เรียน ผูเ้ ข้าร่วมงานแสดงสินค้าชิน้ ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563
(Thailand International Auto Parts & Accessories Show : TAPA 2020)
คณะกรรมการอานวยการจัดงาน มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมแสดงสินค้า ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และ
อุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (Thailand International Auto Parts & Accessories Show : TAPA 2020)
เอกสารคูม่ อื สาหรับผูเ้ ข้าร่วมงานที่จดั ทาขึ้นชุดนี้ มีวตั ถุประสงค์ท่จี ะช่วยอานวยความสะดวกแก่ ผเู้ ข้าร่วมงาน
ในการเตรียมการด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โปรดศึกษาคูม่ อื ฯ เล่มนี้อย่างละเอียดและโปรดปฏิบตั ติ ามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเกีย่ วกับกาหนด
ระยะเวลาในการส่งแบบฟอร์ม ต่า งๆ ไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มอื ฯ เพื่อทาให้การเข้าร่วมงานของท่าน
ราบรืน่ และประสบความสาเร็จ
หากท่า นมีข อ้ สงสัย ประการใด โปรดติด ต่อ ผู้ที่เ กี่ย วข้อ งตามชื่อ /ที่อ ยู่แ ละหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งได้แจ้งใน
คูม่ อื ฯ เล่มนี้แล้ว
ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็ นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้
สานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

สารบัญ
A ข้อมูลทัวไป
่
A 1 ชือ่ งาน
A 2 สถานทีจ่ ดั งาน
A 3 ระยะเวลาจัดงาน
A 4 ผูจ้ ดั งานและผูส้ นับสนุนการจัดงาน
A 5 ประเภทสินค้าทีจ่ ดั แสดง
A 6 กิจกรรมพิเศษในงาน
A 7 การเข้าชมงาน
A 8 การติดต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
A 9 ผูใ้ ห้บริการอย่างเป็ นทางการ
A 10 ตารางเวลาการทางานในอาคารแสดงสินค้า
A 11 บัตรผูแ้ สดงสินค้า/บัตรผูเ้ ข้าทาการก่อสร้าง
A 12 สิง่ อานวยความสะดวก/บริการต่างๆ ภายในงาน
A 13 ข้อมูลโรงแรม
A 14 ตารางเดินรถ Shuttle Bus
A 15 หนังสือยืนยันการจัดงาน

หน้ า
1
1
1
1
2
2
2
3
5
7
8
10
12
13
13

B กฎเกณฑ์และระเบียบ
B 1 สิทธิ ์การเข้าร่วมแสดงสินค้าและการจัดสรรพืน้ ที่
B 2 การก่อสร้างตกแต่งคูหา
B 3 กระแสไฟฟ้าและแสงสว่าง
B 4 การรักษาความปลอดภัย
B 5 การรักษาความสะอาด
B 6 ระบบปรับอากาศและความเย็น
B 7 การปฏิบตั งิ านล่วงเวลา
B 8 การสาธิตสินค้า
B 9 การประกาศข้อความภายในงาน
B 10 การถ่ายภาพ/บันทึกเทปโทรทัศน์
B 11 เหตุสดุ วิสยั
B 12 ข้อควรระวัง

14
14
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20

สารบัญ (ต่อ)
C แผนผังสถานที่ จดั แสดงสิ นค้า
C 1 Floor Plan EH 101-102
C 2 Floor Plan EH 107
C 3 แผนทีเ่ ส้นทางไปศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
C 4 แผนผังเส้นทางการเดินรถ วันก่อสร้าง/วันรือ้ ถอน
D กฎระเบียบและข้อบังคับในการเข้าร่วมงานในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
D 1 ระเบียบข้อบังคับทัวไป
่
D 2 รายละเอียดการขนถ่ายสินค้า
F

แบบฟอร์มต่างๆ
ฟอร์มกรณีพเิ ศษ 1
ฟอร์มกรณีพเิ ศษ 2
ฟอร์มกรณีพเิ ศษ 3
ฟอร์ม 1
ฟอร์ม 2
ฟอร์ม 3
ฟอร์ม 4
ฟอร์ม 5.1
ฟอร์ม 5.2
ฟอร์ม 6
ฟอร์ม 7.1
ฟอร์ม 7.2
ฟอร์ม 7.3
ฟอร์ม 7.4
ฟอร์ม 8
ฟอร์ม 9
ฟอร์ม 10
ฟอร์ม 11

การจัดแสดงสินค้าเฉพาะในวันธุรกิจ
หนังสือยืนยันการจัดงาน
การนาสินค้า เข้า – ออกก่อนเวลา
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาพืน้ ทีเ่ ปล่า
เช็คคา้ ประกันพืน้ ที่ (เฉพาะพืน้ ทีเ่ ปล่าเท่านัน้ )
การขอรับ Fair Catalogue
คูหามาตรฐาน
บริการเฟอร์นิเจอร์เพิม่ เติม
บริการเฟอร์นิเจอร์เพิม่ เติมพิเศษ
บริการโครงสร้างและอืน่ ๆ
บริการไฟฟ้าสาหรับการก่อสร้าง และรือ้ ถอน
บริการระบบกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์
บริการระบบกระแสไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบแปลนติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า
บริการน้าประปาและท่อน้าทิง้
บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ั๊
บริการเครือ่ งปมลม
บริการรักษาความปลอดภัย

หน้ า
21
22
23
24
26
30
33
34
35
36
37
39
40
42
43
44
47
48
49
50
55
56
57
58

A ข้อมูลทัวไป
่
A1. ชื่องาน
งานแสดงสินค้าชิน้ ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563
Thailand International Auto Parts & Accessories Show : TAPA 2020
A2. สถานที่ จดั งาน
อาคาร 101-102 และ 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2749 3939
โทรสาร
0 2749 3959
E-mail info@bitec.co.th
Website www.bitec.co.th
A3. ระยะเวลาจัดงาน
ระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2563
วันเจรจาธุรกิจ 3 - 5 กันยายน 2563 (3 วัน) เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันจาหน่ายปลีก 6 กันยายน 2563 (1 วัน) เวลา 10.00 - 16.00 น.
A4. ผู้จดั งานและผู้สนับสนุนการจัดงาน
 ผู้จดั งาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 ผู้ร่วมจัดงาน
สมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
 ผู้สนับสนุนการจัดงาน
1. สมาคมผูป้ ระกอบการชิน้ ส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA)
2. สมาคมผูค้ า้ อะไหล่วรจักร (WASA)
3. สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUB-CON)
4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
 กลุ่มอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนและอะไหล่ยานยนต์
 กลุ่มอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตร
5. สถาบันยานยนต์ (TAI)
6. สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA)
7. สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE)
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A5. ประเภทสิ นค้าที่ จดั แสดง
Auto Parts & Components (OEM/REM), Auto Accessories, Petroleum/Lubricants/Maintenance Product,
Tools/Dies & Machine,Repair, Maintenance & Service, IT & Management
A6. กิ จกรรมพิ เศษในงาน
กิ จกรรม

วันและเวลา
3 กันยายน 2563
เวลา 10.00 น.

สถานที่
Main Lobby
หน้า EH 101

2. นิทรรศการ

3 – 5 กันยายน 2563
เวลา 10.00–18.00 น.

ภายใน EH 102

3. Business Matching
(ให้บริการนัดหมายและตอบข้อสนเทศทางการค้า)

3 – 5 กันยายน 2563
เวลา 10.00 – 18.00 น.

ภายใน EH 101

1. พิธเี ปิ ดงาน

A7. การเข้าชมงาน
 วันเจรจาธุรกิ จ วันที่ 3 – 5 กันยายน 2563 (10.00 – 18.00 น.)
1. การเข้าชมงานจะเปิ ดให้นักธุรกิจ แขกรับเชิญ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าชมงานต้องลงทะเบียนหน้างานหรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(Website: www.thailandautopartsfair.com)
2. ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ในการปฏิเสธ/ห้ามบุคคลใดเข้าชมงาน/นาบุคคลใดออกจากบริเวณงานได้โดยไม่ต้อง
ระบุเหตุผล
3. ผูจ้ ดั งานไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือนาอุปกรณ์การบันทึกภาพใดๆ เข้ามาในบริเวณงาน เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากผูจ้ ดั งานก่อน
4. ผูจ้ ดั งานไม่อนุ ญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี และผูท้ แ่ี ต่งกายไม่สุภาพ เช่น กางเกงขาสัน้ รองเท้าแตะเข้าชม
งานในวันเจรจาธุรกิจ
 วันจาหน่ ายปลีก วันที่ 6 กันยายน 2563 (10.00 - 16.00 น.)
ผูจ้ ดั งานจะเปิ ดให้ประชาชนทัวไปเข้
่
าชมและซือ้ สินค้าได้โดยติดสติก๊ เกอร์บริเวณทางเข้างาน
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A8. การติ ดต่อหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ผู้จดั งาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 8375, 0 2507 8308
โทรสาร 0 2547 4282
E-mail tapa@ditp.go.th
Website www.thailandautopartsfair.com
ผู้ร่วมจัดงาน
หน่ วยงาน

ที่ อยู่

สมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
(TAPMA)
เลขที่ 2 ตึกสิรนิ ธร (ตึกหลัง) ชัน้ M
ถนนนางลิน้ จี่ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 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

ผู้ติดต่อ
คุณอัญชนา ส่วนมนทิระ
คุณมณฤนัญ เมธิธนศิล

ผู้สนับสนุนการจัดงาน
หน่ วยงาน
สมาคมผูป้ ระกอบการชิน้ ส่วน
ยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย
(TAPAA)

ที่ อยู่
228 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ
10100
โทรศัพท์ 0 2621 2020
โทรสาร 0 2621 2021
E-mail : contacttapaa@gmail.com
Website : www.tapaa.or.th
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ผู้ติดต่อ
คุณญาณิศา สุขหอม

หน่ วยงาน

ที่ อยู่

ผู้ติดต่อ

สมาคมผูค้ า้ อะไหล่วรจักร (WASA) 116/24 ซอยสวนมะลิ 1 ถนนบารุงเมือง คุณสมโภชน์ ชินะกานนท์
แขวงวัดเทพศิรนิ ทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2224 6956, 099 253 9797
E-mail : wasaauto@hotmail.com
Website : www.worachak.or.th
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิต 86/6 สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน คุณเมตตา เผ่าเผือก
ไทย (THAI SUB-CON)
(MIDI) ชัน้ 3 ซอยตรีมติ ร ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
โทรศัพท์ 0 2713 6540-1
โทรสาร 0 2713 6542
E-mail : tapa.thaisubcon@gmail.com
Website : www.thaisubcon.com
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A9. ผู้ให้บริ การอย่างเป็ นทางการ
รายการ

หน่ วยงาน/
บริ ษทั

ที่ อยู่

ติ ดต่อ
ผูจ้ ดั การโครงการ
 คุณปิ ตพิ ร ศุภวัชรเสรีกุล ต่อ 303
pitiporn@xcon.co.th
ประสานงาน
คูหามาตรฐาน/
อุปกรณ์ตกแต่ง
 คุณภูมนิ นั ท์ เลาหเรณู
ต่อ 202
phuminan@xcon.co.th
 คุณชญาณ์นนั ท์ คเณศวรรักษ์
ต่อ 204
chayaanan@xcon.co.th
ประสานงานตรวจแบบ
เข้าก่อสร้างและรื้อถอน
 คุณสิรธิ ร สกุลดิษฐ์
ต่อ 215, 095 349 7816

บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
อย่างเป็ นทางการและ
ผูใ้ ห้บริการดังนี้
 คูหามาตรฐาน
 อุปกรณ์ตกแต่ง
 ตรวจแบบสาหรับพืน้ ที่
ก่อสร้างคูหาโดย
ผูร้ บั เหมาหรือก่อสร้าง
เอง

บริษทั เอ๊กซ
คอน จากัด

เลขที่ 92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
โทรศัพท์ 0 2275 5260 - 2
0 2275 5312 - 3
โทรสาร 0 2691 8873
0 2277 6075
Website : www.xcon.co.th

บริษทั ผูร้ บั เหมาไฟฟ้าอย่าง
เป็ นทางการ

บริษทั แมเนจ
เม้นท์ เอ็กซิบชิ นั ่
แอนด์ อิเล็คทริค
จากัด

27/17 หมู่ท่ี 7 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอ ระบบไฟฟ้ า
ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 คุณพัชรินทร์ สอาดเอีย่ ม
โทรศัพท์ 0 2054 2471-2 ต่อ 101
tapamee.ex@gmail.com
โทรสาร 0 2053 9525

บริษทั ผูร้ บั เหมารักษาความ
ปลอดภัยอย่างเป็ นทางการ

บริษทั อีเอ๊กซ
เอสเอส ซีเคียว
ริตก้ี าร์ดจากัด

บีฮฟี ไลฟ์สไตล์มอลล์ ห้อง C203
50/1121 หมู่ 9 บางพูด ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2038 9617

ระบบรักษาความปลอดภัย
 คุณจักรพรรณ
jakkapan.c@th-exss.com

ผูใ้ ห้บริการสิง่ อานวยความ
สะดวก
 บริการรักษาความ
สะอาด
 บริการโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต
 บริการดอกไม้และ
ต้นไม้

ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม
ไบเทค

88 ถนนเทพรัตน (กม.1)
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
โทรศัพท์ 0 2726 1999 ต่อ 7503
โทรสาร 0 2726 1943
Website : www.bitec.co.th

 คุณเนตรนภา เลิศรัตนพงศ์สนิ
nednapa.l@bhirajburi.co.th
สังจองบริ
่
การได้ท่ี :
www.bitec-onlineorder.com
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รายการ
ผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้า

ที่ อยู่

หน่ วยงาน/
บริ ษทั
บริษทั เช้งเก้อร์
ไทย จากัด

3388/54-61, 63-67 อาคารสิรนิ รัตน์ ชัน้ 16-19
พระราม 4กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 065 506 1308
E-mail : saran.limvorasak@dbschenker.com
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ติ ดต่อ
คุณศรัณย์ ลิมวรศักดิ ์

A10. ตารางเวลาการทางานในอาคารแสดงสิ นค้า
วันก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา 1 - 3 กันยายน 2563
วันที่

เวลา

ผู้เกี่ยวข้อง

1 กันยายน 2563

13.00 – 24.00 น.

- ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาทัวไป
่
- ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ อ่ สร้างคูหาเอง

2 กันยายน 2563

00.01 – 24.00 น.

- ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาทัวไป
่
- ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ อ่ สร้างคูหาเอง
- ผูแ้ สดงสิ นค้าคูหามาตรฐาน

3 กันยายน 2563

00.01 – 06.00 น.

- ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาทัวไป
่
- ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ อ่ สร้างคูหาเอง

รอบการขนถ่ายสิ นค้า/การเติ มสิ นค้าในวันจัดแสดงสิ นค้า 3 – 6 กันยายน 2563
วันที่
3 กันยายน 2563
4 กันยายน 2563
5 กันยายน 2563
6 กันยายน 2563

เวลา
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3

เวลา
หมายเหตุ
08.00 – 09.30 น.
18.00 – 19.00 น.
08.30 – 09.30 น.
18.00 – 19.00 น.
08.30 – 09.30 น.
18.00 – 22.00 น.
08.30 – 09.30 น. *รอบที ่ 2 ไม่อนุญาต
12.30 – 14.00 น.* ให้ใช้รถเข็นทุกกรณี
16.00 – 22.00 น.

วันรือ้ ถอน 6 - 7 กันยายน 2563
วันที่
6 กันยายน 2563

7 กันยายน 2563

เวลา

ผู้เกี่ยวข้อง

16.00 – 24.00 น.

- ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาทัวไป
่
- ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ อ่ สร้างคูหาเอง
- ผูแ้ สดงสินค้าคูหามาตรฐาน

00.01 – 04.00 น.

- ผูร้ บั เหมาก่อสร้างอย่างเป็ นทางการ
- ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาทัวไป
่
- ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ อ่ สร้างคูหาเอง
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หมายเหตุ :
1. ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง/ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ อ่ สร้างคูหาเองทุกบริษทั ต้องก่อสร้างและตกแต่งคูหาให้แล้วเสร็จภายใน
เวลา 06.00 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2563 ทัง้ นี้ จะไม่มกี ารเปิ ดอาคารให้ก่อสร้าง/ตกแต่ ง หลั ง จากเวลา
ดังกล่าวโดยเด็ดขาด เนื่องจากผูจ้ ดั งานจะต้องทาความสะอาด
2. ไม่อนุ ญาตให้นาสินค้าออกจากอาคาร ก่ อ นเวลา 16.00 น. ในวันที่ 6 กันยายน 2563 ซึง่ เป็ นวันสุดท้าย
ของการจัดงาน
3. ผูแ้ สดงสินค้าควรจัดเก็บสินค้าในคูหาพร้อมทาการขนย้ายสินค้า รวมถึงการรื้อถอนโครงสร้างทันทีหลัง
ปิ ดงานในวันสุดท้ายของงานแสดงสินค้า (6 กันยายน 2563) ทัง้ นี้ สิง่ ก่อสร้างต่างๆ จะสามารถเริม่ รือ้ ถอนได้
ในวันที่ 6 กันยายน 2563 ตัง้ แต่เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 4.00 น. และไม่ควรทิง้
ทรัพย์สนิ มีคา่ ไว้ในคูหา
4. ไม่อนุ ญาตให้มกี ารขนสิน ค้า หรืออุปกรณ์ เข้า – ออก อาคารแสดงงาน นอกเหนือจากเวลาข้างต้น โดย
เด็ดขาด
5. ไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็น ขนสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในเวลาเปิ ดแสดงงานทุกกรณี
6. กรณีผรู้ บั เหมาก่อสร้างหรือผูแ้ สดงสินค้าไม่นาสินค้า/อุปกรณ์ตกแต่งคูหาออกจากพืน้ ทีต่ ามเวลาทีก่ าหนดไว้
หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ผูแ้ สดงสินค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอนล่าช้า ซึง่ ผูจ้ ดั งานจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
A11. บัตรผู้แสดงสิ นค้า/บัตรผู้เข้าทาการก่อสร้าง
บัตรผู้แสดงสิ นค้า (Exhibitor Badge)
การจัดทาบัตรของผู้เข้าร่วมแสดงสิ นค้า
ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องทาการลงทะเบียนแจ้งรายชือ่ สมาชิกเพือ่ รับบัตรแบบออนไลน์ ท่ี http://exhibitor.eventthai.com
ซึ่งจะเปิ ดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตงั ้ แต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้าจะได้รบั บัตร
คูหาละ 4 ใบ (คูหาละ 9 ตร.ม.)
ขัน้ ตอนการลงทะเบียนรายชื่อสมาชิ กเพื่อรับบัตร
1. ล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนรายชือ่ ด้วย Username และ Password ทีไ่ ด้รบั
**ผู้เข้าร่วมแสดงสิ นค้าจะได้รบั อีเมล์แจ้ง username & password ทางอีเมล์ที่ได้ทาการกรอกไว้ตอนสมัคร
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดสมาชิกทีต่ อ้ งการออกบัตรด้วยภาษาอังกฤษ เช่น อีเมล์ / ชือ่ / นามสกุล / ประเทศ
3. พิมพ์รายชือ่ ทัง้ หมดเพือ่ เป็ นหลักฐานในการรับบัตรเข้างาน
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ตัวอย่างเอกสารรับบัตรเข้างาน

*แสดงรายชือ่ สมาชิกทีเ่ คาน์เตอร์บริการ (Exhibitor Service Counter) เพือ่ รับบัตรเข้างาน
4. ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้าสามารถลงทะเบียนรายชือ่ หรือแก้ไขข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้ถงึ วันทีว่ นั ที่ 28 สิงหาคม 2563
5. รับบัตรเข้างาน : 1 – 2 ก.ย. 2563 ณ เคาน์เตอร์บริการผูป้ ระกอบการ

(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
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บัตรผู้เข้าทาการก่อสร้าง (Contractor Badge)
1. ผูแ้ สดงสินค้า/ผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีท่ ม่ี สี ทิ ธิ ์แลกบัตร Contractor ได้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
 แบบก่อสร้างได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว
 ยืน่ เช็คคา้ ประกันเรียบร้อยแล้ว
2. ท่านสามารถติดต่อขอแลกบัตร Contractor บริเวณจุดแลกบัตรทีผ่ จู้ ดั งานจัดไว้ให้บริ เวณ Loading ด้านหลังอาคาร
ในวันก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา (คุณสมบัตคิ รบถ้วน)
 วันที่ 1 กันยายน 2563
เวลา 13.00 - 00.00 น.
 วันที่ 2 กันยายน 2563
เวลา 00.01 – 24.00 น.
3. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะวันก่อสร้าง ตกแต่งและรือ้ ถอนคูหาเท่านัน้ ไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวัน จัดแสดง

A12. สิ่ งอานวยความสะดวก/บริ การต่างๆ ภายในงาน
รายการ
1. ห้องผูจ้ ดั งาน
(Organizer Office)

ที่ ตงั ้
ด้านหน้า
EH 102

2. ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง/
ผูใ้ ห้บริการด้าน
อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
เป็ นทางการ

ด้านหน้า
EH 102

3. จุดลงทะเบียน
 Overseas
- Trade Mission
- Pre-Registration
- Walk-in

วัน
1 ก.ย. - 6 ก.ย. 63

เวลา
09.00 - 18.00 น.

1 ก.ย. - 2 ก.ย. 63
3 - 5 ก.ย. 63
6 ก.ย. 63

08.30 - 22.00 น.
08.30 - 18.00 น.
08.30 - 24.00 น.

3 - 6 ก.ย. 63

09.30 - 17.30 น.

