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หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบการเข้ าร่ วมงานแสดงสิ นค้ าอาหาร 2562

1.50
1.10

(THAIFEX-World of Food ASIA 2019)
1. กฎระเบียบทัว่ ไป
4. กฎระเบียบการจาหน่ ายสินค้ า
1.1 ใบสมัค รเข้าร่ วมงานจะเปลี่ ยนเป็ นสัญญาการเข้าร่ วมงานเมื่ อผูส้ มัคร 4.1 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานสามารถจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ภายในคู ห าของตนเอง
ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่ วมงานโดยได้รับการจัดสรรคูหาจากผูจ้ ดั งาน และ
เท่ านั้น
ได้ชาระค่าเข้าร่ วมงานครบเต็มจานวนแล้ว
4.2 สิ นค้ าที่จัดแสดงหรื อจาหน่ ายในงานต้ องเป็ นสิ นค้ าที่ปรากฏใน
1.2 การไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญาจะเป็ นผลต่อผูเ้ ข้าร่ วมงานในการเข้าร่ วมงาน
เอกสารการสมัครเท่ านั้น ผู้จัดงานมีสิทธ์ ที่จะนาสิ นค้ าจัดแสดง
ครั้ งนี้ ทั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมงานจะต้องรับผิดชอบค่าเข้าร่ วมงานในสัญญาที่
ที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับงานแสดงสิ นค้ าออกจากอาคารแสดงสิ นค้ าได้
เกี่ยวข้อง และชดเชยค่าเสี ยหายตามจานวนที่เกิดขึ้นจริ ง
ทันที สาหรั บการดาเนินการกิจกรมมส่ งเสริ มการขายและการ
1.3 ผูเ้ ข้าร่ วมงานต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขและกฎระเบี ยบที่ ได้แจ้งไว้น้ ี หรื อ
สาธิตต้ องกระทาในคูหาของตนเอง เท่ านั้น
ด้วยวิธีใดก็ตาม รวมทั้งกฎระเบียบเพิ่มเติมที่แจ้งโดยผูจ้ ดั งาน
4.3 ห้ามไม่ให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานนาสิ นค้าที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ / สิ นค้านาเข้า
2. การสมัครเข้ าร่ วมงานและคุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมงาน
จากต่างประเทศมาจาหน่ายภายในงาน
2.1 การสมัครเข้าร่ วมงานและการคัดเลื อกผูเ้ ข้าร่ วมงานจะเกิ ดขึ้นเมื่อผูจ้ ดั 4.4 ห้ ามจาหน่ ายปลีกในวันเจรจาธุรกิจ และหากพบว่ ามีการฝ่ าฝื น ผู้
งานได้ใ บสมัค รที่ ส มบู ร ณ์ พ ร้ อ มเอกสารหลัก ฐานต่ า งๆ ที่ ผู ้จัด งาน
จัดงานจะดาเนินการตักเตื อน ตัดกระแสไฟฟ้ าในคูหาระหว่ าง
กาหนด และได้ชาระเงินค่าเข้าร่ วมงาน ทั้งนี้ ผูจ้ ดั งานจะแจ้งผลการเข้า
การจัดงาน และปิ ดคูหา ตามแต่ เห็นสมควร
ร่ วมงานให้ท่านทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. เงื่อนไขการชาระเงิน
2.2 ผูเ้ ข้าร่ วมงานจะต้องเป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จดทะเบี ยนถู กต้องตามกฎหมาย 5.1 ผูเ้ ข้าร่ วมงานต้องชาระเงินเต็มจานวนของค่าเข้าร่ วมงานในวันที่
และไม่มีประวัติเสี ยหายในการประกอบธุรกิจ
กาหนด หากไม่ชาระภายในกาหนด ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
2.3 เป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีสัดส่ วนการถือหุน
