งานแสดงสินคา
เทศกาลตอนรับปใหม 2559
27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2558
(10.00 – 21.00 น.) ณ อาคาร 1 - 4
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี
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1. ชื่อโครงการ
: งานแสดงสินคาเทศกาลตอนรับปใหม 2559
2. ระยะเวลา
: วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม 2558 (รวม 10 วัน) เวลา 10.00 – 21.00 น.
3. สถานที่ / พื้นที่จัดงาน : ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
อาคาร 1-4 พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร
4. ผูจัดงาน
: กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท 0-2512 0093-104 ตอ 405, 617, 0-2507-7760-61
โทรสาร 0-2513-3761, 0-2547-5657-8, 0-2507-7722
E-mail : oow@ditp.go.th Website : www.ditp.go.th
5. วัตถุประสงค
: 1. เพื่อใหเปนงานแสดงสินคาคุณภาพขนาดใหญประจำป ที่แสดงใหเห็นศักยภาพโดยรวมของ
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการของไทย
2. เพื่อเผยแพรใหผูประกอบการ/ผูซื้อในประเทศและตางประเทศทราบถึงศักยภาพในการผลิต
สินคา/บริการที่มีคุณภาพระดับสงออกของไทยและเปนการสรางทัศนคติใหนิยมใชสินคาไทย
3. เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบการไทย ไดจัดจำหนายสินคาในเทศกาลปใหม
6. ประเภทสินคาจัดแสดง : สินคาและบริการที่มีศักยภาพที่สำคัญดังนี้
1. Food and Beverage : อาหารและเครื่องดื่ม
2. Home and Living : วัสดุกอสราง เฟอรนิเจอร ของใชและของตกแตงบาน ของใชบนโตะอาหาร
ของขวัญ ของชำรวย ของเลน/เกม เครื่องเขียน การด/สิ่งพิมพ
3. Fashion : สิ่งทอ เสื้อผาสำเร็จรูป เครื่องหนัง/รองเทา อัญมณี/เครื่องประดับ และเครื่องแตงกายอื่นๆ
4. Electric and Electronics : อุปกรณเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส เครื่องทำความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ
5. Health and Beauty : ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความงาม เชน เครื่องสำอาง สบู
น้ำมันและเทียนหอม การใหบริการที่เกี่ยวของ เชน สปา การนวดแผนไทย โรงพยาบาล คลินิก
สุขภาพและความงาม โรงแรม รีสอรท บริษัททองเที่ยว และอื่นๆ
6. OTOP : ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น สินคาดีเดนจากทุกภาค
7. Service : ธุรกิจบริการ เชน สถาบันการศึกษา แฟรนไชส บันเทิง ทองเที่ยว รีสอรท/โรงแรม
รานตัดเสื้อ ซอฟตแวร โลจิสติกส ธุรกิจสังหาริมทรัพย ฯลฯ
8. Others : อื่นๆ เชน เคมีภัณฑ เครื่องจักร/เครื่องใชในอุตสาหกรรม
7. ผูเขารวมงาน
: ผูผลิต ผูสงออก ผูคาสงและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมในประเทศไทย 600 บริษัท 800 คูหา
8. ผูเขาชมงาน
: ประชาชนทั่วไป
th
9. กิจกรรมที่จัดพรอมงาน : เชิญชมงาน The 32 Thailand International Motor Expo 2015 ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3
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ใบสมัครเขารวมงานแสดงสินคาเทศกาลตอนรับปใหม 2559

