
 

รายละเอียดการรับสมัครคดัเลอืกผู้ประกอบการเข้าร่วม 
งานเทศกาลไทย ณ นครคนุหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 

ณ ห้างสรรพสินค้าถงเต๋อ (Tongde Kunming Plaza: TKP) นครคนุหมิง  
ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2564 

******************** 

1. โครงการ : งานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 

2.  ระยะเวลา : วันพุธที่ 7-วันอาทิตย์ที ่11 กรกฎาคม 2564 (รวม 5 วัน) 

3. สถานที่จัดงาน : ห้างสรรพสินค้าถงเต๋อ (Tongde Kunming Plaza: TKP) นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 

4. รูปแบบการจัดงาน  
สินค้ากลุ่มเป้าหมาย 1. สินค้าที่มีนวัตกรรม ผลติภัณฑ์ OTOP แฟชัน่และเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก 

ผลิตภัณฑ์สปา อาหารแปรรูป  
2. ร้านอาหารไทย 
3. การท่องเที่ยว  

กิจกรรม 
ภายในงาน 

1. การออกร้านเพ่ือประชาสัมพันธส์ินค้าและบริการของไทย โดยมรีะยะเวลาจำหน่ายปลีก 5 วัน  
ระหว่างเวลา 10.00-22.00 น. ในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ และระหว่างเวลา  
10.00-22.30 น. ในวนัศุกร์และวันเสาร ์

2. กิจกรรมบนเวทีกลาง ประกอบด้วยพิธีเปิดงาน การแสดงทางวฒันธรรมไทย และกิจกรรม 
อ่ืน ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าชมงานมีส่วนรว่ม 

3. การจับคู่ทางธุรกิจ 
4. กิจกรรมส่งเสริมการรบัรู้และความเข้าใจในความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย 

การสนับสนนุของ 
สถานกงสุลใหญ่ฯ 

• คูหาพร้อมโต๊ะ 1 ตวั เก้าอ้ี 2  ตวั หลอดไฟ และปลั๊กไฟ 
• ป้ายชื่อบริษทับนคูหาจำนวน 1  ป้าย 
• การจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง 
• การโฆษณาประสัมพันธ์งานตามสื่อต่าง ๆ 
• ค่าเช่าพ้ืนที่ 
• ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าทำความสะอาด ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา (ได้รับการสนบัสนุน 

จากทางห้างฯ) 
ค่าใช้จ่าย 

ทีผู้่ได้รับการคัดเลือก 
ต้องรับผิดชอบ 

• ค่าขนส่งสินค้า โดยผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานต้องรับภาระในการนำเข้าสินค้า 
และขนส่งสินค้ามายงัสถานที่จัดงาน รวมถึงการขนย้ายสินค้าออกจากสถานที่จัดงาน 
เมื่อสิ้นสุดการจัดงาน 

• ค่าประกันภัยสินค้า 
• ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามพิธีการศุลกากร กฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับของประเทศจีน โดยสนิค้าทีน่ำมาจัดแสดงในงานทุกชิน้ต้องเป็นสินค้า 
ที่ผ่านกระบวนการนำเข้ามายังประเทศจีนอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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• ค่าใช้จ่ายสว่นตัว อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าลา่ม 
การขอรับการสนับสนนุ

การจดังานฯ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเขา้ร่วมงานสนับสนุนสินค้าจำนวนหนึ่งหรือของรางวัล สำหรับการดำเนนิ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำสินค้าแก่ผู้เข้าชมงานบนเวทีกลาง  

5. ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มิถนุายน 2564 

6. ประกาศผลการคดัเลือก : วันที่ 8 มิถนุายน 2564 

7.  ขั้นตอนการสมัคร                      
1) ผู้ประกอบการที่ประสงค์สมัครรับการคัดเลือกพิมพ์ใบสมัครตามเอกสารแนบท้าย และกรอกรายละเอียดดว้ยการพิมพ์หรือเขียน 

