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ค ำน ำ 
 

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  ไดจ้ดัท า “คู่มือผูแ้สดงสินคา้” เล่มนีข้ึน้ เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูร้ว่มแสดงสินคา้ในงาน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 " ภายใน
เล่มจะรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัการจดังานและรายละเอียดต่างๆ ของการจัดเตรียมงาน รวมทัง้ระเบียบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของการจดังานไวท้ัง้หมด   

สมาคมฯ มีความประสงคท์ี่จะใหก้ารจดัเตรียมงานของผูร้ว่มแสดงสินคา้เป็นไปดว้ยความสะดวกและ
ราบรื่นท่ีสดุ พรอ้มกนันีไ้ดพ้ยายามสรรหาบรษิัทต่างๆ ที่จะมาใหบ้ริการกบัผูร้ว่มแสดงสินคา้ในครัง้นี ้ ดงันัน้เพื่อ
ประโยชนข์องท่านกรุณาศึกษาคู่มือนีโ้ดยละเอียด หากท่านใดมีความประสงคท์ี่จะใชบ้ริการเสริมที่นอกเหนือจาก
บูธมาตรฐานท่ีสมาคมฯ เตรียมไวใ้ห ้ ท่านสามารถแจง้ความประสงคไ์ดโ้ดยกรอกแบบฟอรม์ต่างๆ ในคู่มือนีแ้ละ
ส่งไปยงัหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุไวใ้นแบบฟอรม์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้  หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด
กรุณาติดต่อสอบถามขอ้มลูไดท้ี่  คณุชนิดาภา พิชติการคา้  คณุปัณณพร กาญจนปรมาภา  ทางโทรศพัท ์ 02-
285-4546-7 หรือหน่วยงานและเจา้หนา้ที่ของบริษัทท่ีระบุอยู่ในคู่มือนี ้

ทา้ยที่สดุนี ้ สมาคมฯ ใครข่อขอบพระคณุท่านที่ไดใ้หเ้กียรติเขา้รว่มงานในครัง้นี ้  และหวงัเป็นอย่างยิ่ง
ว่างาน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 "จะเป็นงานท่ีสรา้งประโยชนใ์หก้บัทัง้ผูซ้ือ้
และผูข้าย   

 
                 

               นายธีรภพ  พงษ์พิทยาภา 
                                           ประธานจดังาน "TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022" 

                                                                                        สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ช่ืองำน   " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 " 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. สถำนท่ีจัดงำน (เอกสารแนบ 1,2,3) 
ห้องพีช A/B ศูนยก์ำรประชุมพีช 
โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. วัน เวลำ งำนแสดงสินค้ำ   
      2 กนัยายน 2565        เวลา 08.30 - 18.00 น. ส าหรบัวิศวกรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  

และผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากภาคกลาง, 
ภาคตะวนัออก และผูท้ี่สนใจ  

      3 กนัยายน 2565        เวลา 08.30 - 17.00 น. ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มงานสัมมนา ผูร้บัเหมา วิศวกรที่ปรกึษา 
ผูอ้อกแบบ คณาจารย ์และผูท้ี่สนใจ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. ผู้จัดงำน / ผู้ด ำเนินกำรจัดงำน 
    สมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ำและเคร่ืองกลไทย 
     216/6 ชัน้ 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร ์ถนนนางลิน้จี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงทพฯ 
      โทรศพัท ์02-285 4546-7 โทรสาร 02 285-4288  Email: temcathai@yahoo.com Url: www.temcathai.com  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. พิธีเปิดงำนแสดงผลิตภัณฑไ์ฟฟ้ำและเครื่องกล 
      2 กนัยายน 2565        เวลา 08.30 - 08.45 น.   ณ หอ้งคอนเวนชั่น C 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ลักษณะทำงด้ำนเทคนิคของอำคำรแสดงสินค้ำ 
 พืน้รับน ้ำหนักห้องแสดงสินคำ้ 500 กิโลกรมั / ตารางเมตร 
 พืน้ห้องแสดงสินค้ำ  พืน้ซีเมนต ์

ผนังห้องแสดงสินค้ำ            แนวบูธ F1-F4,G10-G26,E1-E5,D1 ผนงัหอ้งบุดว้ยผา้สีครีมอ่อน (หม่น)   
                                                        และมีขอบไมส้งูจากพืน้โดยรอบ 90 เซนติเมตร หา้มติดอะไรทัง้สิน้   

 แนวบูธที ่F1-F2,G1-G9,E7-E8, เป็น Partition ผนงัพืน้แข็ง สีเขียวเขม้ หา้มติด
อะไรทัง้สิน้ 

  ควำมสูงของห้องแสดงสินค้ำ 9.50 เมตร  
  ควำมสูงของส่ิงก่อสร้ำง  ไม่เกิน 5 เมตร 
  ไฟฟ้ำที่ใช้ในระหว่ำงงำน  220 โวลต ์50 เฮิรตส ์1 เฟส (ไฟที่จดัใหม้าตรฐาน)  

 380 โวลต ์50 เฮิรตส ์3 เฟส (ไฟที่ขอเพ่ิมเติม) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:temcathai@yahoo.com
http://www.temcathai.com/
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ส่วนที ่2 ข้อก ำหนดกำรปฏิบัติในงำนแสดงสินค้ำ 
1. ตำรำงเวลำปฏบิัติกำร   

กิจกรรม วัน เวลำ สถำนที ่
 

หมำยเหต ุ
 

ลงทะเบียนเข้ำ
ก่อสร้ำงบูธ 

(ผู้ก่อสร้ำงบูธ) 

 
31 ส.ค 2565 

 

08.00 – 17.00 น. 
 

08.00 – 17.00 น. 
 

- หนา้ทางเขา้ Loading 1 
(จุด       ดเูอกสารแนบ 4) 
- หนา้หอ้ง PEACH  B 

(จุด  ดเูอกสารแนบ 4) 
 

- ลงทะเบียนรบัคิวรถเขา้ขน   
   ถ่ายสินคา้ 
- แลกบตัร Contractor  
   (ผูก้่อสรา้งบูธ) 

ลงทะเบียน 
ผูร้่วมแสดงสินคำ้ 

1 ก.ย.2565 
 

12.00 – 17.00 น. 
 

- หนา้หอ้ง PEACH  B  
(จุด  ดเูอกสารแนบ 4) 

 

- รบับตัร EXHIBITOR และ  
   เอกสารต่างๆ 

กำรน ำรถเข้ำ 
ขนย้ำยสินค้ำใน

อำคำรพีช 
 

31 ส.ค. 2565 
( บูธ A,B,C,D, 

E,F, H) 

ตำมเอกสำรแนบ 8 
 
 

1 ก.ย. 2565 
( บูธ A,B,C,D, 

E,F,G,H ) 
ตำมเอกสำรแนบ 8 
 

08.30 – 23.00 น. 
 
 
 

  
 
 08.30 – 23.00 น. 

 
 

หอ้ง PEACH  A/B 

 
- การน ารถขนยา้ยสินคา้
ขนาดใหญ่เขา้ไปในอาคาร 
พีชสามารถท าไดเ้ฉพาะวนัที่  
31 ส.ค.2565  ตามขนาด
ของบูธและช่วงเวลาที่
ก าหนดใหเ้ท่านัน้ 
- ไม่อนญุาตใหร้ถบรรทกุ
ขนาดใหญ่เกิน 6 ลอ้และรถ
เกง๋ส่วนบุคคลเขา้ในอาคาร 
 

กำร 
ก่อสร้ำงบูธ 

และกำรขนย้ำย
สินค้ำ 

 
 
 
 
 
 
 

31 ส.ค. 2565 
(ไม่อนญุาตใหก้่อสรา้งเกิน

เวลา ) 
 
 

1 ก.ย. 2565 
 
 
 
      

  2 ก.ย. 2565 
 

 

08.30 – 24.00 น. 
 
 
 
 

08. 30 – 24.00 น. 
 
 
 
 

20.00 - 22.00.น.   
 

หอ้ง PEACH   A/B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การก่อสรา้งตกแต่งบูธตอ้ง 
ท าใหเ้สร็จภายในเวลา  

    24.00 น. หากเกินเวลา 
จะตอ้งเสียค่าใชจ้่าย  

10,000 บาท/ชั่วโมง 
- วนัที่ 1 ก.ย. 2565 ไม่  
อนญุาตใหน้ ารถบรรทกุขน
ถ่ายสินคา้เขา้ในอาคาร  

  ( เพ่ือความสะดวกกรุณาน า 
อปุกรณข์นยา้ยมาดว้ย) 

- กรณีที่มีการตกแต่งเพ่ิม 
จะตอ้งค่าใชจ้่าย  30,000  
บาท/ชั่วโมง/Hall A/B 

 1 
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กิจกรรม วัน เวลำ สถำนที ่
 

หมำยเหต ุ
 

กำรขนย้ำยสินค้ำ 
เพิ่มเตมิระหว่ำง
วันแสดงสินค้ำ 

 
2-3 ก.ย.2565 

 
06.00 - 8.00 น. 

18.00 - 20.00 น. 

 
หอ้ง PEACH A/B 

 

กรุณาแจง้ล่วงหนา้กบัทาง
หน่วยงาน เซคคอนดไ์ซท ์
 

กำรปูพรมพืน้ที่
ส่วนกลำง 

 

1 ก.ย. 2565 20.00 น บริเวณทางเดิน 
โดยรอบงาน 

 

กรุณาเกบ็ส่ิงของออกจาก
บริเวณทางเดินส่วนกลาง 

กำรแสดงสนิค้ำ 2 ก.ย. 2565 
3 ก.ย. 2565 

08.30 – 18.00 น. 
08.30 – 17.00 น. 

หอ้ง PEACH   A/B 
 

ส าหรบัเจา้หนา้ที่บูธเปิด
08.00 น.  

กำรรือ้ถอนบูธ 
- ขนยา้ยสินคา้ 
- รือ้ถอนโครงสรา้ง 

 
3 ก.ย. 2565 

 
4 ก.ย. 2565 

 
 

 
17.30 – 22.30 น. 
(ขนถ่ายสินคา้) 

00.01 – 03.00 น. 
(รือ้ถอนโครงสรา้ง) 

 

 
หอ้ง PEACH   A/B 

( อนุญำตให้น ำรถเข้ำ 
Hall ในเวลำ 22.30 น ) 

 
กรุณาท าการขนยา้ยสินคา้
และรือ้ถอนตามก าหนดเวลา 
เศษขยะ เศษอปุกรณท์กุชนิด 
ตอ้งน าออกไปทิง้นอกอาคาร 

 

หมำยเหตุ: ข้อมูลนีอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงและแกไ้ขโดยสมำคมฯ จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

2. ข้อก ำหนดกำรก่อสร้ำงและร้ือถอนคหูำ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1. ผูร้ว่มแสดงสินคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ      ที่ผูร้บัเหมาก่อสรา้งบูธของท่านหรือบุคลากรของผูร้บัเหมา 
       ก่อสรา้งหรือผูร้บัจา้งของผูร้ว่มแสดงสินคา้ก่อเหตุใหเ้กิดขึน้   
2. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสวยงามภายในงาน ขอควำมกรุณำจัดท ำส่วนประกอบที่ใช้ในกำรตกแต่งบูธจำก

ด้ำนนอกมำให้เรียบร้อย  
3. หา้มน าแผ่นป้ายโฆษณา  หรือท าการก่อสรา้งและตกแต่ง  รวมทัง้ติดตัง้อปุกรณใ์ดๆ นอกพืน้ที่บูธโดยเด็ดขาด  
4. การน าอปุกรณห์รือเคร่ืองจกัรหนกัเขา้มาในศนูยป์ระชุมพีช  จะตอ้งแจง้ผูจ้ดังานเป็นลายลกัษณอ์กัษร   เพ่ือความปลอดภยั 

ป้องกนัไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่พืน้ที่ เนื่องจากน า้หนกับรรทกุและความสงูเกินที่ก าหนด และการท างานของเครื่องจกัร
หนกัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่พืน้ที่ ส าหรบัน า้หนักบรรทกุของพืน้ท่ีศนูยป์ระชุมพีชพทัยาตอ้งไม่เกิน 500   กิโลกรมัต่อ
ตารางเมตร 

5. ผูร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งตกแต่งบูธใหเ้สร็จภายในเวลา 24.00 น. ของทกุวนั แต่ถ้ำผู้แสดงสินค้ำหรือผู้ก่อสร้ำงบูธรำยใด
ต้องกำรท ำงำนเกินจำกเวลำดังกล่ำว จะตอ้งแจ้งให้ทำงผู้จดังำนทรำบล่วงหน้ำ สำมำรถแจ้งควำมประสงคโ์ดย

กรอก แบบฟอรม์ที่16 และน ำส่งภำยในวันที่ 1 ก.ย 65 ( 21.00 น.) ได้ที่บริเวณจุด  (ดูเอกสำรแนบ 4) 

ติดต่อ คุณกฤษณะ ฤกษว์ิธี  และจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในอัตรำ 10,000 บำท/ช่ัวโมง ให้กับทำงสมำคมฯ (ช าระ
เป็นเงินสดหนา้งาน) เพ่ือสมาคมฯ จะไดจ้่ายใหก้บัโรงแรมต่อไป 

6. ในวนัก่อสรา้งบูธขอความร่วมมืออย่ำวางส่ิงของหรืออปุกรณใ์ดๆ นอกพืน้ที่หรือบนทางเดินส่วนกลางและทางจราจรเป็น
อนัขาด (เนื่องจากจะเป็นการกีดขวางการขนถ่ายส่ิงของ) โดยเฉพาะบริเวณทางหนีไฟ และประตทูางเขา้-ออก พืน้ที่ 
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7. หา้มตอกตะป ู / ส่ิงของแหลมคมยึดตดิกบัพืน้หอ้งและผนงัของอาคารแสดงสินคา้โดยเด็ดขาด  ถา้หากสถานที่จดังานเกิด
ช ารุดเสียหาย ผูร้่วมแสดงสินคา้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายนัน้ๆตามระเบียบของสถานที่ 

8. หา้มกระท าการอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัสถานที่แสดงสินคา้โดยเด็ดขาด  โดยเฉพาะการทาสี  การก่อสรา้งตกแต่งอนั
จะก่อใหเ้กิดการช ารุดเสียหายแก่พืน้ที่หรือผนงัควรมีกระดาษหรือผา้พลาสติกรองรบั  ถา้หากสถานที่เดิมเกิดช ารุดเสียหาย  
ผูร้ว่มแสดงสินคา้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ  

9. หา้มท าการพ่นสี  ทาสีที่มีส่วนผสมของทินเนอรห์รือสารไวไฟอื่นๆ  ภายในอาคารโดยเดด็ขาด 
10. หา้มใชเ้ล่ือยไฟฟ้า, JIGSAW หา้มท าการอ๊อก เชือ่มโลหะหรือเล่ือย เจียรโลหะ ซึ่งอาจท าใหเ้กิดประกายไฟภายในอาคาร

แสดงสินคา้โดยเด็ดขาด 
11. ผูร้ว่มแสดงสินคา้เฉพาะพืน้ที่เปล่า หา้มใชผ้นงัของบูธขา้งเคียงในการตกแต่งหรือยึดโครงสรา้งบูธตนเองโดยเด็ดขาด   
12. ห้ำมแขวนป้ำยผ้ำเหนือบูธ   ขอสงวนสิทธิส าหรบัผูจ้ดังานเท่านัน้ 
13. หา้มลา้งภาชนะทกุชนิด ตลอดจนอปุกรณเ์ครื่องมือช่าง ภายในหอ้งน า้ของอาคารโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะด าเนินการ

ปรบัตามกฎและขอ้บงัคบัของสถานที่จดังาน 
14. หา้มดึงหรือขึงลวดสลิงยึดกับพืน้หรือโครงสรา้งอาคารเพ่ือการค า้ยนัโดยเด็ดขาด 
15. หา้มดื่มสรุาของมึนเมาและสบูบุหรี่ในช่วงการติดตัง้และรือ้ถอนในศนูยป์ระชุมพีช ถือเป็นการผิดกฎรา้ยแรงของศนูย์

ประชุมพีช ยกเวน้ในสถานที่ที่จดัไวส้ าหรบัสบูบุหรี่ดา้นนอกเท่านัน้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน ฝ่ายบริหารศนูยป์ระชุมพีชจะ 
ระงบัการท างานของท่านทนัที ซึ่งอาจเป็นผลใหง้านล่าชา้ได ้

16. หา้มทิง้ขยะหลงัการก่อสรา้งและรือ้ถอนคหูาบริเวณทางเดินส่วนกลาง ผูแ้สดงงานและผูก้่อสรา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ
การเก็บและขนยา้ยขยะในส่วนของตนไปทิง้ในที่เก็บขยะที่ทางสถานที่จดังานจดัเตรียมไวใ้หเ้ท่านัน้ และตอ้งท าความ
สะอาดภายในคหูาของท่านเอง หำกมีขยะหรือส่ิงของทิง้ไว้หลังกำรก่อสร้ำงและรือ้ถอนคูหำทำงศูนยป์ระชุมพีชจะ
ท ำควำมสะอำด และน ำไปทิง้ โดยคิดคำ่ท ำควำมสะอำด 1,000 บำท/กิโลกรัม หากมีความประสงคจ์า้งพนกังานท า

