A) หลักเกณฑ์ การสมัครและส่ งมอบเอกสาร
A1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้ องเป็ นนิติบคุ คล ซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย มีทนุ จดทะเบียนไม่ตำ่ กว่ำ 500,000 บำท
2. ผู้สมัครต้ องเป็ นผู้มีอำชีพประกอบกิจกำรที่เสนอตำมลักษณะงำนในวัตถุประสงค์แนบท้ ำยหนังสือรับรองของ
กระทรวงพำณิชย์
3. ผู้สมัครต้ องมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 งำน ภำยในระยะเวลำ 3 ปี โดยมี
หนังสือรับรองผลงำน หรื อมีผลงำนที่ได้ รับกำรรับรองจำกทำงรำชกำร หรื อบริ ษัทเอกชนที่เชื่อถือได้ จำนวนเงิน
กำรจ้ ำงงำนในสัญญำเดียวไม่น้อยกว่ำ 300,000 บำท
4. ผู้สมัครจะต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรำยชื่อของผู้ที่ทิ ้งงำนของทำงรำชกำร หรื อเอกชน
5. ผู้สมัครต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์ หรื อควำมคุ้มกัน ซึง่ อำจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศำลไทย
A2. เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. หนังสือจดทะเบียนกำรค้ ำ
3. ภพ.20
4. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
5. หนังสือบริ คณห์สนธิ
6. บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร
7. หนังสือรับรองผลงำน ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกำรสมัครเข้ ำเป็ นผู้รับเหมำอนุมตั ิอย่ำงเป็ นทำงกำร
8. ไฟล์แนะนำบริ ษัทและตัวอย่ำงผลงำนที่ผำ่ นมำ รูปแบบไฟล์ PDF ขนำดไม่เกิน 1 MB จำนวน 1 ไฟล์ (ฉบับ
ภำษำอังกฤษ)
*ลงลำยมือชื่อรับรองเอกสำร พร้ อมประทับตรำบริ ษัททุกหน้ ำ ระยะเวลำไม่เกิน 1 เดือน
A3. ขัน้ ตอนการสมัคร
1. ผู้รับเหมำ ส่งมอบเอกสำรกำรสมัคร (ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ A2) ภำยในระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 30 มีนำคม
2562 ที่อีเมล applycon@expolink.net
2. หลังจำกกำรพิจำรณำเสร็ จสิ ้น ผู้รับเหมำที่ผำ่ นกำรอนุมตั ิจะได้ รับจดหมำยยืนยันกำรเป็ นผู้รับเหมำที่ผำ่ นกำร
อนุมตั ิอย่ำงเป็ นทำงกำร และรำยชื่อบริ ษัทของท่ำนจะถูกส่งออกไปยังผู้เข้ ำร่วมแสดงงำนทังหมด
้
โดย
จดหมำยดังกล่ำว จะมีอำยุกำรใช้ งำน 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกจดหมำย
3. เมื่อผู้รับเหมำ ได้ รับกำรว่ำจ้ ำงจำกผู้ร่วมแสดงสินค้ ำในงำน Thaifex-World of Food Asia แล้ ว ผู้รับเหมำ
จะต้ องชำระค่ำดำเนินกำรเอกสำร ตำมขนำดพื ้นที่ ต่อ 1 บริ ษัท ผู้แสดงสินค้ ำ ในอัตรำ 180 บำท ต่อ ตำรำง
เมตร ต่อ ปี เช่น
ผู้รับเหมำได้ รับว่ำจ้ ำงก่อสร้ ำงคูหำในพื ้นที่
18
ตร.ม.
ค่ำดำเนินกำรเอกสำร
180 บำท / ตร.ม.
รวมเป็ นเงิน
3,240 บำท
ภำษี มลู ค่ำเพิม่ 7%
226.8 บำท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
3,466.8 บาท
* อัตรำค่ำดำเนินกำรดังกล่ำวเมือ่ ชำระเรียบร้ อยแล้ วจะมีผลต่อ 1 ปี ของกำรเข้ ำทำงำนเท่ำนัน้
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วิธีการชาระเงิน
• เงินสด / Cash (ชำระได้ ที่ บริ ษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ ค จำกัด)
• เช็คสัง่ จ่ำย “บริ ษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ ค จำกัด”
• โอนผ่ำนบัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 761-2-066-99-4
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำช่องนนทรี
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็กซ์ โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ ค จากัด
ส่ งสาเนาการโอนเงินมาที่ applycon@expolink.net
4. หลังจำกชำระค่ำดำเนินกำรเอกสำรเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับเหมำจะต้ องทำกำรวำงเช็คเพื่อค ้ำประกันควำมเสียหำย
ที่อำจจะเกิดขึ ้นภำยในระยะเวลำ 7 วัน โดยจัดทำเช็คค ้ำประกันจะสัง่ จ่ำย “บริษัท เอ็กซ์ โปลิงค์ โกลบอล
เน็ทเวอร์ ค จากัด” ค่ าประกันพืน้ ที่จะคานวณจากจานวนพืน้ ที่ ตารางเมตรละ 1,000 บาท (แต่ไม่เกิน
150,000 บำท) และเช็คค ้ำประกันพื ้นที่นี ้จะถูกส่งคืนให้ กบั ท่ำนภำยใน 6 สัปดำห์หลังจำกจบงำน ในกรณีที่
ทำงผู้จดั งำนได้ ตรวจสอบแล้ วว่ำพื ้นที่ของท่ำนไม่เกิดควำมเสียหำย
นำเช็คค ้ำประกันพื ้นที่ และหลักฐำนกำรชำระค่ำดำเนินกำรเอกสำร ส่งมำที่
บริษัท เอ็กซ์ โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ ค จากัด
B.B. Building, ชัน้ 10, ห้ อง 1007, ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก),
คลองเตยเหนือ, วัฒนำ, กรุงเทพมหำนคร, 10110
สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-640-8013

