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เป น งานแสดงสิ น ค า อาหาร เครื่ องดื่ม และอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ย วของที่ใ หญ ที่สุ ดใน
ประเทศออสเตรเลีย จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเทานั้น ไมมีการจําหนายปลีก จัดขึ้นเปน
ประจํ าทุ กป สํ าหรับสถานที่ จัดงานจะสลับกันระหวางนครซิดนียและเมืองเมลเบิร น
ในครั้งนี้งานจัดที่ซิดนีย
อาหารและเครื่องดื่ม
- จัดขึ้นเปนครั้งที่ 34 มีผูเขารวมแสดงสินคาประมาณ 890 ราย จาก 35 ประเทศ และ
มีผูเขาชมงานประมาณ 26,000 ราย
: - กรมเขารวมงานเปนครั้งที่ 16 จองพื้นที่ 324 ตารางเมตร รับผูสมัคร 33 ราย
อัตราคาใชจายโครงการสมทบมี 2 อัตรา คือ
1. บริษัทละ 90,000 บาท/คูหา สําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
(มีมูลคาการสงออกไมเกิน (≤) 200 ลานบาท/ป โดยพิจารณาจากยอดรวมมูลคา
การสงออก 1 ป)
2. บริษัทละ 127,000 บาท/คูหา สําหรับผูประกอบการขนาดใหญ (มีมูลคาการ
สงออกเกิน 200 ลานบาท/ป โดยพิจารณาจากยอดรวมมูลคาการสงออก 1 ป)
โดยกรมฯ รับผิดชอบเตรียมการเขารวมงานในขั้นตอนตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุน
คาใชจายในสวนของพื้นที่แสดงสินคา คากอสรางออกแบบตกแตงคูหา คาขนสง
สินคาตัวอยาง (เที่ยวไปเที่ยวเดียว ไมเกิน 60 กิโลกรัม ขนสงทางอากาศ(สําหรับ
สินคาแชแข็งเทานั้น) หรือ ไมเกิน 1.0 คิวบิกเมตร สําหรับขนสงทางเรือ) ไมรวม
คาภาษี คาตรวจผลวิเคราะห คาน้ําหนักสวนเกิน คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การขนสงสินคาตัวอยาง ฯลฯ ทั้งนี้กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการขนสง
สินคาตัวอยางใหกับผูเขารวมงานแตละราย โดยผูเขารวมงานมีภาระคาใชจายอื่น ๆ
เอง เชน คาเดินทาง คาที่พัก คาภาษีใดๆ คาใชจายสวนตัว ฯลฯ
ผู ส มั ค รเข า ร ว มงานฯ ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นเอกสารแนะนํ า การสมั ค ร
เขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศผูสมัครเปนสมาชิกกรมประเภท EL, P-EL,
TDC และ P-TDC เทานั้น
เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - วันที่ 15 มกราคม 2562
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วิธีสมัครเขารวมงาน

: สามารถสมัครไดที่เว็บไซต http://drive.ditp.go.th/th-th/ -> เลือก Login เพื่อเขาสู
ระบบ -> ไปที่ชื่องานแสดงสินคา Fine Food Australia 2019 -> เลือก สมัครเขารวม
กิจกรรม -> ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลกิจกรรมของงานแสดงสินคา Fine Food
Australia 2019 เพื่อทําความเขาใจรายละเอียดของงาน ->
การคัดเลือกผูเขารวมงาน : 1. กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผูประกอบการเขา
รวมงานแสดงสินคา เปนผูพิจ ารณาคัดเลือกผูเขารวมงาน และจัดสรรคูหาให
ผูเขารวมงาน โดยถือผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมฯ เปนที่สุดโดยไมมีขอโตแยง
ใดๆ ทั้งสิ้น โดยกรมฯ จะแจงผลใหผูสมัครทราบทางเว็บไซดของกรมฯ
2. บริษัทที่ไดรับการคัดเลือกจากกรมฯ ใหเขารวมงานแลว ตองดําเนินการชําระเงินคา
เขารวมงานฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หากพนกําหนดการชําระเงินดังกลาว
แลว ถือวาบริษัทสละสิทธิ์ในการเขารวมงานไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. บริษัทที่ไดรับการคัดเลือกจากกรมฯ และไดชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลว แตบริษัท
ไม ไปเข า ร ว มงานดวยสาเหตุใดก็ตาม กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน เงิน คาใชจาย
โครงการสมทบในการเขารวมงานฯ โดยบริษัทไมมีขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระเงิน
: ****บริษัทตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกผูประกอบการเขารวมงาน
แสดงสินคา****
สามารถชํ า ระเงิ น ผ า นธนาคารกรุ ง ไทย โปรดดู เ อกสารวิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น ผ า น