ความสะอาดเพ่ิมเติมในคหูา สามารถแจง้ความประสงคโ์ดยกรอก แบบฟอรม์ที่ 11 และส่งมายงัโรงแรมรอยลั คลิฟ 
บีช รีสอรท์ พทัยา ภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565   

17. การติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าทกุชนิดในศนูยป์ระชุมพีชพทัยา ตอ้งใชอ้ปุกรณ ์ (เครื่องมือ) ที่เหมาะสมและมีมาตรฐานรบัรอง
ความปลอดภยั และตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมดแูลจากผูร้บัเหมาที่ไดร้บัการรบัรองมาตราฐานดา้นไฟฟ้าเทา่นัน้ ในกรณีที่
ตอ้งการติดตัง้อปุกรณห์รือขอกระแสไฟเพ่ิมเติม กรุณาแจง้ความประสงคโ์ดยกรอก แบบฟอรม์ที่ 7 และส่งมายงับริษัท 

เอ็กซโ์ปไลท ์จ ากดั  ภำยในวันที่ 8 สิงหำคม 2565   
18. กำรแขวนอุปกรณ ์  เพ่ือความปลอดภยัในการด าเนินงานทกุครัง้ จะตอ้งมีวิศวกรเฉพาะทางของศนูยป์ระชุมพีช เป็นผู้

ควบคมุมาตราวดัท่ีจะใชใ้นการแสดงและตอ้งผ่านการการอนมุตัิจากและรบัรองจากทางวิศวกรเฉพาะทางของศนูยป์ระชุม
พีชเท่านัน้  ส่วนการติดตัง้ตอ้งมีผูมี้ความสามารถจากหน่วยงานและมีประสบการณใ์นการปฎิบตัิงานนีโ้ดยเฉพาะ  และให้

ยื่นแบบและแปลนการผกูโยงที่ใชใ้นการแสดงมาที ่บริษัท เซคคอนด ์ไซท ์แอนด ์ซคัเซส 2001 จ ากดั  ภำยในวันที่ 11
สิงหำคม 2565    
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3. ข้อปฏิบติัในกำรแสดงสินค้ำ 
1. การแจกสินคา้ตัวอย่าง ของที่ระลึก  ส่ิงตีพิมพ ์และอื่นๆ หรือ การจ าหน่ายใดๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ จะตอ้ง

กระท าภายในบูธของตนเทา่นัน้ หา้มการแจกส่ิงของใดๆ ที่เป็นการแทรกแซงกิจกรรมอื่นๆ หรือกีดขวางทางเขา้ออก
ของบูธใกลเ้คียง หรือทางเดิน 

2. ตอ้งควบคมุและใชง้านผลิตภณัฑท์ี่น ามาแสดง  โดยมิใหร้บกวน เป็นอนัตราย หรือแทรกแซงสิทธิของผูร้ว่มแสดงสินคา้
และผูเ้ขา้ชมงานรายอื่น 

3. หา้มน าวตัถุที่เป็นอนัตราย (เปลวไฟ, ถงัแก๊สแบบติดตั้งชั่วคราวหรือแบบพกพา, วตัถจุุดระเบิด ตลอดจนน า้มันแก๊สที่เป็น
อนัตรายหรือ วตัถไุวไฟ และการใชไ้พโรเทคนิค) เขา้มาติดตัง้ในหอ้งแสดงสินคา้  

4. ห้ำมใช้ไฟเทคนิคในกำรฉำยสัญลักษณห์รือโลโก้ออกนอกพืน้ท่ีบูธของตนโดยเด็ดขำด 
5. ห้ำม น าการแสดงที่ไม่เหมาะสม อนาจาร ขดัต่อศีลธรรม หรืออปุกรณใ์ดๆที่มีความเส่ียงและอาจก่อใหเ้กิด

อนัตราย เขา้มาในงานแสดงสินคา้ ซึ่งหากผูแ้สดงงานจะน าการแสดงใดๆ เขา้มาท าการแสดงภายในคูหาจะตอ้ง
แจง้ผูจ้ดังานใหท้ราบล่วงหนา้โดยกรอก แบบฟอรม์หมำยเลข 3 และส่งกลบัมายงับริษัท เซคคอนด ์ไซท ์แอนด ์
ซคัเซส 2001 จ ากดั ภำยในวันที่ 11 สงิหำคม 2565  หากปรากฏว่ามีการแสดงที่ไม่เหมาะสมหรืออปุกรณใ์ดๆ 
ที่มีความเส่ียงต่อความปลอดภยัทางผูจ้ดังานจะระงบัการแสดงของท่านทนัที 

6.     จะตอ้งเปิด-ปิดบูธ ตามเวลาของการแสดงงานตลอดการจดังาน  
7.    ห้ำม ปิดบูธก่อนเวลาเลิกงานโดยเดด็ขาด หากพบบูธใดเปิด-ปิดบูธก่อนหรือหลงัเวลาแสดงงาน บูธนัน้ๆ จะตอ้งช าระ    
        ค่าปรบัเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท/บูธ/วนั   
8.     ห้ำม ขนยา้ยสินคา้เขา้-ออกบูธระหว่างเวลาแสดงงาน เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตเป็นกรณีพิเศษจากผูจ้ดังาน  

โดยสามารถแจง้ความจ านงล่วงหนา้ไดท้ี่บริเวณเคานเ์ตอรป์ระสานงาน (Exhibitor Service) ดา้นหนา้หอ้งแสดงงาน   
9.  ห้ำม เก็บเศษวสัดทุี่เหลือจากการก่อสรา้งหรือตกแต่งบูธ หรือวสัดทุี่ไวไฟ เช่น ทินเนอร ์และน า้มนัเชือ้เพลิง  
       ต่างๆ ไวภ้ายในอาคารทัง้ในระหว่างวนัติดตัง้และวนัจดังาน 
10.  ห้ำม ใชป้ระตทูางเขา้ดา้นหนา้อาคารเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการขนถ่ายสินคา้หรือขนยา้ยอปุกรณใ์ดๆ โดยเด็ดขาด ยกเวน้ 

 จะไดร้บัอนญุาติจากผูจ้ดังานเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
11.   ห้ำม น าวตัถรุะเบิด, สารกมัมนัตรงัสี หรือวตัถอุนัตรายอื่นๆ เขา้มาในบริเวณพืน้ที่โดยเด็ดขาด 
12.   ห้ำม น าแก๊สหงุตม้หรือก๊าซติดไฟทกุชนิดเขา้มาภายในบริเวณพืน้ที่ ยกเวน้พืน้ที่ที่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้ท่านัน้ 
13.   หำ้ม สบูบุหรี่ หรือนอนพกัในพืน้ที่ปฏิบตัิงาน ยกเวน้พืน้ที่ที่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้ท่านัน้ 
14.   หำ้ม น าอาหารทกุประเภทเขา้มาในบริเวณศนูยป์ระชุมพีชพทัยา ไม่ว่าเพ่ือการแสดงหรือเพ่ือบริโภค เวน้แต่ไดร้บัการ 
         อนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูจ้ดังาน หากตอ้งการอาหารกล่องสามารถสั่งซือ้โดยกรอก แบบฟอรม์หมำยเลข 17  

 และส่งมายงับริษัท เซคคอนด ์ไซท ์แอนด ์ซคัเซส 2001 จ ากดั ภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565   
15.  ห้ำม ผูจ้ดัแสดงงานและเจา้หนา้ที่ของตนจะตอ้งน าอาหารมาบริโภคในบริเวณงานแสดงสินคา้และพืน้ที่สาธารณะของศนูย ์ 

         ประชุมพีชพทัยา เนื่องจากศนูยป์ระชุมพีช พทัยาไดจ้ดัสถานที่รบัประทานอาหารไวเ้ป็นสดัส่วน (จุด  4  ดเูอกสารแนบ 5) 
16.   หำ้ม น าสตัวท์กุชนิดเขา้มาในบริเวณพืน้ที่ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตในกรณีที่จดัแสดงงานเกี่ยวกบัสัตวเ์ลีย้ง  
       ทัง้นีผู้ไ้ดร้บัอนญุาตจะตอ้งมีใบรบัรองการตรวจโรคจากสตัวแพทยห์รือกรมปศสุตัว ์เพ่ือยืนยนัว่าสตัว ์ดงักล่าว 
         ปลอดภยัจากโรคติดต่อ รวมทัง้ไดร้บัอนญุาตในการเคล่ือนยา้ยอย่างถกูตอ้ง 
17.  ห้ำม น ายาเสพติด สรุา หรือของมึนเมาอื่นๆ เขา้มาเสพหรือดื่มในพืน้ที่เด็ดขาด 

              18.    ห้ำม น าคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล ์เขา้มาในบริเวณพืน้ที่แสดงสินคา้ กรณีที่จะเคร่ืองดื่มและอาหารว่างในบูธ กรุณาแจง้ใน  

        ฟอรม์หมำยเลข 15 เพ่ือขออนมุตัิเป็นลายลักษณอ์กัษรจากผูจ้ดังาน 
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             19. ผูร้ว่มแสดงสินคา้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อการกระท าของเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของตนในทุกกรณี 

       20. ส ำหรับบูธที่จดัตกแต่งและก่อสร้ำงในรูปแบบโครงสร้ำงพิเศษทุกขนำด สงูไดไ้ม่เกิน 5 เมตรและตอ้งน า 
ส่งแบบการก่อสรา้ง (3มิต)ิ และผงัการก่อสรา้ง ที่สามารถมองเห็นภาพในทกุมมุมอง มายงั บริษัท เซคคอนด ์ไซท ์  แอนด ์ 

ซคัเซส 2001  จ ากดั ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทาง Email:  secondsight2001@gmail.com   หรือโทรศพัท ์ 

02 046- 5585   โทรสาร 02 042- 4155   ติดต่อ  คณุรชัดาภรณ ์สีนวลสขุ / คณุนิตติยา โทพรมมา   
              21. การติดตัง้ป้าย ธงสญัลกัษณต์่างๆ เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นดา้นในตวัอาคารหรือบริเวณโดยรอบ    จะตอ้งได ้  
                    รบัการอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูจ้ดังาน  
              22. การเขา้ด าเนินงานในพืน้ที่แสดงสินคา้จะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการที่ไดจ้ดัเตรียมไว ้
              23. หากมีการติดตัง้อปุกรณต์่างๆ จะตอ้งป้องกนัความเสียหายที่จะเกิดกบัพืน้ที่ที่จดังานแสดงจะตอ้งไดร้บัการดแูลไม่ใหเ้กิด    
                    ความเสียหาย เช่น ผนงั พรม เป็นตน้ 

   24. หา้มติดตัง้วสัดบุุพืน้ลงไปกบัพืน้โดยตรง จะตอ้งมีวสัดปุูพืน้รองรบัก่อน กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้ทปกาวสองหนา้ส าหรบัพรมปู 
                    พืน้ ภายหลงัการรือ้ถอนพรมออกแลว้ จะตอ้งขูดลอกเทปกาวและเช็ดถรูอยกาวที่เหนียวติดพืน้ออกใหส้ะอาดเหมือนเดิม     
                    ทกุจุดดว้ย 
   25.ผูแ้สดงสินคา้ตอ้งดแูลและท าความสะอาดภายในคูหาของท่านเองตลอดการแสดงงาน 
              26.หา้มผูแ้สดงสินคา้น าอปุกรณถ์่ายภาพทางอากาศ (โดรน) ขึน้บินภายในบริเวณงานโดยเด็ดขาด 

4. พื้นท่ีเปล่ำ  (ดเูอกสารแนบ 3) ( พืน้ท่ี  A,B,C, พืน้ท่ีพิเศษ F ) 
    ส่ิงทีจ่ะไดร้บัต่อบูธ 

- ปลั๊กไฟ  ขนาด 5 แอมป์ 220 โวลต ์จ านวน 1 จุด 
- คปูองชุดอาหารกลางวนั วนัที่ 2-3 กนัยายน 2565  ( Canteen)  จ านวนตามขนาดของบูธ  ดงันี ้ 
        A = 18 ท่าน/วนั ,B,C = 12 ท่าน/วนั  F = 4 ท่าน/วนั  

 
หมำยเหตุ:     ผูอ้อกบูธสามารถสั่งจองบริการอาหารกล่องเพ่ิมเติมโดยกรอกแบบฟอรม์หมายเลย 17 และส่งมายงั 

        บริษัทเซคคอนด ์ไซท ์แอนด ์ซคัเซส 2001 จ ากดั ภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565   
        หรือจุดบริการ Exhibitor Service บริเวณหนา้งาน (จุด  ดเูอกสารแนบ 5) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kridsana01@gmail.com
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ขนาดพ้ืนท่ีบูธ โซน F  
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5. บูธมำตรฐำน (ดเูอกสารแนบ 3) ( ต าแหน่งบูธขนาด G, ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่ิงทีจ่ะไดร้บัต่อบูธ 

-  ผนงัสามดา้น แต่ละแผ่นขนาดกวา้ง 1 เมตร  สงู 2.40 เมตร (รวมขอบอลมิูเนียม) ป้ายโลโกง้านเหนือบูธสงู 0.60 เมตร 
-  ป้ายชื่อบริษัท ตวัอกัษรสติ๊กเกอรแ์บบมาตรฐานสีขาว เป็นความสงู 100 มิลลิเมตร (4นิว้) จ านวน 1 ชุด/บูธมาตรฐาน  
   (กรณีบูธที่เป็นหวัมมุจะติดชื่อใหเ้พ่ิมอีก 1 ชุด) แจง้ชือ่บริษัท ในฟอรม์หมำยเลข 4 
-  โต๊ะขนาด 0.70 X 1.80 X  1 ม. หรือ 0.45 x 1.80 x 1 ม. จ านวน 1  ตวัติด Skirt รอบโต๊ะ พรอ้มเกา้อี ้2 ตวั 
-  ปลั๊กไฟ  ขนาด 5 แอมป์ 220 โวลต ์จ านวน 1 จุด  
-  พรมอดัสีน า้เงิน 
-  คปูองชุดอาหารกลางวนั (Canteen ) วนัที ่2-3 กนัยายน 2565 จ านวนตามขนาดของบูธ ดงันี ้
    บูธ D,E,G = 4 ท่าน/วนั 
-  หลอดไฟฟลอูอเรสเซน้ท ์1 หลอด  

 
ข้อก ำหนดส ำหรับบูธมำตรฐำน 

1. หา้มตอกตะป/ูส่ิงแหลมคมยึดติดกบัผนงัของบูธมาตรฐานทัง้ 3 ดา้น  มิฉะนัน้เม่ือเกิดความเสียหายขึน้  ผูร้ว่มแสดงสินคา้
จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายนัน้ 

2. หา้มท าการก่อสรา้งที่เป็นการรบกวนการเตรียมงาน เช่น วางวสัดกุีดขวางทางเดิน เป็นตน้  
3. หากมีการเปล่ียนแปลงบูธ เช่น การถอดผนงับูธออก หรือ เปล่ียนแปลงใดๆ เป็นตน้ จะตอ้งแจง้กบัทาง บริษัท มาเจสติค 

เอท จ ากดั   ภายในวนัที่ 11 ส.ค. 2565  เพ่ือผูร้บัเหมาจะไดด้ าเนินการ หากแจง้หลงัจากวนัที่  11 ส.ค. 2565 หรอื 
ระหว่างการก่อสรา้ง หรือ ในวนัแสดงสินคา้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการคร้ังละ 500 บาท ขอความกรุณา
ยืนยนัการใช ้Partition ในฟอรม์หมายเลข 5 
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6. ข้อก ำหนดกำรใช้เคร่ืองขยำยเสียงและกำรแสดง 

1. ผูร้ว่มแสดงสินคา้ที่ประสงคจ์ะใชเ้คร่ืองขยายเสียง  จะตอ้งแจง้ความประสงคพ์รอ้มแนบผงัระบุต าแหน่งติดตั้งล าโพง เครือ่ง
ขยายเสียง  ใหท้างผูจ้ดังานทราบและตรวจสอบ  โดยกรอกแบบฟอรม์การใชเ้ครื่องขยายเสียงและการแสดง แจง้กลบัใน 
ฟอรม์หมำยเลข 3  ส่งกลบัมายงับริษัท เซคคอนด ์ไซท ์แอนด ์ซคัเซส 2001 จ ากดั โทรศพัท ์02 046- 5585  โทรสาร 02 042- 

4155 ภำยในวันที ่ 11 สิงหำคม 2565  หากผูแ้สดงสินคา้รายใด  มิไดแ้จง้ความประสงคล่์วงหนา้ ทางผูจ้ดังานจะไม่
อนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องขยายเสียงดงักล่าว 

2. ลกัษณะการใชเ้ครื่องขยายเสียง 

        2.1  การใชเ้ครื่องขยายเสียงเพ่ือการน าเสนอสินคา้และการแสดงมีความดงัของเสียงไม่เกิน 75 เดซเิบล ผูจ้ดังานจะ 
               ก าหนดตารางเวลาการน าเสนอและการแสดงให ้ โดยผูร้ว่มแสดงสินคา้จะตอ้งด าเนินการตามตารางเวลาที่ก าหนดและ 
               ใหท้  าการแสดงภายในพืน้ที่บูธของตนเท่านัน้  หา้มท าการแสดงนอกพืน้ที่บูธโดยเด็ดขาด 
        2.2  การใชเ้ครื่องขยายเสียงนอกเหนือจากขอ้ 2.1 ไดแ้ก่ การเปิดเพลงคลอเบาๆ ที่ไม่มีการน าเสนอและการแสดงมีความดงั 

