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เรื่อง     ขอเชิญชวนสมัครเขารวมงานแสดงสินคาชิ้นสวน อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2563 (ครั้งที่ 9) 
เรียน     กรรมการผูจัดการบริษัท

 ดวยกรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ รวมกับสมาคมผูผลติช้ินสวนยานยนตไทย (TAPMA) สมาคมผูประกอบการช้ินสวนยานยนต 
และอะไหลทดแทนไทย (TAPAA) สมาคมผูคาอะไหลวรจกัร (WASA) และสมาคมสงเสรมิการรบัชวงการผลติไทย (THAI SUBCON) กําหนดจดั 
งานแสดงสนิคาชิน้สวน อะไหลยานยนต และอปุกรณตกแตง 2563 (The 9th Thailand International Auto Parts & Accessories 
Show 2020 : TAPA 2020) ระหวางวนัที ่2 - 5 เมษายน 2563 (วนัเจราจาธรุกิจ : 2 - 4 เมษายน 2563, วนัจาํหนายปลีก : 5 เมษายน 
2563) ณ อาคาร 101-104 ศนูยนทิรรศการและการประชมุไบเทค (BITEC) เพือ่สนบัสนนุนโยบายของรฐับาล ท่ีตองการผลกัดนัสงเสริม
ใหประเทศไทยเปนศนูยกลางอาเซยีนในการผลติและตลาดสงออกสินคารวมทัง้ธุรกิจบรกิารอตุสาหกรรมช้ินสวนอะไหลยานยนตและ 
อุปกรณตกแตงที่มีคุณภาพในตลาดโลก

 สาํนักสงเสรมิการคาสนิคาเกษตรและอตุสาหกรรม กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ ขอเรยีนใหทราบวางานแสดงสนิคาชิน้สวน 
อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2561 (TAPA 2018) ท่ีผานมาประสบความสาํเรจ็อยางดยีิง่ ซึง่เปนท่ีคาดหมายวางาน TAPA 2020 
จะเปนเวทีการคาระหวางประเทศที่นําผู ซื้อจากตางประเทศท่ัวโลกมาพบกับผู ผลิตและผู ส งออกของไทยมากยิ่งขึ้นและ 
เปนโอกาสอนัดทีีท่านสามารถใชเวทนีีใ้นการเจรจาการคา ประชาสมัพนัธบรษัิท และเปดตวัสนิคา เทคโนโลย ีนวตักรรม หรอื บรกิารใหม ๆ  
ของทาน โดยทานจะไดพบผูซื้อรายใหมๆ ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมยานยนต

 ในการนี ้สาํนกัสงเสริมการคาสนิคาเกษตรและอตุสาหกรรม ขอเรยีนเชญิทานผูประกอบการธรุกจิดานสนิคาช้ินสวน อะไหลยานยนต 
อปุกรณตกแตง และธรุกจิบริการท่ีเกีย่วของ สมัครเขารวมงาน TAPA 2020 ตัง้แตบดันีจ้นถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2563

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

              ขอแสดงความนับถือ

           ( นางสาวณัฐิยา สุจินดา )    

     ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
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ชื่อโครงการ:   งานแสดงสินคาชิ้นสวน อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2563 (TAPA 2020)
ระยะเวลา:   วันที่ 2 – 5 เมษายน 2563 
วันเจรจาธุรกิจ:  วันที่ 2 – 4 เมษายน 2563 (10.00-18.00 น.)
วันจําหนายปลีก:  วันที่ 5 เมษายน 2563 (10.00-16.00 น.)
สถานที่:    อาคาร 101-104 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
ผูจัดงาน:   กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
ผูรวมจัดงาน:   สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย (TAPMA)
ผูสนับสนุนการจัดงาน:  • สมาคมผูประกอบการชิ้นสวนยานยนต
     และอะไหลทดแทนไทย (TAPAA)
   • สมาคมผูคาอะไหลวรจักร (WASA)
   • สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย:
   - กลุมอุตสาหกรรมยานยนต
   - กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนต
   - กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
ประเภทสินคา:   • Auto Parts & Components (OEM/REM)  • Vehicle
   • Auto Accessories     • Repair, Maintenance & Services
   • Petroleum/Lubricants/Maintenance Products  • IT & Management
   • Tools/Dies & Machine
ผูเขารวมงาน:   ประกอบดวยผูผลิต ผูสงออก ตัวแทนจําหนายสินคา ผูรับชวงการผลิต และผูประกอบธุรกิจใหบริการ
   ในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตงทั้งในและตางประเทศ
ผูเขาชมงาน:   วันเจรจาธุรกิจ: ผู ผลิต ผู นําเข า ผู ค าส ง/ค าปลีก และตัวแทนจัดซื้อในอุตสาหกรรมยานยนต
   จากในประเทศและตางประเทศ
   วันจําหนายปลีก: นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ

 

1. จํานวนผูเขารวมงาน  
2. กลุมประเทศที่เขารวมงาน  
 
 
3. พื้นที่จัดแสดงงาน 
4. จํานวนผูเขาชมงาน

    -วันเจรจาธุรกิจ

    -วันจําหนายปลีก

 
  
  

5. กลุมประเทศที่เขาชมงาน  
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ขอมูลทั่วไป

• สมาคมสงเสรมิการรบัชวงการผลติไทย (THAI SUBCON)
• สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย (TAIA)
• สถาบันยานยนต
• สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย
• สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย (TDAI)
• สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
• สาํนกังานสงเสรมิการจดัประชุมและนทิรรศการ (TCEB)

ขอมูลพื้นฐาน ป 2561 ป 2563 (คาดหมาย)
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รายละเอียดการเขารวมงาน

1. อัตราคาเขารวมงาน:  พื้นที่เปลาราคา 18,000 บาท / คูหา {ขนาด 1 คูหา = 9 ตารางเมตร (3 x 3 เมตร)}
   หมายเหตุ: 
                1) คูหามาตรฐานดําเนินการโดยบริษัทผูรับเหมาอยางเปนทางการของผูจัดงาน
                    ประกอบดวย
                    - ผนังโครงสราง จํานวน 2-3 ดาน
                    - ปายพรอมชื่อบริษัทและหมายเลขคูหา 1 ชุด
                    - ปูพรมอัดสีเรียบ
                     - เฟอรนิเจอร ประกอบดวย โตะ 1 ตัว, เกาอ้ี 2 ตัว, ตูเก็บของ 1 ตู, ถังขยะ 1 ใบ และชั้นวางสินคา 3 ชั้น
                    - อุปกรณไฟฟา ประกอบดวย สปอรตไลท 100 วัตต 3 ดวง และปลั๊กไฟ 5 แอมป 1 ชุด
                    * ทั้งนี้ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
    2) คาคูหามาตรฐานชําระโดยตรงกับผูรับเหมาอยางเปนทางการของผูจัดงาน
    3) กรณีกอสรางคูหาเองตองจองขั้นตํ่า 2 คูหาขึ้นไป
2. คุณสมบัติผูเขารวมงาน:  2.1 เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
   2.2 เปนผูผลติ/สงออกสนิคาและ/หรอืบรกิารในประเทศไทยหรอืเปนตัวแทนจาํหนายสนิคาหรอืใหบรกิารธรุกจิใน
        ประเทศไทย เทานัน้
   2.3 สินคาที่ผลิตตองใชเครื่องหมายการคาของไทย และไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทย
   2.4 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งนําเขาและจําหนายสินคาจากตางประเทศ ใหชําระคาเขารวมงาน     
          ในอัตราตางประเทศ
3. เอกสารประกอบ  3.1 ใบสมัครฉบับจริง และแบบฟอรม Fair Directory Entry Form
    การรับสมัคร:  3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไมเกิน 6 เดือน)
   3.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในประเทศไทย (ถามี)
   3.4 แคตตาล็อก โบรชัวร สินคาหรือรูปถายสินคาของบริษัท ที่จะนํามาจัดแสดงภายในงาน
   3.5 Art Work เพื่อจัดทํา Fair Catalogue ต องเป นภาษาอังกฤษ ขนาด 5.75 x 8.25นิ้ ว  (แนวตั้ ง ) 
                                      ซึ่งโปรแกรมที่ใชสําหรับแยกสีได คือ โปรแกรม Page Maker, Illustrator หรือ Photoshop ในกรณีที่ใชโปรแกรม 
                    Photoshop ตองกาํหนดคา Resolution ของงานอยางนอย 300 dpi และ file ตอง save มาดวยนามสกลุ Ai หรือ jpeg เทานัน้  
        (โปรดระบชุือ่บรษิทัและรายละเอยีดการตดิตอ พรอมทัง้ชือ่งาน TAPA 2020 ดวย)
                                      *หากเอกสารไมครบถวนจะไมไดรบัการพจิารณา

