เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยาานยนต์ แลอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 (ครั้งที่ 8)
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท
ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) กำ�หนดจัดงานแสดงสินค้ายาน
ยนต์ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 (The 8TH Thailand Auto Part & Accessories 2018 : TAPA 2018) ระหว่างวันที่
5 - 8 เมษายน 2561 (วันเจราจาธุระกิจ : 5 - 7 เมษายน 2561, วันจำ�หน่ายปลีก : 8 เมษายน 2561) ณ อาคาร101-104 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค (BITEC) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนในการผลิตและ
ตลาดส่งออกสินค้ารวมทั้งธุรกิจบริการอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งที่มีคุณภาพในตลาดโลก
สำ�นักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเรียนให้ทราบว่างานแสดง สินค้า
ยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2559 (TAPA 2016) ที่ผ่านมาประสบความสำ�เร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็น ที่คาดหมายว่า
งาน TAPA 2018 จะเป็นเวทีการค้าระหว่างประเทศที่นำ�ผู้ซื้อจากต่างประเทศทั่วโลกมาพบกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยมากยิ่งขึ้น และเป็น
โอกาสอันดีที่ท่านสามารถใช้เวทีนี้ในการเจรจาการค้า ประซาสัมพันธ์บริษัท และเปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือบริการใหม่ๆ ของ
ท่าน โดยท่านจะไต้พบผู้ซื้อรายใหม่ๆ ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมยานยนต์
ในการนี้ สำ�นักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการธุรกิจต้านสินค้า ยานยนต์
ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมงาน TAPA 2018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
									
									

ขอแสดงความนับถือ

								
(นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)
							
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

The 7th Thailand Autoparts & Accessories 2016
Trade Days :
7-9 April, 2016
10.00 - 18.00 hrs.

Public Days :
10 April, 2016
10.00 - 18.00 hrs.

At Hall 101 - 104
BITEC Bangna
Bangkok, Thailand

ข้อมูลขทัอมู่วลไปทั่วไป
ชื่อโครงการ:
ระยะเวลา:
สถานที่:
ผูจัดงาน:
ผูรวมจัดงาน:
ผูสนับสนุนการจัดงาน:

วัตถุประสงค :

ประเภทสินคา:
ผูเขารวมงาน:
ผูเขาชมงาน:
ขอมูลพืน้ ฐาน
1. จำนวนผูเ ขารวมงาน
2. กลุม ประเทศทีเ่ ขารวมงาน
3. พืน้ ทีจ่ ดั แสดง
4. จำนวนผูเ ขาชมงาน
- วันเจรจาธุรกิจ
- วันจำหนายปลีก
5. กลุม ประเทศทีเ่ ขาชมงาน

(2)

งานแสดงสินคายานยนต ชิ้นสวน อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2561(TAPA2018)
2559 (TAPA 2016)
เมษายน
วันที่ 757 - 10
เมษายน2559
2558 (10.00-18.00 น.)
8 เมษายน
2561
วันเจรจาธุรกิจ : วันที่ 75 - 97 เมษายน
เมษายน
2558
เมษายน2559
2561
วันจำหนายปลีก : วันที่ 810
เมษายน2559
2558
10เมษายน
เมษายน
2561
อาคาร 101-104 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2507 8374-78 โทรสาร 0 2547 4282
สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ไทย (TAPMA)
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ เลขที่2. ตึกสิรินทร. (ตึกหลัง). ชั้น. M ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ. เขตสาทร กทม.
10120 โทรศัพท : (66) 02- 286-9166, (66) 02- 286-9167 แฟกซ : (66) 02- 286-9168, (66) 02- 286-9169
• สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต ไทย (TAIA)
• สมาคมผูประกอบการชิ้นสวนยานยนต
• สถาบันยานยนต
และอะไหลทดแทนไทย (TAPAA)
• สมาคมวิศวกรรมยานยนต ไทย
• สมาคมผูคาอะไหลวรจักร (WASA)
• สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพ ไทย (TDAI)
• สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย:
• สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย
- กลุมอุตสาหกรรมยานยนต
• สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
- กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนต
• สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
- กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
1. เพื่อพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของงานแสดงสินคาในอุตสาหกรรมยานยนต ชิ้นสวน อะไหลยานยนต
และอุปกรณตกแตง ในภูมิภาคเอเซีย
2. เพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกสินคาในอุตสาหกรรม
ยานยนต ชิ้นสวน อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตงที่มีคุณภาพในตลาดโลก
3. เพื่อสงเสริมการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมยานยนต ชิ้นสวน อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง และสราง
โอกาสในการสงออกใหแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
4. เพื่อเผยแพรใหประชาชนในประเทศทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินคาของผูประกอบการไทย และสรางทัศนคติ
การใชสินคาไทย
• Auto Parts & Components (OEM/REM)
• Vehicle
• Auto Accessories
• Repair, Maintenance & Services
• Petroleum/Lubricants/Maintenance Products
• IT & Management
• Tools/Dies & Machine
ประกอบดวยผูผลิต ผูสงออก ตัวแทนจำหนายสินคา ผูรับชวงการผลิต และผูประกอบธุรกิจใหบริการ
ในอุตสาหกรรมยานยนต ชิ้นสวน อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตงทั้งในและตางประเทศ
วันเจรจาธุรกิจ:
ผูผลิต ผูนำเขา ผูคาสง/คาปลีก และตัวแทนจัดซื้อในอุตสาหกรรมยานยนตจากในประเทศ
และตางประเทศ
วันจำหนายปลีก: นักธุรกิจและประชาชนทั�วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ
2557
ปีป 2559
576
497 บริษทั / 1031คู
876 คูหหาา

