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 ๑. โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ในงาน The 8th Thailand Grand Fair ณ เมืองบันดาเสรีเบกาวัน 
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ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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ข้อมูลสาํหรับผู้เข้าร่วมโครงการ The 8th Thailand Grand Fair  

วันท่ี 10 - 14 มิถุนายน 2558 

ณ International Convention Centre (ICC), บันดาร์เสรีเบกาวัน, บรูไนดารุสซาลาม 

 

1. ภาพรวมโครงการ 

ช่ือโครงการ : งานแสดงสินค้า “The 8th Thailand Grand Fair”   

(เป็นสว่นหนึง่ของงาน ASEAN Consumer Fair 2015 จดัเป็นครัง้ท่ี 16) 

สถานท่ีจดังาน : International Convention Centre (ICC), บนัดาร์เสรีเบกาวนั 

ระยะเวลาการจดังาน : ระหวา่งวนัท่ี 10 - 14 มิถนุายน 2558  เวลา 10.00-22.00 น. 

ผู้จดังาน : สถานเอกอคัรราชทตู ณ บนัดาร์เสรีเบกาวนั 

บริษัทผู้ รับเหมา (Organizer) : บริษัท Sunlit Advertising Sdn. Bhd. 

 

2. แนวคิดการจัดงาน 

สถานเอกอคัรราชทตู ณ บนัดาร์เสรีเบกาวนั ได้จดังานแสดงสินค้าและวฒันธรรมไทย (Thailand 

Grand Fair) มาอย่างต่อเน่ืองติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7 ปี (ปี 2551 – 2557) เพ่ือรักษาและเพิ่มพูนระดบั

ความนิยมไทยในตลาดบรูไน  สง่เสริมให้ชาวบรูไนได้รู้จกัประเทศไทย อาหาร ผลไม้ สินค้า รวมถึงวฒันธรรมไทย

มากย่ิงขึน้ ซึง่จะชว่ยขยายตลาด สร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทย และขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทย 

รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวไทยในบรูไนฯ ได้ตอ่ไป 

การจดังานครัง้ท่ีผ่านมา จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 – 29 มิถนุายน 2557 ภายใต้ช่ือ The 7th Thailand Grand 

Fair  โดยจดัคูข่นานกบังานแสดงสินค้า ASEAN Consumer Fair 2014 ซึง่เป็นงานแสดงสินค้าประจําปีท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ของบรูไนฯ มีผู้ เข้าร่วมชมงานและจบัจา่ยซือ้สินค้ากว่า 128,000 คน การจดังานทกุครัง้ท่ีผา่นมา ได้รับการตอบ

รับท่ีดีจากผู้ประกอบการท่ีร่วมออกร้านจําหน่ายสินค้า และได้รับความช่ืนชมอยา่งมากจากผู้ เข้าร่วมงาน  

เป็นหนึง่ในกิจกรรม highlight ประจําปีของสถานเอกอคัรราชทตูฯ ซึง่เป็นท่ีรอคอยของชาวบรูไนและชาวตา่งชาติ

ท่ีอาศยัอยูใ่นบรูไนฯ 

 

3. รายละเอียดของบูธแสดงสินค้าสาํหรับงาน The 8th Thailand Grand Fair 

3.1 แตล่ะบธู มีขนาดหน้ากว้าง 3 เมตร x ลกึ 2 เมตร ภายในบธูมีโต๊ะแสดงสินค้า 1 ตวั เก้าอี ้2 ตวั 

ปลัก๊ไฟ 1 จดุ ถงัขยะ 1 ถงั ไฟสอ่งสวา่ง และปา้ยช่ือร้านหน้าบธู ทัง้นี ้บริษัทผู้จดัไมอ่นญุาตให้ผู้ประกอบการนําโต๊ะ

และเก้าอีอ้อกนอกบริเวณสถานท่ีจดังาน และไม่อนญุาตให้ผู้ประกอบการเจาะแผน่ผนงั (Exhibition Panel) สําหรับ

ตดิปา้ยโฆษณา ทัง้นี ้ขนาดบูธและอุปกรณ์ภายในบูธอาจเปล่ียนแปลงได้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ 

จะแจ้งให้ผู้ประกอบการท่ีได้รับการคัดเลือกทราบล่วงหน้า 
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3.2 สําหรับผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะมีอปุกรณ์ภายในบธูเพิ่มเตมิ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ตกแตง่บธู 

อปุกรณ์แสงและเสียง โทรศพัท์สายตรง เคร่ืองรูดบตัรเครดติ อปุกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ จะต้องกรอกแบบฟอร์มสําหรับ

สัง่อปุกรณ์เพิ่มเตมิและย่ืนตอ่บริษัทผู้ รับเหมาลว่งหน้า โดยผู้ประกอบการต้องชําระคา่ใช้จา่ยสําหรับอปุกรณ์

เพิ่มเตมิด้วยตนเองกบับริษัทผู้ รับเหมา (รายละเอียดกรุณาตดิตอ่สอบถามบริษัทผู้ รับเหมา) 

3.3 สําหรับผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะวา่จ้างบริษัทผู้ รับเหมาอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่ริษัท Sunlit Advertising 

Sdn. Bhd. ในการตกแตง่บธูเพิ่มเตมิ ต้องตดิตอ่/ย่ืนเร่ืองตอ่บริษัท Sunlit Advertising Sdn. Bhd. ลว่งหน้าเพ่ือ

ขออนญุาต ภายในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เองทัง้หมด 

 

4. อัตราค่าเช่าบูธ  

สถานเอกอคัรราชทตู ณ บนัดาร์เสรีเบกาวนั จะรับภาระคา่ใช้จา่ยในการจดัเชา่สถานท่ีจดังาน

และบธูแสดงสินค้าแก่ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยส่วนอ่ืนเอง อาทิ คา่บตัร

โดยสารเคร่ืองบนิเดนิทางไป-กลบัประเทศบรูไนฯ คา่อาหาร คา่ท่ีพกั คา่ขนสง่ คา่ภาษีศลุกากร คา่จดัเก็บสินค้า 

และคา่อปุกรณ์ตกแตง่บธูเพิ่มเตมิ เป็นต้น 

 

5. การคัดเลือกผู้ประกอบการ 

สถานเอกอคัรราชทตู ณ บนัดาร์เสรีเบกาวนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคดัเลือกผู้ประกอบการ และจดัสรร

บธู/พืน้ท่ีจดัแสดงสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการตามความเหมาะสม 

 

6. กฎระเบียบของการออกบูธสาํหรับงาน The 8th Thailand Grand Fair  

6.1 อาหารและสินค้าท่ีจะจดัจําหนา่ย ตลอดจนการบริการท่ีจะนําเสนอภายในงานจะต้องสะท้อน

หรือแสดงถึงความเป็นไทย หรือเก่ียวข้องกบัประเทศไทย รวมทัง้จะต้องไมเ่ป็นสินค้าและบริการท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 

6.2 ผู้ประกอบการต้องปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของทางการบรูไน และระเบียบท่ีสถาน

เอกอคัรราชทตูฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ 

6.3 ผู้ประกอบการพงึระวงัในการรักษามาตรฐาน/ความปลอดภยัด้านสขุอนามยั โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ผู้ประกอบการจําหนา่ยสินค้าประเภทอาหาร 
 

7. การรักษาความปลอดภัย 

สถานท่ีจดังานจะมีพนกังานรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง อยา่งไรก็ตาม ผู้ประกอบการควร

เก็บรักษาสินค้าท่ีนํามาจําหนา่ยอยา่งมิดชิดและปลอดภยัหลงัเวลาปิดงานด้วย 
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8. บัตรผ่านเข้าออกสาํหรับผู้ออกบูธแสดงสินค้า 

ภายในพืน้ท่ีศนูย์แสดงสินค้า ผู้ประกอบการทกุทา่นท่ีมาออกบธูต้องตดิหรือแขวนบตัรผา่นเข้าออก 

ท่ีออกให้เฉพาะตลอดชว่งเวลาของการจดังาน โดยสถานเอกอคัรราชทตูฯ จะแจ้งจํานวนบตัรผา่นให้ผู้ประกอบการ

ท่ีได้รับคดัเลือกทราบลว่งหน้า 

 

9. การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมายังบรูไนฯ 

การขนสง่สินค้าจากประเทศไทยมายงับรูไนฯ สามารถทําได้ 2 ทาง คือ 

(1) การขนสง่ทางอากาศ มีบริการทกุวนั แตต้่องจองลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง พร้อม

ทัง้จดัเตรียมใบแจ้งข้อมลูรายละเอียดของสินค้า (Packing List) ซึง่ผู้สง่ต้องระบรุายละเอียดประเภทสินค้า ราคา 

และจํานวนของสินค้า โดยเฉพาะศลุกากรบรูไนมีความเข้มงวดเร่ืองประเภทของสินค้า ปริมาณ และราคาท่ีต้อง

สําแดงให้ทราบ ดงันัน้ ผู้ประกอบการจงึต้องแจ้งรายการใน Packing List ให้ครบถ้วนก่อนสง่สินค้ามาบรูไนฯ 

ผู้ประกอบการควรดําเนินการตดิตอ่หาบริษัทตวัแทนเพ่ือจดัสง่สินค้าทางอากาศลว่งหน้า เพ่ือให้สินค้ามาถึง

ปลายทางภายในระยะเวลาท่ีต้องการ 

(2) การขนสง่ทางเรือ มีบริการทกุสปัดาห์ โดยใช้เวลาเดนิทางจากไทยประมาณ 2-3 สปัดาห์ ผู้สง่

จะต้องนําสินค้าพร้อมทัง้รายละเอียดของสินค้า (Packing List) ไปให้ผู้ รับจ้างขนสง่สินค้าออกอยา่งน้อย 3 วนั

ก่อนวนัท่ีเรือขนสง่ออกจากท่า 

*** ผู้ประกอบการต้องจดัการเร่ืองการนําสินค้าเข้าบรูไนฯ ด้วยตนเองหรือแตง่ตัง้บริษัทตวัแทนขนสง่

สินค้าเพ่ือดําเนินการแทน สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบในทุกกรณี                

ต่อการดาํเนินการระหว่างผู้ประกอบการกับบริษัทตัวแทน 

 

10. บริษัทตัวแทนในการขนส่งสินค้า 

บริษัทผู้ รับเหมาได้แนะนําบริษัทขนสง่สินค้าและดําเนินการในเร่ืองการนําสินค้าเข้าบรูไนฯ ดงันี ้

(1) Brunei Transporting Company 

Website: www.bruneitransporting.com 

Email: enquiry@bruneitransporting.com 

โทรศพัท์: +673 223 1621 

โทรสาร: +673 223 1622 

 

 

http://www.bruneitransporting.com/
mailto:enquiry@bruneitransporting.com
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(2) Daily Express Forwarding Sdn Bhd 

Email: def_sales@brunet.bn 

โทรศพัท์: +673 242 1997 

โทรสาร: +673 221 1996 

(3) B.T. Forwarding Company 

Website: www.btfwdg.com 

Email: info@btfwdg.com 

โทรศพัท์: +673 222 7402, +673 222 1612 

โทรสาร: +673 223 8716, +673 222 0819 

(4) Archipelago Express Sdn Bhd 

Email: info@archipelago2002.com 

โทรศพัท์: +673 221 1383, +673 223 3505 

โทรสาร: +673 222 0105, +673 223 1870 

 

*** ผู้ประกอบการจะต้องตดิตอ่ประสานงานและชําระเงินคา่ดําเนินการกบับริษัทตวัแทนฯ โดยตรง 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ต่อการดาํเนินการใดๆ ระหว่าง

ผู้ประกอบการกับบริษัทตัวแทน 

 

11. การนําเข้าสินค้ามายังบรูไนฯ 

ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมใบแสดงรายละเอียดของสินค้า (Packing List) และ Invoice รวมถึง

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามข้อกําหนดของฝ่ายบรูไน โดยประสานกบับริษัทตวัแทนขนสง่สินค้าอยา่งใกล้ชิด

เก่ียวกบัข้อห้ามหรือข้อกําหนดตา่งๆ เพ่ือความราบร่ืนในการนําสินค้าออกจากคลงัสินค้าทางดา่นศลุกากร ทัง้นี ้

สินค้าบางประเภทอาจต้องชําระภาษีอากร หรือใช้เวลาในการย่ืนเร่ืองขออนญุาตนําเข้า 

กรณีท่ีผู้ประกอบการนําสินค้ามาด้วยตนเอง ควรเตรียมท่ีจะสําแดงสินค้าพร้อมรายการสินค้า 

(Packing List และ Invoice) ตอ่เจ้าหน้าท่ี หากสินค้านําเข้าเป็นสินค้าท่ีอยูใ่นประเภทท่ีต้องชําระภาษีอากร 

เจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะจดัเก็บภาษีอากร ณ สํานกังานศลุกากร ทา่อากาศยานบรูไน (ผู้ โดยสารขาเข้า) ตามราคา

ของสินค้าท่ีผู้ประกอบการได้สําแดงใน Invoice 

เจ้าหน้าท่ีศลุกากรบรูไนจะจดัเก็บภาษี ณ ท่ีจ่ายโดยคํานวณจากจํานวนและราคาของสินค้าท่ีสําแดง 

ซึง่จะไมมี่การคืนเงินท่ีชําระภาษีไปแล้ว ไมว่่าผู้ประกอบการจะสามารถจําหนา่ยสินค้าได้หรือไม่ 
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ผู้ประกอบการทกุรายจะต้องเตรียมเอกสาร Invoice & Packing List ของสินค้าท่ีจะนําเข้ามาใน

บรูไนฯ ทกุประเภท แตจ่ะเสียภาษีอากรหรือไม ่ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของศลุกากร ซึง่คํานวณจากประเภทและ

ปริมาณของสินค้าท่ีนําเข้ามา ไมว่า่จะเป็นการนําเข้า สินค้าทางการขนสง่ทางอากาศ (Air Freight Cargo) หรือ 

การนําสินค้ามาด้วยตนเอง (Hand-Carry) 

*** ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบอตัราภาษีอากรของสินค้าของตนด้วยตนเอง และเตรียมเงินมาชําระ

ให้เพียงพอ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบในทุกกรณีหากผู้ประกอบการ                    

มีปัญหาเก่ียวกับการนําเข้าสินค้า/ศุลกากร 

 

12. คาํเตือนเก่ียวกับการดาํเนินการด้านสาธารณสุข 

สําหรับผู้ นําเข้าสินค้าประเภทอาหาร ยา เคร่ืองด่ืม เคร่ืองสําอาง ผลิตภณัฑ์ประทินผิว ทกุประเภท  

จะต้องมีหนงัสือแจ้งตอ่กรมความปลอดภยัอาหาร (Food Safety Department) ของกระทรวงสาธารณสขุบรูไน 

(Ministry of Health of Brunei Darussalam) เพ่ือขออนญุาตนําเข้าอยา่งเป็นทางการและต้องได้รับอนญุาตก่อน

สง่สินค้าเข้ามายงับรูไนฯ ทัง้นี ้ผู้ประกอบการจะต้องย่ืนคําร้อง/เอกสารตา่ง ๆ เป็นภาษาองักฤษ เพ่ือประกอบการ

พิจารณานําเข้า อาทิ ใบรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศไทย ใบรับรองสินค้าฮาลาล เอกสารแสดง

สว่นประกอบ/สว่นผสมของอาหารท่ีจะนําเข้าแนบไปพร้อมกบัหนงัสือขออนญุาตนําเข้าสินค้าประเภทดงักล่าว 

การนําเข้าสินค้าประเภทเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ประทินผิวจะต้องมี Invoice & Packing List ท่ี

ระบสุว่นผสมท่ีใช้ในการผลิต และวนัหมดอายไุว้ใน Invoice เพ่ือทําเร่ืองขออนญุาตนําเข้าจากองค์การเภสชักรรม

บรูไน (Department of Pharmaceutical Services) ของกระทรวงสาธารณสขุบรูไนก่อนเชน่กนั 

ทัง้นี ้ผู้ประกอบการจะต้องประสานกบับริษัทตวัแทนขนส่งหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องของบรูไนฯ              

