
 

เรยีน ผูเ้ขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ชิน้สว่น อะไหล่ยานยนต ์และอปุกรณ์ตกแต่ง 2563 
  (Thailand International Auto Parts & Accessories Show : TAPA 2020) 

 คณะกรรมการอ านวยการจดังาน มคีวามยนิดีต้อนรบัทุกท่านเขา้ร่วมแสดงสนิค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และ
อปุกรณ์ตกแต่ง 2563 (Thailand International Auto Parts & Accessories Show : TAPA 2020) 

 เอกสารคูม่อืส าหรบัผูเ้ขา้รว่มงานที่จดัท าขึ้นชุดนี้  มวีตัถุประสงค์ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน
ในการเตรยีมการดา้นต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 โปรดศกึษาคูม่อืฯ เล่มนี้อยา่งละเอยีดและโปรดปฏบิตัติามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะเรื่องเกีย่วกบัก าหนด
ระยะเวลาในการส่งแบบฟอร์มต่างๆ ไปยงัผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มอืฯ เพื่อท าให้การเขา้ร่วมงานของท่าน 
ราบรืน่และประสบความส าเรจ็ 

 หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด โปรดติดต่อผู้ที่เกี่ยวขอ้งตามชื่อ/ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์  ซึ่งได้แจ้งใน
คูม่อืฯ เล่มนี้แลว้ 

 ขอขอบคุณในความร่วมมอืเป็นอย่างดมีา ณ โอกาสนี้ 
 
    ส านกัสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรม 
    กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
    กระทรวงพาณิชย ์ 
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A ข้อมลูทัว่ไป 

 

A1. ช่ืองาน   
งานแสดงสนิคา้ชิน้สว่น อะไหล่ยานยนต ์และอปุกรณ์ตกแต่ง 2563 
Thailand International Auto Parts & Accessories Show : TAPA 2020 

A2. สถานท่ีจดังาน  
 อาคาร 101-104 ศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค 
 88 ถนนเทพรตัน (กม.1) แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 
 โทรศพัท ์ 0 2749 3939  โทรสาร       0 2749 3959 
 E-mail   info@bitec.co.th  Website   www.bitec.co.th 

A3. ระยะเวลาจดังาน 
 ระหว่างวนัที ่2 - 5 เมษายน 2563 
 วนัเจรจาธุรกจิ  2 - 4 เมษายน 2563 (3 วนั)  เวลา 10.00 - 18.00 น. 
 วนัจ าหน่ายปลกี  5 เมษายน 2563 (1 วนั)  เวลา 10.00 - 16.00 น. 

A4. ผู้จดังานและผู้สนับสนุนการจดังาน   

 ผู้จดังาน 
กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 

 ผู้ร่วมจดังาน 
 สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย (TAPMA) 

 ผู้สนับสนุนการจดังาน 
1. สมาคมผูป้ระกอบการชิน้สว่นยานยนตแ์ละอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA) 
2. สมาคมผูค้า้อะไหล่วรจกัร (WASA) 
3. สมาคมสง่เสรมิการรบัชว่งการผลติไทย (THAI SUB-CON) 
4. สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 กลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 กลุ่มอตุสาหกรรมชิน้สว่นและอะไหล่ยานยนต์ 
 กลุ่มอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร 

5. สถาบนัยานยนต ์(TAI) 
6. สมาคมอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย (TAIA) 
7. สมาคมวศิวกรรมยานยนตไ์ทย (TSAE) 
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A5. ประเภทสินค้าท่ีจดัแสดง  
 

Auto Parts & Components (OEM/REM), Auto Accessories, Petroleum/Lubricants/Maintenance Product, 
Tools/Dies & Machine,Repair, Maintenance & Service, IT & Management   

A6. กิจกรรมพิเศษในงาน 

กิจกรรม วนัและเวลา สถานท่ี 

1. พธิเีปิดงาน 2 เมษายน 2563 
เวลา 10.00 น. 

Main Lobby    
หน้า Hall 103 

2. Reception Party 2 เมษายน 2563 
เวลา 18.00 น. 

โรงแรมเมเปิล 

3. นิทรรศการ 2 – 4 เมษายน 2563 
เวลา 10.00–18.00 น. 

Main Lobby 
หน้า Hall 103 

4. Business Matching 
(ใหบ้รกิารนดัหมายและตอบขอ้สนเทศทางการคา้) 

2 – 4 เมษายน 2563 
เวลา 10.00–18.00 น. 

Business Lounge 

 

A7. การเข้าชมงาน 
 

 วนัเจรจาธรุกิจ วนัที ่2 – 4 เมษายน 2563 (10.00 – 18.00 น.)  

1. การเขา้ชมงานจะเปิดใหน้ักธุรกจิ แขกรบัเชญิ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
ทัง้นี้ ผูเ้ขา้ชมงานตอ้งลงทะเบยีนหน้างานหรอืลงทะเบยีนล่วงหน้าไดท้างเวบ็ไซตโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย  
(Website: www.thailandautopartsfair.com) 

2. ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธ/หา้มบุคคลใดเขา้ชมงาน/น าบุคคลใดออกจากบรเิวณงานได้โดยไม่ต้อง
ระบุเหตุผล 

3. ผูจ้ดังานไมอ่นุญาตใหถ้่ายรปูหรอืน าอปุกรณ์การบนัทกึภาพใดๆ เขา้มาในบรเิวณงาน  เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากผูจ้ดังานกอ่น 

4. ผูจ้ดังานไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี และผูท้ีแ่ต่งกายไม่สุภาพ เช่น กางเกงขาสัน้ รองเทา้แตะเขา้ชม
งานในวนัเจรจาธุรกจิ  
 

 วนัจ าหน่ายปลีก วนัที ่5 เมษายน 2563  (10.00 - 16.00 น.) 
ผูจ้ดังานจะเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ชมและซือ้สนิคา้ไดโ้ดยตดิสติก๊เกอรบ์รเิวณทางเขา้งาน  
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A8. การติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 ผู้จดังาน 
กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 
563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 
โทรศพัท ์ 0 2507 8375, 0 2507 8308   
โทรสาร 0 2547 4282 
E-mail  tapa@ditp.go.th               
Website    www.thailandautopartsfair.com        

 ผู้ร่วมจดังาน 

หน่วยงาน ท่ีอยู ่ ผู้ติดต่อ 

สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย 
(TAPMA) 

มหาวทิยาลยัราชมงคลกรงุเทพ  
เลขที ่2 ตกึสรินิธร (ตกึหลงั) ชัน้ M     
ถนนนางลิน้จี ่แขวงทุง่มหาเมฆ   
เขตสาทร  กรงุเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0 2286 9166-7 
โทรสาร 0 2286 9168-9 
E-mail : tapma@thaiautoparts.or.th, 
anchana.tapma@gmail.com, 
monrunun@thaiautoparts.or.th 
Website : www.thaiautoparts.or.th 

คณุอญัชนา สว่นมนทริะ 
คณุมณฤนญั  เมธธินศลิ 

 

 ผู้สนับสนุนการจดังาน 

หน่วยงาน ท่ีอยู ่ ผู้ติดต่อ 

สมาคมผูป้ระกอบการชิน้สว่น 
ยานยนตแ์ละอะไหล่ทดแทนไทย 
(TAPAA) 

228 ถนนวรจกัร แขวงบา้นบาตร 
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพฯ 
10100 
โทรศพัท ์0 2621 2020 
โทรสาร  0 2621 2021 
E-mail : contacttapaa@gmail.com 
Website : www.tapaa.or.th 

คณุญาณิศา สขุหอม 

3

mailto:anchana.tapma@gmail.com


 

หน่วยงาน ท่ีอยู ่ ผู้ติดต่อ 

สมาคมผูค้า้อะไหล่วรจกัร (WASA) 
 

116/24 ซอยสวนมะล ิ1 ถนนบ ารงุเมอืง 
แขวงวดัเทพศรินิทร ์เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย 
กรงุเทพฯ 10100 
โทรศพัท ์0 2224 6956, 099 253 9797 
E-mail : wasaauto@hotmail.com   

Website : www.worachak.or.th 

คณุสมโภชน์ ชนิะกานนท ์  
 

สมาคมสง่เสรมิการรบัชว่งการผลติ
ไทย (THAI SUB-CON) 

86/6 ส านกัพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนุน 
(MIDI) ชัน้ 3 ซอยตรมีติร ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 
10110 
โทรศพัท ์0 2713 6540-1 
โทรสาร 0 2713 6542 
E-mail : tapa.thaisubcon@gmail.com  

Website : www.thaisubcon.com 

คณุเมตตา 
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A9. ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ          

รายการ 
หน่วยงาน/
บริษทั 

ท่ีอยู่ ติดต่อ 

บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
อย่างเป็นทางการและ       
ผูใ้หบ้รกิารดงันี้ 
 คหูามาตรฐาน 
 อุปกรณ์ตกแต่ง 
 ตรวจแบบส าหรบัพืน้ที่

ก่อสรา้งคหูาโดย
ผูร้บัเหมาหรอืก่อสรา้ง
เอง 

 
 

 
 

บรษิทั เอ๊กซ
คอน จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที ่92, 94, 96 ถนนวภิาวดรีงัสติ  
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 
10400 
โทรศพัท ์ 0 2275 5260 - 2 
 0 2275 5312 - 3 
โทรสาร 0 2691 8873 
 0 2277 6075 
Website : www.xcon.co.th 

ผูจ้ดัการโครงการ  
 คุณปิตพิร ศุภวชัรเสรกีุล ต่อ 303 
 pitiporn@xcon.co.th 
ประสานงาน  
คหูามาตรฐาน/  
อปุกรณ์ตกแต่ง  
 คุณภูมนินัท ์เลาหเรณู 
 ต่อ 202 
   phuminan@xcon.co.th 
 คุณชญาณ์นนัท ์คเณศวรรกัษ ์  
   ต่อ 204  
   chayaanan@xcon.co.th
ประสานงานตรวจแบบ 
เข้าก่อสรา้งและรื้อถอน 
 คุณสริธิร สกุลดษิฐ ์
 ต่อ 215, 095 349 7816 

บรษิทัผูร้บัเหมาไฟฟ้าอย่าง
เป็นทางการ 

บรษิทั แมเนจ
เมน้ท ์เอก็ซบิชิัน่ 
แอนด ์อเิลค็ทรคิ 
จ ากดั 

27/17 หมู่ที ่7 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอ
ล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
โทรศพัท ์0 2054 2471-2 ต่อ 101 
โทรสาร  0 2053 9525 

ระบบไฟฟ้า 
 คุณพชัรนิทร ์สอาดเอีย่ม  
tapamee.ex@gmail.com 

บรษิทัผูร้บัเหมารกัษาความ
ปลอดภยัอย่างเป็นทางการ 

บรษิทั อเีอ๊กซ
เอสเอส ซเีคยีว
รติีก้ารด์จ ากดั 

บฮีฟีไลฟ์สไตลม์อลล ์หอ้ง C203 
50/1121 หมู ่9  บางพดู ปากเกรด็  
นนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์0 2038 9617 
 

ระบบรกัษาความปลอดภยั 
 คุณจกัรพรรณ   
jakkapan.c@th-exss.com 
 

ผูใ้หบ้รกิารสิง่อ านวยความ
สะดวก 
 บรกิารรกัษาความ

สะอาด 
 บรกิารโทรศพัทแ์ละ

อนิเตอรเ์น็ต 
 บรกิารดอกไมแ้ละ

ตน้ไม ้

ศนูยน์ิทรรศการ
และการประชมุ 
ไบเทค 
 

88 ถนนเทพรตัน (กม.1)  
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 
โทรศพัท ์ 0 2726 1999 ต่อ 7503 
โทรสาร 0 2726 1943 
Website : www.bitec.co.th 

 คุณเนตรนภา เลศิรตันพงศส์นิ 
nednapa.l@bhirajburi.co.th 
สัง่จองบรกิารไดท้ี ่: 
www.bitec-onlineorder.com 

5

mailto:chayaanan@xcon.co.th
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mailto:nednapa.l@bhirajburi.co.th
http://www.bitec-onlineorder.com/


 

 

  

รายการ หน่วยงาน/
บริษทั 

ท่ีอยู่ ติดต่อ 

ผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ 
 

บรษิทั เชง้เกอ้ร์
ไทย จ ากดั 

3388/54-61, 63-67 อาคารสรินิรตัน์ ชัน้ 16-19 
พระราม 4กรุงเทพฯ 10520 
โทรศพัท ์065 506 1308 
E-mail : saran.limvorasak@dbschenker.com 

คุณศรณัย ์ลมิวรศกัดิ ์
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A10.  ตารางเวลาการท างานในอาคารแสดงสินค้า  

วนัก่อสร้าง/ตกแต่งคหูา 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2563  

วนัท่ี เวลา ผู้เก่ียวข้อง 

30 มนีาคม 2563 13.00 – 22.00 น. 
-  ผูร้บัเหมากอ่สรา้งคหูาทัว่ไป 
-  ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่อ่สรา้งคหูาเอง 

31 มนีาคม 2563 08.30 – 22.00 น. 
-  ผูร้บัเหมากอ่สรา้งคหูาทัว่ไป 
-  ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่อ่สรา้งคหูาเอง 

1 เมษายน 2563 08.30 – 22.00 น. 
-  ผูร้บัเหมากอ่สรา้งคหูาทัว่ไป 
-  ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่อ่สรา้งคหูาเอง 
-  ผู้แสดงสินค้าคหูามาตรฐาน 

รอบการขนถ่ายสินค้า/การเติมสินค้าในวนัจดัแสดงสินค้า 2 – 5 เมษายน 2563 

วนัท่ี เวลา เวลา หมายเหตุ 

2 เมษายน 2563 
รอบที ่1 
รอบที ่2 

 08.00 – 09.30 น. 
 18.00 – 19.00 น. 

 

3 เมษายน 2563 
รอบที ่1 
รอบที ่2 

 08.30 – 09.30 น. 
 18.00 – 19.00 น. 

 

4 เมษายน 2563 
รอบที ่1 
รอบที ่2 

 08.30 – 09.30 น. 
 18.00 – 19.00 น. 

 

5 เมษายน 2563 
รอบที ่1 
รอบที ่2 
รอบที ่3 

 08.30 – 09.30 น. 
 12.30 – 14.00 น.* 
 16.00 – 22.00 น. 

*รอบที ่2 ไม่อนุญาต 
ให้ใช้รถเขน็ทุกกรณี 

วนัรือ้ถอน 5 – 6 เมษายน 2563 

วนัท่ี เวลา ผู้เก่ียวข้อง 

5 เมษายน 2563 16.00 – 22.00 น. 

-  ผูร้บัเหมากอ่สรา้งคหูาทัว่ไป 
-  ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่อ่สรา้งคหูาเอง 
-  ผูแ้สดงสนิคา้คหูามาตรฐาน 

6 เมษายน 2563 08.00 – 15.00 น. 

-  ผูร้บัเหมากอ่สรา้งอยา่งเป็นทางการ 
-  ผูร้บัเหมากอ่สรา้งคหูาทัว่ไป 
-  ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่อ่สรา้งคหูาเอง 
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หมายเหต ุ: 
1. ผูร้บัเหมากอ่สรา้ง/ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่อ่สรา้งคหูาเองทุกบรษิทั ตอ้งก่อสรา้งและตกแต่งคหูาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

เวลา 22.00 น. ของวนัที ่1 เมษายน 2563  ทัง้นี้ จะไม่มกีารเปิดอาคารใหก้่อสรา้ง/ตกแต่งหลังจากเวลา
ดงักล่าวโดยเดด็ขาด เนื่องจากผูจ้ดังานจะตอ้งท าความสะอาด 

2. ไมอ่นุญาตใหน้ าสนิคา้ออกจากอาคาร ก่อนเวลา  16.00 น. ในวนัที ่5 เมษายน 2563 ซึง่เป็นวนัสุดทา้ยของ
การจดังาน 

3. ผูแ้สดงสนิค้าควรจดัเก็บสนิค้าในคูหาพร้อมท าการขนย้ายสนิค้า รวมถึงการรื้อถอนโครงสร้างทนัทหีลงั     
ปิดงานในวนัสดุทา้ยของงานแสดงสนิคา้ (5 เมษายน 2563) ทัง้นี้ สิง่กอ่สรา้งต่างๆ จะสามารถเริม่รือ้ถอนได้
ในวนัที ่ 5  เมษายน ตัง้แต่เวลา 16.00 – 22.00 น. และในวนัที ่6 เมษายน ตัง้แต่เวลา 08.00 – 15.00 น. 
และไมค่วรทิง้ทรพัยส์นิมคีา่ไวใ้นคหูา 

4. ไม่อนุญาตให้มกีารขนสนิค้าหรืออุปกรณ์ เข้า – ออก อาคารแสดงงาน นอกเหนือจากเวลาข้างต้นโดย
เดด็ขาด 

5. ไมอ่นุญาตใหใ้ชร้ถเขน็ ขนสนิคา้หรอือปุกรณ์ต่างๆ ในเวลาเปิดแสดงงานทกุกรณี 
6. กรณีผูร้บัเหมากอ่สรา้งหรอืผูแ้สดงสนิคา้ไมน่ าสนิคา้/อปุกรณ์ตกแต่งคหูาออกจากพืน้ทีต่ามเวลาทีก่ าหนดไว ้   

หากเกดิความเสยีหายหรอืสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ผูแ้สดงสนิคา้ต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่ กดิขึน้ รวมทัง้
คา่ใชจ้่ายในการรือ้ถอนล่าชา้ ซึง่ผูจ้ดังานจะไมร่บัผดิชอบในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

A11. บตัรผู้แสดงสินค้า/บตัรผู้เข้าท าการก่อสร้าง 
 

บตัรผู้แสดงสินค้า (Exhibitor Badge) 
 
การจดัท าบตัรของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า 

 ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งท าการลงทะเบยีนแจง้รายชื่อสมาชกิเพือ่รบับตัรแบบออนไลน์ที ่http://exhibitor.eventthai.com 
ซ่ึงจะเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ตัง้แต่วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2563 โดยผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้จะไดร้บับตัร   
คหูาละ 4 ใบ (คหูาละ 9 ตร.ม.) 
 
ขัน้ตอนการลงทะเบียนรายช่ือสมาชิกเพ่ือรบับตัร 

1. ลอ็คอนิเขา้ระบบลงทะเบยีนรายชือ่ดว้ย Username และ Password ทีไ่ดร้บั 
 **ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจะได้รบัอีเมลแ์จ้ง username & password ทางอีเมลท่ี์ได้ท าการกรอกไว้ตอนสมคัร 

2. กรอกขอ้มลูรายละเอยีดสมาชกิทีต่อ้งการออกบตัรดว้ยภาษาองักฤษ เชน่ อเีมล ์/ ชือ่ / นามสกลุ / ประเทศ 
3. พมิพร์ายชือ่ทัง้หมดเพือ่เป็นหลกัฐานในการรบับตัรเขา้งาน 
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4. ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้สามารถลงทะเบยีนรายชือ่ หรอืแกไ้ขขอ้มลูสมาชกิออนไลน์ไดถ้งึวนัทีว่นัที ่28 มนีาคม 2563 
5. รบับตัรเข้างาน : 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 2563 ณ เคาน์เตอรบ์รกิารผูป้ระกอบการ  

(Exhibitor service counter) EH 102 , BITEC ระหว่างเวลา 10:00 น.-18:00 น. 
Contact : Exhibitor’s Badge Registration 
Email : support@eventthai.com 
Tel. : (662) 073-4899 

 

ตวัอย่างเอกสารรบับตัรเข้างาน 

*แสดงรายชือ่สมาชกิทีเ่คาน์เตอรบ์รกิาร (Exhibitor Service Counter) เพือ่รบับตัรเขา้งาน 
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บตัรผู้เข้าท าการก่อสร้าง (Contractor Badge) 
1. ผูแ้สดงสนิคา้/ผูร้บัเหมากอ่สรา้งทีท่ีม่สีทิธิแ์ลกบตัร Contractor ได ้ตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้ 

 แบบกอ่สรา้งไดร้บัการอนุมตัแิลว้ 
 ยืน่เชค็ค า้ประกนัเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. ทา่นสามารถตดิต่อขอแลกบตัร Contractor บรเิวณจุดแลกบตัรทีผู่จ้ดังานจดัไวใ้หบ้ริเวณ Loading ด้านหลงัอาคาร 
ในวนักอ่สรา้ง/ตกแต่งคหูา (คณุสมบตัคิรบถว้น) 
 วนัที ่30 มนีาคม 2563  เวลา 13.00 - 22.00 น. 
 วนัที ่31 มนีาคม 2563 เวลา 08.30 – 22.00 น. 
 วนัที ่1 เมษายน 2563  เวลา 08.30 – 22.00 น. 

3. บตัรนี้ใชไ้ดเ้ฉพาะวนักอ่สรา้ง ตกแต่งและรือ้ถอนคหูาเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชไ้ดร้ะหว่างวนัจดัแสดง 
 

A12. ส่ิงอ านวยความสะดวก/บริการต่างๆ ภายในงาน   

 

รายการ ท่ีตัง้ วนั เวลา รายละเอียดบริการ 

1. หอ้งผูจ้ดังาน 
(Organizer Office) 

ดา้นหน้า 
Hall 102 

30 ม.ีค.- 6 เม.ย. 63 09.00 - 18.00 น.  ตดิต่อกรมสง่เสรมิการคา้
ระหว่างประเทศ (DITP) 

 ตดิต่อประสานงานตา่งๆ 
ในกรณีมปีญัหาระหว่าง
งาน 

2. ผูร้บัเหมากอ่สรา้ง/  
ผูใ้หบ้รกิารดา้น
อปุกรณ์ไฟฟ้าอยา่ง
เป็นทางการ 

ดา้นหน้า 
Hall 102 

30 ม.ีค.- 1 เม.ย. 63 
2 - 5 เม.ย. 63 
5 – 6 เม.ย. 63 

 

08.30 - 20.00 น. 
08.30 - 18.00 น. 
08.30 - 22.00 น. 

