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O  เคยเข้าร่วม DESIGH HALL ปี ..........................................................   O  สมคัรเป็นครัง้แรก 

Portfolio ประกอบการสมัครเขาร่วม DESIGN HALL (โปรดส่งให้ครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ของทา่นในการรับพิจารณา) 
1. ภาพสินค้าตวัอย่าง (รูปสี) ท่ีจะน าเสนอในงานแสดงสินค้า BIG + BIH – ARIL  2016 (รวมสินค้าท่ีเป็น Collection ใหม่ท่ีจะน ามาจดัแสดง) 
2. ผลงานการออกแบบ หรือ ตกแตง่คหูาปีท่ีผ่านมา และแนวทางการออกแบบตกแตง่คหูาในงานแสดงสินค้า BIG + BIH – October  2015 
3. แนวทางการน าเสนอ หรือ จดัแสดงตวัอย่างสินค้า 
4. ประวตับิริษัทและนกัออกแบบ / ทีมงาน (กรุณาระบุทกุครัง้ที่สมคัรเข้าร่วมงาน) 
5. ผลงานด้านการออกแบบสินค้า (เช่น  การชนะประกวด หรือ ผลงานท่ีน าไปแสดงในส่วนการออกแบบในงานแสดงสินค้าระดบันานาชาติ 
    หรือ  Special Exhibition หรือการตีพิมพ์ในนิตยสาร / หนงัสือด้านการออกแบบ ฯลฯ) 
6. เป็นสมาชิก O สมาคมผู้ผลิตผลิตภณัฑ์แนวดีไซน์   (Design & Object Association) 
   O สถาบนัส่งเสริมการออกแบบ และนวตักรรมเพ่ือการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ 
   O อ่ืนๆ........................................................................................................................ .....................................................  
7. อ่ืนๆ เช่น หมายเลขสิทธิบตัร (ถ้ามี) .................................................................................................................................. ............................  
(ข้อ 4 - 7 โปรดแนบเป็นเอกสารแยกต่างหาก) 
8. สินค้าท่ีประสงค์จะจดัแสดงอยู่ในกลุ่ม (โปรดระบุเพียง 1 กลุ่มเท่านัน้) 
O  Aromatic Home Spa product                             O    Textile and Soft Furnishing 
O Ceramics                 O    Lighting and Furniture 
O Oriental Home Accessories               O    Modern Home Gifts and Accessories 
9. จัดท าภาพ Stand Design / Display Design / Product (New Collection) เป็นไฟล์ JPEG ทัง้หมด และบันทกึลงแผ่น CD-Rom แล้วส่ง  
   มาพร้อมกับใบสมัคร DESIGN HALL  Portfolio ทุกครัง้ 
    ทัง้นี ้บริษัทฯยินยอมปฏิบตัติามคณุสมบตั ิ/ หลกัเกณฑ์ / เง่ือนไขการเข้าร่วม DESIGN HALL ท่ีก าหนดเบือ้งต้น และตามที่คณะกรรมการคดัเลือก    
และจดัสรรผู้ เข้าร่วม DESIGN HALL จะพิจารณาเพิ่มเตมิ โดยให้การพจิารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิน้สุด คณะกรรมการสงวนสิทธ์ิ
ในการไม่คัดเลือกผู้ท่ีกรอกแบบฟอร์มไม่สมบูรณ์ 
                                                                                                                                                                                       

        ลงช่ือ.......................................................................  

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

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

                                                                                                                          ลงวนัท่ี......................./......................./...................                            

                                                                                                                                                             ประทบัตราบริษัท 

โปรดส่ง Portfolio ของบริษัทฯ มายัง 

ส านักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

โทรศพัท์ 0 2507 8364 , 0 2507 8362 โทรสาร 0 2547 4281 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

ใบสมัครร่วมงาน  DESIGN HALL 1 



 
                                                                                                                               

                                                                                                                              

• Stand Design การตกแต่งคูหาในปีท่ีผ่านมา / หรือแนวทางการตกแต่งคูหาในงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Display Design แนวทางการน าเสนอ / จัดแสดงตัวอย่างสินค้า 
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กรุณาติดภาพคหูาท่ีจะแสดงในงาน 
ทกุครัง้ 

