
 

 



 



 



 

หมายเหตุ:  การอพัโหลดใบสมคัรน้ี ยงัไมถ่อืเป็นการไดร้บัอนุมตักิารสนบัสนุนจากโครงการ SMEs Pro-active จนกวา่กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่ง
ประเทศจะพจิารณาอนุมตั ิและมหีนงัสอืแจง้สภาฯ 

 

รายการเอกสารประกอบการสมัครโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs Pro-active Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

วันที่รับเอกสาร........................................ 
 หากเอกสารครบ เอกสารประกอบการสมัคร รหัสเอกสาร 

 สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) 
 1. แบบฟอร์มใบสมัคร  DITP_SPA 01 
 2. แบบฟอร์มข้อมูลงานแสดงสนิค้า DITP_SPA 02 
 3. โบรชัวร์สินคา้ของนิติบุคคล   

 4. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี นับจากปีที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ระบุรายได้จากการ
ส่งออก   

 5. หลักฐานการส่งออก (ใบขนสนิค้าออก, ใบตราส่งสนิค้าทางทะเล B/L)  

 
6. หนังสือรับรองการเป็นสมาชกิของสภาฯ ใด สภาฯ หนึ่ง  (3 สภาฯ ประกอบดว้ย      
   สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาผู้ส่งสนิค้าทางเรือฯ)   

 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business 
Opportunities & Partnership: BOP)  

 7. เอกสารประกอบการสมัครล าดับที่ 1 และ 3 - 6  
 8. แบบฟอร์มข้อมูลกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ  DITP_SPA 03 
 กรณีเป็นผู้ที่ไม่เคยส่งออก ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมล าดับที่ 9-11 

 

9. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมฯ ได้แก่ 
- หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” หรือ หลักสูตร “ผู้ส่งออก

อัจฉริยะ: Smart Exporter” หรือ หลักสูตร “SMEs Genius Exporter” หรือ 
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่กรมฯ อนุมัติเพิ่มเติม (หากมี) (รายละเอียดตามบัญชี QTL)  

 

 

10. หลักฐานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือ กิจกรรมส่งเสริมฯ ที่ กรมฯ เป็นผู้จัด       
อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย หรือ งานแสดงสินค้าไทย
ในต่างประเทศ (THAILAND WEEK)  หรือ  งานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (TOP THAI 
BRANDS) หรือ คณะผู้แทนการค้าไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ 

 

 11. หนังสือรับรองมาตรฐานสนิค้า หรือเทียบเท่า (เฉพาะสนิค้าที่ต้องมีการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน)   

หมายเหตุ:  * เอกสารล าดบัท่ี 3 - 6 และ 9 - 11 ใช้ส าหรับการสมัครในครั้งแรกและมีอายุใช้งานได้ 1 ป ี 
ขั้นตอนการสมัครและพิจารณาอนุมัติ 
 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 

 

ผูป้ระกอบการ SMEs                 
อพัโหลดเอกสารการสมคัร
ทัง้หมด ล าดบั 1-11 
(ขึน้กบัประเภทกจิกรรมที่
สมคัร) บนระบบบรหิาร
กจิกรรม online กบั สภา
ทีเ่ป็นสมาชกิ  

สภาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์  ร ับรอง
ผ่ าน ในระบบบริ ห าร
กจิกรรม online และน าส่ง
ข้ อ มู ลก ารสมั ค รให ้                   
ฝ่ ายเลขานุ การฯ กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ   

ฝ่ายเลขานุการ รวบรวม
รายชื่อนิติบุคคลและ
กจิกรรมที่เสนอขอรบั
การสนับสนุนจากทุก
สภาฯ และเสนอต่อ
คณะกรรมการโครงการฯ 
เพื่อพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบ  

กรมส่ งเสริมการค้า
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ 
พจิารณาอนุมตัิวงเงนิ
และรายชือ่บรษิทั 

ฝ่ายเลขานุการแจง้ผล
การอนุมตัิไปยงัสภาที่
รบัผดิชอบ และสภาฯ 
แจง้ผลใหผู้ป้ระกอบการ 
SMEs ที่ ยื่ น เอกสาร
สมคัรทราบต่อไป 



                   
แบบฟอรม์ใบสมคัร (Application Form) 

โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศกัยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) ปี 2562 – 2564 
 

ข้อมูลบริษทั (Company Profile) 
1. บรษิทั ชื่อ(ภาษาไทย) ……….....………………..…………………………………..….……............………………………………. 