ในรายละเอียด เพ่ือขอข้อมลูและดําเนินการด้วยตนเอง และผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการ

ดําเนินการทัง้หมดเอง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบในทุกกรณีหาก

ผู้ประกอบการมีปัญหาเก่ียวกับการนําเข้าสินค้าด้านสาธารณสุข 

 

13. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับบรูไนฯ 

13.1 การเดนิทาง 

สายการบนิท่ีมีเท่ียวบนิตรง กรุงเทพฯ-บรูไนฯ คือ สายการบนิรอยลับรูไน (Royal Brunei 

Airlines) สว่นสายการบนิอ่ืน (ไมมี่เท่ียวบนิตรง) ได้แก่ Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Air Asia, 

MasWing และ Cebu Pacific 
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สายการบนิรอยลับรูไนอนญุาตให้ผู้ โดยสารนํากระเป๋าและสมัภาระเช็คอินได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/คน 

และอนญุาตสําหรับกระเป๋าถือขึน้เคร่ืองได้คนละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม หากนํา้หนกัเกิน จะต้องชําระ

อตัราคา่นํา้หนกัสมัภาระ กิโลกรัมละประมาณ 500 บาท 

13.2 ท่ีพกัในบรูไนฯ 

  ในบรูไนฯมีโรงแรมท่ีพกัหลายแหง่ ผู้ประกอบการสามารถเลือกท่ีพกัได้ตามความเหมาะสม 

ทัง้นี ้ผู้ประกอบการจะต้องดําเนินการสํารองห้องพกัและออกคา่ท่ีพกัเอง โดยอาจใช้ประโยชน์จากรายช่ือโรงแรม

ท่ีพกั ดงันี ้

 

Hotel Name Tel Website 

The Brunei Hotel +673-224-4828 www.thebruneihotel.com 

Badi'ah Hotel  +673-222-2888 www.badiahhotel.com 

Kiulap Plaza Hotel +673-223-2251 www.kiulap-plaza-hotel.com 

Centrepoint Hotel +673-243-0430 www.thecentrepointhotel.com 

Rizqun International Hotel +673-242-3000 www.rizquninternational.com 

The Empire Hotel & Country Club +673-241-8888 www.theempirehotel.com 

Radisson Hotel +673-224-4272 www.radisson.com 

Le Gallery Suites +673-222-1228 www.legallerysuiteshotel.com 

Orchid Garden Hotel +673-233-5544 www.orchidgardenbrunei.com 

Asma Hotel +673-261-2218  

 

13.3 ข้อมลูทัว่ไปอ่ืน ๆ 

• บรูไนฯ มีภมูิอากาศร้อนชืน้ ฝนตกชกุตลอดปี อณุหภมูิเฉล่ีย 28-32 องศาเซลเซียส 

• เขตเวลาของบรูไนฯ คือ GMT+8 (เร็วกวา่เวลาในประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

• ภาษามาเลย์เป็นภาษาประจําชาตขิองบรูไนฯ แตช่าวบรูไนสามารถใช้ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

• ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาตขิองบรูไนฯ (นิกายสหุน่ี)  

• บรูไนฯ มีประชากรประมาณ 4 แสนคน โดยร้อยละ 85 เป็นชาวมสุลิม 
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• บรูไนฯ ใช้เงินสกลุดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar) มีอตัราแลกเปล่ียนประมาณ 1.37 ดอลลาร์

บรูไนตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24 บาทตอ่ 1 ดอลลาร์บรูไน ทัง้นี ้บรูไนฯ มีความตกลงแลกเปล่ียนเงินกบั

สิงคโปร์ เงินดอลลาร์สิงคโปร์มีมลูคา่เทา่กบัเงินดอลลาร์บรูไนและสามารถใช้แทนกนัได้ 

• รหสัโทรศพัท์ระหวา่งประเทศของบรูไนฯ คือ +673 

• บรูไนฯ ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต์ ปลัก๊ไฟเป็นแบบเต้าเสียบ 3 ขา (แบบองักฤษ) 

• นํา้ประปาบรูไนไมส่ามารถใช้ด่ืมได้ ในห้องพกัโรงแรมสว่นใหญ่จะมีนํา้ด่ืมให้ 

• บรูไนฯ มีร้านอาหารไทย จีน มาลาย ูโดยอาหารทัว่ไปราคาจานละประมาณ 4-5 ดอลลาร์บรูไน 

• บรูไนฯ มีรถประจําทางสาธารณะ คา่โดยสารเท่ียวละ 1 ดอลลาร์บรูไนตลอดสาย และมีรถ

แท็กซ่ีสําหรับใช้เดนิทางในเมือง โดยคิดคา่บริการตอ่เท่ียวในราคาเท่ียวละประมาณ 20-25 ดอลลาร์บรูไน แตไ่ม่

สามารถเรียกได้ตามท้องถนน ต้องโทรศพัท์เรียกท่ีหมายเลข +673-888-6244 เทา่นัน้ 

• ทกุวนัศกุร์ซึง่เป็นวนัละหมาดใหญ่ของบรูไนฯ  ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการทกุแหง่จะ

ปิดทําการระหวา่ง 12.00 – 14.00 น. รวมถึงการจดัแสดงสินค้าในวนัศกุร์ท่ีอยูร่ะหว่างการจดังาน The 8th Thailand 

Grand Fair  ด้วย 

 

14. แนวปฏิบัตสิาํหรับผู้ประกอบการ  

       เน่ืองจากบรูไนฯ เป็นประเทศมสุลิมท่ีมีความเคร่งครัดสงู และจะมีการประกาศใช้กฎหมายอาญา

อิสลามในเดือนเมษายน 2557 ผู้ประกอบการจงึควรปฏิบตัิตนด้วยความเคารพตอ่วฒันธรรมท้องถ่ิน เชน่ แตง่กาย

สภุาพ สวมเสือ้มีแขน กระโปรงหรือกางเกงยาวคลมุเขา่ หลีกเล่ียงการสวมใสเ่สือ้ผ้าลายสตัว์ตา่งๆ รวมไปถึงการ

จดัเตรียมอปุกรณ์ตกแตง่บธู โปสเตอร์ และฉลากสินค้าท่ีสภุาพ ไมใ่ช้ presenter ท่ีเปิดเผยร่างกาย 

 

15. ตดิต่อ-สอบถาม 

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน 

โทรศพัท์ : (+673) 265 3108-9 ตอ่ 115 

โทรสาร : (+673) 265 3032 

Email : thaiemb@brunet.bn 

 

บริษัท Sunlit Advertising Sdn. Bhd. (บริษัทผู้รับเหมา) 

Mr. Sim Ting Ann 

โทรศพัท์ : (+673) 245 3666 

โทรสาร : (+673) 245 3777 

Email : sim@sunlitadvertising.com 

Website :  www.bruneiconsumerfair.com 

สถานเอกอคัรราชทตู ณ บนัดาร์เสรีเบกาวนั 

10 มีนาคม 2558 



 

ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านจาํหน่ายสินค้าในงาน The 8th Thailand Grand Fair 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ    

 1.1 ช่ือ – สกลุ (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................... 

 1.2 ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) (Mr./ Mrs./ Miss).................................................................................. 

 1.3 ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................ 

 1.4 อีเมล์...........................................................................................................................................................  

 1.5 หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ท่ีประเทศไทย..................................................................................................... 

1.6 หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ท่ีประเทศบรูไนฯ..................................................................................................... 

2. ข้อมูลบริษัท  

 2.1 ช่ือบริษัท (ภาษาไทย) .................................................................................................................................... 

2.2 ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................................. 

 2.3 ท่ีอยู ่...........................................................................................................................................................  

 2.4 อีเมล์...........................................................................................................................................................  

 2.5 หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้......................................................................................................................... 

2.6 ช่ือบริษัท/ร้านท่ีต้องการให้ระบบุนปา้ยหน้าบธู ............................................................................................... 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้า  

3.1 ประเภทสนิค้า (ภาษาไทย)........................................................................................................................ 

3.1 ประเภทสนิค้า (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................. 