้ ของ
การถอดสิ ทธิ์การเข้าร่ วมงาน
คนไทยไม่ต่ากว่าร้อยละ 51
5.2 ผูเ้ ข้าร่ วมงานไม่สามารถครอบครองพื้นที่จดั แสดงได้จนกว่าจะ
2.4 เป็ นผู ้ผ ลิ ต /ส่ ง ออกสิ น ค้า /บริ ก ารในประเทศไทย หรื อ เป็ นตัว แทน
ชาระเงินค่าเข้าร่ วมงานครบจานวน
จาหน่ายสิ นค้า/บริ การที่ผลิตในประเทศไทย
5.3 ในกรณี ที่เกิ ดเหตุสุดวิสัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม
2.5 สิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต ต้อ งใช้เ ครื่ องหมายการค้า ของไทย และจดทะเบี ย น
การปฏิวตั ิรัฐประหาร การนัดหยุดงาน ไฟไหม้ หรื อเหตุการณ์ที่
เครื่ องหมายการค้าในประเทศไทย
เที ยบเท่า ซึ่ งทาให้เลื่อน หรื อยกเลิกการจัดงานแสดงสิ นค้า จะ
2.6 ไม่ เ ป็ นบริ ษ ัท ข้า มชาติ หรื อ เป็ นบริ ษ ัท สาขาของบริ ษ ัท แม่ ที่ ม าผลิ ต
ไม่มีการคืนเงินค่าเข้าร่ วมงานที่ผเู ้ ข้าร่ วมงานได้จ่ายไปแล้ว
สิ นค้า/บริ การในประเทศไทย
6. ความประพฤติในการเข้ าร่ วมงาน
2.7 กรณี เ ป็ นผูน
้ าเข้า/ตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้าต่างประเทศ/บริ ษทั ข้ามชาติ 6.1 ระหว่างการจัดงานแสดงสิ นค้า ผูเ้ ข้าร่ วมงานจะต้องรับผิดชอบ
สามารถยืน่ ใบสมัครโดยตรงที่ บริ ษทั เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค
ในความประพฤติของพนักงานหรื อตัวแทน และต้องปฏิบตั ิตาม
จากัด (ตัวแทน Koelnmesses GmbH) โทร. 0-2640-8013-4
เงื่อนไข/กฎระเบียบนี้ทุกประการ และต้องไม่รบกวนความสงบ
3. สิทธิ์การเข้ าร่ วมงานและจัดสรรพื้นที่
เรี ยบร้ อ ยต่ า งๆ หรื อกระท าการใดๆ ที่ ผู ้จั ด งานเห็ น ว่ า ไม่
3.1 ผู้จัดงานขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดสรรพื้ น ที่ โดยจะสงวนสิ ทธิ์ ให้ กั บ ผู้
สอดคล้องกับระเบียบทัว่ ไปของการจัดงาน
แสดงสิ นค้ าเดิมที่เข้ าร่ วมงานตั้งแต่ ต้นเป็ นลาดับแรก โดยจัดสรรพื้นที่ 6.2 บริ ษทั ผูเ้ ข้าร่ วมงานต้องสามารถดาเนินธุรกิจภายในคูหาของตน
ตามจ านวนคู ห า กลุ่ ม ประเภท/คุ ณภาพสิ น ค้า , ความเหมาะสม และ
ตลอดเวลาที่งานแสดงสิ นค้าเปิ ดทาการ
ภาพลักษณ์ของงาน
6.3 ผูเ้ ข้าร่ วมงานควรใส่ ใจและปฏิ บตั ิตามคาแนะนา กฎระเบี ยบที่
3.2 ผูจ้ ัด งานขอสงวนสิ ท ธ์ใ นการคัด เลื อ กผูเ้ ข้าร่ วมงานเพื่ อ จัด สรรพื้ น ที่
เขียนไว้ในคู่มือผูเ้ ข้าร่ วมงาน หรื อที่ได้รับแจ้งไว้โดยวิธีใดๆ
หรื อ ไม่ จัด สรรพื้ น ที่ ใ นทุ ก กรณี โดยจะตัด สิ น จากประเภท/คุ ณภาพ 6.4 ไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู ้เ ข้า ร่ ว มงานแจกเอกสารเผยแพร่ สิ่ ง พิ ม พ์
สิ น ค้า วัน ที่ ส มัค รเข้า ร่ ว มงานและการช าระเงิ น จ านวนคู ห า ความ
เดินทรู ปและมาสคอตแจกของนอกคูหาของตนเอง หากพบว่ามี
่
์
ร่ วมมื อในกิ จกรรมที่ ผานมา อี กทั้งขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ ยนแปลง
การฝ่ าฝื น ผูจ้ ัด งานจะด าเนิ น การตักเตื อ น ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ การ