ไทย ไตหวัน อินเดีย จีน สิงคโปร เวียดนาม
มาเลเซีย ฟลปิ ปนส ฮองกง อิหราน ศรีลงั กา
ตุรกี ออสเตรเลีย และเกาหลี เปนตน
19,200 ตร.ม.
5,907 ราย
5,525
4,035 ราย
3,970
1,872 ราย
1,555
มาเลเซีย อินเดีย ปากีสถาน อียปิ ต ตุรกี ฟลปิ ปนส
จีน อินโดน�เซีย ญีป่ นุ ออสเตรเลีย อิหราน สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม สิงคโปร และไตหวัน เปนตน

2559 (คาดหมาย)
ปีป 2561(คาดหมาย)
400 บริษทั / 700 คูหา
ไทย ไตหวัน เวียดนาม ญีป่ นุ มาเลเซีย สิงคโปร
อินโดน�เซีย อิตาลี เยอรมน� ตะวันออกกลาง
อเมริกาใต รัสเซีย และจีน เปนตน
19,200 ตร.ม.
10,000 ราย
6,000 ราย
4,000 ราย
(เปาหมาย) อาเซียน เอเซียใต ญีป่ นุ ไตหวัน
ออสเตรเลีย แอฟริกา สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง
อเมริกาใต และรัสเซีย เปนตน
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ภาพสีดวย)
จำนวน 1 แผน (โปรดระบุชื่อบริษัทและรายละเอียดการติดตอ พรอมทั้งชื่องาน TAPA 2016 บน
จำนวน 1 แผน (โปรดระบุชื่อบริษัทและรายละเอียดการติดตอ พรอมทั้งชื่องาน TAPA 2016 บน CD ดวย)
4. ขั้นตอนการรับสมัคร:
4.1 ผูสมัครที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 ตองยื่นใบสมัครพรอม
4. ขั้นตอนการรับสมัคร: เอกสารประกอบตามข
4.1 ผูสมัครที่ผานการพิ
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4.2 ผูจัดงานจะพิจารณาคุณสมบัติของผูเขารวมงาน และการจัดสรรคูหาสำหรับผูเขาร2561
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4.3 กรณ�ที่ผูสมัครไดรับการคัดเลือกใหเขารวมงานแลวไมสามารถเขารวมงานไดจะโดยเหตุใดก็ดี ผูสมัครตอง
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สิ้น รวมถึง
การพิจารณาตัดสิทธิ์การเขารวมงาน/กิจกรรมของกรมฯ ตามที่เห็นสมควรในโอกาสตอไป
การพิจารณาตัดสิทธิ์การเขารวมงาน/กิจกรรมของกรมฯ ตามที่เห็นสมควรในโอกาสตอไป
5. วิธีการสมัคร/กำหนดชำระเงิน:
5. วิธีการสมัคร/กำหนดชำระเงิ
: องสมัครผานสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต (TAPMA)
ผูสมัคนรจะต
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วบรวมใบสมั
งใหกรมฯ ตอไป �ง
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* สมัครและชำระคาเขารวมงาน 100% ภายในวันที่ 15
2559
31 มกราคม 2561
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รายละเอียดการเข้าร่วมงาน
6. การคัดเลือกและจัดสรรตำแหนงคูหา:
6.1 ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรคูหาใหแกผูสมัครทุกราย และถือเปนเด็ดขาด
6.2 หลักเกณฑการจัดสรรคูหา ตัดสินจากกลุมประเภทสินคา/ธุรกิจ จำนวนคูหาที่จอง
วันที่ชำระเงินคาเขารวมงาน ประวัติการใหความรวมมือในการเขารวมงาน/กิจกรรมที่ผานมา เปนตน
