
ล ำดับท่ี ช่ืองำน วันท่ี สถำนท่ี วัตถุประสงค์ ประเภทสินค้ำ เหตุผลท่ีไทยควรเข้ำร่วมงำน งบประมำณท่ีใช้
1 United Fresh 2020 16-19 มิถุนายน 2563 นครแซนดีเอโก น าผู้ผลิตผักและผลไม้สดของสหรัฐฯ มาจัดแสดง

สินค้าของตนและเจรจาธุรกิจระหว่างกัน
ผักและผลไม้สด 1) เป็นงานท่ีน าผู้ผลิตรายย่อยมาประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร

ของตนเอง จึงเป็นการดึงดูดผู้ประกอบการต่าง ๆ ท่ีสนใจซ้ือ
สินค้าเกษตรรายย่อยมาร่วมชมงาน
2) ผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายย่อยของไทยมีโอกาสได้รับการส่ังซ้ือ
จากผู้ประกอบการท่ีมีก าลังการซ้ือในระดับปานกลางของ
สหรัฐฯ

หน่วยงานท่ีสนใจสามารถส่ง
ข้อมูลสินค้าหรือส่ิงท่ีหน่วยงาน
ประสงค์จะประชาสัมพันธ์มาให้
ส านักงานฯ ทราบและ
ประชาสัมพันธ์ภายในงานรูปแบบ
 online ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2 Summer Fancy Food Show 28-30 มิถุนายน 2563 นครนิวยอร์ก แสดงสินค้าอาหารท่ีใช้นวัตกรรมใหม่หรือแนวคิด
สร้างสร้างสรรค์ และเจรจาธุรกิจด้านสินค้าเกษตร
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรท่ีมาจากธรรมชาติ ส าหรับ
สินค้าฝ่ังตะวันออกของสหรัฐฯ

สินค้าอาหารท่ีใช้วัตกรรมใหม่
และแนวคิดความสร้างสรรค์

1) เป็นงานแสดงสินค้าอาหารด้านแนวคิดความสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐฯ ทางฝ่ังตะวันออก
2) เป็นงานท่ีเหมาะสมกับสินค้าเกษตรรายย่อย (SMEs) 
ท่ีเน้นการสร้างแบรนด์ใหม่ด้วยการใช้แนวคิดสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการแข่งขันทางการตลาด
3) เป็นงานท่ีมีศักยภาพในด้านการส่ังซ้ือจากลูกค้าสูงส าหรับ
ฝ่ังตะวันออก

20,000 เหรียญสหรัฐ
หากหน่วยงานฯ ประสงค์จะมา
ร่วมงานออกคูหา

3 Fruit Expo 2020 & World 
Fruit Industry Conference

16-18 กรกฎาคม 2563 นครกว่างโจว จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป (มีการเจรจาธุรกิจ
และการค้าปลีก)

ผลไม้และผลิตภัณฑ์ เป็นหน่ึงในงานเฉพาะด้านเก่ียวกับอุตสาหกรรมผลไม้ท่ีจัดข้ึน
ในประเทศจีน มีผู้น าเข้าจากท่ัวจีนเข้าชมงานและเจรจาหา
คู่ค้าใหม่ ๆ

ผู้จัดให้ 10 คูหา (3x3 ม.) กับ
ประเทศไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

4 CIHIE Organic Green food 
Industry Exhibition

24-26 กรกฎาคม 2563 กรุงปักก่ิง ประชาสัมพันธ์และจับคู่ทางธุรกิจผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิก

สินค้าออร์แกนิกต่าง ๆ เช่น ผัก
 ผลไม้ อาหารแช่แข็ง นม น้ ามัน
 น้ าผ่ึง เคร่ืองปรุง ไวน์ อาหาร
กระป๋อง ขนมแป้ง น้ าตาล ฯลฯ

เป็นงานท่ีจัดข้ึนติดต่อกันมาหลายปี คร้ังน้ีจัดเป็นคร้ังท่ี 24 
ได้รับความสนใจจากบริษัทขายปลีกรายใหญ่ เช่น ห้างสินค้า
น าเข้าของจีน อาทิ Ole และผู้ประกอบการต่างชาติกว่า 50 
ประเทศ และเคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ
ท้ังหมด 13 ประเทศ

13,800 หยวน/คูหา (3x3 ม.)
คูหาตกแต่งพิเศษ (3x3 ม.) 
16,800 หยวน

5 Silk Suzhou 2020 30 กรกฎาคม -
1 สิงหาคม 2563

นครซูโจว ประชาสัมพันธ์สินค้าไหมจีนและนานาชาติ และ
จับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้น าเข้าและผู้ผลิตสินค้า
ไหม รวมถึงผู้บริโภคสามารถซ้ือสินค้าไหมแท้
คุณภาพพรีเม่ียม

สินค้าจากไหม เป็นงานจัดแสดงผ้าไหมงานเดียวในแถบมณฑลเจียงซู และเป็น
โอกาสท่ีจะได้แสดงและประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทย

8,500 หยวน/คูหา (3x3 ม.)

