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เร่ือง     ขอเชิญชวนสมัครเขารวมงานแสดงสินคาช้ินสวน อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2563 (คร้ังท่ี 9) 
เรียน     กรรมการผูจัดการบริษัท

 ดวยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ รวมกับสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (TAPMA) สมาคมผูประกอบการช้ินสวนยานยนต 
และอะไหลทดแทนไทย (TAPAA) สมาคมผูคาอะไหลวรจักร (WASA) และสมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย (THAI SUBCON) กําหนดจัด 
งานแสดงสินคาช้ินสวน อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2563 (The 9th Thailand International Auto Parts & Accessories 
Show 2020 : TAPA 2020) ระหวางวันท่ี 3-6 กันยายน 2563 (วันเจราจาธุรกิจ : 3-5 กันยายน 2563, วันจําหนายปลีก : 6 กันยายน 2563) 
ณ อาคาร 101-102 และ107ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ท่ีตองการผลักดัน
สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางอาเซียนในการผลิตและตลาดสงออกสินคารวมท้ังธุรกิจบริการอุตสาหกรรมช้ินสวนอะไหลยาน
ยนตและ อุปกรณตกแตงท่ีมีคุณภาพในตลาดโลก

 สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ขอเรียนใหทราบวางานแสดงสินคาช้ินสวน 
อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2561 (TAPA 2018) ท่ีผานมาประสบความสําเร็จอยางดียิง่ ซ่ึงเปนท่ีคาดหมายวางาน TAPA 2020 
จะเปนเวทีการคาระหวางประเทศท่ีนําผูซ้ือจากตางประเทศท่ัวโลกมาพบกับผูผลิตและผูสงออกของไทยมากยิ่งข้ึนและ เปนโอกาสอัน
ดีท่ีทานสามารถใชเวทีน้ีในการเจรจาการคา ประชาสัมพันธบริษัท และเปดตัวสินคา เทคโนโลย ีนวัตกรรม หรือ บริการใหม ๆ  ของทาน โดย
ทานจะไดพบผูซ้ือรายใหมๆ ตลอดจนติดตามความเคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมยานยนต

 ในการน้ี สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญทานผูประกอบการธุรกิจดานสินคาช้ินสวน อะไหลยานยนต 
อุปกรณตกแตง และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวของ สมัครเขารวมงาน TAPA 2020 ต้ังแตบัดน้ีจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

              ขอแสดงความนับถือ

           ( นางสาวณัฐิยา สุจินดา )    

     ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม



ไทย จีน ไตหวัน มาเลเซีย เกาหลีใต 

ฮองกง ญี่ปุน อินโดนีเซีย โปแลนด เปนตน
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ช่ือโครงการ:   งานแสดงสินคาช้ินสวน อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2563 (TAPA 2020)
ระยะเวลา:   วันท่ี 3 – 6 กันยายน 2563 
วันเจรจาธุรกิจ:  วันท่ี 3 – 5 กันยายน 2563 (10.00-18.00 น.)
วันจําหนายปลีก:  วันท่ี 6 กันยายน 2563 (10.00-16.00 น.)
สถานท่ี:    อาคาร 101-102และ107 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
ผูจัดงาน:   กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
ผูรวมจัดงาน:   สมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (TAPMA)
ผูสนับสนุนการจัดงาน:  • สมาคมผูประกอบการช้ินสวนยานยนต
     และอะไหลทดแทนไทย (TAPAA)
   • สมาคมผูคาอะไหลวรจักร (WASA)
   • สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย:
   - กลุมอุตสาหกรรมยานยนต
   - กลุมอุตสาหกรรมช้ินสวนและอะไหลยานยนต
   - กลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร
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
   ในอุตสาหกรรมช้ินสวนอะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตงท้ังในและตางประเทศ
ผูเขาชมงาน:   วันเจรจาธุรกิจ: ผู ผลิต ผู  นําเข า ผู ค าส ง/ค าปลีก และตัวแทนจัดซ้ือในอุตสาหกรรมยานยนต
   จากในประเทศและตางประเทศ
   วันจําหนายปลีก: นักธุรกิจและประชาชนท่ัวไปท้ังในประเทศและตางประเทศ

 

1. จํานวนผูเขารวมงาน  
2. กลุมประเทศท่ีเขารวมงาน  
 
 
3. พ้ืนท่ีจัดแสดงงาน 
4. จํานวนผูเขาชมงาน

    -วันเจรจาธุรกิจ

    -วันจําหนายปลีก

 
  
  

5. กลุมประเทศท่ีเขาชมงาน  
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ขอมูลท่ัวไป

• สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย (THAI SUBCON)
• สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย (TAIA)
• สถาบันยานยนต
• สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย
• สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย (TDAI)
• สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
• สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2561 ป 2563 (คาดหมาย)



(3)

รายละเอียดการเขารวมงาน

1. อัตราคาเขารวมงาน:  พ้ืนท่ีเปลาราคา 18,000 บาท / คูหา {ขนาด 1 คูหา = 9 ตารางเมตร (3 x 3 เมตร)}
   หมายเหตุ: 
                1) คูหามาตรฐานดําเนินการโดยบริษัทผูรับเหมาอยางเปนทางการของผูจัดงาน
                    ประกอบดวย
                    - ผนังโครงสราง จํานวน 2-3 ดาน
                    - ปายพรอมช่ือบริษัทและหมายเลขคูหา 1 ชุด
                    - ปูพรมอัดสีเรียบ
                     - เฟอรนิเจอร ประกอบดวย โตะ 1 ตัว, เกาอ้ี 2 ตัว, ตูเก็บของ 1 ตู, ถังขยะ 1 ใบ และช้ันวางสินคา 3 ช้ัน
                    - อุปกรณไฟฟา ประกอบดวย สปอรตไลท 100 วัตต 3 ดวง และปล๊ักไฟ 5 แอมป 1 ชุด
                    * ท้ังน้ี รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม
    2) คาคูหามาตรฐานชําระโดยตรงกับผูรับเหมาอยางเปนทางการของผูจัดงาน
    3) กรณีกอสรางคูหาเองตองจองข้ันต่ํา 2 คูหาข้ึนไป
2. คุณสมบัติผูเขารวมงาน:  2.1 เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย
   2.2 เปนผูผลิต/สงออกสินคาและ/หรือบริการในประเทศไทยหรือเปนตัวแทนจําหนายสินคาหรือใหบริการธุรกิจใน
        ประเทศไทย เทาน้ัน
   2.3 สินคาท่ีผลิตตองใชเคร่ืองหมายการคาของไทย และไดรับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาในประเทศไทย
   2.4 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงนําเขาและจําหนายสินคาจากตางประเทศ 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 ท่ีจะนํามาจัดแสดงภายในงาน
   3.5 Art Work เ พ่ือจัดทํา Fair Catalogue ต องเป นภาษาอังกฤษ ขนาด 5.75 x 8.25น้ิว (แนวต้ัง) 
                                      ซ่ึงโปรแกรมท่ีใชสําหรับแยกสีได คือ โปรแกรม Page Maker, Illustrator หรือ Photoshop ในกรณีท่ีใชโปรแกรม 
                    Photoshop ตองกําหนดคา Resolution ของงานอยางนอย 300 dpi และ file ตอง save มาดวยนามสกุล Ai หรือ jpeg เทาน้ัน  
        (โปรดระบุช่ือบริษัทและรายละเอียดการติดตอ พรอมท้ังช่ืองาน TAPA 2020 ดวย)
                                      *หากเอกสารไมครบถวนจะไมไดรับการพิจารณา

4. ข้ันตอนการรับสมัคร:  4.1 ผูสมัครท่ีผานการพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2  ตองยืน่ใบสมัครพรอมเอกสารประกอบ
        ตามขอ 3 และชําระเงิน 100% ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563
   4.2 ผูจัดงานจะพิจารณาคุณสมบัติของผูเขารวมงานและการจัดสรรคูหาสําหรับผูเขารวมงานท้ังน้ีมติของผูจัดงาน
        ถือเปนขอยุติส้ินสุด
   4.3 กรณีท่ีผูสมัครไดรับการคัดเลือกใหเขารวมงานแลวไมสามารถเขารวมงานไดจะโดยเหตุใดก็ดี ผูสมัครตองยินยอม
      ใหเงินท่ีชําระมาแลวสมทบเปนคาใชจายของโครงการ โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ท้ังส้ิน รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธ์ิ
        การเขารวมงาน/กิจกรรมของกรมฯ ตามท่ีเห็นสมควรในโอกาสตอไป
5. วิธีการสมัคร/  ผูสมัครจะตองสมัครผานสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนต (TAPMA) หรือ 
    กําหนดชําระเงิน:  สมาคมผูประกอบช้ินสวนยานยนต และอะไหลทดแทนไทย (TAPAA) หรือ 
   สมาคมผูคาอะไหลวรจักร (WASA) หรือ 
   สมาคมสงเสริการรับชวงการผลิตไทย (THAI SUBCON)
   สมาคมใดสมาคมหน่ึง โดยสมาคมท้ัง 4 สมาคม จะเปนผูรวบรวมใบสมัครสงใหกรมฯ ตอไป
   * สมัครและชําระคาเขารวมงาน 100% ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563
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รายละเอียดการเขารวมงาน

