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ข้อมูลงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2019
ชื่องาน
ระยะเวลาจัดงาน

: Frankfurt Book Fair 2019
: 16 - 20 ตุลาคม 2562

: Messe Frankfurt นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
: Frankfurter Buchmesse GmbH
ผู้จัดงาน
Braubachstraße 16 60311 Frankfurt am Main Germany
Tel : +49 (0) 69-2102-0
Fax : +49 (0) 69-2102-277
Email: servicecenter@book-fair.com Website : http://www.buchmesse.de
: เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ จัดแสดงสินค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับแวดวงหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก จัดขึ้นเป็น
ลักษณะงาน
ประจาทุกปี ในปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 โดยสินค้าที่จัดแสดงประกอบด้วย
- Thai & Foreign Books - History books - Children’s Book - Pocket Book
- Magazine
- E-Book Right - Printing Service
- Export & Import Rights Licenses
การจัดงานครั้งที่ผ่านมา : Frankfurt Book Fair 2018 มีบริษัทที่เข้าร่วมงานจัดแสดง 7,500 ราย จาก 109 ประเทศ กรมเข้าร่วมเป็นครั้งที่ 20
บนพื้นที่ทั้งหมด 144 ตารางเมตร นาผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมงาน 18 บริษัท
การเข้าร่วมงานปี 2562 : กรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 21 พื้นที่เข้าร่วมงาน 144 ตารางเมตร
รับสมัคร 18 บริษัท (ลิขสิทธิ์สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือเล่ม นิตยสาร และบริการสิ่งพิมพ์)
: ผู้ประกอบการชาระ 45,000 บาท/คูหา หรือด้านละ 15,000 บาท (45,000 บาท/3 ด้าน) หรือชั้นวางละ 3,750 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการ
(อัตราการสนับสนุนเงิน
(15,000 บาท/4 ชั้ นวาง) สาหรั บผู้ ประกอบการทั่ว ไป โดยกรมรั บผิ ดชอบเตรี ยมการเข้าร่วมงานในขั้นตอนต่ างๆ
กิจกรรมส่งเสริมการค้า
ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของพื้นที่แสดงสินค้า/เจรจาการค้า และค่าออกแบบตกแต่งคูหา ค่าประชาสัมพันธ์งาน
ระหว่างประเทศ)
* ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าภาษีทุกประเภท ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ *
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่น : 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ใบสมัครเข้าร่วมงานแสดง
2. เป็นผู้ประกอบการสินค้า/บริการไทย ที่มีศักยภาพในการส่งออก
3. สินค้ามีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดงานกาหนด และมีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่จะไปร่วมงานแสดงสินค้า
สินค้าในต่างประเทศ
4. มีภาพลักษณ์ของกิจการทีด่ ี และไม่เคยมีประวัติเสียหาย
สถานทีจ่ ัดงาน

กาหนดการรับสมัคร
วิธีสมัครเข้าร่วมงาน

หลักฐานการสมัคร

: สมัครพร้อมอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
: ดาเนินการสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบ online ทางเดียวเท่านั้น สมัครได้ทเี่ ว็บไซด์ www.ditp.go.th
-> เลือก “กิจกรรมที่น่าสนใจ” (ด้านบนเว็บไซด์/หัวข้อแรกซ้ายมือ)
-> เลือก “ปฏิทินกิจกรรม” (ด้านล่างเว็บไซด์)
-> เลือกประเภทกิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ -> เลือกเดือนตุลาคม ปี 2562 -> เลือกงาน Frankfurt
Book Fair 2019
-> คลิกที่รายละเอียด เพื่อเข้าไปศึกษารายละเอียดข้อมูล Online ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
-> ไปที่หัวข้อ เอกสารประกอบกิจกรรม เพื่อ Download เอกสารการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร และ Company Profile
-> คลิกที่ ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานระบบ ทั้งนี้จะต้องอัพโหลดเอกสารพร้อมหลักฐานทั้งหมดผ่านระบบสมัครเข้า
ร่วมงานออนไลน์ โปรดดูเอกสารคูม่ ือการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
* หากเข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากลืม Username/Password กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 02–507-7826 *
** หากมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ 02-507-8398 / 02-507-8399 **
: 1. ใบสมัคร และ Company Profile ตามแบบฟอร์มของกรม
2. แคตตาล็อก และ/หรือ ภาพถ่ายสินค้าของบริษัท
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
4. เอกสารอื่นๆ ตามที่แจ้งในใบสมัคร เพื่อประกอบการพิจาณาคัดเลือกเข้าร่วมงาน
5. สาเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกกรมฯ หรือ สมาคม/สถาบัน/หน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี)
6. สาเนาใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. สาเนาจดทะเบียน สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ แหล่งกาเนิดสินค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ

เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน

การชาระเงิน

สนใจสมัครติดต่อ

หมายเหตุ

:

ของสินค้าทีบ่ ริษัทจะนาไปจัดแสดงในงาน
* ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 1 – 7 ต้องมีการลงนามโดยผู้มีอานาจอย่างน้อย 1 คน หรือ ผูไ้ ด้รับมอบอานาจ
พร้อมประทับตราบริษัท และแสดงหลักฐานการมอบอานาจ *
1. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานจะต้องส่งใบสมัครและชาระค่าใช้จ่ายสมทบโครงการฯ ตามที่กาหนด พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนะนาการสมัครเข้าร่วมงาน ให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ภายในเวลาที่กาหนด
2. ผู้สมัครจะยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
และถือเป็นการสิ้นสุด
3. ผู้สมัครที่ได้รับแจ้งผลการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงาน จะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะยินยอม
ให้กรมฯ ริบเงินสมทบค่าใช้จ่ายโครงการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
4. ผู้เข้าร่วมงานจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่นอกเหนือจากเงินสมทบค่าใช้จ่ายโครงการ อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าภาษีทุกประเภท เป็นต้น
5. ผู้เข้าร่วมงานจะต้องไม่โอนสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมงานทั้งหมด หรือบางส่วนให้ผู้อื่น
6. ผู้เข้าร่วมงานจะต้องให้ความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลการเข้าร่วมงานและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันสุดท้าย
ของงาน
7. ผู้เข้าร่วมงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผูจ้ ัดงานกาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานจากคุณสมบัติ ประวัติการส่งออก
และประสบการณ์ ความเหมาะสมของสินค้าที่นาไปจัดแสดงในแต่ละตลาด (ด้านคุณภาพ การออกแบบ วัตถุดิบ
ที่ใช้ การผลิต และราคา ฯลฯ) ตลอดจนจานวนครั้งที่เข้าร่วมงานกับกรมฯ แล้ว
2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะแจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทราบเป็นทางการ
3. ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงาน กรมฯ จะดาเนินการคืนเงินให้ต่อไป (กรณีที่ได้ชาระเงินล่วงหน้าแล้ว)
4. กรณีผู้สมัครที่ได้รับเลือกมิได้ชาระเงินค่าใช้จ่ายสมทบโครงการตามอัตราและเวลาที่กาหนด กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศจะพิจารณาเรียกผู้สมัครในลาดับสารองเข้าร่วมงานแทนโดยไม่ต้องบอกกล่าว

: *** บริษัทต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จึงจะสามารถชาระเงินค่าเข้าร่วมโครงการฯ ***
โดยชาระเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน “ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา”
ใช้แบบฟอร์มการชาระเงิน (PAY-IN SLIP) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เงื่อนไข : 1. ธนาคารรับชาระเฉพาะเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ”เท่านั้น
2. จะต้องชาระเงินเต็มจานวนตามแบบฟอร์มการชาระเงิน (Pay –in Slip) เท่านั้น
3. หากชาระเกินวันที่ครบกาหนดการชาระ จะไม่สามารถชาระผ่านธนาคารได้
: สานักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ 3 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ผู้ประสานงาน : คุณอรภา พุทธรักษา / คุณกรณิศ ศุภชีวะกุล
โทร : 02-507-8398 / 02-507-8399 E-Mail: service3@ditp.go.th Website : www.ditp.go.th
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะทางานคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ในต่างประเทศ และจัดสรรคูหาให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยถือผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมฯ เป็นที่สุดโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น โดยกรมจะแจ้งผลให้ผสู้ มัครทราบทางเว็บไซต์ของกรม
2. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรม จะต้องดาเนินการชาระเงินค่าเข้าร่วมงานภายในกาหนดเวลาที่ได้กาหนดไว้
หากพ้นกาหนดการชาระเงินดังกล่าวแล้ว ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. บริษัททีไ่ ด้รับการคัดเลือกจากกรม และได้ชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่บริษัทไม่ไปเข้าร่วมงาน ด้วยสาเหตุใด
ก็ตาม กรมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการสมทบในการเข้าร่วมงานฯ โดยบริษัทไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานฯ ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และกฎเกณฑ์การเข้าร่วมงานให้ครบถ้วน
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ใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2019
ณ Messe Frankfurt นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2562
1. ชื่อผู้สมัคร (ไทย) นาย/นาง/นางสาว
(อังกฤษ)
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน (ไทย)
(อังกฤษ)
ที่อยู่ (ไทย)
(อังกฤษ)
โทรศัพท์
E-mail
สถานภาพของบริษัท
 ร้านหนังสือ
 อื่นๆ ระบุ
มีบริษัทในเครือ
บริษัท โปรดระบุ
2. จานวนคูหา

