เรี ยน ท่านผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ า
กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ มีความยินดีต้อนรั บทุกท่า นที่เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า อัญ มณี และเครื่ องประดับ ปี 2565
( 67 th Bangkok Gems and Jewelry Fair )
เอกสารคูม่ ือสาหรับผู้เข้ าร่วมงานที่จัดทาขึ ้นชุดนี ม้ ีวตั ถุประสงค์ที่จะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผ้ เู ข้ าร่วมงานในการเตรียมการ
ด้ านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โปรดศึกษาคูม่ ือฯเล่มนี ้อย่างละเอียดและโปรดปฏิบตั ิตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับกาหนดระยะเวลาในการส่ง
แบบฟอร์ มต่างๆ ไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้ อง ตามที่ได้ ระบุไว้ ในคูม่ ือฯ เพื่อทาให้ การเข้ าร่วมงานของท่านราบรื่ นและประสบความสาเร็จ
หากท่านมีข้อ สงสัย ประการใด โปรดติดต่อผู้ที่เกี่ ยวข้ องตามชื่ อ/ที่ อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ซึง่ ได้ แจ้ งในคูม่ ือฯ เล่มนี ้แล้ ว
ขอขอบคุณในความร่ วมมือเป็ นอย่างดีมา ณ โอกาสนี ้

กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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A ข้ อมูลทั่วไป
A1. งานแสดงสินค้ า
งานแสดงสินค้ า อัญมณี แ ละเครื่ องประดับ ปี 2565
(67 th Bangkok Gems and Jewelry Fair )

A2. ผู้จัดงาน
กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 8392-3
E-mail gems.ditp@gmail.com
Website www.bkkgems.com
โทรสาร 0 2547 4283

A3. สถานที่จัดงาน
ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
99 ถนนป๊ อปปูลา่ ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2833 4455
E-mail info@impact.co.th
โทรสาร 0 2833 4456
Website www.impact.co.th

A4. วัน และเวลาเปิ ดแสดงงาน
วันเจรจาธุรกิจ
วันจาหน่ายปลีก
วันจาหน่ายปลีก

7 – 9 กันยายน 2565
10 กันยายน 2565
11 กันยายน 2565

เวลา 10.00 - 18.00 น.
เวลา 10.00 - 18.00 น.
เวลา 10.00 - 17.00 น.

A5. ประเภทสินค้ าที่จัดแสดง และอาคารแสดงสินค้ า


CHALLENGER HALL 1
Equipment & Tools
International Exhibitor, Pavilion
Silver Jewelry
Jewelry Parts

Machinery
Fashion Jewelry
Display & Packaging
Synthetic
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CHALLENGER HALL 2
Silver Jewelry
Gold Jewelry
Pearls
Barter
CHALLEENGER HALL 3

Fine Jewelry
Diamonds
Business Matching

Gemstones

Exclusive Lounge

Institute

A6. การเข้ าชมงาน
ผู้ค้า นักธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับ และบุคคลทัว่ ไปสามารถลงทะเบียนเข้ าชมงาน
โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้ าชมงานได้ ในวันที่ผ้ จู ดั งานกาหนดไว้ ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการห้ ามบุคคล
ใดๆ เข้ าบริ เวณงานโดยไม่จาเป็ นในช่วงวันงาน วันก่อสร้ าง และวันรื อ้ ถอน
เนื่องด้ วยงานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ เป็ นงานแสดงสิน ค้ าสาหรับผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้ ผู้จดั งาน
ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ ามบุคคลใดๆ ที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเข้ ามาในบริ เวณพื ้นที่จดั แสดงงาน ดังนี ้
1. บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 10 ปี ไม่อนุญาตให้ เข้ าไปภายในบริ เวณพื ้นที่จดั แสดงงาน
2. การแต่งกายของผู้เข้ าชมงาน (Visitor) และผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ า (Exhibitor) จะต้ องแต่งกายด้ วยชุดสุภาพ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่
อนุญาตผู้ที่ใส่กางเกงขาสัน้ และสวมรองเท้ าแตะเข้ าไปในบริ เวณพื ้นที่จดั แสดงงาน
3. ต้ องแสดงพาสปอร์ ตตัวจริ งสาหรับชาวต่างชาติ และบัตรประชาชนตัวจริ งสาหรั บประชาชนชาวไทย
4. ไม่อนุญาตให้ บนั ทึกภาพเคลือ่ นไหว และบันทึกภาพนิ่ง ก่อนได้ รับอนุญาตจากผู้จดั งาน
5. ห้ ามสูบบุหรี่ ในบริ เวณพื ้นที่จดั แสดงงาน
6. ไม่อนุญาตให้ พกพาอาวุธ หรื อสิง่ เทียมอาวุธเข้ าไปภายในบริ เวณพื ้นที่จดั แสดงงาน
7. ไม่อนุญาตให้ นาสัตว์เลี ้ยงทุกประเภทเข้ าไปภายในบริ เวณพื ้นที่จดั แสดงงาน

A7. บัตรผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า
บัตรผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า จะออกให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า (Exhibitor) และบุคลากรที่จะอยู่ประจาคูหาเท่านัน้ ในช่วงวัน
ก่อสร้ างคูหา ช่วงวันแสดงสินค้ า และช่วงวันรื อ้ ถอน โดยผู้ออกงานแสดงสินค้ าที่ชาระค่าคูหาเต็มจานวนจะมีสทิ ธิ์รับบัตรผู้เข้ าร่วมงานแสดง
สินค้ า ที่จดุ ให้ บริ การ ณ โถงต้ อนรับอาคารชาเลนเจอร์ 2 ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. บุคลากรทุกท่านจาเป็ นต้ อง
ติดบัตรผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริ เวณงานแสดงสินค้ า เพื่อความสะดวก และเป็ นไปตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของงาน
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A8. บัตรผู้รับเหมาก่ อสร้ าง
สาหรับการขนย้ ายสินค้ าจัดแสดงหรื อการก่อสร้ างตกแต่งคูหาจัดแสดง ผู้รับเหมาที่ได้ ส่งแบบแปลนในการก่อสร้ างมายังผู้จัดงาน
ตามแบบฟอร์ ม F2 และเอกสารการวางเช็คค ้าประกันพื ้นที่ ตามแบบฟอร์ ม F2.1 พร้ อมกับนาส่ง เช็คค ้าประกันความเสียหายให้ กับ
บริ ษัท เอ๊ กซคอน จากัด เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้ จึงจะสามารถรับบัตรผู้รับเหมาก่อสร้ างเพื่อใช้ ในวันก่อสร้ างและรื อ้ ถอน ซึ่งสามารถรับได้ ใน
วัน ที่ ท่า นเข้ า มาวางเช็ ค ค า้ ประกัน กรณี ที่ แบบก่ อ สร้ างคูหายัง ไม่ไ ด้ รั บ การอนุมัติ ทางผู้จัด งานขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการออกบัต รให้ แ ก่
ผู้รับเหมาก่อสร้ างของท่าน
กรณีที่ผ้ รู ับเหมา หรื อบุคลากรที่มีความจาเป็ นต้ องเข้ าบริ เวณพื ้นที่การจัดงานในวันแสดงสินค้ า เพื่อซ่อมแซม ดูแลคูหา และเตรี ยม
เก็บคูหาในวันสุดท้ ายของงานก่อนเวลา 19.00 น. กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการก่อนเข้ าพื ้นที่ที่ห้อง C6 เพื่อจัดทาบัตร Stand by
ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ตังแต่
้ เวลา 09.00 – 20.00 น.เท่านัน้ ตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยของงาน ผู้รับเหมาและบุคลากรทุก
คนจะต้ องติดบัตรแสดงตนที่อยูใ่ นพื ้นที่การจัดแสดงงาน
บัตรผู้รับเหมาสามารถใช้ ได้ ในช่วงวันที่ทาการก่อสร้ าง (3-6 กันยายน 2565) และวันที่รือ้ ถอน (11 กันยายน 2565) ตังแต่
้ เวลา
19.00 น.) เท่ านัน้ ไม่ สามารถใช้ ได้ ในวันแสดงงานสินค้ า (7-11 กันยายน 2565)

A9. ลักษณะของอาคารแสดงสินค้ า
รายการ

ชาเลนเจอร์ 1 - 3

พื ้นที่รวม

60,000 ตร.ม.

การรับน ้าหนัก

2,000 กก./ตร.ม.

ลักษณะพื ้น

คอนกรี ต

กระแสไฟฟ้า

220/380 V.

ความสูงจากพื ้นถึงเพดาน (ใต้ ดวงไฟ)

16 ม.

ประตูขนถ่ายสินค้ า

5x5 ม.(กว้ างxสูง)

ก่อสร้ างคูหาได้ สงู สุด

4 ม.

6

A10. การขอหนังสือรับรองการเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า
ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าต่างประเทศ หรื อผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าที่มคี วามประสงค์จะนาสินค้ าที่ใช้ จดั แสดงจากต่างประเทศ
ต้ องขอหนังสือรับรองการจัดงานฯ และรับรองการเข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจากผู้จดั งานฯ โดยกรอกแบบฟอร์ ม F17 และส่งมาล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 20 วัน เพื่อใช้ ผา่ นพิธีการทางศุลกากร และใช้ สทิ ธิประโยชน์ยกเว้ นอากรนาเข้ า

A11. อัตราภาษีนาเข้ า
Import duty and VAT for products imported without customs privileges
Import Duty (7% VAT)

Duty

Amber Beads

0%

Loose Gemstones, Opals, Diamonds

0%

Unsorted, Loose Pearls, Temporary Stranded Pearls

0%

Sorted or Half or Full Drilled Loose Pearls

0%

Jewelry, Stone Beads

0%

Jewelry Parts

0%

Wristwatches

5%

Gold & Silver Jewelry

0%

Fashion Jewelry

0%

ทัง้ นี ้ ผู้ประกอบการต่างประเทศสามารถใช้ สิทธิ ประโยชน์ ยกเว้ น อากรน าเข้ า สินค้ าอัญมณี แ ละเครื่ องประดับพิกัด 71 และ
7018.10.00 ทีน่ าเข้ ามาแสดงและจาหน่ายในงานได้ โดยต้ องกรอกแบบฟอร์ ม F17 เพื่อขอหนังสือรับรองการเข้ าร่วมงาน ภายในวันที่
8 สิงหาคม 2565

A12. คูหามาตรฐานสาเร็จรู ป
การสัง่ จองคูหามาตรฐานสาเร็ จรูป ผู้เข้ าร่วมแสดงงานจะต้ องแยกสัง่ จอง และชาระเงินโดยตรงกับฝ่ ายบริ การคูหามาตรฐาน และฝ่ าย
บริ การงานไฟฟ้าของผู้จดั งาน ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ มการสัง่ จองคูหามาตรฐาน F3, F3.1, F3.2, F3.3 และแบบฟอร์ มการสัง่ จองชุด
อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐาน F5, F5.1, F5.2, F5.3, F5.4 ท้ ายเล่ม
หมายเหตุ : ค่าใช้ จ่ายที่ทา่ นชาระกับผู้จดั งาน สาหรับพื ้นที่ในการแสดงสินค้ าเป็ นราคาเฉพาะค่าเช่าพื ้นที่เปล่าเท่านัน้ ผู้เข้ าร่วมงาน
แสดงสินค้ าต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเช่าคูหามาตรฐานจากผู้รับเหมาที่ได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการ
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A13. ฝ่ ายบริการด้ านต่ างๆ และข้ อมูลติดต่ อ
ผู้ให้ บริการขนส่ งสินค้ ามีค่า (Precious Cargo)
บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ ส (ประเทศไทย) จากัด
919/586-591 อาคารจิวเวลรีเทรดเซ็นเตอร์ ชัน้ 47
นอร์ ธทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ : 0 2630 0661 โทรสาร : 0 2630 0660
E-mail : import.thailand@brinksglobal.com
: sales.thailand@brinksglobal.com
: bkkshow.thailand@brinksglobal.com
Website : www.brinks.co.th

ผู้ให้ บริการคูหามาตรฐาน
บริษัท เอ๊ กซคอน จากัด
เลขที่ 36 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดีรังสิต 6) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2275 5260 ถึง 2
0 2275 5312 ถึง 3
ติดต่อ : คุณรชต เกลี ้ยงแก้ ว ต่อ 203
E-mail : rachata@xcon.co.th
ติดต่อ : คุณจิรภัทร พบแก้ ว ต่อ 201
E-mail : jirapat@xcon.co.th

บริษัท เฟอร์ รารี โลจีสติกส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
1249/146 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชัน้ 16
ถนนเจริ ญกรุง สุริยวงศ์ บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ : 0 2267 4755 - 8 Mobile : 081 826 9891
โทรสาร : 0 2267 4759
E-mail : sales.bkk@ferrarigroup.net
: import.bkk@ferrarigroup.net
: supachai.r@ferrarigroup.net
Website : www.ferrarigroup.net

Diamond Pavilion
ติดต่อ : คุณบุษบา อุดมศิริกลุ ต่อ 202
E-mail : bkkgems.std@gmail.com
ผู้ให้ บริการตรวจแบบก่ อสร้ างคูหาพืน้ ที่เปล่ า
และ Onsite Operation
บริษัท เอ๊ กซคอน จากัด
เลขที่ 36 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดีรังสิต 6) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 082 512 4875, 093 420 6527
ติดต่อ : คุณชนสรณ์ เนียมริ นทร์
: คุณสิริธร สกุลดิษฐ์
E-mail : bkkgems-design@xcon.co.th

บริษัท มัลคา-อามิท (ประเทศไทย) จากัด
919/6 อาคารจิวเวลรี เทรดเซ็นเตอร์ ชัน้ 5
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ : 0 2267 4400 – 11 โทรสาร : 0 2630 1350
E-mail : sales.bkk@malca-amit.com
Website : www.malca-amit.com

ผู้ให้ บริการงานไฟฟ้ า
บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซิบิชนั่ แอนด์ อิเล็คทริ ค จากัด
97/8 หมูท่ ี่ 4 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0 2054 2471-2, 091 761 0838
โทรสาร : 0 2053 9525
E-mail : bkkgems.ele@gmail.com

ผู้ให้ บริการเช่ าตู้นิรภัย
บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จากัด
5 ชัน้ 5 อาคารดร.เกฮาร์ ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0 2495 8888 Mobile : 064 302 0803
E-mail : arthitaya.pathumthong@chubb.co.th
Website : www.chubb.co.th
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A14. วันที่ และเวลาปฏิบัตงิ านก่ อสร้ าง และการรือ้ ถอน
วันก่ อสร้ าง/ตกแต่ งคูหา 3 – 6 กันยายน 2565
กาหนดการงานก่ อสร้ าง
 ผู้รับเหมาก่อสร้ างอย่างเป็ นทางการ
ของกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ

วันที่
3 กันยายน 2565

เวลา
08.00 – 24.00 น.

 ผู้รับเหมาก่อสร้ างรายอื่นๆ

3 กันยายน 2565

18.00 – 24.00 น.

4 - 6 กันยายน 2565

08.00 – 24.00 น.

6 กันยายน 2565

09.00 – 21.00 น.

 ผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ าเข้ าตกแต่งพื ้นที่

 ผู้เข้ าร่ วมงานทุกท่ านควรตกแต่ งคูหาให้ เสร็จภายในเวลา 21.00 น. ของวันก่ อสร้ างวันสุดท้ าย (วันที่ 6 กันยายน 2565)
เนื่องจากทางผู้จัดงานจาเป็ นต้ องทาความสะอาดพืน้ ที่ทงั ้ หมดภายในอาคารแสดงสินค้ า ซึ่งจะไม่ อนุญาตให้ ก่อสร้ าง/
ตกแต่ ง หลังจากเวลาดังกล่ าวโดยเด็ดขาด
 ผู้จัดงานอนุญาตให้ นารถเข็นเข้ าบริเวณด้ านหลังอาคาร เพื่อขนถ่ ายสินค้ าได้ ก่ อนเวลาเปิ ดการแสดงสินค้ า 1 ชั่วโมง
และหลังเวลาปิ ดการแสดงสินค้ า 1 ชั่วโมง ของในแต่ ละวัน หลังจากขนถ่ ายสินค้ าเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ให้ นารถออก
จากบริเวณ Loading ทันที โดยท่ านสามารถนารถไปจอดได้ ในบริเวณที่ทางผู้จัดงานได้ จัดเตรียมที่จอดรถไว้ บริการ
 อนุญาตให้ เข้ า-ออก เฉพาะผู้ติดบัตรผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าเท่ านัน้ บริเวณประตูเล็กด้ านหลังอาคารก่ อนเวลาเปิ ด
การแสดงสินค้ า 2 ชั่วโมง และหลังเวลาปิ ดการแสดงสินค้ า 1 ชั่วโมง ของในแต่ ละวัน

วันแสดงสินค้ า 7 – 11 กันยายน 2565
วันที่

เวลา

7 -10 กันยายน 2565

10.00 – 18.00

11 กันยายน 2565

10.00 – 17.00
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หมายเหตุ
ไม่อนุญาติให้ ใช้ รถเข็น

วันรื อ้ ถอนคูหา 11 – 12 กันยายน 2565
กาหนดการงานรือ้ ถอน
 ปิ ดงานแสดงสินค้ า

วันที่
11 กันยายน 2565

เวลา
17.00 น.

 หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า สาหรับคูหา

11 กันยายน 2565

19.00 น.

 รื อ้ ถอนสิง่ ก่อสร้ าง และคูหา

11 กันยายน 2565

19.00 – 24.00 น.

12 กันยายน 2565

08.00 – 18.00 น.

 ห้ ามมิให้ รือ้ ถอนสิ่งก่ อสร้ าง และคูหา ก่ อนเวลา 19.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2565 ทัง้ นี ้ เพื่อความสะดวกในการ
รักษาความปลอดภัยของทรัพย์ สิน ประตูบานม้ วนด้ านหลังอาคารจะเปิ ดทัง้ หมด ให้ ขนย้ ายอุปกรณ์ ในการก่ อสร้ าง
ออกตัง้ แต่ เวลา 19.00 น. เป็ นต้ นไป

 ผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าทุกท่ านสามารถรือ้ ถอนสิ่งก่ อสร้ างในวันสุดท้ ายของงานแสดงสินค้ าในวันที่ 11 กันยายน
2565 ตัง้ แต่ เวลา 19.00 น. เป็ นต้ นไปจนถึง 24.00 น. และในวันที่ 12 กันยายน 2565 ตัง้ แต่ เวลา 08.00 น.จนถึงเวลา
18.00 น. ในกรณีท่ มี กี ารรือ้ ถอนหลังจากเวลาที่กาหนด ผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าจะถูกปรับ 100,000 บาทต่ อชั่วโมง

 ผู้จัดงานจะไม่ รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึน้ กับงานแสดง/ส่ วนตกแต่ งที่ยงั คงอยู่ในบริเวณงานแสดงสินค้ า
A15. การบริการ และจุดอานวยความสะดวก

รายละเอียด

สถานที่

จุดลงทะเบียน

โถงต้ อนรับ อาคารชาเลนเจอร์ 2

จุดประชาสัมพันธ์

โถงต้ อนรับ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3

จุดบริ การไฟฟ้า

ในอาคารด้ านหลังอาคารชาเลนเจอร์ 2

จุดบริ การคูหามาตรฐาน

ในอาคารด้ านหลังอาคารชาเลนเจอร์ 2

จุดบริ การสือ่ มวลชน

ห้ อง Business Center 1-2

Business Center

โถงต้ อนรับ อาคารชาเลนเจอร์ 1

ศูนย์บริ การจับคูธ่ ุรกิจ (Business Matching)

พื ้นที่จดั แสดงสินค้ า อาคารชาเลนเจอร์ 2

Exclusive Lounge

พื ้นที่จดั แสดงสินค้ า อาคารชาเลนเจอร์ 3
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B กฎระเบียบ และเงื่อนไขการจัดงาน
B1. ข้ อปฏิบัตใิ นการแสดงสินค้ า
B1.1 สิทธิในการเข้ าร่ วมและการจัดสรรพืน้ ที่แสดงสินค้ า
1. ผู้จดั งานจะจัดสรรพื ้นที่แสดงสินค้ าตามที่ผ้ จู ดั งานเห็นสมควรโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น ลาดับการสมัคร การชาระเงิน
จานวนบูธและประเภทของสินค้ าที่จดั แสดง

2 ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าได้ รับอนุญาตในพื ้นที่จดั แสดงสินค้ าเท่านัน้ ห้ ามมิให้ นาคูหาที่ได้ รับจัดสรรไปให้ ผ้ อู ื่นเช่าไม่วา่
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
3. ห้ ามนาสินค้ าหรื อบริ การทีม่ ิได้ ระบุในใบสมัครมาจัดแสดง ซึง่ ผู้จดั งานมีสทิ ธิ์ที่จะรื อ้ ถอนการจัดแสดงสินค้ าที่ไม่ได้ รับอนุมตั ิ
โดยผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ า ไม่สามารถเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆจากผู้จดั งานได้
4. ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าสามารถจาหน่ายสินค้ าและแจกโบรชัวร์ หรื อแผ่นพับภายในบูธของตนเองเท่านัน้
5. ห้ ามขายปลีกในวันเจรจาธุรกิจ
6. ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องจัดเจ้ าหน้ าที่อย่างน้ อยหนึง่ ท่านอยูท่ ี่คหู าตลอดเวลา
7. เจ้ าหน้ าที่ประจาคูหาจะต้ องสามารถสือ่ สารกับผู้ซื ้อชาวต่างชาติได้ (โปรดจัดเตรี ยมเจ้ าหน้ าทีท่ ี่พดู ภาษาอังกฤษได้ ทคี่ หู าอย่างน้ อย
หนึง่ ท่าน)
8. ในกรณีที่การตกแต่งคูหาจัดแสดงสินค้ าของท่านเป็ นวัตถุทตี่ ิดไฟได้ เช่น ธูป เทียน กระดาษที่สามารถติดไฟได้ งา่ ย ท่านจะ
ต้ องใช้ ความระมัดระวังอย่างมากและดูแลรับผิดชอบก่อนที่จะออกจากคูหาในแต่ละวัน
B1.2 ข้ อปฏิบัติในการแสดงสินค้ า
1. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ระหว่ างงานแสดงสินค้ า
ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าสามารถติดโปสเตอร์ ป้าย สติกเกอร์ ได้ เฉพาะในบริ เวณคูหาแสดงสินค้ าของตนเอง หรื อบนป้ายโฆษณาที่
ผู้จดั งานทาขึ ้นเพื่อโฆษณาเท่านัน้ และห้ ามไม่ให้ แจกบัตรเชิญ ใบปลิวบริ เวณทางเข้ า-ออก และทางเดิน
2. การประกาศข้ อความภายในงาน
เพื่อไม่ให้ เป็ นการรบกวนสมาธิในการเจรจาธุรกิจ ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ ระบบประกาศเฉพาะเรื่ องทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
เท่านัน้ และของดประกาศข้ อความเฉพาะบุคคล
3. การนาเสนอ การทดลอง และการสาธิตสินค้ า
ผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องไม่ทากิจกรรมที่สร้ างความรบกวนให้ กับผู้ เข้ าชมงาน หรื อผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ ารายอื่น หากมีการ
ร้ องเรี ยนจากผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ า เช่น จาหน่ายสินค้ าโดยใช้ ไมโครโฟน การโฆษณา หรื อส่งเสียงดัง ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ที่จะลด
ระดับเสียง หรื อหยุดกิจกรรมนันๆ
้ ในทันที
4. การจัดแสดงสินค้ า
4.1 ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าต้ องแสดงชื่อบริษัทโดยการติดป้ายชื่อ (ตรงกับชื่อทีแ่ จ้ งในใบสมัคร) และหมายเลขคูหาอย่าง
ชัดเจน
4.2 สินค้ าที่นามาจัดแสดงต้ องตรงกับประเภทของสินค้ าที่ได้ ทาการแจ้ งในใบสมัครเข้ าร่วมงาน และสินค้ าที่นามาจาหน่าย
ต้ องเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดี
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4.3 ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องเปิ ดคูหาเพื่อจัดแสดงสินค้ าตลอดระยะเวลางานแสดงสินค้ า ต้ องเปิ ด-ปิ ดคูหาตาม
เวลาที่กาหนด และจัดเตรี ยมเจ้ าหน้ าที่ให้ อยูป่ ระจาคูหาตลอดเวลางาน ทังนี
้ ้ เจ้ าหน้ าที่ประจาคูหาควรจัดสินค้ าให้
เรี ยบร้ อยก่อนงานเปิ ดอย่างน้ อย 30 นาที และออกจากอาคารแสดงสินค้ าภายในไม่เกิน 60 นาที หลังจากงานแสดง
ปิ ดลงในแต่ละวัน
4.4 ห้ ามผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าขนย้ ายสินค้ าเข้ า -ออกคูหาแสดงสินค้ าระหว่างเวลาแสดงงาน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
พิเศษจากผู้จดั งาน โดยแจ้ งความจานงล่วงหน้ าเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
4.5 ไม่อนุญาตให้ วางสินค้ าหรื อสิง่ ของใดๆ เกินหรื อล ้าจากคูหาของตนเองมาบนทางเดินส่วนกลางโดยเด็ดขาด
4.6 ขอความร่วมมือผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าออกใบกากับภาษีให้ กบั ผู้ซื ้อปลีกทุกครัง้ ตามระเบียบของสรรพากรในวันงาน
ที่เป็ นวันจาหน่ายปลีก
4.7 ห้ ามสับเปลีย่ นคูหากันเองโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้จดั งาน หรื อห้ ามมิให้ นาคูหาที่ได้ รับจัดสรร แบ่งให้ ผ้ อู ื่นเช่าเพือ่ จัด
แสดงสินค้ า
4.8 ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ขึ ้น ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องรับผิดชอบต่อการกระทาของเจ้ าหน้ าที่หรื อตัวแทน
ของตน
5. สินค้ าแสดงที่เป็ นอันตราย
5.1 ห้ ามนาวัตถุระเบิด น ้ามัน และรวมถึงวัตถุไวไฟทุกชนิดเข้ ามาในบริ เวณงาน
5.2 ห้ ามนาวัตถุกมั มันตภาพรังสีเข้ ามาในบริเวณงาน

