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คำนำ
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จดั ทา “คู่มือผูแ้ สดงสินค้า” เล่มนีข้ นึ ้ เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้กบั ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าในงาน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 " ภายใน
เล่มจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานและรายละเอียดต่างๆ ของการจัดเตรียมงาน รวมทัง้ ระเบียบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของการจัดงานไว้ทงั้ หมด
สมาคมฯ มีความประสงค์ที่จะให้การจัดเตรียมงานของผูร้ ว่ มแสดงสินค้าเป็ นไปด้วยความสะดวกและ
ราบรื่นที่สดุ พร้อมกันนีไ้ ด้พยายามสรรหาบริษัทต่างๆ ที่จะมาให้บริการกับผูร้ ว่ มแสดงสินค้าในครัง้ นี ้ ดังนัน้ เพื่อ
ประโยชน์ของท่านกรุณาศึกษาคู่มือนีโ้ ดยละเอียด หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะใช้บริการเสริมที่นอกเหนือจาก
บูธมาตรฐานที่สมาคมฯ เตรียมไว้ให้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ในคู่มือนีแ้ ละ
ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด
กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณชนิดาภา พิชติ การค้า คุณปัณณพร กาญจนปรมาภา ทางโทรศัพท์ 02285-4546-7 หรือหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ระบุอยู่ในคู่มือนี ้
ท้ายที่สดุ นี ้ สมาคมฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครัง้ นี ้ และหวังเป็ นอย่างยิ่ง
ว่างาน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 "จะเป็ นงานที่สร้างประโยชน์ให้กบั ทัง้ ผูซ้ อื ้
และผูข้ าย

นายธีรภพ พงษ์พิทยาภา
ประธานจัดงาน "TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022"
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่องำน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. สถำนที่จัดงำน (เอกสารแนบ 1,2,3)
ห้องพีช A/B ศูนย์กำรประชุมพีช
โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ ๊ป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. วัน เวลำ งำนแสดงสินค้ำ
2 กันยายน 2565

เวลา 08.30 - 18.00 น.

สาหรับวิศวกรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
และผูใ้ ช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากภาคกลาง,
ภาคตะวันออก และผูท้ ี่สนใจ
3 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น.
สาหรับผูเ้ ข้าร่วมงานสัมมนา ผูร้ บั เหมา วิศวกรที่ปรึกษา
ผูอ้ อกแบบ คณาจารย์ และผูท้ ี่สนใจ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ผู้จัดงำน / ผู้ดำเนินกำรจัดงำน
สมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ ำและเครื่องกลไทย
216/6 ชัน้ 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิน้ จี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงทพฯ
โทรศัพท์ 02-285 4546-7 โทรสาร 02 285-4288 Email: temcathai@yahoo.com Url: www.temcathai.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. พิธีเปิ ดงำนแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ ำและเครื่องกล
2 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 08.45 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ลักษณะทำงด้ำนเทคนิคของอำคำรแสดงสินค้ำ
500 กิโลกรัม / ตารางเมตร
พืน้ ซีเมนต์
แนวบูธ F1-F4,G10-G26,E1-E5,D1 ผนังห้องบุดว้ ยผ้าสีครีมอ่อน (หม่น)
และมีขอบไม้สงู จากพืน้ โดยรอบ 90 เซนติเมตร ห้ามติดอะไรทัง้ สิน้
แนวบูธที่ F1-F2,G1-G9,E7-E8, เป็ น Partition ผนังพืน้ แข็ง สีเขียวเข้ม ห้ามติด
อะไรทัง้ สิน้
ควำมสูงของห้องแสดงสินค้ำ
9.50 เมตร
ควำมสูงของสิ่งก่อสร้ำง
ไม่เกิน 5 เมตร
ไฟฟ้ ำที่ใช้ในระหว่ำงงำน
220 โวลต์ 50 เฮิรตส์ 1 เฟส (ไฟที่จดั ให้มาตรฐาน)
380 โวลต์ 50 เฮิรตส์ 3 เฟส (ไฟที่ขอเพิ่มเติม)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------พืน้ รับน้ำหนักห้องแสดงสินค้ำ
พืน้ ห้องแสดงสินค้ำ
ผนังห้องแสดงสินค้ำ
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ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดกำรปฏิบัติในงำนแสดงสินค้ำ
1. ตำรำงเวลำปฏิบัติกำร
กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้ำ
ก่อสร้ำงบูธ
(ผู้ก่อสร้ำงบูธ)

วัน

เวลำ
08.00 – 17.00 น.

31 ส.ค 2565
08.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียน
ผูร้ ่วมแสดงสินค้ำ

1 ก.ย.2565

12.00 – 17.00 น.

กำรนำรถเข้ำ
ขนย้ำยสินค้ำใน
อำคำรพีช

31 ส.ค. 2565
( บูธ A,B,C,D,
E,F, H)

08.30 – 23.00 น.

สถำนที่

- หน้าทางเข้า Loading 1 - ลงทะเบียนรับคิวรถเข้าขน
(จุด 1 ดูเอกสารแนบ 4) ถ่ายสินค้า
- หน้าห้อง PEACH B
- แลกบัตร Contractor
(จุด  ดูเอกสารแนบ 4) (ผูก้ ่อสร้างบูธ)
- หน้าห้อง PEACH B
- รับบัตร EXHIBITOR และ
(จุด  ดูเอกสารแนบ 4) เอกสารต่างๆ
ห้อง PEACH A/B

- การนารถขนย้ายสินค้า
ขนาดใหญ่เข้าไปในอาคาร
พีชสามารถทาได้เฉพาะวันที่
31 ส.ค.2565 ตามขนาด
ของบูธและช่วงเวลาที่
กาหนดให้เท่านัน้
- ไม่อนุญาตให้รถบรรทุก
ขนาดใหญ่เกิน 6 ล้อและรถ
เก๋งส่วนบุคคลเข้าในอาคาร

ห้อง PEACH A/B

- การก่อสร้างตกแต่งบูธต้อง
ทาให้เสร็จภายในเวลา
24.00 น. หากเกินเวลา
จะต้องเสียค่าใช้จ่าย

ตำมเอกสำรแนบ 8

1 ก.ย. 2565
( บูธ A,B,C,D,
E,F,G,H )

หมำยเหตุ

08.30 – 23.00 น.

ตำมเอกสำรแนบ 8
กำร
ก่อสร้ำงบูธ
และกำรขนย้ำย
สินค้ำ

31 ส.ค. 2565
(ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างเกิน
เวลา )

08.30 – 24.00 น.

10,000 บาท/ชั่วโมง
1 ก.ย. 2565

08. 30 – 24.00 น.

2 ก.ย. 2565

20.00 - 22.00.น.

- วันที่ 1 ก.ย. 2565 ไม่
อนุญาตให้นารถบรรทุกขน
ถ่ายสินค้าเข้าในอาคาร
( เพื่อความสะดวกกรุณานา
อุปกรณ์ขนย้ายมาด้วย)
- กรณีที่มีการตกแต่งเพิ่ม
จะต้องค่าใช้จ่าย 30,000
บาท/ชั่วโมง/Hall A/B
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กิจกรรม
กำรขนย้ำยสินค้ำ
เพิ่มเติมระหว่ำง
วันแสดงสินค้ำ

วัน

สถำนที่

เวลำ

หมำยเหตุ

2-3 ก.ย.2565

06.00 - 8.00 น.
18.00 - 20.00 น.

ห้อง PEACH A/B

กรุณาแจ้งล่วงหน้ากับทาง
หน่วยงาน เซคคอนด์ไซท์

กำรปูพรมพืน้ ที่
ส่วนกลำง

1 ก.ย. 2565

20.00 น

บริเวณทางเดิน
โดยรอบงาน

กรุณาเก็บสิ่งของออกจาก
บริเวณทางเดินส่วนกลาง

กำรแสดงสินค้ำ

2 ก.ย. 2565
3 ก.ย. 2565

08.30 – 18.00 น.
08.30 – 17.00 น.

ห้อง PEACH A/B

3 ก.ย. 2565

17.30 – 22.30 น.
ห้อง PEACH A/B
(ขนถ่ายสินค้า) ( อนุญำตให้นำรถเข้ำ
00.01 – 03.00 น. Hall ในเวลำ 22.30 น )
(รือ้ ถอนโครงสร้าง)

กำรรือ้ ถอนบูธ
- ขนย้ายสินค้า
- รือ้ ถอนโครงสร้าง

4 ก.ย. 2565

สาหรับเจ้าหน้าที่บูธเปิ ด
08.00 น.

กรุณาทาการขนย้ายสินค้า
และรือ้ ถอนตามกาหนดเวลา
เศษขยะ เศษอุปกรณ์ทกุ ชนิด
ต้องนาออกไปทิง้ นอกอาคาร

หมำยเหตุ: ข้อมูลนีอ้ ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโดยสมำคมฯ จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

2. ข้อกำหนดกำรก่อสร้ำงและรื้อถอนคูหำ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ผรู้ บั เหมาก่อสร้างบูธของท่านหรือบุคลากรของผูร้ บั เหมา
ก่อสร้างหรือผูร้ บั จ้างของผูร้ ว่ มแสดงสินค้าก่อเหตุให้เกิดขึน้
2. เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามภายในงาน ขอควำมกรุณำจัดทำส่วนประกอบที่ใช้ในกำรตกแต่งบูธจำก
ด้ำนนอกมำให้เรียบร้อย
3. ห้ามนาแผ่นป้ายโฆษณา หรือทาการก่อสร้างและตกแต่ง รวมทัง้ ติดตัง้ อุปกรณ์ใดๆ นอกพืน้ ที่บูธโดยเด็ดขาด
4. การนาอุปกรณ์หรือเครื่องจักรหนักเข้ามาในศูนย์ประชุมพีช จะต้องแจ้งผูจ้ ดั งานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อความปลอดภัย
ป้องกันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนื ้ ที่ เนื่องจากนา้ หนักบรรทุกและความสูงเกินที่กาหนด และการทางานของเครื่องจักร
หนักอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืน้ ที่ สาหรับนา้ หนักบรรทุกของพืน้ ที่ศนู ย์ประชุมพีชพัทยาต้องไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร
5. ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต้องตกแต่งบูธให้เสร็จภายในเวลา 24.00 น. ของทุกวัน แต่ถ้ำผู้แสดงสินค้ำหรือผู้ก่อสร้ำงบูธรำยใด
ต้องกำรทำงำนเกินจำกเวลำดังกล่ำว จะต้องแจ้งให้ทำงผู้จดั งำนทรำบล่วงหน้ำ สำมำรถแจ้งควำมประสงค์โดย
กรอก แบบฟอร์มที่16 และนำส่งภำยในวันที่ 1 ก.ย 65 ( 21.00 น.) ได้ท่บี ริเวณจุด  (ดูเอกสำรแนบ 4)
ติดต่อ คุณกฤษณะ ฤกษ์วิธี และจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในอัตรำ 10,000 บำท/ชั่วโมง ให้กับทำงสมำคมฯ (ชาระ
เป็ นเงินสดหน้างาน) เพื่อสมาคมฯ จะได้จ่ายให้กบั โรงแรมต่อไป
6. ในวันก่อสร้างบูธขอความร่วมมืออย่ำวางสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดๆ นอกพืน้ ที่หรือบนทางเดินส่วนกลางและทางจราจรเป็ น
อันขาด (เนื่องจากจะเป็ นการกีดขวางการขนถ่ายสิ่งของ) โดยเฉพาะบริเวณทางหนีไฟ และประตูทางเข้า-ออก พืน้ ที่
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ห้ามตอกตะปู / สิ่งของแหลมคมยึดติดกับพืน้ ห้องและผนังของอาคารแสดงสินค้าโดยเด็ดขาด ถ้าหากสถานที่จดั งานเกิด
ชารุดเสียหาย ผูร้ ่วมแสดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนัน้ ๆตามระเบียบของสถานที่
ห้ามกระทาการอันก่อให้เกิดความเสียหายกับสถานที่แสดงสินค้าโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะการทาสี การก่อสร้างตกแต่งอัน
จะก่อให้เกิดการชารุดเสียหายแก่พนื ้ ที่หรือผนังควรมีกระดาษหรือผ้าพลาสติกรองรับ ถ้าหากสถานที่เดิมเกิดชารุดเสียหาย
ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ
ห้ามทาการพ่นสี ทาสีที่มีส่วนผสมของทินเนอร์หรือสารไวไฟอื่นๆ ภายในอาคารโดยเด็ดขาด
ห้ามใช้เลื่อยไฟฟ้า, JIGSAW ห้ามทาการอ๊อก เชือ่ มโลหะหรือเลื่อย เจียรโลหะ ซึ่งอาจทาให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร
แสดงสินค้าโดยเด็ดขาด
ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าเฉพาะพืน้ ที่เปล่า ห้ามใช้ผนังของบูธข้างเคียงในการตกแต่งหรือยึดโครงสร้างบูธตนเองโดยเด็ดขาด
ห้ำมแขวนป้ ำยผ้ำเหนือบูธ ขอสงวนสิทธิสาหรับผูจ้ ดั งานเท่านัน้
ห้ามล้างภาชนะทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ภายในห้องนา้ ของอาคารโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดาเนินการ
ปรับตามกฎและข้อบังคับของสถานที่จดั งาน
ห้ามดึงหรือขึงลวดสลิงยึดกับพืน้ หรือโครงสร้างอาคารเพื่อการคา้ ยันโดยเด็ดขาด
ห้ามดื่มสุราของมึนเมาและสูบบุหรี่ในช่วงการติดตัง้ และรือ้ ถอนในศูนย์ประชุมพีช
ถือเป็ นการผิดกฎร้ายแรงของศูนย์
ประชุมพีช ยกเว้นในสถานที่ที่จดั ไว้สาหรับสูบบุหรี่ดา้ นนอกเท่านัน้ หากพบว่ามีการฝ่ าฝื น ฝ่ ายบริหารศูนย์ประชุมพีชจะ
ระงับการทางานของท่านทันที ซึ่งอาจเป็ นผลให้งานล่าช้าได้
ห้ามทิง้ ขยะหลังการก่อสร้างและรือ้ ถอนคูหาบริเวณทางเดินส่วนกลาง ผูแ้ สดงงานและผูก้ ่อสร้างจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
การเก็บและขนย้ายขยะในส่วนของตนไปทิง้ ในที่เก็บขยะที่ทางสถานที่จดั งานจัดเตรียมไว้ให้เท่านัน้
และต้องทาความ
สะอาดภายในคูหาของท่านเอง หำกมีขยะหรือสิ่งของทิง้ ไว้หลังกำรก่อสร้ำงและรือ้ ถอนคูหำทำงศูนย์ประชุมพีชจะ
ทำควำมสะอำด และนำไปทิง้ โดยคิดค่ำทำควำมสะอำด 1,000 บำท/กิโลกรัม หากมีความประสงค์จา้ งพนักงานทา
ความสะอาดเพิ่มเติมในคูหา สามารถแจ้งความประสงค์โดยกรอก แบบฟอร์มที่ 11 และส่งมายังโรงแรมรอยัล คลิฟ
บีช รีสอร์ท พัทยา ภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565
การติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในศูนย์ประชุมพีชพัทยา ต้องใช้อปุ กรณ์ (เครื่องมือ) ที่เหมาะสมและมีมาตรฐานรับรอง
ความปลอดภัย และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากผูร้ บั เหมาที่ได้รบั การรับรองมาตราฐานด้านไฟฟ้าเท่านัน้ ในกรณีที่
ต้องการติดตัง้ อุปกรณ์หรือขอกระแสไฟเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยกรอก แบบฟอร์มที่ 7 และส่งมายังบริษัท
เอ็กซ์โปไลท์ จากัด ภำยในวันที่ 8 สิงหำคม 2565
กำรแขวนอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยในการดาเนินงานทุกครัง้ จะต้องมีวิศวกรเฉพาะทางของศูนย์ประชุมพีช เป็ นผู้
ควบคุมมาตราวัดที่จะใช้ในการแสดงและต้องผ่านการการอนุมตั ิจากและรับรองจากทางวิศวกรเฉพาะทางของศูนย์ประชุม
พีชเท่านัน้ ส่วนการติดตัง้ ต้องมีผมู้ ีความสามารถจากหน่วยงานและมีประสบการณ์ในการปฎิบตั ิงานนีโ้ ดยเฉพาะ และให้
ยื่นแบบและแปลนการผูกโยงที่ใช้ในการแสดงมาที่ บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด ภำยในวันที่ 11