                ของเสียงไม่เกิน 60 เดซิเบล สมาคมฯ อนญุาตใหใ้ชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งก าหนดตารางเวลาการน าเสนอ และหา้มใช้ 
                ไมโครโฟนเพ่ือท าการประชาสมัพนัธโ์ดยเด็ดขาด การใชเ้ครื่องขยายเสียงทัง้ 2 ประเภท ผูจ้ดังานจะท าการตรวจสอบ 
                รบัรองการใชเ้ครื่องขยายเสียงจากสถานที่จริง 

3. การติดตัง้ล าโพงเครื่องขยายเสียงจะตอ้งกระท าภายในบริเวณพืน้ที่บูธของตน โดยมี ควำมสูงไม่เกิน 3.5 เมตร  จาก
พืน้ที่อาคาร  และมมุตกของเสียงตอ้งอยู่ในพืน้ที่บูธของตนเท่านัน้ 

4. การติดตัง้อปุกรณร์ะบบแสงและเสียง เช่น ล าโพง ไฟส่องแสงต่างๆ จะตอ้งเป็นไปอย่างถกูตอ้งและปลอดภยั  
5. กำรตรวจสอบเคร่ืองขยำยเสียงจะด ำเนินกำรในสถำนที่จริง ในวันที่ 1 สิงหำคม 2565 เวลำ 18.00 - 22.00 น. (วัน

ก่อสร้ำง–ตกแต่งวันสุดท้ำย) โดยวัดระดับเสียงจำกแนวเส้นขอบบูธออกมำ 1 เมตร ซึง่เสียงทั้งหมดภำยในบูธ
จะต้องมีควำมดังไม่เกินตำมก ำหนด (แต่ละบูธที่แจง้ความประสงคใ์นการใชเ้สียงตอ้งจดัเคร่ืองขยายเสียงใหพ้รอ้มเพ่ือ
ตรวจสอบตามวนัและเวลาดงักล่าว) 

6. ผูร้ว่มแสดงสินคา้ที่ผ่านการตรวจสอบแลว้  จะไดร้บัหนงัสือรบัรองจากผูจ้ดังานเป็นสติ๊กเกอรร์ะบุรายละเอียดของเครื่องขยาย
เสียงและระดบัเสียงสงูสดุตามขอ้ก าหนดติดไวท้ี่บริเวณเครื่องขยายเสียง เพ่ือเป็นการเตือนและตรวจสอบในภายหลงั   หากมี
การใชเ้สียงดงัเกินกว่าปกติ 

7. หากผูร้ว่มแสดงสินคา้มีการใชเ้สียงหรืออปุกรณอ์ื่น  นอกตารางเวลาที่ก าหนดหรือเกินความดงัของเสียงที่ก าหนด  ผูจ้ดังานจะ
พิจารณาและขอสงวนสิทธิ  มิใหใ้ชร้ะบบเสียงดงักล่าว  โดยในครัง้แรกจะท าการแจง้เตือนดว้ยวาจา  ถ้ายงัเสียงดงัเกินกว่าที่
ก าหนดไว ้ จะท าจดหมายเตือนครัง้ที่ 1  ครัง้ที่ 2 และในครัง้ท่ี 3 จะประกาศหา้มใชเ้สียง 
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7. กำรผ่ำนเข้ำ-ออกในบริเวณอำคำรแสดงสินค้ำ  
เพ่ือความปลอดภยัของผลิตภณัฑท์ี่แสดงในงานในช่วงก่อสรา้งและตกแต่ง (31ส.ค 65 - 1 ก.ย.65) ผูร้บัเหมาก่อสรา้งและผูร้ว่ม
แสดงสินคา้ที่เขา้มาตกแต่งบูธจะตอ้งแลกบัตร Contractor ณ จุด  ดูเอกสำรแนบ 4 ผูร้บัเหมาจะตอ้งแต่งกายใหเ้รียบรอ้ยไม่
สวมรองเทา้แตะ ไม่ถอดเสือ้ ไม่สวมกางเกงขาสัน้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน ฝ่ายบริหารของศนูยป์ระชุมพีช จะระงบัการเขา้ท างาน
ของท่านทนัที ซึ่งอาจเป็นผลใหง้านล่าชา้ได ้ และในวนัแสดงสินคา้ (2-3 ก.ย. 65) ผูร้ว่มแสดงสินคา้จะตอ้งติดบตัร Exhibitor และ
ตอ้งแสดงบตัรแก่เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัส าหรบัผ่านเขา้-ออกในบริเวณหอ้งแสดงสินคา้ 

     7.1 แสดงบตัรเข้ำ-ออกอำคำรแสดงสินค้ำช่วงก่อสร้ำง - ร้ือถอนบูธ 
            การเขา้-ออกบริเวณงานในช่วงก่อสรา้ง - รือ้ถอนบูธ และก่อนเวลาแสดงงาน ผูจ้ดังานจะอนญุาตเฉพาะผูท้ี่มี  

• บัตรผู้จัดงำน (Officer Badge และ Organizer Badge) 

• บัตรผู้เข้ำท ำกำรก่อสร้ำง (Contractor Badge) 
การผ่านเขา้ – ออกบริเวณงานในวนัก่อสรา้ง และรือ้ถอนบูธ จะตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขบัข่ีมาติดต่อขอแลกบตัร
บตัร Contractor ไดท้ี่เคานเ์ตอรล์งทะเบียน ณ จุด  ดูเอกสำรแนบ 4 โดยท่านจะไดร้บับตัร Contractor เพ่ือแสดงตน
ผ่านเขา้ - ออกตัง้แต่ วนัที่  31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. จนถึงวนัที่ 1 กนัยายน 2565 เวลา 24.00 น. ซึ่งเป็นวนัติดตัง้บูธ 
และในวนัที่ 2 กนัยายน 2565  (รือ้ถอน)เวลา 18.00 – 24.00 น. ซึ่งเป็นวนัรือ้ถอนบูธ ซึ่งผูท้ี่น าหลกัฐานมาแลกบตัรจะตอ้ง
รวบรวมบตัรมาแลกคืนที่จุดลงทะเบียนใหค้รบ หำกบัตรหำยต้องช ำระค่ำปรับจ ำนวน 100 บำท/ 1 ใบ 

• บัตรผูร้่วมแสดงสินค้ำ (Exhibitor Badge)  
ผ่านเขา้ - ออกในบริเวณงานเท่านัน้  โดยท่านสามารถติดต่อขอรบับตัร Exhibitor ไดท้ี่เคานเ์ตอรล์งทะเบียน  จุด  ดู

เอกสำรแนบ 4 ตัง้แต่ วนัที่  1 กนัยายน 2565 เวลา 12.00 - 17.00 น. ซึง่เป็นวนัติดตัง้บูธ โดยท่านจะไดร้บับัตร Exhibitor ใน

จ านวนตามอตัราการใชพื้น้ที่แสดงสินคา้ของท่านดงันี ้A = 27 ใบ / B,C = 18 ใบ /D,E,G = 6 ใบ / F,  =12 ใบ  (หากตอ้งการ
เพ่ิมเติมจากอตัราที่ก าหนด จะไดร้บัเป็น Sticker แทน) หรือในกรณีที่ไม่ไดน้ าบตัรติดตวัมา  ณ วนัแสดงงาน  (วนัที่ 2-3 
กนัยายน 2565)  และตอ้งการขอรบับตัร เพ่ือผ่านเขา้-ออกบริเวณงาน ท่านสามารถติดต่อขอรบับตัรชั่วคราว (จะไดร้บัเป็น 
Sticker) ไดท้ี่บริเวณเคานเ์ตอรป์ระชาสัมพนัธ ์(จุด  ดเูอกสารแนบ 5) ในเวลาระหว่างแสดงสินคา้ ทัง้นีท้่านจะตอ้งติดบตัร
แสดงตนอย่างชดัเจนตลอดเวลาที่อยู่ภายในพืน้ที่ 

8. กำรขนย้ำยสินคำ้และกำรเข้ำตกแต่งบูธ (จดุ   L1 และ L2  ดเูอกสารแนบ 4)     

 ผู้ร่วมออกบูธจะต้องจัดเตรียมอุปกรณอ์ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนย้ำยไปเอง 
   ประตขูนยา้ยสินคา้   L1  ประตูกว้ำง 3.10 ม. สูง 3.50 ม. L2  ประตู กว้ำง 1.85 เมตร สูง 2 เมตร 
     มีทำงขนย้ำยสินค้ำ 2 ช่องทำงตำมเอกสำรแนบ 4 

• เพ่ือความเรียบรอ้ย ผูร้ว่มแสดงสินคา้หรือผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ตอ้งลงทะเบียนเปิดบูธ ณ จุดเคานเ์ตอรป์ระชาสมัพนัธด์า้นหนา้ 
(จุด  ดเูอกสารแนบ 4) เพ่ือใหผู้จ้ดังานจะเปิดกระแสไฟให ้ณ บูธนัน้ๆ 

• เนื่องจากขอ้จ ากดัเรื่องพืน้ที่การเขา้ขนถ่ายสินคา้ภายในศนูย ์ ส าหรบัยานพาหนะบรรทุกและขนส่งวสัดอุุปกรณ์ในการติดตั้ง
และรือ้ถอนจึงจ าเป็นตอ้งใช้การจดัล าดับก่อนหลัง ดังนั้นผูร้่วมแสดงสินคา้หรือผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะตอ้งขอรบับัตรคิวจาก
เจา้หนา้ที่ บริเวณจุด   1   (ดเูอกสารแนบ 4) โดยจะเปิดใหร้บับัตรคิวเพ่ือเขา้ช่องขนถ่ายสินคา้ไดต้ัง้แต่เวลา 08.00 น. (วัน
พธุที่ 31 ส.ค. 2565 ) และจะประกาศเรียกตามบัตรคิวในเวลา 08.30 น. เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบในการเขา้
ใชพื้น้ที่ในการขนยา้ยสินคา้และอปุกรณ ์ท่านควรเตรียมรถเข็น หรืออปุกรณช์่วยที่มีลอ้เล่ือนมาเอง 
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• การขนยา้ยสินคา้และอุปกรณ์ก่อสรา้งบูธ สามารถขนยา้ยได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเขา้จุด L1 และ L2 (จุดที่ L2 อนุญาต
เฉพาะสินคา้ที่สามารถขนยา้ยและเคล่ือนยา้ยดว้ยแรงคนเท่านัน้ และอยู่ในดลุยพินิจในการใหบ้ริการจากผูค้วบคมุเท่านัน้)   

• กรณีที่ขนถ่ายสินคา้เรียบรอ้ยแลว้ ควรรีบน ารถออกจากภายในศูนยฯ์ รวมถึงช่องขนถ่ายสินคา้ L2 โดยด่วน ห้ำม จอดรถที่
ไม่มีสินคา้หรืออปุกรณท์ิง้ไวภ้ายในศนูยแ์ละบริเวณช่องขนถ่ายสินคา้ช่องจอด L 2 เป็นเด็ดขาด 

• การเขา้ใชพื้น้ที่ ผูร้ว่มแสดงสินคา้ทุกคนจะตอ้งติดบตัรแสดงตนอย่างชดัเจนตลอดเวลาที่อยู่ในพืน้ที่จดังาน  และจะตอ้งเขา้ – 
ออกตามช่องทางและช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านัน้  

 
วันและเวลำ บัตรที่อนุญำตให้ผ่ำนเข้ำ – ออก 

วนัเตรียมงาน  

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

บตัรผูจ้ดังาน (Officer Badge และ Organizer Badge) 
และ บตัรผูเ้ขา้ท าการก่อสรา้ง (Contractor Badge) 

 

วนัแสดงงาน บัตรที่อนุญำตให้ผ่ำนเข้ำ – ออก 

2 - 3 กนัยายน 2565  
(08.00 – 18.00 น.) 

บตัรผูจ้ดังาน (Officer Badge และ Organizer Badge) 
และ บตัรผูร้่วมแสดงสินคา้ (Exhibitor Badge) 

 
 

วนัรือ้ถอน 
 

บัตรที่อนุญำตให้ผ่ำนเข้ำ – ออก 
 

3 กนัยายน 2565 
(19.00 – 24.00 น.) 
4 กนัยายน 2565 

(00.01 – 03.00 น.) 

 

 

บตัรผูจ้ดังาน (Officer Badge และ Organizer Badge) 
บตัรผูเ้ขา้ท าการก่อสรา้ง (Contractor Badge) 
และ บตัรผูร้่วมแสดงสินคา้ (Exhibitor Badge) 

** ผูร้่วมแสดงฯและผู้รับเหมำก่อสร้ำง จ ำเป็นต้องรือ้ถอนบูธให้แล้วเสร็จก่อนเวลำ 03.00 น. ในวันที่ 4 
กันยำยน 2565 ( ทำงสมำคมฯจ ำเป็นต้องส่งมอบคืนพืน้ที่ให้ทำงสถำนที) มิฉนั้นจะท ำกำรเรียกเก็บค่ำล่วงเวลำจำก
กำรรือ้ถอนบูธเต็มวงเงนิค ำ้ประกันพืน้ที ่

 
9. กำรขอหนังสือเพื่อยื่นขอน ำสินค้ำตวัอย่ำงจำกต่ำงประเทศ 

ส าหรบับริษัทผูร้ว่มแสดงสินคา้ที่จะน าสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาเพ่ือแสดงในงาน TEMCA METAVERSE & EXHIBITION  
PATTAYA 2022 และตอ้งการหนงัสือยืนยนัการจดังานจากผูจ้ดังานคือ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย  และหนงัสือ
ยืนยนัจาก Sun Expo Service Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากเจา้ของสถานที่คือ โรงแรมรอยลั คลีฟ บีช รีสอรท์ 
ในเร่ืองพิธีการเกี่ยวกบักรมศุลกากร เพ่ือน าไปแสดงต่อกรมศลุกากรหรือหน่วยงานต่างๆ กรุณากรอก ฟอรม์หมำยเลข 1  และ
ส่งกลบัมายงัผูจ้ดังาน ภำยในวันที่  30 มิ.ย. 2565   

      
    



TEMCA METAVERSE & EXHIBITION  PATTAYA 2022 , September 2-3 

 15 

 

10. กำรรกัษำควำมปลอดภยั 
• เม่ือสิน้สดุการแสดงงานในแต่ละวนั  ผูจ้ดังานไดจ้ดัเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัภายในงานตลอด 24 ชม.  

• ในช่วงระหว่างปิดงานของแต่ละวนั ผูจ้ดังานจะไม่อนญุาตใหผู้ใ้ดผ่านเขา้-ออกบริเวณที่จดังานโดยเด็ดขาด 

• ผูร้ว่มแสดงสินคา้ที่ตอ้งการพนกังานรกัษาความปลอดภยั (พิเศษ) เฉพาะบูธของท่าน สามารถขอรบับริการ โดยกรอก    
  แบบฟอรม์ที่ 11  และส่งกลบัภำยในวันที่ 11 ส.ค 2565 

• ผูจ้ดังานจะเป็นผูจ้ดัหาบริการรกัษาความปลอดภยัในบริเวณอาคารแสดงงาน โดยจะมีเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัท า
หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัอยู่ทั่วบริเวณงาน 

• ผูร้ว่มแสดงสินคา้ควรมีผา้หรือแถบกระดาษกัน้ปิดบูธ  เม่ือสิน้สดุการแสดงงานในแต่ละวนั   

• ผูร้ว่มแสดงสินคา้จะตอ้งรบัผิดชอบในสินคา้ที่น ามาแสดงและขอแนะน าใหป้ระกนัสินคา้ของท่านไวร้ะหว่างเวลาแสดงงาน 

• ไม่ควรปล่อยใหบู้ธว่างโดยไม่มีเจา้หนา้ที่อยู่ในบูธ (ซึ่งถา้เกิดมีการสญูหายของส่ิงของผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบในกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้) 

• ในกรณีที่ผูร้ว่มแสดงสินคา้ตอ้งการใหมี้เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัเป็นพิเศษเฉพาะในบูธของตน ท่านจะตอ้งแจง้ความ
จ านงเพ่ือขอรบับริการรกัษาความปลอดภยัพิเศษจากผูจ้ดังานเท่านัน้ 

 

หมำยเหตุ  ระหว่างการก่อสรา้ง ตกแต่งและรือ้ถอนบูธ และในวนัแสดงสินคา้ ผูร้ว่มแสดงสินคา้จะตอ้งระมดัระวงัและรบัผิดชอบใน                       
ทรพัยสิ์นและอปุกรณท์ี่อยู่ภายในบูธของท่านเอง ทางผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ส่วนที ่3 กำรจัดประกวดบูธ  
สมาคมฯ ไดจ้ดักิจกรรมส าหรบัผูร้่วมแสดงสินคา้เช่นทุกปีที่ผ่านมา   คือการประกวดบูธ  ซึ่งจะมีดว้ยกนั  5 รางวลั  คือ 

1. รำงวัลบูธดีเดน่ คือ บูธท่ีมีการตอ้นรบัและเอาใจใส่ต่อผูเ้ขา้เยี่ยมชมบูธ การจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่ มีระเบียบ การ
จดับูธท่ีดสูวยและเด่น และมีเจา้หนา้ที่พรอ้มที่จะใหข้อ้มลูแก่ผูเ้ขา้เยี่ยมชม มี 3 รางวลัแบ่งตามขนาดบูธดงันี ้

 - รำงวลับูธดีเดน่ขนำด 1 บูธ ( G ) 

 - รำงวลับูธดีเดน่ขนำด 2-3 บูธ ( D,E,F,G, ) 

 - รำงวลับูธดีเด่นขนำด 4-9 บูธ ( A,B,C, ) 
รำงวัลบูธสร้ำงสรรค์ คือ การแสดงสินคา้และหรือน าเสนอสินคา้รุน่ใหม่ๆ และมีเทคโนโลยีล่าสดุของสินคา้แต่ละ
ประเภท พรอ้มทัง้สามารถแสดงหรือส่ือถึงหลกัการท างานและวิธีการท างานของสินคา้ใหเ้ขา้ใจไดง้่ายและรวดเร็ว 

2. รำงวัลบูธยอดนิยม คือ บูธที่ผูเ้ขา้ชมงานโหวตคะแนนลงในบตัรคะแนนที่จดัวางอยู่บริเวณหนา้หอ้งแสดงสินคา้   
 

หมำยเหตุ:    การพิจารณาตดัสินรางวลับูธดีเด่นและบูธสรา้งสรรค ์ โดยคณะอนกุรรมการจดัประกวดบูธ ส าหรบัรางวลับูธยอดนิยมจะ
ตดัสินโดยผูเ้ขา้ชมงาน โดยบูธท่ีไดร้บัการเสนอชื่อมากที่สดุเป็นบูธที่ไดร้บัรางวลัดงักล่าว การประกาศผลและรบัรางวลัใน

งานแสดงผลิตภณัฑ ์  วนัเสารท่ี์ 3 กนัยายน 2565 เวลา 15.30 น. 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลผู้รับเหมำ / โรงแรมส ำหรับผู้ออกบูธ / บริกำรอื่นๆ  
ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงและผู้ให้บริกำรต่ำงๆ 
 

ผูร้ับเหมำควบคุมดูแลด ำเนนิกำรกำรจัดงำนแสดงสินค้ำอย่ำงเป็นทำงกำร 
Second Sight & Success 2001 Co.,Ltd.      