สถานที่ จัดงาน ที่ ต้ งั ขนาดคู หา หรื อ อื่ น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
พิจารณาให้สิทธิในการเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าฯ ในปี ถัดไป
ผูเ้ ข้าร่ วมงานไม่สามารถเรี ยกค่าทดแทนจากผูจ้ ดั งานได้
6.5 ไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งขยายเสี ย งทุ ก ประเภททั้ง ในวัน เจรจา
3.3 ผู้ได้ รับการคัดเลื อกให้ เข้ าร่ วมงานไม่ สามารถทาการโอน/จาหน่ าย/ขาย
ธุรกิจและวันจาหน่ ายปลีก โดยในวันจาหน่ ายปลีกอนุญาตให้ ใช้
ต่ อ สิ ทธิ์ ในการเข้ าร่ วมงานและพื้นที่ท้ังหมดหรื อบางส่ วนให้ กับผู้อื่น
Headset ที่ระดับเสี ยงไม่ เกินกว่ า 70 เดซิเบล เท่ านั้น หากพบว่ า
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งนีส้ ินค้ าทีจ่ ะนามาจัดแสดงในงานจะต้ อง
มีการฝ่ าฝื น ผู้จดั งานจะดาเนินการตักเตือน หรื อปิ ดคูหา ตามแต่
ตรงกันกับทีร่ ะบุอยู่ในใบสมัครฉบับนีเ้ ท่ านั้น
เห็นสมควร และผู้จัดงานอาจพิจารณาตัดสิ ทธิ์การเข้ าร่ วมงาน
3.4 ผูจ้ ัด งานไม่ อนุ ญาตให้มีนิ ติ บุ ค คลหรื อบุ ค คลอื่ น ใดที่ ไม่ ไ ด้ส มัค รเข้า
ในครั้งต่ อไป
ร่ วมงานมาจัดแสดงในพื้นที่เดียวกับผูเ้ ข้าร่ วมงานเป็ นอันขาด
7. บทลงโทษ
3.5 กรณีที่ผ้ ูได้ รับคัดเลือกแล้ วไม่ สามารถเข้ าร่ วมงานได้ ผู้สมัครไม่ มีสิทธิ์
คณะผู้จัดงาน จะเพิกถอนสิ ทธิ หรื อไม่ พิจารณาให้ สิทธิในการ
ขอคืนเนค่ าสมัคร และผู้จัดงานอาจพิจารณาตัดสิ ทธิ์การเข้ าร่ วมงานใน
เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าทีเ่ ห็นสมควรในกรณีดงั นี้
ครั้งต่ อไป
7.1 ชาระเงินค่าเข้าร่ วมงานไม่ครบจานวนตามที่กาหนด หรื อไม่ยอม
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงต้องชาระภายในระยะเวลาที่กาหนด

May 28 – June 1, 2019

The Thai Chamber of Commerce
150 Rajbopit, Watrajbopit,
Pranakorn, Bangkok
Thailand 10200
Tel: +66 2018 6888
Fax: +66 2622 2376
thaifex.wofa@thaichamber.org
https://thaifexworldoffoodasia.com/

7.2 ที่จัดแสดงและจาหน่ ายในงานจะต้ องเป็ นสิ นค้ าที่ปรากฎในเอกสาร
การสมัครเท่ านั้น และไม่ อนุญาตให้ นาสิ นค้ าที่ไม่ ใช่ ของตนเอง หรื อ
ลอกเลียนแบบสิ นค้ าของผู้ผลิตรายอื่นๆ (กรณีได้ รับการร้ องเรียน) มา
แสดงและจัดจาหน่ ายในงาน
7.2 ไม่ อนุญาตให้ ทาการโอน/จาหน่ าย/ขายต่ อ สิ ทธิ์ในการเข้ าร่ วมงานและ
พื้นที่ท้งั หมดหรื อบางส่ วนให้ กับผู้อื่น ตลอดระยะเวลาการจัดงาน หาก
คณะผู้จัดงานพบว่ ามีการฝ่ าฝื น คณะผู้จัดงานจาดาเนินการตักเตื อน
และไม่ พจิ ารณาการเข้ าร่ วมงานในปี ถัดไป
7.3 ปฏิบัติตนไม่ เหมาะสมต่ อเจ้ าหน้ าที่โ ครงการหรื อผู้ เข้ าร่ ว มงานอื่ น ๆ
หรื อปฎิบัตติ นให้ เป็ นทีเ่ สื่ อมเสียต่ อภาพลักษณ์ ทดี่ ขี องประเทศ
7.4 ไม่ ปฏิบัติตามเงื่ อนไขการเข้ าร่ วมงานฯ และฝ่ าฝื นกฎระเบียบการเข้ า
ร่ วมงานฯ