1. ขอมูลผูสมัคร โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจนที่สุดและศึกษาขอมูลของงานโดยละเอียด
บริษัท (อังกฤษ) :_________________________________________________________________________________
(ไทย) :___________________________________________________________________________________
ที่อยู (อังกฤษ) :_________________________________________________________________________________
District :_________________________________Province :_________________________________________
(ไทย) :____________________________________________________________________________________
เขต/อำเภอ :______________________________จังหวัด :___________________________________________
รหัสไปรษณีย :______________________________________________________________________________
โทรศัพท :____________________________________ โทรสาร :__________________________________________
E-mail :_____________________________________ Website :_________________________________________
ผูติดตอ (ผูประสานงาน Fair) (ไทย) : นาย/นาง/น.ส._______________________________________________________
ตำแหนง (ไทย) :________________________________โทรศัพทมือถือ/Mobile Phone :________________________
ประเภทกิจการ : ผูผลิต
ผูสงออก
ผูนำเขา
ตัวแทนจำหนาย
อื่นๆ (โปรดระบุ)____________
2. คุณสมบัติของผูสมัคร (ใชประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขารวมโครงการ)
2.1 เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนการคาในประเทศไทย
2.2 เปนสมาชิกของหนวยงาน/สมาคมการคาตางๆ
2.2.1 สมาชิกของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
Exporter List (E.L.)
Trading Company (TDC)
P-EL
P-TDC
อื่นๆ (โปรดระบุ)______________________________________
2.2.2 สมาชิกของสมาคม/หนวยงาน_______________________________
2.3 ไดรับรางวัล/เครื่องหมาย
รางวัล PM’s Award
Thailand’s Brand
การคัดสรรผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น ระดับ________ดาว
อื่นๆ (โปรดระบุ)___________________________________________
2.4 ไดรับการรับรองมาตรฐานตางๆ เชน ISO 9000 ฯลฯ
(โปรดระบุ)_________________________________________________

เลขที่

ป (พ.ศ.)

___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________

2.5 การไดรับคัดเลือกใหเขารวมกิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ (ระบุชื่องาน/ปลาสุดที่เขารวม)
1) งาน/โครงการ_______________________________________________________________________
2) งาน/โครงการ_______________________________________________________________________
2.6 ไมมีคุณสมบัติตามขอ 2.1 – 2.5
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
โทรศัพท 0-2512-0093-104 ตอ 405, 617, 0-2507-7760-61
โทรสาร 0-2513-3761, 0-2547-5657-8, 0-2507-7722
E-mail : oow@ditp.go.th, Website : www.ditp.go.th, www.thaitradefair.com
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3. ขอมูลสินคาของบริษัทที่นำมาจัดแสดงในงาน
3.1 ประเภทสินคา________________________________________________________________________________
3.2 แหลงผลิตของสินคา
ผลิตในประเทศไทย
3.3 สินคาของบริษัทมีเครื่องหมายการคา/Brandname
มี (โปรดระบุ)_____________________________________________________________________________
ไมมี
4. อัตราคาเขารวมงาน
อัตราคาเขารวมงาน

ราคาตอคูหา (3x3 ตร.ม.)

พื้นที่พรอมคูหามาตรฐาน

30,000 บาท

จำนวนคูหา

อัตราคาเขารวมงาน (บาท)

5. เอกสารประกอบการสมัครเขารวมงาน
ใบสมัคร
สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ ใบอนุญาตประกอบโรงงาน
แคตตาล็อก โบรชัวร หรือรูปถายสินคาจำนวน 2 ใบ
สำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงวาไดรับการคัดสรรผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น ระดับ 3-5 ดาว
สำเนาการไดรับรางวัลหรือการเปนสมาชิกสมาคมตางๆ (ถามี)
“โดยการลงลายมือชื่อทายนี้ ขาพเจาขอรับรอง ยอมรับและยืนยันความถูกตองและเท็จจริงของขอมูลและรายละเอียดตามที่ระบุไว
ในใบสมัคร และขาพเจายินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบการเขารวมโครงการ/งาน ที่ผูจัดกำหนดทุกประการ
และในวันที่ยื่นใบสมัครนี้ขาพเจาไดรับทราบเงื่อนไขและกฎระเบียบการเขารวมโครงการ/งานโดยครบถวนแลว”

ประทับตราบริษัท

ลงชื่อ_________________________________________
ตัวบรรจง______________________________________
ตำแหนง_______________________________________
วันที่ยื่นใบสมัคร_________/____________/___________

สำหรับเจาหนาที่ วันที่รับ :_________/_____________/____________ ลงชื่อ :_______________________________________
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
โทรศัพท 0-2512-0093-104 ตอ 405, 617, 0-2507-7760-61
โทรสาร 0-2513-3761, 0-2547-5657-8, 0-2507-7722
E-mail : oow@ditp.go.th, Website : www.ditp.go.th, www.thaitradefair.com
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รายละเอียดการเขารวมงานแสดงสินคาเทศกาลตอนรับปใหม 2559
1. ขั้นตอนการรับสมัคร

