าฯ หรือ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ



นิยามเก่า 
SMEs 

• การจ้างงานไม่เกิน 200
คน

• สินทรพัยถ์าวร (ไม่รวม
ท่ีดิน) 200 ล้านบาท

คณุสมบติั SMEs ตามนิยาม สสว.

หมายเหต ุ: โครงการอนุโลมให้ใช้ทัง้ใหม่-เก่า (ถึงปี 65)



กรณียังไม่เคยส่งออก

เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย 

- งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในประเทศ/ตา่งประเทศ

- งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศท่ีกรมเข้าร่วม

2

และ

- Smart Exporter

- ต้นกล้า ทูโกล

- ความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก

- SMEs Genius Exporter

- Passport to Global Challenge

- YELG

อบรมหลักสูตรของ 



เก้าอีโ้รงหนังหีบสมบัติ รถหุ้มเกราะ ถังบรรจุแก๊ส
LPG

เอน็ไซม์บ าบัดน า้เสีย

สินค้า

ตลาด

อาเซอร์ไบจาน มองโกเลยี อซุเบกสิถาน คาซัคสถาน เอธิโอเปีย

ทีก่กไข่

สนับสนุนสินค้าบริการทุกประเภท/เข้าร่วมงานในต่างประเทศทั่วโลก3



ลักษณะกิจกรรมที่สนับสนุนภายใต้โครงการ4

งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
Overseas Trade Fair

กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายในต่างประเทศ
(Business Opportunities & Partnership)

Business Matching

น าเสนอผลงานเพ่ือขายและ/หรือ
ระดมเงินทุน

เจรจาการค้าแบบ 
Pre-scheduled  Face-to-Face 
Meeting และ Networking Activities

Business Pitching



วงเงินสนับสนุนและจ านวนสิทธิ์5

วงเงนิสนบัสนุน(บาท) จ านวนสทิธิ์
200,000 6

จ านวนสทิธิ์
200,000 6

FAIR

วงเงนิสนบัสนุน(บาท)Matching/
Pitching



ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน6

ค่าพ้ืนท่ี ค่าคูหา 
ค่าคูหามุม

ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง ค่าไฟฟ้า

ค่าประกันภัยในงาน

ค่าเข้าร่วมงาน 
ค่าธรรมเนียม

ค่าประชาสัมพันธ์ค่าดูแลสิ่งแวดล้อม ค่าตกแต่งคูหา 
Thailand Pavilion



รูปแบบ Thailand Pavilion ที่กรมก าหนด



STICKER ติดในบูธตามทีก่รมก าหนด



Opportunities

ได้ส ารวจความต้องการผู้บริโภค    
เพื่อน าไปพัฒนาสินค้าตามกลยุทธ์
Demand-driven

สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมและตลาด
ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท

ได้ทราบข้อมูลการตลาด
และแนวโน้มการด าเนินธุรกิจ

ได้เรียนรู้การท าธุรกิจใน
ต่างประเทศจากประสบการณ์ตรง

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน 
ลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ 

ผลตอบรับจากการเข้าร่วมโครงการ



หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 



1
สมัครเข้าร่วม
โครงการผ่าน
เว็บไซต์ SMEs 
Pro-active

2
สภาและDITP
ตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร

5
สภาตรวจสอบ
ความครบถ้วน
ของเอกสารการ
เบิกจ่ายและ
น าส่ง DITP

3
คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
การสมัครและ
แจ้งผล

4
เดินทางเข้าร่วมงาน
ในต่างประเทศและ
น าใบเสร็จพร้อม
หลักฐานมาขอ
เบิกจ่าย

ขั้นตอนการสมัคร 

6
DITP ตรวจสอบ
เอกสารเบิกจ่าย 
และแจ้งให้
ผู้ประกอบการมา
รับเงินสนับสนุน



Website SMEs Pro-active https://smesproactive.ditp.go.th/

Website

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


ปฏิทินการรับสมัคร



รายชื่องานแสดงสินค้า

ดูบัญชีรายชื่อต่างๆ



ค้นหารายชื่องานแสดงสินค้า

ดบูญัชีรายช่ือ
ต่างๆชื่องาน / ประเทศ / สินค้า



สมัครเข้าร่วมกิจกรรม



@DITP

SMEs Pro-active by DITP

https://smesproactive.ditp.go.th
โทร. 02-507-7783 หรือ 7786


