
  
-รางกําหนดการ- 

โครงการจัดคณะผูแทนการคาธุรกิจบริการกอสราง อุตสาหกรรมกอสราง และธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่อง 
เยือนตะวันออกกลาง 

ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และกรุงมานามา ประเทศบาหเรน 
ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2563  

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

วันเสารท่ี 28 มีนาคม 2563   
 16.40 น. คณะฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สูเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดย  
  สายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG517 
 20.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเมืองดูไบ 
 22.00 น.           เขาท่ีพัก โรงแรม...................................................... (รอยืนยัน)     

วันอาทิตยท่ี 29 มีนาคม 2563  
 9.30 น. กิจกรรม Knock – Door เดินทางไปพบกับบริษัทกอสรางและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องของ 
  ดูไบ โดย สคต.ณ เมืองดูไบจัดทํานัดหมายใหกับผูประกอบการแตละรายเดินทางไป 
  พบและเจรจาการคากับคูรวมคาท่ีมีศักยภาพประมาณ 3-5 ราย 
 18.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า 

วันจันทรท่ี 30 มีนาคม 2563  
 10.25 น.  ออกเดินทางจากทาอากาศยานดูไบไปกรุงมานามา ประเทศบาหเรน  
  โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบิน GF503 
 10.50 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงมานามา   

บาย กิจกรรมสํารวจตลาด/ยานการคาสําคัญ 
 20.00 น. เขาท่ีพัก โรงแรม...................................................... (รอยนืยัน) 

วันอังคารท่ี 31 มีนาคม 2563 
 10.00 – 17.00 น. กิจกรรม Business Matching ณ Bahrain Chamber of Commerce & Industry 
 18.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า 

วันพุธท่ี 1 เมษายน 2563 
 09.30 – 18.00 น.  กิจกรรมสํารวจตลาด/ยานการคาสําคัญ 
 18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 22.25 น. คณะฯ ออกเดินทางจากกรุงมานามา ไปกรุงเทพฯ 
  โดยสายการบิน Gulfair เท่ียวบินท่ี GF 512 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 เมษายน 2563  
 08.55 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   

........................................................................... 
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รายละเอียดโครงการจัดคณะผูแทนการคาธุรกิจบริการกอสราง อุตสาหกรรมกอสราง และธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่อง 

เยือนตะวันออกกลาง 
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และกรุงมานามา ประเทศบาหเรน 

ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2563  
…………………………………… 

 
 1.  ช่ือโครงการ โครงการจัดคณะผูแทนการคาธุรกิจบริการกอสราง อุตสาหกรรมกอสราง และธุรกิจ

บริการเก่ียวเนื่องเยือนประเทศตะวันออกกลาง 

2.  ระยะเวลา 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 

3.  สถานท่ีจัดงาน เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และกรุงมานามา ประเทศบาหเรน 

4.  ผูจัดงาน สํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการ  
 สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองดูไบ 

 5.  ลักษณะงาน นําคณะเดินทางเจรจาการคาในกิจกรรม 2 รูปแบบ ไดแก  
  1) กิจกรรมจับคูเจรจาธุรกิจ Business Matching 
  2) กิจกรรม Knock – Door เดินทางไปพบและเจรจาการคากับบริษัทคูคาท่ีมีศักยภาพ

เปนรายบริษัท 

6.  ประเภทธุรกิจ  ผูประกอบการสินคาบริการกอสราง อุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 
7.  วัตถุประสงค 1) เพ่ือสงเสริมใหสินคาบริการกอสรางและธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องจากประเทศไทย 

สามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางไดมากยิ่งข้ึน 
2) เพ่ือพัฒนาเครือขายผูประกอบการสินคาบริการกอสรางและธุรกิจบริการท่ี
เก่ียวเนื่องระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและประเทศบาหเรน ใหมี
ความเขมแข็งเพ่ิมมากข้ึนอันเปนพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจรวมกันในอนาคต 
3) เพ่ือประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณสินคาบริการกอสรางและธุรกิจบริการท่ี
เก่ียวเนื่องจากประเทศไทย ใหเปนท่ีรูจักในภูมิภาคตะวันออกกลางมากยิ่งข้ึน 

8.  ผูเขารวมงาน จํานวน 15 บริษัท 

9.  คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ 
 1) เปนผูประกอบการท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและไมมีประวัติเสียหายใน 
    การประกอบธุรกิจ 
 2) มีศักยภาพและความพรอมในการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ 

  10. คาใชจายในการเขารวมโครงการ  รายละ 5,000 บาท 

 11.  กรมฯ สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

1) กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของคาจัดทํา
นัดหมาย คาดําเนินการดานสถานท่ี คาโฆษณา/ประชาสัมพันธ คาพาหนะในประเทศ
โอมานและประเทศบาหเรน คาจางลาม 
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2) ท้ังนี้ ไมรวมคาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง เชน คาบัตรโดยสารเครื่องบิน คาท่ีพัก
คาอาหาร คาวีซา คาภาษีและคาทําเนียมทุกประเภท (ถามี) รวมถึงคาใชจายสวนตัว
ของผูรวมงานอ่ืนๆ ซ่ึงผูเดินทางตองรับภาระเอง 

12. เอกสารประกอบการสมัคร 

  1) ใบสมัครฉบับจริง และ Company Profile 
   2) สําเนาหนังสือรับรองการจดจัดตั้งบริษัท 
   3) แคตตาล็อก โบรชัวร หรือรูปภาพสินคา (จํานวน 1 ชุด) 

 13. วิธีการชําระเงิน ชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  
   * บริษัทตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกผูประกอบการเขารวม  

กิจกรรมกอน จึงจะสามารถชําระเงินคาเขารวมโครงการฯได โดยใชแบบฟอรม      
การชําระเงิน (PAY-IN SLIP) ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