 ใหบ้รกิารโครงสรา้งคหูา
มาตรฐาน 

 ใหบ้รกิารเฟอรน์ิเจอร ์
 ใหบ้รกิารดา้นไฟฟ้า 
 ตดิต่อขอรบับตัรผูแ้สดง

สนิคา้ 
 รบั Fair Catalogue 

3. จุดลงทะเบยีน 
 Overseas 

- Trade Mission 
- Pre-Registration 
- Walk-in 
 

 Local 
- Pre-Registration 
- Walk-in 

 
 
หน้า Hall 104 
หน้า Hall 103 
หน้า Hall 101 
และ 103 

 

หน้า Hall 103 
หน้า Hall 101 
และ 103 

2 - 5 เม.ย. 63 
 
 

09.30 - 17.30 น.  ลงทะเบยีนเขา้งานทัว่ไป
และรบับตัร Visitor 

 คณะผูแ้ทนการคา้และ   
ผูล้งทะเบยีนล่วงหน้า
ตดิต่อรบับตัร Visitor 
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รายการ ท่ีตัง้ วนั เวลา รายละเอียดบริการ 

4. จุดประชาสมัพนัธ ์ ดา้นหน้า 
Hall 103 

2 - 5 เม.ย. 63 09.30 - 18.00 น.  ใหบ้รกิารขอ้มลูต่างๆ 
เกีย่วกบังาน 

5. Business Lounge 
 

Hall 102 2 - 4 เม.ย. 63 10.00 – 18.00 น.  ใหบ้รกิาร/รบัรองผูซ้ือ้จาก
ต่างประเทศ  

 ใหบ้รกิารขอ้มลูการคา้ 
 สถานทีน่ดัเจรจาทางธุรกจิ 
 บรกิารอนิเตอรเ์น็ตฟร ี

6. หอ้งสือ่มวลชน 
(Press Center) 

ดา้นหน้า
ระหว่าง Hall 

102-103 

2 - 5 เม.ย. 63 09.30 - 18.00 น.  เป็นทีร่บัรอง ตดิต่อสง่ขา่ว 
 ใหบ้รกิารขอ้มลูต่างๆ ใน

การท าขา่วงาน ใหบ้รกิาร
สือ่มวลชน              

 ผูแ้สดงสนิคา้สามารถน า
เอกสารมาเผยแพรไ่ด ้

7. ศนูยบ์รกิารธุรกจิ 
(Business Center) 

Main Lobby  30 ม.ีค.- 5 เม.ย. 63 08.00 - 18.00 น.  ใหบ้รกิารโทรศพัท ์
โทรสาร ทัง้ภายในและ
ระหว่างประเทศ  

 ใหบ้รกิารถ่ายเอกสาร 
 ใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตไร้

สายในรปูแบบ Prepaid 
Card และใหบ้รกิาร 
Online 

8. ตูบ้รกิาร ATM ดา้นหน้า 
Hall 104 
และชัน้ B1 

30 ม.ีค. - 6 เม.ย. 63   
 

 ตูบ้รกิาร  ATM  

9. บรกิารพาหนะ 
 รถรบั-สง่ ระหวา่ง 
    ไบเทค-โรงแรม 
 รถแทก็ซีม่เิตอร ์

ดา้นหน้า  
Hall 101 

 
2 - 4 เม.ย. 63 

 
2 - 5 เม.ย. 63 

 

 
10.00 – 18.00 น. 

 
09.00 – 19.00 น. 

 

 ใหบ้รกิารรถรบั-สง่ผูซ้ือ้
จากต่างประเทศ จาก 
Official Hotels มางาน 
และจากงานไปยงั Official 
Hotels 

 ใหบ้รกิารเรยีกรถแทก็ซี่
มเิตอร ์

10. หอ้งละหมาด 
(Praying Room) 

บรเิวณชัน้ B2 
 

2 - 5 เม.ย. 63 
 

10.00 – 18.00 น.  ส าหรบัผูน้บัถอืศาสนา
อสิลามท าพธิลีะหมาด 
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รายการ ท่ีตัง้ วนั เวลา รายละเอียดบริการ 

11. หอ้งปฐมพยาบาล 
(First Aid) 

หน้า Hall 104 30 ม.ีค.- 6 เม.ย. 63 10.00 – 18.00 น.  มเีจา้หน้าทีป่ระจ าใหก้าร
ปฐมพยาบาล ผูแ้สดง
สนิคา้ และผูเ้ขา้ชมงาน
ทัว่ไป 

12. หอ้งรบัฝากเดก็
(Kid’s Corner) 

บรเิวณชัน้ B2 
 

2 - 5 เม.ย. 63 
 

10.00 – 18.00 น.  รบัฝากเดก็อายตุ ่ากว่า   
15 ปี มขีองเล่น/สือ่
สนัทนาการส าหรบัเดก็ 

13. อาหารและ
เครือ่งดื่ม 

Fahrenheit 
International 
Food Court  
ชัน้ B1 

2 - 5 เม.ย. 63 
 

10.00 – 18.00 น.  อาหารบุฟเฟตน์านาชาต ิ
 ศนูยอ์าหารนานาชาต ิ

 
 
A13. ข้อมลูโรงแรม  
 

Hotel Room Type 
Rate (THB) 

Single Twin 
 
 
 
 
Address : Patumwan, Bangkok 10330 
Website : www.siamatsiam.com 
E-mail : dos@siamatsiam.com 
Tel. : (66) 2217 3000 
Fax. : (66) 2217 3077 

Deluxe  
 (Nett + BF) 

THB 3,600 THB 3,900 

 
 
 
 
Address : 566 Ploenchit Rd., Bangkok 10330 
Website : www.novotelbangkokploenchit.com 
E-mail : H7176-SL7@accor.com 
Tel. : (66) 2305 6029 
Fax. : (66) 2305 6020 

Superior  
(Nett + BF) 

THB 3,600 THB 3,900 
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Hotel Room Type 
Rate (THB) 

Single Twin 
 
 
 
 
Address : 1 Sukhumvit 22, Bangkok 10110 
Website : www.holidayinn.com 
E-mail : chantakarn.Thongchot@ihg.com 
Tel. : (66) 2683 4888 
Fax. : (66) 2683 4777 

Superior  
(Nett + BF) 

THB 3,200 THB 3,400 

 

A14. ตารางเดินรถ Shuttle Bus  

 

A15. หนังสือยืนยนัการจดังาน 

 กรณีทีผู่เ้ขา้รว่มงานจะน าสนิคา้จากต่างประเทศเขา้มาจดัแสดง หากจ าเป็นตอ้งใชห้นงัสอืรบัรองการเขา้รว่มงาน

จากผูจ้ดังานเพื่อส าแดงใหเ้จา้หน้าทีพ่ธิกีารศุลกากร โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์กรณีพิเศษ 2 และส่งกลบั

มายงัส านกัสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรม ภายในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563  
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B กฎเกณฑแ์ละระเบียบ 

 

B1. สิทธ์ิการเข้าร่วมแสดงสินค้าและจดัสรรพื้นท่ี 

1.1 ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิใ์นการจดัสรรคหูา โดยจะตดัสนิจากกลุ่มสนิคา้ จ านวนคหูา วนัทีส่มคัร เขา้ร่วมงาน
และการช าระเงนิ ความรว่มมอืในกจิกรรมของกรมฯ และอืน่ๆ ตามความเหมาะสม   

1.2 ผู้จดังานไม่อนุญาตให้มีบคุคล/นิติบคุคลอ่ืนใดท่ีไม่ได้สมคัรเข้าร่วมงานกบัผู้จดังานโดยตรง มาจดั
แสดงหรอืจ าหน่ายสนิคา้ในพืน้ทีข่องผูแ้สดงสนิคา้ตลอดระยะเวลาการจดังาน 

1.3 ผูแ้สดงสนิคา้ไม่สามารถโอนสทิธิใ์นการเขา้ร่วมงาน และพืน้ทีท่ ัง้หมดหรอืบางส่วนทีไ่ดร้บัการจดัสรรให้
ผูอ้ ืน่ตลอดระยะเวลาการจดังาน 

1.4 สนิคา้ทีจ่ดัแสดงตอ้งเป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มงาน ผูจ้ดังานมสีทิธิท์ีจ่ะน าสนิคา้ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบั
งานแสดงสนิคา้นี้ออกจากอาคารแสดงสนิคา้ไดท้นัท ี 

1.5 ผูแ้สดงสนิคา้จะต้องแสดงขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกับคุณภาพสนิคา้หรอืบรกิารทีน่ ามาจ าหน่ายหรอืจดั
แสดงใหค้รบถว้นถกูตอ้งตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค 

1.6 ผูแ้สดงสนิคา้สามารถจ าหน่ายสนิคา้ไดภ้ายในคหูาของตนเองเทา่นัน้ 
1.7 ผูแ้สดงสนิคา้สามารถตดิป้าย สติก๊เกอร ์โปสเตอร ์ไดเ้ฉพาะในบรเิวณคหูาของตนเองเทา่นัน้ 
1.8 หา้มแจกใบปลวิ บตัรเชญิ ในบรเิวณทางเดนิ ทางเขา้ - ออก หรอืบรเิวณสาธารณะอืน่เป็นเดด็ขาด 
1.9 ผูแ้สดงสนิคา้ตอ้งจดัหาเจา้หน้าทีอ่ยู่ประจ าคหูาตลอดเวลางาน  
1.10 เจ้าหน้าที่ประจ าคูหาต้องสามารถเจรจาการค้าเพื่อการส่งออกและพูดภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษได ้หากไมม่โีปรดจดัเตรยีม/จดัจา้งพเิศษล่วงหน้า 
B2. การก่อสร้างตกแต่งคหูา 
  

 ผูแ้สดงสนิคา้สามารถเลอืกใชค้หูามาตรฐาน หรอืจะด าเนินการก่อสรา้งคูหาโดยจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีจ่ดัหา
มาเองได ้ทัง้นี้ ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบในการกอ่สรา้งตกแต่งคหูา ดงันี้ 
กรณีใช้คหูามาตรฐาน (โครงสร้างซิสเตม็) 
คหูามาตรฐาน ขนาด 3 x 3 ม. (9 ตร.ม.) ประกอบด้วย  

 พรมอดัเรยีบ  
 ผนงัหุม้พวีซีสีขีาว 3 ดา้น โครงสรา้งซสิเตม็สงู 2.50 ม. 
 ทาวเวอร ์พรอ้มโลโกง้าน 
 ป้ายพรอ้มชือ่บรษิทัและหมายเลขคหูา  
 โต๊ะเจรจา 1 ตวั  
 เกา้อี ้3 ตวั  
 ตูเ้กบ็ของมาตรฐาน 1 ใบ  
 แทน่วางสนิคา้ 2 ระดบั 1 แทน่ 
 ถงัขยะ 1 ใบ 
 สปอตไลท ์100 วตัต ์3 ดวง 
 ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 1 จุด 
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 หากผู้แสดงสนิค้าประสงค์จะใช้คูหามาตรฐานภายหลงัจากที่ได้ช าระเงนิค่าสมคัรเป็นพื้นทีเ่ปล่าเรยีบรอ้ยแล้ว 
โปรดตดิต่อแจง้ช าระเงนิและรายละเอยีดการตดิตัง้คหูามาตรฐาน โดยกรอกแบบฟอรม์ 4 และสัง่ตรงบรษิทั เอ๊กซคอน จ ากดั 
ภายในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2563 หากสัง่จองคหูาภายหลงัวนัทีก่ าหนด จะมคีา่ใชจ้่ายสูงกว่าปกต ิ

ระเบียบในการใช้คหูามาตรฐาน 
 หา้มต่อเตมิ ทาส ีหรอืตอกตรงึ และเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของคหูามาตรฐานส าเรจ็รปู หากเกดิความเสยีหายขึน้   

ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายนัน้ 
 ผูแ้สดงสนิคา้จะต้องตรวจสอบคุณภาพของคูหา/อุปกรณ์ตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ไฟฟ้าใหเ้รยีบรอ้ยก่อนรบั

มอบ และหากพบขอ้บกพร่องหรอืช ารุดโปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบทนัทเีพื่อแกไ้ข/เปลีย่นแปลง มฉิะนัน้จะถอืว่า  
ผูแ้สดงสนิคา้ยอมรบัในสนิคา้นัน้แลว้ และบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ในภายหลงั 

 ต าแหน่งและรายการอุปกรณ์การติดตัง้ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานได้ถูกก าหนดไว้แน่นอนแล้วหากจ าเป็นต้อง
เปลีย่นแปลงต าแหน่งทีต่ดิตัง้ ขอใหแ้จง้ตามทีอ่ยู่ในแบบฟอรม์ ภายใน24 กมุภาพนัธ์ 2563 กรณีทีท่่านแจง้การ
เปลี่ยนแปลงหลังวันที่ก าหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจุดละ  214 บาท (ราคานี้รวม
ภาษมีลูคา่เพิม่แลว้) 

 หากผูแ้สดงสนิคา้ไมต่อ้งการรายการอุปกรณ์ใดๆ ในคหูามาตรฐานทีก่ าหนด จะถอืว่าสละสทิธิใ์นรายการนัน้และ
ไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิหรอืชดเชยเป็นอปุกรณ์รายการอืน่ได้ 

 
กรณีก่อสร้างคหูารปูแบบพิเศษ 
1. ผู้แสดงสนิค้าสามารถใช้บรกิารผู้รบัเหมาก่อสร้างอย่างเป็นทางการหรือเลอืกผู้รบัเหมารายอื่นได้ แต่จะต้องแจ้ง

รายละเอยีดของผูร้บัเหมาก่อสรา้งนัน้ใหผู้จ้ดังานอนุมตั ิโดยกรอกแบบฟอรม์ 1 สง่กลบัภายในวนัท่ี17 กมุภาพนัธ ์2563  
รายละเอยีดการส่งแบบก่อสร้างประกอบด้วย  

 ผงัพืน้ (PLAN)  
 รปูดา้น (ELEVATION) ในแต่ละดา้น 
 รปูตดั (SECTION)   
 ทศันียภาพ (PERSPECTIVE)  
 ต าแหน่งการตดิตัง้ไฟฟ้า 

โดยทัง้หมดนี้ต้องแสดงขนาด ความกว้าง ความยาว ความสูง อย่างชดัเจน พรอ้มทัง้จดัส่งเอกสารดงักล่าว
มายงับรษิทั  เอ๊กซคอน จ ากดั ทาง E-mail : tapa-design@xcon.co.th เพื่อขออนุมตักิารเขา้ก่อสรา้ง โดยผูจ้ดังาน  
จะตรวจสอบและแจง้ผลการอนุมตักิลบั ทาง E-mail 

2. ในกรณีทีแ่บบก่อสร้างไม่ครบถ้วน หรอืมขีอ้ผดิพลาดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้แสดงสนิค้า /ผูร้บัเหมาก่อสร้าง
จะต้องท าการแก้ไขและส่งแบบเพื่อตรวจสอบอกีครัง้ภายใน 3 วนันับจากวนัท่ีได้รบัแจ้งให้แก้ไข ผู้แสดง
สินค้า/ผู้รบัเหมาก่อสร้างรายใด ท่ีไม่ส่งแบบก่อสร้างภายในก าหนดเวลาหรือแบบยงัไม่ได้รบัการอนุมติั 
จะไม่ได้รบัอนุญาตให้เข้าท าการก่อสร้างโดยเดด็ขาด 

3. การก่อสรา้งคูหาพืน้ทีเ่ปล่า ผูแ้สดงสนิคา้จะต้องระบุหมายเลขคูหาและช่ือท่ีสมคัรเข้าร่วมงานภายในคูหา       
ในต าแหน่งท่ีมองเหน็ชดัเจน 
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4. ผู้รบัเหมาก่อสร้างคหูาพื้นท่ีเปล่าทุกรายจะต้องวาง “แคชเชียรเ์ชค็” ค ้าประกนัความเสยีหายจาการท างาน 
ในจ านวนเงนิ 1,000 บาท/ตร.ม. กรณีขนาดพืน้ทีค่หูาน้อยกว่า 15 ตร.ม. คดิอตัราขัน้ต ่า 15,000 บาท โดยสัง่จ่าย
บรษิทั เอ๊กซคอน จ ากดั พร้อมน าส่งที่บรษิทัฯ โดยกรอกแบบฟอรม์ 2 (ดูแผนทีบ่รษิทัฯ หลงัแบบฟอร์มนี้ ) 
น าส่งระหว่างวนัท่ี 9 - 13 มีนาคม 2563 ผูจ้ดังานจะไมอ่นุญาตใหบ้รษิทัทีม่ไิดช้ าระแคชเชยีรเ์ชค็ค ้าประกนั เขา้
ท าการก่อสรา้งโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะคนืแคชเชยีรเ์ชค็ค ้าประกนันี้ใหภ้ายหลงัจากงานจบแล้ว 
(ระหว่างวนัที ่20 – 24 เมษายน 2563) ในกรณีทีท่ าการรือ้ถอนและขนยา้ยโครงสรา้งออกจากบรเิวณงานเป็นไป
ด้วยความเรยีบร้อย และไม่มคีวามเสยีหายใดๆ เกดิขึน้กบัสถานที่จดัแสดงงาน แต่หากเกดิความเสยีหายใน
บรเิวณทีผู่ร้บัเหมากอ่สรา้งรบัผดิชอบอยู่ไม่ว่าจะเกดิจากการกระท าของผูใ้ดและเกิดจากกรณีใดๆ ผูแ้สดงสนิคา้/
ผูร้บัเหมารายนัน้จะตอ้งรบัผดิชอบและช าระคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดทีท่างสถานทีจ่ดังานเรยีกรอ้งความเสยีหายมา 

5. ความสงูและความทึบของคหูา 
 สามารถกอ่สรา้งโครงสรา้งทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 5.00 ม. จากพืน้อาคาร ทัง้นี้ ไม่อนุญาตให้สร้างคหูา 2 ชัน้ 
 โครงสรา้งดา้นทีต่ดิทางเดนิ ส่วนทีส่งูเกนิ 2.50 ม.จากพืน้อาคาร จะตอ้งถอยร่นจากแนวขอบของคหูาเขา้

มาในพืน้ที ่0.30 ม. โดยรอบ และจากระยะรน่เขา้มาในพืน้ที ่0.30 ม. สิง่กอ่สรา้งในสว่นทีส่งูตัง้แต่ 2.50 - 5.00 ม. 
จะตอ้งท าใหโ้ปรง่ โดยมสีว่นทบึไดเ้พยีง 50% ของพืน้ทีด่า้นนัน้ๆ 

 คหูาทีม่พีืน้ทีต่ดิกนัจะตอ้งก่อสรา้งผนังดา้นนัน้ๆ เป็นของตวัเองทีค่วามสงู 2.50 ม. จากพืน้อาคารและ
บรเิวณรอยต่อผนังตอ้งเกบ็งานใหเ้รยีบรอ้ย กรณีทีต่อ้งการก่อสรา้งโครงสรา้งสงูกว่า 2.50 ม. จะท าได้
ต่อเมื่อโครงสร้างห่างจากผนังอย่างน้อย 0.30 ม. โดยรอบ หากฝ่าฝืนไม่ท าการก่อสร้างผนัง ท าให้
ภาพลกัษณ์ของงานออกมาดไูมเ่รยีบรอ้ย ผูร้บัเหมาตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัการปิดผนังดงักล่าว
หากผูจ้ดังานตอ้งชว่ยด าเนินการให ้พรอ้มทัง้คา่ปรบัเพิม่จากคา่ใชจ้่ายจรงิอกี 20%  

 ภาพแสดงขอ้ก าหนดการกอ่สรา้งคหูา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กรณีคูหาของผู้แสดงสนิค้าพื้นท่ีเปล่าติดกบัคูหาอ่ืน ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผนังนัน้ๆ ผู้แสดงสนิค้า

จะต้องท าการก่อสร้างผนังในส่วนคหูาของตนขึน้มาเองทุกคหูา 
7. ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งใหท้ าการปรบัเปลีย่นผนงัดา้นหลงัหรอืดา้นขา้ง หากผูจ้ดังานมคีวามเหน็ว่า

สิง่กอ่สรา้งของทา่นอาจจะบดบงัคหูาใกลเ้คยีง หรอืไมเ่รยีบรอ้ยสวยงาม สง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของงาน 

0.30 ม. 

2.50 ม. 

5.00 ม. 

