
วันที่  17 - 21 ตุลาคม 2561
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ปิดรับสมัครรอบสุดท้าย วันที� 20 กรกฎาคม  2561 

are together

รับส่วนลดพเิศษ
เมื�อสมัครภายใน 29 มถุินายน 2561นี �

เท่านั �น

where 

ใบสมัคร

stylebkkfair

stylebkkfair



ข้อมูลงานแสดงสินค้า

ระยะเวลา           : 

2. สถานที�จดังาน :  ณ  Hall 98 - 105 ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา (พื �นที�ประมาณ 47,000 ตารางเมตร)

3. ผู้จดังาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
        

สถาบนัพฒันาอุสาหกรรมสิ�งทอ 

โทรศพัท์ 02-713-5492-9

E-mail : tidarat@thaitextile.org

สมาคมอุตสาหกรรมเครื�องนุ่งห่มไทย

โทรศพัท์ 0 2681 2222 ตอ่ 103 

E-mail : trade@thaigarment.org,

             marketing@thaigarment.org

สมาคมอุตสาหกรรมสิ�งทอไทย 

โทรศพัท์ 0 2392 0753 ถึง 5

E-mail : ttma@thaitextile.org

สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย

โทรศพัท์ 0 2427 6668 - 9

E-mail : twia2015@gmail.com

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพมิพ์

และตกแต่งสิ�งทอไทย 

โทรศพัท์ 0 2129 3965 - 7

E-mail : atdp2004@gmail.com

สมาคมพ่อค้าผ้าไทย

โทรศพัท์ 0 2622 6711 - 3

E-mail : team-tma@hotmail.com

สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดษิฐ์ไทย

โทรศพัท์ 0 2216 5739-40

E-mail : tmfa.thai@gmail.com

สมาคมชาวโบ๊เบ๊ 

โทรศพัท์ 06 3178 2499

E-mail : bobaegarment@yahoo.com
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 

โทรศพัท์ 0 2703 8878
E-mail : ttia@thaitanning.org

สมาคมเครื�องหนังไทย

โทรศพัท์ 0 2645 3505 -7

E-mail : admin@thaileathergoods.net

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศพัท์ 0 2345 1269-70

E-mail : narinthorna@gmail.com,

             oraniti@off.fti.or.th

สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย
โทรศพัท์ 0 2973 3411-12

E-mail : furnitureassociation.tfa@gmail.com

สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย

โทรศพัท์ 0 2886 4447

E-mail : info.atfip@gmail.com

สมาคมรองเท้าไทย

โทรศพัท์ 0 2278 1525 – 6,08 1354 5364

E-mail : thaifoot@hotmail.com
สมาคมไหมไทย

โทรศพัท์ 0 2712 4328

E-mail : thsilkas@yahoo.com
สมาคมออกแบบสร้างสรรค์ 

โทรศพัท์ 0 2279 6435

E-mail : cda2011@hotmail.com

สมาพนัธ์ผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

สมาคมเครื�องเขียนและเครื�องใช้สาํนักงานไทย

โทรศพัท์ 0 2682 7362-63

E-mail : stationeriesoffice@gmail.com

สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหตัถกรรมภาคเหนือ

โทรศพัท์ 053  818 488 , 081 530 0953

 E-mail : nohmex@gmail.com

สมาคมของขวัญของชาํร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน

โทรศพัท์ 0 2229 4890

E-mail : thaigiftscenter@gmail.com,info@thaigifts.or.th

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

โทรศพัท์ 0 2233 3873-4

E-mail : info@thaitoyassociation.com, uoobunnag@hotmail.com

สมาคมการค้าสินค้าตกแต่งบ้านและ

ผลิตภณัท์ไลฟ์สไตล์
โทรศพัท์ 0 2332 5131

E-mail : hdda@thaihomedec.com

สมาคมผู้ผลิตผลิตภณัฑ์แนวดไีซน์
โทรศพัท์ 0 2679 8526

E-mail : design.and.objects@gmail.com

 

วนัพธุที� 17 ตลุาคม 2561 - วนัอาทิตย์ที�  21 ตลุาคม  2561

วนัพธุที� 17 ตลุาคม 2561 - วนัศกุร์ที�  19 ตลุาคม  2561 ( 10 .00 - 18.00 น. )

วนัเสาร์ที� 20 ตลุาคม 2561 - วนัอาทิตย์ที�  21 ตลุาคม  2561 ( 10.00 - 21.00 น. )

สมาคมการค้าเครื�องใช้ในครัวเรือนไทย

โทรศพัท์ 0 2415 6567

E-mail : thaihousewares@gmail.com

    หน่วยงานตัวแทนที่ทาํหน้าที่รับสมัคร

                                       

Number of exhibitors             1,000 companies 2,100 booths

Participating countries             Thailand and overseas countries

Exhibition area                           47,000 sq. m.

Number of visitors              60,000

Major visiting countries              Buyer from all over the world are invited.

1. กำหนดการ

          

วันเจรจาธุรกิจ     : 

วันจำหน่ายปลีก   : 

563 ถนนนนทบรีุ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์ 0 2507 8361,8362,8364,8404 โทรสาร 0 2547 4281 อีเมล์ lifestyleunit@ditp.go.th
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สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 

โทรศพัท์ 0 2703 8878
E-mail : ttia@thaitanning.org



          BIFF & BIL

BAGS  & LUGGAGE

CLOTHING ACCESSORIES

FABRICS  / TEXTILE

FASHION ACCESSORIES

FOOTWEAR

GARMENT/APPAREL

LEISURE&SPORT

TANNERIES&OTHER COMPONENTS

                  TIFF

FURNITURE 

FURNITURE  PARTS / ACCESSORIES

HOME TEXTILE

MATTRESSES & PILLOWS

LIGHTING 

4. สินค้าทีจัดแสดง        

 

วันเจรจาธุรกิจ  : ผู้นำเข้ารายใหญ่  ผู้ซื้อ/ Distributor / Supplier ของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่  ผู้ค้าส่ง  (Wholesaler)

                           ผู้ค้าปลีก - รายย่อย (Retailer) Concept Store ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Trading Company) 

                           ตัวแทนจัดซื้อของต่างประเทศ  (Buying Agent)  นักออกแบบ มัณฑนากร สถาบันการออกแบบต่างๆ  ผู้ซื้อจาก Showroom/

                            Selected Shop Fashion House ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ (Department Store) รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการ

                            แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จากประเทศต่างๆ และในประเทศและผู้ค้า/ จำหน่ายออนไลน์รวมถึงประชาชนเป็นต้น

วันจำหน่ายปลีก : ผู้ค้าปลีกท้องถิ่นและผู้เข้าชมงานทั่วไป

                                       

Number of exhibitors             1,000 companies 2,100 booths

Participating countries             Thailand and overseas countries

Exhibition area                           47,000 sq. m.

Number of visitors              60,000

Major visiting countries              Buyer from all over the world are invited.

กิจกรรมพิเศษ   :  บริการจับคู่ทางธุรกิจแบบครบวงจร นิทรรศการพิเศษ การสัมมนาและการประชุม เป็นต้น

6. Expected Figure data

         BIG + BIH

GIFT & PREMIUM

HOME DECOR

WELLNESS

GLASSWARE

KITCHENWARE / TABLEWARE / FLATWARE

TOYS AND GAMES

PET PRODUCT AND SERVICES

OFFICE / STATIONERY

BATHROOM ACCESSORIES AND 

CLEANING EQUIPMENT

5. ผู้เข้าชมงาน 

่
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 7. อัตราค่าเข้าร่วมงาน

7.1 อัตราค่าเข้าร่วมงานพเิศษ : (กรณีสมัครภายในวันที่ 29 มถุินายน 2561)

      คา่พื �นที�เปลา่ขนาด 1 คหูา (3x3 ม.) = 9 ตรม. ราคา 16,000 บาท คหูาที� 6 เป็นต้นไปคหูาละ 12,800บาท    

7.2 อัตราค่าเข้าร่วมงานปกต ิ: (กรณีสมัครหลังวันงานที่ 29 มถุินายน 2561)

      คา่พื �นที�เปลา่ขนาด 1 คหูา (3x3 ม.) = 9 ตรม. ราคา 20,000 บาท คหูาที� 6 เป็นต้นไปคหูาละ 16,000 บาท

