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กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
ใบสมัครเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ FINE FOOD AUSTRALIA 2019 

ระหวางวันท่ี 9 – 12 กันยายน 2562 
ณ นครซดินีย ประเทศออสเตรเลยี 

 
1. ผูสมัคร (ไทย) (บริษัท/หจก./หสน.)..……………………………………………………………..………………………………... 

(อังกฤษ)……..…………………………………………………………………………….…………………………….…..……… 

สถานภาพของบริษัท  �  ผูผลิต/ผูคาสง  �  ผูสงออก  �  Intertrader  

�  ผูคาปลีก  �  Trading Firm  �  อื่นๆ ระบ ุ…………….…. 
ที่อยู (ไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   (อังกฤษ) ……………………………………………………………….………………………………………….……….……….… 
……………………….………………………………………………………………………………………………………….…………. 

โทรศัพท………………………………………… โทรสาร ….…………..……………..…. มือถือ….…………..………………..…. 
E-Mail ……………………………………….…………………..…. Web Site …………………………..…………………………… 

2. ชื่องาน  FINE FOOD AUSTRALIA 2019   วันท่ี   9 – 12 กันยายน 2562  เมือง นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย 

3. สมาชกิภาพ �  สมาชิกกรมฯ (Export List) เลขที่ ……………………………….. 

   �  EL          �  Pre-EL       �  TDC               �  Pre-TDC 

�  สมาชิกสมาคมการคา (ระบ)ุ .…………………………………………… 

�  BOI ……………………………………………………………… 

�  PM Award Year ……………….   

�  Thailand Trust Mark Year …………………   

�  อื่นๆ โปรดระบ ุ........................... 

�  เขารวมงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศ ครั้งสุดทาย  
(ระบุชือ่งาน วัน เดอืน ป)………………………………………………………………………………… 

4. โปรดระบ ุสินคา/บริการ ที่จะนําไปแสดงในงานดงักลาวใหชดัเจนตามลําดบัความสําคัญ (ไทย/อังกฤษ) และ                     
ตราสินคา (Brand) (ถาม)ี ดังนี ้
4.1____________________________________________________________________________ 
4.2____________________________________________________________________________ 
4.3____________________________________________________________________________ 

5. มาตรฐานการผลิต/ใบอนุญาตผลิต/ใบอนุญาตสงออก (เชน ISO, GMP, HACCP ฯลฯ)……………………………..  
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
สินคาของบริษัทมีใบรับรองจากสาธารณสุข (FDA) ประเทศ……………………………………….............……………….. 
และแหลงผลิตสินคา ไดรับการรบัรองจากประเทศ……………………………………………….………….……………….…… 

6. ทานมบีริษัทในเครือกี่บริษัท ……………………………. โปรดระบ ุ………………………..………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………….………………….………. 
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7. กรมขอทราบแนวทางการดาํเนินธุรกิจของทานดังนี ้

- การดําเนนิธุรกิจของทานในปจจุบันสงออกสินคา ไดแก……………...………………………………..……………….. 
………………………………………………………………………………………………..………………..…………..……………….. 
และมตีลาดหลัก ไดแก ประเทศ……..………………………………………………………..…………………………………. 
คิดเปนสัดสวนการสงออก …………… (%) สัดสวนจําหนายในประเทศ………… (%) 

- ทานตองการขยายการสงออกสินคาใหม ไดแก ……..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………….………………………………………………………… 
ไปยังตลาดใดบาง ไดแก ประเทศ ……………………..……….………………………………..……………………………… 

โดยมีลูกคาเปาหมายประเภทใด �  ผูนําเขา �  ผูแทนจําหนาย (Agent/Distributor)  

�  โรงงานผูผลิตสินคา ……………….………… �  อื่นๆ ระบ ุ…….…………………. 
- สัดสวนวตัถดุิบนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งนํามาประกอบการผลิตสินคาเพ่ือการสงออก   

  วัตถดุิบนําเขาจากตางประเทศ…..………(%)    วัตถุดบิในประเทศไทย………….(%) 

8. กรมขอทราบประวตัิการสงออกของทานยอนหลัง 3 ป 

ป ชื่อสินคาที่สงออก H.S. Code มูลคา US$ ตลาดทีส่งออก 
2561     
2560     
2559     

9. หลักฐานที่ย่ืนพรอมใบสมัครเพ่ือประกอบการพิจารณาเขารวมงาน (โปรดระบุ) 
9.1 เอกสารที่บังคับ 

� ใบสมัครเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ ตามแบบฟอรมของกรม  

� Company Profile ตามแบบฟอรมของกรม  

� แคตตาล็อก และ/หรอื ภาพถายสินคาของบริษัท 1 ชุด 

� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และสําเนาหนังสือบริคณหสนธิ (อายุไมเกิน 6 เดือน) 

� สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีของบริษัท 

� สําเนาใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตามที่ไดแจงไวตามขอ 5.ขางตน 

กรณท่ีีบริษัทไมไดผลิตสินคาเอง จะตองมีหนังสือรับรองจากบริษัทท่ีผลิตสินคาใหวาไดทําการผลิตสินคาใหกับทางบริษัท พรอมท้ังแนบ

สําเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของของบริษัทท่ีผลิตสินคาให (ทุกรายการท่ีบริษัทท่ีผลิตสินคาใหไดรับ

การรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา) เอกสารทุกฉบับจะตองมีการเซ็นรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทท่ีทําการผลิต

สินคาให และประทับตราบริษัทท่ีทําการผลิตสินคาให 

9.2  เอกสารอื่นๆ (หากมี) เพ่ือประกอบการพิจารณาเขารวมงาน 

� สําเนาหลักฐานการเปนสมาชิกกรม หรือ สถาบัน/หนวยงานอื่นๆ ตามท่ีไดแจงไวตามขอ 3.ขางตน 

� สําเนาจดทะเบียน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ แหลงกําเนิดสินคา สิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาใดๆ สินคาของบริษัทซึ่งจะนําไปจัดแสดงในงานดังกลาวขางตน 

� อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................... 
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10. ทานทราบเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้จากส่ือใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   หนังสือพิมพ        วิทยุ/โทรทัศน        Website ของกรม        จดหมายเชญิจากกรม
  สมาคมฯ           อื่นๆ (โปรดระบ)ุ         

11. ขอปฏิบัติและขอกําหนดในการเขารวมงานฯ 
ขอปฏิบัต ิ ขอกําหนด 

11.1  ในระหวางการเขารวมงาน ไมอนุญาตใหผูประกอบการปฏิบัติ ดังน้ี  
         (1) แสดงพฤติกรรมท่ีเปนการรบกวนผูเขาเยี่ยมชมงานและ
ผูประกอบการรายอื่น เชน การใชเครื่องขยายเสียง 
         (2) แสดงพฤติกรรมไมเหมาะสมตอเจาหนาท่ีโครงการหรือผูเขารวม
งานอื่นๆ หรือปฏิบัติตนใหเปนท่ีเส่ือมเสียตอภาพลักษณท่ีดีของประเทศ 
         (3) ใหบุคคล/นิติบุคคลอื่นมาแสดง/จําหนายสินคาในพ้ืนท่ีของ
ผูประกอบการ หรือ ทําการโอนสิทธ์ิใหเชาชวงหรือ ขายคูหาท้ังหมด หรือ 
บางสวนท่ีไดรับจัดสรรกับบุคคลอื่น 
         (4)  ตอเติมหรือเปล่ียนแปลงปายท่ีทางกรมจัดให  
         (5) นําสินคามาจัดแสดงไมตรงตามท่ีแจงไวในใบสมัคร ไดแก
ประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตร ขนาด ชื่อท่ีใชในทาง
การคา ตรา เครื่องหมายการคา แหลงกําเนิดสินคา และเปนสินคาตองหาม
ในการสงออกหรือเปนสินคาท่ีผิดกฎหมาย และเปนสินคาท่ีไมไดผลิต       
ในประเทศไทย 
         (6) วางสินคาเกินบรเิวณคูหาของตนหรือวางสินคาบนทางเดิน 
         (7) สินคาท่ีนําไปจัดแสดงไมไดระบุวัน เดือน ป ท่ีผลิตและ          
วันหมดอายุ (เฉพาะสินคาท่ีตองมีการระบุ) 
         (8) สินคาท่ี นําไปจัดแสดงไม มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน          
ในประเทศและไมเปนไปตามขอกําหนดดานมาตรฐานของประเทศ
ปลายทางท่ีเขารวมกิจกรรม 
         (9) ปดคูหากอนส้ินสุดระยะเวลาการจัดงาน   

(1) กรณีผูประกอบการฝาฝนหลักเกณฑ ขอปฏิบัติ/ขอกําหนดตาม         
ท่ีกําหนดไวเปนครั้งแรก หัวหนาโครงการจะกลาวตักเตือนดวยวาจา 
(2) หากผูประกอบการฝาฝนหลักเกณฑ ขอปฏิบัติ/ขอกําหนด และถูก
ว า ก ล า ว ตั ก เ ตื อ นด ว ย ว าจ าแ ล ว ผู ป ร ะ กอบ กา รยั ง เ พิ ก เ ฉ ย                  
ใหผูอํานวยการ สคต./หรือผูแทน และหัวหนาโครงการทําหนังสือ
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
(3) กรณีท่ีผูอํานวยการ สคต./หรือผูแทน และหัวหนาโครงการ
ดําเนินการตามขอ (2) แลว ผูประกอบการยังคงเพิกเฉย กรมจะ
ดําเนินการ ดังน้ี 
     •  ปดคูหาและใหออกจากงานทันที  
     • ถูกขึ้นบัญชีเปนผูถูกลงโทษ และจะถูกตัดสิทธ์ิการเขารวม

