
 

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจดังานเทศกาลนานาชาติของไทย “New Biz Buzz Package”  Page 1 of 5 
 

 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลนานาชาติของไทย  

“New Biz Buzz Package”  
โปรแกรมการสนับสนุนงานเทศกาลนานาชาติที่สร้างขึ้นใหม่ในประเทศไทย (New Event/Festival) 

ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555 จึงก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลนานาชาติของไทยไว้ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคข์องการสนับสนุน 
1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดงานเทศกาลนานาชาติของไทยทีม่ีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และ

เป็นแพลตฟอร์มส าหรับการรวมตัวและต่อยอดธุรกิจของบุคคลและองค์กรในอุตสาหกรรม (Business 
Festival) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดธุรกิจและการสร้างเครือข่ายกับนานาชาติ (International partner) ใน
ประเภทธุรกิจนั้นๆ และกระตุ้นการเข้าร่วมงานของผู้ เข้าร่วมงานจากนานาชาติ (International 
Visitor/Fanbase) 

3. เพ่ือสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน ก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจาย
รายได้ไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

4. เพ่ือส่งเสริมงานเทศกาลนานาชาติของไทยให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติและถูกบรรจุอยู่ในปฎิทินการจัด
เทศกาลของโลก 

 

ผู้ทีมี่สิทธิด์ าเนินการขอรับการสนับสนุน 
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน องค์กร สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น

เจ้าของงานเทศกาลนานาชาติ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

1) เป็นการจัดงานที่มีเป้าหมายเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ (Business Sector) ที่ให้การสนับสนุน 
ได้แก่ Art and Culture, Creative and Lifestyle, Entertainment และInnovation and Technology 

2) เป็นงานที่มีการจัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และมีปฎิทินการจัดงานทุกปี หรือทุก 2 ปี 
3) ต้องมีหน่วยงานภาครัฐอย่างน้อย 1 หน่วยงาน เป็นเจ้าภาพร่วมหรือเก่ียวข้องกับการจัดงาน 
4) ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน (Basic Criteria) ส าหรับการจัดงานเทศกาลนานาชาติ 
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เกณฑ์การสนับสนุน 
1. การสนับสนุนในรูปแบบเงินสนับสนุน (Financial Support) 
 1.1 สนับสนุนงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ในกิจกรรมอาทิเช่น 

1) กิจกรรมที่ต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาล 
ในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้ 
o การจัดประชุมสัมมนา 
o การจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการที่มีการซื้อ-ขาย 
o การจับคู่ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ (Business Matching) 
o การจัดท าแพคเกจที่พักและการเดินทาง หรือโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมการ

สร้างเครือข่ายนานาชาติในกลุ่ม Professional Visitors  
2) กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดผู้เข้าร่วมงานต่างประเทศ ( International 

Visitor Promotion) 
3) การใช้บริการนวัตกรรม/แพลตฟอร์มของไทย (Thai Tech Company) เพ่ือยกระดับการจัด

งานเทศกาล  
หมายเหตุ : ผู้ขอรับสนับสนุนสามารถเลือกกิจกรรมข้างต้น ได้ไม่เกิน 2 กิจกรรม โดยวงเงินสนับสนุน

รวมแล้วต้องไม่เกินวงเงิน 1,200,000 บาท โดยผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องน าเสนอรายละเอียดกิจกรรมต่อ     
สสปน. ทั้งนี้ วงเงินการสนับสนุนจะพิจารณาจากแผนงานที่น าเสนอ และการพิจารณาของ สสปน. ถือเป็นที่
สิ้นสุด 
 
2) การสนับสนุนที่ไม่อยู่ในรูปแบบเงินสนับสนุน (Non-Financial Support) 

 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดงาน (มูลค่า 400,000 บาท) 

 การประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องทาง สสปน. ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

 VIP Fast Track ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (มูลค่า 1,000 บาทต่อท่าน) 

 ประสานการสรรหาอาสาสมัคร ผ่านเครือข่าย สสปน. เพื่อสนับสนุนการจัดงาน 

 การอ านวยความสะดวกและประสานงานหน่วยงานภาครัฐ และเมืองเจ้าภาพ 
 
ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนและการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 

1. ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องส่งเอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนก่อนการจัดงานอย่างน้อย 90 วันผ่านทาง
เว็บไซต์ https://rfs.businesseventsthailand.com ดังนี้ 

1) หนังสือขอรับการสนับสนุน โดยระบุวงเงินที่ขอรับสนับสนุน 

https://rfs.businesseventsthailand.com/
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2) รายละเอียดการจัดงาน (Event Proposal) สิทธิประโยชน์ที่ สสปน. จะได้รับ และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

3) หนังสือรับรองบริษัท / เอกสารจัดตั้งหน่วยงาน 
4) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ. 20) (ถ้ามี) 

