เรื่ อง

ขอเชิญสมัครเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าของขวัญและงานแสดงสินค้ าของใช้ ในบ้ าน เดือนเมษายน 2560 (BIG + BIH April 2017)

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การบริ ษัท
ด้ วยกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศกาหนดจัดงานแสดงสินค้ าของขวัญ และงานแสดงสินค้ าของใช้ ในบ้ าน เดือนเมษายน 2560

Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair 2017 : (BIG + BIH April 2017) ระหว่างวันที่ 19 – 23
เมษายน 2560 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ขอเรี ยนให้ ทราบว่า งานแสดงสินค้ าของขวัญ และงานแสดงสินค้ าของใช้ ในบ้ าน (BIG + BIH)
ที่ผ่านมาประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดียิ่ง มีผ้ ูเข้ าร่ วมงานและผู้เข้ าชมงานเพิ่มขึน้ โดยตลอด ซึ่งในปี 2559 เดือ นเมษายน มีผ้ ูเข้ าร่ วมงาน
418 บริ ษัท 1,202 คูหา โดยวันเจรจาการค้ าของ เดือนเมษายน 2559 มีผ้ เู ข้ าชมงานจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศจานวน 5,588 ราย และ
เป็ นทีค่ าดหมายว่า งานแสดงสินค้ า BIG + BIH เดือ นเมษายน 2560 จะได้ รั บความสนใจจากนักธุร กิจในวงการสินค้ าของตกแต่งบ้ าน และ
ของใช้ ในบ้ านมากยิ่งขึ ้น
กรมฯ ขอเรี ยนว่า ในกรณีที่บริ ษัทยื่นใบสมัคร และชาระเงินภายในกาหนด กรมฯ จะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ ธุรกิจในต่างประเทศ
ทราบเพื่อเชิญชวนให้ เข้ ามาเยี่ยมชมงาน โดยเผยแพร่ ทางเว็บไซต์งาน และเผยแพร่ ทางช่องทางต่างๆ ในต่างประเทศ
ในการนี ้ กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ใคร่ ขอเชิญผู้ประกอบการทีส่ นใจจะขยายตลาดการส่งออกและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณ ฑ์
ใหม่ๆ ของท่ าน สมัครเข้ า รว่ มงาน แสดงสินค้ า ของขวัญ และงาน แสดงสิ นค้ า ของใช้ ในบ้ า น เดือน เมษายน 2560 ได้ ตั งแต่
้ บัดนี เ้ ป็ นต้ นไ ป
โดยปิ ดรั บ สมั ครวันที่ 16 มกราคม 2560 ทัง้ นี ท้ า่ นสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
สานักส่งเสริมการค้ าสินค้ าไลฟ์สไตล์ กลุ่มงานพัฒ นาธุร กิจไลฟ์สไตล์ โทรศัพท์ 0 2507 8309, 8361, 8362, 8364 โทรสาร 0 2547 4281
E-mail : big@ditp.go.th และ Website : www.bigandbih.com, www.ditp.go.th

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวนภาจรี ย์ แววรัตน์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการค้ าสินค้ าไลฟ์สไตล์

กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจไลฟสไตล์ สานักส่ งเสริมการค้ าสินค้ าไลฟ์สไตล์ กรมส่ งเสริ มการค้ าระหว่ างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 8309, 8361, 8362, 8364 โทรสาร : 0 2547 4281
E-mail: big@ditp.go.th Website: www.bigandbih.com, www.ditp.go.th