              โทรศพัท ์02 046- 5585  โทรสาร 02 042- 4155  มือถอื 064 146 8833 ติดต่อ คณุกฤษณะ ฤกษ์วิธี , คณุรชัฎาภรณ ์สีนวลสกุ 
 Email: secondsight2001@gmail.com 
 

ผู้รับเหมำก่อสร้ำงบูธมำตรฐำน ( Booth Partition ) และอุปกรณต์กแต่งอย่ำงเป็นทำงกำร 
บริษัท มาเจสติค เอท จ ากดั   

              โทร. 089-693-0629,  02-085-9948 ติดต่อ คณุทศันีย ์อุ่นชู มือถอื   089-693-0629 
 Email:   majestic8event@gmail.com 
 

ผู้รับเหมำด้ำนไฟฟ้ำอย่ำงเป็นทำงกำร 
    Expo Lite Co.,Ltd. 

              โทรศพัท ์02-592-7992-4  โทรสาร 02-592-7995-6   ติดต่อ  คณุศกลภทัร นิยมกชกร  
              มือถือ   08-1922 4446, 08-6313-0806 E-mail: info@expo.co.th,  expolite@hotmail.com 
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงที่แนะน ำ    

1. บริษัท เซคคอนด ์ไซท ์ แอนด ์ซคัเซส 2001 จ ากดั      
ติดต่อ คณุกฤษณะ  ฤกษ์วิธี  โทร 02 046- 5585,064 146 8833 โทรสาร 02 042- 4155 มือถือ 064 146 8833 
Email: secondsight2001@gmail.com  www.sss2001.com 

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โชติอนนัต ์ครีเอชั่น  
โทรศพัท ์02-329-1595  โทรสาร 02-329-1596    ติดต่อ คณุโชติอนนัต ์ ปานเขียน มือถือ 08-1804-8626 
Email: chotea@truemail.co.th  

3. บรษัิท เอ็กซโ์ป ดีไซน ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
โทรศพัท ์02-592-7992-4  โทรสาร 02-5952-7995-6   ติดต่อ คณุขนิษฐา แซ่เลา้ มือถือ 08-6313-0806 
Email: info@expo.co.th 

4. บริษัท ไอเดีย ครีเอทีฟ จ ากดั   โทรศพัท ์ 02-938-5057 ติดต่อ คณุกนัทิมา วิชยาภยั  มือถือ 08-5070-1287 
5. Majestic 8 Co.,Ltd.    Email: majestic8event@gmail.com 

โทรศพัท ์0-2150-7980   ติดต่อ  คณุทศันีย ์อุ่นช ูมือถอื 08-9693-0629 
6. บริษัท ฟอรเ์อฟเวอร ์เน็ทเวอรค์ จ ากดั 

โทรศพัท ์02-732-0117-20  โทรสาร 02-378-1880  ตดิต่อ คณุปรีชา มือถือ 08-6374-7599   
7. บริษัท อิมเมจ ไดเรคชั่น มีเดีย จ ากดั โทร 02 183-0223, 089 111-2654  

ติดต่อ คณุ วรเศรษฐ คงกระพนัธ ์ email: md@imdmedia.com, gm@imdmedia.com 
 

         หมำยเหต ุ: ทำ่นสำมำรถจัดหำผู้รับเหมำกอ่สร้ำงมำเองได้นอกเหนอืจำกที่ผู้จัดงำนแนะน ำข้ำงต้น 
 
 

mailto:kridsana01@gmail.com
mailto:kridsana01@gmail.com
mailto:chotea@truemail.co.th
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บริษัทขนส่งระหว่ำงประเทศ / ขนสง่สนิค้ำ 
 Sun Expo Service Co.,Ltd.  
 โทรศพัท ์02-728 4452- 4 โทรสาร 02-752 8545-6  ติดต่อ คณุดวงกมล  ศิริไพบูลย ์มือถือ 081-5841556 
 Email: ning@sunexpothai.com 
 
โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป  ติดต่อคณุอาภานิจ สว่างเวียง 

ส านกังานพทัยา  โทรศพัท ์038-250-421  โทรสาร 038-250-482 
ส านกังานกรุงเทพฯ โทรศพัท ์02-280-1737-40  โทรสาร 02-282-0294, 629-0892 
 

โรงแรมบริเวณใกล้เคียง   ( ดขูอ้มลูเพ่ิมในเอกสารแนบ 6) 
1. Siam Bayshore  Hotel   ส านกังานพทัยา       โทรศพัท ์ 038-710406-11 

            Website: www.siamhotels.com/siambayshore/default-en.html  
2. Pattaya Hill Resort  ส านกังานพทัยา       โทรศพัท ์ 038-306-333   โทรสาร 038-306-336 

             Website: www.pattayahillresort.com  Email: pattayahillresort@asia.com. 
3. Nova Platinum ส านกังานพทัยา       โทรศพัท ์ 038 711 345    

               Website: www.novaplatinumhotelpattaya.com 
4. Aiyara Grand Hotel   ส านกังานพทัยา       โทรศพัท ์  038-252500 

            Website: www.aiyaragrand.com 
5. Majastic Residence ส านกังานพทัยา     โทรศพัท ์ 088 -783-2545 /02-1641001-6    
6. Asia Pattaya Hotel ส านกังานพทัยา: (038) 250401-11, (038) 250-602-6 โทรสาร  038) 250 496 

            Website: www.asiahotel.co.th 

7. Pattaya Park     ส านกังานพทัยา       โทรศพัท ์  (038) 251 201-8, (038) 364 110-20 

            Website: www.pattayapark.com 
8. Siam@Siam Design Hotel Pattaya  โทรศพัท ์  (038) 930 600 โทรสาร(038) 427 627 Moble 084 269 5914 

               Website: www.siamatpattaya.com 

9.  Seven zea chic   ส านกังานพทัยา       โทรศพัท ์ 038-412-888   

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

10. Inter Continental  Pattaya Resort  โทรศพัท ์  (038) 259 888 , 

      คณุพราภา เขตช านิ  มือถือ  084 066 1440 Website: www. Intercontinental.com/pattayaresort 
11. Mountain Beach Hotel   ส านกังานพทัยา โทรศพัท ์: (038) 250 502-4 ส านกังานกรุงเทพ  โทรศพัท ์: (02)221 8050, 

(02)221 8449, (02)223 6791  
12. Cosy Beach Hotel  ส านกังานพทัยา โทรศพัท ์:  (66 38) 418 555, (66 38) 250 800-3, (66 2) 6630400-3    
 

           

 หมำยเหตุ : จองห้องพักส าหรับผู้ออกบูธ กรุณาติดต่อท่ีโรงแรมได้โดยตรง 

mailto:ning@sunexpothai.com
http://www.pattayahillresort.com/
mailto:pattayahillresort@asia.com
http://www.pattayapark.com/
http://www.siamatpattaya.com/
http://www.siamatpattaya.com/
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ส่วนที ่5 แบบฟอรม์ต่ำงๆ 
สมาคมฯ ไดจ้ดัท าและรวบรวมฟอรม์เกี่ยวกบับริการต่างๆ ไวบ้ริการแก่ผูร้ว่มแสดงสินคา้   

 

ก ำหนดเวลำกำรส่งแบบฟอรม์ 
 

ฟอรม์
หมำยเลข 

รำยกำร ก ำหนดส่ง
ฟอรม์ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

1 หนงัสือเพ่ือยื่นขอน าสินคา้ตัวอย่างจากต่างประเทศเขา้มาแสดง 30 มิ.ย.65 สมาคมฯ 

2 แต่งตัง้ผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการเขา้ก่อสรา้งบูธพิเศษ 29 ก.ค. 65 เซคคอนดไ์ซทฯ์ 

3 การใชเ้ครื่องขยายเสียงและการแสดง  11 ส.ค. 65 เซคคอนดไ์ซทฯ์ 

4 ป้ายชื่อบูธมาตรฐาน / PARTITION 11 ส.ค. 65 มาเจสติค เอท 

5 รายการอปุกรณโ์ครงสรา้งเพ่ิมเติม 11 ส.ค. 65 มาเจสติค เอท 

6 รายการเฟอรน์ิเจอรเ์พ่ิมเติม            11 ส.ค. 65 มาเจสติค เอท 

7 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง/ กฎระเบียบในการสั่งจองอปุกรณไ์ฟฟ้า    8 ส.ค. 65 เอ็กซโ์ปไลท ์

8 ระบบน า้ประปา และน า้ทิง้ 8 ส.ค. 65 เอ็กซโ์ปไลท ์

9 แผนผงัการติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้า 11 ส.ค. 65 เอ็กซโ์ปไลท ์

10 PLANTS, FLOWERS & ACCESSORIES 11 ส.ค. 65 ร.ร. รอยลัคลิฟ บีชฯ 

11 
การสั่งจองบริการรกัษาความสะอาดและความปลอดภัยพิเศษ
ภายในบูธ 

  11 ส.ค. 65 ร.ร. รอยลัคลิฟ บีชฯ 

12 รายการอปุกรณไ์ฟฟ้าเพ่ิมเติม   11 ส.ค. 65 ร.ร. รอยลัคลิฟ บีชฯ 

13 รายการอปุกรณส์ านกังานเพ่ิมเติม   11 ส.ค. 65 ร.ร. รอยลัคลิฟ บีชฯ 

14 รายการขอบรกิารโทรศพัทแ์ละอินเตอรเ์น็ต     11 ส.ค. 65  ร.ร. รอยลัคลิฟ บีชฯ 

15 ขอแจกอาหารว่างและเคร่ืองดื่มภายในบูธ  11 ส.ค. 65 
สมาคมฯ /  

ร.ร. รอยลัคลิฟ บีชฯ 
16 การก่อสรา้งเกินเวลา     1 ก.ย. 65 เซคคอนดไ์ซทฯ์ 
17 การสั่งจองบริการอาหารกล่อง 11 ส.ค. 65 เซคคอนดไ์ซทฯ์ 
18 ยื่นเช็คค า้ประกนัพืน้ที่ 11 ส.ค. 65 เซคคอนดไ์ซทฯ์ 

19 ค า้ประกนัท าความสะอาด (บูธมาตรฐาน) 11 ส.ค. 65 เซคคอนดไ์ซทฯ์ 
 
หมำยเหตุ  1. หากมีการเปล่ียนแปลงบูธมาตรฐานกรุณาแจง้ บริษัท  มาเจสติค เอท จ ากดั  ภายในวนัที่ 11 ส.ค. 65 
  2. จะมีการตรวจสอบต าแหน่งเครื่องขยายเสียงและระดบัเสียง ในวนัที่ 1 ส.ค.2565 เวลา 18.00 – 22.00 น. 
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ฟอรม์หมำยเลข 1 

 
หนังสือเพื่อย่ืนขอน ำสินค้ำตัวอย่ำงจำกต่ำงประเทศเข้ำมำแสดงในงำน (เฉพาะบธูท่ียืมสินคา้ตวัอย่างมาจาก
ต่างประเทศเท่านัน้) 
กรอกขอ้ความแลว้ส่งคืน สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 ทางโทรสาร 02-285-4288  
Email: temcaseminar@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
       เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัผูท้ี่น าสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาแสดงภายในงาน ทางคณะผูจ้ดังานไดจ้ดัท าหนงัสือยืนยนั
การจดังานและหนงัสือยืนยนัจากเจา้ของสถานที่จดังานเพ่ือน าแสดงใหก้บัทางศุลกากรในการยกเวน้ภาษีน าเขา้ พรอ้มกนันีท้างผูจ้ดังาน
ไดแ้นบตวัอย่างหนงัสือการยืนยนัการจดังาน และหนงัสือยืนยนัการใชส้ถานที่เพ่ือเป็นตวัอย่าง (ดเูอกสารแนบ 7) 
 
 

ส ำหรับผู้รว่มแสดงสินค้ำ 
 

นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................ต าแหน่ง................................................................... 
บริษัท..............................................................................................................................บูธหมายเลข............................................ 
ซึ่งจะน าอปุกรณ ์......................................................................   ราคา  .......................................  น า้หนกั ......................... กิโลกรมั 
เพ่ือประกอบการแสดงสินคา้ในงานแสดงงาน  " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION  PATTAYA 2022"  ระหว่างวนัที่ 2-3 กนัยายน 
2565 ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ บีช รีสอรท์ พทัยา  มีความประสงค ์
 

 ขอหนงัสือยืนยนัการจดังาน    
 ขอหนงัสือยืนยนัการใชส้ถานที่จดังาน 

  
 
 

       ลงชื่อ....................................................... 
วนัที่......................................................... 
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ฟอรม์หมำยเลข 2 

 
กำรแต่งตั้งผู้รับเหมำอย่ำงเป็นทำงกำรเข้ำก่อสร้ำงบูธพิเศษ(พืน้ที่เปล่ำ) /แบบบูธก่อสร้ำง /ค ำ้ประกันพืน้ที่  
กรุณากรอกรายละเอียดการแต่งตั้งผูร้ับเหมาอย่างเป็นทางการให้ครบถว้น และส่งกลบัท่ี บริษทั เซคคอนด์ ไซท ์แอนด์ ซัคเซส 2001 จ ากดั 

ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565  ทางโทรสาร 02 042- 4155 หรือ Email : secondsight2001@gmail.com    

รายละเอียดบริษัทผู้ร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor) 
 

นาย/นาง/นางสาว............................................................................ต าแหน่ง........................................................ 
ช่ือบริษทัผูแ้สดงสินคา้...............................................................................................บูธหมายเลข....................... 
ท่ีอยู่...................................................................... .................................................................. ............................... 
.............................................................................................................................................................. ................. 
เบอร์โทรศพัท ์.........................................................................................โทรสาร.................................................. 
 