0.30 ม. 0.30 ม. 
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8. หากผู้จดังานพบว่ามีการก่อสร้างท่ีไม่ถกูต้องตามเงื่อนไขหรือผิดจากแบบก่อสร้างท่ีส่งขออนุมติั ผู้จดังาน  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องให้แก้ไขการก่อสร้าง  และหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้ง
รบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด โดยไมม่ขีอ้โตแ้ยง้ใดๆ 

9. ผูจ้ดังานจะท าเครื่องหมายแสดงเขตพืน้ทีก่่อสรา้งคูหาของท่านตามขนาดพืน้ทีท่ีจ่องไว้ หากไม่แน่ใจในขอบเขต
ของคหูาของตน ใหต้ดิต่อสอบถามจากเจา้หน้าทีผู่ร้บัเหมากอ่สรา้งอยา่งเป็นทางการเทา่นัน้ 

10. บรเิวณพืน้คหูาตอ้งปพูรมหรอืวสัดุรองพืน้ทีเ่หมาะสม 
11. ผูแ้สดงสนิคา้/ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะตอ้งใชว้สัดุปูรองพืน้ก่อนตดิตัง้โครงสรา้ง กรณีใชเ้ทปกาว 2 หน้า ตอ้งใชเ้ทป

ส าหรบัปพูรมเทา่นัน้ โดยภายหลงัการรือ้ถอนแลว้ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อพืน้อาคารหรอืทิง้คราบกาวไว ้
กรณีท่ีพบว่าท่านใช้เทปพรมผิดประเภทหรือวสัดุอ่ืนใดท่ีเส่ียงต่อความเสียหายในภายหลงั ผูจ้ดังานขอ
สงวนสทิธิใ์นการแจ้งให้ท่านรื้อออกในทนัท ีกรณีที่ท่านไม่สามารถรื้อออกได้ ท่านจะต้องช าระค่าท าความ
สะอาด/ค่าเสียหายตามจ านวนเงินท่ีไบเทคประเมิน  ทัง้นี้ จ านวนเงนิดงักล่าว ผูจ้ดังานจะคนืใหเ้มื่อท่านได้
ท าความสะอาด/ซ่อมแซม พืน้ทีห่ลงัการรือ้ถอนโครงสรา้งคหูา โดยตอ้งไดร้บัการยนืยนัความเรยีบรอ้ยจากผูจ้ดั
งานเทา่นัน้ 

12. พื้นท่ีเปล่าจะไม่มีจุดจ่ายกระแสไฟฟ้าและไฟแสงสว่างท่านตอ้งขอตดิตัง้ระบบไฟฟ้าโดยกรอก ฟอรม์ 7.1 – 7.4 
และแจง้ตามทีอ่ยูใ่นแบบฟอรม์ ภายในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2563 

13. ไม่อนุญาตใหต้ดิตัง้ต าแหน่งไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า/ป้ายชื่อรา้นคา้/สนิคา้/เฟอรน์ิเจอร ์หรอือุปกรณ์ๆ ยื่นออกมา
นอกพืน้ทีค่หูา 

14. ไม่อนุญาตใหม้กีารพ่นส ีทาส ีตลอดจนการใชเ้ลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อม หรอือุปกรณ์ทีจ่ะท าใหเ้กดิประกายไฟใน
บรเิวณตวัอาคารในทกุกรณีโดยเดด็ขาด 

15. ไม่อนุญาตใหด้งึลวดสลงิ หรอืขงึเพือ่การค า้ยนัในบรเิวณพืน้ทีแ่ละโครงสรา้งอาคารโดยเดด็ขาด 
16. ไม่อนุญาตให้ทิ้งวัสดุก่อสร้าง/วสัดุเหลือใช้/หบีห่อ ภายในอาคารแสดงสินค้า จะต้องน าออกทิ้งไปนอกศูนย์

นิทรรศการและการประชมุไบเทค 
17. ไม่อนุญาตใหน้ าแผน่ป้ายโฆษณาหรอืวางอปุกรณ์สิง่ของต่างๆ ออกนอกเขตพืน้ทีค่หูาของตนเอง หรอืวางสิง่ของ

กดีขวางแนวทางเดนิ 
18. ไม่อนุญาตใหแ้ขวนอุปกรณ์ทุกชนิดทีท่่อจ่าย ท่อรอ้ยสายไฟ ท่อดบัเพลงิหรอืดงึลวดสลงิ/ขงึเพื่อการค ้ายนัใน

บรเิวณพืน้ทีแ่ละโครงสรา้งอาคารของศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทคโดยเดด็ขาด 
19. ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะอนุญาตพเิศษเพิม่เตมิเงือ่นไขการกอ่สรา้งตกแต่ง และรือ้ถอน ขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรอืหลาย

ขอ้ ใหก้บั “ ผูร้ว่มแสดงงาน” รายใดรายหนึ่งกไ็ด ้หากพจิารณาแลว้เหน็ว่า การดดัแปลงแกไ้ขหรอือนุญาตพเิศษ
เพิม่เตมินัน้ ไม่ขดัต่อ “ภาพรวม” ของงาน และทางผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิใ์นการขอใหท้ าการแกไ้ข รือ้ถอน หรอื
เคลื่อนยา้ยโครงสรา้ง หรอืสว่นตกแต่งคหูาของบรษิทัทีไ่มท่ าตามขอ้ก าหนด 
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B3. กระแสไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 

1. ใหม้แีสงสว่างในอาคารแสดงสนิคา้โดยทัว่ไป เฉพาะชว่งเวลาการท างานในอาคารแสดงสนิคา้เทา่นัน้ 
2. ก าลงัไฟฟ้าทีใ่ชใ้นศนูยก์ารประชมุและนิทรรศการไบเทค คอื 220 โวลต ์   
3. การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าตามคหูาทัง้หมด ตอ้งกระท าโดยบรษิทั แมเนจเมน้ท ์เอก็ซบิชิ ัน่ แอนด์ อเิลค็ทรคิ จ ากดั 

ผูร้บัเหมาไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการของงานเทา่นัน้  
4. การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคูหาก่อนและหลงัเวลาแสดงงานประมาณ 30 นาท ี กรณีทีผู่แ้สดงสนิคา้ตอ้งการ

กระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง หรอืตอ้งการอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เพิม่เตมิ จะตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายนัน้ๆ เอง     
โดยกรอกรายละเอยีดใน ฟอรม์ 7.1 – 7.4 สัง่ตรงตามทีอ่ยูใ่นแบบฟอรม์ ภายในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2563 

5. ผูจ้ดังานไม่อนุญาตใหผู้แ้สดงสนิคา้เดนิสายไฟฟ้าหรอืเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากการจ่ายไฟฟ้าหลกัของตวัอาคารเอง  
โดยเดด็ขาด 

6. หากมกีารต่อวงจรไฟฟ้า/การปรบัแต่งใดๆ หรอืการใชอุ้ปกรณ์ต่อไฟเตา้เสยีบหลายทาง หรอืเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า
โดยมไิดร้บัอนุญาตจะถกูระงบัการจ่ายไฟโดยมติอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7. หากเจา้หน้าทีต่รวจพบว่าใช้กระแสไฟฟ้าเกินจากจ านวน และผิดประเภทจากท่ีท่านสัง่จองไว้  ท่านจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่กนิเป็นเงนิสดในราคาหน้างาน หากท่านไม่ช าระค่าใชจ้่ายส่วนเกนิดงักล่าว บรษิทัฯ ขอให้ท่าน 
รือ้ถอนอปุกรณ์สว่นทีเ่กนิและผดิประเภทออก และหากท่านไม่ปฏบิตัติาม บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการงดจ่าย
กระแสไฟฟ้าในคหูาของท่าน จนกว่าจะได้รบัการแก้ไขให้ถกูต้อง 

8. ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิใ์นการระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้า  กรณีทีม่กีารต่อไฟฟ้าทีไ่มเ่หมาะสมหรอือาจเกดิอนัตรายได ้
9. ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อม หรอือุปกรณ์ใดๆ ทีจ่ะท าใหเ้กดิประกายไฟภายในศนูยก์ารประชุมและ

นิทรรศการไบเทค 
 
B4. การรกัษาความปลอดภยั 
 

 ผูจ้ดังานได้จดัเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในบรเิวณอาคารแสดงสนิคา้ตลอด 24 ชัว่โมง ในทางเขา้-ออกอาคาร  
และพืน้ทีส่ว่นกลางของงาน 
1. ช่วงวนัก่อสรา้งและวนัรือ้ถอนจะเปิดประตูเขา้ - ออกเฉพาะบรเิวณดา้นหลงัอาคารแสดงสนิคา้เท่านัน้ ผูจ้ดังาน  

จะอนุญาตใหเ้ฉพาะผูท้ีต่ดิบตัรของงานเพื่อเข้า - ออก อาคารแสดงสนิคา้ตามประเภทของบตัรและเวลาการ
ท างานของอาคารแสดงสนิคา้เทา่นัน้   

2. การดูแลรกัษาความปลอดภยัของทรพัย์สนิในคูหาของผู้แสดงสนิค้าเป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย หากต้องการ       
ใชบ้รกิาร (เสยีคา่ใชจ้่าย) โปรดกรอกแบบฟอรม์ 11 แลว้สง่กลบัตามทีอ่ยูใ่นแบบฟอรม์ ภายในวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 

3. ผูจ้ดังานขอแนะน าใหท้่านท าการประกนัภยัสนิคา้ทีม่มีลูค่าสงูและในช่วงปิดงานขอใหผู้แ้สดงสนิคา้จดัเกบ็สนิคา้  
ใหเ้รยีบรอ้ยหรอืท าการปิดคหูา ทัง้นี้ หากเกดิการสญูหายตลอดระยะเวลาการจดังาน ผูจ้ดังานจะไม่รบัผดิชอบ  
ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  

4. หา้มน าวตัถุระเบดิ วตัถุอนัตราย อาวุธหรอืแก๊สหงุตม้เขา้มาภายในบรเิวณอาคารแสดงสนิคา้โดยเดด็ขาด 
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B5. การรกัษาความสะอาด 
 

1. ผูจ้ดังานได้จดัพนักงานท าความสะอาดเฉพาะพื้นทีส่่วนกลางของงานเท่านัน้  โดยจะไม่เขา้ไปท าความสะอาด    
ในคหูาของทา่น   

2. ผู้แสดงสินค้าจะต้องรบัผิดชอบดูแลท าความสะอาดภายในคูหาของท่านเอง โดยน าเศษขยะต่างๆ ใส่ถุงขยะ 
และน ามาวางไวห้น้าคหูาของทา่นหลงัจากจบงานในแต่ละวนัเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีร่กัษาความสะอาดเกบ็กวาด 

3. กรณีทีท่่านต้องการจ้างพนักงานท าความสะอาดประจ าคูหาของท่าน  สามารถสัง่จองโดยกรอกรายละเอยีดที ่
www.bitec-onlineorder.com 

 
B6. ระบบปรบัอากาศและความเยน็ 
 

1. ผูจ้ดังานจะไมเ่ปิดเครื่องปรบัอากาศในบรเิวณอาคารแสดงสนิคา้ ในวนัที่ 30 มนีาคม – 1 เมษายน 2563 ซึง่เป็น
วนักอ่สรา้งและตกแต่งคหูา 

2. ผูจ้ดังานจะเปิดเครื่องปรบัอากาศเฉพาะในวนัทีจ่ดัแสดงสนิคา้หรอืระหว่างวนัที่ 2 – 5 เมษายน 2563 เท่านัน้  
โดยจะเปิดเครือ่งปรบัอากาศ 1 ชัว่โมง กอ่นการเปิดแสดงสนิคา้ และจะปิดเมือ่ถงึเวลาปิดแสดงสนิคา้ในแต่ละวนั  

3. ห้ามสบูบหุร่ีในอาคารแสดงสินค้า 
 

B7. การปฏิบติังานล่วงเวลา 
 

 ในระหว่างวนัที ่ 30 มนีาคม – 1 เมษายน 2563 ผูจ้ดังานอนุญาตใหท้ าการก่อสร้างและตกแต่งคหูาไดถ้งึเวลา 
22.00 น. หากผู้แสดงสินค้าหรือผู้รบัเหมาก่อสร้างรายใด มีความประสงคจ์ะท าการแก้ไข/ซ่อมแซมคหูาหลงัเวลา
การจดังาน กรณุาแจ้งท่ีห้องผู้จดังานก่อนเวลา 15.00 น. ของแต่ละวนั และจะต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการ
ปฏบิตังิานล่วงเวลาตามอตัราของไบเทค  
 
B8. การสาธิตสินค้า 
 

1. ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตกัเตือนหรือขอยกเลิกการสาธิตใดๆ ท่ีก่อให้เกิดเสียงดงั รบกวนผูแ้สดงสนิคา้
รายอื่นๆ ซ่ึงผู้แสดงสินค้าต้องแจ้งให้ผู้จดังานทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรมและการส่งเสริมการขายต่างๆ   
ท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีมีการแจกรางวลั  

2. ผู้จดังานไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองขยายเสียงในระหว่างการจดังาน ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัการรบกวนผูอ้ื่น  
ยกเวน้ อปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์  เชน่ โทรทศัน์ วดีโีอ แต่จะตอ้งไดร้บัการควบคมุระดบัเสยีงใหเ้หมาะสมดว้ย   

3. ผูแ้สดงสนิคา้ไมค่วรกระท าการใดๆ ใหเ้ดอืดรอ้น/รบกวนผูเ้ขา้ชมงาน หรอืผูแ้สดงสนิคา้รายอืน่ๆ 
 
B9. การประกาศข้อความภายในงาน 
 

 เนื่องจากการขอประกาศขอ้ความของผูท้ีม่าตดิต่อบรษิทั/หา้งรา้นภายในงานจะเป็นการรบกวนสมาธ ิในการเจรจา
การคา้ ผูจ้ดังานจงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะใชร้ะบบประกาศเฉพาะเรือ่งทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์เท่านัน้ โดยของดประกาศ
ข้อความเฉพาะบคุคลในทุกกรณี 
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B10. การถ่ายภาพ/บนัทึกเทปโทรทศัน์ 
 

 ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายรปูหรือถ่ายวีดีโอในระหว่างงาน เว้นเสยีแต่ได้รบัอนุญาตจากผูจ้ดังานและบุคคล
ดงักล่าวจะตอ้งตดิบตัร PRESS ประจ าตวัตลอดเวลาดว้ย 
 

B11. เหตสุดุวิสยั 
 

ผู้จัดงานจะไม่รบัผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นกบับุคคล 
ทรพัยส์นิหรอืสทิธปิระโยชน์ของผูแ้สดงสนิคา้ อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยั ภยัธรรมชาต ิการเกดิการจลาจล การโจรกรรม 
อคัคภียัหรอืภยัต่างๆ ซึง่ไมอ่ยู่ในวสิยัทีจ่ะป้องกนัได ้ กรณีเกดิเหตุสุดวสิยันอกเหนือจากกฎระเบยีบทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืนี้ 
การตดัสินใจของผู้จดังานถือเป็นอนัส้ินสดุ  

 
B12. ข้อควรระวงั 
 

 สิง่ก่อสรา้งทางโครงสรา้งหรอืส่วนประดบัตกแต่งภายในศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเป็นทรพัย์สนิทีม่คี่า 
หา้มเปลีย่นแปลง หรอืเคลื่อนยา้ย และควรปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงั ผูใ้ดทีก่่อความเสยีหายต่อทรพัยส์นิเหล่านี้
โดยไมศ่กึษากฎระเบยีบของผูจ้ดังาน  หรอืศนูยแ์สดงสนิคา้ฯ จะตอ้งรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 
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C แผนผงัสถานท่ีจดัแสดงสินค้า 

 
C1.  แผนท่ีเส้นทางไปศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  
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  C2.  แผนผงัเส้นทางการเดินรถ วนัก่อสร้าง/วนัรือ้ถอน  
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C3.  แผนผงัเส้นทางการเดินรถวนัจดัแสดงงาน และพืน้ท่ีจอดรถ  
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  D กฎระเบียบและข้อบงัคบัในการเข้าร่วมงานใน  

ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
  
D1. ระเบียบข้อบงัคบัทัว่ไป 

1. สถานท่ีปฏิบติังานท่ีมีอนัตราย 
 สถานทีป่ฏบิตังิานทีม่อีนัตราย หมายถงึ สถานทีซ่ึง่รองรบัสิง่ทีน่ าออกแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ และการขนส่ง
สนิค้า อาท ิพื้นทีข่นถ่ายสนิค้า หอ้งจดัแสดงนิทรรศการ ห้องจดัประชุม ระเบียง เวทกีารแสดง พื้นที่รถบรรทุกเขา้แถว     
รอขนของเขา้ภายในไบเทคลานจอดรถบรรทุก เป็นตน้  
 การใชบ้รเิวณดงักล่าวใหถ้อืปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(ก) หา้มดื่มเครื่องดื่มทุกประเภททีม่แีอลกอฮอล์ 
(ข) ตอ้งส านึกในความรบัผดิชอบต่อหน้าทีใ่นขณะปฏบิตังิาน 
(ค) หา้มใชห้รอืครอบครองสารควบคุมหรอืผดิกฎหมายทุกชนิด ผูฝ้า่ฝืนจะตอ้งถูกด าเนินการตามกฎหมาย 
(ง) พาหนะภายนอกอาคารทุกประเภททีข่บัเคลื่อนเขา้มาในบรเิวณใกลเ้คยีงหรอืบรเิวณขนถ่ายสนิคา้ภายนอก

อาคารและลานจอดรถบรรทุก ตอ้งควบคุมอตัราความเรว็ใหต้ ่ากว่า 5 กม./ชม. และขบัเคลื่อนพาหนะดว้ย
ความไม่ประมาท 

(จ) หา้มเกบ็น ้ามนั น ้ามนัก๊าด น ้ามนัดเีซล หรอืเชือ้เพลงิใดๆ ไวภ้ายในไบเทค ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรอื
ถาวร ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งเตมิเชือ้เพลงิ ใหก้ระท าไดใ้นบรเิวณนอกอาคาร โดยตอ้งกระท าห่า งจาก
พืน้ทีข่นถ่ายสนิคา้ภายนอกอาคารอย่างน้อย 45 เมตร 

(ฉ) ทางเดนิสู่ประตูหนีไฟและระเบยีง ตอ้งไดร้บัการดูแลไม่ใหม้สีิง่กดีขวางในขณะมกีจิกรรมการยา้ยเขา้และ
ยา้ยออก 

(ช) แผงควบคุมไฟฟ้า สวทิซ์ หอ้งควบคุมระบบปรบัอากาศ หอ้งเกบ็อุปกรณ์ดบัเพลงิตูส้ญัญาณเตอืนไฟไหม ้
เครื่องมอืดบัเพลงิ ตอ้งอยู่ในต าแหน่งทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน และสามารถน าไปใชไ้ดต้ลอดเวลา  

(ซ) ผูบ้รหิารไบเทคตอ้งไดร้บัการรายงานในทนัทเีมื่อปรากฏสิง่อนัจะก่อใหเ้กดิความเสีย่ง ต่อความปลอดภยั 
อาท ิน ้ามนัหก ช่องบรกิารสาธารณูปโภควางผดิต าแหน่ง สายไฟช ารุด หรอืสภาพเสีย่งใดๆ ทีส่ามารถ
มองเหน็ได้ 

2. ทางเดิน  
 ช่องทางระหว่างคหูาแสดงนิทรรศการ และทางเขา้ออก หา้มตดิตัง้หรอืวางสิง่ของใดๆ ทัง้สิน้ ในต าแหน่งที่      
กดีขวางทางออกประตูฉุกเฉิน หรอืปิดบงัป้ายแสดงทางออก และอุปกรณ์ดบัเพลงิ 
3. ข้อบงัคบัเพ่ือการป้องกนัอคัคีภยั  
 ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการป้องกนัอคัคภียัอย่างเคร่งครดั ไบเทคมสีทิธโิดยชอบในการ
ทีจ่ะเพิม่เตมิขอ้บงัคบัเพื่อป้องกนัอคัคภียัทัง้นี้ เพื่อความปลอดภยัของสาธารณชน  

(ก) วสัดุทีใ่ชใ้นไบเทค จะตอ้งไม่เป็นวสัดุไวไฟ อาท ิผา้บงัราง ผา้ม่าน ผา้คลุมและตกแต่งโต๊ะ โสตวสัดุ ป้าย ผนื
ผา้ทีใ่ชเ้ขยีนขอ้ความ สิง่ทอ ฝ้าย กระดาษ ฟาง หญา้แหง้ ตะไคร่น ้า เศษไมไ้ผ่ ผา้พลาสตกิ เป็นตน้ 

(ข)  หา้มน าถงัก๊าซหุงตม้ทัง้ทีบ่รรจุและไม่บรรจุก๊าซมาเกบ็ไวภ้ายในไบเทค  การใชด้อกไมไ้ฟ อุปกรณ์ในการ
เชื่อม เปลวไฟหรอืวสัดุอนัก่อใหเ้กดิควนั เพื่อประกอบการแสดง นิทรรศการ และการน าวสัดุตดิไฟจ านวน
มากออกแสดง อาท ิโครงสรา้งบา้น จะตอ้งไดร้บัอนุญาต จากไบเทคเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน  
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(ค) ยานพาหนะทีน่ ามาออกงานแสดง หากบรรจุน ้ามนัเชือ้เพลงิเกนิ 1/8 ถงั พรอ้มทัง้ตดิฝาป้องกนัการรัว่ไหล
ของเชือ้เพลงิ หรอืปิดผนึกถงัน ้ามนัอย่างแน่นหนาดว้ยแถบกาว หรอืดว้ยวธิกีารอื่นอนัเหมาะสม ตอ้งถอด
สายแบตเตอรีอ่อกทุกสายและปิดทบัดว้ยแถบกาวเพื่อป้องกนัการเกดิประกายไฟ 

(ง)  หา้มเกบ็ลงัไม ้วสัดุหบีห่อ กล่องไม ้กล่องกระดาษแขง็ และวสัดุใดๆ ทีต่ดิไฟงา่ยไวใ้นโถงนิทรรศการ     
หอ้งจดัประชุม บรเิวณทางหนีไฟ และบรเิวณพืน้ทีส่่วนกลาง 

(จ) หอ้งเกบ็ท่อดบัเพลงิ อุปกรณ์ดบัเพลงิ อุปกรณ์ฉีดน ้า ประตูฉุกเฉิน ระเบยีง และสิง่อ านวยความสะดวก หรอื
เครื่องมอืดบัเพลงิอื่นๆ ตอ้งวางอยู่ในต าแหน่งทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

4. แสงเลเซอรแ์ละรงัสีเอก็ซ์ 
 การใชอุ้ปกรณ์แสงเลเซอรแ์ละรงัสเีอก็ซ์ในพืน้ทีส่่วนกลาง ตอ้งไดร้บัอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเจา้หน้าทีข่อง
รฐัในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และจากผูบ้รหิารไบเทค อุปกรณ์ดงักล่าวอาจตอ้งใชอุ้ปกรณ์อื่นควบคู่เพื่อป้องกนั
อนัตรายจากการใชง้าน 
5. น ้าใช้และท่อระบายน ้า 
 เนื่องจากโรงบ าบดัน ้าเสยีมไิดอ้อกแบบมาเพื่อบ าบดัสารอนัตรายหรอืสารทีก่ ่อให ้เกดิมลพษิ อาท ิสารเคมี 
น ้ามนัหล่อลื่น และกรด และผลติภณัฑจ์ากปิโตรเลยีม เป็นตน้ จงึไม่สามารถทิง้สารดงักล่าวผ่านท่อระบายน ้า
มาตรฐานได ้ดงันัน้ ผูจ้ดังานจะตอ้งแจง้ต่อไบเทคในกรณีทีม่กีารใชส้ารอนัตรายในงานแสดง เพื่อไบเทคจะได้
จดัเตรยีมท่อระบายน ้า เพื่อทิง้สารอนัตรายโดยเฉพาะ และหากปรากฏว่าผูจ้ดังานไดท้ิง้สารอนัตราย อนัเป็น         
ผลเสยีหายแก่ระบบบ าบดัน ้าเสยี  ผูจ้ดังานจะตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหาย ทัง้นี้ ไบเทคจะจดัเตรยีมใบเสนอราคา
ค่าบรกิารท่อระบายน ้าตามวตัถุประสงคใ์นการใช ้อาท ิเพื่อทิง้สารเคมีผลติภณัฑจ์ากปิโตรเลยีม หรอืผลติภณัฑ์
อนัตรายหรอืก่อใหเ้กดิมลพษิ 
6. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 แผนกอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นผูด้ าเนินการและควบคุมอาหาร เครื่องดื่ม การจดัเตรยีมอาหาร รา้นอาหาร    
จานด่วน และซุม้อาหาร ผูใ้ชบ้รกิารสามารถแจง้ความจ านงในเรื่องบรกิารอาหารและเครื่องดื่มไดโ้ดยผ่านผูจ้ดัการ 
ฝา่ยจดัเลี้ยง หา้มผูใ้ดน าอาหารหรอืเครื่องดื่มเขา้มาในบรเิวณพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ยกเวน้เป็นอาหารหรอืเครื่องดื่มทีซ่ื้อ
จากแผนกอาหาร และเครื่องดื่มของไบเทคเท่านัน้ ไบเทคมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มไวร้บัรองลูกคา้ดงันี้  

(ก) บรกิารอาหารนอกสถานที ่ไบเทคมบีรกิารส่งอาหารใหแ้ก่ลูกคา้ ณ หอ้งจดัแสดงนิทรรศการและหอ้งจดัประชุม 
โดยมบีรกิาร อาหารตามรายการ อาหารตามสัง่ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม หากลูกคา้ประสงคจ์ะใชบ้รกิาร
อาหารและเครื่องดื่มจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชัว่โมง 

(ข) บรกิารจดัเลี้ยงส าหรบัการจดัประชุมและสมัมนา บรกิารอาหารเชา้ อาหารว่าง อาหารกลางวนั อาหารเยน็ 
และอาหารรอบดกึ ตามทีผู่จ้ดังานจะรอ้งขอ 

