A) หลักเกณฑ์การสมัครและส่งมอบเอกสาร
A1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นนิติบุคคล ซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนไม่ตำ่ กว่ำ 500,000 บำท
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีอำชีพประกอบกิจกำรที่เสนอตำมลักษณะงำนในวัตถุประสงค์แนบท้ำยหนังสือรับรองของ
กระทรวงพำณิชย์
3. ผู้สมัครต้องมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 งำน ภำยในระยะเวลำ 3 ปี โดยมี
หนังสือรับรองผลงำน หรือมีผลงำนที่ได้รับกำรรับรองจำกทำงรำชกำร หรือบริษัทเอกชนที่เชื่อถือได้ จ่ำนวน
เงินกำรจ้ำงงำนในสัญญำเดียวไม่น้อยกว่ำ 300,000 บำท
4. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชอื่ ไว้ในบัญชีรำยชื่อของผู้ที่ทงิ้ งำนของทำงรำชกำร หรือเอกชน
5. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย
A2. เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. หนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ
3. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
4. หนังสือบริคณห์สนธิ
5. บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร
6. หนังสือรับรองผลงำน ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกำรสมัครเข้ำเป็นผู้รับเหมำอนุมัติอย่ำงเป็นทำงกำร
7. ไฟล์แนะน่ำบริษัทและตัวอย่ำงผลงำนที่ผ่ำนมำ รูปแบบไฟล์ PDF ขนำดไม่เกิน 1 MB จ่ำนวน 1 ไฟล์ (ฉบับ
ภำษำอังกฤษ)
*ลงลำยมือชื่อรับรองเอกสำร พร้อมประทับตรำบริษัททุกหน้ำ ระยะเวลำไม่เกิน 1 เดือน
A3. ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้รับเหมำ ส่งมอบเอกสำรกำรสมัคร (ตำมที่ระบุไว้ในข้อ A2) ภำยในระหว่ำงวันที่ 20 พฤศจิกำยน – 22
ธันวำคม 2560 ที่อีเมล applycon@expolink.net
2. หลังจำกกำรพิจำรณำเสร็จสิ้น ผู้รับเหมำที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจะได้รับจดหมำยยืนยันกำรเป็นผู้รับเหมำที่ผ่ำนกำร
อนุมัติอย่ำงเป็นทำงกำร และรำยชื่อบริษัทของท่ำนจะถูกส่งออกไปยังผู้เข้ำร่วมแสดงงำนทั้งหมด โดย
จดหมำยดังกล่ำว จะมีอำยุกำรใช้งำน 3 ปี นับแต่วันที่ออกจดหมำย
3. เมื่อผู้รับเหมำ ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกผู้ร่วมแสดงสินค้ำในงำน Thaifex-World of Food Asia แล้ว ผู้รับเหมำ
จะต้องช่ำระค่ำด่ำเนินกำรเอกสำร ตำมขนำดพื้นที่ ต่อ 1 บริษัท ผูแ้ สดงสินค้ำ ในอัตรำ 180 บำท ต่อ ตำรำง
เมตร ต่อ ปี เช่น
ผู้รับเหมำได้รับว่ำจ้ำงก่อสร้ำงคูหำในพื้นที่
18
ตร.ม.
ค่ำด่ำเนินกำรเอกสำร
180 บำท / ตร.ม.
รวมเป็นเงิน
3,240 บำท
ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%
226.8 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิน้
3,466.8 บาท
* อัตรำค่ำด่ำเนินกำรดังกล่ำวเมือ่ ช่ำระเรียบร้อยแล้วจะมีผลต่อ 1 ปีของกำรเข้ำท่ำงำนเท่ำนั้น
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A) หลักเกณฑ์การสมัครและส่งมอบเอกสาร
วิธีการชาระเงิน
 เงินสด / Cash (ช่ำระได้ที่ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จ่ำกัด)
 เช็คสั่งจ่ำย “บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จ่ำกัด”
 โอนผ่ำนบัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 761-2-066-99-4
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำช่องนนทรี
ชื่อบัญชี บริษทั เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จากัด
ส่งสาเนาการโอนเงินมาที่ applycon@expolink.net
4. หลังจำกช่ำระค่ำด่ำเนินกำรเอกสำรเรียบร้อยแล้ว ผู้รับเหมำจะต้องท่ำกำรวำงเช็คเพื่อค้ำ่ ประกันควำมเสียหำย
ที่อำจจะเกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ 7 วัน โดยจัดท่ำเช็คค้่ำประกันจะสั่งจ่ำย “บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล
เน็ทเวอร์ค จากัด” ค่าประกันพื้นที่จะคานวณจากจานวนพืน้ ที่ ตารางเมตรละ 1,000 บาท (แต่ไม่เกิน
150,000 บำท) และเช็คค้่ำประกันพื้นที่นี้จะถูกส่งคืนให้กับท่ำนภำยใน 6 สัปดำห์หลังจำกจบงำน ในกรณีที่
ทำงผู้จัดงำนได้ตรวจสอบแล้วว่ำพื้นที่ของท่ำนไม่เกิดควำมเสียหำย
น่ำเช็คค้ำ่ ประกันพื้นที่ และหลักฐำนกำรช่ำระค่ำด่ำเนินกำรเอกสำร ส่งมำที่
บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จากัด
B.B. Building, ชั้น 10, ห้อง 1007, ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก),
คลองเตยเหนือ, วัฒนำ, กรุงเทพมหำนคร, 10110
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-640-8013

