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ค าน า 
 

 งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญ   
ในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการของไทย เป็นกิจกรรมที่น าผู้ผลิต/ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการ
ไทย ไปแสดงสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะที่เป็นตลาดใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมการ
ขยายตลาดการหาคู่ค้า และเผยแพร่สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายใน
ต่างประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ศึกษาลู่ทางการค้าในตลาดเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น 
เหมาะส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ  แต่ยังขาดประสบการณ์ใน
ด้านการส่งออก  โดยกรมฯ ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านการก่อสร้างตกแต่งคูหามาตรฐาน      
การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษระหว่างงานฯ โดยงานดังกล่าวเป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจการค้า
จากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาเพ่ือเจรจาการค้าและสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนมาก เป็นการสร้างโอกาสให้
นักธุรกิจ/ผู้ซื้อจากท่ัวโลกมาพบกันในงานแสดงสินค้า 
 การจัดท าคู่มือการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี้    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่โครงการ และเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้แก่นักธุรกิจ  ผู้ส่งออกของไทย   
ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการเข้าร่วมของผู้ส่งออกไทยสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและ
ภาพรวมอุตสาหกรรมในเวทีการค้าโลก รวมทั้งเป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับนักธุรกิจให้สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในลักษณะมืออาชีพมากยิ่งขึ้น อันจะน ามา
ซึ่งความส าเร็จทางธุรกิจตามที่ตั้งเปา้หมายไว้ 
 
 

--------------------------------------- 
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CHECK LISTS : ขั้นตอนการจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน 
หมายเหตุ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

1. อนุมัติโครงการ  6-8 เดือนก่อนการ 
จัดงาน 

  -  -  

2. การจัดท าข้อมูลงานเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์แก่ผู้สนใจเข้า
ร่วมงาน 
 

 10 วันท าการ  ร้อยละของการจัด
แสดงสินคา้ใน
ต่างประเทศ ที่มีการ
เปิดเผยขอ้มูลตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
(ร้อยละ 100) 

  

3. การรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน  
   3.1 รับสมัครผู้เข้าร่วมงาน 
   3.2 ตรวจสอบเอกสารการสมัคร 
    

 3-4 เดือนก่อนการ 
จัดงาน 

 สามารถด าเนินการ
รับสมัครได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
(ร้อยละ 100) 

  

4.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกบริษัทเข้าร่วมงาน 

 20 วันท าการหลังจากปิดรับ
สมัคร 

 เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมงานตามที่
กรมฯ ก าหนด  
(ร้อยละ 100) 

  

5. ประกาศผล/แจ้งกลับ ผูผ้่านการ
คัดเลือก 

 7 วันท าการหลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน 

 สามารถด าเนินการ
ประกาศผล/แจ้งกลบั
ได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด (ร้อยละ 
100) 

  

6. แจ้งช าระเงิน Teller Payment  
ผ่านธนาคาร 

 -  -   

7. อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน  1-2 เดือนก่อนการ 
จัดงาน 

 ครบถ้วนตามจ านวน
รายที่ได้รับการ
คัดเลือกและช าระ
เงิน (ร้อยละ 100) 

  

8. ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 
   8.1 กลุ่มงานพิธีการขนสง่ 
   8.2 ผู้เข้าร่วมงาน 

8.3 สคต. และ/หรือ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 1-2 เดือนก่อนการ 
จัดงาน 

 สามารถด าเนินการ
ประสานงานผู้ที่
เก่ียวข้องได้ครบถ้วน 
(ร้อยละ 100) 

  

9. จัดประชุมเตรียมการผู้เข้าร่วม
งาน 
 

 1-2 เดือนก่อนการ 
จัดงาน 

 ร้อยละของการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
ประชุมให้ผู้เข้าร่วม
งานทราบ (ร้อยละ 
100) 

  



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน 
หมายเหตุ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

10. มอบแฟ้มเข้าร่วมงานให้กับ
หัวหน้าโครงการ 

 ก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางไม่น้อย
กว่า 3 วันท าการ 

    

11. การจัดงานแสดงสินคา้ใน
ต่างประเทศโดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

 -  - - 
 
 

 
 

12. สรุปผลการเข้าร่วมงานเสนอ
ผู้บริหารกรมฯ 

 7 วันท าการหลังได้รับแจ้งผล
จากเจ้าหน้าที่เดนิทาง 

 - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกรมฯ (ร้อย
ละ 85) 
- ร้อยละของความ
ต้องการเข้าร่วม
โครงการของกรมฯใน
คร้ังต่อไป (ร้อยละ 
70) 
- ร้อยละของการ
แนะน าผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรมกรมฯ 
(ร้อยละ 70) 