 จานวน
 จานวน
 จานวน

มือถือ
Website
 สานักพิมพ์

โทรสาร
 ผู้จัดจาหน่าย

 Agency

คูหา (คูหาละ 45,000 บาท)
ด้าน ด้านละ 15,000 บาท (45,000 บาท / 3 ด้าน)
ชั้น ชั้นวางละ 3,750 บาท (15,000 บาท / 4 ชั้นวาง)

3. สมาชิกภาพ  สมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Exporter List) เลขที่
 สมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT
 สมาชิกสมาคมการค้า (ระบุ)
 อื่นๆ โปรดระบุ
4. โปรดระบุสินค้า/บริการที่จะนาไปแสดงในงานดังกล่าวให้ชัดเจนตามลาดับความสาคัญ (ไทย/อังกฤษ) และตราสินค้า (Brand)
(ถ้ามี) ดังนี้
4.1
Brand
4.2
Brand
4.3
Brand
5. การเข้าร่วมแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศครั้งล่าสุด (ระบุชื่องาน วัน/เดือน/ปี ที่เข้าร่วมงานฯ)
6. มาตรฐานการผลิต/ใบอนุญาตผลิต/ใบอนุญาตส่งออก (เช่น ISO, GMP, HACCP เป็นต้น)
7. กรมฯ ขอทราบแนวทางการดาเนินธุรกิจของท่าน ดังนี้
7.1 การดาเนินธุรกิจของท่านในปัจจุบันส่งออกสินค้า ได้แก่
และมีตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศ
สัดส่วนการดาเนินธุรกิจในประเทศ
(%) สัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศ
7.2 ท่านต้องการขยายการส่งออกสินค้าใหม่ ได้แก่
ไปยังตลาดใด ได้แก่ ประเทศ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประเภทใด
 สานักพิมพ์
 ผู้จัดจาหน่าย
 Agency
 อื่นๆ ระบุ

(%)

7.3 ท่านใช้/ไม่ใช้ วัตถุดิบจากต่างประเทศมาประกอบการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
 ใช้
 ไม่ใช้
8. กรมฯ ขอทราบประวัติการส่งออกของท่านย้อนหลัง 3 ปี
ปี
ชื่อสินค้าที่ส่งออก
H.S. Code
มูลค่า US$