 (ภาษาองักฤษ) ….….………………….…………………………………….....................................................….……. 
2. ทีอ่ยู่เลขที ่…...................…. หมู่.................ซอย …….....…………....………ถนน ……..…….......…………………….............. 

แขวง/ต าบล.....................................อ าเภอ/เขต ……………………………. จงัหวดั …………………....… รหสั …..........……
โทรศพัท ์……………...........................................................................โทรสาร…….......……….......………………..……........ 
Email ………………........……………..…......................Website ……………………………………....………………………… 

3. ชื่อผูป้ระสานงาน.......................................................เบอรโ์ทรศพัท.์.....................................Email…………………………….. 
ชื่อผูป้ระสานงาน.......................................................เบอรโ์ทรศพัท.์.....................................Email…………………………….. 

4. ชนิดของธุรกจิ □ โรงงานผลติ   □ ผูส้ง่ออก   □ บรษิทัการคา้   □ ธุรกจิบรกิาร □ อื่นๆ (โปรดระบุ) ……........………………. 
5. มลูค่าสนิทรพัยถ์าวรสทุธไิม่รวมทีด่นิ : ……………….........................บาท จ านวนการจา้งงาน : …………………………..คน 
6. ปีทีจ่ดัตัง้ : ………… เลขทะเบยีนนิตบิุคคล (13 หลกั) : ................................ เมื่อวนัที.่.....................  Vat : …......………….… 
7. สดัสว่นผูถ้อืหุน้ : ชาวไทย ………..….. %      ต่างชาต ิ…….…%  (โปรดระบุสญัชาต)ิ : ............................................................ 
8. มลูค่าการสง่ออกเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี : …………………………………………บาท  
 ไม่เคยสง่ออก   
 น้อยกว่า 10 ลา้นบาท   >10 – 50 ลา้นบาท   >50-100 ลา้นบาท   >100-200 ลา้นบาท  >200-300 ลา้นบาท 
 >300-400 ลา้นบาท     >400-500 ลา้นบาท   มากกว่า 500 ลา้นบาท 

9. ประเภทสนิคา้ทีส่ง่ออก 
9.1 ................................................................................................................................................................................... 
9.2 ................................................................................................................................................................................... 
9.3 ................................................................................................................................................................................... 

10. ตราสนิคา้ (Brand Name) : ...............................………………….........................................................……. 
11. สดัสว่นการตลาด : ตลาดในประเทศ .............................% ตลาดต่างประเทศ .............................% 
12. ตลาดทีเ่คยสง่ออก (ระบุประเทศ) : ……………………………………...................................................……………………… 
13. ตลาดทีไ่ม่เคยสง่ออกแต่สนใจขยายตลาด (ระบุประเทศ) : …………………………………………………………………………    
14. ตอ้งเป็นสมาชกิของหน่วยงานต่อไปนี้ 

14.1 กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ หมายเลขสมาชกิ ...................................................  
          ประเภทสมาชกิ: ❑ Pre-Exporter List (Pre E.L.)     ❑ Exporter List (E.L.)    ❑ Service Exporter List (SEL)  
           ❑ อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................................  

และ 14.2 สมาชกิของสภาใดสภาหนึ่ง ดงันี้  (ระบุไดม้ากกว่า 1) 
 ❑ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชกิ.......................................... 
 ❑ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชกิ …………..…..……………………..   
 ❑ สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย หมายเลขสมาชกิ..............................................  

15. รางวลัหรอืประกาศนียบตัรรบัรองมาตรฐานทางการคา้หรอือุตสาหกรรม (หากม)ี  
15.1 …………………………………………………………………………………. 
15.2 ………………………………………………………………………………..... 
15.3 ………………………………………………………………………………..... 

      

 

รหสัเอกสาร DITP_SPA 01 



ข้อมูลการเข้ารว่มโครงการ 
1. บรษิทัประสงคข์อสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ เพื่อขอรบัสนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการเขา้ร่วมกจิกรรม  

❑ 1.1 งานแสดงสนิคา้/บรกิารในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) 
❑ 1.2 กจิกรรมสรา้งโอกาสทางการคา้และเครอืขา่ยทางธุรกจิในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership: BOP) 
           1.2.1 กจิกรรมเจรจาธุรกจิ (Business Matching)          1.2.2 กจิกรรมน าเสนอผลงาน (Business Pitching)  
           1.2.3 กจิกรรมอื่นใดทีม่วีตัถุประสงคเ์ช่นเดยีวกบักจิกรรมตามหลกัเกณฑฯ์ ในขอ้ 2.2.1 และขอ้ 2.2.2 