(ค) บรกิารจดัเลี้ยงส าหรบัหมู่คณะและงานทัว่ไป อาท ิบรกิารจดัเลี้ยงส าหรบัหมู่คณะ งานเลี้ยงประจ าปี งานเลี้ยง
ตอ้นรบั งานเตน้ร า งานทางการต่างประเทศ งานของสถาบนัการศกึษา งานแต่งงาน เป็นตน้ 

(ง) ภตัตาคารฟาเรนไฮท ์ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ 1 รบัรองลูกคา้ได ้450 ท่าน บรกิารอาหารนานาชาติ 
(จ) ซุม้อาหาร (เคลื่อนที)่ ซุม้อาหารและเครื่องดื่มตัง้อยู่ตามจุดต่างๆ ในบรเิวณไบเทค ใหบ้รกิารอาหารประเภท

ขบเคีย้ว ขนมหวาน กาแฟ น ้าผลไม ้และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ 
(ฉ) ศนูยอ์าหารนานาชาต ิตัง้อยู่บรเิวณชัน้ใตด้นิ 1 (B1) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 18 รา้น ใหบ้รกิารทัง้อาหาร

ไทยและตะวนัตก บรกิารเครื่องดื่ม 2 จุด รบัรองลูกคา้ไดท้ัง้หมด 1,328 ทีน่ัง่ โดยมทีีน่ัง่ภายในอาคาร 1,008 
ทีน่ัง่ และภายนอกอาคารจ านวน 320 ทีน่ัง่ 
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(ช) รถบรกิารอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออ านวยความสะดวกและเพื่อเป็นการประหยดัเวลาของผูป้ระกอบการและ
พนักงานประจ าคหูาระหว่างงานแสดงสนิคา้ไบเทคขอสงวนสทิธิใ์นการเป็นผูจ้ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ดว้ยรถบรกิารเคลื่อนทีจ่ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในหอ้งแสดงสนิคา้  

7. การใช้พาหนะ 
(ก) ไบเทคอนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ในการท างานและพาหนะภายในพืน้ทีจ่ดัแสดงนิทรรศการได้ 
(ข) เพื่อความปลอดภยั ผูจ้ดังานและผูร้บัเหมาจะตอ้งควบคุมการใชพ้าหนะและอุปกรณ์ทัง้ภายในและ

ภายนอกไบเทค ในบรเิวณใกลเ้คยีงและในบรเิวณปฏบิตังิาน 
(ค) หา้มน าพาหนะและอุปกรณ์ทีใ่ชเ้ครื่องยนต์มาปฏบิตังิานในบรเิวณทีปู่พรม 
(ง) หา้มใชพ้าหนะและอุปกรณ์ในหอ้งจดัแสดงนิทรรศการในระหว่างเวลาเปิดแสดง 
(จ) เจา้หน้าทีข่องไบเทคเท่านัน้สามารถใชพ้าหนะและอุปกรณ์ในการท างาน ซึง่เป็นทรพัยส์นิของไบเทคได้  
(ฉ) การใชร้ถยกและเครื่องมอืใดๆ ทีใ่ชย้กของหนักท างานภายในพืน้ทีจ่ดัแสดงนิทรรศการ ตอ้งไดร้บัควบคุม

จากเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ และจะตอ้งปฏบิตังิานโดยไม่ประมาท  
(ช) เจา้หน้าทีต่อ้งควบคุมการท างานของพาหนะและอุปกรณ์ตลอดเวลา หา้มละทิง้อุปกรณ์ใดๆ ไวใ้นขณะ

ปฏบิตังิาน 
8. การขนส่ง 

(ก) ไบเทคไม่อนุญาตใหม้กีารขนส่งสิง่ของใดๆ ในนามของผูจ้ดังาน หรอืผูแ้สดงสนิคา้แสดงนิทรรศการเขา้มา
ภายในบรเิวณไบเทคก่อนเวลาการยา้ยเขา้สนิคา้ใดๆทีม่าถงึศนูยฯ์ ไบเทค ก่อนหรอืในระหว่างการยา้ยเขา้ 
ตอ้งไดร้บัการดูแลจากผูจ้ดัระวางซึง่ไดร้บัมอบหมายอย่างเป็นทางการจากผูจ้ดังานเท่านัน้  

(ข) ในกรณีทีไ่บเทคอนุญาตใหท้ าการขนสนิคา้และอุปกรณ์เขา้ไปในบรเิวณไบเทคก่อนเวลา การยา้ยเขา้ไบเทค
จะคดิค่าบรกิารจดัเกบ็ตามทีเ่หน็สมควร 

(ค) หากรถบรรทุกตู้สินค้าและรถบรรทุกมาถึงในตอนเย็นก่อนเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรบัการขนถ่ายสนิค้า ไบเทค 
อนุญาตใหจ้อดรอในลานจอดรถซึง่จดัไวเ้ป็นพเิศษส าหรบัรถบรรทุก ซึง่อยู่ทางดา้นทศิตะวนัออกของทางเขา้
ดา้นหน้าไบเทค ในกรณีทีล่านจอดรถดงักล่าวไม่ไดใ้ชส้ าหรบัจอดรถของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมในไบเทค โดยที่
รถบรรทุกทุกคนัตอ้งขนถ่ายสนิคา้ในตอนเชา้ใหเ้รว็ทีสุ่ด เท่าทีจ่ะท าได้ ทัง้นี้ หากลานจอดรถนี้ถูกใชเ้ป็น
ลานจอดรถของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมในงานแสดงนิทรรศการ รถบรรทุกตอ้งเลื่อนเวลาการขนถ่ายสนิคา้ก่อน
เวลาออกไป 

(ช) ในการขนเขา้และยา้ยออก บรรดาอุปกรณ์ สนิคา้ วสัดุต่างๆ ของผูจ้ดังาน ผูร้่วมออกงานแสดง นิทรรศการ 
ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมารายย่อย ฯลฯ จะตอ้งกระท าในบรเิวณพืน้ทีข่นถ่ายสนิคา้ที ่ไบเทคจดัเตรยีมไวใ้ห้
เท่านัน้ หา้มใชท้างเขา้และพืน้ทีส่่วนกลางใดๆ เพื่อการขนยา้ย การจดัเกบ็ และจดัหา (รวมถงึการใชท้างเขา้
หอ้งโถงหน้าบรเิวณลานจอดรถชัน้ใตด้นิ 1) 

9. ส่ิงอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า 
 ไบเทคไดจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสนิคา้ เพื่อสรา้งประสทิธภิาพสูงสุดในการขนยา้ย
สนิคา้ อุปกรณ์ และวสัดุต่างๆ ทีน่ ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานแสดงนิทรรศการดงันี้ 

(ก) มทีางเขา้หลกั 1 ช่อง ส าหรบัยวดยานพาหนะต่างๆ ส่วนพาหนะขนาดใหญ่ใหใ้ชช้่องทางซา้ยสุดของทางเขา้
หลกั (อาท ิรถบรรทุกตูส้นิคา้ รถบรรทุก และรถโดยสารขนาดใหญ่) 

(ข) ลานจอดรถบรรทุกและรถบรรทุกตูส้นิคา้อยู่บรเิวณตดิกบัประตูทางเขา้ใหญ่ ลานจอดรถนี้ส าหรบัการจอดรอ
และเขา้ควิเท่านัน้ หา้มกระท าการขนถ่ายสนิคา้หรอือุปกรณ์ใดๆ ทัง้สิน้ 
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(ค) การเคลื่อนยา้ยรถบรรทุกและการขนส่งต่างๆ ไปยงัพืน้ทีข่นถ่ายสนิคา้ภายนอกอาคาร ตอ้งใชเ้สน้ทาง      
วงแหวนรอบนอก ซึง่อยู่บรเิวณขอบของอาณาเขตทีด่นิของไบเทค 

(ง) ผูจ้ดัระวางซึง่ไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดังานเป็นผูค้วบคุมการเคลื่อนยา้ยรถบรรทุก และการขนส่งต่างๆ     
ไปยงัพืน้ทีข่นถ่ายสนิคา้ภายนอกอาคาร โดยตอ้งประสานงานกบัผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารการจราจร (TPC)    
ไบเทค รถบรรทุกและพาหนะทีฝ่า่ฝืนขอ้ปฏบิตัดิงักล่าวขา้งตน้ตอ้งกลบัไปยงัลานจอดรถบรรทุก เพื่อต่อทา้ย
เขา้ควิรอใหม่ 

(จ) เมื่อรถบรรทุกและพาหนะขนส่งทุกประเภทขบัเคลื่อนเขา้สู่ทางขึน้ก่อนถงึบรเิวณขนถ่ายสนิคา้ภายใน 
อาคาร บรเิวณทางขึน้นี้ถอืเป็น “พืน้ทีป่ฏบิตังิานทีม่อีนัตราย” รถบรรทุกและพาหนะทุกคนัตอ้งควบคุมอตัรา
ความเรว็ใหต้ ่ากว่า 5 กม./ชม. 

(ฉ) ไบเทคจะดูแลช่องทางส าหรบัรถบรรทุก ซึง่เชื่อมต่อกบัทางขึน้ไปยงับรเิวณขนถ่ายสนิคา้ในอาคารไม่ใหม้ี  
สิง่กดีขวางตลอดเวลา 

(ช) พืน้ทีข่นถ่ายสนิคา้เขา้ภายนอกอาคารจะเป็นพืน้ทีใ่ชส้ าหรบัขนถ่ายสนิคา้เท่านัน้ มใิช่ทีจ่อดรถ ถา้พาหนะใด
ทีอ่ยู่ในบรเิวณดงักล่าวและมไิดบ้รรทุกสนิคา้ ใหถ้อืว่าจอดรถในทีห่า้มจอด ทัง้นี้ รถทีจ่อดในบรเิวณดงักล่าว
ได ้จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากไบเทค และตอ้งตดิป้ายซึง่ไบเทคออกใหไ้วอ้ย่างชดัเจนบรเิวณกระจกหน้ารถ 
การฝา่ฝืนมผีลถงึขัน้ด าเนินการลากรถออกจากบรเิวณ และคดิค่าใชจ้่ายจากเจา้ของรถ 

(ซ) ไบเทคจดัเตรยีมป้ายบอกทางไปโถงนิทรรศการทัง้ 4 หอ้ง และทางเขา้ปรบัระดบั ทัง้ 32 ช่อง ไวอ้ย่าง
ชดัเจน เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูจ้ดังานและผูจ้ดัระวางใหส้ามารถแจกจ่ายงานใหแ้ก่รถบรรทุกและ
พาหนะขนส่งในการขนสนิคา้เขา้ไดถู้กตอ้ง ตรงตามโถงนิทรรศการและทางเขา้หอ้งจดัแสดง 

(ฌ) ท่าเทยีบรถเพื่อขนถ่ายสนิคา้ สามารถปรบัระดบัไดต้ามความสงูของทา้ยรถบรรทุก 
(ญ) บรเิวณท่าเทยีบรถเพื่อขนถ่ายสนิคา้ภายในอาคาร(ขนาด 3,200 ตารางเมตร หรอื  32,000 ตารางฟุต) 

จดัเป็น “พืน้ทีป่ฏบิตังิานทีม่อีนัตราย” ดงันัน้ตอ้งไดร้บัการดูแลใหอ้ยู่ในสภาพสะอาดและปลอดภยัเสมอหา้ม
ทิง้ของเสยี ขยะ ภาชนะบรรจุทีใ่ชแ้ลว้ เศษอาหาร ฯลฯ ตลอดจนต้องมกีารควบคุมการทิ้งสิง่ปฏกิูลทุกประเภท
ตลอดเวลาใหบ้รกิาร หา้มเกบ็และหา้มวางอุปกรณ์ ลงัไมเ้ปล่า วสัดุในการสรา้งคหูาแสดง  นิทรรศการทีไ่ม่ใช้
แลว้ ฯลฯ ในบรเิวณท่าขนถ่ายสนิคา้ ซึ่งเป็นสถานทีส่ าหรบัปฏบิตังิานในการขนถ่ายสนิคา้เท่านัน้ 

(ฎ) โถงนิทรรศการแต่ละส่วนมปีระตูทางเขา้ส าหรบัรถบรรทุก 3 ช่อง ขนาดกวา้ง 7.5 เมตร สงู 5 เมตร จ านวน 
2 ช่อง และขนาดกวา้ง 7.5 เมตร สงู 7.5 เมตร จ านวน 1 ช่อง รวมแลว้มปีระตูทางเขา้โถงนิทรรศการ 
ส าหรบัรถบรรทุกทัง้หมดจ านวน 12 ช่อง ประตูที ่13 อยู่ตรงส่วนกลางของก าแพงทาง ดา้นทศิตะวนัตกของ
หอ้งโถงนิทรรศการ 101 สามารถใชเ้ป็นทางเขา้ออกฉุกเฉินได้ 

(ฏ) บรเิวณอื่นทีส่ามารถน าของเขา้ได้ 
ทางดา้นทศิตะวนัออกเฉียงเหนือมลีฟิทแ์บบเปิดขนาดใหญ่ ซึง่ออกแบบไวส้ าหรบัขนสนิคา้หรอืสิง่ของจาก  
ชัน้ใตด้นิ 1 ไปยงัหอ้งจดัประชุมชัน้ 2 การใชส้ฟิทน์ี้ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากไบเทค และเจา้หน้าทีข่องไบเทค  
จะเป็นผูค้วบคุมการท างาน 
ทางดา้นทศิตะวนัออกของหอ้งโถงใหญ่มทีีส่ าหรบัการขนของเขา้หอ้งโถงชัน้ล่าง ผูใ้ชบ้รกิาร สามารถเขา้ไป 
ในบรเิวณนี้ได ้โดยการใชท้างขึน้ขนาด 2.8 เมตร ทีช่ ัน้ล่าง ซึง่เชื่อมต่อไปยงั ระเบยีงและบรเิวณดงักล่าวได้ 
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 D2. รายละเอียดการขนถ่ายสินค้า 
 

การขนถ่ายสินค้าเข้า – ออก/เปล่ียนสินค้า อาคาร EH 101-104  
1. การน ารถเขา้จอดต้องปฏบิตัติามค าแนะน าของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั เพื่อความเป็น

ระเบยีบและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ในกรณีทีม่กีารฝา่ฝืน เช่น จอดในพืน้ทีป้่ายสญัญาณจราจรหา้มจอด 
หรอืมเีส้น    ขาวแดง  เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั  จะท าการล๊อคล้อทนัท ีและพนักงานขบัรถจะต้อง    
เสยีคา่เปรยีบเทยีบปรบั ทีจุ่ดเกบ็บตัร ทางออกป้อม P1 

2. การขนถ่ายสนิคา้บรเิวณจุดขนถ่ายสนิคา้ EH 101-104 ตอ้งด าเนินการอย่างรวดเรว็ และปลอดภยั โดยใช้
เวลาในการขนถ่านสนิคา้ในชอ่งจอดบรเิวณลานขนถ่ายไม่เกนิ  1 ชัว่โมง หากเกินเวลาท่ีก าหนดเจ้าหน้าท่ี
รกัษาความปลอดภยั จะคิดค่าจอดรถในเวลาท่ีเกินจาก 1 ชัว่โมง คิดเป็น ชม.ละ 200 บาท ท่ีจุดเก็บ
บตัร ทางออก ป้อม P1 

3. ไบเทค ไม่อนุญาตใหน้ ารถทุกประเภทเขา้ไปขนถ่ายสนิคา้ภายในอาคารแสดงงาน เว้นแต่ในกรณีพเิศษทีม่ี
การตกลงกบัผูจ้ดังานล่วงหน้า และผูจ้ดังานไดแ้จง้ไบเทคแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ เจา้ของรถตอ้งรบัผดิชอบในความ
เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบั พื้น ผนัง เพดาน หรอืประตูจุดขนถ่ายสนิคา้ EH 101-104 รวมทัง้ปลัก๊ไฟ และ     
หวั Connector ทีต่ดิตัง้แลว้ในอาคาร 

4. การขนถ่ายสนิคา้โดยการ ลาก เขน็ หรอืยก สามารถกระท าได ้โดยใชช้่องทางและพืน้ที ่ทีไ่บเทคก าหนดไว ้           
ไม่อนุญาตใหร้ถจอดบรเิวณ ประตูทางเขา้ – ออก หรอืขนถ่ายสนิคา้กดีขวางเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้ การขน
ถ่ายสนิคา้จะตอ้งท าการขนถ่ายสนิคา้เฉพาะบรเิวณดา้นหลงัลานขนถ่ายเทา่นัน้  บรเิวณประตกูระจกดา้นหน้า
หอ้งแสดงสนิคา้ไมอ่นุญาตใหใ้ชร้ถเขน็ทกุประเภทผา่น 

5. สามารถจอดรถบรรทกุชัว่คราวไดท้ีล่านจอด P1 (หา้มจอดคา้งคนื) 
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F แบบฟอรม์ 

ฟอรม์ รายการ ก าหนดส่ง เงื่อนไข ส่งคืน 

กรณีพเิศษ 1 การจดัแสดงสนิคา้เฉพาะในวนัธุรกจิ 10 ม.ีค. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

DITP 

กรณีพเิศษ 2 หนงัสอืยนืยนัการจดังาน 10 ม.ีค. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

DITP  

กรณีพเิศษ 3 การน าสนิคา้ เขา้ – ออกกอ่นเวลา 2 - 5 เม.ย. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

เคาน์เตอร ์
หน้าอาคาร 102 

ฟอรม์ 1 ผูร้บัเหมากอ่สรา้งคหูาพืน้ทีเ่ปล่า 17 ก.พ. 63 
ต้องส่งกลบัในกรณี 
ท่ีก่อสรา้งคหูา

พิเศษ 
XCON 

ฟอรม์ 2 
เชค็ค า้ประกนัพืน้ที ่ 
(เฉพาะคหูาพืน้ทีเ่ปล่า) 

9 - 13 ม.ีค. 63 
ต้องส่งกลบัในกรณี 
ท่ีก่อสรา้งคหูา

พิเศษ 
XCON 

ฟอรม์ 3 การขอรบั Fair Catalogue  3 - 5 เม.ย. 63 
น าไปรบั  
ทีห่น้างาน 

เคาน์เตอร ์
หน้าอาคาร 102 

ฟอรม์ 4 คหูามาตรฐาน 24 ก.พ. 63 
ต้องส่งกลบัในกรณี 
ท่ีใช้คหูามาตรฐาน 

XCON 

ฟอรม์ 5.1 บรกิารเฟอรน์ิเจอรเ์พิม่เตมิ 24 ก.พ. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

XCON 

ฟอรม์ 5.2 บรกิารเฟอรน์ิเจอรเ์พิม่เตมิพเิศษ 24 ก.พ. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ  

XCON 

ฟอรม์ 6 บรกิารโครงสรา้งและอืน่ๆ 24 ก.พ. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

XCON 

ฟอรม์ 7.1 
บรกิารไฟฟ้าส าหรบัการกอ่สรา้ง  
และรือ้ถอน  

24 ก.พ. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 7.2 บรกิารระบบกระแสไฟฟ้าอปุกรณ์ 24 ก.พ. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 7.3 บรกิารระบบกระแสไฟฟ้าแสงสว่าง 24 ก.พ. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 7.4 
แบบแปลนตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า  
(เมือ่สัง่ไฟในฟอรม์ 7.1 – 7.3) 

24 ก.พ. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 8 บรกิารน ้าประปาและทอ่น ้าทิง้ 24 ก.พ. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 
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ฟอรม์ รายการ ก าหนดส่ง เงื่อนไข ส่งคืน 

ฟอรม์ 9 บรกิารอปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 24 ก.พ. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 10 บรกิารเครือ่งป ัม๊ลม 24 ก.พ. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 11 บรกิารรกัษาความปลอดภยั 2 ม.ีค. 63 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

EXSS   

 หมายเหต ุ: บรกิารรกัษาความสะอาด โทรศพัท ์โทรสาร อนิเตอรเ์น็ต ดอกไมแ้ละตน้ไม ้สามารถสัง่จองกบัทางไบเทค ไดท้ี ่ 
www.bitec-onlineorder.com 
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โปรดส่งแบบฟอร์มนีก้ลบัไปที่   
ส ำนักส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรม 
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ 
โทรศัพท์ : 0 2507 8375, 0 2507 8308 
โทรสำร : 0 2547 4282 
E-mail : tapa@ditp.go.th 

แบบฟอร์ม กรณีพเิศษ 1 
กำรจัดแสดงสินค้ำเฉพำะในวันเจรจำธุรกิจ 

ก ำหนดส่ง : 10 มีนำคม 2563 
  

 

กรณีที่มีความประสงค์จะแสดงสนิค้าเฉพาะในวนัเจรจาธุรกิจ ทา่นสามารถกรอกแบบฟอร์มนีเ้พื่อแจ้งความประสงค์ดงักลา่วกบั

ผู้จดังาน โดยทา่นจะต้องปฏิบตัิตามกฏระเบียบของงานอยา่งเคร่งครัด ทัง้นี ้เมื่อทา่นได้รับอนญุาตแล้ว ทา่นสามารถขนย้าย

สนิค้าออกจากงานได้ในวนัท่ี 4 เมษายน 2563 เวลา 18.00 - 19.00 น. ผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิในการออกก่อนเวลาดงักลา่ว 

รำยละเอียดผู้ขออนุญำต 

ช่ือบริษัท(ผู้แสดงสนิค้า)____________________________________________ หมายเลขคหูา ____________________________ 

ช่ือ-สกลุ _____________________________ ต าแหนง่ __________________________เบอร์ติดตอ่ ________________________ 

มีความประสงค์ขอจดัแสดงสนิค้าเฉพาะในวนัธุรกิจเทา่นัน้ เนื่องจาก ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 ลงนามและประทบัตราบริษัท 
 
 
 

 (                                                               ) 
 ผู้ขออนญุาต 

  วนัท่ี_______/_______/2563 

 
 

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 

  อนญุาต โดย _______________________ วนัท่ี ______________ 

  ไมอ่นญุาต 

ประทบัตรา 
อนญุาต 
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โปรดส่งแบบฟอร์มนีก้ลบัไปที่   
ส ำนักส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรม 
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ 
โทรศัพท์ : 0 2507 8375, 0 2507 8308 
โทรสำร : 0 2547 4282 
E-mail : tapa@ditp.go.th 

แบบฟอร์ม กรณีพเิศษ 2 
หนังสือยืนยันกำรจัดงำน 

ก ำหนดส่ง : 10 มีนำคม 2563 
  

 

***ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสนิค้ำที่ต้องกำรน ำเข้ำสนิค้ำจำกต่ำงประเทศเข้ำมำในประเทศไทยเท่ำนัน้ 
เม่ือท่านต้องการน าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ท่านหรือบริษัทขนย้ายท่ีท่านจดัจ้างจะต้องแสดงเอกสารจ านวน      

