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วันเจรจาธุรกิจ:
9-11 มีนาคม 2559
10.00-18.00 น.

วันจำหน�ายปลีก:
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สถานที่:
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จัดโดย

ใบสมัคร



3. โอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ และศึกษาแนวทาง
การออกแบบสินคาใหมๆ 
4. รวมสรางมูลคาการสงออกสินคาเฟอรนิเจอรไทย (มูลคาซื้อขาย
ภายในงานป 2558 ประมาณ 365 ลานบาท) 
5. รวมสรางประเทศไทยใหเปนศูนยกลางงานแสดงสินคา
เฟอรนิเจอรแหงเอเชีย
6. ฟรีโฆษณาบริษัทบน www.thailandinternationalfair.com
7. การจับคูธุรกิจ Business Matching โดยไมคิดคาใชจาย 
โดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ผูจัดงาน: กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท: 0 2507 8361-4  โทรสาร: 0 2547 4281 
อีเมล: tiff@ditp.go.th เว็บไซต: www.thailandfurniturefair.com, 
www.thaitradefair.com 
ผูสนับสนุนการจัดงาน:
• กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 โทรศัพท: 0 2345 1269-70  โทรสาร: 0 2345 1296-97
• สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
 โทรศัพท: 0 2973 3411-2  โทรสาร: 0 2973 3413

สถิติการจัดงาน: 
ขอมูล 2015  2016 (คาดการณ)
จำนวนผูเขารวมงาน 184 บริษัท  200 บริษัท 
  734 คูหา  800 คูหา
ประเทศที่เขารวมงาน ไทย พมา ลาว  ไทย พมา ลาว จีน
  กัมพูชา ไตหวัน กัมพูชา ไตหวัน
     เกาหลีใต ญี่ปุน
            กลุมประเทศอาเซียน
พื้นที่จัดแสดง 30,000 ตรม. 30,000 ตรม.
จำนวนผูเขาชมงาน 31,600  36,000
วันเจรจาธุรกิจ 5,100  6,000
วันจำหนายปลีก 26,500  30,000
ผูเขาชมงานตางประเทศ มาเลเซีย ญี่ปุน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
   สหรัฐอเมริกา  แคนาดา อินเดีย
  จีน อินเดีย  กลุมสหภาพยุโรป
  เวียดนาม เกาหลี ตะวันออกกลาง
  เยอรมัน  ออสเตรีย
  กลุมประเทศอาเซียน กลุมประเทศอาเซียน
  ฯลฯ  ฯลฯ

ระยะเวลา: วันพุธที่ 9-วันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2559
• วันเจรจาธุรกิจ 9-11 มีนาคม 2559 (10.00-18.00 น.)
• วันจำหนายปลีก 12-13 มีนาคม 2559 (10.00-21.00 น.)
สถานท่ี: อาคารชาเลนเจอร 2-3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธาน�
ขนาดพื้นที่จัดงาน: 30,000 ตารางเมตร
ประเภทสินคาที่จัดแสดง: เฟอรนิเจอรทุกประเภท ชิ้นสวน 
วัสดุตกแตงภายใน รวมทั้งสินคาที่เกี่ยวของ
ผูเขารวมงานเปาหมาย: ผูผลิต/ผูประกอบการสินคาเฟอรนิเจอร 
ชิ้นสวน อุปกรณ วัสดุตกแตงภายใน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
ผูเขาชมงานเปาหมาย: 
• วันเจรจาธุรกิจ: ผูซื้อ ผูนำเขา นักออกแบบ ตัวแทนจำหนาย
จากตางประเทศ
• วันจำหนายปลีก: ประชาชนทั�วไป
กิจกรรมพิเศษภายในงาน:
• นิทรรศการ I+D Innovation plus Design Style Cafe (I+D Style): 
นิทรรศการพิเศษโครงการสงเสริมมูลคาเพิ�มสินคาเฟอรนิเจอรและ
ของตกแตงบานของไทย (T-style) ในรูปแบบรานกาแฟรวมสมัย 
จัดจำหนายอาหาร เครื่องดื่ม และสินคาไลฟสไตล
• นิทรรศการ Design Excellence Award (DEmark): นิทรรศการ
เฟอรนิเจอรและของตกแตงบานที่ไดรับรางวัล DEmark และรางวัล 
G-mark จากประเทศญี่ปุน ประจำป 2014 
• นิทรรศการ Thailand Trust Mark (TTM): คูหาประชาสัมพันธ
ตราสัญลักษณ TTM และสงเสริมภาพลักษณสินคาคุณภาพ 
• Design Plant: จัดแสดงผลงานของนักออกแบบที่มีเอกลักษณ
โดดเดนเฉพาะตัว หรือผลงานที่เกิดจากความรวมมือระหวาง
นักออกแบบและผูประกอบการ  
• Small Order OK (SOOK): ผูเขารวมงาน TIFF ยินดีตอนรับลูกคา 
ไมวาจะสั�งผลิตจำนวนมากหรือนอย พรอมปรับดีไซนตามตองการ 
โดยผูที่เขารวมโครงการน�้จะติดโลโก SOOK ณ คูหาของตน
ทำไมตองเขารวมงานน�้: 
1. เปนงานแสดงสินคาที่รวบรวมจัดแสดงสินคาเฟอรนิเจอร
หลากหลาย ตั้งแตผลงานระดับทองถิ�นจนถึงสินคาดีไซนระดับสูง
2. โอกาสในการจัดแสดงสินคาและพบปะกับผูซื้อ/ผูนำเขา ตัวแทน 
จำหนาย หางสรรพสินคา นักออกแบบ สถาปนิก จากหลากหลาย
ประเทศ ที่มีการเชิญชวนโดยสำนักงานกระทรวงพาณิชย
ในตางประเทศ เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา กลุมสหภาพยุโรป
ตะวันออกกลาง แคนาดา ออสเตรีย และกลุมประเทศอาเซียน