7.5 กรณี ก่อสร้างคูหาเอง ผูเ้ ข้าร่ วมงานจะต้องพิจารณาว่าจ้างผูร้ ับเหมาที่ มี
รายชื่อผ่านการขึ้นทะเบียนของงานเท่านั้น (Approved Contractor) ทั้งนี้
คณะผู ้จัด งานขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ พิ จ ารณาผู ้รั บ เหมาที่ ไ ม่ ผ่า นการขึ้ น
ทะเบียนเข้าดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งสิ้ น โดยผูจ้ ดั งานจะไม่
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายไม่วา่ กรณี ใดๆ
7.6 กรณี ก่อสร้างคูหาเอง จะต้องส่งแบบคูหาให้ผจู ้ ดั งานพิจารณาอนุมตั ิเพื่อ
ความปลอดภัย หากคณะผูจ้ ัดงานพบว่ามี การฝ่ าฝื น คณะผูจ้ ดั งานจะ
ดาเนิ นการตักเตือน ตัดกระแสไฟฟ้าในคูหาระหว่างการจัดงาน และปิ ด
คูหา
7.7 ไม่อนุญาตให้ร้ื อถอนคูหาระหว่างการจัดงาน โดยจะสามารถดาเนินการ
รื้ อถอนคูหาได้หลังจากจบงานในวันสุดท้าย
8. การก่ อสร้ าง/ตกแต่ งคูหา/การขนย้ ายสิ่งของ
8.1 ในกรณี ที่ จ องพื้ น ที่ เ ป็ นคู ห ามาตรฐาน ผู ้เ ข้า ร่ วมงานต้อ งใช้คู ห า
มาตรฐานที่ ก่ อ สร้ า งโดยผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ ไ ด้รั บ เลื อ กอย่า งเป็ น
ทางการจากผูจ้ ดั งานเท่านั้น
8.2 ในกรณี ที่จองพื้นที่เป็ นคูหามาตรฐาน ผูเ้ ข้าร่ วมงานไม่สามารถต่อเติม
หรื อ ก่อสร้างตกแต่งให้สูงกว่าความสู งของคูหามาตรฐาน เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมจากผูจ้ ดั งาน
8.3 ในกรณี ที่จองพื้นที่เป็ นคูหามาตรฐาน ผูเ้ ข้าร่ วมงานไม่ได้รับอนุญาตให้
ตอกตะปู เจาะ ท าลายผนั ง คู ห า พื้ น หรื อสิ่ ง ของใดๆ ที่ เ ป็ นของ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหาที่ได้รับเลือกเป็ นทางการจากผูจ้ ดั งาน
8.4 ในกรณี ที่จองพื้นที่ เป็ นคูหามาตรฐาน ผูเ้ ข้าร่ วมงานไม่สามารถแก้ไข
ตกแต่ง หรื อถอดป้ ายชื่อคูหาได้
8.5 ห้า มผูเ้ ข้า ร่ ว มงานวางสิ น ค้า /สิ่ ง ของนอกคู ห าของตน รุ ก ล้ า ทางเดิ น
สาธารณะ/คูหาข้างเคียง หรื อขัดขวางถังดับเพลิง ประตูทางออกฉุกเฉิ น
หรื อกล่องควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
8.6 กรณี ก่อสร้างคูหาเอง จะต้องส่งแบบคูหาให้ผจู ้ ดั งานพิจารณาอนุมตั ิเพื่อ
ความปลอดภัย หากคณะผูจ้ ดั งานพบว่าการก่อสร้างไม่เป็ นไปตามแบบ
ที่ อ นุ ม ัติ คณะผู ้จัด งานมี สิ ท ธิ พิ จ ารณาไม่ อ นุ ญ าตให้ บ ริ ษัท ฯ เข้า
ดาเนินการ และตัดสิ ทธิในการเข้าร่ วมงานในปี ต่อๆ ไป
8.7 ห้ามไม่ให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานใช้เพดานของอาคาร
8.8 ห้ามไม่ให้นาบอลลูนมาตกแต่งคูหาภายในอาคารแสดง ไม่วา่ กรณี ใดๆ
ทั้งสิ้น
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8.9 ผูเ้ ข้าร่ วมงานต้องได้รับอนุ ญาตจากผูจ้ ัดงานเป็ นพิเศษก่อน
หากต้อ งการขนสิ น ค้า /สิ่ ง ของ เข้า -ออก นอกเหนื อ จาก
ช่ วงเวลาที่ อนุ ญาตให้ขนถ่ายสิ นค้า ทั้งนี้ ผูจ้ ัดงานขอสงวน
สิ ทธิ์ในการพิจารณาอนุญาต
8.10 หากผู ้เ ข้า ร่ ว มงานมี ข องที่ มี น้ าหนัก มากกว่ า 2 ตัน / ตร.ม.
