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FINE FOOD AUSTRALIA 2019 
ขอมูลการเปดรับสมัครเขารวมงานแสดงสินคา 

 

ช่ืองาน  : FINE FOOD AUSTRALIA 2019 
ระยะเวลาจัดงาน : วันท่ี 9 - 12 กันยายน 2562 
สถานท่ีจัดงาน : International Convention Centre Sydney,Darling Harbour 
ผูจัดงาน  : Diversified Communications Australia Pty Ltd 
    Level 2, 346 Kent street, Sydney, NSW 2000 
    Tel : + 61-2-9275-9200 
    Fax : + 61-2-9267-2581 
    Website: https://finefoodaustralia.com.au/, www.divcom.net.au  
รูปแบบงาน  : เปนงานแสดงสินคาอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของท่ีใหญท่ีสุดใน     

ประเทศออสเตรเลีย จัดข้ึนเพ่ือเจรจาธุรกิจเทานั้น ไมมีการจําหนายปลีก จัดข้ึนเปน
ประจําทุกป สําหรับสถานท่ีจัดงานจะสลับกันระหวางนครซิดนียและเมืองเมลเบิรน      
ในครั้งนี้งานจัดท่ีซิดนีย 

สินคาท่ีจัดแสดง : อาหารและเครื่องดื่ม 

ผลการจัดงานป 2561 : - จัดข้ึนเปนครั้งท่ี 34 มีผูเขารวมแสดงสินคาประมาณ 890 ราย จาก 35 ประเทศ และ
มีผูเขาชมงานประมาณ 26,000 ราย  

การเขารวมงานในป 2562 : - กรมเขารวมงานเปนครั้งท่ี 16 จองพ้ืนท่ี 324 ตารางเมตร รับผูสมัคร 33 ราย  
คาใชจายโครงการสมทบ : 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 รับผิดชอบเตรียมการเขารวมงานในข้ันตอนตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุน
คาใชจายในสวนของพ้ืนท่ีแสดงสินคา คากอสรางออกแบบตกแตงคูหา คาขนสง
สินคาตัวอยาง (เท่ียวไปเท่ียวเดียว ไมเกิน 60 กิโลกรัม ขนสงทางอากาศ(สําหรับ
สินคาแชแข็งเทานั้น) หรือ ไมเกิน 1.0 คิวบิกเมตร สําหรับขนสงทางเรือ) ไมรวม   
คาภาษี คาตรวจผลวิเคราะห คาน้ําหนักสวนเกิน คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การขนสงสินคาตัวอยาง ฯลฯ ท้ังนี้กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการขนสง
สินคาตัวอยางใหกับผูเขารวมงานแตละราย โดยผูเขารวมงานมีภาระคาใชจายอ่ืน ๆ 
เอง เชน คาเดินทาง คาท่ีพัก คาภาษีใดๆ คาใชจายสวนตัว ฯลฯ 

คุณสมบัติของผูสมัคร :    ผูสมัครเขารวมงานฯ ตองมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในเอกสารแนะนําการสมัคร         
เขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศผูสมัครเปนสมาชิกกรมประเภท EL, P-EL, 
TDC และ P-TDC เทานั้น 

กําหนดรับสมัคร :     เปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 - วันท่ี 15 มกราคม 2562 
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วิธสีมัครเขารวมงาน   : สามารถสมัครไดท่ีเว็บไซต http://drive.ditp.go.th/th-th/ -> เลือก Login เพ่ือเขาสู
ระบบ -> ไปท่ีชื่องานแสดงสินคา Fine Food Australia 2019 -> เลือก สมัครเขารวม
กิจกรรม -> ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลกิจกรรมของงานแสดงสินคา Fine Food 
Australia 2019 เพ่ือทําความเขาใจรายละเอียดของงาน -> 

การคัดเลือกผูเขารวมงาน   : 1. กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผูประกอบการเขา
รวมงานแสดงสินคา เปนผูพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมงาน และจัดสรรคูหาให
ผูเขารวมงาน โดยถือผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมฯ เปนท่ีสุดโดยไมมีขอโตแยง
ใดๆ ท้ังสิ้น โดยกรมฯ จะแจงผลใหผูสมัครทราบทางเว็บไซดของกรมฯ 

    2. บริษัทท่ีไดรับการคัดเลือกจากกรมฯ ใหเขารวมงานแลว ตองดําเนินการชําระเงินคา
เขารวมงานฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว หากพนกําหนดการชําระเงินดังกลาว
แลว ถือวาบริษัทสละสิทธิ์ในการเขารวมงานไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