วันเจรจาธุรกิจ:
9-11 มีนาคม 2559
10.00-18.00 น.

วันจำหน�ายปลีก:
12-13 มีนาคม 2559
10.00-21.00 น.

สถานที่:
อาคารชาเลนเจอร�
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข�อมูลงานแสดงสินค�าเฟอร�นิเจอร� ป� 2559



วันเจรจาธุรกิจ:
9-11 มีนาคม 2559
10.00-18.00 น.

วันจำหน�ายปลีก:
12-13 มีนาคม 2559
10.00-21.00 น.

สถานที่:
อาคารชาเลนเจอร�
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

1. อัตราคาเขารวมงาน
 กลุมสินคา    ขนาดคูหา    ราคาพื้นที่เปลา
 Furniture    18 ตารางเมตร (3x6 เมตร)  33,000 บาท ตอคูหา (กอสรางคูหาเอง ตองจองขั้นต่ำ 2 คูหา)
 Interior Furnishing & Accessories 
 Material & Equipment, Others 

2. คุณสมบัติผูเขารวมงาน ผูที่มีคุณสมบัติครบตามขอ 2.1-2.4 จะชำระเงินคาเขารวมงานในอัตราตามขอ 1
 2.1 เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีสัดสวนการถือหุนของคนไทยไมต่ำกวารอยละ 51
 2.2 เปนสมาชิกกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ หรืออยูในระหวางการรอผลการสมัครสมาชิกฯ หรือเปนสมาชิกสมาคมการคา   
   หรือเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ หรือเปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI
 2.3 สินคาและบริการมีความเหมาะสมกับงาน ผลิตในประเทศไทยและมีมาตรฐานรองรับ เชน สมอ.
 2.4 มีภาพลักษณที่ดี ไมมีประวัติเสียหายทางการคา หากเปนผูนำเขา/ตัวแทนจำหนายสินคาตางประเทศ ตองกรอกใบสมัครภาษาอังกฤษ
   และชำระคาเขารวมงานตามที่ระบุในใบสมัครภาษาอังกฤษเทานั้น

3. เอกสารประกอบการสมัคร 
 3.1 ใบสมัครฉบับจริง และเอกสาร Fair Catalogue Entry Form
 3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 3.3 แคตตาล็อก โบรชัวร หรือภาพถายสินคา

4. ขั้นตอนการรับสมัคร (โปรดอานใหละเอียด) 
 4.1 ผูสมัครที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 ตองยื่นใบสมัครฉบับจริงพรอมเอกสารประกอบ
   ตามขอ 3 และชำระเงินมัดจำ 50% ของคาสมัครทั้งหมด รายละเอียดตามขอ 5 (กรณ�สมัครทางโทรสาร ตองนำใบสมัครฉบับจริง
   มายื่น หรือจัดสงใหภายใน 2 สัปดาห)
 4.2 หากคุณสมบัติไมครบถวน เชน เปนผูนำเขา/ตัวแทนจำหนายสินคาตางประเทศ/เปนบริษัทขามชาติ/ใชเครื่องหมายการคา
   ของตางประเทศ ตองกรอกใบสมัครภาษาอังกฤษและชำระคารวมงานตามที่ระบุไวในใบสมัครภาษาอังกฤษเทานั้น
 4.3 ผูสมัครที่ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการการคัดเลือกฯ จะตองชำระเงิน 50% ที่เหลือภายในวันที่ 15 มกราคม 2559
 4.4 ผูจัดงานจะพิจารณาคุณสมบัติของผูเขารวมงานและการจัดสรรคูหาผูเขารวมงาน ทั้งน�้มติของผูจัดงานถือเปนขอยุติสิ้นสุด
 4.5 กรณ�ที่ผูสมัครไดรับการคัดเลือกใหเขารวมงานแลวไมสามารถเขารวมงานไดจะโดยเหตุใดก็ดี ผูสมัครตองยินยอมใหเงินที่ชำระมาแลว 
   สมทบเปนคาใชจายของโครงการฯ โดยไมมีขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขารวมงาน/กิจกรรมของกรมฯ 
   ตามที่ผูจัดงานเห็นสมควรในโอกาสตอไป