สิงหำคม 2565
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3. ข้อปฏิ บตั ิ ในกำรแสดงสิ นค้ำ
1. การแจกสินค้าตัวอย่าง ของที่ระลึก สิ่งตีพิมพ์ และอื่นๆ หรือ การจาหน่ายใดๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ จะต้อง
กระทาภายในบูธของตนเท่านัน้ ห้ามการแจกสิ่งของใดๆ ที่เป็ นการแทรกแซงกิจกรรมอื่นๆ หรือกีดขวางทางเข้าออก
ของบูธใกล้เคียง หรือทางเดิน
2. ต้องควบคุมและใช้งานผลิตภัณฑ์ที่นามาแสดง โดยมิให้รบกวน เป็ นอันตราย หรือแทรกแซงสิทธิของผูร้ ว่ มแสดงสินค้า
และผูเ้ ข้าชมงานรายอื่น
3. ห้ามนาวัตถุที่เป็ นอันตราย (เปลวไฟ, ถังแก๊สแบบติดตั้งชั่วคราวหรือแบบพกพา, วัตถุจุดระเบิด ตลอดจนนา้ มันแก๊สที่เป็ น
อันตรายหรือ วัตถุไวไฟ และการใช้ไพโรเทคนิค) เข้ามาติดตัง้ ในห้องแสดงสินค้า

4. ห้ำมใช้ไฟเทคนิคในกำรฉำยสัญลักษณ์หรือโลโก้ออกนอกพืน้ ที่บูธของตนโดยเด็ดขำด
5. ห้ำม นาการแสดงที่ไม่เหมาะสม อนาจาร ขัดต่อศีลธรรม หรืออุปกรณ์ใดๆที่มีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิด
อันตราย เข้ามาในงานแสดงสินค้า ซึ่งหากผูแ้ สดงงานจะนาการแสดงใดๆ เข้ามาทาการแสดงภายในคูหาจะต้อง
แจ้งผูจ้ ดั งานให้ทราบล่วงหน้าโดยกรอก แบบฟอร์มหมำยเลข 3 และส่งกลับมายังบริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์
ซัคเซส 2001 จากัด ภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565 หากปรากฏว่ามีการแสดงที่ไม่เหมาะสมหรืออุปกรณ์ใดๆ
ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางผูจ้ ดั งานจะระงับการแสดงของท่านทันที
6. จะต้องเปิ ด-ปิ ดบูธ ตามเวลาของการแสดงงานตลอดการจัดงาน
7. ห้ำม ปิ ดบูธก่อนเวลาเลิกงานโดยเด็ดขาด หากพบบูธใดเปิ ด-ปิ ดบูธก่อนหรือหลังเวลาแสดงงาน บูธนัน้ ๆ จะต้องชาระ
ค่าปรับเป็ นจานวนเงิน 2,000 บาท/บูธ/วัน
8. ห้ำม ขนย้ายสินค้าเข้า-ออกบูธระหว่างเวลาแสดงงาน เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นกรณีพิเศษจากผูจ้ ดั งาน
โดยสามารถแจ้งความจานงล่วงหน้าได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ประสานงาน (Exhibitor Service) ด้านหน้าห้องแสดงงาน
9. ห้ำม เก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือตกแต่งบูธ หรือวัสดุที่ไวไฟ เช่น ทินเนอร์ และนา้ มันเชือ้ เพลิง
ต่างๆ ไว้ภายในอาคารทัง้ ในระหว่างวันติดตัง้ และวันจัดงาน
10. ห้ำม ใช้ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนถ่ายสินค้าหรือขนย้ายอุปกรณ์ใดๆ โดยเด็ดขาด ยกเว้น
จะได้รบั อนุญาติจากผูจ้ ดั งานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
11. ห้ำม นาวัตถุระเบิด, สารกัมมันตรังสี หรือวัตถุอนั ตรายอื่นๆ เข้ามาในบริเวณพืน้ ที่โดยเด็ดขาด
12. ห้ำม นาแก๊สหุงต้มหรือก๊าซติดไฟทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณพืน้ ที่ ยกเว้นพืน้ ที่ที่ได้จดั เตรียมไว้ให้เท่านัน้
13. ห้ำม สูบบุหรี่ หรือนอนพักในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน ยกเว้นพืน้ ที่ที่ได้จดั เตรียมไว้ให้เท่านัน้
14. ห้ำม นาอาหารทุกประเภทเข้ามาในบริเวณศูนย์ประชุมพีชพัทยา ไม่ว่าเพื่อการแสดงหรือเพื่อบริโภค เว้นแต่ได้รบั การ
อนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูจ้ ดั งาน หากต้องการอาหารกล่องสามารถสั่งซือ้ โดยกรอก แบบฟอร์มหมำยเลข 17
และส่งมายังบริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด ภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565
15. ห้ำม ผูจ้ ดั แสดงงานและเจ้าหน้าที่ของตนจะต้องนาอาหารมาบริโภคในบริเวณงานแสดงสินค้าและพืน้ ที่สาธารณะของศูนย์
ประชุมพีชพัทยา เนื่องจากศูนย์ประชุมพีช พัทยาได้จดั สถานที่รบั ประทานอาหารไว้เป็ นสัดส่วน (จุด 4 ดูเอกสารแนบ 5)
16. ห้ำม นาสัตว์ทกุ ชนิดเข้ามาในบริเวณพืน้ ที่ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตในกรณีที่จดั แสดงงานเกี่ยวกับสัตว์เลีย้ ง
ทัง้ นีผ้ ไู้ ด้รบั อนุญาตจะต้องมีใบรับรองการตรวจโรคจากสัตวแพทย์หรือกรมปศุสตั ว์ เพื่อยืนยันว่าสัตว์ ดังกล่าว
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ รวมทัง้ ได้รบั อนุญาตในการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง
17. ห้ำม นายาเสพติด สุรา หรือของมึนเมาอื่นๆ เข้ามาเสพหรือดื่มในพืน้ ที่เด็ดขาด
18. ห้ำม นาครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เข้ามาในบริเวณพืน้ ที่แสดงสินค้า กรณีที่จะเครื่องดื่มและอาหารว่างในบูธ กรุณาแจ้งใน
ฟอร์มหมำยเลข 15 เพื่อขออนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูจ้ ดั งาน
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19. ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของตนในทุกกรณี
20. สำหรับบูธที่จด
ั ตกแต่งและก่อสร้ำงในรูปแบบโครงสร้ำงพิเศษทุกขนำด สูงได้ไม่เกิน 5 เมตรและต้องนา
ส่งแบบการก่อสร้าง (3มิต)ิ และผังการก่อสร้าง ที่สามารถมองเห็นภาพในทุกมุมมอง มายัง บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์
ซัคเซส 2001 จากัด ภายในวันที่ 11 สิ งหาคม 2565 ทาง Email: secondsight2001@gmail.com หรือโทรศัพท์
02 046- 5585 โทรสาร 02 042- 4155 ติดต่อ คุณรัชดาภรณ์ สีนวลสุข / คุณนิตติยา โทพรมมา
21. การติดตัง้ ป้าย ธงสัญลักษณ์ต่างๆ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ นด้านในตัวอาคารหรือบริเวณโดยรอบ จะต้องได้
รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูจ้ ดั งาน
22. การเข้าดาเนินงานในพืน้ ที่แสดงสินค้าจะต้องเป็ นไปตามกาหนดการที่ได้จดั เตรียมไว้
23. หากมีการติดตัง้ อุปกรณ์ต่างๆ จะต้องป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืน้ ที่ที่จดั งานแสดงจะต้องได้รบั การดูแลไม่ให้เกิด
ความเสียหาย เช่น ผนัง พรม เป็ นต้น
24. ห้ามติดตัง้ วัสดุบุพนื ้ ลงไปกับพืน้ โดยตรง จะต้องมีวสั ดุปูพนื ้ รองรับก่อน กรณีจาเป็ นต้องใช้เทปกาวสองหน้าสาหรับพรมปู
พืน้ ภายหลังการรือ้ ถอนพรมออกแล้ว จะต้องขูดลอกเทปกาวและเช็ดถูรอยกาวที่เหนียวติดพืน้ ออกให้สะอาดเหมือนเดิม
ทุกจุดด้วย
25.ผูแ้ สดงสินค้าต้องดูแลและทาความสะอาดภายในคูหาของท่านเองตลอดการแสดงงาน
26.ห้ามผูแ้ สดงสินค้านาอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (โดรน) ขึน้ บินภายในบริเวณงานโดยเด็ดขาด

4. พื้นที่เปล่ำ (ดูเอกสารแนบ 3) ( พืน้ ที่ A,B,C, พืน้ ที่พิเศษ F )
สิ่งทีจ่ ะได้รบั ต่อบูธ
-

ปลั๊กไฟ ขนาด 5 แอมป์ 220 โวลต์ จานวน 1 จุด
คูปองชุดอาหารกลางวัน วันที่ 2-3 กันยายน 2565 ( Canteen) จานวนตามขนาดของบูธ ดังนี้
A = 18 ท่าน/วัน ,B,C = 12 ท่าน/วัน F = 4 ท่าน/วัน

หมำยเหตุ: ผูอ้ อกบูธสามารถสั่งจองบริการอาหารกล่องเพิ่มเติมโดยกรอกแบบฟอร์มหมายเลย 17 และส่งมายัง
บริษัทเซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด ภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565
หรือจุดบริการ Exhibitor Service บริเวณหน้างาน (จุด  ดูเอกสารแนบ 5)
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ขนาดพื้นที่บูธ โซน F
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5. บูธมำตรฐำน (ดูเอกสารแนบ 3) ( ตาแหน่งบูธขนาด G, )

สิ่งทีจ่ ะได้รบั ต่อบูธ
- ผนังสามด้าน แต่ละแผ่นขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 2.40 เมตร (รวมขอบอลูมิเนียม) ป้ายโลโก้งานเหนือบูธสูง 0.60 เมตร
- ป้ายชือ่ บริษัท ตัวอักษรสติ๊กเกอร์แบบมาตรฐานสีขาว เป็ นความสูง 100 มิลลิเมตร (4นิว้ ) จานวน 1 ชุด/บูธมาตรฐาน
(กรณีบูธที่เป็ นหัวมุมจะติดชื่อให้เพิ่มอีก 1 ชุด) แจ้งชือ่ บริษัท ในฟอร์มหมำยเลข 4
- โต๊ะขนาด 0.70 X 1.80 X 1 ม. หรือ 0.45 x 1.80 x 1 ม. จานวน 1 ตัวติด Skirt รอบโต๊ะ พร้อมเก้าอี ้ 2 ตัว
- ปลั๊กไฟ ขนาด 5 แอมป์ 220 โวลต์ จานวน 1 จุด
- พรมอัดสีนา้ เงิน
- คูปองชุดอาหารกลางวัน (Canteen ) วันที่ 2-3 กันยายน 2565 จานวนตามขนาดของบูธ ดังนี้
บูธ D,E,G = 4 ท่าน/วัน
- หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นท์ 1 หลอด

