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กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ ส่งคว�มสุขปีใหม่ 2562 จัดเต็มกิจกรรมก�รใช้

ประโยชน์จ�กเอฟทีเอ ในรูปแบบเอฟทีเอคลินิก เอฟทีเอทอล์ก และเอฟทีเอ 4.0 พร้อมพบ

กับกิจกรรมก�รแสดงสินค้�ที่ได้ประโยชน์จ�กเอฟทีเอ ตั้งเป้�ช่วยไขท�งสว่�งในก�รลดต้นทุน

ก�รทำ�ธุรกิจ ก�รปรับตัวอย่�งมีประสิทธิภ�พภ�ยใต้ก�รค้�ยุคใหม่ ขย�ยโอก�สท�งก�รตล�ด

สู่ต่�งประเทศ

น�งอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ เปิดเผยว่� ปัจจุบัน

ประเทศไทยได้ลงน�มคว�มตกลงก�รค้�เสรี หรือเอฟทีเอ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว 12 ฉบับ กับ 

17 ประเทศ อ�ทิ คว�มตกลงก�รค้�เสรีอ�เซียน อ�เซียน-จีน อ�เซียน-อินเดีย ไทย-ญี่ปุ่น 

และฉบับล่�สุด อ�เซียน-ฮ่องกง ฮ่องกงและไทยได้ ให้สัตย�บันแล้ว ขณะนี้รอประเทศอ�เซียน

อื่นให้สัตย�บัน ค�ดว่�จะพร้อมมีผลใช้บังคับภ�ยในไตรม�สแรกของปี 2562 ตลอดจนเอฟทีเอ 

ที่อยู่ในระหว่�งก�รเจรจ� เช่น ไทย-ศรีลังก� ไทย-ตุรกี ไทย-ป�กีสถ�น รวมทั้งก�รเจรจ� 

จัดทำ�คว�มตกลงหุ้นส่วน RCEP 

น�งอรมน กล่�วว่� กรมฯ จึงมีคว�มตั้งใจที่จะส่งมอบคว�มสุขเป็นของขวัญปีใหม่นี้ ใน

รูปแบบก�รให้คว�มรู้ด้�นก�รค้�ระหว่�งประเทศและคว�มตกลงก�รค้�เสรี ในวันที ่16 มกร�คม 

2562 ณ ห้องบุรฉัตรไชย�กร สำ�นักง�นปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ ให้กับผู้ประกอบก�ร ผู้ส่งออก 

อ�จ�รย์ นักวิจัย นักศึกษ� และประช�ชนผู้สนใจ โดยมีกิจกรรมสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รทำ�

ธุรกิจ ได้แก่ เอฟทีเอคลินิก เพื่อรับปรึกษ�เรื่องก�รทำ�ธุรกิจก�รค้� ตลอดจนนำ�เข้�และส่งออก 

โดยใช้ประโยชน์จ�กคว�มตกลงเอฟทีเอของไทย เอฟทีเอทอล์ก บอกเล่�โอก�สท�งก�รค้� 

ก�รลงทนุกับประเทศทีม่คีว�มตกลงก�รค้�เสรีด้วย พร้อมกับประสบก�รณ์ก�รใช้สิทธปิระโยชน์

ท�งก�รค้�และคว�มสำ�เร็จก้�วสู่ตล�ดโลกของพันธมิตรที่จับมือกับกรมฯ ทั้งสภ�หอก�รค้�แห่ง 

ประเทศ สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย และมห�วิทย�ลัย รวมถึงเอฟทีเอ 4.0 แนะนำ� 

ก�รใช้และเข้�ถึงฐ�นข้อมูลท�งก�รค้�ระหว่�งประเทศของกรมเจรจ�ฯ ซ่ึงประกอบด้วย  

คลังข้อมูลก�รค้�ระหว่�งประเทศของไทยและคู่ภ�คีเอฟทีเอของไทยที่ถูกต้องทันสมัยที่สุดของ