5. วิธีการและกำหนดการชำระเงิน ผูสมัครจะตองสมัครและชำระเงินผานสมาคม ซึ�งเปนผูดำเนินการรวบรวมผูเขารวมงานแสดงสินคา
  TIFF 2016 ดังน�้
 5.1 กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โทรศัพท: 0 2345 1269-70 โทรสาร: 0 2345 1296-97
 5.2 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย โทรศัพท: 0 2973 3411-12 โทรสาร: 0 2973 3413
 5.3 สมัครเขารวมงาน (พรอมชำระ 50%) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และชำระ 50% ที่เหลือภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

รายละเอียดการเข�าร�วมงานแสดงสินค�าเฟอร�นิเจอร� ป� 2559



วันเจรจาธุรกิจ:
9-11 มีนาคม 2559
10.00-18.00 น.

วันจำหน�ายปลีก:
12-13 มีนาคม 2559
10.00-21.00 น.

สถานที่:
อาคารชาเลนเจอร�
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

   

6. รายละเอียดการจัดสงอารตเวิรคโฆษณา (สำหรับเผยแพรใน Fair Catalogue) 
วันที่หมดเขต   สถานที่จัดสง        สอบถามรายละเอียด
8 มกราคม 2559  สำนักพัฒนาการคาและธุรกิจไลฟสไตล กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  โทรศัพท: 0 2507 8361-4
        563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 ติดตอ: คุณชนา  อีเมล: tiff@ditp.go.th

 6.1 จัดสงอารตเวิรคโฆษณาเพื่อลงใน Fair Catalogue ขนาด: (WxH) 14.85x21 ซม., แนวตั้ง สี่สี อยูในโหมดสี CMYK โดยเปนไฟล
   พรอมผลิตที่สรางในโปรแกรมที่ใชสำหรับการแยกสีไดดี อาทิ โปรแกรม InDesign (.INDD), lllustrator (.AI), Photoshop (.PSD), 
   Acrobat (.PDF) หรือเปนไฟลรูปภาพ .TIFF หรือ .JPEG เทานั้น ทั้งน�้การกำหนดคา Resolution ของงานอยางนอยที่ 300 dpi.
 6.2 สงภาพถายเพื่อลงใน Fair Catalogue เปนภาพโลโกบริษัท/แบรนด (จำนวน 1 ภาพ) และภาพถายสินคา (จำนวน 4 ภาพ) 
  แตละภาพขนาดไมตํ่ากวา 800x600 พิกเซล หรือ 1 เมกะไบต สี่สี อยูในโหมด RGB เปนไฟล .JPG (รวมจำนวน 5 ไฟล)
 6.2 งานตามขอ 6.1 และ 6.2 ตองบันทึกใสแผน CD-Rom หรือ DVD หรือ Thumb Drive พรอมพิมพภาพสีขนาดจริงแนบ จำนวน 1 ชุด

7. การคัดเลือกและจัดสรรตำแหนงคูหา
 7.1 ผูจัดงานสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรคูหาใหแกผูสมัครทุกรายและถือเปนเด็ดขาด
 7.2 หลักเกณฑการจัดสรรคูหา ตัดสินจากกลุมประเภทสินคา จำนวนคูหาที่จอง วันที่ชำระเงินคาเขารวมงาน การออกแบบตกแตงคูหา  
   ประวัติการใหความรวมมือในการเขารวมงาน/กิจกรรมที่ผานมา 
 7.3 ผูสมัครไมสามารถทำการถายโอน/จำหนาย/ขายตอ สิทธิ์ที่ไดรับการจัดสรรคูหาทั้งหมดหรือบางสวนใหกับผูอื่น    
   หากมีการดำเนินการดังกลาว ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์การเขารวมงานครั้งตอไป
 7.4 ผูสมัครตองปฏิบัติตามกฏระเบียบสากลของงานที่จะระบุในคูมือผูเขารวมงานทุกประการ