6.3 ผูสมัครไมสามารถทำการถายโอน/จำหนาย/ขายตอ สิทธิ์ที่ไดรับการจัดสรรคูหาทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับผูอื่น หากมีการดำเนินการดังกลาวผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์การเขารวมงานครั้งตอไป
6.4 ผูสมัครจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลของงานที่ระบุในคูมือผูเขารวมงานทุกประการ
7. ประโยชนที่ผูเขารวมงานจะไดรับ:
7.1 เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและสินคาของบริษัทใน Website เกี่ยวกับงานหรือสื่ออื่นๆ ของงาน
7.2 สิทธิ์ในการเผยแพรรายชื่อ/ขอมูลของบริษัท ใน Fair Catalogue ของงาน
7.3 โอกาสในการพบปะกับลูกคารายเดิมและรายใหม
7.4 โอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑใหมสูตลาด
7.5 โอกาสในการติดตอและสังเกตการณสภาวะตลาดและคูแขง
8. ติดตอ:
กลุมงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก สำนักพัฒนาการคาและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท : 0 2507 8374-78 โทรสาร : 0 2547 4282
อีเมล : autopart@ditp.go.th, tapa@ditp.go.th
เว็บไซต : www.thailandautopartsfair.com, www.thaitradefair.com
สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย (TAPMA)
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ เลขที่2. ตึกสิรินทร. (ตึกหลัง). ชั้น. M ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ.
เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท : 0 2286 9166, 0 2286 9167 แฟกซ : 0 2286 9168, 0 2286 9169
อีเมล : tapma@thaiautoparts.or.th เว็บไซต : www.thaiautoparts.or.th
สมาคมผูประกอบการชิ้นสวนยานยนต และ อะไหลทดแทนไทย (TAPAA)
228 ถนนวรจักร แขวงบานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท : 0 2621 2020 โทรสาร : 0 2621 2021
อีเมล : info@tapaa.or.th,
info@tapaa.or.th contacttapaa@gmail.com
เว็บไซต : www.tapaa.or.thเว็บไซต์ : www.tapaa.or.th
สมาคมผูคาอะไหลวรจักร
222 อาคารศรีวรจักร หองเอส 25 ชั้น 2 ถนนหลวง แขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ
10100 โทรศัพท : 0 2221 3825 โทรสาร : 0 2221 3821
อีเมล : nongsally@gmail.com, chinakanon@hotmail.com
สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (MIDI) ชั้น 3 (หอง 307) 86/6 ซอยตรีมิตร ถ. พระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101101 โทรศัพท : 0 2713 6540-1
6541 โทรสาร
โทรสาร: 0: 02713
27136542
6542
อีเมล : info.thaisubcon@gmail.com,
thanika.thaisubcon@gmail.com
thaisubcon@gmail.com
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APPLICATION
FROM
APPLICATION FORM
(โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)