5. หลังจบงำน ผู้รับเหมำฯ จะต้องขอเอกสำรรับรองกำรจัดงำนจำกบริษัทผู้แสดงสินค้ำ แล้วส่งกลับมำที่อีเมล
applycon@expolink.net ในระหว่ำงวันที่ 2 -13 กรกฎำคม 2561 จึงจะได้รับกำรอนุญำตให้เข้ำท่ำงำนในปี
ถัดไป
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A) หลักเกณฑ์การสมัครและส่งมอบเอกสาร
ระยะเวลาการจัดประชุมและส่งเอกสารต่างๆ

วันที่

ผู้รับเหมาส่งมอบเอกสารให้กับคณะทางานเพื่อพิจารณา

20 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ
- ส่งรายชื่อบรัษัทผู้รับเหมาทีผ่ ่านการอนุมัติฯให้กับผู้ร่วมแสดงสินค้า
- ออกจดหมายยืนยันให้กับผู้รับเหมาที่ผ่านการพิจารณา

19 มกราคม 2561 (เป็นต้นไป)

จัดประชุมผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor Briefing)

กุมภาพันธ์ 2561

ส่งแบบฟอร์ม 9 (ข้อมูลผูร้ ับเหมา), แบบคูหา และเช็คค่าค้าประกันพื้นที่

1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

ผู้รับเหมาจ่ายค่าดาเนินการเอกสาร

1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

งาน Thaifex World of Food Asia 2018

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561

ผู้รับเหมาส่งหนังสือรับรองผลงาน จากผู้ร่วมแสดงสินค้าปี 2018

2-13 กรกฎาคม 2561

*คณะผู้จัดงำน ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนวันเวลำดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

* บริษัทผู้รับเหมำที่ไม่ได้ผ่ำนกำรอนุมัติอย่ำงเป็นทำงกำร จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำด่ำเนินกำรในงำน
Thaifex – World of Food Asia โดยเด็ดขำด