ข้ อมูลงานแสดงสินค้ าของขวัญและงานแสดงสินค้ าของใช้ ในบ้ านเดือนเมษายน 2560
ระหว่างวันพุธที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
 เจรจาการค้ า : 19 - 21 เมษายน 2560 I 10.00 - 18.00 น.
 จาหน่ายปลีก : 22 - 23 เมษายน 2560 I 10.00 - 21.00 น.
สถานที่ / พืน้ ที่จดั งาน: ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา ขนาดพื ้นที่จดั งานประมาณ 40,000 ตารางเมตร
ผู้จดั งาน:
กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 8309, 8361, 8362, 8364 โทรสาร 0 2547 4281
E-mail: big@ditp.go.th Website: www.bigandbih.com, www.ditp.go.th
ผู้สนับสนุนการจัดงาน: 1. สมาคมของขวัญของชาร่ วยไทยและของตกแต่งบ้ าน
5. สมาคมเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้ สานักงานไทย
โทรศัพท์: 0 2229 4890
โทรศัพท์: 0 2682 7362 - 4
2. สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย
6. สมาคมสินค้ าตกแต่งบ้ าน
โทรศัพท์: 0 2233 3873 ถึง 74
โทรศัพท์: 0 2332 5131, 091 119 8319
3. สมาคมการค้ าเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนไทย
7.สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์
โทรศัพท์: 0 2415 6567
โทรศัพท์: 0 2679 8526
4. สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้ าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)
โทรศัพท์: 0 5381 8488
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้ างประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้ าของขวัญ ของตกแต่งบ้ าน และของใช้
ในบ้ านในภูมภิ าคนี ้ โดยขยายขอบเขตของงานให้ กว้ างขวางขึ ้น และมุ่งเน้ นให้ เป็ นงานระดับนานาชาติ
2. เพื่อเป็ นสื่อนาผู้ซื ้อจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก มาพบผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย ก่อให้ เกิดการขยายตัวของการส่ง
ออกของสินค้ าดังกล่าวในด้ านปริ มาณและมูลค่า
ประเภทสินค้ าจัดแสดง: 1. สุขภาพ เครื่ องหอม สบู่ เทียน
7. กีฬาและการเดินทาง
2. ผู้สงู อายุ
8.ของตกแต่งบ้ าน
3. ของเล่นและเด็ก
9. เฟอร์ นิเจอร์ เคหะสิ่งทอ และของตกแต่งทาจากผ้ า
4. เครื่ องเขียนและอุปกรณ์สานักงาน
10. ของใช้ ในครัวเรื อน
5. สินค้ าสัตว์เลี ้ยง
11. อื่นๆ
6.ของขวัญ ของทีร่ ะลึก และงานหัตถกรรม
ผู้เข้ าร่ วมงาน:
จานวนเป้าหมาย 600 บริ ษัท / 1,600 คูหา แบ่งเป็ น
 ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้ าในประเทศ
 บริ ษัทจากต่างประเทศและบริ ษัทในประเทศที่นาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ
ผู้เข้ าชมงาน:
ผู้เข้ าชมงานในวันเจรจาธุรกิจ : ประเทศญี่ปน,
ุ่ สหรัฐอเมริ กา, จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม,เยอรมนี,
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และไต้ หวัน
ผู้เข้ าชมงานในวันจาหน่ ายปลีก : ประชาชนทังในและต่
้
างประเทศทัว่ ไป
ข้ อมูล
BIG+BIH April 2017 (คาดการณ์ )
BIG+BIH April 2016
ระยะเวลา:

จานวนผู้เข้ าร่ วมงาน
ประเทศที่เข้ าร่ วมงาน
พืน้ ที่จัดแสดง
จานวนผู้เข้ าชมงาน
วันเจรจาธุรกิจ
วันจาหน่ายปลีก
ผู้เข้ าชมงานต่ างประเทศ

418 บริ ษทั /1,202 คูหา

600 บริ ษัท/1,600 คูหา

ไต้ หวัน, ญี่ปน,
ุ่ เวียดนาม,เกาหลีใต้ , มาเลเซีย, กานา, ลาว,

ไต้ หวัน, เมียนมาร์ , ลาว, กัมพูชา, ญี่ปน,
ุ่ จีน,เวียดนาม,

กัมพูชา, พม่า

มาเลเซีย, กานา, เกาหลีใต้

40,000 ตร.ม.

40,000 ตร.ม.

45,613

58,000

5,588

8,000

40,025
ไต้ หวัน, จีน, ญี่ปน,
ุ่ สหรัฐอเมริ กา, สิงคโปร์ , อินเดีย, ฮ่องกง,
เวียดนาม, เยอรมนี

50,000
ไต้ หวัน, จีน, ญี่ปน,
ุ่ สหรัฐอเมริ กา, สิงคโปร์ , อินเดีย,
ฮ่องกง, เวียดนาม, เยอรมนี

รายละเอียดการเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าของขวัญและงานแสดงสินค้ าของใช้ ในบ้ าน เดือนเมษายน 2558
1. อัตราค่ าเข้ าร่ วมงาน : ค่าเช่าพื ้นที่เปล่าขนาด 1 คูหา (ขนาด 3 x 3 ม.) = 9 ตร.ม. ราคา 32,100 บาท/คูหา คูหาถัดไปคูหาละ 21,400 บาท (ราคารวม VAT 7% แล้ ว)
2. คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าร่ วมงาน : ผู้ที่มคี ณ
ุ สมบัติครบตามข้ อ 2.1 - 2.3 จะชาระเงินค่าเข้ าร่วมงานในอัตราตามข้ อ 1
2.1 เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีสดั ส่วนการถือหุ้นของคนไทยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 51
2.2 เป็ นผู้ผลิต/ส่งออกสินค้ า/บริการในประเทศไทย หรื อเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ า/บริก ารที่ผลิตในประเทศไทยเท่านัน้
2.3 หากคุณสมบัติไม่ครบถ้ วน เช่น เป็ นผู้นาเข้ า/ตัวแทนจาหน่ายสินค้ าต่างประเทศ ต้ องกรอกใบสมัครภาษาอังกฤษ และชาระค่าเข้ าร่วมงาน
ในอัตราผู้เข้ าร่วมงานต่างประเทศ ตามที่ระบุในใบสมัคร
3. เอกสารประกอบการสมัคร : (ผู้ที่เคยเข้ าร่วมงานมาก่อนไม่ต้องส่งเอกสารข้ อ 3.2)
3.1 ใบสมัครฉบับจริง และแบบฟอร์ ม Fair Directory Entry Form
3.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
3.3 แคตตาล็อก โบรชัวร์ 1 ชุด หรือ รู ปถ่ายสินคา 3 ใบ
4. ขัน้ ตอนการรั บสมัคร : (โปรดอ่านให้ ละเอียด)
4.1 ผู้สมัครที่ผา่ นการพิจารณาคุณสมบัติเบื ้องต้ นและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ต้ องยื่นใบสมัครฉบับจริ งพร้ อมเอกสารประกอบตามข้ อ 3
และชาระเงินมัดจา 50% ของค่าสมัครทังหมด
้
รายละเอียดตามข้ อ 5 (กรณีสมัครทางโทรสารต้ อ งนาใบสมัครฉบับจริ งมายื่นหรื อจัดส่ง
ให้ ภายใน 2 สัปดาห์)
4.2 หากคุณสมบัติไม่ครบถ้ วน เช่น เป็ นผู้นาเข้ า/ตัวแทนจาหน่ายสินค้ าต่างประเทศ/เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติ/ใช้ เครื่ องหมายการค้ าของต่างประเทศ
ต้ องกรอกใบสมัครภาษาอังกฤษและชาระค่าเข้ าร่วมงานตามที่ระบุในใบสมัคร
4.3 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะต้ องชาระเงิน 50% ที่เหลือภายในวันที่ 16 มกราคม 2560
4.4 ผู้จดั งานจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ าร่วมงานและการจัดสรรคูหาของผู้เข้ าร่วมงาน ทัง้ นีม้ ติของผู้จดั งานถือเป็ นข้ อยุตสิ ิน้ สุด
4.5 กรณีที่ผ้ ูสมัครได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าร่วมงานแล้ วไม่สามารถเข้ าร่วมงานได้ จะโดยเหตุใดก็ดี ผู้สมัครต้ องยินยอมให้ เงินที่ชาระมาแล้ ว
สมทบเป็ นค่าใช้ จ่ายของโครงการฯ โดยไม่มขี ้ อโต้ แย้ งใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์ การเข้ าร่วมงาน/กิจกรรมของกรมฯ
ตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป
5. วิธกี ารสมัคร/กาหนดการชาระเงิน : ผู้สมัครจะต้ องสมัครและชาระเงินผ่านสมาคมที่เป็ นผู้สนับสนุนการจัดงาน ดังนี ้
1. สมาคมของขวัญของชาร่วยไทย และของตกแต่งบ้ าน
โทรศัพท์: 0 2229 4890
2. สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย
โทรศัพท์: 0 2233 3873 74
3. สมาคมการค้ าเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนไทย
โทรศัพท์: 0 2 415 6567
4. สมาคมผู้ผลิตและผู้สง่ ออกสินค้ าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)
โทรศัพท์: 0 5381 8488, 081 530 0953
5. สมาคมเครื่องเขียนและเครื่ องใช้ สานักงานไทย
โทรศัพท์: 0 2682 7362 64
6. สมาคมสินค้ าตกแต่งบ้ าน
โทรศัพท์: 0 2332 5131, 091 119 8319
7.สมาคมผู้ผลิตผลิตภัรฑ์แนวดีไซน์
โทรศัพท์ : 0 2679 8526
 สมัครเข้ าร่วมงาน (พร้ อมชาระ 50%)

ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560

 ชาระ 50% ที่เหลือ

ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560

6. รายละเอียดการส่ ง Artwork :
กาหนดการ

การส่งข้ อมูลกลับ
 Fair Directory CD-Rom

Deadline

16 มกราคม 2560

สถานที่

ติดต่อกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจไลฟ์สไตล์
สานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าไลฟ์สไตล์
กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