14. เง่ือนไขการรับสมัคร 
     1) กรณีท่ีมีผูสมัครเกิน 15 ราย กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผูเขารวมโครงการฯ 

ท่ีมีคุณสมบัติครบ และไดยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานการชําระเงินครบถวนกอน  
 2) กรณีท่ีผูสมัครไดรับการคัดเลือกใหเขาโครงการฯ แลวไมสามารถเขาโครงการฯ ได
จะโดยเหตุใดก็ตาม ผูสมัครยินยอมใหเงินท่ีชําระมาแลว สมทบเปนคาใชจายโครงการฯ 
โดยไมมีขอโตแยงใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขารวมงาน/กิจกรรมของ
กรมฯ ตามท่ีเห็นสมควรในโอกาสตอไป     

   3) ผูสมัครตองปฏิบัติตามกําหนดการของคณะฯ หากผูประกอบการมีนัดหมายอ่ืนๆท่ี
นอกเหนือจากกําหนดการจะตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆท่ีเกิดข้ึนเอง 

15. เจาหนาท่ีประสานงาน 
  นางสาวศานตมล แกวเงิน หรือ นางสาวชญาณี จะวะนะ   

โทร. 02 507 8398, 8452  โทรสาร 02 547 4241 
  E-mail: serviceditp3@gmail.com, service3@ditp.go.th  
                                                                       

******************************************************************* 
 
 
 
 
             



ใบสมัครเขารวมโครงการจัดคณะผูแทนการคาธุรกิจบริการกอสราง อุตสาหกรรมกอสราง และธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่อง
เยือนตะวันออกกลาง  

ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และกรุงมานามา ประเทศบาหเรน 
ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 

--------------------------------------------- 

1.  ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) : …………………………………………………………………………………..................................................... 
                 (ภาษาอังกฤษ) : …………………………………………………………………........……………........................................... 
     ท่ีอยู (ภาษาอังกฤษ) : …………………………………………………………………........……………..................................................   

     โทรศัพท : ………………………………….............................. โทรสาร:  ………………………...……………..................................   

     อีเมล : …………………………...…….………........................ เว็บไซต:   ..............………………….......………............................. 

     ชื่อบุคคลติดตอ ................................……….................. โทรศัพท :  ………………………………….......................................        

2.  รายชื่อเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีจะเดินทางรวมไปกับคณะฯ มีดังนี้ 

         ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)            ตําแหนง (ภาษาอังกฤษ)                      เลขท่ีหนังสือเดินทาง 

1. ……………………………………………    ………………………………………………..           …………………………………………….. 

2. ……………………………………………    ……………………………………………….           …………………………………………….. 

3.  บริษัทไดแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้  
        3.1. Company Profile  จํานวน 1 ชุด  
 3.2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย 
 3.3. Catalogue / รูปภาพของสินคา / บริการ จํานวน 1 ชุด 

3.4. อ่ืนๆ .......................................................................................................... 

4.  ขาพเจาขอยืนยันการเขารวมโครงการฯ และเขาใจเอกสารการสมัคร ขอปฏิบัติ และขอกําหนดในการเขารวมโครงการท่ี
ปรากฏตามระเบียบและเง่ือนไขการเขารวมโครงการ และขอรับรองวาเอกสารประกอบการสมัครท้ังหมดถูกตองเปนจริง
ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
 

                                                                                  ลงชื่อ  ………………………………………………... 

                         (…………………………….…………………)                

                                              ตําแหนง (พรอมประทับตราบริษัท)…………………..…........................................ 

 

 



Application Form 

 Company Name _____________________________________________________________ 

Company Address  ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________ 

  Website : _______________________________Tel : (____)_____________________________________ 

Company Executive Name : _______________________________________________________________________________ 

  Position : ______________________________________________________________________________ 

Contact Person Name : _______________________________________________________________________________ 

  Position : ___________________________ Department : ______________________________________ 

  Tel : (____)_____________________  Fax : (____)_____________________________________________ 

  Email : ________________________________________________________________________________ 

  

Company Profile Please attach a company brochure 

General Status Year Established :  ________  No. of Employee : _____________________________________________ 

  Registered Capital (US$) : __________________ Annual Revenue (US$) : _________________________ 

  Business Type :   □ Manufacturer   □ Trading company  □ Service company      

                     □ Other: ……………………………………………..………………………………………….. 

Company Overview ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________ 

    

  

Product/Service Description Please attach photos or brochures 

Describe your products/service in detail; including < features, specifications, applications, materials < international 
standards/award, brand < export markets/customers/trade partner < etc.  

Products :    Details : 

1. ______________________ ________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________ 

2. ______________________ ________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________ 

3. ______________________ ________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________ 

Services : 
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 



STANDARD CERTIFICATIONS : DOMESTIC AND ABROAD : 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

AWARDS OR OTHER CERTIFICATIONS : 

YEAR _______________________________________ AWARD OR CERTIFICATION _____________________________________ 

YEAR _______________________________________ AWARD OR CERTIFICATION _____________________________________ 

YEAR _______________________________________ AWARD OR CERTIFICATION _____________________________________ 

 

CURRENT MEMBERSHIP : 

   MEMBER OF DITP’S EXPORTER LIST (E.L.) 

 TRADE ASSOCATION 

 THAI CHAMBER OF COMMERCE 

 THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES 

 OTHERS________________________________________________________________________________________ 

 

 

Business Matching & Partnering Request Please fill in as much information as possible for a customized           
business matching & partnering service 

  

State the type of businesses you are looking for : 

     □ Marketing Representative                 □ Business Partner      

     □ Others (specify)  __________________________________________________________________________________________ 

Other Requirements :  

______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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