2. สสปน. พิจารณาเอกสารและด าเนินการส่งหนังสือตอบรับสนับสนุน เพ่ือเป็นการยืนยันการให้การ
สนับสนุน ภายใน 15 วันท าการนับถัดจากวันที่ผู้ขอรับการสนับสนุนได้น าเสนอรายละเอียดการจัดงาน 
และ สสปน. ได้รับเอกสารขอรับสนับสนุนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องลงนามรับทราบในหนังสือตอบรับสนับสนุน และส่งกลับมายัง สสปน. ภายใน 7 
วันท าการ 

4. ผู้ขอรับสนับสนุนจะต้องส่งรายงานสรุปผลการจัดงานภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดการจัดงาน พร้อมใบแจ้ง
หนี้หรือหนังสือแจ้งขอรับเงินสนับสนุน โดยเนื้อหาในรายงานประกอบด้วย  

1) สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดโดยแบ่งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
2) สรุปผลการจัดงานแต่ละกิจกรรม  
3) สรุปหลักฐานสิทธิประโยชน์ที่ สสปน. ได้รับ  
4) ไฟล์รูปภาพไฮไลท์การจัดงานความละเอียดสูง 10-20 ภาพ 
5) ไฟล์วีดีโอ (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ 

 สสปน.ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

 ในกรณีผู้ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนนี้  
สสปน.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนดังกล่าว โดยการพิจารณาของสสปน.ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 ผู้ขอรับการสนับสนุนยินดีที่จะน าส่งข้อมูลการจัดกิจกรรม รายงานการด าเนินกิจกรรม และฐานข้อมูล
ต่างๆที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมแก่สสปน. 

 ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน/แก้ไข/ยกเลิก แผนการด าเนินกิจกรรม ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องแจ้งให้    
สสปน. ทราบโดยท าหนังสือแจ้งถึงผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยเร็ว
ที่สุด และต้องแจ้งก่อนวันเริ่มด าเนินกิจกรรม 

 การพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นไปตามล าดับการขอรับการสนับสนุน (first come first serve basis) 
 การขอรับการสนับสนุนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนนี้ ผู้อ านวยการ สสปน. สามารถ

พิจารณาให้ความเห็นชอบสนับสนุนเป็นรายกรณีไป 
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 ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องด าเนินการโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนหรือได้รับมอบอ านาจให้กระท าการ
แทนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน โดยแนบหนังสือจดทะเบียนรับรองหน่วยงาน และ/หรือ หนังสือมอบ
อ านาจให้กระท าการแทนหน่วยงานเพื่อด าเนินการขอรับการสนับสนุน 

 หลักเกณฑ์การสนับสนุนนี้ มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
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เกณฑ์พื้นฐานส าหรับการจัดงานเทศกาลนานาชาติของไทย (Basic Criteria for International Event/Festival) 

หมายเหตุ :*ส าหรับงานท่ีจัดในพ้ืนท่ีจัดงาน จะต้องมีจ านวนคนเขา้ร่วมงานไมเ่กินกว่าจ านวนที่แตล่ะจังหวัดอนุญาตให้จดังานได้ และจะต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัตดิา้นสาธารณสุขเพื่อการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

 

Factor / Sector Art & Culture Creative & Lifestyle Entertainment Innovation and Technology 

ประเภทการจัดงาน 
(Festival Format) 

 เทศกาลศิลปะแขนงต่างๆ อาทิเช่น 
ศิลปะการแสดง (Performing) จิตรกรรม
ภาพวาด (Painting) ประติมากรรม 
(sculpture) แสงไฟ (Lighting) 

 เทศกาลภาพยนตร์ (Film)  

 เทศกาลภาพถ่าย (Photography) 

 เทศกาลละครหุ่น (Puppet)  

 เทศกาลศิลปะการท าอาหาร (Culinary 
arts)  

 งานเทศกาลท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์ เช่น เทศกาลงานออกแบบ 
(Design Festival) 

 งานเทศกาลด้านแฟชั่น (Fashion) 

 งานเทศกาลท่ีเกี่ยวข้องกับของสะสม 
(Collectible) สินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle 
items) 

 งานเทศกาลและเจรจาธุรกิจดนตรี 
(Music Showcase and Festival) 

 งานเทศกาลด้านดิจิตอลคอนเท็น 
(Digital Entertainment)  

 

 งานเทศกาลท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 การแข่งขันหุ่นยนต์ (Robotics)  

 อีสปอร์ต (E-sport) 
 

จ านวนประเทศท่ีเข้าร่วมจัด
แสดงงาน (International 
Contents)  

5 

จ านวนผู้เข้าร่วมงานขั้นต่ า*
(Minimum Participants) 

1,000  5,000 1,000 

ระยะเวลาการจัดงาน 
(Event Duration)  

3 2 

รูปแบบการจัดงาน 
(Type of Event) 

Physical / Hybrid/ Virtual Event 