1. Company Name:
2. Address:
District:
Province:
Phone Number:
Ext:
Fax:
Website:
3. Contact Person 1: (Mr. / Mrs. / Ms.)
Position:
Mobile Phone:
E-mail:
4. Contact Person 2: (Mr. /Mrs. / Ms.)
Position:
Mobile Phone:
E-mail:
5. Type of Company:
Manufacturer
Exporter
Importer
Wholesaler / Distributor
Others (please specify)
6. You are member of: DITP (Exporter List No. )
Association (please specify)
Others (please specify)
7. Previous experience in TAPA 2016:
Yes
No
8. Apply Booth:
Options of Participation
Price(Baht)
(3m.(3x 3m.)
UnitUnitPrice
m.x 3m.) Number of Unit(s)
Raw Space (At least 2 units)
15,000
18,000
Raw Space with Standard Booth Package
23,000
28,000
Total Amount
1. อัตราพิเศษเฉพาะป TAPA2018
TAPA 2016 เทานั้น
2. หากผูเขารวมงานกอสรางคูหาเองตองจองพื้นที่เปลาตั้งแต 2 คูหาขึ้นไป
9. แหลงผลิตของสินคา/บริการ ของบริษัทที่นำมาจัดแสดงในงาน TAPA
2016
TAPA2018
ผลิตในประเทศไทย
สินคานำเขาจากประเทศ (โปรดระบุ )
ทั้ง 2 กรณ� (ผลิตในไทย
% นำเขา
%)
10. เอกสารประกอบการสมัครเขารวมงาน
ใบสมัคร พรอม Fair Directory Entry Form
สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในประเทศไทย
แคตตาล็อก โบรชัวร หรือรูปถายผลงานที่จะนำมาจัดแสดงภายในงาน
Art Work ที่ใชลงโฆษณาเผยแพรใน Fair Catalogue
แบบฟอรมยืนยันรับทราบกฎระเบียบที่สำคัญในการเขารวมงานแสดงสินคา TAPA
2016
TAPA2018
หมายเหตุ:
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Amount (Baht)
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APPLICATION FROM
11. เจาหนาที่ประสานงาน :
ชื่อ-สกุล
โทรศัพทมือถือ
โทรศัพท

ตำแหนง
E-mail
โทรสาร

ขาพเจาอานและเขาใจเงื่อนไขและระเบียบในการเขารวมงานแลว ขอรับรองวา
1) ขอมูลที่แจงในใบสมัครเปนขอมูลที่ถูกตองและไดแนบหลักฐานที่ถูกตองมาประกอบการพิจารณาการเขารวมโครงการแสดงสินคาดังกลาว
2) สินคาที่นำไปจัดแสดงในงานแสดงสินคาเปนสินคาที่ถูกตองตามที่แจงไวตอกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดแก ประเภท ชนิด
คุณภาพ มาตรฐาน ชื่อที่ใชในทางการคา ตราเครื่องหมายการคา ถิ�นกำเนิดและไมเปนสินคาที่ละเมิดทรัพยสินปญญาของผูใดหรือ
เปนสินคาที่ผิดกฎหมาย
3) หากขอเท็จจริงที่ใหไวดังกลาวไมเปนความจริงแมแตสวนหนึ�งสวนใด ขาพเจายินยอมใหกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศดำเนินการ
ตามกฎหมาย/ชดใชคาเสียหายและ/หรือปฎิบัติตามที่กรมฯ หรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายเห็นสมควรโดยทันที
ลงชื่อ
(
ตำแหนง
วันที่ยื่นใบสมัคร

ประทับตราบริษัท

สำหรับเจาหนาที่ วันที่รับ

(6)

/

/

เวลา

ลงชื่อ

)

The 7th Thailand Autoparts & Accessories 2016
Trade Days :
7-9 April, 2016
10.00 - 18.00 hrs.

Public Days :
10 April, 2016
10.00 - 18.00 hrs.

At Hall 101 - 104
BITEC Bangna
Bangkok, Thailand

FAIR DIRECTORY ENTRY FORM

FAIR DIRECTORY ENTRY FORM
1. Company Name:
2. Type of Business /Product Zone (Please choose ONLY ONE main for booth allocation: for example 2.1 Auto Accessories)
2.1 Auto Parts & Components (OEM/REM)
2.5 Vehicle
2.2 Auto Accessories
2.6 Repair, Maintenance & Services
2.3 Petroleum / Lubricants / Maintenance Product
2.7 IT & Management
2.4 Tools / Dies & Machine
3. Brand Name:
4. Product Highlight (Please choose ONLY ONE)
5. Product/Service Description - Reason to buy: (Maximum 50 words)

