
ชื่อโครงการ:   งานแสดงสินคาชิ้นสวน อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2565 (TAPA 2023)

ระยะเวลา:   วันที่ 5 – 8 เมษายน 2566

วันเจรจาธุรกิจ:   วันที่ 5 – 7 เมษายน 2566 (10.00-18.00 น.)

วันจำหนายปลีก:   วันที่ 8 เมษายน 2566 (10.00-16.00 น.)

สถานที่:   อาคาร 102, 103 และ 104 (ขนาดพื้นที่รวม 14,840 ตารางเมตร) 

   ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

ผูจัดงาน:   กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

ผูรวมจัดงาน:   1. สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย (TAPMA)

   2. สมาคมผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตและอะไหลทดแทนไทย (TAPAA)

   3. สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย (THAI SUBCON)

   4. สมาคมผูคาอะไหลวรจักร (WASA)

ผูสนับสนุนการจัดงาน: 1. กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

   2. กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

   3. สถาบันยานยนต

ประเภทสินคาที่จัดแสดง:  • Engines & Transmissions    • Brake Systems    • Steering Systems • Body Parts   

   • Electrical/ Electronics     • Suspensions       • Interiors/Exteriors   • Others 

ผูเขารวมงาน:   ผูผลิต ผูสงออก ตัวแทนจำหนายสินคา ผูรับชวงการผลิต และผูประกอบธุรกิจใหบริการในอุตสาหกรรม  

   ชิ้นสวนอะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตงทั้งในและตางประเทศ

ผูเขาชมงาน:   วันเจรจาธุรกิจ: ผูผลิต ผูนำเขา ผูคาสง/คาปลีก และตัวแทนจัดซื้อ

   ในอุตสาหกรรมยานยนตจากในประเทศและตางประเทศ

   วันจำหนายปลีก: นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ

ขอมูลทั่วไป

1. จำนวนผูเขารวมงาน

2. จำนวนผูเขาชมงาน (ราย)

    - วันเจรจาธุรกิจ

    - วันจำหนายปลีก

3. Major Visiting Countries

4. มูลคาสั่งซื้อรวม (ลานบาท)

555 บริษัท / 1,047 คูหา

7,466

4,238

3,228

อาเซยีน เอเชียใต จีน ญีปุ่น ไตหวัน 
ออสเตรเลีย แอฟรกิา สหภาพยโุรป 

ตะวนัออกกลาง และอเมรกิาใต 

61.23 

300 บริษัท / 790 คูหา

5,500 

3,500

2,000

อาเซยีน เอเชยีใต จนี ญีปุ่น ไตหวนั
ออสเตรเลยี แอฟรกิา สหภาพยโุรป 

ตะวนัออกกลาง และอเมรกิาใต 

41.14

ขอมลู ป 2561 ป 2566 (เปาหมาย)
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รายละเอียดการเขารวมงาน

1. คุณสมบัติผูเขารวมงาน:  1.1 เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย         

   1.2  เปนผูผลิต สงออกสินคาและหรือบริการในประเทศไทย หรือเปนตัวแทนจำหนายสนิคา หรือใหบริการธรุกจิในประเทศไทย เทานัน้

   1.3 สินคาที่ผลิตตองใชเครื่องหมายการคาของไทย และไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทย

   1.4 นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ซึง่นำเขาและจำหนายสนิคาจากตางประเทศ ใหชำระคาเขารวมงานในอัตราตางประเทศ

2. เอกสารประกอบการรับสมัคร: 2.1 ใบสมัครฉบับจริง และแบบฟอรม Fair Directory Entry Form

   2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไมเกิน 6 เดือน)

   2.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในประเทศไทย (ถามี)

   2.4 แค็ตตาล็อก โบรชัวร สินคาหรือรูปถายสินคาของบริษัท ที่จะนํามาจัดแสดงภายในงาน

   2.5 Artwork เพ่ือจัดทํา Fair Catalogue ตองเปนภาษาอังกฤษ ขนาด 5.75 x 8.25 นิ้ว (แนวต้ัง) ซึ่งโปรแกรมที่ใชสําหรับ  

           แยกสีได คือ โปรแกรม Pagemaker, Illustrator หรือ Photoshop ในกรณีที่ใชโปรแกรม Photoshop ตองกำหนดคา   

             Resolution ของงานอยางนอย 300 dpi และไฟลตอง Save มาดวยนามสกุล Ai หรือ JPEG เทานั้น     

