
 

 

 

หนังสือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการ SME MARKET PLACE ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ 

 

วันที่ .................................................... 

 
เรื่อง   ขอแจ้งยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ SME MARKET PLACE 
เรียน   คณะกรรมการโครงการ SME MARKET PLACE  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ 
 
 ตามท่ี (ผู้ประกอบการ)................................................................... ในนามของบริษัท...................... ...............
ได้ท าการสมัครเข้าร่วมออกบูธขายสินค้า ในงาน SME MARKET PLACE ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ 
ในระหว่างวันที่ .......................................................................... ณ .......................................................................... นั้น  
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า จะเข้าร่วมกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวโดยท าตามเง่ือนไขของโครงการที่ก าหนดดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าจะจ าหน่ายสินค้าในงานดังกล่าวจนครบตามวันและเวลาที่ก าหนด  
2. ข้าพเจ้าจะจ าหน่ายสินค้าตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้เอกสารการสมัคร และจ าหน่ายในราคาพิเศษ ตามท่ีได้เสนอ

ไว้ต่อคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสินค้าของข้าพเจ้านั้นเป็นสินค้าไทย ผลิตในไทย และมีมาตรฐาน
รับรอง 
 
หากข้าพเจ้า หรือผู้แทนบริษัท ท าผิดตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น  บริษัท ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

เต็มจ านวนตามที่ผู้จัดงานได้ด าเนินการ และยินดีให้ผู้จัดงานและหน่วยร่วมตดัสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ของ
ทางหน่วยงาน 

 
 

ลงนาม ................................................................ 
( ........................................................... ) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
 

       ต าแหน่ง ............................................................. 
 
          

 

ประทับตราบริษัท 



 
 
 
 

แบบฟอร์มการยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ 

ข้อมูลบริษัท (Company Profile) 
1. บริษัทช่ือ (ภาษาไทย) ……….....………………..…………………………..….…….............................................................................…… 
      (ภาษาอังกฤษ) …….....………………..…………………………..….…….............................................................................…… 
2. ที่อยู่เลขท่ี ….................…. หมู ่….................…. ซอย ……......................…...... ถนน ……......................…...... 

แขวง/ต าบล ……......................…...... อ าเภอ/เขต  ……......................…...... จังหวัด ……......................…...... รหสั ….................…. 
โทรศัพท์ ……………................................................ โทรสาร ……………................................................ 
Email ……………................................................ Website ………………………………………………..………....………….. 

3. ช่ือผู้ประสานงาน ........................................................... มือถือ .............................. Email ………….………………………….. 
ช่ือผู้ประสานงาน ........................................................... มือถือ .............................. Email ………….………………………….. 

4. ชนิดของธุรกิจ □ โรงงานผลติ □ ผู้ส่งออก □ บริษัทการค้า □ ธุรกิจบริการ □ อื่นๆ (โปรดระบุ) …….........…………….....….… 
5. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่รวมทีด่ิน : ………………............................. บาท จ านวนการจ้างงาน : ………………......................... คน 
6. ปีท่ีจัดตั้ง : ……………….…… เลขทะเบียนนิติบคุคล : .....................................................  Vat : .................................................. 
7. สัดส่วนผู้ถือหุ้น : ชาวไทย ………………... %   ต่างชาติ ………………... %  (โปรดระบสุัญชาติ) : .................................................. 
8. ตราสินค้า : …......………………………………………………………………………………….............................................................. 
9. สัดส่วนการตลาด : ตลาดในประเทศ ........................................... % ตลาดต่างประเทศ ........................................... % 
10. เป็นสมาชิกของ (ระบุได้มากกว่า 1) 
        หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก ………………………………............................... 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก ………………………………......................................... 
             อื่นๆ โปรดระบ ุ………………………………...............................……………………………….............................................. 
11. มาตรฐานสินค้าท่ีได้รับได้แก ่............................................................................................................................................. 
12. เป็นผู้ประกอบการประเภท  SMEs     OTOP ................ ดาว 
13. ราคาขายสินค้าพิเศษในงาน 
 ลด 50%     ลด 40%    ลด 30%   ลด 20%   ลด 10%     อื่นๆ โปรดระบ ุ................................   
เอกสารที่ต้องส่งเพ่ิมเติมได้แก่ 
- ไฟล์โบร์ชัวร์สินคา้ สกุลไฟล์ pdf หรือ ai แบบคมชัดเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
- หนังสือจดทะเบยีนนิติบุคคล หรือ OTOP 
- ใบเสนอราคาสินค้า พร้อมระบรุาคาขายสินค้าพิเศษในงาน (ตามเอกสารแนบ) 

14. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือไม่? 
 เข้าร่วม      ไม่เข้าร่วม 

 
ลงนาม ................................................................ 

( ........................................................... ) 
      กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 

        
ต าแหน่ง ............................................................. 

 

ประทับตราบริษัท 
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ใบเสนอราคาสินค้า 

 
ชื่อบริษัท ………………………………………………………..…. 

 
 
1.  ช่ือสินค้า ..................................................... ราคาขายปกติ ........................ บาท ราคาขายพิเศษในงาน ....................... บาท 

2.  ช่ือสินค้า ..................................................... ราคาขายปกติ ........................ บาท ราคาขายพิเศษในงาน ....................... บาท 

3.  ช่ือสินค้า ..................................................... ราคาขายปกติ ........................ บาท ราคาขายพิเศษในงาน ....................... บาท 

4.  ช่ือสินค้า ..................................................... ราคาขายปกติ ........................ บาท ราคาขายพิเศษในงาน ....................... บาท 

5.  ช่ือสินค้า ..................................................... ราคาขายปกติ ........................ บาท ราคาขายพิเศษในงาน ....................... บาท 

6.  ช่ือสินค้า ..................................................... ราคาขายปกติ ........................ บาท ราคาขายพิเศษในงาน ....................... บาท 

7.  ช่ือสินค้า ..................................................... ราคาขายปกติ ........................ บาท ราคาขายพิเศษในงาน ....................... บาท 

8.  ช่ือสินค้า ..................................................... ราคาขายปกติ ........................ บาท ราคาขายพิเศษในงาน ....................... บาท 

9.  ช่ือสินค้า ..................................................... ราคาขายปกติ ........................ บาท ราคาขายพิเศษในงาน ....................... บาท 

10. ช่ือสินคา้ .................................................... ราคาขายปกติ ......................... บาท ราคาขายพิเศษในงาน ...................... บาท 
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