: โปรดอานใหละเอียด
1.1 ผูสมัครที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 ตองยื่นใบสมัคร
ฉบับจริงพรอมเอกสารประกอบตามขอ 5 พรอมชำระเงินคาสมัครเขารวมงานตามรายละเอียด
วิธีการ/กำหนดการชำระเงินขอ 2 (กรณีสมัครทางโทรสารตองนำใบสมัครฉบับจริงมายื่น หรือ
จัดสงใหภายใน 1 สัปดาห)
1.2 ผูจัดงานจะพิจารณาคุณสมบัติของผูเขารวมงานนี้ และการจัดสรรคูหาของผูเขารวมงาน
ทั้งนี้มติของผูจัดงานถือเปนขอยุติสิ้นสุด
1.3 กรณีที่ผูสมัครไดรับการคัดเลือกใหเขารวมงานแลวไมสามารถเขารวมงานไดจะโดยเหตุใดก็ดี
ผูสมัครตองยินยอมใหเงินที่ชำระมาแลว สมทบเปนคาใชจายของโครงการฯ โดยไมมีขอโตแยง
ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขารวมงาน/กิจกรรมของกรมฯ ตามที่เห็นสมควร
ในโอกาสตอไป

2. วิธีการ/กำหนดการชำระเงิน : ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัคร และชำระเงินได โดยมีวิธีการและกำหนดการชำระเงิน ดังนี้
ชำระดวยตนเอง
บริษัทที่อยูในเขต
09.00-12.00 น.
การชำระเงิน
ขั้นตอนการชำระเงิน
13.00-15.00 น. กทม./ปริมณฑล ตางจังหวัด

เงินสด

ชำระเงิน ณ ชั้น 3 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
(บางกระสอ ตึกริมแมน้ำ) พรอมใบสมัครและเอกสารตางๆ

แคชเชียรเช็ค
(ไมรับเช็คบริษัท)

แคชเชียรเช็คตองสั่งจาย
“กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ”

ตั๋วแลกเงินธนาคาร

ตั๋วแลกเงินตองสั่งจาย
“กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ”

การโอนเงินผานธนาคาร

ตองสั่งจายชื่อบัญชี
“กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ”
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 385-0-08491-4

หมายเหตุ : ** ทั้งนี้ จะตองสงหลักฐานการโอนเงินผานธนาคารมาถึงผูจัดงานทาง E-mail : oow@ditp.go.th
หรือทางโทรสาร 0-2513-3761, 0-2547-5657-8, 0-2507-7722

3. กำหนดการสมัครเขารวมงาน
กำหนดการ
Deadline
สถานที่
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ปดรับสมัคร
สมัครเขารวมงาน
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (บางกระสอ ตึกริมน้ำ) (ชั้น 3)