E-mail
E-mail:big@ditp.go.th

รายละเอียดอาร์ ตเวิร์คสาหรับ CD-Rom
1. อาร์ ตเวิร์คทีใ่ ช้ ลงโฆษณาต้ องเป็ นภาษาอังกฤษ ขนาด 5.3 x 10.6 เซนติเมตร (แนวนอน)
2. จัดส่งเป็ นไฟล์ภาพ ค่าความละเอียด 180 dpi ไฟล์ฟอร์ แมต JPEG จัดทาเป็ นรู ปภาพจัดเก็บใน CD-Rom หรื อ Disk
7. กาหนดการเกี่ยวกับการเข้ าร่ วมงาน BIG + BIH เดือนเมษายน 2560 : ปิ ดรับสมัคร 16 มกราคม 2560
8. การคัดเลือกและจัดสรรตาแหน่ งคูหา:
8.1 ผู้จดั งานสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรคูหาให้ แก่ผ้ ูสมัครทุกราย และถือเป็ นเด็ดขาด
8.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรคูหา ตัดสินจากกลุ่มประเภทสินค้ า จานวนคูหาทีจ่ อง วันทีช่ าระเงินค่าเข้ าร่ วมงาน
การออกแบบตกแต่งคูหา ประวัตกิ ารให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมงาน/กิจกรรมทีผ่ ่านมา
8.3 ผู้สมัครไม่สามารถทาการถ่ายโอน/จาหน่าย/ขายต่อ สิทธิ์ที่ได้ รับการจัดสรรคูหาทังหมด
้
หรื อบางส่วนให้ กบั ผู้อื่น
หากมีการดาเนินการดังกล่าวผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการปิ ดคูหาและพิจารณาการเข้ าร่ วมงานครัง้ ต่อไป
8.4 ผู้สมัครต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบสากลของงานทีจ่ ะระบุในคูม่ ือผู้เข้ าร่ วมงานทุกประการ
9. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูเข้ าร่ วมงานจะได้ รับ:
9.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสินค้ าของบริ ษัทใน Website เกี่ยวกับงานหรื อสื่ออื่นๆ ของงานและ/หรื อประชาสัมพันธ์ในสื่อ
ต่างประเทศ
9.2 สิทธิ์ในการเผยแพร่ รายชื่อ/ข้ อมูล/สินค้ าของบริ ษัทใน Fair Directory CD-Rom ของงาน
9.3 โอกาสในการพบปะกับลูกค้ ารายเดิมและลูกค้ ารายใหม่
9.4 โอกาสในการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด
9.5 โอกาสในการติดต่อและสังเกตการณ์สภาวะตลาดและคูแ่ ข่ง
10. ติดต่ อ:
กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจไลฟ์สไตล์ สานักส่ งเสริมการค้ าสินค้ าไลฟ์สไตล์ กรมส่ งเสริมการค้ าระหว่ างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2507 8309, 8361, 8362, 8364 โทรสาร : 0 2547 4281
E-mail: big@ditp.go.th Website: www.bigandbih.com, www.ditp.go.th

ใบสมัครเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าของขวัญและงานแสดงสินค้ าของใช้ ในบ้ าน เดือนเมษายน 2560
1. ข้ อมูลผู้สมัคร (โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจนทีส่ ดุ และศึกษาข้อมูลงานโดยละเอี ยด)
บริ ษทั (อังกฤษ): ......................................................................................................................................................................................
(ไทย)..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ (อังกฤษ): .......................................................................................................................................................................................
District : ................................................................................... Province : ...................................................................................
(ไทย) : ...........................................................................................................................................................................................
เขต/อาเภอ : ............................................................................ จังหวัด : ............................... ไปรษณีย์ : .........................................
โทรศัพท์ : ............................................................................ โทรสาร : ............................................................................................
E-mail : ................................................................................ Website : .........................................................................................
ผู้ตดิ ต่อ 1 (อังกฤษ) : (Mr./Ms./Mrs.) ..........................................................................................................................................................
ตาแหน่ง (อังกฤษ) : .......................................................................................... โทรศัพท์มือถือ/Mobile Phone : .........................................
ผู้ตดิ ต่อ 2 (อังกฤษ) : (Mr./Ms./Mrs.) ..........................................................................................................................................................
ตาแหน่ง (อังกฤษ) : .......................................................................................... โทรศัพท์มือถือ/Mobile Phone : ........................................
ประเภทกิจการ :
ผู้ผลิต
ผู้ส่งออก
ตัวแทนจาหน่าย
อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร (ใช้ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนการค้ าในประเทศไทย
2.2 เป็ นสมาชิกของหน่วยงาน / สมาคมการค้ าต่างๆ
2.2.1 เป็ นสมาชิกของกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
Exporter List (E.L.)
อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................
2.2.2 สมาชิกของสมาคม / หน่วยงาน (โปรดระบุ)....................................
2.3 ได้ รับรางวัล / เครื่ องหมาย
รางวัล PM's Award
Thailand Trust Mark
อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................
2.4 ได้ รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9000, EN 71 ฯลฯ
(โปรดระบุ) ..........................................................................
2.5 การได้ รับคัดเลือกให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ (ระบุชื่องาน/ปี ล่าสุดทีเ่ ข้ าร่ วม)
งาน / โครงการ.....................................................................................................................
งาน / โครงการ.....................................................................................................................