ตัวบรรจง จากนั้น ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดซ่ึงประทับตราบริษทัด้วยหมึกสีแดงทุกหน้าไปใหส้ถานกงสุล
ใหญฯ่ ทางอีเมล ThaiFesKunming@qq.com 

2) สถานกงสลุใหญ่ฯ ดำเนนิการคดัเลือกผู้ประกอบการฯ และประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ทาง 
http://www.thaiembassy.org/kunming ภายในวันที ่8 มิถุนายน 2564  ทั้งนี้ ผลการคัดเลอืกของสถานกงสุลใหญ่ฯ ถือเปน็ 
อันสิ้นสุด และให้ถือใบสมัครเปน็สัญญาการเข้าร่วมงาน ซ่ึงผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามกฎระเบยีบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องโดยเครง่ครัด  

3) ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลอืกต้องดำเนินกระบวนการขนสง่สินค้า รวมทั้งชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนยีมที่เกี่ยวขอ้งกับ 
การนำเข้าและส่งออกสินค้าตามพิธีการศุลกากร กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศจนีให้เสรจ็สิ้นเรียบร้อยทั้งก่อนและหลัง 
การเข้าร่วมงาน  

4) ผู้ประกอบการที่นำเข้าสนิค้ามายังประเทศจีนต้องยื่นเอกสารการตรวจสอบและกักกันสินค้า (检验检疫报告/Inspection and 
Quarantine Report) เอกสารด้านศุลกากร (海关检验合格证书/Customs Clearance) ฉลากสินค้าภาษาจีน (产品中文标签/ 
Product Label in Chinese) และหนังสือรับรองการจดทะเบยีนบริษัท (营业执照/Business License) ต่อสถานกงสลุใหญ่ฯ  
พร้อมใบสมัครหรือสามารถยื่นภายหลังภายในวันแรกของการจัดงาน (7 กรกฎาคม 2564)  

5) หากผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ไม่ว่าในกรณีใด ตอ้งแจ้งให้สถานกงสลุใหญ่ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 หากสถานกงสุลใหญ่ฯ มิได้รับการแจง้ภายในกำหนดหรือตรวจสอบพบว่ามีการโอนสิทธิ์หรือเช่าชว่งคูหาให้แก่
ผู้ประกอบการรายอ่ืน สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปรับตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมตัดสิทธิ์การเข้า
ร่วมงานทีส่ถานกงสลุใหญ่ฯ เปน็ผู้จัดหรือผู้รว่มจัดในโอกาสต่อไป 

8. ระเบียบการเขา้ร่วมงาน  
1) ห้ามผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโอนสทิธิ์หรือเช่าช่วงคูหาให้แกบุ่คคลอ่ืน 
2) กรณตี้องการสาธิตสนิค้าอาหารและได้รับอนุญาตจากเจา้ของสถานที่ ผู้ประกอบการจะต้องใช้เตาไฟฟ้าเท่านั้น ห้ามนำถังก๊าซ

เข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด รวมทั้งต้องไมด่ำเนินการใด ๆ ทีข่ัดกับกฎระเบียบการใชส้ถานที่และกฎหมายของมณฑลยูนนาน 
3) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือส่งเสียงรบกวนภายในงาน  
4) ห้ามวางสนิคา้นอกพ้ืนที่คูหาที่ได้รับการจัดสรรและห้ามจัดกิจกรรมที่ขัดกับวัฒนธรรมประเพณีในประเทศจีน 
5) สินค้าที่นำมาจัดแสดงต้องตรงกบัที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้นและเป็นสิ่งที่นำเขา้มายังถูกตอ้งตามกฎหมายจีน หากตรวจพบ 

ในภายหลังว่าผู้ประกอบการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทีไ่ม่ตรงตามที่แจ้งไว้หรือเป็นสิง่ผิดกฎหมายจีน ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ยุติ 
การขายสินค้าพร้อมเพิกถอนสิทธิ์การเข้ารว่มงานโดยทันท ี

6) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องจัดแสดงสินค้าตลอดระยะเวลาการจัดงาน หากมีความจำเป็นต้องยุตกิารจัดแสดงสินค้าก่อนกำหนด 
จะต้องแจ้งให้ฝ่ายอำนวยการจดังานทราบลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร  

7) ห้ามทำการอย่างหนึ่งอย่างใดทีส่่งผลกระทบให้โครงสร้างคูหาเกิดความเสียหาย โดยหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโครงสร้าง
คูหา สถานที่จัดงาน รวมถึงบุคคลที่สามอันมีสาเหตุมากจากความประมาทเลนิเล่อของผู้ประกอบการ หรือการกระทำที่เกิดขึ้นโดย
เจตนา ผู้ประกอบการจะเป็นผู้รบัผิดชอบความเสียหายทีเ่กิดขึน้พร้อมรับโทษตามกฎหมายจีนแต่เพียงผู้เดียว   



3 

8) ผู้ประกอบการที่ไดร้ับคัดเลือกเข้าร่วมงานจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภยัของสินค้าและบริการที่นำเสนอขายระหวา่ง
งานแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อความเสยีหายที่เกดิขึน้ต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงบุคคลที่สาม อันมีสาเหตุมาจากตัว
ผู้ประกอบการหรือสนิค้าและบริการทีผู่้ประกอบการนำเสนอขายระหวา่งงาน  

9) ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานต้องให้ความรว่มมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการใหข้้อมูลรวมถึงแสดงเอกสาร 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการค้าสินค้าและบริการภายในงานต่อหนว่ยงานฝ่ายจีนที่เกี่ยวข้อง 

10) แม้สถานที่จัดงานจะมีการรักษาความปลอดภัย แต่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยของชวีิตและทรัพย์สิน 
มีค่าด้วยตนเอง รวมถึงต้องระมัดระวังธนบัตรจนีปลอม   

11) ชาวจีนนิยมใช้ Alipay/WechatPay ในการชำระเงิน ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเตรียมพร้อมในเรื่องนี้เพ่ือความสะดวกดว้ย 
12) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถานกงสลุใหญ่ฯ และสถานที่จัดงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสำคัญกบั

มาตรการด้านสุขอนามัย 
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(เอกสารแนบท้าย) 

 
ใบสมัครรับการคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครคนุหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 

วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2564 
ณ ห้างสรรพสินค้าถงเต๋อ (Tongde Kunming Plaza: TKP) นครคนุหมิง  

ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2564 
******************** 

(โปรดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง) 

1. ผู้สมัคร (ภาษาไทย) (บริษัท/หจก.) .......................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาจีน – หากม)ี .................................................................................................................................................................................................... 

    สถานภาพของบริษัท (      ) ผู้ผลิต/ผู้ค้าส่ง (      ) ผู้ส่งออก      (      ) Inter trader   
    (      ) ผู้ค้าปลีก  (      ) Trading Firm   
    (      ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................ 

ที่อยู่ (ไทยหรือจีน) ...................................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................................................ 
 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได.้..........................................................................หมายเลขโทรสาร........................................................................... 
 อีเมล/เว็บไซต ์...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….… 
 ชื่อผู้ประสานงาน ........................................................................................................................................................................................................ 
 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....................................................................................................................................................................................

 อีเมล ..…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

2. สินค้า/บริการที่จะนำมาจัดแสดงและปริมาณสินคา้ (โปรดระบุ หากพ้ืนที่ไม่พอโปรดจัดทำเป็นเอกสารแนบ)
 2.1 ………………………………………………………………………………….………………………………………………………................................................... 

 2.2 ………………………………………………………………………………….………………………………………………………................................................... 
 2.3 ………………………………………………………………………………….………………………………………………………................................................... 
 2.4 ………………………………………………………………………………….………………………………………………………................................................... 
 2.5 ………………………………………………………………………………….………………………………………………………................................................... 