ประเทศ รวมถึงระบบก�รค้นห�อัตร�ภ�ษี ม�ตรก�รที่มิใช่ภ�ษี และก�รค้นห�ร�ยชื่อผู้นำ�เข้�- 

ผูส่้งออก เป็นต้น ซ่ึงล้วนเป็นข้อมลูทีค่ดัสรรเพือ่ผูป้ระกอบก�รใช้ในก�รขย�ยช่องท�งก�รตล�ด

และเครือข่�ยก�รค้� นอกจ�กนี้ ยังจะได้พบกับผู้ประกอบก�รช้ันนำ�ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จ�ก

เอฟทีเอ ม�ร่วมออกง�นจำ�หน่�ยสินค้�ให้กับผู้เข้�ร่วมง�นได้เลือกซื้อกันม�กม�ย อ�ทิ สินค้�

อุปโภค และสินค้�ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น

“กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ ตระหนกัถึงคว�มสำ�คญัของก�รเผยแพร่คว�มรู้เร่ือง

คว�มตกลงก�รค้�เสรี เพื่อให้ผู้ประกอบก�ร ผู้ส่งออกของไทย และผู้สนใจ ได้ ใช้ประโยชน์ใน 

ก�รเจ�ะตล�ดต่�งประเทศ และเตรียมก�รปรับตวัรองรับก�รแข่งขันจ�กต่�งประเทศทีอ่�จเกิดข้ึน  

โดยกิจกรรมคร้ังนีเ้ป็นคว�มตัง้ใจในก�รส่งมอบของขวัญปีใหม่จ�กใจของกรมฯ แก่ผู้ประกอบก�ร 

SMEs Start up ตลอดจนประช�ชนผู้สนใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขันท�งก�รค้�ให้พร้อมแข่งขันในตล�ดโลกอย่�งมั่นคงในระยะย�ว” น�งอรมน กล่�ว 

ผู้สนใจเข้�ร่วมง�นส�ม�รถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://seminar.dtn.go.th ติดต่อ

สอบถ�มข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที ่ศนูย์บริก�รข้อมลูเอฟทเีอ หรือ FTA Center ช้ัน 3 กรมเจรจ�ก�รค้� 

ระหว่�งประเทศ และผ่�นช่องท�ง Call Center หม�ยเลขโทรศัพท์ 0 2507 5555 อีเมล : 

ftacenter@dtn.go.th รวมทั้งเว็บไซต์ www.dtn.go.th และ http://ftacenter.dtn.go.th

กรมเจรจาฯ ส่งความสุขต้นปี 2562
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กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ เปิดง�น DITP OPEN HOUSE 

2019 ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ “ดีเอ็นเอ” ดึงผู้ประกอบก�รชั้นนำ�ยุคใหม่ สร้�ง 

แรงบันด�ลใจก�รทำ�ธุรกิจ อ�ทิ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สป�และอโรม� โดยคุณ 