เลขที่
...........................

ปี (พ.ศ.)
.......................

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

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

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

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

ปี (พ.ศ.) ..............
ปี (พ.ศ.) ………...

กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจไลฟสไตล์ สานักส่ งเสริ มการค้ าสินค้ าไลฟสไตล์ กรมส่ งเสริ มการค้ าระหว่ างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 8309, 8361, 8362, 8364 โทรสาร : 0 2547 4281
E-mail: big@ditp.go.th Website: www.bigandbih.com, www.ditp.go.th

3.ข้ อมูลสินค้ าของบริษัทที่นามาจัดแสดงในงาน
3.1 แหล่งผลิตของสินค้ า
○ ผลิตในประเทศไทย
○ สินค้ านาเข้ า
○ ทังสองกรณี
้
(ผลิตในไทย : นาเข้ า/......... : .............)
3.2 ประเภทงานแสดงสินค้ า (โปรดระบุรายละเอียดใน Booths Allocation Form)
○ งานแสดงสินค้ าของขวัญ BIG
○ งานแสดงสินค้ าของใช้ ในบ้ าน BIH
3.3 ประเภทของสินค้ าทีบ่ ริ ษัทจะจัดแสดงในงาน (โปรดระบุรายละเอียดใน Fair Directory Entry Form)
○ WELLNESS
○ HOME DÉCOR
○ 60+
○ FURNITURE& LIVING
○ TOYS & GAMES/CHILDREN
○ KITCHENWARE/TABLEWARE
○ STATIONERY
○ GLASSWARE
○ PET PRODUCTS AND SERVICES
○ BATHROOM ACCESSORIES ORIES & CLEANING EQUIPMENT
○ GIFT & PREMIUM
○ SMALL ELETRICAL APPLIAMCES
○ SPORT & TRAVEL
3.4 สินค้ าของบริ ษัทมีเครื่ องหมายการค้ า/ Brand Name
○ ไม่มี
○ มี (โปรดระบุ) ..................................................................................................
3.5 บริ ษัทมีสินค้ าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อไม่
○ ไม่มี
○ มี
หากมี (โปรดระบุสินค้า/รางวัล/ตราทีไ่ ด้รับ)
4. จานวนคูหาและอัตราค่ าเข้ าร้ วมงาน (พื ้นที่เปล่า)
BIG + BIH 19 - 23 เมษายน 2560
โดยการลงลายมือชื่อท้ ายนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ า
*** (โปรดระบุจานวนคูหาที่จอง)***
ราคาต่ อคูหา 3 x 3 (9 ตร.ม.) จานวนคูหา ค่ าเข้ าร่ วมงาน (บาท)
○ คูหาแรก (ราคารวม VAT 7%)
32,100
○ เพิ่มคูหาต่อไป (ราคารวม VAT 7%)
21,400
รวมทังสิ
้ ้น (ชาระ 50% แรก ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560)
โดยการลงลายมือชื่อท้ ายนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า
1. ข้ อมูลที่แจ้ งในใบสมัครเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และได้ แนบหลักฐานที่ถกู ต้ องมาประกอบการพิจารณาการเข้ าร่วมโครงการงานแสดงสินค้ าดังกล่า ว
2. สินค้ าที่นาไปจัดแสดงสินค้ าเป็ นสินค้ าที่ถกู ต้ องตรงตามที่แจ้ งไว้ ตอ่ กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศได้ แก่ ประเภท ชนิด คุณภาพมาตรฐานที่
ใช้ ในทางการค้ าตราเครื่องหมายการค้ าถิ่นกาเนิด และไม่เป็ นสินค้ าที่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้ใดหรื อเป็ นสินค้ าที่ผิดกฎหมาย
3. หากข้ อเท็จจริงที่ให้ ไว้ ดงั กล่าวไม่เป็ นความจริงแม้ แต่สว่ นหนึ่งส่วนใด ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ ดาเนินการตาม
กฏหมาย/ชดใช้ คา่ เสียหาย และ/หรือปฏิบตั ิตามที่กรมฯ หรือตัวแทนที่ ได้ รับมอบหมายเห็นสมควรโดยทันที
4. ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และกฎระเบียบการเข้ าร่วมโครงการ/งานที่ผ้ จู ดั กาหนดทุกประการ และในวันที่ยื่น
ใบสมัครนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบเงื่อนไขและกฎระเบียบการเข้ าร่วมโครงการ/งานโดยครบถ้ วนแล้ ว
ลงชื่อ........................................................ ........................
ประทับตราบริ ษัท

ตัวบรรจง (......................................................................)