4. ขั้นตอนการรับสมัคร:  4.1 ผูสมคัรท่ีผานการพจิารณาคณุสมบตัเิบือ้งตนและมคีณุสมบตัคิรบถวนตามขอ 2  ตองยืน่ใบสมคัรพรอมเอกสารประกอบ
        ตามขอ 3 และชําระเงิน 100% ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
   4.2 ผูจัดงานจะพิจารณาคุณสมบัติของผูเขารวมงานและการจัดสรรคูหาสําหรับผูเขารวมงานทั้งนี้มติของผูจัดงาน
        ถือเปนขอยุติสิ้นสุด
   4.3 กรณีที่ผูสมัครไดรับการคัดเลือกใหเขารวมงานแลวไมสามารถเขารวมงานไดจะโดยเหตุใดก็ดี ผูสมัครตองยินยอม
      ใหเงินที่ชําระมาแลวสมทบเปนคาใชจายของโครงการ โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งส้ิน รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์
        การเขารวมงาน/กิจกรรมของกรมฯ ตามทีเ่หน็สมควรในโอกาสตอไป
5. วิธีการสมัคร/  ผูสมัครจะตองสมัครผานสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต (TAPMA) หรือ 
    กําหนดชําระเงิน:  สมาคมผูประกอบชิ้นสวนยานยนต และอะไหลทดแทนไทย (TAPAA) หรือ 
   สมาคมผูคาอะไหลวรจักร (WASA) หรือ 
   สมาคมสงเสริการรับชวงการผลิตไทย (THAI SUBCON)
   สมาคมใดสมาคมหนึ่ง โดยสมาคมทั้ง 4 สมาคม จะเปนผูรวบรวมใบสมัครสงใหกรมฯ ตอไป
   * สมัครและชําระคาเขารวมงาน 100% ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
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รายละเอียดการเขารวมงาน

6. การคัดเลือกและจัดสรรตําแหนงคูหา:
   6.1 ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรคูหาใหแกผูสมัครทุกราย และถือเปนเด็ดขาด
   6.2 หลักเกณฑการจัดสรรคูหา ตัดสินจากกลุมประเภทสินคา/ธุรกิจ จํานวนคูหาที่จอง วันที่ชําระเงินคาเขารวมงาน
        ประวัติการใหความรวมมือในการเขารวมงาน/กิจกรรมที่ผานมา เปนตน
   6.3 ผูสมัครไมสามารถทําการถายโอน/จําหนาย/ขายตอ สิทธ์ิที่ไดรับการจัดสรรคูหาทั้งหมดหรือบางสวนใหกับผูอื่น
        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:   กลุมงานสินคาอุตสาหกรรม สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
   กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
   โทรศัพท: 0 2507 8374-78 โทรสาร: 0 2547 4282
   อีเมล:  tapa@ditp.go.th เว็บไซต: www.thailandautopartsfair.com, www.ditp.go.th

   สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย (TAPMA)
   มหาวทิยาลัยราชมงคลกรุงเทพ เลขที ่2 ตกึสรินิทร (ตกึหลงั) ชัน้ M ถ.นางลิน้จี ่แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
   โทรศัพท: 0 2286 9166, 0 2286 9167 โทรสาร: 0 2286 9168, 0 2286 9169
   อีเมล: tapma@thaiautoparts.or.th เว็บไซต: www.thaiautoparts.or.th

   สมาคมผูประกอบการชิ้นสวนยานยนต และ อะไหลทดแทนไทย (TAPAA)
   228 ถ.วรจักร แขวงบานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
   โทรศัพท: 0 2621 2020 โทรสาร : 0 2621 2021
   อีเมล: contacttapaa@gmail.com เว็บไซต: www.tapaa.or.th
   
   สมาคมผูคาอะไหลวรจักร (WASA)
   116/21 ซ.ราชสีห แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
   โทรศัพท: 0 2221 3959 โทรสาร : 0 2221 5539
   อีเมล: chinakanon@hotmail.com เว็บไซต: www.worachak.or.th

   สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย (THAI SUBCON)
   อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (MIDI) ชั้น 3 (หอง 301) 86/6 ซ.ตรีมิตร ถ. พระราม 4 
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
   โทรศัพท: 0 2713 6540-1 โทรสาร: 0 2713 6542
   อีเมล: info.thaisubcon@gmail.com, tapa.thaisubcon@gmail.com เว็บไซต: www.thiasubcon.com
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APPLICATION FROM

5. แหลงผลิตของสินคา/บริการ ของบริษัทที่นํามาจัดแสดงในงาน TAPA 2020

 ผลิตในประเทศไทย          สินคานําเขาจากประเทศ (โปรดระบุ )________________________

 ทั้ง 2 กรณี (ผลิตในไทย ___________% นําเขา_____________ %)