หน้า EH 101

 Local
- Pre-Registration หน้า EH 101
- Walk-in
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รายละเอียดบริ การ
 ติดต่อกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (DITP)
 ติดต่อประสานงานต่างๆ
ในกรณีมปี ญั หาระหว่าง
งาน
 ให้บริการโครงสร้างคูหา
มาตรฐาน
 ให้บริการเฟอร์นิเจอร์
 ให้บริการด้านไฟฟ้า
 ติดต่อขอรับบัตรผูแ้ สดง
สินค้า
 รับ Fair Catalogue
 ลงทะเบียนเข้างานทัวไป
่
และรับบัตร Visitor
 คณะผูแ้ ทนการค้าและ
ผูล้ งทะเบียนล่วงหน้า
ติดต่อรับบัตร Visitor

รายการ
4. จุดประชาสัมพันธ์
5. Business Lounge

ที่ ตงั ้
ด้านหน้า
EH 101
ภายใน
EH 101

วัน
3 - 6 ก.ย. 63

เวลา
09.30 - 18.00 น.

3 - 5 ก.ย. 63

10.00 – 18.00 น.

6. ห้องสือ่ มวลชน
(Press Center)

ด้านหน้า
ระหว่าง EH
102-103

3 - 6 ก.ย. 63

09.30 - 18.00 น.

7. ศูนย์บริการธุรกิจ
(Business Center)

Main Lobby

1 ก.ย. - 6 ก.ย. 63

08.00 - 18.00 น.

8. ตูบ้ ริการ ATM

ด้านหน้า
EH 104
และชัน้ B1
ด้านหน้า
EH 101

1 ก.ย. - 6 ก.ย. 63

9. บริการพาหนะ
 รถรับ-ส่ง ระหว่าง
ไบเทค-โรงแรม
 รถแท็กซีม่ เิ ตอร์

10. ห้องละหมาด
(Praying Room)

บริเวณชัน้ B2

3 - 5 ก.ย. 63

10.00 – 18.00 น.

3 - 6 ก.ย. 63

09.00 – 19.00 น.

3 - 6 ก.ย. 63

10.00 – 18.00 น.
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รายละเอียดบริ การ
 ให้บริการข้อมูลต่างๆ
เกีย่ วกับงาน
 ให้บริการ/รับรองผูซ้ อ้ื จาก
ต่างประเทศ
 ให้บริการข้อมูลการค้า
 สถานทีน่ ดั เจรจาทางธุรกิจ
 บริการอินเตอร์เน็ตฟรี
 เป็ นทีร่ บั รอง ติดต่อส่งข่าว
 ให้บริการข้อมูลต่างๆ ใน
การทาข่าวงาน ให้บริการ
สือ่ มวลชน
 ผูแ้ สดงสินค้าสามารถนา
เอกสารมาเผยแพร่ได้
 ให้บริการโทรศัพท์
โทรสาร ทัง้ ภายในและ
ระหว่างประเทศ
 ให้บริการถ่ายเอกสาร
 ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้
สายในรูปแบบ Prepaid
Card และให้บริการ
Online
 ตูบ้ ริการ ATM
 ให้บริการรถรับ-ส่งผูซ้ อ้ื
จากต่างประเทศ จาก
Official Hotels มางาน
และจากงานไปยัง Official
Hotels
 ให้บริการเรียกรถแท็กซี่
มิเตอร์
 สาหรับผูน้ บั ถือศาสนา
อิสลามทาพิธลี ะหมาด

วัน

รายการ
11. ห้องปฐมพยาบาล
(First Aid)

ที่ ตงั ้
หน้า EH 104

1 ก.ย. - 6 ก.ย. 63

เวลา
10.00 – 18.00 น.

12. ห้องรับฝากเด็ก
(Kid’s Corner)

บริเวณชัน้ B2

3 - 6 ก.ย. 63

10.00 – 18.00 น.

13. อาหารและ
เครือ่ งดื่ม

Fahrenheit
International
Food Court
ชัน้ B1

3 - 6 ก.ย. 63

10.00 – 18.00 น.

รายละเอียดบริ การ
 มีเจ้าหน้าทีป่ ระจาให้การ
ปฐมพยาบาล ผูแ้ สดง
สินค้า และผูเ้ ข้าชมงาน
 รับฝากเด็กอายุต่ากว่า
15 ปี มีของเล่น/สือ่
สันทนาการสาหรับเด็ก
 อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ
 ศูนย์อาหารนานาชาติ

A13. ข้อมูลโรงแรม
Hotel

Address :
Website :
E-mail :
Tel. :
Fax. :

Patumwan, Bangkok 10330
www.siamatsiam.com
dos@siamatsiam.com
(66) 2217 3000
(66) 2217 3077

Address :
Website :
E-mail :
Tel. :
Fax. :

566 Ploenchit Rd., Bangkok 10330
www.novotelbangkokploenchit.com
H7176-SL7@accor.com
(66) 2305 6029
(66) 2305 6020

Room Type
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Rate (THB)
Single
Twin

Deluxe
(Nett + BF)

THB 3,600

THB 3,900

Superior
(Nett + BF)

THB 3,600

THB 3,900

Hotel

Address :
Website :
E-mail :
Tel. :
Fax. :

Room Type

Superior
(Nett + BF)

1 Sukhumvit 22, Bangkok 10110
www.holidayinn.com
chantakarn.Thongchot@ihg.com
(66) 2683 4888
(66) 2683 4777

Rate (THB)
Single
Twin

THB 3,200

THB 3,400

A14. ตารางเดิ นรถ Shuttle Bus

A15. หนังสือยืนยันการจัดงาน
กรณีทผ่ี เู้ ข้าร่วมงานจะนาสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจัดแสดง หากจาเป็ นต้องใช้หนังสือรับรองการเข้าร่วมงาน
จากผูจ้ ดั งานเพื่อสาแดงให้เจ้าหน้าทีพ่ ธิ กี ารศุลกากร โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มกรณี พิเศษ 2 และส่งกลับ
มายังสานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 3 สิ งหาคม 2563
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B กฎเกณฑ์และระเบียบ
B1. สิ ทธิ์ การเข้าร่วมแสดงสิ นค้าและจัดสรรพื้นที่
1.1 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดสรรคูหา โดยจะตัดสินจากกลุ่มสินค้า จานวนคูหา วันทีส่ มัคร เข้าร่วมงาน
และการชาระเงิน ความร่วมมือในกิจกรรมของกรมฯ และอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม
1.2 ผู้จดั งานไม่อนุญาตให้มีบคุ คล/นิ ติบคุ คลอื่นใดที่ ไม่ได้สมัครเข้าร่วมงานกับผู้จดั งานโดยตรง มาจัด
แสดงหรือจาหน่ายสินค้าในพืน้ ทีข่ องผูแ้ สดงสินค้าตลอดระยะเวลาการจัดงาน
1.3 ผูแ้ สดงสินค้าไม่สามารถโอนสิทธิ ์ในการเข้าร่วมงาน และพืน้ ทีท่ งั ้ หมดหรือบางส่วนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้
ผูอ้ น่ื ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
1.4 สินค้าทีจ่ ดั แสดงต้องเป็ นสินค้าทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมงาน ผูจ้ ดั งานมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะนาสินค้าทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
งานแสดงสินค้านี้ออกจากอาคารแสดงสินค้าได้ทนั ที
1.5 ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องแสดงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกีย่ วกับคุณภาพสินค้าหรือบริการทีน่ ามาจาหน่ ายหรือจัด
แสดงให้ครบถ้วนถูกต้องตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค
1.6 ผูแ้ สดงสินค้าสามารถจาหน่ายสินค้าได้ภายในคูหาของตนเองเท่านัน้
1.7 ผูแ้ สดงสินค้าสามารถติดป้าย สติก๊ เกอร์ โปสเตอร์ ได้เฉพาะในบริเวณคูหาของตนเองเท่านัน้
1.8 ห้ามแจกใบปลิว บัตรเชิญ ในบริเวณทางเดิน ทางเข้า - ออก หรือบริเวณสาธารณะอืน่ เป็ นเด็ดขาด
1.9 ผูแ้ สดงสินค้าต้องจัดหาเจ้าหน้าทีอ่ ยูป่ ระจาคูหาตลอดเวลางาน
1.10 เจ้าหน้ าที่ป ระจ าคูหาต้องสามารถเจรจาการค้า เพื่อการส่งออกและพูด ภาษาต่า งประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษได้ หากไม่มโี ปรดจัดเตรียม/จัดจ้างพิเศษล่วงหน้า
B2. การก่อสร้างตกแต่งคูหา
ผูแ้ สดงสินค้าสามารถเลือกใช้คหู ามาตรฐาน หรือจะดาเนินการก่อสร้างคูหาโดยจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีจ่ ดั หา
มาเองได้ ทัง้ นี้ ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในการก่อสร้างตกแต่งคูหา ดังนี้
กรณี ใช้คหู ามาตรฐาน (โครงสร้างซิ สเต็ม)
คูหามาตรฐาน ขนาด 3 x 3 ม. (9 ตร.ม.) ประกอบด้วย












พรมอัดเรียบ
ผนังหุม้ พีวซี สี ขี าว 3 ด้าน โครงสร้างซิสเต็มสูง 2.50 ม.
ทาวเวอร์ พร้อมโลโก้งาน
ป้ายพร้อมชือ่ บริษทั และหมายเลขคูหา
โต๊ะเจรจา 1 ตัว
เก้าอี้ 3 ตัว
ตูเ้ ก็บของมาตรฐาน 1 ใบ
แท่นวางสินค้า 2 ระดับ 1 แท่น
ถังขยะ 1 ใบ
สปอตไลท์ 100 วัตต์ 3 ดวง
ปลักไฟ
๊ 5 แอมป์ 1 จุด
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หากผู้แสดงสินค้าประสงค์จะใช้คูหามาตรฐานภายหลังจากที่ได้ชาระเงินค่าสมัครเป็ นพื้นทีเ่ ปล่า เรียบร้อยแล้ว
โปรดติดต่อแจ้งชาระเงินและรายละเอียดการติดตัง้ คูหามาตรฐาน โดยกรอกแบบฟอร์ม 4 และสังตรงบริ
่
ษทั เอ๊กซคอน จากัด
ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 หากสังจองคู
่
หาภายหลังวันทีก่ าหนด จะมีคา่ ใช้จ่ายสูงกว่าปกติ
ระเบียบในการใช้คหู ามาตรฐาน
 ห้ามต่อเติม ทาสี หรือตอกตรึง และเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของคูหามาตรฐานสาเร็จรูป หากเกิดความเสียหายขึน้
ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนัน้
 ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องตรวจสอบคุณภาพของคูหา/อุปกรณ์ตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ ไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนรับ
มอบ และหากพบข้อบกพร่องหรือชารุดโปรดแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันทีเพื่อแก้ไข/เปลีย่ นแปลง มิฉะนัน้ จะถือว่า
ผูแ้ สดงสินค้ายอมรับในสินค้านัน้ แล้ว และบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้ ในภายหลัง
 ตาแหน่ งและรายการอุป กรณ์ การติด ตัง้ ไฟฟ้ า ในคูหามาตรฐานได้ถูกกาหนดไว้แ น่ น อนแล้ว หากจาเป็ น ต้อง
เปลีย่ นแปลงตาแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ขอให้แจ้งตามทีอ่ ยู่ในแบบฟอร์ม ภายใน 27 กรกฎาคม 2563 กรณีทท่ี ่านแจ้งการ
เปลี่ย นแปลงหลัง วัน ที่ก าหนด ท่ า นจะต้ อ งเสีย ค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น การจุ ด ละ 214 บาท (ราคานี้ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)
 หากผูแ้ สดงสินค้าไม่ตอ้ งการรายการอุปกรณ์ใดๆ ในคูหามาตรฐานทีก่ าหนด จะถือว่า สละสิทธิ ์ในรายการนัน้ และ
ไม่สามารถเรียกคืนเงินหรือชดเชยเป็ นอุปกรณ์รายการอืน่ ได้
กรณี ก่อสร้างคูหารูปแบบพิ เศษ
1. ผู้แสดงสินค้าสามารถใช้บริการผู้รบั เหมาก่อสร้างอย่ างเป็ นทางการหรือเลือกผู้รบั เหมารายอื่น ได้ แต่จะต้องแจ้ง
รายละเอียดของผูร้ บั เหมาก่อสร้างนัน้ ให้ผูจ้ ดั งานอนุ มตั ิ โดยกรอกแบบฟอร์ม 1 ส่งกลับภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดการส่งแบบก่อสร้างประกอบด้วย
 ผังพืน้ (PLAN)
 รูปด้าน (ELEVATION) ในแต่ละด้าน
 รูปตัด (SECTION)
 ทัศนียภาพ (PERSPECTIVE)
 ตาแหน่งการติดตัง้ ไฟฟ้า
โดยทัง้ หมดนี้ต้องแสดงขนาด ความกว้าง ความยาว ความสูง อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ จัดส่งเอกสารดังกล่าว
มายังบริษทั เอ๊กซคอน จากัด ทาง E-mail : tapa-design@xcon.co.th เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าก่อสร้าง โดยผูจ้ ดั งาน
จะตรวจสอบและแจ้งผลการอนุมตั กิ ลับ ทาง E-mail
2. ในกรณีทแ่ี บบก่อสร้างไม่ครบถ้วน หรือมีขอ้ ผิดพลาดไม่ถูกต้ องตามเงื่อนไข ผู้แสดงสินค้า /ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
จะต้องทาการแก้ไขและส่งแบบเพื่อตรวจสอบอีกครัง้ ภายใน 3 วันนั บจากวันที่ ได้ รบั แจ้งให้ แก้ ไข ผู้แสดง
สิ นค้า/ผู้รบั เหมาก่อสร้างรายใด ที่ ไม่ส่งแบบก่อสร้างภายในกาหนดเวลาหรือแบบยังไม่ได้รบั การอนุมตั ิ
จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการก่อสร้างโดยเด็ดขาด
3. การก่อสร้างคูหาพืน้ ทีเ่ ปล่า ผูแ้ สดงสินค้า จะต้ องระบุหมายเลขคูหาและชื่ อที่ สมัครเข้าร่วมงานภายในคูหา
ในตาแหน่ งที่ มองเห็นชัดเจน
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4. ผู้รบั เหมาก่อสร้างคูหาพื้นที่ เปล่าทุกรายจะต้องวาง “แคชเชี ยร์เช็ค” ค้าประกันความเสียหายจาการทางาน
ในจานวนเงิน 1,000 บาท/ตร.ม. กรณีขนาดพืน้ ทีค่ หู าน้อยกว่า 15 ตร.ม. คิดอัตราขัน้ ต่า 15,000 บาท โดยสังจ่
่ าย
บริษทั เอ๊กซคอน จากัด พร้อมนาส่งที่บริษทั ฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม 2 (ดูแผนทีบ่ ริษทั ฯ หลังแบบฟอร์มนี้ )
นาส่งระหว่างวันที่ 3 - 7 สิ งหาคม 2563 ผูจ้ ดั งานจะไม่อนุ ญาตให้บริษทั ทีม่ ไิ ด้ชาระแคชเชียร์เช็คค้าประกัน เข้า
ทาการก่อสร้างโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะคืนแคชเชียร์เช็คค้าประกันนี้ให้ภายหลังจากงานจบแล้ว
(ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563) ในกรณีทท่ี าการรือ้ ถอนและขนย้ายโครงสร้างออกจากบริเวณงานเป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อย และไม่มคี วามเสียหายใดๆ เกิดขึน้ กับสถานที่จดั แสดงงาน แต่หากเกิดความเสียหายใน
บริเวณทีผ่ รู้ บั เหมาก่อสร้างรับผิดชอบอยู่ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทาของผูใ้ ดและเกิดจากกรณีใดๆ ผูแ้ สดงสินค้า /
ผูร้ บั เหมารายนัน้ จะต้องรับผิดชอบและชาระค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดทีท่ างสถานทีจ่ ดั งานเรียกร้องความเสียหายมา
5. ความสูงและความทึบของคูหา
 EH 101 – 102 สามารถก่อสร้างโครงสร้างทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 5.00 ม. จากพืน้ อาคาร และ EH 107
สามารถก่อสร้างโครงสร้างสูงไม่เกิน 3.50 - 5.00 ม. โดยความสูงขึน้ อยู่กบั ตาแหน่ งคูหา ทัง้ นี้ ไม่อนุญาต
ให้สร้างคูหา 2 ชัน้
 โครงสร้างด้านทีต่ ดิ ทางเดิน ส่วนทีส่ งู เกิน 2.50 ม.จากพืน้ อาคาร จะต้องถอยร่นจากแนวขอบของคูหาเข้า
มาในพืน้ ที่ 0.30 ม. โดยรอบ และจากระยะร่นเข้ามาในพืน้ ที่ 0.30 ม. สิง่ ก่อสร้างในส่วนทีส่ งู ตัง้ แต่ 2.50 - 5.00 ม.
จะต้องทาให้โปร่ง โดยมีสว่ นทึบได้เพียง 50% ของพืน้ ทีด่ า้ นนัน้ ๆ
 คูหาทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ กันจะต้องก่อสร้างผนังด้านนัน้ ๆ เป็ นของตัวเองทีค่ วามสูง 2.50 ม. จากพืน้ อาคารและ
บริเวณรอยต่อผนังต้องเก็บงานให้เรียบร้อย กรณีทต่ี อ้ งการก่อสร้างโครงสร้างสูงกว่า 2.50 ม. จะทาได้
ต่อเมื่อโครงสร้างห่างจากผนังอย่างน้ อย 0.30 ม. โดยรอบ หากฝ่าฝื นไม่ทาการก่อสร้างผนัง ทาให้
ภาพลักษณ์ของงานออกมาดูไม่เรียบร้อย ผูร้ บั เหมาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการปิ ดผนังดังกล่าว
หากผูจ้ ดั งานต้องช่วยดาเนินการให้ พร้อมทัง้ ค่าปรับเพิม่ จากค่าใช้จ่ายจริงอีก 20%
 ภาพแสดงข้อกาหนดการก่อสร้างคูหา

5.00 ม.
2.50 ม.
0.30 ม.
0.30 ม.

0.30 ม.