ข้ อกำหนดสำหรับบูธมำตรฐำน
1. ห้ามตอกตะปู/สิ่งแหลมคมยึดติดกับผนังของบูธมาตรฐานทัง้ 3 ด้าน มิฉะนัน้ เมื่อเกิดความเสียหายขึน้ ผูร้ ว่ มแสดงสินค้า
จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนัน้
2. ห้ามทาการก่อสร้างที่เป็ นการรบกวนการเตรียมงาน เช่น วางวัสดุกีดขวางทางเดิน เป็ นต้น
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงบูธ เช่น การถอดผนังบูธออก หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆ เป็ นต้น จะต้องแจ้งกับทาง บริษัท มาเจสติค
เอท จากัด ภายในวันที่ 11 ส.ค. 2565 เพื่อผูร้ บั เหมาจะได้ดาเนินการ หากแจ้งหลังจากวันที่ 11 ส.ค. 2565 หรือ
ระหว่างการก่อสร้าง หรือ ในวันแสดงสินค้า จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการครั้งละ 500 บาท ขอความกรุณา
ยืนยันการใช้ Partition ในฟอร์มหมายเลข 5
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6. ข้อกำหนดกำรใช้เครื่องขยำยเสียงและกำรแสดง
1. ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่ประสงค์จะใช้เครื่องขยายเสียง จะต้องแจ้งความประสงค์พร้อมแนบผังระบุตาแหน่งติดตั้งลาโพง เครือ่ ง
ขยายเสียง ให้ทางผูจ้ ดั งานทราบและตรวจสอบ โดยกรอกแบบฟอร์มการใช้เครื่องขยายเสียงและการแสดง แจ้งกลับใน
ฟอร์มหมำยเลข 3 ส่งกลับมายังบริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด โทรศัพท์ 02 046- 5585 โทรสาร 02 0424155 ภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565 หากผูแ้ สดงสินค้ารายใด มิได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ทางผูจ้ ดั งานจะไม่
อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงดังกล่าว
2. ลักษณะการใช้เครื่องขยายเสียง
2.1 การใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อการนาเสนอสินค้าและการแสดงมีความดังของเสียงไม่เกิน 75 เดซิเบล ผูจ้ ดั งานจะ
กาหนดตารางเวลาการนาเสนอและการแสดงให้ โดยผูร้ ว่ มแสดงสินค้าจะต้องดาเนินการตามตารางเวลาที่กาหนดและ
ให้ทาการแสดงภายในพืน้ ที่บูธของตนเท่านัน้ ห้ามทาการแสดงนอกพืน้ ที่บูธโดยเด็ดขาด
2.2 การใช้เครื่องขยายเสียงนอกเหนือจากข้อ 2.1 ได้แก่ การเปิ ดเพลงคลอเบาๆ ที่ไม่มีการนาเสนอและการแสดงมีความดัง
ของเสียงไม่เกิน 60 เดซิเบล สมาคมฯ อนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่ตอ้ งกาหนดตารางเวลาการนาเสนอ และห้ามใช้
ไมโครโฟนเพื่อทาการประชาสัมพันธ์โดยเด็ดขาด การใช้เครื่องขยายเสียงทัง้ 2 ประเภท ผูจ้ ดั งานจะทาการตรวจสอบ
รับรองการใช้เครื่องขยายเสียงจากสถานที่จริง
3. การติดตัง้ ลาโพงเครื่องขยายเสียงจะต้องกระทาภายในบริเวณพืน้ ที่บูธของตน โดยมี ควำมสูงไม่เกิน 3.5 เมตร จาก
พืน้ ที่อาคาร และมุมตกของเสียงต้องอยู่ในพืน้ ที่บูธของตนเท่านัน้
4. การติดตัง้ อุปกรณ์ระบบแสงและเสียง เช่น ลาโพง ไฟส่องแสงต่างๆ จะต้องเป็ นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. กำรตรวจสอบเครื่องขยำยเสียงจะดำเนินกำรในสถำนที่จริง ในวันที่ 1 สิงหำคม 2565 เวลำ 18.00 - 22.00 น. (วัน
ก่อสร้ำง–ตกแต่งวันสุดท้ำย) โดยวัดระดับเสียงจำกแนวเส้นขอบบูธออกมำ 1 เมตร ซึ่งเสียงทั้งหมดภำยในบูธ
จะต้องมีควำมดังไม่เกินตำมกำหนด
(แต่ละบูธที่แจ้งความประสงค์ในการใช้เสียงต้องจัดเครื่องขยายเสียงให้พร้อมเพื่อ
ตรวจสอบตามวันและเวลาดังกล่าว)
6. ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะได้รบั หนังสือรับรองจากผูจ้ ดั งานเป็ นสติ๊กเกอร์ระบุรายละเอียดของเครื่องขยาย
เสียงและระดับเสียงสูงสุดตามข้อกาหนดติดไว้ที่บริเวณเครื่องขยายเสียง เพื่อเป็ นการเตือนและตรวจสอบในภายหลัง หากมี
การใช้เสียงดังเกินกว่าปกติ
7. หากผูร้ ว่ มแสดงสินค้ามีการใช้เสียงหรืออุปกรณ์อื่น นอกตารางเวลาที่กาหนดหรือเกินความดังของเสียงที่กาหนด ผูจ้ ดั งานจะ
พิจารณาและขอสงวนสิทธิ มิให้ใช้ระบบเสียงดังกล่าว โดยในครัง้ แรกจะทาการแจ้งเตือนด้วยวาจา ถ้ายังเสียงดังเกินกว่าที่
กาหนดไว้ จะทาจดหมายเตือนครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และในครัง้ ที่ 3 จะประกาศห้ามใช้เสียง
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7. กำรผ่ำนเข้ำ-ออกในบริ เวณอำคำรแสดงสิ นค้ำ
เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในงานในช่วงก่อสร้างและตกแต่ง (31ส.ค 65 - 1 ก.ย.65) ผูร้ บั เหมาก่อสร้างและผูร้ ว่ ม
แสดงสินค้าที่เข้ามาตกแต่งบูธจะต้องแลกบัตร Contractor ณ จุด  ดูเอกสำรแนบ 4 ผูร้ บั เหมาจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยไม่
สวมรองเท้าแตะ ไม่ถอดเสือ้ ไม่สวมกางเกงขาสัน้ หากพบว่ามีการฝ่ าฝื น ฝ่ ายบริหารของศูนย์ประชุมพีช จะระงับการเข้าทางาน
ของท่านทันที ซึ่งอาจเป็ นผลให้งานล่าช้าได้ และในวันแสดงสินค้า (2-3 ก.ย. 65) ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าจะต้องติดบัตร Exhibitor และ
ต้องแสดงบัตรแก่เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยสาหรับผ่านเข้า-ออกในบริเวณห้องแสดงสินค้า

7.1 แสดงบัตรเข้ำ-ออกอำคำรแสดงสิ นค้ำช่วงก่อสร้ำง - รื้อถอนบูธ
การเข้า-ออกบริเวณงานในช่วงก่อสร้าง - รือ้ ถอนบูธ และก่อนเวลาแสดงงาน ผูจ้ ดั งานจะอนุญาตเฉพาะผูท้ ี่มี

• บัตรผู้จัดงำน (Officer Badge และ Organizer Badge)
• บัตรผู้เข้ำทำกำรก่อสร้ำง (Contractor Badge)
การผ่านเข้า – ออกบริเวณงานในวันก่อสร้าง และรือ้ ถอนบูธ จะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรขับขี่มาติดต่อขอแลกบัตร
บัตร Contractor ได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน ณ จุด  ดูเอกสำรแนบ 4 โดยท่านจะได้รบั บัตร Contractor เพื่อแสดงตน
ผ่านเข้า - ออกตัง้ แต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 24.00 น. ซึ่งเป็ นวันติดตัง้ บูธ
และในวันที่ 2 กันยายน 2565 (รือ้ ถอน)เวลา 18.00 – 24.00 น. ซึ่งเป็ นวันรือ้ ถอนบูธ ซึ่งผูท้ ี่นาหลักฐานมาแลกบัตรจะต้อง
รวบรวมบัตรมาแลกคืนที่จุดลงทะเบียนให้ครบ หำกบัตรหำยต้องชำระค่ำปรับจำนวน 100 บำท/ 1 ใบ

• บัตรผูร้ ่วมแสดงสินค้ำ (Exhibitor Badge)
ผ่านเข้า - ออกในบริเวณงานเท่านัน้ โดยท่านสามารถติดต่อขอรับบัตร Exhibitor ได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน จุด  ดู
เอกสำรแนบ 4 ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 12.00 - 17.00 น. ซึง่ เป็ นวันติดตัง้ บูธ โดยท่านจะได้รบั บัตร Exhibitor ใน
จานวนตามอัตราการใช้พนื ้ ที่แสดงสินค้าของท่านดังนี้ A = 27 ใบ / B,C = 18 ใบ /D,E,G = 6 ใบ / F, =12 ใบ (หากต้องการ
เพิ่มเติมจากอัตราที่กาหนด จะได้รบั เป็ น Sticker แทน) หรือในกรณีที่ไม่ได้นาบัตรติดตัวมา ณ วันแสดงงาน (วันที่ 2-3
กันยายน 2565) และต้องการขอรับบัตร เพื่อผ่านเข้า-ออกบริเวณงาน ท่านสามารถติดต่อขอรับบัตรชั่วคราว (จะได้รบั เป็ น
Sticker) ได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (จุด  ดูเอกสารแนบ 5) ในเวลาระหว่างแสดงสินค้า ทัง้ นีท้ ่านจะต้องติดบัตร
แสดงตนอย่างชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่ภายในพืน้ ที่

8. กำรขนย้ำยสินค้ำและกำรเข้ำตกแต่งบูธ (จุด

L1 และ L2 ดูเอกสารแนบ 4)
 ผู้ร่วมออกบูธจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกในกำรขนย้ำยไปเอง
ประตูขนย้ายสินค้า L1 ประตูกว้ำง 3.10 ม. สูง 3.50 ม. L2 ประตู กว้ำง 1.85 เมตร สูง 2 เมตร
มีทำงขนย้ ำยสินค้ำ 2 ช่องทำงตำมเอกสำรแนบ 4
• เพื่อความเรียบร้อย ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าหรือผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ต้องลงทะเบียนเปิ ดบูธ ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ดา้ นหน้า
(จุด  ดูเอกสารแนบ 4) เพื่อให้ผจู้ ดั งานจะเปิ ดกระแสไฟให้ ณ บูธนัน้ ๆ
• เนื่องจากข้อจากัดเรื่องพืน้ ที่การเข้าขนถ่ายสินค้าภายในศูนย์ สาหรับยานพาหนะบรรทุกและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง
และรือ้ ถอนจึงจาเป็ นต้องใช้การจัดลาดับก่อนหลัง ดังนั้นผูร้ ่วมแสดงสินค้าหรือผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะต้องขอรับบัตรคิวจาก
เจ้าหน้าที่ บริเวณจุด 1 (ดูเอกสารแนบ 4) โดยจะเปิ ดให้รบั บัตรคิวเพื่อเข้าช่องขนถ่ายสินค้าได้ตงั้ แต่เวลา 08.00 น. (วัน
พุธที่ 31 ส.ค. 2565 ) และจะประกาศเรียกตามบัตรคิวในเวลา 08.30 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็ นระเบียบในการเข้า
ใช้พนื ้ ที่ในการขนย้ายสินค้าและอุปกรณ์ ท่านควรเตรียมรถเข็น หรืออุปกรณ์ช่วยที่มีลอ้ เลื่อนมาเอง
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• การขนย้ายสินค้าและอุปกรณ์ก่อสร้างบูธ สามารถขนย้ายได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเข้าจุด L1 และ L2 (จุดที่ L2 อนุญ าต
เฉพาะสินค้าที่สามารถขนย้ายและเคลื่อนย้ายด้วยแรงคนเท่านัน้ และอยู่ในดุลยพินิจในการให้บริการจากผูค้ วบคุมเท่านัน้ )
• กรณีที่ขนถ่ายสินค้าเรียบร้อยแล้ว ควรรีบนารถออกจากภายในศูนย์ฯ รวมถึงช่องขนถ่ายสินค้า L2 โดยด่วน ห้ำม จอดรถที่
ไม่มีสินค้าหรืออุปกรณ์ทงิ ้ ไว้ภายในศูนย์และบริเวณช่องขนถ่ายสินค้าช่องจอด L 2 เป็ นเด็ดขาด
• การเข้าใช้พืน้ ที่ ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าทุกคนจะต้องติดบัตรแสดงตนอย่างชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่ในพืน้ ที่จดั งาน และจะต้องเข้า –
ออกตามช่องทางและช่วงเวลาที่กาหนดเท่านัน้
วันและเวลำ

บัตรที่อนุญำตให้ผ่ำนเข้ำ – ออก

วันเตรียมงาน
31ส.ค 2565 ,1 ก.ย. 2565
(08.00 – 24.00 น.)

บัตรผูจ้ ดั งาน (Officer Badge และ Organizer Badge)
และ บัตรผูเ้ ข้าทาการก่อสร้าง (Contractor Badge)

วันแสดงงาน

บัตรที่อนุญำตให้ผ่ำนเข้ำ – ออก

2 - 3 กันยายน 2565
(08.00 – 18.00 น.)

บัตรผูจ้ ดั งาน (Officer Badge และ Organizer Badge)
และ บัตรผูร้ ่วมแสดงสินค้า (Exhibitor Badge)

วันรือ้ ถอน

บัตรที่อนุญำตให้ผ่ำนเข้ำ – ออก

3 กันยายน 2565
(19.00 – 24.00 น.)
4 กันยายน 2565
(00.01 – 03.00 น.)

บัตรผูจ้ ดั งาน (Officer Badge และ Organizer Badge)
บัตรผูเ้ ข้าทาการก่อสร้าง (Contractor Badge)
และ บัตรผูร้ ่วมแสดงสินค้า (Exhibitor Badge)

** ผูร้ ่วมแสดงฯและผู้รับเหมำก่อสร้ำง จำเป็ นต้องรือ้ ถอนบูธให้แล้วเสร็จก่อนเวลำ 03.00 น. ในวันที่ 4
กันยำยน 2565 ( ทำงสมำคมฯจำเป็ นต้ องส่งมอบคืนพืน้ ที่ให้ ทำงสถำนที) มิฉนั้นจะทำกำรเรียกเก็บค่ำล่วงเวลำจำก
กำรรือ้ ถอนบูธเต็มวงเงินคำ้ ประกันพืน้ ที่

9. กำรขอหนังสือเพื่อยื่นขอนำสิ นค้ำตัวอย่ำงจำกต่ำงประเทศ
สาหรับบริษัทผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่จะนาสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อแสดงในงาน TEMCA METAVERSE & EXHIBITION
PATTAYA 2022 และต้องการหนังสือยืนยันการจัดงานจากผูจ้ ดั งานคือ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และหนังสือ
ยืนยันจาก Sun Expo Service Co.,Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากเจ้าของสถานที่คือ โรงแรมรอยัล คลีฟ บีช รีสอร์ท
ในเรื่องพิธีการเกี่ยวกับกรมศุลกากร เพื่อนาไปแสดงต่อกรมศุลกากรหรือหน่วยงานต่างๆ กรุณากรอก ฟอร์มหมำยเลข 1 และ
ส่งกลับมายังผูจ้ ดั งาน ภำยในวันที่ 30 มิ.ย. 2565
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10. กำรรักษำควำมปลอดภัย
• เมื่อสิน้ สุดการแสดงงานในแต่ละวัน ผูจ้ ดั งานได้จดั เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยภายในงานตลอด 24 ชม.
• ในช่วงระหว่างปิ ดงานของแต่ละวัน ผูจ้ ดั งานจะไม่อนุญาตให้ผใู้ ดผ่านเข้า-ออกบริเวณที่จดั งานโดยเด็ดขาด
• ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่ตอ้ งการพนักงานรักษาความปลอดภัย (พิเศษ) เฉพาะบูธของท่าน สามารถขอรับบริการ โดยกรอก
แบบฟอร์มที่ 11 และส่งกลับภำยในวันที่ 11 ส.ค 2565
• ผูจ้ ดั งานจะเป็ นผูจ้ ดั หาบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารแสดงงาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยทา
หน้าที่รกั ษาความปลอดภัยอยู่ท่วั บริเวณงาน
• ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าควรมีผา้ หรือแถบกระดาษกัน้ ปิ ดบูธ เมื่อสิน้ สุดการแสดงงานในแต่ละวัน
• ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่นามาแสดงและขอแนะนาให้ประกันสินค้าของท่านไว้ระหว่างเวลาแสดงงาน
• ไม่ควรปล่อยให้บูธว่างโดยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในบูธ (ซึ่งถ้าเกิดมีการสูญหายของสิ่งของผูจ้ ดั งานจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีใดๆ
ทัง้ สิน้ )
• ในกรณีที่ผรู้ ว่ มแสดงสินค้าต้องการให้มีเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยเป็ นพิเศษเฉพาะในบูธของตน ท่านจะต้องแจ้งความ
จานงเพื่อขอรับบริการรักษาความปลอดภัยพิเศษจากผูจ้ ดั งานเท่านัน้
หมำยเหตุ ระหว่างการก่อสร้าง ตกแต่งและรือ้ ถอนบูธ และในวันแสดงสินค้า ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าจะต้องระมัดระวังและรับผิดชอบใน
ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบูธของท่านเอง ทางผูจ้ ดั งานจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทัง้ สิน้