รายละเอียดผู้รับเหมาที่ได้รับการแต่งต้ังให้ก่อสร้างบูธ (Contractor) 
 
ช่ือบริษทั / ผูร้ับเหมาการก่อสร้างคหูา  .................................................................................................................. 
เบอร์โทรศพัท ์ ....................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่.......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................... 
หัวหนา้งาน / ผูร้ับผิดชอบการก่อสร้าง (สามารถติดต่อหนา้งานได)้ 
1. นาย/นาง/นางสาว............................................................................ต าแหน่ง.................................................... 
     เบอร์โทรศพัท ์ ...................................................................................โทรสาร..................................................... 
2. นาย/นาง/นางสาว............................................................................ต าแหน่ง.................................................... 
     เบอร์โทรศพัท ์ .......................................... .........................................โทรสาร..................................................... 
     ทีมงาน   .......................................  คน 
 

กรุณาน าส่งรูปแบบบธูการก่อสรา้ง (3 มิติ) มายงับริษัท เซคคอนด ์ไซท ์แอนด ์ซคัเซส 2001 จ ากดั ภายใน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565   ทาง Email:  secondsight2001@gmail.com  หรือโทรสาร 02 042- 4155   
 
 

หมำยเหตุ  1. ส าหรบัผูร้บัเหมาที่ไดร้บัการแต่งตัง้ ตอ้งวาง เงินค ำ้ประกันค่ำเสียหำย ตำรำงเมตรละ 500 บำท โดยสั่งจ่าย 
เช็คในนาม  สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย ลงวนัที่ 26 สิงหาคม 2565  ส่งมาท่ี บริษัท เซคคอนด ์ไซท ์แอนด ์ซคั
เซส 2001 จ ากดั  57 หมู่บา้นสวนสน แยก 3 รามค าแหง 60 ถนนรามค าแหง คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10250  

                 (ดรูายละเอียดแบบฟอรม์18) ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 หากไม่เกิดความเสียหายจะคืนเช็คภายใน 15 วนั
หลงัจากงานหรือหลงัส่งคืนพืน้ที่   

ขอ้แนะน า : เพ่ือป้องกนัการก่อสร้างท่ีอาจจะล่าชา้  ควรเลือกผูร้ับเหมาท่ีมีการก่อสร้างไม่เกิน 2บูธ 

mailto:kridsana01@gmail.com
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ฟอรม์หมำยเลข 3 

กำรใช้เคร่ืองขยำยเสียงและกำรแสดง 
บูธหมายเลข.............................................                  
ส่งคืน บริษัท เซคคอนด ์ไซท ์แอนด ์ซคัเซส 2001 จ ากดั ภำยในวันที่  11 สิงหำคม 2565  ทางโทรสาร 02 042- 4155   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
     3.1 ผูร้ว่มแสดงสินคา้ที่ประสงคจ์ะใชเ้ครื่องขยายเสียง  กรุณากรอกแบบฟอรม์นี ้  พรอ้มแนบผงัระบุต าแหน่งติดตัง้ส าโพงเครื่องขยาย
เสียง และส่งคืนบริษัท เซคคอนด ์ไซท ์แอนด ์ซคัเซส 2001 จ ากดั ภายในวนัที่ 11 สิงหาคม 2565 เพ่ือตรวจสอบและก าหนดตารางเวลา 
หากผูแ้สดงสินคา้รายใด มิไดแ้จง้ล่วงหนา้  สมาคมจะไม่อนญุาตใหใ้ชเ้ครื่องขยายเสียงดงักล่าว 

 1. มีความประสงคท์ี่จะใชเ้ครื่องขยายเสียงเพ่ือการน าเสนอและการแสดง  มีความดงัของเสียง          
ไม่เกิน 75 เดซิเบล  ในตารางเวลาที่สมาคมฯ ก าหนด 

 2. มีความประสงคท์ี่จะใชเ้ครื่องเสียงขยายเสียง  นอกเหนือจากขอ้ 1 เช่น การเปิดเพลงเบาๆ   
              นอกตารางเวลาโดยมีความดงัของเสียงไม่เกิน 60 เดซิเบล 
 3. ไม่มีความประสงคท์ี่จะใชเ้ครื่องขยายเสียง 
หมำยเหตุ   โปรดดูรำยละเอียด “ข้อก ำหนดกำรใช้เคร่ืองขยำยเสียง” หน้ำ 11 

     3.2 ผูร้ว่มแสดงสินคา้ที่ประสงคท์ี่จะจดัใหมี้การแสดงภายในบูธ  กรุณากรอกแบบฟอรม์นี ้  และส่งคืนบริษัท เซคคอนด ์ ไซท ์ แอนด ์
ซคัเซส 2001 จ ากดั ภายในวนัที่ 11 สิงหาคม 2565 เพ่ือตรวจสอบและก าหนด หากผูแ้สดงสินคา้รายใด มิไดแ้จง้ล่วงหนา้  สมาคมจะมี
สิทธิที่จะไม่อนญุาตใหมี้การแสดงดงักล่าว 

 มีความประสงคท์ี่จะท าการแสดง  
โปรดระบุรายละเอียดการแสดง.................................................................................................... ..............  
...............................................................................................................................................................           

 ไม่มีความประสงคท์ี่จะท าการแสดง 
 รบัทราบขอ้ก าหนด 

1. การแสดงตอ้งไม่เป็นการแสดงที่ล่อแหลมในทางอนาจาร 
2. หากการแสดงจ าเป็นตอ้งมีเทคนิคพิเศษต่างๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย ทางผูค้วบคมุการแสดงตอ้งแจง้ให้
ทางสมาคมฯทราบเพ่ือท าการอนญุาตเป็นบา้งกรณีไป  อาทิ เครื่องยิงกระดาษ (Paper ShooterX , เครื่อง
ท าควนั (Smoke Machine ), เครือ่งท าไอเย็น ( Dry Ice & Co2 ) ฯลฯ 

ส ำหรับผู้รว่มแสดงสินค้ำ 
นาย/นาง/นางสาว….........................................................................ต าแหน่ง….................................................. 
บริษัท….................................................................................................. บูธหมายเลข….................................... 
ที่อยู่…....................................................................................................................................................... ....... 
…..................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์…......................................................................................โทรสาร…................................................... 

 
       ลงชื่อ….................................................... 

วนัที่......................................................... 
(ในกรณีทีไ่ม่มีการตอบเอกสารกลบั ใหถ้ือเป็นการสละสิทธิในแบบฟอร์มนี)้ 
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ฟอรม์หมำยเลข 4 

ป้ำยชื่อบูธมำตรฐำน/ PARTITION     ก ำหนดส่งภำยในวันที ่11 สิงหำคม 2565 

บูธหมายเลข............................................. 
        ผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่เช่ำพืน้ที่พร้อมบูธมำตรฐำน จะไดร้บัส่วนประกอบของบูธมาตรฐาน ดงัรายการต่อไปนี ้

 กรุณำเลือกรำยกำรของบูธมำตรฐำน ที่ต้องกำรจะใช้ 

         ใชท้กุรายการ  (กรุณาระบุชื่อบูธ) 
          ใชเ้ฉพาะบางรายการ ดงัต่อไป 
                   ปพูรมอดัสีน า้เงิน 
                    ผนงัสีขาว 3 ดา้น (หวัมมุ 2 ดา้น)  แต่ละแผ่นขนาดกวา้ง 1 เมตร  สงู 2.50 เมตร (รวมขอบอลมิูเนียม) 

      ป้ายชื่อบริษัทภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตวัอกัษรสติก๊เกอรแ์บบมาตรฐานสีขาว ความสงู 100 มิลลิเมตร (4นิว้) 1 ชุด/บูธ                          
       (กรณีบูธที่เป็นหวัมมุจะติดชื่อใหเ้พ่ิมอีก 1 ชุด) ทัง้นีไ้ม่รวมเคร่ืองหมายการคา้หรือขอ้ความโฆษณาใดๆ 

กรุณำ ระบุช่ือที่ต้องกำรให้จัดท ำ (โปรดพิมพใ์ห้ชัดเจน)     

                                                

 
โต๊ะขนาด 0.70 X 1.80 X  1 ม. หรอื 0.45 X1.80 X 1 ม. จ านวน 1  ตวัติด Skirt รอบโต๊ะ พรอ้มเกา้อี ้2 ตวั 
ปลั๊กไฟ  ขนาด 5 แอมป์ 220 โวลต ์จ านวน 1 จุด พรอ้มหลอดฟลอูอเรสเซนท ์1 ดวง 

ถา้ตอ้งการใหจ้ดัท าป้ายใดๆ นอกเหนือจากป้ายมาตรฐาน    ทางบริษัทฯ  ยินดีที่จะรบัเป็นผูด้  าเนินการโดยม ี

ค่าใชจ้า่ยตามลกัษณะของป้ายนัน้ๆ และขอใหส้่งแบบไปพรอ้มกบัแบบฟอรม์นี ้  

ข้อก ำหนดส ำหรับบูธำตรฐำน 

  1. กรณีที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อ รือ้ถอนหรือเพ่ิมผนงับูธในระหว่างงาน จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมครัง้ละ 500 บาท 

  2. ผูร่้วมแสดงสินคา้ จะตอ้งแจง้ หากบูธตอ้งมีการใหก้ัน้ผนงัดา้นใดบา้ง (กรณีที่เปลี่ยนแปลงต่างออกไปจากบูธมาตรฐานทั่วไป) 
  3. หา้มตอกตะป/ู สิ่งของแหลมยึดติดกบัผนงัของบูธมาตรฐานทัง้ 3 ดา้น มฉิะนัน้เมื่อเกิดความเสียหายขึน้ ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้ง  

รบัผิดชอบ ต่อความเสียหายนัน้ 

 4. หา้มท าการก่อสรา้งที่เป็นการรบกวนการเตรียมงาน เช่น วางวสัดกุีดขวางทางเดิน เป็นตน้ 

 

โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจดัส่งมาที่ บริษัทผูแ้สดงสินคา้ 

บริษัท มาเจสติค เอท จ ากัด  ชื่อบริษัทและทีอ่ยู่ที่ออกใบก ากบัภาษี 
38/226  หมู่บา้น เค.ซี.รามอนิทรา5  ซอยพระยา
สเุรนทร ์40  แขวงสามวาตะวนัตก     

  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี   0105558062125 เลขที่บูธ                                                ผูร้บัผิดชอบ 

โทร. 089-693-0629  แฟ็กซ ์0-2150-7980    โทรศพัท ์                                               แฟ็กซ ์

E-mail : majestic8event@gmail.com    ลายเซ็น และวนัที ่
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ฟอรม์หมำยเลข 5 
รำยกำรอุปกรณโ์ครงสร้ำงเพิ่มเตมิ            ก ำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565 
 
ล ำดับ
ที่ 

รำยละเอียด รำคำต่อหน่วย 
(บำท) 

จ ำนวน รำคำรวม 

1 ยกพืน้ไมอ้ดัสงู 19 -20 มม./ ตารางเมตร 350.00   
2 ยกพืน้ไมอ้ดัสงู  10 ซม../ ตารางเมตร 500.00   
3 พรมอดั / ตารางเมตร 250.00   

4 ผนงัไมอ้ดัสีขาวโครง System (1.00 x 2.40 เมตร) 800.00   
5 ผนงัพลาสติกใส  (1.00 x 2.40 เมตร) 2,500.00   
6 หุม้สีผนงั  (1.00 x 2.40 เมตร) (บูธมาตรฐาน) 500.00   
7 ไมป้้ายสงู 30 ซม. (ต่อ 1 เมตร)  400.00   
   8 ประตบูานยืด (1.00 x 2.00 เมตร) 2,200.00   

   รวม  
   ภำษ ี7 %  
   รวมรำคำทั้งสิน้  

 
1. แบบฟอรม์การสั่งจองรายการจะสมบูรณก์็ต่อเม่ือไดร้บัการช าระเงินเต็มจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ (โดยแฟ็กซเ์อกสารการช าระเงินมายงับริษัทฯ 

เบอร ์0-2150-7980   ) 
2. กรุณาช าระค่าบริการดว้ยเช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท มาเจสติค เอท จ ากดั  ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรลั รตันาธิเบศร ์  บญัชีกระแส

รายวัน เลขที่ 365-3-00321-9 แลว้แฟ็กซใ์บ PAY-IN มาที่เบอร ์0-2150-7980    
3. ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินในกรณีที่มีการยกเลิกการสั่งจอง 
4. ราคาที่แจง้ในใบเสนอราคานีเ้ป็นราคาค่าบริการใชเ้ฉพาะช่วงงานเท่านัน้ ซึ่งทางท่านตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือสญูหายที่เกิดขึน้

ในช่วงระยะเวลาบริการในงานนี ้
 

โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละ
จดัส่งมาที่ บริษัทผูแ้สดงสินคา้ 

บริษัท มาเจสติค เอท จ ากัด  ชื่อบริษัทและที่อยู่ที่ออกใบก ากบัภาษี 
38/226  หมู่บา้น เค.ซี.รามอนิทรา5  ซอยพระยา
สเุรนทร ์40  แขวงสามวาตะวนัตก     

  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี   0105558062125 เลขที่บูธ                                                ผูร้บัผิดชอบ 

โทร. 089-693-0629  แฟ็กซ ์0-2150-7980    โทรศพัท ์                                               แฟ็กซ ์

E-mail : majestic8event@gmail.com    

ลายเซ็น และวนัที่ 
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ฟอรม์หมำยเลข 6 

รำยกำรเฟอรน์ิเจอร ์เพิ่มเติม      ก ำหนดส่งภำยในวันที ่11 สิงหำคม 2565 

ล าดบั รายการ 
ขนาด ราคาจองและช าระ ราคาจองและช าระ   

กวา้งxยาวxสงู (ซม.) ภายในวนัก าหนดส่ง หลงัวนัก าหนดส่ง (หน่วย) (บาท) 

S-01 Information Desk 45x100x75 800 1,000     

S-02 Lockable cabinet 50x100x80 1,500 1,800     

S-03 Counter  Showcase 50x100x80 3,000 3,500     

S-04 TV.&VIDEO Stand  45x100x75 2,400 2,900     

S-05 Low Showcase 50x50x80 1,500 1,800     

S-06 Counter  Computer 50x100x75 2,000 2,300     

S-07 Counter 50x100x100 2,500 2,800     

S-08 Folding Door 100x240 2,200 2,500     

S-09 Showcase (DownLight) 50x50x240 3,500 3,800     

S-10 Big Showcase (DownLight) 100x50x240 4,300 4,600     

S-11 Wall Shelf 100x21 400 500     

S-12 Display  Stand 50x50x50 800 900     

S-12 Display  Stand 50x50x75 900 1,000     

S-12 Display  Stand 50x50x100 1,000 1,200     

S-13 Chair 50x50x45 300 350     

S-14 Chair 45x75 750 950     

S-15 Round Table 75x80 1,500 1,700     

S-16 High Stool 50x90 800 900     

     รวม   

1. ราคาค่าบริการ รวมตัง้แต่วนัติดตัง้จนถึงวนัสิน้สดุงาน   แตไ่มร่วมส าหรบัการสั่งจองและติดตัง้ใหมอ่ีกครัง้ ภำษีมูลคำ่เพิ่ม 7%   

2. ราคาเฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณต์ามรายการขา้งตน้นี ้ ใชส้ าหรบัภายในงาน  1  งานเท่านัน้  รวมทั้งหมด   

3. กรุณาส่งแบบฟอรม์นี ้ พรอ้มหลกัฐานการช าระเงินยอดรวมทัง้หมด  โดยเงินสด , เช็ค หรือโอนเงินเขา้บญัชี "บริษทั มาเจสติค เอท จ ากัด " 
    ราคาช่องแรกส าหรบัผูส้ั่งจองและช าระเงินภายในวนัก าหนดส่ง  ช่องที่ 2 ส าหรบัผูท้ี่สั่งจองและช าระเงินหลงัวนัก าหนดส่งถงึวนัจดัแสดงงาน 

    และส่งส าเนาหลกัฐานการช าระเงนิ (ส าเนาเช็ค,ส าเนา Pay-in ฯลฯ) แฟ็กซม์าที่เบอร ์0-2150-7980      

4. การช าระเงินตอ้งช าระพรอ้มภาษีมลูค่าเพิ่มรอ้ยละ 7     

5. ขอ้มลูธนาคารส าหรบัการโอนเงนิ      

ช่ือบัญชี: บจก.มาเจสติค เอท   ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรลั รตันาธิเบศร ์ บญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 365-3-00321-9 

โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจดัส่งมาที่ 
บริษัท มาเจสติค เอท จ ากัด บริษัทผูแ้สดงสินคา้ 
38/226  หมู่บา้น เค.ซี.รามอนิทรา5  ซอยพระยา ชื่อบริษัทและทีอ่ยู่ที่ออกใบก ากบัภาษี 
สเุรนทร ์40  แขวงสามวาตะวนัตก     

  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี   0105558062125 เลขที่บูธ                                                ผูร้บัผิดชอบ 
โทร. 089-693-0629  แฟ็กซ ์0-2150-7980    โทรศพัท ์                                               แฟ็กซ ์

E-mail : majestic8event@gmail.com    ลายเซ็น และวนัที ่
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ฟอรม์หมำยเลข 7 

ระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง               ก ำหนดส่งภำยในวันที่ 8 สิงหำคม 2565               

Section A อุปกรณ์ไฟฟ้า 

รายการ ราคาก่อน 

8 ส.ค. 65 

ราคาระหว่าง 

 9 -29 ส.ค. 65 

ราคาระหว่าง 

  30 ส.ค.-3 ก.ย. 65  

จ านวน ราคา (บาท) 

 

 สปอรต์ไลท ์100W. ขาสัน้ 609 670 792   

 สปอรต์ไลท ์100W. ขายาว 651  716  846    

 หลอดฟูลออเรสเซนต ์20/40W.  557   612   723    

 ดาวน์ไลท ์50W.  (ไฟฝังฝ้า)  651   716   846    

 ฮาโลเจน 500W.  2,478  2,726  3,221    

 เมทัลฮาลาย 150W. (HQI) แสงขาว  2,247  2,472  2,921   

 เมทัลฮาลาย 400W. (HQI) แสงขาว  2,814   3,095   3,658   

          Section B  เบรคเกอรแ์ละปลั๊กส าหรับอุปกรณ์ทีน่ ามาแสดงเท่านัน้ (ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่หแ้สงสวา่ง)   