6. กรณีคูหาของผู้แสดงสินค้า พื้นที่ เปล่ าติ ดกับคูหาอื่ น ไม่อนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ จากผนังนัน้ ๆ ผู้แสดงสินค้า
จะต้องทาการก่อสร้างผนังในส่วนคูหาของตนขึน้ มาเองทุกคูหา
7. ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกร้องให้ทาการปรับเปลีย่ นผนังด้านหลังหรือด้านข้าง หากผูจ้ ดั งานมีความเห็นว่า
สิง่ ก่อสร้างของท่านอาจจะบดบังคูหาใกล้เคียง หรือไม่เรียบร้อยสวยงาม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของงาน
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8. หากผู้จดั งานพบว่ามีการก่ อสร้างที่ ไม่ถกู ต้ องตามเงื่อนไขหรือผิ ดจากแบบก่ อสร้างที่ ส่งขออนุมตั ิ ผู้จดั งาน
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกร้องให้แก้ไขการก่อสร้าง และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้ ผูแ้ สดงสินค้าจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด โดยไม่มขี อ้ โต้แย้งใดๆ
9. ผูจ้ ดั งานจะทาเครื่องหมายแสดงเขตพืน้ ทีก่ ่อสร้างคูหาของท่ านตามขนาดพืน้ ทีท่ จ่ี องไว้ หากไม่แน่ ใจในขอบเขต
ของคูหาของตน ให้ตดิ ต่อสอบถามจากเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั เหมาก่อสร้างอย่างเป็ นทางการเท่านัน้
10. บริเวณพืน้ คูหาต้องปูพรมหรือวัสดุรองพืน้ ทีเ่ หมาะสม
11. ผูแ้ สดงสินค้า/ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะต้องใช้วสั ดุปูรองพืน้ ก่อนติดตัง้ โครงสร้าง กรณีใช้เทปกาว 2 หน้า ต้องใช้เทป
สาหรับปูพรมเท่านัน้ โดยภายหลังการรือ้ ถอนแล้วต้องไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อพืน้ อาคารหรือทิง้ คราบกาวไว้
กรณี ที่พบว่าท่ านใช้ เทปพรมผิ ดประเภทหรือวัสดุอื่นใดที่ เสี่ยงต่ อความเสี ยหายในภายหลัง ผูจ้ ดั งานขอ
สงวนสิทธิ ์ในการแจ้งให้ท่านรื้อออกในทันที กรณีท่ที ่านไม่สามารถรื้อออกได้ ท่ านจะต้ องชาระค่ าทาความ
สะอาด/ค่าเสียหายตามจานวนเงิ นที่ ไบเทคประเมิ น ทัง้ นี้ จานวนเงินดังกล่าว ผูจ้ ดั งานจะคืนให้เมื่อท่านได้
ทาความสะอาด/ซ่อมแซม พืน้ ทีห่ ลังการรือ้ ถอนโครงสร้างคูหา โดยต้องได้รบั การยืนยันความเรียบร้อยจากผูจ้ ดั
งานเท่านัน้
12. พื้นที่ เปล่าจะไม่มีจุดจ่ายกระแสไฟฟ้ าและไฟแสงสว่างท่านต้องขอติดตัง้ ระบบไฟฟ้าโดยกรอก ฟอร์ม 7.1 – 7.4
และแจ้งตามทีอ่ ยูใ่ นแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
13. ไม่อนุญาตให้ตดิ ตัง้ ตาแหน่ งไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า/ป้ายชื่อร้านค้า/สินค้า/เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ๆ ยื่นออกมา
นอกพืน้ ทีค่ หู า
14. ไม่อนุญาตให้มกี ารพ่นสี ทาสี ตลอดจนการใช้เลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อม หรืออุปกรณ์ทจ่ี ะทาให้เกิดประกายไฟใน
บริเวณตัวอาคารในทุกกรณีโดยเด็ดขาด
15. ไม่อนุญาตให้ดงึ ลวดสลิง หรือขึงเพือ่ การคา้ ยันในบริเวณพืน้ ทีแ่ ละโครงสร้างอาคารโดยเด็ดขาด
16. ไม่อนุ ญาตให้ท้งิ วัสดุก่อสร้าง/วัสดุ เหลือใช้/หีบ ห่อ ภายในอาคารแสดงสินค้า จะต้องนาออกทิ้งไปนอกศูน ย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค
17. ไม่อนุญาตให้นาแผ่นป้ายโฆษณาหรือวางอุปกรณ์สงิ่ ของต่างๆ ออกนอกเขตพืน้ ทีค่ หู าของตนเอง หรือวางสิง่ ของ
กีดขวางแนวทางเดิน
18. ไม่อนุญาตให้แขวนอุปกรณ์ ทุกชนิดทีท่ ่อจ่าย ท่อร้อยสายไฟ ท่อดับเพลิงหรือดึงลวดสลิง/ขึงเพื่อการค้ายันใน
บริเวณพืน้ ทีแ่ ละโครงสร้างอาคารของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยเด็ดขาด
19. ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ ทีจ่ ะอนุญาตพิเศษเพิม่ เติมเงือ่ นไขการก่อสร้างตกแต่ง และรือ้ ถอน ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลาย
ข้อ ให้กบั “ ผูร้ ว่ มแสดงงาน” รายใดรายหนึ่งก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า การดัดแปลงแก้ไขหรืออนุ ญาตพิเศษ
เพิม่ เติมนัน้ ไม่ขดั ต่อ “ภาพรวม” ของงาน และทางผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ในการขอให้ทาการแก้ไข รือ้ ถอน หรือ
เคลื่อนย้ายโครงสร้าง หรือส่วนตกแต่งคูหาของบริษทั ทีไ่ ม่ทาตามข้อกาหนด
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B3. กระแสไฟฟ้ าและแสงสว่าง
1. ให้มแี สงสว่างในอาคารแสดงสินค้าโดยทัวไป
่ เฉพาะช่วงเวลาการทางานในอาคารแสดงสินค้าเท่านัน้
2. กาลังไฟฟ้าทีใ่ ช้ในศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค คือ 220 โวลต์
3. การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าตามคูหาทัง้ หมด ต้องกระทาโดยบริษทั แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบชิ นั ่ แอนด์ อิเล็คทริค จากัด
ผูร้ บั เหมาไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการของงานเท่านัน้
4. การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคูหาก่อนและหลังเวลาแสดงงานประมาณ 30 นาที กรณีทผ่ี แู้ สดงสินค้าต้องการ
กระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัวโมง
่
หรือต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เพิม่ เติม จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ เอง
โดยกรอกรายละเอียดใน ฟอร์ม 7.1 – 7.4 สังตรงตามที
่
อ่ ยูใ่ นแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
5. ผูจ้ ดั งานไม่อนุ ญาตให้ผแู้ สดงสินค้าเดินสายไฟฟ้าหรือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากการจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารเอง
โดยเด็ดขาด
6. หากมีการต่อวงจรไฟฟ้า/การปรับแต่งใดๆ หรือการใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทาง หรือเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า
โดยมิได้รบั อนุญาตจะถูกระงับการจ่ายไฟโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7. หากเจ้าหน้าทีต่ รวจพบว่าใช้กระแสไฟฟ้ าเกิ นจากจานวน และผิ ดประเภทจากที่ ท่านสังจองไว้
่
ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ กินเป็ นเงินสดในราคาหน้างาน หากท่านไม่ชาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าว บริษทั ฯ ขอให้ท่าน
รือ้ ถอนอุปกรณ์สว่ นทีเ่ กินและผิดประเภทออก และหากท่านไม่ปฏิบตั ติ าม บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดจ่าย
กระแสไฟฟ้ าในคูหาของท่าน จนกว่าจะได้รบั การแก้ไขให้ถกู ต้อง
8. ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ในการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า กรณีทม่ี กี ารต่อไฟฟ้าทีไ่ ม่เหมาะสมหรืออาจเกิดอันตรายได้
9. ไม่อนุญาตให้ใช้เลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อม หรืออุปกรณ์ใดๆ ทีจ่ ะทาให้เกิดประกายไฟภายในศูนย์การประชุมและ
นิทรรศการไบเทค
B4. การรักษาความปลอดภัย
ผูจ้ ดั งานได้จดั เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารแสดงสินค้าตลอด 24 ชัวโมง
่ ในทางเข้า-ออกอาคาร
และพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของงาน
1. ช่วงวันก่อสร้างและวันรือ้ ถอนจะเปิ ดประตูเข้า - ออกเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคารแสดงสินค้าเท่านัน้ ผูจ้ ดั งาน
จะอนุ ญาตให้เฉพาะผูท้ ต่ี ดิ บัตรของงานเพื่อเข้า - ออก อาคารแสดงสินค้าตามประเภทของบัตรและเวลาการ
ทางานของอาคารแสดงสินค้าเท่านัน้
2. การดูแ ลรักษาความปลอดภัย ของทรัพย์สนิ ในคูหาของผู้แ สดงสิน ค้าเป็ น กรณีพเิ ศษเฉพาะราย หากต้องการ
ใช้บริการ (เสียค่าใช้จ่าย) โปรดกรอกแบบฟอร์ม 11 แล้วส่งกลับตามทีอ่ ยูใ่ นแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 21 สิ งหาคม 2563
3. ผูจ้ ดั งานขอแนะนาให้ท่านทาการประกันภัยสินค้าทีม่ มี ลู ค่าสูงและในช่วงปิ ดงานขอให้ผแู้ สดงสินค้าจัดเก็บสินค้า
ให้เรียบร้อยหรือทาการปิ ดคูหา ทัง้ นี้ หากเกิดการสูญหายตลอดระยะเวลาการจัดงาน ผูจ้ ดั งานจะไม่รบั ผิดชอบ
ในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4. ห้ามนาวัตถุระเบิด วัตถุอนั ตราย อาวุธหรือแก๊สหุงต้มเข้ามาภายในบริเวณอาคารแสดงสินค้าโดยเด็ดขาด
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B5. การรักษาความสะอาด
1. ผูจ้ ดั งานได้จดั พนักงานทาความสะอาดเฉพาะพื้นทีส่ ่วนกลางของงานเท่านัน้ โดยจะไม่เข้าไปทาความสะอาด
ในคูหาของท่าน
2. ผู้แสดงสิ นค้าจะต้ องรับผิ ดชอบดูแลทาความสะอาดภายในคูหาของท่ านเอง โดยนาเศษขยะต่างๆ ใส่ถุงขยะ
และนามาวางไว้หน้าคูหาของท่านหลังจากจบงานในแต่ละวันเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาดเก็บกวาด
3. กรณีทท่ี ่านต้องการจ้างพนักงานทาความสะอาดประจาคูหาของท่าน สามารถสังจองโดยกรอกรายละเอี
่
ยดที่
www.bitec-onlineorder.com
B6. ระบบปรับอากาศและความเย็น
1. ผูจ้ ดั งานจะไม่เปิ ดเครื่องปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินค้า ในวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 ซึ่งเป็ นวัน
ก่อสร้างและตกแต่งคูหา
2. ผูจ้ ดั งานจะเปิ ดเครื่องปรับอากาศเฉพาะในวันทีจ่ ดั แสดงสินค้าหรือระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2563 เท่านัน้
โดยจะเปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ 1 ชัวโมง
่ ก่อนการเปิ ดแสดงสินค้า และจะปิ ดเมือ่ ถึงเวลาปิ ดแสดงสินค้าในแต่ละวัน
3. ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารแสดงสิ นค้า
B7. การปฏิ บตั ิ งานล่วงเวลา
ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2563 ผูจ้ ดั งานอนุ ญาตให้ทาการก่อสร้างและตกแต่งคูห าได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยเวลาดังกล่าวเป็ นการเปิ ดอาคารและแสงสว่างอาคารให้ก่อสร้าง
เท่านัน้ โดยไม่รวมกับกระแสไฟก่ อสร้างที่ สงตามแบบฟอร์
ั่
ม 7.1(กระแสไฟเปิ ดใช้ งาน 08.00-24.00 น.)หาก
ผู้รบั เหมาและผู้แสดงสิ นค้ามีความประสงค์ที่จะใช้กระแสไฟก่อสร้างหลังเวลา 24.00 น. ของแต่ละวัน กรุณา
แจ้งและติ ดต่อผู้รบั เหมาไฟฟ้ าที่ ห้องผู้จดั งานก่อนเวลา 15.00 น. ของแต่ละวัน โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การใช้กระแสไฟเอง
B8. การสาธิ ตสิ นค้า
1. ผู้จดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะตักเตือนหรือขอยกเลิ กการสาธิ ตใดๆ ที่ ก่อให้เกิ ดเสียงดัง รบกวนผูแ้ สดงสินค้า
รายอื่นๆ ซึ่งผู้แสดงสิ นค้าต้องแจ้งให้ผ้จู ดั งานทราบล่วงหน้ าถึงกิ จกรรมและการส่งเสริ มการขายต่ างๆ
ที่ เกี่ยวกับการแข่งขันที่ มีการแจกรางวัล
2. ผู้จดั งานไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องขยายเสียงในระหว่างการจัดงาน ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันการรบกวนผูอ้ ่นื
ยกเว้น อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ วีดโี อ แต่จะต้องได้รบั การควบคุมระดับเสียงให้เหมาะสมด้วย
3. ผูแ้ สดงสินค้าไม่ควรกระทาการใดๆ ให้เดือดร้อน/รบกวนผูเ้ ข้าชมงาน หรือผูแ้ สดงสินค้ารายอืน่ ๆ
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B9.