ตำรำงงำนแสดงสินค้ำเกษตรและอำหำรในต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภำคม 2563)



ล ำดับท่ี ช่ืองำน วันท่ี สถำนท่ี วัตถุประสงค์ ประเภทสินค้ำ เหตุผลท่ีไทยควรเข้ำร่วมงำน งบประมำณท่ีใช้
6 Destination Thailand คร้ังท่ี 7 1 สิงหาคม 2563 นครโทรอนโต ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติต่าง ๆ 

ท้ังวัฒนธรรม สังคม และเกษตร เพ่ือให้
ชาวแคนาดาและชาวต่างประเทศในฝ่ังตะวันออก
ของประเทศแคนาดาได้รับรู้

สินค้าไทยทุกประเภท 1) เป็นงานตามพันธกิจทีมประเทศไทย โดยทุกปีสถานทูตไทย
 ณ กรุงออตตาวา จะร่วมจัดงาน Destination Thailand 
และปี 2561 ส านักงานฯ ได้น าสินค้าเกษตร อาทิ น้ ามะพร้าว 
น้ ามะพร้าวกระป๋อง ร่วมงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร
ของไทย
2) ตลาดแคนาดาเป็นตลาดท่ีศักยภาพสูง มีประชากรเช้ือสาย
เอเชียอยู่เป็นจ านวนมาก การประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้ของ
ไทยในตลาดแคนาดาอย่างต่อเน่ืองจะเกิดผลดีต่อภาพลักษณ์
และการติดใจในรสชาติของสินค้า ซ่ึงเป็นกลยุทธ์การรักษา
ตลาดผลไม้ของไทยในตลาดแคนาดาท่ีได้ผลดีรูปแบบหน่ึง

10,000 เหรียญสหรัฐ
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านคูหา

7 Guangzhou World 
Agricultural Expo 2020

21-23 สิงหาคม 2563 นครกว่างโจว จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านสินค้าเกษตร
และปัจจัยการผลิต (มีการเจรจาธุรกิจและการค้า
ปลีก)

ผลไม้และสินค้าเกษตร เป็นหน่ึงในงานเฉพาะด้านเก่ียวกับสินค้าเกษตร 
ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีส าคัญของ
จีนตอนใต้

1,800 หยวน/คูหา (3x3 ม.)

8 World Seafood Shanghai 26-28 สิงหาคม 2563 นครเซ่ียงไฮ้ แสดงสินค้าประมงนานาชาติ จับคู่เจรจาธุรกิจ และ
ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงของแต่ละประเทศ
ให้กับผู้บริโภคจีน รวมถึงมีการสัมมนาจากหน่วย
ราชการจีนท่ีเก่ียวข้องกับกฎระเบียบการน าเข้า
สินค้าประมงและการเปิดตลาดสินค้าประมงในจีน

อาหารทะเล อาหารทะเลแช่
แข็ง อาหารทะเลส าเร็จรูป 
อาหารสัตว์ ยา และเทคโนโลยี 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือประมง

เป็นงานแสดงสินค้าประมงระดับนานาชาติท่ีใหญ่มากงานหน่ึง
ของจีน และเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และ
หาตลาดสินค้าประมง

3,500 เหรียญสหรัฐ/คูหา 
(3x3 ม.) คูหาท่ีมีมุมสองด้านราคา
เพ่ิม 20% พ้ืนท่ีเปล่า 350 
เหรียญสหรัฐ/ตร.ม. (ขนาดต้อง
มากกว่า 36 ตร.ม.)

9 Thai Festival Canberra กันยายน 2563 กรุงแคนเบอร์รา งานแสดงวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์อาหาร
ของไทย

อาหาร เคร่ืองด่ืม 
สินค้าอุปโภค บริโภค

ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทยหรือ
ประชาสัมพันธ์สินค้าท่ีได้รับอนุญาตให้น าเข้า เช่น มะม่วง

100,000 บาท

10 Jiangsu International Agri 
Expo

กันยายน 2563 มณฑลเจียงซู งานแสดงสินค้าเกษตรให้กับผู้บริโภคโดยตรง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ เพ่ิมการรับรู้สินค้าเก่า
 รวมถึงให้ข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับสินค้า

ผักผลไม้สด ผักผลไม้แปรรูป 
น้ าผ้ึง อาหารทะเลแปรรูป 
เน้ือสัตว์ เทคโนโลยี อุปกรณ์
เกษตร และเคร่ืองจักรกล

เป็นโอกาสในการหาตลาดสินค้าเกษตรของไทยในเมืองรอง
ของจีน ซ่ึงอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักสินค้าไทยมากนัก