B2. ผู้รับเหมาก่ อสร้ างคูหาแสดงสินค้ า
1. ผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ าสามารถใช้ บริ การผู้รับเหมาก่อสร้ างอย่ างเป็ นทางการหรื อเลือกผู้รับเหมารายอื่นได้ แต่จะต้ องแจ้ งรายละเอียด
ของผู้รับเหมาก่อสร้ างนันให้
้ ผ้ จู ดั งานอนุมตั ิ โดยกรอกแบบฟอร์ ม F2 ส่งกลับภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
รายละเอียดการส่ งแบบก่ อสร้ างประกอบด้ วย
 ผังพื ้น (PLAN)
 รูปด้ าน (ELEVATION) ในแต่ละด้ าน
 รูปตัด (SECTION)
 ทัศนียภาพ (PERSPECTIVE)
 ตาแหน่งการติดตังไฟฟ้
้ า
โดยทังหมดนี
้
้ต้ องแสดงขนาด ความกว้ าง ความยาว ความสูง อย่างชัดเจน พร้ อมทังจั
้ ดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริ ษัท เอ๊ กซคอน
จากัด ทาง E-mail : bkkgems-design@xcon.co.th เพื่อขออนุมตั ิการเข้ าก่อสร้ าง ผู้จดั งานจะตรวจสอบและแจ้ งผลการอนุมตั ิกลับ
ทาง E-mail
2. ในกรณีที่แบบก่อสร้ างไม่ครบถ้ วน หรื อมีข้อผิดพลาดไม่ถกู ต้ องตามเงื่อนไข ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ า/ผู้รับเหมาก่อสร้ างจะต้ องทาการ
แก้ ไขและส่งแบบเพื่อตรวจสอบอีกครัง้ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไข ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ า/ผู้รับเหมาก่อสร้ างรายใด
ที่ไม่สง่ แบบก่อสร้ างภายในกาหนดเวลาหรื อแบบยังไม่ได้ รับการอนุมตั ิ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทาการก่อสร้ างโดยเด็ดขาด
3. ผู้รับเหมาก่อสร้ างคูหาพิเศษทุกรายจะต้ องวาง “แคชเชียร์ เช็ค” ค ้าประกันความเสียหายจากการทางาน ในจานวนเงิน 5,000 บาท
ต่อ 1 คูหา (9 ตร.ม.) โดยผู้รับเหมาก่อสร้ างทาแคชเชียร์ เช็ค สั่งจ่ าย บริษัท เอ๊ กซคอน จากัด พร้ อมกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์ ม F2.1 และนาส่งที่บริ ษัทฯ หลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิแบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ภายในวันที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
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4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

มิฉะนันผู
้ ้ จดั งานจะไม่อนุญาตให้ เข้ าทาการก่อสร้ างโดยเด็ดขาด ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะคืนแคชเชียร์ เช็คคา้ ประกันนี ้ ให้
ภายหลังจากงานจบแล้ ว 15 วัน ในกรณีที่ทาการรื อ้ ถอนและขนย้ ายโครงสร้ างออกจากบริ เวณงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และ
ไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นกับสถานที่จดั แสดงงาน แต่หากเกิดความเสียหายในบริ เวณที่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างรับผิดชอบอยู่ ไม่วา่ จะ
เกิดจากการกระทาของผู้ใดและเกิดจากกรณีใดๆ ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ า/ผู้รับเหมารายนันจะต้
้ องรับผิดชอบและชาระค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ ้นทังหมดที
้
่ทางสถานที่จดั งานเรียกร้ องความเสียหายมา
การก่อสร้ างคูหาพิเศษ ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องระบุหมายเลขคูหาและชื่อที่สมัครเข้ าร่วมงานภายในคูหาในตาแหน่งที่
มองเห็นชัดเจน กรณีท่ ตี ้ องการขึน้ ชื่อเป็ นแบรนด์ สินค้ าจะต้ องมีคาว่ า BY และต่ อด้ วยชื่อบริษัทที่ตรงกับทางใบสมัคร
ตัวอย่ าง CX by XCON CO., LTD (CX คือชื่อแบรนด์ XCON คือชื่อที่ลงทะเบียนในใบสมัคร)
ไม่ อนุญาตให้ สร้ างคูหา 2 ชัน้ และไม่ อนุญาตให้ ก่อสร้ างคูหาที่มีความสูงเกิน 4 เมตรโดยเด็ดขาด
การก่ อสร้ างคูหาพิเศษในรูปแบบโครงสร้ างซิสเต็มอลูมิเนียม จะต้ องมีรูปแบบที่แตกต่างและสวยงามกว่าคูหามาตรฐานของ
งาน โดยอาจเพิม่ โครงสร้ างทาวเวอร์ หรื อการตกแต่งพิเศษอื่นๆ เพิม่ เติมอย่างใดอย่างหนึง่ ทังนี
้ ้ หากมีการใช้ ไม้ ปา้ ยสาหรับติดชื่อ
บริ ษัท กาหนดให้ ไม้ ป้ายชื่อนัน้ สูงไม่ ต่ากว่ า 1 เมตร และไม่ อนุญาตให้ ใช้ เป็ นไม้ ป้ายชนิดสอดเข้ าร่ อง
ในกรณีที่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างคูหาให้ กบั ผู้แสดงสินค้ าหลายราย ท่านจะต้ องก่อสร้ างคูหาให้ มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคูหา ทังนี
้ ้ใน
แต่ละคูหาจะต้ องมีรูปแบบโครงสร้ างที่แตกต่างกันโดยสิ ้นเชิง
ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องสร้ างผนังกันระหว่
้
างคูหาตนเองกับคูหาข้ างเคียงความสูงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร และในกรณีที่ผนัง
ของผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าสูงเกินกว่า 2.5 เมตร จะต้ องทาการเก็บความเรียบร้ อยของผนังด้ านหลังที่สูงกว่ าอีกคูหาหนึ่งให้
สวยงาม และไม่สามารถติดกราฟิ คหรื อ โลโก้ ในบริ เวณผนังดังกล่าวได้
ไม่อนุญาตให้ ใช้ ประโยชน์จากผนังของคูหาข้ างเคียงโดยเด็ดขาด ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องทาการก่ อสร้ างผนังในส่ วนคูหา
ของตนขึน้ มาเองทุกคูหา
เพื่อป้องกันมิให้ พื ้นอาคารเสียหาย ผู้รับเหมาก่อสร้ างจะต้ องใช้ วสั ดุปพู ื ้นก่อนเข้ าดาเนินการก่อสร้ างคูหา และผู้รับเหมาก่อสร้ าง
จะต้ องดูแลรับผิดชอบ ประสานงานให้ เจ้ าหน้ าที่ก่อสร้ างของตนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของการเข้ าก่อสร้ างและใช้ อาคารทุกประการ
ทางผู้จดั งานอนุญาตให้ เฉพาะฝ่ ายบริ การงานไฟฟ้าของผู้จดั งาน เป็ นผู้ดาเนินการติดตังระบบการจ่
้
ายกระแสไฟฟ้าเท่านัน้ เพราะ
เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของทุกฝ่ าย
ไม่ อนุญาตให้ มีการพ่นสี ทาสี ตลอดจนการใช้ เลือ่ ยไฟฟ้า เครื่ องเชื่อม หรื ออุปกรณ์ที่จะทาให้ เกิดประกายไฟในบริเวณตัวอาคารใน
ทุกกรณีโดยเด็ดขาด
ไม่ อนุญาตให้ ทิ ้งวัสดุก่อสร้ าง/วัสดุเหลือใช้ /หีบห่อ ภายในอาคารแสดงสินค้ า จะต้ องนาออกไปทิ ้งนอกศูนย์แสดงสินค้ า
ไม่ อนุญาตให้ แขวนอุปกรณ์ทกุ ชนิดที่ทอ่ จ่าย ท่อร้ อยสายไฟ ท่อดับเพลิงหรื อดึงลวดสลิง/ขึงเพื่อการค ้ายันในบริ เวณพื ้นที่และ
โครงสร้ างอาคารของศูนย์แสดงสินค้ าโดยเด็ดขาด
ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าต้ องส่งแบบฟอร์ มต่างๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ ครบ เพื่อทีจ่ ะได้ รับการบริ การทีค่ รบถ้ วน
ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องรับผิดชอบให้ ตวั แทน หรื อผู้รับเหมาที่ก่อสร้ างคูหาแสดงสินค้ าของท่านให้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
ผู้จดั งานอย่างเคร่งครัด

13

B3. กระแสไฟฟ้ า และแสงสว่ าง
1. การให้ บริ การไฟฟ้ามาตรฐาน
1.1 ผู้ใช้ บริ การคูหามาตรฐานในแบต่างๆ สามารถสัง่ จองชุดอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานสาหรับคูหามาตรฐาน แบบ A, B และ C ใน
แบบฟอร์ ม F5
1.2 เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ตา่ งๆ ของท่าน จึงควรใช้ อปุ กรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่ เพราะไฟฟ้าที่จดั ให้ มาตรฐานเป็ นแบบ
เฟสเดียว AC220V/50Hz +/- ร้ อยละ 10
1.3 สามารถขอให้ บริ การการใช้ ไฟฟ้าแบบอื่นๆ เช่น แบบเฟสเดียว 110V/50Hz หรื อแบบสามเฟส 220V/50Hz เป็ นพิเศษได้ โดย
กรอกในแบบฟอร์ มการสัง่ จอง
1.4 แบบฟอร์ มใบสัง่ จองขอบริ การด้ านไฟฟ้าเพิ่มเติม แบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ
Section A
: สาหรับผู้ต้องการใช้ บริ การอุปกรณ์ และส่วนประกอบไฟฟ้ากับคูหาต่างๆ เพิ่มเติม
Section B
: สาหรับผู้ต้องการเบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้าสาหรับแสงสว่าง
Section C
: สาหรับผู้ต้องการกระแสไฟฟ้าสาหรับแสงสว่างเป็ นจุด จุดละไม่เกิน 100 วัตต์
Section D
: สาหรับผู้ต้องการใช้ ปลัก๊ ไฟ หรื อเบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้าสาหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ
(ไม่อนุญาตให้ ใช้ กบั แสงสว่าง)
1.5 มีวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าสาหรับสินค้ าจัดแสดง และวงจรไฟฟ้าสาหรับให้ แสงสว่าง
2. เพื่อป้องกันกระแสไฟกระชากที่เกิดจากกระแสไฟเกิน ดังนัน้ มอเตอร์ ไฟฟ้าทังหมดต้
้
องมีระบบป้องกันอัตโนมัติ จึงควรมี
ระบบสตาร์ ท ดังต่อไปนี ้
2.1 ระบบสตาร์ ทโดยตรง
มอเตอร์ ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้ า
2.2 ระบบสตาร์ ทแบบ Star Delta
มอเตอร์ ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้ า
2.3 ระบบสตาร์ ทแบบ Auto Transformer มอเตอร์ ขนาด 25 แรงม้ าขึ ้นไป
3. จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า สาหรับสินค้ าจัดแสดงทุกๆ วัน หลังจากเวลาปิ ดงานไปแล้ ว 30 นาที และในวันสุดท้ าย
ของงานจะตัดหลังจากเวลาปิ ดงานไปแล้ ว 60 นาที
4. การต่อไฟฟ้า
4.1 ผู้จดั งานได้ จดั ให้ มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้ าโดยทัว่ ไป แต่การใช้ ไฟฟ้าตามคูหาทังหมด
้
และการสาธิตต่างๆ ต้ อง
ต่อโดยหน่วยบริ การงานไฟฟ้าของผู้จดั งาน ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจึงควรส่งแบบฟอร์ มใบสัง่ จองไปยังฝ่ ายบริ การ
ด้ านไฟฟ้าของผู้จดั งาน พร้ อมชาระเงินภายในกาหนดระยะเวลาช่องราคาที่สงั่ จองตามที่ระบุไว้
4.2 ผู้จดั งานไม่อนุญาตผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าต่อไฟกับสินค้ าจัดแสดง หรื ออุปกรณ์ให้ แสงสว่างเข้ ากับการจ่ายไฟหลัก
ของตัวอาคาร ทังนี
้ ้ เพื่อความปลอดภัย ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายไฟฟ้าในกรณีที่มีการต่อไฟฟ้าอย่างไม่
เหมาะสม
4.3 งานต่อไฟฟ้าทังหมด
้
ต้ องกระทาโดยฝ่ ายบริการด้ านไฟฟ้าของผู้จดั งานเท่านัน้
4.4 ไม่อนุญาตให้ มีเต้ าเสียบไฟฟ้าที่คหู า หากจุดเต้ าเสียบไฟฟ้าทังหมดไม่
้
ได้ สงั่ ผ่านแบบฟอร์ ม F5.2 ของบริ การด้ าน
ไฟฟ้าของผู้จดั งาน
4.5 ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะมีสทิ ธิ์ได้ รับบริ การก่อน หากสัง่ จองอุปกรณ์บริ การด้ านไฟฟ้ากับฝ่ ายบริ การด้ านไฟฟ้าของ
ผู้จดั งาน
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4.6 ไม่อนุญาตให้ มีการต่อวงจรไฟฟ้า/การปรับแต่งใดๆ หรื อการใช้ อปุ กรณ์ตอ่ ไฟเต้ าเสียบหลายทาง หรื อวงจรไฟฟ้า โดย
ไม่ได้ รับอนุญาต มิฉะนันจะถู
้ กตัดไฟโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4.7 ไม่อนุญาตให้ ใช้ ไฟกระพริ บ ยกเว้ นแต่เป็ นส่วนประกอบของวงจรรวม
4.8 ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องส่งแบบฟอร์ มขอใช้ บริ การไฟฟ้าเข้ ากับคูหาที่ออกแบบเป็ นพิเศษ ในกรณีที่ขอสัง่ จอง
พื ้นที่เพียงอย่างเดียว
4.9 สาหรับการขอใช้ บริ การไฟฟ้าเพิ่มเติม ต้ องระบุตาแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่าง และระบบสาธารณูปโภค ใน
แบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ การแบบแปลนที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ ม F5.3
4.10 การสัง่ จองบริ การด้ านไฟฟ้าหลังวันหมดเขต ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี ้
- คิดราคาเพิ่มร้ อยละ 10 หากสัง่ หลังวันหมดเขต และร้ อยละ 30 สาหรับการสัง่ จองในงาน
5. ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดไฟฟ้าในจุดที่ฝ่ายบริการด้ านไฟฟ้าเห็นว่าเป็ นการต่อไฟฟ้าที่อาจสร้ างความรบกวน หรื อ
ก่อให้ เกิดอันตรายให้ แก่ผ้ เู ข้ าชมงาน หรื อผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ ารายอื่น
6. ฝ่ ายบริ การด้ านไฟฟ้าของผู้จดั งาน ขอสงวนสิทธิ์ในการต่อระบบจ่ายไฟฟ้า รวมทังการต่
้
อเต้ าเสียบไฟทังหมด
้
ซึง่ ต้ องสัง่ จอง
จากฝ่ ายบริ การด้ านไฟฟ้าของผู้จดั งาน
6.1 จุดเต้ าเสียบไฟ ห้ ามผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทีจ่ ดั หามาเองเข้ ากับจุดเต้ าเสียบไฟ
6.2 ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าต่อสินค้ าจัดแสดง และตัวตัดวงจรไฟ (เบรกเกอร์ ) เข้ ากับเต้ าเสียบไฟเอง กรณี
ผู้รับเหมาที่ไม่ใช่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างอย่างเป็ นทางการ การเดินสายเมน และอุปกรณ์ต้องมีการลงสายดินทุกกรณี สาหรับ
การติดตังระบบไฟฟ้
้
า ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ทกี่ าหนด ตัวแทนที่ได้ รับอานาจสามารถตัดการจ่ายไฟได้ ทนั ที

B4. การรักษาความปลอดภัย
1. การบริ การรักษาความปลอดภัยในอาคารแสดงสินค้ านันจะถู
้ กจัดหาโดยผู้จดั งาน ทังนี
้ ้ จะมีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยทังในและ
้
นอกเครื่ องแบบกระจายอยูท่ วั่ บริเวณอาคารแสดงสินค้ า ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ดงั กล่าวได้ รับมอบอานาจจากผู้จดั งาน โดยมีสทิ ธิ์ที่จะปฏิเสธ
การเข้ าภายในพื ้นที่แสดงสินค้ าของผู้เข้ าร่วมงาน และผู้เข้ าชมงาน
2. ผู้จดั งานได้ พยายามทุกวิถีทางทีจ่ ะดูแลความปลอดภัยให้ กบั ทรัพย์สนิ และสิง่ ของมีคา่ ที่นามาแสดง ทังนี
้ ้ ผู้จดั งานจะไม่รับผิดชอบ
ความสูญหาย หรื อเสียหายที่เกิดขึ ้นกับสิง่ ของที่นามาแสดง แม้ วา่ การสูญหายจะเกิดขึ ้นภายในตัวอาคารแสดงสินค้ าหรื อระหว่างการ
ขนย้ ายซึง่ ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าไม่สามารถทีจ่ ะเรี ยกร้ องใดๆ จากผู้จดั งานได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีการสูญหาย หรือ
เสียหายของทรัพย์สนิ ขอให้ รีบแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันทีตอ่ ผู้จดั งาน หรื อไม่เกินวันถัดไป เพื่อจะได้ แจ้ งเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจเจ้ าของ
พื ้นที่ดาเนินการสืบสวนต่อไป
3. สินค้ าที่นามาจัดแสดงในแต่ละวัน เพชร อัญมณี พลอย และสิง่ แสดงที่มีคา่ อื่นๆ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทิ ้งไว้ ในอาคารแสดงสินค้ าใน
ยามค่าคืน ซึง่ ผู้จดั งานแนะนาให้ ใช้ บริ การของบริษัทรับส่งสินค้ า หรื อหน่วยบริ การรักษาความปลอดภัยของผู้จดั งาน เพื่อหลีกเลีย่ ง
หรื อลดความเสีย่ งจาการสูญหายของทรัพย์สนิ มีคา่
4. ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องทาการขนย้ ายสินค้ า เข้ า-ออก ตามเวลา และประตูที่กาหนดเท่านัน้ เพื่อความปลอดภัยของสินค้ าที่
นามาจัดแสดง หากท่านประสงค์จะดาเนินการขนย้ ายในเวลาอื่น ไม่อยูใ่ นเวลาที่กาหนดจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั งานพิจารณาอนุมตั ิก่อน
5. เฉพาะบุคคลทีม่ ีบตั รอนุญาตต่างๆ ที่ทางผู้จดั งานกาหนดขึ ้นเท่านัน้ ที่จะได้ รับอนุญาตผ่าน เข้ า -ออกงาน จากเจ้ าหน้ าที่สารวัตรทหาร
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ และเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยทีเ่ ข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่
6. ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องรับผิดชอบในสิง่ ที่นามาจัดแสดงเอง และขอแนะนาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงสินค้ าทาประกันสินค้ าของ
ตนเองไว้ ระหว่างช่วงระยะเวลาแสดงสินค้ า
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B5. การติดตัง้ กล้ องวงจรปิ ด
ผู้จดั งานใคร่ ขอความร่ วมมือจากผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าที่ติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดภายในคูหาของท่านเอง จะต้ องแจ้ งกับฝ่ ายบริ การ
ด้ านการรักษาความปลอดภัยของทางผู้จดั งานก่อน เนื่องจากเป็ นมาตรการรักษาความปลอดภัยของการจัดงาน โดยปกติผ้ จู ดั งานจะไม่
อนุญาตให้ ใช้ บริ ษัทผู้รับเหมาบริ การด้ านการรักษาความปลอดภัยรายอื่น เพราะจะทาให้ เกิดผลกระทบต่อกล้ องวงจรปิ ดส่วนรวมที่ติดตัง้
อยูภ่ ายในงาน และต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย และทางผู้จดั งานได้ มีการให้ บริ การติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดภายในคูหาของท่านโดยฝ่ าย
บริ การด้ านการรักษาความปลอดภัยไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว

B6. การรักษาความสะอาด
1. ผู้รับเหมาก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ ามีหน้ าที่ดแู ลรักษาความสะอาดในบริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ างในระหว่างวันก่อสร้ าง และวัน
รื อ้ ถอน รวมถึงการนาขยะ หรื อวัสดุเหลือใช้ จากการก่อสร้ างออกนอกอาคารแสดงสินค้ าด้ วย หากผู้จดั งานตรวจพบจะดาเนินการปรับ
เป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับพนักงานรักษาความสะอาด จากเช็คค ้าประกันความเสียหายในการก่อสร้ างตามความเป็ นจริ ง
2. ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมแสดงสินค้ า ต้ องการจ้ างเจ้ าหน้ าที่ทาความสะอาดเพิ่มเติมสาหรับคูหาของตน โปรดกรอกแบบฟอร์ ม F16 แล้ ว
ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ผู้จดั งานรับผิดชอบการรักษาความสะอาดในพื ้นที่สว่ นรวม ทางเดินสาธารณะ ไม่รวมถึงภายในคูหาของผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ า

B7. พิธีการศุลกากร
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าติดต่อขอข้ อมูล และบริ การจากผู้ขนถ่ายสินค้ า (Freight Forwarder) ที่ได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการ
เนื่องจากเป็ นสินค้ าที่นาเข้ าชัว่ คราวโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแสดงสินค้ าเท่านัน้

B8. การถ่ ายภาพ และการบันทึกเทปโทรทัศน์
ไม่ อนุญาตให้ มีการถ่ ายรู ปหรื อถ่ ายวีดีโอในระหว่างงาน เว้ นเสียแต่ได้ รับอนุญาตจากผู้จดั งานและบุคคลดังกล่าวจะต้ องติดบัตร
PRESS ประจาตัวตลอดเวลาด้ วย

B9. การสูบบุหรี่
ไม่อนุญาตให้ มีการสูบบุหรี่ ภายในอาคารแสดงสินค้ า โดยเฉพาะในระหว่างการก่อสร้ าง และตกแต่งคูหา ทางผู้จัดงานได้ จัดให้ มี
บริ เวณที่อนุญาตให้ สบู บุหรี่ ตามจุดภายนอกอาคารเท่านัน้ ถ้ าหากมีการฝ่ าฝื นสูบบุหรี่ ภายในอาคาร กรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้ อตกลง / คาเตือนของเจ้ าหน้ าที่ ผู้จดั งานจาเป็ นต้ องมีมาตรการดาเนินการ ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 ตักเตือนด้ วยวาจา
ครัง้ ที่ 2 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและปรับเงินครัง้ ละ 20,000 บาท

B10. การแต่ งกาย
ผู้เข้ าชมงาน และผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าแต่งกายให้ สภุ าพ และเหมาะสม ไม่อนุญาตให้ สวมกางเกงขาสัน้ รองเท้ าแตะ เข้ ามา
ภายในงานแสดงสินค้ า ทางผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสมในการอนุญาตให้ เข้ าในบริ เวณงาน
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B11. เหตุสุดวิสัย
ผู้จดั งานจะไม่รับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายไม่วา่ กรณีใดๆ ต่อความเสียหายหรื อสูญเสียที่เกิดขึ ้นกับบุคคล ทรัพย์สนิ หรื อสิทธิ ประโยชน์
ประโยชน์ของผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ า อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ภัยธรรมชาติ การเกิดการจลาจล การโจรกรรม อัคคีภยั หรื อภัยต่างๆ ซึง่ ไม่อยู่
ในวิสยั ที่จะป้องกันได้ กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั นอกเหนือจากกฎระเบียบที่ระบุไว้ ในคูม่ ือนี ้ การตัดสินใจของผู้จัดงานถือเป็ นอันสิน้ สุด

B12. ข้ อควรระวัง
ห้ ามเปลีย่ นแปลงหรื อเคลือ่ นย้ ายสิง่ ก่อสร้ างทางโครงสร้ าง หรื อส่วนประดับตกแต่งภายในศูนย์แสดงสินค้ า เพราะเป็ นทรัพย์สนิ ที่มคี า่
และควรปฏิบตั ิงานด้ วยความระมัดระวัง ผู้ใดก่อความเสียหายต่อทรัพย์สนิ เหล่านี ้ โดยไม่ศกึ ษากฎระเบียบของผู้จดั งาน หรื อศูนย์แสดงสินค้ า
จะต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมด
้

B13. การสาธิตสินค้ าและการนาเสนอ
1. ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งเตือน แนะนาหรื อยกเลิกการสาธิตใดๆที่สร้ างความรบกวนให้ กบ
ั ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ ารายอื่น

ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั งานทราบล่วงหน้ าถึงการส่งเสริ มการขายใดๆที่มกี ารแข่งขันชิงรางวัล
2. ห้ ามใช้ เครื่ องขยายเสียงใดๆเพื่อเป็ นการหลีกเลีย่ งการรบกวน การใช้ ทีวีหรื อเครื่ องเล่นวิดิโอต้ องอยูภ
่ ายในระดับเสียงที่ยอมรับได้
3. ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจะต้ องไม่ทากิจกรรมที่ผ้ จู ดั งานเห็นว่าสร้ างความรบกวนและความราคาญให้ กบ
ั ผู้เข้ าชมงาน หรื อ
ผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ ารายอื่นภายในบริ เวณของงานแสดงสินค้ า
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C กฎระเบียบของศูนย์ แสดงสินค้ า
1. วัสดุอปุ กรณ์ที่จะใช้ ต้องมีความมัน่ คงแข็งแรง การก่อสร้ างต้ องคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นอันดับแรก
2. วัสดุที่ไวไฟ หรื อเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้ าง เช่น น ้ามันเชื ้อเพลิงต่างๆ ทินเนอร์ ให้ เก็บออกจากพื ้นที่หลังจากเลิกงานของทุกวัน
3. บริ ษัทหรื อหน่วยงานที่เข้ าปฏิบตั งิ านต้ องส่งแบบก่อสร้ างรวมถึงวัสดุที่จะใช้ เพื่อให้ ฝ่ายผู้จดั งานพิจารณาอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนเริ่ มดาเนินงาน ในกรณีที่การก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามแบบที่ได้ รับอนุมตั ิ ทางฝ่ ายผู้จดั งานมีสทิ ธิ์สงั่ ให้ หยุดการก่อสร้ างทันที
จนกว่าจะมีการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
4. ห้ ามตอกตะปู หรื อของแหลมยึดติดกับพื ้นผิว ผนัง หรื อส่วนอื่นๆ ของอาคารโดยเด็ดขาด
5. ห้ ามให้ มีการอ๊ อก เจียรโลหะ เชื่อมโลหะ หรื อเลือ่ ย ซึง่ อาจทาให้ เกิดประกายไฟภายในอาคารโดยเด็ดขาด
6. ห้ ามพ่นสีหรื อทาสีที่มีสว่ นผสมของทินเนอร์ หรื อสารไวไฟอื่นๆ ภายในและนอกอาคารโดยเด็ดขาด
7. ความเสียหาย หรื อสูญหายของสิง่ ของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ และวัสดุอปุ กรณ์ ซึง่ ผู้ปฏิบตั ิงานได้ นาเข้ ามาเก็บ หรื อใช้ งานภายในอาคารนัน้ ไม่
ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้จดั งานทังสิ
้ ้น
8. ห้ ามดึงลวดสลิง หรื อขึงเพื่อการค ้าในบริ เวณพื ้นที่ และโครงสร้ างอาคารโดยเด็ดขาด
9. ห้ ามใช้ ประตูทางด้ านหน้ าของอาคารเพื่อการขนถ่ายวัสดุ สินค้ า เครื่ องมืออุปกรณ์ใดๆ เป็ นอันขาด ให้ ใช้ เฉพาะประตูด้านหลังของ
อาคารที่ได้ กาหนดไว้ ให้ เท่านัน้
10. ห้ ามใช้ เทปกาวสองหน้ า กาว หรื อวัตถุใดๆ ทา หรื อติดบนผนัง และโครงสร้ างส่วนใดส่วนหนึง่ ของอาคารเพื่อติดแผ่นป้าย หรื อเพือ่
วัตถุประสงค์อื่นๆ โดยเด็ดขาด เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
11. ห้ ามติดตังวั
้ สดุบพุ ื ้นลงไปกับพื ้นโดยตรง ต้ องมีวสั ดุปพู ื ้นรองรับก่อน หากจาเป็ นต้ องใช้ เทปกาวสองหน้ าสาหรับพรมปูพื ้น ต้ องขอ
อนุญาตก่อนจึงดาเนินการได้ ภายหลังการรื อ้ ถอนพรมออกแล้ วต้ องขูดลอกเทปกาว และเช็ดถูรอยกาวที่เหนียวติดพื ้นออกให้ สะอาด
เหมือนเดิมทุกจุด
12. ผู้รับเหมาก่อสร้ างต้ องสัง่ จองเบรกเกอร์ เพื่อจ่ายกระแสไฟสาหรับการก่อสร้ าง เนื่องจากฝ่ ายอาคารไม่อนุญาตให้ ใช้ กระแสไฟพื ้นฐาน
(ปลัก๊ ริ มผนัง) เพื่อเอื ้อประโยน์การก่อสร้ างใดๆ
13. ต้ องมีไม้ อดั ขนาดความหนาอย่างน้ อย 15 มิลลิเมตร รองเต็มพื ้นที่วางเครื่ องจักร หรื อสินค้ า หากผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ านา
เครื่ องจักร หรื อสินค้ าที่หนักเกิน 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
14. บริ ษัท หรื อหน่วยงาน หรื อผู้รับเหมาทีเ่ ข้ าปฏิบตั งิ าน ต้ อ งติดบัตรเข้ า-ออกในพื ้นที่ตลอดเวลา และจะต้ องสวมเสื ้อของแต่ละบริษัท
มิฉะนันเจ้
้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยจะไม่อนุญาตให้ เข้ าพื ้นที่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด
15. รถเข็นล้ อเลือ่ น หรื ออุปกรณ์จกั รกลใดๆ ไม่อนุญาตให้ ลากผ่านบริเวณพื ้นที่ปผู ิวด้ วยหินอ่อน หินแกรนิต กระเบื ้องเคลือบ หรื อวัสดุอนื่ ๆ
ประเภทเดียวกันโดยเด็ดขาด ยกเว้ นได้ รับอนุญาตก่อนเท่านัน้ ซึง่ ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องปูรองพื ้น ปูแผ่นวัสดุ พรม ฯลฯ แล้ วจึงปูด้วยแผ่ น
ไม้ อดั ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ตลอดเส้ นทางการขนย้ าย
16. หากจาเป็ นต้ องใช้ รถยกในการขนถ่ายสินค้ าและถ่ายวัสดุอปุ กรณ์จากจุดขนถ่ายสินค้ าเพื่อเข้ าภายในพื ้นที่แสดงงาน อนุญาตให้ ใช้
รถยกที่มีขนาดน ้าหนักไม่เกิน 1 ตันเท่านัน้ หรื อกาหนดให้ น ้าหนักรถยกรวมน ้าหนักบรรทุกทังหมดแล้
้
วจะต้ องไม่เกิน 2.5 ตัน หาก
น ้าหนักรวมทังหมดเกิ
้
นกว่าที่กาหนดไว้ ข้างต้ นแต่ไม่เกิน 7 ตัน จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของอาคารโดยเคร่งครัด
17. วิศวกร หรื อช่างผู้ชานาญการเท่านันที
้ ่จะติดตังระบบไฟฟ้
้
าใดๆ และต้ องส่งแบบแปลนไฟฟ้าให้ ฝ่ายบริ หารอาคารพิจารณาอนุมตั ิก่อน
การติดตัง้
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18. ห้ ามนาวัสดุตลอดจนเครื่ องจักรที่มีน ้าหนักบรรทุกเกินความสามารถในการรับน ้าหนักบรรทุกของพื ้นโครงสร้ างเข้ าภายในอาคารโดย
เด็ดขาด ยกเว้ นจะได้ รับอนุญาตจากตัวแทนผู้มีอานาจของผู้ให้ บริ การก่อนเท่านัน้ ผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าต้ อ งยึดปฏิบัติตาม
รายละเอียดขันตอนและวิ
้
ธีการที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนดไว้ ทกุ ประการในการดาเนินการขนย้ ายและติดตังวั
้ สดุดงั กล่าวข้ างต้ น
19. ห้ ามวางสิง่ ของ และอุปกรณ์ใดๆ นอกพื ้นที่ที่ได้ กาหนดไว้ ให้ หรื อมิให้ กองวัสดุก่อสร้ าง และ/หรื อขวางทางเดิน และทางจราจรเป็ น อัน
ขาด โดยเฉพาะบริ เวณทางหนีไฟ และประตูทางเข้ า-ออกพื ้นที่
20. ห้ ามนอนพัก ทานอาหาร สูบบุหรี่ ในพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน ยกเว้ นในพื ้นที่ที่ได้ จดั เตรียมไว้ ให้ เท่านัน้
21. ห้ ามให้ ผ้ ใู ดนอนค้ างในพื ้นที่บริ เวณงานโดยเด็ดขาด
22. ห้ ามทะเลาะวิวาท หรื อพกพาอาวุธในพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน
23. ห้ ามนาสุรา ยาเสพติดเข้ ามาเสพ หรื อดื่มในพื ้นที่ของอาคารโดยเด็ดขาด
24. ห้ ามเปิ ดประตูห้อง ประตูอาคารโดยพลการ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ห้ ามเจ้ าหน้ าที่ หรื อคนงานออกนอกพื ้นที่ปฏิบตั ิงานตามที่ระบุ
ในใบคาขอ
25. ห้ ามบันทึกถ่ายภาพโดยกล้ อง หรื อเครื่ องถ่ายวีดีโอทังภายใน
้
และภายนอกบริ เวณพื ้นที่ของอาคารก่อนได้ รับอนุญาต
26. หลังจากเลิกงานของทุกวันแล้ ว กระแสไฟฟ้าทังหมดของพื
้
้นที่ปฏิบตั ิงานจะถูกปิ ดลงภายใน 30 นาที
27. ผู้ให้ บริ การจะเรี ยกเก็บค่าทาความสะอาดในพื ้นที่นนๆ
ั ้ กรณีที่ตรวจพบว่าไม่ได้ เก็บทาวามสะอาดพื ้นที่ให้ เรี ยบร้ อยหลังปฏิบตั ิงาน
เสร็ จในแต่ละวัน ดังนัน้ หลังจากปฏิบตั ิงานเสร็ จในแต่ละวันจะต้ องเก็บทาความสะอาดทุกครัง้
28. ก่อนออกจากพื ้นที่จดั งานทุกวัน ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าต้ องตรวจสอบเพื่อปิ ดอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชนิดที่นาเข้ าใช้ ในคูหาหลัง
จากเลิกงาน
29. ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากฝ่ ายจัดงานก่อน ในกรณีที่จาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องขยายเสียง และจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น
30. บริ ษัทหรื อหน่วยงานจะต้ องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้นและที่ตรวจพบโดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเต็มตามมูลค่าทุกประการ
31. ในการปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ เจ้ าหน้ าที่หรื อคนงานต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของอาคารและปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ และพนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารโดยเคร่งครัด
32. หากฝ่ ายปฏิบตั กิ ารจัดงานสืบทราบ หรื อตรวจสอบแน่ชดั ว่าบริ ษัท หรื อหน่วยงานทีเ่ ข้ าปฏิบตั งิ านก่อให้ เกิดความเสียหายใดๆ ต่อ
อาคาร หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ผู้รับผิดชอบควบคุม เจ้ าหน้ าที่พนักงาน พร้ อมชาระค่าซ่อมแซมให้ กลับคืนสูส่ ภาพเดิมและยินดี
ที่จะชาระค่าปรับสาหรับผู้ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบให้ กบั บริษัทฯ
33. ห้ ามนาสารกัมมันตภาพรังสี วัตถุระเบิด หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นๆ เข้ ามาภายในบริเวณพื ้นที่โดยเด็ดขาด
34. ห้ ามนาแก๊ สหุงต้ มเข้ ามาภายในบริ เวณพื ้นที่โดยเด็ดขาด
35. ภายในห้ องน ้าของอาคาร ห้ ามล้ างภาชนะทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์เครื่ องมือช่างโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดาเนินการปรับตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
36. ประตูหนีไฟโดยรอบอาคาร ห้ ามใช้ เป็ นทางเข้ า-ออก หรื อออกไปเพื่อทาภารกิจใดๆ เช่น สูบบุหรี่ ฯลฯ โดยเด็ดขาด ให้ ใช้ ในกรณีฉกุ เฉิน
เท่านัน้ หากตรวจพบจะดาเนินการปรับอย่างเคร่งครัด
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เส้ นทางการขนถ่ ายสินค้ าและการจัดทา Car Staging
1. ก่อนที่ทา่ นจะนารถขึ ้นมาบนจุดขนถ่ายสินค้ า (Loading) เพื่อขนถ่ายสินค้ าและอุปกรณ์ตา่ งๆ ขอให้ ทา่ นนารถมารับบัตร
คิวที่ลานจอดรถ Lake Side (P9) ก่อน บัตรคิวจะแยกสีตามอาคาร สีส้ม : อาคารชาเลนเจอร์ 1, สีฟา้ : อาคารชาเลนเจอร์ 2,
สีชมพู : อาคารชาเลนเจอร์ 3
2. พนักงานขับรถที่มารับบัตรคิวที่ ลานจอดรถ Lake Side (P9) ต้ องแจ้ งรายละเอียดกับ เจ้ าหน้ าที่ ว่าท่านอยูอ่ าคารใด ชื่อบริ ษัท
เลขที่คหู า รวมถึงชื่อและเบอร์ ที่ตดิ ต่อได้
3. เมื่อได้ รับบัตรคิวแล้ ว กรุณานาบัตรคิววางไว้ ที่หน้ ารถของท่าน และรอเจ้ าหน้ าที่เรี ยกคิว เมื่อถึงคิวของท่านขอให้ ขบั รถไป
ทีท่ างเข้ า Loading Challenger ตามแผนที่เพื่อผ่านขึ ้นไปบนจุดขนถ่ายสินค้ า (Loading) ของอาคารชาเลนเจอร์
4. เมื่อท่านมาถึงจุดขนถ่ายสินค้ า (Loading) บนอาคารชาเลนเจอร์ แล้ ว ขอให้ ทา่ นขับรถไปจอดบริ เวณจุดขนถ่ายสินค้ าให้
ตรงกับสีของบัตรที่ทา่ นได้ รับ (บริเวณจุดขนถ่ายสินค้ าจะมีปา้ ยระบุสี ขนาดใหญ่ตดิ ไว้ ) ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้ า มีดงั นี ้
4.1 รถไม่ เกินสี่ล้อกาหนดให้ ใช้ เวลาในการขนถ่ ายสินค้ าหรืออุปกรณ์ เป็ น เวลา 30 นาที หากเกินเวลาที่กาหนด
จะมีการเปรี ยบเทียบปรับชัว่ โมงละ 200 บาท
4.2 รถไม่ เกินสิบล้ อกาหนดให้ ใช้ เวลาในการขนถ่ ายสินค้ าหรืออุปกรณ์ เป็ น เวลา 40 นาที หากเกินเวลาที่กาหนด
จะมีการเปรี ยบเทียบปรับชัว่ โมงละ 200 บาท
4.3 รถสิบล้ อขึน้ ไป กาหนดให้ ใช้ เวลาในการขนถ่ ายสินค้ าหรืออุปกรณ์ เป็ น เวลา 50 นาที หากเกินเวลาที่กาหนด
จะมีการเปรี ยบเทียบปรับชัว่ โมงละ 200 บาท
5. เมื่อท่านนาสินค้ าลงจากรถเรียบร้ อยแล้ ว ขอให้ ทา่ นนารถไปจอดพักไว้ ที่ลานจอดรถ Lakeside (P9)
การขนถ่ ายสินค้ าวันแสดงงาน (Show day) ให้ ปฏิบัตดิ ังนี ้
1. ผู้ร่วมแสดงงานทุกท่าน จะต้ องนารถขึ ้นบริ เวณหลังอาคาร (Loading) ตามช่วงเวลาที่กาหนดให้ สามารถทาการเติมสินค้ า
(ผู้บริ หารการจัดงานจะเป็ นผู้กาหนดและจะแจ้ งให้ ทราบ)
2. เมื่อเติมสินค้ าแล้ วเสร็ จ ให้ นารถไปจอดที่ลานจอดตามข้ อกาหนดของผู้บริ หารการจัดงานที่ลาน Lakeside (P9)
การขนถ่ ายสินค้ าวันรือ้ ถอน (Tear down) ให้ ปฏิบตั ิดังนี ้
1. ผู้ร่วมแสดงงานทุกท่านต้ องนารถไปจอดที่ลานจอด Lakeside (P9)
2. ผู้ร่วมแสดงงานทุกท่าน ต้ องจัดเก็บอุปกรณ์/บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ าต่างๆ ให้ เรียบร้ อยภายในบูธ แล้ วจึงทาการเคลือ่ นย้ ายมายัง
ด้ านหลังอาคาร (Loading) โดยห้ ามวางกีดขวางเส้ นทางการ ขนย้ าย (ให้ วางในพื ้นที่ที่กาหนดไว้ หรื อบริ เวณส่วนบนสุดของช่อง
จอดรถ ให้ ชิดผนัง หรื อราวกันตกเท่านัน)
้
3. เมื่อเคลือ่ นย้ ายอุปกรณ์/บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ าต่างๆ มารวมไว้ ณ หลังอาคาร (Loading) ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ รปภ. บริ เวณหลังอาคาร
(Loading) เข้ าตรวจสอบ แล้ วเจ้ าหน้ าที่ รปภ.จะออกเอกสาร “ยืนยันของพร้ อม” ให้ ผ้ รู ่วมแสดงงาน
4. ให้ นา เอกสาร “ยืนยันของพร้ อม” แล้ ว ไปยังจุดอานวยการบริ เวณหลังอาคาร (Loading) แจ้ งทะเบียนรถต่อเจ้ าหน้ าที่รปภ. เพื่อ
ประสานงานไปยังเจ้ าหน้ าที่ ลานจอดรถ Lakeside (P9) ประกาศเรี ยกรถเข้ ามารับสินค้ า
5. เจ้ าหน้ าที่ รปภ. ณ ลานจอดรถ Lakeside (P9) ได้ รับแจ้ งทะเบียนแล้ ว จะประสานพนักงานขับรถมารับบัตรคิวตามสีของ
อาคาร และนารถขึ ้นรับสินค้ าตามจุดนันๆ
้
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D แผนผังการจัดงาน และแผนที่
แผนผังอาคารชาเลนเจอร์ 1-3
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แผนที่เส้ นทางไปศูนย์ แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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F แบบฟอร์ มตอบกลับ
แบบฟอร์ ม

รายละเอียด

ตอบกลับ

กาหนดส่ ง หน้ าที่

เงื่อนไข

F2

คูหาพิเศษ

XCON

8 ส.ค. 2565

53

ส่งกลับ

F2.1

เช็คค ้าประกันพื ้นที่

XCON

15 ส.ค. 2565

55

ส่งกลับ

F3 - F3.3

คูหามาตรฐาน

XCON

1 ส.ค. 2565

56

ส่งกลับ

F4 - F4.3

บริ การเฟอร์ นิเจอร์

XCON

1 ส.ค. 2565

61

บริ การเพิ่มเติม

MEE

1 ส.ค. 2565

67

บริ การเพิ่มเติม

F5

บริ การกระแสไฟฟ้า และแสงสว่าง สาหรับ
คูหามาตรฐาน

F5.1 - F5.4

บริ การกระแสไฟฟ้า และแสงสว่าง

MEE

1 ส.ค. 2565

68

บริ การเพิ่มเติม

F6

บริ การให้ เช่าโสตทัศนูปกรณ์

MEE

1 ส.ค. 2565

73

บริ การเพิ่มเติม

BRINKS

1 ก.ย. 2565

74

บริ การเพิ่มเติม

FERRARI

1 ก.ย. 2565

79

บริ การเพิ่มเติม

MALCA-AMIT

31 ส.ค. 2565

84

บริ การเพิ่มเติม

CHUBB

19 ส.ค. 2565

89

บริ การเพิ่มเติม

ธ.กรุงเทพ

30 ส.ค. 2565

90

บริ การเพิ่มเติม

ธ.กรุงศรี ฯ

24 ส.ค. 2565

91

บริ การเพิ่มเติม

F9 - F9.4
F10 – F10.4

บริ การขนส่งสินค้ ามีคา่

F11 – F11.4
F12
F13
F14

บริ การให้ เช่าตู้นิรภัย
บริ การเครื่ องอนุมตั ิบตั รเครดิต

F15 – F15.2

บริ การอินเตอร์ เน็ต และติดตังสายโทรศั
้
พท์

IMPACT

17 ส.ค. 2565

92

บริ การเพิ่มเติม

F16

บริ การรักษาความสะอาดภายในคูหา

IMPACT

19 ส.ค. 2565

95

บริ การเพิ่มเติม

DITP

8 ส.ค. 2565

96

ส่งกลับ

DITP

15 ส.ค. 2565

97

บริ การเพิ่มเติม

F17
F18

การขอหนังสือรับรองการจัดงาน
(ผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ าจากต่างประเทศ)
การขอนาสินค้ าออกก่อนเวลาในวันสุดท้ าย

หมายเหตุ : สาหรับผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าที่เลือกรูปแบบคูหามาตรฐานจากฝ่ ายบริการคูหามาตรฐานของผู้จดั งาน (แบบฟอร์ ม F3,
F3.1, F3.2 และ F3.3) จะไม่รวมบริ การกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์สอ่ งสว่าง ผู้เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจาเป็ นต้ องสัง่ ซื อ้ บริ การกระแสไฟฟ้า
และอุปกรณ์สอ่ งสว่างจากฝ่ ายบริ การด้ านไฟฟ้าของผู้จดั งานให้ เหมาะสมกับรูปแบบคูหาของท่าน (กรุณากรอกแบบฟอร์ ม F5)

23

Dear Exhibitors,
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce would like to welcome you to
The 67th Bangkok Gems and Jewelry Fair.
This exhibitor’s manual is provided with the purpose to assist your company in preparing for your
participation in Bangkok Gems and Jewelry Fair 2022.
Please read this manual carefully and thoroughly to ensure that all relevant matters are being
processed properly in order to make your participation in this event a memorable one. Please note that all
forms must be returned to the concerned offices within the deadline.
Should you have any queries or need further assistance, please contact the responsible person
whose name and contact numbers are provided in this manual.
Thank you for your kind co-operation.

Department of International Trade Promotion
Ministry of Commerce, Thailand
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A. General Information
A1. Fair Name
The 67th Bangkok Gems and Jewelry Fair
Theme: Asia’s Leading Gems & Jewelry Trade Fair
A2. Organizer
Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce
Address: 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand
Tel: +66 (2) 507 8392-3
Fax: +66 (2) 547 4283
Email: gems.ditp@gmail.com
Website: www.bkkgems.com
A3. Venue
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Address: 88 Popular Road, Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, Thailand
Tel: +66 (0) 2833 4455
E - mail: info@impact.co.th
Fax:+66 (0) 2833 4456
Website: www.impact.co.th

A4. Fair Duration

Trade Days:

7 – 9 September 2022

at 10.00 - 18.00 hrs.

Public Days:

10 September 2022

at 10.00 - 18.00 hrs.

Public Days

11 September 2022

at 10.00 - 17.00 hrs.
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A5. Products Categories and Exhibition Hall
 Challenger 1 - Equipment & Tools
- International Exhibitors, Pavilions
- Silver Jewelry
- Jewelry Parts
- Business Matching

- Machinery
- Costume & Fashion Jewelry
- Display and Packaging
- Synthetic

 Challenger 2 - Silver Jewelry
- Gold Jewelry
- Business Matching
- Barter

- Fine Jewelry
- Diamonds
- Pearls

 Challenger 3 - Gemstones
- Institute

- Exclusive Lounge

A6. Visitors Admission
For on-site registration, visitors have to follow registration procedure with free of charge as below.
Pre-registration: Visitors have to take a photo and show passport (Oversea visitor) or ID card (Local visitor) at
security check-in counter and show confirmation email as the reference upon admission to the fair at preregistration counter for receiving the badge and lanyard.
Walk-in registration: Visitors have to complete registration form and take a photo and show passport
(Oversea visitor) or ID card (Local visitor) at security check-in counter, then submit registration form as the
reference upon admission to the fair at walk-in registration counter for receiving the badge and lanyard.
Remarks:
1. Person under 10 years of age is not allowed into the exhibition hall.
2. Business attire or smart casual are appropriately to the fair (Shorts, sandals, slippers are not allowed
in the exhibition hall).
3. Original passport must be shown for foreigners, and original ID card must be shown for Thai.
4. Unauthorized photo or video shooting in the venue is prohibited.
5. Smoking in the fairground is prohibited.
6. All weapons are prohibited.
7. Pet is not allowed into the exhibition hall.
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A7. Exhibitor Badges
Exhibitors Badges will be only issued to Exhibitors and Exhibitors staff during the day of
construction, show day and removal. Exhibitors without exhibitor badges will not be allowed to access the
exhibition hall. Exhibitors who pay full amount of booth shall get the right to receive the exhibitor badges.
 And please print confirmation form to receive the badges by yourself at the lobby area of Challenger
2 on 5 – 6 September 2022 at 10.00 – 18.00 hrs.
 The exhibitor badge is valid from construction period until dismantling period.
 Exhibitors must wear the exhibitor badges at all time in the exhibition hall for security reasons.
A8. Contractor Badges
● Exhibitors who will build their own stands or appoint other contractor must submit Form F2 and F2.1
(Performance Bond) to XCON Co., Ltd. in order to be approved. The organizer reserves the right to provide the
badge to your contractor if your booth design has not been approved.
● Contractor badge will be issued when the performance bond is submitted. Please advise the number
of badge required in advance.
● In case the contractor is required to access the exhibition area on the show day in order to repair and
inspect the booth, or prepare to move out on the last day of the fair before 19.00 hrs, please contact operation
officer prior to the accession for receiving Standby Badge on 6 September 2022 from 09.00 – 20.00 hrs. only at
the room C6 according to the fair’s security procedures. All contractors and their staff are required to have badge
in the exhibition hall.
 The contractor badge is valid only on the construction period (3 – 6 September 2022) and
dismantling period (11 September 2022, from 19.00 hrs. onwards), it cannot be used during the
exhibition period (7-11 September 2022).
A9. Hall Specification
Hall

Floor Loading

Ceiling Height

Floor Type

Loading Door’s Size

Challenger 1-3

2000 kg./sq.m.

16 M.

Concrete

5 x 5 M.(W*H)
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A10. Import Duty Exemption Procedure and Guideline
If you are a foreign exhibitor wishing to import products/exhibits to Thailand and enjoy the duty free
privilege, you or your designated freight forwarder need two letters of confirmation from the organizer to
show the Customs clearance officer. Please fill in Form F17 and send in advance 20 days of your requested
date.
A11. Import Duty and VAT for products imported without customs privileges
Thanks to the Royal Thai Government’s cabinet resolution and the government’s strong commitment
to supporting the gems and jewelry industry, the import duty of all gems and Jewelry (HS Code 71) has been
lifted, effective as of August 8, 2022. Importers of such products can now enjoy 0% duty-free status all year
round. Beads, synthetic pearls, precious stones or semi-precious stones (HS Code 7018.10.00) also enjoy
similar duty free rate. The regular 7% Value Added Tax still applies.
Import Duty (7% VAT)

Duty

Amber Beads
Loose Gemstones, Opals, Diamonds

0%
0%

Unsorted, Loose Pearls, Temporary Stranded Pearls

0%

Sorted or Half or Full Drilled Loose Pearls

0%

Jewelry, Stone Beads

0%

Jewelry Parts

0%

Wristwatches

5%

Gold and Silver Jewelry
Fashion Jewelry

0%
0%

REMARKS: Despite the duty privilege, BGJF exhibitors are still required to perform customs procedures.
Please ensure all hand carry exhibits go through RED CHANNEL only. DITP strongly advises international
exhibitors to fill out F17 form and contact their designated freight forwarders to provide clearance services.
Products without custom privileges must pay VAT (of 7%) upon arrival. Violation to custom laws and
regulations shall be investigated and prosecuted.
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A12. Standard Booth
Exhibitors who reserve raw space, but would like to use Standard Booth and Electrical Service must
fill in Form F3, F3.1, F3.2, F3.3 depend upon your choice for Standard Booth and Form F5, F5.1, F5.2, F5.3,
F5.4 for Electrical Service, as well as directly pay to the official contractor by the prescribed time. After
deadline, exhibitors have to contact the official contractor for ordering and pay the extra charges to them
directly.
Remarks: The cost you have paid to the organizer is for raw space only. Exhibitors must pay for the
additional cost of standard booth rental to the official contractor by themselves.
A13. Official Contractor Information
Official Contractor
Standard Booth
XCON CO.,LTD.
36 Soi Inthamara (Vibhavadee-Rangsit 6),
Vibhavadee-Rangsit Road,Ratchadaphisek,
Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
Tel: +66 2275 5312-3
Fax: +66 2277 6075
Contact : Miss Rachata Kliangkaeo ext. 203
Email : rachata@xcon.co.th
Contact : Mr. Jirapat Pobkaew ext. 201
Email : jirapat@xcon.co.th
Diamond Pavilion
Contact : Ms. Busaba Udomsirikul ext. 202
Email : bkkgems.std@gmail.com
Special Design for Approval / On site Operation
Tel : +66 82 512 4875, +66 93 420 6527
Contact : Mr. Chansorn Nearmrin
Ms. Sirithorn Sakuldith
Email : bkkgems-design@xcon.co.th

Power Supply
MANAGEMENT EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD.