การประกาศข้อความภายในงาน

เนื่องจากการขอประกาศข้อความของผูท้ ม่ี าติดต่อบริษทั /ห้างร้านภายในงานจะเป็ นการรบกวนสมาธิ ในการเจรจา
การค้า ผูจ้ ดั งานจึงขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะใช้ระบบประกาศเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ป็ นสาธารณะประโยชน์เท่านัน้ โดยของดประกาศ
ข้อความเฉพาะบุคคลในทุกกรณี
B10. การถ่ายภาพ/บันทึกเทปโทรทัศน์
ไม่อนุญาตให้ มีการถ่ายรูปหรือถ่ายวี ดีโอในระหว่างงาน เว้นเสียแต่ได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั งานและบุคคล
ดังกล่าวจะต้องติดบัตร PRESS ประจาตัวตลอดเวลาด้วย
B11. เหตุสดุ วิ สยั
ผู้จ ัด งานจะไม่รบั ผิด ชอบชดใช้ค่า เสีย หายไม่ว่ า กรณีใ ดๆ ต่อความเสีย หายหรือสูญเสีย ที่เ กิด ขึ้น กับ บุ คคล
ทรัพย์สนิ หรือสิทธิประโยชน์ของผูแ้ สดงสินค้า อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ภัยธรรมชาติ การเกิดการจลาจล การโจรกรรม
อัคคีภยั หรือภัยต่างๆ ซึง่ ไม่อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะป้องกันได้ กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั นอกเหนือจากกฎระเบียบทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื นี้
การตัดสิ นใจของผู้จดั งานถือเป็ นอันสิ้ นสุด
B12. ข้อควรระวัง
สิง่ ก่อสร้างทางโครงสร้างหรือส่วนประดับตกแต่งภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่า
ห้ามเปลีย่ นแปลง หรือเคลื่อนย้าย และควรปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง ผูใ้ ดทีก่ ่อความเสียหายต่อทรัพย์สนิ เหล่านี้
โดยไม่ศกึ ษากฎระเบียบของผูจ้ ดั งาน หรือศูนย์แสดงสินค้าฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
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C แผนผังสถานที่ จดั แสดงสิ นค้า
C1. Floor Plan EH 101-102
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C2. Floor Plan EH 107
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C3. แผนที่ เส้นทางไปศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
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C4. แผนผังเส้นทางการเดิ นรถ วันก่อสร้าง/วันรือ้ ถอน
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D กฎระเบียบและข้อบังคับในการเข้าร่วมงานใน
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
D1. ระเบียบข้อบังคับทัวไป
่
1. สถานที่ ปฏิ บตั ิ งานที่ มีอนั ตราย
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ อี นั ตราย หมายถึง สถานทีซ่ งึ่ รองรับสิง่ ทีน่ าออกแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ และการขนส่ง
สินค้า อาทิ พื้นทีข่ นถ่ายสินค้า ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ห้องจัดประชุม ระเบียง เวทีการแสดง พื้นที่รถบรรทุกเข้า แถว
รอขนของเข้าภายในไบเทคลานจอดรถบรรทุก เป็ นต้น
การใช้บริเวณดังกล่าวให้ถอื ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(ก) ห้ามดื่มเครื่องดื่มทุกประเภททีม่ แี อลกอฮอล์
(ข) ต้องสานึกในความรับผิดชอบต่อหน้าทีใ่ นขณะปฏิบตั งิ าน
(ค) ห้ามใช้หรือครอบครองสารควบคุมหรือผิดกฎหมายทุกชนิด ผูฝ้ า่ ฝื นจะต้องถูกดาเนินการตามกฎหมาย
(ง) พาหนะภายนอกอาคารทุกประเภททีข่ บั เคลื่อนเข้ามาในบริเวณใกล้เคียงหรือบริเวณขนถ่ายสินค้าภายนอก
อาคารและลานจอดรถบรรทุก ต้องควบคุมอัตราความเร็วให้ต่ากว่า 5 กม./ชม. และขับเคลื่อนพาหนะด้วย
ความไม่ประมาท
(จ) ห้ามเก็บน้ ามัน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล หรือ เชือ้ เพลิงใดๆ ไว้ภายในไบเทค ไม่ว่าจะเป็ นการชั ่วคราวหรือ
ถาวร ในกรณีทมี่ คี วามจาเป็ นต้องเติมเชือ้ เพลิง ให้กระทาได้ในบริเวณนอกอาคาร โดยต้องกระทาห่างจาก
พืน้ ทีข่ นถ่ายสินค้าภายนอกอาคารอย่างน้อย 45 เมตร
(ฉ) ทางเดินสู่ประตูหนีไฟและระเบียง ต้องได้รบั การดูแลไม่ให้มสี ิ่งกีดขวางในขณะมีกจิ กรรมการย้ายเข้าและ
ย้ายออก
(ช) แผงควบคุมไฟฟ้า สวิทซ์ ห้องควบคุมระบบปรับอากาศ ห้องเก็บอุปกรณ์ดบั เพลิงตูส้ ญ
ั ญาณเตือนไฟไหม้
เครื่องมือดับเพลิง ต้องอยู่ในตาแหน่ งทีม่ องเห็นได้ชดั เจน และสามารถนาไปใช้ได้ตลอดเวลา
(ซ) ผูบ้ ริหารไบเทคต้องได้รบั การรายงานในทันทีเมื่อปรากฏสิง่ อันจะก่อให้เกิดความเสีย่ ง ต่อความปลอดภัย
อาทิ น้ า มัน หก ช่องบริการสาธารณูป โภควางผิด ตาแหน่ ง สายไฟชารุด หรือสภาพเสีย่ งใดๆ ทีส่ ามารถ
มองเห็นได้
2. ทางเดิ น
ช่องทางระหว่า งคูหาแสดงนิทรรศการ และทางเข้า ออก ห้า มติด ตัง้ หรือวางสิง่ ของใดๆ ทัง้ สิน้ ในตาแหน่ ง ที่
กีดขวางทางออกประตูฉุกเฉิน หรือปิ ดบังป้ายแสดงทางออก และอุปกรณ์ดบั เพลิง
3. ข้อบังคับเพื่อการป้ องกันอัคคีภยั
ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันอัคคีภยั อย่างเคร่งครัด ไบเทคมีสทิ ธิโดยชอบในการ
ทีจ่ ะเพิม่ เติมข้อบังคับเพื่อป้องกันอัคคีภยั ทัง้ นี้ เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
(ก) วัสดุทใ่ี ช้ในไบเทค จะต้องไม่เป็ นวัสดุไวไฟ อาทิ ผ้าบังราง ผ้าม่าน ผ้าคลุมและตกแต่งโต๊ะ โสตวัสดุ ป้าย ผืน
ผ้าทีใ่ ช้เขียนข้อความ สิง่ ทอ ฝ้าย กระดาษ ฟาง หญ้าแห้ง ตะไคร่น้า เศษไม้ไผ่ ผ้าพลาสติก เป็ นต้น
(ข) ห้ามนาถังก๊าซหุงต้มทัง้ ทีบ่ รรจุและไม่บรรจุก๊าซมาเก็บไว้ภายในไบเทค การใช้ดอกไม้ไฟ อุปกรณ์ในการ
เชื่อม เปลวไฟหรือวัสดุอนั ก่อให้เกิดควัน เพื่อประกอบการแสดง นิทรรศการ และการนาวัสดุตดิ ไฟจานวน
มากออกแสดง อาทิ โครงสร้างบ้าน จะต้องได้รบั อนุ ญาต จากไบเทคเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
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(ค) ยานพาหนะทีน่ ามาออกงานแสดง หากบรรจุน้ ามันเชือ้ เพลิงเกิน 1/8 ถัง พร้อมทัง้ ติดฝาป้องกันการรั ่วไหล
ของเชือ้ เพลิง หรือปิ ดผนึกถังน้ ามันอย่างแน่ นหนาด้วยแถบกาว หรือด้วยวิธกี ารอื่นอันเหมาะสม ต้องถอด
สายแบตเตอรีอ่ อกทุกสายและปิ ดทับด้วยแถบกาวเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ
(ง) ห้า มเก็บ ลังไม้ วัส ดุหบี ห่อ กล่อ งไม้ กล่อ งกระดาษแข็ง และวัส ดุใ ดๆ ทีต่ ดิ ไฟง่า ยไว้ใ นโถงนิทรรศการ
ห้องจัดประชุม บริเวณทางหนีไฟ และบริเวณพืน้ ทีส่ ่วนกลาง
(จ) ห้องเก็บท่อดับเพลิง อุปกรณ์ดบั เพลิง อุปกรณ์ฉีดน้า ประตูฉุกเฉิน ระเบียง และสิง่ อานวยความสะดวก หรือ
เครื่องมือดับเพลิงอื่นๆ ต้องวางอยู่ในตาแหน่ งทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน
4. แสงเลเซอร์และรังสีเอ็กซ์
การใช้อุปกรณ์แสงเลเซอร์และรังสีเอ็กซ์ในพืน้ ทีส่ ่วนกลาง ต้องได้รบั อนุ ญาตอย่างเป็ นทางการจากเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐในหน่ ว ยงานทีร่ บั ผิด ชอบ และจากผูบ้ ริหารไบเทค อุป กรณ์ด งั กล่า วอาจต้องใช้อ ุป กรณ์อื่น ควบคู่เ พื่อ ป้ องกัน
อันตรายจากการใช้งาน
5. น้าใช้และท่ อระบายน้า
เนื่ องจากโรงบ าบัด น้ า เสีย มิได้ออกแบบมาเพื่อ บาบัด สารอัน ตรายหรือสารทีก่ ่อให้ เกิด มลพิษ อาทิ สารเคมี
น้ า มัน หล่อ ลื่น และกรด และผลิตภัณฑ์จ ากปิ โ ตรเลีย ม เป็ น ต้น จึง ไม่ส ามารถทิ้ งสารดัง กล่า วผ่า นท่อ ระบายน้ า
มาตรฐานได้ ดังนั น้ ผูจ้ ดั งานจะต้อ งแจ้ง ต่อไบเทคในกรณีทีม่ กี ารใช้ส ารอัน ตรายในงานแสดง เพื่อ ไบเทคจะได้
จัด เตรีย มท่อ ระบายน้ า เพื่อทิง้ สารอัน ตรายโดยเฉพาะ และหากปรากฏว่า ผูจ้ ดั งานได้ทงิ้ สารอัน ตราย อัน เป็ น
ผลเสียหายแก่ระบบบาบัดน้าเสีย ผูจ้ ดั งานจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ทัง้ นี้ ไบเทคจะจัดเตรียมใบเสนอราคา
ค่าบริการท่อระบายน้ า ตามวัตถุประสงค์ใ นการใช้ อาทิ เพื่อทิง้ สารเคมีผลิตภัณฑ์จากปิ โ ตรเลีย ม หรือผลิต ภัณ ฑ์
อันตรายหรือก่อให้เกิดมลพิษ
6. บริ การอาหารและเครื่องดื่ม
แผนกอาหารและเครื่องดื่มจะเป็ น ผูด้ าเนินการและควบคุมอาหาร เครื่องดื่ม การจัดเตรียมอาหาร ร้านอาหาร
จานด่วน และซุม้ อาหาร ผูใ้ ช้บริการสามารถแจ้งความจานงในเรื่องบริการอาหารและเครื่องดื่มได้โดยผ่านผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยจัดเลี้ยง ห้ามผูใ้ ดนาอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณพืน้ ทีใ่ ห้บริการ ยกเว้นเป็ นอาหารหรือเครื่องดื่มทีซ่ ื้อ
จากแผนกอาหาร และเครื่องดื่มของไบเทคเท่านัน้ ไบเทคมีบริการอาหารและเครื่องดื่มไว้รบั รองลูกค้าดังนี้
(ก) บริการอาหารนอกสถานที่ ไบเทคมีบริการส่งอาหารให้แก่ลูกค้า ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการและห้องจัดประชุม
โดยมีบริการ อาหารตามรายการ อาหารตามสั ่ง อาหารว่าง และเครื่องดื่ม หากลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ
อาหารและเครื่องดื่มจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชัวโมง
่
(ข) บริการจัดเลี้ยงสาหรับการจัดประชุมและสัมมนา บริการอาหารเช้า อาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น
และอาหารรอบดึก ตามทีผ่ จู้ ดั งานจะร้องขอ
(ค) บริการจัดเลี้ยงสาหรับหมู่คณะและงานทัวไป
่ อาทิ บริการจัดเลี้ยงสาหรับหมู่คณะ งานเลี้ยงประจาปี งานเลี้ยง
ต้อนรับ งานเต้นรา งานทางการต่างประเทศ งานของสถาบันการศึกษา งานแต่งงาน เป็ นต้น
(ง) ภัตตาคารฟาเรนไฮท์ ตัง้ อยู่บริเวณชัน้ 1 รับรองลูกค้าได้ 450 ท่าน บริการอาหารนานาชาติ
(จ) ซุม้ อาหาร (เคลื่อนที)่ ซุม้ อาหารและเครื่องดื่มตัง้ อยู่ตามจุดต่างๆ ในบริเวณไบเทค ให้บริการอาหารประเภท
ขบเคีย้ ว ขนมหวาน กาแฟ น้าผลไม้ และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
(ฉ) ศูนย์อาหารนานาชาติ ตัง้ อยู่บริเวณชัน้ ใต้ดนิ 1 (B1) ประกอบด้วยร้านอาหาร 18 ร้าน ให้บริการทัง้ อาหาร
ไทยและตะวันตก บริการเครื่องดื่ม 2 จุด รับรองลูกค้าได้ทงั ้ หมด 1,328 ทีน่ งั ่ โดยมีทน่ี งั ่ ภายในอาคาร 1,008
ทีน่ งั ่ และภายนอกอาคารจานวน 320 ทีน่ งั ่
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(ช) รถบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออานวยความสะดวกและเพื่อเป็ นการประหยัดเวลาของผูป้ ระกอบการและ
พนักงานประจาคูห าระหว่างงานแสดงสินค้าไบเทคขอสงวนสิทธิ ์ในการเป็ นผูจ้ าหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม
ด้วยรถบริการเคลื่อนทีจ่ าหน่ ายอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องแสดงสินค้า
7. การใช้พาหนะ
(ก) ไบเทคอนุ ญาตให้ใช้อุปกรณ์ในการทางานและพาหนะภายในพืน้ ทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการได้
(ข) เพื่อ ความปลอดภัย ผู จ้ ดั งานและผู ร้ บั เหมาจะต้อ งควบคุม การใช้พ าหนะและอุป กรณ์ท ัง้ ภายในและ
ภายนอกไบเทค ในบริเวณใกล้เคียงและในบริเวณปฏิบตั งิ าน
(ค) ห้ามนาพาหนะและอุปกรณ์ทใ่ี ช้เครื่องยนต์มาปฏิบตั งิ านในบริเวณทีป่ ูพรม
(ง) ห้ามใช้พาหนะและอุปกรณ์ในห้องจัดแสดงนิทรรศการในระหว่างเวลาเปิ ดแสดง
(จ) เจ้าหน้าทีข่ องไบเทคเท่านัน้ สามารถใช้พาหนะและอุปกรณ์ในการทางาน ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ของไบเทคได้
(ฉ) การใช้รถยกและเครื่องมือใดๆ ทีใ่ ช้ยกของหนักทางานภายในพืน้ ทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการ ต้องได้รบั ควบคุม
จากเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั การฝึ กอบรมมาโดยเฉพาะ และจะต้องปฏิบตั งิ านโดยไม่ประมาท
(ช) เจ้า หน้า ทีต่ อ้ งควบคุม การทางานของพาหนะและอุป กรณ์ตลอดเวลา ห้า มละทิง้ อุป กรณ์ใ ดๆ ไว้ใ นขณะ
ปฏิบตั งิ าน
8. การขนส่ง
(ก) ไบเทคไม่อนุ ญาตให้มกี ารขนส่งสิง่ ของใดๆ ในนามของผูจ้ ดั งาน หรือผูแ้ สดงสินค้าแสดงนิทรรศการเข้ามา
ภายในบริเวณไบเทคก่อนเวลาการย้ายเข้าสินค้าใดๆทีม่ าถึงศูนย์ฯ ไบเทค ก่อนหรือในระหว่างการย้ายเข้า
ต้องได้รบั การดูแลจากผูจ้ ดั ระวางซึง่ ได้รบั มอบหมายอย่างเป็ นทางการจากผูจ้ ดั งานเท่านัน้
(ข) ในกรณีทไ่ี บเทคอนุ ญาตให้ทาการขนสินค้าและอุปกรณ์เข้าไปในบริเวณไบเทคก่อนเวลา การย้ายเข้าไบเทค
จะคิดค่าบริการจัดเก็บตามทีเ่ ห็นสมควร
(ค) หากรถบรรทุกตู้ส ินค้าและรถบรรทุกมาถึงในตอนเย็นก่อนเวลาที่กาหนดไว้ส าหรับการขนถ่ ายสินค้า ไบเทค
อนุ ญาตให้จอดรอในลานจอดรถซึง่ จัดไว้เป็ นพิเศษสาหรับรถบรรทุก ซึง่ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทางเข้า
ด้านหน้าไบเทค ในกรณีทล่ี านจอดรถดังกล่าวไม่ได้ใช้สาหรับจอดรถของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในไบเทค โดยที่
รถบรรทุกทุกคันต้องขนถ่ายสินค้าในตอนเช้าให้เร็วทีส่ ุด เท่าทีจ่ ะทาได้ ทัง้ นี้ หากลานจอดรถนี้ถูกใช้เป็ น
ลานจอดรถของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในงานแสดงนิทรรศการ รถบรรทุกต้องเลื่อนเวลาการขนถ่ายสินค้าก่อน
เวลาออกไป
(ช) ในการขนเข้าและย้ายออก บรรดาอุปกรณ์ สินค้า วัสดุต่ างๆ ของผูจ้ ดั งาน ผูร้ ่วมออกงานแสดง นิทรรศการ
ผูร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมารายย่อย ฯลฯ จะต้องกระทาในบริเ วณพืน้ ทีข่ นถ่า ยสิน ค้า ที่ ไบเทคจัด เตรีย มไว้ใ ห้
เท่านัน้ ห้ามใช้ทางเข้าและพืน้ ทีส่ ่วนกลางใดๆ เพื่อการขนย้าย การจัดเก็บ และจัดหา (รวมถึงการใช้ทางเข้า
ห้องโถงหน้าบริเวณลานจอดรถชัน้ ใต้ดนิ 1)
9. สิ่ งอานวยความสะดวกในการขนถ่ายสิ นค้า
ไบเทคได้จดั เตรียมอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการขนย้าย
สินค้า อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ทีน่ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในงานแสดงนิทรรศการดังนี้
(ก) มีทางเข้าหลัก 1 ช่อง สาหรับยวดยานพาหนะต่างๆ ส่วนพาหนะขนาดใหญ่ให้ใช้ช่องทางซ้ายสุดของทางเข้า
หลัก (อาทิ รถบรรทุกตูส้ นิ ค้า รถบรรทุก และรถโดยสารขนาดใหญ่ )
(ข) ลานจอดรถบรรทุกและรถบรรทุกตูส้ นิ ค้าอยู่บริเวณติดกับประตูทางเข้าใหญ่ ลานจอดรถนี้สาหรับการจอดรอ
และเข้าคิวเท่านัน้ ห้ามกระทาการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์ใดๆ ทัง้ สิน้
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(ค) การเคลื่อ นย้า ยรถบรรทุกและการขนส่งต่า งๆ ไปยังพืน้ ทีข่ นถ่า ยสิน ค้า ภายนอกอาคาร ต้องใช้เ ส้น ทาง
วงแหวนรอบนอก ซึง่ อยู่บริเวณขอบของอาณาเขตทีด่ นิ ของไบเทค
(ง) ผูจ้ ดั ระวางซึง่ ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั งานเป็ นผูค้ วบคุมการเคลื่ อนย้า ยรถบรรทุก และการขนส่งต่า งๆ
ไปยังพืน้ ทีข่ นถ่า ยสิน ค้าภายนอกอาคาร โดยต้องประสานงานกับ ผูจ้ ดั การฝ า่ ยบริหารการจราจร (TPC)
ไบเทค รถบรรทุกและพาหนะทีฝ่ า่ ฝื นข้อปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้นต้องกลับไปยังลานจอดรถบรรทุก เพื่อต่อท้าย
เข้าคิวรอใหม่
(จ) เมื่อรถบรรทุก และพาหนะขนส่ง ทุกประเภทขับ เคลื่อนเข้า สู่ทางขึน้ ก่อ นถึงบริเ วณขนถ่า ยสิน ค้า ภายใน
อาคาร บริเวณทางขึน้ นี้ถอื เป็ น “พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ อี นั ตราย” รถบรรทุกและพาหนะทุกคันต้องควบคุมอัตรา
ความเร็วให้ต่ากว่า 5 กม./ชม.
(ฉ) ไบเทคจะดูแลช่องทางสาหรับรถบรรทุก ซึง่ เชื่อมต่อกับทางขึน้ ไปยังบริเวณขนถ่า ยสินค้าในอาคารไม่ให้ม ี
สิง่ กีดขวางตลอดเวลา
(ช) พืน้ ทีข่ นถ่ายสินค้าเข้าภายนอกอาคารจะเป็ นพืน้ ทีใ่ ช้สาหรับขนถ่ายสินค้าเท่านัน้ มิใช่ทจ่ี อดรถ ถ้าพาหนะใด
ทีอ่ ยู่ในบริเวณดังกล่าวและมิได้บรรทุกสินค้า ให้ถอื ว่าจอดรถในทีห่ า้ มจอด ทัง้ นี้ รถทีจ่ อดในบริเวณดังกล่าว
ได้ จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากไบเทค และต้องติดป้ายซึง่ ไบเทคออกให้ไว้อย่างชัดเจนบริเวณกระจกหน้ารถ
การฝา่ ฝื นมีผลถึงขัน้ ดาเนินการลากรถออกจากบริเวณ และคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของรถ
(ซ) ไบเทคจัดเตรียมป้ายบอกทางไปโถงนิทรรศการทัง้ 4 ห้อง และทางเข้าปรับระดับ ทัง้ 32 ช่อง ไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผจู้ ดั งานและผูจ้ ดั ระวางให้สามารถแจกจ่ายงานให้แก่รถบรรทุกและ
พาหนะขนส่งในการขนสินค้าเข้าได้ถูกต้อง ตรงตามโถงนิทรรศการและทางเข้าห้องจัดแสดง
(ฌ) ท่าเทียบรถเพื่อขนถ่ายสินค้า สามารถปรับระดับได้ตามความสูงของท้ายรถบรรทุก
(ญ) บริเวณท่าเทียบรถเพื่อขนถ่ายสินค้าภายในอาคาร(ขนาด 3,200 ตารางเมตร หรือ 32,000 ตารางฟุต )
จัดเป็ น “พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ อี นั ตราย” ดังนัน้ ต้องได้รบั การดูแลให้อยู่ในสภาพสะอาดและปลอดภัยเสมอห้าม
ทิง้ ของเสีย ขยะ ภาชนะบรรจุทใ่ี ช้แล้ว เศษอาหาร ฯลฯ ตลอดจนต้องมีการควบคุมการทิ้งสิง่ ปฏิกูลทุกประเภท
ตลอดเวลาให้บริการ ห้ามเก็บและห้ามวางอุปกรณ์ ลังไม้เปล่า วัสดุในการสร้างคูหาแสดง นิทรรศการทีไ่ ม่ใช้
แล้ว ฯลฯ ในบริเวณท่าขนถ่ายสินค้า ซึง่ เป็ นสถานทีส่ าหรับปฏิบตั งิ านในการขนถ่ายสินค้าเท่านัน้
(ฎ) โถงนิทรรศการแต่ละส่วนมีประตูทางเข้าสาหรับรถบรรทุก 3 ช่อง ขนาดกว้าง 7.5 เมตร สูง 5 เมตร จานวน
2 ช่อง และขนาดกว้าง 7.5 เมตร สูง 7.5 เมตร จานวน 1 ช่อง รวมแล้วมีประตูทางเข้าโถงนิทรรศการ
สาหรับรถบรรทุกทัง้ หมดจานวน 12 ช่อง ประตูท่ี 13 อยู่ตรงส่วนกลางของกาแพงทาง ด้านทิศตะวันตกของ
ห้องโถงนิทรรศการ 101 สามารถใช้เป็ นทางเข้าออกฉุ กเฉินได้
(ฏ) บริเวณอื่นทีส่ ามารถนาของเข้าได้
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีลฟิ ท์แบบเปิ ดขนาดใหญ่ ซึง่ ออกแบบไว้สาหรับขนสินค้าหรือสิง่ ของจาก
ชัน้ ใต้ดนิ 1 ไปยังห้องจัดประชุมชัน้ 2 การใช้สฟิ ท์น้ีตอ้ งได้รบั อนุ ญาตจากไบเทค และเจ้าหน้าทีข่ องไบเทค
จะเป็ นผูค้ วบคุมการทางาน
ทางด้านทิศตะวันออกของห้องโถงใหญ่มที สี่ าหรับการขนของเข้าห้องโถงชัน้ ล่าง ผูใ้ ช้บริการ สามารถเข้าไป
ในบริเวณนี้ได้ โดยการใช้ทางขึน้ ขนาด 2.8 เมตร ทีช่ นั ้ ล่าง ซึง่ เชื่อมต่อไปยัง ระเบียงและบริเวณดังกล่าวได้
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D2. รายละเอียดการขนถ่ายสิ นค้า
การขนถ่ายสิ นค้าเข้า – ออก/เปลี่ยนสิ นค้า EH 101-102 และ 107
1. การนารถเข้าจอดต้องปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็ น
ระเบียบและเพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม ในกรณีทม่ี กี ารฝา่ ฝื น เช่น จอดในพืน้ ทีป่ ้ ายสัญญาณจราจรห้ามจอด
หรือมีเส้น ขาวแดง เจ้าหน้ าทีร่ กั ษาความปลอดภัย จะทาการล๊ อคล้อทันที และพนักงานขับรถจะต้อง
เสียค่าเปรียบเทียบปรับ ทีจ่ ุดเก็บบัตร ทางออกป้อม P1
2. การขนถ่ายสินค้าบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า EH 101-102 และ 107 ต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย
โดยใช้เวลาในการขนถ่านสินค้าในช่องจอดบริเวณลานขนถ่ายไม่เกิน 1 ชัวโมง
่
หากเกิ นเวลาที่ กาหนด
เจ้าหน้ าที่ รกั ษาความปลอดภัย จะคิ ดค่าจอดรถในเวลาที่ เกิ นจาก 1 ชัวโมง
่
คิ ดเป็ น ชม.ละ 200 บาท ที่
จุดเก็บบัตร ทางออก ป้ อม P1
3. ไบเทค ไม่อนุญาตให้นารถทุกประเภทเข้าไปขนถ่ายสินค้าภายในอาคารแสดงงาน เว้นแต่ในกรณีพเิ ศษที่ ม ี
การตกลงกับผูจ้ ดั งานล่วงหน้า และผูจ้ ดั งานได้แจ้งไบเทคแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ เจ้าของรถต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ พืน้ ผนัง เพดาน หรือประตูจุดขนถ่ายสินค้า EH 101-102 และ 107 รวมทัง้ ปลักไฟ
๊
และ หัว Connector ทีต่ ดิ ตัง้ แล้วในอาคาร
4. การขนถ่ายสินค้าโดยการ ลาก เข็น หรือยก สามารถกระทาได้ โดยใช้ช่องทางและพืน้ ที่ ทีไ่ บเทคกาหนดไว้
ไม่อนุ ญาตให้รถจอดบริเวณ ประตูทางเข้า – ออก หรือขนถ่ายสินค้ากีดขวางเส้นทางขนถ่ายสินค้า การขน
ถ่ายสินค้าจะต้องทาการขนถ่ายสินค้าเฉพาะบริเวณด้านหลังลานขนถ่ายเท่านัน้ บริเวณประตูกระจกด้านหน้า
ห้องแสดงสินค้าไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็นทุกประเภทผ่าน
5. สามารถจอดรถบรรทุกชัวคราวได้
่
ทล่ี านจอด P1 (ห้ามจอดค้างคืน)
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F แบบฟอร์ม
ฟอร์ม

รายการ

กาหนดส่ง

กรณีพเิ ศษ 1

การจัดแสดงสินค้าเฉพาะในวันธุรกิจ

3 ส.ค. 63

กรณีพเิ ศษ 2

หนังสือยืนยันการจัดงาน

3 ส.ค. 63

กรณีพเิ ศษ 3

การนาสินค้า เข้า – ออกก่อนเวลา

3 - 6 ก.ย. 63

ฟอร์ม 1

ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาพืน้ ทีเ่ ปล่า

27 ก.ค. 63

ฟอร์ม 2

เช็คคา้ ประกันพืน้ ที่
(เฉพาะคูหาพืน้ ทีเ่ ปล่า)

3 - 7 ส.ค. 63

ฟอร์ม 3

การขอรับ Fair Catalogue

4 - 6 ก.ย. 63

ฟอร์ม 4

คูหามาตรฐาน

27 ก.ค. 63

ฟอร์ม 5.1

บริการเฟอร์นิเจอร์เพิม่ เติม

27 ก.ค. 63

ฟอร์ม 5.2

บริการเฟอร์นิเจอร์เพิม่ เติมพิเศษ

27 ก.ค. 63

ฟอร์ม 6

บริการโครงสร้างและอืน่ ๆ

27 ก.ค. 63

ฟอร์ม 7.1

บริการไฟฟ้าสาหรับการก่อสร้าง
และรือ้ ถอน

27 ก.ค. 63

ฟอร์ม 7.2

บริการระบบกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์

27 ก.ค. 63

ฟอร์ม 7.3

บริการระบบกระแสไฟฟ้าแสงสว่าง

27 ก.ค. 63

ฟอร์ม 7.4

แบบแปลนติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(เมือ่ สังไฟในฟอร์
่
ม 7.1 – 7.3)

27 ก.ค. 63

ฟอร์ม 8

บริการน้าประปาและท่อน้าทิง้

27 ก.ค. 63
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เงื่อนไข
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
ต้องส่งกลับในกรณี
ที่ก่อสร้างคูหา
พิ เศษ
ต้องส่งกลับในกรณี
ที่ก่อสร้างคูหา
พิ เศษ
นาไปรับ
ทีห่ น้างาน
ต้องส่งกลับในกรณี
ที่ใช้คหู ามาตรฐาน

บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม

ส่งคืน
DITP
DITP
เคาน์เตอร์
หน้าอาคาร 102
XCON

XCON
เคาน์เตอร์
หน้าอาคาร 102
XCON
XCON
XCON
XCON
MEE
MEE
MEE
MEE
MEE

ฟอร์ม

รายการ

กาหนดส่ง

ฟอร์ม 9

บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

27 ก.ค. 63

ฟอร์ม 10

ั๊
บริการเครือ่ งปมลม

27 ก.ค. 63

ฟอร์ม 11

บริการรักษาความปลอดภัย

21 ส.ค. 63

เงื่อนไข
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม

ส่งคืน
MEE
MEE
EXSS

หมายเหตุ : บริการรักษาความสะอาด โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ดอกไม้และต้นไม้ สามารถสังจองกั
่
บทางไบเทค ได้ท่ี
www.bitec-onlineorder.com
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โปรดส่ งแบบฟอร์ มนีก้ ลับไปที่
สำนักส่ งเสริมกำรค้ ำสินค้ ำเกษตรและอุตสำหกรรม
กรมส่ งเสริมกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2507 8375, 0 2507 8308
โทรสำร : 0 2547 4282
E-mail : tapa@ditp.go.th

แบบฟอร์ ม กรณีพเิ ศษ 1
กำรจัดแสดงสินค้ ำเฉพำะในวันเจรจำธุรกิจ

กำหนดส่ ง : 3 สิงหำคม 2563

กรณีที่มีความประสงค์จะแสดงสินค้ าเฉพาะในวันเจรจาธุรกิจ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ มนี ้เพื่อแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวกับ
ผู้จดั งาน โดยท่านจะต้ องปฏิบตั ิตามกฏระเบียบของงานอย่างเคร่งครัด ทังนี
้ ้ เมื่อท่านได้ รับอนุญาตแล้ ว ท่านสามารถขนย้ าย
สินค้ าออกจากงานได้ ในวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 18.00 - 19.00 น. ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการออกก่อนเวลาดังกล่าว
รำยละเอียดผู้ขออนุญำต
ชื่อบริ ษัท(ผู้แสดงสินค้ า)____________________________________________ หมายเลขคูหา ____________________________
ชื่อ-สกุล _____________________________ ตาแหน่ง __________________________เบอร์ ติดต่อ ________________________
มีความประสงค์ขอจัดแสดงสินค้ าเฉพาะในวันธุรกิจเท่านัน้ เนื่องจาก ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
ลงนามและประทับตราบริ ษัท

(

)
ผู้ขออนุญาต
วันที่_______/_______/2563

ส่ วนของเจ้ ำหน้ ำที่

อนุญาต โดย _______________________ วันที่ ______________
ไม่อนุญาต
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ประทับตรา
อนุญาต

โปรดส่ งแบบฟอร์ มนีก้ ลับไปที่
สำนักส่ งเสริมกำรค้ ำสินค้ ำเกษตรและอุตสำหกรรม
กรมส่ งเสริมกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2507 8375, 0 2507 8308
โทรสำร : 0 2547 4282
E-mail : tapa@ditp.go.th

แบบฟอร์ ม กรณีพเิ ศษ 2
หนังสือยืนยันกำรจัดงำน

กำหนดส่ ง : 3 สิงหำคม 2563

***สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่ต้องกำรนำเข้ ำสินค้ ำจำกต่ ำงประเทศเข้ ำมำในประเทศไทยเท่ ำนัน้
เมื่อท่านต้ องการนาสินค้ าจากต่างประเทศเข้ ามาในประเทศไทย ท่านหรื อบริ ษัทขนย้ ายที่ท่านจัดจ้ างจะต้ องแสดงเอกสารจานวน
2 ฉบับ ที่ออกโดยผู้จดั งาน และเจ้ าของสถานที่ที่จดั งาน ต่อเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากร ดังนี ้
1. กรมส่ งเสริมกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ (ผู้จัดงำน) จะออกหนังสือยืนยันการเข้ าร่ วมแสดงสินค้ า เพื่อยืนยันว่าบริ ษัทของท่าน
ได้ เข้ าร่ วมแสดงสินค้ าในงาน และได้ จดั จ้ างบริ ษัทขนย้ ายให้ ดาเนินการขนย้ ายสินค้ าให้
2. ศูนย์ นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค (เจ้ ำของสถำนที่จัดงำน) จะออกหนังสือ เพื่อ ยืนยันว่า งานแสดงสินค้ าชิน้ ส่วน
อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (Thailand International Auto Parts & Accessories Show : TAPA 2020) จัดที่
ศูนย์ฯ ไบเทคจริ ง