             (โปรดระบุชื่อบริษัทและรายละเอียดการติดตอ พรอมทั้งชื่องาน TAPA 2023 ดวย)

        *หากเอกสารไมครบถวนจะไมไดรับการพิจารณา

3. ขั้นตอนการรับสมัคร:  3.1 ผูสมัครที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบ 

         ตามขอ 2           

   3.2 ผูจัดงานจะพิจารณาคุณสมบัติของผูเขารวมงานและการจัดสรรคูหาสําหรับผูเขารวมงาน ท้ังน้ีมติของผูจัดงานถือเปน

        ขอยุติสิ้นสุด 

4. วิธีการสมัคร:   ผูสมัครจะตองสมัครผานสมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนต (TAPMA) หรือ       

   สมาคมผูประกอบช้ินสวนยานยนตและอะไหลทดแทนไทย (TAPAA) หรือ      

   สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย (THAI SUBCON) หรือ

   สมาคมผูคาอะไหลวรจักร (WASA)

   สมาคมใดสมาคมหน่ึง โดยสมาคมทั้ง 4 สมาคม จะเปนผูรวบรวมใบสมัครสงใหกรมฯ ตอไป

5. การคัดเลือกและจัดสรรตำแหนงคูหา:

   5.1 ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรคูหาใหแกผูสมัครทุกราย และถือเปนเด็ดขาด

   5.2 หลักเกณฑการจัดสรรคูหา ตัดสินจากกลุมประเภทสินคา/ธุรกิจ จำนวนคูหาที่จอง วันที่ชำระเงินคาเขารวมงาน ประวัติการให 

        ความรวมมือในการเขารวมงาน/กิจกรรมที่ผานมา เปนตน

   5.3 ผูสมัครไมสามารถทำการถายโอน/จำหนาย/ขายตอ สิทธิ์ที่ไดรับการจัดสรรคูหาทั้งหมดหรือบางสวนใหกับผูอื่นหากมีการ

        ดำเนินการดังกลาวผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์การเขารวมงานครั้งตอไป

   5.4 ผูสมัครจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลของงานที่ระบุในคูมือผูเขารวมงานทุกประการ

6. ประโยชนที่ผูเขารวมงานจะไดรับ: 

   6.1 เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและสินคาของบริษัทในเว็บไซตเก่ียวกับงานหรือส่ืออ่ืน ๆ ของงาน     

   6.2 สิทธ์ิในการเผยแพรรายชื่อ/ขอมูลของบริษัทใน Fair Catalogue ของงาน

   6.3 โอกาสในการพบปะกับลูกคารายเดิมและรายใหม

   6.4 โอกาสในการแนะนําผลิตภัณฑใหมสูตลาด         

   6.5 โอกาสในการติดตอและสังเกตการณสภาวะตลาดและคูแขง
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7. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม: กลุมงานสินคาอุตสาหกรรม สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม      

   กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

   563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 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) 

   มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ตึกสิรินทร (ตึกหลัง) ชั้น M ถนนนางลิ้นจี่ 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 

   สมาคมผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตและอะไหลทดแทนไทย (TAPAA) 

   228 ถนนวรจักร แขวงบานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100      

   โทรศัพท: 0 2621 2020, 0 8827 5679 โทรสาร: 0 2621 2021

   อีเมล: contacttapaa@gmail.com 

   เว็บไซต: www.tapaa.or.th 

   สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย (THAI SUBCON) 

   อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (MIDI) ช้ัน 3 (หอง 301) 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 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.thaisubcon.com 

   สมาคมผูคาอะไหลวรจักร (WASA) 

   116/24 ซอยราชสีห แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100      

   โทรศัพท: 0 2221 3959 โทรสาร: 0 2221 5539

   อีเมล: chinakanon@hotmail.com, wasaauto@hotmail.com 

   เว็บไซต: www.worachak.or.th 

  

รายละเอียดการเขารวมงาน
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ขาพเจาอานและเขาใจเงื่อนไขและระเบียบในการเขารวมงานแลว ขอรับรองวา
1)  ขอมูลที่แจงในใบสมัครเปนขอมูลที่ถูกตองและไดแนบหลักฐานที่ถูกตองมาประกอบการพิจารณาการเขารวมโครงการแสดงสินคาดังกลาว

2) สินคาท่ีนำไปจัดแสดงสินคาที่ถูกตองตามที่แจงไวตอกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดแก ประเภท ชนิด คุณภาพมาตรฐาน ชื่อที่ใชในทางการคา 