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ
บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จากัด
โทร : 02 640 8013
อีเมล : applycon@expolink.net
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B. สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ผ่ำนกำรอนุมัติอย่ำงเป็นทำงกำร
B1. ได้รับกำรบรรจุรำยชื่อ ลงในรำยชื่อผู้รับเหมำที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิอย่ำงเป็นทำงกำร
1. ได้รับจดหมายยืนยันการเป็นผู้รบั เหมาที่ผ่านการอนุมตั ิอย่างเป็นทางการ อายุการใช้งาน 3 ปี
2. ได้รับการส่งรายชื่อเป็นผู้รับเหมาที่ผ่านการอนุมตั ิอย่างเป็นทางการในการรับจ้างก่อสร้างคูหาให้กบั บริษัทผู้เข้าร่วม
แสดงสินค้างาน Thaifex – World of Food Asia ทั่วโลก
B2. ได้รับกำรบรรจุรำยชื่อเป็นสมำชิก หอกำรค้ำไทย เป็นเวลำ 1 ปี
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกหอการค้าไทย
1. สิทธิส์ ร้างเครือข่ายธุรกิจใน SUPPLY CHAIN กับเพื่อนสมาชิกมากกว่า 10,000 ราย
1.1 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี
1.2 ร่วมพบปะและเจรจาการค้ากับผูแ้ ทนทางการค้าจากต่างประเทศที่เยือนหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
1.3 นาเสนอประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจต่อภาครัฐบาลโดยผ่านหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2. สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา ฟรีทุกเดือน
2.1 เข้าร่วมอบรม/สัมมนาพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ แก่บุคคลากร ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
2.2 จัดหลักสูตรที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น หาแหล่งลงทุน, การบริหารจัดการ เป็นต้น
3. สิทธิ์รับคาปรึกษาด้านการดาเนินธุรกิจ แบบครบวงจรจาก SMEs CENTER
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนา แนวความคิด และการดาเนินธุรกิจจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ SMEs PRO-ACTIVITY
4. สิทธิ์สมัครบัตร APEC CARD ยกเว้นวีซา่ เข้าเมือง 19 ประเทศ
4.1 เป็นบัตรเดินทางสาหรับนักธุรกิจเอเปคเป็นเสมือนวีซา่ เข้าเมืองแบบธุรกิจ ซึ่งผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้คู่กับ
PASSPORT เพื่อเดินทางโดยไม่ต้องยื่นขอวีซา่ ในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 19 ประเทศ โดยบัตรนี้มี
อายุการใช้งาน 5 ปี
5. สิทธิ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจในต่างปะเทศ
5.1 ร่วมออกงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – WORLD OF FOOD ASIA
5.2 ร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ ใน และต่างประเทศที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดคณะไปเข้า
ร่วม
5.3 ร่วมคณะผูแ้ ทนไปเจรจาการค้า (BUSSINESS MATCHING) ในต่างประเทศ
6. รับข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ
6.1 รับข่าวสารผ่านทางนิตยสาร THAILAND ECONOMIC & BUSINESS REVIEW ฟรีทุกเดือน
6.2 รับข่าวสารทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง E-MAIL, SOCIAL MEDIA และ
WWW.THAICHAMBER .ORG
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B. สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ผ่ำนกำรอนุมัติอย่ำงเป็นทำงกำร
6.3 ประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทสมาชิก ลงใน DIRECTORY ออกเผยแพร่ไปยังหน่วยงานสาคัญต่างๆ, สถานฑูต
และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย
7. สิทธิ์ในการทาบัตรสมาชิก
7.1 สมาชิกมีสิทธิทาบัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทยอันเป็น
บัตรแสดงตนการเป็นสมาชิก รวมทั้งใช้เป็นบัตรส่วนลดในการซือ้ สินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมให้สิทธิ
พิเศษมากกว่าบัตรเครดิตทัว่ ไป
8. สิทธิ์รับส่วนลดพิเศษสูงสุง 20%
8.1 ยื่นขอใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า หรือรับรองเอกสารเพื่อการส่งออกต่างๆ ส่วนลด 20%
8.2 ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร ATA CARNET และรับรองสินค้ามาตรฐาน ส่วนลด 20 %
8.3 เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา รับส่วนลดสูงสุด 20 %
9. สิทธิ์รับหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน
9.1 สมาชิกมีสิทธิขอรับหนังสือรับรองฐานะทางการเงินเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากหน่วยงาน
ภาครัฐได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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