รายการเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ ายเงิน
ภายใต้ โครงการส่ งเสริมและเพิม่ ศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs Pro-active Program) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
---------------------------------------------------------1. เอกสารประกอบการขอรับเงินสนับสนุนเรี ยงลาดับ ดังนี้
1.1. หนังสื อแจ้งผลการอนุมตั ิโครงการและวงเงินสนับสนุน ออกโดยกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
(ต้ นฉบับ)
1.2. ใบแสดงผลการดาเนินกิจกรรม
1.3. งบหน้าสรุ ปค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก (คิดเป็ นเงินบาท) ตามที่จ่ายจริ งแต่ตอ้ งไม่เกินวงเงินที่กรมอนุมตั ิ
1.4. หลักฐานการจ่ายเงิน (แนบมาพร้อมกับคาแปลใบสาคัญคู่จ่ายทัว่ ไป)
1.4.1. ใบแจ้งหนี้ (Invoice) *** ต้องเป็ นต้ นฉบับเท่านั้น เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
(กรณี เป็ นภาษาต่างประเทศให้มีคาแปลภาษาไทยไว้ดว้ ย)
1.4.2. ใบเสร็ จรับเงิน (Receipt) *** ต้ องเป็ นต้ นฉบับเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้
(กรณี เป็ นภาษาต่างประเทศให้มีคาแปลภาษาไทยไว้ดว้ ย)
1.4.3. ใบจองสถานที่ (Application form)
1.4.4. ชื่ อบริ ษทั ที่ปรากฏอยูใ่ น Fair Catalogue กรณี ไม่มี Fair Catalogue ให้ยื่นหนังสื อรับรองการเข้า
ร่ วมงานแสดงสิ นค้า ซึ่ งออกโดยผูจ้ ดั งานโดยตรง มิใช่ตวั แทนในประเทศไทย
1.4.5. หลักฐานการโอนเงินหรื อการจ่ายจริ งจากธนาคารที่มีการระบุอตั ราแลกเปลี่ยนของธนาคารชัดเจน
1.4.6. ใบแสดงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคาร
1.5. รู ปถ่ายแสดงหลักฐานการเดินทางไปร่ วมงานแสดงสิ นค้าตามที่ได้รับอนุมตั ิ ได้แก่
1.5.1. รู ปถ่ายคูหาที่มีป้ายชื่อบริ ษทั และสิ นค้าที่นาไปแสดงในภาพเดียวกัน อย่างน้อยจานวน 2 รู ป
1.5.2. รู ปถ่ายสถานที่จดั งาน และป้ ายชื่องานแสดงสิ นค้านั้นๆ
1.6. รายงานการเดินทาง โดยกรอกตามแบบฟอร์ มที่กาหนดตั้งแต่วนั ที่ออกเดินทางจนถึงวันที่เดินทางกลับถึง
ประเทศไทย
1.7. สาเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูเ้ ดิ นทางทุกท่านที่เดิ นทางไปเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า และหน้าที่มีตราประทับ
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง หรื อเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปร่ วมงานแสดงสิ นค้าที่ระบุชื่อของ
ผูเ้ ดินทาง อาทิ ใบผ่านขึ้นเครื่ อง (Boarding Pass) ตัว๋ รถไฟ ใบเสร็ จโรงแรม เป็ นต้น
1.8. แบบประเมินผล
1.9. แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการฯ
(สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มข้ อ 1.2 - 1.9 ได้ จากเว็บไซต์ www.ditp.go.th คลิกช่ อง SMEs Pro-active)
*** เอกสารทุกหน้ ากรรมการผู้มีอานาจตามหนังสื อรั บรองลงนาม และประทับตราบริ ษัท พร้ อมสาเนาเอกสาร
ทั้ง หมด 2 ชุ ด ลงนาม และประทับ ตราบริ ษัท เช่ นเดีย วกับต้ นฉบับ นามายื่ นต่ อสภาที่ นิติบุคคลยื่ นใบสมั ค ร
ภายใน 30 วันหลังดาเนินกิจกรรมเสร็ จสิ ้น
***********************************