      หมายเหต ุ  -   คหูามาตรฐานดําเนินการโดยบริษัทผู้ รับเหมาอยา่งเป็นทางการของผู้จดังาน โดยคหูามาตรฐานประกอบด้วย 

                          ป้ายชื�อบริษัทพร้อมหมายเลขคหูา โต๊ะ เก้าอี � ตู้ เก็บของ สปอตไลท์ พรม เต้าปลั�กไฟ ขนาด 5 แอมป์  ราว หรือ

                           ชั �นแสดงสนิค้า และถงัขยะ

                       -   กรณีก่อสร้างคหูาเอง บริษัทต้องสร้างคหูาให้เป็นไปตามระเบียบของสถานที�จดังานและไม่บดบงัทศันียภาพของ

                          คหูาใกล้เคียง รวมทั �งจดัวางสนิค้าอยา่งมีความคดิสร้างสรรค์และสวยงามในระดบัสากลเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ 

                           ของคหูา สนิค้า และงานแสดงสนิค้า STYLE

8. คุณสมบตัผู้ิเข้าร่วมงาน

8.1 เป็นนิตบิคุคลที�ดําเนินธรุกิจการค้าระหวา่งประเทศ โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันาธรุกิจการค้าอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย

      ทั �งนี � ผ้ปูระกอบการที�มีสดัสว่นการถือหุ้นของตา่งชาตเิกินกวา่ร้อยละ 51 ต้องได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริม
      การลงทนุ (BOI)

8.2 สนิค้าและบริการมีความเหมาะสมกบังาน

8.3 มีภาพลกัษณ์ที�ดี ไมมี่ประวตัเิสยีหายทางการค้า ไมมี่ประวตักิารฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ข้อปฏิบตั/ิ ข้อกําหนดการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าของกรม

      ทั �งงานแสดงสนิค้าในประเทศและตา่งประเทศ

8.4 ไมมี่พฤตกิรรมในการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา รวมทั �งสนิค้าและตราสนิค้าไมล่อกเลยีนแบบผ้ผูลติรายอื�น

8.5 เป็นสมาชิกของ :

    

8.6 เป็นสนิค้าที�ผลติในประเทศไทย หรือธรุกิจบริการที�บริหาร/ดําเนินการโดยผู้ประกอบการคนไทย ซึ�งมีศกัยภาพในการสง่ออก 

      หรือเป็นสนิค้าที�ผลติ/ ร่วมทนุการผลติ/ สั�งจ้างผลติในตา่งประเทศโดยบริษัทไทย (ทั �งนี � ต้องมีหลกัฐานการสั�งจ้างผลติ การเป็นเจ้าของ

      ลขิสทิธิ� และมีหลกัฐานการจดทะเบียนเครื�องหมายการค้า/แบรนด์ ในประเทศไทย) 

8.7 กรณีเป็นผู้ นําเข้า/ตวัแทนจําหนา่ยสนิค้าตา่งประเทศ/เป็นบริษัทข้ามชาต/ิใช้เครื�องหมายการค้าของตา่งประเทศต้องกรอก

      ใบสมคัรภาษาองักฤษและชําระคา่ร่วมงานตามที�ระบไุว้ในสมคัร

8.5.1 กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ หรืออย่รูะหวา่งการรอการอนมุตัผิลการสมคัรจากกรม

8.5.2 สมาพนัธ์ สมาคมการค้า หรือสมาคมการค้าสนิค้าและบริการที�เกี�ยวข้องกบังาน
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9. เอกสารประกอบการสมัคร 

9.1 ใบสมคัรฉบบัจริง 

9.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล (อายไุมเ่กิน 6 เดือน นบัจากวนัที�ออกหนงัสือ)

9.3 แคตตาลอ็กโบร์ชวัร์ หรือรูปถ่ายสนิค้าเป็นภาพสีที�มีคา่  Resolution ของภาพอยา่งน้อย 300 dpi และ File ต้อง Save 

      มาด้วยรูปแบบ TIFF, EPS หรือ JPEG  เพื�อนําไปประชาสมัพนัธ์คหูาของทา่นและจดัสรรโซนที�ถกูต้อง

9.4 ใบจดแจ้งทะเบียนจาก สํานกัคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) สําหรับกลุม่สนิค้า Spa Products & Service, Herb Products, 

      Soap & Hair Products, Cosmetics, Perfumery, Toileteries 

9.5 ใบรับรองมาตราฐานจากหนว่ยงานตา่งๆ เชน่ Good Manufacturing Practice (GMP)(ถ้ามี)

10. ขั �นตอนการรับสมัคร 

    -   กรณีสมคัรทางโทรสารต้องนําสง่ใบสมคัรฉบบัจริงมาด้วย

     -    อตัราคา่เข้าร่วมงานพิเศษต้องสมคัรผา่นหนว่ยงานตวัแทนฯ เทา่นั �น หากสมคัรผา่นกรมฯ จะไมไ่ด้รับอตัราพิเศษ

    -   ผู้จดังานจะพิจารณาคดัเลือกผู้ เข้าร่วมงานที�มีคณุสมบตัถิกูต้องตามหลกัเกณฑ์และยื�นเอกสารครบถ้วน

    -   ผลการพิจารณาผู้ เข้าร่วมงานและการจดัสรรคหูาของผู้ เข้าร่วมงาน จากมตขิองผู้จดังานถือเป็นข้อยตุสิิ �นสดุ

    -   กรณีที�ผู้สมคัรได้รับการคดัเลือกให้เข้าร่วมงานแล้วไมส่ามารถเข้าร่วมงานได้จะโดยเหตใุดก็ดี ผู้สมคัรต้องยินยอมให้เงินที�

        ชําระมาแล้วสมทบเป็นคา่ใช้จา่ยของโครงการฯ โดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆ ทั �งสิ �น รวมถงึการพิจารณาตดัสทิธิ�การเข้าร่วมงาน/

        กิจกรรมของกรมตามที�เหน็สมควรในโอกาสตอ่ไป

สมัครเร็ว เอกสารครบ เพื�อประโยชน์ของท่าน

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 9) และชำระเงินค่าเข้าร่วมงานกับหน่วยงานตัวแทนที่ทำหน้าที่รับสมัคร

(รายช่ือตามข้อ 11) 

หมายเหตุ 
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สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 

โทรศพัท์ 0 2703 8878
E-mail : ttia@thaitanning.org

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 

โทรศพัท์ 0 2703 8878
E-mail : ttia@thaitanning.org

11. หน่วยงานตวัแทนรับสมัคร

สถาบนัพฒันาอสุาหกรรมสิ�งทอ 

สมาคมอตุสาหกรรมเครื�องนุง่หม่ไทย

สมาคมอตุสาหกรรมสิ�งทอไทย

สมาคมอตุสาหกรรมทอผ้าไทย

สมาคมอตุสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์

และตกแตง่สิ�งทอไทย 

สมาคมพอ่ค้าผ้าไทย 

สมาคมอตุสาหกรรมเส้นใยประดษิฐ์ไทย

สมาคมชาวโบ๊เบ๊

สมาคมอตุสาหกรรมฟอกหนงัไทย  

สมาคมเครื�องหนงัไทย

สมาคมสง่เสริมอตุสาหกรรมรองเท้าไทย 

สมาคมรองเท้าไทย

สมาคมไหมไทย

สมาคมออกแบบสร้างสรรค์

สมาคมเครื�องเขียนและเครื�องใช้สํานกังานไทย

สมาคมอตุสาหกรรมของเลน่ไทย

สมาคมผู้ผลติและผู้สง่ออกสนิค้าหตัถกรรมภาคเหนือ

สมาคมของขวญัของชําร่วยไทยและของตกแตง่บ้าน

สมาคมการค้าเครื�องใช้ในครัวเรือไทย

สมาคมการค้าสนิค้าตกแตง่บ้านและผลติภณัท์ไลฟ์สไตล์

สมาคมผู้ผลติผลติภณัฑ์แนวดีไซน์

กลุม่อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย

     

     14.1 ขนาด 12x16 ซม. (แนวตั �ง) หรือ หากมีการเปลี�ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสตอ่ไป

     14.2 โปรแกรมที�ใช้สําหรับแยกสีได้ดี คือ โปรแกรม PageMaker, Illustrator หรือ Photoshop ในกรณีที�ใช้โปรแกรม Photoshop 