6. Exhibition Profile: (You may choose more than one)
6.1 Auto Parts & Components (OEM/REM)
Batteries
Body Parts
Brakes/Clutches/Suspensions/
Shock Absorbers/Cables/Transmission
Cooling Fan/Cooling Systems/Radiators
Electric/Electronic System
Engines
Exhaust and Fuel Systems Components
Fasteners/Springs/Bearings
Plastic Parts
Rubber Parts
Steering Wheels
Tires
Other (Please Specify)
6.2 Auto Accessories
Aluminums Alloy Wheels
Bodywork Equipment & Accessories
Car Audio
Equipment for Vehicle
Interior Equipment & Accessories
Lighting/Signaling
Other (Please Specify)
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6.3 Petroleum/Lubricants/Maintenance Product
Air Fresheners
Car Cleaning
Lubricants
Other (Please Specify)
6.4 Tools/Dies & Machines
Castin
Testing
Forging
Jigs & Metal Forming
Moulds & Dies
Sharpening/Polishing Machine
Stamping
Other (Please Specify)
6.5 Vehicle
Agricultural Trucks & Tractors
Commercial Cars/Pickup
Motorcycle/Tuk - Tuk
Passenger Cars
Other (Please Specify)
6.6 Repair, Maintenance & Service
Bodywork Repair & Painting
Car wash & Car Care Service
Other (Please Specify)
6.7 IT & Management
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TRADE SHOW ON INTERNET ENTRY FORM

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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Product/Services:
No.1 Name: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descriotion: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Product/Services:
No.2 Name: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descriotion: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Product/Services:
No.3 Name: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descriotion: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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: 02 507 7842-3
E-mail: tradeshow@ditp.go.th
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The 7th Thailand Autoparts & Accessories 2016
Trade Days :
7-9 April, 2016
10.00 - 18.00 hrs.

Public Days :
10 April, 2016
10.00 - 18.00 hrs.

At Hall 101 - 104
BITEC Bangna
Bangkok, Thailand

กฎระเบียบที่สำคัญในการเขารวมงานแสดงสินคา TAPA 2016

กฎระเบียบที่สำ�คัญในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า TAPA 2018
1) ผูจัดงานไมอนุญาตใหมีบุคคล/นิติบุคคลอื่นใดที่ไมไดสมัครเขารวมงานกับผูจัดงานโดยตรงมาจัดแสดงหรือจำหนายสินคาในพื้นที่ของ
ผูเขารวมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน
2) ผูเขารวมงานไมสามารถโอนสิทธิ์ในการเขารวมงานและพื้นที่ทั้งหมดหรือบางสวนที่ไดรับการจัดสรร ใหผูอื่นตลอดระยะเวลาการจัดงาน
3) สินคาที่จัดแสดงตองเปนประเภทสินคาที่ระบุในใบสมัครของผูเขารวมงานไดแก ประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน ชื่อที่ใชในทางการคา
ตราเครื่องหมายการคา ถิ�นกำเนิดและไมเปนสินคาที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูใดหรือเปนสินคาที่ผิดกฎหมาย เปนตน
หากผูเขารวมงานนำสินคาที่ไมตรงตามที่ระบุและไมเกี่ยวของมาจัดแสดงหรือจำหนาย ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะนำสินคาดังกลาว
ออกจากอาคารแสดงสินคาไดทันที และจะสงผลตอการสมัครเขารวมงานในครั้งตอไป
4) ผูเขารวมงานจะตองแสดงขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพสินคาหรือบริการที่นำมาจำหนายหรือจัดแสดงใหครบถวนถูกตอง
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
5) ผูเขารวมงานสามารถจัดวางสินคาภายในคูหาของตนเองเทานั้น หามวางสินคาล้ำเกินจากพื้นที่คูหาตนเองและกีดขวางทางเดิน
2561
6) หามผูเขารวมงานจำหนายปลีกใน วันเจรจาธุรกิจ ระหว่
ระหวางวันที่ 5-7
7-9 เมษายน 2559
7) ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะตักเตือน หรือขอยกเลิกการกระทำใดๆ ที่กอใหเกิดเสียงรบกวนผูเขารวมงานรายอื่นๆ
8) กรณ�ที่ผูเขารวมงานจัดแสดงอุปกรณหรือสวนตกแตงที่อาจเปนเชื้อเพลิง หรือวัสดุไวไฟอื่นๆ จะตองดูแลความเรียบรอยกอนงานเลิกทุกวัน
9) กรณ�ผูเขารวมงานกอสรางคูหาไมตรงตามแบบแปลนของการกอสราง เชน กอสรางผิดรูปแบบขนาด หรือใชวัสดุผิดประเภทจากรูปแบบของ
การกอสรางที่สงมาใหบริษัทผูรับเหมากอสราง (บริษัทที่ไดรับเลือกเปนทางการจากผูจัดงาน) อนุมัติแลวนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ
ผูเขารวมงานจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไมมีขอโตแยง
10) ผูจัดงานจะไมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายกรณ�ใดๆ ตอความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล ทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนของ
ผูเขารวมงาน อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การเกิดจลาจล การโจรกรรม อัคคีภัย หรือภัยตางๆ ซึ�งไมอยูในวิสัยที่จะปองกันได
11) กรณ�ผูเขารวมงานไมนำสินคา/อุปกรณตกแตงคูหาออกจากพื้นที่ตามเวลาที่กำหนดไว หากเกิดความเสียหาย หรือสูญหายไมวากรณ�ใดๆ
ผูเขารวมงานตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายในการรื้อถอนลาชา ซึ�งผูจัดงานจะไมรับผิดชอบในกรณ�ใดๆ ทั้งสิ้น
ขาพเจา
ตำแหนง
บริษัท (ภาษาอังกฤษ)
เบอรโทรศัพท
โทรสาร
ไดรับทราบกฎและระเบียบที่สำคัญระหวางการเขารวมงานขางตนแลวและยินดีปฏิบัติตามกฏเกณฑที่กำหนดไว