 ปล๊ัก 5 Amp พรอ้มฟิวส ์ 220V.50Hz.  788   867   1,024    

 ปล๊ัก 5 Amp พรอ้มฟิวส ์ 220V.50Hz. 24 ช.ม.  1,575   1,733   2,048    

 เบรกเกอร ์15 Amp 220V.Single Phase 50Hz.  2,478   2,726   3,221    

 เบรกเกอร ์30 Amp 220V.Single Phase 50Hz.  5,061   5,567   6,579    

 เบรกเกอร ์15 Amp 380V Three Phase 50Hz.  5,282   5,810   6,867    

 เบรกเกอร ์30 Amp 380V.Three Phase 50Hz.  10,574   11,631   13,746    

 เบรกเกอร ์60 Amp 380V.Three Phase 50Hz  21,147   23,262   27,491    

 เบรกเกอร ์100 Amp 380V.Three Phase 50Hz  35,196   38,716   45,755    

         Section C  เบรคเกอรส์ าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่หแ้สงสว่างเท่านัน้  (ส าหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้าทีลู่กคา้น ามาตดิต ัง้เอง) 

 เบรกเกอร ์15 Amp 220V Single Phase 50 Hz  9,618   10,580   12,503    

 เบรกเกอร ์30 Amp 220V Single Phase 50 Hz  19,226   21,149   24,994    

 เบรกเกอร ์15 Amp 380V Three Phase 50 Hz  20,192   22,211   26,250    

 เบรกเกอร ์30 Amp 380V Three Phase 50 Hz  40,383   44,421   52,498    

 จุดต่อไฟ (ตดิตัง้โดยชา่งไฟของผูแ้สดงสนิคา้) 

  หลอดไฟไมเ่กนิ 17 วัตต ์อนุญาตใิหใ้ชไ้ด ้5 ดวง /จุด 

  หลอดไฟขนาด 18-25 วัตต ์อนุญาตใิหใ้ชไ้ด ้3 ดวง /จุด 

  หลอดไฟขนาด 26-100 วัตต ์อนุญาตใิหใ้ชไ้ด ้1 ดวง /จุด 

  ไฟ LED รบิบนิ อนุญาตใิหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิ 5 เมตร /จุด 

  
 

394  

 
 

433 

  
 

512 

  

 

Section D  เบรคเกอรส์ าหรับเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นระหว่างวันก่อสรา้ง หรอื รือ้ถอน 

   ราคาต่อวัน เริม่ใชวั้นที่ จนถงึวันที ่  จ านวน จ านวนเงนิ 

เบรกเกอร ์15 Amp 220V Single Phase 50 Hz 900/วัน     

  เบรกเกอร ์30 Amp 220V Single Phase 50 Hz 1,800/วัน     

เบรกเกอร ์15 Amp 380V Three Phase 50 Hz 2,000/วัน     

เบรกเกอร ์30 Amp 380V Three Phase 50 Hz 4,000/วัน     

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

  รวมทัง้สิน้  

หมายเหตุ : การส ัง่จองตามใบส ัง่จองจะสมบูรณ์ ก็ตอ่เมือ่ไดม้กีารช าระเงนิใหแ้ก ่บรษิทั เอ็กซโ์ป ไลท ์จ ากดั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดแลว้เทา่น ัน้ 
1. การยกเลกิก่อนวันที ่29 ส.ค. 65 ท่านจะไดรั้บเงนิคนื 50% และภายหลังจากวันดังกล่าว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิทัง้หมด 
2. ผูร่้วมแสดงงานจะตอ้งสง่รายละเอยีดจุดตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบุต าแหน่งของอุปกรณ์ภายในบูธ 

3. อาจจะมคี่าบรกิารส าหรับการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงจุดตดิตัง้ 
4. หากรายการใดไม่มอียู่ในแบบฟอรม์น้ี กรุณาขอใบเสนอราคาต่างหาก 
5. ปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ ไม่อนุญาตใหเ้สยีบกับหลอดไฟ หากผูอ้อกงานประสงคจ์ะใชแ้สงสว่าง จะตอ้งส่ังจองจากรายการ C เทา่นัน้ 

ขอ้มูลการโอนเงนิ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั มหาชน :  สาขาเทสโก ้ปทุมธาน ี (สะสมทรัพย)์ 
                   ชือ่บญัช ี         : บรษิทั เอ็กซโ์ปไลท ์จ ากดั     เลขบัญช ี : 536-2-17365-7 
กรุณาแฟกซใ์บโอนมาที ่คุณศกลภัทร นยิมกชกร โทร 0-2592-7992-4 มอืถอื 081 922-4446 แฟกซ ์0-2592-7995-6 Email: ac.expolite@gmail.co 

 
 ชือ่บรษัิท 

 
: 

   
 บูธเลขที ่

 
: 

 

 ทีอ่ยู่ :       

 โทรศัพท ์ :    Fax/Email :  

  Tax ID :    ชือ่ผูต้ดิต่อ :  

 ลายเซ็น :    วันที ่ :  

       

โปรดสง่ใบส ัง่จองนีก้ลบัมายงั บรษิทั เอ็กซโ์ปไลท ์จ ากดั  เลขที ่88 หมู ่6 ต. สวนพรกิไทย อ. เมอืงปทุมธาน ี จ.ปทุมธาน ี 12000 

โทรศพัท ์0-2592-7992-4 โทรสาร 0-2592-7995-6  Email: ac.expolite@gmail.com 
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กระแสไฟฟ้ำและแสงสวำ่ง   
กฎระเบียบในกำรส่ังจองอุปกรณไ์ฟฟ้ำ 
1.  ไฟฟ้ำที่ใช้ในระหว่ำงงำน ผู้จัดงำนจะเป็นผู้จัดหำไฟฟ้ำโดยทั่วไปภำยในอำคำรแสดงสินคำ้ 

1.1 มาตรฐานของไฟฟ้าที่ใชใ้นงานแสดงสินคา้ 
1.1.1 ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิรต์ และขนาด 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิรต์ แรงดนัไฟฟ้าขึน้ลงระหว่าง + 

10% ส าหรบัสินคา้ที่ความไวต่อการขึน้ลงของแรงดันไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภยัต่อสินคา้ท่านควรจะจดัหา
อปุกรณค์วบคมุแรงดนัมาต่อดว้ย 

1.1.2 หากท่านมีความประสงคท์ี่จะสั่งจองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆเช่น 110 โวลต ์ 1 เฟส 50 เฮิรต์ หรือ 220 
โวลต ์3 เฟส 50 เฮิรต์ ซึ่งจะสามารถจดัการใหไ้ดเ้ป็นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอรม์การสั่งจองรายการไฟฟ้า 

1.1.3  วงจรไฟฟ้าไดแ้บ่งออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้าส าหรบัเครื่องสาธิตและปลั๊ก 
1.2 มอเตอรไ์ฟฟ้าตอ้งมีอปุกรณป้์องกนัการกระชากของกระแสไฟฟ้าอตัโนมตัิและตอ้งมีระบบสตารท์เตอรด์งันี ้ 

1.2.1  มอเตอรข์นาดไม่เกิน 5 แรงมา้ สตารท์ไดโ้ดยตรง 
1.2.2 มอเตอรข์นาดไม่เกิน 25 แรงมา้ สตารท์ระบบ สตาร-์เดลตา้ 
1.2.3 มอเตอรขนาดตัง้แต่ 25 แรงมา้ สตารท์ระบบออโตทรานสฟอรเ์มอร ์

1.3 กระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปยงัแต่ละบูธจะปิดหลงัจากงานแสดงปิดลง 30 นาที และ ภายใน 60 นาที ในวนัสดุทา้ยของงานแสดง
สินคา้ 

1.4 ส าหรบัผูร้่วมแสดงสินคา้ที่ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงส าหรบัอปุกรณท์ี่น ามาแสดงจะตอ้งสั่งจองรายการใน
แบบฟอรม์ สั่งจองอปุกรณไ์ฟฟ้า ก่อนถึงเวลาที่ก าหนดไว ้

1.5 ชุดโคมฟลอูอเรสเซนท ์ 40 วตัต ์ จ านวน 1 ชุด และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในบูธส าเร็จรูปนัน้ไดต้ิดตัง้ใหพ้รอ้มกบั
กระแสไฟฟ้าแลว้  

1.6 รายการสั่งจองที่ A, B และ C ในรายการสั่งจองอปุกรณไ์ฟฟ้าไดร้วมค่ากระแสไฟฟ้าไดร้วมไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 
1.7 การติดตัง้ระบบไฟฟ้าจะตอ้งด าเนินการติดตัง้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานโดยใหถ้ือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั 
1.8 กระแสไฟฟ้าจะสามารถจ่ายใหท้ดสอบเครื่องที่น าเขา้มาแสดงก่อน ครึ่งวนั ของวนัก่อสรา้งวนัสดุทา้ย  ทัง้นีจ้ะตอ้งมีการแจง้

ตามประสงคโ์ดยการกรอกแบบฟอรม์ขอเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าพรอ้มส่งใหก้บัผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการ (แบบฟอรม์
สามารถขอและกรอกรายละเอียดไดท้ี่เคาทเ์ตอรเ์ซอรวิ์ส) 
 

2.  กำรติดต้ังอุปกรณไ์ฟฟ้ำในบริเวณงำน 

2.1 ราคาที่ก าหนดมาทัง้หมดนีเ้ป็นราคาพิเศษเหมาจ่าย ทางผูจ้ดังานขอแนะน าใหผู้แ้สดงสินคา้ใชบ้ริการของผูร้บัเหมาอย่าง
เป็นทางการซึ่งท่านสามารถไดร้บัประโยชนส์งูสดุในดา้นบริการซึ่งรวมถึงการใหก้ารบริการตลอดช่วงเปิดงานแสดง 

2.2 การติดตัง้ระบบไฟฟ้าซึ่งรวมถึงชุดสวิทชป์ลั๊กในงานแสดงสินคา้ทัง้หมด จะสามารถท าไดโ้ดยผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่าง
เป็นทางการเพียงรายเดียว หรือผูท้ี่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ท างานไดเ้ท่านัน้ 

2.3 ผูแ้สดงสินคา้ จะตอ้งส่งรายชื่อวิศวกรไฟฟ้า / ช่างเทคนิค /หรอืช่างไฟฟ้าของท่านที่จะเขา้มาติดตัง้ระบบไฟฟ้าหรือเขา้มา
ด าเนินการติดตัง้เครื่องสาธิตก่อน ทัง้นีเ้พ่ือผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบหรือผูท้ี่มีหนา้ที่ควบคมุสามารถตรวจสอบได้ 

2.4 ผูร้บัเหมาที่ท่านแต่งตัง้ใหท้  าการติดตัง้ไฟฟ้าในบูธของท่านเอง จะตอ้งส่งรายละเอียดเกี่ยวกบัการติดตัง้     ( แผนผงัไฟฟ้า ) 
ใหก้บัทางผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้ภายในก าหนดเวลาในแบบฟอรม์การสั่งจอง ซึ่งจะตอ้งส่งรายละเอียดดา้นล่างนีมิ้ฉะนั้น
จะไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ไปท างานในอาคาร 

2.4.1 รายละเอียดทางดา้นเทคนิคและจ านวนหรือวตัตท์ี่ใช้ 
2.4.2 จ านวนจุดทัง้หมดท่ีจะท าการติดตัง้กระแสไฟฟ้า 
2.4.3 แบบแปลนในการติดตัง้ 
2.4.4 ชื่อของบริษัทที่จะเขา้มาท าการติดตัง้ 
2.4.5 ชื่อและหมายเลขบตัรประจ าตวัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของช่างที่จะเขา้ไปท าการติดตัง้ 
2.4.6 กรอกแบบฟอรม์รายการสั่งจองใหส้มบูรณ์ 
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2.5 ผูร้บัเหมาไฟฟ้าที่ไดร้บัอนญุาตเขา้ท างานจะสามารถรบับตัรผ่านเพ่ือเขา้ท างานในอาคารไดจ้าก  เจา้หนา้ที่ของผูจ้ดังาน ณ 

ส านกังานผูจ้ดังานในบริเวณอาคารแสดงนัน้ โดยเจา้หนา้ที่จะขอหลกัฐาน  เพ่ือยืนยนัและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเขา้
ไปปฏิบตัิงานในบูธของท่านได ้

2.6 ผูร้บัเหมาของท่านจะตอ้งจดัเตรียมจุดต่อภายในที่ไดม้าตรฐานไวส้ าหรบัใหเ้จา้หน้าทีข่องผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการไป
ตรวจสอบและต่อเชื่อมเพ่ือปล่อยกระแสไฟฟ้า ทัง้นีจ้ะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบ 

2.7 ปลั๊กไฟทกุจุดจะตอ้งมีการสั่งจากแบบฟอรม์การสั่งจองเท่านัน้ มิฉะนัน้จะไม่ไดร้บัอนญุาตใหมี้การติดตัง้ 
2.8 ผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการจะด าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัผูร้ว่มแสดงที่สั่งจองรายการกบัผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการ

เป็นล าดบัแรก 
2.9 การต่อเชื่อมสายไฟหรือการต่อพ่วงที่ผิดระเบียบของความปลอดภยัรวมทัง้การต่อปลั๊กพ่วง โดยใชป้ลั๊กสามทางซึ่งเป็นเหตุ

ใหเ้กิดอนัตรายได ้ทางผูจ้ดัอนญุาตใหเ้จา้หนา้ที่ที่รบัผิดชอบตดัออก โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้
2.10 ผูจ้ดัไม่อนญุาตใหต้ิดตัง้ไฟแฟลช(กระพริบ)เพ่ือตกแต่งบูธ นอกจากไฟนัน้ไดต้ิดมาพรอ้มกบัอปุกรณท์ี่น าเขา้มาแสดงเท่านัน้ 

รวมถึงการติดตัง้ไฟกระพริบจะตอ้งแจง้ขนาดและจงัหวะในการกระพริบและตอ้งไดร้บัอนญุาตผูจ้ดังาน ก่อนจึงจะติดตัง้ได้ 
2.11 ผูแ้สดงสินคา้ที่สั่งจองพืน้ที่เปล่าเพ่ือตกแต่งเป็นบูธพิเศษ จะตอ้งส่งรายการสั่งจองพรอ้มทัง้แบบแปลนการติดตัง้ไฟฟ้าอย่าง

ละเอียดก่อนเวลาที่ก าหนดไว ้ทัง้นีเ้พ่ือการตรวจสอบของเจา้เหนา้ที่ ก่อนที่จะด าเนินการต่อเชื่อมเพ่ือปล่อยกระแสไฟฟ้า 
2.12 ในการสั่งจองอปุกรณไ์ฟฟ้าเพ่ิมกรุณาอ่านรายละเอียดใหช้ดัเจนแลว้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม์การสั่งจองอปุกรณ์

ไฟฟ้า พรอ้มทัง้ต าแหน่งที่จะติดตัง้ไฟฟ้า แนบมาดว้ย หากท่านไม่ทราบหรือมีขอ้สงสยั โปรดติดต่อสอบถามจากผูร้บัเหมา
อย่างเป็นทางการ 

2.13 รายการสั่งจองที่ส่งหลงัก าหนดเวลาอาจไม่ไดร้บัการบริการทัง้นีขึ้น้อยู่กบั 
2.13.1 จ านวนของอปุกรณไ์ฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่คงเหลือ 
2.13.2 ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิม 10% กรณีส่งใบสั่งจองหลงัก าหนดเวลา พรอ้มช าระเงินค่าบริการ 
2.13.3 และ 30 % ในกรณีสั่งในพืน้ที่แสดงสินคา้พรอ้มช าระเงินค่าบริการ 

2.14 ผูร้บัเหมาหรือผูแ้สดงสินคา้ที่ไดร้บัอนญุาตสามารถติดตั้งไฟฟ้าในบูธของท่านเองไดน้ัน้จะตอ้งสั่งจองกระแสไฟฟ้าใน
แบบฟอรม์การสั่งจองอปุกรณไ์ฟฟ้า รายการที่ C ซึ่งค านวณจากจ านวนติดตัง้ของหลอดไฟ ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์และ
ไม่อนญุาตใหผู้ร้บัเหมา หรือผูแ้สดงสินคา้สั่งจองในส่วนรายการสั่งจองที่ B เพ่ือมาต่อใชก้บัแสงสว่างในบูธของท่าน 

2.15 ผูจ้ดังานมีสิทธิที่จะระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า หากพบว่าการติดตัง้หรือการต่อเชื่อมสายไฟใดๆที่มีโอกาสท าใหเ้กิดอนัตราย
ต่อบุคคลอื่นทั่วๆไป 

2.16 เงื่อนไขที่ระบุไวใ้นแบบฟอรม์การสั่งจองอปุกรณไ์ฟฟ้าใชค้วบคมุและบงัคบัใชก้บัรายการสั่งจองโดยใหถ้ือปฏิบตัิอย่าง
เครง่ครดั 
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ฟอรม์หมำยเลข 8 

ระบบน ้ำประปำและน ้ำทิง้                         ก ำหนดส่งภำยในวันที่ 8 สิงหำคม 2565 

 

 
รายการ ราคาก่อนวันที ่

   8 ส.ค. 65 

ราคาระหว่าง   
9  ส.ค.65 
ถึง 29 ส.ค.65 

ราคาระหว่าง 
31 ส.ค.65 
ถึง 3 ส.ค.65 

จ านวน รวมเป็นเงนิ
(บาท) 

ท่อน ้าดขีนาด Ф13 ม.ม. และท่อ
น ้าทิง้ขนาด Ф40 ม.ม. 

