เอกสารประกอบการสม ัครขอเบิกงบจากโครงการ
โดยเอกสารทัง้ หมดต ้องอัพโหลดในระบบออนไลน์ ผ่าน
ทาง https://smesproactive.ditp.go.th/ เท่านัน
้ นะคะ
และสภาฯ จะตรวจสอบคุณสมบัตพ
ิ ร ้อมเอกสารของผู ้ประกอบการผ่านทาง website นี้
ค่ะ
**โดยผลการพิจารณาขึน
้ อยูก
่ บ
ั กรมฯ**
1.

แบบฟอร์มใบสมัคร

2.

ิ ค ้า (DITP_SPA 02) ตามไฟล์แนบ
แบบฟอร์มข ้อมูลงานแสดงสน

3.

ิ ค ้าของนิตบ
โบรชวั ร์สน
ิ ค
ุ คล (หากเป็ นสําเนาต ้องเซ็นและประทับตราทุกหน ้า)

4.

ื รับรองการจดทะเบียนนิตบ
หนังสอ
ิ ค
ุ คล (ดึงจากระบบ ไม่ต ้องแนบเอกสาร)

(DITP_SPA01)

(ดึงจากระบบ ไม่ต ้องแนบเอกสาร)

งบการเงินย ้อนหลัง 3 ปี (ปี 58-60) ทีร่ ะบุรายได ้จากการสง่ ออก โดยมีมล
ู ค่าการ
สง่ ออกเฉลีย
่ ย ้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล ้านบาท นับจากปี ทีส
่ มัครเข ้าร่วมโครงการ*
5.

กรณีในงบไม่ระบุรายได ้จากการสง่ ออก ให ้แนบ ภพ.30 ย ้อนหลัง (เต็ม
ฉบับ 12 เดือน) 3 ปี ตามรอบงบการเงิน
*หมายเหตุ

ิ ค ้าออก หรือ ใบตราสง่ สน
ิ ค ้าทางทะเล
หลักฐานการสง่ ออก (ใบขนสน
List +Invoice ) (ปี 58-60) จํานวน 2-3 ใบ/ปี
6.

B/L +Packing

ื รับรองการเป็ นสมาชก
ิ ของสภาฯ ใด สภาฯ หนึง่ (3 สภาฯ ประกอบด ้วย
7. หนังสอ
ิ ค ้า
สภาหอการค ้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู ้สง่ สน
ทางเรือแห่งประเทศไทย)

ื ร ับรองการเป็นสมาชก
ิ กรมฯ (ดึงจากระบบ ไม่ตอ
8. หน ังสอ
้ งแนบเอกสาร)
ิ กรมสง
่ เสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169
สอบถามรายละเอียดการสม ัครสมาชก
(ประเภท : EL / Pre-EL /TDC /Pre-TDC /SEL /SPL/LSP)
ื ร ับรองการเป็นสมาชก
ิ กรมสง
่ เสริมการค้าระหว่างประเทศสามารถ
กรณีทต
ี่ อ
้ งการขอหน ังสอ
ี ร์ Email : elditp2014@gmail.com Call Center : 1169
ติดต่อได้ท ี่ คุณเชย

่ ออก ต้องแนบเอกสารเพิม
กรณีเป็นผูท
้ ไี่ ม่เคยสง
่ เติมลําด ับ 9-11
9. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมฯ (ดึงจากระบบ ไม่ต ้องแนบเอกสาร)
ได ้แก่ หลักสูตร “ความรู ้เบือ
้ งต ้นในการประกอบธุรกิจสง่ ออก” หรือ หลักสูตร “ผู ้
สง่ ออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” หรือ หลักสูตร “SMEs Genius Exporter” หรือ หลักสูตร
อืน
่ ๆ ทีก
่ รมฯ อนุมัตเิ พิม
่ เติม (หากมี)
ิ ค ้า หรือ กิจกรรมสง่ เสริมฯ ทีก
10. หลักฐานการเข ้าร่วมงานแสดงสน
่ รมฯ เป็ นผู ้จัด
ื อนุมัต+
่ งานแสดงสน
ิ ค ้า
อย่างน ้อย 1 ครัง้ (หนังสอ
ิ ใบเสร็จ+รูปถ่ายคูหาในงาน) เชน
ิ ค ้าไทยในต่างประเทศ (THAILAND
นานาชาติในประเทศไทย หรือ งานแสดงสน
ิ ค ้าสุดยอดแบรนด์ไทย (TOP THAI BRANDS) หรือ คณะผู ้แทน
WEEK) หรือ งานแสดงสน
การค ้าไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ
ื รับรองมาตรฐานสน
ิ ค ้า หรือเทียบเท่า
11. หนังสอ
เอกสารเพิม
่ เติมอืน
่ ๆ
ื่ บริษัท (ถ ้ามี)
12. หลักฐานการเปลีย
่ นชอ
*เอกสารที่ Upload ทงหมด
ั้
ต้องประท ับตราบริษ ัท และลงนามร ับรองโดย
ื จดทะเบียนนิตบ
กรรมการทีม
่ อ
ี ํานาจตามหน ังสอ
ิ ุคคล แล้วจึงสแกนสเี ป็น
ไฟล์ PDF อ ัพโหลดในระบบออนไลน์นะคะ
ั ติดต่อ สภาหอการค ้าแห่งประเทศไทย
หากมีข ้อสงสย
คุณรุง่ นภา (คุณอาม) โทร: 02 018 6888 ต่อ 5180 หรือ 02 018 6977
E-mail: rungnapa.j@thaichamber.org