ประทับตราบริษัท

ลงชื่อ
(
ตำแหนง
วันที่ยื่นใบสมัคร

หมายเหตุ: โปรดกรอกขอมูลและลงนามพรอมประทับตราบริษัท สงกลับมาทางโทรสาร 02 547 4282 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
2559
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The 7th Thailand Autoparts & Accessories 2016
Trade Days :
7-9 April, 2016
10.00 - 18.00 hrs.

Public Days :
10 April, 2016
10.00 - 18.00 hrs.

At Hall 101 - 104
BITEC Bangna
Bangkok, Thailand

กฎระเบี
ำคัญในการเข
รวมงานแสดงสินนคค้าาTAPA
กฎระเบียบที
่สำ�คัยบทีญ่สในการเข้
าร่วามงานแสดงสิ
TAPA20162018
1. กฎระเบียบทั่วไป
1.1 ใบสมัครเขารวมงานจะเปลี่ยนเปนสัญญาการเขารวมงานเมื่อผูสมัครไ
ดรับคัดเลือกใหเขารวมงาน โดยไดรับการจัดสรรคูหาจากผูจัดงาน
และไดชำระคาเขารวมงานครบเต็มจำนวนแลว
1.2 การไมปฏิบัติตามสัญญาจะเปนผลตอผูเขารวมงานในการเขารวมงาน
ครั้งน�้หรือในอนาคต ทั้งน�้ผูเขารวมงานจะตองรับผิดชอบคาเขารวม
งานในสัญญาที่เกี่ยวของ
1.3 ผูเขารวมงานตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ไดแจงไวน�้หรือ
ดวยวิธีใดก็ตาม รวมทั้งกฎระเบียบเพิ�มเติมที่แจงโดยผูจัดงาน เชน ใน
คูมือผูเขารวมงาน

2. การสมัครเขารวมงานและคุณสมบัติของผูเขารวมงาน

2.1 การสมัครเขารวมงานและการคัดเลือกผูเขารวมงานจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผูจัดงานไดรับการชำระเงินคาเขารวมงาน และใบสมัครที่สมบูรณ
พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ผูจัดงานตองการ ทั้งน�้ผูจัดงานจะแจง
ผลการเขารวมงานใหทานทราบเปนลายลักษณอักษร
2.2 ผูเขารวมงานจะตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
และไมมีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ

3. สิทธิ์การเขารวมงานและจัดสรรพื้นที่
3.1 ผูเขารวมงานไมสามารถโอนสิทธิ์ในการเขารวมงานและพื้นที่ทั้งหมด
หรือบางสวนที่ ไดรับการจัดสรรใหผูอื่นไดตลอดระยะเวลาการจัดงาน
3.2 ผูจัดงานไมอนุญาตใหมีนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่ไมไดสมัครเขารวม
งานมาจัดแสดงในพื้นที่เดียวกับของผูเขารวมงานเปนอันขาด
3.3 ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรคูหา โดยจะตัดสินจากประเภท/
คุณภาพสินคา วันที่สมัครเขารวมงานและการชำระเงิน จำนวน คูหา
ความรวมมือในกิจกรรมของกรมฯที่ผานมา อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน ที่ตั้ง หรือขนาดคูหา หรืออื่นๆ ตามความ
เหมาะสม ทัง้ น�ผ้ เู ขารวมงานไมสามารถเรียกคาทดแทนจากผูจ ดั งานได
3.4 กรณ�ที่ผูไดรับคัดเลือกแลวไมสามารถเขารวมงานได ผูสมัครยินยอม
สละเงินที่ไดชำระแลวสมทบเปนคาใชจายโครงการ และผูจัดงานอาจ
ตัดสิทธิ์การเขารวมงานในครั้งตอไป

4. กฎระเบียบการจำหนายสินคา
4.1 ผูเขารวมงานสามารถจำหนายสินคาไดภายในคูหาของตนเองเทานั้น
4.2 สินคาที่จัดแสดงตองเปนสินคาที่ปรากฏในเอกสารการสมัครเทานั้น
ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะนำสินคาจัดแสดงที่ ไมเกี่ยวของกับงานแสดง
สินคาน�้ออกจากอาคารแสดงสินคาไดทันที สำหรับการดำเนินการ และ
การสาธิตการขายจะตองกระทำในขอบเขตมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
4.3 หามจำหนายปลีกในวันเจรจาธุรกิจ

5. เงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 ผูเ ขารวมงานตองชำระเงินเต็มจำนวนของคาเขารวมงานในวันทีก่ ำหนด
หากไมชำระภายในกำหนด ผูจ ดั งานมีสทิ ธิท์ จ่ี ะถอดสิทธิก์ ารเขารวมงาน
ไมมีการคืนเงินที่ชำระมาแลวไมวากรณ�ใดๆ ก็ตาม
5.2 ผูเขารวมงานไมสามารถครอบครองพื้นที่จัดแสดงไดจนกวาจะชำระ
เงินคาเขารวมงานครบจำนวน
5.3 ในกรณ�ทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั ที่ไมสามารถควบคุมได เชน สงคราม การปฏิวตั ิ
รัฐประหาร การนัดหยุดงาน ไฟไหม หรือเหตุการณที่เทียบเทา ซึ�ง
ทำใหตองเลื่อนหรือยกเลิก การจัดงานแสดงสินคา จะไมมีการคืนเงิน
คาเขารวมงานที่ผูเขารวมงานไดจายไปแลว

6. ความประพฤติในการเขารวมงาน
6.1 ระหวางการจัดงานแสดงสินคาผูเขารวมงานตองรับผิดชอบในความ
ประพฤติของพนักงานหรือตัวแทนและตองปฏิบัติตามเงื่อนไข/กฎ
ระเบียบน�้ทุกประการและตองไมรบกวนความสงบเรียบรอยตางๆ หรือ
กระทำการใดๆทีผ่ จู ดั งานเห็นวาไมสอดคลองกับระเบียบทัว� ไปของการจัดงาน
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6.2 บริษัทผูเขารวมงานตองสามารถดำเนินธุรกิจภายในคูหาของตนตลอด
เวลาที่งานแสดงสินคาเปดทำการ
6.3 ผูเขารวมงานควรใสใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ กฎระเบียบที่เขียนไว
ในคูมือผูเขารวมงาน หรือที่ไดแจงไวโดยวิธีใดๆ
6.4 ไมอนุญาตใหผูเขารวมงานแจกเอกสารเผยแพรสิ�งพิมพนอกคูหาของ
ตนเอง