             ต้องกําหนดคา่ Resolution ของงานอยา่งน้อย 300 dpi และ File ต้อง Save มาด้วยสกลุ TIFF, EPS หรือ JPEG เทา่นั �น

             โดยสง่มายงัอีเมล์ lifestyleunit@ditp.go.th ภายในวันที� 20 กรกฏาคม 2561  

          

ข้อควรทราบ

BIFF&BIL

BIG+BIH

TIFF

12. ประโยชน์ที�ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ

      12.1 เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูและสนิค้าของบริษัทใน Website เกี�ยวกบังานหรือสื�ออื�นๆ ของงาน

      12.2 สทิธิ�ในการเผยแพร่รายชื�อ/ข้อมลู/สนิค้าของบริษัทใน Fair Directory ของงาน

      12.3 โอกาสในการพบปะกบัลกูค้ารายเดมิและลกูค้ารายใหม่

      12.4 โอกาสในการแนะนําผลติภณัฑ์ใหมสู่ต่ลาด

      12.5 ศกึษาความต้องการของตลาดจากการพบปะกบัผู้ ซื �อ / ผู้ นําเข้า

 13. การคัดเลือกและจดัสรรตาํแหน่งคูหา

      13.1 ผู้จดังานสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาคดัเลือกและจดัสรรคหูาให้แก่ผู้สมคัรทกุราย และถือเป็นเดด็ขาด

      13.2 หลกัเกณฑ์การจดัสรรคหูา โดยจะตดัสนิจากประเภท/ คณุภาพสนิค้า จํานวนคหูา วนัที�ชําระเงินคา่เข้าร่วมงาน

              วนัที�สมคัรเข้าร่วมงาน การออกแบบตกแตง่คหูา และประวตักิารให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม/ กิจกรรมกบักรมฯ ที�ผา่นมา 

      14. รายละเอียดการส่ง Artwork สาํหรับ Fair Catalogue
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15. เงื่อนไขและกฎระเบียบในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
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15.1. กฎระเบยีบทั�วไป   

         15.1.1 ใบสมคัรเข้าร่วมงานจะเปลี�ยนเป็นสญัญาการเข้าร่วมงานเมื�อผู้สมคัรได้รับคดัเลือกให้เข้าร่วมงานโดยได้รับ

                    จากผู้จดังานและได้ชําระคา่เข้าร่วมงานครบเตม็จํานวนแล้ว

         15.1.2 การไมป่ฏิบตัิตามสญัญาจะเป็นผลตอ่ผู้ เข้าร่วมงานในการเข้าร่วมงานครั �งนี �หรือในอนาคต ทั �งนี � ผู้ เข้าร่วมงาน

                    จะต้องรับผิดชอบคา่เข้าร่วมงานในสญัญาที�เกี�ยวข้อง

         15.1.3 ผู้ เข้าร่วมงานต้องปฏิบตัติามเงื�อนไขและกฎระเบียบที�ได้แจ้งไว้นี �หรือด้วยวิธีใดก็ตาม รวมทั �งกฏระเบียบเพิ�มเตมิ

                    ที�แจ้งโดยผู้จดังาน เชน่ คูมื่อผู้ เข้าร่วมงาน เป็นต้น

         15.1.4 ผู้สมคัรต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบสากลของงานที�จะระบใุนคูมื่อผู้ เข้าร่วมงานทกุประการ 

15.2. การสมัครเข้าร่วมงานและคุณสมบตัขิองผู้เข้าร่วมงาน

         15.2.1 การสมคัรเข้าร่วมงานและการคดัเลอืกผู้ เข้าร่วมงานจะเกิดขึ �นเมื�อผู้จดังานได้รับการชําระเงินคา่เข้าร่วมงานและใบสมคัร

                    ที�สมบูรณ์พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที�ผู้ จดังานกําหนด 

         15.2.2 ผู้ เข้าร่วมงานจะต้องเป็นนิติบคุคลที�ดําเนินธรุกิจการค้าระหวา่งประเทศ โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันาธรุกิจการค้าอยา่ง

                   ถกูต้องตามกฎหมาย ทั �งนี � ผ้ปูระกอบการที�มีสดัสว่นการถือหุ้นของตา่งชาตเิกินกวา่ร้อยละ 51 ต้องได้รับการสง่เสริม

                   การลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)

        15.2.3 สนิค้าและบริการมีความเหมาะสมกบังาน

         15.2.4  มีภาพลกัษณ์ที�ดี ไมมี่ประวตัเิสยีหายทางการค้า ไมมี่ประวตักิารฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ข้อปฏิบตั/ิ ข้อกําหนดการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า

                     ของกรมทั �งงานแสดงสนิค้าในประเทศและตา่งประเทศ

         15.2.5  ไมมี่พฤตกิรรมในการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา รวมทั �งสนิค้าและตราสนิค้าไมล่อกเลยีนแบบผ้ผูลติรายอื�น

        15.2.6 เป็นสมาชิกของ :

                   15.2.6.1 กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ หรืออย่รูะหวา่งการรอการอนมุตัผิลการสมคัรจากกรม

                   15.2.6.2 สมาพนัธ์ สมาคมการค้า หรือสมาคมการค้าสนิค้าและบริการที�เกี�ยวข้องกบังาน

        15.2.7 เป็นสนิค้าที�ผลติในประเทศไทย หรือธรุกิจบริการที�บริหาร/ดําเนินการโดยผู้ประกอบการคนไทยทั �งหมด ซึ�งมีศกัยภาพ

                   ในการสง่ออก หรือเป็นสนิค้าที�ผลติ/ ร่วมทนุการผลติ/ สั�งจ้างผลติในตา่งประเทศโดยบริษัทไทย (ทั �งนี � ต้องมีหลกัฐาน

                   การสั�งจ้างผลติ การเป็นเจ้าของลขิสทิธิ� และมีหลกัฐานการจดทะเบียนเครื�องหมายการค้า/แบรนด์ ในประเทศไทย) 

        15.2.8 กรณีเป็นผู้ นําเข้า/ตวัแทนจําหนา่ยสนิค้าตา่งประเทศ/เป็นบริษัทข้ามชาต/ิใช้เครื�องหมายการค้าของตา่งประเทศต้องกรอก

                   ใบสมคัรภาษาองักฤษและชําระคา่ร่วมงานตามที�ระบไุว้ในสมคัร
15.3. การเข้าร่วมงานและจดัสรรพื �นที� 

         15.3.1 ผู้ เข้าร่วมงานไมส่ามารถโอนสทิธิ�ในการเข้าร่วมงานและพื �นที�ทั �งหมดหรือบางสว่นที�ได้รับการจดัสรรให้ผู้ อื�นได้

                       ตลอดระยะเวลาการจดังาน

          15.3.2 ผู้จดังานไมอ่นญุาตให้มีนิตบิคุคลหรือบคุคลอื�นใดที�ไมไ่ด้สมคัรเข้าร่วมงาน มาจดัแสดงในพื �นที�เดียวกนักบัของ

                    ผู้ เข้าร่วมงานเป็นอนัขาด ผู้สมคัรไมส่ามารถโอน/ จําหนา่ย/ ขายตอ่สทิธิ�ที�ได้รับการจดัสรรคหูาทั �งหมดหรือบางสว่นให้กบั

                    ผู้ อื�น หากมีการดําเนินการดงักลา่ว ผู้จดังานขอสงวนสทิธิ�การเข้าร่วมงานครั �งตอ่ไป

         15.3.3 ผู้จดังานขอสงวนสทิธิ�ในการจดัสรรคหูา โดยจะตดัสนิจากประเภท/ คณุภาพสนิค้า จํานวนคหูา วนัที�ชําระเงินคา่เข้าร่วมงาน

                    วนัที�สมคัรเข้าร่วมงาน การออกแบบตกแตง่คหูาและ ประวตักิารให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมงาน/ กิจกรรมกบักรมฯ ที�ผา่นมา 

                    อีกทั �งขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงสถานที�จดังานที�ตั �งหรือขนาดคหูา  หรืออื�นๆ  ตามความเหมาะสม ทั �งนี � ผู้ เข้าร่วมงาน

                    ไมส่ามารถเรียกคา่ทดแทนจากผู้จดังานได้

         15.3.4 กรณีที�ผู้ ได้รับคดัเลือกแล้วไมส่ามารถเข้าร่วมงานได้ ผู้สมคัรยินยอมสละเงินที�ได้ชําระแล้วสมทบเป็นคา่ใช้จา่ย