โทรศัพท
0-2512-0093-104 ตอ 405, 617
0-2507-7760-61
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เงื่อนไขและกฎระเบียบในการเขารวมงาน
1. กฎระเบียบทั่วไป
1.1 ใบสมัครเขารวมงานจะเปลี่ยนเปนสัญญาการเขารวมงานเมื่อผูสมัครไดรับคัดเลือกให
เขารวมงานโดยไดรับการจัดสรรคูหาจากผูจัดงานและไดชำระคาเขารวมงานครบเต็มจำนวนแลว
1.2 การไมปฏิบัติตามสัญญาจะเปนผลตอผูเขารวมงานในการเขารวมงานครั้งนี้หรือในอนาคต
ทั้งนี้ผูเขารวมงานจะตองรับผิดชอบคาเขารวมงานในสัญญาที่เกี่ยวของ
1.3 ผูเขารวมงานตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ไดแจงไวนี้หรือดวยวิธีใดก็ตาม
รวมทั้งกฎระเบียบเพิ่มเติมที่แจงโดยผูจัดงาน เชน ในคูมือผูเขารวมงาน
2. การสมัครเขารวมงานและคุณสมบัติของผูเขารวมงาน
2.1 การสมัครเขารวมงานและการคัดเลือกผูเขารวมงานจะเกิดขึ้นเมื่อผูจัดงานไดรับการ
ชำระเงินคาเขารวมงาน และใบสมัครที่สมบูรณพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ผูจัดงานตองการ
ทั้งนี้ ผูจัดงานจะแจงผลการเขารวมงานใหทานทราบเปนลายลักษณอักษร
2.2 ผูเขารวมงานจะตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายและไมมีประวัติ
เสียหายในการประกอบธุรกิจ
3. สิทธิ์การเขารวมงานและจัดสรรพื้นที่
3.1 ผูเขารวมงานไมสามารถโอนสิทธิ์ในการเขารวมงานและพื้นที่ทั้งหมดหรือบางสวนที่ได
รับการจัดสรรใหผูอื่นไดตลอดระยะเวลาการจัดงาน
3.2 ผูจัดงานไมอนุญาตใหมีนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่ไมไดสมัครเขารวมงานมาจัดแสดง
ในพื้นที่เดียวกับของผูเขารวมงานเปนอันขาด
3.3 ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรคูหา โดยจะตัดสินจากประเภท/คุณภาพสินคา
วันที่สมัครเขารวมงานและการชำระเงิน จำนวนคูหา ความรวมมือในกิจกรรมของกรมฯ
ที่ผานมา อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน ที่ตั้งหรือขนาดคูหา หรืออื่นๆ
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผูเขารวมงานไมสามารถเรียกคาทดแทนจากผูจัดงานได
3.4 กรณีที่ผูไดรับคัดเลือกแลวไมสามารถเขารวมงานได ผูสมัครยินยอมสละเงินที่ได
ชำระแลวสบทบเปนคาใชจายโครงการ และผูจัดงานอาจตัดสิทธิ์การเขารวมงานในครั้งตอไป
4. กฎระเบียบการจำหนายสินคา
4.1 ผูเขารวมงานสามารถจำหนายสินคาไดภายในคูหาของตนเองเทานั้น
4.2 สินคาที่จัดแสดงตองเปนสินคาที่ปรากฏในเอกสารการสมัครเทานั้น ผูจัดงานมีสิทธิ์
ที่จะนำสินคาจัดแสดงที่ไมเกี่ยวของกับงานแสดงสินคานี้ออกจากอาคารแสดงสินคาไดทันที
สำหรับการดำเนินการและการสาธิตการขายจะตองกระทำในขอบเขตมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
5. เงื่อนไขการชำระเงิน
5.1 ผูเขารวมงานตองชำระเงินเต็มจำนวนของคาเขารวมงานในวันที่กำหนด หากไมชำระ
ภายในกำหนด ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะถอดสิทธิ์การเขารวมงาน
5.2 ไมมีการคืนเงินที่ชำระมาแลวไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม
5.3 ผูเขารวมงานไมสามารถครอบครองพื้นที่จัดแสดงไดจนกวาจะชำระเงินคาเขารวมงาน
ครบจำนวน
5.4 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถควบคุมได เชน สงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร
การนัดหยุดงาน ไฟไหม หรือเหตุการณที่เทียบเทา ซึ่งทำใหตองเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงาน
แสดงสินคา จะไมมีการคืนเงินคาเขารวมงานที่ผูเขารวมงานไดจายไปแลว
6. ความประพฤติในการเขารวมงาน
6.1 ระหวางการจัดงานแสดงสินคาผูเขารวมงานตองรับผิดชอบในความประพฤติของ
พนักงานหรือตัวแทน และตองปฏิบัติตามเงื่อนไข/กฎระเบียบนี้ทุกประการและตองไมรบกวน
ความสงบเรียบรอยตางๆ หรือกระการใดๆ ที่ผูจัดงานเห็นวาไมสอดคลองกับระเบียบทั่วไปของ
การจัดงาน