ตำแหน่ง..........................................................................
วันที่ยนื่ ใบสมัคร...................../.................../...................
.................................................................................................................................................................................................................
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ วันทีร่ ับ....................................../............................................./........................... ลงชื่อ .......................................................

TRADE SHOW ON INTERNET ENTRY FORM
In order to successfully promote your company and products/services, please provide the information as complete as possible.

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

Products/Services:
No.1

Name: ..........................................……….……………………………………………………………………………………………...
Description: ………………...…………………………………………………………………………………………………………….

No.2

Name: ……...…………….………………………………………………………………………………………………………………
Description: ……...………………………………………………………………………………………………………………………

No.3

Name: ………...……………………………………….…………………………………………………………………………………
Description: …...…………………………………………………………………………………………………………………………

Please attach file and e-mail to tradeshow@ditp.go.th (maximum size 800 x 600 pixels or 1 MB)
1.

Company Logo (.JPG) = 1 file

2.

Picture No.1 - No.3 (.JPG) = 3 files

For more information about “Trade Show on Internet” please contact:
Trade Information Division, Office of Digital Commerce and Trade Information Resources
563 Nonthaburi Rd., Bang Kra Sor, Nonthaburi 11000, Thailand
Tel: +66 (0) 2507 7842 - 3 E-mail: tradeshow@ditp.go.th

ภาพสินค้ าที่จัดแสดง

Picture of Product

Picture of new Product collection

Booth’s Layout

BOOTH’S ALLOCATION AND FAIR DIRECTORY ENTRY FORM
Please choose the appropriate categories and provide any further information to best describe your
company and products.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Company Name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Brand Name : ………………………...………………..(Product Description : (Please specify in block letters within the given area.) ..........................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

For BIG applicant :

1. PRODUCT CATAGORY

2.FAIR CATALOGUE ENTRY

(Please choose only one)
O WELLNESS
O 60+
O TOY AND GAMES/ CHILDREN
O STATIONERY
O PET PRODUCT AND SERVICES
O GIFT & PREMIUM
O SPORT & TRAVEL
O HOME DÈCOR
O FURNITURE & LIVING

(Maximum of 5 items)

WELLNESS

STATIONERY

SPORT & TRAVEL

O Organizers/Files
O All kinds of Pens, Pencil,
Markers, Crayon
O Blade/ Cutter/ Scissor
O Adhesive Tape
O Photo Album

O Luggage
O Sport ware
O Sport Accessories and.
Equipment
O Camping

60+

PET PRODUCTS AND SERVICES

HOME DÈCOR

O
O
O
O
O

O Pet Food
O Lifestyle Product
O Service

O
O
O
O
O

Spa Products
Candles
Potpourri/ Fragrance/ Incense
Soap
Beauty/ Cosmetic

Beauty/ Cosmetic/ Spa Product
Fashion/ Jewellery/ Accessories
Small Furniture
Home Decorative
Anti - Aging Drink

TOY AND GAMES/ CHILDREN
O
O
O
O
O

Educational/ Wooden Toy
Dolls and Accessories
Games
Hobby
Children ware/ Children Item

GIFT & PREMIUM
O
O
O
O
O
O

Gift & Decorative Item
Fabric/ Leather/ Plastic Bag
Fashion Jewellery/ Accessories
Scarf
Premium/ Promotional Item
Gift Wrapping/ Greeting
Card/ Box

O Home Decorative
O Artificial Flower/ Plant/
Fruit/ Vegetable
O Mirror Frame/ Picture Frame
O Painting/ Picture
O Christmas Item

FURNITURE & LIVING
O Furniture
O Home Furnishing
Textile/ Fabric
O Pillow & Mattress
O Carpet/ Matting
O Office Furniture
O Lamp & Lighting
O Outdoor Furniture
O Garden & Outdoor Living

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

For BIH APPLICANT:

1. PRODUCT CATAGORY

2. FAIR CATALOGUE ENTRY

(Please choose only one)
O KITCHENWARE/ TABLEWARE
O GLASSWARE
O BATHROOM ACCESSORY
AND CLEANING EQUIPMENT
O SMALL ELECTRICAL APPLIANCE

(Maximum of 5 items)