ส่วนที่ 3 กำรจัดประกวดบูธ
สมาคมฯ ได้จดั กิจกรรมสาหรับผูร้ ่วมแสดงสินค้าเช่นทุกปี ที่ผ่านมา คือการประกวดบูธ ซึ่งจะมีดว้ ยกัน 5 รางวัล คือ

1. รำงวัลบูธดีเด่น คือ บูธที่มีการต้อนรับและเอาใจใส่ต่อผูเ้ ข้าเยี่ยมชมบูธ การจัดสินค้าเป็ นหมวดหมู่ มีระเบียบ การ
จัดบูธที่ดสู วยและเด่น และมีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้ขอ้ มูลแก่ผเู้ ข้าเยี่ยมชม มี 3 รางวัลแบ่งตามขนาดบูธดังนี้

- รำงวัลบูธดีเด่นขนำด 1 บูธ ( G )
- รำงวัลบูธดีเด่นขนำด 2-3 บูธ ( D,E,F,G, )
- รำงวัลบูธดีเด่นขนำด 4-9 บูธ ( A,B,C, )
รำงวัลบูธสร้ ำงสรรค์ คือ การแสดงสินค้าและหรือนาเสนอสินค้ารุน่ ใหม่ๆ และมีเทคโนโลยีล่าสุดของสินค้าแต่ละ
ประเภท พร้อมทัง้ สามารถแสดงหรือสื่อถึงหลักการทางานและวิธีการทางานของสินค้าให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว

2. รำงวัลบูธยอดนิยม คือ บูธที่ผเู้ ข้าชมงานโหวตคะแนนลงในบัตรคะแนนที่จดั วางอยู่บริเวณหน้าห้องแสดงสินค้า
หมำยเหตุ:

การพิจารณาตัดสินรางวัลบูธดีเด่นและบูธสร้างสรรค์ โดยคณะอนุกรรมการจัดประกวดบูธ สาหรับรางวัลบูธยอดนิยมจะ
ตัดสินโดยผูเ้ ข้าชมงาน โดยบูธที่ได้รบั การเสนอชื่อมากที่สดุ เป็ นบูธที่ได้รบั รางวัลดังกล่าว การประกาศผลและรับรางวัลใน
งานแสดงผลิตภัณฑ์ วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น.
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลผู้รับเหมำ / โรงแรมสำหรับผู้ออกบูธ / บริกำรอื่นๆ
ผู้รบั เหมำก่อสร้ำงและผู้ให้บริ กำรต่ำงๆ
ผูร้ ับเหมำควบคุมดูแลดำเนินกำรกำรจัดงำนแสดงสินค้ำอย่ำงเป็ นทำงกำร
Second Sight & Success 2001 Co.,Ltd.
โทรศัพท์ 02 046- 5585 โทรสาร 02 042- 4155 มือถือ 064 146 8833 ติดต่อ คุณกฤษณะ ฤกษ์วิธี , คุณรัชฎาภรณ์ สีนวลสุก
Email: secondsight2001@gmail.com

ผู้รับเหมำก่อสร้ำงบูธมำตรฐำน ( Booth Partition ) และอุปกรณ์ตกแต่งอย่ำงเป็ นทำงกำร
บริษัท มาเจสติค เอท จากัด
โทร. 089-693-0629, 02-085-9948 ติดต่อ คุณทัศนีย์ อุ่นชู มือถือ 089-693-0629
Email: majestic8event@gmail.com

ผู้รับเหมำด้ำนไฟฟ้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำร
Expo Lite Co.,Ltd.
โทรศัพท์ 02-592-7992-4 โทรสาร 02-592-7995-6 ติดต่อ คุณศกลภัทร นิยมกชกร
มือถือ 08-1922 4446, 08-6313-0806 E-mail: info@expo.co.th, expolite@hotmail.com

ผู้รับเหมำก่อสร้ำงที่แนะนำ
1. บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด
ติดต่อ คุณกฤษณะ ฤกษ์วิธี โทร 02 046- 5585,064 146 8833 โทรสาร 02 042- 4155 มือถือ 064 146 8833
Email: secondsight2001@gmail.com www.sss2001.com
2. ห้างหุน้ ส่วนจากัด โชติอนันต์ ครีเอชั่น
โทรศัพท์ 02-329-1595 โทรสาร 02-329-1596 ติดต่อ คุณโชติอนันต์ ปานเขียน มือถือ 08-1804-8626
Email: chotea@truemail.co.th
3. บริษัท เอ็กซ์โป ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
โทรศัพท์ 02-592-7992-4 โทรสาร 02-5952-7995-6 ติดต่อ คุณขนิษฐา แซ่เล้า มือถือ 08-6313-0806
Email: info@expo.co.th
4. บริษัท ไอเดีย ครีเอทีฟ จากัด โทรศัพท์ 02-938-5057 ติดต่อ คุณกันทิมา วิชยาภัย มือถือ 08-5070-1287
5. Majestic 8 Co.,Ltd. Email: majestic8event@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2150-7980 ติดต่อ คุณทัศนีย์ อุ่นชู มือถือ 08-9693-0629
6. บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ เน็ทเวอร์ค จากัด
โทรศัพท์ 02-732-0117-20 โทรสาร 02-378-1880 ติดต่อ คุณปรีชา มือถือ 08-6374-7599
7. บริษัท อิมเมจ ไดเรคชั่น มีเดีย จากัด โทร 02 183-0223, 089 111-2654
ติดต่อ คุณ วรเศรษฐ คงกระพันธ์ email: md@imdmedia.com, gm@imdmedia.com
หมำยเหตุ : ท่ำนสำมำรถจัดหำผู้รับเหมำก่อสร้ำงมำเองได้นอกเหนือจำกที่ผู้จัดงำนแนะนำข้ำงต้น

16

TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 , September 2-3

บริษัทขนส่งระหว่ำงประเทศ / ขนส่งสินค้ำ
Sun Expo Service Co.,Ltd.
โทรศัพท์ 02-728 4452- 4 โทรสาร 02-752 8545-6 ติดต่อ คุณดวงกมล ศิริไพบูลย์ มือถือ 081-5841556
Email: ning@sunexpothai.com

โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ติดต่อคุณอาภานิจ สว่างเวียง
สานักงานพัทยา
สานักงานกรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 038-250-421
โทรศัพท์ 02-280-1737-40

โทรสาร 038-250-482
โทรสาร 02-282-0294, 629-0892

โรงแรมบริเวณใกล้เคียง ( ดูขอ้ มูลเพิ่มในเอกสารแนบ 6)
1. Siam Bayshore Hotel สานักงานพัทยา โทรศัพท์ 038-710406-11
Website: www.siamhotels.com/siambayshore/default-en.html
2. Pattaya Hill Resort สานักงานพัทยา โทรศัพท์ 038-306-333 โทรสาร 038-306-336
Website: www.pattayahillresort.com Email: pattayahillresort@asia.com.
3. Nova Platinum สานักงานพัทยา โทรศัพท์ 038 711 345
Website: www.novaplatinumhotelpattaya.com
4. Aiyara Grand Hotel สานักงานพัทยา โทรศัพท์ 038-252500
Website: www.aiyaragrand.com
5. Majastic Residence สานักงานพัทยา โทรศัพท์ 088 -783-2545 /02-1641001-6
6. Asia Pattaya Hotel สานักงานพัทยา: (038) 250401-11, (038) 250-602-6 โทรสาร 038) 250 496
Website: www.asiahotel.co.th
7. Pattaya Park สานักงานพัทยา โทรศัพท์ (038) 251 201-8, (038) 364 110-20
Website: www.pattayapark.com

8.

Siam@Siam Design Hotel Pattaya

โทรศัพท์ (038) 930 600 โทรสาร(038) 427 627 Moble 084 269 5914

Website: www.siamatpattaya.com

9. Seven zea chic สานักงานพัทยา

โทรศัพท์ 038-412-888

วารุณี ขันละ (หนิง) 065-7874564 Website: www. newnordicgroup.com

10. Inter Continental Pattaya Resort โทรศัพท์ (038) 259 888 ,
คุณพราภา เขตชานิ มือถือ 084 066 1440 Website: www. Intercontinental.com/pattayaresort
11. Mountain Beach Hotel สานักงานพัทยา โทรศัพท์ : (038) 250 502-4 สานักงานกรุงเทพ โทรศัพท์ : (02)221 8050,
(02)221 8449, (02)223 6791
12. Cosy Beach Hotel สานักงานพัทยา โทรศัพท์ : (66 38) 418 555, (66 38) 250 800-3, (66 2) 6630400-3

หมำยเหตุ : จองห้ องพักสาหรับผู้ออกบูธ กรุณาติดต่อที่โรงแรมได้โดยตรง
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ส่วนที่ 5 แบบฟอร์มต่ำงๆ
สมาคมฯ ได้จดั ทาและรวบรวมฟอร์มเกี่ยวกับบริการต่างๆ ไว้บริการแก่ผรู้ ว่ มแสดงสินค้า

กำหนดเวลำกำรส่งแบบฟอร์ม
ฟอร์ม
หมำยเลข
1
2

แต่งตัง้ ผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการเข้าก่อสร้างบูธพิเศษ

กำหนดส่ง
ฟอร์ม
30 มิ.ย.65
29 ก.ค. 65

3

การใช้เครื่องขยายเสียงและการแสดง

11 ส.ค. 65

เซคคอนด์ไซท์ฯ

4

ป้ายชื่อบูธมาตรฐาน / PARTITION

11 ส.ค. 65

มาเจสติค เอท

5

รายการอุปกรณ์โครงสร้างเพิ่มเติม

11 ส.ค. 65

มาเจสติค เอท

6

รายการเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม

11 ส.ค. 65

มาเจสติค เอท

7

ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง/ กฎระเบียบในการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า

8 ส.ค. 65

เอ็กซ์โปไลท์

8

ระบบนา้ ประปา และนา้ ทิง้

8 ส.ค. 65

เอ็กซ์โปไลท์

9

แผนผังการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า

11 ส.ค. 65

เอ็กซ์โปไลท์

10

PLANTS, FLOWERS & ACCESSORIES
การสั่งจองบริการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยพิเศษ
ภายในบูธ

11 ส.ค. 65

ร.ร. รอยัลคลิฟ บีชฯ

11 ส.ค. 65

ร.ร. รอยัลคลิฟ บีชฯ

11

รำยกำร
หนังสือเพื่อยื่นขอนาสินค้าตัวอย่างจากต่างประเทศเข้ามาแสดง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
สมาคมฯ
เซคคอนด์ไซท์ฯ

12

รายการอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม

11 ส.ค. 65

ร.ร. รอยัลคลิฟ บีชฯ

13

รายการอุปกรณ์สานักงานเพิ่มเติม

11 ส.ค. 65

ร.ร. รอยัลคลิฟ บีชฯ

14

รายการขอบริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต

11 ส.ค. 65

ร.ร. รอยัลคลิฟ บีชฯ

15

ขอแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในบูธ

11 ส.ค. 65

16
17
18
19

การก่อสร้างเกินเวลา
การสั่งจองบริการอาหารกล่อง
ยื่นเช็คคา้ ประกันพืน้ ที่
คา้ ประกันทาความสะอาด (บูธมาตรฐาน)

1 ก.ย. 65
11 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65

หมำยเหตุ

สมาคมฯ /
ร.ร. รอยัลคลิฟ บีชฯ
เซคคอนด์ไซท์ฯ
เซคคอนด์ไซท์ฯ
เซคคอนด์ไซท์ฯ
เซคคอนด์ไซท์ฯ

1. หากมีการเปลีย่ นแปลงบูธมาตรฐานกรุณาแจ้ง บริษัท มาเจสติค เอท จากัด ภายในวันที่ 11 ส.ค. 65
2. จะมีการตรวจสอบตาแหน่งเครื่องขยายเสียงและระดับเสียง ในวันที่ 1 ส.ค.2565 เวลา 18.00 – 22.00 น.
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1

หนังสือเพื่อยื่นขอนำสินค้ำตัวอย่ำงจำกต่ำงประเทศเข้ำมำแสดงในงำน (เฉพาะบูธที่ยืมสินค้าตัวอย่างมาจาก
ต่างประเทศเท่านัน้ )
กรอกข้อความแล้วส่งคืน สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 ทางโทรสาร 02-285-4288
Email: temcaseminar@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพือ่ อานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่นาสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแสดงภายในงาน ทางคณะผูจ้ ดั งานได้จดั ทาหนังสือยืนยัน
การจัดงานและหนังสือยืนยันจากเจ้าของสถานที่จดั งานเพือ่ นาแสดงให้กบั ทางศุลกากรในการยกเว้นภาษีนาเข้า พร้อมกันนีท้ างผูจ้ ดั งาน
ได้แนบตัวอย่างหนังสือการยืนยันการจัดงาน และหนังสือยืนยันการใช้สถานที่เพื่อเป็ นตัวอย่าง (ดูเอกสารแนบ 7)

สำหรับผู้รว่ มแสดงสินค้ำ
นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................ตาแหน่ง...................................................................
บริษัท..............................................................................................................................บูธหมายเลข............................................
ซึ่งจะนาอุปกรณ์ ...................................................................... ราคา ....................................... นา้ หนัก ......................... กิโลกรัม
เพื่อประกอบการแสดงสินค้าในงานแสดงงาน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022" ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน
2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา มีความประสงค์
 ขอหนังสือยืนยันการจัดงาน
 ขอหนังสือยืนยันการใช้สถานที่จดั งาน

ลงชื่อ.......................................................
วันที่.........................................................
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กำรแต่งตั้งผู้รับเหมำอย่ำงเป็ นทำงกำรเข้ำก่อสร้ำงบูธพิเศษ(พืน้ ที่เปล่ำ) /แบบบูธก่อสร้ำง /คำ้ ประกันพืน้ ที่
กรุ ณากรอกรายละเอียดการแต่งตั้งผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการให้ครบถ้วน และส่งกลับที่ บริ ษทั เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด

ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

ทางโทรสาร 02 042- 4155 หรือ Email : secondsight2001@gmail.com

รายละเอียดบริษัทผู้ร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor)
นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตาแหน่ง........................................................
ชื่อบริ ษทั ผูแ้ สดงสินค้า...............................................................................................บูธหมายเลข.......................
ทีอ่ ยู่.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .........................................................................................โทรสาร..................................................