7. การกอสราง / ตกแตงคูหา / การขนยายสิ่งของ

7.1 ผูเขารวมงานสามารถเลือกที่จะใชคูหามาตรฐานที่กอสรางโดยผูรับ
เหมากอสรางที่ไดรับเลือกเปนทางการจากผูจัดงาน หรือออกแบบ
กอสรางตกแตงคูหาเองได (กรณ�จองพื้นที่เปลา 2 คูหาขึ้นไป) ทั้งน�้
ตองมีการปูพื้นและสรางผนังคูหาใหเรียบรอย
7.2 ผูเขารวมงานไมสามารถตอเติมหรือกอสรางตกแตงใหสูงกวาความสูง
ของคูหาหากไมไดรับความยินยอมจากผูจัดงาน สำหรับผูที่กอสราง
คูหาเอง คูหาตองมีความสูงไมเกินที่กำหนดไวในคูมือผูเขารวมงาน
7.3 ผูเขารวมงานไมไดรับอนุญาตใหตอกตะปู เจาะ ทำลายผนังคูหา พื้น
หรือสิ�งของใดๆ ที่เปนของผูรับเหมากอสรางคูหาที่ไดรับเลือกเปนทาง
การจากผูจัดงาน
7.4 หามผูเขารวมงานวางสินคา/สิ�งของนอกคูหาของตนลุกล้ำทางเดิน
สาธารณะ/คูหาขางเคียง หรือในที่ที่ขัดขวางถังดับเพลิง ประตูทางออก
ฉุกเฉิน หรือกลองควบคุมการจายไฟ
7.5 หามผูเขารวมงานใชเพดานของอาคาร
7.6 ผูเขา รวมงานตองไดร ับอนุญาตจากผูจัดงานเปนพิเศษกอนหาก
ตองการขนสินคา/สิ�งของเขา-ออก นอกเหน�อจากชวงเวลาที่อนุญาต
ใหขนถายสินคาได ทั้งน�้ฝายผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
อนุญาต
7.7 หากผูเขารวมงานมีของหนักหรือชิ้นใหญที่เคลื่อนยายลำบาก ขอให
แจงผูจัดงานลวงหนาเพื่อที่จะไดเตรียมทางเพื่อใชขนยายตอไป
7.8 หากไมไดรับอนุญาตจากผูจัดงานและเจาหนาที่ดานไฟของอาคาร
แสดงสินคา ผูเขารวมงานไมสามารถใชเปลวไฟ แกส หรือของที่อาจ
ติดไฟไดในบริเวณอาคาร
7.9 ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนยายหรือเก็บของที่ผูเขารวมงานทิ้งไวใน
คูหาหลังจบงาน โดยคาใชจายในการเคลื่อนยายจะตกเปนของผูเขา
รวมงาน ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะเก็บของนั้นไวจนกวาจะไดรับเงินคาขน
ยายของ

8. เอกสารสิ่งพิมพ
ผูจัดงานไมขอรับผิดชอบตอขอความหรือสิ�งที่พิมพผิดพลาดใดๆ ใน
สูจบิ ตั ร (Fair Guide, Fair Directory) หรือสือ่ ประชาสัมพันธใดๆของงาน

9. การแกไขกฎระเบียบตาง ๆ

ผูจัดงานอาจแกไขกฎระเบียบใดๆ เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่หลีกเลี่ยงไมได
ทั้งน�้ผูเขารวมงาน ยินยอมที่จะรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหมน�้

10. การใหการยกเวน

ผูจัดงานจะไมมีการยกเวน/ยกเลิกเงื่อนไข/กฎระเบียบ หรือสิทธิ์ตางๆ
ยกเวนในกรณ�ที่มีการเขียนเปนลายลักษณอักษรโดยผูอำนวยการระดับ
บริหารการจัดงาน

11. การรับผิด
11.1 ผูเ ขารวมงานไมมสี ทิ ธิฟ์ อ งรอง/เรียกรองสิทธิจ์ ากผูจ ดั งานในเรือ่ งความ
เสียหาย การสูญหาย การตัดสินใจ คาใชจาย ตนทุน หรือคา
ธรรมเน�ยมที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดละเลยที่ผูเขารวมงาน หรือ
ผูรับเหมา หรือผูรับเหมาตอเปนผูกระทำ
ตอความ
11.2 ผูจัดงานจะไมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายไมวากรณ�ใดๆ
เสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล ทรัพยสินหรือสิทธิประโยชน
ของผูเขารวมงาน อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การเกิดการ
จลาจล การโจรกรรม อัคคีภยั หรือภัยตางๆ ซึง� ไมอยูใ นวิสยั ทีจ่ ะปองกันได