ตลาดทีส่ ่งออก

9. โปรดระบุเอกสาร/หลักฐานที่ยนื่ พร้อมใบสมัคร
9.1 เอกสารที่บังคับ
 ใบสมัคร และ Company Profile ตามแบบฟอร์มของกรม
 แคตตาล็อก และหรือ ภาพถ่ายสินค้าของบริษัท (เป็นภาพสินค้า/บริการที่จะนาไปจัดแสดง)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุ คล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 สาเนาจดทะเบียน สิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ แหล่งกาเนิดสินค้า สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
สินค้าของบริษัทซึ่งจะนาไปจัดแสดงในงานดังกล่าวข้างต้น
9.2 เอกสารอื่นๆ (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมงาน
 สาเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกกรมฯ หรือ สถาบัน/หน่วยงานอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในข้อง 3. ข้างต้น
 สาเนาใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่แจ้งไว้ในข้อ 6. ข้างต้น
 อื่นๆ โปรดระบุ
10. ข้อปฏิบัติและข้อกาหนดในการเข้าร่วมงานฯ
ข้อปฏิบัติ
10.1 ในระหว่างการเข้าร่วมงานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ ดังนี้
(1) แสดงพฤติกรรมที่เป็นการรบกวนผู้เข้าเยี่ยมชมงานและ
ผู้ประกอบการรายอื่น เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง
(2) แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้เข้าร่วม
งานอื่นๆ หรือปฏิบัติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
(3) ให้บุคคล/นิติบุคคลอื่นมาแสดง/จาหน่ายสินค้าในพื้นที่ของ
ผู้ประกอบการ หรือทาการโอนสิทธิ์ให้เช่าช่วงหรือ ขายคูหาทั้งหมด หรือ
บางส่วนที่ได้รับจัดสรรกับบุคคลอื่น
(4) ต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงป้ายที่ทางกรมฯ จัดให้
(5) นาสินค้ามาจัดแสดงไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ได้แก่ประเภท
ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จานวน ปริมาตร ขนาด ชื่อที่ใช้ในทางการค้า ตรา
เครื่องหมายการค้า แหล่งกาเนิดสินค้า และเป็นสินค้าต้องห้ามในการส่งออก
หรือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย และเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย
(6) วางสินค้าเกินบริเวณคูหาของตนหรือวางสินค้าบนทางเดิน
(7) สินค้าที่นาไปจัดแสดงไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตและวัน
หมดอายุ (เฉพาะสินค้าที่ต้องมีการระบุ)
(8) สินค้าที่นาไปจัดแสดงไม่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานในประเทศ
และไม่เป็นไปตามข้อกาหนดด้านมาตรฐานของประเทศปลายทางที่เข้าร่วม
กิจกรรม
(9) ปิดคูหาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการจัดงาน

ข้อกาหนด
(1) กรณีผู้ประกอบการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ/ข้อกาหนด ตามที่
กาหนดไว้เป็นครั้งแรก หัวหน้าโครงการจะกล่าวตักเตือนด้วยวาจา
(2) หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ/ข้อกาหนด
และถูกว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาแล้วผู้ประกอบการยังเพิกเฉย
ให้ผู้อานวยการ สคต. / หรือผู้แทน และหัวหน้าโครงการทา
หนังสือ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) กรณีที่ผู้อานวยการ สคต. /หรือผู้แทน และหัวหน้าโครงการ
ดาเนินการตามข้อ (2) แล้ว ผู้ประกอบการยังคงเพิกเฉย กรมฯ
จะดาเนินการ ดังนี้
• ปิดคูหาและให้ออกจากงานทันที
• ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ถูกลงโทษ และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้า
ร่วมกิจกรรมในต่างประเทศและงานแสดงสินค้าใน
ประเทศ ของกรมฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่กรมฯ
เห็นชอบและจะบันทึกเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้เข้า
ร่วมงานในครั้งต่อไป
(4) กรณีปิดคูหาก่อนเวลา ต้องแจ้งหัวหน้าโครงการฯ ให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร หากไม่แจ้งจะดาเนินการตามข้อกาหนด (1) – (3)

ข้อปฏิบัติ
10.2 ผู้สมัครเข้าร่วมงานยกเลิกการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างกะทันหัน
เมื่อใกล้เวลาเริ่มงานแสดงสินค้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (หลังจากกรมฯ
ได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติแล้ว) หรือไม่จัดส่งผู้แทน
บริษัทประจาคูหาตามกาหนดเวลาแสดงสินค้า