8. ประโยชนที่ผูเขารวมงานจะไดรับ
 8.1 เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและสินคาของบริษัทในเว็บไซตเกี่ยวกับงานหรือสื่ออื่นๆ ของงาน
 8.2 สิทธิ์ในการเผยแพรรายชื่อ/ขอมูล/สินคาของบริษัทใน Fair Catalogue ของงาน
 8.3 โอกาสในการพบปะกับลูกคารายเดิมและลูกคารายใหม
 8.4 โอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑใหมสูตลาด
 8.5 โอกาสในการติดตอและสังเกตการณสภาวะตลาดและคูแขง

9. สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม
 9.1 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ สำนักพัฒนาการคาและธุรกิจไลฟสไตล กลุมงานพัฒนาธุรกิจไลฟสไตล
   563 ถ.นนทบุร ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
   โทรศัพท: 0 2507 8361-4  โทรสาร: 0 2547 4281
   อีเมล: tiff@ditp.go.th  เว็บไซต: www.thailandfurniturefair.com, www.thaitradefair.com 
 9.2 กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
   ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4
   60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
   ติดตอคุณนรินธร โทรศัพท: 0 2345 1269-70  โทรสาร: 0 2345 1296-97
 9.3 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
   65/13 หมู 3 ซ.แจงวัฒนะ 1 ถ.แจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
   ติดตอคุณทัศน�ย โทรศัพท: 0 2973 3411-12, 086 408 6158  โทรสาร: 0 2973 3413



 Please choose the appropriate category and provide any further information to the best describe your company and products.

 1. COMPANY PROFILE

 Company Name:

 Brand Name:

 Product Description: (Please specify in block letters within the given area) 

 2. EXHIBIT PROFILE

  Identify only ONE main profile by darkening the entire circle for booth allocation.

  FURNITURE (Size: 18 sqm: 3x6 m/1 booth) INTERIOR FURNISHING & ACCESSORIES: (Size: 18 sqm: 3x6 m/1 booth)

    Bedroom Furniture      Bathroom Furnishings

    Children’s Furniture      Built-in Parts of Interior (Wallpapers, Stairs, Windows & Doors, 

    Dining Tables & Chairs     Blinds, etc.)

    Garden/Outdoor Furniture    Carpets   

    Living Room Furniture     Flooring   

    Office Furniture      Kitchen Furnishings   

    Upholstered Furniture     Lighting   

    Others:       Others:

   MATERIALS & PARTS (Size: 18 sqm: 3x6 m/1 booth) 

   (Please specify)

   OTHERS (Size: 18 sqm: 3x6 m/1 booth) 

   (Please specify)

 3. MATERIAL USED 

   Bamboo  Leather  Metal  Plastics       

   Rattan/Wicker  Stone/Marble  Textiles  Water Hyacinth     

   Wood  Wrought Iron  Others: 

วันเจรจาธุรกิจ:
9-11 มีนาคม 2559
10.00-18.00 น.

วันจำหน�ายปลีก:
12-13 มีนาคม 2559
10.00-21.00 น.

สถานที่:
อาคารชาเลนเจอร�
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

BOOTH ALLOCATION AND FAIR CATALOGUE ENTRY FORM



 1. ขอมูลผูสมัคร (โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจนที่สุดและศึกษาขอมูลงานโดยละเอียด) 

 รายละเอียดผูสมัคร

 บริษัท (ไทย): 

 Company (อังกฤษ):

 Address (อังกฤษ): 

 District:      Province: 

 Phone:      Fax: 

 E-mail:      Website: 

 ผูติดตอ 1 (อังกฤษ): Mr. / Ms. / Mrs. 

 ตําแหนง (อังกฤษ):    โทรศัพทมือถือ:

 ผูติดตอ 2 (อังกฤษ): Mr. / Ms. / Mrs. 

 ตําแหนง (อังกฤษ):    โทรศัพทมือถือ:

 ประเภทกิจการ   ผูผลิต     ผูสงออก    ผูนําเขา 

       ตัวแทนจําหนาย    อื่นๆ (โปรดระบุ) 

 2. คุณสมบัติของผูสมัคร (ใชประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขารวมโครงการ)  เลขที่   ป พ.ศ.  

  2.1  เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนการคาในประเทศไทย      

  2.2  เปนสมาชิกของหนวยงาน/สมาคมการคาตางๆ 

   สมาชิก Exporter List (E.L.)   