กิจกรรมในตางประเทศและงานแสดงสินคาในประเทศของกรม
เปนระยะเวลา 1 ป นับต้ังแตกรมเห็นชอบ และจะบันทึกเปน
ขอมูลในการพิจารณาใหเขารวมงานในครั้งตอไป 

(4) กรณีปดคูหากอนเวลา ตองแจงหัวหนาโครงการใหทราบเปน    
ลายลักษณอักษร หากไมแจงจะดําเนินการตามขอกําหนด (1) – (3) 

11.2  ผูสมัครเขารวมงานยกเลิกการเขารวมงานแสดงสินคาอยางกะทันหัน
เม่ือใกลเวลาเริ่มงานแสดงสินคา โดยไมมีเหตุผลอันสมควร (หลังจากกรม 
ไดประกาศรายชื่อผูประกอบการท่ีไดรับอนุมัติแลว)หรือไมจัดสงผูแทน
บริษัทประจําคูหาตามกําหนดเวลาแสดงสินคา 

          หากบริษัทไมทําหนังสือแจงกรมถึงเหตุผลความจําเปนของการ
ยกเลิกการเขารวมงาน กอนงาน 10 วันทําการ กรมจะดําเนินการ            
ขึ้นบัญชีเปนผูถูกลงโทษ และจะถูกตัดสิทธ์ิการเขารวมกิจกรรม                
ในตางประเทศและงานแสดงสินคาในประเทศ เปนระยะเวลา 1 ป 
นับต้ังแตกรมเห็นชอบ และจะบันทึกเปนขอมูลในการพิจารณาใหเขา
รวมงานในครั้งตอไป ท้ังน้ี กรมจะไมคืนเงินไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

11.3  ผูสมัครเขารวมงานลอกเลียนแบบสินคาของผูผลิตรายอื่น (กรณีไดรับ
การรองเรียน) หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ และผูจัดงานอยาเครงครัด 

          กรมมีสิทธ์ิเพิกถอนการเปนสมาชิกของกรมและจะพิจารณา
ยกเลิกการเขารวมโครงการ รวมท้ังไมพิจารณาใหสิทธ์ิในการเขารวม
กิจกรรมอื่นๆ ของกรม 

11.4  กรณีท่ีไดรับการคัดเลือกแลว และทราบภายหลังวาหลักฐานท่ีใชใน
การสมัครไมถูกตองหรือปลอมแปลงเอกสาร 

           กรมมีสิทธ์ิเพิกถอนการเปนสมาชิกของกรม และจะพิจารณา
ยกเลิกการเขารวมโครงการ รวมท้ังไมพิจารณาใหสิทธ์ิในการเขารวม
กิจกรรมอื่นๆ ของกรม และดําเนินคดีทางกฎหมาย 

11.5  กรณีเปนงานแสดงสินคาในตางประเทศท่ีกรมรับภาระคาขนสงสินคา
ตัวอยาง และผูประกอบการบิดพล้ิวไมชําระเงินคาสงสินคาตัวอยางสวนท่ี
เกินจากท่ีกรมรับภาระ และคาภาษีนําเขา หรือคาใชจายอื่นๆ อันพึงตอง
ชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

           กรมจะขึ้นบัญชีเปนผูถูกลงโทษ และจะถูกตัดสิทธ์ิการเขารวม
กิจกรรมในตางประเทศของกรมเปนระยะเวลา 1 ป นับต้ังแตกรม
เห็นชอบ  
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ขาพเจาไดอานและเขาใจเอกสารการสมัคร/ขอปฏิบัติและขอกําหนดในการเขารวมแสดงสินคาดังกลาว
ขางตน ที่ปรากฏในหลักเกณฑการคัดเลือกผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศอยางดีแลว และ
ขอรับรองวาเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดถูกตองเปนจริงทุกประการ หากบริษัทฝาฝนขอปฏิบัติดังกลาว
ขางตน บริษัทยินดีใหดําเนินการตามขอกําหนดขางตน จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไวเปนหลักฐาน 
 
      ลงชื่อ …………..…………………….………..……………  
              ( ………………………………………………… ) 
      ตําแหนง ……………………………………..….…………. 
      วัน/เดือน/ปที่สมัคร………………………….…………. 
 
หมายเหตุ  ผูลงนามในใบสมัครตองเปนผูมีอํานาจหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของบริษัทตามหนังสือรับรองนิติบุคคลเทาน้ัน 

 
 
 
สําหรับเจาหนาท่ี 
 
ผูรับสมัคร ............................................................วนัที่.........../............/........... เวลา............................. 

 
ประทับตราบริษัท 
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