(หัวจดหมายบริ ษทั )
ใบแสดงผลการดาเนินกิจกรรม
โครงการส่ งเสริมและเพิม่ ศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs Pro-active Program) พ.ศ. 2559-2561
----------------------------------สมาชิกสภา .............................................
วันที่ ...........................................................................
เรี ยน อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ตามที่ ก รมส่ ง เสริ ม การค้า ระหว่ า งประเทศได้อ นุ ม ัติ ค รั้ งที่ ................... ให้ ก ารสนับ สนุ น
บริ ษทั ...................................................................................................................... ...........................................
ไปเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า ..........................................................................................................................................
ระหว่า งวัน ที่ ............................................................................... ณ เมื อ ง ......................................
ประเทศ ...................................................... รายละเอียดตามที่ทราบแล้ว นั้น
บัดนี้ การเดินทางไปดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้เสร็ จสิ้ นลงเรี ยบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอจัดส่ ง
เอกสารดังนี้
1. หลักฐานค่าใช้จ่ายการดาเนินกิจกรรมตามที่กรมอนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้
2. รายงานการประเมินผลการไปดาเนินกิจกรรม
รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ขอแสดงความนับถือ

1. ลายเซ็น ............................................................ 2. ลายเซ็น ................................................................
ลงชื่อ ( .......................................................... )
ลงชื่อ ( ............................................................... )
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั
วันที่ .................................................................
วันที่ .................................................................
ประทับตราบริ ษทั
ชื่อผูท้ ี่สามารถติดต่อได้
ชื่อ ..........................................................................
โทรศัพท์ .................................................................

(หัวจดหมายบริ ษทั )
งบหน้ าหลักฐานใบสาคัญจ่ าย
กิจกรรม (ชื่องาน) ....................................................................................
ประเทศ .......................................................................
ระยะเวลาระหว่างวันที่ .......................................................................
เลขที่ใบสาคัญ/
ใบเสร็ จรับเงิน

จานวนเงิน

รายการ

(สกุลเงินต่างประเทศ)

จานวนเงิน
(บาท)

ค่าเช่าพื้นที่แสดงสิ นค้าพร้อมคูหามาตรฐาน

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบใบสาคัญแล้ว ขอรับรองว่า ค่าใช้จ่ายและหลักฐานจ่ายเงิ นที่ได้จ่ายตามรายการดังกล่าว
ข้างต้นได้ดาเนิ นการโดยถู ก ต้องตามระเบียบของทางราชการและเป็ นเอกสารที่ครบถ้วนและถู กต้องตาม
เอกสารการส่ งหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการ SMEs Pro-active จึงได้ลงลายมือชื่อเป็ นหลักฐานไว้
ในใบสาคัญทุกฉบับแล้ว หากรายการหนึ่ งรายการใดไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าขอรั บผิดชอบที่ จะแก้ไขให้ถูกต้อง
และ/หรื อยินยอมที่จะชดใช้เป็ นเงินให้ครบถ้วนตามหลักฐานดังกล่าว

ประทับตราบริ ษทั

ลงชื่อ

.............................................................

( ...................................................)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั

(หัวจดหมายบริ ษทั )
คาแปลใบสาคัญคู่จ่ายทัว่ ไป

บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินจานวน ............................................................................. (ระบุสกุลเงินต่างประเทศ)
คิดเป็ นเงินบาท ............................................................. (หมาเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ........................................ )
ให้แก่ .......................................................................................................................................................................
เป็ นค่า .....................................................................................ของกิจกรรม (ชื่ องาน).............................................
………………………………………………………………………….……………ประเทศ……………….…………………………………………..

พร้ อมทั้งได้ แนบหลักฐาน ดังนี้
1. ใบเสร็ จรับเงิน (ต้นฉบับ)
2. ใบแจ้งหนี้ (ต้นฉบับ)
3. ใบโอนเงิน และใบแสดงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคาร
4. ใบจองสถานที่ (Application Form)

ประทับตราบริ ษทั

ลงชื่อ

.............................................................

( ...................................................)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั

(หัวจดหมายบริ ษทั )
แบบรายงานการเดินทาง
ที่ทาการ ........................................................................
วันที่ ................. เดือน ..................พ.ศ. .......................
ข้าพเจ้า ............................................................... ตาแหน่ง ....................................................
ขอทารายงานการเดินทางยืน่ ต่อ .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ออกจากที่พกั เลขที่ ............................................ ถนน ..................................... ตาบล ......................................
อาเภอ ....................................................... จังหวัด ............................................................ วันที่ .......................
เดือน ........................................................ พ.ศ. ....................................................... เวลา ................... นาฬิกา
และได้กลับถึงที่พกั เมื่อวันที่ ....................... เดือน ............................................ เวลา ........................... นาฬิกา
รวมเวลาไปดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ............................................................................. วัน
ตามรายละเอียดการเดินทางดังนี้
ออกจาก