2 ฉบบั ที่ออกโดยผู้จดังาน และเจ้าของสถานท่ีท่ีจดังาน ตอ่เจ้าหน้าท่ีศลุกากร ดงันี ้
1. กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ผู้จัดงำน) จะออกหนงัสือยืนยนัการเข้าร่วมแสดงสินค้า เพ่ือยืนยนัวา่บริษัทของทา่น 

ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน และได้จดัจ้างบริษัทขนย้ายให้ด าเนินการขนย้ายสินค้าให้ 
2. ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค (เจ้ำของสถำนที่จัดงำน) จะออกหนังสือเพ่ือยืนยันว่า งานแสดงสินค้าชิน้ส่วน 

อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (Thailand International Auto Parts & Accessories Show : TAPA 2020) จดัท่ี
ศนูย์ฯ ไบเทคจริง 

 
กรุณำกรอกข้อมลู เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรออกเอกสำร 

 

1. ประเทศต้นทำงของสินค้ำ______________________________________________________________________________ 
 

2. สินค้าท่ีจะน าเข้าสู่ประเทศไทยโดย การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางเรือ  การขนส่งทางชายแดน 
 

3. เม่ือสินค้ามาถงึประเทศไทย ท่านต้องการใช้ผู้ รับเหมาขนย้ายสินค้าอย่างเป็นทางการของงาน ด าเนินพิธีการศลุกากรหรือไม่ 
ต้องการ ไม่ต้องการ เพราะทางบริษัทฯ จะด าเนินการเอง  ไม่ต้องการ เพราะจะจดัจ้างผู้ รับเหมาฯ รายอ่ืน  
 

4. ถ้าไม่ต้องการ กรุณากรอกรายละเอียดบริษัทขนส่งท่ีท่านจดัจ้างให้ขนย้ายสินค้าในประเทศไทย 
ช่ือบริษัท : ______________________________________________________________________________(กรุณาใส่ช่ือเตม็ของบริษัท) 

ช่ือ-สกลุผู้ตดิตอ่ : _______________________________________________________ โทรศพัท์ : ______________________________ 

 * หากท่านไม่สามารถระบบุริษทัขนส่งใดๆ ในประเทศไทย กรุณากรอกรายละเอียดของบริษทัขนส่งที่ท่านจดัจ้างใหข้นยา้ยสินค้า

จากประเทศตน้ทาง 

 ชือ่บริษทั : _________________________________________ชือ่-สกลุผูติ้ดต่อ : _______________________________________ 

 ต าแหน่ง : __________________________________ โทรศพัท์ : _______________________ โทรสาร : ____________________ 
 

5. วนัท่ีสินค้าจะมาถงึประเทศไทย ประมาณโดยคร่าว : ___________ เมษายน 2563 
ผู้ มีอ านาจลงนาม : (กรุณากรอกด้วยตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพ์ใหญ่ หรือแนบนามบตัร) 

ช่ือบริษัท : _______________________________________ คหูาหมายเลข : ___________________ ฮอลล์ : _____________________ 

ช่ือ-สกลุ : _____________________________________________________ ต าแหน่ง : _______________________________________ 

ท่ีอยู่บริษัท : ___________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท์ : _______________________________________________ โทรสาร : _____________________________________________ 

ลงช่ือ : _________________________________________________ วนัท่ี : ________________________________________________ 
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โปรดส่งแบบฟอร์มนีท้ี่   
เคาน์เตอร์หน้าอาคาร 102 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
***(น าส่งหน้างาน)*** 

แบบฟอร์ม กรณีพเิศษ 3 
การน าสินค้า เข้า - ออก ก่อนเวลา 

ก าหนดส่ง : 2 - 5 เมษายน 2563

 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องขนถ่ายสินค้า เข้า - ออก นอกเหนือจากเวลาท่ีได้รับอนญุาต ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มนี ้เพ่ือแจ้งความประสงค์            
ท่ีเคาน์เตอร์บริการผู้แสดงสินค้า เพ่ือขออนญุาตน าสินค้า เข้า - ออก (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชัว่โมง) โดยท่านจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและ              
กฎระเบียบของงานอย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้ผู้บริหารการจดังานขอสงวนสิทธ์ิระงับการอนุญาตท่ีได้อนุมัติไปแล้ว หากพบว่าท่านไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขและกฏระเบียบโดยไม่มีข้อโต้แย้ง  
ขัน้ตอนการขออนุญาต 

1. น าส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว ท่ีเคาน์เตอร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชัว่โมง 
2. รอผลพิจารณาอนญุาต 
3. กรณีท่ีได้รับอนญุาตแล้ว ให้น าเอกสารฉบบันีไ้ปย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ณ ประตท่ีูน าสินค้า เข้า-ออก 

เงื่อนไขในการน าสินค้า เข้า-ออก ก่อนเวลา 
1. ไม่อนญุาตให้ใช้รถเข็นทกุกรณี 
2. ไม่เปิดประตมู้วนบานใหญ่ทกุกรณี 
3. อนญุาตเฉพาะสินค้าท่ีหิว้ได้เทา่นัน้ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตสินค้าชิน้ใหญ่ท่ีต้องใช้คนแบกมากกว่า 1 คน ในชิน้นัน้ๆ เพ่ือความ

ปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมชมงาน 
รายละเอียดผู้ขออนุญาต 
ช่ือบริษัท(ผู้แสดงสนิค้า)____________________________________________ หมายเลขคหูา ____________________________ 

ช่ือบริษัท(กรณีเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้าง/ตวัแทน โปรดระบ)ุ __________________________________________________________ 
ช่ือ-สกลุ _____________________________ ต าแหนง่ __________________________เบอร์ติดตอ่ ________________________ 

มีความประสงค์ขอน าสนิค้า เข้า - ออก เวลา ______________ วนัท่ี _____เมษายน 2563   
สนิค้าที่น าเข้า-ออก มีจ านวนรวม ___________________ กลอ่ง / ลงั / ชิน้ (โปรดระบรุายละเอียดด้านลา่ง)

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________

ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินดีปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่ว 
 ลงนาม 
 
 

 (                                                               ) 
 ผู้ขออนญุาต 
  _______เมษายน 2563 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

  อนญุาต โดย _______________________ วนัท่ี ______เมษายน 2563 

  ไมอ่นญุาต 

ประทบัตรา 
อนญุาต 
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โปรดส่งแบบฟอร์มนีก้ลบัไปที่   
บริษัท เอ๊กซคอน จ ำกัด 
ติดต่อ : คุณสิริธร สกุลดษิฐ์ 
โทรศัพท์ : 0 2275 5260 ถงึ 2, 0 2275 5312 ถงึ 3 ต่อ 215 
  095 349 7816 
โทรสำร : 0 2277 6075, 0 2691 8873 
E-mail : tapa-design@xcon.co.th 

แบบฟอร์ม  1 

ผู้รับเหมำก่อสร้ำงคูหำพืน้ท่ีเปล่ำ 
ก ำหนดส่ง 17 กุมภำพันธ์ 2563 

 

 
ผู้แสดงสินค้าท่ีก่อสร้าง/ตกแตง่คหูาเอง โดยใช้ผู้ รับเหมาก่อสร้างของทา่น ซึง่ไม่ใช่บริษัทผู้ รับเหมาอย่างเป็นทางการ จะต้องด าเนินการ ดงันี ้
แจ้งข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผู้รับเหมำ ดังต่อไปนี ้ 
ช่ือบริษัทผู้แสดงสินค้า _______________________________________________________ หมายเลขคหูา ______________________________ 
ขนาดคหูา (กว้าง x ยาว x สงู)  _______เมตร  x _______เมตร  x _______เมตร   
ช่ือบริษัทผู้ รับเหมา :  ________________________________________ ท่ีอยู่ : _____________________________________________________ 
โทรศพัท์ : _______________________ โทรสาร : _________________________ E-mail : ____________________________________________ 
ประเภทของงาน             ก่อสร้าง/ตกแตง่คหูา     Electricity      อ่ืนๆ ระบ ุ____________________________ 
ช่ือผู้ประสานงาน : ____________________________ โทรศพัท์มือถือ _______________________   E-mail : ____________________________ 
ช่ือหวัหน้าคนงาน : ___________________________ โทรศพัท์มือถือ________________________   ต้องการบตัร Contractor จ านวน_______ใบ 
เร่ิมก่อสร้าง จาก วนัท่ี _____________________   เวลา   ________________   ถงึวนัท่ี __________________   เวลา   ________________    
เร่ิมรือ้ถอน  จาก วนัท่ี _____________________   เวลา   ________________   ถงึวนัท่ี __________________   เวลา   ________________    
บริษัทรับเหมาของทา่นเคยเข้าท างานในศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค     เคย          ไม่เคย 
ถ้าเคยโปรดระบช่ืุองานท่ีเคยท า    1_______________________________________        2____________________________________________ 
 
หมำยเหตุ : 
1. ส่งแบบฟอร์มนีพ้ร้อมแบบก่อสร้ำงท่ีแสดงขนาดและความสูงอย่างชดัเจน กรณีส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณา

แบบคหูาของทา่น 
2. กรณีแบบก่อสร้างไม่ถกูต้องตามเง่ือนไข ต้องท าการแก้ไขและส่งแบบเพ่ือตรวจสอบอีกครัง้ ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งให้แก้ไข 
3. ผู้แสดงสินค้ำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำง ที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำกำรก่อสร้ำงได้ต้องมีคุณสมบัตดัิงนี ้

 แบบก่อสร้ำงผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว 

 ย่ืนเช็คค ำ้ประกันกำรก่อสร้ำงแล้ว 
4. ผู้แสดงสินค้า/ผู้ รับเหมาจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบในการก่อสร้าง/ตกแตง่คหูาอย่างเคร่งครัด 
5. ผู้แสดงสินค้า/ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ได้รับทราบระเบียบปฏิบตัใินการเข้าก่อสร้าง/ตกแต่งคหูาและรือ้ถอนคหูาแสดงสินค้าแล้ว และยินยอมปฏิบตัิ

ตามระเบียบดงักล่าวทกุประการ 
 

 
 

ช่ือผู้ประสานงาน :____________________________________________ต าแหนง่ :________________________________________  
      ผู้ รับเหมาก่อสร้าง         ผู้แสดงสนิค้า (โปรดระบทุี่อยูแ่ละเบอร์ติดตอ่ด้านลา่ง)   
ที่อยู ่: ______________________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท์ : ____________________________โทรสาร :__________________________E-mail:_______________________________ 
ลายเซ็นพร้อมประทบัตราบริษัท :_______________________________________ วนัท่ี ____________________________________ 

เฉพำะคูหำพืน้ที่เปล่ำ 

35



 

โปรดน ำแบบฟอร์มนีไ้ปส่งที่   
บริษัท เอ๊กซคอน จ ำกัด  
ติดต่อ : คุณสิริธร สกุลดษิฐ์ 
โทรศัพท์ : 0 2275 5260 ถงึ 2, 0 2275 5312 ถงึ 3 ต่อ 215 
  095 349 7816 
โทรสำร : 0 2277 6075, 0 2691 8873 
E-mail : tapa-design@xcon.co.th 
**น ำส่งแบบฟอร์มนีพ้ร้อมเช็คค ำ้ประกันด้วยตนเอง** 

แบบฟอร์ม 2 
เช็คค ำ้ประกันพืน้ท่ี 

ก ำหนดส่ง : 9 – 13 มีนำคม 2563 
   

 

กรณีที่ก่อสร้างคหูาพืน้ท่ีเปลา่ ผู้ รับเหมาก่อสร้าง/ผู้แสดงสนิค้า จะต้องกรอกแบบฟอร์มนีโ้ดยละเอยีด พร้อมน า “แคชเชียร์เชค็”  

ค า้ประกนัความเสยีหาย สั่งจ่ำย บริษัท เอ๊กซคอน จ ำกัด มาสง่ยงับริษัท เอ๊กซคอน จ ากดั (ดแูผนท่ีหน้าถดัไป)  

ค่ำค ำ้ประกนัพืน้ที่ ตำรำงเมตรละ 1,000 บำท (สูงสุดไม่เกนิ 100,000 บำท) 
กรณีพืน้ที่คหูำน้อยกว่ำ 15 ตร.ม. คิดอัตรำขัน้ต ่ำ 15,000 บำท 

ขนำดของคหูำ จ ำนวนเงนิ 

1. ก่อสร้างคหูาให้บริษัท________________________________หมายเลขคหูา__________________________ 
คหูาขนาด___________ ตร.ม. จ านวน(เป็นตวัอกัษร)____________________________บาท ตอ่ 1 พืน้ท่ี (คหูา) 

 

2. ก่อสร้างคหูาให้บริษัท_______________________________หมายเลขคหูา___________________________ 
คหูาขนาด___________ ตร.ม. จ านวน(เป็นตวัอกัษร)____________________________บาท ตอ่ 1 พืน้ท่ี (คหูา) 

 

3. ก่อสร้างคหูาให้บริษัท_______________________________หมายเลขคหูา___________________________ 
คหูาขนาด___________ ตร.ม. จ านวน(เป็นตวัอกัษร)____________________________บาท ตอ่ 1 พืน้ท่ี (คหูา) 

 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (_____________________________________)  

หมำยเหตุ  
1. กรณีทีบ่ริษัทฯ ไมไ่ด้รับเอกสารและแคชเชียร์เช็คค า้ประกนั ใคร่ขอสงวนสทิธ์ิไมอ่นญุาตให้เข้าท าการก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

2. บริษัทฯ จะคืนแคชเชียร์เช็คค า้ประกนันี ้ให้ภายหลงัจากงานจบแล้ว (ระหวา่งวนัท่ี 20 – 24 เมษายน 2563) ในกรณีที่ท าการรือ้ถอน

และขนย้ายโครงสร้างออกจากบริเวณงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไมม่ีความเสยีหายใดๆ เกิดขึน้กบัสถานท่ีจดัแสดงงาน แต่หาก

เกิดความเสยีหายในบริเวณที่ผู้ รับเหมาก่อสร้างรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของผู้ ใดและเกิดจากกรณีใดๆ  ผู้แสดงสินค้า/

ผู้ รับเหมารายนัน้ จะต้องรับผิดชอบและช าระคา่เสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้หมดที่ทางสถานท่ีจดังานเรียกร้องความเสยีหายมา 

 

  

เฉพำะคูหำพืน้ที่เปล่ำ 

 

ช่ือผู้ประสานงาน :____________________________________________ต าแหนง่ :________________________________________  

ช่ือบริษัทผู้วางเช็คค า้ประกนั ___________________________________________________________________________________ 

       ผู้ รับเหมาก่อสร้าง         ผู้แสดงสนิค้า   

ที่อยู ่: ______________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท์ : ____________________________โทรสาร :__________________________E-mail:_______________________________ 

ลายเซ็นพร้อมประทบัตราบริษัท :_______________________________________ วนัท่ี ____________________________________ 
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แผนที่บริษัท เอ๊กซคอน จ ำกัด 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิต่อ : คุณสิริธร สกุลดษิฐ์ 
โทรศัพท์ : 0 2275 5260, 0 2275 5312 ต่อ 215, 095 349 7816 
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โปรดส่งแบบฟอร์มนีท้ี่   
เคาน์เตอร์หน้าอาคาร 102 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
***(น าส่งหน้างาน)*** 

แบบฟอร์ม 3 

การขอรับ FAIR CATALOGUE  
ก าหนดส่ง : 3 - 5 เมษายน 2563 

  

 

โปรดกรอกแบบฟอร์มนี ้และน ำมำแสดงในวนัท่ีทำ่นหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยมำติดตอ่ขอรับ FAIR CATALOGUE 

ทัง้นี ้ผู้บริหำรกำรจดังำนจะมอบให้เฉพาะผู้ที่มีแบบฟอร์มนีม้าแสดงเท่านัน้ โดยจะมอบให้ จ ำนวน 1 ชดุ  

ตอ่ 1 บริษัทเทำ่นัน้ ไมส่ำมำรถรับเพิ่มได้อีก  

วันและเวลาในการตดิต่อรับ FAIR CATALOGUE 

วันที่ 3 - 5 เมษายน 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น. 

 

ช่ือบริษัท(ผู้แสดงสนิค้ำ)____________________________________________ หมำยเลขคหูำ ____________________________ 

ช่ือ-สกลุ ____________________________________________________ ต ำแหนง่ _____________________________________ 

เบอร์ติดตอ่ _____________________________________________ 

  รับ FAIR CATALOGUE ด้วยตนเอง 

  มอบหมำยให้บริษัท______________________________เป็นผู้ รับแทน 

 ช่ือ-สกลุ (ผู้ รับแทน) ________________________________ ต ำแหนง่ _________________________________ 

 เบอร์ติดตอ่ _____________________________________________ 

 
 ลงนำมและประทบัตรำบริษัท 

 

 

 (                                                               ) 

 ผู้ รับ FAIR CATALOGUE 

 วนัท่ี _______เมษำยน 2563 
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 1. พรมอดัเรยีบ
 2. ผนังหุม้พีวซีีสขีาว 
 3. ไมป้้ายช่ือพรอ้มเลขที่คหูา 1 ชดุ
 4. แท่นวางสนิคา้ 2 ระดบั 1 ตวั
 5. ตูเ้ก็บของ จ านวน 1 ตู ้(SYX008)
 6. โต๊ะสี่เหลี่ยม จ านวน 1 ตวั ขนาด 740 x 740 x 750 มม. (TAX009)
 7. เกา้อีส้เีทา จ  านวน 3 ตวั (CHX001)
 8. ถงัขยะ จ านวน 1 ใบ
 9. ไฟสปอตไลท ์LED 12 วตัต ์มาตรฐาน จ านวน 3 ดวง
 10. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์จ  านวน 1 จดุ (หา้มใชก้บัไฟแสงสวา่ง)

การส่ังจองบริการจะสมบรูณ ์เม่ือมีช าระเงนิเต็มจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนด โดยการโอนเงนิเข้าบญัชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
          ช่ือบญัชี : บริษัท เอ๊กซคอน จ ำกัด
          เลขทีบ่ญัชี : 055-0-60062-1 (บญัชีออมทรัพย)์
          ธนาคาร/สาขา : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) / สำขำรัชดำ - หว้ยขวำง
          เลขทีผู้่เสียภาษี : 0105527038966
หมายเหตุ :
     1.  รายการที่ก  าหนดไวข้า้งบนนีจ้ะจดัใหผู้อ้อกงานแสดงสนิคา้ในรูปแบบของการบรกิาร
     2.  หากช าระเงินหลงัเวลาที่ก  าหนดในใบเสนอราคา จะมีคา่ปรบั 10% ของราคารวมที่แสดงในใบเสนอราคา
     3.  ระหว่างวันที ่25 ก.พ. ถึง วันที ่15 มี.ค. 2563 การส่ังจองจะมีค่าบริการเพิ่มเติม 10% และจะคิดค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 หากมีการยกเลิกการสั่งภายในเวลาดงักลา่ว
     4.  ระหว่างวันที ่15 มี.ค. ถึง วันที ่5 เม.ย. 2563 การส่ังจองจะมีค่าบริการเพิ่มเติม 30% และจะไม่สามาถคืนเงนิได้ หากมียกเลิกการสั่งภายในเวลาดงักลา่ว
     5.  การสั่งเพ่ิมเติมหนา้หน่วยงาน กรุณาช าระเป็นเงินสด
     6.  ผูแ้สดงสนิคา้ควรจะตรวจสอบจ านวนและคณุภาพของคหูา/อปุกรณต์กแตง่/เฟอรนิ์เจอร/์อปุกรณไ์ฟฟ้าใหเ้รยีบรอ้ยก่อนรบัมอบ และหากพบขอ้บกพรอ่งหรอืช ารุดโปรดแจง้
          ใหพ้นักงานทราบในทนัที เพ่ือแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง มิฉะนัน้ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในสนิคา้นัน้แลว้ และขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกรอ้งเงินคืนทกุกรณี 
     7.  การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งอปุกรณไ์ฟฟ้า ตอ้งแจง้ภายใน วนัที่ 15 มีนาคม 2563 มิฉะนัน้ผูแ้สดงสนิคา้ตอ้งติดตอ่ดว้ยตนเองซึ่งอาจมีคา่ใชจ้า่ยในการขอยา้ยต าแหน่งหนา้งาน
     8.  โครงสรา้งคหูาและชัน้วางของติดผนัง สามารถรบัน า้หนักไดไ้ม่เกิน 5 กิโลกรมั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้
     9.  ผนังระหวา่งคหูา 2 คหูาขึน้ไป ที่อยู่ภายใตก้ารจองจากผูแ้สดงสนิคา้เดียวกนั และผนังดา้นที่ติดทางเดินของคหูาที่อยู่หวัมมุ จะถกูยกเลกิโดยอตัโนมตัิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ
          ในการขอน ากลบัมาใช ้หรอืขอเปลี่ยนเป็นสนิคา้ประเภทอ่ืน

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :

  คูหาเลขที ่: จ านวน คูหำ  

  ช่ือบุคคลทีรั่บผิดชอบ :

  โทร :                                               แฟ๊กซ ์:

  อีเมล ์:

  หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

       สาขาใหญ่                 หมายเลขสาขาย่อย

  ลำยมือช่ือ และวันที ่:

กรุณากรอกช่ือบริษัท ทีท่า่นต้องการติดบนไม้ป้ายช่ือ เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบพิมพใ์หญ่  (ใช้ช่ือบริษัททีท่า่นเซ็นตสั์ญญากับทางผู้จัดงานเทา่น้ัน)

ฟอรม์ตอบรับ

แฟ๊กซ:์ +66(0)-2277-6075

E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

กรุณากรอกใหส้มบรูณแ์ละส่งกลับที ่:

คณุภมิูนันท ์เลาหเรณ ู/ คณุชญาณน์ันท ์คเนศวรรกัษ์

บริษัท เอ๊กซคอน จ ากัด
92, 94, 96 ถนนวภิาวดีรงัสติ

โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ตอ่ 202 / 204

เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ณ อำคำร EH 101 - 104 ศนูยนิ์ทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค
2 - 5 เมษำยน 2563

งำนแสดงสินค้ำชิน้ส่วน อะไหล่ยำนยนต ์และอุปกรณต์กแตง่ 2563 (TAPA 2020)

4ก ำหนดส่ง : 24 กุมภำพันธ ์2563
แบบฟอรม์คูหำมำตรฐำน

คูหามาตรฐาน ขนาด 9 ตร.ม. ราคา 8,950 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%VAT แล้ว)

การส่ังจองหลังวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีค่าบริการเพ่ิม 10% หรือ 30%

หมายเหต ุ: หา้มเจาะรู, ยิงลวดเย็บกระดาษ หรือท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย ตอ่ผนงั หรือสว่นอ่ืนงองคหูา
หากฝ่าฝืนทางบรษิัทฯ จะเก็บคา่เสียหาย ในอตัราผนงัแผน่ละ 1,000 บาท
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จองและช ำระเงิน จองและช ำระเงิน จองและช ำระเงิน