    ตราเครื่องหมายการคาถ่ินกําเนิดและไมเปนสินคาที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูใดหรือเปนสินคาที่ผิดกฎหมาย 

3)  หากขอเท็จจรงิที่ใหไวดงักลาวไมเปนความจรงิแมแตสวนหนึง่สวนใด ขาพเจายนิยอมใหกรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศดําเนนิการตามกฎหมาย/ชดใชคาเสียหาย

    และ/หรือปฏิบัติตามที่กรมฯ หรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายเห็นสมควรโดยทันที

ลงชื่อ __________________________________________

        (_________________________________________)

ตำแหนง  _______________________________________

วันที่ยื่นใบสมัคร __________________________________

ประทับตราบริษัท

สำหรับเจาหนาที่ วันที่รับ______/_______/_______ เวลา ___________________________ลงชื่อ_______________________________________________

APPLICATION FORM

1. Company’s Profile: (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.)

    ของหนวยงาน:       Association (please specify) 

        Others (please specify)

4. คูหาที่ตองการ:

5. แหลงผลิตของสินคา/บริการ ของบริษัทที่นำมาจัดแสดงในงาน TAPA 2023 

        ผลติในประเทศไทย

         ทัง้ 2 กรณ ี(ผลติในไทย  % นำเขา   %)

6. เอกสารประกอบการสมัครเขารวมงาน 

 ใบสมคัรพรอม Fair Directory Entry Form   แคต็ตาลอ็ก โบรชัวร หรอืรปูถายผลงานทีจ่ะนำมาจดัแสดงภายในงาน

 สำเนาหรอืหนงัสอืการรับรองจดทะเบยีนนิติบคุคล  Artwork ทีใ่ชลงโฆษณาเผยแพรใน Fair Catalogue

 สำเนาใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานในประเทศไทย  แบบฟอรมยนืยนัรับทราบกฎระเบยีบทีส่ำคัญในการเขารวมแสดงสินคา TAPA 2023

พืน้ทีเ่ปลา (อยางนอย 2 คหูา) 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)

5.1 Engines & Transmissions
  Diesels
  Motorcycles
  Pumps 
  Filters 
  Hoses
   Gears 
  Flywheel 
  Rear Axles 
  Drive Shafts  
  Propeller Shafts
             Other (Please Specify) ______________
 
5.2 Brake Systems 
  Master Cylinders 
  Drums
  Discs
  Pads 
  Linings 
             Other (Please Specify) ______________

5.3 Steering Systems 
  Steering Wheels
  Gears
   Columns
  Pumps
             Linkages
   Other (Please Specify) ______________

 5.4 Electrical / Electronics 
  Alternators
  Starters
  Speedometers
  Lamps
  Motors 
  Flasher Relays
             Other (Please Specify) ______________
 
 5.5 Suspensions
  Shock absorber
  Coils
  Ball joint
             Other (Please Specify) ______________

 5.6 Body Parts 
  Chassis
  Bumpers
  Fenders
  Hoods
  Door panels
             Other (Please Specify) ______________

 5.7 Interiors/Exteriors 
  Seats
  Mats 
  Weather Strips 
  Console Boxes
             Other (Please Specify) ______________
 
 5.8 Others 
  Fuel System
  Exhaust System
   Air Conditioning System
             Other (Please Specify) ______________
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กฎระเบียบที่สำคัญในการเขารวมงานแสดงสินคา TAPA 2023

1) ผูจัดงานไมอนุญาตใหมีบุคคล/นิติบุคคลอื่นใดที่ไมไดสมัครเขารวมงานกับผูจัดงานโดยตรง มาจัดแสดงหรือจําหนายสินคาในพ้ืนที่ของ           

ผูเขารวมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

2) ผูเขารวมงานไมสามารถโอนสิทธ์ิในการเขารวมงานและพื้นที่ทั้งหมดหรือบางสวนท่ีไดรับการจัดสรร ใหผูอ่ืนตลอดระยะเวลาการจัดงาน

3) สินคาที่จัดแสดงตองเปนประเภทสินคาท่ีระบุในใบสมัครของผูเขารวมงาน ไดแก ประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน ชื่อที่ใชในทางการคา 

ถิ่นกำเนิด และไมเปนสินคาที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูใดหรือเปนสินคาที่ผิดกฎหมายเปนตน หากผูเขารวมงานนำสินคาที่ไมตรง