   อื่นๆ (โปรดระบุ)

   

   สมาชิกของสมาคม / หนวยงาน (โปรดระบุ) 

 

  2.3  ไดรับรางวัล/เครื่องหมาย

   รางวัล PM’s Award  รางวัล DEmark   

   เครื่องหมาย Thailand Trust Mark (TTM)  

   อื่นๆ (โปรดระบุ) 

  2.4 ไดรับการรับรองมาตรฐานตางๆ เชน ISO 9000, Q-Mark ฯลฯ 

  (โปรดระบุ) 

  2.5 ไดรับคัดเลือกใหรวมกิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ (ระบุชื่องาน/ปลาสุดที่ไดเขารวม) 

   งาน/โครงการ        ป พ.ศ.

   งาน/โครงการ        ป พ.ศ.

ใบสมัครเข�าร�วมงานแสดงสินค�าเฟอร�นิเจอร� ป� 2559

วันเจรจาธุรกิจ:
9-11 มีนาคม 2559
10.00-18.00 น.

วันจำหน�ายปลีก:
12-13 มีนาคม 2559
10.00-21.00 น.

สถานที่:
อาคารชาเลนเจอร�
อิมแพ็ค เมืองทองธานี



 3. ขอมูลสินคาของบริษัทที่นำมาจัดแสดงในงาน (โปรดกรอกใหครบถวนตามความเปนจริง)

 3.1 แหลงผลิตของสินคา   ผลิตในประเทศไทย   สินคานำเขา

 3.2 ประเภทของสินคาที่จะจัดแสดงในงาน (โปรดระบุรายละเอียดใน Fair Catalogue Entry Form)

    Furniture   Interior Furnishing & Accessories

    Material & Parts   Others

 3.3 ประสงคสมัครเขารวม Design Hall (ปดรับสมัครวันที่ 8 มกราคม 2559)

    ประสงคอยูใน Design Hall (ทั้งน�้ผูจัดงานจะจัดสง Design Hall’s Portfollo เพื่อใหทานจัดทำและนำเสนอคัดเลือกตอไป)

    ไมประสงคอยูใน Design Hall

 3.4 สินคาของบริษัทมีเครื่องหมายการคา/Brand Name (โปรดระบุ)

 3.5 บริษัทสามารถรับงาน Contract/Project ได เชน โรงแรม สปา  ในประเทศ   ตางประเทศ

 3.6 บริษัทมีสินคาที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอมหรือไม     ไมมี    มี 

   (หากมี โปรดระบุสินคา/รางวัล/ตราที่ไดรับ) 

 3.7 บริษัทสนใจเขารวมโครงการ Small Order OK (SOOK)

     ไมสนใจ    สนใจ โปรดติดตอ 0 2973 3411-2

 4.  ลักษณะคูหา (กรณ�เลือกคูหามาตรฐาน กรุณาติดตอผูรับเหมากอสรางที่ไดรับเลือกเปนทางการจากผูจัดงานเพื่อชำระเงินคาคูหาฯ) 

    คูหามาตรฐาน         กอสรางคูหาเองชั้นเดียว  กอสรางคูหาเองสองชั้น  

 5.  จำนวนคูหาและอัตราคาเขารวมงาน พื้นที่ขนาด 3x6 เมตร คูหาละ 33,000 บาท
  จำนวนคูหาละ  1   2     4    6    8   10 คูหา มากกวา 10 คูหา โปรดระบุจำนวน  

 คาเขารวมงานทั้งสิ้น                                                   บาท 
 รวมทั้งสิ้น (ชำระ 50% แรกภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ 50% ที่เหลือภายในวันที่ 15 มกราคม 2559)

 6.  เอกสารประกอบการสมัครเขารวมงาน 
    ใบสมัครฉบับจริงและแบบฟอรม Fair Catalogue Entry Form  แคตตาล็อก โบรชัวร หรือภาพถายสินคาที่จะจัดแสดงในงาน

    สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และใบอนุญาตประกอบโรงงาน

  โดยการลงลายมือชื่อทายน�้ ขาพเจาขอรับรอง 
 1. ขอมูลที่แจงในใบสมัครเปนขอมูลที่ถูกตองและไดแนบหลักฐานที่ถูกตองมาประกอบการพิจารณาการเขารวมงานแสดงสินคาดังกลาว
 2. สินคาที่นำไปจัดแสดงในงานแสดงสินคาฯ ถูกตองตรงตามที่แจงไวตอกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดแก ประเภท ชนิด คุณภาพ 