3.2 รายช่ือสนิค้าท่ีประสงค์จะนํามาจําหนา่ย  

รายช่ือสนิค้า จํานวน (โดยประมาณ) 

  

  

  

  

  

  

*หากมข้ีอมลูเกินกวา่ตารางท่ีกําหนด สามารถเพ่ิมกระดาษได้ตามท่ีเห็นเหมาะสม 

4. จาํนวนผู้แทนของบริษัทที่จะเข้าร่วมงาน  

ลําดบั ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-สกลุ (ภาษาองักฤษ) หมายเลข 

หนงัสือเดินทาง 

วนัหมดอาย ุ

ของหนงัสือเดินทาง 

     

     

     

     

 

 

 

รปูถ่าย 
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5. เอกสารประกอบการพิจารณา 

 5.1 ใบสมคัรท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 

 5.2 รูปถ่ายของผู้ประกอบการ เป็นรูปถ่ายส ีขนาด 2 นิว้ จํานวน 1 รูป  

 5.3 สาํเนาหนงัสอืเดินทางหน้าแรกของผู้ประกอบการ และผู้แทนของบริษัท (ตามข้อ 4) ทกุคน  

 5.4 ภาพถ่ายสนิค้าท่ีประสงค์จะนํามาจําหนา่ย จํานวน 2 – 5 รูป 

6. การสง่ใบสมคัรและเอกสารประกอบการพิจารณา สามารถกระทําได้ผา่นช่องทาง ดงันี ้(ช่องทางใดช่องทางหนึง่) 

6.1 สง่เอกสารด้วยตนเองท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ บนัดาร์เสรีเบกาวนั ตามวนั - เวลาราชการ  

6.2 สง่ทางโทรสารท่ีหมายเลข (+673) 265-3032  

6.3 สง่ทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ท่ี thaiemb@brunet.bn  

6.4 สง่ทางไปรษณีย์ท่ี (สาํหรับการสง่ทางไปรษณีย์ จะนบัตามวนัท่ีสถานเอกอคัรราชทตูฯ ได้รับเอกสารเป็นสาํคญั) 

Royal Thai Embassy,  

No.2, Simpang 682, Jalan Tutong,  

BF1320, Bandar Seri Begawan  

7. การสง่ใบสมคัรจะต้องสง่ถึงสถานเอกอคัรราชทตูฯ ภายในวนัที่ 17 เมษายน 2558  

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความดงักลา่วทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

 ลงช่ือ...................................................................... 

 (ตวับรรจง)..................................................................................... 

 (ผู้ประกอบการ) 

 วนัท่ี .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 

วนัท่ีรับแจ้ง ประเภทสนิค้า ลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ี 

 

 
 

  

 

หมายเหต ุ(หากม)ี..................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................  

 



   

 

    

 
ข้อมูลรายละเอียดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 

 
ชื่องาน  : The 12th China-ASEAN Expo 
ระยะเวลาจัดงาน : วันท่ี 18-21 กันยายน 2558   
สถานที่จัดงาน : Nanning International Convention & Exhibition Center, Nanning, Guangxi, China  
ผู้จัดงาน  : The People’s Government of Guangxi Zhuang โดยมีกระทรวงพาณิชย์ของ 10 ประเทศในอาเซียน-จีน และ 

ASEAN Secretariat เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน       

รูปแบบงาน/ลักษณะ
งาน       

: เป็นงานมหกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี มีท้ังการจัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อการค้า การร่วมมือในการ
ลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นเวทีส าคัญในการกระชับมิตรภาพ ขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า การ
ลงทุน และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันในภูมิภาคจีน-อาเซียน โดยพื้นที่จัดแสดงแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่  
1.Pavilion of  Commodity Trade  2.Pavilion of Trade in Services  3.Pavilion of  Investment 
Cooperation  4. Pavilion of Advanced Technology 5. Pavilion of Cities of Charm 
หมายเหต:ุ ประเทศไทยและประเทศอาเซียนจะเข้าร่วมใน 2 Pavilion คือ Pavilion of Commodity Trade และ    
              Pavilion of Cities of Charm ที่เหลือเป็นการจัดแสดงของจีน 

ประเภทสินค้า   : สินค้าท่ีร่วมจัดแสดง ได้แก่ สินค้าอาหาร สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สินค้าแฟช่ัน  อัญมณีและเครื่องประดับ 

ของใช้ของตกแต่งบ้าน หัตถกรรม วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต และธุรกิจบริการ  

ยกเว้น สินค้าจากผลิตภัณฑ์รังนกท่ียังไม่ผ่านการแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากเนื้อหม ู

หมายเหต:ุ ผู้จัดงานแจ้งว่า สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สามารถน าสินค้าไปจัดแสดงโชว์ได้เท่าน้ัน ไม่สามารถ

จ าหน่ายสินค้าปลีกได้ หากผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะน าสินค้าไปจ าหน่าย ต้องน าเข้าอย่างถูกต้อง       

ตามกฎหมายของประเทศจีน โดยผ่านพิธกีารศุลกากรและการตรวจสอบ โดยส านักงานตรวจสอบและกักกันโรค     

หรือ CIQ ก่อน 

การเข้าร่วมงานในปี 
2556 

: กรมฯ เข้าร่วมงานเป็น ครั้งท่ี 11 โดยจองพื้นที่ 2,160 ตารางเมตร ในอาคาร 4 จัดสรรคูหาได้ 122 คูหา (ผู้เข้าร่วม
งาน 116  คูหา  กรมฯ 2 คูหา และกรมการค้าต่างประเทศ 4 คูหา) แต่ละคูหามีขนาด 9 ตารางเมตร โดยรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมงานจ านวน 116 ราย  

ค่าสมัครเข้าร่วมงาน   : เอกชนสมทบโครงการบริษัทละ 20,000 บาท โดยกรมฯ จะรับผิดชอบการด าเนินงานในข้ันตอนต่างๆ และ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ได้แก่ ค่าก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งคูหา ค่าขนส่งตัวอย่างสินค้าทางเรือ (เฉพาะเที่ยว
ไปเที่ยวเดียว) บริษัทละไม่เกิน 1.5 คิวบิกเมตร ท้ังนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียม
การน าเข้า ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น  

ก าหนดรับสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่บัดนีจ้นถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558   

หมายเหตุ: ผู้สมัครเข้าร่วมงานต้องด าเนินการสมัครเข้าร่วมงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร   : 1. ผู้สมัครเข้าร่วมงานจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ให้เจ้าหน้าท่ีโครงการ    
2. เมื่อครบก าหนดปิดรับสมัคร คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมงานฯ ตามหลักเกณฑ ์
3. เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือก   
4. ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงิน (Pay-in-slip) ช าระเงินท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานท่ีได้สมัคร
และช าระเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ไปร่วมงานด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือว่า ผู้เข้าร่วมงานยินยอมสละเงินสมทบโดยไม่มีข้อ
โต้แย้งใดๆ 

หลักฐานการสมัคร 

 
 

: 
 

1. ใบสมัคร    
2. Company profile  
3. Brochure สินค้าของบริษัท  
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก TTM (เฉพาะผู้เป็นสมาชิก) 



   

 

    

 
วิธีการช าระเงิน : ช าระเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน “ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา”  โดยใช้แบบฟอร์มการช าระเงิน (PAY-IN SLIP)   

ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมเีงื่อนไขดังนี ้ 
1. ธนาคารรับช าระเฉพาะเงินสด เงินโอน และแคชเชียร์เช็คทุกธนาคารเท่านั้น 
2. หากช าระเกินวันท่ีครบก าหนดการช าระ จะไม่สามารถช าระผ่านธนาคารได ้
3. ผู้ช าระจะต้องช าระเงินเต็มจ านวนตามใบแจ้งการช าระเงินเท่านั้น 

สนใจสมัครติดต่อ : คุณธันยนันทน์ รัตนประยูร, วราภรณ์ ไตรรักษ์ฐาปนกุล 
ส านักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563  ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02 507 8381 โทรสาร 02 547 4282   
E-mail: faii.wara@gmail.com 
Website: www.ditp.go.th 

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลงานได้ที่ http://www.ditp.go.th > For Thai Exporters > ปฏิทินกิจกรรม > The 12th China-ASEAN Expo 

การสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:  

เข้าไปยังหน้าข้อมูลงาน The 12th China-ASEAN Expo > Click Apply (ด้านขวาบน)  