กรุณาติดภาพแนวทางการน าเสนอ 
/ จดัแสดงตวัอย่างสินค้า 

ทกุครัง้ 



 
 

 

 Product สินค้าตัวอย่าง (New Collection) ที่จะน าเสนอในงาน     
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กรุณาติดภาพสินค้ามาด้วย 
ทกุครัง้ 



 
                                                                                       

DESIGN HALL ถือเป็นจุดเด่นของงานแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีจุดมุ่งหมาย เพื่อน าการ

ออกแบบเป็นจุดขาย 

ความส าคัญของ Portfolio ต่อการคัดเลือกผู้เข้าร่วม DESIGN HALL 

 เพ่ือให้การคดัเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกรมฯ มีความจ าเป็นท่ีผู้สนใจเข้าร่วมต้องท า Portfolio ส่งมาพร้อมกบัใบสมคัร 

 แบบฟอร์ม Portfolio จดัท าขึน้เพ่ือแสดงความเป็น Design Company ของผู้ เข้าร่วมงานและจดัท าเป็น Portfolio ขนาดกะทดัรัดเพ่ือท่ีจะ

เป็นการอธิบายตนเองของผู้ เข้าร่วมวา่มีความตัง้ใจ และมีความเป็น Design Company อย่างแท้จริง 

 Portfolio ท่ีจะน าเสนอตอ่คณะกรรมการคดัเลือก ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุจิากกรมฯ และภาคเอกชน ดงันัน้ Portfolio ท่ีท าขึน้อย่าง

ตัง้ใจและพิถีพิถนัจะเป็นข้อพิสจูน์เบือ้งต้น เอกสารประกอบเป็นอนัดบัรองลงไป 

วธีิการจัดการ Portfolio  

1. ขอให้ใช้แบบฟอร์ม Portfolio ท่ีกรมฯ แจกเทา่นัน้ 

2. การตดิรูปในหน้า 2 - 3 ต้องตดิตามที่ระบไุว้คือ Product ใหม่ที่จะน ามาเสนอในงานและภาพคหูาท่ีผ่านมา รวมทัง้การจดัครัง้ตอ่ไป และ    

    แนวทางการจดั Display การตดิรูปจะใช้รูปถ่ายหรือพิมพ์จากไฟล์ดิจิตอลก็ได้ 

3. บริษัทจะต้องจดัท ารูปแบบ Stand Design , Display Design , New Product เป็นไฟล์ JPEG และบนัทกึข้อมลูลงในแผ่น CD-Rom 

4. การกรอกใบสมคัร โปรดกรอกให้ครบถ้วนเพ่ือประกอบการพิจารณา 

อย่าลืมว่า การจัดท า Portfolio อย่างตัง้ใจและพิถีพิถันจะท าให้คณะกรรมการคัดเลือกท่านเข้าสู่ Design Hall อย่างถูกต้อง 

 

ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการจัดท า DESIGN HALL                        
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คุณสมบัตขิองบริษัท / สินค้าที่จะได้รับพจิารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมในอาคาร DESIGN HALL 

1. เป็นสมาชิก Exporter List ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือเป็นสมาชิกสมาคมการค้าท่ีสนบัสนนุงานแสดงสินค้า 
 ของขวญัและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG + BIH)       

2. บริษัทท่ีมีผลงานโดดเดน่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานหรือองค์กรตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น ได้รับรางวลั PM Award  
ประเภท Design 

3. บริษัทต้องมีนกัออกแบบ (Designer) ของตนเอง หรือใช้บริการจากนกัออกแบบอาชีพ 
4. บริษัทต้องมีนกัออกแบบและพฒันารูปแบบสินค้าใหม่ (New Collection) อยู่เสมออย่างตอ่เน่ืองทกุปี อย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี หรือ 

ต้องไม่เป็นสินค้าท่ีมีการลอกเลียนแบบ และไม่มีข้อร้องเรียนการลอกเลียนแบบสินค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ หรือเป็นสินค้า 
ท่ีออกโดยบริษัท ซึง่มีหลกัฐานการจดหรือเคยจดสิทธิบตัร / อนสุิทธิบตัร โดยสินค้านัน้ไม่เป็นสินค้า Collection ใหม่ก็ได้ 