รหัส ขนำด ภำยในวันที่ ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ จ ำนวน จ ำนวนเงิน
24 ก.พ. 25 ก.พ. - 15 มี.ค. 16 มี.ค. - 5 เม.ย.
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

SYX008 ตู้ เก็บของ 530x965x800 mm. 1,136 1,250 1,477

STX017 ชัน้วางของ (ชัน้ตรง) 300x1000 mm. 333 366 433

STX018 ชัน้วางของ (ชัน้เอียง) 300x1000 mm. 333 366 433

SYX025 แทน่วางทีวี และวีดิโอ 600x600x1200 mm. 946 1,040 1,230

SYX011 ตู้โชว์สงูใหญ่ (รวมไฟฮาโลเจน 2 ดวง) 530x1000x2200 mm. 8,550 9,406 -

SYX015 ตู้โชว์สงูผอม (รวมไฟฮาโลเจน 1 ดวง) 530x530x2200 mm. 5,950 6,546 -

SYX006 ตู้โชว์เตีย้ 530x965x1000 mm. 2,365 2,602 3,075

SYX001 กล่องวางสินค้า  ( A ) 530x530x600 mm. 850 936 1,106

SYX002 กล่องวางสินค้า  ( B ) 530x530x1000 mm. 1,231 1,354 1,600

TAX001 โต๊ะประชาสมัพนัธ์ 500x965x750 mm. 667 734 833

TAX010 โต๊ะวางของ 600x1200x750 mm. 667 734 833

TAX002 โต๊ะสี่เหลี่ยม 700x700x750 mm. 629 692 818

TAX009 โต๊ะสี่เหลี่ยมซีสเต็มประกอบ 740x740x750 mm. 629 692 818

TAX004 โต๊ะกลม 750x750 mm. 629 692 818

CHX001 เก้าอีไ้ฟเบอร์สีเทา 470x500x440/770mm. 607 668 790

ACX019 ตู้เย็น 3.9 ควิ (ไม่รวมปลัก๊ 24 ซม.) 470 x 470 x 760 mm. 3,700 4,070 4,810

ACX020 ตู้เย็น 5.9 ควิ (ไม่รวมปลัก๊ 24 ซม.) 520 x 530 x 1030 mm. 3,700 4,070 4,810

ACX012 ตู้กดน า้ 350x330x1000 mm. 3,500 3,850 4,550

ACX013 น า้ถงั 18.9 ลติร (คนืถงั) 250x500 mm. 467 514 607

รวมจ ำนวนเงิน

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%

รวมจ ำนวนเงินทัง้สิน้

หมำยเหตุ :

     1.  รายการทีก่ าหนดไว้ข้างบนนีจ้ะจดัให้ผู้ออกงานแสดงสินค้าในรูปแบบของการบริการ

     2.  หากช าระเงินหลงัเวลาทีก่ าหนดในใบเสนอราคา การสัง่จองจะถกูยกเลิกทนัที  ซึ่งการสัง่จองใหม่อาจส่งผลให้ราคามีการเปลี่ยนแปลง 

     3.  หากสัง่จองช้ากวา่ก าหนดอาจไม่สามารถให้บริการได้ 

     4.  ถ้ายกเลิกรายการหลังวันที่ 15 มีนำคม 2563 คิดค่ำใช้จ่ำยร้อยละ 50 และไม่สำมำรถคืนเงินได้ถ้ำยกเลิกในระหว่ำงวันก่อสร้ำง และวันแสดงงำน

     5.  การสัง่จองบริการต้องยืนยนัพร้อมการช าระเงินเต็มจ านวน โดยการโอนเงินเข้าบญัชี ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

          ช่ือบญัชี : บริษัท เอ๊กซคอน จ ำกัด

          เลขที่บญัชี : 055-0-60062-1 (บญัชีออมทรัพย์)

          ธนำคำร/สำขำ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) / สำขำรัชดำ - ห้วยขวำง

          เลขที่ผู้เสียภำษี : 0105527038966

     6.  การสัง่เพ่ิมเติมหน้าหน่วยงาน กรุณาช าระเป็นเงินสด

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :

  คหูาเลขที:่ จ านวน คหูา

  ช่ือบคุคลทีรั่บผิดชอบ :

  โทร:                                              แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมายเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขายอ่ย

  ลายมือช่ือ และวนัที ่:

งำนแสดงสินค้ำชิน้ส่วน อะไหล่ยำนยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)

2 - 5 เมษำยน 2563

ณ อำคำร EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค

แบบฟอร์ม

5.1

แฟ๊กซ์: +66(0)-2277-6075

รำยกำรเฟอร์นิเจอร์

ก ำหนดส่ง : 24 กุมภำพันธ์ 2563

92, 94, 96 ถนนวิภาวดรัีงสติ

โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ตอ่ 202 / 204

E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

บริกำรเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม

บริษัท เอ๊กซคอน จ ำกัด

กรุณำกรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :

คณุภมิูนนัท์ เลาหเรณ ู/ คณุชญาณ์นนัท์ คเนศวรรักษ์

เขตดนิแดง แขวงดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
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จองและช ำระเงิน จองและช ำระเงิน จองและช ำระเงิน

รหสั ขนำด ภำยในวันที่ ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ จ ำนวน จ ำนวนเงิน
24 ก.พ. 22 ก.พ. - 15 มี.ค. 16 มี.ค. - 5 เม.ย.
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

TAU002 โต๊ะกาแฟทรงวงรี 650x1050x430 mm. 975 1,072 1,267
TAU007 โต๊ะกลม top กระจกใส 700x720 mm. 1,695 1,864 2,204
TAU015 โต๊ะกลม top กระจกใส 600x560 mm. 1,200 1,320 1,560
TAU071 โต๊ะกลม top สขีาว 600x1100 mm. 1,000 1,100 1,300
CHU001 เก้าอีเ้บาะหนังสดี า 540x580x730 mm. 561 617 729
CHU069 เก้าอีเ้บาะหนังสขีาว 540x580x730 mm. 561 617 729
CHU004 เก้าอีส้ านักงานเบาะหนังสดี า 450x500x850 mm. 561 617 729
CHU008 เก้าอีเ้บาะหนังสดี า พนักพิงลายไม้ 530x550x720mm. 551 607 717
CHU077 เก้าอีเ้บาะหนังสขีาว พนักพิงลายไม้ 530x550x720 mm. 551 607 717
CHU011 เก้าอีไ้ม้สบีีช 470x500x850 mm. 850 936 1,106
CHU014 เก้าอีเ้บาะหนังสดี า มีท้าวแขน 550x550x870 mm. 850 936 1,106
CHU019 เก้าอีส้ านักงานเบาะหนังสดี า ท้าวแขน 580x490x1000 mm. 850 936 1,106
SOU006 โซฟา 1 ที่นั่ง เบาะหนังสดี า 530x750x770 mm. 1,100 1,210 1,430
SOU007 โซฟากลอ่ง เบาะหนังสขีาว 600x770x690 mm. 1,375 1,512 1,787
CHU081 เก้าอีบ้าร์สตลูไม้ดดั สขีาว 360x400x670/770 mm. 1,320 1,451 1,716
CHU015 เก้าอีบ้าร์สตลูไฟเบอร์สขีาว ปรับระดบัได้ 450x380x670/870 mm. 850 936 1,106
ACU017 แท่นวางโบร์ชวัร์ อคริลกิ 250x370x1500mm. 1,350 1,486 1,756

รวมจ ำนวนเงิน

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%

รวมจ ำนวนเงินทัง้สิน้

หมำยเหตุ :

     1.  รายการทีก่ าหนดไว้ข้างบนนีจ้ะจดัให้ผู้ออกงานแสดงสนิค้าในรูปแบบของการบริการ

     2.  หากช าระเงินหลงัเวลาทีก่ าหนดในใบเสนอราคา การสัง่จองจะถกูยกเลกิทนัที  ซึง่การสัง่จองใหมอ่าจสง่ผลให้ราคามีการเปลีย่นแปลง 

     3. หากสัง่จองช้ากวา่ก าหนดอาจไมส่ามารถให้บริการได้ 

     4.  ถ้ายกเลกิรายการหลังวันที่ 15 มีนำคม 2563 คิดค่ำใช้จ่ำยร้อยละ 50 และไม่สำมำรถคืนเงินได้ถ้ำยกเลิกในระหว่ำงวันก่อสร้ำง และวันแสดงงำน

     5.  การสัง่จองบริการต้องยืนยนัพร้อมการช าระเงินเต็มจ านวน โดยการโอนเงินเข้าบญัชี ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

          ช่ือบัญชี : บริษัท เอ๊กซคอน จ ำกัด

          เลขที่บัญชี : 055-0-60062-1 (บัญชีออมทรัพย์)

          ธนำคำร/สำขำ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) / สำขำรัชดำ - ห้วยขวำง

          เลขที่ผู้ เสียภำษี : 0105527038966

     6.  การสัง่เพ่ิมเติมหน้าหน่วยงาน กรุณาช าระเป็นเงินสด

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :

  คหูาเลขที:่ จ านวน คหูา

  ช่ือบคุคลทีรั่บผิดชอบ :

  โทร:                                              แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมายเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขายอ่ย

  ลายมือช่ือ และวนัที ่:

บริกำรเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเตมิพเิศษ

E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสติ

งำนแสดงสินค้ำชิน้ส่วน อะไหล่ยำนยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)

2 - 5 เมษำยน 2563

ณ อำคำร EH 101 - 104 ศนูย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค

แบบฟอร์ม

5.2ก ำหนดส่ง : 24 กุมภำพนัธ์ 2563

บริษัท เอ๊กซคอน จ ำกัด

กรุณำกรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :

คณุภมิูนันท์ เลาหเรณ ู/ คณุชญาณ์นันท์ คเนศวรรักษ์

เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รำยกำรเฟอร์นิเจอร์

โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ตอ่ 202 / 204
แฟ๊กซ์: +66(0)-2277-6075
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จองและช ำระเงนิ จองและช ำระเงนิ จองและช ำระเงนิ

รหัส ขนาด ภำยในวันที่ ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ จ านวน จ านวนเงนิ

24 ก.พ. 25 ก.พ. - 15 มี.ค. 16 มี.ค. - 5 เม.ย.

(บำท) (บำท) (บำท) (บาท)
STX003 ไม้อดัรองพืน้หนา 19 มม. 1 ตร.ม. 308 340 402

STX005 พรมอดัปพืูน้ 1 ตร.ม. 248 273 322

STX006 คา่เปลี่ยนสพีรมอดั 1 ตร.ม. 94 103 121

STX013 ผนังไม้อดัหุ้มพีวซีีสขีาว 1000x2500 มม. 771 847 1,002

STX014 คา่เปลี่ยนสผีนัง 1000x2500 มม. 596 655 -

STX021 ประตยูืด 1000x2000 มม. 2,206 2,427 2,868

STX012 บีมส าหรับแขวนไฟ ยาว 1 ม. 94 103 121

รวมจ ำนวนเงนิ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%

รวมจ ำนวนเงนิทัง้สิน้

หมำยเหตุ :

     1.  รายการที่ก าหนดไว้ข้างบนนีจ้ะจดัให้ผู้ออกงานแสดงสนิค้าในรูปแบบของการบริการ

     2.  หากช าระเงินหลงัเวลาที่ก าหนดในใบเสนอราคา การสัง่จองจะถกูยกเลกิทนัที  ซึ่งการสัง่จองใหม่อาจสง่ผลให้ราคามีการเปลี่ยนแปลง 

     3. หากสัง่จองช้ากวา่ก าหนดอาจไม่สามารถให้บริการได้ 

     4.  ถ้ายกเลกิรายการหลังวันที่ 15 มีนำคม 2563 คิดค่ำใช้จ่ำยร้อยละ 50 และไม่สำมำรถคืนเงนิได้ถ้ำยกเลิกในระหว่ำงวันก่อสร้ำง และวันแสดงงำน

     5.  การสัง่จองบริการต้องยืนยนัพร้อมการช าระเงินเต็มจ านวน โดยการโอนเงินเข้าบญัชี ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

          ช่ือบญัชี : บริษัท เอ๊กซคอน จ ำกัด

          เลขที่บญัชี : 055-0-60062-1 (บญัชีออมทรัพย์)

          ธนำคำร/สำขำ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) / สำขำรัชดำ - ห้วยขวำง

          เลขที่ผู้เสียภำษี : 0105527038966

     6.  การสัง่เพ่ิมเติมหน้าหน่วยงาน กรุณาช าระเป็นเงินสด

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :

  คหูาเลขที:่ จ านวน คหูา

  ช่ือบคุคลที่รับผิดชอบ :

  โทร:                                              แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมายเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขายอ่ย

  ลายมือช่ือ และวนัที่ :

แบบฟอร์ม

ก ำหนดส่ง : 24 กุมภำพนัธ์ 2563

โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ตอ่ 202 / 204
แฟ๊กซ์: +66(0)-2277-6075

กรุณำกรอกให้สมบรูณ์และส่งกลับที่ :

คณุภมิูนนัท์ เลาหเรณ ู/ คณุชญาณ์นนัท์ คเนศวรรักษ์
บริษัท เอ๊กซคอน จ ำกัด

92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รายการเฟอร์นิเจอร์

6

งำนแสดงสินค้ำชิน้ส่วน อะไหล่ยำนยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)

2 - 5 เมษำยน 2563

ณ อำคำร EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค

บริกำรโครงสร้ำงและอ่ืนๆ

E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th
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SYX008 STX017 STX018 SYX025 SYX011

SYX015 SYX006

530x965x800 mm. 300x1000 mm. 300x1000 mm. 600x600x1200 mm. 530x1000x2200mm.

SYX001 SYX002 TAX001

TAX010

530x530x2200 mm. 530x965x1000 mm. 530x530x600 mm. 530x530x1000 mm. 500x965x750 mm.

TAX004TAX009TAX002

600x1200x750 mm. 700x700x750 mm. 740x740x750 mm. 750x750 mm.H.

CHX001

ACX019 (3.9Q) ACX020 (5.9Q) ACX012 ACX013

470x500x440/770 mm

500(W)X550(D)X780 (H) 550X570(D)X1250 (H) 350(W)X330(D)X100 (H)

STX003 STX005 STX013

250x500 mm.H.

STX021

19mm. Thick (Sq.m.) per Sq.m. 1000x2500 mm.H. 1000x2000 mm.H.
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TAU015
        

CHU004

                 

   
        

       

TAU071TAU002 TAU007

530x550x470/720 mm. 470x500x470/850mm.

540x580x440/730 mm.

CHU001

650x1050x430 mm. 700x720 mm. 600x560 mm. 600x1100 mm.

530x750x770 mm. 600x770x690 mm.

CHU069 CHU008 CHU077

SOU007

450x500x440/850 mm. 530x550x470/720 mm.

CHU014 CHU019 SOU006

360x400x770 mm.

CHU081

550x550x450/870 mm. 580x490xx1000 mm.

450x380x680/870mm 250x370x1500 mm.

CHU015 ACU017

CHU011

540x580x440/730mm.
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• ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานสามารถแจง้ยกเลิกเฟอรนิ์เจอรใ์นแพ็คเกจคูหามาตรฐานได ้แต่ไม่สามารถเปล่ียน ขอคืนเงนิ หรือขอเป็น
ส่วนลด ทัง้นี ้เม่ือแจ้งยกเลิกแล้วไม่สามารถขอน ากลับมาใช้ใหม่

• หากตอ้งการย้ายต าแหน่งอุปกรณห์รือเฟอรนิ์เจอร ์รบกวนแจ้งล่วงหน้า ภายในวันที ่15 มี.ค. 2563 โดยสง่ถึงอีเมลเ์จ้าหน้าที่
ทีร่ะบุอยู่ในแบบฟอรม์ส่ังจองคูหามาตรฐาน การแจง้ย้ายต าแหน่งอุปกรณห์น้างาน หลังจากทีไ่ด้ท าการติดตัง้แล้ว อาจจะมี
ค่าบริการย้ายอุปกรณล์ะ 350 บาท(รวม 7%VAT) ตอ่การยา้ย 1 ครัง้ ซึง่ยงัไม่รวมค่าย้ายอุปกรณไ์ฟฟ้า

• บรษัิทฯ จะจดัเตรยีมกุญแจ 1 ชุด ต่อเฟอรนิ์เจอรท์ีส่ามารถล็อคได้ 1 ชิน้ หากเกิดการสูญหาย ทา่นผู้เข้าร่วมแสดงงานจะต้อง
รับผิดชอบการปรับ 300 บาท(รวม 7%VAT)ต่อกุญแจ 1 ชุด

• การส่ังจองจะสมบรูณ ์เม่ือทางบริษัทฯ ได้รับการช าระเงนิเต็มจ านวน ภายในวันทีท่ีร่ะบุในใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี ้เทา่น้ัน

• กรุณาตรวจสอบคุณภาพของคูหาและเฟอรนิ์เจอร ์ทีท่างบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ใหก่้อนใช้งาน หากพบความเสยีหายหรอืสญูหาย
กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ ณ จดุใหบ้รกิารเพ่ือท าการแกไ้ขหรอืเปลี่ยนแปลง มิฉะนัน้ ทางผู้เข้าร่วมแสดงงานจะต้องรับผิดชอบต่อค่า
ความเสียหายทีเ่กิดขึน้

• หา้มพ่นสี ทาสี เขียน ยิงซิลิโคนลง ใช้ใบมีด สว่านเจาะ ตอกตะป ูเจาะรู ตรึงหมุด ยิงลวดเย็บกระดาษ หรือท าใหเ้กิดความ
เสียหายใดๆ ลงบนผนัง เสาโครงสร้างบธู ตูโ้ชว ์เฟอรนิ์เจอร ์และ/หรืออุปกรณใ์ดๆ ของคูหา หากตอ้งการตดิสนิคา้จดัแสดง
หรอืป้ายใดๆ กรุณาตดิตอ่ จนท. ฝ่ายปฏิบตักิาร หากมีการฝ่าฝืน ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต้องช าระค่าเสียหายทีเ่กิดขึน้ ในอัตรา
1,000 บาท ต่อความเสียหาย 1 จุด

• ทา่นสามารถติดเทปกาวหรือกราฟฟิคตกแต่งชนิดลอกออกได้โดยไม่ทิง้คราบ หรือไม่ก่อใหเ้กิดการลอกของสีหรือวัสดุหุม้ผิว
ลงบนเฟอรนิ์เจอรไ์ด ้แตต่อ้งท าการรือ้ถอนออกทัง้หมดหลังจากงานจบด้วยตัวทา่นเอง  โดยไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายตอ่
เฟอรนิ์เจอรน์ัน้ๆ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งช าระค่าเสียหายในอัตรา 1,000 บาท ต่อความเสีย 1 จุด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ
รือ้ถอนโดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด  ๆในกรณีที่ทา่นทิง้กราฟฟิคหรือส่วนตกแต่งไว้ โดยไม่แจ้งเก็บไว้ล่วงหน้ากบั
เจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตักิารที่เก่ียวขอ้ง ของบรษัิท เอ๊กซคอน จ ากดั

• หา้มมิใหท้า่นน าเฟอรนิ์เจอรจ์ากคูหาของผู้อ่ืนมาใช้ในคูหาของตนเอง หากตรวจสอบและพบวา่ทา่นน ามาใชโ้ดยไม่ได้เช่า หรือ
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ หรือบริษัทฯ ทีเ่ป็นผู้ใหเ้ช่า ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าปรับเป็นจ านวน 5 เทา่ ของราคา
เฟอรนิ์เจอรท์ีใ่หเ้ช่าหน้างาน

• ทางบรษัิทฯ ใหบ้รกิารเช่าคหูาและเฟอรนิ์เจอรเ์ทา่นัน้ ผู้เข้าร่วมแสดงงานต้องท าความสะอาดภายในคูหาระหว่างวันด้วยตนเอง
หรือส่ังจองบริการท าความสะอาดเพิ่มเติม ทางบรษัิทฯ จะจดัเตรยีมแม่บา้นเก็บขยะที่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานน ามาวางไวท้ี่หนา้คหูา
หลังจากงานจบในแต่ละวันเทา่น้ัน

• เพ่ือความปลอดภยัตอ่รา่งกายและทรพัยส์นิของทา่น  กรุณาไม่พิง ไม่วางส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย หรือส่ิงของทีมี่น า้หนักมาก
ลงบนส่วนทีเ่ป็นกระจกของเฟอรนิ์เจอร ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่กิดขึน้ 

• โครงสร้างคูหาและชั้นวางของติดผนัง สามารถรับน า้หนักได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม ต่อผนัง 1 แผ่นหรือคาน 3 ม. 1 เส้น บรษัิทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ หากพบวา่เกิดจากผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าฝ่าฝืนกฎ

กฎระเบยีบ
การใช้คูหามาตรฐาน บริการเช่าเฟอรนิ์เจอร ์และโครงสร้างคูหา
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ไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้าง และรือ้ถอน

จ านวนเงนิ
บาท

1 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 1,145     30 มี.ค.     31 มี.ค.     1 เม.ย.     5 เม.ย.

2 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 2,950     30 มี.ค.     31 มี.ค.     1 เม.ย.     5 เม.ย.

3 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 2,500     30 มี.ค.     31 มี.ค.     1 เม.ย.     5 เม.ย.

4 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 3,950     30 มี.ค.     31 มี.ค.     1 เม.ย.     5 เม.ย.