หรือไปที่ URL: http://application.ditp.go.th/Center_Public/member_login.html  

 ใส่ username และ password เพื่อ login เข้าสู่ระบบสมาชิก ส าหรับผู้เป็นสมาชิกกรมฯ  

      หรือ Click Forget username/password กรณีลืม username หรือ password  

      หรือ Click Request for New Member ส าหรับบริษัทที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก 

 เลือก menu กิจกรรม > ปฎิทินกิจกรรม > เลือกงาน The 12th China-ASEAN Expo แล้ว Click สมัครใหม ่ 

หมายเหตุ: สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครเป็นสมาชิก การเข้าสู่ระบบสมาชิก และวิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเข้าไปท่ีหน้า 
login เข้าสู่ระบบสมาชิก > Click Instruction   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:faii.wara@gmail.com
http://www.ditp.go.th/
http://application.ditp.go.th/Center_Public/member_login.html


   

 

    

 
เอกสารแนะน าการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
1.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
1.2 เป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้าท่ีผลิตขึ้นในประเทศไทย และมีศักยภาพในการส่งออก 
1.3 เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
1.4 ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกกรมฯ ต้องเคยส่งออก หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมอื่นของกรมฯ มาก่อน 
1.5 สินค้ามีความเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีผู้จัดงานก าหนด และมีความพร้อมทางด้านบุคลากร ท่ีจะไปร่วมงานแสดงสินค้า 
1.6 มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี และไม่เคยมีประวัติเสียหาย 

2. ขั้นตอนการสมัคร/ช าระเงิน 
2.1 สมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน ์

 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์ม Company Profile ให้เรียบร้อยแล้วส่งพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร 
 โดยอัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์ (การกรอกข้อมูลในใบสมัคร และ Company Profile โปรดใช้ตัวพิมพ/์ตัว 
 บรรจง เพราะต้องน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานทางราชการ)      

 ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นประกอบการพิจารณา ให้ถูกต้องเพราะมีผลในการพิจารณาเขา้
ร่วมโครงการของบริษัท 

 เอกสารของบริษัทต้องประทับตราบริษัท พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 สมัครเข้าร่วมงานและช าระเงินในระยะเวลาที่ก าหนด 

2.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมงาน  โครงการละ 1 ชุด ดังนี ้
1) ใบสมัคร และ Company Profile ตามแบบฟอร์มของกรม   
2) แคตตาล็อก และหรือ ภาพถ่ายสินค้าของบริษัท 
3) เอกสารอื่น ๆ ตามที่แจ้งในใบสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมงาน 

4.1) ส าเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกกรมฯ หรือ สถาบัน/หน่วยงานอ่ืน ๆ  
4.2) ส าเนาใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.3) ส าเนาจดทะเบียน สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ ์แหล่งก าเนิดสินค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ 

สินค้าของบริษัทซึ่งจะน าไปจัดแสดงในงาน 
2.3 เจ้าหน้าท่ีโครงการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ในต่างประเทศได้พิจารณารายละเอียดของบริษัท และจะติดต่อแจ้งให้ช าระเงินเพื่อบริษัทท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมงาน 

3. การช าระค่าใช้จ่ายสมทบโครงการฯ 

ช าระเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน “ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา” 
โดยใช้แบบฟอร์มการช าระเงิน (PAY-IN SLIP) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซด์ของกรมฯ 
โดยมีเง่ือนไขดังนี ้

1. ธนาคารรับช าระเฉพาะเงินสด เงินโอน และแคชเชียร์เช็คทุกธนาคาร เท่าน้ัน 
2. หากพ้นวันที่ครบก าหนดช าระจะไม่สามารถช าระผ่านธนาคารได ้ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการโดยด่วน 
3. ผู้ช าระเงินต้องช าระเงินเต็มจ านวนตามใบแจ้งการช าระเงินเท่านั้น 



   

 

    

ระเบียบและเงื่อนไขการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
1. เง่ือนไขการเข้าร่วมงาน 

1.1 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานจะต้องส่งใบสมัคร พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานต่าง  ๆตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนะน าการสมัคร
เข้าร่วมงาน ให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช าระค่าใช้จ่ายสมทบโครงการฯ ภายในเวลาที่ก าหนด 

1.2 ผู้สมัครจะยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
และถือเป็นการสิ้นสุด 

1.3 ผู้สมัครที่ได้รับแจ้งผลการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงาน จะด้วยเหตุใดก็ตาม จะยินยอมให้กรมฯ    
ริบเงินสมทบค่าใช้จ่ายโครงการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

1.4 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะรับภาระค่าขนส่งให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพียงเท่ียวเดียวขาไปเท่านั้น โดยก าหนดการ
ขนส่งทางใดทางหนึ่ง กรณีการขนส่งทางอากาศ น้ าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม (Volume Weight) หรือทางเรือ พิกัดไม่เกิน 
1.5 คิวบิกเมตร 

1.5 ผู้เข้าร่วมงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากเงินสมทบค่าใช้จ่ายโครงการ อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าใช้จ่าย      
ส่วนตัว และค่าภาษีทุกประเภท เป็นต้น 

1.6 ผู้เข้าร่วมงานจะต้องช าระเงินค่าขนส่งเฉพาะส่วนเกินกว่าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก าหนดให้ ทั้งค่าขนส่งต้นทาง   
และค่าใช้จ่ายในการออกของปลายทางจนถึงคูหาไทย 

1.7 ผู้เข้าร่วมงานจะรับผิดชอบค่าภาษีทุกประเภทท่ีเกิดขึ้นในการน าตัวอย่างสินค้าเข้าในประเทศท่ีจัดแสดง ตามระเบียบพิธีการ 
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าสินค้าประเภทน้ัน 

1.8 ผู้เข้าร่วมงานจะรับผิดชอบ และยินดีชดใช้ค่าเสียหายต่อกรณีสินค้าตัวอย่างไม่ตรงตามประเภทและชนิดของสินค้าท่ีระบุไว ้
ในใบก ากับสินค้า และรายการบรรจุหีบห่อ 

1.9 ผู้เข้าร่วมงานจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินทดแทนอ่ืนใดจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในกรณีที่การขนส่ง 
ตัวอย่างสินค้าไม่ถึงปลายทาง หรือส่งไม่ทันตามก าหนดเวลา อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย 

1.10 ผู้เข้าร่วมงานจะต้องไม่โอนสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมงานท้ังหมด หรือบางส่วนให้ผู้อื่น 
1.11 ผู้เข้าร่วมงานจะต้องให้ความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลการเข้าร่วมงานและส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีในวันสุดท้ายของงาน 
1.12 ผู้เข้าร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและผู้จัดงานก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศและThailand Sourcing and Business 
Matching  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ตามนโยบายการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
2.1 หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1.1 เป็นนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 

2.1.2 ธุรกิจมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี ไม่มีประวัติเสียหายในการส่งออก    
ไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น 

2.1.3   ผู้สมัครมีประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเดียวกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อเนื่อง 
2.2 หลักเกณฑ์ด้านสินค้า 

2.2.1 เป็นสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพพร้อมในการส่งออก หรือเป็นสินค้าที่ผลิต/ร่วมทุนการผลิต/สั่งจ้าง
ผลิตในต่างประเทศโดยบริษัทไทย 

2.2.2  สินค้าที่สมัครเข้าร่วมงานและจัดแสดงต้องตรงกับสินค้าที่ประกาศไว้ในหนังสือเชิญชวนและระบุในเอกสารการ
สมัครเข้าร่วมงานเท่านั้น 

2.2.3 ไม่น าสินค้าท่ีเป็นตราสินค้าของต่างประเทศ สินค้าลอกเลียนแบบ/สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์/ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ไปจัดแสดง 

2.2.4 หากเป็นสินค้าท่ีรับจ้างการผลิตต้องมีหนังสือรับรองว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของตราสินค้าหรือเจ้าของลิขสิทธิ ์
2.2.5 สินค้าท่ีจะน าไปจัดแสดงจะต้องระบุวัน เดือน ปี ท่ีผลิตและวันหมดอาย ุ (ส าหรับสินค้าที่ต้องมีการระบ)ุ ไม่น าสินค้า