                    โครงการ และผู้จดังานอาจตดัสทิธิ�การเข้าร่วมงานในครั �งตอ่ไป 
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15.4. กฎระเบยีบการจาํหน่ายสินค้า

         15.4.1 ผู้ เข้าร่วมงานสามารถจําหนา่ยสนิค้าได้ภายในคหูาของตนเองเทา่นั �น

         15.4.2 สนิค้าที�จดัแสดงต้องเป็นสนิค้าที�ปรากฏในเอกสารการสมคัรเทา่นั �น ผู้จดังานมีสทิธิ�ที�จะนําสนิค้าจดัแสดง

                    ที�ไมเ่กี�ยวข้องกบังานแสดงสนิค้านี �ออกจากอาคารแสดงสนิค้าได้ทนัที สาํหรับการดําเนินการและการสาธิตการขาย

                    จะต้องกระทําในขอบเขตมาตรฐานที�เป็นที�ยอมรับ

         15.4.3 ห้ามจําหนา่ยปลีกในวนัเจรจาธรุกิจ

         15.4.4 ห้ามจําหนา่ยสนิค้านอกเหนือหมวดสนิค้าที�ได้ระบไุว้ในใบสมคัรในวนัจําหนา่ยปลีก

15.5. เงื�อนไขการชาํระเงนิ

         15.5.1 ผู้ เข้าร่วมงานต้องชําระเงินเตม็จํานวนของคา่เข้าร่วมงานในวนัที�กําหนด หากไมชํ่าระภายในกําหนดผู้จดังาน          

        มีสทิธิ�ที�จะถอนสทิธ์การเข้าร่วมงาน     

         15.5.2 ไมมี่การคืนเงินที�ชําระมาแล้วไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม

         15.5.3 ผู้ เข้าร่วมงานไมส่ามารถครอบครองพื �นที�จดัแสดงได้จนกวา่จะชําระเงินคา่เข้าร่วมงานครบจํานวน

         15.5.4 ในกรณีที�เกิดเหตสุดุวิสยัที�ไมส่ามารถควบคมุได้ เชน่ สงคราม การปฏิวตัรัิฐประหาร การนดัหยดุงาน ไฟไหม้หรือ

                    เหตกุารณ์ที�เทียบเทา่ซึ�งทําให้ต้องเลื�อนหรือยกเลกิการจดังานแสดงสนิค้า จะไมมี่การคืนเงินคา่เข้าร่วมงาน

                    ที�ผู้ เข้าร่วมงานได้จา่ยไปแล้ว  

15.6. ความประพฤตใินการเข้าร่วมงาน

         15.6.1 ระหวา่งการจดังานแสดงสนิค้าผู้ เข้าร่วมงานต้องรับผิดชอบในความประพฤตขิองพนกังานหรือตวัแทน

                    และต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไข/ กฎระเบียบนี �ทกุประการและต้องไมร่บกวนความสงบเรียบร้อยตา่งๆ     

                    หรือกระทําการใดๆ ที�ผู้จดังานเหน็วา่ไมส่อดคล้องกบัระเบียบทั�วไปของการจดังาน

         15.6.2 บริษัทผู้ เข้าร่วมงานต้องสามารถดําเนินธรุกิจภายในคหูาของตนตลอดเวลาที�งานแสดงสนิค้าเปิดทําการ

         15.6.3 ผู้ เข้าร่วมงานต้องใสใ่จและปฏิบตัติามคําแนะนําและกฎระเบียบที�เขียนไว้ในคูมื่อผู้ เข้าร่วมงานหรือที�ได้แจ้งโดยวิธีใดๆ    

         15.6.4 ไมอ่นญุาตให้ผู้ เข้าร่วมงานแจกเอกสารเผยแพร่สิ�งพิมพ์นอกคหูาของตนเอง

15.7. การก่อสร้าง/ ตกแต่งคูหา/ การขนย้ายสิ�งของ

         15.7.1 ผู้ เข้าร่วมงานสามารถเลือกที�จะใช้คหูามาตรฐานที�ก่อสร้างโดยผู้ รับเหมาก่อสร้างที�ได้รับเลือกอยา่งเป็นทางการ

                    จากผู้จดังาน หรือออกแบบก่อสร้างตกแตง่คหูาเองได้ ทั �งนี � ต้องมีการปพืู �นและสร้างผนงัคหูาให้เรียบร้อย 

         15.7.2 ผู้จดังานไมอ่นญุาตให้นําแบบคหูามาตรฐานของงานมาใช้ในการก่อสร้างคหูาของผู้ เข้าร่วมงาน

         15.7.3 ผู้ เข้าร่วมงานไมส่ามารถตอ่เตมิหรือก่อสร้างตกแตง่ให้สงูกวา่ความสงูของคหูา หากไมไ่ด้รับความยินยอมจากผู้จดังาน  

                    สําหรับผู้ ที�ก่อสร้างคหูาเองคหูาต้องมีความสงูไมเ่กินที�กําหนดไว้ในคูมื่อผู้ เข้าร่วมงาน

         15.7.4 ผู้ เข้าร่วมงานไมไ่ด้รับอนญุาตให้ตอกตะป ูเจาะ ทําลายผนงัคหูา พื �น หรือ สิ�งของใดๆ ที�เป็นของผู้ รับเหมาก่อสร้างคหูา

                    ที�ได้รับเลือกอยา่งเป็นทางการจากผู้จดังาน

         15.7.5 ห้ามผู้ เข้าร่วมงานวางสนิค้า/ สิ�งของนอกคหูาของตน ลกุลํ �าทางเดนิสาธารณะ/ คหูาข้างเคียง หรือในที�ขดัขวางถงัดบัเพลงิ

                    ประตทูางออกฉกุเฉิน หรือกลอ่งควบคมุการจา่ยไฟ

         15.7.6 ห้ามผู้ เข้าร่วมงานใช้เพดานของอาคาร

         15.7.7 ผู้ เข้าร่วมงานต้องได้รับอนญุาตจากผู้จดังานเป็นพิเศษก่อน หากต้องการขนสนิค้า/ สิ�งของเข้า-ออก นอกเหนือ

                    จากชว่งเวลาที�อนญุาตให้ขนถ่ายสนิค้าได้ ทั �งนี � ผู้จดังานขอสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาอนญุาต

         15.7.8 หากผู้ เข้าร่วมงานมีของหนกัหรือชิ �นใหญ่ที�เคลื�อนย้ายลําบาก ขอให้แจ้งผู้จดังานลว่งหน้าเพื�อเตรียมทางสําหรับขนย้ายตอ่ไป

         15.7.9 หากไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้จดังานและเจ้าหน้าที�ของอาคารแสดงสนิค้า ผู้ เข้าร่วมงานไมส่ามารถใช้เปลวไฟ แก๊ส 

                    หรือของที�อาจตดิไฟได้ในบริเวณอาคาร

         15.7.10 ผู้จดังานมีสทิธิ�ที�จะเคลื�อนย้ายหรือเก็บของที�ผู้ เข้าร่วมงานทิ �งไว้ในคหูาหลงัจบงาน โดยคา่ใช้จา่ยในการเคลื�อนย้าย

                    เป็นของผู้ เข้าร่วมงาน ผู้จดังานมีสทิธิ�ที�จะเก็บของนั �นไว้จนกวา่จะได้รับเงินคา่ขนย้ายของ

                                                                              



15.8. ผู้จดังานไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความหรือสิ�งที�พมิพ์ผิดพลาดใดๆ ในเอกสารสิ�งพมิพ์ สื�อดจิติอล สูจบิตัร

        (Fair Guide, Fair catalogue) หรือสื�อประชาสัมพนัธ์ใดๆ ของงาน

15.9. การแก้ไขกฎระเบยีบต่างๆ ผู้จดังานอาจแก้ไขกฎระเบยีบใดๆ เมื�อมีเหตุสุดวสัิยที�หลีกเลี�ยงไม่ได้ ทั �งนี � 

        ผู้เข้าร่วมงานยนิยอมที�จะรับและปฏบิตัติามกฎระเบยีบใหม่นี �

15.10.การรับผิด

         15.10.1 ผู้ เข้าร่วมงานไมมี่สทิธิ�ฟ้องร้อง/ เรียกร้องสทิธิ�จากผู้จดังานในเรื�องความเสียหาย  การสญูหาย การตดัสนิใจ