รายละเอียดผู้รับเหมาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ก่อสร้ างบูธ (Contractor)
ชื่อบริ ษทั / ผูร้ ับเหมาการก่อสร้างคูหา ..................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .......................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
หัวหน้างาน / ผูร้ ับผิดชอบการก่อสร้าง (สามารถติดต่อหน้างานได้)
1. นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตาแหน่ง....................................................
เบอร์โทรศัพท์ ...................................................................................โทรสาร.....................................................
2. นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตาแหน่ง....................................................
เบอร์โทรศัพท์ ...................................................................................โทรสาร.....................................................
ทีมงาน ....................................... คน

กรุณานาส่งรูปแบบบูธการก่อสร้าง (3 มิติ) มายังบริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด ภายใน
วันที่ 11 สิ งหาคม 2565 ทาง Email: secondsight2001@gmail.com หรือโทรสาร 02 042- 4155
ข้อแนะนา : เพื่อป้องกันการก่อสร้างที่อาจจะล่าช้า ควรเลือกผูร้ ับเหมาที่มีการก่อสร้างไม่เกิน 2บูธ
หมำยเหตุ 1. สาหรับผูร้ บั เหมาที่ได้รบั การแต่งตัง้ ต้องวาง เงินคำ้ ประกันค่ำเสียหำย ตำรำงเมตรละ 500 บำท โดยสั่งจ่าย
เช็คในนาม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ส่งมาที่ บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัค
เซส 2001 จากัด 57 หมู่บา้ นสวนสน แยก 3 รามคาแหง 60 ถนนรามคาแหง คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
(ดูรายละเอียดแบบฟอร์ม18) ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 หากไม่เกิดความเสียหายจะคืนเช็คภายใน 15 วัน
หลังจากงานหรือหลังส่งคืนพืน้ ที่
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กำรใช้เครื่องขยำยเสียงและกำรแสดง
บูธหมายเลข.............................................
ส่งคืน บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด ภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565 ทางโทรสาร 02 042- 4155
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่ประสงค์จะใช้เครื่องขยายเสียง กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ พร้อมแนบผังระบุตาแหน่งติดตัง้ สาโพงเครื่องขยาย
เสียง และส่งคืนบริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เพื่อตรวจสอบและกาหนดตารางเวลา
หากผูแ้ สดงสินค้ารายใด มิได้แจ้งล่วงหน้า สมาคมจะไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงดังกล่าว
 1. มีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อการนาเสนอและการแสดง มีความดังของเสียง
ไม่เกิน 75 เดซิเบล ในตารางเวลาที่สมาคมฯ กาหนด
 2. มีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องเสียงขยายเสียง นอกเหนือจากข้อ 1 เช่น การเปิ ดเพลงเบาๆ
นอกตารางเวลาโดยมีความดังของเสียงไม่เกิน 60 เดซิเบล
 3. ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องขยายเสียง
หมำยเหตุ โปรดดูรำยละเอียด “ข้อกำหนดกำรใช้เครื่องขยำยเสียง” หน้ำ 11
3.2 ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่ประสงค์ที่จะจัดให้มีการแสดงภายในบูธ กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งคืนบริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์
ซัคเซส 2001 จากัด ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เพื่อตรวจสอบและกาหนด หากผูแ้ สดงสินค้ารายใด มิได้แจ้งล่วงหน้า สมาคมจะมี
สิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการแสดงดังกล่าว
 มีความประสงค์ที่จะทาการแสดง
โปรดระบุรายละเอียดการแสดง..................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 ไม่มีความประสงค์ที่จะทาการแสดง
 รับทราบข้อกาหนด
1. การแสดงต้องไม่เป็ นการแสดงที่ล่อแหลมในทางอนาจาร
2. หากการแสดงจาเป็ นต้องมีเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ทางผูค้ วบคุมการแสดงต้องแจ้งให้
ทางสมาคมฯทราบเพื่อทาการอนุญาตเป็ นบ้างกรณีไป อาทิ เครื่องยิงกระดาษ (Paper ShooterX , เครื่อง
ทาควัน (Smoke Machine ), เครือ่ งทาไอเย็น ( Dry Ice & Co2 ) ฯลฯ

สำหรับผู้รว่ มแสดงสินค้ำ
นาย/นาง/นางสาว….........................................................................ตาแหน่ง…..................................................
บริษัท…..................................................................................................บูธหมายเลข…....................................
ที่อยู่…..............................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ …......................................................................................โทรสาร…...................................................
ลงชื่อ…....................................................
วันที่.........................................................
(ในกรณีทไี่ ม่มีการตอบเอกสารกลับ ให้ถือเป็ นการสละสิทธิในแบบฟอร์มนี)้
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ป้ ำยชื่อบูธมำตรฐำน/ PARTITION

กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565

บูธหมายเลข.............................................
ผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่เช่ำพืน้ ที่พร้อมบูธมำตรฐำน จะได้รบั ส่วนประกอบของบูธมาตรฐาน ดังรายการต่อไปนี้
กรุณำเลือกรำยกำรของบูธมำตรฐำน ที่ต้องกำรจะใช้
ใช้ทกุ รายการ (กรุณาระบุชื่อบูธ)
ใช้เฉพาะบางรายการ ดังต่อไป
ปูพรมอัดสีนา้ เงิน
ผนังสีขาว 3 ด้าน (หัวมุม 2 ด้าน) แต่ละแผ่นขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 2.50 เมตร (รวมขอบอลูมิเนียม)
ป้ายชื่อบริษัทภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตัวอักษรสติก๊ เกอร์แบบมาตรฐานสีขาว ความสูง 100 มิลลิเมตร (4นิว้ ) 1 ชุด/บูธ
(กรณีบูธที่เป็ นหัวมุมจะติดชื่อให้เพิ่มอีก 1 ชุด) ทัง้ นีไ้ ม่รวมเครื่องหมายการค้าหรือข้อความโฆษณาใดๆ
กรุณำ ระบุชื่อที่ต้องกำรให้จัดทำ (โปรดพิมพ์ให้ชัดเจน)

โต๊ะขนาด 0.70 X 1.80 X 1 ม. หรือ 0.45 X1.80 X 1 ม. จานวน 1 ตัวติด Skirt รอบโต๊ะ พร้อมเก้าอี ้ 2 ตัว
ปลั๊กไฟ ขนาด 5 แอมป์ 220 โวลต์ จานวน 1 จุด พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนท์ 1 ดวง
ถ้าต้องการให้จดั ทาป้ายใดๆ นอกเหนือจากป้ายมาตรฐาน ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเป็ นผูด้ าเนินการโดยมี
ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะของป้ายนัน้ ๆ และขอให้ส่งแบบไปพร้อมกับแบบฟอร์มนี้

ข้อกำหนดสำหรับบูธำตรฐำน
1. กรณีที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อ รือ้ ถอนหรือเพิม่ ผนังบูธในระหว่างงาน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครัง้ ละ 500 บาท
2. ผูร้ ่วมแสดงสินค้า จะต้องแจ้ง หากบูธต้องมีการให้กนั้ ผนังด้านใดบ้าง (กรณีที่เปลี่ยนแปลงต่างออกไปจากบูธมาตรฐานทั่วไป)
3. ห้ามตอกตะปู/ สิ่งของแหลมยึดติดกับผนังของบูธมาตรฐานทัง้ 3 ด้าน มิฉะนัน้ เมื่อเกิดความเสียหายขึน้ ผูแ้ สดงสินค้าจะต้อง
รับผิดชอบ ต่อความเสียหายนัน้
4. ห้ามทาการก่อสร้างที่เป็ นการรบกวนการเตรียมงาน เช่น วางวัสดุกีดขวางทางเดิน เป็ นต้น
โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่

บริษัทผูแ้ สดงสินค้า

บริษัท มาเจสติค เอท จากัด
38/226 หมู่บา้ น เค.ซี.รามอินทรา5 ซอยพระยา
สุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

ชื่อบริษัทและทีอ่ ยู่ที่ออกใบกากับภาษี

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0105558062125

เลขที่บูธ

ผูร้ บั ผิดชอบ

โทร. 089-693-0629 แฟ็ กซ์ 0-2150-7980

โทรศัพท์

แฟ็ กซ์

E-mail : majestic8event@gmail.com

ลายเซ็น และวันที่
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รำยกำรอุปกรณ์โครงสร้ำงเพิ่มเติม

กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565

ลำดับ
รำยละเอียด
ที่
1
ยกพืน้ ไม้อดั สูง 19 -20 มม./ ตารางเมตร
2
ยกพืน้ ไม้อดั สูง 10 ซม../ ตารางเมตร
3
พรมอัด / ตารางเมตร
4
5
6
7
8

รำคำต่อหน่วย
(บำท)
350.00
500.00
250.00

ผนังไม้อดั สีขาวโครง System (1.00 x 2.40 เมตร)
ผนังพลาสติกใส (1.00 x 2.40 เมตร)
หุม้ สีผนัง (1.00 x 2.40 เมตร) (บูธมาตรฐาน)
ไม้ป้ายสูง 30 ซม. (ต่อ 1 เมตร)
ประตูบานยืด (1.00 x 2.00 เมตร)

จำนวน

รำคำรวม

800.00
2,500.00
500.00
400.00
2,200.00
รวม
ภำษี 7 %
รวมรำคำทั้งสิน้

1. แบบฟอร์มการสั่งจองรายการจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รบั การชาระเงินเต็มจานวนเรียบร้อยแล้ว (โดยแฟ็ กซ์เอกสารการชาระเงินมายังบริษัทฯ
เบอร์ 0-2150-7980 )
2. กรุณาชาระค่าบริการด้วยเช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท มาเจสติค เอท จากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ บัญชีกระแส
รายวัน เลขที่ 365-3-00321-9 แล้วแฟ็ กซ์ใบ PAY-IN มาที่เบอร์ 0-2150-7980
3. ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในกรณีที่มีการยกเลิกการสั่งจอง
4. ราคาที่แจ้งในใบเสนอราคานีเ้ ป็ นราคาค่าบริการใช้เฉพาะช่วงงานเท่านัน้ ซึ่งทางท่านต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึน้
ในช่วงระยะเวลาบริการในงานนี้
โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และ
จัดส่งมาที่
บริษัท มาเจสติค เอท จากัด
38/226 หมู่บา้ น เค.ซี.รามอินทรา5 ซอยพระยา
สุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0105558062125
โทร. 089-693-0629 แฟ็ กซ์ 0-2150-7980

บริษัทผูแ้ สดงสินค้า
ชื่อบริษัทและที่อยู่ที่ออกใบกากับภาษี

เลขที่บูธ
โทรศัพท์
ลายเซ็น และวันที่

ผูร้ บั ผิดชอบ
แฟ็ กซ์

E-mail : majestic8event@gmail.com
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รำยกำรเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มเติม

กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565

Information Desk

ขนาด
กว้างxยาวxสูง(ซม.)
45x100x75

ราคาจองและชาระ
ภายในวันกาหนดส่ง
800

ราคาจองและชาระ
หลังวันกาหนดส่ง
1,000

Lockable cabinet

50x100x80

1,500

1,800

Counter Showcase

50x100x80

3,000

3,500

TV.&VIDEO Stand

45x100x75

2,400

2,900

Low Showcase

50x50x80

1,500

1,800

Counter Computer

50x100x75

2,000

2,300

Counter

50x100x100

2,500

2,800

100x240

2,200

2,500

Showcase (DownLight)

50x50x240

3,500

3,800

Big Showcase (DownLight)

100x50x240

4,300

4,600

100x21

400

500

Display Stand

50x50x50

800

900

Display Stand

50x50x75

900

1,000

Display Stand

50x50x100

1,000

1,200

Chair

50x50x45

300

350

Chair

45x75

750

950

Round Table

75x80

1,500

1,700

High Stool

50x90

800

900

ลาดับ

รายการ

S-01
S-02
S-03
S-04
S-05
S-06
S-07
S-08
S-09
S-10
S-11
S-12
S-12
S-12
S-13
S-14
S-15
S-16

Folding Door

Wall Shelf

(หน่วย)

(บาท)

รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
1. ราคาค่าบริการ รวมตัง้ แต่วนั ติดตัง้ จนถึงวันสิน้ สุดงาน แต่ไม่รวมสาหรับการสั่งจองและติดตัง้ ใหม่อีกครัง้
2. ราคาเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตามรายการข้างต้นนี ้ ใช้สาหรับภายในงาน 1 งานเท่านัน้
รวมทั้งหมด
3. กรุณาส่งแบบฟอร์มนี ้ พร้อมหลักฐานการชาระเงินยอดรวมทัง้ หมด โดยเงินสด , เช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชี "บริษทั มาเจสติค เอท จากัด "
ราคาช่องแรกสาหรับผูส้ ่งั จองและชาระเงินภายในวันกาหนดส่ง ช่องที่ 2 สาหรับผูท้ ี่ส่งั จองและชาระเงินหลังวันกาหนดส่งถึงวันจัดแสดงงาน
และส่งสาเนาหลักฐานการชาระเงิน (สาเนาเช็ค,สาเนา Pay-in ฯลฯ) แฟ็ กซ์มาที่เบอร์ 0-2150-7980
4. การชาระเงินต้องชาระพร้อมภาษีมลู ค่าเพิ่มร้อยละ 7

5. ข้อมูลธนาคารสาหรับการโอนเงิน

ชื่อบัญชี: บจก.มาเจสติค เอท ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 365-3-00321-9
โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่
บริษัท มาเจสติค เอท จากัด
38/226 หมู่บา้ น เค.ซี.รามอินทรา5 ซอยพระยา
สุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0105558062125
โทร. 089-693-0629 แฟ็ กซ์ 0-2150-7980
E-mail : majestic8event@gmail.com

บริษัทผูแ้ สดงสินค้า
ชื่อบริษัทและทีอ่ ยู่ที่ออกใบกากับภาษี

เลขที่บูธ
โทรศัพท์
ลายเซ็น และวันที่

ผูร้ บั ผิดชอบ
แฟ็ กซ์

24

TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 , September 2-3

25

TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 , September 2-3

ฟอร์มหมำยเลข

7

ระบบไฟฟ้ ำและแสงสว่ำง
Section A อุปกรณ์ไฟฟ้ า
รายการ

กำหนดส่งภำยในวันที่ 8 สิงหำคม 2565
ราคาก่อน
8 ส.ค. 65

ราคาระหว่าง
9 -29 ส.ค. 65

ราคาระหว่าง
30 ส.ค.-3 ก.ย. 65

้
สปอร์ตไลท์ 100W. ขาสัน

609

670

792

สปอร์ตไลท์ 100W. ขายาว

651

716

846

หลอดฟูลออเรสเซนต์ 20/40W.

557

612

723

ดาว์นไลท์ 50W. (ไฟฝังฝ้ า)

651

716

846

2,478

2,726

3,221

ฮาโลเจน 500W.
เมทัลฮาลาย 150W. (HQI) แสงขาว

2,247

2,472

2,921

เมทัลฮาลาย 400W. (HQI) แสงขาว

2,814

3,095

3,658

จานวน

ราคา (บาท)

Section B เบรคเกอร์และปลั๊กสาหรับอุปกรณ์ทน
ี่ ามาแสดงเท่านัน
้ (ไม่อนุญาตให้ใช้ก ับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ ห้แสงสว่าง)
788

867

1,024

ปลั๊ก 5 Amp พร ้อมฟิ วส์ 220V.50Hz. 24 ช.ม.