หรือ ติดต่อ สภาอุตสาหกรรม คุณอักษรามญชุ์ (มิน
้ ท์) โทร 02-345-1244

หลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ประกอบการตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
1. คุณสมบัตขิ องผูม้ ีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ
1.1 เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีผู้ถื อหุ้นเป็นสัญชาติไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
1.2 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
1.3 มีความประสงค์ดาเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และปฏิบัติตามข้อกาหนดในการเข้าร่วมโครงการ SMEs
Pro-active ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1.4 เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกสินค้าไทยที่มีประสบการณ์การส่งออก โดยมีมูลค่ าการส่งออกเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท นับจากปีที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1.5 เป็นสมาชิกของ :
1.5.1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ
1.5.2 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย : สมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย ให้ครอบคลุมสมาชิกทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(2) สมาชิกของสมาคมที่เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(3) สมาชิกของหอการค้าไทย
(4) สมาชิกของหอการค้าจังหวัด
(5) สมาชิกของหอการค้าต่างประเทศ หรือ
1.5.3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
1.5.4 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ
1.5.5 สมาพันธ์ สมาคมการค้า หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าด้านสินค้า และบริการ(1) ที่เป็นสมาชิกของ
สภาใด สภาหนึ่ง ในข้อ 1.5.2 – ข้อ 1.5.4 และได้ผ่านการรับรองจากสภานั้น
1.6 ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในการประกอบธุรกิจ
1.7 กรณีเป็ นนิ ติบุคคลที่ดาเนิน กิจการด้านธุรกิจบริการระหว่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 - 1.3 และ
ข้อ 1.5 - 1.6 จะได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 1.4
1.8 กรณีนิติบุคคลที่ยังไม่เคยส่งออก แต่มีศักยภาพ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1.8.1 เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมฯ ได้แก่
1.8.1.1 หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” หรือ “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก”
หรือ “SMEs Genius Exporter” หรือ หลักสูตรอื่นๆ ที่กรมอนุมัติเพิ่มเติม (หากมี) หรือ
1.8.1.2 หลักสูตรของสภาซึ่งกรมฯ ได้ให้การรับรอง
และ
1.8.2 เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือ กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่กรมฯ เป็นผู้จัด
อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย หรือ งานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ
(Thailand Week) หรือ งานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) หรือ คณะผู้แทน
การค้าไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น
1.9 กรณีเป็นนิติบุคคลทีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอผลงาน (Business Pitching) จะได้รับการยกเว้นคุณสมบั ติ
ตามข้อ 1.8
(1)

สมาพันธ์ สมาคมการค้า หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าด้านสินค้า และบริการ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นสมาพันธ์หรือสมาคม
กั บกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าอย่างถูก ต้องตามกฎหมาย และต้องเป็นสมาชิก ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาใดสภาหนึ่ง
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2. ลักษณะของกิจกรรมที่ให้การสนับสนุน
2.1 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) ทีม่ ีลักษณะ ดังนี้
2.1.1 เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเจรจาธุรกิจการค้า (Business to Business) ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
งานแสดงสินค้า/บริการที่ได้รับการรับรอง (Qualified Exhibition List : QEL) หรืองานที่จัดโดยผู้จัดงานที่
ได้มาตรฐาน (Qualified Organizer List : QOL)(2)
2.1.2 ไม่เป็นงานที่จัดในช่วงระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศของกรมฯ
หากเป็นงานที่จัดในช่วงเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับงานของกรมฯ ผู้ประกอบการ SMEs ต้องเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้านานาชาติที่กรมฯ จัด จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities &
Partnership: BOP) ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกิจกรรมที่ได้รับการรับรอง (Qualified Activity List : QAL)(2) ดังนี้
2.2.1 กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยต้องมีลักษณะกิจกรรม ดังนี้
2.2.1.1 กิจกรรมการเจรจาการค้า แบบ Pre-scheduled Face-to-Face meeting
และ
2.2.1.2 กิจกรรมสร้างเครือข่าย อาทิ Networking Luncheon, Dinner เป็นต้น
2.2.2 กิจกรรมนาเสนอผลงาน (Business Pitching) เพื่อขายและ/หรือระดมเงินทุน โดยต้องมีลักษณะกิจกรรม
การประกวดแข่งขัน การนาเสนอผลงาน/แผนงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม (ถ้ามี)
2.2.3 กิจกรรมอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับกิจกรรมในข้อ 2.2.1 และข้อ 2.2.2
ทั้งนี้ ลักษณะของกิจกรรมที่ให้การสนับสนุนในข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องเป็นงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ไม่ได้นาผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า/บริการ ยกเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์หรือกลุ่มสินค้าแตกต่าง
กับที่กรมฯ นาผู้ประกอบการเข้าร่ วมงานฯ และส าหรับงาน/กิจกรรมที่ไม่ได้ อยู่ ในบัญชีรายชื่อตามที่ได้รับการรับรอง
ดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และเพื่อป้องกันความซ้าซ้อนในการให้การสนับสนุน คณะกรรมการ
โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) จะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการรับรองว่าไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น