วันที่ / เวลา

ถึง

วันที่ / เวลา

รายงานการเดินทางและปฏิบตั ิงานประจาวัน

แบบประเมินผล
การเข้ าร่ วมงานแสดงสิ นค้ าในต่ างประเทศ ภายใต้ การสนับสนุนโครงการ SMEs Pro-active พ.ศ. 2559-2561
---------------------------------------1. ชื่อบริ ษทั ........................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ...............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...................................................................โทรสาร......................................................................
E-mail : .................................................................................. Web-site : ……………………………………….......
2. ชื่องานแสดงสิ นค้า .......................................................................................................................
เมือง ........................................................... ประเทศ .....................................................................
วันที่ เดือน ปี ที่จดั งาน .........................................................................................................
3. สิ นค้าที่นาไปจัดแสดง ...........................................................................................
4. ชื่อผูเ้ ดินทาง
(1) ..................................................................................................
ตาแหน่ง .........................................................................................
(2) ..................................................................................................
ตาแหน่ง .........................................................................................
5. วัตถุประสงค์การเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า
( ) เพื่อขายสิ นค้า ( ) เพื่อเจาะทาผลิตภัณฑ์ใหม่ ( ) เพื่อศึกษาตลาด
( ) เพื่อส่ งเสริ มเครื่ องหมายการค้า (Brand Name)
( ) เพือ่ รักษาลูกค้าเดิม
( ) อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................................................................
6. คาถามเกี่ยวกับผูเ้ ข้าชมงาน
6.1 จานวนลูกค้าที่มาติดต่อ
( ) น้อยกว่า 10 ราย
( ) 10-20 ราย ( ) 20-30 ราย ( ) มากกว่า 30 ราย
6.2 ประเภทนักธุ รกิจที่มาชมคูหา
( ) Importer ................................. ราย
( ) Wholesaler .................................... ราย
( ) Retailer .................................. ราย
( ) Manufacturer ................................ ราย
6.3 ประเภทของนักธุ รกิจเป้ าหมายที่ท่านต้องการติดต่อในการเข้าร่ วมงานครั้งนี้
(1) .................................................................................................................................................
(2) ..........................................................................................................................................
(3) ..................................................................................................................................................
6.4 ท่านได้พบนักธุ รกิจเป้ าหมายของบริ ษทั ท่านหรื อไม่
( ) พบ
( ) เพียงบางส่ วน
( ) น้อยมาก
( ) ไม่มี

7. คาถามเกี่ยวกับสิ นค้า / การตลาด
7.1 สิ นค้าที่ได้รับความสนใจจากนักธุ รกิจต่างประเทศที่มาติดต่อ ได้แก่
(1) .................................................................................................................................................
(2) ..................................................................................................................................................
(3) ..................................................................................................................................................
(4) ..................................................................................................................................................
7.2 สิ นค้าที่มีแนวโน้มทางการตลาดในปี ต่อไป คือ
(1) .................................................................................................................................................
(2) ..................................................................................................................................................
7.3 ช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า หรื อแนวโน้มการดาเนินธุ รกิจในประเภทนี้สาหรับสิ นค้าของท่าน
( ) การแต่งตั้งบริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย
( ) การจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษา
( ) การจาหน่ายโดยตรงให้แก่ผนู ้ าเข้า
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................................................................................................................
7.4 ประเทศคู่แข่งขันที่สาคัญของสิ นค้าท่าน (ในงานนี้) ...........................................................
7.5 อุปสรรคทางการค้าของบริ ษทั ท่านในตลาดต่างประเทศ คือ
( ) ราคาสู งกว่าคู่แข่ง (ระบุประเทศ) ..............................................
( ) ระยะเวลาการส่ งมอบสิ นค้า
( ) ภาษีนาเข้าสู ง
( ) กฎระเบียบการนาเข้า (ระบุ) ......................................................
( ) สิ นค้าถูกลอกเลียนแบบ (ระบุประเทศที่ลอกเลียนแบบ) ............
( ) อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................
8. ผลการเจรจาการค้า
8.1 โปรดระบุประเภทสิ นค้า มูลค่าการขายสิ นค้าและประเทศของลูกค่าที่สั่งซื้ อสิ นค้าจากท่าน
ประเภทสิ นค้า
1.
2.
3.
4.
5.
รวมทั้งสิ้น

มูลค่าสั่งซื้ อทันที
มูลค่าสั่งซื้ อคาดการณ์ภายใน 1 ปี
(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ)
(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ประเทศที่สั่งซื้ อ
สิ นค้า