KITCHENWARE/ TABLEWARE
O Kitchenware/ tableware

GlLASSWARE
O Glassware

BATHROOM ACCESSORIES
AND CLEANING EQUIPMENT

SMALL ELECTRICAL
APPLIANCE

O Bathroom Accessory and
Cleaning Equipment

O Small Electrical Appliance

เงื่อนไขและกฎระเบียบในการเข้า
1. กฎระเบียบทั่วไป
1.1 ใบสมัครเข้าร่วมงานจะเปลี่ยนเป็นสัญ ญาการเข้าร่วมงาน เมื่อผู้สมัครได้รับ
คัดเลือกให้เข้าร่วมงานโดยได้รับการจัดสรรคูหาจากผู้จัดงาน และได้ชาระค่าเข้า
ร่วมงานครบเต็มจานวนแล้ว
1.2 การไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะเป็นผลต่อผู้เข้าร่วมงานในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ หรือ
ในอนาคต ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะต้องรับผิดชอบค่าเข้าร่วมงานในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
1.3 ผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ได้แจ้งไว้นี้ หรือด้วยวิธีใด
ก็ตาม รวมทั้งกฎระเบียบเพิ่มเติมที่แจ้งโดยผู้จัดงาน เช่น ในคู่มือผู้เข้าร่วมงาน
2. การสมัครเข้าร่วมงานและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมงาน
2.1 การสมัครเข้าร่วมงานและการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานจะเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดงาน ได้รับ
การชาระเงินค่าเข้าร่วมงาน และใบสมัครที่สมบูรณ์พร้อมเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ที่ผู้
จัดงานต้องการ
ทั้งนี้ผู้จัดงานจะแจ้งผลการเข้าร่วมงานให้ท่านทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร
2.2 ผู้เข้าร่วมงานจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มี
ประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ
3. สิทธิ์การเข้าร่วมงานและจัดสรรพื้นที่
3.1 ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานและพื้นที่ทั้งหมด หรือ
บางส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้ผู้อื่นได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
3.2 ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้มีนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมงาน มาจัด
แสดงในพื้นที่เดียวกับของผู้เข้าร่วมงานเป็นอันขาด
3.3 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรคูหา โดยจะตัดสินจากประเภท/คุณภาพ
สินค้า วันที่สมัครเข้าร่วมงานและการชาระเงิน จานวนคูหา ความร่วมมือในกิจกรรม
ของกรมฯ ที่ผ่านมา อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันที่ สถานที่จัดงาน ที่ตั้ง
หรือขนาดคูหา หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถเรียกค่า
ทดแทนจากผู้จัดงานได้
3.4 กรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกแล้วไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ผู้สมัครยินยอมสละเงินที่ได้
ชาระแล้วสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ และผู้จัดงานอาจตัดสิทธิ์การเข้าร่วมงานใน
ครั้งต่อไป

6.2 บริษัทผู้เข้าร่วมงานต้องสามารถดาเนินธุรกิจภายในคูหาของตนตลอดเวลาที่งาน
แสดงสินค้าเปิดทาการ
6.3 ผู้เข้าร่วมงานควรใส่ใจและปฏิบัติตามคาแนะนา กฎระเบียบที่เขียนไว้ในคู่มือ
ผู้เข้าร่วมงาน หรือที่ได้แจ้งไว้โดยวิธีใดๆ
6.4 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมงานแจกเอกสารเผยแพร่สิ่งพิมพ์นอกคูหาของตนเอง
7. การก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา/การขนย้ายสิ่งของ
7.1 ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกที่จะใช้คูหามาตรฐานที่ก่อสร้างโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง
ที่ได้รับเลือกเป็นทางการจากผู้จัดงาน หรือออกแบบก่อสร้างตกแต่ง คูหาเองได้ ทั้งนี้
ต้องมีการปูพื้นและสร้างผนังคูหาให้เรียบร้อย
7.2 ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถต่อเติมหรือก่อสร้างตกแต่งให้สูงกว่าความสูงของคูหา
หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้จัดงาน สาหรับผู้ที่ก่อสร้างคูหาเอง คูหาต้องมีความ
สูงไม่เกินที่กาหนดไว้ในคู่มือผู้เข้าร่วมงาน
7.3 ผู้เข้าร่วมงานไม่ได้รับอนุญาตให้ตอกตะปู เจาะทาลายผนังคูหา พื้น หรือ สิ่งของ
ใดๆ ที่เป็นของผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาที่ได้รับเลือกเป็นทางการจากผู้จัดงาน
7.4 ห้ามผู้เข้าร่วมงานวางสินค้า /สิ่งของนอกคูหาของตนลุกล้าทางเดินสาธารณะ/
คูหาข้างเคียง หรือในที่ที่ขัดขวางถังดับเพลิง ประตูทางออกฉุกเฉิน หรือ กล่อง
ควบคุมการจ่ายไฟ
7.5 ห้ามผู้เข้าร่วมงานใช้เพดานของอาคาร
7.6 ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานเป็นพิเศษก่อน หากต้องการ ขน
สินค้า/สิ่งของ เข้า-ออก นอกเหนือจากช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าได้ ทั้งนี้
ฝ่ายผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาอนุญาต
7.7 หากผู้เข้าร่วมงานมีของหนักหรือชิ้นใหญ่ที่เคลื่อนย้ายลาบาก ขอให้แจ้งผู้จัดงาน
ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้เตรียมทางเพื่อใช้ขนย้ายต่อไป
7.8 หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ด้านไฟของอาคารแสดงสินค้า
ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถใช้เปลวไฟ แก๊ส หรือของที่อาจติดไฟได้ ในบริเวณอาคาร
7.9 ผู้จัดงานมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนย้ายหรือเก็บของที่ผู้เข้าร่วมงานทิ้งไว้ในคูหาหลังจบ
งาน โดยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายจะตกเป็นของผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดงานมีสิทธิ์ที่จะ
เก็บของนั้นไว้จนกว่าจะได้รับเงินค่าขนย้ายของ