5,800 6,380 7,540  
 

 

ท่อน ้าดขีนาด Ф13 ม.ม. และท่อ
น ้าทิง้ขนาด Ф40 ม.ม. และอา่ง
ลา้งมอื 

7,200 7,920 9,360   

    รวมเป็นเงนิ  
    ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  
    รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  

 
หมายเหตุ 

 

     1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิจ านวน 10% และ 30% ในกรณีทีท่่านส่ังจองภายหลังก าหนดเวลา ดังทีร่ะบุไวใ้นตาราง
การส่ังจอง 

     2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิกรณีทีม่กีารยกเลกิ การส่ังจองในระหว่างวันตดิตัง้งานหรอืวันจัดแสดงงาน 

     3. ผูร่้วมแสดงงานจะตอ้งส่งรายละเอียดจุดติดตัง้น ้าประปาใหแ้ก่บริษัทฯ มิฉะนั้นบรษัิทฯ จะท าการติดตัง้ตามต าแหน่งที่    ผูรั้บเหมา
เห็นสมควรและ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบการแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ 

     4. ผูร่้วมแสดงงานจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในกรณีทีต่อ้งการแกไ้ขเปลีย่นแปลงจุดตดิตัง้ หรอืท าการ ตดิตัง้ใหม่  

     5. การส่ังจองน ้าประปาตามใบส่ังจองนี้จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อไดม้ีการช าระเงนิใหแ้ก่ บรษัิท เอ็กซโ์ปไลท ์จ ากัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
ใบส่ังจองนี้แลว้เท่านัน้ โดยท่านสามารถช าระเงนิดว้ยเงนิสด, เช็คส่ังจ่าย ในนามบรษัิท เอ็กซโ์ปไลท ์จ ากัด  หรอืโอนเงนิเขา้บัญชทีี ่ : 

 
 

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากัด มหาชน  :  สาขาเทสโก ้ปทุมธาน ี (สะสมทรัพย)์ 
ชือ่บัญช ี     : บรษิทั เอ็กซโ์ปไลท ์จ ากดั   
หมายเลขบัญช ี   :  536-2-17365-7 

 
 

หลังจากโอนเงนิเขา้บัญชแีลว้ กรุณาแฟกซใ์บสลบิมาที ่02 592 7995-6  เพือ่เป็นการยนืยัน 

 
 
ชือ่บรษัิท 

 
: 

   
บูธเลขที ่

 
: 

 

ทีอ่ยู่ :      

โทรศัพท ์ :   Fax/Email :  

Tax ID :   ชือ่ผูต้ดิต่อ :  

ลายเซ็น :   วันที่ :  

       

 

โปรดสง่ใบส ัง่จองนีก้ลบัมายงั บรษิทั เอ็กซโ์ปไลท ์จ ากดั 
88 หมู ่6 ต. สวนพรกิไทย อ. เมอืงปทุมธาน ีจ. ปทุมธาน ี12000 

โทร 0 2592 7992-4  โทรสาร 0 2592 7995-6 
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ฟอรม์หมำยเลข 9 

แผนผังกำรติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้ำ                                ก ำหนดส่งภำยในวันที ่11 สิงหำคม 2565 

โปรดระบุสญัลกัษณต์่าง ๆ ดงัรายละเอียดดา้นล่าง หากท่านมีความประสงคจ์ะใหท้างบริษัทฯ ด าเนินการติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้า ตาม
ต าแหน่งที่ท่านตอ้งการ 

ภำพมุมบน                          ผนงัหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นซา้ย                                                                                                            ดา้นขวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ดา้นหนา้ 
สัญลักษณ ์:- 

 
หมายเหตุ : 
* ส าหรับบูธมาตรฐานต าแหน่งการตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นต าแหน่งมาตรฐานทั่วไป หากท่านไม่ตอ้งการกรุณาระบุต าแหน่งใหม่ในแบบ 
* การระบุต าแหน่งไวล้่วงหนา้จะท าใหท้่านไดรั้บการบรกิารทีร่วดเร็วและถูกตอ้ง  

* ต าแหน่งการตดิตัง้ดวงไฟ นัน้จะตอ้งตดิตัง้บนก าแพงหรอืคานในบูธมาตรฐานเท่านั้น สว่นปลั๊กและเบรกเกอร ์จะถูกวางบนพื้นบูธ  
* บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหยุดจ่ายกระแสไฟ ระบบลมอัด และระบบน ้า หากมกีารตดิตัง้ผดิกฏระเบยีบ, หรอือาจจะก่อใหเ้กดิอันตราย หรอืรบกวน 
ผูร่้วมแสดงสนิคา้ท่านอื่น และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคดิค่าใชจ่้ายในการเคลือ่นยา้ยต าแหน่ง ภายหลังจากการตดิตัง้ 

 
ชือ่บูธ 

 
: 

   
บูธเลขที ่

 
: 

 

ชือ่ผูรั้บเหมา :      

โทรศัพท ์ :   โทรสาร :  

ชือ่ผูต้ดิต่อ :   ต าแหน่ง :  

ลายเซ็น :   วันที่ :  

       

โปรดสง่ใบส ัง่จองนีก้ลบัมายงั บรษิทั เอ็กซโ์ปไลท ์จ ากดั จ ากดั เลขที ่88 หมู ่6 ต. สวนพรกิไทย อ. เมอืงปทุมธาน ีจ. ปทุมธาน ี12000 

โทร 0 2592 7992-4  โทรสาร 0 2592 7995-6 
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ฟอรม์หมำยเลข 10 

PLANTS, FLOWERS & ACCESSORIES               ก ำหนดส่งภำยในวันที ่11 สิงหำคม 2565

ศูนยก์ำรประชุมพีช  โรงแรม รอยัล คลฟิ โฮเต็ล กรุ๊ป 
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ฟอรม์หมำยเลข 11 

กำรสั่งจองบริกำรท ำควำมสะอำดและ      ก ำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565

ควำมปลอดภัยพิเศษภำยในคูหำ  
ศูนยก์ำรประชุมพีช  โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป 
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ฟอรม์หมำยเลข 12 

รำยกำรอุปกรณไ์ฟฟ้ำเพิ่มเติม        ก ำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565

ศูนยก์ำรประชุมพีช  โรงแรมรอยัล คลฟิ โฮเต็ล กรุ๊ป 
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ฟอรม์หมำยเลข 13 
รำยกำรอุปกรณส์ ำนักงำนเพิ่มเตมิ        ก ำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565

ศูนยก์ำรประชุมพีช  โรงแรม รอยัล คลฟิ โฮเต็ล กรุ๊ป 
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ฟอรม์หมำยเลข 14 
รำยกำรขอบริกำรโทรศัพทแ์ละอินเตอรเ์นต็                                             ก ำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565

ศูนยก์ำรประชุมพีช  โรงแรม รอยัล คลฟิ โฮเต็ล กรุ๊ป 
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ฟอรม์หมำยเลข 15 
 
ขอแจกอำหำรว่ำงและเคร่ืองดืม่ภำยในบูธ    ก ำหนดส่งภำยในวันที ่11 สิงหำคม 2565

กรุณาส่งคืนผูจ้ดังานทาง   โทรสาร 02-285-4288  Email: temcaseminar@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำ 

 
 

นาย/นาง/นางสาว............................................................................ต าแหน่ง................................................... 

 

มือถือ...............................................เพื่อประสานงาน  บริษัท........................................................................... 

 

บูธหมายเลข ....................................................... 

       มีความประสงค ์ขอน า   

   อาหารว่าง  ....................................................................... 

 เครื่องด่ืม (ชา/กาแฟ)  

 

   เพือ่น ามาแจกในหอ้งแสดงสินคา้กบัผูเ้ขา้ชมบูธ ในงาน" TEMCA METAVERSE & EXHIBITION 2022 PATTAYA "  

ระหว่างวนัท่ี 2-3 กนัยายน  2565 

 
 

                                               ลงชื่อ...................................... 
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ฟอรม์หมำยเลข 16 
 
กำรกอ่สรำ้งเกินเวลำ     ก ำหนดส่งภำยในวันที ่1 กันยำยน 2565 (ก่อน 21.00 น.) 

บูธหมายเลข............................................. 
ส าหรบับูธที่จะท าการก่อสรา้งเกินเวลำ 24.00 น. ของวันที่ 1 กนัยำยน 2565 ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย 10,000 บาท/ชั่วโมง และตอ้งช าระ
เป็นเงินสดหนา้งานติดต่อ  บจก. เซคคอนดไ์ซค ์แอนด ์ซคัเซส 2001 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ส ำหรับผู้รว่มแสดงสินค้ำ 

 
นาย/นาง/นางสาว............................................................................ต าแหน่ง..................................................... 
มือถือ...............................................เพ่ือประสานงาน update การใชเ้วลา 
บริษัท..................................................................................................ผูร้บัผิดชอบบูธหมายเลข....................................... 
มีความตอ้งการใชเ้วลาก่อสรา้งเกิน 24.00 น. ในวนัที่ ..................ตัง้แต่เวลา  00.01 น.  ถึง ................... น. รวม................ชั่วโมง  

 
 

 หมำยเหตุ         1.    เวลาที่แจง้ขา้งตน้เป็นประมาณการเท่านัน้ การคิดค่าใชจ้่ายจะคิดตามเวลาที่ใชจ้ริง 
2. เศษของ 10 นาทีคิดเป็น 1ชั่วโมง  
3. อนญุาตใหล่้วงเวลาไดเ้พียง 1 ชั่วโมงเท่านัน้  

 
 

    ลงชื่อ............................................ผูย้ื่นแบบ 

 

วนัที่......................................................... 

 

ลงชื่อ............................................ผูร้บัแบบ 

 

วนัที่......................................................... 
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ฟอรม์หมำยเลข 17 
การส่ังจองบริการอาหารกล่อง                                                                ก ำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565 
 
 

ช่ือบริษทั : ......................................................................................................... บูธเลขที่...............................................วนัที่........................................................... 
ช่ือผูต้ิดต่อ : ...................................................................................................  ต าแหน่ง ...................................................โทรศพัท์ : ..............................................
โทรสาร : ................................................................................................... 
รายการส่ังจอง ส าหรับรับอาหารวนัที่  : ................................................................................................... รวม .....................................กล่อง 
 

สามารถน าใบสั่งจองมาติดต่อรับคูปองอาหารกลอ่งไดท้ี่จุด เพ่ือน าไปรบัอาหารกล่อง ณ หอ้งอาหารชัน้ที่ 1 (ดูเอกสำรแนบ 5)  

รายการ ข้าว 

จ านวน/กล่อง ช าระเงินก่อน 
11 ส.ค.65 
(บาท /กล่อง) 

ช าระเงินหลัง 
11 ส.ค.65 
(บาท /กล่อง) 

ช าระเงินระหว่าง 
29 ส.ค 65 -3 ก.ย 65 

(บาท /กล่อง) 
รวม (บาท) กลางวัน /จ านวน 

(เวลา 11.30 น.) 

กระเพรา +ไข่ดาว  ไก่     
85 90 95 

   หมู 
    

ขา้วผดั  ไก่     85 90 95 
 

หมู     
ขา้วผดัปลาหมึก       85 90 95  

ราดพริกแกง +ไข่
เจียว 

ไก่     85 90 95 
 

 หมู     
กระเทียพริกไทย 
+ไข่ดาว 

  ไก่     
85 90 95 

 

หมู     
 31/08/65 1/09/65 2/09/65 3/09/65  รวม  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ราคาขา้งตน้เป็นค่าบริการจดัส่งอาหารส าหรับผูแ้สดงสินคา้โดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
2. การส่ังบริการจะสมบูรณ์ เม่ือมีการช าระเงินครบถว้นแลว้ 
3. ก าหนดระยะเวลาในการส่ังจอง : กรุณาส่งใบส่ังจอง(แฟกซ์ 02 042- 4155 )ให้ฝ่ายควบคุมดูแลภายในวันที่ 11 สิงหำคม 2565 
4. การยกเลิกการส่ังจอง จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในเวลา 7 วนั ก่อนวนัเตรียมงาน 
5. การช าระเงิน : โอนเงินเขา้บญัชี บริษทั เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส  2001 จ ากัด การโอนเงินเขา้บญัชี จะตอ้งส่งส าเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุช่ือบริษทั     

และหมายเลขบูธดว้ย   ช่ือบัญชี  : บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จ ากัด             
 บัญชี :   (บัญชีออมทรัพย์) เลขท่ี 140-2-33159-0  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาส่ีแยกศรีวรา         

 

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจดัส่งมาที่ 
บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จ ากัด 

โทรศัพท์  02  046 - 5585   
โทรสาร    02  042 - 4155 

บริษัทผู้แสดงงาน 

บูธแสดงเลขที่ 

ช่ือบุคคลที่รับผิดชอบ 

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

ลายมือช่ือและวันที่ 
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ฟอรม์หมำยเลข 18 
เช็คค ำ้ประกันควำมเสียหำย                  ก ำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565 
 
บูธหมายเลข............................................. 
วางเงินค า้ประกันค่ำเสียหำย ตำรำงเมตรละ 500 บำท โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม   สมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ำและเคร่ืองกลไทย 
ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2565  ส่งที่ บริษัท เซคคอนด ์ไซท ์แอนด ์ซคัเซส 2001 จ ากดั  57 ซอยรามค าแหง 60  หมู่บา้นสวนสน  60แยก 3   
ถนนรามค าแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 โทรศพัท ์ 02 046 - 5585 โทรสาร  02 042 - 4155 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำหรับผู้กอ่สร้ำงบูธ 
(พืน้ที่เปล่า / พืน้ที่พิเศษและบธูออกแบบพิเศษ) 

 

นาย/นาง/นางสาว............................................................................ต าแหน่ง..................................................... 

บริษัท..................................................................................................มือถอื............................................... 

ผูร้บัผิดชอบก่อสรา้งบูธหมายเลข.......................................จ านวน.........บูธ        พืน้ทีรวม........................................ตารางเมตร 

ไดว้างเงินค า้ประกนั  ..........เงินสด        .จ านวนเงิน........................................บาท 

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

 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูว้างเช็คค า้ประกนั                            ลงชือ่............................................................ผูร้บัเช็ค 

        

       วนัที่.........................................................                                             วนัที่......................................................... 

                                                                                                                     

หมำยเหตุ          1.    หากมีการเสียหายที่เกิดจากผูก้่อสรา้งหรือเสียค่าปรบัตามกฎเกณฑต์่างๆทางผูจ้ดัจะจะแจง้ยอดใหร้บัทราบ 

2. วนัรือ้ถอน หากด าเนินการแลว้เสร็จ โปรดแจง้ส่งมอบพืน้ที่คืน ใหท้างเจา้หนา้ควบคุมรบัทราบ 
เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอ้ย (ในกรณีไม่มีความเสียหาย  ทางผูค้วบคมุ จะคืนเงินค า้ประกนัให ้ณ วนัรือ้ถอน) 

3. กรณีที่วำงเช็คค ำ้ประกันในวนัเข้ำติดตัง้ ต้องค่ำปรับในกำรด ำเนินกำร 500 บำท 
4. หากมิไดว้างค่าค า้ประกนัพืน้ที่  ทางผูค้วบคุมงานจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ท าการก่อสรา้งบูธ 
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ฟอรม์หมำยเลข 19 
เงนิค ำ้ประกันค่ำท ำควำมสะอำด ( ส ำหรับบูธมำตรฐำน)           ก ำหนดส่งภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 2565 
 
บูธหมายเลข............................................. 
วางเงินค า้ประกันค่ำท ำควำมสะอำด 500 บำท  โดยช าระเป็นเงินสด โอนเขา้บญัชี บริษัท เซคคอนด ์ไซท ์แอนด ์ซคัเซส  2001 จ ากดั 
พรอ้มส่งหลกัฐานใบโอนมาทางบริษัทฯ พรอ้มระบุชื่อบริษัทผูโ้อน หรือ ช าระเป็นเงินสดท่ีจุดลงทะเบียนเคานเ์ตอร ์B  ช าระ ณ  วนัที่เขา้
ติดตัง้ 31 สิงหาคม และ 1 กนัยายน 2565 

                                                  ช่ือบญัชี  : บริษัท เซคคอนด์ ไซท์ แอนด์ ซัคเซส 2001 จ ากัด             
 บัญชี :   (บัญชีออมทรัพย์) เลขท่ี 140-2-33159-0  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาส่ีแยกศรีวรา         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส ำหรับผู้แสดงสินคำ้ 

(บูธมำตรฐำน) 
 

นาย/นาง/นางสาว............................................................................ต าแหน่ง..................................................... 

บริษัท..................................................................................................มือถอื............................................... 

บูธมาตรฐานหมายเลข.......................................จ านวน.........บูธ         

ไดว้างเงินค า้ประกนั  ..........เงินสด        .จ านวนเงิน........................................บาท 

 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูว้างเงิน                              ลงชื่อ............................................................ผูร้บัเงิน 

        

       วนัที่.........................................................                                วนัที่......................................................... 