  มาตรฐาน ชื่อที่ใชทางทางการคา ตราเครื่องหมายทางการคา ถิ�นกำเนิด และไมเปนสินคาที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูใด 
  หรือเปนสินคาที่ผิดกฏหมาย  
 3. หากขอเท็จจริงที่ใหไวดังกลาวไมเปนความจริงแมแตสวนหนึ�งสวนใด ขาพเจายินยอมใหกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
  ดำเนินการตามกฏหมาย/ชดใชคาเสียหาย และ/หรือปฏิบัติตามที่กรมฯ หรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายเห็นสมควรโดยทันที  
 4. ขาพเจายินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบการเขารวมงานแสดงสินคาฯ ที่ผูจัดกำหนดทุกประการ และในวันที่
  ยื่นใบสมัครน�้ ขาพเจาไดรับทราบเงื่อนไขและกฏระเบียบการเขารวมงานแสดงสินคาฯ โดยครบถวนแลว
         ลงชื่อตัวบรรจง:
         ตําแหนง:  
         วันที่ยื่น:
  สําหรับเจาหนาที่: วันที่รับ:   ลงชื่อ:

ประทับตราบริษัท

วันเจรจาธุรกิจ:
9-11 มีนาคม 2559
10.00-18.00 น.

วันจำหน�ายปลีก:
12-13 มีนาคม 2559
10.00-21.00 น.

สถานที่:
อาคารชาเลนเจอร�
อิมแพ็ค เมืองทองธานี



ภาพตัวอยางสินคา

วันเจรจาธุรกิจ:
9-11 มีนาคม 2559
10.00-18.00 น.

วันจำหน�ายปลีก:
12-13 มีนาคม 2559
10.00-21.00 น.

สถานที่:
อาคารชาเลนเจอร�
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรุณาติดภาพถายสินคาของบริษัท
(เพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดสรรคูหา)



1. HOW TO

Please send your company name with company logo, product/service name and images by E-mail only.

1.1 Company Name

1.2 Company Logo (.JPG) = 1 file

1.3 Product/Service Name and Picture (.JPG) = 3-6 files (File size: mininmum 1 mb or 800x600 pixel/file)

Please attach files and send to e-mail: tradeshow@ditp.go.th within exhibitor application deadline: 9 January 2015.

2. E-MAIL SAMPLE

3. CONTACT

For more information about “Trade show on Internet”, please contact: 

Office of Digital Commerce and Trade Information Resources, 

Department of International TradePromotion, Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Rd., Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

Tel: +66 2507 7842-3  E-mail: tradeshow@ditp.go.th

วันเจรจาธุรกิจ:
9-11 มีนาคม 2559
10.00-18.00 น.

วันจำหน�ายปลีก:
12-13 มีนาคม 2559
10.00-21.00 น.

สถานที่:
อาคารชาเลนเจอร�
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ADVERTISE ON INTERNET www.thailandfurniturefair.com