กรุ ณำกรอกข้ อมูล เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อกำรออกเอกสำร
1. ประเทศต้ นทำงของสินค้ ำ______________________________________________________________________________
2. สินค้ าที่จะนาเข้ าสู่ประเทศไทยโดย การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางเรื อ

การขนส่งทางชายแดน

3. เมื่อสินค้ ามาถึงประเทศไทย ท่านต้ องการใช้ ผ้ รู ับเหมาขนย้ ายสินค้ าอย่างเป็ นทางการของงาน ดาเนินพิธีการศุลกากรหรื อไม่
ต้ องการ ไม่ต้องการ เพราะทางบริ ษัทฯ จะดาเนินการเอง
ไม่ต้องการ เพราะจะจัดจ้ างผู้รับเหมาฯ รายอื่น
4. ถ้ าไม่ต้องการ กรุ ณากรอกรายละเอียดบริ ษัทขนส่งที่ท่านจัดจ้ างให้ ขนย้ ายสินค้ าในประเทศไทย
ชื่อบริ ษัท : ______________________________________________________________________________(กรุ ณาใส่ชื่อเต็มของบริ ษัท)
ชื่อ-สกุลผู้ตดิ ต่อ : _______________________________________________________ โทรศัพท์ : ______________________________
* หากท่านไม่สามารถระบุบริ ษทั ขนส่งใดๆ ในประเทศไทย กรุณากรอกรายละเอี ยดของบริ ษัทขนส่งที ่ท่านจัดจ้างให้ขนย้ายสิ นค้า
จากประเทศต้นทาง
ชือ่ บริ ษทั : _________________________________________ชือ่ -สกุลผูต้ ิ ดต่อ : _______________________________________
ตาแหน่ง : __________________________________ โทรศัพท์ : _______________________ โทรสาร : ____________________
5. วันที่สินค้ าจะมาถึงประเทศไทย ประมาณโดยคร่ าว : _____/_____/ 2563
ผู้มีอานาจลงนาม : (กรุ ณากรอกด้ วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ หรื อแนบนามบัตร)
ชื่อบริ ษัท : _______________________________________ คูหาหมายเลข : ___________________ ฮอลล์ : _____________________
ชื่อ-สกุล : _____________________________________________________ ตาแหน่ง : _______________________________________
ที่อยู่บริ ษัท : ___________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ : _______________________________________________ โทรสาร : _____________________________________________
ลงชื่อ : _________________________________________________ วันที่ : ________________________________________________
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โปรดส่ งแบบฟอร์ มนีท้ ่ ี
เคาน์ เตอร์ หน้ าอาคาร 102
ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค
***(นาส่ งหน้ างาน)***

แบบฟอร์ ม กรณีพเิ ศษ 3
การนาสินค้ า เข้ า - ออก ก่ อนเวลา

กาหนดส่ ง : 3 – 6 กันยายน 2563

กรณีที่มีความจาเป็ นต้ องขนถ่ายสินค้ า เข้ า - ออก นอกเหนือจากเวลาที่ได้ รับอนุญาต ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ มนี ้ เพื่อ แจ้ งความประสงค์
ที่เคาน์เตอร์ บริ การผู้แสดงสินค้ า เพื่อขออนุญาตนาสินค้ า เข้ า - ออก (ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง) โดยท่านจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ
กฎระเบียบของงานอย่างเคร่ งครัด ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ระงับการอนุญาตที่ได้ อนุมัติไปแล้ ว หากพบว่ าท่ านไม่ ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและกฏระเบียบโดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง
ขัน้ ตอนการขออนุญาต
1. นาส่งแบบฟอร์ มแจ้ งความประสงค์ที่กรอกเรี ยบร้ อยแล้ ว ที่เคาน์เตอร์ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง
2. รอผลพิจารณาอนุญาต
3. กรณีที่ได้ รับอนุญาตแล้ ว ให้ นาเอกสารฉบับนี ้ไปยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ณ ประตูที่ นาสินค้ า เข้ า-ออก
เงื่อนไขในการนาสินค้ า เข้ า-ออก ก่ อนเวลา
1. ไม่อนุญาตให้ ใช้ รถเข็นทุกกรณี
2. ไม่เปิ ดประตูม้วนบานใหญ่ทกุ กรณี
3. อนุญาตเฉพาะสินค้ าที่หิ ้วได้ เท่านัน้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตสินค้ าชิ ้นใหญ่ที่ต้องใช้ คนแบกมากกว่า 1 คน ในชิ ้นนันๆ
้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้เข้ าร่ วมชมงาน

รายละเอียดผู้ขออนุญาต
ชื่อบริ ษัท(ผู้แสดงสินค้ า)____________________________________________ หมายเลขคูหา ____________________________
ชื่อบริ ษัท(กรณีเป็ นผู้รับเหมาก่อสร้ าง/ตัวแทน โปรดระบุ) __________________________________________________________
ชื่อ-สกุล _____________________________ ตาแหน่ง __________________________เบอร์ ติดต่อ ________________________
มีความประสงค์ขอนาสินค้ า เข้ า - ออก เวลา ______________ วันที่ _____กันยายน 2563
สินค้ าที่นาเข้ า-ออก มีจานวนรวม ___________________ กล่อง / ลัง / ชิ ้น (โปรดระบุรายละเอียดด้ านล่าง)
1. _____________________

3. _____________________

5. _____________________

2. _____________________

4. _____________________

6. _____________________

ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและยินดีปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
ลงนาม

(

)
ผู้ขออนุญาต
_______กันยายน 2563

ส่ วนของเจ้ าหน้ าที่

อนุญาต โดย _______________________ วันที่ ______กันยายน 2563
ไม่อนุญาต
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ประทับตรา
อนุญาต

โปรดส่ งแบบฟอร์ มนีก้ ลับไปที่
บริษัท เอ๊ กซคอน จำกัด
ติดต่ อ : คุณสิริธร สกุลดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0 2275 5260 ถึง 2, 0 2275 5312 ถึง 3 ต่ อ 215
095 349 7816
โทรสำร : 0 2277 6075, 0 2691 8873
E-mail : tapa-design@xcon.co.th

แบบฟอร์ ม 1
ผู้รับเหมำก่ อสร้ ำงคูหำพืน้ ที่เปล่ ำ
กำหนดส่ ง 27 กรกฎำคม 2563

เฉพำะคูหำพืน้ ที่เปล่ ำ

ผู้แสดงสินค้ าที่ก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาเอง โดยใช้ ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างของท่าน ซึง่ ไม่ใช่บริ ษัทผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการ จะต้ องดาเนินการ ดังนี ้
แจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้รับเหมำ ดังต่ อไปนี ้
ชื่อบริ ษัทผู้แสดงสินค้ า _______________________________________________________ หมายเลขคูหา ______________________________
ขนาดคูหา (กว้ าง x ยาว x สูง) _______เมตร x _______เมตร x _______เมตร
ชื่อบริ ษัทผู้รับเหมา : ________________________________________ ที่อยู่ : _____________________________________________________
โทรศัพท์ : _______________________ โทรสาร : _________________________ E-mail : ____________________________________________
ประเภทของงาน
 ก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหา
 Electricity
 อื่นๆ ระบุ ____________________________
ชื่อผู้ประสานงาน : ____________________________ โทรศัพท์มือถือ _______________________ E-mail : ____________________________
ชื่อหัวหน้ าคนงาน : ___________________________ โทรศัพท์มือถือ________________________ ต้ องการบัตร Contractor จานวน_______ใบ
เริ่ มก่อสร้ าง จาก วันที่ _____________________ เวลา ________________ ถึงวันที่ __________________ เวลา ________________
เริ่ มรื อ้ ถอน จาก วันที่ _____________________ เวลา ________________ ถึงวันที่ __________________ เวลา ________________
บริ ษัทรับเหมาของท่านเคยเข้ าทางานในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 เคย  ไม่เคย
ถ้ าเคยโปรดระบุชื่องานที่เคยทา 1_______________________________________ 2____________________________________________
หมำยเหตุ :
1. ส่ งแบบฟอร์ มนี พ้ ร้ อมแบบก่ อสร้ ำงที่แสดงขนาดและความสูงอย่างชัดเจน กรณีส่งเอกสารไม่ครบถ้ วน ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา
แบบคูหาของท่าน
2. กรณีแบบก่อสร้ างไม่ถกู ต้ องตามเงื่อนไข ต้ องทาการแก้ ไขและส่งแบบเพื่อตรวจสอบอีกครัง้ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไข
3. ผู้แสดงสินค้ ำ/ผู้รับเหมำก่ อสร้ ำง ที่ได้ รับอนุญำตให้ เข้ ำทำกำรก่ อสร้ ำงได้ ต้องมีคุณสมบัตดิ ังนี ้
 แบบก่ อสร้ ำงผ่ ำนกำรอนุมัติแล้ ว
 ยื่นเช็คคำ้ ประกันกำรก่ อสร้ ำงแล้ ว
4. ผู้แสดงสินค้ า/ผู้รับเหมาจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในการก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาอย่างเคร่ งครัด
5. ผู้แสดงสินค้ า/ผู้รับเหมาก่อสร้ าง ได้ รับทราบระเบียบปฏิบตั ใิ นการเข้ าก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาและรื อ้ ถอนคูหาแสดงสินค้ าแล้ ว และยินยอมปฏิบตั ิ
ตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ

ชื่อผู้ประสานงาน :____________________________________________ตาแหน่ง :________________________________________
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
ผู้แสดงสินค้ า (โปรดระบุที่อยูแ่ ละเบอร์ ติดต่อด้ านล่าง)
ที่อยู่ : ______________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ : ____________________________โทรสาร :__________________________E-mail:_______________________________
ลายเซ็นพร้ อมประทับตราบริษัท :_______________________________________ วันที่ ____________________________________
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โปรดนำแบบฟอร์ มนีไ้ ปส่ งที่
บริษัท เอ๊ กซคอน จำกัด
ติดต่ อ : คุณสิริธร สกุลดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0 2275 5260 ถึง 2, 0 2275 5312 ถึง 3 ต่ อ 215
095 349 7816
โทรสำร : 0 2277 6075, 0 2691 8873
E-mail : tapa-design@xcon.co.th
**นำส่ งแบบฟอร์ มนีพ้ ร้ อมเช็คคำ้ ประกันด้ วยตนเอง**

แบบฟอร์ ม 2
เช็คคำ้ ประกันพืน้ ที่
กำหนดส่ ง : 3 – 7 สิงหำคม 2563

เฉพำะคูหำพืน้ ที่เปล่ ำ

กรณีที่ก่อสร้ างคูหาพื ้นที่เปล่า ผู้รับเหมาก่อสร้ าง/ผู้แสดงสินค้ า จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มนี ้โดยละเอียด พร้ อมนา “แคชเชียร์ เช็ค”
ค ้าประกันความเสียหาย สั่งจ่ ำย บริษัท เอ๊ กซคอน จำกัด มาส่งยังบริษัท เอ๊ กซคอน จากัด (ดูแผนทีห่ น้ าถัดไป)
ค่ ำคำ้ ประกันพืน้ ที่ ตำรำงเมตรละ 1,000 บำท (สูงสุดไม่ เกิน 100,000 บำท)
กรณีพนื ้ ที่คหู ำน้ อยกว่ ำ 15 ตร.ม. คิดอัตรำขัน้ ต่ำ 15,000 บำท
ขนำดของคูหำ

จำนวนเงิน

1. ก่อสร้ างคูหาให้ บริษัท________________________________หมายเลขคูหา__________________________
คูหาขนาด___________ ตร.ม. จานวน(เป็ นตัวอักษร)____________________________บาท ต่อ 1 พื ้นที่ (คูหา)
2. ก่อสร้ างคูหาให้ บริษัท_______________________________หมายเลขคูหา___________________________
คูหาขนาด___________ ตร.ม. จานวน(เป็ นตัวอักษร)____________________________บาท ต่อ 1 พื ้นที่ (คูหา)
3. ก่อสร้ างคูหาให้ บริษัท_______________________________หมายเลขคูหา___________________________
คูหาขนาด___________ ตร.ม. จานวน(เป็ นตัวอักษร)____________________________บาท ต่อ 1 พื ้นที่ (คูหา)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (_____________________________________)
หมำยเหตุ
1. กรณีทบี่ ริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเอกสารและแคชเชียร์ เช็คค ้าประกัน ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ เข้ าทาการก่อสร้ างโดยเด็ดขาด
2. บริ ษัทฯ จะคืนแคชเชียร์ เช็คค ้าประกันนี ้ ให้ ภายหลังจากงานจบแล้ ว (ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563) ในกรณีที่ทาการรื อ้ ถอน
และขนย้ ายโครงสร้ างออกจากบริ เวณงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นกับสถานที่จดั แสดงงาน แต่หาก
เกิดความเสียหายในบริ เวณที่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทาของผู้ใดและเกิดจากกรณีใดๆ ผู้แสดงสินค้ า/
ผู้รับเหมารายนัน้ จะต้ องรับผิดชอบและชาระค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมดที
้
่ทางสถานที่จดั งานเรี ยกร้ องความเสียหายมา
ชื่อผู้ประสานงาน :____________________________________________ตาแหน่ง :________________________________________
ชื่อบริ ษัทผู้วางเช็คค ้าประกัน ___________________________________________________________________________________
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง

ผู้แสดงสินค้ า

ที่อยู่ : ______________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ : ____________________________โทรสาร :__________________________E-mail:_______________________________
ลายเซ็นพร้ อมประทับตราบริษัท :_______________________________________ วันที่ ____________________________________
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แผนที่บริษัท เอ๊ กซคอน จำกัด

ติดต่ อ : คุณสิริธร สกุลดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0 2275 5260, 0 2275 5312 ต่ อ 215, 095 349 7816
38

โปรดส่ งแบบฟอร์ มนีท้ ่ ี
เคาน์ เตอร์ หน้ าอาคาร 102
ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค
***(นาส่ งหน้ างาน)***

แบบฟอร์ ม 3
การขอรับ FAIR CATALOGUE
กาหนดส่ ง : 4 - 6 กันยายน 2563

โปรดกรอกแบบฟอร์ มนี ้ และนำมำแสดงในวันที่ทำ่ นหรื อผู้แทนที่ได้ รับมอบหมำยมำติดต่อขอรับ FAIR CATALOGUE
ทังนี
้ ้ ผู้บริ หำรกำรจัดงำนจะมอบให้ เฉพาะผู้ท่ มี ีแบบฟอร์ มนีม้ าแสดงเท่ านัน้ โดยจะมอบให้ จำนวน 1 ชุด
ต่อ 1 บริ ษัทเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถรับเพิ่มได้ อีก
วันและเวลาในการติดต่ อรับ FAIR CATALOGUE
วันที่ 4 - 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา
10.00 - 16.00 น.
ชื่อบริ ษัท(ผู้แสดงสินค้ ำ)____________________________________________ หมำยเลขคูหำ ____________________________
ชื่อ-สกุล ____________________________________________________ ตำแหน่ง _____________________________________
เบอร์ ติดต่อ _____________________________________________
รับ FAIR CATALOGUE ด้ วยตนเอง
มอบหมำยให้ บริ ษัท______________________________เป็ นผู้รับแทน
ชื่อ-สกุล (ผู้รับแทน) ________________________________ ตำแหน่ง _________________________________
เบอร์ ติดต่อ _____________________________________________
ลงนำมและประทับตรำบริ ษัท

(

)
ผู้รับ FAIR CATALOGUE
วันที่ _______กันยำยน 2563
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งำนแสดงสินค้ ำชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยำนยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง 2563 (TAPA 2020)
3 - 6 กันยำยน 2563
ณ อำคำร EH 101 - 102, 107 ศูนย์ นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค
คูหำมำตรฐำน
แบบฟอร์ ม
กำหนดส่ ง : 27 กรกฎำคม 2563
4

1. พรมอัดเรี ยบ
2. ผนังหุ้มพีวซี ีสขี าว
3. ไม้ ป้ายชื่อพร้ อมเลขที่คหู า 1 ชุด
คูหามาตรฐาน ขนาด 9 ตร.ม. ราคา 8,950 บาท
4. แท่นวางสินค้ า 2 ระดับ 1 ตัว
(รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%VAT แล้ ว)
5. ตู้เก็บของ จานวน 1 ตู้ (SYX008)
การสั่งจองหลังวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 จะมีค่าบริการเพิ่ม 10% หรื อ 30%
6. โต๊ ะสี่เหลี่ยม จานวน 1 ตัว ขนาด 740 x 740 x 750 มม. (TAX009)
7. เก้ าอี ้สีเทา จานวน 3 ตัว (CHX001)
หมายเหตุ : ห้ ามเจาะรู , ยิงลวดเย็บกระดาษ หรื อทาการใดที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย ต่อผนัง หรื อส่วนอื่นของคูหา
8. ถังขยะ จานวน 1 ใบ
หากฝ่ าฝื นทางบริษัทฯ จะเก็บค่าเสียหาย ในอัตราผนังแผ่นละ 1,000 บาท
9. ไฟสปอตไลท์ LED 12 วัตต์ มาตรฐาน จานวน 3 ดวง
10. ปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ จานวน 1 จุด (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)
การสั่งจองบริ การจะสมบูรณ์ เมื่อมีชาระเงินเต็มจานวนภายในเวลาที่กาหนด โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่ อไปนี ้
ชื่อบัญชี
: บริ ษัท เอ๊ กซคอน จำกัด
เลขที่บญ
ั ชี
: 055-0-60062-1 (บัญชีออมทรั พย์)
ธนาคาร/สาขา
: ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) / สำขำรั ชดำ - ห้ วยขวำง
เลขที่ผ้ เู สียภาษี
: 0105527038966
หมายเหตุ :
1. รายการที่กาหนดไว้ ข้างบนนี ้จะจัดให้ ผ้ อู อกงานแสดงสินค้ าในรูปแบบของการบริ การ
2. หากชาระเงินหลังเวลาที่กาหนดในใบเสนอราคา จะมีคา่ ปรับ 10% ของราคารวมที่แสดงในใบเสนอราคา
3. ระหว่ างวันที่ 28 ก.ค. ถึง วันที่ 21 ส.ค. 2563 การสั่งจองจะมีค่าบริ การเพิ่มเติม 10% และจะคิดค่ าใช้ จ่ายร้ อยละ 50 หากมีการยกเลิกการสัง่ ภายในเวลาดังกล่าว
4. ระหว่ างวันที่ 22 ส.ค. ถึง วันที่ 6 ก.ย. 2563 การสั่งจองจะมีค่าบริ การเพิ่มเติม 30% และจะไม่ สามาถคืนเงินได้ หากมียกเลิกการสัง่ ภายในเวลาดังกล่าว
5. การสัง่ เพิ่มเติมหน้ าหน่วยงาน กรุณาชาระเป็ นเงินสด
6. ผู้แสดงสินค้ าควรจะตรวจสอบจานวนและคุณภาพของคูหา/อุปกรณ์ตกแต่ง/เฟอร์ นิเจอร์ /อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ เรี ยบร้ อยก่อนรับมอบ และหากพบข้ อบกพร่องหรื อชารุดโปรดแจ้ ง
ให้ พนักงานทราบในทันที เพื่อแก้ ไข/เปลี่ยนแปลง มิฉะนั ้น จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในสินค้ านันแล้
้ ว และขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกร้ องเงินคืนทุกกรณี
7. การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้ องแจ้ งภายใน วันที่ 21 สิงหาคม 2563 มิฉะนันผู
้ ้ แสดงสินค้ าต้ องติดต่อด้ วยตนเองซึ่งอาจมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขอย้ ายตาแหน่งหน้ างาน
8. โครงสร้ างคูหาและชั ้นวางของติดผนัง สามารถรับน ้าหนักได้ ไม่เกิน 5 กิโลกรัม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้
9. ผนังระหว่างคูหา 2 คูหาขึ ้นไป ที่อยู่ภายใต้ การจองจากผู้แสดงสินค้ าเดียวกัน และผนังด้ านที่ติดทางเดินของคูหาที่อยู่หวั มุม จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการขอนากลับมาใช้ หรื อขอเปลี่ยนเป็ นสินค้ าประเภทอื่น

ฟอร์ มตอบรั บ
กรุ ณากรอกชื่อบริ ษัท ที่ท่านต้ องการติดบนไม้ ป้ายชื่อ เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบพิมพ์ ใหญ่ (ใช้ ช่ อื บริ ษัทที่ท่านเซ็นต์ สัญญากับทางผู้จัดงานเท่ านัน้ )
กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณภูมินันท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นันท์ คเนศวรรักษ์

ชื่อบริ ษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่ :

บริ ษัท เอ๊ กซคอน จากัด

ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :

92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต

โทร :

เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ :

จานวน
แฟ๊กซ์ :

หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ต่อ 202 / 204
แฟ๊กซ์ : +66(0)-2277-6075
E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

สาขาใหญ่
ลำยมือชื่อ และวันที่ :