97/8 Moo.4 Buengkhamproi Sub - District.
Lumlukka District. Pathumthani Province 12150
Tel: +66 2054 2471-2, +66 91 761 0838
Fax: +66 2053 9525
Email: bkkgems.ele@gmail.com
Safe Box Rental Service
CHUBB (THAILAND) LTD.
5, 5th Floor, Dr. Gerhard Link Building,
Krungthep Kreetha Road, Huamark, Bangkapi,
Bangkok 10240
Tel : +66 2495 8888
Mobile : +66 64 302 0803
Contact Person : Ms.Arthitaya Pathumthong
Email : arthitaya.pathumthong@chubb.co.th
Website : www.chubb.co.th
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Official Freight Forwarder (Precious Cargo
BRINK’S SECURITY (THAILAND) LTD.
th

47 Fl. Jewelry Trade Center Bldg.
919/586-591 Silom Rd., Bangrak,
Bangkok 10500
Tel: +66 2630 0661
Fax: +66 2630 0660
Email : import.thailand@brinksglobal.com
sales.thailand@brinksglobal.com
bkkshow.thailand@brinksglobal.co
Website: www.brinks.co.th

MALCA-AMIT SECURED TRANSPORT (THAILAND) LTD.
5th Fl. Jewelry Trade Center Bldg.
919/6 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel :
+66 2267 4400 to 11
Fax :
+66 2630 2821, 630 1350
Email : sales.bkk@malca-amit.com
Website : www.malca-amit.com

FERRARI LOGISTICS ASIA (THAILAND) CO., LTD.
16th Fl. Gems Tower Bldg.1249/146 Charoenkrung
Rd., SuriyawongseBangrak, Bangkok 10500
Tel : +66 2267 4755 - 8
Mobile : +66 81 826 9891
Fax : +66 2267 4759
E-mail : sales.bkk@ferrarigroup.net
import.bkk@ferrarigroup.net
supachai.r@ferrarigroup.net
Website : www.ferrarigroup.net
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A14. Schedules of Construction and Dismantling

Construction Period 3 - 6 September 2022
DATE
3 September 2022

TIME

THE PERSON CONCERNED

08.00 – 24.00 hrs.

Official Contractor

18.00 – 24.00 hrs.

4 - 6 September 2022

08.00 – 24.00 hrs.

6 September 2022

09.00 – 21.00 hrs.

Unofficial Contractor
All Exhibitors

All Exhibitors must complete the booth construction on 6 September 2022 at 21.00 hrs. It is strictly
prohibited to construct/decorate after the mentioned time, as the organizer is required to clean all
exhibitions areas.

Exhibition Period / Start-End Schedule 7 – 11 September 2022
DATE

TIME

REMARKS

7 - 10 September 2022

10.00 – 18.00 hrs.

11 September 2022

10.00 – 17.00 hrs.

Any trolley is not allowed in the
exhibition hall during Show time

Note:
1) The trolleys are allowed for loading at the back door of building one hour before the opening and
closing exhibition in each day. After completion of loading, the trolleys must be removed from the
area immediately.
You can park your car in the area provided by the organizer.
2) Exhibitors are allowed to access into the hall 2 hours before Show Time and stay 1 hour after
closing time. Only loading door at the back of the hall will be applied before and after Show Time.
3) Exhibitor must wear their badge all time during stay in the exhibition hall.
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Dismantling Period 11 – 12 September 2022
Date

11 September 2022

Time

The Person Concerned

17.00 hrs.

- Exhibition closes.

19.00 hrs.

- Switch off electricity

17.00 – 19.00 hrs.

- Move Out of Hand Carry
- Official Stand Contractor / Exhibitors (Raw
space) / Unofficial Stand Contractor
- Official Stand Contractor / Exhibitors (Raw
space) / Unofficial Stand Contractor

19.00 – 24.00 hrs.
12 September 2022

08.00 – 18.00 hrs.

1) It is prohibited to dismantle the stand and construction before 19.00 hrs. on 11 September 2022.
In order to facilitate the security of properties, all back door sides will be opened to remove the
construction equipment from 19.00 hrs. onwards.
2) All exhibitors must move out their items at the last show day (11 September 2022). The construction and
decoration parts will be dismantled on 11 September 2022 from 19.00 hrs. onwards till midnight and 12
September 2022 at 08.00 hrs. till 18.00 hrs. In case of demolition after specified time, exhibitor will be
charged of THB.100,000/Company/Hour.
3) The organizer will not be responsible for any damage to the exhibit/decoration that remains in the hall.
A15. Services and Facilities
Services
Registration
Information Counter
Electricity Service
Standard Booth Service
Press Center
Business Center
Business Matching
Exclusive Lounge

Location
Lobby of Challenger 2
Lobby of Challenger 1-3
At the back side in Challenger 2
At the back side in Challenger 2
Business Center Room No.1-2
Lobby of Challenger 1
Challenger 2
Challenger 3
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B. Rules & Regulations
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B12. Warning
B13. Demonstration and Presentation
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B. Rules & Regulations
B1. Regulations for Exhibition
B1.1 Participation Rights and Allocation of Exhibition Spaces
1. The organizer shall allocate the exhibition space in any manner as they deem fit but will take into
account such factors following the order of application and payment received, number of booths,
and the nature of exhibits, etc.
2. Exhibition space is licensed to the exhibitor only. The exhibitor must not sub-license the exhibition
space allocated, either wholly or in part, to others.
3. Products or services excluded in the application document cannot be exhibited. The organizer has
the right to remove non-approved exhibits at the cost of the exhibitor.
4. Exhibitors can only sell their products and distribute brochure or leaflet within their own stands.
5. It is prohibited to do any retail sales during trade days.
6. Exhibitors must assign at least one personnel to attend to the stand at all times.
7. Personnel attending the booth must be able to communicate with foreign buyers for negotiation
purposes. (Please provide at least one English speaking personnel to attend at the booth).
8. In case that your display of stand decoration is an inflammable object e.g. incense, candles or paper
that can catch fire easily, you must take the full caution and responsibility before you leave your
stand every day.
B1.2 Regulations for Exhibition
1. Public relation during the show day
Exhibitor can put posters, signs, stickers in their own booth or on the advertising spaces provided by
the organizer only, it is not allowed to distribute invitation card, leaflet at the entrance-exit and
walkway.
2. Message Announcement
The organizer reserves the right to use public announcements only, personal announcement is
prohibited in order not to distract the concentration in business negotiation
3. Presentation, Test and Demonstration
Exhibitors must not engage in any activities that create the disturbance to visitors or other exhibitors.
If there are complaints from exhibitors such as a use of microphone, advertising or making noise for
selling products, the organizer reserves the right to reduce a volume level or stop those activities
instantly.
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4. Exhibitions
4.1 Exhibitors must clearly display the company name (the same as the name given in Application)
and booth number on the fascia.
4.2 The exhibited products must be matched with the type of product as given in the Application.
And the goods sold must be good quality.
4.3 Exhibitors must open booths for exhibitions throughout the exhibition period. The booth must be
opened-closed at the prescribed time and staff must be prepared to stand by at the booth
during the fair. The booth staff must prepare the goods completely at least 30 minutes before the
show opens and leave from the exhibition hall within 60 minutes after the show ends in each day.
4.4 Exhibitors are not allowed to move in and out the goods during the show unless specifically
authorized by the organizer, by prior notice for consideration as deemed appropriate.
4.5 It is strictly prohibited to place any goods or items outside allocated space or at the central
walkway.
4.6 Exhibitors are required to issue tax invoice for retail buyers all the time in accordance with the
regulations of Revenue Department on the retail day.
4.7 It is prohibited to shuffle the booth without prior approval from the organizer, or sub-lease the
allocated booth to another.
4.8 In case of any damages, Exhibitors must be responsible for the actions of their staff or
representative.
5. Hazardous Goods
5.1 All kinds of explosive and all flammable substances are not allowed in the exhibition hall.
5.2 Radioactive material is not allowed in the exhibition hall.
B2. Stand Construction and Decoration
Exhibitors may choose to use a standard booth package or build their own stands or use other
contractor companies to build their stand. Nevertheless, all exhibitors must comply with the regulations of
stand construction and decoration below.
1. Using Standard Booth
1.1 Exhibitors who already paid for standard booths must contact Official Contractor for any
arrangement concerning their booths.
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1.2 Exhibitors who reserve only raw space, and would like to use Standard Booth must fill in
Form F3 – F3.3 and send to the official contractor by 1 August 2022. After deadline, exhibitors have to
contact the official contractor for the order and pay the extra charges.
1.3 Regulations concerning the use of standard booth include:
 It is prohibited to alter, paint, nail, or screw any part of the booth’s panels. Otherwise,
exhibitors must be responsible for the charges and damages occurred.
 Exhibitors have to inspect the quality of stand, decorative equipment, furniture and electrical
equipment before. If there are any defect or missing parts, please inform the contractor for correcting/
changing, otherwise, it is the exhibitors’ own responsibility in case of any damage of their exhibits/products.
If any exhibitor would like to change position or any electrical equipment in the standard booth, please fill in
Form F5.3 and return to MANAGEMENT EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD. in advance. Otherwise, there will
be a surcharge of THB 200 for each electrical equipment relocation. It is not permitted to change the position
of any electrical equipment without informing the official electrical supplier.
 If exhibitors would not like to obtain any item in the standard booth package, they must
apprehend that the cost of the package will not change and there will be no compensation by other
equipment.
2. Special Stand Construction (Exhibitor's own construction)
Exhibitors who apply for raw space only may hire the official contractor or other contractors to build a
special stand. In any case, they must comply with the following regulations.
2.1 Fill in Form F2 and return it with detailed drawings of plan, elevations, section, perspective and
electrical plan with its dimensions, width, length, height of the stand including materials used to XCON Co.,
Ltd. at bkkgems-design@xcon.co.th for approval within 8 August 2022. In case the exhibitor’s stand layout
has been approved, XCON will confirm by e-mail. If the construction design is incomplete or incorrect
according to the condition, exhibitors/ contractors are required to modify and resend for approval within 3
days from the receiving date of modification. Any exhibitors/ contractors who fail to send the construction
layout within specified time or the layout has not been yet approved shall be not strictly allowed to the
construction. For Special design booth, fascia and booth number have to be placed clearly.
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2.2 It is prohibited to build more than one floor level stand. The restriction of booth height is 4 meters
and not lower than 2.5 meters. If your booth design is higher than 2.5 meters (Standard Booth’s Height), it
has to be decorated both sides nicely, also do not allow neither sticker nor logo to install at the space which
is attached to neighbor stand. We recommend the color of wall should be white or black only.
2.3 Special design with aluminum standard system, the design must be different from the standard
booth of the fair in terms of beautification and decoration i.e. the booth should have a tower or any special
decoration more than the normal standard stand. Not allowed to use fascia name similar to the standard
stand, fascia name must at least be 1 meter high.
2.4 For construction of special design and standard booth, company name and booth number must
be placed clearly. In case the exhibitors need to use the product brand on fascia, it must be followed by the
company name registered with DITP, for example CX by XCON Co., Ltd. (CX is a brand name, XCON is the
company name registered with DITP).
2.5 In the event that a contractor constructs a booth for many exhibitors, the construction of each
booth must be distinctive and have a completely different structures.
2.6 Each booth must have its own panels. It is not permitted to use the neighbor’s panels. If any
panel is higher than the one behind, acceptable decoration or material must cover the back of that panel.
2.7 Organizer reserves the right to ask for improving the additional decoration which is untidy, unsafe
and inconsistent with the fair concept. In case the neighbor’s stand is hidden by exhibitor’s stand structure
or exhibitor’s panel which is not in a good image and has an effect on the fair image, exhibitor must improve
immediately without prior notice.
2.8 The organizer will mark the space for stand construction. Any questions concerning your space
please contact the official contractor directly.
2.9 All contractors must pay performance bond after the design has been approved by filling in Form
F2.1 with the cashier cheque paid to XCON Co.,Ltd within 15 August 2022. Cashier cheque will be returned
within 15 days after the end of exhibition provided that no damage is found on asset and property area.
2.10There will not be any electrical setting or electric power in raw space order, exhibitors must
place an order directly with Official Electrical Supplier by filling in Form F5 - 5.4 and return to MANAGEMENT
EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD. within 1 August 2022.
2.11 All booths must be carpeted or laid with some form of flooring. In case the organizer find out
any contractors do not use an easy-to-clean tape specifically for laying carpet, the fee must be charged
according to Impact evaluated cost. Performance bond will be deducted accordingly.
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2.12 Before moving in any furniture or parts of booths, exhibitors/contractors must put some covering
on the moving pathways to prevent any damage to the exhibition floor. Also, exhibitors must be responsible
for any misconduct of their contractors and compensate for any damage caused by them.
2.13 It is not permitted to place construction items against walkway. Exhibitor/ contractor has to
clear the debris and dispose outside exhibition building.
2.14 It is not permitted to use any wire to secure booth structures to the floor or walls of the exhibition
hall.
2.15 It’s not permitted to place advertisement material or any materials outside allocated space.
2.16 It’s not permitted to hang any materials with wire, or fire extinguisher.
2.17 Color-Spray, Paint, Electrical equipment or any equipment which will cause a spark within
exhibition building is absolutely prohibited.
2.18 If exhibitor’s stand is located over the fire hose, exhibitor should make a symbol to show the fire
host there.
B3. Electrical Supplies and Lighting
The organizer will provide general lighting in the exhibition hall during show time only. MANAGEMENT
EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD. is the official electrical supplier who is in charge of every electrical
installation. Exhibitors are not permitted to perform any electrical connection to the main power supply of the
exhibition hall without consulting the official electrical contractor. If exhibitors require 24 hours electrical
supply or additional electrical equipment, Form F5 – 5.4 must be filled and sent directly to MANAGEMENT
EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD. by 1 August 2022. Electrical supply will be available about 30 minutes
before and after the show time. MANAGEMENT EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD. will be responsible for the
electrical service system as the following details:
1. General Service
1.1. There are 2 main power supply circuits “Lighting Power Circuit” and “Exhibit Power Circuit”
1.2. Single phase AC 220 V/50 Hz, and three phase with neutral AC 380 V/50 Hz with a fluctuation of
approximately 8 %. Exhibitor whose equipment is particularly sensitive should arrange for stabilizers.
1.3. Electrical power such as single phase 110 V 50 Hz or three phases 220 V/50 Hz will be specially
arranged if requested on Exposition Technology staff.
1.4. All electrical motors must have independent protection against excessive current surges. The
following starter system should therefore be used
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1.4.1.1. Direct online – not over 5 Hp
1.4.1.2. Star–deltas – 5 to 25 Hp
1.4.1.3. Auto transformers – above 25 Hp
2. Standard Booth Service
2.1. Electrical system in each standard booth type is identified in Form 5
2.2. Exhibitor can request for a service form and use for order the electrical system by following:
2.2.1. Section A: Electrical Equipment Service
2.2.2. Section B: Breakers for lighting and (including power consumption)
2.2.3. Section C: Equipment Connecting
2.2.4. Section D: Breakers for exhibits (not for lighting and including power consumption)
2.3. For additional service, exhibitor has to specify the position of lighting on the floor plan. Please
read all the information at the form.
2.4. Contractor reserves the right to disconnect the electrical supply to any installations by
MANAGEMENT EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD. which, in the opinion of the electrical contractor, are
dangerous or likely to cause annoyance to others.
2.6. Power supplies to stands will be switched off at the source 30 minutes after the exhibition closes
and 60 minutes after the end of the exhibition on the last show day except the 24 hrs. service only.
2.7. Any illegal connections/adapters will be disconnected without notice. This includes multi-outlet
adapters. Extensions from the socket point are strictly prohibited.
3. Special Booth Service
3.1. Exhibitor who apply for “Space Only” specially designed stands should submit their electrical
order together with their layout plan before the deadline. At each site, an inspection will be carried out before
turning on the power supply.
3.2. Exhibitors must submit the names of the electrical engineers, technicians, and electricians who
carry out their electrical installations or set up their exhibits in order for them to be authorized by
MANAGEMENT EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD. Exhibitors should submit an electrical power supplies form
to MANAGEMENT EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD. Payment should be paid before due date. For safety,
exhibitors are not allowed to input any equipment and electrical installation to the main terminal. In case of
any illegal connection, the contractor reserves the right to disconnect the electrical supply.
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3.3. Exhibitors or their contractors who wish to bring in special lights to be used in their stands
should receive prior approval from the organizer before the deadline. Applicants should submit the following
requirements when applying:
3.3.1. Contractor Name.
3.3.2. Names and identity card/passport number of the attending electrical personnel.
3.3.3. Specifications and rating in watts/unit of the light fitting.
3.3.4. Layout line drawings of the electrical installations.
3.3.5. Order form.
3.4. Approved electricians can collect their personal entry working passes during the official moving
in period from the organizers show management office in the exhibition hall.
3.5. A proper power input terminal should be installed by exhibitors or their contractors before the
official electrical contractor can connect the electrical supply line. Once the installation is inspected by
MANAGEMENT EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD. the power will be turned on.
3.6. All socket points should be ordered from MANAGEMENT EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD.
otherwise no socket points are allowed in the exhibitor’s booths/stands.
3.7. Exhibitor who orders the electrical power supply provides service in the order of arrival.
3.8. Any illegal connections/adapters will be disconnected without notice. This includes multi-outlet
adapters extensions from the socket point are strictly prohibited.
3.9. No flashing lights will be permitted, unless they form as integral part of exhibit. Sequence-lit
displays may be used.
3.10. MANAGEMENT EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD. reserves the rights to disconnect the
electrical supply to any installations that are dangerous or likely to cause annoyance to others.
3.11. All electrical power supplies must be installed by the following safety and regulations, without
exception. Electrical inspector will be disconnecting power supply immediately in case of rule violation. The
company will be fine following the rule and regulation.
B4. Security Service
1. The organizer will provide security round the clock in the exhibition hall, entrances/exits, and
general area of the fair. The security has the right to enter in each exhibitor booth in order to check and
survey all area in the exhibition hall.
2. During the construction and dismantling periods, the entrances/exits will be at the back of the
exhibition hall only.
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3. The organizer will allow only authorized personnel with proper I.D., e.g. exhibitor/contractor badges, to
have access to the exhibition hall.
4. The organizer suggests exhibitor to do insurance for high value product and well keep your
belongings in your booth during exhibition. In case of any lost, the organizer will not be responsible for any
lost or damages.
5. Valuable items are not allowed to leave in the exhibition hall during closing time. Official freight
forwarder has been suggested to deliver all valuable items every Show Days.
6. It is prohibited to bring explosives, dangerous materials, weapons, or gas tanks to the exhibition
hall.
B5. CCTV Service
CCTV Service are appointed officially. The Organizer advised all exhibitors to apply services with the
official contractor only. In case exhibitor would like to use your own, the organizer must be informed in
advance with written notice while exhibitor has to ensure that your CCTV will not be disturbed the security
system of the Fair.
B6. Booth Cleaning Service
1. The fair organizer will be responsible for the general cleaning of the exhibition hall and gangways
only.
2. Exhibitors must clean their booths and put their rubbish in front of their booths after show time
daily to be picked up by cleaners.
3. If exhibitors would like to hire cleaners to their booths, please fill in Form 16 and directly return it to
IMPACT by specified time.
B7. Custom Clearance
Exhibitor should contact official freight forwarder in advance in case of importing exhibit item. Since
they can assist with their professional and give suggestion in the right procedure.
B8. Photo/Video Shooting
No photo or video is allowed at the venue unless authorized by the organizer. Authorized persons
must wear PRESS badges at all times.
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B9. Smoking
Smoking in the exhibition hall is not allowed at all times. The smoking area will be provided outside
the exhibition hall. The violation of smoking in the exhibition hall or breaking the regulations, organizer shall
take action as follows : the 1st time, will be given the verbal warning; the 2nd time, will be given the written
warning and fined 20,000 baht each.

B10. Dress Code Guidelines
Business attire should be suitable for both exhibitor and visitor. Shorts pant and sandal are not
allowed into the Fair. The Organizer reserves the right to deny anyone to access into the Fair.
B11. Unforeseen Occurrences
In the event of any unforeseen occurrence in these rules and regulations, the decision of the
organizer would take as final.
B12. Warning
It is prohibited to change or move the construction structures or decorations in the exhibition hall as
they are the value assets which we should be careful, anyone who causes damaged to those assets shall be
responsible for all damages.
B13. Demonstration and Presentation
1. The organizer reserves the right to warn, advice or cancel any demonstration that disturbs other
exhibitors. Exhibitors must inform the organizer in advance of any sales promotion that includes competition
with prizes.
2. To avoid disturbance, the use of any sound amplifier is prohibited. The use of TV or VCR must be
under an acceptable sound level.
3. No activities which in the opinion of the organizer cause a nuisance or annoyance to visitors or
other exhibitors, shall be conducted by exhibitors within the vicinity of the fair.
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C. Rule & Regulations of Fair Venue (IMPACT)

Rule & Regulations of Fair Venue (IMPACT)
1. Prior to commencing on any construction, decoration or adjustment of the exhibit site, exhibitor is
required to complete an admission form and submit to the Events Department at least one day in advance
during office hours between 8 am and 6 pm. The Management reserves the rights to deny any access to the
exhibit site without advanced written permission.
2. Exhibitor is required to submit exhibit booth layout plan and materials to be used to the Events
Department for an issuance of the written permission. Booth setting up and decoration must strictly comply
with the approved layout plan.
3. All construction works must be carried out with utmost safety measures. All materials to be used
must comply with international standards.
4. Any construction remnants or flammable materials such as thinner and fuels must be cleared away
from the working site on a daily basis.
5. Working equipment and materials are not allowed to be kept, stored or laid over outside of the
designated area and must be kept away at all time from passageway, fire exits and main entrances.
6. Knock the nail or sharp on the surface, wall or any of the buildings are strictly prohibited.
7. Usage of glue, double-sided masking tape or similar materials for advertisement purpose is not
allowed on all parts of the building. The Management only authorizes an exception on a case-by case basis
in which an advanced written permission must be obtained.
8. Usage of sustaining wire or rope to hold on between the working site and the building’s structure is
not allowed.
9. Welding of metal or similar works that may cause sparks are strictly prohibited in the exhibition
halls.
10. Usage of paints with thinner or flammable substances to spray or paint is strictly prohibited on all
parts of the building.
11. Floor furnishing directly to the floor without the use of floorboard is not allowed. Exhibitors are
required to seek advance written permission if usage of double-sided masking tape is necessary. After
booth dismantled, exhibitors will be held responsible for removing all used tapes from the surfaces.
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12. Consumption of food and drinks, smoking, and resting are allowed within the designated working
site only.
13. Possession or consumption of drugs or alcoholic drinks is strictly prohibited in the working site.
14. Exhibit staff and worker are allowed to wander around within their authorized area only. They are
not allowed to enter other entrances or exits without permission.
15. Fighting and possession of weapon are strictly prohibited in the working site.
16. Photo shooting and video filming on all parts of the building is strictly prohibited without
permission.
17. After finishing the works at day-end, exhibitors are required to clean the site The Management
reserves the rights to bill the exhibitors found not complying with the cleaning regulations.
18. Loading is only allowed at the designated loading area, located at the back of the building.
Loading through the front of the building is strictly prohibited.
19. The Management only allows the use of a forklift weight not over one ton to carry equipment and
exhibit items from the loading point to the exhibit site. The gross weight of the forklift plus the contents it
carries must not exceed 2.5 tons. If it does exceed, but not more than seven tons, exhibitor must strictly
comply with rule no.46.
20. Trolleys, pallet jacks or similar kind of vehicles are not allowed to drive on granite, marble,
ceramic floors or the like surfaces, unless prior approval is given by the Management. If approved, exhibitor
is required to cover the floor with plastic sheet, carpet or plywood as thick as 8 mm. prior to driving such
vehicles on.
21. Electricity supplies is set to be switched of at least 30 minutes after finishing the works or end of
day’s event on a daily basis.
22. Any exhibitor requiring electricity supplies at extra hours must submit a request to the Event
Department at least eight hours in advance. The Management reserves the rights to deny all requests at
short notice.
23. Exhibitor, company and organizer are required to strictly comply with the building’s rules
and regulations as well as advices from the building’s staff and security personnel.
24. Exhibitor, organizer, contractor at works must wear their respective organization uniforms or
employee badge at the working site. The security personnel reserve the rights to deny entry to those
without uniform or employee badge.
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25. Exhibitor will be held responsible for the cost of restoration, reparation or renewing for all
damages caused by themselves, their agents or contractors, or by any person employed or engaged on
their behalf. The Management reserves the rights to assess the cost of restoration, reparation or renewing
and charge accordingly to the exhibitor.
26. Should the Events Department, after inspection and investigation, found that the company or
organizer, after discharged, did not comply with the building’s rules and regulations and had caused
damage to the building, such company will be billed at a minimum of Baht 8,000 for reparation.
27. Company or organizer will be held full responsible for any loss or damage reported on a daily
basis by the building’s authorized staff or security personnel.
28. The Management shall not be responsible for any loss or damage of any equipment or material
brought in or kept in by the exhibitor.
29. Company or organizer will be held responsible for the expenses of electricity and water supplies,
security personnel, cleaner, staff attendant and other expenses from the working period until the end of the
event.
30. Usage of electronic speaker must be approved in advance by the Events Department and such
activity should not create noise disturbance to others (maximum at 75 decibel).
31. The Management reserves the rights in all electrical installation works in the building. If extra
electrical fittings are required, exhibitor is required to inform the Events Department at least one day before
the event starts. If own exhibitor’s electrical fittings are required, electrical installation plan must be
submitted to the Events Department for approval. Electrical installation must be carried out by professional
electrical engineer only.
32. Exhibitor must provide a list of names and telephone numbers of its staff to the Management for
convenient contact should an inspection is made.
33. Exhibitor must switch off and re-check that all electricity has been turned off before leaving the
working site or exhibit booth each day.
34. Sleeping over at the working site is not allowed.
35. Usage of electricity power points on the building’s wall is strictly not allowed. Exhibitor or
contractor must reserve an electrical breaker for use of electricity current.
36. If rearrangement or adjustment of table setup and chair in the meeting prepared by the Events
Department is required, exhibitor must inform the department at least one working day in advance between
8 am to 5 pm.
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37. Exhibitor will be held responsible for all cost occurred from rearrangement or adjustment of table
and chair setup, already prepared by the Events Department, without prior notice or permission.
38. Washing of cleansing of working tools or any utensils is strictly prohibited in the in-hall restrooms.
Violator will be fined according to rule no. 26.
39. Explosive, radioactive, inflammable or any other dangerous articles are strictly prohibited from
entering to the venue.
40. If usage of LPG gas is within the building is required, prior written permission must be obtained
from the Management. Usage of such gas must be carefully done under strict measures.
41. The Management reserves the rights to not allow any organizer to wire up electricity lines or work
on electrical welding by themselves. Exhibitor is required to seek approval from the Events Department for
such activity. Electrical installation must be carried out by professional electrical engineer only.
42. Loading capacity of exhibition halls are as follow
- IMPACT Challenger Hall 1 – 2,000-4,000 Kilograms/square meter
- IMPACT Challenger Hall 2-3 – 2,000 Kilograms/square meter
Any vehicles or exhibit items exceeding the above stated weight will require an approval on loading
activity. Steel sheet, at least 14 mm thick must be used for weight spreading purposes.
43. The Management allows only 6-wheel with 7-meter long loading truck or smaller at the loading
bay, located on the second floor in the back of Hall 8. The gross height of the truck plus the contents it
carries must not exceed 3.5 meters. If it does exceed, only a truck at a time is allowed.
44. All emergency exits are to be used in case of emergency only and must not be abused for other
purposes such as smoking.
45. Exhibit items or machinery with weight exceeding the building’s loading capacity is not allowed to
enter without prior permission from the Management. Exhibitor must strictly comply with the building’s
transporting rules and regulations.
46. All trucks and vehicles with gross weight of over 2.5 tons, but not over seven tons must strictly
comply with the following transporting procedures before entering Hall 8:
46.1 Vehicles with regular types can be driven directly to the exhibit in a continuous movement
with a slow speed. At the exhibit point, each type of the vehicle must be supported by steel sheet, size 1.2m.
(width) X 2.4m. (length) X 20mm (thick).
46.2 Vehicles with chain wheels must be driven on steel sheet support through to the exhibit
area. At the exhibit point, each type of the vehicle must be supported by steel sheet, size 1.2m. (width) X
2.4m. (length) X 20mm (thick).
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Loading Route and Car Staging
1. Before you bring the vehicle on the loading area for loading of your goods and equipment, you are
required first to receive the queue number at Lake Side car parking (P9). The queue number shall be
separated base on the building, Challenger 1: Orange, Challenger 2: Blue, Challenger 3: Pink.
2. The driver who picks up the queue number at Lake Side car parking (P9), shall provide details about
where building you are, as well as the company name, booth number including name, contact
number to the officer.
3. Upon receiving the queue number, please place it in front of your vehicle and wait for calling from
the officer. When it is your queue, you can drive to the entrance of Challenger Loading following the
map.
4. When you are at the Challenger Loading, you are required to park the car at the Loading that
matches to your queue color (Big color signs will be placed at the Loading). Loading durations are
as follows:
4.1 No more than four wheel-car is required to take 30 minutes for loading, if the time is exceeded,
you will be charged 200 baht per hour.
4.2 No more than ten wheel-car is required to take 40 minutes for loading, if the time is exceeded,
you will be charged 200 baht per hour.
4.3 Ten-wheeled truck is required to take 50 minutes for loading, if the time is exceeded, you will be
charged 200 baht per hour.
5. When the loading is completely done, you are required to park the car at the Lakeside (P9).
Loading on Show day should be complied as follows:
1. All Exhibitors are allowed to park the car at the back of building (Loading) to restock as the time
specified by the organizer.
2. When completing to restock, you are required to park the car at the Lakeside (P9).
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Loading on Tear down day should be complied as follows:
1. All Exhibitors are required to park the car at the Lakeside (P9).
2. All Exhibitors are required to completely collect all equipment /packaging in the booth, and then
move to the back of building (Loading). It is not allowed to obstruct the moving path (only place on
the area provided or at the top of parking lot, close to the wall or rail).
3. When all equipment /packaging are collectively moved to the back of building (Loading), you have to
inform the security officer to check, then issue document for “goods confirmation” to Exhibitors.
4. Next you are required to submit the document for “goods confirmation” to the Loading facility service
at the back of building and inform a license plate to the security officer in order to coordinate with
officer at Lakeside (P9) to call for the truck to pick up your goods.
5. The officer at Lakeside (P9) will then coordinate with the driver to bring the car to the Loading.
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F. Forms