ตามท่ีระบุและไมเก่ียวของมาจัดแสดงหรือจําหนาย ผูจัดงานมีสิทธ์ิที่จะนําสินคาดังกลาวออกจากอาคารแสดงสินคาไดทันที และจะ 

สงผลตอการสมัครเขารวมงานในครั้งตอไป

4) ผูเขารวมงานจะตองแสดงขอมูลหรือขอเท็จจริง เกี่ยวกับคุณภาพสินคาหรือบริการ ท่ีนํามาจําหนายหรือจัดแสดงใหครบถวนถูกตองตามท่ี

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

5) ผูเขารวมงานสามารถจัดวางสินคาภายในคูหาของตนเองเทาน้ัน หามวางสินคาลํ้าเกินจากพ้ืนที่คูหาตนเองและกีดขวางทางเดิน 

6) หามผูเขารวมงานจําหนายปลีกใน วันเจรจาธุรกิจ ระหวางวันที่ 5 – 7 เมษายน 2566

7) ผูจัดงานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตักเตือน หรือขอยกเลิกการกระทําใด ๆ ท่ีกอใหเกิดเสียงรบกวนผูเขารวมงานรายอื่น ๆ 

8) กรณที่ผีเูขารวมงานจดัแสดงอปุกรณ หรอืสวนตกแตงท่อีาจเปนเช้ือเพลงิ หรอืวสัดไุวไฟอ่ืน ๆ  จะตองดแูลความเรยีบรอยกอนงานเลกิทกุวัน 

9) กรณผีูเขารวมงานกอสรางคหูาไมตรงตามแบบแปลนของการกอสราง เชน กอสรางผดิรปูแบบขนาด หรอืใชวสัดผุดิประเภทจากรปูแบบของ

การกอสรางที่สงมาใหบริษัทผูรับเหมากอสราง (บริษัทที่ไดรับเลือกเปนทางการจากผูจัดงาน) อนุมัติแลวนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ  

ผูเขารวมงานจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด โดยไมมีขอโตแยง 

10) ผูจัดงานจะไมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายกรณีใด ๆ ตอความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล ทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนของผู

เขารวมงานอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การเกิดจลาจล การโจรกรรม อัคคีภัย หรือภัยตาง ๆ ซึ่งไมอยูในวิสัยที่จะปองกันได

11) กรณีผูเขารวมงานไมนําสินคา/อุปกรณตกแตงคูหาออกจากพ้ืนท่ีตามเวลาท่ีกําหนดไว หากเกิดความเสียหาย หรือสูญหายไมวากรณีใด ๆ  

ผูเขารวมงานตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายในการรื้อถอนลาชา ซึ่งผูจัดงานจะไมรับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ: โปรดกรอกขอมูลและลงนามพรอมประทับตราบริษัท สงกลับมาทางอีเมล tapa@ditp.go.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

ขาเพเจา _____________________________________________________ ตำแหนง _____________________________________________
บรษิทั (ภาษาองักฤษ)________________________________________________________________________________________________ 
เบอรโทรศพัท _________________________โทรสาร_______________________ E-mail: ________________________________________

ไดรบัทราบกฎและระเบยีบทีส่ำคญัในการเขารวมงานขางตน รวมท้ังทีร่ะบไุวในคูมอืการเขารวมงานแลว และยนิดปีฏบิตัติามกฎเกณฑทีก่ำหนดไว 

ลงชื่อ __________________________________________

        (_________________________________________)

ตำแหนง  _______________________________________

วันที่ยื่นใบสมัคร __________________________________

ประทับตราบริษัท
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6.   การกอสราง / ตกแตงคูหา / การขนยายสิ่งของ