 
หลักเกณฑ์ / เงื่อนไขการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในอาคาร DESIGN HALL 

1. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพจิารณาคัดเลือกบริษัทท่ีจะให้เข้าร่วมอยู่ในอาคาร DESIGN HALL และการจัดสรร
ต าแหน่ง คูหาให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกราย และถือเป็นเด็ดขาด 

2. หลกัเกณฑ์การจดัสรรต าแหน่งคหูา จะให้ความส าคญัตามล าดบันี ้ คือ ตามกลุ่มประเภทสินค้า จ านวนคหูา วนัท่ีช าระเงิน การออก 
แบบก่อสร้าง / ตกแตง่คหูา และการให้ความร่วมมือกบักรมฯ 

3. บริษัทจะต้องออกแบบก่อสร้างและตกแตง่คหูาเอง โดยไม่ใช้คหูามาตรฐาน ซึง่คหูาท่ีท าการก่อสร้างห้ามมีความสงูเกิน 5 เมตร      
เดด็ขาด และไม่ควรก่อสร้างคหูาท่ีมีผนงัปิดทบึ โดยเฉพาะคหูาใหญ่ๆ ท่ีอยู่ด้านหน้า เพ่ือมิให้บดบงัทศันียภาพของคหูาใกล้เคียง และ
เพ่ือให้ภาพรวมของงานดดูีขึน้ รวมทัง้การจดัวางสินค้าให้มีความคดิสร้างสรรค์และสวยงามในระดบัสากล และควรออกแบบคหูาเผ่ือ
ไว้ในกรณีท่ีบริษัทได้ต าแหน่งคหูาท่ีไม่เปิดมมุ (เปิดเพียงด้านหน้าด้านเดียว) ด้วย 

4. บริษัทจะต้องจดัแสดงสินค้าท่ีมี Design ซึง่จะมีการออกแบบไว้ก่อนหน้านี ้แตย่งัมีเอกลกัษณ์และได้รับความนิยมอยู่รวมทัง้ Design 
       ใหม่ๆ (New Collection) อย่างครบถ้วน ตลอดช่วงระยะเวลาของการจดังาน ทัง้ในวนัเจรจาการค้า (Trade Days) และวนัจ าหน่าย    
       ปลีก(Public Days) ทัง้นีบ้ริษัทอาจน าสินค้ามาวางเพิ่มเตมิในวนัจ าหน่ายปลีกได้เพียงบางส่วน แตต้่องอยู่ในมมุที่เหมาะสมเป็น  
       สดัส่วนท่ีจะไม่มีผลกระทบตอ่ภาพรวมการจดัแสดงสินค้าภายในคหูา 
5. บริษัทท่ีได้รับคดัเลือกอยู่ในอาคาร DESIGN HALL ท่ีไม่ให้ความร่วมมือกรมฯ หรือท าผิดหลกัเกณฑ์ / เง่ือนไขข้อหนึง่ข้อใด ตลอด 

จนถูกร้องเรียนเร่ืองการลอกเลียนแบบสินค้า จะได้รับการบนัทกึไว้ และคณะกรรมการฯ จะน ามาประกอบการพิจารณาในครัง้ถดัไป 
6. ห้ามน าสินค้า รองเท้า, เสือ้ผ้า, กางเกง, อาหาร มาแสดงและจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าของขวญัและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน 

(BIG+BIH) 
วธีิการสมัครเข้าร่วมอาคาร DESIGN HALL 
 
 ในงานแสดงสินค้า  BIG + BIH  ทกุบริษัทท่ีสมคัรเข้าร่วม DESIGN HALL จะต้องจดัท า Portfolio เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาทกุครัง้ 
 
     
 
 
 
      ส านักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
                  โทรศพัท์ 0 2507 8364, 0 2507 8362 โทรสาร 0 547 4281 
   

5 คุณสมบตัแิละหลักเกณฑ์ / เงื่อนไข 
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