LOGO COMPANY Picture 1 Picture 2 Picture 3

COMPANY LOGO Picture 1 Picture 2 Picture 3

COMPANY NAME AND 

PRODUCT/SERVICE NAMES

6

6



6.2 บริษัทผูเขารวมงานตองสามารถดำเนินธุรกิจภายในคูหาของตน
   ตลอดเวลาที่งานแสดงสินคาเปดทำการ
6.3 ผูเขารวมงานควรใสใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ กฎระเบียบที่เขียนไว
   ในคูมือผูเขารวมงาน หรือที่ไดแจงไวโดยวิธีใดๆ   
6.4 ไมอนุญาตใหผูเขารวมงานแจกเอกสารเผยแพรสิ�งพิมพนอกคูหา
   ของตนเอง
7.  การกอสราง/ตกแตงคูหา/การขนยายสิ�งของ
7.1 ผูเขารวมงานสามารถเลือกที่จะใชคูหามาตรฐานที่กอสรางโดยผูรับเหมา
   กอสรางที่ไดรับเลือกเปนทางการจากผูจัดงาน หรือออกแบบกอสราง
   ตกแตงคูหาเองได ทั้งน�้ตองมีการปูพื้นและสรางผนังคูหาใหเรียบรอย
7.2 ผูเขารวมงานไมสามารถตอเติมหรือกอสรางตกแตงใหสูงกวาความสูง
   ของคูหา หากไมไดรับความยินยอมจากผูจัดงาน สำหรับผูที่กอสราง
   คูหาเอง คูหาตองมีความสูงไมเกินที่กำหนดไวในคูมือผูเขารวมงาน
7.3 ผูเขารวมงานไมไดรับอนุญาตใหตอกตะปู เจาะ ทำลายผนังคูหา พื้น 
   หรือสิ�งของใดๆ ที่เปนของผูรับเหมากอสรางคูหาที่ไดรับเลือกเปน
   ทางการจากผูจัดงาน 
7.4 หามผูเขารวมงานวางสินคา/สิ�งของนอกคูหาของตนลุกล้ำทางเดิน
   สาธารณะ/คูหาขางเคียง หรือในที่ที่ขัดขวางถังดับเพลิง ประตูทาง
   ออกฉุกเฉิน หรือกลองควบคุมการจายไฟ
7.5 หามผูเขารวมงานใชเพดานของอาคาร
7.6 ผูเขารวมงานตองไดรับอนุญาตจากผูจัดงานเปนพิเศษกอน  
   หากตองการขนสินคา/สิ�งของ เขา-ออก นอกเหน�อจากชวงเวลา
   ที่อนุญาตใหขนถายสินคาได ทั้งน�้ฝายผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์
   ในการพิจารณาอนุญาต
7.7 หากผูเขารวมงานมีของหนักหรือชิ้นใหญที่เคลื่อนยายลำบาก ขอใหแจง
   ผูจัดงานลวงหนา เพื่อที่จะไดเตรียมทางเพื่อใชขนยายตอไป
7.8 หากไมไดรับอนุญาตจากผูจัดงานและเจาหนาที่ดานไฟของอาคาร
   แสดงสินคา ผูเขารวมงานไมสามารถใชเปลวไฟ แกส หรือของที่อาจ
   ติดไฟไดในบริเวณอาคาร
7.9 ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนยายหรือเก็บของที่ผูเขารวมงานทิ้งไวในคูหา 
   หลังจบงาน โดยคาใชจายในการเคลื่อนยายจะตกเปนของผูเขารวมงาน
   ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะเก็บของนั้นไวจนกวาจะไดรับเงินคาขนยายของ
8.  เอกสารสิ�งพิมพ
8.1 ผูจัดงานไมขอรับผิดชอบตอขอความหรือสิ�งที่พิมพผิดพลาดใดๆ   
   ในเอกสารของงานแสดงสินคา อาทิ Fair Catalogue หรือ
   สื่อประชาสัมพันธใดๆ ของงาน
9 .  การแกไขกฎระเบียบตางๆ 
9.1 ผูจัดงานอาจแกไขกฎระเบียบใดๆ เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่หลีกเลี่ยงไมได   
   ทั้งน�้ผูเขารวมงานยินยอมที่จะรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหมน�้
10. การใหการยกเวน
10.1 ผูจัดงานจะไมมีการยกเวน/ยกเลิกเงื่อนไข/กฎระเบียบ หรือสิทธิ์ตางๆ   
   ยกเวนในกรณ�ที่มีการเขียนเปนลายลักษณอักษรโดยผูอำนวยการระดับ
   บริหารการจัดงาน
11. การรับผิด
11.1 ผู เขารวมงานไมมีสิทธิ ์ฟองรอง/เรียกรองสิทธิ ์จากผูจัดงานในเรื ่อง 
   ความเสียหาย การสูญหาย การตัดสินใจ คาใชจาย ตนทุน  

   หรือคาธรรมเน�ยม ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดละเลยที่ผูเขารวมงาน
   หรือผูรับเหมา หรือผูรับเหมาตอเปนผูกระทำ
11.2 ผู จ ัดงานจะไมร ับผิดชอบชดใชค าเสียหายไมว ากรณ�ใดๆ ตอ
   ความเสียหาย หรือสูญหายที ่เก ิดขึ ้นกับบุคคล ทรัพยส ิน หรือ
   สิทธิประโยชนของผูเขารวมงาน อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ 
   การเกิดการจราจล การโจรกรรม อัคคีภัย หรือภัยตางๆ ซึ�งไมอยูในวิสัย
   ที่จะปองกันได