6.1 ผูเขารวมงานสามารถเลือกที่จะใชคูหามาตรฐานที่กอสรางโดยผูรับเหมา

     กอสรางที่ไดรับเลือกเปนทางการจากผูจัดงาน หรือออกแบบกอสรางตกแตง  

     คูหาเองได (กรณีจองพื้นที่เปลา 2 คูหาขึ้นไป) ทั้งนี้ตองมีการปูพื้นและสราง

      ผนังคูหาใหเรียบรอย

6.2 ผูเขารวมงานไมสามารถตอเติมหรือกอสรางตกแตงใหสูงกวาความสูงของ

      คูหาหากไมไดรับความยินยอมจากผูจัดงาน สำหรับผูที่กอสรางคูหาเอง คูหา  

      ตองมีความสูงไมเกินที่กำหนดไวในคูมือผูเขารวมงาน

6.3 ผูเขารวมงานไมไดรับอนุญาตใหตอกตะป ู เจาะ ทำลายผนังคหูา พืน้หรอืสิง่  

        ของใด ๆ  ทีเ่ปนของผูรบัเหมากอสรางคหูาทีไ่ดรับเลอืกเปนทางการจากผูจดังาน

6.4 หามผูเขารวมงานวางสนิคา/สิง่ของนอกคหูาของตนลกุลำ้ทางเดนิสาธารณะ/

        คหูาขางเคยีงหรือในทีท่ีข่ดัขวางถังดบัเพลงิ ประตทูางออกฉุกเฉนิ หรอืกลอง  

      ควบคุมการจายไฟ

6.5  หามผูเขารวมงานใชเพดานของอาคาร

6.6 ผูเขารวมงานตองไดรับอนุญาตจากผูจัดงานเปนพิเศษกอน หากตองการขน

    สินคา/สิ่งของเขา-ออก นอกเหนือจากชวงเวลาที่อนุญาตใหขนถายสินคาได   

      ทั้งนี้ฝายผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาต

6.7 หากผูเขารวมงานมีของหนักหรือชิ้นใหญท่ีเคล่ือนยายลำบาก ขอใหแจง

      ผูจัดงานลวงหนาเพื่อที่จะไดเตรียมทางเพื่อใชขนยายตอไป

6.8 หากไมไดรับอนุญาตจากผูจัดงานและเจาหนาที่ดานไฟของอาคารแสดง

      สินคา ผูเขารวมงานไมสามารถใชเปลวไฟ แกส หรือของที่อาจติดไฟไดใน   

      บริเวณอาคาร

6.9 ผูจัดงานมีสิทธ์ิที่จะเคล่ือนยายหรือเก็บของที่ผูเขารวมงานทิ้งไวในคูหา

    หลังจบงานโดยคาใชจายในการเคลื่อนยายจะตกเปนของผูเขารวมงาน

      ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะเก็บของนั้นไวจนกวาจะไดรับเงินคาขนยายของ

7.   เอกสารสิ่งพิมพ

    ผูจัดงานไมขอรับผิดชอบตอขอความหรือสิ่งที่พิมพผิดพลาดใด ๆ ในสูจิบัตร     

      (Fair Guide, Fair Directory) หรือสื่อประชาสัมพันธใด ๆ ของงาน

8.   การแกไขกฏระเบียบตาง ๆ

    ผูจัดงานอาจแกไขกฎระเบียบใด ๆ เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่หลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้

      ผูเขารวมงานยินยอมที่จะรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหมนี้

9.   การใหการยกเวน

    ผูจัดงานจะไมมีการยกเวน/ยกเลิกเงื่อนไข/กฎระเบียบ หรือสิทธิ์ตาง ๆ 

    ยกเวนในกรณีที่มีการเขียนเปนลายลักษณอักษรโดยผูอำนวยการระดับ   

      บริหารการจัดงาน

10.  การรับผิด

10.1 ผูเขารวมงานไมมีสิทธิ์ฟองรอง/เรียกรองสิทธ์ิจากผูจัดงานในเรื่องความ

    เสียหาย การสูญหายการตัดสินใจ คาใชจาย ตนทุน หรือคาธรรมเนียมที่

        เกิดขึน้จากความผดิพลาดละเลยทีผู่เขารวมงานหรอืผูรบัเหมา หรือผูรับเหมา

      ตอเปนผูกระทำ

10.2  ผูจดังานจะไมรบัผดิชอบชดใชคาเสียหายไมวากรณใีด ๆ  ตอความเสียหาย หรอื 

    สูญหายที่เกิดข้ึนกับบุคคล ทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนของผูเขารวมงาน

      อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การเกิดการจลาจล การโจรกรรม อัคคีภัย 

      หรือภัยตาง ๆ ซึ่งไมอยูในวิสัยที่จะปองกันได
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1.   กฎระเบียบทั่วไป

1.1 ใบสมัครเขารวมงานจะเปลี่ยนเปนสัญญาการเขารวมงาน เมื่อผูสมัครไดรับ

        คดัเลอืกใหเขารวมงาน โดยไดรบัการจดัสรรคหูาจากผูจัดงานและไดชำระคาเขา  

      รวมงานครบเต็มจำนวนแลว

1.2  การไมปฏิบตัติามสญัญาจะเปนผลตอผูเขารวมงาน ในการเขารวมงานครัง้น้ีหรอื

       ในอนาคต ทั้งนี้ผูเขารวมงานจะตองรับผิดชอบคาเขารวมงานในสัญญาที่เกี่ยวของ

1.3  ผูเขารวมงานตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ไดแจงไวนี้หรือดวยวิธีใด