                      คา่ใช้จา่ย ต้นทนุ หรือคา่ธรรมเนียมที�เกิดขึ �นจากความผิดพลาดละเลยที�ผู้ เข้าร่วมงานหรือผู้ รับเหมาเป็นผู้กระทํา   

         15.10.2 ผู้จดังานจะไมรั่บผิดชอบชดใช้คา่เสียหายไมว่า่กรณีใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือสญูหายที�เกิดขึ �นกบับคุคล

                      ทรัพย์สนิหรือสทิธิ�ประโยชน์ของผู้ เข้าร่วมงาน อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั ภยัธรรมชาต ิการเกิดการจลาจล 

                      อคัคีภยัหรือภยัตา่งๆซึ�งไมอ่ยูใ่นวิสยัที�จะป้องกนัได้ รวมถงึการโจรกรรมตา่งๆ

         15.10.3 ผู้จดังานจะไมรั่บผิดชอบชดใช้คา่เสียหายไมว่า่กรณีใดๆ อนัเกิดจากการก่อสร้างเอง/ ตกแตง่คหูา/

                     การขนย้ายสิ�งของ ของผู้ เข้าร่วมงานที�ทําให้เกิดความเสียหายกบับคุคล ทรัพย์สนิ หรือสทิธิประโยชน์ของผู้ อื�น

15.12.บทลงโทษกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเพกิถอนสิทธิ�หรือไม่พจิารณาสิทธิ�ผู้เข้าร่วมงานในการเข้าร่วม

        แสดงสินค้าในหรือต่างประเทศหรือกจิกรรมอื�นๆ ของกรมฯ ที�เหน็สมควร ในกรณีผู้เข้าร่วมงานไม่ปฏบิตัติามเงื�อนไข

        การเข้าร่วมงานฯ

ข้อมูลงาน [หน้า 8/9]



16.1 คุณสมบตัเิพิ�มเตมิการเข้าร่วมแสดงสินค้าใน Design Hall
16.1.1 เป็นสมาชิก Exporter List ของกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ หรือเป็นสมาชิกสมาคมผู้สนบัสนนุงานแสดงสนิค้า

16.1.2. บริษัทมีผลงานโดดเดน่ เป็นที�ยอมรับของหนว่ยงาน หรือองค์กรตา่งๆ ทั �งในและตา่งประเทศ เชน่ ได้รับรางวลั 

            PM Award ประเภท Design รางวลั DEmark การชนะการประกวดผลงาน การได้รับตีพิมพ์ในนิตยสารด้านการออกแบบ เป็นต้น

            จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16.1.3. บริษัทต้องมีนกัออกแบบ (Designer) ของตนเอง หรือใช้บริการจากนกัออกแบบอาชีพ

16.1.4. บริษัทต้องมีการออกแบบและพฒันารูปแบบสนิค้าที�สวยงาม มีคณุภาพและเป็นที�ยอมรับ โดยคณะกรรมการฯ เป็นผู้ พิจารณา

16.1.5. ต้องไมเ่ป็นสนิค้าที�มีการลอกเลียนแบบ และไมมี่ข้อร้องเรียนการลอกเลียนแบบสนิค้าทั �งในและตา่งประเทศ หรือเป็น

            สนิค้าที�ออกแบบโดยบริษัทซึ�งมีหลกัฐานการจดหรือเคยจดสทิธิบตัร/ อนสุทิธิบตัร 

16.1.6. ต้องมีการออกแบบตกแตง่บทูที�สวยงาม   

16.2.1. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาคดัเลือกบริษัทที�จะให้เข้าร่วมใน Design Hall และการจดัสรรตําแหนง่คหูา

            ให้แก่ผู้ เข้าร่วมงานทกุรายและถือเป็นเดด็ขาด                              

16.2.2. หลกัเกณฑ์การจดัสรรตําแหนง่คหูาจะให้ความสําคญัตามลําดบั ดงันี � กลุม่ประเภทสนิค้า จํานวนคหูา วนัที�ชําระเงิน

           การออกแบบก่อสร้าง/ ตกแตง่คหูา และการให้ความร่วมมือกบักรมฯ

16.2.3. บริษัทต้องออกแบบก่อสร้างและตกแตง่คหูาเองโดยไมใ่ช้คหูามาตรฐาน และการก่อสร้างต้องเป็นไปตามระเบียบที�สถานที�จดังาน

            กําหนด และไมบ่ดบงัทศันียภาพของคหูาใกล้เคียงเพื�อภาพลกัษณ์ที�ดีของงาน รวมทั �งการจดัวางสนิค้าให้มีความคดิสร้างสรรค์

            และสวยงามในระดบัสากล  

16.2.4. บริษัทจะต้องจดัแสดงสนิค้าที�มี Design ตลอดชว่งระยะเวลาการจดังาน ทั �งในวนัเจรจาการค้า (Trade Days) 

            และวนัจําหนา่ยปลีก(Public Days) ทั �งนี � บริษัทอาจนําสนิค้ามาวางเพิ�มเตมิในวนัจําหนา่ยปลีกได้เพียงบางสว่น 

            แตต้่องอยูใ่นมมุที�เหมาะสมเป็นสดัสว่นและจะไมมี่ผลกระทบตอ่ภาพรวมการจดัแสดงสนิค้าภายในคหูา    

16.2.5. บริษัทที�ได้รับคดัเลือกให้อยูใ่น Design Hall ที�ไมใ่ห้ความร่วมมือกรมฯ หรือกระทําผิดหลกัเกณฑ์/ เงื�อนไขข้อหนึ�ง

            ข้อใด ตลอดจนถกูร้องเรียนเรื�องการลอกเลยีนแบบสนิค้าจะได้รับการบนัทกึไว้และคณะกรรมการฯ จะนํามาประกอบการพิจารณา

            ในครั �งตอ่ไป

16. เงื�อนไขการสมัครเข้าแสดงใน Design Hall

              

16.3 Portfolio ประกอบการสมัครเข้าร่วม Design Hall (โปรดส่งให้ครบถ้วนเพื�อประโยชน์ของท่านในการรับพจิารณา)
      16.3.1. ภาพสนิค้าตวัอยา่งเป็นภาพสี ที�จะนําเสนอในงานแสดงสนิค้า (รวมทั �งสนิค้า Collection ใหมที่�จะนํามาจดัแสดง)

      16.3.2. ภาพผลงานการออกแบบ/ ตกแตง่คหูาปีที�ผา่นๆ มา และแนวทางการออกแบบตกแตง่คหูาในงานแสดงสนิค้า

      16.3.3. ภาพแนวทางการนําเสนอ/ จดัแสดงตวัอยา่งสนิค้า (Product Display Design)

      16.3.4. ประวตับิริษัทและนกัออกแบบ/ ทีมงาน

      16.3.5. ผลงานด้านการออกแบบสนิค้า เชน่ การชนะการประกวดผลงาน การได้รับตีพิมพ์ในนิตยสารด้านการออกแบบ เป็นต้น

      16.3.6. อื�นๆ เชน่ สทิธิ�บตัร(ถ้ามี)

      หมายเหตุ : - โปรดแนบภาพตามข้อ 16.3.1-16.3.3 โดยจดัทําเป็นไฟล์ JPEG และบนัทกึลงแผน่ CD-Rom และเอกสารตามข้อ 16.3.4-16.3.6 

                           มาพร้อมใบสมคัร

                        -  คณะกรรมการฯ สงวนสทิธิ�ในการไมค่ดัเลือกผู้ ที�สง่เอกสารไมค่รบถ้วนสมบรูณ์

          ประเภทสินค้าที�สามารถเข้าแสดงใน Design Hall

Fashion & Accessories / Furniture / Gifts / Home Decor / Wellness 

16.2. หลักเกณฑ์/ เงื�อนไขการเข้าร่วมแสดงสินค้าใน Design Hall

ข้อมูลงาน [หน้า 9/9]



16.1.1 เป็นสมาชิก Exporter List ของกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ หรือเป็นสมาชิกสมาคมผู้สนบัสนนุงานแสดงสนิค้า

16.1.2. บริษัทมีผลงานโดดเดน่ เป็นที�ยอมรับของหนว่ยงาน หรือองค์กรตา่งๆ ทั �งในและตา่งประเทศ เชน่ ได้รับรางวลั 

            PM Award ประเภท Design รางวลั DEmark การชนะการประกวดผลงาน การได้รับตีพิมพ์ในนิตยสารด้านการออกแบบ เป็นต้น

            จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16.1.3. บริษัทต้องมีนกัออกแบบ (Designer) ของตนเอง หรือใช้บริการจากนกัออกแบบอาชีพ

16.1.4. บริษัทต้องมีการออกแบบและพฒันารูปแบบสนิค้าที�สวยงาม มีคณุภาพและเป็นที�ยอมรับ โดยคณะกรรมการฯ เป็นผู้ พิจารณา

16.1.5. ต้องไมเ่ป็นสนิค้าที�มีการลอกเลียนแบบ และไมมี่ข้อร้องเรียนการลอกเลียนแบบสนิค้าทั �งในและตา่งประเทศ หรือเป็น

            สนิค้าที�ออกแบบโดยบริษัทซึ�งมีหลกัฐานการจดหรือเคยจดสทิธิบตัร/ อนสุทิธิบตัร 

16.1.6. ต้องมีการออกแบบตกแตง่บทูที�สวยงาม   

16.2.1. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาคดัเลือกบริษัทที�จะให้เข้าร่วมใน Design Hall และการจดัสรรตําแหนง่คหูา

            ให้แก่ผู้ เข้าร่วมงานทกุรายและถือเป็นเดด็ขาด                              

16.2.2. หลกัเกณฑ์การจดัสรรตําแหนง่คหูาจะให้ความสําคญัตามลําดบั ดงันี � กลุม่ประเภทสนิค้า จํานวนคหูา วนัที�ชําระเงิน

           การออกแบบก่อสร้าง/ ตกแตง่คหูา และการให้ความร่วมมือกบักรมฯ

16.2.3. บริษัทต้องออกแบบก่อสร้างและตกแตง่คหูาเองโดยไมใ่ช้คหูามาตรฐาน และการก่อสร้างต้องเป็นไปตามระเบียบที�สถานที�จดังาน

            กําหนด และไมบ่ดบงัทศันียภาพของคหูาใกล้เคียงเพื�อภาพลกัษณ์ที�ดีของงาน รวมทั �งการจดัวางสนิค้าให้มีความคดิสร้างสรรค์

            และสวยงามในระดบัสากล  

16.2.4. บริษัทจะต้องจดัแสดงสนิค้าที�มี Design ตลอดชว่งระยะเวลาการจดังาน ทั �งในวนัเจรจาการค้า (Trade Days) 

            และวนัจําหนา่ยปลีก(Public Days) ทั �งนี � บริษัทอาจนําสนิค้ามาวางเพิ�มเตมิในวนัจําหนา่ยปลีกได้เพียงบางสว่น 

            แตต้่องอยูใ่นมมุที�เหมาะสมเป็นสดัสว่นและจะไมมี่ผลกระทบตอ่ภาพรวมการจดัแสดงสนิค้าภายในคหูา    

16.2.5. บริษัทที�ได้รับคดัเลือกให้อยูใ่น Design Hall ที�ไมใ่ห้ความร่วมมือกรมฯ หรือกระทําผิดหลกัเกณฑ์/ เงื�อนไขข้อหนึ�ง

            ข้อใด ตลอดจนถกูร้องเรียนเรื�องการลอกเลยีนแบบสนิค้าจะได้รับการบนัทกึไว้และคณะกรรมการฯ จะนํามาประกอบการพิจารณา

            ในครั �งตอ่ไป

1. Company’s Profile : (Please fill in the form using CAPITAL LETTERS)

Company Name : …………………………………………………………………………………..........................

Address : …………………………………………………………………………………………….........................

District : …………………………..….......................   City/State: …………………...…………………....……..

Country : ………………………………...................   Postal Code : …………………………..…..…………….

Tel./Mobile : ………………………….....................   Fax : …………...………………….……..……..…………

E-mail : …………………………..……..................    Website : ……….………………………..……..………...

Contact person : 1. .……………………...................Position : …………………Mobile: . .……………………

                       2. .…………………………..…......Position: ………………….Mobile: . .……………………

Designer: 1. .…………………………..….......................……………………. .…………………………..………

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

Type of company (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ)

      Manufacturer  : (please choose type of production)    

      

      Exporter      Representative   Trading Company    Designer 

      Publishers & Media      School & Institutes       Technology, Equipment, Machinery, Chemicals  

      Service Consultants: Finance, Logistics, Software       Others: ……………………………………

2.  คุณสมบตัขิองผู้สมัคร (ใช้ประกอบการพจิารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ) 

…………………… 
 
 

 
……………………

…………………… ……………………

 
 
 

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
 
 

 
…………………… 
 
 ……………………

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

 

  คุณสมบตัขิองผู้สมัคร                                        เลขที�           ปี (พ.ศ.)

2.1 เป็นนิตบิคุคลที�จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย  

2.2 เป็นสมาชิกของหนว่ยงาน/สมาคมการค้าตา่งๆ

2.2.1 สมาชิกของกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ 

        Exporter List (E.L.)

        อื�นๆ (โปรดระบ)ุ…………………………………

2.2.2 สมาชิกของสมาคม/หนว่ยงาน(โปรดระบ)ุ………………………..

2.3 ได้รับรางวลั/เครื�องหมาย

         รางวลั PM  Award

         Thailand Trust Mark

         อื�นๆ (โปรดระบ)ุ…………………………………………………

2.4 ได้รับการรับรองมาตรฐานตา่ง ๆ เชน่ ISO 9000, Q-Mark, G-Mark ,GMP ใบรับรองจากหนว่ยงานตา่งๆ ฯลฯ 

(โปรดระบ)ุ……………………………………………………..............….
2.5 การได้รับคดัเลือกให้ร่วมกิจกรรมอื�นๆ ของกรมฯ (ระบชืุ�องาน/ปีลา่สดุที�ได้เข้าร่วม)

งาน/โครงการ…………………………………………ปี พ.ศ. ................................

งาน/โครงการ…………………………………………ปี พ.ศ. ................................

 APPLICATION FORM
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3. ข้อมูลสินค้าของบริษัทที�นํามาจดัแสดงในงาน (โปรดกรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง) 

     3.1 สนิค้าของบริษัทมีเครื�องหมายการค้า/ Brandname         

     3.2 บริษัทสามารถรับงาน Contract/ Project                 

     3.3 บริษัทมีสนิค้าสําหรับผู้สงูอาย ุ                              

     3.4 บริษัทมีสนิค้าเป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม  

     3.5 บริษัทมีสนิค้าสําหรับแมแ่ละเดก็ 

     3.6 บริษัทมีสนิค้าสําหรับสตัว์เลี �ยง

4. การสมัครเข้าร่วม Design Hall    

          O  ประสงค์อยูใ่น Design Hall กรุณาจดัทําเอกสารประกอบการสมคัรตามข้อ 16.3  

               *** บริษัทยิมยอมปฏิบตัติามคณุสมบตั/ิ หลกัเกณฑ์/ เงื�อนไขการเข้าร่วม Design Hall โดยให้การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที�สิ �นสดุ***

          O  ไมป่ระสงค์อยูใ่น Design Hall                   

    O ไมมี่   O มี (โปรดระบ)ุ………………………
  O ไมมี่   O มี (โปรดระบ)ุ………………………
  O ไมมี่   O มี (โปรดระบ)ุ………………………

  O ไมมี่   O มี (โปรดระบ)ุ………………………

  O ไมมี่   O มี (โปรดระบ)ุ………………………
  O ไมมี่   O มี (โปรดระบ)ุ………………………

5. การก่อสร้างคูหาจะเป็นแบบ   O  คูหามาตรฐาน O  ก่อสร้างคูหาเอง  

6. จาํนวนคูหา (พื �นที�เปล่า)......................................................... คูหา

7. เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมงาน

     O ใบสมคัรฉบบัจริง

     O สําเนาหรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล (อายไุมเ่กิน 6 เดือน นบัจากวนัที�ออกหนงัสือ) และใบอนญุาตประกอบโรงงาน 

     O แคตตาลอ็กโบรชวัร์ หรือรูปถ่ายสนิค้าที�จะจดัแสดงในงาน

     O สําเนาใบจดแจ้งทะเบียนจากสํานกัคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) สําหรับกลุม่สนิค้า  Spa Products & Service, 

        Herb Products, Soap & Hair Products, Cosmetics, Perfumery, Toileteries

         ใบรับรองมาตราฐานจากหนว่ยงานตา่งๆ (ถ้ามี)