6. การคัดเลือกและจัดสรรตําแหนงคูหา:
   6.1 ผูจัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรคูหาใหแกผูสมัครทุกราย และถือเปนเด็ดขาด
   6.2 หลักเกณฑการจัดสรรคูหา ตัดสินจากกลุมประเภทสินคา/ธุรกิจ จํานวนคูหาท่ีจอง วันท่ีชําระเงินคาเขารวมงาน
        ประวัติการใหความรวมมือในการเขารวมงาน/กิจกรรมท่ีผานมา เปนตน
   6.3 ผูสมัครไมสามารถทําการถายโอน/จําหนาย/ขายตอ สิทธ์ิท่ีไดรับการจัดสรรคูหาท้ังหมดหรือบางสวนใหกับผูอ่ืน
        หากมีการดําเนินการดังกลาวผูจัดงานขอสงวนสิทธ์ิการเขารวมงานคร้ังตอไป
   6.4 ผูสมัครจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลของงานท่ีระบุในคูมือผูเขารวมงานทุกประการ

7. ประโยชนท่ีผูเขารวมงานจะไดรับ:
   7.1 เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและสินคาของบริษัทใน Website เก่ียวกับงานหรือส่ืออ่ืนๆ ของงาน
   7.2 สิทธ์ิในการเผยแพรรายช่ือ/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

   สมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (TAPMA)
   มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ เลขท่ี 2 ตึกสิรินทร (ตึกหลัง) ช้ัน M ถ.นางล้ินจ่ี แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 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

   สมาคมผูประกอบการช้ินสวนยานยนต 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) ช้ัน 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



(5)

APPLICATION FROM

5. แหลงผลิตของสินคา/บริการ ของบริษัทท่ีนํามาจัดแสดงในงาน TAPA 2020

 ผลิตในประเทศไทย          สินคานําเขาจากประเทศ (โปรดระบุ )________________________

 ท้ัง 2 กรณี (ผลิตในไทย ___________% นําเขา_____________ %)

6. เอกสารประกอบการสมัครเขารวมงาน

           ใบสมัคร พรอม Fair Directory Entry Form     แคตตาล็อก โบรชัวร หรือรูปถายผลงานท่ีจะนํามาจัดแสดงภายในงาน

           สําเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     Art Work ท่ีใชลงโฆษณาเผยแพรใน Fair Catalogue

           สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในประเทศไทย     แบบฟอรมยนืยนัรับทราบกฎระเบียบท่ีสําคัญในการเขารวมงานแสดงสินคา TAPA 2020

ขาพเจาอานและเขาใจเง่ือนไขและระเบียบในการเขารวมงานแลว ขอรับรองวา
1)  ขอมูลท่ีแจงในใบสมัครเปนขอมูลท่ีถูกตองและไดแนบหลักฐานท่ีถูกตองมาประกอบการพิจารณาการเขารวมโครงการแสดงสินคาดังกลาว
2) สินคาท่ีนําไปจัดแสดงในงานแสดงสินคาเปนสินคาท่ีถูกตองตามท่ีแจงไวตอกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดแก ประเภท ชนิด คุณภาพมาตรฐาน   
  ช่ือท่ีใชในทางการคา ตราเคร่ืองหมายการคา ถ่ินกําเนิดและไมเปนสินคาท่ีละเมิดทรัพยสินปญญาของผูใดหรือเปนสินคาท่ีผิดกฎหมาย
3) หากขอเท็จจริงท่ีใหไวดังกลาวไมเปนความจริงแมแตสวนหน่ึงสวนใด ขาพเจายินยอมใหกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศดําเนินการ 
    ตามกฎหมาย/ชดใชคาเสียหายและ/หรือปฏิบัติตามท่ีกรมฯ หรือตัวแทนท่ีไดรับมอบหมายเห็นสมควรโดยทันที

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. คูหาท่ีตองการ: พ้ืนท่ีเปลา (อยางนอย 2 คูหา) พ้ืนท่ีเปลาพรอมคูหามาตรฐาน 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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กฎระเบียบท่ีสําคัญในการเขารวมงานแสดงสินคา TAPA 2020

1)  ผูจัดงานไมอนุญาตใหมีบุคคล/นิติบุคคลอ่ืนใดท่ีไมไดสมัครเขารวมงานกับผูจัดงานโดยตรงมาจัดแสดงหรือจําหนายสินคาในพ้ืนท่ีของผูเขา

     รวมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน

2)  ผูเขารวมงานไมสามารถโอนสิทธ์ิในการเขารวมงานและพ้ืนท่ีท้ังหมดหรือบางสวนท่ีไดรับการจัดสรร ใหผูอ่ืนตลอดระยะเวลาการจัดงาน

3) สินคาท่ีจัดแสดงตองเปนประเภทสินคาท่ีระบุในใบสมัครของผูเขารวมงานไดแก ประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐานช่ือท่ีใชในทางการคา

     ตราเคร่ืองหมายการคา ถ่ินกําเนิด และไมเปนสินคาท่ีละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูใดหรือเปนสินคาท่ีผิดกฎหมายเปนตน หากผูเขารวมงาน

    นําสินคาท่ีไมตรงตามท่ีระบุและไมเก่ียวของมาจัดแสดงหรือจําหนาย ผูจัดงานมีสิทธ์ิท่ีจะนําสินคาดังกลาวออกจากอาคารแสดงสินคาไดทันที   

    และจะสงผลตอการสมัครเขารวมงานในคร้ังตอไป

4)  ผูเขารวมงานจะตองแสดงขอมูลหรือขอเท็จจริงเก่ียวกับคุณภาพสินคาหรือบริการท่ีนํามาจําหนายหรือจัดแสดงใหครบถวนถูกตองตามท่ี

     บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

5)  ผูเขารวมงานสามารถจัดวางสินคาภายในคูหาของตนเองเทาน้ัน หามวางสินคาล้ําเกินจากพ้ืนท่ีคูหาตนเองและกีดขวางทางเดิน

6)  หามผูเขารวมงานจําหนายปลีกใน วันเจรจาธุรกิจ ระหวางวันท่ี 3 – 5 กันยายน 2563

7)  ผูจัดงานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตักเตือน หรือขอยกเลิกการกระทําใดๆ ท่ีกอใหเกิดเสียงรบกวนผูเขารวมงานรายอ่ืนๆ

8)  กรณีท่ีผูเขารวมงานจัดแสดงอุปกรณหรือสวนตกแตงท่ีอาจเปนเช้ือเพลิง หรือวัสดุไวไฟอ่ืนๆ จะตองดูแลความเรียบรอยกอนงานเลิกทุกวัน

9)  กรณีผูเขารวมงานกอสรางคูหาไมตรงตามแบบแปลนของการกอสราง เชน กอสรางผิดรูปแบบขนาด หรือใชวัสดุผิดประเภทจากรูปแบบ

        ของการกอสรางท่ีสงมาใหบริษัทผูรับเหมากอสราง (บริษัทท่ีไดรับเลือกเปนทางการจากผูจัดงาน) อนุมัติแลวน้ัน หากเกิดความเสียหายใดๆ 

     ผูเขารวมงานจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด โดยไมมีขอโตแยง

10) ผูจัดงานจะไมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายกรณีใดๆ ตอความเสียหายหรือสูญหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล ทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนของผูเขารวมงาน  

      อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การเกิดจลาจล การโจรกรรม อัคคีภัย หรือภัยตางๆ   ซ่ึงไมอยูในวิสัยท่ีจะปองกันได

11) กรณีผูเขารวมงานไมนําสินคา/อุปกรณตกแตงคูหาออกจากพ้ืนท่ีตามเวลาท่ีกําหนดไว หากเกิดความเสียหาย หรือสูญหายไมวากรณีใดๆ

     ผูเขารวมงานตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคาใชจายในการร้ือถอนลาชา ซ่ึงผูจัดงานจะไมรับผิดชอบในกรณีใดๆ ท้ังส้ิน

ขาพเจา ________________________________________ ตําแหนง __________________________________________________

บริษัท (ภาษาอังกฤษ) _______________________________________________________________________________________

เบอรโทรศัพท ______________________ โทรสาร________________________ E-mail __________________________________

ไดรับทราบกฎและระเบียบท่ีสําคัญในการเขารวมงานขางตนรวมท้ังท่ีระบุไวในคูมือการเขารวมงานแลว และยนิดีปฏิบัติตามกฏเกณฑท่ีกําหนดไว

ลงช่ือ ____________________________________________

        (___________________________________________)

ตําแหนง___________________________________________

วันท่ียืน่ใบสมัคร_____________________________________

หมายเหตุ: โปรดกรอกขอมูลและลงนามพรอมประทับตราบริษัท สงกลับมาทางอีเมล tapa@ditp.go.th ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563
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กฎระเบียบท่ีสําคัญในการเขารวมงานแสดงสินคา TAPA 2020