2. รายละเอยีดกจิกรรม         - ชื่องาน……….……………………................................................................................................. 
            ณ เมอืง.................................ประเทศ …….............................. ระหว่างวนัที ่……………............. 
          - วงเงนิขอสนบัสนุน : จ านวน........................................บาท (ไม่เกนิ 200,000 บาท ต่อราย) 

3. ประเภทและตราสนิคา้/บรกิารของบรษิทัทีจ่ะน าไปจดัแสดงในงานแสดงสนิคา้/กจิกรรมสรา้งโอกาสทางการคา้และเครอืขา่ยทางธุรกจิในต่างประเทศ    
………………………..……………………………………………………………………………………….……………………………                      
ข้อปฏิบติั: บรษิทัจะตอ้งน าสนิคา้ไปจดัแสดงตรงตามทีแ่จง้ไวใ้นใบสมคัร ไดแ้ก่ ประเภทสนิคา้ ชือ่ทีใ่ชใ้นทางการคา้/ตราสนิคา้/เครื่องหมาย
การคา้ และเป็นสนิคา้ทีม่เีครื่องหมายรบัรองมาตรฐานในประเทศและเป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นมาตรฐานของประเทศปลายทางทีเ่ขา้รว่ม 

4. ตลาดทีข่อรบัการสนบัสนุน 
❑ กจิกรรมในตลาดใหม่ (อาเซยีน จนี เอเชยีใต ้ตะวนัออกกลาง รสัเซยี CIS ยุโรปตะวนัออก แอฟรกิา ลาตนิอเมรกิา) 
❑ กจิกรรมในตลาดหลกั (ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้สหรฐัอเมรกิา EU-15 ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์แคนาดา) 

5. บรษิทัเคยไดร้บัการอนุมตัเิขา้ร่วมกจิกรรมโครงการ SMEs Pro-active มาแลว้ ในชว่งเดอืนตุลาคม 2561 - กนัยายน 2564    
(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น มฉิะนัน้อาจจะไม่ไดร้บัสทิธิใ์นการพจิารณาขอรบัการสนบัสนุน)   

  -  งานแสดงสินค้าฯ (Overseas Trade Fair) จ านวน..........................ครัง้ ไดแ้ก่               ผลการสง่ออกทีเ่กดิขึน้จรงิ (USD) 
1. งาน........................................................... ปี.................. ประเทศ............................  ………….………………………… 
2. งาน........................................................... ปี.................. ประเทศ............................  ………….………………………… 
3. งาน........................................................... ปี.................. ประเทศ............................  ………….………………………… 
4. งาน........................................................... ปี.................. ประเทศ............................  ………….………………………… 
5. งาน........................................................... ปี.................. ประเทศ............................  ………….………………………… 

 -  กิจกรรมสรา้งโอกาสทางการค้าฯ (BOP) จ านวน..........................ครัง้ ไดแ้ก่                 ผลการสง่ออกทีเ่กดิขึน้จรงิ (USD) 
1. งาน........................................................... ปี.................. ประเทศ............................  ………….………………………… 
2. งาน........................................................... ปี.................. ประเทศ............................  ………….………………………… 
3. งาน........................................................... ปี.................. ประเทศ............................  ………….………………………… 
4. งาน........................................................... ปี.................. ประเทศ............................  ………….………………………… 
5. งาน........................................................... ปี.................. ประเทศ............................  ………….………………………… 

6. รายชื่อผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม/ผูเ้ดนิทาง 
1. นาย/นาง/นางสาว ………………………....………........ ต าแหน่ง : …………………………………. Mobile: …………………………. 
2. นาย/นาง/นางสาว ………………………….………........ ต าแหน่ง : …………………………………. Mobile: …………………………. 

7. ประวตักิารถูกด าเนินคด ีรวมถงึอยู่ระหว่างการด าเนินคดทีัง้ทางแพ่งและทางอาญา: ❑ เคย   ❑ ไม่เคย   ❑ อยู่ระหว่างถูกด าเนินคด ี
8. บรษิทัไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้ ผู้แทนการคา้ หรอืกจิกรรมอื่นๆ ทีม่วีตัถุประสงค์

เดยีวกนัหรอืไม่:  ❑ ใช่ ชื่อกจิกรรม...........................................................จากหน่วยงาน...................................      ❑ ไม่ใช่  
บริษัทขอรบัรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากบริษัทไม่ปฏิบตัิตามหรอืเมื่อกรมฯ ตรวจสอบพบว่าบริษัทมีคุณสมบัต ิ                   