โดยการลงลายมือช่ือท้ายนี � ข้าพเจ้าขอรับรอง         

1. ข้อมลูที�แจ้งในใบสมคัรเป็นข้อมลูที�ถกูต้อง และได้แนบหลกัฐานที�ถกูต้องมาประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ

     งานแสดงสนิค้าดงักลา่ว         

2. สนิค้าที�นําไปจดัแสดงในงานแสดงสนิค้าถกูต้องตรงตามที�แจ้งไว้ตอ่กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ 

   ได้แก่ ประเภท ชนิด คณุภาพ มาตรฐาน ชื�อที�ใช้ทางการค้า ตราเครื�องหมายทางการค้า ถิ�นกําเนิด และไมเ่ป็นสนิค้า

   ที�ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ใด หรือเป็นสนิค้าที�ผิดกฎหมาย

3. หากข้อมลูที�ให้ไว้ดงักลา่วไมเ่ป็นความจริงแม้แตส่ว่นหนึ�งสว่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ

    ดําเนินการตามกฎหมาย/ ชดใช้คา่เสียหาย และ/ หรือปฏิบตัติามที�กรมฯ หรือตวัแทนที�ได้รับมอบหมายเหน็สมควรโดยทนัที

4. ข้าพเจ้ายินยอมผกูพนัและตกลงปฏิบตัติามเงื�อนไข และกฎระเบียบการเข้าร่วมโครงการ/ งาน ที�ผู้จดักําหนดทกุประการ

    และในวนัที�ยื�นใบสมคัรนี � ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื�อนไขและกฎระเบียบการเข้าร่วมโครงการ/ งานโดยครบถ้วนแล้ว 

ประทับตราบริษัท

ลงชื่อ .............................................................................

ตัวบรรจง ........................................................................

ตำแหน่ง .........................................................................

วันที่ยื่นใบสมัคร..................../.................../.......................

สำหรับเจ้าหน้าที่   วันที่รับ : .............../.................../...................

ลงชื่อ .......................................................................................

     * กรณีสมัครและชาํระเงนิภายในวันที�  29 มถุินายน 2561 จะได้รับอัตราค่าเข้าร่วมงานพเิศษ  

         คา่พื �นที�เปลา่ขนาด 1 คหูา (3x3 ม.) = 9 ตรม. ราคา 16,000 บาท คหูาที� 6 เป็นต้นไปคหูาละ 12,800บาท    

      * กรณีสมัครและชาํระเงนิหลังวันที� 29 มถุินายน 2561 ต้องชาํระเงนิในอัตราค่าเข้าร่วมงานปกติ

         คา่พื �นที�เปลา่ขนาด 1 คหูา (3x3 ม.) = 9 ตรม. ราคา 20,000 บาท คหูาที� 6 เป็นต้นไปคหูาละ 16,000 บาท
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15.8. ผู้จดังานไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความหรือสิ�งที�พมิพ์ผิดพลาดใดๆ ในเอกสารสิ�งพมิพ์ สื�อดจิติอล สูจบิตัร

        (Fair Guide, Fair catalogue) หรือสื�อประชาสัมพนัธ์ใดๆ ของงาน

15.9. การแก้ไขกฎระเบยีบต่างๆ ผู้จดังานอาจแก้ไขกฎระเบยีบใดๆ เมื�อมีเหตุสุดวสัิยที�หลีกเลี�ยงไม่ได้ ทั �งนี � 

        ผู้เข้าร่วมงานยนิยอมที�จะรับและปฏบิตัติามกฎระเบยีบใหม่นี �

15.10.การรับผิด

         15.10.1 ผู้ เข้าร่วมงานไมมี่สทิธิ�ฟ้องร้อง/ เรียกร้องสทิธิ�จากผู้จดังานในเรื�องความเสียหาย  การสญูหาย การตดัสนิใจ

                      คา่ใช้จา่ย ต้นทนุ หรือคา่ธรรมเนียมที�เกิดขึ �นจากความผิดพลาดละเลยที�ผู้ เข้าร่วมงานหรือผู้ รับเหมาเป็นผู้กระทํา   

         15.10.2 ผู้จดังานจะไมรั่บผิดชอบชดใช้คา่เสียหายไมว่า่กรณีใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือสญูหายที�เกิดขึ �นกบับคุคล

                      ทรัพย์สนิหรือสทิธิ�ประโยชน์ของผู้ เข้าร่วมงาน อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั ภยัธรรมชาต ิการเกิดการจลาจล 

                      อคัคีภยัหรือภยัตา่งๆซึ�งไมอ่ยูใ่นวิสยัที�จะป้องกนัได้ รวมถงึการโจรกรรมตา่งๆ

         15.10.3 ผู้จดังานจะไมรั่บผิดชอบชดใช้คา่เสียหายไมว่า่กรณีใดๆ อนัเกิดจากการก่อสร้างเอง/ ตกแตง่คหูา/

                     การขนย้ายสิ�งของ ของผู้ เข้าร่วมงานที�ทําให้เกิดความเสียหายกบับคุคล ทรัพย์สนิ หรือสทิธิประโยชน์ของผู้ อื�น

15.12.บทลงโทษกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเพกิถอนสิทธิ�หรือไม่พจิารณาสิทธิ�ผู้เข้าร่วมงานในการเข้าร่วม

        แสดงสินค้าในหรือต่างประเทศหรือกจิกรรมอื�นๆ ของกรมฯ ที�เหน็สมควร ในกรณีผู้เข้าร่วมงานไม่ปฏบิตัติามเงื�อนไข

        การเข้าร่วมงานฯ

Company/Product Description: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………  

***ใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายรายละเอียดเท่านั �นและสามารถใช้คาํอธิบายได้ไม่เกนิ 150 ตวัอักษร***

FASHION & LEATHER
BAGS & LUGGAGE

CLOTHING ACCESSORIES

FABRICS/ TEXTILE

FASHION ACCESSORIES

FOOTWEAR

GARMENT/ APPAREL

LEISURE & SPORT 
TANNERIES & OTHER COMPONENTS

DESIGN HALL

 FASHION & ACCESSORIES

 FUNITURE

 GIFTS

 HOME DECOR

 WELLNESS

  FURNITURE

FURNITURE

FURNITURE PARTS /
ACCESSORIES

HOME TEXTILE

MATTRESSES & PILLOWS

LIGHTING 

           GIFTS

GIFTS & PREMIUM

HOME DECOR

OFFICE / STATIONERY

PET PRODUCTS AND SERVICES

TOYS AND GAMES

WELLNESS

8. โซนจดัสรรคูหา ( BOOTH'S ALLOCATION )

โปรดเลือกโซนคูหาที�เหมาะสมกับบริษัทของท่านเพยีงข้อเดยีวเท่านั �น

ใบสมัคร [หน้า 3/6]

      HOUSEWARE

BATHROOM ACCESSORIES AND 

CLEANING EQUIPMENT

GLASSWARE

KITCHENWARE / TABLEWARE / 
FLATWARE



 
Bags & Luggage 
Briefcases
Cosmetic & Toiletry Bags
Evening Bags
Handbags & Purses

Luggage

Clothing Accessories 
Labels & Hang Tags
Lace & Embroidery
Tapes and bands
Threads - Elastic, Embroidery, Sewing
Others - Beads, Buckles & Stoppers, 
Buttons, Pads, Trimming, Zippings, etc
Fabrics/ Textile 
Ethnic Fabrics (Batik, Hand Woven 
Cotton & Hemp, Silk, Morhom, etc)
Woven Fabrics
Knitted Fabrics
Filament Yarns
Spun Yarns
Staple Fibers
Fashion Accessories 
Costume Jewelry
Cu�inks, Ties and Tie bars
Gloves
Hats & Caps /Hair Ornaments
Handkerchiefs, Scarvesand Shawls
Footwear 
Children's shoes
Men's shoes
Women's shoes
Garment/ Apparel 
Casual wear
Children's wear
Ethnic Garment
Lingerie/ Underwear
Men's wear
Specialty / Occasionalwear
Women's wear
Leisure & Sport 
Backpacks
Camping Goods
Coats & Jackets
Sport bags
Sport shoes
Sportswear
Sport Accessories

             Material  
 Fabrics
 Leather
 Plastic

BIFF

Tanneries and Other Components
Leather 
Leather & Hides
Ariti�cial Leather
Others
Machinery
Packaging & Barcode
Chemicals
Equipments