ผู้จัดให้คูหากับประเทศไทย 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

11 งานแสดงสินค้าอาหาร
มิลาน 2020

กันยายน 2563 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม
เมืองมิลาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวอิตาลี 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและสร้างความเช่ือม่ันแก่
ผู้บริโภคและผู้น าเข้าในด้านมาตรฐานการผลิต 
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสุขอนามัยสากล
ในกระบวนการผลิต โดยจัดงานร่วมกับส านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน 
(สคต.มิลาน)

อาหารและสินค้าเกษตรไทย เป็นแนวทางในการขยายตลาดการน าเข้าสินค้าเกษตรของไทย
สู่อิตาลี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้น าผลิตภัณฑ์ทดลอง
อุปโภคบริโภค ตลอดจนเผยแพร่สูตรอาหารไทย เพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลไทย

12 2020 Seafood Expo Asia 
(Hong Kong)

1-3 กันยายน 2563 เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง

จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านประมง 
(เน้นการเจรจาธุรกิจ)

สินค้าประมงและอาหารทะเล
แช่เย็นแช่แข็ง

เป็นงานแสดงสินค้าประมงและอาหารทะเล อาหารทะเล
แช่แข็ง นานาชาติท่ีส าคัญระดับเอเชีย

4,815 เหรียญสหรัฐ/คูหา 
(3x3 ม.)



ล ำดับท่ี ช่ืองำน วันท่ี สถำนท่ี วัตถุประสงค์ ประเภทสินค้ำ เหตุผลท่ีไทยควรเข้ำร่วมงำน งบประมำณท่ีใช้
13 17th Malaysia International 

Halal Showcase (MIHAS)
1-4 กันยายน 2563 ศูนย์การค้าและ

นิทรรศการ
นานาชาติมาเลเซีย 

(MITEC)

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ในอุตสาหกรรมฮาลาล ซ่ึงภายในงานประกอบไป
ด้วยการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึง
บริการฮาลาล โดยได้รวมเอาทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
 อาทิ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้ส่งออก-ผู้น าเข้า
สินค้า ผู้ออกใบอนุญาติ นักวิชาการ ส่ือสารมวลชน
 นอกจากน้ีภายในงานยังมีการสัมมนาให้ความรู้ 
และกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยคาดว่าจะมี
ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงานกว่า 44 ประเทศท่ัวโลก

อาหารและเคร่ืองด่ืมฮาลาล 
สินค้าอุปโภคบริโภค ผลไม้

1) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความนิยมก่ียวกับภาพลักษณ์
ของสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยในมาเลเซีย
2) สร้างมาตรฐานสินค้าของไทยให้เป็นท่ียอมรับมากข้ึนใน
ประเทศมาเลเซียและผู้น าเข้าสินค้าจาก 44 ประเทศ
3) สร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุนของสินค้าไทยของ
ผู้ประกอบการท้ังสองประเทศ
4) สร้างโอกาสและเพ่ิมปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลไม้ไทยในมาเลเซีย

 220,000 บาท

14 Fine Food Australia 7-10 กันยายน 2563 นครเมลเบิร์น งานแสดงสินค้าและอาหารท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ออสเตรเลีย

สินค้าและอาหารผลิตภัณฑ์
และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร

ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพ่ือเปิด
ช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยโดย
การหาตัวแทนจ าหน่าย

300,000 บาท

15 งานประชุมและแสดงสินค้าผัก
ผลไม้ MacFruit Digital (Virtual
 meeting)

8-10 กันยายน 2563 กรุงโรม ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลไม้และสินค้า
จากไทย ซ่ึงปัจจุบันมีจ าหน่ายในตลาดอิตาลี 
ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดี เช่น ขิง สัปปะรด 
มะละกอ มะม่วง ว่านหางจระเข้ เปลือกส้มโอ 
มะพร้าว สตรอเบอร่ี กีวี ส้ม กล้วย เป็นต้น

อาหารและสินค้าเกษตร ขยายโอกาสการตลาดผักและผลไม้ของไทยในอิตาลี

16 China (Fuzhou) International 
Seafood & Fisheries Expo

11-13 กันยายน 2563 นครฝูโจว จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านประมงตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน (มีการเจรจาธุรกิจ และการค้าปลีก)

สินค้าประมงและอาหารทะเล 
สินค้าอาหารทะเลแปรรูป

เป็นงานแสดงสินค้าประมงและอาหารทะเลท่ีใหญ่เป็นอันดับ
สองของเอเชีย ครอบคลุมด้านอาหารทะเล การประมงน่านน้ า
ทะเลไกล การเพาะเล้ียง การแปรรูป อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ประมง อาหารทะเลแช่แข็ง นอกจากการเจรจาธุรกิจแล้ว 
ทางผู้จัดงานเปิดให้มีการจ าหน่ายปลีกสินค้าได้ จึงยังเหมาะกับ
สินค้าอาหารทะเลแปรรูปท่ีต้องการทดลองตลาดและ
ประสัมพันธ์สินค้าในตลาดจีน

2,500 หยวน/คูหา (3x3 ม.)