ไม่เหมาะสม หรอืใหน้ิตบิุคคลอื่นเขา้ร่วมงานแทน หรอืบรษิัทไดร้บัการสนับสนุนค่าใชจ้่ายจากหน่วยงานอื่นในการเขา้ร่วมกจิกรรมเดยีวกนัหรอื
กจิกรรมอื่นๆ ที่มวีตัถุประสงค์เดยีวกนั บรษิทัยนิยอมให้กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศตดัสทิธิก์ารสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ รวมถึงตดัสทิธิ ์      
การเบกิจ่ายเงนิกจิกรรมทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้ของบรษิทัต่อไปได้ และบรษิทัตอ้งรายงานผลมูลค่าการส่งออกทีไ่ดเ้กดิขึน้จรงิหลงัจากเขา้ร่วมกจิกรรม
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน ในกรณีทีก่รมฯ มกีารตดิตามทุกครัง้และป้ายชื่อคหูาตอ้งท าการ ตดิ หรอืเปลีย่นแปลงเป็นป้ายทีท่างกรมจดัให ้(ถา้ม)ี 

บรษิทัไดอ้่านและเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนฯ และการเบกิจ่าย ตามโครงการสง่เสรมิและเพิม่ศกัยภาพของวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ดแีลว้ ทัง้นี้ คณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active 
ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาอนุมตัผิูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการฯ และใหถ้อืว่าผลการพจิารณาของคณะกรรมการฯ เป็นทีส่ิน้สดุ  
                                ประทบัตราบริษทั 
 

 

 
                                           

                                                              
 

 

ลงนาม 
    ………………….……………………………… 

(………………………….…………………….) 
(ชื่อ-นามสกุล ตวับรรจง) 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั  
สมคัร ณ วนัที ่................................................... 

 



ข้อมลูงานแสดงสินค้า (FACT SHEET) 

1. ช่ือบริษทัผูส้มคัร :  
2. ประเภทและตราสินค้า/บริการท่ีจะน าไป
จดัแสดงในงาน  (บรษิทัจะตอ้งน าสนิคา้/
บรกิารไปจดัแสดงตรงตามทีแ่จง้ไวใ้นใบสมคัร) 

 

3. ช่ืองานแสดงสินค้า   จดัเป็นครัง้ที ่

4. สถานท่ีจดังาน 
5. ระยะเวลาจดังาน ระหว่างวนัที ่......................................................................... 

วนัเจรจาธุรกจิ .......... วนั วนัขายปลกี .........วนั  

6. รปูแบบงาน* เป็นงานแสดงสนิคา้เพื่อการเจรจาธุรกจิเท่านัน้ (Trade only)    
เป็นงานเพื่อการเจรจาธุรกจิและขายปลกี (Trade & Public) 
เป็นงานขายปลกี (Public) 
อื่นๆ  

7. งานอยูใ่น Qualified Exhibition List  ใช่   ล าดบัที ่                    ไมใ่ช ่

8. ผูจ้ดังาน (Organizer) ชื่อบรษิทัผูจ้ดังาน 
        ใช่ อยูใ่น  Qualified Organizer List        ล าดบัที ่
        ไม่อยู่ใน  Qualified Organizer List                  

9. บริษทัด าเนินการจองพืน้ท่ีแสดง 
สินค้าแล้ว? 

ยงัไมจ่อง  
จองแลว้ผ่านตวัแทนในประเทศไทย ชื่อตวัแทน  
จองแลว้ กบัผูจ้ดังานในต่างประเทศโดยตรง        

10. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารว่มงาน*   ขนาดพืน้ที:่                                 ตรม. 
      ค่าพืน้ทีเ่ปล่า 
      ค่าพืน้ทีพ่รอ้มคหูามาตรฐาน 
  ค่าใชจ้่าย: (เงนิต่างประเทศ) 
               (เงนิบาทไทย)  

ข้อมูลและสถิติ 

11. ความส าคญัของงานและศกัยภาพ
ตลาด 

 

12. สรปุผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา จ านวนผูเ้ขา้ชมงาน (trade visitors) :                 ราย จาก                ประเทศ           
ประเภทของผูเ้ขา้ชมงาน 

จ านวนบรษิทัทีร่่วมแสดงสนิคา้ (exhibitors) :                      บรษิทัหรอืคหูา จาก              ประเทศ  
ในประเทศ                          %                                 บรษิทัหรอืคหูา     
ต่างประเทศ                          %                               บรษิทัหรอืคหูา 

13. พืน้ท่ีจดัแสดง (ตร.ม.)  
 