ธนาคารกรุงไทย โดยใชแบบฟอรมการชําระเงิน (Pay-in Slip) ของกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
เงื่อนไข :
1) ธนาคารรับชําระเฉพาะเงินสดหรือแคชเชียรเช็คสั่งจาย “กรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ” เทานั้น
2) จะตองชําระเงินเต็มจํานวนตามแบบฟอรมการชําระเงิน (Pay-in Slip) เทานั้น
3) การสมัครจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระเงินคาเขารวมงานฯ ที่ธนาคารกรุงไทย
หลักฐานการสมัคร
: 1. ใบสมัคร
2. Company Profile
3. งบการเงินของบริษัทยอนหลัง 1 ป (ในกรณีที่งบการเงินของบริษัทมีการแยกรายได
จากการส งออกที่ชั ดเจน) สําหรับ ในกรณีที่งบการเงินของบริษัทไมสามารถแยก
รายไดจากการสงออกที่ชัดเจน ใหใช The Export Certificate Form หรือ ภพ.30
รายเดือนยอนหลัง 1 ป ตามปปฏิทิน พรอมทั้งใบสรุปรายไดจากการสงออก หาก
ผูสมัครเขารวมงานไมสามารถแสดงหลักฐานไดกรมฯ จะถือวาเปนผูประกอบการ
ขนาดใหญ
4. Brochure สินคา 1 ชุด หรือรูปถายสินคาของบริษัทที่จะนําไปจัดแสดง
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา การจดทะเบียนพาณิชย
6. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล กรณีเปนนิติบุคคล (อายุไมเกิน
6 เดือน)
7. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีของบริษัท หรือ ภพ. 20 ของบริษัท
8. สําเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (ทุกรายการ
ที่ บริ ษัทได รั บการรับรองคุ ณภาพมาตรฐานสินคา) กรณีที่บริษัทไมไดทําการผลิ ต
สินคาเอง จะตองมีจดหมายรับรองจากบริษัทที่ผลิตสินคาใหวาไดทําการผลิตสินคา
ให พรอมทั้งแนบสําเนาหนังสือรับ รองคุณภาพมาตรฐานสินคาจากหนวยงานที่
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เกี่ยวของของบริษัทที่ผลิตสินคาให (ทุกรายการที่บริษัทที่ผลิตสินคาใหไดรับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา) เอกสารทุกฉบับจะตองมีการเซ็นตรับรองสําเนา
ถูกต องโดยผู มีอํานาจลงนามของบริษัทที่ทําการผลิตสิน คาให และประทั บ ตรา
บริษัทที่ทําการผลิตสินคาให
9. สําเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ แหลงกําเนิดสินคา สิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาใดๆ ในสินคาของบริษัทซึ่งจะนําไปจัดแสดงในงานดังกลาว
(หากมี)
10. สําเนาการเปนสมาชิกกรมฯ หรือสมาคมการคาตางๆ (ทุกสมาคมที่บริษัทเปน
สมาชิก)
11. สําเนาหลักฐานการไดรับรางวัล PM’s Export Award, Demark ,
ELMA (Excellent Logistics Management Award) , TTM (Thailand Trust
Mark) หรือ Thai Select (หากมี)
หลักฐานการสมัครจะตองมีครบทุกรายการที่ไดระบุไว และเอกสารทุกฉบับจะตองมี
การเซ็นตรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท
โดยจะตองอัพโหลดเอกสารทั้งหมดผานระบบสมัครเขารวมงานออนไลน
สนใจสมัครติดตอ
: กลุมงานสินคาเกษตรและอาหาร (คุณพภัสสรณ )
สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2507-8355
E-mail : phapassorn.ditp@gmail.com
Website : www.ditp.go.th
หมายเหตุ : Application Form, Company Profile Form, The Export Certificate Form, หนังสือเชิญชวน
เขารวมงาน, Fact Sheet งาน, คูมือการสมัครเขารวมกิจกรรมงานแสดงสินคาตางประเทศ, หลักเกณฑการ
คัดเลือกผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ, Introduction และ Rule and Regulation
สามารถ Download จากเว็บไซตกรม ดังนี้ : http://drive.ditp.go.th/th-th/ -> เลือก Login เพื่อเขาสูระบบ ->
ไปที่ชื่องานแสดงสินคา FINE FOOD AUSTRALIA 2019 -> เลือก รายละเอียด -> ดูที่เอกสารประกอบกิจกรรม (ดาน
ลางสุด) แลวเลือกที่ Application Form, Company Profile Form, The Export Certificate Form, หนังสือ
เชิญชวนเขารวมงาน, Fact Sheet งาน, คูมือการสมัครเขารวมกิจกรรมงานแสดงสินคาตางประเทศ, หลักเกณฑ
การคัดเลือกผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ, Introduction และ Rule and Regulation
สามารถ print out หรือ save file (PDF)

3