5. หลังจบงำน ผู้รับเหมำฯ จะต้ องขอเอกสำรรับรองกำรจัดงำนจำกบริ ษัทผู้แสดงสินค้ ำ แล้ วส่งกลับมำที่อีเมล
applycon@expolink.net ในระหว่ำงวันที่ 2 -13 ธันวำคม 2562 จึงจะได้ รับกำรอนุญำตให้ เข้ ำทำงำนในปี
ถัดไป
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ระยะเวลาการจัดประชุมและส่งเอกสารต่างๆ

วันที่

ผู้รับเหมาส่งมอบเอกสารให้กับคณะทางานเพื่อพิจารณา

15 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ
- ส่งรายชื่อบรัษัทผู้รับเหมาทีผ่ ่านการอนุมัติฯให้กับผู้ร่วมแสดงสินค้า
- ออกจดหมายยืนยันให้กับผู้รับเหมาที่ผ่านการพิจารณา

14 กุมภาพันธ์ 2562 (เป็นต้นไป)

จัดประชุมผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor Briefing)

14 มีนาคม 2562

ส่งแบบฟอร์ม 9 (ข้อมูลผูร้ ับเหมา), แบบคูหา

18 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562

ผู้รับเหมาจ่ายค่าดาเนินการเอกสาร และเช็คค่าค้าประกันพื้นที่

18 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562

งาน Thaifex World of Food Asia 2018

28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562

ผู้รับเหมาส่งหนังสือรับรองผลงาน จากผู้ร่วมแสดงสินค้าปี 2018

2-13 ธันวาคม 2562

*คณะผู้จดั งำน ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลีย่ นวันเวลำดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ

* บริ ษัทผู้รับเหมำที่ไม่ได้ ผำ่ นกำรอนุมตั ิอย่ำงเป็ นทำงกำร จะไม่ได้ รับอนุญำตให้ เข้ ำดำเนินกำรในงำน
Thaifex – World of Food Asia โดยเด็ดขำด

สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ
บริษัท เอ็กซ์ โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ ค จากัด
โทร : 02 640 8013
อีเมล : applycon@expolink.net
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