40

หมายเลขสาขาย่ อย

คูหำ

กฎระเบียบ
การใช้คูหามาตรฐาน บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์ และโครงสร้างคูหา
• ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานสามารถแจ้งยกเลิกเฟอร์นิเจอร์ในแพ็คเกจคูหามาตรฐานได้ แต่ไม่สามารถเปลีย่ น ขอคืนเงิน หรือขอเป็ น
ส่วนลด ทัง้ นี ้ เมือ่ แจ้งยกเลิกแล้วไม่สามารถขอนากลับมาใช้ใหม่
• หากต้องการย้ายตาแหน่งอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ รบกวนแจ้งล่วงหน้า ภายในวันที่ 21 ส.ค. 2563 โดยส่งถึงอีเมล์เจ้าหน้าที่
ทีร่ ะบุอยูใ่ นแบบฟอร์มสั่งจองคูหามาตรฐาน การแจ้งย้ายตาแหน่งอุปกรณ์หน้างาน หลังจากทีไ่ ด้ทาการติดตัง้ แล้ว อาจจะมี
ค่าบริการย้ายอุปกรณ์ละ 350 บาท(รวม 7%VAT) ต่อการย้าย 1 ครัง้ ซึ่งยังไม่รวมค่าย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
• บริษัทฯ จะจัดเตรียมกุญแจ 1 ชุด ต่อเฟอร์นิเจอร์ทสี่ ามารถล็อคได้ 1 ชิน้ หากเกิดการสูญหาย ท่านผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานจะต้อง
รับผิดชอบการปรับ 300 บาท(รวม 7%VAT)ต่อกุญแจ 1 ชุด
• การสั่งจองจะสมบูรณ์ เมือ่ ทางบริษัทฯ ได้รับการชาระเงินเต็มจานวน ภายในวันทีท่ รี่ ะบุในใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ เท่านั้น
• กรุณาตรวจสอบคุณภาพของคูหาและเฟอร์นิเจอร์ ทีท่ างบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ก่อนใช้งาน หากพบความเสียหายหรือสูญหาย
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการเพือ่ ทาการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง มิฉะนัน้ ทางผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานจะต้องรับผิดชอบต่อค่า
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
• ห้ามพ่นสี ทาสี เขียน ยิงซิลิโคนลง ใช้ใบมีด สว่านเจาะ ตอกตะปู เจาะรู ตรึงหมุด ยิงลวดเย็บกระดาษ หรือทาให้เกิดความ
เสียหายใดๆ ลงบนผนัง เสาโครงสร้างบูธ ตูโ้ ชว์ เฟอร์นิเจอร์ และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ของคูหา หากต้องการติดสินค้าจัดแสดง
หรือป้ายใดๆ กรุณาติดต่อ จนท. ฝ่ ายปฏิบตั ิการ หากมีการฝ่ าฝื น ผูเ้ ข้าร่วมงานแสดงสินค้าต้องชาระค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในอัตรา
1,000 บาท ต่อความเสียหาย 1 จุด
• ท่านสามารถติดเทปกาวหรือกราฟฟิ คตกแต่งชนิดลอกออกได้โดยไม่ทงิ้ คราบ หรือไม่ก่อให้เกิดการลอกของสีหรือวัสดุหมุ้ ผิว
ลงบนเฟอร์นิเจอร์ได้ แต่ตอ้ งทาการรือ้ ถอนออกทัง้ หมดหลังจากงานจบด้วยตัวท่านเอง โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อ
เฟอร์นิเจอร์นนั้ ๆ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานต้องชาระค่าเสียหายในอัตรา 1,000 บาท ต่อความเสีย 1 จุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รือ้ ถอนโดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในกรณีทที่ ่านทิง้ กราฟฟิ คหรือส่วนตกแต่งไว้ โดยไม่แจ้งเก็บไว้ล่วงหน้ากับ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการทีเ่ กี่ยวข้อง ของบริษัท เอ๊กซคอน จากัด
• ห้ามมิให้ทา่ นนาเฟอร์นิเจอร์จากคูหาของผูอ้ นื่ มาใช้ในคูหาของตนเอง หากตรวจสอบและพบว่าท่านนามาใช้โดยไม่ได้เช่า หรือ
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ หรือบริษัทฯ ทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้เช่า ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าปรับเป็ นจานวน 5 เท่า ของราคา
เฟอร์นิเจอร์ทใ่ี ห้เช่าหน้างาน
• ทางบริษัทฯ ให้บริการเช่าคูหาและเฟอร์นิเจอร์เท่านัน้ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานต้องทาความสะอาดภายในคูหาระหว่างวันด้วยตนเอง
หรือสั่งจองบริการทาความสะอาดเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมแม่บา้ นเก็บขยะทีผ่ เู้ ข้าร่วมแสดงงานนามาวางไว้ทหี่ น้าคูหา
หลังจากงานจบในแต่ละวันเท่านั้น
• เพือ่ ความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สินของท่าน กรุ ณาไม่พิง ไม่วางส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือสิง่ ของทีม่ นี า้ หนักมาก
ลงบนส่วนทีเ่ ป็ นกระจกของเฟอร์นิเจอร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
• โครงสร้างคูหาและชัน้ วางของติดผนัง สามารถรับนา้ หนักได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม ต่อผนัง 1 แผ่นหรือคาน 3 ม. 1 เส้น บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ หากพบว่าเกิดจากผูเ้ ข้าร่วมงานแสดงสินค้าฝ่ าฝื นกฎ
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งำนแสดงสินค้ ำชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยำนยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง 2563 (TAPA 2020)
3 - 6 กันยำยน 2563
ณ อำคำร EH 101 - 102, 107 ศูนย์ นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค

รหัส

SYX008
STX017
STX018
SYX025
SYX011
SYX015
SYX006
SYX001
SYX002
TAX001
TAX010
TAX002
TAX009
TAX004
CHX001
ACX019
ACX020
ACX012
ACX013

รำยกำรเฟอร์ นิเจอร์

ตู้เก็บของ
ชั ้นวางของ (ชั ้นตรง)
ชั ้นวางของ (ชั ้นเอียง)
แท่นวางทีวี และวีดิโอ
ตู้โชว์สงู ใหญ่ (รวมไฟฮาโลเจน 2 ดวง)
ตู้โชว์สงู ผอม (รวมไฟฮาโลเจน 1 ดวง)
ตู้โชว์เตี ้ย
กล่องวางสินค้ า ( A )
กล่องวางสินค้ า ( B )
โต๊ ะประชาสัมพันธ์
โต๊ ะวางของ
โต๊ ะสี่เหลี่ยม
โต๊ ะสี่เหลี่ยมซีสเต็มประกอบ
โต๊ ะกลม
เก้ าอี ้ไฟเบอร์สีเทา
ตู้เย็น 3.9 คิว (ไม่รวมปลัก๊ 24 ซม.)
ตู้เย็น 5.9 คิว (ไม่รวมปลัก๊ 24 ซม.)
ตู้กดน ้า
น ้าถัง 18.9 ลิตร (คืนถัง)

บริ กำรเฟอร์ นิเจอร์ เพิ่มเติม

แบบฟอร์ ม

กำหนดส่ ง : 27 กรกฎำคม 2563

5.1

ขนำด

จองและชำระเงิน
ภำยในวันที่
27 ก.ค.
(บำท)

จองและชำระเงิน
ระหว่ ำงวันที่

จองและชำระเงิน
ระหว่ ำงวันที่

28 ก.ค. - 21 ส.ค.

22 ส.ค. - 6 ก.ย.

(บำท)

(บำท)

1,136
333
333
946
8,550
5,950
2,365
850
1,231
667
667
629
629
629
607
3,700
3,700
3,500
467

1,250
366
366
1,040
9,406
6,546
2,602
936
1,354
734
734
692
692
692
668
4,070
4,070
3,850
514

1,477
433
433
1,230
3,075
1,106
1,600
833
833
818
818
818
790
4,810
4,810
4,550
607

530x965x800 mm.
300x1000 mm.
300x1000 mm.
600x600x1200 mm.
530x1000x2200 mm.
530x530x2200 mm.
530x965x1000 mm.
530x530x600 mm.
530x530x1000 mm.
500x965x750 mm.
600x1200x750 mm.
700x700x750 mm.
740x740x750 mm.
750x750 mm.
470x500x440/770mm.
470 x 470 x 760 mm.
520 x 530 x 1030 mm.
350x330x1000 mm.
250x500 mm.

จำนวน

จำนวนเงิน
(บำท)

รวมจำนวนเงิน
ภำษีมลู ค่ ำเพิ่ม 7%
รวมจำนวนเงินทัง้ สิน้
หมำยเหตุ :
1. รายการทีก่ าหนดไว้ ข้างบนนี ้จะจัดให้ ผ้ อู อกงานแสดงสินค้ าในรูปแบบของการบริการ
2. หากชาระเงินหลังเวลาทีก่ าหนดในใบเสนอราคา การสัง่ จองจะถูกยกเลิกทันที ซึ่งการสัง่ จองใหม่อาจส่งผลให้ ราคามีการเปลี่ยนแปลง
3. หากสัง่ จองช้ ากว่ากาหนดอาจไม่สามารถให้ บริการได้
4. ถ้ ายกเลิกรายการหลังวันที่ 21 สิงหำคม 2563 คิดค่ ำใช้ จ่ำยร้ อยละ 50 และไม่ สำมำรถคืนเงินได้ ถ้ำยกเลิกในระหว่ ำงวันก่ อสร้ ำง และวันแสดงงำน
5. การสัง่ จองบริการต้ องยืนยันพร้ อมการชาระเงินเต็มจานวน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบัญชี
: บริษัท เอ๊ กซคอน จำกัด
เลขที่บญ
ั ชี
: 055-0-60062-1 (บัญชีออมทรัพย์ )
ธนำคำร/สำขำ
: ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) / สำขำรัชดำ - ห้ วยขวำง
เลขที่ผ้ เู สียภำษี
: 0105527038966
6. การสัง่ เพิม่ เติมหน้ าหน่วยงาน กรุณาชาระเป็ นเงินสด

กรุ ณำกรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณภูมินนั ท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นนั ท์ คเนศวรรักษ์
บริ ษัท เอ๊ กซคอน จำกัด
92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุ งเทพฯ 10400

ชื่อบริษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที:่
จานวน
ชื่อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ :
โทร:
แฟ๊ กซ์ :
อีเมล์ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ต่อ 202 / 204
แฟ๊กซ์ : +66(0)-2277-6075
E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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หมายเลขสาขาย่อย

คูหา

งำนแสดงสินค้ ำชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยำนยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง 2563 (TAPA 2020)
3 - 6 กันยำยน 2563
ณ อำคำร EH 101 - 102, 107 ศูนย์ นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค

รหัส

รำยกำรเฟอร์ นิเจอร์

TAU002 โต๊ ะกาแฟทรงวงรี
TAU007 โต๊ ะกลม top กระจกใส
TAU015 โต๊ ะกลม top กระจกใส
TAU071 โต๊ ะกลม top สีขาว
CHU001 เก้ าอี ้เบาะหนังสีดา
CHU069 เก้ าอี ้เบาะหนังสีขาว
CHU004 เก้ าอี ้สานักงานเบาะหนังสีดา
CHU008 เก้ าอี ้เบาะหนังสีดา พนักพิงลายไม้
CHU077 เก้ าอี ้เบาะหนังสีขาว พนักพิงลายไม้
CHU011 เก้ าอี ้ไม้ สบี ีช
CHU014 เก้ าอี ้เบาะหนังสีดา มีท้าวแขน
CHU019 เก้ าอี ้สานักงานเบาะหนังสีดา ท้ าวแขน
SOU006 โซฟา 1 ที่นั่ง เบาะหนังสีดา
SOU007 โซฟากล่อง เบาะหนังสีขาว
CHU081 เก้ าอี ้บาร์ สตูลไม้ ดดั สีขาว
CHU015 เก้ าอี ้บาร์ สตูลไฟเบอร์ สขี าว ปรับระดับได้
ACU017 แท่นวางโบร์ ชวั ร์ อคริ ลกิ

บริ กำรเฟอร์ นิเจอร์ เพิ่มเติมพิเศษ

แบบฟอร์ ม

กำหนดส่ ง : 27 กรกฎำคม 2563

5.2

ขนำด

จองและชำระเงิน
ภำยในวันที่
27 ก.ค.
(บำท)

จองและชำระเงิน
ระหว่ ำงวันที่

จองและชำระเงิน
ระหว่ ำงวันที่

28 ก.ค. - 21 ส.ค.

22 ส.ค. - 6 ก.ย.

(บำท)

(บำท)

975
1,695

1,072
1,864
1,320
1,100
617
617
617
607
607
936
936
936
1,210
1,512
1,451
936
1,486

1,267
2,204
1,560
1,300
729
729
729
717
717
1,106
1,106
1,106
1,430
1,787
1,716
1,106
1,756

650x1050x430 mm.
700x720 mm.
600x560 mm.
600x1100 mm.
540x580x730 mm.
540x580x730 mm.
450x500x850 mm.
530x550x720mm.
530x550x720 mm.
470x500x850 mm.
550x550x870 mm.
580x490x1000 mm.
530x750x770 mm.
600x770x690 mm.
360x400x670/770 mm.
450x380x670/870 mm.
250x370x1500mm.

1,200
1,000
561
561
561
551
551
850
850
850
1,100
1,375
1,320
850
1,350

จำนวน

จำนวนเงิน
(บำท)

รวมจำนวนเงิน
ภำษีมลู ค่ ำเพิ่ม 7%
รวมจำนวนเงินทัง้ สิน้
หมำยเหตุ :
1. รายการทีก่ าหนดไว้ ข้างบนนี ้จะจัดให้ ผ้ อู อกงานแสดงสินค้ าในรูปแบบของการบริ การ
2. หากชาระเงินหลังเวลาทีก่ าหนดในใบเสนอราคา การสัง่ จองจะถูกยกเลิกทันที ซึง่ การสัง่ จองใหม่อาจส่งผลให้ ราคามีการเปลีย่ นแปลง
3. หากสัง่ จองช้ ากว่ากาหนดอาจไม่สามารถให้ บริการได้
4. ถ้ ายกเลิกรายการหลังวันที่ 21 สิงหำคม 2563 คิดค่ ำใช้ จ่ำยร้ อยละ 50 และไม่ สำมำรถคืนเงินได้ ถ้ำยกเลิกในระหว่ ำงวันก่ อสร้ ำง และวันแสดงงำน
5. การสัง่ จองบริการต้ องยืนยันพร้ อมการชาระเงินเต็มจานวน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบัญชี
: บริษัท เอ๊ กซคอน จำกัด
เลขที่บัญชี
: 055-0-60062-1 (บัญชีออมทรัพย์ )
ธนำคำร/สำขำ
: ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) / สำขำรัชดำ - ห้ วยขวำง
เลขที่ผ้ เู สียภำษี
: 0105527038966
6. การสัง่ เพิ่มเติมหน้ าหน่วยงาน กรุณาชาระเป็ นเงินสด

กรุ ณำกรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณภูมินันท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นันท์ คเนศวรรักษ์
บริ ษัท เอ๊ กซคอน จำกัด
92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ชื่อบริษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที:่
จานวน
ชื่อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ :
โทร:
แฟ๊ กซ์ :
อีเมล์ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ต่อ 202 / 204
แฟ๊กซ์ : +66(0)-2277-6075
E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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หมายเลขสาขาย่อย

คูหา

งำนแสดงสินค้ ำชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยำนยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง 2563 (TAPA 2020)
3 - 6 กันยำยน 2563
ณ อำคำร EH 101 - 102, 107 ศูนย์ นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค
บริ กำรโครงสร้ ำงและอื่นๆ

แบบฟอร์ ม

กำหนดส่ ง : 27 กรกฎำคม 2563

6

จองและชำระเงิน
รายการเฟอร์ นิเจอร์

รหัส

ขนาด

จองและชำระเงิน จองและชำระเงิน

ภำยในวันที่

ระหว่ ำงวันที่

ระหว่ ำงวันที่

27 ก.ค.
(บำท)

28 ก.ค. - 21 ส.ค.

22 ส.ค. - 6 ก.ย.

(บำท)

(บำท)

STX003 ไม้ อดั รองพื ้นหนา 19 มม.

1 ตร.ม.

308

340

402

STX005 พรมอัดปูพื ้น

1 ตร.ม.

248

273

322

STX006 ค่าเปลี่ยนสีพรมอัด

1 ตร.ม.

94

103

121

STX013 ผนังไม้ อดั หุ้มพีวซี ีสขี าว

1000x2500 มม.

771

847

1,002

STX014 ค่าเปลี่ยนสีผนัง

1000x2500 มม.

596

655

-

STX021 ประตูยืด

1000x2000 มม.

2,206

2,427

2,868

ยาว 1 ม.

94

103

121

STX012 บีมสาหรับแขวนไฟ

จานวน

จานวนเงิน
(บาท)

รวมจำนวนเงิน
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7%
รวมจำนวนเงินทัง้ สิน้
หมำยเหตุ :
1. รายการที่กาหนดไว้ ข้างบนนี ้จะจัดให้ ผ้ อู อกงานแสดงสินค้ าในรูปแบบของการบริ การ
2. หากชาระเงินหลังเวลาที่กาหนดในใบเสนอราคา การสัง่ จองจะถูกยกเลิกทันที ซึ่งการสัง่ จองใหม่อาจส่งผลให้ ราคามีการเปลี่ยนแปลง
3. หากสัง่ จองช้ ากว่ากาหนดอาจไม่สามารถให้ บริ การได้
4. ถ้ ายกเลิกรายการหลังวันที่ 21 สิงหำคม 2563 คิดค่ ำใช้ จ่ำยร้ อยละ 50 และไม่ สำมำรถคืนเงินได้ ถ้ำยกเลิกในระหว่ ำงวันก่ อสร้ ำง และวันแสดงงำน
5. การสัง่ จองบริ การต้ องยืนยันพร้ อมการชาระเงินเต็มจานวน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบัญชี

: บริ ษัท เอ๊ กซคอน จำกัด

เลขที่บญ
ั ชี

: 055-0-60062-1 (บัญชีออมทรั พย์ )

ธนำคำร/สำขำ

: ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) / สำขำรั ชดำ - ห้ วยขวำง

เลขที่ผ้ เู สียภำษี

: 0105527038966

6. การสัง่ เพิ่มเติมหน้ าหน่วยงาน กรุณาชาระเป็ นเงินสด

กรุ ณำกรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณภูมินนั ท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นนั ท์ คเนศวรรักษ์
บริ ษัท เอ๊ กซคอน จำกัด
92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ชื่อบริ ษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที:่

จานวน

ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:

แฟ๊ กซ์ :

อีเมล์ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของผู้ออกแสดงงาน

โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ต่อ 202 / 204
แฟ๊กซ์ : +66(0)-2277-6075
E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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หมายเลขสาขาย่อย

คูหา

SYX008

530x965x800 mm.

SYX015

530x530x2200 mm.

TAX010

600x1200x750 mm.

ACX019 (3.9Q)

500(W)X550(D)X780 (H)

STX003

19mm. Thick (Sq.m.)

STX017

300x1000 mm.

SYX006

530x965x1000 mm.

TAX002

700x700x750 mm.

ACX020 (5.9Q)

550X570(D)X1250 (H)

STX005

per Sq.m.

STX018

SYX025

300x1000 mm.

SYX001

530x530x600 mm.

TAX009

740x740x750 mm.

ACX012

350(W)X330(D)X100 (H)

STX013

600x600x1200 mm.

SYX002

530x530x1000 mm.

TAX004

750x750 mm.H.

ACX013

250x500 mm.H.

STX021

1000x2500 mm.H.
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1000x2000 mm.H.

SYX011

530x1000x2200mm.

TAX001

500x965x750 mm.

CHX001

470x500x440/770 mm

TAU002

650x1050x430 mm.

CHU069

540x580x440/730mm.

CHU014

550x550x450/870 mm.

CHU015

450x380x680/870mm

TAU007

700x720 mm.

CHU004

450x500x440/850 mm.

CHU019

580x490xx1000 mm.

TAU071

TAU015

600x560 mm.

CHU008

600x1100 mm.

CHU077

530x550x470/720 mm.

SOU006

530x550x470/720 mm.

SOU007

530x750x770 mm.

ACU017

250x370x1500 mm.
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600x770x690 mm.

CHU001

540x580x440/730 mm.

CHU011

470x500x470/850mm.

CHU081

360x400x770 mm.

งานแสดงสินค้ าชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยานยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง 2563 (TAPA 2020)
3 - 6 กันยายน 2563
ณ อาคาร EH 101 - 102, 107 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค
แบบฟอร์ ม
บริ การไฟฟ้าสาหรั บการก่ อสร้ างและรื อ้ ถอน
กาหนดส่ ง : 27 กรกฎาคม 2563
7.1
ไฟฟ้าสาหรั บการก่ อสร้ าง และรื อ้ ถอน
ลาดับ

รายการ

(กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
ราคา/ วัน**

ตรงช่ องว่ าง)

วันที่ใช้ งาน
เปิ ดใช้ งานตัง้ แต่ เวลา 08.00น. - 24.00 น.

จานวน

1 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
1,145
1 ก.ย.
2 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
2,950
1 ก.ย.
3 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
2,500
1 ก.ย.
4 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
3,950
1 ก.ย.
**ทางบริ ษัทฯ จะปล่อยกระแสไฟให้ เวลา 8.00 น. - 24.00 น.ตามวันที่ทางผู้สงั่ จองระบุไว้ ในแบบฟอร์ ม
สาหรับกรณีที่ท่านต้ องการกระแสไฟฟ้าหลังเวลา 24.00 นาฬิกา บริ ษัท ฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มอีก 100% (หนึ่งเท่า)**

2 ก.ย.
2 ก.ย.
2 ก.ย.
2 ก.ย.

จานวนเงิน
บาท

5 ก.ย.
5 ก.ย.
5 ก.ย.
5 ก.ย.