ข้อกาหนด
หากบริษัทไม่ทาหนังสือแจ้งกรมฯ ถึงเหตุผลความจาเป็นของการ
ยกเลิกการเข้าร่วมงาน ก่อนงานฯ 10 วันทาการ กรมฯ จะดาเนินการ
ขึ้นบัญชีเป็นผู้ถูกลงโทษ และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม
ในต่างประเทศและงานแสดงสินค้าในประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี
นับตั้งแต่กรมฯ เห็นชอบ และจะบันทึกเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้เข้า
ร่วมงานในครั้งต่อไป ทั้งนี้ กรมฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10.3 ผู้สมัครเข้าร่วมงานลอกเลียนแบบสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น (กรณีได้รับ
กรมฯ มีสิทธิ์เพิกถอนการเป็นสมาชิกของกรมฯ และจะพิจารณา
การร้องเรียน) หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งไม่พิจารณาสิทธิ์ในการเข้าร่วม
ประเทศ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด
กิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ
10.4 กรณีที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว และทราบภายหลังว่าหลักฐานที่ใช้ใน
กรมฯ มีสิทธิ์เพิกถอนการเป็นสมาชิกของกรมฯ และจะพิจารณา
การสมัครไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลงเอกสาร
ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งไม่พิจารณาให้สิทธิ์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ และดาเนินคดีทางกฎหมาย
10.5 กรณีเป็นงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมฯ รับภาระค่าขนส่ง
กรมฯ จะขึ้นบัญชีเป็นผู้ถูกลงโทษ และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วม
สินค้าตัวอย่าง และผู้ประกอบการบิดพลิ้วไม่ชาระเงินค่าส่งสินค้าตัวอย่าง กิจกรรมในต่างประเทศของกรมฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่กรมฯ
ส่วนที่เกินจากที่กรมฯ รับภาระและค่าภาษีนาเข้าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เห็นชอบ
อันพึงต้องชาระภายในระยะเวลาที่กาหนด

11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
11.1 ข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและได้แนบหลักฐานที่ถูกต้องมาประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
งานแสดงสินค้าดังกล่าว
11.2 สินค้าที่นาไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามที่แจ้งไว้ต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่
ประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จานวน ปริมาตร ขนาด ชื่อที่ใช้ในทางการค้า ตราเครื่องหมายการค้า แหล่งกาเนิดสินค้า
และไม่เป็นสินค้าต้องห้ามในการส่งออกหรือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายและเป็นสินค้าไทย/ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
หากข้อเท็จจริงที่ให้ไว้ดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ดาเนินตามกฎหมาย/ชดใช้ค่าเสียหาย และหรือปฏิบัติตามที่กรมฯ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควรโดยทันที
11.3 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ข้าพเจ้าหรือตัวแทนขอรับรองว่าจะคานึงถึงชื่อเสียงและประโยชน์ของประเทศเป็นสาคัญ
หากข้าพเจ้าหรือตัวแทนได้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายที่มีมูลค่าและ/หรือความเสียหาย
แก่ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ/หรือแก่ประเทศ ข้าพเจ้าและตัวแทนยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายนั้นๆ เต็มจานวนโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากกรมฯ
11.4 ข้าพเจ้าหรือตัวแทนจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินทดแทนอื่นใดจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในกรณีที่
การขนส่งตัวอย่างสินค้าไม่ถึงปลายทาง หรือส่งไม่ทันตามกาหนดเวลา อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสัย
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเอกสารการสมัคร/ระเบียบ และยอมรับเงื่อนไขและบทลงโทษในการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ
ตัวบรรจง (
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปีที่สมัคร

ประทับตราบริษัท

)
/

/

*หมายเหตุ ผู้ลงนามในใบสมัครฯ ต้องเป็นผู้มีอานาจหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีอานาจของบริษัทตามหนังสือรับรองนิติบุคคลเท่านั้น
สาหรับเจ้าหน้าที่ วันที่รับ :

/

/

ลงชื่อ

COMPANY PROFILE
1. Company Name (English)
(ไทย)
2. Office Address: (English)
(ไทย)
Tel
Fax
Website
Email
Factory Address: (English)
(ไทย)
Tel
Fax
3. Established: (Year)
4. Exporting from: (Year)
5. Registered capital (Baht)
6. Register company No.
7. Share holder  Thai
(%)
 Foreign
8. Capacity
/ Year
9. Number of employee
10. Contact person
10.1 Name (ไทย)
(Eng)
Position (ไทย)
(Eng)
10.2 Name (ไทย)
(Eng)
Position (ไทย)
(Eng)
11. BOI privileges
 Yes
 No
BOI No.
12. Association membership
No.
13. Business type  Book Store
 Publisher
 Distributor
 Others
14. Products/Services
15. Export performance - Main Markets
- Interested Markets
Year

Export product

H.S. Code

Export value

Code
รหัส

Code
รหัส

Date
(%)
People

Date
Date
 Agency

Markets

16. Sales proportion Domestic
(%) Foreign
(%)
17. We hereby confirm that the company information will be strictly confidential and will be used for the sole
purpose of export activities.

Company Seal

Signature
(
Position
Date

)