ที่หมดอายุ หรือ เสื่อมสภาพแล้วน ามาจัดแสดงหรือเสนอขายในงานฯ 
2.2.6 หากสินค้าไม่ตรงตามที่แจ้งไว้หรือมีการละเมิดเจ้าหน้าท่ีจะทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิที่จะไม่อนุญาตให้บริษัทจัดแสดงสินค้าใน

งาน 
 
 
 
 



   

 

    

 
2.3 หลักเกณฑ์ด้านพฤติกรรมการเข้าร่วมงาน 

    จะไม่พิจารณารับคัดเลือกเข้าร่วมงาน ส าหรับผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรม ดังต่อไปนี ้
2.3.1 ลอกเลียนแบบสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น (กรณีได้รับการร้องเรียน) หรือการปฏิบัติผิดประเพณีทางการค้า หรือไม่

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด 
2.3.2 ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้เข้าร่วมงานอื่นๆ หรือปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ที่

ดีของประเทศ 
2.3.3 บอกเลิกการเข้าร่วมงานเมื่อใกล้เวลาเริ่มงานแสดงสินค้าอย่างกระทันหัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่จัดส่ง

ผู้แทนบริษัท ประจ าคูหาตามก าหนดเวลาแสดงสินค้า 
2.3.4 ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการเข้าร่วมงานเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานแล้ว 
2.3.5 กรณีที่ได้รับการคัดเลือกแล้วและทราบภายหลังว่าหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลงเอกสาร กรมฯ 

มีสิทธ์ิเพิกถอนสิทธ์ิการเป็นสมาชิกของกรมฯ และจะพิจารณายกเลิกการเข้าร่วมโครงการรวมถึงไม่พิจารณาให้สิทธิ
การเข้าร่วมงานอื่นและกิจกรรมอื่นของกรมฯ 

2.3.6 บิดพลิ้วหรือไม่ยอมจ่ายเงินค่าส่งสินค้าตัวอย่างส่วนเกินจากท่ีกรมฯ สนับสนุนค่าภาษีน าเข้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัน
พึงต้องช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2.3.7 โอนสิทธิ์ให้เช่าช่วงหรือขายคูหาทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีได้รับจัดสรร หรือให้เช่าช่วงกับบุคคลอื่น 
2.4  หลักเกณฑ์อื่นๆ 

3.4.1 พิจารณาให้สิทธิ์บริษัทท่ีได้รับรางวัล Prime Minister’s Business Enterprise Award หรือ ตรา Thailand Trusted 
Mark หรือตราสัญลักษณ์ Thai Select หรือรางวัลอื่นๆ ที่กรมฯ มอบในล าดับแรก 

3.4.2 เพื่อภาพลักษณ์ในการจัดแสดงสินค้า/บริการ คณะท างานอาจก าหนดจ านวนผู้ประกอบการของแต่ละกลุ่มสินค้า/
บริการตามความเหมาะสม 

3.4.3 กรณีที่มีการสมัครเข้าร่วมงานของหน่วยงานรัฐและองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการ รายเล็ก เช่น SMEs,OTOP อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจ าเป็นต้องให้กลุ่ม
นี้เข้าร่วมทดลองตลาดต่างประเทศนั้น ไม่อนุญาตให้สมัครทาง Online และต้องมีหนังสือน าจากหน่วยงานรัฐ/
องค์กรให้กรมฯ พิจารณาในประเด็นท่ีต้องพิจารณา  ดังนี้ 
 เป็นโครงการที่เป็น Integrated Project ที่พัฒนาผู้ประกอบการผ่านกระบวนการ / กิจกรรม หลากหลายใน

โครงการ และกิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าท่ีเป็นข้อก าหนดของโครงการ 
 ผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคล (หน่วยงานต้องระบุช่ือผู้ประกอบการ) เพื่อให้คุณภาพของผู้ประกอบการอยู่      

ในหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมฯ และต้องคัดสรรผู้มีความพร้อมในการส่งออก ในระดับหนึ่ง 
 จ านวนคูหาที่จัดสรรให้หน่วยงานดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและข้อจ ากัดของแต่ละงาน 

 ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ตามนโยบายการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

3. การด าเนินการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
  3.1 จัดสรรพื้นที่แสดงสินค้าส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานตามความเหมาะสม 
  3.2 จัดจ้างบริษัทออกแบบก่อสร้างคูหาไทย จัดหาอุปกรณ์รวมทั้งการตกแต่งคูหาให้ในบางกรณ ี
  3.3 จัดการประชุมผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ต่องาน คัดเลือก เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของงาน การบริการของภาครัฐ  
            การจัดสรรคูหาและรปูแบบคหูา การขนส่งตัวอย่างสินค้า และก าหนดการส่งข้อมูลและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
            ตลอดจนท าความรู้จักกับผู้เข้ารว่มงานอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือเตรยีม 
            ความพรอ้มให้แก่ผู้เข้ารว่มงาน 
       3.4 ด าเนินการด้านการตลาดเป็นการล่วงหน้า อาทิเช่น การจัดท าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จัดส่งเจ้าหน้าท่ีโครงการจาก 
            สว่นกลางหรอืท้องถ่ินไปตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของการขนสง่ตวัอยา่งสนิค้า การก่อสรา้งตกแตง่คหูาไทย บรกิาร 
            แนะน าดา้นข้อมลูการค้าแก่ผู้เข้าชมคหูาไทย เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

    

 

4. บทลงโทษ 
การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะเพิกถอนสิทธิ หรือไม่พิจารณาให้สิทธิในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในหรือต่างประเทศ 

หรือกิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ ที่เห็นสมควรในกรณ ีดังนี ้
       4.1 ช าระเงินค่าใช้จ่ายสมทบโครงการไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนด หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คท่ีสั่งจ่ายเป็น 
            ค่าใช้จา่ยสมทบโครงการไดต้ามเวลา 
       4.2 บิดพลิ้ว หรือไม่ยอมจ่ายเงินค่าขนส่งส่วนเกิน ค่าภาษีน าเข้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น  ๆอันพึงต้องช าระภายในระยะเวลา 
            ก าหนด 
       4.3 ลอกเลียนแบบสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น (กรณีได้รับการร้องเรียน) หรือการปฏิบัติผิดประเพณีทางการค้าหรือไม่ปฏิบัต ิ
            ตามกฎระเบียบ ของกรมฯ และผู้จัดงาน 
       4.4 ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้เข้าร่วมงานอื่นๆ หรือปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ที่ด ี
            ของประเทศ 
       4.5 บอกเลิกการเข้าร่วมงานเมื่อใกล้เวลาเริ่มงานแสดงสินค้าอย่างกะทันหัน โดยไม่มีเหตุผล หรือไม่จัดส่งผู้แทนบริษัท 
            ประจ าคหูาตามก าหนดเวลาแสดงสนิค้า 
       4.6 ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการเข้าร่วมงานฯ 
       4.7 กรณีที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว และทราบภายหลังว่าหลักฐานท่ีใช้สมัครไม่ถูกต้อง กรมฯ จะพิจารณายกเลิกการเข้า 
            รว่มโครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thailand Week 2015 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 
ข้อมูลการเปิดรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

  
ชื่องาน    :  Thailand Week 2015   
ระยะเวลาจัดงาน  :  วันที่ 28 – 30 สิงหาคม  2558   

* กิจกรรมเจรจาการค้า * 
วันที ่28 – 30 สิงหาคม  2558 เวลา 10.00 – 16.00 น. 
* วันจ าหน่ายปลีก * 
วันที่ 28 – 30 สิงหาคม  2558 เวลา 16.00 – 19.00 น. 