**ทางบริษัทฯ จะปลอ่ยกระแสไฟให้เวลา 8.00 น. - 24.00 น.ตามวนัที่ทางผู้สัง่จองระบไุว้ในแบบฟอร์ม รวมเป็นเงนิ

ส าหรับกรณีที่ท่านต้องการกระแสไฟฟ้าหลงัเวลา 24.00 นาฬิกา บริษัท ฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพ่ิมอีก 100% (หนึ่งเท่า)** ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงนิเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงนิเข้าบญัชี:
ช่ือบญัชี : บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซิบช่ัิน แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด ประเภทบญัชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร : กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ 2 เลขที่บญัชี : 024-1-21122-3
SWIFT CODE : KASITHBK
* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมนัน้ๆ

*ข้อควรระวัง * ผู้แสดงสนิค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาสัง่จองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือ
คา่ความปลอดภยั (Safety Factor)อยา่งน้อย 20% ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลกีเลี่ยงอบุตัิเหตตุา่งๆ
ที่อาจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั

หมายเหตุ : - 

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเท่านัน้

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิร้อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองภายในวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2563

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที ่25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2563

 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิหากยกเลิกในช่วงวันที ่16 มีนาคม - 5 เมษายน 2563

 - หากท่านต้องการไฟฟ้าก่อสร้างและไฟฟ้ารือ้ถอนให้สัง่จองพร้อมช าระเงินเต็ม 100% ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในใบแจ้งหนี ้

 - กรณียกเลกิการสัง่จองบริการไฟฟ้าก่อสร้างและรือ้ถอนในวนัก่อสร้าง วนัจดัแสดงและวนัรือ้ถอน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน

 - ไฟมาตราฐานที่ให้ใช้คือ 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภยัตอ่อปุกรณ์ของท่านจงึควรมีอปุกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่

 - ระยะการติดตัง้สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลมุไฟฟ้า หากมีความประสงค์ตอ่เพ่ิมเติมคิดในอตัราเมตรละ 214 บาท

 - หากมีการขอย้ายต าแหน่งอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไปคิดคา่บริการ 214 บาท/จดุ และคา่บริการขอย้ายต าแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A. 380V. 3P. ขึน้ไป

   คิดคา่บริการย้ายต าแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

 -  เบรกเกอร์ไม่มีปลัก๊พ่วง หากต้องการปลัก๊พ่วง จะมีคา่บริการตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านัน้

 - ห้ามมีการดดัแปลงอปุกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสยีหาย ในกรณีที่เกิดความเสยีหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว ทางบริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เท่า

   ของรายการสัง่จองในเรทราคาวนัจดัแสดงงาน

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :

  คูหาเลขที่:

  ช่ือบุคคลที่รับผิดชอบ :

  โทร:                                               แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

      สาขาใหญ่                      หมายเลขสาขาย่อย

  ลายมือช่ือ และวันที่ :

คูหามาตรฐาน         พืน้ที่เปล่า

E-mail : tapamee.ex@gmail.com 
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525

ฝ่ายบัญชี : คณุ วชัรินทร์ ตอ่ 202
โทร : (+66)2 054 2471-2 ตอ่ 101

อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 

บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด
คณุพชัรินทร์ สอาดเอ่ียม

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :

เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี : 0125553009757

บริการไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้างและรือ้ถอน

ก าหนดส่ง : 24 กุมภาพันธ์ 2563

ราคา/ วัน**รายการล าดับ
วันที่ใช้งาน

7.1

27/17 หมู่ 7 ต.บงึค าพร้อย

2 - 5 เมษายน 2563
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

แบบฟอร์ม

งานแสดงสินค้าชิน้ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)

เปิดใช้งานตัง้แต่เวลา 08.00น. - 24.00 น.

(กรุณาท าเคร่ืองหมาย          ตรงช่องว่าง)

จ านวน
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Section A:  เบรกเกอร์ตัดไฟส ำหรับสินค้ำจัดแสดง (ไม่ใช่ส ำหรับหลอดไฟให้แสงสว่ำง) รวมค่ำใช้ไฟฟ้ำ

รำคำพิเศษ รำคำมำตรฐำน รำคำในวันงำน
จองและช ำระเงิน
ภำยในวันที่ 
24 ก.พ. 63

จองพร้อมช ำระเงิน
ระหว่ำงวันที่

25 ก.พ.-15 มี.ค. 63

จองพร้อมช ำระเงิน
ระหว่ำงวันที่

16 มี.ค.-5 เม.ย. 63
จ ำนวน จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท) (บำท)
1 เต้าเสยีบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz. (ห้ามใช้กบัไฟแสงสว่าง) 980 1,080 1,400
2 เต้าเสยีบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz.24 ชั่วโมง (ห้ามใช้กบัไฟแสงสว่าง) 1,960 2,160 2,810
3 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.   (ห้ามใช้กบัไฟแสงสว่าง) 3,360 3,695 4,800
4 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.   (ห้ามใช้กบัไฟแสงสว่าง) 10,080 11,090 14,400
5 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.   (ห้ามใช้กบัไฟแสงสว่าง) 6,720 7,390 9,610
6 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.   (ห้ามใช้กบัไฟแสงสว่าง) 15,820 17,400 22,620
7 60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.   (ห้ามใช้กบัไฟแสงสว่าง) 31,650 34,800 45,240
8 100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบัไฟแสงสว่าง) 48,500 53,350 69,350

รวมจ ำนวนเงิน

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%

รวมจ ำนวนเงินทัง้สิน้

กำรส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีกำรช ำระเงินเต็มจ ำนวนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงินเข้ำบัญชี:
ช่ือบัญชี : บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จ ำกัด ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนำคำร : กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำซีคอนสแควร์ 2 เลขที่บัญชี : 024-1-21122-3

SWIFT CODE : KASITHBK
* ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินต่ำงๆ ทำงผู้ร่วมแสดงสินค้ำต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมนัน้ๆ

*ข้อควรระวัง * ผู้แสดงสินค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างทีมี่ความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาสัง่จองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือคา่ความปลอดภยั 
(Safety Factor) อยา่งน้อย 20% ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลีกเลี่ยงอบุตัิเหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั

หมำยเหตุ :
 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเทา่นัน้

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองภายในวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2563

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที ่25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2563

 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลิกในช่วงวันที ่16 มีนาคม - 5 เมษายน 2563

 - เต้าเสียบไฟ 1 จดุ ใช้ส าหรับสินค้าจดัแสดงเพียง 1 ชิน้ในแตล่ะครัง้ ไม่อนญุาตให้มีการตอ่พ่วงไฟออกไปหลายจดุและห้ามตอ่พ่วงกบัโคมไฟแสงสวา่งเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากการใช้ไฟเกิน

 - ไฟมาตราฐานทีใ่ห้ใช้คือ 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภยัตอ่อปุกรณ์ของทา่นจงึควรมีอปุกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่

 - หากมีการดดัแปลงอปุกรณ์หรือใช้กระแสไฟฟ้าผิดประเภท ทางบริษัทจะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เทา่ของรายการสัง่จองในเรทราคาวนัจดัแสดงงาน

 - การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทกุจดุ

 - การเช่ือมตอ่สายเข้าเบรกเกอร์ให้ตอ่เช่ือมด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เทา่นัน้ ห้ามใช้สายเปลือยตอ่เข้าเบรกเกอร์โดยตรง

 - ส าหรับการขอใช้บริการ 24 ชัว่โมงจะมีการคิดราคาเพ่ิมเป็น 2 เทา่จากราคาข้างต้น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในชอ่งจ านวน มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะถือวา่มิได้ขอใช้บริการ 24 ชัง่โมง 

 -  เบรกเกอร์ไม่มีปลัก๊พ่วง หากต้องการปลัก๊พ่วง จะมีคา่บริการตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A. 220V. 1P. เทา่นัน้

 - หากมีการขอย้ายต าแหนง่อปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไปคิดคา่บริการ 214 บาท/จดุ และคา่บริการขอย้ายต าแหนง่เบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A. 380V. 3P. ขึน้ไป คิดคา่บริการ

   ย้ายต าแหนง่ 2,140 บาท/เส้น

 - หากมีการติดตัง้สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลมุไฟฟ้า หากมีความประสงค์ตอ่หรือเพ่ิมเติมคิดในอตัราเมตรละ 214 บาท

 -  การติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าทีท่างผู้ออกงานแสดงสินค้าน ามาติดตัง้เอง หากเกิดอตัรายตอ่ชีวิตและเกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน ทางผู้ติดตัง้ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสียหายทีเ่กิดขึน้
 - รายการข้างต้นใช้ส าหรับวนัจดัแสดงสินค้าเทา่นัน้ ดงันัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสดุท้าย

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :

  คูหำเลขที่:

  ช่ือบุคคลที่รับผิดชอบ :

  โทร:                                               แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมำยเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของผู้ออกแสดงงำน

      สำขำใหญ่                       หมำยเลขสำขำย่อย

  ลำยมือช่ือ และวันที่ :

คณุพชัรินทร์ สอาดเอ่ียม
กรุณำกรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :

ฝ่ำยบัญชี : คณุ วชัรินทร์ ตอ่ 202
โทร : (+66)2 054 2471-2 ตอ่ 101

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี : 0125553009757
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 

27/17 หมู่ 7 ต.บงึค าพร้อย
บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซบิิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จ ำกัด

บริกำร / รำยกำร

งงำนแสดงสินค้ำชิน้ส่วน อะไหล่ยำนยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)

ล ำดับ

E-mail : tapamee.ex@gmail.com 
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525

 คูหำมำตรฐำน         พืน้ที่เปล่ำ

แบบฟอร์ม

2 - 5 เมษำยน 2563

ณ อำคำร EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค

7.2
บริกำรระบบกระแสไฟฟ้ำอุปกรณ์
ก ำหนดส่ง : 24 กุมภำพันธ์ 2563
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ราคาพเิศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน
จองและช าระเงนิ
ภายในวันที่ 
24 ก.พ. 63

จองพร้อมช าระเงนิ
ระหว่างวันที่

25 ก.พ.-15 มี.ค. 63

จองพร้อมช าระเงนิ
ระหว่างวันที่

16 มี.ค.-5 เม.ย. 63
จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
Section B : บริการติดตัง้อุปกรณ์รวมค่ากระแสไฟฟ้า

1 สปอตไลท์ LED  10W. มาตรฐาน (แสงสเีหลอืง) 510 560 730
2 สปอตไลท์ LED 10W. พร้อมแขน ยาว 30 CM. (แสงสเีหลอืง) 510 560 730
3 ไฟฟลอูอเรสเซนท์ LED 18W. ยาว 1.2 เมตร (แสงสขีาว) 510 560 730
4 ดาวน์ไลน์ LED  9W. (แสงขาว) 650 715 930
5 ดาวน์ไลน์ LED  9W. (แสงหลอืง) 650 715 930
6 สปอตไลท์ ฮาโลเจน 50W. พร้อมแขนแสตนเลส ยาว 20 CM. (แสงสเีหลอืง) 650 715 930
7 หลอดฟลดัไลท์ LED 100W. 220 V. (แสงสขีาว) 2,200 2,420 3,140
8 หลอดฮาโลเจน  500W. 220 V. (แสงสเีหลอืง) 1,960 2,150 2,800

Section C : เบรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง (รวมค่าใช้ไฟฟ้า)
1 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 4,900 5,390 7,010
2 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 14,700 16,170 21,020
3 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 9,800 10,780 14,000

1 คา่กระแสไฟฟา้ส าหรับ โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต์
(ตอ่สายไฟฟา้โดยผู้ออกงานแสดงสนิค้า)
  *ส าหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 9 วตัต์ อนญุาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 10 ดวง/ 100 วตัต์
  *ส าหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 10 - 17 วตัต์ อนญุาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 ดวง/ 100 วตัต์
  *ส าหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 18 - 25 วตัต์ อนญุาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 3 ดวง/ 100 วตัต์
 *ไฟ LED เส้น อนญุาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 เมตร/ 100 วตัต์

2 คา่กระแสไฟฟา้ส าหรับโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต์ (บริการเฉพาะคหูามาตรฐาน)
(ตอ่สายไฟฟา้โดย บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซิบิชัน่ แอนด์ อิเลค็ทริค จ ากดั)

รวมจ านวนเงนิ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจ านวนเงนิทัง้สิน้

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงนิเตม็จ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงนิเข้าบญัชี :
ช่ือบญัชี : บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซิบช่ัิน แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด ประเภทบญัชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร : กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ 2 เลขที่บญัชี : 024-1-21122-3
SWIFT CODE : KASITHBK
* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมนัน้ๆ

*ข้อควรระวัง * ผู้แสดงสนิค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างทีมี่ความประสงค์ใช้กระแสไฟฟา้ กรุณาสัง่จองขนาดเมนไฟฟา้ให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือคา่ความปลอดภยั 
(Safety Factor) อยา่งน้อย 20% ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลกีเลี่ยงอบุตัิเหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟา้เต็มพิกดั

หมายเหตุ :
 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเทา่นัน้
 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิร้อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2563
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิหากยกเลิกในช่วงวันที่ 16 มีนาคม - 5 เมษายน 2563
 - เต้าเสยีบไฟ 1 จดุ ใช้ส าหรับสนิค้าจดัแสดงเพียง 1 ชิน้ในแตล่ะครัง้ไม่อนญุาตให้มีการตอ่พว่งไฟออกไปหลายจดุและห้ามตอ่พว่งกบัโคมไฟแสงสวา่งเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากการใช้ไฟเกิน
 - ไฟมาตราฐานทีใ่ห้ใช้คือ 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภยัตอ่อปุกรณ์ของทา่นจงึควรมีอปุกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่
 - หากมีการดดัแปลงอปุกรณ์หรือใช้กระแสไฟฟา้ผิดประเภท ทางบริษัทจะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เทา่ของรายการสัง่จองในเรทราคาวนัจดัแสดงงาน
 - การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทกุจดุ
 - การเช่ือมตอ่สายเข้าเบรกเกอร์ให้ตอ่เช่ือมด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เทา่นัน้ ห้ามใช้สายเปลอืยตอ่เข้าเบรกเกอร์โดยตรง
 - ส าหรับการขอใช้บริการ 24 ชัว่โมงจะมีการคิดราคาเพ่ิมเป็น 2 เทา่จากราคาข้างต้น โปรดระบ ุ(24 ช.ม.) ในชอ่งจ านวน มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะถือวา่มิได้ขอใช้บริการ 24 ชัง่โมง 
 -  เบรกเกอร์ไม่มีปลัก๊พว่ง หากต้องการปลัก๊พว่ง จะมีคา่บริการตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A. 220V. 1P. เทา่นัน้
 - การขอย้ายต าแหนง่อปุกรณ์ไฟฟา้ทัว่ไปคิดคา่บริการ 214 บาท/จดุ และคา่บริการขอย้ายต าแหนง่เบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A. 380V. 3P. ขึน้ไป คิดคา่บริการย้ายต าแหนง่ 2,140 บาท/เส้น
  - หากมีการติดตัง้สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลมุไฟฟา้ หากมีความประสงค์ตอ่หรือเพ่ิมเติมคิดในอตัราเมตรละ 214 บาท
 -  การติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟา้ทีท่างผู้ออกงานแสดงสนิค้าน ามาติดตัง้เอง หากเกิดอตัรายตอ่ชีวติและเกิดความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิ ทางผู้ติดตัง้ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสยีหายทีเ่กิดขึน้
 - รายการข้างต้นใช้ส าหรับวนัจดัแสดงสนิค้าเทา่นัน้ ดงันัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสดุท้าย

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :

  คูหาเลขที่:

  ช่ือบุคคลที่รับผิดชอบ :

  โทร:                                               แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมายเลขประจ าตวัผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

      สาขาใหญ่                       หมายเลขสาขาย่อย

  ลายมือช่ือ และวันที่ :

460 600420

715500

7.3

แบบฟอร์ม

550

บริการ / รายการล าดับ

Section D : การคิดราคาตามจุดใช้ไฟส าหรับโคมไฟแสงสว่างที่น ามาพร้อมติดตัง้โดยผู้ออกงานแสดงสินค้าเอง(รวมค่าใช้ไฟฟ้า)

งานแสดงสินค้าชิน้ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)

2 - 5 เมษายน 2563

ณ อาคาร EH 101 - 104 ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ก าหนดส่ง : 24 กุมภาพันธ์ 2563

บริการระบบกระแสไฟฟ้าแสงสว่าง

E-mail : tapamee.ex@gmail.com 
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525

ฝ่ายบัญชี : คณุ วชัรินทร์ ตอ่ 202

อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 

คูหามาตรฐาน         พืน้ที่เปล่า

โทร : (+66)2 054 2471-2 ตอ่ 101

27/17 หมู ่7 ต.บงึค าพร้อย
บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซบิิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด

คณุพชัรินทร์ สอาดเอ่ียม
กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
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เคร่ืองป๊ัมลม เต้าเสียบไฟ หลอดฟลูออเรสเซนท์

น า้ประปา สปอต์ไลท์ มาตรฐาน

ท่อระบายน า้ เบรกเกอร์ สปอต์ไลท์ พร้อมแขน

หลัง หมายเลขคหูาข้างเคียง .....................

ซ้าย ขวา

หมายเลขคหูาข้างเคียง หมายเลขคหูาข้างเคียง

......................... .........................

หน้า หมายเลขคหูาข้างเคียง .....................

หมายเหตุ : - 

 - หากมีการขอย้ายตําแหน่งอปุกรณ์ไฟฟา้ทัว่ไปคิดคา่บริการ 214 บาท/จดุ และคา่บริการขอย้ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึน้ไป 

   คิดคา่บริการย้ายตําแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

 - หากคหูามีการปพืูน้ไม้กรุณาสง่แบบแปลนคหูามาด้วยเพ่ือความสะดวกในการขึน้เมนสายไฟ

 - ห้ามมีการดดัแปลงอปุกรณ์ไฟฟา้จนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เทา่ของรายการสัง่จองแสดงงาน

   ในช่องราคาวนัจดั
 - การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทกุจดุ

 - การติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟา้ที่ทางผู้ออกงานแสดงสินค้านํามาติดตัง้เอง หากเกิดอตัรายตอ่ชีวติและเกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน ทางผู้ติดตัง้ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :

  คูหาเลขที่:

  ช่ือบุคคลที่รับผิดชอบ :

  โทร:                                               แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมายเลขประจ าตวัผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

      สาขาใหญ่                  หมายเลขสาขาย่อย

  ลายมือช่ือ และวันที่ :

E-mail : tapamee.ex@gmail.com 

ฝ่ายบัญชี : คณุ วชัรินทร์ ตอ่ 202

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :

แบบฟอร์ม

7.4

แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525

แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรับให้ผู้แสดงสินค้าระบุต าแหน่งของอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ที่ส่ังเพิ่มเติม

พร้อมกับระบุหมายเลขคูหาข้างเคียง และแฟกซ์กลับมาที่บริษัทฯ

อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 
27/17 หมู ่7 ต.บงึคําพร้อย

บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด
   คูหามาตรฐาน         พืน้ที่เปล่าคณุพชัรินทร์ สอาดเอ่ียม

ก ำหนดส่ง : 24 กุมภำพนัธ์ 2563

โทร : (+66)2 054 2471-2 ตอ่ 101

แบบแปลนติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

 จุดต่อไฟ (โดย บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์
ซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด)

งำนแสดงสินค้ำชิน้ส่วน อะไหล่ยำนยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)
2 - 5 เมษำยน 2563

ณ อำคำร EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค

W

C

C

D B
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ผู้จดังานได้มอบหมายอย่างเป็นทางการให้ผู้ รับเหมาอย่างเป็นทางการ เป็นผู้ รับผิดชอบการบริการ

ดังต่อไปน้ี

1. การใหบ้ริการไฟฟ้าทัว่ไป

1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง และ วงจรไฟฟ้าส าหรับสนิค้าจดัแสดง

1.2 ไฟฟ้าที่จดัให้ตามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลับเฟสเดียว 220V, 50 Hz + / - ร้อยละ 10 ดังน้ันจงึควร

ใช้อุปกรณป์รับกระแสไฟให้คงที่ เพ่ือความปลอดภัยของอุปกรณต่์างๆ ของท่าน

1.3 หากต้องการใช้ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลับเฟสเดียว 110V, 50 Hz หรือ กระแสสลับสามเฟส 220V50Hz 

สามารถขอใช้บริการเป็นพิเศษได้โดยติดต่อกบัเจ้าหน้าที่ของผู้ รับเหมาอย่างเป็นทางการ โดยตรง

1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องมีระบบป้องกนัอตัโนมัติ เพ่ือป้องกนัการกระชากเน่ืองจากกระแสไฟเกนิจงึควร

มีระบบสตาร์ทดังน้ี

1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง : มอเตอร์ขนาดไม่เกนิ 5 แรงม้า

1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star - Delta : มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้า

1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer : มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึ้ นไป

ผู้แสดงสนิค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบั

**  - ความตอ้งการใชง้านโดยใหเ้ผือ่ค่าความปลอดภยั (Safety Factor)อย่างนอ้ย 20% ทั้งนี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

หลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพื่อหลีกเลียงอุบติัเหตุต่างๆที่อาจเกิดข้ึนจากการใชก้ระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั

 - การเดินสายภายในระบบ ตอ้งใชส้ายไฟใหที้่เหมาะสมตามมาตรฐานและตอ้งเดินระบบสายกราวนท์ุกจุด

2. การใหบ้ริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน

2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบด้วยโคมไฟ(จ านวนและรายการตามแต่ละงาน)พร้อมเต้าเสยีบไฟ ขนาด 5 Amp

(ห้ามใช้กบัโคมไฟแสงสว่าง) รายการดังกล่าวรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

2.2 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการด้านไฟฟ้า 

ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

ไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้าง และร้ือถอน : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้างและร้ือถอน

Section A : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้าส าหรับใช้กบัสนิค้าจดัแสดง (ไม่ใช่ส าหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง)

Section B : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการส่วนประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้า (อุปกรณใ์ห้แสงสว่าง)

Section C และ D : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่น าอุปกรณแ์สงสว่างของตัวเองมาใช้ในงาน ทั้งในกรณทีี่จะท าการ

ติดตั้งเองหรือต่อสายไฟโดย บริษัท แมเนจเม้นท ์เอก็ซ์ซิบิช่ัน แอนด์ อเิลค็ทริค จ ากดั

2.3 การขอใช้บริการไฟฟ้าเพ่ิมเติมในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการต้องระบุต าแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและ

ระบบสาธารณปูโภค แบบแปลนที่ก าหนดไว้ กรุณาอ่านเง่ือนไขและกฎเกณฑท์ี่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

2.4 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณแ์สงสว่างของตนเอง ต้องสั่งจองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย

ตามแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการ Section C หรือ D

2.5 ผู้จดังานขอสงวนสทิธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่ผู้ รับเหมาอย่างเป็นทางการ เหน็ว่า

อาจก่อให้เกดิอนัตรายหรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอื่น ๆ

กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัเกีย่วกบับริการดา้นไฟฟ้า
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2.6 ทุกๆ วันหลังจากปิดงานไปแล้ว 30 นาท ีจะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับสนิค้าจดัแสดง 

และในวันสดุท้ายของงานจะตัดหลังจากปิดงานไปแล้ว 60 นาท ีเว้นไว้แต่เฉพาะจุดที่สั่งบริการ 24 ช่ัวโมงเท่าน้ัน

2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อุปกรณต่์อไฟเต้าเสยีบหลายทาง, หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า

โดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การใหบ้ริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)

3.1 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าที่สั่งจอง "พ้ืนที่" เพียงอย่างเดียวเพ่ือตกแต่งเป็นคูหาแสดงสนิค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ จะต้อง

ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการไฟฟ้าเพ่ือคูหาแสดงสนิค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษน้ัน