8.2 โปรดระบุจานวนลูกค้าที่ได้สั่งซื้ อสิ นค้า จาแนกตามมูลค่าการซื้ อ
Less than 1,001 –
5,001 –
10,001 –
50,001 –
Over
มูลค่าสั่งซื้ อ (US$)
1,000
5,000
10,000
50,000
100,000
100,000
Value Order (US$)
จานวน (ราย)
................... ................... ................... ................... ................... ...................
Number (pcrs.)
9. ความสาเร็ จในการเข้าร่ วมงานครั้งนี้
9.1 ท่านประสบความสาเร็ จ (คุม้ ทุน) ในการเข้าร่ วมงานครั้งนี้ หรื อไม่ หาก ไม่ ได้ รับการช่วยเหลือจากราชการ
( ) คุม้ ทุน
( ) ไม่คุม้ ทุน (โปรดเรี ยงลาดับเหตุผลตามความสาคัญ)
ลาดับ
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสู ง
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมงานสู ง
- ไม่มีลูกค้า
- สิ นค้าไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
- มูลค่าการขายคงเดิม
- ยอดขายไม่เป็ นไปตามคาดหวัง
- อื่นๆ โปรดระบุ ....................................
9.2 ประโยชน์อื่นๆ ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่ วมงาน
( ) ได้ตวั แทนจาหน่าย
( ) ได้ทราบข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิต
( ) ได้รับทราบข้อมูลด้านการตลาด ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ................................................................
9.3 ท่านจะเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้านี้ในครั้งต่อไปหรื อไม่
( ) เข้าร่ วม
( ) ไม่แน่ใจ
( ) ไม่เข้าร่ วม (โปรดระบุเหตุผล)
( ) ไม่ประสบความสาเร็ จ
( ) ไม่แน่ใจ
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................
10. การประสานงานของสานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศของกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ในประเทศที่เดินทางไปเยือน
( ) การจัดทานัดหมาย
( ) การให้ขอ้ มูลการค้า
( ) การจัดสถานที่เจรจาการค้า
( ) การเยีย่ มชมคูหาแสดงสิ นค้า
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .................................................................................................................................
11. การดาเนิ นการขั้นตอนต่อไปของบริ ษทั และกาหนดระยะเวลา
11.1 .......................................................................................................................................................
11.2 .......................................................................................................................................................
11.3 .......................................................................................................................................................

12. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ
ตาแหน่ง
วันที่

....................................................................
( ............................................................... )
....................................................................
....................................................................

หมายเหตุ : ข้อมูลการประเมินผลนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพการดาเนิน
โครงการ รวมทั้งการเสนอของบประมาณเพิ่มเติมในระยะต่อไป

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่ อการปฏิบัติงานของหน่ วยงานสนับสนุนภายใต้ โครงการ SMEs Pro-active
-------------------------------------------แบบสอบถามนี้ มุ่งประเมินการปฏิบตั ิงานด้านการให้บริ การของกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ / สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / สภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่ งประเทศไทย เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบในการปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิ บตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่ วมมือท่านตอบ
แบบสอบถามด้วยความเที่ยงธรรมและตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด โดยโปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ความพึงพอใจการให้ บริการ ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อบริ การในด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ประเด็นความพึงพอใจ/ไม่ พงึ พอใจ
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
4
2
5
3
1
1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ
1.1 การติดต่อขอรับบริ การมีความคล่องตัว
1.2 ความรวดเร็ วในการให้บริ การและทันตามกาหนดเวลา
1.3 เอกสาร / แบบฟอร์ ม อ่านเข้าใจง่ายและสะดวกในการ
กรอก
1.4 ให้บริ การอย่างเป็ นระบบและเป็ นขั้นตอน
2. เจ้ าหน้ าที่หรื อบุคลากรทีใ่ ห้ บริการ
2.1 ความสุ ภาพ กิริยามารยาทในการให้บริ การ
2.2 ความรู ้ ความสามารถของผูใ้ ห้บริ การ
2.3 การให้คาแนะนาและตอบข้อซักถาม
2.4 ปฏิบตั ิงานอย่างตรงไปตรงมา
3. สิ่ งอานวยความสะดวก
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่ให้บริ การ
3.2 ความพร้อมของเครื่ องมือ อุปกรณ์
4. ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
4.1 ได้รับบริ การตามเวลาที่กาหนดไว้
4.2 ได้รับคาชี้แจงหรื อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริ การ
จากเจ้าหน้าที่
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่ อการให้ บริการ
*****ขอขอบพระคุณ*****

ไม่ พงึ
พอใจ