เง� ่อนไขและกฎระเบียบในการเข�าร�วมงานแสดงสินค�าเฟอร�นิเจอร� ป� 2559

1.  กฎระเบียบทั�วไป
1.1 ใบสมัครเขารวมงานจะเปลี่ยนเปนสัญญาการเขารวมงาน เมื่อผูสมัคร
   ไดรับคัดเลือกใหเขารวมงานโดยไดรับการจัดสรรคูหาจากผูจัดงานและ
   ไดชำระคาเขารวมงานครบเต็มจำนวนแลว
1.2 การไมปฏิบัติตามสัญญาจะเปนผลตอผูเขารวมงานในการเขารวมงาน 
   ครั้งน�้หรือในอนาคต ทั้งน�้ผูเขารวมงานจะตองรับผิดชอบคาเขารวมงาน 
   ในสัญญาที่เกี่ยวของ
1.3 ผูเขารวมงานตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ไดแจงไวน�้   
   หรือดวยวิธีใดก็ตาม รวมทั้งกฎระเบียบเพิ�มเติมที่แจงโดยผูจัดงาน   
   เชน ในคูมือผูเขารวมงาน
2 .  การสมัครเขารวมงานและคุณสมบัติของผูเขารวมงาน   
2.1 การสมัครเขารวมงานและการคัดเลือกผูเขารวมงานจะเกิดขึ้น
   เมื่อผูจัดงานไดรับการชำระเงินคาเขารวมงานและใบสมัครที่สมบูรณ
   พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ผูจัดงานตองการ ทั้งน�้ผูจัดงาน
   จะแจงผลการเขารวมงานใหทานทราบเปนลายลักษณอักษร
2.2 ผูเขารวมงานจะตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย   
   และไมมีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ
3.  สิทธิ์การเขารวมงานและจัดสรรพื้นที่ 
3.1 ผูเขารวมงานไมสามารถโอนสิทธิ์ในการเขารวมงานและพื้นที่ทั้งหมด   
   หรือบางสวนที่ไดรับการจัดสรรใหผูอื่นไดตลอดระยะเวลาการจัดงาน
3.2 ผูจัดงานไมอนุญาตใหมีนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่ไมไดสมัคร
   เขารวมงาน มาจัดแสดงในพื้นที่เดียวกับของผูเขารวมงานเปนอันขาด
3.3 ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรคูหา โดยจะตัดสินจากประเภท/
   คุณภาพสินคา วันที่สมัครเขารวมงาน และการชำระเงิน จำนวนคูหา   
   ความรวมมือในกิจกรรมของกรมฯ ที่ผานมา อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการ
   เปลี่ยนแปลงวันที่ สถานที่จัดงาน ที่ตั้ง หรือขนาดคูหา หรืออื่นๆ   
   ตามความเหมาะสม ทั้งน�้ผูเขารวมงานไมสามารถเรียกคาทดแทน
   จากผูจัดงานได 
3.4 กรณ�ที่ผูไดรับคัดเลือกแลวไมสามารถเขารวมงานได ผูสมัครยินยอม
   สละเงินที่ไดชำระแลวสมทบเปนคาใชจายโครงการ และผูจัดงานอาจ
   ตัดสิทธิ์การเขารวมงานในครั้งตอไป
4 .  กฎระเบียบการจำหนายสินคา
4.1 ผูเขารวมงานสามารถจำหนายสินคาไดภายในคูหาของตนเองเทานั้น
4.2 สินคาที่จัดแสดงตองเปนสินคาที่ปรากฏในเอกสารการสมัครเทานั้น   
   ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะนำสินคาจัดแสดงที่ไมเกี่ยวของกับงานแสดงสินคาน�้
   ออกจากอาคารแสดงสินคาไดทันที สำหรับการดำเนินการและการสาธิต   
   การขายจะตองกระทำในขอบเขตมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
4.3 หามจำหนายปลีกในวันเจรจาธุรกิจ
5.  เงื่อนไขการชำระเงิน
5.1 ผูเขารวมงานตองชำระเงินเต็มจำนวนของคาเขารวมงานในวันที่กำหนด 
   หากไมชำระภายในกำหนด ผูจัดงานมีสิทธิ์ที่จะถอดสิทธิ์การเขารวมงาน 
5.2 ไมมีการคืนเงินที่ชำระมาแลวไมวากรณ�ใดๆ ก็ตาม
5.3 ผูเขารวมงานไมสามารถครอบครองพื้นที่จัดแสดงไดจนกวาจะชำระเงิน
   คาเขารวมงานครบจำนวน
5.4 ในกรณ�ที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถควบคุมได เชน สงคราม การปฏิวัติ 
   รัฐประหาร การนัดหยุดงาน ไฟไหม หรือเหตุการณที่เทียบเทา ซึ�งทำให
   ตองเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงานแสดงสินคา จะไมมีการคืนเงินคาเขารวม 

   งานที่ผูเขารวมงานไดจายไปแลว 
6 .  ความประพฤติในการเขารวมงาน
6.1 ระหวางการจัดงานแสดงสินคาผูเขารวมงานตองรับผิดชอบ ในความประพฤติ
   ของพนักงานหรือตัวแทน และตองปฏิบัติตามเง่ือนไข/กฎระเบียบน�ทุ้กประการ   
   และตองไมรบกวนความสงบเรียบรอยตางๆ หรือกระทำการใดๆ ที่ผูจัดงาน
   เห็นวาไมสอดคลองกับระเบียบทั�วไปของการจัดงาน

วันเจรจาธุรกิจ:
9-11 มีนาคม 2559
10.00-18.00 น.

วันจำหน�ายปลีก:
12-13 มีนาคม 2559
10.00-21.00 น.

สถานที่:
อาคารชาเลนเจอร�
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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