4.กฎระเบียบการจาหน่ายสินค้า
4.1 ผู้เข้าร่วมงานสามารถจาหน่ายสินค้าได้ภายในคูหาของตนเองเท่านั้น
4.2 สินค้าที่จดั แสดงต้องเป็นสินค้าที่ปรากฏในเอกสารการสมัครเท่านั้น ผู้จัดงานมี
สิทธิท์ ี่จะนาสินค้าจัดแสดงที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้านีอ้ อกจากอาคารแสดง
สินค้าได้ทันที สาหรับ การดาเนินการและการสาธิตการขายจะต้องกระทาในขอบเขต
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
4.3 ห้ามจาหน่ายปลีกในวันเจรจาธุรกิจ

8. เอกสารสิ่งพิมพ์
ผู้จัดงานไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความหรือสิ่งที่พิมพ์ผิดพลาดใดๆ ในสูจิบัตร
(Visitor Guide Book, Fair Directory CD-rom) หรือสื่อประชาสัมพันธ์ใดๆ ของงาน

5. เงื่อนไขการชาระเงิน
5.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องชาระเงินเต็มจานวนของค่าเข้าร่วมงานในวันที่กาหนด หากไม่
ชาระภายในกาหนด ผู้จัดงานมีสิทธิ์ที่จะถอดสิทธิ์การเข้าร่วมงาน
5.2 ไม่มีการคืนเงินที่ชาระมาแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
5.3 ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถครอบครองพื้นที่จัดแสดงได้ จนกว่าจะชาระเงินค่าเข้า
ร่วมงานครบจานวน
5.4 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม การปฏิวัติ
รัฐประหาร การนัดหยุดงาน ไฟไหม้ หรือเหตุการณ์ที่เทียบเท่า ซึ่งทาให้ต้องเลื่อน
หรือยกเลิกการจัดงานแสดงสินค้า จะไม่มีการคืนเงินค่าเข้าร่วมงานที่ผู้เข้าร่วมงานได้
จ่ายไปแล้ว

10. การให้การยกเว้น
ผู้จัดงานจะไม่มีการยกเว้น/ยกเลิกเงื่อนไข/กฎระเบียบ หรือสิทธิ์ต่างๆ ยกเว้นในกรณี
ที่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้อานวยการระดับบริหารการจัดงาน

6. ความประพฤติในการเข้าร่วมงาน
6.1 ระหว่างการจัดงานแสดงสินค้าผู้เข้าร่วมงานต้องรับผิดชอบในความประพฤติของ
พนักงานหรือตัวแทน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข/กฎระเบียบนี้ทุกประการ และต้อง
ไม่รบกวนความสงบ เรียบร้อยต่างๆ หรือกระทาการใดๆ ที่ผู้จัดงานเห็นว่าไม่
สอดคล้องกับระเบียบทั่วไปของการจัดงาน

9. การแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ
ผู้จัดงานอาจแก้ไขกฎระเบียบใดๆ เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
งานยินยอมที่จะรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่นี้

11. การรับผิด
11.1 ผู้เข้าร่วมงานไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้อง/เรียกร้องสิทธิ์จากผู้จัดงานในเรื่องความเสียหาย
การสูญหาย การตัดสินใจ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากความ
ผิดพลาดละเลย ที่ผู้เข้าร่วมงานหรือผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาต่อเป็นผู้กระทา
11.2 ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อความเสียหาย หรือ
สูญหาย ที่เกิดขึ้นกับบุคคล ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมงาน อันเกิด
จากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การเกิดการจราจล การโจรกรรม อัคคีภัย หรือภัย
ต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะป้องกันได้