BIG & BIH

Gifts & Premium
Gifts
Preimum / Promotional Items

Home Decor 
Arti�cial Flowers/ Plants/ Fruits/Vegetable
Christmas items
Home Decorative items
Mirror Frame/ Picture Frame
Painting /Picture / Sculpture

O�ce/ Stationery
All kinds of pens, pencils, markers, 
crayons,blades, cutters, scissers and adhesive tapes
Folder & Organizer and �les 
Gift Wrapping/ Greeting Cards/Boxes
Stationery items 

Pet Products and Services
Pet Lifestyle Products
Pet Food
Pet Services

Toys and Games
Children items
Doll and accessories
Educational & wooden toys
Games
Hobbies

Wellness
Candles 
Herb Products
Perfumery / Cosmetics / Toileteries
 (Soap & Hair Products)
Potpourri / Fragrance / Incense
Spa Products & Services

Houseware
Bathroom Accessories and Cleaning Equipment 
Glassware 
Kitchenware/ Tableware/ Flatware 

TIFF 
 

Bedroom Furniture
Children's Furniture
Dining Tables & Chairs
Garden & Outdoor Furniture
Living Room Furniture
O�ce Furniture
Upholstered Furniture

Furniture Parts/ Accessories
Bathroom Furnishing
Built-in Parts of Interior (Wallpaper, Staris, 
Windows & doors, Blinds etc)
Carpets
Flooring
Furniture parts
Kitchen Furnishing

Lighting
Lighting 

Home Textile
Home Furnishing Textiles/ Fabric

Mattresses & Pillows 
Pillows & Mattresses /Resting Pillow 

9. FAIR CATALOGUE ENTRY

Design Hall 
Fashion & Accessories 
Furniture 
Gifts  
Home Décor 
Wellness 

เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ของท่าน โปรดระบุสินค้าหลักโดยใส่หมายเลข 1 และสินค้ารองลงมาโดยใส่หมายเลข 2 และ 3 ตามลำดับ

Furniture 
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10. Product to be exhibited

กรุณาแนบภาพคูหาที�จะก่อสร้าง (Booth Layout) ภาพการจดัวางสินค้า (Product Display) ภาพสนิค้าคอลเลคชั�นล่าสุด (New Product) 

ที�จะนําเสนอในงาน 

PRODUCT DISPLAY NEW PRODUCT

BOOTH   LAYOUT

โดยเป็นภาพสีเท่านั �น มฉิะนั�นจะถอืว่าใบสมัครไม่สมบรูณ์
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หนังสือรับรองการปฏบิตัติามกฎระเบยีบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE เดอืนตุลาคม 2561

 

1.8 ทกุบริษัทจะต้องตดิป้ายชื�อบริษัท โดยที�ชื�อบริษัทจะต้องตรงกบัชื�อที�กรอกไว้ในใบสมคัรเข้าร่วมงาน และระบหุมายเลขคหูา

1.9 จะไมทํ่าการรื �อถอนคหูาออกหลงัจบวนัเจรจาธรุกิจ หากไมป่ระสงค์จะจําหนา่ยปลีกจะคงสภาพคหูาไว้ตลอดงาน                             

      และจะมาทําการรื �อถอนในวนัสดุท้ายของงาน  21ตลุาคม 2561 

1.10 จะปฏิบตัิตามระเบียบตา่งๆที�กําหนดไว้ในเอกสารข้อมลูงานข้อ 15

2. หากบริษัท ฯ ฝ่าฝืนกฎระเบยีบข้างต้น บริษัทฯ ยนิดใีห้กรมฯ ดาํเนินการดงันี �

 2.1 เก็บสนิค้าที�ผิดกฎระเบียบออกจากพื �นที�จดัแสดงทนัทีหากไมป่ฏิบตัติามเงื�อนไขและกฏระเบียบ

 2.2 ตดักระแสไฟฟ้าในคหูาระหวา่งการจดังานหรือปิดคหูาตามที�กรมฯ เหน็สมควรหากไมป่ฏิบตัติามข้อ 1.5-1.6

 2.3 กรณีก่อสร้างคหูาเอง  หากก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามแบบที�อนมุตั ิ และ/หรือไมป่ฏิบตัติามข้อ  1.7-1.8

       กรมฯ มีสทิธิพิจารณา ตดักระแสไฟฟ้าในคหูา/ ปิดคหูา/ ไมอ่นญุาตให้บริษัทฯเข้าบริเวณพื �นที�การจดังาน หรือตดัสทิธิการ

       เข้าร่วมงานในปีตอ่ๆไป หรือแล้วแตก่รมฯ จะพิจารณา

 

ประทับตราบริษัท

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

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

ตำแหน่ง ......................................................

       วันท่ี..................................................

กรุณาส่งแบบรับรองน้ี พร้อมใบสมัคร โทรศัพท์ 0 2507 8361,8362,8364,8404

โทรสาร 0-2547 4281 อีเมล์ lifestyleunit@ditp.go.th

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. .........................................................................................................................................
ตำแหน่ง.............................................................................................................................................................
บริษัท ................................................................................................................................................................

  โทรศัพท์..............................................................โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................................... 

วนัพธุที� 17 ตลุาคม 2561 - วนัอาทิตย์ที�  21 ตลุาคม  2561
วนัพธุที� 17 ตลุาคม 2561 - วนัศกุร์ที�  19 ตลุาคม  2561

วนัเสาร์ที� 20 ตลุาคม 2561 - วนัอาทิตย์ที�  21 ตลุาคม  2561

ระหว่างวันที�        : 

วันเจรจาการค้า    :

วันจาํหน่ายปลีก   :

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

1. ขอรับรองว่าจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE เดอืนตุลาคม 2561 ซึ�งจดัโดย

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ดงันี �

      1.1 สนิค้าที�จดัแสดงและจําหนา่ยในงานจะเป็นสนิค้าที�ปรากฏในเอกสารการสมคัร หรือ Fair Catalogue Entry Form เทา่นั �น

       และจะไมนํ่าสนิค้าที�ไมใ่ชข่องตนเอง สนิค้าที�ไมต่รงกบัวตัถปุระสงค์ของการจดังาน หรือสนิค้าลอกเลยีนแบบ Brand Name /

       สทิธิบตัรของผู้ อื�น/ สนิค้านําเข้า (ยกเว้นผู้ เข้าร่วมงานตา่งประเทศหรือผู้ เข้าร่วมงานที�เสยีอตัราคา่เข้าร่วมงานตา่งประเทศ) 

       มาแสดงและจําหนา่ยตลอดการจดังาน

      1.2 จะไมอ่นญุาตให้บคุคล/นิตบิคุคลอื�นมาจดัแสดงหรือจําหนา่ยสนิค้าในพื �นที�ของบริษัท ตลอดระยะเวลาการจดังาน

      1.3 ไมจํ่าหนา่ยสนิค้าในวนัเจรจาการค้า ระหวา่งวนัที� 17-19 ตลุาคม 2561

      1.4 จะไมโ่อนสทิธิ�ในการเข้าร่วมงาน และพื �นที�ทั �งหมดหรือบางสว่นที�ได้รับการจดัสรรให้ผู้ อื�นตลอดเวลาระยะเวลาการจดังาน

      1.5 จะไมใ่ช้เครื�องขยายเสียงทกุประเภทหรือสง่เสียงดงัรบกวนผู้ อื�น ระหวา่งวนัเจรจาธรุกิจ 17-19 ตลุาคม 2561

      1.6 จะไมใ่ช้เสียงเกิน 70 เดซเิบล ระหวา่งวนัจําหนา่ยปลีก 20 - 21ตลุาคม 2561

      1.7 กรณีก่อสร้างคหูาเอง เพื�อความปลอดภยัจะก่อสร้างตามแบบที�ได้รับการพิจารณาอนมุตัจิากกรมฯ      

            และจะปฏิบตัติามกฎระเบียบการก่อสร้างคหูาของสถานที�จดังาน เชน่ การไมต่ิดตั �งตําแหนง่ไฟฟ้า/อปุกรณ์ไฟฟ้า/

            ป้ายชื�อร้านค้า/สนิค้า เฟอร์นิเจอร์หรืออปุกรณ์อื�นๆ ยื�นออกมานอกพื �นที�คหูา เป็นต้น           

ใบสมัคร [หน้า 6/6]