1,575

1,733

2,048

เบรกเกอร์ 15 Amp 220V.Single Phase 50Hz.

2,478

2,726

3,221

เบรกเกอร์ 30 Amp 220V.Single Phase 50Hz.

5,061

5,567

6,579

เบรกเกอร์ 15 Amp 380V Three Phase 50Hz.

5,282

5,810

6,867

เบรกเกอร์ 30 Amp 380V.Three Phase 50Hz.

10,574

11,631

13,746

เบรกเกอร์ 60 Amp 380V.Three Phase 50Hz

21,147

23,262

27,491

เบรกเกอร์ 100 Amp 380V.Three Phase 50Hz

35,196

38,716

45,755

ปลั๊ก 5 Amp พร ้อมฟิ วส์ 220V.50Hz.

Section C เบรคเกอร์สาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีใ่ ห ้แสงสว่างเท่านัน
้ (สาหร ับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีล
่ ูกค้านามาติดตงเอง)
ั้
เบรกเกอร์ 15 Amp 220V Single Phase 50 Hz

9,618

10,580

12,503

เบรกเกอร์ 30 Amp 220V Single Phase 50 Hz

19,226

21,149

24,994

เบรกเกอร์ 15 Amp 380V Three Phase 50 Hz

20,192

22,211

26,250

เบรกเกอร์ 30 Amp 380V Three Phase 50 Hz

40,383

44,421

52,498

จุดต่อไฟ (ติดตัง้ โดยช่างไฟของผู ้แสดงสินค ้า)

หลอดไฟไม่เกิน 17 วัตต์ อนุญาติให ้ใช ้ได ้ 5 ดวง /จุด
หลอดไฟขนาด 18-25 วัตต์ อนุญาติให ้ใช ้ได ้ 3 ดวง /จุด
หลอดไฟขนาด 26-100 วัตต์ อนุญาติให ้ใช ้ได ้ 1 ดวง /จุด
ไฟ LED ริบบิน อนุญาติให ้ใช ้ได ้ไม่เกิน 5 เมตร /จุด

394

433

Section D เบรคเกอร์สาหรับเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในระหว่างวันก่อสร ้าง หรือ รือ
้ ถอน
ราคาต่อวัน
เบรกเกอร์ 15 Amp 220V Single Phase 50 Hz

512

เริม
่ ใช ้วันที่

จนถึงวันที่

จานวน

จานวนเงิน

900/วัน

เบรกเกอร์ 30 Amp 220V Single Phase 50 Hz

1,800/วัน

เบรกเกอร์ 15 Amp 380V Three Phase 50 Hz

2,000/วัน

เบรกเกอร์ 30 Amp 380V Three Phase 50 Hz

4,000/วัน
รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%

้
รวมทัง้ สิน
หมายเหตุ : การสง่ ั จองตามใบสง่ ั จองจะสมบูรณ์ ก็ตอ
่ เมือ
่ ได้มก
ี ารชาระเงินให้แก่ บริษ ัท เอ็กซ์โป ไลท์ จาก ัด ภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดแล้วเท่านน
ั้
1. การยกเลิกก่อนวันที่ 29 ส.ค. 65 ท่านจะได ้รับเงินคืน 50% และภายหลังจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คน
ื เงินทัง้ หมด
2. ผู ้ร่วมแสดงงานจะต ้องส่งรายละเอียดจุดติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ า ระบุตาแหน่งของอุปกรณ์ภายในบูธ
3. อาจจะมีค่าบริการสาหรับการแก ้ไขหรือเปลีย
่ นแปลงจุดติดตัง้
4. หากรายการใดไม่มอ
ี ยู่ในแบบฟอร์มนี้ กรุณาขอใบเสนอราคาต่างหาก
5. ปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ ไม่อนุญาตให ้เสียบกับหลอดไฟ หากผู ้ออกงานประสงค์จะใช ้แสงสว่าง จะต ้องสั่งจองจากรายการ C เท่านัน
้
ข ้อมูลการโอนเงิน :
ธนาคาร กสิกรไทย จาก ัด มหาชน :
สาขาเทสโก้ ปทุมธานี (สะสมทรัพย์)
่ บ ัญชี
ชือ
:
บริษ ัท เอ็กซ์โปไลท์ จาก ัด
เลขบัญชี : 536-2-17365-7
กรุณาแฟกซ์ใบโอนมาที่ คุณศกลภัทร นิยมกชกร โทร 0-2592-7992-4 มือถือ 081 922-4446 แฟกซ์ 0-2592-7995-6 Email: ac.expolite@gmail.co
่ บริษัท
ชือ
ทีอ
่ ยู่

:
:

บูธเลขที่

:

โทรศัพท์

:

Fax/Email

:

Tax ID

:

่ ผู ้ติดต่อ
ชือ

:

ลายเซ็น

:

วันที่

:

โปรดส่งใบสง่ ั จองนีก
้ ล ับมาย ัง บริษ ัท เอ็กซ์โปไลท์ จาก ัด เลขที่ 88 หมู่ 6 ต. สวนพริกไทย อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศ ัพท์ 0-2592-7992-4 โทรสาร 0-2592-7995-6 Email: ac.expolite@gmail.com
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กระแสไฟฟ้ ำและแสงสว่ำง
กฎระเบียบในกำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
1. ไฟฟ้ำที่ใช้ในระหว่ำงงำน ผู้จัดงำนจะเป็ นผู้จัดหำไฟฟ้ำโดยทั่วไปภำยในอำคำรแสดงสินค้ำ
1.1 มาตรฐานของไฟฟ้าที่ใช้ในงานแสดงสินค้า
1.1.1 ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรต์ และขนาด 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรต์ แรงดันไฟฟ้าขึน้ ลงระหว่าง +
10% สาหรับสินค้าที่ความไวต่อการขึน้ ลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้าท่านควรจะจัดหา
อุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย
1.1.2 หากท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งจองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆเช่น 110 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรต์ หรือ 220
โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรต์ ซึ่งจะสามารถจัดการให้ได้เป็ นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์มการสั่งจองรายการไฟฟ้า
1.1.3 วงจรไฟฟ้าได้แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้าสาหรับเครื่องสาธิตและปลั๊ก
1.2 มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีอปุ กรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและต้องมีระบบสตาร์ทเตอร์ดงั นี้
1.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง
1.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลต้า
1.2.3 มอเตอรขนาดตัง้ แต่ 25 แรงม้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์
1.3 กระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปยังแต่ละบูธจะปิ ดหลังจากงานแสดงปิ ดลง 30 นาที และ ภายใน 60 นาที ในวันสุดท้ายของงานแสดง
สินค้า
1.4 สาหรับผูร้ ่วมแสดงสินค้าที่ตอ้ งการใช้กระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงสาหรับอุปกรณ์ที่นามาแสดงจะต้องสั่งจองรายการใน
แบบฟอร์ม สั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนถึงเวลาที่กาหนดไว้
1.5 ชุดโคมฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์ จานวน 1 ชุด และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในบูธสาเร็จรู ปนัน้ ได้ติดตัง้ ให้พร้อมกับ
กระแสไฟฟ้าแล้ว
1.6 รายการสั่งจองที่ A, B และ C ในรายการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รวมค่ากระแสไฟฟ้าได้รวมไว้เรียบร้อยแล้ว
1.7 การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าจะต้องดาเนินการติดตัง้ ให้ได้ตามมาตรฐานโดยให้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
1.8 กระแสไฟฟ้าจะสามารถจ่ายให้ทดสอบเครื่องที่นาเข้ามาแสดงก่อน ครึ่งวัน ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย ทัง้ นีจ้ ะต้องมีการแจ้ง
ตามประสงค์โดยการกรอกแบบฟอร์มขอเปิ ดจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมส่งให้กบั ผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการ
(แบบฟอร์ม
สามารถขอและกรอกรายละเอียดได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส)
2. กำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำในบริเวณงำน
2.1 ราคาที่กาหนดมาทัง้ หมดนีเ้ ป็ นราคาพิเศษเหมาจ่าย ทางผูจ้ ดั งานขอแนะนาให้ผแู้ สดงสินค้าใช้บริการของผูร้ บั เหมาอย่าง
เป็ นทางการซึ่งท่านสามารถได้รบั ประโยชน์สงู สุดในด้านบริการซึ่งรวมถึงการให้การบริการตลอดช่วงเปิ ดงานแสดง
2.2 การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าซึ่งรวมถึงชุดสวิทช์ปลั๊กในงานแสดงสินค้าทัง้ หมด จะสามารถทาได้โดยผูร้ บั เหมาติดตัง้ ไฟฟ้าอย่าง
เป็ นทางการเพียงรายเดียว หรือผูท้ ี่ได้รบั อนุญาตให้เข้าทางานได้เท่านัน้
2.3 ผูแ้ สดงสินค้า จะต้องส่งรายชื่อวิศวกรไฟฟ้า / ช่างเทคนิค /หรือช่างไฟฟ้าของท่านที่จะเข้ามาติดตัง้ ระบบไฟฟ้าหรือเข้ามา
ดาเนินการติดตัง้ เครื่องสาธิตก่อน ทัง้ นีเ้ พื่อผูท้ ี่มีหน้าที่รบั ผิดชอบหรือผูท้ ี่มีหน้าที่ควบคุมสามารถตรวจสอบได้
2.4 ผูร้ บั เหมาที่ท่านแต่งตัง้ ให้ทาการติดตัง้ ไฟฟ้าในบูธของท่านเอง จะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตัง้ ( แผนผังไฟฟ้า )
ให้กบั ทางผูจ้ ดั งานทราบล่วงหน้าภายในกาหนดเวลาในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซึ่งจะต้องส่งรายละเอียดด้านล่างนีม้ ิฉะนั้น
จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าไปทางานในอาคาร
2.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจานวนหรือวัตต์ที่ใช้
2.4.2 จานวนจุดทัง้ หมดที่จะทาการติดตัง้ กระแสไฟฟ้า
2.4.3 แบบแปลนในการติดตัง้
2.4.4 ชื่อของบริษัทที่จะเข้ามาทาการติดตัง้
2.4.5 ชื่อและหมายเลขบัตรประจาตัวหรือเลขที่หนังสือเดินทางของช่างที่จะเข้าไปทาการติดตัง้
2.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสั่งจองให้สมบูรณ์
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2.5 ผูร้ บั เหมาไฟฟ้าที่ได้รบั อนุญาตเข้าทางานจะสามารถรับบัตรผ่านเพื่อเข้าทางานในอาคารได้จาก เจ้าหน้าที่ของผูจ้ ดั งาน ณ
สานักงานผูจ้ ดั งานในบริเวณอาคารแสดงนัน้ โดยเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐาน เพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้า
ไปปฏิบตั ิงานในบูธของท่านได้
2.6 ผูร้ บั เหมาของท่านจะต้องจัดเตรียมจุดต่อภายในที่ได้มาตรฐานไว้สาหรับให้เจ้าหน้าทีข่ องผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการไป
ตรวจสอบและต่อเชื่อมเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้า ทัง้ นีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ
2.7 ปลั๊กไฟทุกจุดจะต้องมีการสั่งจากแบบฟอร์มการสั่งจองเท่านัน้ มิฉะนัน้ จะไม่ได้รบั อนุญาตให้มีการติดตัง้
2.8 ผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการจะดาเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั ผูร้ ว่ มแสดงที่ส่งั จองรายการกับผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการ
เป็ นลาดับแรก
2.9 การต่อเชื่อมสายไฟหรือการต่อพ่วงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทัง้ การต่อปลั๊กพ่วง โดยใช้ปลั๊กสามทางซึ่งเป็ นเหตุ
ให้เกิดอันตรายได้ ทางผูจ้ ดั อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบตัดออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
2.10 ผูจ้ ดั ไม่อนุญาตให้ติดตัง้ ไฟแฟลช(กระพริบ)เพื่อตกแต่งบูธ นอกจากไฟนัน้ ได้ติดมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่นาเข้ามาแสดงเท่านัน้
รวมถึงการติดตัง้ ไฟกระพริบจะต้องแจ้งขนาดและจังหวะในการกระพริบและต้องได้รบั อนุญาตผูจ้ ดั งาน ก่อนจึงจะติดตัง้ ได้
2.11 ผูแ้ สดงสินค้าที่ส่งั จองพืน้ ที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็ นบูธพิเศษ จะต้องส่งรายการสั่งจองพร้อมทัง้ แบบแปลนการติดตัง้ ไฟฟ้าอย่าง
ละเอียดก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ทัง้ นีเ้ พื่อการตรวจสอบของเจ้าเหน้าที่ ก่อนที่จะดาเนินการต่อเชื่อมเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้า
2.12 ในการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มกรุณาอ่านรายละเอียดให้ชดั เจนแล้วกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสั่งจองอุปกรณ์
ไฟฟ้า พร้อมทัง้ ตาแหน่งที่จะติดตัง้ ไฟฟ้า แนบมาด้วย หากท่านไม่ทราบหรือมีขอ้ สงสัย โปรดติดต่อสอบถามจากผูร้ บั เหมา
อย่างเป็ นทางการ
2.13 รายการสั่งจองที่ส่งหลังกาหนดเวลาอาจไม่ได้รบั การบริการทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กบั
2.13.1 จานวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่คงเหลือ
2.13.2 ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% กรณีส่งใบสั่งจองหลังกาหนดเวลา พร้อมชาระเงินค่าบริการ
2.13.3 และ 30 % ในกรณีส่งั ในพืน้ ที่แสดงสินค้าพร้อมชาระเงินค่าบริการ
2.14 ผูร้ บั เหมาหรือผูแ้ สดงสินค้าที่ได้รบั อนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้าในบูธของท่านเองได้นนั้ จะต้องสั่งจองกระแสไฟฟ้าใน
แบบฟอร์มการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า รายการที่ C ซึ่งคานวณจากจานวนติดตัง้ ของหลอดไฟ ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ และ
ไม่อนุญาตให้ผรู้ บั เหมา หรือผูแ้ สดงสินค้าสั่งจองในส่วนรายการสั่งจองที่ B เพื่อมาต่อใช้กบั แสงสว่างในบูธของท่าน
2.15 ผูจ้ ดั งานมีสิทธิที่จะระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า หากพบว่าการติดตัง้ หรือการต่อเชื่อมสายไฟใดๆที่มีโอกาสทาให้เกิดอันตราย
ต่อบุคคลอื่นทั่วๆไป
2.16 เงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ควบคุมและบังคับใช้กบั รายการสั่งจองโดยให้ถือปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัด
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ฟอร์มหมำยเลข

8

ระบบน้ำประปำและน้ำทิง้

กำหนดส่งภำยในวันที่ 8 สิงหำคม 2565

ราคาก่อนวันที่
8 ส.ค. 65

รายการ

ท่อน้ าดีขนาด Ф13 ม.ม. และท่อ
น้ าทิง้ ขนาด Ф40 ม.ม.
ท่อน้ าดีขนาด Ф13 ม.ม. และท่อ
น้ าทิง้ ขนาด Ф40 ม.ม. และอ่าง
ล ้างมือ