17 Sana 11-14 กันยายน 2563 ศูนย์นิทรรศการและ
แสดงสินค้า

เมืองโบโลญญา

เป็นงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในอิตาลี เป็นจุดนัดพบทางธุรกิจ (B2B) ส าหรับ
ผู้ผลิต ผู้ซ้ือ และผู้เช่ียวชาญในภาคเกษตรอินทรีย์ 
รวมถึงวัตถุดิบท่ีไม่ผ่านการแปรรูป ตลอดจน
เทคโนโลยีล่าสุดในภาคเกษตรอินทรีย์

อาหารและสินค้าเกษตรอินทรีย์
ไทย

ติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรอินทรีย์
 เพ่ือปรับใช้ให้เหมาะสมในประเทศไทย เน่ืองจากปัจจุบัน
อิตาลีและโลกให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ 
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย การใช้พลังงาน และการลดมลภาวะ
ทางส่ิงแวดล้อม



ล ำดับท่ี ช่ืองำน วันท่ี สถำนท่ี วัตถุประสงค์ ประเภทสินค้ำ เหตุผลท่ีไทยควรเข้ำร่วมงำน งบประมำณท่ีใช้
18 Festival dell’Oriente 11-20 กันยายน  2563 ศูนย์แสดงสินค้าและ

การประชุม
โมสตร้า โดเตรมาเร่

เมืองเนเปิลส์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวอิตาลี 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและสร้างความเช่ือม่ันแก่
ผู้บริโภคและผู้น าเข้าในด้านมาตรฐานการผลิต 
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสุขอนามัยสากล
ในกระบวนการผลิต โดยงาน Festival 
dell’Oriente น้ีเป็นงานแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรมตะวันออกท่ีใหญ่และส าคัญท่ีสุด
ในรัฐอิตาลี

อาหารและสินค้าเกษตรไทย เป็นแนวทางในการขยายตลาดการน าเข้าสินค้าเกษตรของไทย
สู่อิตาลี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้น าผลิตภัณฑ์ทดลอง
อุปโภคบริโภค ตลอดจนเผยแพร่สูตรอาหารไทย เพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลไทย

19 Seoul Food & Hotel 15-18 กันยายน 2563 ศูนย์นิทรรศการ
นานาชาติเกาหลี 

(KINTEX)
เมืองโกยาง

แสดงเทคโนโลยีอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร 
อาหารในประเทศและอาหารนานาชาติ

อาหารแปรรูป ผักผลไม้สด 
อาหารทะเลสดและแปรรูป 
สินค้าปศุสัตว์แปรรูป

เป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารเกษตรท่ีใหญ่สุดของเกาหลี 
มีผู้ประกอบการมาร่วมงานมาก เป็นโอกาสในการสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรไทย

คูหา 3x6 ม. - 6x9 ม. 460 
เหรียญสหรัฐ
คูหา 3X9 เมตร 490 เหรียญสหรัฐ

20 22th Hortiflor Expo IPM 
Beijing

17-19 กันยายน 2563 กรุงปักก่ิง พบปะระหว่างผู้น าเข้า-ส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ
นานาชาติ

ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นโอกาสในการหาตลาดส่งออกไม้ดอกไม้ประดับไทย ราคาเพ่ิม 10% ส าหรับคูหาท่ีมี
มุมสองด้าน
โซน A พ้ืนท่ีเปล่า 1,600 หยวน/
ตร.ม.
คูหา (3x3 ม.) 16,000 หยวน
โซน B พ้ืนท่ีเปล่า 1,200 หยวน/
ตร.ม.
คูหา (3x3 ม.) 12,000 หยวน
โซน C พ้ืนท่ีเปล่า 800 หยวน/ตร.
ม.
คูหา (3x3 ม.) 8,000 หยวน
แผนท่ีคูหาตามลิงค์
www.hortiflorexpo.com/Boot
hMap.htm

21 China-ASEAN EXPO (CAEXPO) 18-21 กันยายน 2563 นครหนานหนิง แสดงสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนนวัตกรรม
ด้านการเกษตรและอาหารของประเทศในอาเซียน
และจีน

สินค้าเกษตร เคร่ืองจักรกล 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า งานฝีมือ อาหาร
 ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

เป็นงานแสดงสินค้าท่ีจัดข้ึนเพ่ือเจรจาการค้าและแสดงสินค้า
หลากหลายหมวดท่ีส าคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนกับจีน เป็น
หน่ึงในงานแสดงสินค้าท่ีดึงดูดผู้น าเข้าท่ัวจีนมาแสวงหาสินค้า
จากประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะ

1,600 เหรียญสหรัฐ/คูหา 
(3x3 ม.) (ทุกปีประเทศไทยโดย
กระทรวงพาณิชย์จะน าคณะ
ผู้ประกอบการของไทยเข้าร่วมงาน
 หากหน่วยงานท่ีสนใจสามารถ
ประสานด้านคูหากับกระทรวง
พาณิชย์ได้)



ล ำดับท่ี ช่ืองำน วันท่ี สถำนท่ี วัตถุประสงค์ ประเภทสินค้ำ เหตุผลท่ีไทยควรเข้ำร่วมงำน งบประมำณท่ีใช้
22 China International 

(Guangzhou) Fishery & 
Seafood Expo 2020

24-26 กันยายน2563 นครกว่างโจว แสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านประมง (เน้นการ
เจรจาธุรกิจ)

สินค้าประมงและอาหารทะเล 
สินค้าอาหารทะเลแปรรูป

เป็นงานแสดงสินค้าประมงและอาหารทะเล การเพาะเล้ียง 
การแปรรูป อุปกรณ์และเคร่ืองมือประมง อาหารทะเลแช่แข็ง
ทางตอนใต้ท่ีส าคัญของจีน เหมาะกับสินค้าอาหารทะเล
แช่เย็นแช่แข็งท่ีต้องการขยายตลาดในจีน

2,800 เหรียญสหรัฐ/คูหา 
(3x3 ม.)

23 The 6th China International 
Food, Meat and Aquatics 
Products Exhibition 2020 
and International Import & 
Export Food policy, Law 
and Regulations Summit

24-26 กันยายน 2563 นครกว่างโจว แสดงสินค้าอาหาร เน้ือสัตว์ และผลิตภัณ์สัตว์น้ า 
และสัมมนากฎระเบียบและนโยบายด้านการน าเข้า
และส่งอออกอาหารนานาชาติ

สินค้าอาหาร เน้ือสัตว์ และ
ผลิตภัฑ์สัตว์น้ า

เป็นหน่ึงในงานแสดงสินค้าโดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์
ท่ีส าคัญของจีน และเป็นโอกาสในการรับทราบกฎระเบียบ
ในการน าเข้าส่งออกของจีน

4,800 เหรียญสหรัฐ/คูหา 
(3x3 ม.)

24 Natural Products Expo ฝ่ัง
ตะวันออก (East)

24-26 กันยายน 2563 นครฟิลาเดลเฟีย แสดงสินค้าเกษตรจากธรรมชาติใหม่ ๆ และเจรจา
ธุรกิจด้านสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรท่ีมา
จากธรรมชาติ ส าหรับสินค้าในฝ่ังตะวันออกของ
สหรัฐฯ

สินค้าเกษตรจากธรรมชาติ 1) เป็นงานแสดงสินค้าเกษตรท่ีมาจากธรรมชาติของสหรัฐฯ 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดทางฝ่ังตะวันออก 
2) เป็นงานแสดงท่ีมีศักยภาพสูง มีผู้ประกอบการเข้าชมงาน
เพ่ือเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เกษตรท่ีตนสนใจเป็นจ านวนมาก
3) สินค้าเกษตรไทยท่ีมาจากธรรมชาติ มีโอกาสได้รับความ
สนใจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสหรัฐฯ และต่างชาติท่ีมีความ
ต้องการสินค้าจากธรรมชาติของไทยได้ดีย่ิงข้ึน เน่ืองจากเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน
4) เป็นงานท่ีมีศักยภาพสูงในเร่ืองยอดการส่ังซ้ือสินค้าจาก
ผู้เข้าร่วมงาน และเหมาะสมกับผู้ประกอบด้านสินค้าเกษตรท่ีมี
นวัตกรรมใหม่ ท้ังรายใหญ่และรายย่อยของไทย

20,000 เหรียญสหรัฐ
หากหน่วยงานฯ ประสงค์จะมา
ร่วมงานออกคูหา

25 International Horticulture 
Goyang Korea

25 กันยายน -
11 ตุลาคม 2563

เมืองโกยาง เผยแพร่ไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติ แสดงไม้
ดอกไม้ประดับเพ่ือการส่งออก และการจัดดอกไม้
แบบต่าง ๆ

ไม้ดอกไม้ประดับ แสดงไม้ดอกไม้ประดับท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี คูหาในอาคาร (5x5 ม.) 500 
เหรียญสหรัฐ
ค่าคูหาในอาคาร (3x6 ม.) 1,500 
เหรียญสหรัฐ
ค่าคูหานอกอาคาร (5x5 ม.) 
2,000 เหรียญสหรัฐ