6.2 บริษัทผูเขารวมงานตองสามารถดำเนินธุรกิจภายในคูหาของตนตลอดเวลาที่งานแสดง
สินคาเปดทำการ
6.3 ผูเขารวมงานควรใสใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ กฎระเบียบที่เขียนไวในคูมือผูเขารวมงาน
หรือที่ไดแจงไวโดยวิธีใด ๆ
6.4 ไมอนุญาตใหผูเขารวมงานแจกเอกสารเผยแพรสิ่งพิมพนอกคูหาของตนเอง
7. การกอสราง / ตกแตงคูหา / การขนยายสิ่งของ
7.1 ผูเขารวมงานสามารถเลือกที่จะใชคูหามาตรฐานที่กอสรางโดยผูรับเหมากอสรางที่ไดรับ
เลือกเปนทางการจากผูจัดงาน หรือออกแบบกอสรางตกแตงคูหาเองได ทั้งนี้ ตองมีการปูพื้น
และสรางผนังคูหาใหเรียบรอย
7.2 ผูเขารวมงานไมสามารถตอเติมหรือกอสรางตกแตงใหสูงกวาความสูงของคูหาหาก
ไมไดรับความยินยอมจากผูจัดงาน สำหรับผูที่กอสรางคูหาเอง คูหาตองมีความสูงไมเกินที่
กำหนดไวในคูมือผูเขารวมงาน
7.3 ผูเขารวมงานไมไดรับอนุญาตใหตอกตะปู เจาะ ทำลายผนังคูหา พื้นหรือสิ่งของใด ๆ
ที่เปนของผูรับเหมากอสรางคูหาที่ไดรับเลือกเปนทางการจากผูจัดงาน
7.4 หามผูเขารวมงานวางสินคา/สิ่งของนอกคูหาของตนรุกล้ำทางเดินสาธารณะ/คูหาขางเคียง
หรือในที่ที่ขัดขวางถังดับเพลิง ประตูทางออกฉุกเฉิน หรือกลองควบคุมการจายไฟ
7.5 หามผูรวมงานใชเพดานของอาคาร
7.6 ผูเขารวมงานตองไดรับอนุญาตจากผูจัดงานเปนพิเศษกอน หากตองการขนสินคา/สิ่งของ
เขา-ออก นอกเหนือจากชวงเวลาที่อนุญาตใหขนถายสินคาได ทั้งนี้ ฝายผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาอนุญาต
7.7 หากผูเขารวมงานมีของหนักหรือชิ้นใหญที่เคลื่อนยายลำบาก ขอใหแจงผูจัดงานลวงหนา
เพื่อที่จะไดเตรียมทางเพื่อใชขนยายตอไป
7.8 หากไมไดรับอนุญาตจากผูจัดงานและเจาหนาที่ดานไฟของอาคารแสดงสินคา ผูเขา
รวมงานไมสามารถใชเปลวไฟ แกส หรือของที่อาจติดไฟไดในบริเวณอาคาร
7.9 ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนยายหรือเก็บของที่ผูเขารวมงานทิ้งไวในคูหาหลังจบงานโดย
คาใชจายในการเคลื่อนยายจะตกเปนของผูเขารวมงาน ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะเก็บของนั้นไวจนกวา
จะไดรับเงินคาขนยายของ
8. เอกสารสิ่งพิมพ
ผูจัดงานไมขอรับผิดชอบตอขอความหรือสิ่งที่พิมพผิดพลาดใด ๆ ในคูมือหรือสื่อประชาสัมพันธ
ใด ๆ ของงาน
9. การแกไขกฎระเบียบตาง ๆ
ผูจัดงานอาจแกไขกฎระเบียบใด ๆ เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่หลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้ผูเขารวมงานยินดี
ที่จะรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหมนี้
10. การใหการยกเวน
ผูจัดงานจะไมมีการยกเวน/ยกเลิกเงื่อนไข/กฎระเบียบ หรือสิทธิ์ตาง ๆ ยกเวนในกรณีที่มี
การเขียนเปนลายลักษณอักษรโดยผูอำนวยการระดับบริหารการจัดงาน
11. การรับผิด
11.1 ผูเขารวมงานไมมีสิทธิ์ฟองรอง/เรียกรองสิทธิ์จากผูจัดงานในเรื่องความเสียหาย
การสูญหาย การตัดสินใจ คาใชจาย ตนทุน หรือคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดละเลย
ที่ผูเขารวมงาน หรือผูรับเหมา หรือผูรับเหมาตอเปนผูกระทำ
11.2 ผูจัดงานจะไมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายไมวากรณีใด ๆ ตอความเสียหายหรือสูญหาย
ที่เกิดขึ้นกับบุคคล ทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนของผูเขารวมงานอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ภัยธรรมชาติ การเกิดจลาจล การโจรกรรม อัคคีภัยหรือภัยตาง ๆ ซึ่งไมอยูในวิสัยที่จะปองกันได