5,800

ราคาระหว่าง
9 ส.ค.65
ถึง 29 ส.ค.65
6,380

ราคาระหว่าง
31 ส.ค.65
ถึง 3 ส.ค.65
7,540

7,200

7,920

9,360

จานวน

รวมเป็ นเงิน
(บาท)

รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%
้
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคิดค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมจานวน 10% และ 30% ในกรณีทท
ี่ ่านสั่งจองภายหลังกาหนดเวลา ดังทีร่ ะบุไว ้ในตาราง
การสั่งจอง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินกรณีทม
ี่ ก
ี ารยกเลิก การสั่งจองในระหว่างวันติดตัง้ งานหรือวันจัดแสดงงาน
3. ผู ้ร่ว มแสดงงานจะต ้องส่ง รายละเอีย ดจุ ด ติด ตั ง้ น้ าประปาให ้แก่บ ริษั ทฯ มิฉ ะนั ้น บริษั ทฯ จะท าการติด ตั ง้ ตามต าแหน่ งที่ ผู ้รับ เหมา
้
เห็นสมควรและ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงใดๆ ทัง้ สิน
4. ผู ้ร่วมแสดงงานจะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ในกรณีทต
ี่ ้องการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงจุดติดตัง้ หรือทาการ ติดตัง้ ใหม่
5. การสั่งจองน้ าประปาตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได ้มีการชาระเงิน ให ้แก่ บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จากัด ภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
ใบสั่งจองนี้แล ้วเท่านัน
้ โดยท่านสามารถชาระเงินด ้วยเงินสด, เช็คสั่งจ่าย ในนามบริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จากัด หรือโอนเงินเข ้าบัญชีที่ :

ธนาคาร กสิกรไทย จากัด มหาชน
่ บัญชี
ชือ
หมายเลขบัญชี

:
:
:

สาขาเทสโก้ ปทุมธานี (สะสมทรัพย์)
บริษ ัท เอ็กซโ์ ปไลท์ จาก ัด
536-2-17365-7

หลังจากโอนเงินเข ้าบัญชีแล ้ว กรุณาแฟกซ์ใบสลิบมาที่ 02 592 7995-6 เพือ
่ เป็ นการยืนยัน

่ บริษัท
ชือ
ทีอ
่ ยู่

:
:

บูธเลขที่

:

โทรศัพท์

:

Fax/Email

:

Tax ID

:

่ ผู ้ติดต่อ
ชือ

:

ลายเซ็น

:

วันที่

:

โปรดส่งใบสง่ ั จองนีก
้ ล ับมาย ัง บริษ ัท เอ็กซโ์ ปไลท์ จาก ัด
88 หมู่ 6 ต. สวนพริกไทย อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 12000
โทร 0 2592 7992-4 โทรสาร 0 2592 7995-6

29

TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 , September 2-3

ฟอร์มหมำยเลข

9

แผนผังกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ

กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565
โปรดระบุสญ
ั ลักษณ์ต่าง ๆ ดังรายละเอียดด้านล่าง หากท่านมีความประสงค์จะให้ทางบริษัทฯ ดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตาม
ตาแหน่งที่ท่านต้องการ
ภำพมุมบน
ผนังหลัง

ด้านซ้าย

ด้านขวา

ด้านหน้า
สัญลักษณ์ :-

หมายเหตุ :
* สาหรับบูธมาตรฐานตาแหน่งการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าจะเป็ นตาแหน่งมาตรฐานทั่วไป หากท่านไม่ต ้องการกรุณาระบุตาแหน่งใหม่ในแบบ
* การระบุตาแหน่งไว ้ล่วงหน ้าจะทาให ้ท่านได ้รับการบริการทีร่ วดเร็วและถูกต ้อง
* ตาแหน่งการติดตัง้ ดวงไฟ นัน
้ จะต ้องติดตัง้ บนกาแพงหรือคานในบูธมาตรฐานเท่านั ้น ส่วนปลั๊กและเบรกเกอร์ จะถูกวางบนพื้นบูธ
* บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการหยุดจ่ายกระแสไฟ ระบบลมอัด และระบบน้า หากมีการติดตัง้ ผิดกฏระเบียบ, หรืออาจจะก่อให ้เกิดอันตราย หรือรบกวน
ผู ้ร่วมแสดงสินค ้าท่านอื่น และทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคิดค่าใช ้จ่ายในการเคลือ
่ นย ้ายตาแหน่ง ภายหลังจากการติดตัง้
่ บูธ
ชือ
่ ผู ้รับเหมา
ชือ

:
:

บูธเลขที่

:

โทรศัพท์

:

โทรสาร

:

่ ผู ้ติดต่อ
ชือ

:

ตาแหน่ง

:

ลายเซ็น

:

วันที่

:

โปรดส่งใบสง่ ั จองนีก
้ ล ับมาย ัง บริษ ัท เอ็กซ์โปไลท์ จาก ัด จาก ัด เลขที่ 88 หมู่ 6 ต. สวนพริกไทย อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 12000

โทร 0 2592 7992-4 โทรสาร 0 2592 7995-6
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PLANTS, FLOWERS & ACCESSORIES
ศูนย์กำรประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

10
กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565
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กำรสั่งจองบริกำรทำควำมสะอำดและ
ควำมปลอดภัยพิเศษภำยในคูหำ
ศูนย์กำรประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป
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กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565
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รำยกำรอุปกรณ์ไฟฟ้ ำเพิ่มเติม
ศูนย์กำรประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

12
กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565
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รำยกำรอุปกรณ์สำนักงำนเพิ่มเติม
ศูนย์กำรประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

13
กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565
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รำยกำรขอบริกำรโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
ศูนย์กำรประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

14
กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565
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ขอแจกอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ภำยในบูธ

กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565
กรุณาส่งคืนผูจ้ ดั งานทาง โทรสาร 02-285-4288 Email: temcaseminar@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำ

นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตาแหน่ง...................................................
มือถือ...............................................เพื่อประสานงาน บริษัท...........................................................................
บูธหมายเลข .......................................................
มีความประสงค์ ขอนา
 อาหารว่าง .......................................................................
 เครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ)
เพือ่ นามาแจกในห้องแสดงสินค้ากับผูเ้ ข้าชมบูธ ในงาน" TEMCA METAVERSE & EXHIBITION 2022 PATTAYA "
ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565

ลงชื่อ......................................
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กำหนดส่งภำยในวันที่ 1 กันยำยน 2565 (ก่อน 21.00 น.)

บูธหมายเลข.............................................
สาหรับบูธที่จะทาการก่อสร้างเกินเวลำ 24.00 น. ของวันที่ 1 กันยำยน 2565 ต้องเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาท/ชั่วโมง และต้องชาระ
เป็ นเงินสดหน้างานติดต่อ บจก. เซคคอนด์ไซค์ แอนด์ ซัคเซส 2001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับผู้รว่ มแสดงสินค้ำ
นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตาแหน่ง.....................................................
มือถือ...............................................เพื่อประสานงาน update การใช้เวลา
บริษัท..................................................................................................ผูร้ บั ผิดชอบบูธหมายเลข.......................................
มีความต้องการใช้เวลาก่อสร้างเกิน 24.00 น. ในวันที่ ..................ตัง้ แต่เวลา 00.01 น. ถึง ................... น. รวม................ชั่วโมง

หมำยเหตุ

1. เวลาที่แจ้งข้างต้นเป็ นประมาณการเท่านัน้ การคิดค่าใช้จ่ายจะคิดตามเวลาที่ใช้จริง
2. เศษของ 10 นาทีคิดเป็ น 1ชั่วโมง
3. อนุญาตให้ลว่ งเวลาได้เพียง 1 ชั่วโมงเท่านัน้

ลงชื่อ............................................ผูย้ ื่นแบบ
วันที่.........................................................
ลงชื่อ............................................ผูร้ บั แบบ
วันที่.........................................................
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การสั่ งจองบริการอาหารกล่ อง

กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565

ชื่อบริ ษทั : ......................................................................................................... บูธเลขที่...............................................วันที่...........................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ : ................................................................................................... ตาแหน่ง ...................................................โทรศัพท์ : ..............................................
โทรสาร : ...................................................................................................
รายการสัง่ จอง สาหรับรับอาหารวันที่ : ................................................................................................... รวม .....................................กล่อง

สามารถนาใบสั่งจองมาติดต่อรับคูปองอาหารกล่องได้ที่จุด เพื่อนาไปรับอาหารกล่อง ณ ห้องอาหารชัน้ ที่ 1 (ดูเอกสำรแนบ 5)
จานวน/กล่อง

ชาระเงินก่อน

ชาระเงินหลัง

กลางวัน /จานวน

11 ส.ค.65

11 ส.ค.65

(เวลา 11.30 น.)

(บาท /กล่อง)

(บาท /กล่อง)

(บาท /กล่อง)

หมู

85

90

95

ไก่
หมู

85

90

95

85

90

95

85

90

95

85

90

95

รายการ ข้ าว
กระเพรา +ไข่ดาว
ข้าวผัด

ไก่

ข้าวผัดปลาหมึก
ราดพริ กแกง +ไข่
เจียว
กระเทียพริ กไทย
+ไข่ดาว

ไก่
หมู
ไก่
หมู
31/08/65 1/09/65

2/09/65

3/09/65

ชาระเงินระหว่าง
29 ส.ค 65 -3 ก.ย 65

รวม (บาท)

รวม

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ราคาข้างต้นเป็ นค่าบริ การจัดส่งอาหารสาหรับผูแ้ สดงสินค้าโดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2. การสั่งบริ การจะสมบูรณ์ เมื่อมีการชาระเงินครบถ้วนแล้ว
3. กาหนดระยะเวลาในการสั่งจอง : กรุณาส่งใบสั่งจอง(แฟกซ์ 02 042- 4155 )ให้ฝ่ายควบคุมดูแลภายในวันที่ 11 สิงหำคม 2565
4. การยกเลิกการสั่งจอง จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภายในเวลา 7 วัน ก่อนวันเตรี ยมงาน
5. การชาระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี บริ ษทั เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด การโอนเงินเข้าบัญชี จะต้องส่งสาเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อบริ ษทั
และหมายเลขบูธด้วย
ชื่ อบัญชี :
บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด
บัญชี :
(บัญชีออมทรัพย์) เลขที่ 140-2-33159-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา
โปรดกรอกรายละเอียดให้ สมบูรณ์ และจัดส่ งมาที่
บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด
โทรศัพท์ 02 046 - 5585
โทรสาร 02 042 - 4155

บริษัทผู้แสดงงาน
บูธแสดงเลขที่
ชื่ อบุคคลที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร
ลายมือชื่ อและวันที่
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เช็คคำ้ ประกันควำมเสียหำย

กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565

บูธหมายเลข.............................................
วางเงินคา้ ประกันค่ำเสียหำย ตำรำงเมตรละ 500 บำท โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม สมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ ำและเครื่องกลไทย
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ส่งที่ บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด 57 ซอยรามคาแหง 60 หมู่บา้ นสวนสน 60แยก 3
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 046 - 5585 โทรสาร 02 042 - 4155
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับผู้กอ่ สร้ำงบูธ
(พืน้ ที่เปล่า / พืน้ ที่พิเศษและบูธออกแบบพิเศษ)
นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตาแหน่ง.....................................................
บริษัท..................................................................................................มือถือ...............................................
ผูร้ บั ผิดชอบก่อสร้างบูธหมายเลข.......................................จานวน.........บูธ
ได้วางเงินคา้ ประกัน ..........เงินสด

พืน้ ทีรวม........................................ตารางเมตร

.จานวนเงิน........................................บาท

..........เช็ด ธนาคาร.................................................สาขา....................................เลขที่เช็ค........................

ลงชื่อ............................................ผูว้ างเช็คคา้ ประกัน

ลงชือ่ ............................................................ผูร้ บั เช็ค

วันที่.........................................................

วันที่.........................................................

หมำยเหตุ

1. หากมีการเสียหายที่เกิดจากผูก้ ่อสร้างหรือเสียค่าปรับตามกฎเกณฑ์ต่างๆทางผูจ้ ดั จะจะแจ้งยอดให้รบั ทราบ

2. วันรือ้ ถอน หากดาเนินการแล้วเสร็จ โปรดแจ้งส่งมอบพืน้ ที่คืน ให้ทางเจ้าหน้าควบคุมรับทราบ
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย (ในกรณีไม่มีความเสียหาย ทางผูค้ วบคุม จะคืนเงินคา้ ประกันให้ ณ วันรือ้ ถอน)

3. กรณีทีว่ ำงเช็คคำ้ ประกันในวันเข้ำติดตัง้ ต้องค่ำปรับในกำรดำเนินกำร 500 บำท
4. หากมิได้วางค่าคา้ ประกันพืน้ ที่ ทางผูค้ วบคุมงานจะไม่อนุญาตให้เข้าทาการก่อสร้างบูธ
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เงินคำ้ ประกันค่ำทำควำมสะอำด

19

( สำหรับบูธมำตรฐำน)

กำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565

บูธหมายเลข.............................................
วางเงินคา้ ประกันค่ำทำควำมสะอำด 500 บำท โดยชาระเป็ นเงินสด โอนเข้าบัญชี บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด
พร้อมส่งหลักฐานใบโอนมาทางบริษัทฯ พร้อมระบุชื่อบริษัทผูโ้ อน หรือ ชาระเป็ นเงินสดที่จุดลงทะเบียนเคาน์เตอร์ B ชาระ ณ วันที่เข้า
ติดตัง้ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2565
ชื่ อบัญชี :
บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จากัด
บัญชี :
(บัญชีออมทรัพย์) เลขที่ 140-2-33159-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับผู้แสดงสินค้ำ
(บูธมำตรฐำน)
นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตาแหน่ง.....................................................
บริษัท..................................................................................................มือถือ...............................................
บูธมาตรฐานหมายเลข.......................................จานวน.........บูธ
ได้วางเงินคา้ ประกัน ..........เงินสด

.จานวนเงิน........................................บาท

ลงชื่อ............................................ผูว้ างเงิน

ลงชื่อ............................................................ผูร้ บั เงิน

วันที่.........................................................

วันที่.........................................................