ศรีริต้� เจนเซ่น ธุรกิจอ�ห�รเสริมคุณน�คร-กษม� ศิล�ชัย ธุรกิจอ�ห�ร

เสริม โดยดีเจเพชรจ้� ฯลฯ 

กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ เร่งพัฒน�ผู้ประกอบก�รไทย

ด้วยนโยบ�ย “Local To Global” หรือก�รยกระดับผู้ประกอบก�รธุรกิจ

ให้ก้�วสู่เวทีระดับโลก จัดกิจกรรม “DITP OPEN HOUSE 2019” ภ�ยใต้

แนวคิด “DNA ใหม่ SMEs ไทยก้�วไกลอย่�งมั่นคง” นอกจ�กนี้ สถ�บัน

พัฒน�ผู้ประกอบก�รก�รค้�ยุคใหม่ หรือ NEA ยังได้เผยถึงก�รดำ�เนินง�น

ของหน่วยง�นในปี 2562 ท่ีมุ่งยกระดับไปสู่ก�รเป็นอะค�เดมี่เพ่ือพัฒน� 

ผูป้ระกอบก�รทีค่รบวงจร โดยอ�ศยัพ้ืนทีถ่นนรัชด�ฯ ซ่ึงมคีว�มสะดวกและ

เพียบพร้อมทั้งก�รเดินท�งที่สะดวกสบ�ย หลักสูตรและบริก�รที่ตอบทุก

คว�มต้องก�ร รวมทั้งกิจกรรม/อบรมสัมมน�ที่ม�กกว่� 50 กิจกรรมตลอดปี  

อ�ทิ ก�รค้�ออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ก�รเข้�ถึงตล�ดที่มีศักยภ�พ ก�ร

พัฒน�ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ ฯลฯ อย่�งไรก็ต�ม กิจกรรม “DITP OPEN 

HOUSE 2019” ได้จัดไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้ประกอบก�รเข้�ร่วมง�นเป็น

จำ�นวนม�ก อ�ทิ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สป�และอโรม� โดยคุณศรีริต้� เจนเซ่น 

ธุรกิจอ�ห�รเสริม โดยคุณน�คร-กษม� ศิล�ชัย ธุรกิจอ�ห�รเสริม โดยดีเจ

เพชรจ้� ฯลฯ 

น�งบรรจงจติต์ องัศสิุงห์ อธบิดกีรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ 

เปิดเผยว่� ในปี 2562 ถือเป็นอีกปีที่มีคว�มเร่งด่วนที่จะต้องพัฒน� 

ผู้ประกอบก�รไทย กรมฯ จึงได้ดำ�เนินนโยบ�ย “Local To Global” ซึ่ง

มุ่งสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภ�ยในประเทศตั้งแต่ระดับฐ�นร�ก 

และยกระดบัผูป้ระกอบก�รธรุกิจให้เดนิหน้�สู่เวทกี�รค้�ระดบัโลก พร้อมทัง้ 

เปลี่ยนแปลงก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งเศรษฐกิจให้มีก�รขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม นอกจ�กนี้ ยังมีเป้�หม�ยในก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมและ 

เท่�เทยีมในก�รทำ�ธรุกิจ ลดก�รผกูข�ดหรืออำ�น�จเหนอืตล�ด เพ่ิมศกัยภ�พ

และขีดคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันของผูด้ำ�เนนิธรุกิจ ตลอดจนสร้�งโอก�สใน

ก�รค้�ก�รลงทุนให้กับผู้ประกอบก�รในต่�งประเทศให้อยู่ในระดับที่เข้มข้น

น�งบรรจงจิตต์ กล่�วต่อว่� เพ่ือให้ผู้ประกอบก�รทั้งร�ยเก่�และ

ร�ยใหม่ได้มโีอก�สเข้�ถึงง�นบริก�รของกรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ

ให้ได้ม�กยิ่งข้ึน ล่�สุดจึงได้มอบหม�ยให้สถ�บันพัฒน�ผู้ประกอบก�ร 

ก�รค้�ยคุใหม่ หรือ NEA จดักิจกรรม “DITP OPEN HOUSE 2019” ภ�ยใต้

แนวคิด “ค้นห� DNA ใหม่ SMEs ไทยก้�วไกลอย่�งมั่นคง” ขึ้น ซึ่งแนวคิด 

DNA นั้น สะท้อนแนวท�งก�รสนับสนุนพัฒน�ผู้ประกอบก�รในทุกระดับที่

ขณะนี้อยู่ระหว่�งกำ�ลังดำ�เนินก�รและจะมีขึ้นตลอดทั้งปี ซึ่งประกอบด้วย

ก�รพัฒน�ด้�น Digital Economy กรมฯ ไม่เพียงมุ่งเน้นให ้

ผู้ประกอบก�รมีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจในเรื่องก�รค้�ในรูปแบบเดิม แต่ยัง

มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบก�รได้ ใช้ประโยชน์และเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถท�งก�ร