                                                                                                                     

หมำยเหตุ          1.    เงินค า้ประกนันีเ้พ่ือเป็นการยืนยันการดแูลรกัษาความสะอาดภายในบูธของผูแ้สดงสินคา้ 
2. ณ วนัรือ้ถอน หากด าเนินการแลว้เสร็จ  โปรดแจง้ส่งมอบพืน้ที่คืน ใหท้างเจา้หนา้ควบคมุรบัทราบ 

เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอ้ย (ในกรณีไม่พบการทิง้ขยะ ทางผูค้วบคุม จะคืนเงินค า้ประกนัให ้ณ วนัรือ้ถอน) 
 3.    ในกรณีผูแ้สดงสินคา้ไม่ส่งมอบพืน้ที่หรือแจง้การขนยา้ย(จนแลว้เสร็จ)กบัเจา้หนา้ควบคุม ทางผูค้วบคมุงานจะถือ

ว่ามีขยะเหลือทิง้ไวภ้ายในบูธ และจะไม่คืนเงินค า้ประกันใหก้ับผูแ้สดงสินคา้ 
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ท่ีตัง้ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเตล็ กรุป๊  (เอกสารแนบ 1) 
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แผนผงัศนูยป์ระชุมพีช (เอกสารแนบ 2) 
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แผนผงัต ำแหน่งบูธ (เอกสารแนบ 3) 

 
    
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
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)    
 

B4 
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จดุบริกำรต่ำงๆวนัติดตัง้ 31 สิงหำคม – 1 กนัยำยน 2565 (เอกสารแนบ 4)  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-Function 
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จดุบริกำรต่ำงๆวนัแสดงงำน 2 - 3 กนัยำยน 2565  (เอกสารแนบ 5) 
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สถำนท่ีตัง้โรงแรมใกล้เคียง (เอกสารแนบ 6)  

Royal Cliff –Nearby Hotels in Pattaya 
 

Hotel  Rating   Hotel Name Distance from 
Congress venue 

No. of 
room 

 Contact no. 

4 star hotel InterContinental Pattaya Resort, an IHG Hotel 800 M.  038 259 888 
4 star hotel Has Pattaya Hotel 1.7 km.  038 182 311 
3 star hotel Manita boutique Hotel 1.9 km.  081 311 4150 

3-4 star hotel Cosy Beach View Condominium  500 Meters  090-0400080 

4 star hotel RCG Suite Pattaya 1.9 km.  038-306316 
3-4 star hotel  Mountain Beach Hotel 300 Meters  02- 2218050 
4 star hotel Signature Pattaya 2.0 km.  038 418 333 
4 star hotel Aiyara Grand Hotel 2.1 km.  038 252 500 
3-4 star hotel The View Cosy Beach By Pattaya Sunny Rental 500 Meters  092-341 8550 
4 star hotel Asia Pattaya Hotel 2.7 km.  038 250 377 
4 star hotel Hill Fresco 2.6 km.  038 267 161 
2-3 star hotel Art on The Hill By Pattaya Sunny Rentals 1.6 km.  089-0977431 
2-3 star hotel  Tamnak Resort 1.8 km.  038-364961 
3 star hotel Argyle Apartment Pattaya 1.3 km  038- 250123  
3 star hotel Manita boutique Hotel 1.9 km.  081 311 4150 
4 star hotel Villa Tortuga Pattaya 2.0 km.  062-7380753 
3-4 star hotel The Sun Xclusive Hotel 2.2 km.  038 250 234 
4-5 star hotel Pratamnak Dream Villa By Pattaya Sunny Rental 400 Meters  092-3418550 
3-4 star hotel Balihai Bay 2.4 km.  038 252 797 
3 star hotel  The Residence Garden 2.5 km.  038 197 357 
3 star hotel Rita Resort & Residence Hotel 2.6 km.  038 251 258 
3 star hotel Sunrise Hill Residence 2.0 km.  088 338 4833 
4 star hotel  Miracle Suites 2.6 km.  038 050 200 
3 star hotel Piyada Residence Pattaya 2.9 km.  038 713 316 
4 star hotel Cross Pattaya Pratamnak 2.4 km.  063 213 1933 
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ตวัอย่ำงเอกสำรยืนยนักำรจดังำน  (เอกสารแนบ 7)   
 

(เฉพาะบูธท่ียืมสินคา้ตวัอย่างมาจากต่างประเทศเท่านัน้) 

 
เร่ือง     ขอยืนยนับริษัทฯท่ีรว่มจดั Booth 
 

เรียน      ผูอ้  านวยการส่วนพิธีการน าเขา้ กรมศลุกากร               
 
 ดว้ยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยรว่มกับการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จดังาน" TEMCA 

METAVERSE & EXHIBITION 2022 PATTAYA " ระหว่างวนัท่ี 2-3  กนัยายน 2565    ณ โรงแรม  รอยลั คลิฟ 
โฮเต็ล กรุ๊ป           ส าหรบั บริษัท .......................................................................... บูธหมายเลข................ ซึ่ง
เป็นหน่ึงในจ านวนของผูร้ว่มแสดงสินคา้งาน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION 2022 PATTAYA " ซึ่งจะน า
อปุกรณ.์.....................   ราคา  .......................................  น า้หนกั .......................... กิโลกรมั     เพื่อ
ประกอบการแสดงสินคา้ในครัง้นี ้  
 
             จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาจากท่านในการอ านวยความสะดวกและอนมุติัขัน้ตอนพิธีการ
น าเขา้ส่ิงของและอปุกรณเ์พื่อใชใ้นการแสดงในงานท่ีจะมาถึงนี ้

 
      ขอแสดงความนบัถือ 

                
 

       (นางอรพรรณ  โมคกุล) 
                               ประธานจดังาน "TEMCA METAVERSE & EXHIBITION 2022 PATTAYA" 

                                                           สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
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ตวัอย่ำงเอกสำรยืนยนักำรใช้สถำนท่ีจดังำน (เอกสารแนบ 7)   

 
(เฉพาะบูธท่ียืมสินคา้ตวัอย่างมาจากต่างประเทศเท่านัน้) 

 
 
 

เร่ือง     ขอยืนยนัการใชส้ถานท่ีจดังาน" TEMCA METAVERSE & EXHIBITION  PATTAYA 2022" 
 

เรียน      ..........................................................................                
 
 โรงแรม  รอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ฟ  เลขท่ี 353 หมู่ 12 ถนนพระต าหนกั ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ  

จงัหวดัชลบุรี 20150  ขอยืนยนัว่าเป็นสถานท่ีจดังาน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION  PATTAYA 2022" 
ของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ระหว่างวนัท่ี 2-3 กนัยายน 2565  

 
             ซึ่งงาน " TEMCA METAVERSE & EXHIBITION  PATTAYA 2022" นี ้จะจดัขึน้ในศนูยป์ระชมุพชี  โรงแรม  
รอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จึงขอความกรุณาจากท่านไดโ้ปรดในการอ านวยความสะดวศลุกากรและอนมุติัการผ่านพิธี
การน าเขา้สินคา้ในงานดงักล่าว 

 
 
                                                                      ขอแสดงความนบัถือ 
                
 
                                                                     (อาภานิจ สว่างเวียง) 
                                                                                               ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
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ล าดับและเวลาในการขนย้ายอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับการปฏิบัติงานจริง 

วนัที ่ กจิกรรม สถานที/่ต าแหน่ง เวลา หมายเหตุ 

 
พุธ 31 ส.ค 65 

 

 
การน ารถเขา้อาคารเพื่อ

ตดิตัง้บูท 

 

Booth Group 1 
▪ B4, C13 -16, C21 -24, D1 

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 
ปิดพำดิช่ัน  

Booth Group 4 
▪ G ทุกบูธ  

 

 
 

   08.30 - 10.00 
 

   09.30 - 11.00 
   
   10.00 - 11.00 
   10.30 – 12.00 

 
12.00-14.30 

    

14.30 

 
15.00 เป็นต้นไป 

 
 * บูธ G และ H 
ทัง้หมดสามารถ
ขนถ่ายสนิคา้ได้

ตลอดแต่ไม่
อนุญาตใิหน้ ารถ

เขา้อาคาร 
 

* ในกรณีทีจ่ะน า
อุปกรณ์เขา้อาคาร
โดยการเขน็(บูธพืน้
ทีเ่ปล่า) ใหท้ าได้
หลงั 14.00 น ) 

 

 
พฤหสั 1 ก.ย 65 

 
 

 
ขนยา้ยสนิคา้และก่อสรา้ง 

 
ปพูรม 

 

▪ บูธ A,B,C,D,E,F,G, 

 

▪ พืน้ที่ส่วนกลาง 

 

 

8.30-24.00 

 
21.00 น 

 
( หา้มน ารถเขา้
ภายในอาคาร) 

ตำรำงก ำหนดเวลำกำรน ำรถเข้ำอำคำรเพ่ือขนถ่ำยสินค้ำและอปุกรณ์ก่อสร้ำง (เอกสารแนบ 8) 
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ล ำดับ เลขบูธ บริษัท ล ำดับ เลขบูธ บริษัท 

1 A1 แมคพาย บลาซเทค  บจก. 32 E11 บราเดอร ์คอมเมอรเ์ชี่ยล (ประเทศไทย) บจก. 

2 B1  33 E12 อินเตอรลิ์ง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น บมจ. 
3 B2 ไลทติ์ง้ แอนด ์อีควิปเมน้ท ์ 34 E13 แสงชยัอีควิพเมน้ท ์(1984) บจก. 
4 B3 เวคเตอรไ์ทย เทคโนโลยี บจก. 35 F1 คมัเวล คอรป์อเรชั่น บมจ. 
5 B4 เจริญชยั หมอ้แปลงไฟฟ้า บจก. 36 F2 แมสเทค ลิง้ค ์บจก. 
6 C1  37 F3 ซิสทรอนิกส ์บจก. 
7 C2 ติยะ มาสเตอร ์ซิสเต็มส ์บจก. 38 F4 แอรโ์รว ์ซินดิเคท บมจ. 
8 C3 ฮ.พฒันารุง่เรือง บจก. 39 G1 เมเชอรโ์ทรนิกซ ์บจก. 
9 C4  40 G2 แอดวานซ ์กริด บจก. 
10 C5 ซีเอเค อินเตอรเ์นชั่นแนล บจก. 41 G3-G4 ซนั-มนู คอมมิวนิเคชั่นส&์เอ็นจิเนียร่ิง บจก. 

11 C6  42 G5 OBO Bettermann South East Asia Pte.Ltd. 

12 C7 ดิจิตอล โฟกสั บจก. 43 G6-G7 ไดโน่ อีเล็คทริค บจก. 
13 C8  44 G8 สยามเทมป์ บจก. 
14 C9 ไฟรเ์ทรดเอ็นจิเนียริ่ง บมจ. 45 G9 สตารอ์ีเลคโทรนิค เซลลแ์อนดเ์ซอรวิ์ส บจก. 

15 C10  46 G10 แวนดา้แพค บจก. 
16 C11 Jiangsu Sfere Electric 47 G11 อีกา้ บจก. 
17 C12  48 G12 ย ูอินดีสเตรียล  บจก. 
18 C13 ฮาโก ้อิเลคทริค (ประเทศไทย) บจก. 49 G13 สเตติค แวน เวลดิง้ บจก. 
19 C14  50 G14 เอ็นดี อิเลคทริค บจก. 
20 C15  51 G15 เอ็ม.ที.เอส.อินดสัเทรียล พารท์ บจก. 
21 C16 เซ็คคอม (ไทยแลนด)์ คอปอเรชั่น บจก. 52 G16 ไทยเอ็นเนอรย์ี่คอนเซอรเ์วชั่น บจก. 
22 D1 แสงชยัอีควิพเมน้ท ์(1984) บจก. 53 G17  
23 E1-E2 แซทเทล (ประเทศไทย) บจก. 54 G18 อินเตอรล์กัซ ์ไลทติ์ง้ บจก 
24 E3 อลารม์ ซีสเต็ม โซลชูั่นส ์บจก. 55 G19 ชินเพาเวอร ์บจก. 
25 E4 อาซาฮี-ไทย อลัลอย บจก. 56 G20 Smart Accessories Solution 
26 E5 ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) บจก. 57 G21 ไวเดน้ เทรดดิง้ บจก. 
27 E6 เอ็ม ซี เอส เอลเทค ซพัพลาย บจก. 58 G22 สยามเทค แอนด ์ดีเวลล็อป บจก. 
28 E7 ซนัเทค เทคโนโลยี บจก. 59 G23 แอดวานซ ์เทคโนโลยี อีควิปเมน้ท ์บจก. 

29 E8  60 G24 Vertiv (Thailand) Co.,Ltd. 
30 E9 วีอารซ์พัพลาย กรุ๊ป บจก. 61 G25 เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ บจก. 

31 E10 มลัติเฟส คอรเ์ปอเรชั่น บจก. 62 G26 วนั เพาเวอร ์ซิสเต็ม บจก. 
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ล ำดับ เลขบูธ บริษัท ล ำดับ เลขบูธ บริษัท 

63 H1  69 H7  

64 H2  70 H8  

65 H3  71 I1 แทค-เอ็ม กรุ๊ฟ 

66 H4  72 I2  
67 H5  73 I3 สองศนูยห์า้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. 
68 H6  74 I4  
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ข้อก ำหนดในกำรเรียกเก็บค่ำเสียหำยจำกกำรเข้ำก่อสร้ำงบูธ 
 

สมาคมฯมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดอตัราจดัเก็บความเสียหาย เพ่ือใหง้านแสดงสินคา้ในครัง้นี ้ ด าเนินไปดว้ยความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  
ใครข่อความรว่มมือกบัผูร้บัเหมาติดตัง้บูธพรอ้มผูแ้สดงสินคา้พ่ึงระมดัระวังการเกิดการเสียหายที่มกัจะเกิดขึน้บ่อยครัง้ส่งผลถึงการเรียก
เก็บค่าเสียหายดงันี ้

ล าดบั ขอ้เสียหายหรือผิดกฏระเบียบ หน่วยงานควบคมุดแูล ประมาณราคาค่าเสียหาย 

1 ท าอปุกรณส์ถานที่หรือส่ิงตกแต่งเสียหาย รอยลัคลิฟ รอสรุปจากสถานที่เป็นกรณี 

2 ก่อสรา้งบูธไม่ตรงตามแบบที่ยื่นขอ เซคคอนไซทฯ์ เรียกเก็บ 50 % จากค่าค า้ประกนัพืน้ที่ 
หรือระงบัการก่อสรา้ง 

3 ไม่ปิดผนงัดว้ยวสัดแุผ่นเรียบทึบแสงสีขาว หรือ
ไมอ้ดัทาสีขาว (ในกรณีที่ผนงัมีความสงูเกิน 
2.4 เมตรขึน้ไป) 

เซคคอนไซทฯ์ เรียกเก็บ 100 % จากค่าค า้ประกนั
พืน้ที่  

4 ไม่ปิดช่องผนงัระหว่างบูธ / ยึดโครงสรา้งกบั
ผนงับูธขา้งเคียง ( อาจท าใหบู้ธอืน่เสียหาย) 

เซคคอนไซทฯ์ เรียกเก็บ  50 % จากค่าค า้ประกนัพืน้ที่ 

5 
 

ส่ิงก่อสรา้งและอปุกรณต์กแต่งยื่นล า้พืน้ที่
ส่วนกลาง 

 

เซคคอนไซทฯ์ 
 

เรียกเกบ็  50 % จากค่าค า้ประกนัพืน้ที่    
( ยกเวน้ไดร้บัอนญุาติจากหน่วยงาน
รบัผิดชอบ) 

6 
 

ทิง้ขยะหรืออปุกรณเ์หลือใช ้ (ก่อนเร่ิมงานหรือ
หลงัการแสดงงาน) 

เซคคอนไซทฯ์ 
 

เรียกเก็บ กิโลกรมัละ 1,000 บาท 
 

7 
 

หนัทิศทางล าโพงไม่เป็นไปตามกฎสรา้งความ
ร าคาญต่อบูธอื่น / เปิดเสียงดงัเกินขอ้ก าหนด 

เซคคอนไซทฯ์ 
 

เรียกเก็บ  50 % จากค่าค า้ประกนัพืน้ที่ 

8 การก่อสรา้งหรือรือ้ถอนเกินเวลาที่ก าหนด เซคคอนไซทฯ์ เรียกเก็บชั่วโมงละ 10,000 บาท ต่อ
ชั่วโมง 

9 ใชอ้ปุกรณเ์อเฟคพิเศษประกอบการแสดงโดย
ไม่ไดร้บัอนญุาติ( Dry ice/Co2/Paper Shooter) 

เซคคอนไซทฯ์ เรียกเก็บ  50 % จากค่าค า้ประกนัพืน้ที่ 
 

 
หมายเหตุ 

1. อาจมีการจดัเก็บค่าเสียหายท่ีนอกเหนือจากรายการขา้งตน้  ทางผูค้วบคมุจะพิจารณาเป็นกรณีไป 
2. ทางผูค้วบคมุจะมีเจา้หนา้ท่ีค่อยใหค้ าปรกึษาหรือชีแ้นะ ป้องกนัอนัอาจเกิดขอ้เสียหายในการติดตัง้บูธ 
3. ผูร้บัเหมาจ าเป็นตอ้งรือ้ถอนใหแ้ลว้เสร็จ ก่อนเวลา 03.00 ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2565  มิฉนัน้จะมีการ

จดัเก็บค่าเสียหายท่ีนอกเหนือจากรายการขา้งตน้ (เรียกเก็บ 100 % จากค่าค า้ประกนัพืน้ท่ี ) 
 
 

หากมีขอ้สงสยัติดต่อขอขอ้มลูเพิ่มเติมท่ีคณุ กฤษณะ ฤกษ์วธีิ โทร  064 146 8833  
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