FORM

SUBJECT

DEADLINE

STATUS

RETURN TO

Must return
(Raw Space Only)

XCON

Raw Space
Construction

8 August 2022

Performance Bond

15 August 2022

F3-F3.3

Standard Booth

1 August 2022

Must return
(Standard Booth Only)

XCON

F4- F4.3

Furniture Service

1 August 2022

Additional

XCON

Lighting for Standard
Booth Only

1 August 2022

For Standard Booth
Only

F5.1-5.4

Electrical Service

1 August 2022

F6

Audio Equipment
Rental

F2
F2.1

F5

F9 – F9.4
F10 – F10.4
F11 – F11.4

Freight Forwarder
Services

MEE
Additional

1 August 2022
1 September 2022

Additional

BRINKS

1 September 2022

Additional

FERRARI

31 August 2022

Additional

MALCA-AMIT
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FORM

SUBJECT

DEADLINE

STATUS

RETURN TO

F12

Safe Box Rental Service

19 August 2022

Additional

CHUBB

30 August 2022

Additional

Bangkok Bank

24 August 2022

Additional

Bank of
Ayudhya (Krungsri)

Internet & Telephone
Service

17 August 2022

Additional

F16

Booth Cleaning Services

19 August 2022

Additional

F17

Confirmation Letter for
Custom Purpose
(International Exhibitor
Only)

8 August 2022

Must return
(International
Exhibitor Only)

Move-Out Permit

15 August 2022

F13
Credit Card Terminal
F14
F15-F15.2

F18

IMPACT

DITP

Additional

Remarks:
- Exhibitors who select Standard Booth Type (Form F3, F3.1, F3.2 and F3.3) from XCON shall not
include the electricity and lighting.
- Exhibitors are required to order the electricity and lighting to suit your Standard Booth Type from
MANAGEMENT EXHIBITION & ELECTRIC CO., LTD. (Please fill in the Form F5).
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FORM F2
Deadline
8 August 2022

Please send this form to

Special Design Booth

XCON CO., LTD.

ผู้รับเหมาก่ อสร้ างคูหาพิเศษ

Contact : Mr. Chansorn, Ms. Sirithorn
Tel.
: +66 82 512 4875, +66 93 420 6527
E-mail : bkkgems-design@xcon.co.th

Raw Space Only

If you are Not using the standard booth with standard construction.
ในกรณีท ที ่ านไม่ ได้ ใช้ คูหามาตรฐานของบริษัทผู้รับเหมาก่ อสร้ างอย่ างเป็ นทางการของงาน
1. Please fill out the information below
ข้ อมูลบริ ษัทผู้รับเหมา
Exhibitor name : _________________________________________________ Booth No. : ____________________________________
Size of booth (W x L x H) _______Meter x _______ Meter x _______ Meter
Contractor name : ________________________________________ Address : ____________________________________________
Tel. : ____________________ Fax : _______________________ E-mail : __________________________________________________
Contact person : _______________________ Mobile : _______________________ E-mail : ________________________________
Build-up period will start from (date): ______________ at (time) _________hrs. to (date) ______________ at (time) _________hrs.
Tear-down period will start from (date): ______________ at (time) _________hrs. to (date) ____________ at (time) _________hrs.
2. Please send the floorplan, perspective and picture of your booth together with this form and provide the materials and electricity
point. In case of incomplete information, the organizer will not allow the contractor to set up.
จะต้ องส่ง Floorplan, Perspective ของคูหามาพร้ อมแบบฟอร์ มนี  โดยแจ้ งวัสดุที&ใช้ ในการก่อสร้ างและขนาดความกว้ าง-สูง ของคูหาพร้ อมแจ้ ง
ตําแหน่งการติดตังไฟฟ้
 า กรณีสง่ เอกสารดังกล่าวไม่ครบ ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ5ไม่พิจารณาแบบคูหาของท่าน
3. In case the booth constructed is not the same with the approved design and materials and any damage in the exhibition hall, the
contractor / exhibitor will be responsible for the damage occurred.
กรณีที&ก่อสร้ างคูหาไม่ตรงตามแบบที&ได้ รับอนุมตั ิ เช่น ก่อสร้ างผิดรูปแบบ ขนาด หรื อใช้ วสั ดุผิดประเภท จากรูปแบบการก่อสร้ างที&สง่ มาให้ ผู้จดั งาน
อนุมตั ิแล้ วนัน รวมถึงกระทําการให้ เกิดความเสียหายใดๆ แก่ตวั อาคารหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์ฯ ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายที&
เกิดขึ นทังหมด

โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ
4. Contractor badge will be given to contractor on the day that the contractor come to give the cashier’s cheque, In case of unapproved
booth, the organizer will not release the badge.
บัตรประจําตัวเข้ าอาคารแสดงสินค้ า สําหรับผู้รับเหมาก่อสร้ าง (Contractor Badge) สามารถรับได้ ในวันที&ท่านเข้ ามาวางเช็คคํ าประกันพื นที& ซึ&งบัตร
ดังกล่าวใช้ ได้ ทัง วันก่อสร้ างและรื อ ถอน กรณี ที&แบบบูธยังไม่ได้ รับ การอนุมัติ ทางผู้จัด งานใคร่ ขอสงวนสิท ธิ5 ไม่อนุญ าตให้ แลกบัตรเข้ าก่อสร้ างกับ
ผู้รับเหมาของท่าน
5. Contractor / exhibitor must agree with the rule and regulation for construction and teardown respectively.
ผู้แสดงสินค้ าและ/หรือผู้รับเหมาก่อสร้ าง ได้ รับทราบระเบียบปฏิบตั ิในการเข้ าก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาและรือ ถอนคูหาแสดงสินค้ าแล้ ว และยินยอมปฏิบตั ิ
ตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ

Contact person :_____________________________________Position :________________________________________
 Contractor
 Exhibitor
Address : __________________________________________________________________________________________
Tel. : __________________Mobile : ___________________ Fax :____________________E-mail:__________________
Signature and company stamp :___________________________________ Date : _____________________________
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FORM F2.1
Deadline
15 August 2022

Please send this form to

Performance Bond

XCON CO., LTD.

เช็คคํา' ประกันพืน' ที

Contact : Mr. Chansorn, Ms. Sirithorn
Tel.
: +66 82 512 4875, +66 93 420 6527
E-mail : bkkgems-design@xcon.co.th

Raw Space Only

In case of special booth construction, the contractor / exhibitor must fill in this form and send with guarantee cashier cheque
addressed to Xcon Co., Ltd. (Map next page)
กรณีที&ก่อสร้ างคูหาพิเศษ ผู้รับเหมาก่อสร้ าง/ผู้แสดงสินค้ า จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มนี โดยละเอียด พร้ อมนํา “แคชเชียร์ เช็ค” คํ าประกันความ
เสียหาย สังจ่ าย บริษัท เอ๊ กซคอน จํากัด มาส่งยังบริ ษัท เอ๊ กซคอน จํากัด (ดูแผนที&หน้ าถัดไป)

Guarantee Cashier Cheque 5,000 THB for 9 Sq.m.
Size of booth

amount

1. Exhibitor Name ________________________________Booth No.___________ Size______ Sq.m.
2. Exhibitor Name ________________________________Booth No.___________ Size______ Sq.m.
3. Exhibitor Name ________________________________Booth No.___________ Size______ Sq.m.
Total
Remark :
1. In case the organizer has not filled up and send this form together with the cashier’s cheque the contractor will not be
allowed to construct the booth.
กรณีที&บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเอกสารและแคชเชียร์ เช็คคํ าประกัน ใคร่ ขอสงวนสิทธิ5ไม่อนุญาตให้ เข้ าทําการก่อสร้ างโดยเด็ดขาด
2. Organizer will refund your cashier’s cheque within 15 days after the exhibition finish if there is no damage on site but if
damages teardown occurs, the contractor / exhibitor must be responsible and have to pay for the surcharge on the
exhibition site.
บริ ษัทฯ จะคืนแคชเชียร์ เช็คคํ าประกันนี  ให้ หลังจบงาน 15 วัน (บริ ษัทฯจะแจ้ งนัดวัน-เวลา รับแคชเชียร์ เช็คคืนทาง E-mail ) เฉพาะใน
กรณีที&ทําการรื อ ถอนและขนย้ ายโครงสร้ างออกจากบริ เวณงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ นกับสถานที&
จัดแสดงงาน แต่หากเกิดความเสียหายในบริ เวณที&ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างรับผิดชอบอยู่ ผู้แสดงสินค้ า/ผู้รับเหมารายนัน จะต้ องรับผิดชอบและ
ชําระค่าเสียหายที&เกิดขึ นทังหมดที

&ทางสถานที&จดั งานเรี ยกร้ องความเสียหายมา

Name :_________________________________________Position :_____________________________________________
Company name : ____________________________________________________________________________________
 Contractor

 Exhibitor

Address : __________________________________________________________________________________________
Tel : _________________________Fax :____________________________E-mail :_______________________________
Signature and company stamp :____________________________________ Date : ____________________________
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Map to XCON CO., LTD.

Contact : Mr. Chansorn, Ms. Sirithorn
Tel. : 082 512 4875, 093 420 6527
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FORM F3
Deadline
1 August 2022
STANDARD BOOTH
To facilitate you and save both time and money, we offer a choice of stand constuctions. Simply fill out reply form and return to us
* Exhibitors who order this standard booth type must order electrical equipment separately by using form F5

TYPE A
1. Needle Punch Carpet 9 Sq.m.
2. System Panel with White PVC covered
3. Fascia Name

Corner Booth

4. 1 no. of 2 Level Display Stand 1000 x 2500 x 1000 mm.

Cost of Install

5. 1 no. of Square Table

Baht 5,500

6. 2 nos. of Grey Chair

(Excluding 7% VAT and Electricity Cost)

7. 1 no. of Waste Basket

Order after deadline will be subject to a surcharge of 10% or 30% as stated below

ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF
A/C Name

:

XCON CO., LTD.

A/C No.

:

055-060062-1 (Saving Account) / SWIFT Code : BKK BTHBK

Bank / Branch

:

Bangkok Bank (Public) Limited / Ratchada-Huaykhwang Branch

Tax ID

:

0105527038966

Please be reminded to PAY TRANSFER FEE WHICH IS EXCLUDED IN TOTAL AMOUNT AT YOUR BANK. Currency exchange rate basis on transferring date.
Remarks:
1. Early Rate is avialable for order received within deadline, 1 August 2022, only.
2. Standard Rate is applies for order from 2 to 19 August 2022 with a surcharge of 10%.
3. On-Site Rate is effective on 20 August 2022 onwards with a surcharge of 30%.
4. There will be a 30% refund for cancellation within 19 August 2022. There will be no refund for cancellation on 20 August 2022 onwards.
5. On-Site order must be paid in CASH OR CREDIT CARD IN THB ONLY.
6. Standard Booth Package will not provide panel for side of booth which is close to the gangway.
7. Any reservation for more than 1 booth under 1 company, system panels between booths must be removed. Any removed system panel
is not allowed to use, in case need, can rent additional from Furniture Rental, Form F4.2.
8. Any item in Standard Booth Package can not change to another item, must be specification items only.
9. Changing color of 2 Level Display Stand cost Baht 800 per 1 no. (Vat 7% Included).
10. Relocation during set up time onwards cost Baht 350 (VAT 7% Included) per Showcase per time. Electrical relocation charge is excluded.
11. 1 set of key will be provided for each lockable furniture. In case lost, Baht 300 (Vat 7% Included) per 1 set of key will be charged.

REPLY FORM
Please indicate below exact exhibitor's COMPANY NAME IN ENGLISH CAPITAL LETTERING, as to appear on the fascia.

Please complete and return this copy to :
Ms. Rachata / Mr. Jirapat

Exhibitor Company :
Number of Unit :

Booth

Hall :

Booth No. :
XCON CO., LTD.
36 Soi Inthamara (Vibhavadee-Rangsit 6), Vibhavadee-Rangsit Road,
Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
Tel : +66(0)-2275-5312-3 Ext. 203 / 201

Name of person in charge :
Tel. :

Fax :

Email Address :
Exhibitor's Tax ID no.

Fax : +66(0)-2691-8873, +66(0)-2277-6075
Head Office
E-mail : rachata@xcon.co.th / jirapat@xcon.co.th

Signature & Date :
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FORM F3.1
Deadline
1 August 2022
STANDARD BOOTH
To facilitate you and save both time and money, we offer a choice of stand constuctions. Simply fill out reply form and return to us
* Exhibitors who order this standard booth type must order electrical equipment separately by using form F5

TYPE B
1. Needle Punch Carpet 9 Sq.m.
2. System Panel with White PVC covered
3. Fascia Name
4. 2 nos. of Low Showcase

Corner Booth

5. 1 no. of High Showcase
6. 1 no. of Square Table

Cost of Install

7. 2 nos. of Grey Chair

Baht 8,800
(Excluding 7% VAT and Electricity Cost)

8. 1 no. of Waste Basket

Order after deadline will be subject to a surcharge of 10% or 30% as stated below

ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF
A/C Name

:

XCON CO., LTD.

A/C No.

:

055-060062-1 (Saving Account) / SWIFT Code : BKK BTHBK

Bank / Branch

:

Bangkok Bank (Public) Limited / Ratchada-Huaykhwang Branch

Tax ID

:

0105527038966

Please be reminded to PAY TRANSFER FEE WHICH IS EXCLUDED IN TOTAL AMOUNT AT YOUR BANK. Currency exchange rate basis on transferring date.
Remarks:
1. Early Rate is avialable for order received within deadline, 1 August 2022, only.
2. Standard Rate is applies for order from 2 to 19 August 2022 with a surcharge of 10%.
3. On-Site Rate is effective on 20 August 2022 onwards with a surcharge of 30%.
4. There will be a 30% refund for cancellation within 19 August 2022. There will be no refund for cancellation on 20 August 2022 onwards.
5. On-Site order must be paid in CASH OR CREDIT CARD IN THB ONLY.
6. Standard Booth Package will not provide panel for side of booth which is close to the gangway.
7. Any reservation for more than 1 booth under 1 company, system panels between booths must be removed. Any removed system panel
is not allowed to use, in case need, can rent additional from Furniture Rental, Form F4.2.
8. Any item in Standard Booth Package can not change to another item, must be specification items only.
9. Changing color of showcase will be a cost as in Form F4.1.
10. Relocation during set up time onwards cost Baht 350 (VAT 7% Included) per Showcase per time. Electrical relocation charge is excluded.
11. 1 set of key will be provided for each lockable furniture. In case lost, Baht 300 (Vat 7% Included) per 1 set of key will be charged.

REPLY FORM
Please indicate below exact exhibitor's COMPANY NAME IN ENGLISH CAPITAL LETTERING, as to appear on the fascia.

Please complete and return this copy to :
Ms. Rachata / Mr. Jirapat

Exhibitor Company :
Number of Unit :

Booth

Hall :

Booth No. :
XCON CO., LTD.
36 Soi Inthamara (Vibhavadee-Rangsit 6), Vibhavadee-Rangsit Road,
Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
Tel : +66(0)-2275-5312-3 Ext. 203 / 201

Name of person in charge :
Tel. :

Fax :

Email Address :
Exhibitor's Tax ID no.

Fax : +66(0)-2691-8873, +66(0)-2277-6075
Head Office
E-mail : rachata@xcon.co.th / jirapat@xcon.co.th

Signature & Date :
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FORM F3.2
Deadline
1 August 2022
STANDARD BOOTH
To facilitate you and save both time and money, we offer a choice of stand constuctions. Simply fill out reply form and return to us
* Exhibitors who order this standard booth type must order electrical equipment separately by using form F5

TYPE C
1. Needle Punch Carpet 9 Sq.m.
2. System Panel with White PVC covered
3. Fascia Name

Corner Booth

4. 2 nos. of Big High Showcase

Cost of Install

5. 1 no. of Square Table

Baht 9,900

6. 2 nos. of Grey Chair

(Excluding 7% VAT and Electricity Cost)

7. 1 no. of Waste Basket

Order after deadline will be subject to a surcharge of 10% or 30% as stated below

ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF
A/C Name

:

XCON CO., LTD.

A/C No.

:

055-060062-1 (Saving Account) / SWIFT Code : BKK BTHBK

Bank / Branch

:

Bangkok Bank (Public) Limited / Ratchada-Huaykhwang Branch

Tax ID

:

0105527038966

Please be reminded to PAY TRANSFER FEE WHICH IS EXCLUDED IN TOTAL AMOUNT AT YOUR BANK. Currency exchange rate basis on transferring date.
Remarks:
1. Early Rate is avialable for order received within deadline, 1 August 2022, only.
2. Standard Rate is applies for order from 2 to 19 August 2022 with a surcharge of 10%.
3. On-Site Rate is effective on 20 August 2022 onwards with a surcharge of 30%.
4. There will be a 30% refund for cancellation within 19 August 2022. There will be no refund for cancellation on 20 August 2022 onwards.
5. On-Site order must be paid in CASH OR CREDIT CARD IN THB ONLY.
6. Standard Booth Package will not provide panel for side of booth which is close to the gangway.
7. Any reservation for more than 1 booth under 1 company, system panels between booths must be removed. Any removed system panel
is not allowed to use, in case need, can rent additional from Furniture Rental, Form F4.2.
8. Any item in Standard Booth Package can not change to another item, must be specification items only.
9. Changing color of showcase will be a cost as in Form F4.1.
10. Relocation during set up time onwards cost Baht 350 (VAT 7% Included) per Showcase per time. Electrical relocation charge is excluded.
11. 1 set of key will be provided for each lockable furniture. In case lost, Baht 300 (Vat 7% Included) per 1 set of key will be charged.

REPLY FORM
Please indicate below exact exhibitor's COMPANY NAME IN ENGLISH CAPITAL LETTERING, as to appear on the fascia.

Please complete and return this copy to :
Ms. Rachata / Mr. Jirapat

Exhibitor Company :
Number of Unit :

Booth

Hall :

Booth No. :
XCON CO., LTD.
36 Soi Inthamara (Vibhavadee-Rangsit 6), Vibhavadee-Rangsit Road,
Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
Tel : +66(0)-2275-5312-3 Ext. 203 / 201

Name of person in charge :
Tel. :

Fax :

Email Address :
Exhibitor's Tax ID no.

Fax : +66(0)-2691-8873, +66(0)-2277-6075
Head Office
E-mail : rachata@xcon.co.th / jirapat@xcon.co.th

Signature & Date :
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FORM F3.3
Deadline
1 August 2022
STANDARD BOOTH
To facilitate you and save both time and money, we offer a choice of stand constuctions. Simply fill out reply form and return to us
* Exhibitors who order this standard booth type must order electrical equipment separately by using form F5

TYPE D
1. Needle Punch Carpet 9 Sq.m.
2. System Panel with White PVC covered
3. Fascia Name

Corner Booth

4. 3 nos. of Low Showcase
5. 1 no. of Square Table

Cost of Install

6. 2 nos. of Grey Chair

Baht 8,800

7. 1 no. of Waste Basket

(Excluding 7% VAT and Electricity Cost)
Order after deadline will be subject to a surcharge of 10% or 30% as stated below

ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF
A/C Name

:

XCON CO., LTD.

A/C No.

:

055-060062-1 (Saving Account) / SWIFT Code : BKK BTHBK

Bank / Branch

:

Bangkok Bank (Public) Limited / Ratchada-Huaykhwang Branch

Tax ID

:

0105527038966

Please be reminded to PAY TRANSFER FEE WHICH IS EXCLUDED IN TOTAL AMOUNT AT YOUR BANK. Currency exchange rate basis on transferring date.
Remarks:
1. Early Rate is avialable for order received within deadline, 1 August 2022, only.
2. Standard Rate is applies for order from 2 to 19 August 2022 with a surcharge of 10%.
3. On-Site Rate is effective on 20 August 2022 onwards with a surcharge of 30%.
4. There will be a 30% refund for cancellation within 19 August 2022. There will be no refund for cancellation on 20 August 2022 onwards.
5. On-Site order must be paid in CASH OR CREDIT CARD IN THB ONLY.
6. Standard Booth Package will not provide panel for side of booth which is close to the gangway.
7. Any reservation for more than 1 booth under 1 company, system panels between booths must be removed. Any removed system panel
is not allowed to use, in case need, can rent additional from Furniture Rental, Form F4.2.
8. Any item in Standard Booth Package can not change to another item, must be specification items only.
9. Changing color of showcase will be a cost as in Form F4.1.
10. Relocation during set up time onwards cost Baht 350 (VAT 7% Included) per Showcase per time. Electrical relocation charge is excluded.
11. 1 set of key will be provided for each lockable furniture. In case lost, Baht 300 (Vat 7% Included) per 1 set of key will be charged.

REPLY FORM
Please indicate below exact exhibitor's COMPANY NAME IN ENGLISH CAPITAL LETTERING, as to appear on the fascia.

Please complete and return this copy to :
Ms. Rachata / Mr. Jirapat

Exhibitor Company :
Number of Unit :

Booth

Hall :

Booth No. :
XCON CO., LTD.
36 Soi Inthamara (Vibhavadee-Rangsit 6), Vibhavadee-Rangsit Road,
Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
Tel : +66(0)-2275-5312-3 Ext. 203 / 201

Name of person in charge :
Tel. :

Fax :

Email Address :
Exhibitor's Tax ID no.