3. มาตรฐานการผลิต/ใบอนุญาตผลิต/ใบอนุญาตสง่ออก (เช่น ISO, GMP, HACCP เป็นต้น) 
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

4. ท่านเคยเข้ารว่มงานแสดงสนิค้าที่นครคุนหมิงหรือเมืองอ่ืนในมณฑลยูนนานหรือไม่  
 (      ) เคย (โปรดระบุรายละเอียดชื่องาน และวนัที่เข้าร่วมงาน)  (      ) ไม่เคย

 4.1 ………………………………………………………………………………………………………................................................................................................ 
 4.2 ………………………………………………………………………………………………………................................................................................................ 
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 4.3 ………………………………………………………………………………………………………................................................................................................ 
 4.4 ………………………………………………………………………………………………………................................................................................................ 
 4.5 ………………………………………………………………………………………………………................................................................................................ 

5. ท่านต้องการป้ายชื่อร้านหรือไม่  
 (      ) ต้องการ (โปรดระบุชื่อและภาษาใหช้ัดเจน)   (      ) ไม่ต้องการ 

ชื่อร้าน ........................................................................................................................................................................................................................... 

6. รายการเอกสาร/หลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (   ) ภาพถ่ายสินค้า 

 (   ) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (营业执照/Business License) 
 (   ) ฉลากสินค้าภาษาจีน (产品中文标签/Product Label in Chinese) 
 (   ) เอกสารด้านศลุกากร (海关检验合格证书/Customs Clearance) 

 (   ) เอกสารการตรวจสอบและกักกันสินค้า (检验检疫报告/Inspection and Quarantine Report)  
 (   ) สำเนาใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหนว่ยงานไทยที่เกี่ยวข้อง 

7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
7.1 ข้อมูลทั้งหมดในใบสมัครเปน็ข้อเท็จจริงและได้แนบหลักฐานทีถู่กต้องเพ่ือประกอบการรับการคัดเลือกเข้าร่วมงาน 

อย่างครบถ้วนแลว้  
7.2 สินค้าทีจ่ะนำมาจัดแสดงเปน็สนิค้าที่ตรงตามที่ได้แจ้งไว้ต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้งประเภท ชนดิ คุณภาพ มาตรฐาน จำนวน 

ปริมาตร ขนาด ชื่อที่ใช้ในทางการค้า ตราเครื่องหมายการค้า แหล่งกำเนิดสนิค้า และไม่เป็นสนิค้าต้องห้ามในการส่งออกหรือเป็นสินค้า 
ที่ผิดกฎหมาย และเป็นสินค้าไทยและ/หรือผลิตในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการปกปิดข้อเท็จจริงอ่ืนใดซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบ
พบในภายหลัง ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานกงสลุใหญ่ฯ ดำเนนิการตามกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหาย หรือปฏิบัติตามที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  
หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควรโดยทันท ี

7.3 ในการเข้ารว่มงานฯ ครั้งนี ้ข้าพเจ้าหรือตัวแทนขอรับรองว่า จะคำนึงถึงชื่อเสียงและประโยชนข์องประเทศไทยเป็นสำคัญ  
หากข้าพเจ้าหรือตัวแทนได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกดิความเสยีหายในด้านมลูค่าและ/หรือความเสียหายต่อภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของสถานกงสลุใหญ่ฯ และ/หรือประเทศไทย ข้าพเจ้าและตัวแทนยนิยอมชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนโดยทันท ี
ที่ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ฯ  

7.4 ข้าพเจ้าหรือตัวแทนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและขนส่งสินค้ามายังสถานที ่
จัดงาน รวมทั้งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเมื่อสิ้นสุดงานฯ โดยทันท ี

 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเอกสารรายละเอียดการสมัครรับคดัเลือกฯ พร้อมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งยอมรับ

เงื่อนไขและบทลงโทษในการเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ที่ปรากฏในหน้า 1-3 เปน็อย่างดี
แล้ว จึงได้ลงรายมือชื่อและประทับตราบริษัทไว้เปน็หลักฐาน  

 
 
  ลงชื่อ ............................................................................................................ 
  ชื่อ (...............................................................................................................) 
  ตำแหน่ง ....................................................................................................... 
  วัน/เดือน/ปีที่สมัคร ................................................................................... 

 

 
ประทับตราบริษัท 