      ก็ตาม รวมทั้งกฎระเบียบเพิ่มเติมที่แจงโดยผูจัดงาน เชน คูมือผูเขารวมงาน

2.   การสมัครเขารวมงานและคุณสมบัติของผูเขารวมงาน

2.1 การสมัครเขารวมงานและการคัดเลือกผูเขารวมงานจะเกิดขึ้นเม่ือ ผูจัดงานได

     รับการชำระเงินคาเขารวมงาน และใบสมัครที่สมบูรณ พรอมเอกสารหลักฐาน

       ตาง ๆ  ที่ผูจัดงานตองการ ทั้งนี้ผูจัดงานจะแจงผลการเขารวมงานใหทานทราบ

      เปนลายลักษณอักษร

2.2 ผูเขารวมงานจะตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย และไมมี

      ประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ

3.   สิทธิ์การเขารวมงานและจัดสรรพื้นที่

3.1   ผูเขารวมงานไมสามารถโอนสิทธิ์ในการเขารวมงานและพื้นที่ทั้งหมด หรือบาง

สวน

      ที่ไดรับการจัดสรรใหผูอื่นไดตลอดระยะเวลาการจัดงาน

3.2  ผูจัดงานไมอนุญาตใหมีนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่ไมไดสมัครเขารวมงานมาจัด

      แสดงในพื้นที่เดียวกับของผูเขารวมงานเปนอันขาด

3.3    ผูจดังานขอสงวนสทิธิใ์นการจัดสรรคูหา โดยจะตดัสินจากประเภท/คณุภาพสนิคา 

       วันที่สมัครเขารวมงาน จำนวนคูหา ความรวมมือในกิจกรรมของกรมฯ ที่ผานมา

       อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน ที่ตั้ง หรือขนาดคูหา หรือ

    อื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผูเขารวมงานไมสามารถเรียกคาทดแทนจาก

      ผูจัดงานได 

4.   กฎระเบียบการจำหนายสินคา

4.1  ผูเขารวมงานสามารถจำหนายสินคาไดภายในคูหาของตนเองเทานั้น

4.2  สินคาที่จัดแสดงตองเปนสินคาที่ปรากฎในเอกสารการสมัครเทานั้น ผูจัดงานมี

        สทิธิท่ี์จะนำสนิคาจดัแสดงทีไ่มเกีย่วของกับงานแสดงสนิคานี ้ออกจากอาคาร

        แสดงสนิคาไดทนัท ีสำหรบัการดำเนนิการและการสาธิตการขายจะตองกระทำ

      ในขอบเขตมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ

4.3  หามจำหนายปลีกในวันเจรจาธุรกิจ

5.   ความประพฤติในการเขารวมงาน

5.1 ระหวางการจัดงานแสดงสินคาผูเขารวมงานตองรับผิดชอบในความประพฤติ

    ของพนักงานหรือตัวแทน และตองปฏิบัติตามเงื่อนไข/กฎระเบียบนี้ทุกประการ 

     และตองไมรบกวนความสงบเรียบรอยตาง ๆ หรือกระทำการใด ๆ ที่ผูจัดงาน

      เห็นวาไมสอดคลองกับระเบียบทั่วไปของการจัดงาน

5.2 บริษัทผูเขารวมงานตองสามารถดำเนินธุรกิจภายในคูหาของตนตลอดเวลาที่

      งานแสดงสินคาเปดทำการ

5.3 ผูเขารวมงานควรใสใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ กฎระเบียบที่เขียนไวในคูมือ

      ผูเขารวมงานหรือที่ไดแจงไวโดยวิธีใด ๆ

5.4 ไมอนุญาตใหผูเขารวมงานแจกเอกสารเผยแพรสิ่งพิมพนอกคูหาของตนเอง

5.5  การจดักิจกรรมพเิศษ เชน การสาธติ การสงเสรมิการขาย การแขงขันที่มกีารแจก

       รางวัล หรือการใชเครื่องขยายเสียงภายในคูหา เปนตน ผูเขารวมงานจะตองแจงให

       ผูจัดงานทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนวันจัดแสดง ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์