6. เอกสารประกอบการสมัครเขารวมงาน

           ใบสมคัร พรอม Fair Directory Entry Form     แคตตาล็อก โบรชัวร หรือรูปถายผลงานที่จะนํามาจัดแสดงภายในงาน

           สาํเนาหรอืหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล     Art Work ที่ใชลงโฆษณาเผยแพรใน Fair Catalogue

           สาํเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานในประเทศไทย     แบบฟอรมยนืยนัรบัทราบกฎระเบยีบทีส่าํคญัในการเขารวมงานแสดงสนิคา TAPA 2020

ขาพเจาอานและเขาใจเงื่อนไขและระเบียบในการเขารวมงานแลว ขอรับรองวา
1)  ขอมูลท่ีแจงในใบสมัครเปนขอมูลที่ถูกตองและไดแนบหลักฐานที่ถูกตองมาประกอบการพิจารณาการเขารวมโครงการแสดงสินคาดังกลาว
2) สนิคาทีน่าํไปจดัแสดงในงานแสดงสนิคาเปนสนิคาทีถ่กูตองตามทีแ่จงไวตอกรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ ไดแก ประเภท ชนดิ คณุภาพมาตรฐาน   
  ช่ือที่ใชในทางการคา ตราเครื่องหมายการคา ถิ่นกําเนิดและไมเปนสินคาที่ละเมิดทรัพยสินปญญาของผู ใดหรือเปนสินคาที่ผิดกฎหมาย
3) หากขอเท็จจริงท่ีใหไวดังกลาวไมเปนความจริงแมแตสวนหนึ่งสวนใด ขาพเจายินยอมใหกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศดําเนินการ 
    ตามกฎหมาย/ชดใชคาเสียหายและ/หรือปฏิบัติตามที่กรมฯ หรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายเห็นสมควรโดยทันที

1. ขอมูลผูสมัคร (โปรดกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง)

    Company Name:

    Address:

    District:               Province:                    Postal code:

    Country:                                          Tel.         Fax:

    Website:              E-mail:

    Contact Person 1: (Mr. / Mrs. / Ms.)

    Position:               Mobile Phone:

    E-mail:

    Contact Person 2: (Mr. /Mrs. / Ms.)

    Position:               Mobile Phone:

    E-mail:

2. ประเภทธุรกิจ:         Manufacturer    Exporter     Importer

        Wholesaler / Distributor   Others (please specify)

3. คุณเปนสมาชิก                    DITP (Exporter List No. )

    ของหนวนงาน:       Association (please specify) 

        Others (please specify)

4. คูหาที่ตองการ: พื้นที่เปลา (อยางนอย 2 คูหา) พืน้ทีเ่ปลาพรอมคูหามาตรฐาน จํานวน _________________ คูหาจํานวน _________________ คูหา
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FAIR DIRECTORY ENTRY FORM

1. Company Name:_____________________________________________________________________________________

2. Brand Name:_________________________________________________________________________________________

3. Product Highlight (Please choose ONLY ONE)______________________________________________________________

4. Product/Service Description - Reason to buy: (Maximum 50 words)___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5. Exhibition Profile: (You may choose more than one)

 5.3 Petroleum/Lubricants/Maintenance Product
  Air Fresheners
  Car Cleaning
   Lubricants
  Other (please specify)__________________
 5.4 Tools/Dies & Machines
  Castin    Testing
   Forging     Jigs & Metal Forming
   Moulds & Dies
   Sharpening/Polishing Machine
   Stamping
   Other (please specify)___________________
 5.5 Vehicle
   Agricultural Trucks & Tractors
   Commercial Cars/Pickup
   Motorcycle/Tuk - Tuk
   Passenger Cars
   Other (please specify)__________________
 5.6 Repair, Maintenance & Service
   Bodywork Repair & Painting
   Car wash & Car Care Service
   Other (please specify)__________________

 5.7 IT & Management__________________________

5.1 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)___________________ 
5.2 Auto Accessories 
   Aluminums Alloy Wheels 
  Bodywork Equipment & Accessories
   Car Audio 
   Equipment for Vehicle 
   Interior Equipment & Accessories 
  Lighting/Signaling 
   Other (please specify)___________________

จํานวน _________________ คูหาจํานวน _________________ คูหา
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กฎระเบียบที่สําคัญในการเขารวมงานแสดงสินคา TAPA 2020

1)  ผูจัดงานไมอนุญาตใหมีบุคคล/นิติบุคคลอื่นใดที่ไมไดสมัครเขารวมงานกับผูจัดงานโดยตรงมาจัดแสดงหรือจําหนายสินคาในพื้นที่ของผูเขา

     รวมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน

2)  ผูเขารวมงานไมสามารถโอนสิทธิ์ในการเขารวมงานและพื้นที่ทั้งหมดหรือบางสวนที่ไดรับการจัดสรร ใหผูอื่นตลอดระยะเวลาการจัดงาน

3) สินคาที่จัดแสดงตองเปนประเภทสินคาท่ีระบุในใบสมัครของผูเขารวมงานไดแก ประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐานช่ือที่ใชในทางการคา

     ตราเครือ่งหมายการคา ถิน่กําเนิด และไมเปนสนิคาทีล่ะเมดิทรพัยสินทางปญญาของผูใดหรอืเปนสนิคาทีผ่ดิกฎหมายเปนตน หากผูเขารวมงาน

    นาํสนิคาท่ีไมตรงตามทีร่ะบแุละไมเก่ียวของมาจดัแสดงหรือจําหนาย ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะนําสินคาดังกลาวออกจากอาคารแสดงสินคาไดทันท ี  

    และจะสงผลตอการสมัครเขารวมงานในครั้งตอไป

4)  ผูเขารวมงานจะตองแสดงขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพสินคาหรือบริการที่นํามาจําหนายหรือจัดแสดงใหครบถวนถูกตองตามที่

     บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

5)  ผูเขารวมงานสามารถจัดวางสินคาภายในคูหาของตนเองเทานั้น หามวางสินคาลํ้าเกินจากพื้นที่คูหาตนเองและกีดขวางทางเดิน

6)  หามผูเขารวมงานจําหนายปลีกใน วันเจรจาธุรกิจ ระหวางวันที่ 2 – 4 เมษายน 2563

7)  ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะตักเตือน หรือขอยกเลิกการกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดเสียงรบกวนผูเขารวมงานรายอื่นๆ

8)  กรณีที่ผูเขารวมงานจัดแสดงอุปกรณหรือสวนตกแตงที่อาจเปนเชื้อเพลิง หรือวัสดุไวไฟอื่นๆ จะตองดูแลความเรียบรอยกอนงานเลิกทุกวัน

9)  กรณีผูเขารวมงานกอสรางคูหาไมตรงตามแบบแปลนของการกอสราง เชน กอสรางผิดรูปแบบขนาด หรือใชวัสดุผิดประเภทจากรูปแบบ

        ของการกอสรางทีส่งมาใหบริษทัผูรับเหมากอสราง (บรษิทัทีไ่ดรับเลอืกเปนทางการจากผูจดังาน) อนุมัติแลวน้ัน หากเกิดความเสียหายใดๆ 

     ผูเขารวมงานจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไมมีขอโตแยง

10) ผูจดังานจะไมรับผดิชอบชดใชคาเสยีหายกรณใีดๆ ตอความเสียหายหรอืสญูหายทีเ่กดิขึน้กับบคุคล ทรพัยสนิหรอืสิทธปิระโยชนของผูเขารวมงาน  

      อันเกิดจากเหตุสดุวิสัย ภยัธรรมชาต ิการเกิดจลาจล การโจรกรรม อคัคีภยั หรอืภยัตางๆ   ซึง่ไมอยูในวิสัยทีจ่ะปองกนัได

11) กรณีผูเขารวมงานไมนําสินคา/อุปกรณตกแตงคูหาออกจากพื้นที่ตามเวลาที่กําหนดไว หากเกิดความเสียหาย หรือสูญหายไมวากรณีใดๆ

     ผูเขารวมงานตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายในการรื้อถอนลาชา ซึ่งผูจัดงานจะไมรับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขาพเจา ________________________________________ ตาํแหนง __________________________________________________

บรษัิท (ภาษาองักฤษ) _______________________________________________________________________________________

เบอรโทรศพัท ______________________ โทรสาร________________________ E-mail __________________________________

ไดรับทราบกฎและระเบยีบทีส่าํคัญในการเขารวมงานขางตนรวมท้ังท่ีระบไุวในคูมอืการเขารวมงานแลว และยนิดปีฏิบตัติามกฏเกณฑทีก่าํหนดไว

ลงชือ่ ____________________________________________

        (___________________________________________)

ตาํแหนง___________________________________________

วนัท่ียืน่ใบสมคัร_____________________________________

หมายเหต:ุ โปรดกรอกขอมลูและลงนามพรอมประทบัตราบรษัิท สงกลับมาทางอเีมล tapa@ditp.go.th ภายในวนัที ่31 มกราคม 2563
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กฎระเบียบที่สําคัญในการเขารวมงานแสดงสินคา TAPA 2020