3. บริษัทท่ีไดรับการคัดเลือกจากกรมฯ และไดชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลว แตบริษัท
ไมไปเขารวมงานดวยสาเหตุใดก็ตาม กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาใชจาย
โครงการสมทบในการเขารวมงานฯ โดยบริษัทไมมีขอโตแยงใดๆ ท้ังสิ้น 

การชําระเงิน  : ****บรษัิทตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกผูประกอบการเขารวมงาน
แสดงสินคา**** 

    สามารถชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย โปรดดู เอกสารวิธีการชําระเ งินผาน
ธนาคารกรุงไทย โดยใชแบบฟอรมการชําระเงิน (Pay-in Slip) ของกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ 

    เง่ือนไข : 
    1) ธนาคารรับชําระเฉพาะเงินสดหรือแคชเชียรเช็คสั่งจาย “กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ” เทานั้น 
    2) จะตองชําระเงินเต็มจํานวนตามแบบฟอรมการชําระเงิน (Pay-in Slip) เทานั้น 
    3) การสมัครจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระเงินคาเขารวมงานฯ ท่ีธนาคารกรุงไทย  
หลักฐานการสมัคร : 1. ใบสมัคร 
    2. Company Profile 
    3. งบการเงินของบริษัทยอนหลัง 1 ป (ในกรณีท่ีงบการเงินของบริษัทมีการแยกรายได 
                                          จากการสงออกท่ีชัดเจน) สําหรับในกรณีท่ีงบการเงินของบริษัทไมสามารถแยก   

รายไดจากการสงออกท่ีชัดเจน ใหใช The Export Certificate Form หรือ ภพ.30 
รายเดือนยอนหลัง 1 ป ตามปปฏิทิน พรอมท้ังใบสรุปรายไดจากการสงออก หาก
ผูสมัครเขารวมงานไมสามารถแสดงหลักฐานไดกรมฯ จะถือวาเปนผูประกอบการ
ขนาดใหญ  

     4. Brochure สินคา 1 ชุด หรือรูปถายสินคาของบริษัทท่ีจะนําไปจัดแสดง 
    5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา การจดทะเบียนพาณิชย 
    6. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล กรณีเปนนิติบุคคล (อายุไมเกิน 

6 เดือน) 
    7. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีของบริษัท หรือ ภพ. 20 ของบริษัท 
    8. สําเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ทุกรายการ

ท่ีบริษัทไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา) กรณีท่ีบริษัทไมไดทําการผลิต
สินคาเอง จะตองมีจดหมายรับรองจากบริษัทท่ีผลิตสินคาใหวาไดทําการผลิตสินคา
ให พรอมท้ังแนบสําเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาจากหนวยงานท่ี
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เก่ียวของของบริษัทท่ีผลิตสินคาให (ทุกรายการท่ีบริษัทท่ีผลิตสินคาใหไดรับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา) เอกสารทุกฉบับจะตองมีการเซ็นตรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทท่ีทําการผลิตสินคาให และประทับตรา
บริษัทท่ีทําการผลิตสินคาให 

    9. สําเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ แหลงกําเนิดสินคา สิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาใดๆ ในสินคาของบริษัทซ่ึงจะนําไปจัดแสดงในงานดังกลาว 
(หากมี)  

    10. สําเนาการเปนสมาชิกกรมฯ หรือสมาคมการคาตางๆ (ทุกสมาคมท่ีบริษัทเปน
สมาชิก) 

11. สําเนาหลักฐานการไดรับรางวัล PM’s Export Award, Demark , 

      ELMA (Excellent Logistics Management Award) , TTM (Thailand Trust 
Mark) หรือ Thai Select (หากมี)   

    หลักฐานการสมัครจะตองมีครบทุกรายการท่ีไดระบุไว และเอกสารทุกฉบับจะตองมี
การเซ็นตรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท 
โดยจะตองอัพโหลดเอกสารท้ังหมดผานระบบสมัครเขารวมงานออนไลน 

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 เพ่ือเขาสูระบบ ->    
ไปท่ีช่ืองานแสดงสินคา FINE FOOD AUSTRALIA 2019 -> เลือก รายละเอียด -> ดูท่ีเอกสารประกอบกิจกรรม (ดาน
ลางสุด) แลวเลือกท่ี 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) 
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