26 The 22nd Japan 
International Seafood & 
Technology Expo

30 กันยายน -
2 ตุลาคม 2563

ศูนย์แสดงสินค้า
โตเกียวบ๊ิกไซท์
กรุงโตเกียว

จับคู่ทางธุรกิจด้านอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 35,000 คน ประกอบไปด้วย
ผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการแปรรูป บริษัทผู้ส่งออก 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ฯลฯ จึงเป็นโอกาสอันดีในการจับคู่
ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทย

110,000 เยน/บูธ

27 China Anhui Famous 
Agricultural Products and 
Agricultural Industrialization 
Fair

ตุลาคม 2563 มณฑลอันฮุย แสดงสินค้าเกษตรให้กับผู้บริโภคโดยตรง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ เพ่ิมการรับรู้สินค้าเก่า
 รวมถึงให้ข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวสินค้า

ผักผลไม้สด ผักผลไม้แปรรูป 
น้ าผ้ึง อาหารทะเลแปรรูป 
เน้ือสัตว์ เทคโนโลยี อุปกรณ์
เกษตร เคร่ืองจักรกล

เป็นโอกาสในการหาตลาดสินค้าเกษตรของไทยในเมืองรอง
ของจีน ซ่ึงอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักสินค้าไทยมากนัก

ผู้จัดให้คูหามาตรฐานกับประเทศ
ไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย



ล ำดับท่ี ช่ืองำน วันท่ี สถำนท่ี วัตถุประสงค์ ประเภทสินค้ำ เหตุผลท่ีไทยควรเข้ำร่วมงำน งบประมำณท่ีใช้
28 PMA fresh summit 

convention and expo
15-17 ตุลาคม 2563 นครแดลลัส แสดงสินค้าผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอ่ืน 

ส าหรับบุคคลท่ีสนใจ เพ่ือท าธุรกิจระหว่างกัน
ผักและผลไม้ สินค้าเกษตรอ่ืน ๆ 1) เป็นงานแสดงผักและผลไม้ สินค้าเกษตรอ่ืนๆ ขนาดใหญ่ 

มีความคล้ายคลึงกับ Natural Products Expo แต่มุ่งเน้นเร่ือง
 ผักและผลไม้สด
2) เป็นตลาดท่ีมีศักยภาพ มีก าลังการซ้ือสูง เหมาะสมกับ
การประชาสัมพันธ์ผักและผลไม้สด เช่น ผลไม้ฉายรังสีของไทย 
โดยในปี 2562 ส านักงานฯ ได้น ามะม่วงฉายรังสีมา
ประชาสัมพันธ์ และได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมี
บริษัท Melisa ซ่ึงเป็นบริษัทผักและผลไม้ช้ันน าของสหรัฐฯ ให้
ความสนใจส่ังซ้ือและน าเข้ามะม่วงฉายรังสีของไทย

30,000 เหรียญสหรัฐ หาก
หน่วยงานฯ ประสงค์จะมา
ร่วมงานออกคูหา

29 งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 
คร้ังท่ี 17

24-25 ตุลาคม 2563 สวนสาธารณะ
โคโตได

กรุงโตเกียว

ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ท้ังในเร่ืองของสินค้า 
อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว ประเพณี และวัฒนธรรม

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมงานจ านวนมาก กลุ่มลูกค้ามีความหลากหลาย 
จึงเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ไทยให้แก่ผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่น ประกอบกับการบินไทย
เปิดเท่ียวบินตรง จึงเป็นโอกาสในการผลักดันการขยายตลาด
สินค้าเกษตรของไทย (เชิญหน่วยงานสังกัด กษ. ท่ีสนใจ เข้า
ร่วม/สปษ. พิจารณาเข้าร่วมเอง)

140,000 เยน

30 MELBOURNE 
INTERNATIONAL COFFEE 
2020

3-6 พฤศจิกายน 63 นครเมลเบิร์น แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์กาแฟ อุปกรณ์กาแฟ และผลิตภัณฑ์
กาแฟ

ส ารวจตลาดกาแฟของออสเตรเลีย เพ่ือส ารวจรสนิยมของ
ผู้บริโภคกาแฟของออสเตรเลีย เพ่ือส ารวจวัสดุและอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในอุตสาหกรรมกาแฟ

300,000 บาท

31 Busan International Seafood 
& Fisheries EXPO 2020 
(BISFE 2020)

4-6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุม
เมืองปูซาน

แสดงสินค้าอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ประมง อาหารทะเลสดและแปรรูป 
สินค้าประมงแปรรูป

เป็นงานแสดงสินค้าด้านประมงและผลิตภัณฑ์ประมงท่ีใหญ่สุด
ในเกาหลี เป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรไทย 
เพ่ือการขยายตลาด

