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***สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่ต้องกำรนำเข้ ำสินค้ ำจำกต่ ำงประเทศเข้ ำมำในประเทศไทยเท่ ำนัน้
เมื่อท่านต้ องการนาสินค้ าจากต่างประเทศเข้ ามาในประเทศไทย ท่านหรื อบริ ษัทขนย้ ายที่ท่านจัดจ้ างจะต้ องแสดงเอกสารจานวน 2 ฉบับ ที่ออก
โดยผู้จดั งาน และเจ้ าของสถานที่ที่จดั งาน ต่อเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากร ดังนี ้
1. กรมส่ งเสริมกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ (ผู้จัดงำน) จะออกหนังสือยืนยันการเข้ าร่ วมแสดงสินค้ า เพื่อยืนยันว่าบริ ษัทของท่านได้ เข้ าร่ วม
แสดงสินค้ าในงาน และได้ จดั จ้ างบริ ษัทขนย้ ายให้ ดาเนินการขนย้ ายสินค้ าให้
2. ศูนย์ นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค (เจ้ ำของสถำนที่ท่ ีจัดงำน) จะออกหนังสือเพื่อยืนยันว่า งานแสดงสินค้ าเครื่ องปรับอากาศ
และเครื่ อ งทาความเย็ น 2560 ครั ง้ ที่ 11 (The 11th – Bangkok Refrigeration, Heating, Ventilation, and Air-Conditioning 2017 : Bangkok
RHVAC 2017) และงานแสดงสินค้ าเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าและอิเล็ ก ทรอนิ กส์ 2560 ครั ง้ ที่ 7 (The 7th – Bangkok Electric and Electronics 2017 :
Bangkok E&E 2017) จัดที่ศนู ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคจริ ง

กรุ ณำกรอกข้ อมูล เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อกำรออกเอกสำร
1. ประเทศต้ นทางของสินค้ า____________________________________________________________________________________________
2. สินค้ าที่จะนาเข้ าสู่ประเทศไทยโดย การขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทางเรื อ
การขนส่งทางชายแดน
3. เมื่อสินค้ ามาถึงประเทศไทย ท่านต้ องการใช้ ผ้ รู ับเหมาขนย้ ายสินค้ าอย่างเป็ นทางการของงาน ดาเนินพิธีการศุลกากรหรื อไม่
ต้ องการ ไม่ต้องการ เพราะทางบริ ษัทฯ จะดาเนินการเอง ไม่ต้องการ เพราะจะจัดจ้ างผู้รับเหมาฯ รายอื่น
4. ถ้ าไม่ต้องการ กรุ ณากรอกรายละเอียดบริ ษัทขนส่งที่ท่านจัดจ้ างให้ ขนย้ ายสินค้ าในประเทศไทย
ชื่อบริ ษัท : _________________________________________________________________________________(กรุ ณาใส่ชื่อเต็มของบริ ษัท)
ชื่อ-สกุลผู้ตดิ ต่อ : _________________________________________________________ โทรศัพท์ : ________________________________
* หากท่านไม่สามารถระบุบริ ษทั ขนส่งใดๆ ในประเทศไทย กรุณากรอกรายละเอี ยดของบริ ษัทขนส่งที ่ท่านจัดจ้างให้ขนย้ายสิ นค้าจาก
ประเทศต้นทาง
ชือ่ บริ ษทั : __________________________________________ ชือ่ -สกุลผูต้ ิ ดต่อ : _________________________________________
ตาแหน่ง : ___________________________________ โทรศัพท์ : ________________________ โทรสาร : ______________________
5. วันที่สินค้ าจะมาถึงประเทศไทย ประมาณการเบื ้องต้ น : _______/_______/2560
ผู้มีอานาจลงนาม : (กรุ ณากรอกด้ วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ หรื อแนบนามบัตร)
ชื่อบริ ษัท : _________________________________________ คูหาหมายเลข : _____________________ อาคาร : _____________________
ชื่อ-สกุล : _______________________________________________________ ตาแหน่ง : ________________________________________
ที่อยู่บริ ษัท : ______________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ : _________________________________________________ โทรสาร : _______________________________________________
ลงชื่อ : ___________________________________________________ วันที่ : __________________________________________________
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