6 ก.ย.
6 ก.ย.
6 ก.ย.
6 ก.ย.
รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้

การสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มีการชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาที่กาหนดในแบบฟอร์ มสั่งจอง โดยโอนเงินเข้ าบัญชี:
ชื่อบัญชี : บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซิบชิ ่ นั แอนด์ อิเล็คทริ ค จากัด
ประเภทบัญชี : ออมทรั พย์
ธนาคาร : กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ 2
เลขที่บญ
ั ชี : 024-1-21122-3
SWIFT CODE : KASITHBK
* ค่ าธรรมเนียมในการโอนเงินต่ างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้ าต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมนัน้ ๆ
*ข้ อควรระวัง * ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างที่มีความประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้า กรุณาสัง่ จองขนาดเมนไฟฟ้าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผื่อ
ค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้ อย 20% ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการใช้ กระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั
หมายเหตุ : - ชาระเงินหน้ างานโปรดชาระเป็ นเงินสดเท่านั ้น
- ทางบริ ษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
- ทางบริ ษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่ วงวันที่ 28 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2563
- ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินหากยกเลิกในช่ วงวันที่ 22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563
- หากท่านต้ องการไฟฟ้าก่อสร้ างและไฟฟ้ารื อ้ ถอนให้ สงั่ จองพร้ อมชาระเงินเต็ม 100% ภายในระยะเวลาที่กาหนดในใบแจ้ งหนี ้
- กรณียกเลิกการสัง่ จองบริ การไฟฟ้าก่อสร้ างและรื อ้ ถอนในวันก่อสร้ าง วันจัดแสดงและวันรื อ้ ถอน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
- ไฟมาตราฐานที่ให้ ใช้ คือ 220V. + ร้ อยละ 10 เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่านจึงควรมีอปุ กรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่
- ระยะการติดตังสายเบรกเกอร์
้
ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ตอ่ เพิ่มเติมคิดในอัตราเมตรละ 214 บาท
- หากมีการขอย้ ายตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ ไปคิดค่าบริ การ 214 บาท/จุด และค่าบริ การขอย้ ายตาแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้ น หากเป็ นแบรกเกอร์ ขนาด 60A. 380V. 3P. ขึน้ ไป
คิดค่าบริ การย้ ายตาแหน่ง 2,140 บาท/เส้ น
- เบรกเกอร์ ไม่มีปลัก๊ พ่วง หากต้ องการปลัก๊ พ่วง จะมีคา่ บริ การต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ ขนาด 15A220V1P เท่านัน้
- ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ จะทาการปรับ 20 เท่า
ของรายการสัง่ จองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณพัชริ นทร์ สอาดเอี่ยม
บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซิบิช่ ัน แอนด์ อิเล็คทริ ค จากัด
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคาพร้ อย
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
ฝ่ ายบัญชี : คุณ วัชริ นทร์ ต่อ 202
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525
E-mail : tapamee.ex@gmail.com

ชื่อบริ ษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:
อีเมล์ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
สาขาใหญ่
หมายเลขสาขาย่ อย
ที่อยู่ :
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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คูหามาตรฐาน
แฟ๊กซ์ :

พืน้ ที่เปล่ า

งงำนแสดงสินค้ ำชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยำนยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง 2563 (TAPA 2020)
3 - 6 กันยำยน 2563
ณ อำคำร EH 101 - 102, 107 ศูนย์ นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค
บริกำรระบบกระแสไฟฟ้ำอุปกรณ์
แบบฟอร์ ม
กำหนดส่ ง : 27 กรกฎำคม 2563
7.2
Section A: เบรกเกอร์ ตัดไฟสำหรับสินค้ ำจัดแสดง (ไม่ ใช่ สำหรับหลอดไฟให้ แสงสว่ ำง) รวมค่ ำใช้ ไฟฟ้ำ
รำคำพิเศษ

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

บริกำร / รำยกำร
เต้ าเสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz. (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)
เต้ าเสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz.24 ชัว่ โมง (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)
15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)
15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)
30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)
30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)
60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)
100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)

รำคำมำตรฐำน

รำคำในวันงำน

จองและชำระเงิน
ภำยในวันที่
27 ก.ค. 63

จองพร้ อมชำระเงิน
ระหว่ ำงวันที่
28 ก.ค.-21 ส.ค. 63

จองพร้ อมชำระเงิน
ระหว่ ำงวันที่
22 ส.ค.-6 ก.ย. 63

(บำท)
980
1,960
3,360
10,080
6,720
15,820
31,650
48,500

(บำท)
1,080
2,160
3,695
11,090
7,390
17,400
34,800
53,350

(บำท)
1,400
2,810
4,800
14,400
9,610
22,620
45,240
69,350

จำนวน

จำนวนเงิน

รวมจำนวนเงิน
ภำษีมลู ค่ ำเพิ่ม 7%
รวมจำนวนเงินทัง้ สิน้
กำรสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มกี ำรชำระเงินเต็มจำนวนภำยในระยะเวลำที่กำหนดในแบบฟอร์ มสั่งจอง โดยโอนเงินเข้ ำบัญชี:
ชื่อบัญชี : บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซิบิช่ ัน แอนด์ อิเล็คทริ ค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรั พย์
ธนำคำร : กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำซีคอนสแควร์ 2
เลขที่บัญชี : 024-1-21122-3
SWIFT CODE : KASITHBK
* ค่ ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินต่ ำงๆ ทำงผู้ร่วมแสดงสินค้ ำต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ ำธรรมเนียมนัน้ ๆ
*ข้ อควรระวัง * ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างที่มีความประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้า กรุณาสัง่ จองขนาดเมนไฟฟ้าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผื่อค่าความปลอดภัย
(Safety Factor) อย่างน้ อย 20% ทั ้งนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการใช้ กระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั
หมำยเหตุ :
- ชาระเงินหน้ างานโปรดชาระเป็ นเงินสดเท่านั ้น
- ทางบริ ษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
- ทางบริ ษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่ วงวันที่ 28 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2563
- ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินหากยกเลิกในช่ วงวันที่ 22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563
- เต้ าเสียบไฟ 1 จุด ใช้ สาหรับสินค้ าจัดแสดงเพียง 1 ชิ ้นในแต่ละครัง้ ไม่อนุญาตให้ มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ ไฟเกิน
- ไฟมาตราฐานที่ให้ ใช้ คือ 220V. + ร้ อยละ 10 เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่านจึงควรมีอปุ กรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้ กระแสไฟฟ้าผิดประเภท ทางบริษัทจะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 20 เท่าของรายการสัง่ จองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน
- การเดินสายภายในระบบ ต้ องใช้ สายไฟให้ ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้ องเดินระบบสายกราวน์ทกุ จุด
- การเชื่อมต่อสายเข้ าเบรกเกอร์ ให้ ตอ่ เชื่อมด้ วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั ้น ห้ ามใช้ สายเปลือยต่อเข้ าเบรกเกอร์ โดยตรง
- สาหรับการขอใช้ บริการ 24 ชัว่ โมงจะมีการคิดราคาเพิ่มเป็ น 2 เท่าจากราคาข้ างต้ น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจานวน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะถือว่ามิได้ ขอใช้ บริ การ 24 ชัง่ โมง
- เบรกเกอร์ ไม่มีปลัก๊ พ่วง หากต้ องการปลัก๊ พ่วง จะมีคา่ บริการต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ ขนาด 15A. 220V. 1P. เท่านัน้
- หากมีการขอย้ ายตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ ไปคิดค่าบริการ 214 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ ายตาแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้ น หากเป็ นเบรกเกอร์ ขนาด 60A. 380V. 3P. ขึ ้นไป คิดค่าบริ การ
ย้ ายตาแหน่ง 2,140 บาท/เส้ น
- หากมีการติดตั ้งสายเบรกเกอร์ ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ตอ่ หรื อเพิ่มเติมคิดในอัตราเมตรละ 214 บาท
- การติดตั ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทางผู้ออกงานแสดงสินค้ านามาติดตั ้งเอง หากเกิดอัตรายต่อชีวติ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทางผู้ติดตังต้
้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น
- รายการข้ างต้ นใช้ สาหรับวันจัดแสดงสินค้ าเท่านั ้น ดังนั ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้ างวันสุดท้ าย

กรุ ณำกรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณพัชรินทร์ สอาดเอี่ยม
บริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซิบชิ ่ นั แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคาพร้ อย
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี : 0125553009757
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
ฝ่ ำยบัญชี : คุณ วัชรินทร์ ต่อ 202
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525
E-mail : tapamee.ex@gmail.com

ชื่อบริ ษัทผู้แสดง :
คูหำเลขที่:
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:
อีเมล์ :
หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีของผู้ออกแสดงงำน
สำขำใหญ่
หมำยเลขสำขำย่ อย
ที่อยู่ :
ลำยมือชื่อ และวันที่ :
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คูหำมำตรฐำน
แฟ๊กซ์ :

พืน้ ที่เปล่ ำ

งานแสดงสินค้ าชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยานยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง 2563 (TAPA 2020)
3 - 6 กันยายน 2563
ณ อาคาร EH 101 - 102, 107 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บริการระบบกระแสไฟฟ้าแสงสว่ าง
แบบฟอร์ ม
กาหนดส่ ง : 27 กรกฎาคม 2563
7.3
ราคาพิเศษ
ลาดับ

ราคามาตรฐาน

จองและชาระเงิน จองพร้ อมชาระเงิน
ภายในวันที่
ระหว่ างวันที่
27 ก.ค. 63
28 ก.ค.-21 ส.ค. 63

บริ การ / รายการ

ราคาในวันงาน
จองพร้ อมชาระเงิน
ระหว่ างวันที่
22 ส.ค.-6 ก.ย. 63

(บาท)

(บาท)

(บาท)

510
510
510
650
650
650
2,200
1,960

560
560
560
715
715
715
2,420
2,150

730
730
730
930
930
930
3,140
2,800

4,900
14,700
9,800

5,390
16,170
10,780

7,010
21,020
14,000

จานวน

จานวนเงิน
(บาท)

Section B : บริ การติดตัง้ อุปกรณ์ รวมค่ ากระแสไฟฟ้า
1
2
3
4
5
6
7
8

สปอตไลท์ LED 10W. มาตรฐาน (แสงสีเหลือง)
สปอตไลท์ LED 10W. พร้ อมแขน ยาว 30 CM. (แสงสีเหลือง)
ไฟฟลูออเรสเซนท์ LED 18W. ยาว 1.2 เมตร (แสงสีขาว)
ดาวน์ไลน์ LED 9W. (แสงขาว)
ดาวน์ไลน์ LED 9W. (แสงหลือง)
สปอตไลท์ ฮาโลเจน 50W. พร้ อมแขนแสตนเลส ยาว 20 CM. (แสงสีเหลือง)
หลอดฟลัดไลท์ LED 100W. 220 V. (แสงสีขาว)
หลอดฮาโลเจน 500W. 220 V. (แสงสีเหลือง)

Section C : เบรกเกอร์ ตดั หลอดไฟให้ แสงสว่ าง (รวมค่ าใช้ ไฟฟ้า)
1
2
3

15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.

Section D : การคิดราคาตามจุดใช้ ไฟสาหรั บโคมไฟแสงสว่ างที่นามาพร้ อมติดตัง้ โดยผู้ออกงานแสดงสินค้ าเอง(รวมค่ าใช้ ไฟฟ้า)
1

2

ค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับ โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์
(ต่อสายไฟฟ้าโดยผู้ออกงานแสดงสินค้ า)
*สาหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 9 วัตต์ อนุญาตให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 10 ดวง/ 100 วัตต์
*สาหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 10 - 17 วัตต์ อนุญาตให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 5 ดวง/ 100 วัตต์
*สาหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 18 - 25 วัตต์ อนุญาตให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 3 ดวง/ 100 วัตต์
*ไฟ LED เส้ น อนุญาตให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 5 เมตร/ 100 วัตต์
ค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ (บริ การเฉพาะคูหามาตรฐาน)
(ต่อสายไฟฟ้าโดย บริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ซิบิชนั่ แอนด์ อิเล็คทริ ค จากัด)

420

460

600

500

550

715
รวมจานวนเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
รวมจานวนเงินทัง้ สิน้

การสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มีการชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาที่กาหนดในแบบฟอร์ มสั่งจอง โดยโอนเงินเข้ าบัญชี:
ชื่อบัญชี : บริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซิบิช่ นั แอนด์ อิเล็คทริ ค จากัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร : กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ 2
เลขที่บัญชี : 024-1-21122-3
SWIFT CODE : KASITHBK
* ค่ าธรรมเนียมในการโอนเงินต่ างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้ าต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมนัน้ ๆ
*ข้ อควรระวัง * ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างที่มีความประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้า กรุณาสัง่ จองขนาดเมนไฟฟ้าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผื่อค่าความปลอดภัย
(Safety Factor) อย่างน้ อย 20% ทั ้งนี ้เพือ่ ให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพือ่ หลีกเลีย่ งอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการใช้ กระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั
หมายเหตุ :
- ชาระเงินหน้ างานโปรดชาระเป็ นเงินสดเท่านั ้น
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่ วงวันที่ 28 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2563
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินหากยกเลิกในช่ วงวันที่ 22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563
- เต้ าเสียบไฟ 1 จุด ใช้ สาหรับสินค้ าจัดแสดงเพียง 1 ชิ ้นในแต่ละครัง้ ไม่อนุญาตให้ มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากการใช้ ไฟเกิน
- ไฟมาตราฐานที่ให้ ใช้ คือ 220V. + ร้ อยละ 10 เพือ่ ความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ของท่านจึงควรมีอปุ กรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรื อใช้ กระแสไฟฟ้าผิดประเภท ทางบริ ษัทจะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 20 เท่าของรายการสัง่ จองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน
- การเดินสายภายในระบบ ต้ องใช้ สายไฟให้ ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้ องเดินระบบสายกราวน์ทกุ จุด
- การเชื่อมต่อสายเข้ าเบรกเกอร์ ให้ ตอ่ เชื่อมด้ วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั ้น ห้ ามใช้ สายเปลือยต่อเข้ าเบรกเกอร์ โดยตรง
- สาหรับการขอใช้ บริการ 24 ชัว่ โมงจะมีการคิดราคาเพิม่ เป็ น 2 เท่าจากราคาข้ างต้ น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจานวน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะถือว่ามิได้ ขอใช้ บริการ 24 ชัง่ โมง
- เบรกเกอร์ ไม่มีปลัก๊ พ่วง หากต้ องการปลัก๊ พ่วง จะมีคา่ บริ การต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ ขนาด 15A. 220V. 1P. เท่านัน้
- การขอย้ ายตาแหน่งอุปกรณ์ ไฟฟ้าทัว่ ไปคิดค่าบริ การ 214 บาท/จุด และค่าบริ การขอย้ ายตาแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้ น หากเป็ นเบรกเกอร์ ขนาด 60A. 380V. 3P. ขึ ้นไป คิดค่าบริการย้ ายตาแหน่ง 2,140 บาท/เส้ น
- หากมีการติดตั ้งสายเบรกเกอร์ ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ตอ่ หรือเพิม่ เติมคิดในอัตราเมตรละ 214 บาท
- การติดตั ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทางผู้ออกงานแสดงสินค้ านามาติดตั ้งเอง หากเกิดอัตรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทางผู้ติดตังต้
้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น
- รายการข้ างต้ นใช้ สาหรับวันจัดแสดงสินค้ าเท่านั ้น ดังนั ้นทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้ างวันสุดท้ าย

กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณพัชรินทร์ สอาดเอี่ยม
บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซิบิช่ ัน แอนด์ อิเล็คทริ ค จากัด
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคาพร้ อย
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
ฝ่ ายบัญชี : คุณ วัชรินทร์ ต่อ 202
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525
E-mail : tapamee.ex@gmail.com

ชื่อบริษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:
อีเมล์ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
สาขาใหญ่
หมายเลขสาขาย่ อย
ที่อยู่ :
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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งำนแสดงสินค้ ำชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยำนยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง 2563 (TAPA 2020)
3 - 6 กันยำยน 2563
ณ อำคำร EH 101 - 102, 107 ศูนย์ นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค
แบบแปลนติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ำ
แบบฟอร์ ม
กำหนดส่ ง : 27 กรกฎำคม 2563
7.4
แบบฟอร์ มนีใ้ ช้ สาหรั บให้ ผ้ แู สดงสินค้ าระบุตาแหน่ งของอุปกรณ์ งานระบบต่ างๆ ที่ส่ งั เพิ่มเติม
พร้ อมกับระบุหมายเลขคูหาข้ างเคียง และแฟกซ์ กลับมาที่บริ ษทั ฯ
C

เครื่องปั๊ มลม

W

นา้ ประปา

C

D

ท่อระบายนา้

B

เต้ าเสียบไฟ

หลอดฟลูออเรสเซนท์

จุดต่ อไฟ (โดย บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซิ
บิช่ นั แอนด์ อิเล็คทริ ค จากัด)

สปอต์ ไลท์ มาตรฐาน

เบรกเกอร์
หลัง

สปอต์ ไลท์ พร้ อมแขน

หมายเลขคูหาข้ างเคียง .....................

ซ้ าย

ขวา

หมายเลขคูหาข้ างเคียง

หมายเลขคูหาข้ างเคียง

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

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

หน้ า

หมายเลขคูหาข้ างเคียง .....................

หมายเหตุ : - หากมีการขอย้ ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ ไปคิดค่าบริ การ 214 บาท/จุด และค่าบริ การขอย้ ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้ น หากเป็ นแบรกเกอร์ ขนาด 60A380V3P ขึน้ ไป
คิดค่าบริการย้ ายตําแหน่ง 2,140 บาท/เส้ น
- หากคูหามีการปูพื ้นไม้ กรุณาส่งแบบแปลนคูหามาด้ วยเพื่อความสะดวกในการขึ ้นเมนสายไฟ
- ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่าของรายการสัง่ จองแสดงงาน
ในช่องราคาวันจัด
- การเดินสายภายในระบบ ต้ องใช้ สายไฟให้ ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้ องเดินระบบสายกราวน์ทกุ จุด
- การติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าที่ทางผู้ออกงานแสดงสินค้ านํามาติดตั ้งเอง หากเกิดอัตรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทางผู้ตดิ ตังต้
้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น

กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณพัชริ นทร์ สอาดเอีย่ ม
บริ ษทั แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซบิ ชิ ่ นั แอนด์ อิเล็คทริ ค จากัด
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้ อย
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
ฝ่ ายบัญชี : คุณ วัชริ นทร์ ต่อ 202
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525
E-mail : tapamee.ex@gmail.com