ผูเ้ ข้าร่ วมงานต้องใช้แผ่นเหล็กรองในการขนของดังกล่าว และ
แจ้งให้ผูจ้ ดั งานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรี ยมเส้นทางในการขน
ย้ายต่อไป
8.11 หากไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูจ้ ัดงานและเจ้าหน้าที่ ด้านไฟของ
อาคารแสดงสิ นค้า ผูเ้ ข้าร่ วมงานไม่สามารถใช้เปลวไฟ แก๊ส
หรื อของเหลวที่อาจติดไฟได้ในบริ เวณอาคาร
8.12 ผูจ้ ดั งานมีสิทธิ์ ที่จะเคลื่อนย้ายหรื อเก็บของที่ผเู ้ ข้าร่ วมงานทิ้ง
ไว้ในคูหาหลังจบงาน โดยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายจะตก
เป็ นของผูเ้ ข้าร่ วมงาน และผูจ้ ดั งานมีสิทธิ์ ที่จะเก็บของนั้นไว้
จนกว่าจะได้รับเงินค่าขนย้ายของ
9. เอกสารสิ่งพิมพ์
ผูจ้ ดั งานจะไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความหรื อสิ่ งที่พิมพ์ผิดพลาด
ใดๆในสูจิบตั ร (Fair Guide/Fair Catalogue) หรื อสื่ อประชาสัมพันธ์
อื่นใดของงาน
10. การแก้ ไขกฎระเบียบต่ างๆ
ผูจ้ ัดงานอาจแก้ไขกฎระเบี ยบใดๆ เมื่ อมี เหตุสุดวิสัยที่ หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ทั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมงานยินยอมที่จะรับและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ใหม่น้ ี
11. การให้ การยกเว้ น
ผูจ้ ดั งานจะไม่มีการยกเว้น/ยกเลิกเงื่ อนไข/กฎระเบี ยบ หรื อสิ ทธิ์
ต่ า งๆ ยกเว้น ในกรณี ที่ มี ก ารเขี ย นเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรโดย
ผูอ้ านวยการระดับบริ หารการจัดงาน
12. การรับผิด
12.1 ผูเ้ ข้าร่ วมงานไม่มีสิทธิ์ ฟ้องร้อง/เรี ยกร้องสิ ทธิ์ จากผูจ้ ดั งานใน
เรื่ องความเสี ยหาย การสูญหาย การตัดสิ นใจ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน
หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความผิ ด พลาด ละเลย ที่
ผูเ้ ข้าร่ วมงาน หรื อผูร้ ับเหมา หรื อผูร้ ับเหมาช่วงเป็ นผูก้ ระทา
12.2 ผูจ้ ดั งานจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายไม่ว่ากรณี ใดๆ ต่อ
ความเสี ยหายหรื อสู ญหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล ทรัพย์สิน หรื อ
สิ ทธิ ประโยชน์ของผูเ้ ข้าร่ วมงาน อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัย ภัย
ธรรมชาติ การเกิดการจลาจล การโจรกรรม อัคคีภยั ต่างๆ ซึ่ ง
ไม่อยูใ่ นวิสยั ที่จะป้ องกันได้
12.3 ผูจ้ ดั งานจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ใดๆ อัน
เกิดจากการก่อสร้างเอง/ตกแต่งคูหา/การขนย้ายสิ่ งของ ซึ่ งทา
ให้เกิดความเสี ยหายกับบุคคล ทรัพย์สิน หรื อสิ ทธิ์ ประโยชน์
ของผูเ้ ข้าร่ วมงาน
13. สิทธิในการไม่ คืนเงินค่ าเข้ าร่ วมงาน
ผูจ้ ดั งานมีสิทธิ ในการไม่คืนเงินค่าเข้าร่ วมงานในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วม
งานไม่ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบการเข้าร่ วมงานตาม
ข้อ 1-12

ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบการเข้ าร่ วมงานโดยครบถ้ วนแล้ ว และยินยอมผูกพันและตกลงทีจ่ ะปฏัตติ าม
เงื่อนไขและกฎระเบียบการเข้ าร่ วมงานทีผ่ ้จู ดั งานกาหนดทุกประการ โดยถือให้ การตัดสินใจและดุลยพินิจ
ของคณะผู้จดั งานเป็ นทีส่ ิ้นสุ ด