(2)

บัญชีรายชื่องานแสดงสินค้า/บริการที่ได้รับการรับรอง (Qualified Exhibition List : QEL) บัญชีรายชื่อผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ได้รับการรับรอง
(Qualified Organizer List : QOL) และบัญชีรายชื่อกิจกรรมที่ได้รับการรับรอง (Qualified Activity List : QAL) กาหนดโดยคณะกรรมการ
โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active)
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3. วงเงินสนับสนุนและจานวนสิทธิ์
วงเงินสนับสนุนและจานวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการประเภทรายนิติบุคคลรวมแล้ว(3)
ต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ ดังนี้
3.1 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair)
มูลค่าการส่งออก
ผู้ประกอบการ ของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
SMEs
0 – 500 ล้านบาท

วงเงินสนับสนุนสาหรับ
ค่าพื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน
(4)
ขนาด 9 ตร.ม

จานวนสิทธิ์

200,000.- บาท

6 ครั้ง

3.2 กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities &
Partnership: BOP)
มูลค่าการส่งออก
ผู้ประกอบการ ของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
SMEs
0 – 500 ล้านบาท

วงเงินสนับสนุน
สาหรับค่าเข้าร่วมกิจกรรม(5)

จานวนสิทธิ์

200,000.- บาท

6 ครั้ง

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกิจกรรมประเภทรายนิติบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการการซื้อ
การจ้ าง การเช่ า การใช้ จ่ ายเงิน ตลอดจนการเบิกจ่ายและเก็ บรั กษาเงิ นกองทุนส่ งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ
พ.ศ. 2555 และระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง
4. การขอยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติแล้ว
การขอยกเลิกเข้าร่ว มกิจกรรมที่ ได้รับอนุมัติแล้วจะนับเป็นการใช้สิทธิ์แล้ว ยกเว้นในกรณีที่การยกเลิกมีเหตุ
สุดวิสัย อาทิ ผู้จัดงานยกเลิก หรือเลื่อนกาหนดการจัดงาน หรือไม่สามารถจองพื้นที่แสดงสินค้าได้ (ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือ
ยืนยันอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงาน) เป็นต้น ทั้งนี้ หากนิติบุคคลไม่ได้ ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องมี
หนังสือแจ้งการยกเลิกให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสภาผู้ส่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย ที่นิติบุคคลยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเริ่ม
กิจกรรม โดยนับตั้งแต่วันที่ สภาฯ ได้รับเอกสารแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมฯ (หากเกินกาหนดจะถูกตัดสิทธิ์การ
พิจารณาขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปจานวน 2 ครั้ง หรือตัดสิทธิ์กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติแล้วจานวน
2 ครั้ง) และสภาฯ ต้องมีห นังสือแจ้งการยกเลิ ก ให้ก รมฯ ทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันเริ่มกิจกรรม
โดยนับตั้งแต่วันที่กรมฯ ได้รับเอกสารแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
(3 )

จานวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ และการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ
จะนับสิทธิ์ใหม่ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ (ระยะที่ 3) ปีงบประมาณ 2562-2564
(4)
ค่าพื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการเข้าร่วมงาน อาทิ ค่าสมัครเข้าร่วมงาน (registration fee/admission fee)
ค่าธรรมเนียม (AUMA fee) ค่าไฟฟ้า ค่าประกันภัย ค่าดูแลสิ่งแวดล้อม (environment protection charge) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะสร้างโอกาส
ทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งผู้จัดงาน (organizer) หรือผู้รับเหมาตกแต่งที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้จัดงาน (official contractor)
เป็นผู้เรียกเก็บเงินเท่านั้น ได้แก่ ค่าคูหามุม (corner charge) ค่าประชาสัมพันธ์ (อาทิ Marketing fee, Media package, Media charge,
Advertising box เป็นต้น)
(5)
ค่าเข้าร่วมกิจกรรมหมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ หรือกิจกรรม
อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกับกิจกรรมดังกล่าว โดยต้องมีรายละเอียดลักษณะการดาเนินงานตรงกับกิจกรรมในข้อ 2.2
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5. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัตินิติบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
6. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจ ารณาปรับปรุงกรอบแนวทาง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ในกิจกรรมขยายตลาดในต่างประเทศตามโครงการฯ ตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์
โครงการและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
7. กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขยาดย่อมในกิจกรรมขยายตลาดในต่างประเทศ รวมถึงขั้นตอนตามโครงการฯ นี้ ให้คณะกรรมการฯ มีอานาจในการ
พิจารณาวินิจฉัย และผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การสนับสนุนฉบับใหม่นี้ให้มีผลบังคับใช้สาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ SMEs Pro-active
ทีด่ าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พฤษภาคม 2561