Fax : +66(0)-2691-8873, +66(0)-2277-6075
Head Office
E-mail : rachata@xcon.co.th / jirapat@xcon.co.th

Signature & Date :
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RULES & REGULATIONS
for Standard Booth and Furniture Rental Service
• If exhibitor do not want any item in the Standard Booth Package, they must accept that the cost of the
package will not change and there will be no compensation by other item.
• Any exhibitor who would like to change position of showcase in the booth, please fill in FORM F4.3 and
return to the email that stated in the form within 19 August 2022. Otherwise, a cost of Baht 350 (Vat 7%
Included) per position will be charged on-site. This rate does not include the electrical relocation charge.
• One set of key will be provided for each lockable furniture. In case of lost, Baht 300 (Vat 7% Included)
per one set will be charged.
• All orders must be 100% paid according to due date that stated in the quotation or invoice.
FULL PAYMENT IS REQUIRED for all issued quotation if there are NO CANCELLATION REQUEST SENT
TO THE EMAIL STATED IN THE ORDER FORMS according to due date in the quotation. However, the
aforesaid rules are NOT APPLICABLE for quotations that are SET TO BE PAID DURING SET UP PERIOD.
• Exhibitors have to inspect the quality of booth / decorative equipment and furniture before using. If
there are any defect or missing part, please inform the contractor for correcting / changing, otherwise, it is
the exhibitors' own responsibility in case of any damage or loss of their exhibits / products.
• Do not use silicone or write, paint or spray paint on the panel. Any drilling, nailing, stapling especially
for CCTV and Lighting equipment. Otherwise, exhibitors will be fined at the rate of Baht 1,000 per panel
for any damage occurred.
• Easy to be removed or leaving no damage double tape or graphic stickers are allowed to stick on the
panel or part of furniture. However, the exhibitor must remove without leaving damage after the fair ends.
Otherwise, the exhibitor will be fined at the rate of Baht 1,000 per damage. In case your decorative and/or
graphic printing is left without advance notification with the official contractor who has the right to remove
and/or discard and will not be held responsible for any damage occur.
• CARRYING AND USING FURNITURE FROM NEIGHBORING BOOTH AND/OR OTHER AREA WITHOUT
PERMISSION IS STRICTLY PROHIBITED. In case exhibitors are caught or if the furniture are seen in the
wrong booth, EXHIBITORS WILL BE FINED AT 5 TIMES OF ON-SITE FURNITURE PRICE LIST.
• We will provide only rental booth structure and furniture services. Exhibitors shall arrange daily cleaning
by their own or place the order for daily cleaning service with the venue directly.
• For safety reason, please do not lean any part of your body on or place heavy objects on the glass
of furniture. The company will not be responsible for injury or accident occurred in any case.
• The maximum weight for Floating or Slope Shelf, hanging lighting or decorative items is only 5 kg.
per 1 panel and / or a 3 m. long beam. The overweight might cause collapse. The company will not be
responsible for injury or accident occurred in any case.
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FORM F4
Deadline
1 August 2022
FURNITURE SERVICE
THIS FORM MUST BE COMPLETED BY EXHIBITORS WHO HAVE SOME ADDITIONAL FURNITURE AT THEIR OWN COST.
** ORDER ONLY YOUR ADITIONAL REQUIREMENT / PLEASE SPECIFY YOUR CURRENCY'S PAYMENT
Please use this form to order your furnishing need.

Early Rate

Standard Rate

On-Site Rate

WxLxH

Order
by
1 Aug.

2 Aug.
to
19 Aug.

20 Aug.
to
11 Sep.

Size
NO.

FURNITURE

SYX008

Lockable Cabinet

530x965x800 mm.

1,196

1,308

1,449

STX017

Floating Shelf**

300x1000 mm.

327

355

421

STX018

Slope Shelf**

300x1000 mm.

533

607

701

SYX025

TV&VDO Stand

600x600x1200 mm.

1,168

1,280

1,388

SYX001

Display Plinth ( A )

530x530x600 mm.

607

673

794

SYX002

Display Plinth ( B )

530x530x1000 mm.

807

888

1,050

CHX001

Grey Chair

470x500x440/770 mm.

280

308

327

CHU015

White Bar Stool Chair

450x380x680/870 mm.

890

1,068

1,281

TAX001

Information Desk

500x965x750 mm.

654

720

794

TAX010

Rectangular Table

600x1200x750 mm.

1,122

1,234

1,357

TAX002

Square Table

700x700x750 mm.

636

701

794

TAX009

Square Table

740x740x750 mm.

636

701

794

TAX004

Round Table

750x750 mm.

636

701

794

AMOUNT
QTY
THB

Sub Total

**Form F4.3 required

7% Vat

ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF
A/C Name

:

A/C No.

:

055-060062-1 (Saving Account) / SWIFT Code : BKK BTHBK

Bank / Branch

:

Bangkok Bank (Public) Limited / Ratchada-Huaykhwang Branch

Tax ID

:

0105527038966

XCON CO., LTD.

Grand Total

Please be reminded to PAY TRANSFER FEE WHICH IS EXCLUDED IN TOTAL AMOUNT AT YOUR BANK.
Currency exchange rate basis on transferring date.
Remarks:
1. Early Rate is avialable for order and payment received within deadline, 1 August 2022, only.
2. Standard Rate is applies for order from 2 to 19 August 2022 with a surcharge of 10%.
3. On-Site Rate is effective on 20 August 2022 onwards with a surcharge of 30%.
4. There will be a 30% refund for cancellation within 19 August 2022. There will be no refund for cancellation on 20 August 2022 onwards.
5. On-Site order must be paid in CASH OR CREDIT CARD IN THB ONLY.
6. International transfer shall be accepted for total amount more than Baht 5,000 only, less than this amount can settle the payment by cash or credit card,
in THB, during set up period only at our service counter. There is a 10% surcharge for delay payment.
7. Please be reminded to PAY TRANSFER FEE WHICH IS EXCLUDED IN TOTAL AMOUNT AT YOUR BANK. Currency exchange rate basis on transferring date.
8. Lighting is excluded in any showcase. And please attend to the color of showcase.
9. 1 set of key will be provided for each lockable furniture. In case lost, Baht 300 (VAT 7% Included) per 1 set will be charged.
10. Replacing a broken glass of any showcase which caused by exhibitors disobedience to the warning shall be cost at Baht 2,000 (VAT 7% included).
11. Relocate cost Baht 350 (VAT 7% Included) per Showcase per time during set up time onwards. Electrical relocation charge is excluded.
Please complete and return this copy to :
Ms. Rachata / Mr. Jirapat

Exhibitor Company :
Number of Unit :

Booth

Booth No. :
XCON CO., LTD.
36 Soi Inthamara (Vibhavadee-Rangsit 6), Vibhavadee-Rangsit Road,
Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
Tel : +66(0)-2275-5312-3 Ext. 203 / 201

Name of person in charge :
Tel. :

Fax :

Email Address :
Exhibitor's Tax ID no.

Fax : +66(0)-2691-8873, +66(0)-2277-6075
Head Office
E-mail : rachata@xcon.co.th / jirapat@xcon.co.th

Signature & Date :
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Branch Tax ID no.

Hall :

FORM F4.1
Deadline
1 August 2022
FURNITURE SERVICE
THIS FORM MUST BE COMPLETED BY EXHIBITORS WHO HAVE SOME ADDITIONAL FURNITURE AT THEIR OWN COST.
** ORDER ONLY YOUR ADITIONAL REQUIREMENT / PLEASE SPECIFY YOUR CURRENCY'S PAYMENT
Please use this form to order your furnishing need.
Early Rate

Size
WxLxH

2 Aug.
to
19 Aug.

Low Showcase (STD: Grey, no graphic)**

530x1030x1000 mm.

3,178

3,495

20 Aug.
to
11 Sep.
4,206

Low Showcase (Other Color)**

530x1030x1000 mm.

3,458

3,785

4,346

Low Showcase Type D (STD: Grey, no graphic)**

600x1200x1100 mm.

3,178

3,495

4,206

Low Showcase Type D (Other Color)**

600x1200x1100 mm.

3,458

3,785

4,346
390

FURNITURE

SYX006
SYX029

Standard Rate On-Site Rate

Order
by
1 Aug.

NO.

SYX030

Color changing for Low Showcase

Outer Only

300

330

SYX031

Color changing for Low Showcase

Inner Only

100

110

130

Low Showcase 2 Levels (Grey, no graphic)**

530x1030x1000 mm.

5,327

5,888

6,822

Low Showcase 2 Levels (Other Color)**

SYX007

530x1030x1000 mm.

5,561

6,075

7,196

SYX032

Color changing for Low Showcase 2 Levels

Outer Only

200

220

260

SYX033

Color changing for Low Showcase 2 Levels

Inner Only

100

110

130

530x530x2500 mm.

3,551

3,907

4,579

High Showcase (STD: Maroon, no graphic)**

SYX021
SYX023

High Showcase (Other Color)**

530x530x2500 mm.

3,738

4,112

4,860

High Showcase 2 Levels (Maroon, no graphic)**

530x530x2500 mm.

5,467

6,075

7,103

High Showcase 2 Levels (Other Color)**

530x530x2500 mm.

5,701

6,262

7,383

Outer Only

300

330

390

Inner Only

150

165

195

Big High Showcase (STD: Grey, no graphic)**

530x1030x2500 mm.

4,673

5,140

6,122

Big High Showcase (Other Color)**

530x1030x2500 mm.

4,953

5,449

6,374

Big High Showcase 2 Levels (Grey, no graphic)**

530x1030x2500 mm.

6,916

7,570

8,972

Big High Showcase 2 Levels (Other Color)**

530x1030x2500 mm.

7,009

7,944

9,252

Color changing for High Showcase or High
Showcase 2 Levels
Color changing for High Showcase or High
Showcase 2 Levels

SYX034
SYX035
SYX017
SYX019
SYX036

Color changing for Big High Showcase or Big High
Showcase 2 Levels

Outer Only

400

440

520

SYX037

Color changing for Big High Showcase or Big High
Showcase 2 Levels

Inner Only

300

330

390

**Form F4.3 required, built-in showcases need to be informed in advance only.

THB

Sub Total

ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF
A/C Name

:

XCON CO., LTD.
055-060062-1 (Saving Account) / SWIFT Code : BKK BTHBK

AMOUNT
QTY

7% VAT
Grand Total

A/C No.

:

Bank / Branch

:

Bangkok Bank (Public) Limited / Ratchada-Huaykhwang Branch

Tax ID

:

0105527038966

Please be reminded to PAY TRANSFER FEE WHICH IS EXCLUDED IN TOTAL AMOUNT AT YOUR BANK. Currency exchange rate basis on transferring date.
Remarks:
1. Early Rate is avialable for order and payment received within deadline, 1 August 2022, only.
2. Standard Rate is applies for order from 2 to 19 August 2022 with a surcharge of 10%.
3. On-Site Rate is effective on 20 August 2022 onwards with a surcharge of 30%.
4. There will be a 30% refund for cancellation within 19 August 2022. There will be no refund for cancellation on 20 August 2022 onwards.
5. On-Site order must be paid in CASH OR CREDIT CARD IN THB ONLY.
6. International transfer shall be accepted for total amount more than Baht 5,000 only, less than this amount can settle the payment by cash or credit card,
in THB, during set up period only at our service counter. There is a 10% surcharge for delay payment.
7. Please be reminded to PAY TRANSFER FEE WHICH IS EXCLUDED IN TOTAL AMOUNT AT YOUR BANK. Currency exchange rate basis on transferring date.
8. Lighting is excluded in any showcase. And please attend to the color of showcase.
9. 1 set of key will be provided for each lockable furniture. In case lost, Baht 300 (VAT 7% Included) per 1 set will be charged.
10. Replacing a broken glass of any showcase which caused by exhibitors disobedience to the warning shall be cost at Baht 2,000 (VAT 7% included).
11. Relocate cost Baht 350 (VAT 7% Included) per Showcase per time during set up time onwards. Electrical relocation charge is excluded.
Please complete and return this copy to :

Exhibitor Company :

Ms. Rachata / Mr. Jirapat

Number of Unit :

Booth

Hall :

Booth No. :
XCON CO., LTD.

Name of person in charge :

36 Soi Inthamara (Vibhavadee-Rangsit 6), Vibhavadee-Rangsit Road,

Tel. :

Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

Fax :

Email Address :

Tel : +66(0)-2275-5312-3 Ext. 203 / 201

Exhibitor's Tax ID no.

Fax : +66(0)-2691-8873, +66(0)-2277-6075
Head Office
E-mail : rachata@xcon.co.th / jirapat@xcon.co.th

Signature & Date :
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Branch Tax ID no.

FORM F4.2
Deadline
1 August 2022
FURNITURE SERVICE
THIS FORM MUST BE COMPLETED BY EXHIBITORS WHO HAVE SOME ADDITIONAL FURNITURE AT THEIR OWN COST.
** ORDER ONLY YOUR ADITIONAL REQUIREMENT / PLEASE SPECIGY YOUR CURRENCY'S PAYMENT
Please use this form to order your furnishing need.
Size
No.

Description

Color
WxLxH

Early Rate

Standard Rate

On-Site Rate

Order
by
1 Aug.

2 Aug.
to
19 Aug.

20 Aug.
to
11 Sep.

White Panel System Partition**

White 0.5 x 2.5 m. high

500

550

650

White Panel System Partition**

White 1.0 x 2.5 m. high

935

1,028

1,215

701

771

911

White 1.0 x 2.0 m. high

1,495

1,682

1,729

1 m. long

187

206

243

STX003 Underlay Plywood Without Carpet / Sq.m.

19 mm. thick

450

495

585

Sticker Cut Standard Lettering 10 cm. high
GRX010
Approximate 24 Alphabets / Set

10 cm. high

748

794

935

GRX013 Logo 30 x 30 cm.

30 x 30 cm.

1,028

1,122

1,308

GRX014 Logo 40 x 40 cm.

40 x 40 cm.

1,542

1,682

2,056

GRX015 Logo 50 x 50 cm.

50 x 50 cm.

2,056

2,243

2,617

STX005 Needle Punch Carpet / Sq.m.

1 Sq. m.

280

327

374

STX006 Changing Color of Needle Punch Carpet / Sq.m.

1 Sq. m.

103

113

134

2,710

2,981

3,523

STX013

STX014 Changing Color of White Panel System Partition 1 side
STX021 Folding Door (System-built)**
STX012 Beam (Hanging Lighting)**

STX026 Peg Board with 40 Hooks**

Brown 1.0 x 2.0 m. high

AMOUNT

QTY
THB

**Form F4.3 required

Sub Total

ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF
A/C Name

:

7% Vat

XCON CO., LTD.

Grand Total

A/C No.

:

055-060062-1 (Saving Account) / SWIFT Code : BKK BTHBK

Bank / Branch

:

Bangkok Bank (Public) Limited / Ratchada-Huai Khwang Branch

Tax ID

:

0105527038966

Please be reminded to PAY TRANSFER FEE WHICH IS EXCLUDED IN TOTAL AMOUNT AT YOUR BANK. Currency exchange rate basis on transferring date.
Remarks:
1. Early Rate is avialable for order and payment received within deadline, 1 August 2022, only.
2. Standard Rate is applies for order from 2 to 19 August 2022 with a surcharge of 10%.
3. On-Site Rate is effective on 20 August 2022 onwards with a surcharge of 30%.
4. There will be a 30% refund for cancellation within 19 August 2022. There will be no refund for cancellation on 20 August 2022 onwards.
5. On-Site order must be paid in CASH OR CREDIT CARD IN THB ONLY.
6. International transfer shall be accepted for total amount more than Baht 5,000 only, less than this amount can settle the payment by cash or credit card,
in THB, during set up period only at our service counter. There is a 10% surcharge for delay payment.
7. Please be reminded to PAY TRANSFER FEE WHICH IS EXCLUDED IN TOTAL AMOUNT AT YOUR BANK. Currency exchange rate basis on transferring date.
8. Lighting is excluded in any showcase. And please attend to the color of showcase.
9. 1 set of key will be provided for each lockable furniture. In case lost, Baht 300 (VAT 7% Included) per 1 set will be charged.
10. Replacing a broken glass of any showcase which caused by exhibitors disobedience to the warning shall be cost at Baht 2,000 (VAT 7% included).
11. Relocate cost Baht 350 (VAT 7% Included) per Showcase per time during set up time onwards. Electrical relocation charge is excluded.
Please complete and return this copy to :

Exhibitor Company :

Ms. Rachata / Mr. Jirapat

Number of Unit :

Booth

Booth No. :
XCON CO., LTD.

Name of person in charge :

36 Soi Inthamara (Vibhavadee-Rangsit 6), Vibhavadee-Rangsit Road,

Tel. :

Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

Fax :

Email Address :

Tel : +66(0)-2275-5312-3 Ext. 203 / 201

Exhibitor's Tax ID no.

Fax : +66(0)-2691-8873, +66(0)-2277-6075
Head Office
E-mail : rachata@xcon.co.th / jirapat@xcon.co.th

Signature & Date :
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Branch Tax ID no.

Hall :

FORM F4.3
Deadline
1 August 2022
FURNITURE PLAN REQUIREMENT FORM
For proper set up and save time, please give us your lay out in case of changing from the standard diagram.
Please see the following: If there is any changes or additional for Standard Furniture in Type A, B, C or D
Please mark down in.
Change or Additional Lay Out
If sending after deadline, the company is unable to guarantee of any change on site

L

Low Showcase

H

BH

L2

H2

High Showcas

Big High Showcase

BH2

Low Showcase 2 Levels

Modification of Stand Facilities

High Showcase 2 Levels

Relocate furniture cost
during set up time onwards
is Baht 350 (Vat 7% Included)
per showcase per time.
Excluding
electrical relocation charge
from the
Official Contractor for Electricity.

Big High Showcase 2 Levels

Plan Booth 3 x 3 m. For Each CHANGES OR ADDITIONAL
BACK

RIGHT

LEFT

FRONT

Please complete and return this copy to :
Ms. Rachata / Mr. Jirapat

Exhibitor Company :
Number of Unit :

Booth

Hall :

Booth No. :
XCON CO., LTD.
36 Soi Inthamara (Vibhavadee-Rangsit 6), Vibhavadee-Rangsit Road,
Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
Tel : +66(0)-2275-5312-3 Ext. 203 / 201

Name of person in charge :
Tel. :

Fax :

Email Address :
Exhibitor's Tax ID no.

Fax : +66(0)-2691-8873, +66(0)-2277-6075
Head Office
E-mail : rachata@xcon.co.th / jirapat@xcon.co.th

Signature & Date :
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Branch Tax ID no.

FURNITURE SERVICE
SYX008

STX017

STX018

SYX025

530x965x800 mm.

300x1000 mm.

300x1000 mm.

600x600x1200 mm.

SYX001

SYX002

CHX001

CHU015

530x530x600 mm.

530x530x1000 mm.

TAX001

TAX002

TAX004

TAX009

500x965x750 mm.

700x700x750 mm.

750x750 mm.H.

740x740x750 mm.

470x500x440/770 mm. 450x380x680/870 mm.

TAX010

600x1200x750 mm.
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FURNITURE SERVICE
SYX006

SYX007

SYX017

SYX019

530x1030x1000 mm.

530x1030x1000 mm.

530x1030x2500 mm.

530x1030x2500 mm.

SYX021

SYX023

SYX029

530x530x2500 mm.

530x530x2500 mm.

600x1200x1100 mm.
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FORM F5
Deadline
1 August 2022

LIGHTING & ELECTRICAL FOR STANDARD BOOTH
Electrical equipment for Standard Booth package (Inclusive of Power Consumption)

ITEM

DESCRIPTION

Standard
Booth
Type
A, D

Early Rate

Stantdard

On-site

within

Aug 2, 2022

Aug 20, 2022

to

to

Aug 1, 2022

Aug 19, 2022

Sep 12, 2022

1,400
(THB)

1,550
(THB)

2,020
(THB)

1,600
(THB)

1,760
(THB)

2,280
(THB)

2,000
(THB)

2,200
(THB)

2,860
(THB)

AMOUNT
(THB)

QTY

Electrical Equipment Include
- 2xTube light (white light)
- 2xSpotlight Standard Type(warm light)
- 1x5Amp socket/220 Volt/50 Hz(Socket not for lighting)
Electrical Equipment Included

Standard
Booth
Type
B

- 2xTube light (white light)
- 2xSpotlight Standard Type(warm light)
- 1xDownlight(warm light)
- 1x5Amp socket/220 Volt/50 Hz(Socket not for lighting)

Standard
Booth
Type
C

Electrical Equipment Included
- 2xTube light (white light)
- 4xDownlight(warm light)
- 1x5Amp socket/220 Volt/50 Hz(Socket not for lighting)

*Please Noted : Exhibitors who order this Electrical Package for Standard
Booth must order Standard Booth Type from Official
contractor

TOTAL
VAT 7%

ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF:
A/C Name

: Management Exhibition&Electric Co., Ltd.

A/C No

: 024-1-21122-3 (Saving Account)

GRAND TOTAL

Bank’s Name : Kasikorn Bank Public Co., Ltd. / Seacon Square Branch
SWIFT CODE : KASITHBK
Please send us via E-mail a copy proof of payment confirmation. See details below.
Remarks:
- Exhibitors who order Standard Booth Package A, B or C have to order Electrical Equipment to fit in each type.
- No modification on equipment is allowed. In case of damage, exhibitors will be penalized 20 times from the show day price list.
- A surcharge of 100% of electrical equipment will be added for any 24-hour operating electrical services.
- The distance of electrical cable is 2m from the hatch. Additional cable will be charged at 300THB/meter (Vat 7% exclusive).
- Electrical equipment relocation fee: 250 THB/point, Circuit Breaker Single-phase relocation fee is 1,500 THB/point and Circuit Breaker
Three-phase relocation fee is 3,000THB/point (Vat 7% exclusive).
- Early Discount rate are orders and payments received before the deadline, late orders may not be accommodated.
If accepted, Standard Rate will be in effect from deadline and On Site Rate applies during set up.
- The standard electricity are 220V and 380V. Fluctuation is around +/-10%. For safety,use electrical stabilizer to prevent power surge.
- Exhibitor can get 30 % REFUND if orders are cancelled prior to 19 August 2022 , and NO REFUND to orders cancelled after 19 August 2022
- VAT 7% is applicable throughout the Kingdom of Thailand and must be included in your payment.
- We accept cash only for payment onsite.
- The wire transfer fee for payment from oversea shall be the customer's responsibility.
- The price above is for show days only. Testing will be allowed at 1 PM on the last day of set up period.

Please complete and return this copy to :

Exhibiting Company:

Management Exhibition & Electric Co., Ltd.

Address:

97/8 Moo.4 Buengkhamproi Sub-District.
Lumlukka District. Pathumthani Province 12150

E-Mail:

Tax ID : 0125553009757

Tax ID:

Tel. : 02-054 2471-2

Head Office

Stand No:

Mobile. : 091-761-0838

Fax. : 02-053 9525

E-mail : bkkgems.ele@gmail.com

67

Tel:

Fax:

Contact Person:

Date:

Branch

FORM F5.1
Deadline
1 August 2022
LIGHTING & ELECTRICAL SERVICES FOR STANDARD BOOTH
ITEM

Early Rate

Stantdard

On-site

within

Aug 2, 2022

Aug 20, 2022

to

to

Aug 1, 2022

Aug 19, 2022

Sep 12, 2022

550

610

790

Light Color
(Encircle
preference)

DESCRIPTION

AMOUNT
THB

QTY

Section A : Equipment service plus individual fitting, include electrical consumption.
1

Spotlight Bulb LED

Warm

White

Warm

White

600

660

850

N/A

White

650

720

930

2

Spotlight Bulb LED with arm 50cm

3

LED Tube light(1.2mL)

4

Spotlight LED MR16 with arm 15cm

Warm

White

650

720

930

5

Spotlight LED PAR

Warm

White

850

950

1,230

6

Spotlight LED PAR with arm 50cm

Warm

White

950

1,050

1,360

7

Down Light LED MR16

Warm

White

750

820

1,060

8

Down Light Bulb LED

Warm

White

800

880

1,140

9

Track light 1 light/set bulb LED

Warm

White

650

720

930

10

Track light 1 light/set LED MR16

Warm

White

750

820

1,060

11

Track light 1 light/set LED 35 W.

Warm

White

800

880

1,140

12

Strip LED (90cmL) in low showcase

N/A

White

1,000

1,100

N/A

13

Flood Light LED 50W

Warm

White

2,500

2,750

N/A

14

Flood light LED 100 W.

Warm

White

3,500

3,850

N/A

15

Flood light LED 200 W.

Warm

White

4,000

4,400

N/A
TOTAL
VAT 7%

ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF:
A/C Name

:

Management Exhibition&Electric Co., Ltd.

A/C No

:

024-1-21122-3 (Saving Account)

GRAND TOTAL

Bank’s Name :

Kasikorn Bank Public Co., Ltd. / Seacon Square Branch

SWIFT CODE :

KASITHBK

Please send us via E-mail a copy proof of payment confirmation. See details below.
Remarks:
- One electric 5Amp power socket is limited for one merchandise only. Extension cord and connecting for lighting is stricty prohibited to prevent power surge.
- No modification on equipment is allowed. In case of damage, exhibitors will be penalized 20 times of the show day price list.
- The standard electricity are 220V and 380V. Fluctuation is around +/-10%. For safety,use electrical stabilizer to prevent power surge.
- A surcharge of 100% of electrical equipment will be added for any 24-hour operating electrical services.
- The distance of electrical cable is 2m from the hatch. Additional cable will be charged at 300THB/meter (Vat 7% exclusive).
- Electrical equipment relocation fee: 250 THB/point, Circuit Breaker Single-phase relocation fee is 1,500 THB/point and Circuit Breaker
Three-phase relocation fee is 3,000THB/point (Vat 7% exclusive).
- Exhibitor can get 30 % REFUND if orders are cancelled prior to 19 August 2022 , and NO REFUND to orders cancelled after 19 August 2022
- VAT 7% is applicable throughout the Kingdom of Thailand and must be included in your payment.
- We accept cash only for payment onsite.
- The wire transfer fee for payment from oversea shall be the customer's responsibility.
- The price above is for show day/s only and testing will be allowed at 1pm on the last day of the set up period.

Please complete and return this copy to :
Management Exhibition & Electric Co., Ltd.