ค่าคูหา (3x3 ม.) เร่ิมต้นท่ี 2,300 
เหรียญสหรัฐ
พ้ืนท่ี (3x3 ม.) เร่ิมต้นท่ี 1,900 
เหรียญสหรัฐ

32 China International Import 
Expo (CIIE)

5-10 พฤศจิกายน 2563 นครเซ่ียงไฮ้ เป็นช่องทางในการเปิดตลาดสินค้าใหม่ของแต่ละ
ประเทศให้กับผู้น าเข้าและประชาชนจีนท่ัวไป 
รวมถึงเป็นการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ความร่วมมือ
ด้านการค้า และเศรษฐกิจนานาชาติ รวมถึงยังมี
การสัมมนาวิชาการความรู้ด้านต่าง ๆ เก่ียวกับ
ธุรกิจออนไลน์ กฎระเบียบการค้าของประเทศจีน 
และนวัตกรรมใหม่ ๆ

สินค้าน าเข้านานาชาติ เป็นงานแสดงสินค้าน าเข้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน ซ่ึงจีนพยายาม
ผลักดันให้งานน้ีเป็นงาน Expo นานาชาติทีส าคัญของจีน

3,000 เหรียญสหรัฐฯ/คูหา 
(3x3 ม.) พ้ืนท่ีเปล่า 300 เหรียญ
สหรัฐ/ตร.ม. (ขนาดคูหาต้อง
มากกว่า 36 ตร.ม.)



ล ำดับท่ี ช่ืองำน วันท่ี สถำนท่ี วัตถุประสงค์ ประเภทสินค้ำ เหตุผลท่ีไทยควรเข้ำร่วมงำน งบประมำณท่ีใช้
33 Festival dell’Oriente 6-8 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์แสดงสินค้าและ

การประชุม
เมืองคาราร่า

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวอิตาลี 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและสร้างความเช่ือม่ันแก่
ผู้บริโภคและผู้น าเข้าในด้านมาตรฐานการผลิต 
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสุขอนามัยสากล
ในกระบวนการผลิต โดยงาน Festival 
dell’Oriente น้ีเป็นงานแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรมตะวันออกท่ีใหญ่และส าคัญท่ีสุด
ในรัฐอิตาลี

อาหารและสินค้าเกษตรไทย เป็นแนวทางในการขยายตลาดการน าเข้าสินค้าเกษตรของไทย
สู่อิตาลี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้น าผลิตภัณฑ์ทดลอง
อุปโภคบริโภค ตลอดจนเผยแพร่สูตรอาหารไทย เพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลไทย

34 Food & Hotel China (FHC) 10-12 พฤศจิกายน 2563 นครเซ่ียงไฮ้ แสดงอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมนานาชาติให้กับ
ผู้บริโภค

เบเกอร่ี อาหารสด อาหารแช่
แข็ง อาหารพร้อมรับประทาน 
เคร่ืองปรุงรส ขนม ไวน์ 
เคร่ืองจักร และเทคโนโลยี

เป็นโอกาสในการแสวงหาตลาดสินค้าเกษตรสู่โรงแรม
ในประเทศจีน

4,600 เหรียญสหรัฐ/คูหา 
(3x3 ม.) พ้ืนท่ีเปล่า 460 เหรียญ
สหรัฐ/ตร.ม.

35 iFresh Asia Fruit & 
Vegetable Industry Expo

12-14 พฤศจิกายน 2563 นครเซ่ียงไฮ้ แสดงผลไม้นานาชาติคุณภาพพรีเม่ียม และ
เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ ให้กับผู้น าเข้าและ
เกษตรกร

ผลไม้ เป็นโอกาสในการแสวงหาตลาดผลไม้ในนครเซ่ียงไฮ้ 2,300 เหรียญสหรัฐ/คูหา 
(3x3 ม.) พ้ืนท่ีเปล่า 230 เหรียญ
สหรัฐ/ตร.ม.

36 The 20th Beijing 
International Organic and 
Green Food Expo 2020 
(CIOGE)

13-15 พฤศจิกายน 2563 กรุงปักก่ิง ผลักดันให้ธุรกิจเกษตรออแกนิกได้มีความก้าวหน้า 
และเสริมสร้างการจับคู่ทางธุรกิจให้กับธุรกิจเกษตร
ออแกนิก

ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิก 
เคร่ืองด่ืมผลไม้ เน้ือ ไวน์ 
เคร่ืองปรุงรส น้ ามันพืช นม 
ผลิตภัณฑ์เกษตรออร์แกนิกสด
อ่ืน ๆ

เป็นมหกรรมท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเปิดตลาด
สินค้าออร์แกนิกของไทยในจีน ซ่ึงขณะน้ีก าลังเป็นท่ีสนใจของ
ผู้บริโภค