ชื่อบริ ษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:
อีเมล์ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
สาขาใหญ่
หมายเลขสาขาย่ อย
ที่อยู่ :
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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ผู้จดั งานได้ มอบหมายอย่างเป็ นทางการให้ ผ้ รู ับเหมาอย่างเป็ นทางการ เป็ นผู้รับผิดชอบการบริการ
ดังต่อไปนี้
1. การให้บริการไฟฟ้ าทัว่ ไป
1.1 ประกอบด้ วยวงจรไฟฟ้ าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้ าสาหรับให้ แสงสว่าง และ วงจรไฟฟ้ าสาหรับสินค้ าจัดแสดง
1.2 ไฟฟ้ าที่จดั ให้ ตามมาตรฐานเป็ นแบบกระแสสลับเฟสเดียว 220V, 50 Hz + / - ร้ อยละ 10 ดังนั้นจึงควร
ใช้ อุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน
1.3 หากต้ องการใช้ ไฟฟ้ าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลับเฟสเดียว 110V, 50 Hz หรือ กระแสสลับสามเฟส 220V50Hz
สามารถขอใช้ บริการเป็ นพิเศษได้ โดยติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ของผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการ โดยตรง
1.4 มอเตอร์ไฟฟ้ าทั้งหมดต้ องมีระบบป้ องกันอัตโนมัติ เพื่อป้ องกันการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกินจึงควร
มีระบบสตาร์ทดังนี้
1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง : มอเตอร์ขนาดไม่ เกิน 5 แรงม้ า
1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star - Delta : มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้ า
1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer : มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้ าขึ้นไป
ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างที่มีความประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้ า กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้ าให้ เหมาะสมกับ
** - ความต้องการใช้งานโดยให้เผือ่ ค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลียงอุบตั ิเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้ นจากการใช้กระแสไฟฟ้ าเต็มพิกดั
- การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด
2. การให้บริการไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
2.1 ระบบไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานประกอบด้ วยโคมไฟ(จานวนและรายการตามแต่ละงาน)พร้ อมเต้ าเสียบไฟ ขนาด 5 Amp
(ห้ ามใช้ กบั โคมไฟแสงสว่าง) รายการดังกล่าวรวมค่ าใช้ กระแสไฟฟ้ าเรียบร้ อยแล้ ว
2.2 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าสามารถแจ้ งความประสงค์ขอรับบริการได้ โดยใช้ แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการด้ านไฟฟ้ า
ซึ่งแบ่ งเป็ น 4 ส่วนคือ
ไฟฟ้ าสาหรับการก่อสร้ าง และรื้อถอน : สาหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้ าสาหรับการก่อสร้ างและรื้อถอน
Section A : สาหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้ าสาหรับใช้ กบั สินค้ าจัดแสดง (ไม่ ใช่สาหรับหลอดไฟให้ แสงสว่าง)
Section B : สาหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า (อุปกรณ์ให้ แสงสว่าง)
Section C และ D : สาหรับผู้ออกงานแสดงที่นาอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ ในงาน ทั้งในกรณีท่จี ะทาการ
ติดตั้งเองหรือต่อสายไฟโดย บริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จากัด
2.3 การขอใช้ บริการไฟฟ้ าเพิ่มเติมในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการต้ องระบุตาแหน่ งของจุดต่อระบบแสงสว่างและ
ระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนที่กาหนดไว้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในแบบฟอร์ม
2.4 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ อุปกรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้ องสั่งจองขอใช้ ไฟฟ้ าจากแหล่งจ่าย
ตามแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการ Section C หรือ D
2.5 ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้ าในจุดต่อไฟฟ้ าที่ผ้ รู ับเหมาอย่างเป็ นทางการ เห็นว่า
อาจก่อให้ เกิดอันตรายหรือสร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ เู ข้ าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสินค้ าอื่น ๆ
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2.6 ทุกๆ วันหลังจากปิ ดงานไปแล้ ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ าสาหรับสินค้ าจัดแสดง
และในวันสุดท้ ายของงานจะตัดหลังจากปิ ดงานไปแล้ ว 60 นาที เว้ นไว้ แต่เฉพาะจุดที่ส่งั บริการ 24 ชั่วโมงเท่านั้น
2.7 การต่อวงจรไฟฟ้ า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้ อุปกรณ์ต่อไฟเต้ าเสียบหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ า
โดยมิได้ รับอนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ ถูกตัดกระแสไฟฟ้ าโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. การให้บริการไฟฟ้ าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)
3.1 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าที่ส่งั จอง "พื้นที่" เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาแสดงสินค้ าที่ออกแบบเป็ นพิเศษ จะต้ อง
ส่งแบบฟอร์มขอใช้ บริการไฟฟ้ าเพื่อคูหาแสดงสินค้ าที่ออกแบบเป็ นพิเศษนั้น
3.2 ผู้จดั งานได้ จดั ให้ มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้ าโดยทั่วไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้ าทั้งภายในคูหาและเพื่อการสาธิต
ต่าง ๆ สามารถดาเนินการได้ โดยผู้รับเหมาไฟฟ้ าของท่านที่ได้ รับการอนุมัติจากผู้จดั งานแล้ วเท่านั้น โดยผู้ออกงาน
แสดงสินค้ าเพียงส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้ าตามความต้ องการใช้ งานของท่านมายังบริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ซิบิช่ัน
แอนด์ อิเล็คทริค จากัด พร้ อมชาระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพื่อความปลอดภัยจึงไม่ อนุญาตให้ ผ้ แู สดงสินค้ า
ต่อไฟสาหรับสินค้ าจัดแสดงหรืออุปกรณ์ให้ แสงสว่างเข้ ากับระบบจ่ายไฟฟ้ าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายไฟฟ้ ากรณีท่มี ีการต่อไฟฟ้ าอย่างไม่ เหมาะสม
3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้ าที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสินค้ าต้ องยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้ า, แบบวงจรไฟฟ้ า
และรายละเอียดอื่นๆ มายังผู้จดั งานก่อนวันหมดเขตตามที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบ
การพิจารณาอนุมัติตามรายการดังนี้
3.3.1 ชื่อบริษัทผู้รับเหมา
3.3.2 ชื่อและบัตรประจาตัวของบุคคลากรที่เข้ าดาเนินการ
3.3.3 จานวนวัตต์หรืออัตรากาลังไฟ
3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ า
3.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้ า
3.4 ช่างไฟฟ้ าที่ได้ รับอนุญาตแล้ ว สามารถแลกบัตรประจาตัวเพื่อรับบัตรผ่านเข้ าทางานได้ ท่สี านักงานบริหารงาน
แสดงสินค้ าของผู้จดั งานที่แสดงสินค้ าในบริเวณนั้นๆ
3.5 การต่อวงจรไฟฟ้ าที่ดาเนินการโดยผู้รับเหมาของท่านที่ได้ รับอนุมัติจากผู้จดั งาน จะต้ องได้ รับการตรวจสอบจาก
ผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการ ก่อนที่จะต่อเข้ ากับแหล่งจ่ายไฟ
3.6 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าที่ส่งั จองบริการด้ านไฟฟ้ ากับผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการจะมีสทิ ธิ์ได้ รับบริการ
ตามลาดับก่อนหลัง
3.7 การต่อวงจรไฟฟ้ า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้ อุปกรณ์ต่อไฟเต้ าเสียบหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ า
โดยมิได้ รับอนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ ถูกตัดกระแสไฟฟ้ าโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3.8 ไม่ อนุญาตให้ ใช้ ไฟกระพริบ ยกเว้ นแต่เป็ นส่วนประกอบของวงจรรวม
3.9 ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้ าในจุดต่อไฟฟ้ าที่ผ้ รู ับเหมาอย่างเป็ นทางการ
เห็นว่าอาจก่อให้ เกิดอันตรายหรือสร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ เู ข้ าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสินค้ าอื่น ๆ
3.10 การต่อไฟฟ้ าทุกชนิดต้ องเป็ นไปตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่ มีข้อยกเว้ น
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กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิเกีย่ วกับบริการด้านไฟฟ้ า
4. การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด หากตรวจสอบ
พบการใช้สายไฟไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน หรือการติดตั้งที่บริษทั ฯ เห็ นว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กาหนด ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ ายกระแสไฟฟ้ าชัว่ คราว จนกว่าจะได้รบั การแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานจึ งจะทาการปล่อยกระแสไฟฟ้ า
ให้ตามปกติ ขนาดสายไฟที่ได้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์มีดงั นี้
ขนาดเบรกเกอร์
สายไฟที่ได้มาตรฐาน
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. กรณีสงจองเบรกเกอร์
ั่
380V.3P 50Hz. อนุ ญาติให้ใช้ 1 วงจรย่อยเท่านั้น หากผูแ้ สดงงานต้องการใช้มากกว่า 1 วงจรย่อย ต้องทาการติดตั้งตูโ้ หลดเซ็ นเตอร์ (Load Center) เพือ่ ใช้กบั วงจรย่อย หากตรวจสอบพบไม่มีการติดตั้งตูโ้ หลดเซ็นเตอร์
(Load Center) ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกระแสไฟฟ้ าชัว่ คราว จนกว่าจะมีการติดตั้งเรียบร้อยจึ งจะทาการ
ปล่อยกระแสไฟฟ้ าตามปกติ และการเชื่อมต่อสายเข้าเบรกเกอร์ให้ต่อเชื่อมด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั้น
ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอร์โดยตรง

การฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ที่กาหนดเหล่านี้ มีผลให้ตวั แทนที่ได้รบั อานาจหน้าที่สามารถตัดการจ่ ายไฟฟ้ าได้ทนั ที
และจะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 20 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม
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งานแสดงสินค้ าชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยานยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง 2563 (TAPA 2020)
3 - 6 กันยายน 2563
ณ อาคาร EH 101 - 102, 107 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บริ การนา้ ประปาและท่ อนา้ ทิง้
แบบฟอร์ ม
กาหนดส่ ง : 27 กรกฎาคม 2563

ลาดับ

บริ การ / รายการ

ราคาพิเศษ
จองและชาระเงิน
ภายในวันที่
27 ก.ค. 63

8

ราคามาตรฐาน
ราคาในวันงาน
จองพร้ อมชาระเงิน จองพร้ อมชาระเงิน
ระหว่ างวันที่
ระหว่ างวันที่
28 ก.ค.-21 ส.ค. 63 22 ส.ค.-6 ก.ย. 63

1 ท่อจ่ายน ้าเส้ นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. และท่อน ้าทิ ้ง ขนาด 25 มม.

(บาท)
7,800

(บาท)
8,600

(บาท)
11,200

2 ท่อจ่ายน ้าเส้ นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. และท่อน ้าทิ ้ง ขนาด 25 มม.

9,500

10,500

13,600

ท่อจ่ายน ้าเส้ นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. และท่อน ้าทิ ้ง ขนาด 25 มม.
พร้ อมซิงค์หลุมเดี่ยว

9,500

9,900

12,800

3

จานวน

จานวนเงิน

รวมจานวนเงิน
ภาษีมลู ค่ าเพิ่ม 7%
รวมจานวนเงินทัง้ สิน้
การสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มกี ารชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาที่กาหนดในแบบฟอร์ มสั่งจอง โดยโอนเงินเข้ าบัญชี :
ชื่อบัญชี : บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซบิ ชิ ่ ัน แอนด์ อิเล็คทริค จากัด
ประเภทบัญชี : ออมทรั พย์
ธนาคาร : กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ 2
เลขที่บญ
ั ชี : 024-1-21122-3
SWIFT CODE : KASITHBK
* ค่ าธรรมเนียมในการโอนเงินต่ างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้ าต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมนัน้ ๆ
หมายเหตุ :
- ชาระเงินหน้ างานโปรดชาระเป็ นเงินสดเท่านั ้น
- ทางบริ ษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
- ทางบริ ษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่ วงวันที่ 28 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2563
- ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินหากยกเลิกในช่ วงวันที่ 22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563
- ราคาพิเศษจะมีผลก็ตอ่ เมื่อทาการสัง่ จองและชาระเงินเต็มจานวนภายในวันกาหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันกาหนดส่ง
- ราคานีร้ วมค่าน ้าเรี ยบร้ อยแล้ ว ตลอดการจัดแสดง
- หากสัง่ จองเฉพาะท่อน ้าดีและท่อน ้าทิ ้ง การติดตั ้งต้ องมีถงั ดักไขมันเพื่อดักสิ่งปฎิกลู ก่อนปล่อยน ้าลงท่อระบายน ้าของอาคาร
- หากมีการขอย้ ายตาแหน่งจุดจ่ายน ้าไปจากตาแหน่งที่บริษทั ฯได้ ดาเนินการติดตั ้งแล้ วจะคิดค่าดาเนินการในการเคลื่อนย้ าย 2,140 บาท ต่อจุด
- ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ จะทาการปรับ20 เท่า ของรายการสัง่ จอง
ในช่องราคาวันจัด
- รายการข้ างต้ นใช้ สาหรับวันจัดแสดงสินค้ าเท่านั ้น ดังนั ้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้ างวันสุดท้ าย
กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณพัชรินทร์ สอาดเอี่ยม
บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซบิ ชิ ่ ัน แอนด์ อิเล็คทริค จากัด
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคาพร้ อย
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
ฝ่ ายบัญชี : คุณ วัชรินทร์ ต่อ 202
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525
E-mail : tapamee.ex@gmail.com

ชื่อบริ ษัทผู้แสดง :
คูหามาตรฐาน

คูหาเลขที่:
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:

แฟ๊กซ์ :

อีเมล์ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
สาขาใหญ่
ที่อยู่ :
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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หมายเลขสาขาย่ อย

พืน้ ที่เปล่ า

งานแสดงสินค้ าชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยานยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง 2563 (TAPA 2020)
3 - 6 กันยายน 2563
ณ อาคาร EH 101 - 102, 107 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บริการเครื่องปั๊ มลม
แบบฟอร์ ม
กําหนดส่ ง : 27 กรกฎาคม 2563
9
เครื่ องปั๊ มลม
ขนาดแรงดัน
ลําดับ

ขนาด
เครื่ อง
ปั ้มลม

Psi/Bar

Air Flow @ Free Load
lm

cfm

1
100/7
88.00
3.11
¼"
100/7
300.00
10.60
2
¼"
3
100/7
700.00
24.50
½"
4
100/7
1,400.00
49.00
¾"
5
1"
100/7
2,300.00
80.50
หากมีการขอย้ ายตําแหน่ งอุปกรณ์ คิดค่ าบริการ 1,500 บาท/ 1 จุด

ราคาพิเศษ
ราคามาตรฐาน
ราคาในวันงาน
จองและชําระเงิน จองพร้ อมชําระเงิน จองพร้ อมชําระเงิน
จํานวน
ภายในวันที่
ระหว่ างวันที่
ระหว่ างวันที่
27 ก.ค. 63
28 ก.ค.-21 ส.ค. 63 22 ส.ค.-6 ก.ย. 63
(บาท)
10,455
19,545
29,545
45,910
72,275

(บาท)
11,500
21,500
32,500
50,500
79,500

จํานวนเงิน

(บาท)
14,950
27,950
42,250
65,650
N/A
รวมจํานวนเงิน
ภาษีมลู ค่ าเพิ่ม 7%
รวมจํานวนเงินทัง้ สิน้

การสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาที่กาํ หนดในแบบฟอร์ มสั่งจอง โดยโอนเงินเข้ าบัญชี:
ชื่อบัญชี : บริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซิบชิ ่ ัน แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร : กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ 2
เลขที่บญ
ั ชี : 024-1-21122-3
SWIFT CODE : KASITHBK
* ค่ าธรรมเนียมในการโอนเงินต่ างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้ าต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมนัน้ ๆ
*ข้ อควรระวัง * ปั๊ มลมตามรายการข้ างต้ นไม่มีอปุ กรณ์ air filter และ / หรือ air drier ติดตังอยู
้ ่ ท่านจะต้ องเตรียมอุปกรณ์ดงั กล่าวมาเองหากจาเป็ นต้ องใช้ งาน
หมายเหตุ :
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ บริการสาหรับการสัง่ จองในวันติดตั ้งและระหว่างวันจัดแสดง
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่ วงวันที่ 28 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2563
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินหากยกเลิกในช่ วงวันที่ 22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563
- อัตราค่าบริการข้ างต้ นรวมค่ากระแสไฟฟ้าไว้ เรียบร้ อยแล้ ว
- ท่อลมความยาว 5.00 เมตร หากผู้แสดงสินค้ ามีความประสงค์ตอ่ หรือพ่วงท่อลมเพิ่มเติม ต้ องชาระเพิ่มในอัตรา 107 บาทต่อเมตร หรืออาจนาท่อลมมาต่อพ่วงเองได้ อย่างไร
ก็ตาม ท่านจะต้ องเตรียมอุปกรณ์ข้อต่อลมสาหรับสินค้ าจัดแสดงของท่านมาเองเสมอ
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือดัดแปลงอุปกรณ์จนก่อให้ เกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะดาเนินการปรับ 20เท่า ของรายการสัง่ จองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน
- เครื่องปั๊ มลมจะถูกส่งไปที่คหู าของผู้ออกงานแสดงสินค้ าในวันสุดท้ ายของการติดตัง้ รายการข้ างต้ นใช้ สาหรับวันจัดแสดงสินค้ าเท่านัน้ ดังนันทางบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้ างวันสุดท้ าย
กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
ชื่อบริษัทผู้แสดง :
คูหามาตรฐาน พืน้ ที่เปล่ า
คุณพัชรินทร์ สอาดเอี่ยม
คูหาเลขที่:
บริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซิบชิ ่ ัน แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคาพร้ อย
โทร:
แฟ๊กซ์ :
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
อีเมล์ :
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
สาขาใหญ่
หมายเลขสาขาย่ อย
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
ที่อยู่ :
ฝ่ ายบัญชี : คุณ วัชรินทร์ ต่อ 202
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525
ลายมือชื่อ และวันที่ :
E-mail : tapamee.ex@gmail.com

56

งานแสดงสินค้ าชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยานยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง 2563 (TAPA 2020)
3 - 6 กันยายน 2563
ณ อาคาร EH 101 - 102, 107 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ลำดับ

บริ การอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์

แบบฟอร์ ม

กาหนดส่ ง : 27 กรกฎาคม 2563

10

บริ กำร / รำยกำร

1 Display LCD TV 32"
2 Display LCD TV 43"
3 Display LCD TV 50"
4 Display LCD TV 60"
อุปกรณ์ เสริ ม (ข้ อละ 1 รายการ)
1
เครื่ องเล่ น DVD
USB , Flash Drive
2
ขำตัง้ โต๊ ะ
ขำตัง้ สูง 1.5 เมตร
อุปกรณ์ เสริ มพิเศษอืน่ ๆ (ราคาตลอดงาน)
1 สำย VGA ควำมยำว 3 m
2 สำย VGA ควำมยำว 5 m
3 สำย VGA ควำมยำว 10 m
4 สำย HDMI ควำมยำว 3 m
5 สำย HDMI ควำมยำว 5 m
6 สำย HDMI ควำมยำว 10 m

รำคำต่ อวัน
(บำท)

จำนวน

จำนวนวันที่ใช้ งำน
(วัน)

จำนวนเงิน

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

ขำแขวนผนัง
270
400
540
400
670
1,070
Sub total
7% VAT
Grand Total

- อุปกรณ์จะถูกส่งไปทีค่ หู าของผู้ออกงานแสดงสินค้ าในวันสุดท้ ายของการติดตังงาน
้

กำรสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มีกำรชำระเงินเต็มจำนวนภำยในระยะเวลำที่กำหนดในแบบฟอร์ มสั่งจอง โดยโอนเงินเข้ ำบัญชี:
ชื่อบัญชี : บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซบิ ิช่ นั แอนด์ อิเล็คทริ ค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรั พย์
ธนำคำร : กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำซีคอนสแควร์ 2
เลขที่บัญชี : 024-1-21122-3
SWIFT CODE : KASITHBK
* ค่ ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินต่ ำงๆ ทำงผู้ร่วมแสดงสินค้ ำต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ ำธรรมเนียมนัน้ ๆ
หมำยเหตุ :
- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในวันจัดแสดงงาน
- ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ ตา่ ง ๆ จนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่า ของรายการสัง่ จองใน
ช่องราคาวันจัดแสดงงาน
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันทีม่ ีการติดตัง้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมกระแสไฟฟ้า

กรุ ณำกรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณพัชริ นทร์ สอาดเอี่ยม
บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซ์ ซิบิช่ ัน แอนด์ อิเล็คทริ ค จำกัด
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้ อย
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี : 0125553009757
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
ฝ่ ำยบัญชี : คุณ วัชริ นทร์ ต่อ 202
แฟ๊กซ์ : (+66)2 053 9525
E-mail : tapamee.ex@gmail.com

ชื่อบริ ษัทผู้แสดง :
คูหำมำตรฐำน

คูหำเลขที่:
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:

แฟ๊กซ์ :

อีเมล์ :
หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีของผู้ออกแสดงงำน
สำขำใหญ่
ที่อยู่ :
ลำยมือชื่อ และวันที่ :
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หมำยเลขสำขำย่ อย

พืน้ ที่เปล่ ำ

งานแสดงสิ นค้าชิ้ นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ง2563 (TAPA 2020)

3 - 6 กันยายน 2563
ณ อาคาร EH 101 - 102, 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยพิ เศษ

แบบฟอร์ม

กาหนดส่ง : 21 สิ งหาคม 2563

F - 11

ชือ่ บริษทั : _____________________________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ : _______________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ : ___________________________________ โทรสาร : ______________________________________
ผูต้ ดิ ต่อ : _______________________________________________________________________________________
*โปรดทราบว่าเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยหนึ่งคนจะได้รบั เฉพาะบูธมาตรฐาน 9 ตรม.
กะ
ค่าบริการ
กลางวัน
กลางคืน
บาท/
วันที่
จานวน รปภ.
08.00 - 20.00
20.00 - 08.00
นาย/
90 บาท / 1 ชม.
1,050 บาท
1,050 บาท
กะ

หมายเหตุ :

รวม

รวม

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การปฎิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ รปภ. ขัน้ ต่า 12 ชม.
ค่าล่วงเวลา : 90 บาท / ชม.
ในกรณีบริการฉุกเฉิน (ต่ากว่า 12 ชม.) อาจจะคิดค่าบริการสูงกว่าราคาปกติ
การคานวณ คานวณเป็นรายชั ่วโมง

ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7%

รวมทัง้ สิ้ น

ข้อตกลงและเงือ่ นไข
1. บริการรักษาความปลอดภัยพิเศษนี้เฉพาะสาหรับบูธทีแ่ จ้งความประสงค์จะใช้บริการเท่านัน้
2. มีบริการทัง้ หมด 2 กะ คือ กะกลางวัน (08.00 - 20.00) และ กะกลางคืน (20.00 - 08.00)
3. การสัง้่ จาง : ยอมรับเฉพาะการลงลายมือพร้อมการชาระค่าบริการเต็มจานวนก่อนวันครบกาหนดเท่านัน้
***การชาระค่าบริการผ่านเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีเอกสารหลักฐานการชาระเงินตามใบสังซื
่ อ้ ***
4. กาหนดเวลาการสังจ้
่ าง : ส่งเอกสารมาที่ "บริ ษทั รักษาความปลอดภัย อี เอ็กซ์เอสเอส จากัด (สานักงานใหญ่)" ไม่เกินวันทีท่ ร่ี ะบุในแบบฟอร์มสังจ้
่ าง
5. กาหนดเวลาการสังจ้
่ าง : ส่งเอกสารมาที่ "บริ ษทั รักษาความปลอดภัย อี เอ็กซ์เอสเอส จากัด (สานักงานใหญ่)" ไม่เกินวันทีท่ ร่ี ะบุในแบบฟอร์มสังจ้
่ าง
: ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มเติ ม 20% ตามใบสั ่งซื้อหลังจากวันที่กาหนดหรือ
: ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มเติ ม 30% เมือ่ สั ่งซื้อในวันจัดแสดง พร้อมชาระด้วยเงิ นสดเต็มรูปแบบ
6. การเปลีย่ นแปลงการสั ่งจ้าง : การเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีท่ าขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหลังจากกาหนดเวลาจะถือเป็ นคาสังจ้
่ างทีล่ ่าช้าและต้องถูกคิดค่าธรรมเนียมเพิม่ 20%
7. การยกเลิกคาสังจ้
่ าง : ยอมรับได้เมือ่ แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่เจ้าหน้าทีภ่ ายใน 7 วัน ก่อนวันแรกของการปฏิบตั งาน และการยกเลิกคาสังซื
่ อ้ ล่าช้า
อาจมีการคิดค่าธรรมเนียม 50% ของอัตรามาตรฐาน
8. เงือ่ นไขการชาระค่าบริการ : บริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กคาสั ่งซือ้ ใด ๆ ทีย่ งั ไม่ถูกระงับภายใน 7 วันก่อนวันทีร่ ะบุของบริการ
์
เงินสด, เครดิต, ใบสั ่งจ่ายจากธนาคาร, เช็คเงินสด สามารถชาระถึง :
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย อี เอ็กซ์เอสเอส จากัด
ธนาคารกสิ กร สาขาสานักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี
เลขที่บญ
ั ชี 035-3-36806-0 (บัญชี ออมทรัพย์)
9. บริ ษทั รักษาความปลอดภัย อี เอ็กซ์เอสเอส จากัด มีสทิ ธิเพิ
์ ม่ เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงือ่ นไขใดๆ แต่เพียงผูเ้ ดียวโดยสมบูรณ์ เมือ่ ใดก็ได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : หักภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% เฉพาะกรณีทใ่ี ช้แบบฟอร์มหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายอย่างเป็ นทางการเมือ่ ทาการสังจ้
่ าง
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี : 0125560034087
ก่อนเริ่ มงาน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับมาที่

ชื่อผูจ้ ดั แสดง :
ที่อยู่ :

อีเมลล์ : jakkapan.c@th-exss.com
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย อีเอ็กซ์เอสเอส จากัด
บีไฮฟ์ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ ห้องที่ C203

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี :
สานักงานใหญ่
หมายเลขบูธ :

50/1211 หมู่ท่ี 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุร ี 11120

สาขา

โทร 02-038-9617
โทรศัพท์ :

วันจัดแสดง : กรุณาติดต่อคุณเดชา แก้วก่า
090-797-9073

ลายเซ็น :
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โทรสาร :

วันที่ :