Exhibiting Company:
Address:

97/8 Moo.4 Buengkhamproi Sub-District.
Lumlukka District. Pathumthani Province 12150

E-Mail:

Tax ID : 0125553009757

Tax ID:

Tel. : 02-054 2471-2

Mobile. : 091-761-0838

Fax. : 02-053 9525

E-mail : bkkgems.ele@gmail.com

Head Office

Stand No:
Tel:

Fax:

Contact Person:

Date:
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Branch

FORM F5.2
Deadline
1 August 2022
LIGHTING & ELECTRICAL SERVICES
Early Rate

Stantdard

On-site

within

Aug 2, 2022

Aug 20, 2022

to

to

Aug 1, 2022

Aug 19, 2022

Sep 12, 2022

3,500

3,850

5,000

DESCRIPTION

ITEM

QTY

AMOUNT
THB

Section B : Breaker (for Lighting), inclusive of consumption
17

5 Amp/220V Single Phase 50Hz

18

15 Amp/220V Single Phase 50Hz

6,800

7,480

9,720

19

30 Amp/220V Single Phase 50Hz

13,000

14,300

18,600

20

15 Amp/380V Three Phase 50Hz

19,500

21,450

27,880

21

30 Amp/380V Three Phase 50Hz

38,500

42,350

55,000

22

60 Amp/380V Three Phase 50Hz

59,000

64,900

84,300

Section C : Equipment connecting labour charge for exhibitors using their own lighting fixture, exclusive of consumption (FOR STANDARD BOOTH)
23

180

Connecting fee per unit (exclusive consumption)

200

260

750

980

Section D : Breaker for Exhibits (not for lighting ), inclusive of power consumption
24

5 A. Socket (with 5 A. fuse) 220V/50Hz

680

25

15 Amp/220V Single Phase 50Hz

2,500

2,750

3,570

26

30 Amp/220V Single Phase 50Hz

4,500

4,950

6,430

27

15 Amp/380V Three Phase 50Hz

4,500

4,950

6,430

28

30 Amp/380V Three Phase 50Hz

10,000

11,000

14,300

29

60 Amp/380V Three Phase 50Hz

19,000

20,900

27,170

30

100 Amp/380V Three Phase 50Hz

30,000

33,000

42,900

**** Installation of electrical grounding is required in all electrical system ****

TOTAL

Any attempt to connect will cause automatic power shut down.
ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF:
A/C Name

: Management Exhibition&Electric Co., Ltd.

A/C No

: 024-1-21122-3 (Saving Account)

VAT 7%
GRAND TOTAL

Bank’s Name : Kasikorn Bank Public Co., Ltd. / Seacon Square Branch
SWIFT CODE : KASITHBK
Please send us via E-mail a copy proof of payment confirmation. See details below.
Remarks:
- One electric 5Amp power socket is limited for one merchandise only. Extension cord and connecting for lighting is stricty prohibited to prevent power surge.

- No modification on equipment is allowed. In case of damage, exhibitors will be penalized 20 times of the show day price list.
- The standard electricity are 220V and 380V. Fluctuation is around +/-10%. For safety,use electrical stabilizer to prevent power surge.
- A surcharge of 100% of electrical equipment will be added for any 24-hour operating electrical services.
- The distance of electrical cable is 2m from the hatch. Additional cable will be charged at 300THB/meter (Vat 7% exclusive).
- Electrical equipment relocation fee: 250 THB/point, Circuit Breaker Single-phase relocation fee is 1,500 THB/point and Circuit Breaker
Three-phase relocation fee is 3,000THB/point (Vat 7% exclusive).
- Exhibitor can get 30 % REFUND if orders are cancelled prior to 19 August 2022 , and NO REFUND to orders cancelled after 19 August 2022
- VAT 7% is applicable throughout the Kingdom of Thailand and must be included in your payment.
- We accept cash only for payment onsite.
- The wire transfer fee for payment from oversea shall be the customer's responsibility.
- The price above is for show day/s only and testing will be allowed at 1pm on the last day of the set up period.

Please complete and return this copy to :
Management Exhibition & Electric Co., Ltd.

Exhibiting Company:
Address:

97/8 Moo.4 Buengkhamproi Sub-District.
Lumlukka District. Pathumthani Province 12150

E-Mail:

Tax ID : 0125553009757

Tax ID:

Tel. : 02-054 2471-2

Mobile. : 091-761-0838

Fax. : 02-053 9525

E-mail : bkkgems.ele@gmail.com

Head Office

Stand No:
Tel:

Fax:

Contact Person:

Date:
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LIGHTING & ELECTRICS PLAN
If not specified otherwise, all your requested utility points will be placed upon our Contractor's discretion.
All relocation cost thereafter shall be at the Exhibitor's expense.

Spotlight
Spotlight w/ arm
Tube Lamp
Down Light

B

CN

Outlet

H 500W.

Halogen 500W

Breaker

MH 150W.

Metal Halide 150W

LED 100W.

LED 100W

Connecting
(by official contractor)
LED 50 W.

LED 50W.

BACK

RIGHT

LEFT

FRONT

- Equipment required 24 Hr. electricity supply must be identified in plan.
- Electrical equipment relocation fee: 250 THB/point, Circuit Breaker Single-phase relocation fee is 1,500 THB/point and
Circuit Breaker Three-phase relocation fee is 3,000 THB/point (Vat 7% exclusive).

Please complete and return this copy to :

Exhibiting Company:

Management Exhibition & Electric Co., Ltd.

Address:

97/8 Moo.4 Buengkhamproi Sub-District.
Lumlukka District. Pathumthani Province 12150

E-Mail:

Tax ID : 0125553009757

Tax ID:

Tel. : 02-054 2471-2

Mobile. : 091-761-0838

Fex. : 02-053 9525
E-mail : bkkgems.ele@gmail.com

Head Office

Stand No:
Tel:

Fax:

Contact Person:

Date:
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FORM F5.4
Deadline
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Electrical for set-up and dismantle
Set Up
ITEM

Price/day

DESCRIPTION

THB

Days

Date

QTY

AMOUNT
THB

Section F: Electrical for set-up
1

15 Amp/220V Single Phase 50Hz

1,000

2

30 Amp/220V Single Phase 50Hz

1,800

3

15 Amp/380V Three Phase 50Hz

1,800

4

30 Amp/380V Three Phase 50Hz

3,400

5

60 Amp/380V Three Phase 50Hz

6,800

5

100 Amp/380V Three Phase 50Hz

12,000
TOTAL
VAT 7%
GRAND TOTAL

Dismantle
ITEM

Price/day

DESCRIPTION

Days

Date

QTY

THB

AMOUNT
THB

Section F: Electrical for dismantle
1

15 Amp/220V Single Phase 50Hz

1,000

2

30 Amp/220V Single Phase 50Hz

1,800

3

15 Amp/380V Three Phase 50Hz

1,800

4

30 Amp/380V Three Phase 50Hz

3,400

5

60 Amp/380V Three Phase 50Hz

6,800

6

100 Amp/380V Three Phase 50Hz

12,000
TOTAL
VAT 7%

ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF:
:

A/C No

: 024-1-21122-3 (Saving Account)

Bank’s Name :

GRAND TOTAL

Management Exhibition&Electric Co., Ltd.

A/C Name

Kasikorn Bank Public Co., Ltd. / Seacon Square Branch

SWIFT CODE : KASITHBK
Please send us via E-mail a copy proof of payment confirmation. See details below.
Remarks:
- Electrical equipment relocation fee: 250 THB/point, Circuit Breaker Single-phase relocation fee is 1,500 THB/point and Circuit Breaker
Three-phase relocation fee is 3,000 THB/point (Vat 7% exclusive).
- Any illegal connection found would yield to electrical power disconnection and a fine of 20 times will be applied as per manual price.
- Exhibitor can get 30 % REFUND if orders are cancelled prior to 19 August 2022 , and NO REFUND to orders cancelled after 19 August 2022
- VAT 7% is applicable throughout the Kingdom of Thailand and must be included in your payment.
- A surcharge of 100% of electrical equipment will be added for 24-hour operating services.
- The wire transfer fee for payment from oversea shall be the customer's responsibility.
- The price above is for set up and dismantle period only, not for show days.

Please complete and return this copy to :
Management Exhibition & Electric Co., Ltd.

Exhibiting Company:
Address:

97/8 Moo.4 Buengkhamproi Sub-District.
Lumlukka District. Pathumthani Province 12150

E-Mail:

Tax ID : 0125553009757

Tax ID:

Tel. : 02-054 2471-2

Mobile. : 091-761-0838

Fax. : 02-053 9525

E-mail : bkkgems.ele@gmail.com

Head Office

Stand No:
Tel:

Fax:

Contact Person:

Date:
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Deadline
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AUDIO/VISUAL EQUIPMENT RENTAL

ITEM

DESCRIPTION

PRICE
THB / Day

1

LED TV 32" + DVD player + Outlet 5 Amp/220V

1,500

2

LED TV 42" + DVD player + Outlet 5 Amp/220V

2,000

3

LED TV 50" + DVD player + Outlet 5 Amp/220V

3,000

Days

Date

QTY

AMOUNT
THB

TOTAL
VAT 7%

ORDERS ARE VALID ONLY WHEN ACCOMPANIED WITH PAYMENT IN FAVOR OF:
:

A/C No

: 024-1-21122-3 (Saving Account)

Bank’s Name :

GRAND TOTAL

Management Exhibition&Electric Co., Ltd.

A/C Name

Kasikorn Bank Public Co., Ltd. / Seacon Square Branch

SWIFT CODE : KASITHBK
Please send us via E-mail a copy proof of payment confirmation. See details below.
Remarks:
- Any illegal connection found would yield to electrical power disconnection and a fine of 20 times will be applied as per manual price.
- Exhibitor can get 30 % REFUND if orders are cancelled prior to 19 August 2022 , and NO REFUND to orders cancelled after 19 August 2022
- VAT 7% is applicable throughout the Kingdom of Thailand and must be included in your payment.
- The wire transfer fee for payment from oversea shall be the customer's responsibility.
- Installation will be provided on the last day of set up period.

Please complete and return this copy to :
Management Exhibition & Electric Co., Ltd.

Exhibiting Company:
Address:

97/8 Moo.4 Buengkhamproi Sub-District.
Lumlukka District. Pathumthani Province 12150

E-Mail:

Tax ID : 0125553009757

Tax ID:

Tel. : 02-054 2471-2

Mobile. : 091-761-0838

Fex. : 02-053 9525

E-mail : bkkgems.ele@gmail.com

Head Office

Stand No:
Tel:

Fax:

Contact Person:

Date:
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FORM F10
Deadline
1 September 2022

Ferrari Logistics
Flexibility is the key to success
Rates for Domestic Service (Office – Show – Office)
TYPE

SERVICE DESCRIPTION

RATE THB

Pick-up at customer's office
OPTION A



2,000 THB

    

Overnight storage
OPTION B

      

13,000 THB

Overnight storage + Daily delivery

16,000 THB

        
Delivery at customer's office
OPTION C

2,000 THB

     
Transit insurance (for option A,C) 

 

Overnight storage insurance (for option B)    

OPTION D

0.02% min 500 THB / Way

0.02% min 1,500 THB

 
Show insurance (on display) 

   

0.07% min US$ 100

The rates include:






Pick-up at customer’s office before the show
Daily services of pick-up/delivery & overnight storage service at Ferrari’s security room at show venue
Pick-up at Exhibitor’s booth on the last day of the show
Weight allowance up to 60 kgs and 2 parcels
Max allowed weight per parcel 30 kgs each for trolley/box/suitcase OR 60 kgs each for trunk without wheels OR
Over 60 kgs for trunk with wheels only

The rates exclude:
 Extra weight: THB 60 on exceeding weight
 Extra parcel: THB 500 per each additional parcel
 Vat 7% is applicable on top of the overall charge

In case of buying Ferrari’s Insurance Show coverage: &Z for insurance during overnight storage in the Ferrari’s
strong room at show venue
Term & Conditions of Overnight Storage
1. Ferrari Thailand will provide the service of daily pick-up/delivery & overnight storage at the Ferrari’s Security Room at Show venue during the event of
Bangkok Gems and Jewelry Fair
2. Ferrari Thailand will provide security guards and install security system in the security room for providing the overnight storage service
3. It’s a solely duty of the client to properly pack the merchandise in order to protect the enclosed property and to ensure safe transportation with ordinary
care and handling
4. Each package must be securely locked and in good/solid condition. No personal belongings nor furniture to be stored

For any further enquiries or booking, please contact
(sales.bkk@ferrarigroup.net) Tel: 02-267 4755-8 or 081-826 9891
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Deadline
1 September 2022

Oversea Air freight - through
ough Ferrari Group’s Network
x
x
x
x

Round trip services including
uding import & export custom formalities and secured transportation
Daily pick up & delivery at show venue
Ferrari “Full Risk” insurance
ance
Overnight storage provided
by FFerrarii att show
d db
h venue

For assistance and further enquiries. Please contact our office in Bangkok (Thailand) or visit our website
Ferrari Logistics Asia (Thailand) Co., Ltd. – Head Office
1249/146 Gems Tower Bldg., 16th Floor, Charoenkrung Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel: +66(0) 2 267 4755-8 | E-mail: info.bangkok@ferrarigroup.netough Ferrari Group’
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Oversea Air freight - Not through Ferrari Network
Cargo Air Freight
Inbound
x Custom Entry & secured transportation:
x Bond Fee:
x Terminal & Airport Storage Fee:
x Freight Charges:
x Insurance:

USD 350
0.20% (Min USD 50)
At cost
At per IATA rates
0.25% (Min USD 50)

Outbound
x Custom Entry & secured transportation:
x Freight charge:
x Insurance:

USD 350
As per IATA Rates
0.25% (Min USD 50)

Hand Carry Assistance at BKK International Airport
x Service:
USD 150
x Bond Fee:
USD 150+0.20% (Min USD 50)
Overnight Storage At Show Venue
x Service charge:
USD 300
;/ŶĐůƵĚĞŝŶƐƵƌĂŶĐĞƵƉƚŽϱϬϬ͕ϬϬϬΨͬϱŶŝŐŚƚƐͬϯƉĐƐĂůůŽǁĂŶĐĞ;ϱϬΨͬƉĐ͕ŝĨŽǀĞƌͿͿ
Special Service

Upon request

** All above charges are subject VAT 7%.
***Any sales are subject to duty / vat.
****Customs penalties (if any) which will be responsible by the exhibitor.
Term & Conditions
x For cargo shipment and or hand-carry service not through the Ferrari Network. Bank Guarantee / Cashier
Cheque / Company Cheque of 130% of CIF value must be provided to Ferrari Staff before we deliver the goods
to the customer’s booth.
x Cashier Cheque / Company Cheque will be returned after the shipment has been re-exported after the show.
x Duty and VAT for sold items must be paid in cash to Ferrari staff at the end of the show
x Air cargo shipment available only on prepaid basis

Shipping Instruction
Required Document:
x
x
x
x
x

Commercial Invoice 2 sets
Copy of passport of the recipient
Colored pictures of the item
Letter of authorization
Letter from organizer

Consignee on MAWB:
Ferrari Logistics Asia (Thailand) Co., Ltd. 1249/146 Gems Tower Bldg., 16 th Floor,
Charoenkrung Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
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FORM F10.3
Deadline
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freight - through Ferrari Group’s Network
Hand Carry Service
For hand-carry service from BKK International Airport (Arrival Hall) to the Exhibition Centre,
please notify ͞&ĞƌƌĂƌŝ<<ϳĚĂǇƐƉƌŝŽƌƚŽĂƌƌŝǀĂů͟
Document / Information require
1. Copy of the passenger’s passport
2. Date of arrival
3. Flight number and schedule
4. Copy of the TIB / Invoice or ATA Carnet
5. Carnet number if available
** Upon arrival in Bangkok airport, our staff will meet your client inside the terminal (after immigration
counter)
6. Merchandise should be declared at the BKK customs bureau

ATA Carnet

Goods under ATA Carnet must be accompanied with:
x

Carnet Manifest:
2 copies of detailed list goods progressively numbered by individual piece including a description of the
goods, style number, weight and value of pieces included in the ATA Carnet

x

Letter of authorization before departure. Please ensure all information are provided and verified as per
the following:
R Signature of ATA Carnet holder on the Carnet cover
R Carnet number are identical for every page
R Provide sufficient counterfoils for importation and re-exportation from BKK

It is advised to list “Ferrari Logistics Asia (Thailand) Co., Ltd.” as one of representative in the ATA carnet
(column B. – represented by.)
Otherwise, please provide us the letter of Authorization printed on the original letterhead of the carnet’s
owner/holder and signed/stamped by the owner/holder as appeared in the booklet of ATA carnet
Please send this original Letter of Authorization together with the other documents for the shipment.
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FORM F10.4
Deadline
1 September 2022
Temporary Importation (TIB)

Good under T.I.B. must be accompanied with:
x 2 copies of the detailed list of the goods
x 1 set of photographs for customs formalities
x Any incomplete and/or inaccurate documents provided may result in the delay of customs clearance
and delivery to the fair
Consignee on “Hawb” and Invoice (for T.I.B. shipment)
Ferrari Logistics Asia (Thailand) Co., Ltd.
64/2 Gemopolis Free Zone, Soi Sukhapiban 2 Soi 31, Dokmai, Prawes, Bangkok 10250
Notify party
Bangkok Gems & Jewelry Fair (show date…….)
For:…………………………………………………..(name of exhibitor)
…………………………………………………………(Hall/booth no.)
…………………………………………………………(receipt name & passport no)
KŶůǇĨŽƌŚĂŶĚĐĂƌƌǇƐĞƌǀŝĐĞ - Bank Guarantee for Duty / VAT amount MUST be provided in full by the Exhibitor
(Cash/Cashier Cheque) The original passport of the Exhibitor will be kept by Ferrari staff until all goods are
returned for re-export.

Arrival Deadlines
Arrival deadlines for shipment by air freight (VAL/VUN/GEN)
x TIB Shipment:
5 days before the show begins
x ATA Carnet Shipment:
5 days before the show begins
Arrival deadline for shipment by hand-carry
x TIB Shipment:
3 days before the show begins
x ATA Carnet shipment:
3 days before the show begins
All relevant documents must be provided: MAWB, HAWB, Manifest, Copy of Carnet and/or invoice by
e-mail to: import.bkk@ferrarigroup.net; sales.bkk@ferrarigroup.net; supachai.r@ferrarigroup.net;
jane@ferrarigroup.net
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FORM F11
Deadline
31 August 2022
The 67th BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR
September 7-11, 2022





Forwarding Service: MALCA – AMIT (THAILAND) LTD.
DELIVERING ABSOLUTE PEACE OF MIND
Deadline: August 31st, 2022286
Deadline on August 31st ,2022 for early delivery
before the show 1 day at the show site*



Service Confirmation Form
I would like to use the service of Malca-Amit (Thailand) Ltd. to clear my valuable
shipment through H.M. Customs for the coming 67th Bangkok Gems & Jewelry Fair.
 Shipped through Malca-Amit’s Network
 Air Freight
 Hand Carry
Company Name: ________________________________________________________________

Types of entry:

Address: ______________________________________________________________________
Country: __________________ Tel No. _________________ Fax No. _____________________
Booth Name: ___________________________________________________________________
Booth No. __________________________ Hall No. ____________________________________
Nature of goods to be exhibited: ___________________________________________________
currency

Valuation: (

) _______________________________________________________________

Air Freight: MAWB No.: __________________Arrival date: ______________________________
Passenger details:
Passenger name: Mr. /Ms. /Mrs.
__________________________________
Passport no.: ____________ Flight No: __________ Arrival Date: _________________________
Overnight Storage Charge
Please sign with company's stamp for your confirmation.
Signature: _______________________________ Date: _________________________________
(

)

Please complete this form email to:
import.bkk@malca-amit.com and sales.bkk@malca-amit.com

Malca-Amit (Thailand) Ltd: 919/6 5th Fl., JTC Bldg., Silom Rd., Bangkok 10500, Thailand.
Tel: (662) 267-4400/11Fax: (662) 630-1350
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FORM F11.1
Deadline
31 August 2022
MALCA – AMIT (THAILAND) LTD.

DELIVERING ABSOLUTE PEACE OF MIND
Oversea Exhibitor’s Shipping Manual

________________________________________________________________________________________________
I. Through Malca-Amit’s network:
Including services:
 Round trip secured transportation from and to the show site under Malca-Amit’s liability.
 Import and export customs clearance under our bonded facilities in Bangkok.
 Daily pick up, delivery at the show site and overnight storage.
For more detail of services or further enquiries, please contact our agents in your country as link belows:
Belgium:

http://www.malcaamit.com/belgium/

Japan:

http://www.malcaamit.com/japan/

Canada:

http://www.malcaamit.com/canada/

S. Africa:

http://www.malcaamit.com/south-africa/

England:

http://www.malcaamit.com/united-kingdom/

Switzerland:

http://www.malcaamit.com/switzerland/

Germany:

http://www.malcaamit.com/germany/

U.S.A.:

http://www.malcaamit.com/usa/

Hong Kong:

http://www.malcaamit.com/hong-kong/

Spain:

India:

http://www.malcaamit.com/india/

M.I.V. Gestion S.A. Bacelona
Tel.: 34 -93 -378 -80 -87
Fax.: 34 -93 -298 -45 -68
Contact: Amanda Matilla

Israel:

http://www.malcaamit.com/israel-eng/
Sri Lanka:

M.A. Lanka (PTE) Ltd.
Tel.: 94-11-4952277/2288
Fax: 94-11-2390744
Contact: Mr. Zacky

Or you can contact directly to our office in Bangkok:
Malca-Amit (Thailand) Ltd.
Tel.
: 662-267-4400/11
Fax.
: 662 630-1350
E-mail : sales.bkk@malca-amit.com
Contact: Mr.Sombut C. (6681)911-1155 Managing Director
Contact: Ms.Juthamas S. (6681) 842 4316 Sales Manager
II. Service rates for all Exhibitors
AIR FREIGHT
Inbound:
Service charge
:
TIB fee
:
Customs clearance fee (Imp./Exp.):
Terminal import storage charge
:
Outbound:
Freight charge
Valuation charge
Handling charge
Sold Item Clearance Fee

HAND CARRY
Round Trip
One Way
TIB fee

USD 500
0.20% (min. USD 500)
USD 110
USD 85 (for 3 days, extra will be charged at
USD15/day)

:
:
:

at cost as per IATA rate
0.30% (min. USD 50)
USD 150
USD 150

:
:
:

USD 750
USD 500
0.20% (min. USD 500)

Overnight storage service during the fair
Service charge (Optional)
:
Covered 2 bags, if over USD 50 per bag.

USD 500

Malca-Amit (Thailand) Ltd: 919/6 5th Fl., JTC Bldg., Silom Rd., Bangkok 10500, Thailand.
Tel: (662) 267-4400/11 Fax: (662) 630-1350
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FORM F11.2
Deadline
31 August 2022

MALCA – AMIT (THAILAND) LTD.

DELIVERING ABSOLUTE PEACE OF MIND
Oversea Exhibitor’s Shipping Manual
________________________________________________________________________________________________

Additional Charge
x
Privilege Facilitation Fee
x
x
x
x
x

:

USD200 + 1.5% on sold items amount
(for jewelry only)
Sold Item Clearance Fee
:
USD175 + 0.05%(Min$50) per entry
(for stone only)
Import VAT 7% on sold item amount to Thai Custom
All late shipment arrival after deadline will additional fee of USD150
For early delivery before the show 1 day at the show site, there will be an
additional charge at USD 150.
All the above rates are subject to 7% VAT.

Note
 All charges are per consignment.

Rate inclusive of :
 Handling service from Bangkok Airport to the show and from the show to Bangkok Airport.
 Import and export customs clearance under bonded facilities in Bangkok.
 Daily pick up, delivery at the show site and overnight storage. (If needed)
 Sending liability covered by Malca-Amit until the shipments arrived at shipper’s airport for Airfreight
service.
III. Special conditions:



Both incoming and outgoing shipment must be sent under "Freight Prepaid" basis only.
Copy of passport is needed for customs clearance.

Thailand import duty and VAT:
 All kinds of gold and silver jewelry
 Pearls (mounted or set)
 Fresh water pearls strand (strung for transportation)
 Cultured pearls not worked (strung for transportation)
 Natural pearls worked or not worked (strung for transportation)
 Loose pearls
 Precious stones and diamonds
 Any commodity

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%

0%*
0%*
0%
0%
0%
0%
0%
5%

***7% VAT is applicable for all articles on CIF Value + Import Duty (if any).***
*As the new announcement by Thai Customs to reduce import duty for all jewelry item under
Harmonize code Chapter 71 Section 2 to import for Sale in Bangkok Gems and Jewelry Fair which
held by Thai Gems and Jewelry Association, from 10% to 0%.
Remarks:
x A sales/memo invoice should be issued to the buyer for every sale / transaction.
x At the end of the show, please kindly let us have the list of your sold items which according to your
invoices.
x The privilege facilitation fee must be paid in Thai currency (Baht) on the last day of the show.
x Please inform your customers that the misdeclaration of sold items will cause re-word for sending back
and they will be confiscated by Thai Customs.
x For your information, our competitors charge to their customer for the partial clearance fee.
x Sending Station must complete and send us the show report.

Malca-Amit (Thailand) Ltd : 919/6 5th Fl., JTC Bldg., Silom Rd., Bangkok 10500, Thailand.
Tel: (662) 267-4400/11Fax : (662) 630-1350
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FORM F11.3
Deadline
31 August 2022

MALCA – AMIT (THAILAND) LTD.

DELIVERING ABSOLUTE PEACE OF MIND
Oversea Exhibitor’s Shipping Manual
________________________________________________________________________________________________

VI. Shipping instruction:
1) Required Documents:
1.1) Air Freight
1.1.1) Commercial invoice & MAWB should be consigned to:
Malca-Amit Trading Limited.
919/6 Jewelry Trade Center Bldg
Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
C/O Exhibitor Name (Booth Name)
Booth no.???????????
The 67th Bangkok Gems & Jewelry Fair
Impact Challenger Exhibition Center
Nonthaburi, Thailand
Attn: Mr./Mrs./Miss. ?????????? Passport no. ???????? Moblie no. ???????????
Attn: Mr./Mrs./Miss. ?????????? Passport no. ???????? Moblie no. ???????????
1.1.2) Copy of Passport of Consignee’s representative.
1.1.3) Color photo of Goods.

1.2) Hand Carry
1.2.1) Green receipt of Hand Carry shipment must be stated "Passenger name".
1.2.2) Original passport of the passenger.
1.2.3) Color photo of Goods.
1.2.4) Commercial invoice (consignee same as airfreight shipment).
2) Package:
2.1) All cases must be packed in sealed/locked suite case or aluminum box in good condition.
2.2) Do not use any glass or paper packages.
2.3) Label on every case with clear address of booth name and booth/hall numbers.
2.4) Key or combination code is required for customs inspection.
3) Deadline :
3.1)



3.2)

Air Freight
By August 31, 2022 invoice should be send to our Bangkok Office email import.bkk@malcaamit.com, sales.bkk@malca-amit.com
By September 1, 2022 TIB & Carnet shipment should arrive at Bangkok Airport. **For early
delivery one day before show (organizer around to delivery 13:00pm onward), there will be
additional charge **US$ 150**
MAWB of the shipment must be faxed or emailed to us upon departure.