  

 
ตัวช้ีวัดตามข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของการด าเนินงานจัดงานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศ
ที่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 80  

2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ  ร้อยละ 85  
3. ร้อยละของความต้องการเข้าร่วมโครงการของกรมฯ  
    ในครั้งต่อไป  

ร้อยละ 70  

4. ร้อยละของการแนะน าผู้อืน่เข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ ร้อยละ 70  
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การด าเนินงาน 

การเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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วัตถุประสงค์และขอบข่าย 
การด าเนินงานการจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ  

โดยกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
 

วัตถุประสงค์         
เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ เข้าใจลักษณะงานและสามารถปฏิบัติงานกิจกรรมจัดแสดงสินค้า

ในต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการจัดงาน ขั้นตอนการจัดงาน 
ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มงาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และอ่ืน ๆ  

 
ขอบข่าย                   
 การด าเนินการตั้งแต่การขออนุมัติการเข้าร่วมงาน การด าเนินงานต่าง ๆ ในประเทศไทย                    
การประสานงานกับส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานและด าเนินงานกับ   
ผู้จัดงานหรือผู้รับเหมาก่อสร้างคูหา สถานที่จัดงาน การบริการผู้เข้าร่วมงานไทย การส่งมอบงานให้
เจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ การรวบรวมการประเมินผลการจัดงาน และการจัดการด้าน
งบประมาณของงาน 
 
ความแตกต่างของชื่อโครงการ 
 Top Thai Brands เป็นชื่อเรียกส าหรับการจัดงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศในกลุ่ม
ประเทศ CLMV คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม เท่านั้น ซึ่งหากมีการจัดงาน
นอกเหนือจากประเทศเหล่านี้หรือรูปแบบงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานไม่มากกว่า 100 รายจะใช้ชื่อ
งานว่า งานแสดงสินค้า Thailand Week หรือ Mini Thailand Week 
 

------------------------------------- 
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ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
มาตรฐาน

คุณภาพงาน

ค่า

มาตรฐาน

สพต.1 6 เดือนก่อนเร่ิมโครงการ
-

สพต.1

10 วันท าการหลังจาก
อนุมัติโครงการ

ร้อยละของการจัดงาน
แสดงสินค้าในต่างประเทศ 
ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ร้อยละ 100

สพต.1
3 – 4 เดือนก่อน

การจัดงาน
สามารถด าเนินการรับ
สมัครได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

ร้อยละ 100

สพต.1
20 วันหลังปิดรับสมัคร

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วม
งานที่กรมฯก าหนด 

สพต.1

7 วันหลังจาก
คณะกรรมการพิจารณา

ร้อยละ 100

สพต.1

1 – 2 เดือนก่อน

การจัดงาน

ความครบถ้วนตามจ านวน
รายที่ได้รับการคัดเลือก

ร้อยละ 100

สพต.1

1 – 2 เดือนก่อน

การจัดงาน

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม 
หรือ ร้อยละของการ
เผยแพร่ข้อมูลการประชุม
ให้ผู้เข้าร่วมงาน

ร้อยละ 70

สพต.1

ก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางไม่
น้อยกว่า 3 วันท าการ

- -

หัวหน้า
โครงการ

- -

สพต.1

7 วันท าการ

หลังจากได้รับแจ้งผลจาก
หัวหน้าโครงการ

- ร้อยละของจ านวน

ผู้เข้าร่วมงานจริง

เปรียบเทียบกับแผน

- ร้อยละของความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการและการ
สนับสนุนด้านการค้าฯ ของ
ผู้เข้าร่วมงาน Thailand 
Trade Exhibition

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

อนุมัติโครงการ

การรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน
1. รับสมัครผู้เข้าร่วมงาน
2. ตรวจเอกสารการสมัคร

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริษัทเข้าร่วมงาน

การจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

ประสานผู้เก่ียวข้องจัดประชมุเตรียมการ
1. กลุ่มงานพิธีการขนส่ง 

2. ผู้เข้าร่วมงาน
3. สคต.และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สรุปผลการเข้าร่วมงานเสนอผู้บริหารกรมฯ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  กระบวนการจัดจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แจ้งช าระเงิน Teller Payment ผ่านธนาคาร

มอบแฟ้มเข้าร่วมงานให้กับหัวหน้าโครงการ

การจัดท าข้อมูลงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แก่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน

อนุมัติรายช่ือผู้เข้าร่วมงาน

ประกาศผล/แจ้งกลับ ผู้สมัคร
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ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน

คุณภาพงาน
ค่ามาตรฐาน

สคต.                                      

การประสานงานให้เกิดงาน
แสดงสินค้าในต่างประเทศที่

กรมฯ ก าหนด       ร้อยละ 100

จองพื้นที่และด าเนินการเร่ืองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 

ประสานงานเร่ืองการก่อสร้างคูหา ประสานงานกับผู้จัดงาน

การด าเนินการของ สคต 
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- 8 - 

ขั้นตอนการด าเนินงานการจดัแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
รายการ ผู้รับผิดชอบ วิธีปฏิบัต ิ

อนุมัติโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ วิเคราะห์งาน  และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 

การจัดท าข้อมูลงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แก่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน 
 

เจ้าหน้าที่โครงการ - จัดท า Fact Sheet และเผยแพร่ข้อมูลงานผา่น
ทาง WEBSITE ของกรมฯ และแจ้งให้
หน่วยงานต่าง ๆ ในกรมฯ ร่วมประชาสัมพนัธ ์

จองพื้นที่และด าเนนิการเร่ืองอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการจัดงานในตา่งประเทศ 
ประสานงานเร่ืองการก่อสร้างคหูา 
ประสานงานกับผู้จัดงาน 

ส านักงานส่งเสริมการค้า    ใน
ต่างประเทศ 

 

- ประสาน สคต. เพื่อด าเนนิการในส่วนต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น การจองพื้นที่ การก่อสร้างคูหา 
การจ้างลา่ม การจองที่พัก เป็นต้น 

- ขอข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดในประเทศหรือ
ภูมิภาคที่จัดงานแสดงสินคา้นัน้ 

การรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน  
   - รับสมัครผู้เข้าร่วมงาน 
   - ตรวจสอบเอกสารการสมัคร 
   - รวบรวมรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับคัดเลือก 

เจ้าหน้าที่โครงการ - รับใบสมัครจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ www.ditp.go.th 

- ตรวจสอบใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร 
และคุณสมบตัิของผู้สมัครเข้าร่วมงาน 

- สรุปรายชื่อเพื่อน าเสนอในทีป่ระชุมคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานฯ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บริษัทเข้าร่วมงาน 

คณะกรรมการฯ - คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้า
ร่วมงานแสดงสนิค้าไทยในตา่งประเทศคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมงานที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนและเปน็ไป
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารวมงานแสดง
สินค้าในต่างประเทศ 

ประกาศผลผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก / แจ้งกลับ
ผู้สมัครที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อช าระเงินคา่
สมัครเข้าร่วมงาน 

เจ้าหน้าที่โครงการ - ประกาศผลผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกพร้อมเชิญ
ประชุมเตรียมการผู้เข้าร่วมงาน และเผยแพร่
รายชื่อผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกผ่านทาง WEBSITE 
ของกรมฯ 

อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 
 

เจ้าหน้าที่โครงการ ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน เมื่อปิดรับสมัครและ
ผู้สมัครเข้าร่วมงานช าระเงนิครบตามจ านวน  

ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
   - กลุ่มงานพธิีการขนส่ง 
   - ผู้เข้าร่วมงาน 
   - สคต. และ/หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าที่โครงการ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานที่กรมฯ อนุมัติ เพื่อกลุ่ม
งานพิธีการขนส่งจะไดป้ระสานบริษัทขนสง่มา
น าเสนองานให้ผูป้ระกอบการเลอืกใช้บริการ    
(กรมฯ ไม่ได้ด าเนินการขนส่งให้) 

จัดประชุมเตรียมการผู้เข้าร่วมงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่โครงการ - ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุม
เตรียมการผู้เข้าร่วมงาน 

- จัดหาและเผยแพร่ข้อมูลทางการค้าส าหรับ
ประเทศ ที่ไปเข้าร่วมงานฯ โดยเฉพาะประเภท
สินค้าทีน่ าไปแสดง  
ภาษีน าเข้าในประเทศที่จดังานแสดงสินคา้ของ
สินค้าทีส่่งไปจัดแสดง ชี้แจงให้ที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมงาน 

- ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้เข้าร่วมงาน 
- ประสานกลุ่มงานพธิีการขนส่งแจ้งบริษัทขนส่ง

เข้าร่วมประชุมน าเสนอรายละเอียด 



จัดประชุมเตรียมการผู้เข้าร่วมงาน (ต่อ) - ประสานกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ แจ้งบริษัททัวร์
เสนอค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมงานฯ 

- ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าให้ผู้เข้าร่วมงานทราบ 

- จัดสรรคูหาผู้เข้าร่วมงานโดยวิธีการจับฉลากใน
วันประชุม (ยกเว้นในบางกรณี) 

- เชิญเจ้าหน้าที่เดนิทางไปปฏิบตัริาชการในงาน
แสดงสินคา้เข้าร่วมประชุม 

มอบแฟ้มเข้าร่วมงานให้กับหัวหน้าโครงการ 
 

เจ้าหน้าที่โครงการ - จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลงานแสดงสินคา้เพื่อ
ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ 
งานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศ 

- อธิบายสรุปผลการด าเนินงานของโครงการให้
เจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัตงิาน ณ งานแสดง
สินค้าในต่างประเทศทราบ 

การจัดแสดงสนิค้าในตา่งประเทศ  
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัตงิาน 
ณ งาน Top Thai Brands หรือ 

Thailand Week 
 

- ประสาน สคต. เตรียมการ ณ สถานที่จัดงาน
ในช่วงการก่อสร้างคูหา ก่อนการจัดงานมาถึง
บริเวณงานแสดงสนิค้างาน Top Thai Brands 
หรือ Thailand Week / Mini Thailand 
Week 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาเปิดงานเปน็อย่าง
น้อย เพื่อดูแลความเรียบร้อยของคูหาไทย ให้
พร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมงาน 

- อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ตามสมควร 

- ตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลทางการค้าที่จะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้มาเยี่ยมชมงานและคูหาไทย 

- เผยแพร่ เชิญชวนผู้มาเยี่ยมชมงานให้เข้าร่วมงาน 
หรือมาชมงานแสดงสนิค้าในประเทศไทยที่กรมฯ 
เป็นผู้จัด  และรายงานให้กรมฯ ทราบ 

- รวบรวมนามบัตร  ช่ือ  และที่อยู่อาศัยของผู้เข้าชม
งาน โดยใช้ Visitor Contact Form และส าเนาให้
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นามบตัร
ตัวจริงจัดส่งใหส้ านักสารสนเทศการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อรวบรวมจดัท าฐานข้อมูลผู้น าเข้า 

- สอดส่องดูแลการปฏบิัติงานของผู้แทนบริษทัที่
เข้าร่วมงาน และแนะน า/ ตักเตือนในกรณี
ผู้เข้าร่วมงานไม่ปฏบิัติตามระเบยีบ หรือมีความ
ประพฤติอันอาจเปน็เหตุให้เกิดความไม่
เรียบร้อยระหว่างแสดงสนิค้า 

- มีหน้าที่ในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า 
โดยสอดคล้องกับระเบียบการจดังาน Top 
Thai Brands หรือ Thailand Week / Mini 
Thailand Week ถ่ายภาพการจัดงานแสดง
อย่างน้อย 100 รูป 

- นัดหมายและช าระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ควร
จะช าระให้เสร็จสิ้นก่อนเดินทางกลับ 

- อ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ยี่ยมชมคูหา (visitor) 
และผูเ้ข้าร่วมงาน (exhibitor) 

- ขอความร่วมมือให้ผู้แทนทุกบริษัทกรอกใบ
ประเมินผลการเข้าร่วมงาน 
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สรุปผลการเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 
หรือ Thailand Week  และเผยแพรส่รุปผล
การจัดงานขึน้ website กรมฯ  
 

เจ้าหน้าที่โครงการ - แจ้งเจ้าหน้าที่เดนิทางไปปฏิบตังิาน ณ งาน
แสดงสินคา้ Top Thai Brands หรือ 
Thailand Week จัดท ารายงานการเข้า
ร่วมงานทัง้ฉบับย่อและฉบบัเต็ม พร้อมแนบ  
1) รูปภาพ (Hard copy และ CD)     
2) นามบตัรผู้มาติดต่อ และ  
3) แบบประเมนิผล Exhibitor  
ให้ส านักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยใน
ต่างประเทศ 1 เพื่อเสนอกรมฯ ต่อไป ภายใน 7 
วันท าการ (ฉบับย่อ) และ 15 วนัท าการ(ฉบับ
จริง)  นับจากวันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย 
ทั้งนี้ ขอให้ ส าเนาให้ส านักยุทธศาสตร์การค้า
ระหว่างประเทศ และส านักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศด้วย 

- เผยแพร่สรุปผลการเข้าร่วมงาน Top Thai 
Brands หรือ Thailand Week ผ่านทาง 
WEBSITE ของกรมฯ 
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