แข่งขันจ�กก�รทำ�ธุรกิจผ่�นท�งออนไลน์อีกด้วย ดังนั้น กรมฯ จึงเร่ง

ดำ�เนนิก�รพฒัน�ศักยภ�พผูป้ระกอบก�รเพ่ือก�รค้�ทัง้รูปแบบออฟไลน์และ

ออนไลน์ โดยได้จัดตั้งสถ�บันพัฒน�ผู้ประกอบก�รก�รค้�ยุคใหม่ (NEW 

Economy Academy) หรือ NEA เพื่อส่งเสริมและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร

ให้ส�ม�รถใช้ช่องท�งออนไลน์ในก�รประกอบธุรกิจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ก�รพัฒน�ด้�น New Services ซึ่งเป็นก�รบริก�รในรูปแบบใหม่ๆ 

และเข้�ถึงผูป้ระกอบก�รได้ง่�ยข้ึน อ�ท ิ1169 DITP Call Center หน่วยง�น 

บริก�รข้อมูลและคว�มรู้ ให้กับผู้ประกอบก�รทั่วประเทศ ตอบทุกข้อสงสัย

พร้อมทั้งแนะนำ�ช่องท�งก�รทำ�ก�รตล�ดให้กับผู้ประกอบก�รได้ง่�ยข้ึน 

ไม่เพียงเท่�นั้น ยังมีโครงก�รที่จะช่วยเพ่ิมโอก�สก�รขย�ยตล�ดให้กับ 

ผูป้ระกอบก�รไทยทกุระดบั ก�รพัฒน�ชุมชนและเศรษฐกิจฐ�นร�กผ่�นท�ง

ออนไลน์ จึงได้พัฒน�แพลตฟอร์มก�รค้�ออนไลน์ทั้งในและต่�งประเทศ 

อ�ทิ เว็บไซต์ thaitrade.com ซึ่งถือเป็นตล�ดกล�งพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แบบ B2B2c สำ�หรับผู้ประกอบก�รไทยในก�รทำ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ

ผ่�นช่องท�งที่หล�กหล�ย

ก�รพัฒน�ด้�น Accelerate หรือเคร่ืองมือในก�รเร่งคว�มเร็วให้

กับผู้ประกอบก�รในก�รก้�วสู่ตล�ดก�รค้�ระดับน�น�ช�ติ ผ่�นก�รเข้�ร่วม

ง�นแสดงสินค้�ทั้งในและต่�งประเทศ อ�ทิ โครงก�ร SME Pro active 

โครงก�ร TOP THAI BRAND ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถ

ส่งออก พร้อมทั้งแสวงห�โอก�สท�งธุรกิจใหม่ๆ ได้ม�กขึ้น ซึ่งจะเป็นก�ร

ช่วยกระตุ้นตัวเลขท�งเศรษฐกิจได้เป็นอย่�งดี 

นอกจ�กนี้ ก�รจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศยังได้ร่วมมอืกับองค์กรเครือข่�ยพนัธมติรทีม่คีว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะ

ท�ง เช่น ธน�ค�รเพ่ือก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย (EXIM 

BANK) สำ�นกัง�นนวัตกรรมแห่งช�ต ิ(องค์ก�รมห�ชน) สภ�หอก�รค้�แห่ง

ประเทศไทย และอีกหล�กหล�ยหน่วยง�น ซึ่งจะร่วมผนึกกำ�ลังเสริมสร้�ง

โอก�สให้ผูป้ระกอบก�รไทยได้ใช้ประโยชน์จ�กบริก�รต่�งๆ ทีจ่ำ�เป็นกับก�ร

เสริมศักยภ�พก�รดำ�เนินธุรกิจ ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รเงิน ด้�นกฎระเบียบ 

ในก�รนำ�เข้�-ส่งออก ก�รจัดตั้งธุรกิจ ก�รพัฒน�นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในยุคดิจิทัล ฯลฯ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
โชว์โครงการปี 62 อัพเลเวลธุรกิจครอบคลุมทุกระดับ 
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