Hand Carry



By August 31, 2022 invoice and passenger’s flight details should be send to our
email import.bkk@malca-amit.com
By September 1, 2022 passenger must arrive Bangkok Airport.

Malca-Amit (Thailand) Ltd : 919/6 5th Fl., JTC Bldg., Silom Rd., Bangkok 10500, Thailand.
Tel: (662) 267-4400/11 Fax : (662) 630-1350
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FORM F11.4
Deadline
31 August 2022
The 67th Bangkok Gems & Jewelry Fair
September 7-11, 2022
Thai Exhibitor’s Manual

Service Details
*(
Type A Pickup Service at Customer’s Location 
1#$%&
Type B Daily Service with Overnight Storage
 (Coverage up to THB 5,000,000. -)
3+K^_2(3$$;U$
<(``&%3a_bc*VI5W000W000. -)
Type C Delivery Service to Customer’s Location 
3$j#$%&
Free 3 Bags, Excess Baggage Charge
k!Z 2!2342!234+U5342!234
x
x
x
x
x

Service Charge


Liability Charge
  

*VILWCXX / *

X-XZ[ .'0 A\ 0
<]-*VICXXF

*VI1CWXXX-P

X-XZ[ .iB \ 0<. MF
<]-*VICXXF

*VILWCXX / *

X-XZ[ .'0 A\ 0
<]-*VICXXF
*VICXX 0

Rates above do not include VAT 7% /°´¦µnµ¦·µ¦ µo o¥´Å¤n¦ª¤£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·¤É %
Rates above do not include Insurance during the show /°´¦µnµ¦·µ¦ µo oÅ¤n¦ª¤¦³´ ³Â·oµ¼®µ¨¼oµ
Each parcel or suitcase must be packed in good and solid condition /·oµo°¦¦»Ä®¸®n°¸ÂÉ È Â¦Â¨³Å¤n®¨»¦nª°°µ®¸®n°¸É ¦¦»ÅoÃ¥nµ¥
Glass, porcelains, and similar fragile items are prohibited inside the parcel /®oµ¤¦¦»¦³Â¨³·oµ¸ÂÉ ®´Á¸¥®µ¥ÅoÃ¥nµ¥£µ¥Ä®¸®n°
In case of damages for overweight parcels (30 kg for parcel/suitcase & 60 kg for trunk), we will not take any responsible
in any claims/ ÎÊµ®´Äµ¦¦¦»· oµ³o°Å¤nÁ··Ã¨¦´¤n°®¸®n°®¦º°·Ã¨¦´¤Îµ®¦´¦¸£¸É µ³¦¦»ÁÈ ¨´Á®¨È¦·¬´ ³Å¤n¦´ ·°n°ªµ¤Á¸¥®µ¥¸ÁÉ ·µµ¦¦¦»· oµÁ·ÎÊµ®´¸É
Îµ®
Service Confirmation/Á°µ¦¥º¥´µ¦Äo¦· µ¦

Company Name / 

:

Booth No./  

Address/ :





























Tel/ : 





Fax/ :



Transportation liability coverage required: THB /  : 




































Mobile Phone No./ % &' %:

Confirmed Service / (:
Type A       !" # $%& ' (!"  )

, - . / 0 1#(2!234) 2!234!5" 4 $)
 67 89:;4%
<=>?@A /($BCD?/E/ &$FGHA1#(2!234)
 67J89:+4K9:;4% <L=?@A /($BCL?/E/ &$FGHA 1#(2!234)








I E
I E

*+(%)

Type B' 0M N. A0NMOP .   Q / 3$-S&2%&T$;U$
Type C'0NM        3$!" # $%& ' (!" 3$)
Signature & Company Stamp / #'$ 




Mobile Phone No. / % &' %:

2. Name of Authorized Person / ! "#-#   : 
PP / ID No. $:



No. of Parcel:

1. Name of Authorized Person / ! "#-#   : 
PP / ID No. $:







*+(%)

Date:


For Further information pleasecontact:K.Wannakorn (Look-kate) / K.Chittinan (NamPueng) Sales Department
Malca-Amit (Thailand) Ltd: 919/6 5th Fl., JTC Bldg., Silom Rd., Bangkok 10500, Thailand.
Tel: (662) 267-4400/11
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Fax: (662) 630-1350



FORM F12
Deadline
19 August 2022

DEADLINE

Safe Box Rental Service

August 19, 2022

This form must be completed by exhibitors (Lessee) who want to rent the safe box during the exhibition period
form Chubb (Thailand) Ltd. Safe box shall be set inside the lessee booth since
10:00 am.
September 7, 2022
Until
18:00 pm.
September 11, 2022

Please fill and calculate your costs in the following table.
Code

Size external

Size internal

Before deadline

QTY.

Total

(H x W X D)

(H x W X D)

Rental fee 5 days

Pcs.

Amount

Baht/PO.

After deadline

QTY.

Rental fee 5 days Pcs.

centimeter

centimeter

A

66.0x54.6x50.3

48.3x34.0x30.5

6,600

9,100

B

86.4x59.7x57.9

68.6x41.6x38.1

9,000

11,500

C

106.7x64.8x65.6

88.9x43.9x45.7

13,200

15,700

D

154.9x72.4x87.2

137.2x51.9x67.3

18,000

20,500

E

170.0x74.0x82.0

148.0x52.0x53.0

24,000

26,500

F

170.0x99.0x82.0

148.0x77.0x53.0

28,200

30,700

Total
Amount

Baht/PO.

Total amount
VAT 7%
Grand Total
Conditions : These following conditions are the parts of rental contract,
1

Your order are valid only when transferring payment in favor of
Foreign Clients :

Local Clients
Account name :
Bank :

Chubb (Thailand) Ltd.
Bangkok Bank Public Co.,Ltd

Account name :

Chubb (Thailand) Ltd.
The Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd

Bangna Branch

2

A/C No. :

130-316597-9

A/C No. :

001-051044-001

Swift :

BKKTHBK

Swift Code :

HSBCTHBK

The order will be refundable only 50% for any cancellation or reasons. The cancellation need to be informed before the exhibition
at least 5 working days.

3

Rental safe is for individual use of the exhibitor who is lessee only. Sub-rental or other purposes are prohibited.

4

Lessee must tak care of the rental safe box as their own properties and do follow instruction manual in operation. Lessee must return safe
box, key and manual as former condition and has responsibility for any damages or lost of any parts during rental period.

5

Lessee must not move the safe box out of its place. Lessor shall provided free first setting up service in Lessee booth on

Exhibitor's Name :

Please complete and return this copy to :
Address :

Chubb (Thailand) Limited.
5, 5th Floor, Dr. Gerhard Link Building, Krungthep Kreetha Road,
Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Stand No :
Tax Registration ID : 0105548097821
Tel : +66 (0) 2495-8888 Fax : : +66 (0) 2495-8898
Tel:
Mobile : 064-3020803

Arthitaya Pathumthong
Sales Executive
Fire & Security Products
arthitaya.pathumthong@chubb.co.th

Fax:

E-mail:

Website : www.chubb.co.th
SIGNATURE & SEAL
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FORM F13
Deadline
30 August 2022


     Wireless EDC Application Form
67 BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR 2022 : 7-11 September 2022 at Challenger Impact Hall 1-3
th

 Date…...............................................
!" #$Wireless EDC (#) % # '# #* Wireless EDC service charge
x # $Wireless EDC (Volume #$100,000 )  600 $$$+#$VAT)
Service charge for Wireless EDC (Volume less than 100,000 Baht) is 600 Baht (excluding VAT)

x # $Wireless EDC (Volume #$100,000 ) ## $Wireless EDC
Service charge for Wireless EDC (Volume more than 100,000 Baht ) Free of Charge.

! (/4 ! 589$Merchant Details
 8;"(;59$Merchant Name.......................................................................................................................
5Merchant ID........<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<%;"Contact Person.............................................................
8;"(" =>.?@)Company Name...................................................................................................................
8*(" =>.?@) ! Address .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
'5;" Contact Person....................................<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QTelephone.....................................................
8Mobile<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QFax.................................................................................
!!E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
! Q Wireless EDC Details
'UQ 5* Number of Wireless EDC ................................ Units
 5* EDC Installation Date.......................... 5'ZEDC Withdrawal Date.......................
8* Installation Area
 [\ # At Company Address..................................................................................................................................................
 !'$>Z$At Challenger Impact Booth No..............................................................Hall.................................................
/!8# [ () 4 8'/ '/* Contact Person at Wireless EDC Installation Area or Booth
^. (Mr., Mrs., Miss)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QTelephone<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8Mobile........................................
?. (Mr., Mrs., Miss)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QTelephone.............<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8Mobile........................................
'" U "#Q 5_5'` j#_/ > 'U (5 )
Merchant complies to be withdrawn form BBL account for wireless EDC service charge
! ` A/C no................................................... ` A/C name<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  Branch..............................................
;Z # $Wireless EDC 'U +!" # Wireless EDC)
  5 Service Conditions.
1. U  !#5# k U Please send application form before 5 office days.
2. 4 Wireless EDC 5#' ;$'";Z %% #5=>5
 z* *U;Z 'U ^@,@@@  5#* z* #=>5
In case of equipment damaged without normal usage, the merchant must accept the minimum charge for 10,000 Baht or more depending on damages.

3.

4  EDC `5'";Z %% #5 z* ;Z 'U ?@,@@@ 

4.

'"';!}U5  Wireless EDC #'U ?$;!}

In case of lost equipment the merchant must accept 20,000 Baht of charge.
The merchant must prepare for electric supplies for Wireless EDC.



!  Signed by …..…………………….…..'  Authorized person !  Signed by…..…………………………..' `  Authorized person
(..................................................)
(.................................................)
+;"$Company Seal)
+;"$Company Seal)

**5;Z  _/ > / 4!"!"#!/4$!$rawin.phasukthum@bangkokbank.com
**Member merchant Bangkok Bank credit card , Please fill it this form and send to Mr.Rawin E-mail : rawin.phasukthum@bangkokbank.com


**/ 4!$: =  30 5 2565**
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FORM F14
Deadline
24 August 2022





  ; $ $$Q;Q  $$





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

  
 Event 
  

 !  " #" $%'(# ')*+"   ,-
-/  034)+% " #" 5
..........
...
7' " #" /,)5
/'895
,:;'9
 " #" 
..................... 4$, 9=)>
03##+' $
.................... 4)+% @B>
E-Mail ………………………….……………………
7' Event
$
)+')# 7'EDC
K O4Sale Slip
/  03-4"  P5
K :$$'0# 7'
 " #"   $ event '7Q
K  $#>#
 7'
0*(4)+% .
/  03-4"  P5
K V %'# 7'EDC + 00 W )  Desk TopPW # 7 ', MobilePW # 7', AndroidPW # 7 '
  =Desk Top  3= 03 00%'

Dial Line
LAN
'7Q
 =Android   3= 03 00%'

SIM Card LAN

#0  ……………………..0*  # 7'  Promotion  03/PW ! 4$7'……………………………………………...05
#0   ……………………..0* # 7'  7' =

/PW ! 4$7'…….…………………………………………05
*4)43[#0  +), VAT
7.5   # 7 'EDC
!PW !PW]^'W  ETL  Join Amex
7.6 %''')3  Terminal ID
)+

+7'^*"'WP+%'-" 0 
  0
+7'
/


5

$ ' @ #3"# '%" '*+$03##+%'(# ," www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice 


#4! '0 BP =

U5_$+U5 9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$…………………………
+7'
.............
P" 4" (#

/………….…………………………………5
U5_$+U5$$9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$…………………………
#0  # 7 'EDC:   =Desktop  )!0 #
0# 7 ' /), VAT5
  =Mobile  )!0 #
0# 7 'SIM /), VAT5
 =Android  )!0 #
0# 7 ' /), VAT5
 '7Q
(  )!0#0  : $$ 4^0q(#  '7Q
 $'0'$ :  000z' > %'  -" 0  {" |00

 %'-" 00z' > %'  -" 0  {|00$W+)7)+*#"  +$# -" 0  {+ 0 07',%%'0  P 
+7'
W4
Officer Code

...........

^*"W$' +7'
.............
^*"'3 
 /…..……………………….……………………5

Title…………………………..………………..…

+30 4  %) " #"  00 '+! '$>` )0 4 " #" + 0  00 0W ^0 '+! '$>
$W4 0$%'  $W4 0 " #" ' Merchant Care   



9 ) 0 !@ 0 0 C& %4% : 0 
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FORM F15
Deadline
17 August 2022


Internet Service Order Form
67th Bangkok Gems & Jewelry Fair
7 – 11 September 2022

Company’s name (use to issue tax invoice only):
Tax ID:
Address:
Contact person:
Tel:
Fax:
Early-Bird
Rate
Item
Description
Within
17/08/22

Booth No:

E-Mail:
Standard
Rate
18/0801/09/22


On-site
Rate
0211/09/22

1

Internet 10Mbps/10Mbps

19,000

25,000

27,000

2

Internet 20Mbps/20Mbps

20,500

27,000

29,000

3

Internet 30Mbps/30Mbps

21,500

28,000

30,500

4

Internet 40Mbps/40Mbps

23,000

30,000

32,500

5

Internet 50Mbps/50Mbps

24,000

31,500

34,000

Quantity
(Link)

Amount
(Baht)

Sub total

Due Date for Payment

VAT 7%

*Cheque clearing date must be within the payment due date according to this document.

Grand total

Terms & Conditions
1. Internet service provided via LAN cable only.
2. For WiFi stability, Impact does not allow to adjust/config/distribute 'WiFi' signal or create own WiFi signal
on Impact premises. Penalty for misuse is 50,000 baht (fifty thousand baht) per day or turn off the signal.
3. Impact usually takes care to LAN equipment provided.
4. Customer is responsible for electrical installment and electricity (excluded from this service fee),
including, damages or loss of service provider’s property.
5. In case of internet cable relocation after first installation completed, Customer will be charged the
relocation cost of 1,800 baht per time per line.
6. Internet will be available on the last day of installation on the same day unless agreement stated
otherwise.
7. The service cancellation must be made in written 7 days before service installation date. Any short
notification, Service provider will refund back 30%. If cancellation is made during the exhibition date,
Company reserve the right not to give back refund.
8. In case of any incurred force majeure which affected to the use of ISP (Internet Service Provider)
caused by the service provider, do contact directly to the service provider who is responsible for
network administration to fix and be responsible for the damage. The company reserves the right not to
claim any compensation may incur.
Term of Payment
For Cheque Payment or Cashier Cheque, kindly issue the receiver name as “IMPACT Growth Real
Estate Investment Trust” For Bank Transferring, kindly find the detail as below:
Account Name
: IMPACT Growth Real Estate Investment Trust
Kasikorn Bank
: Chaengwattana Branch, Account Number 593-2-21909-5
Tax ID Number
: 0-9940-00978-82-1
Remarks: - IMPACT Growth Real Estate Investment Trust granted the exemption of withholding tax
(The service cannot brought to submit the 3% withholding tax)
- In making payment of any service charge, the Customer shall be responsible for the bank charges,
Including other fees and expenses arising therefrom and in connection therewith.
Please complete and return this copy to:
AUTHORIZED SIGNATURE & ORDER DATE:
IT & Communication Dept.
(Company’s Stamp, if any)
TEL
: +66 2833 5153, 5393
Mobile : +669 5367 9919,
+669 5367 9918
E-Mail : itcoordinator@impact.co.th
Customer :
(The company have right to reserve any change without prior notice)
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FORM F15.1
Deadline
17 August 2022
Telephone Service Order Form
67th Bangkok Gems & Jewelry Fair
7 – 11 September 2022
Company’s name (use to issue tax invoice only):
Tax ID:
Address:
Contact person:
Tel:
Fax:

Item

Description

Booth No:

E-Mail:

Early-Bird
Rate
Within
17/08/22

Standard
Rate
18/0801/09/22

On-site
Rate
0211/09/22

1

Local line (BKK and Metropolitan
area) (area code 02)

4,600

5,400

6,400

2

IDD line (Local & International calls
and Mobile

5,600

5,900

6,900

3

IDD FAX. line Includes FAX.
Machine

7,900

8,400

9,400

Quantity
(Link)

Amount
(Baht)

Sub total

Due Date for Payment

VAT 7%

**Every order must pay deposit installment amount 4,000 baht/unit. The installment amount will
be returned within 30 days if no equipment damages.
*Cheque clearing date must be within the payment due date according to this document .

Total
** Deposit
Grand total

Terms & Conditions:
1. Customer must pay deposit installment of 4,000 THB. In case of line relocation after it has been
installed, the charge will be applied amount 1,800 THB per line.
2. The above service rates is included the phone usage in Bangkok and Metropolitan area. (Area
Code 02), excluding long-distance call, Mobile call, and international call. All exempts calls are
charged on actual usage, plus VAT7% and Service Charge 10%.
3. Telephone service is inclusive of One telephone line and One telephone headset.
4. IMPACT is not allowing to use or distribute of "Bring Your Own" Telephone or Telephone Access
Point in the exhibition area.
5. The fee must be paid within agreed date, otherwise the telephone service will be cancelled.
6. Any cancellation of agreement must be made in written within 7 days prior to the service
installation date. If late notification, 30% of service fee will be refunded. And no refund, if
cancellation during the exhibition days.
7. Telephone will be installed at the booth on the last day of installation. on the same day unless
agreement stated otherwise.
8. In case of any incurred force majeure which affected to the use of ISP (Internet Service Provider)
caused by the service provider, do contact directly to the service provider who is responsible for network
administration to fix and be responsible for the damage. The company reserves the right not to claim any
compensation may incur.
Term of Payment
For Cheque Payment or Cashier Cheque, kindly issue the receiver name as “IMPACT Growth Real
Estate Investment Trust” For Bank Transferring, kindly find the detail as below:
Account Name
: IMPACT Growth Real Estate Investment Trust
Kasikorn Bank
: Chaengwattana Branch, Account Number 593-2-21909-5
Tax ID Number
: 0-9940-00978-82-1
Remarks: - IMPACT Growth Real Estate Investment Trust granted the exemption of withholding tax
(The service cannot brought to submit the 3% withholding tax)
- In making payment of any service charge, the Customer shall be responsible for the bank charges,
including other fees and expenses arising therefrom and in connection therewith.
Please complete and return this copy to:
AUTHORIZED SIGNATURE & ORDER DATE:
(Company’s Stamp, if any)
IT & Communication Dept.
TEL
: +66 2833 5153, 5393
Mobile : +669 5367 9919,
+669 5367 9918
Customer :
E-Mail : itcoordinator@impact.co.th
(The company have right to reserve any change without prior notice)
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FORM F15.2
Deadline
17 August 2022

IT & COMMUNICATION DEPARTMENT
ADDITIONAL CHARGE FORM

Event Name:
Show Day:
Venue:
Company Name:
Tax ID:
Address:
Contact Person :
Telephone:

Items

Fax:

E-mail:

Description
Qty.

1
2"
3
4

Wiring LAN Less than 50 M. "
UTP Patch Cord Less than 5 M.
Switch hub &'"Port
Re-Location"

"
"
"
"

Additional Charge Internet/ Telephone
Total Amount
Unit
Price/Unit
(Baht)

Line"
Line
Set"
Point"

#2,200$%%"
#300$%%"
#()%%%$%%"
#1,8%%$%%"
Sub Total
Plus 7% Vat
Grand Total

Payment: Please pay within ………………………………… (DD/MM/YY)
 Cash
Credit card (Diners, Visa, Master, Amex)
Transfer payment
""""""""To: Kasikorn Bank (&KDHQJZDWWDQD%UDQFK)
Account Name : IMPACT Growth Real Estate Investment Trust 
Account No. : 593-2-21909-5 (Saving Account)
TAX ID: %677;%6%%7<=6=>6& (Can not use deduct tax of 3 %.)
Please send the pay-in at Email : itcoordinator@impact.co.th
""""""
"
"""""Authorize :

""""""
(

""""""""Service by:
""" )

Date ":

(
"""""Date ":
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""""""""

)

FORM F16
Deadline
19 August 2022
Booth Cleaning Service Order Form
67th Bangkok Gems and Jewelry Fair
Company’s name:

Tax ID :

Branch:

Booth No:

Address:
Size of booth (Sqm.)

Contact Person:
Tel:

Fax:
Shift
No. of
Cleaner

Date

Email:
Service - Fee Baht / Person / 8 hrs.

Day

Night

Early-Bird Rate

Standard Rate

On-site Rate

08.00-16.00

16.00-24.00

Within
19/08/2022

20/08 - 02/09/2022

03 - 12/09/2022

À 1,100.00.-

À 1,430.00.-

À 1,540.00.-

À 1,100.00.-

À 1,430.00.-

À 1,540.00.-

À 206.-/ HR.

À 268.-/ HR.

À 289.-/ HR.

OT Rate

Cheque clearing date must be within the payment due date according
to this document

Total
(Baht)

Total
Vat 7%

Due Date for Payment ………………………………………………
Grand Total
Payment Term:
Remark:

The Company reserves the right to refuse any order until payment has been received by cash,
Credit card, transfer money or company cheque. (A/C payee) to :
In making paym ent of any service charge, the “service receiver” shall be responsible for the bank charges,
Including other fees and expenses arising therefrom and in connection therewith.

Account Name: IMPACT Growth Real Estate Investment Trust
Bank’s Name:
IMPACT Growth Real Est ate Investment Trust
Account No.:
Kasikorn Bank Public Com pany Limited Chaeng Watthana Branch Saving account num ber 593-2-21909-5

Terms and Conditions:
worlin

1.

Cleaning service provides 2 shifts; (08.00 am.-16.00 pm. and 16.00 pm.-24.00 pm.), total 8 working hours includes 30-minutes break
time. In case overtim e, 1.5 times will be charged for over tim e with minimum charge 2 hours.

2.

Number of staff per space; (1-29 sq.m. =1 pax, 30-39 sq.m. = pax, 40-49 sq.m. = 3 pax. ,

3.
4.

5.

70 sq.m. upwards = 4 pax or more, depends

on booth decoration equipment and size of booth or request of on-site service might be rejected, depending on appropriation.
Remark: The service provider may refuse to provide the service in case of urgent order on site
“Services” comprised of vacuum, floor cleaning, garbage collecting, counter cleaning, excludes all types of bring-in equipment and
oily dirt, paint, decorative items, booth structure, wall and all surfaces.
Completion of Service: after payment deal following deadline set on the docum ent. In case of payment failure, the service will be
nulled.
Remark: Please specify the company name and address to use to issue tax invoice/receipt.
Cancellation of order will only be accepted when made in writing to IMPACT Exhibition Managem ent Co., Ltd. within 7 days prior to build-up
period for exhibition show. Any cancellation after mentioned period, IMPACT reserves the right to return only 30 % of the service rate. Nonrefundable for cancellation during the show.

Please complete and return this copy to : IMPACT
Exhibition Management Co., Ltd
Bangkok Land Building, 10 floor
47/569-576, Moo 3 Popular Road,
Banmai Sub-district, Pakkred District,
Nonthaburi 11120
Contact : Housekeeping Section
E-Mail : op_housekeeping@impact.co.th
TEL : +66(0)-2833-5542
FAX : +66(0)-2833-5540

Booth No.:

Contact Person:

Tel.:

FAX:

AUTHORIZED SIGNATURE & ORDER DATE:
(Company’s Stamp, if any)

Service by :

Customer :

(The Company reserves the right to change these term s and conditions at any time without prior notice)
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FORM F17
Deadline
8 August 2022
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Tel: +66 2507 8392 to 3 Fax: +66 2547 4283 E-mail: gems.ditp@gmail.com

FORM F18
Deadline
15 August 2022

MOVE-OUT PERMIT
FOR EXHIBITORS WHO ONLY NEED TO MOVE OUT
*For exhibitors who only need to move out during September 11, 2022 at 15.00 hrs. – 16.30 hrs.
สําหรับผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ าที&มีความจําเป็ นต้ องการขนสินค้ าออกก่อนเวลาเลิกงานปกติในวันสุดท้ ายของงาน
วันที& 11 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.
Company Name_____________________________________________________ Challenger Hall_________ Booth No:___________________
______________________________
(_____________________________)
Authorized person name & signature
Date______/____________/________

Company Stamp

Return this form Before August 15, 2022
Bangkok Gems & Jewelry Fair Organizer Fax: +66 2547 4283 Tel: +66 2507 8392 to 3
**Approved document is available to pick-up at C6 on September 11, 2022 at 12.00 pm.
Please bring your passport/ID card and business card show upon.
กรุ ณาส่งคืนแบบฟอร์ ม ก่อนวันที&  สิงหาคม 2565 ทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4283
หรื อติดต่อ ผู้จดั งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair โทรสาร 0 2547 4283 โทรศัพท์ 0 2507 8392 ถึง 3
**ผู้เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าสามารถติดต่ อขอรับแบบฟอร์ มทีได้ รับการอนุมัติแล้ วในวันที 11 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ห้ อง C6
เท่ านัน' โดยจะต้ องแสดงพาสปอร์ ต/บัตรประชาชน และบัตรของบริษัทเพือรับแบบฟอร์ ม
For official use: Received by _______________________________________Position___________________________Date________________
MOVE-OUT PERMIT DECLARE FORM (for Organizer)
Company Name_____________________________________________________ Challenger_________ Booth No:_______________________
List of exhibitor’s belonging:
No.

Description

Amount

Contact person (ชื&อผู้ตดิ ต่อ):_________________________________________________ Mobile:______________________________
Remark หมายเหตุ - Only hand - carry permitted / อนุญาตให้ ขนของโดยการถือออกเท่านัน ไม่อนุญาตให้ ใช้ รถเข็น
- Exit at Loading area of Challenger Hall 2 only / ออกทางประตูด้านหลังของชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เท่ านัน'
- All vehicles need to register and collect queue at Parking P9 before arrive at Loading area. /
ยานพาหนะจะต้ องไปลงทะเบียนเพื&อรับบัตรคิวที&ลานจอดรถ P9
ส่วนของเจ้ าหน้ าที&
allow อนุญาต
(____________________________)
not allow ไม่อนุญาต
Date______/_________/________
Bangkok Gems & Jewelry Fair
Please complete and return to: Exhibitor Relations Division
Tel: +66 2507 8392 to 3
Fax: +66 2547 4283
Company Stamp
E-mail: gems.ditp@gmail.com

97