สถานที่จัดงาน  :  ณ ศูนย์แสดงสินค้า Expo Center , World Trade Center มุมไบ ประเทศอินเดีย  
รูปแบบงาน/
ลักษณะงาน  

:  เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพ่ือเจรจาการค้า และจัดจ าหน่ายตัวอย่างสินค้าท่ีน าไปจัดแสดง  

สินค้าที่จัดแสดง  :  1. สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน / เครื่องประดับตกแต่งบ้าน  
2. สินค้าอัญมณ ีและเครื่องประดับ  
3. สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้าและเครื่องประดับแฟชั่น (กระเป๋า รองเท้า) 
4. สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 

ผลการจัดงานปี 
2557  

:  มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ารวมทั้งสิ้น 62 บริษัท 86 คูหา มูลค่าการสั่งซื้อทันทีประมาณ 1,075,607บาท 
มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี ประมาณ 157,208,471 บาท  

การจัดงานในปี 
2558  

:  กรมฯ เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 15 รับผู้สมัคร 80 คูหา   
(ขนาดคูหามาตรฐาน : 3 เมตร x 3 เมตร = 9 ตารางเมตร)  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เอกชนสมทบ  

:  คูหาละ 15,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมงาน (โดยกรมฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วน
ของพ้ืนที่แสดง ค่าก่อสร้างออกแบบตกแต่งคูหามาตรฐานตามท่ีกรมฯ ก าหนดไว้)  
โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เอง อาทิ ค่าขนส่งสินค้า ค่าเดินทาง  
ค่าที่พัก ค่าภาษีใดๆ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ  

คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร  

:  ผู้สมัครเข้าร่วมงานฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนะน าการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า   
ในต่างประเทศ  

ก าหนดรับสมัคร  :  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558  
  

วิธีสมัครเข้าร่วมงาน  :  ด าเนินการสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ทางเดียวเท่านั้น  
สมัครได้ทีเ่ว็บไซด์ www.ditp.go.th -> 1. เลือก FOR THAI EXPORTERS  -> 2. เลือก              
-> 3. เลือก กิจกรรม/โครงการ ที่ต้องการสมัคร -> 4. คลิ๊กมุมบนด้านขวามือ “สมัครเข้าร่วมงาน”  
-> 5. ใส่รหัสผ่าน(หากไม่มีให้เลอืก”สมัครสมาชกิใหม่”)-> 6.เลือก“ปฏิทินกิจกรรม”และปีคศ.ทีจ่ัดงานแสดง  
-> 7. เลือกงานที่ผู้ประกอบการสนใจสมัคร -> 8. คลิ๊กค าว่า “สมัครใหม่” หลังชื่องานแสดงสนิคา้ฯ  
-> 9. กรอกรายละเอียดของบริษัทท้ังหมดแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุด  คลิ๊ก “สมัครเข้าร่วมกิจกรรม” 
-> 10. เลื่อนขึ้นไปตรงหัวข้อ“เอกสารประกอบการพิจารณา” เพ่ือท าการอัพโหลดเอกสาร คลิ๊ก”เรียกด”ู  
         เพ่ือท าการอัพโหลดเอกสารให้ตรงตามหัวข้อ  
หมายเหตุ  การอัพโหลดเอกสาร หากท่านอัพโหลดเอกสารแล้วกรุณาคลิก "เลือก" และ 
        "เรียกดูรายชื่อกิจกรรม" ในแตล่ะหัวข้อด้วย มิฉะนั้นเอกสารจะไม่ปรากฏในหน้าข้อมูลระบบ 
  

หลักฐานการสมัคร  
 
 
 
 

: 
 
 
 
 

 1. เอกสารบังคับ  
 1.1 ใบสมัคร และ Company Profile ตามแบบฟอร์มของกรม ฯ (เฉพาะงานนั้นๆ ไม่สามารถ  
       น าใบสมัครงานอ่ืนมาใช้ได้)  
 1.2 แคตตาล็อก และหรือ ภาพถ่ายสินค้าของบริษัท (เป็นภาพสินค้าท่ีจะน าไปจัดแสดง)  
 1.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

: 

 1.4 ส าเนาใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง(เช่น ISO, GMP, HACCP เป็นต้น)   

 1.5 ส าเนาจดทะเบียน สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ แหล่งก าเนิดสินค้า สิทธิใน 
       ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของสินค้าของบริษัทจะน าไปจัดแสดงในงานดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี)  
2. เอกสาร (เพิ่มเติม) เพื่อรับสิทธิพิเศษจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
     ส าเนาหลักฐานการได้รับรางวัล PM Award , DE mark , ELMA , TTM ,Thai Select           
การเป็นสมาชิก Thaitrade.com การผ่านหลักสูตร Smart Exporter , ต้นกล้า ทู โกล  
หมายเหตุ   กรณีท่ีบริษัทไม่ได้ท าการผลิตสินค้าเอง จะต้องมีจดหมายรับรองจากบริษัทที่ผลิตสินค้าให้ว่า
ได้ท าการผลิตสินค้าให้ พร้อมทั้งแนบส าเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของบริษัทที่ผลิตสินค้าให้ (ทุกรายการที่บริษัทที่ผลิตสินค้าให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สินค้า) เอกสารทุกฉบับจะต้องมีการเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทที่ท าการ
ผลิตสินค้าให้ และประทับตราบริษัทที่ท าการผลิตสินค้าให้  

การคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมงาน  

:    1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน  
       แสดงสินค้า เป็น ผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน และจัดสรรคูหาให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยถือ  
       ผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมฯ เป็นที่สุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น  โดยกรมฯ   
       จะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซด์ของกรมฯ   
  2. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมฯ ให้เข้าร่วมงานแล้ว ต้องด าเนินการช าระเงินค่าเข้า  
       รว่มงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หากพ้นก าหนดการช าระเงินดังกล่าวแล้ว ถือว่า  
       บริษัทสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
  3. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมฯ และได้ช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทไม่ไป  
       เข้าร่วมงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการ  
       สมทบในการเข้าร่วมงานฯ โดยบริษัทไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น   

เงื่อนไขการช าระเงิน  :    ***บริษัทต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคดัเลือกผู้ประกอบการฯ เป็นที่   
เรียบร้อยแล้ว*** จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้.-  
 1. พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน (Pay-in Slip) เพ่ือช าระเงินค่าสมัครเข้าร่วมงานผ่าน  
     ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยใช้แบบฟอร์มการช าระเงินของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง  
     ประเทศเท่านั้น  
 2. ธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้รับช าระเงินค่าสมัครเข้าร่วมงานเฉพาะเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค     
     สั่งจ่าย “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ”เท่านั้น  
 3. การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระเงินค่าเข้าร่วมงานฯ ที่ธนาคารกรุงไทย ที่มีลายเซ็น                  
     ผู้รับเงินและตราประทับของธนาคารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น   

สนใจสมัครติดต่อ  :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ภูมิภาคอาเซียน   
ส านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   
563 ถนนนนทบุรี  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   
ติดต่อ คุณปิยนันท์ วนะภูติ, คุณณุภัทร ธันวานนท์ 
โทร. 0-2507-8225 , 0-2507-8212 โทรสาร 0–2547-4206  
E-Mail : tteditp@gmail.com และ piyanant@ditp.go.th  
Web Site : www.ditp.go.th  
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โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 

1. หลักการและเหตุผล 
 กล้วยไม้จัดเป็นสินค้าไม้ดอกไม้ประดับซึ่งเป็นที่นิยมสูงในตลาดโลก และเป็นสินค้า Product Champion ที่ส าคัญของไทย  
มีความสวยงามโดดเด่น มีความหลากหลาย มีเสถียรภาพ มีมูลค่าสูง และจัดเป็นสินค้าที่อยู่ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
โดยอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทยสามารถสร้างรายได้น าเงินเข้าสู่ประเทศได้เป็นจ านวนมาก ในปี 2557 ประเทศไทยส่งออกดอกกล้วยไม้
และต้นกล้วยไม้ คิดเป็นมูลค่า ๒,๗00 ล้านบาท ประเทศผู้น าเข้ากล้วยไม้ไทยที่ส าคัญคือ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน และอินเดีย  
จากการศึกษาข้อมูลการส่งออกกล้วยไม้ของไทยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่ 
ต้นกล้วยไม้มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน จ าเป็นต้องมีการด าเนินการและมาตรการเพ่ือรักษาตลาดเดิมกล้วยไม้ของไทย
และหาลู่ทางขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ในที่น้ีรวมถึงประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งมีโอกาสในการขยายตลาดกล้วยไม้
ได้มากข้ึน และอาจมีการลงทุนร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ส่งออกกล้วยไม้ของไทยกับเกษตรกรประเทศสมาชกิอาเซียนได้  
การไปจัดงานแสดงกล้วยไม้และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์กล้วยไม้แก่ผู้บริโภค จงึเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการการส่งเสริมตลาด 
และหาช่องทางขยายปริมาณและมูลค่าส่งออกให้สูงข้ึนตามยุทธศาสตร์เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกล้วยไม้ไทยปี 2554 – 2559 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยแก่ผู้บริโภค 
 2.2 เพ่ือให้เกิดการขยายตัวในการส่งออกกล้วยไม้เมืองร้อน และไม้ดอกไม้ประดับในตลาดต่างประเทศ 

