ข้อมูลการรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2020
ณ ศูนย์แสดงสินค้า SMX Convention Center
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ชื่องาน
ระยะเวลาจัดงาน
ลักษณะงาน
สถานที่จัดแสดง
การเข้ารวมงาน
ปี 2563

: Mini Thailand Week 2020 , Manila Philippines
: วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2563 * เวลา 10.00 – 19.00 น. *
: เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า และจัดจาหน่ายตัวอย่างสินค้าที่นาไปจัดแสดง
ศูนย์แสดงสินค้า SMX Convention Center
งานแสดงสินค้า Top Thai Brands กรมฯ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2559
งานแสดงสินค้า Thailand Week 2020 กรมฯ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 รับ กรมฯ รับสมัครผู้ประกอบการไทย
จานวน 75 คูหา ตัวแทนจาหน่าย/ผู้นาเข้าสินค้าไทยในต่างประเทศ 25 คูหา
(ขนาดคูหามาตรฐาน : 3 เมตร x 3 เมตร = 9 ตารางเมตร)

สินค้าที่จัดแสดง

: 1) อาหาร และเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เอกชนสมทบ

: คูหาละ 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมงาน (กรมฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของ
พื้นที่แสดง ค่าก่อสร้างออกแบบตกแต่งคูหามาตรฐานตามที่กรมฯ กาหนดไว้)

2) สุขภาพ และความงาม
3) ของใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้าน

คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร

***โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง อาทิ ค่าขนส่งสินค้า ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าภาษี
ใดๆ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ***
: ผู้สมัครเข้าร่วมงานฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ดังนี้
1. เป็นสมาชิกของกรมฯ ตามลาดับความสาคัญ ดังนี้ 1. EL 2. TDC 3. Pre-EL 4. Pre-TDC
หรือ อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติผลการสมัครสมาชิกจากกรมฯ หรือ สมาชิกของหน่วยงานอื่นฯ
ตามเอกสารแนบ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ
2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ อย่างน้อย 1 กิจกรรม เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งออก หรือ
งานแสดงสินค้าในประเทศ

กาหนดรับสมัคร

: เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วิธีสมัครเข้าร่วมงาน

: ดาเนินการสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ทางเดียวเท่านั้น
ผู้ประกอบการกรุณา Download เอกสารการสมัคร และศึกษารายละเอียดการสมัคร ได้ดังนี้
เข้าเว็ปไซต์ https://drive.ditp.go.th/
-> 1. คลิกที่ งานแสดงสินค้า เลือกหัวข้อ Thailand Week
-> 2. เลือกงาน Mini Thailand Week ที่ต้องการสมัคร
-> 3. ไปที่ เอกสารประกอบกิจกรรม เพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลงาน
-> 4. Download เอกสารการสมัคร ได้แก่ Company profile แบบฟอร์มกรมฯ
-> 5. คลิกที่ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสมัครเข้าร่วมงานฯ
-> 6. Login เข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ ทั้งนี้ จะต้องอัพโหลด
เอกสารพร้อมหลักฐานทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ท่านสามารถศึกษาการลงทะเบียนสมัครได้ในหัวข้อ คู่มือ
จากหน้าระบบ (หากเข้าระบบไม่ได้ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม
ข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ : (call Center 1169)

หลักฐานการสมัคร

:

:

การคัดเลือกผู้เข้าร่วม
งาน

ขั้นตอนการชาระเงิน

1. Company Profile ตามแบบฟอร์มกรมฯ
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อายุไม่เกิน 6 เดือนถึงวันปิดรับสมัคร)
3. สาเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทุกรายการที่บริษัทได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้า) โดยแต่ละสินค้า ต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า ดังนี้.
3.1 อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ GMP / HACCP / HALAL / ร.ง.4 /
ใบอนุญาตการผลิตอาหาร
3.2 ของใช้ในบ้านและครัวเรือน ได้แก่ ร.ง.4 , มอก. , ISO , มผช.
3.3 สินค้าสาหรับเด็ก ได้แก่ Certificate of Free Sale , ร.ง.4
3.4 สุขภาพและความงาม ได้แก่ Certificate Of Free Sale, GMP , ร.ง.4
ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ
(ไม่รับเอกสารประเภทจดแจ้งฯ)
3.5 แฟชั่น (เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ) ได้แก่ ร.ง.4 , มผช. ,OTOP 3-4-5 ดาว
3.6 เครื่องใช้ไฟฟ้า ร.ง.4 / มอก. / ISO
3.7 ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์ ร.ง.4 / มอก. / ISO
3.8 ของประดับตกแต่งบ้าน ร.ง.4 / มอก / มผช. / ISO
(หากมีเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้า กรุณาแนบเพื่อประกอบการพิจารณา)
***กรณีที่บริษัทไม่ได้ผลิตสินค้าเอง***
(1) ต้องมีจดหมายรับรองจากบริษทั ผู้ผลิตสินค้าว่าได้ทาการผลิตสินค้าให้
(2) สาเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้องของบริษัทผู้ผลิตสินค้าให้
(3) หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทที่ผลิตสินค้า
(4) เอกสารทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัทที่ทาการผลิต
สินค้าให้ และประทับตราบริษทั ที่ทาการผลิตสินค้าให้
4. สาเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ แหล่งกาเนิดสินค้าสิทธิ์ใน ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
(ถ้ามี)
5. รูปภาพ หรือ แคตตาล็อคสินค้าทีจ่ ะนาไปจัดแสดง จานวน 1 ชุด
6. สาเนาการเป็นสมาชิกกรมฯ หรือสมาคมการค้าต่างๆ (ทุกสมาคมทีบ่ ริษัทเป็นสมาชิก)
7. สาเนาหลักฐานการได้รับรางวัล PM’s Export Award หรือ TTM (Thailand Trust Mark) (ถ้ามี)

***ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 1 – 4 ต้องมีการลงนามโดยผู้มีอานาจอย่างน้อย 1 คน พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) และ เอกสารมาตรฐานสินค้าจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันจัดงาน ***
****กรณีหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องภายในวันปิดรับสมัครจะไม่รับพิจารณาเข้าร่วมงาน****
: 1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะทางานคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และจัดสรรคูหา
:
ให้ผู้เข้าร่วมงาน ถือผลการพิจารณาคั ดเลือกของกรมฯ เป็นที่สุดโดยไม่มีข้อโต้แ ย้ง ใด ๆ ทั้งสิ้น กรมฯ จะ
ดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบภายหลังปิดรับสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบ และ
ติดตามผลการพิจารณาได้ที่ https://drive.ditp.go.th
2. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมฯ จะต้องดาเนินการชาระเงินค่าเข้าร่วมงานภายในกาหนดเวลาที่ได้กาหนดไว้
หากพ้นกาหนดการชาระเงินดังกล่าวแล้ว ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมฯ และได้ชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่บริษัทไม่ไปเข้าร่วมงานด้วยสาเหตุใดก็
ตามกรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมงานฯ โดยบริษัทไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
: ***บริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทางานคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า***
สามารถชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) โดยใช้แบบฟอร์มการชาระเงิน (Pay-in-Slip) ของกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ โดยท่านสามารถดูวิธีการชาระเงิน ได้จาก คู่มือ ในหน้าระบบการรับสมัคร ในหัวข้อ คู่มือการ
ชาระเงิน หรือ สามารถทาตามขั้นตอนได้ ดังนี้.1. เข้าเว็ปไซต์ http://drive.ditp.go.th เพื่อทาการ Login
2. คลิกที่ ชื่อบริษัท ข้าง Login เลือกกิจกรรมที่สมัครเข้าร่วม
3. คลิกคาว่า ชาระเงิน และทาตามขั้นตอนในระบบ และนาใบชาระเงินไปชาระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
(รับชาระเฉพาะเงินสด และ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ”เท่านั้น)
ทั้งนี้ หากบริษัทใดไม่ชาระเงินตามระยะเวลาที่กาหนด กรมฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องดาเนินการทาหนังสือแจ้งเหตุผลการยกเลิกเข้าร่วมงานฯ มายังเจ้าหน้าที่โครงการฯ ด้วย และหาก
ท่านใดไม่สามารถชาระเงินได้ตามกาหนด ขอให้แจ้งกลับมาที่ เจ้าหน้าที่โครงการฯ คุณอรวรรณ โทร : 02-507-8236

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โครงการฯ

: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สานักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
กลุ่มงานภูมภิ าคอาเซียน
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าหน้าที่โครงการฯ : คุณอรวรรณ โทร : 02-507-8236
E-mail : asean.ditp2@gmail.com
เจ้าหน้าที่รับสมัคร : คุณชนิสรา โทร : 02-507-8222
E-mail : tteditp@gmail.com
เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ : Call Center 1169