3,800 เหรียญสหรัฐฯ/คูหา 
(3x3 ม.) คูหามาตรฐานตกแต่ง
พิเศษ 4,800 เหรียญสหรัฐ

37 2020 North (yantai) Fruit 
Tree Seedlings and 
Production Materials Fair

19-21 พฤศจิกายน 2563 เมืองเยียนไถ แสดงเคร่ืองมือและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
ของจีน รวมถึงเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย ฯลฯ

เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ และ
สารก าจัดศัตรูพืช เคร่ืองมือทาง
การเกษตร หุ่นยนตร์ทาง
การเกษตร

สามารถเข้าชมดูงาน เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีทางการเกษตรอัน
ทันสมัยของจีน ปีท่ีผ่านมามีจ านวนผู้เข้าชมถึง 2 แสนคน

ยังไม่มีการประกาศค่าคูหา

38 Food Week 25-28 พฤศจิกายน 2563 กรุงโซล แสดงสินค้าอาหารเกษตร เคร่ืองด่ืม อาหารแปรรูป 
เคร่ืองบรรจุอาหาร เคร่ืองอบ เคร่ืองท าขนมของ
หวาน เคร่ืองครัว

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ผลิตภัณฑ์จากนม สินค้าปศุสัตว์
 สินค้าเกษตรแปรรูป ป่าไม้ 
และประมง

เป็นงานท่ีจัดในกรุงโซล มีชาวเกาหลีร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
เป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรไทย เพ่ือการขยาย
ตลาด

คูหาละ 3,200-3,800 เหรียญสหรัฐ

39 Festival dell’Oriente 27-29 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม

เมืองปาแลร์โม

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของ
ไทยให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวอิตาลี สร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีและสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้บริโภค
และผู้น าเข้าในด้านมาตรฐานการผลิต การควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานสุขอนามัยสากลใน
กระบวนการผลิต โดยงาน Festival dell’Oriente
 น้ีเป็นงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมตะวันออกท่ี
ใหญ่และส าคัญท่ีสุดในรัฐอิตาลี

อาหารและสินค้าเกษตรไทย เป็นแนวทางในการขยายตลาดการน าเข้าสินค้าเกษตรของไทย
สู่อิตาลี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้น าผลิตภัณฑ์ทดลอง
อุปโภคบริโภค ตลอดจนเผยแพร่สูตรอาหารไทย เพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลไทย



ล ำดับท่ี ช่ืองำน วันท่ี สถำนท่ี วัตถุประสงค์ ประเภทสินค้ำ เหตุผลท่ีไทยควรเข้ำร่วมงำน งบประมำณท่ีใช้
40 Festival dell’Oriente 11-13 ธันวาคม 2563 ศูนย์แสดงสินค้าและ

การประชุม
เมืองปาโดวา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวอิตาลี 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและสร้างความเช่ือม่ันแก่
ผู้บริโภคและผู้น าเข้าในด้านมาตรฐานการผลิต 
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสุขอนามัยสากล
ในกระบวนการผลิต โดยงาน Festival 
dell’Oriente น้ีเป็นงานแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรมตะวันออกท่ีใหญ่และส าคัญท่ีสุด
ในรัฐอิตาลี

อาหารและสินค้าเกษตรไทย เป็นแนวทางในการขยายตลาดการน าเข้าสินค้าเกษตรของไทย
สู่อิตาลี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้น าผลิตภัณฑ์ทดลอง
อุปโภคบริโภค ตลอดจนเผยแพร่สูตรอาหารไทย เพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลไทย

41 Guangdong Seed Expo 11-13 ธันวาคม 2563 นครกว่างโจว แสดงเมล็ดพันธ์ุผัก ผลไม้ และการเพาะเล้ียง
ปศุสัตว์และประมงของมณฑลกวางตุ้ง

เมล็ดพันธ์ุ พันธ์ุสัตว์ เทคโนโลยี
การเพาะปลูกเพาะเล้ียง 
เคร่ืองจักรกลการเกษตร

หน่วยงานของไทยสามารถศึกษาผลงานการพัฒนาพันธ์ุผัก
ผลไม้ท่ีหลากหลายในแปลงเพาะปลูก และพันธ์ุสัตว์ของ
มณฑลกวางตุ้ง ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ยังไม่มีการประกาศค่าคูหา

42 Naturally Good Expo 30-31 พฤษภาคม 2564 นครซิดนีย์ แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ สินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทยในเชิงเพ่ือ
สุขภาพ
เช่น ชาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ต่างๆ

300,000 บาท

43 Fine Food Newzealand 13-15 มิถุนายน 2564 นครออกแลนด์ แสดงสินค้าและอาหารท่ีใหญ่ท่ีสุดของนิวซีแลนด์ สินค้าและอาหารผลิตภัณฑ์
และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร

ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทย
เพ่ือเปิดช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของ
ไทยโดยการหาตัวแทนจ าหน่าย

300,000 บาท