หมำยเหตุ

1. เงินคา้ ประกันนีเ้ พื่อเป็ นการยืนยันการดูแลรักษาความสะอาดภายในบูธของผูแ้ สดงสินค้า
2. ณ วันรือ้ ถอน หากดาเนินการแล้วเสร็จ โปรดแจ้งส่งมอบพืน้ ที่คืน ให้ทางเจ้าหน้าควบคุมรับทราบ
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย (ในกรณีไม่พบการทิง้ ขยะ ทางผูค้ วบคุม จะคืนเงินคา้ ประกันให้ ณ วันรือ้ ถอน)
3. ในกรณีผแู้ สดงสินค้าไม่ส่งมอบพืน้ ที่หรือแจ้งการขนย้าย(จนแล้วเสร็จ)กับเจ้าหน้าควบคุม ทางผูค้ วบคุมงานจะถือ
ว่ามีขยะเหลือทิง้ ไว้ภายในบูธ และจะไม่คืนเงินคา้ ประกันให้กับผูแ้ สดงสินค้า
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ที่ตงั ้ โรงแรมรอยัล คลิ ฟ โฮเต็ล กรุป๊ (เอกสารแนบ 1)
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แผนผังศูนย์ประชุมพีช (เอกสารแนบ 2)
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แผนผังตำแหน่ งบูธ (เอกสารแนบ 3)

B4

Booth A = 9 x 9 ม. (พื้นที่เปล่า) / Booth B,C = 6 x 9 ม. (พื้นที่เปล่า) /
Booth D,E = 4.5 x 4.5 ม./ (พื้นที่เปล่า) F = 3 x 9 ม. (พื้นที่เปล่า) / Booth G = 3 x 6 ม.(บูธมาตรฐาน)
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จุดบริ กำรต่ำงๆวันติ ดตัง้ 31 สิ งหำคม – 1 กันยำยน 2565 (เอกสารแนบ 4)

Pre-Function
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จุดบริ กำรต่ำงๆวันแสดงงำน 2 - 3 กันยำยน 2565 (เอกสารแนบ 5)
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สถำนที่ตงั ้ โรงแรมใกล้เคียง (เอกสารแนบ 6)
Royal Cliff –Nearby Hotels in Pattaya
Hotel Rating
4 star hotel
4 star hotel
3 star hotel
3-4 star hotel
4 star hotel
3-4 star hotel
4 star hotel
4 star hotel
3-4 star hotel
4 star hotel
4 star hotel
2-3 star hotel
2-3 star hotel
3 star hotel
3 star hotel
4 star hotel
3-4 star hotel
4-5 star hotel
3-4 star hotel
3 star hotel
3 star hotel
3 star hotel
4 star hotel
3 star hotel
4 star hotel

Hotel Name
InterContinental Pattaya Resort, an IHG Hotel
Has Pattaya Hotel
Manita boutique Hotel
Cosy Beach View Condominium
RCG Suite Pattaya
Mountain Beach Hotel
Signature Pattaya
Aiyara Grand Hotel
The View Cosy Beach By Pattaya Sunny Rental
Asia Pattaya Hotel
Hill Fresco
Art on The Hill By Pattaya Sunny Rentals
Tamnak Resort
Argyle Apartment Pattaya
Manita boutique Hotel
Villa Tortuga Pattaya
The Sun Xclusive Hotel
Pratamnak Dream Villa By Pattaya Sunny Rental
Balihai Bay
The Residence Garden
Rita Resort & Residence Hotel
Sunrise Hill Residence
Miracle Suites
Piyada Residence Pattaya
Cross Pattaya Pratamnak

Distance from No. of Contact no.
Congress venue room
800 M.
038 259 888
1.7 km.
038 182 311
1.9 km.
081 311 4150
500 Meters
1.9 km.
300 Meters
2.0 km.
2.1 km.
500 Meters
2.7 km.
2.6 km.
1.6 km.
1.8 km.
1.3 km
1.9 km.
2.0 km.
2.2 km.
400 Meters
2.4 km.
2.5 km.
2.6 km.
2.0 km.
2.6 km.
2.9 km.
2.4 km.

090-0400080
038-306316
02- 2218050
038 418 333
038 252 500
092-341 8550
038 250 377
038 267 161
089-0977431
038-364961
038- 250123
081 311 4150
062-7380753
038 250 234
092-3418550
038 252 797
038 197 357
038 251 258
088 338 4833
038 050 200
038 713 316
063 213 1933
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ตัวอย่ำงเอกสำรยืนยันกำรจัดงำน (เอกสารแนบ 7)
(เฉพาะบูธที่ยืมสินค้าตัวอย่างมาจากต่างประเทศเท่านัน้ )
เรื่อง ขอยืนยันบริษัทฯที่รว่ มจัด Booth
เรียน

ผูอ้ านวยการส่วนพิธีการนาเข้า กรมศุลกากร

ด้วยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดงาน" TEMCA
METAVERSE & EXHIBITION 2022 PATTAYA " ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ
โฮเต็ล กรุ๊ป
สาหรับ บริษัท .......................................................................... บูธหมายเลข................ ซึ่ง
เป็ นหนึ่งในจานวนของผูร้ ว่ มแสดงสินค้างาน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION 2022 PATTAYA " ซึ่งจะนา
อุปกรณ์...................... ราคา ....................................... นา้ หนัก .......................... กิโลกรัม เพื่อ
ประกอบการแสดงสินค้าในครัง้ นี ้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาจากท่านในการอานวยความสะดวกและอนุมตั ขิ นั้ ตอนพิธีการ
นาเข้าสิ่งของและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแสดงในงานที่จะมาถึงนี ้
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรพรรณ โมคกุล)
ประธานจัดงาน "TEMCA METAVERSE & EXHIBITION 2022 PATTAYA"
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
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ตัวอย่ำงเอกสำรยืนยันกำรใช้สถำนที่จดั งำน (เอกสารแนบ 7)
(เฉพาะบูธที่ยืมสินค้าตัวอย่างมาจากต่างประเทศเท่านัน้ )
เรื่อง ขอยืนยันการใช้สถานที่จดั งาน" TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022"
เรียน

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

โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ฟ เลขที่ 353 หมู่ 12 ถนนพระตาหนัก ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150 ขอยืนยันว่าเป็ นสถานที่จดั งาน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022"
ของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565
ซึ่งงาน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022" นี ้ จะจัดขึน้ ในศูนย์ประชุมพีช โรงแรม
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดในการอานวยความสะดวศุลกากรและอนุมตั ิการผ่านพิธี
การนาเข้าสินค้าในงานดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(อาภานิจ สว่างเวียง)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
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ตำรำงกำหนดเวลำกำรนำรถเข้ำอำคำรเพื่อขนถ่ำยสิ นค้ำและอุปกรณ์ก่อสร้ำง (เอกสารแนบ 8)
วันที่

กิจกรรม

พุธ 31 ส.ค 65

พฤหัส 1 ก.ย 65

สถานที/่ ตาแหน่ง

การนารถเข้าอาคารเพื่อ Booth Group 1
▪ B4, C13 -16, C21 -24, D1
ติดตัง้ บูท
E4, E5, F3, F4
▪ B3, C9 -12, H7- 12,
Booth Group 2
▪ E1 – E3
▪ A1, C5 -8, H1 -6
Booth Group 3
▪ B1, B2, C1 - 4, C17- 20
E6, E7, F1, F2
ปิ ดพำดิช่นั
Booth Group 4
▪ G ทุกบูธ

ขนย้ายสินค้าและก่อสร้าง

▪

บูธ A,B,C,D,E,F,G,

ปูพรม

▪

พืน้ ที่ส่วนกลาง

เวลา

08.30 - 10.00
09.30 - 11.00
10.00 - 11.00
10.30 – 12.00
12.00-14.30
14.30

หมายเหตุ
* บูธ G และ H
ทัง้ หมดสามารถ
ขนถ่ายสินค้าได้
ตลอดแต่ไม่
อนุญาติให้นารถ
เข้าอาคาร
* ในกรณีทจี่ ะนา
อุปกรณ์เข้าอาคาร
โดยการเข็น(บูธพืน้
ทีเ่ ปล่า) ให้ทาได้
หลัง 14.00 น )

15.00 เป็ นต้นไป
8.30-24.00

( ห้ามนารถเข้า
ภายในอาคาร)

21.00 น

ลาดับและเวลาในการขนย้ ายอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับการปฏิบัติงานจริง
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ลำดับ

เลขบูธ

บริษัท

ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A1
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
D1
E1-E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

แมคพาย บลาซเทค บจก.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ไลท์ตงิ ้ แอนด์ อีควิปเม้นท์
เวคเตอร์ไทย เทคโนโลยี บจก.
เจริญชัย หม้อแปลงไฟฟ้า บจก.
ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ บจก.
ฮ.พัฒนารุง่ เรือง บจก.
ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ดิจิตอล โฟกัส บจก.
ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง บมจ.
Jiangsu Sfere Electric
ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) บจก.

เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอปอเรชั่น บจก.

แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) บจก.
แซทเทล (ประเทศไทย) บจก.
อลาร์ม ซีสเต็ม โซลูช่นั ส์ บจก.
อาซาฮี-ไทย อัลลอย บจก.
ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) บจก.
เอ็ม ซี เอส เอลเทค ซัพพลาย บจก.

ซันเทค เทคโนโลยี บจก.
วีอาร์ซพั พลาย กรุ๊ป บจก.
มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น บจก.

เลขบูธ

บริษัท

บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) บจก.
E11
E12
อินเตอร์ลงิ ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น บมจ.
E13
แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) บจก.
F1
คัมเวล คอร์ปอเรชั่น บมจ.
แมสเทค ลิง้ ค์ บจก.
F2
F3
ซิสทรอนิกส์ บจก.
F4
แอร์โรว์ ซินดิเคท บมจ.
G1
เมเชอร์โทรนิกซ์ บจก.
G2
แอดวานซ์ กริด บจก.
G3-G4 ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่นส์&เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
OBO Bettermann South East Asia Pte.Ltd.
G5
G6-G7
ไดโน่ อีเล็คทริค บจก.
G8
สยามเทมป์ บจก.
G9 สตาร์อีเลคโทรนิค เซลล์แอนด์เซอร์วิส บจก.
แวนด้าแพค บจก.
G10
G11
อีกา้ บจก.
G12
ยู อินดีสเตรียล บจก.
G13
สเตติค แวน เวลดิง้ บจก.
G14
เอ็นดี อิเลคทริค บจก.
G15 เอ็ม.ที.เอส.อินดัสเทรียล พาร์ท บจก.
G16
ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น บจก.
G17
G18
อินเตอร์ลกั ซ์ ไลท์ตงิ ้ บจก
G19
ชินเพาเวอร์ บจก.
G20
Smart Accessories Solution
G21
ไวเด้น เทรดดิง้ บจก.
G22
สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป บจก.
แอดวานซ์ เทคโนโลยี อีควิปเม้นท์ บจก.
G23
G24
Vertiv (Thailand) Co.,Ltd.
G25 เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) บจก.
G26
วัน เพาเวอร์ ซิสเต็ม บจก.
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ลำดับ

เลขบูธ

63
64
65
66
67
68

H1
H2
H3
H4
H5
H6

บริษัท

TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 , September 2-3
ลำดับ เลขบูธ
บริษัท

69
70
71
72
73
74

H7
H8
I1
I2
I3
I4

แทค-เอ็ม กรุ๊ฟ
สองศูนย์หา้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
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ข้อกำหนดในกำรเรียกเก็บค่ำเสียหำยจำกกำรเข้ำก่อสร้ำงบูธ
สมาคมฯมีความจาเป็ นต้องกาหนดอัตราจัดเก็บความเสียหาย เพื่อให้งานแสดงสินค้าในครัง้ นี้ ดาเนินไปด้วยความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ใคร่ขอความร่วมมือกับผูร้ บั เหมาติดตัง้ บูธพร้อมผูแ้ สดงสินค้าพึ่งระมัดระวังการเกิดการเสียหายที่มกั จะเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ส่งผลถึงการเรียก
เก็บค่าเสียหายดังนี้

ลาดับ

ข้อเสียหายหรือผิดกฏระเบียบ

หน่วยงานควบคุมดูแล

1
2

ทาอุปกรณ์สถานที่หรือสิ่งตกแต่งเสียหาย

รอยัลคลิฟ

ก่อสร้างบูธไม่ตรงตามแบบที่ยนื่ ขอ

เซคคอนไซท์ฯ

3

ไม่ปิดผนังด้วยวัสดุแผ่นเรียบทึบแสงสีขาว หรือ
ไม้อดั ทาสีขาว (ในกรณีที่ผนังมีความสูงเกิน
2.4 เมตรขึน้ ไป)
ไม่ปิดช่องผนังระหว่างบูธ / ยึดโครงสร้างกับ
ผนังบูธข้างเคียง ( อาจทาให้บูธอืน่ เสียหาย)
สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งยื่นลา้ พืน้ ที่
ส่วนกลาง

เซคคอนไซท์ฯ

6

ประมาณราคาค่าเสียหาย
รอสรุปจากสถานที่เป็ นกรณี
เรียกเก็บ 50 % จากค่าคา้ ประกันพืน้ ที่
หรือระงับการก่อสร้าง
เรียกเก็บ 100 % จากค่าคา้ ประกัน
พืน้ ที่

เซคคอนไซท์ฯ

เรียกเก็บ 50 % จากค่าคา้ ประกันพืน้ ที่

เซคคอนไซท์ฯ

เรียกเก็บ 50 % จากค่าคา้ ประกันพืน้ ที่
( ยกเว้นได้รบั อนุญาติจากหน่วยงาน
รับผิดชอบ)

ทิง้ ขยะหรืออุปกรณ์เหลือใช้ (ก่อนเริ่มงานหรือ
หลังการแสดงงาน)

เซคคอนไซท์ฯ

เรียกเก็บ กิโลกรัมละ 1,000 บาท

7

หันทิศทางลาโพงไม่เป็ นไปตามกฎสร้างความ
ราคาญต่อบูธอื่น / เปิ ดเสียงดังเกินข้อกาหนด

เซคคอนไซท์ฯ

เรียกเก็บ 50 % จากค่าคา้ ประกันพืน้ ที่

8

การก่อสร้างหรือรือ้ ถอนเกินเวลาที่กาหนด

เซคคอนไซท์ฯ

9

ใช้อปุ กรณ์เอเฟคพิเศษประกอบการแสดงโดย
ไม่ได้รบั อนุญาติ( Dry ice/Co2/Paper Shooter)

เซคคอนไซท์ฯ

เรียกเก็บชั่วโมงละ 10,000 บาท ต่อ
ชั่วโมง
เรียกเก็บ 50 % จากค่าคา้ ประกันพืน้ ที่

4
5

หมายเหตุ
1. อาจมีการจัดเก็บค่าเสียหายที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น ทางผูค้ วบคุมจะพิจารณาเป็ นกรณีไป
2. ทางผูค้ วบคุมจะมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คาปรึกษาหรือชีแ้ นะ ป้องกันอันอาจเกิดข้อเสียหายในการติดตัง้ บูธ
3. ผูร้ บั เหมาจาเป็ นต้องรือ้ ถอนให้แล้วเสร็จ ก่อนเวลา 03.00 ในวันที่ 4 กันยายน 2565 มิฉนัน้ จะมีการ
จัดเก็บค่าเสียหายที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น (เรียกเก็บ 100 % จากค่าคา้ ประกันพืน้ ที่ )

หากมีขอ้ สงสัยติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คณ
ุ กฤษณะ ฤกษ์วธิ ี โทร 064 146 8833
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