ลงนาม 
    ………………….……………………………… 
(………………………….…………………….) 
(ชื่อ-นามสกุล ตวับรรจง) 
กรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั  
สมคัร ณ วนัที ่................................................... 
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หมายเหตุ *กรุณาน าสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัว่างานแสดงสนิคา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเจรจาการคา้ และใบแสดงอตัราค่าใชจ้่ายเขา้ร่วมงาน 

                                 
 

 
ประทบัตราบริษทั 

 



ข้อมลูกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้า 
 และเครือข่ายทางธรุกิจในต่างประเทศ (FACT SHEET) 

           ประทบัตราบริษทั 

 

 

 

หมายเหตุ *กรุณาน าส่งหลกัฐานเพือ่ยนืยนัว่าเป็นกจิกรรมสรา้งโอกาสทางการคา้และเครอืขา่ย
ทางธุรกจิในต่างประเทศ และใบแสดงอตัราค่าใชจ้่ายเขา้ร่วมกจิกรรมฯ 

1. ช่ือบริษทัผูส้มคัร :  

2. ประเภทและตราสินค้า/บริการท่ีจะน าไป
จดัแสดงในงาน  (บรษิทัจะตอ้งน าสนิคา้/
บรกิารไปจดัแสดงตรงตามทีแ่จง้ไวใ้นใบสมคัร) 

 

3. ช่ืองาน จดัเป็นครัง้ที ่

4. สถานท่ีจดังาน  

5. ระยะเวลาจดังาน ระหว่างวนัที ่..................................................................................................................  

6. รปูแบบการจดักิจกรรม* 
(แนบตารางก าหนดการจดังาน) 

     กจิกรรมเจรจาธุรกจิ (Business Matching) 
 กจิกรรมการเจรจาการคา้     

        กจิกรรมสรา้งเครอืขา่ย อาท ิNetworking Luncheon, Dinner   
 อื่นๆ อาท ิจดัแสดงสนิคา้ในลกัษณะ Showcase, สมัมนาเชงิวชิาการ 
    โปรดระบ ุ

 กจิกรรมน าเสนอผลงาน (Business Pitching) 
 กจิกรรมการประกวดแขง่ขนั 
 กจิกรรมการน าเสนอผลงาน/แผนงานทางธุรกจิ 
 กจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม 
 อื่นๆ โปรดระบ ุ
     กจิกรรมอื่นใดทีม่วีตัถุประสงคเ์ช่นเดยีวกบักจิกรรมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.2.1 และขอ้ 2.2.2 
     โปรดระบุรปูแบบการจดักจิกรรม 
 

7. งานอยูใ่น Qualified Activity List  ใช่       ล าดบัที ่
ไม่ใช่    (แนบเอกสารรายละเอยีดของงานเพิม่เตมิ)   

8. ผูจ้ดังาน (Organizer) ชื่อบรษิทัผูจ้ดังาน 

9. บริษทัด าเนินการสมคัรเข้ารว่ม
กิจกรรมแล้ว? 

ยงัไม่สมคัร  
สมคัรแลว้ผ่านตวัแทนในประเทศไทย ชื่อตวัแทน  
สมคัรแลว้ กบัผูจ้ดังานในต่างประเทศโดยตรง        

10. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารว่มกิจกรรม*       ค่าเขา้ร่วมกจิกรรม 
      ค่าใชจ้่าย: (เงนิต่างประเทศ)               (เงนิบาทไทย)  

ข้อมูลและสถิติ 
11. ความส าคญัของงานและศกัยภาพตลาด  

12. สรปุผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา จ านวนผูเ้ขา้ชมงาน (trade visitors) :                 ราย จาก                ประเทศ           
ประเภทของผูเ้ขา้ชมงาน 

จ านวนบรษิทัทีร่่วมแสดงสนิคา้ (exhibitors) :                      บรษิทัหรอืคหูา จาก              ประเทศ  
ในประเทศ                          %                                 บรษิทัหรอืคหูา     
ต่างประเทศ                          %                               บรษิทัหรอืคหูา 

13. พืน้ท่ีจดัแสดง (ตร.ม.)  

ลงนาม 
    ………………….……………………………… 
(………………………….…………………….) 
(ชื่อ-นามสกุล ตวับรรจง) 
กรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั  
สมคัร ณ วนัที ่................................................... 
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