2.3 เพ่ือเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้ากับผู้ประกอบการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคู่ค้ารายใหม่ หรือเกิดการลงทุน
ร่วมกับผู้ประกอบการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในต่างประเทศ 
๓. แผนด าเนินการโครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 
 จัดแสดงนิทรรศการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ในต่างประเทศ จ านวน ๔ ประเทศ ได้แก่ 

ชื่อโครงการ ช่วงเวลาจัดงาน ปิดรบัสมัคร ผู้ประสานงาน 
๑. โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ในเนการาบรูไน- 
ดารุสซาลาม ในงาน The 8th Thailand Grand Fair 
ณ International Convention Centre (ICC)  
เมืองบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน 
ดูข้อมูลงานเพิ่มเติม ได้ที่
http://www.thaiembassy.org/bsb/contents/files/news-
20150310-173243-347407.pdf 

๑๐ - ๑๔  
มิถุนายน ๒๕๕๘ 

15  
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

นางภูริพันธ์ุ สุวรรณเมฆ 
โทร. 0 2579 9549,  
0 2579 1501 
 

๒. โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย  
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ณ เมืองเวียงจันทน์ (อยู่ระหว่างประสานงาน) 

เดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘ 

30  
มิถุนายน 2558 

นายธนศักด์ิ วิวัฒนวานิช 
โทร. 0 2579 9549,  
0 2579 1501 

๓. โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในสาธารณรัฐอนิเดีย 
ในงาน Thailand Week 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Expo 
Center, World Trade Center เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 
ดูข้อมูลงานเพิ่มเติม ได้ที่
http://application.ditp.go.th/International_Market/list_
thailand.html เลือก งาน Thailand Week 2015, Mumbai 

๒๘ – ๓๐  
สิงหาคม ๒๕๕๘ 

30  
มิถุนายน 2558 

นางสาวมณฑกาฬ ลีมา 
โทร. 0 2579 9549,  
0 2579 1501 
 

๔. โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน งาน The 12th China-ASEAN Expo  
ณ เมืองหนานหนิง ประเทศจีน  
ดูข้อมูลงานเพิ่มเติม ได้ที ่
http://application.ditp.go.th/Center_Public/ 
list_activity_th.html เลือก เดือนกันยายน 2558  
งาน The 12th China-ASEAN Expo 

๑๘ – ๒๑  
กันยายน ๒๕๕๘ 

30  
มิถุนายน 2558 

นางสาวมารศรี  
วงศ์อนันทรัพย์ 
โทร. 0 2579 9549,  
0 2579 1501 
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-๒- 

๔. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ๔.๑ จัดนิทรรศการแสดงสินค้ากล้วยไม ้
 ๔.๒ จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้น าเข้า 
 ๔.๓ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตการตลาด ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

๕. กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย 
๕.1 เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร   
๕.2 เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่สนใจ 

๖. ผลที่คาดวา่จะได้รับ   
 ๖.1 สามารถประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยแก่ผู้บริโภคในต่างประเทศอย่างกว้างขวางมากข้ึน 
 ๖.2 มีการเจรจาธุรกิจน าเข้า-ส่งออกล้วยไม้ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้น าต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 10 ราย  
 ๖.3 ได้ทราบข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคกล้วยไม้ของต่างประเทศ เพ่ือน ามาถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้ส่งออกให้มกีาร
พัฒนาการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป 

การสนับสนุนจากทางราชการ / กรมส่งเสริมการเกษตร 
๑. จองพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ 
๒. กรมส่งเสริมการเกษตรอ านวยความสะดวกในการขนส่งตัวอย่างสินค้ากล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับไปร่วมจัดแสดง 
ในงาน และการจัดตกแต่งนิทรรศการ 
3. จ้างล่ามแปลภาษา อ านวยความสะดวกในการเจรจาธุรกิจ 
4. อ านวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองในการท าวีซ่า 

ค่าใช้จ่ายของเกษตรกร/เอกชน 
1. ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่สินค้าของเกษตรกร/สมาคม/สหกรณ์/บรษิัท 
2. ดอกกล้วยไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับที่จะน าไปประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายในงาน 
2. หากมีการจ าหน่ายสินค้าในงาน บริษัทต้องรับผิดชอบค่าภาษีใดๆ เอง 
3. ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ท่ีพัก ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของผูเ้ดินทาง ฯลฯ   

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแสดง 
1. เป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการผลิตหรือส่งออกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับไม้ดอกไม้ประดับ 
2. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนบุคคลของบริษัท เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก เป็นต้น 
3. พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นใบสมัคร 
กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ 
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
ถนนพหลโยธิน เขจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0 2579 9549  โทรสาร 0 2579 1501 
E-mail: agriman52@doae.go.th หรือ a.montakarn.doae@gmail.com 
www.agriman.doae.go.th >> ข่าวประชาสัมพันธ์...โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในต่างประเทศ... 
 



ใบสมัคร 
เข้าร่วมงานจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในต่างประเทศ 

โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 

1. ช่ือ-สกุล /บริษัท/หน่วยงาน (ภาษาไทย) ......................................................................................................................... 

    (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................... 

2. ท่ีอยู่กิจการ  เลขท่ี ....................... ซอย ...............................หมู่ท่ี................ ถนน ........................................................ 

    ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ / เขต .............................. จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ .......... 

    โทรศัพท์  ......................................โทรสาร .................................... Website/E-mail: ……………………………………….... 

3. สนใจเข้าร่วมงานแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ  
 (      ) ร่วมจัดงาน (เดินทางไปร่วมกิจกรรมในงาน) ณ ประเทศ.................... 
   บรูไน  ลาว  อินเดีย  จีน 
 (      ) สนับสนุนตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 
            1...................................................................................... จ านวน................................................................. 
            2...................................................................................... .จ านวน................................................................. 
            3...................................................................................... .จ านวน................................................................. 
    ช่ือผู้ประสานงาน …………………………..............................………... โทรศัพท์/โทรสาร................................................. 
มือถือ ……………………………………..   E-mail: ............................................................................................................... 

4. ประเภทสินค้าท่ีส่งออก .................................................................................................................................. 

5. เคยเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงในต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     ครั้งท่ี 1  ประเทศ ...................................... ช่ืองาน .................................................... พ.ศ. ............... 
     ครั้งท่ี 2  ประเทศ ...................................... ช่ืองาน .................................................... พ.ศ. ............... 
     ครั้งท่ี 3  ประเทศ ...................................... ช่ืองาน .................................................... พ.ศ. ............... 

6. ผู้แทนบริษัทท่ีเดินทางไปด าเนินกิจกรรม ครั้งนี ้ ได้แก่ 
     6.1 ช่ือ .................................. นามสกุล ............................. ต าแหน่ง ................................................ 
     6.2 ช่ือ .................................. นามสกุล ............................. ต าแหน่ง ................................................ 

7. ข้าพเจ้าได้แนบรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการมาเพื่อพิจารณา โดยขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น 
    ตรงตามความเป็นจริง   
  ลงนาม    ........................................................ 
       (.......................................................) 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท หรือองค์กร 
 
ส่งใบสมัคร ก่อนก าหนดเวลาจัดงาน 
ท้ังนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมจัดงานในโอกาสต่อไป 
 
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม  
กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร 
โทร. 0-2579-9549, 0-2579-1501   โทรสาร 0-2579-1501 E-mail: a.montakarn.doae@gmail.com 
หรือ agriman52@doae.go.th 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
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