3.2 ผู้จดังานได้จดัให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสนิค้าโดยทั่วไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหาและเพ่ือการสาธติ

ต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้โดยผู้รับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จดังานแล้วเท่าน้ัน โดยผู้ออกงาน

แสดงสนิค้าเพียงส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายงับริษัท แมเนจเม้นท ์เอก็ซ์ซิบิช่ัน

แอนด์ อเิลค็ทริค จ ากดั พร้อมช าระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพ่ือความปลอดภัยจงึไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสนิค้า

ต่อไฟส าหรับสนิค้าจดัแสดงหรืออุปกรณใ์ห้แสงสว่างเข้ากบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารโดยเดด็ขาด 

ทั้งน้ี ผู้จดังานขอสงวนสทิธิ์ระงับการจ่ายไฟฟ้ากรณทีี่มีการต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม

3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสนิค้าต้องยื่นรายละเอยีดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า 

และรายละเอยีดอื่นๆ มายงัผู้จดังานก่อนวันหมดเขตตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอยีดเพ่ือประกอบ

การพิจารณาอนุมัติตามรายการดังน้ี

3.3.1 ช่ือบริษัทผู้ รับเหมา

3.3.2 ช่ือและบัตรประจ าตัวของบุคคลากรที่เข้าด าเนินการ

3.3.3 จ านวนวัตต์หรืออตัราก าลังไฟ

3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณไ์ฟฟ้า

3.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้า

3.4 ช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตแล้ว สามารถแลกบัตรประจ าตัวเพ่ือรับบัตรผ่านเข้าท างานได้ที่ส านักงานบริหารงาน

แสดงสนิค้าของผู้จดังานที่แสดงสนิค้าในบริเวณน้ันๆ

3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาของท่านที่ได้รับอนุมัติจากผู้จดังาน จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก

ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะต่อเข้ากบัแหล่งจ่ายไฟ

3.6 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าที่สั่งจองบริการด้านไฟฟ้ากบัผู้ รับเหมาอย่างเป็นทางการจะมีสทิธิ์ได้รับบริการ

ตามล าดับก่อนหลัง

3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อุปกรณต่์อไฟเต้าเสยีบหลายทาง, หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า

โดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.8 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริบ ยกเว้นแต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม

3.9 ผู้จดังานขอสงวนสทิธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่ผู้ รับเหมาอย่างเป็นทางการ 

เหน็ว่าอาจก่อให้เกดิอนัตรายหรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอื่น ๆ

3.10 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้น
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4. การเดินสายภายในระบบ ตอ้งใชส้ายไฟใหที้่เหมาะสมตามมาตรฐาน และตอ้งเดินระบบสายกราวนท์ุกจุด หากตรวจสอบ

พบการใชส้ายไฟไม่ไดข้นาดตามมาตรฐาน หรือการติดตั้งที่บริษทัฯ เห็นว่าไม่ปลอดภยัตามมาตรฐานที่ก าหนด ทางบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้าชัว่คราว จนกว่าจะไดร้บัการแกไ้ขใหไ้ดต้ามมาตรฐานจึงจะท าการปล่อยกระแสไฟฟ้า

ใหต้ามปกติ ขนาดสายไฟที่ไดม้าตรฐานตามขนาดของเบรกเกอรมี์ดงันี้

15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 2x2.5 Sq.mm. , 1.5 Sq.mm./Ground

15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x2.5 Sq.mm. , 1.5 Sq.mm./Ground

30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 2x6 Sq.mm. , 4 Sq.mm./Ground

30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x6 Sq.mm. , 4 Sq.mm./Ground

60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x16 Sq.mm. , 6 Sq.mm./Ground

100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x35 Sq.mm. , 10 Sq.mm./Ground

150 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x70 Sq.mm. , 16 Sq.mm./Ground

200 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x95 Sq.mm. , 16 Sq.mm./Ground

5. กรณีสัง่จองเบรกเกอร ์380V.3P 50Hz. อนุญาติใหใ้ช ้1 วงจรย่อยเท่านั้น หากผูแ้สดงงานตอ้งการใชม้ากกว่า 1 วงจร-

ย่อย  ตอ้งท าการติดตั้งตูโ้หลดเซ็นเตอร ์ (Load Center) เพือ่ใชก้บัวงจรย่อย หากตรวจสอบพบไม่มีการติดตั้งตูโ้หลดเซ็นเตอร ์

(Load Center) ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบักระแสไฟฟ้าชัว่คราว จนกว่าจะมีการติดตั้งเรียบรอ้ยจึงจะท าการ

ปล่อยกระแสไฟฟ้าตามปกติ และการเช่ือมต่อสายเขา้เบรกเกอรใ์หต่้อเช่ือมดว้ยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั้น

หา้มใชส้ายเปลือยต่อเขา้เบรกเกอรโ์ดยตรง

การฝ่าฝืนกฎเกณฑที์่ก าหนดเหล่านี้ มีผลใหต้วัแทนที่ไดร้บัอ านาจหนา้ที่สามารถตดัการจ่ายไฟฟ้าไดท้นัที

ขนาดเบรกเกอร์ สายไฟที่ไดม้าตรฐาน

และจะด าเนินการปรบัเป็นจ านวนเงิน 20 เท่าของราคาในแบบฟอรม์
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ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

จองและช าระเงนิ
ภายในวันที่ 
24 ก.พ. 63

จองพร้อมช าระเงนิ
ระหว่างวันที่

25 ก.พ.-15 มี.ค. 63

จองพร้อมช าระเงนิ
ระหว่างวันที่

16 มี.ค.-5 เม.ย. 63
จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ทอ่จ่ายน า้เส้นผ่านศนูย์กลาง 13 มม. และทอ่น า้ทิง้ ขนาด 25 มม. 7,800 8,600 11,200

2 ทอ่จ่ายน า้เส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. และทอ่น า้ทิง้ ขนาด 25 มม. 9,500 10,500 13,600

3 9,500 9,900 12,800

รวมจ านวนเงนิ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจ านวนเงนิทัง้สิน้

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงนิเตม็จ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงนิเข้าบญัชี:

ช่ือบญัชี : บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซบิช่ัิน แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด ประเภทบญัชี : ออมทรัพย์

ธนาคาร : กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาซคีอนสแควร์ 2 เลขที่บญัชี : 024-1-21122-3

SWIFT CODE : KASITHBK
* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิต่างๆ ทางผู้ ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมนัน้ๆ

หมายเหตุ :

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเทา่นัน้
 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิร้อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองภายในวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2563

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที ่25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2563

 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิหากยกเลิกในช่วงวันที ่16 มีนาคม - 5 เมษายน 2563

 - ราคาพิเศษจะมีผลก็ตอ่เม่ือท าการสัง่จองและช าระเงินเต็มจ านวนภายในวนัก าหนดสง่ สว่นราคามาตรฐานจะมีผลหลงัจากวนัก าหนดสง่
 - ราคานีร้วมคา่น า้เรียบร้อยแล้ว ตลอดการจดัแสดง
 - หากสัง่จองเฉพาะทอ่น า้ดีและทอ่น า้ทิง้ การติดตัง้ต้องมีถงัดกัไขมนัเพ่ือดกัสิ่งปฎิกลูก่อนปลอ่ยน า้ลงทอ่ระบายน า้ของอาคาร
 - หากมีการขอย้ายต าแหน่งจดุจ่ายน า้ไปจากต าแหน่งที่บริษัทฯได้ด าเนินการติดตัง้แล้วจะคิดคา่ด าเนินการในการเคลื่อนย้าย 2,140 บาท ตอ่จดุ
 - ห้ามมีการดดัแปลงอปุกรณ์ไฟฟา้จนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว ทางบริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เทา่ ของรายการสัง่จอง
   ในช่องราคาวนัจดั
 - รายการข้างต้นใช้ส าหรับวนัจดัแสดงสินค้าเทา่นัน้ ดงันัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสดุท้าย

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :

  คูหาเลขที่:

  ช่ือบุคคลที่รับผิดชอบ :

  โทร:                                               แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

      สาขาใหญ่                  หมายเลขสาขาย่อย

  ลายมือช่ือ และวันที่ :

E-mail : tapamee.ex@gmail.com 
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525

ฝ่ายบญัชี : คณุ วชัรินทร์ ตอ่ 202
โทร : (+66)2 054 2471-2 ตอ่ 101

ทอ่จ่ายน า้เส้นผ่านศนูย์กลาง 13 มม. และทอ่น า้ทิง้ ขนาด 25 มม. 

พร้อมซิงค์หลมุเดี่ยว

2 - 5 เมษายน 2563

บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซบิช่ัิน แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด

คณุพชัรินทร์ สอาดเอ่ียม

แบบฟอร์ม

    คูหามาตรฐาน         พืน้ที่เปล่า

ณ อาคาร EH 101 - 104 ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

บริการน า้ประปาและท่อน า้ทิง้

8

บริการ / รายการ

กรุณากรอกให้สมบรูณ์และส่งกลับที่ :

ก าหนดส่ง : 24 กุมภาพนัธ์ 2563

ล าดบั

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี : 0125553009757
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 

27/17 หมู่ 7 ต.บงึค าพร้อย

งานแสดงสินค้าชิน้ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)
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เคร่ืองป๊ัมลม 

ขนาดแรงดัน ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

(บาท) (บาท) (บาท)
1   ¼ " 100/7 88.00 3.11 10,455 11,500 14,950

2   ¼ " 100/7 300.00 10.60 19,545 21,500 27,950

3 ½ " 100/7 700.00 24.50 29,545 32,500 42,250

4 ¾ " 100/7 1,400.00 49.00 45,910 50,500 65,650

5 1" 100/7 2,300.00 80.50 72,275 79,500 N/A

หากมีการขอย้ายตาํแหน่งอุปกรณ์คิดค่าบริการ 1,500 บาท/ 1 จุด รวมจาํนวนเงนิ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจาํนวนเงนิทัง้สิน้

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการชาํระเงนิเต็มจาํนวนภายในระยะเวลาที่กาํหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงนิเข้าบัญชี:

ช่ือบัญชี : บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซบิิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จาํกัด ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคาร : กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาซคีอนสแควร์ 2 เลขที่บัญชี : 024-1-21122-3

SWIFT CODE : KASITHBK
* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมนัน้ๆ

*ข้อควรระวัง * ป๊ัมลมตามรายการข้างต้นไมมี่อปุกรณ์ air filter และ / หรือ air drier ตดิตัง้อยู ่ทา่นจะต้องเตรียมอปุกรณ์ดงักลา่วมาเองหากจ าเป็นต้องใช้งาน

หมายเหตุ :

 - บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการให้บริการส าหรับการสัง่จองในวนัตดิตัง้และระหวา่งวนัจดัแสดง

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิร้อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองภายในวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2563

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที ่25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2563

 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิหากยกเลิกในช่วงวันที ่16 มีนาคม - 5 เมษายน 2563

 - อตัราคา่บริการข้างต้นรวมคา่กระแสไฟฟา้ไว้เรียบร้อยแล้ว
 - ทอ่ลมความยาว 5.00 เมตร หากผู้แสดงสนิค้ามีความประสงค์ตอ่หรือพว่งทอ่ลมเพ่ิมเตมิ ต้องช าระเพ่ิมในอตัรา 107 บาทตอ่เมตร หรืออาจน าทอ่ลมมาตอ่พว่งเองได้ อยา่งไร
    ก็ตาม ทา่นจะต้องเตรียมอปุกรณ์ข้อตอ่ลมส าหรับสนิค้าจดัแสดงของทา่นมาเองเสมอ

 - หากมีการดดัแปลงอปุกรณ์หรือดดัแปลงอปุกรณ์จนก่อให้เกิดความเสยีหาย ทางบริษัทจะด าเนินการปรับ 20เทา่ ของรายการสัง่จองในเรทราคาวนัจดัแสดงงาน
 - เคร่ืองป๊ัมลมจะถกูสง่ไปทีค่หูาของผู้ออกงานแสดงสนิค้าในวนัสดุท้ายของการตดิตัง้ รายการข้างต้นใช้ส าหรับวนัจดัแสดงสนิค้าเทา่นัน้ ดงันัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ
   เปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสดุท้าย

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :

  คูหาเลขที่:

  ช่ือบุคคลที่รับผดิชอบ :

  โทร:                                               แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมายเลขประจาํตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

      สาขาใหญ่                  หมายเลขสาขาย่อย

  ลายมือช่ือ และวันที่ :

ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
2 - 5 เมษายน 2563

ลาํดับ

กาํหนดส่ง : 24 กุมภาพันธ์ 2563

งานแสดงสินค้าชิน้ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)

จองพร้อมชาํระเงนิ
ระหว่างวันที่

16 มี.ค.-5 เม.ย. 63

จองพร้อมชาํระเงนิ
ระหว่างวันที่

25 ก.พ.-15 มี.ค. 63

9
แบบฟอร์มบริการเคร่ืองป๊ัมลม

E-mail : tapamee.ex@gmail.com 

เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757

ฝ่ายบัญชี : คณุ วชัรินทร์ ตอ่ 202
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525

คณุพชัรินทร์ สอาดเอ่ียม
บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซบิิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จาํกัด

27/17 หมู ่7 ต.บงึค าพร้อย
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 

โทร : (+66)2 054 2471-2 ตอ่ 101

 คูหามาตรฐาน      พืน้ที่เปล่า

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :

จาํนวน

Air Flow @ Free Load

lm cfm

ขนาด
เคร่ือง
ป้ัมลม

Psi/Bar

จองและชาํระเงนิ
ภายในวันที่ 
24 ก.พ. 63

จาํนวนเงนิ
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แบบฟอร์ม

10

ล ำดับ
รำคำต่อวัน

(บำท)
จ ำนวน จ ำนวนเงนิ

1 1,600
2 2,400
3 4,700
4 6,700

1           เคร่ืองเล่น DVD             USB , Flash Drive  
2           ขำตัง้โต๊ะ                     ขำตัง้สูง 1.5 เมตร             ขำแขวนผนัง

1 270

2 400

3 540

4 400

5 670

6 1,070

กำรส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีกำรช ำระเงนิเต็มจ ำนวนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงนิเข้ำบัญชี:

ช่ือบัญชี : บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จ ำกัด ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนำคำร : กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำซีคอนสแควร์ 2 เลขที่บัญชี : 024-1-21122-3

SWIFT CODE : KASITHBK

* ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงนิต่ำงๆ ทำงผู้ร่วมแสดงสินค้ำต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมนัน้ๆ

หมำยเหตุ :
 - บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรับจองระบบโสตทศันปูกรณ์ในวนัจดัแสดงงาน
 - ห้ามมีการดดัแปลงอปุกรณ์ตา่ง ๆ จนกอ่ให้เกิดความเสยีหาย ในกรณีที่เกิดความเสยีหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่า ของรายการสัง่จองใน
   ชอ่งราคาวนัจดัแสดงงาน
 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลกิการจองในชว่งวนัที่มีการติดตัง้ และขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลกิในระหวา่งวนัจดัแสดง
 - ราคาดงักลา่วยงัไม่รวมกระแสไฟฟ้า

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :

  คูหำเลขที่:

  ช่ือบุคคลที่รับผิดชอบ :

  โทร:                                               แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมำยเลขประจ ำตัวผู้ เสียภำษีของผู้ออกแสดงงำน

      สำขำใหญ่                  หมำยเลขสำขำย่อย

  ลำยมือช่ือ และวันที่ :

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี : 0125553009757

ฝ่ำยบญัชี : คณุ วชัรินทร์ ตอ่ 202
โทร : (+66)2 054 2471-2 ตอ่ 101

Display LCD TV 50"

สำย VGA ควำมยำว 3 m

27/17 หมู ่7 ต.บงึคําพร้อย
บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซบิช่ัิน แอนด์ อิเล็คทริค จ ำกัด

คณุพชัรินทร์ สอาดเอ่ียม
กรุณำกรอกให้สมบรูณ์และส่งกลับที่ :

อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 

E-mail : tapamee.ex@gmail.com 
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525

งานแสดงสินค้าชิน้ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)

2 - 5 เมษายน 2563

ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

จ ำนวนวันที่ใช้งำน 
(วัน)

  คูหำมำตรฐำน        พืน้ที่เปล่ำ

Display LCD TV 43"

อุปกรณ์เสริมพิเศษอ่ืนๆ (ราคาตลอดงาน)

Sub total

สำย VGA ควำมยำว 10 m 
สำย VGA ควำมยำว 5 m

Display LCD TV 60"

สำย HDMI ควำมยำว 10 m 

อุปกรณ์เสริม (ข้อละ 1 รายการ)

บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

 - อปุกรณ์จะถกูสง่ไปที่คหูาของผู้ออกงานแสดงสนิค้าในวนัสดุท้ายของการติดตัง้งาน

ก าหนดส่ง : 24 กุมภาพนัธ์ 2563

สำย HDMI ควำมยำว 3 m 
สำย HDMI ควำมยำว 5 m 

Display LCD TV 32"

บริกำร / รำยกำร

7% VAT
Grand Total
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แบบฟอรม์
F - 11

ชือ่บรษิทั  :  _____________________________________________________________________________________
ทีอ่ยู่  :    _______________________________________________________________________________________
เบอรโ์ทรศพัท ์ : ___________________________________  โทรสาร : ______________________________________
ผูต้ดิต่อ :  _______________________________________________________________________________________

หมายเหตุ : ราคาดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า
         การปฎบิตังิานของเจา้หน้าที ่รปภ. ขัน้ต ่า 12 ชม.

ค่าลว่งเวลา : 90 บาท / ชม.

ในกรณบีรกิารฉุกเฉิน (ต ่ากว่า 12 ชม.) อาจจะคดิค่าบรกิารสงูกว่าราคาปกติ

การค านวณ ค านวณเป็นรายชัว่โมง

ข้อตกลงและเง่ือนไข

1. บรกิารรกัษาความปลอดภยัพเิศษนี้เฉพาะส าหรบับูธทีแ่จง้ความประสงคจ์ะใชบ้รกิารเท่านัน้

2. มบีรกิารทัง้หมด 2 กะ คอื กะกลางวนั (08.00 - 20.00) และ กะกลางคนื (20.00 - 08.00)

3. การสัง่จ้าง : ยอมรบัเฉพาะการลงลายมอืพรอ้มการช าระค่าบรกิารเต็มจ านวนก่อนวนัครบก าหนดเท่านัน้ 

    ***การช าระค่าบรกิารผ่านเครือ่งมอือเิลก็ทรอนิกส ์ต้องมเีอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามใบสัง่ซือ้***

4. ก าหนดเวลาการสัง่จา้ง : สง่เอกสารมาที ่"บริษทั รกัษาความปลอดภยั อีเอก็ซ์เอสเอส จ ากดั (ส านักงานใหญ่)" ไม่เกนิวนัทีท่ีร่ะบุในแบบฟอรม์สัง่จา้ง

5. ก าหนดเวลาการสัง่จา้ง : สง่เอกสารมาที ่"บริษทั รกัษาความปลอดภยั อีเอก็ซ์เอสเอส จ ากดั (ส านักงานใหญ่)" ไม่เกนิวนัทีท่ีร่ะบุในแบบฟอรม์สัง่จา้ง

: ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 20% ตามใบสัง่ซ้ือหลงัจากวนัท่ีก าหนดหรือ

: ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 30% เม่ือสัง่ซ้ือในวนัจดัแสดง พร้อมช าระด้วยเงินสดเตม็รปูแบบ
6. การเปลีย่นแปลงการสัง่จา้ง : การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีท่ าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหลงัจากก าหนดเวลาจะถอืเป็นค าสัง่จา้งทีล่่าชา้และต้องถูกคดิค่าธรรมเนียมเพิม่20%
7. การยกเลกิค าสัง่จา้ง : ยอมรบัไดเ้มือ่แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่เจา้หน้าทีภ่ายใน 7 วนั ก่อนวนัแรกของการปฏบิตังาน และการยกเลกิค าสัง่ซือ้ล่าชา้

    อาจมกีารคดิค่าธรรมเนียม 50% ของอตัรามาตรฐาน 

8. เงือ่นไขการช าระค่าบรกิาร : บรษิทั ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิค าสัง่ซือ้ใด ๆ ทีย่งัไม่ถูกระงบัภายใน 7 วนัก่อนวนัทีร่ะบุของบรกิาร

    เงนิสด, เครดติ, ใบสัง่จ่ายจากธนาคาร, เชค็เงนิสด สามารถช าระถงึ : 

9. บริษทั รกัษาความปลอดภยั อีเอก็ซ์เอสเอส จ ากดั  มสีทิธิเ์พิม่เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้ตกลงและเงือ่นไขใดๆ แต่เพยีงผูเ้ดยีวโดยสมบูรณ์ เมือ่ใดกไ็ด้

    โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

หมายเหต ุ: หกัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% เฉพาะกรณทีีใ่ชแ้บบฟอรม์หกัภาษ ีณ ทีจ่่ายอยา่งเป็นทางการเมือ่ท าการสัง่จา้ง

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  : 0125560034087

งานแสดงสินค้าช้ินส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอปุกรณ์ตกแต่ง2563 (TAPA 2020)

2 - 5 เมษายน 2563
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค

ก าหนดส่ง : 2 มีนาคม 2563
เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัพิเศษ

รวม08.00 - 20.00 20.00 - 08.00 90 บาท / 1 ชม.
1,050 บาท1,050 บาท

จ านวน รปภ.

ค่าบริการ

กะ

วนัท่ี

บริษทั รกัษาความปลอดภยั อีเอก็ซ์เอสเอส จ ากดั

กะ
กลางวนั กลางคืน

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%

รวม

090-797-9073

วนัจดัแสดง : กรุณาตดิต่อคุณเดชา แกว้ก่า

โทร 02-038-9617

ก่อนเร่ิมงาน : กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นแลว้ส่งกลบัมาที่

อเีมลล์ : jakkapan.c@th-exss.com

บริษทั รกัษาความปลอดภยั อีเอก็ซ์เอสเอส จ ากดั

ลายเซน็ :                                                               วนัท่ี :

โทรศพัท์ :                            โทรสาร :

หมายเลขบธู :
        ส านักงานใหญ่                                                สาขา

*โปรดทราบวา่เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัหนึ่งคนจะไดร้บัเฉพาะบูธมาตรฐาน 9 ตรม.

จ.นนทบุร ี11120

50/1211 หมู่ที ่9 ต.บางพดู อ.ปากเกรด็

ช่ือผูจ้ดัแสดง :

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :บไีฮฟ์ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ หอ้งที ่C203

ท่ีอยู ่:

รวมทัง้ส้ิน

บาท/
นาย/

ธนาคารกสิกร สาขาส านักแจง้วฒันะ เมืองทองธานี

เลขท่ีบญัชี  035-3-36806-0  (บญัชีออมทรพัย)์
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