Thailand Space Week 2019 "Space for Sustainable Society - S³"
ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562
ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มลงทะเบียนนิทรรศการ
ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง
หน่วยงำน/บริษัท
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์

โทรสำร

โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail :

Website
กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงชื่อ
ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่

หน่วยงาน/บริษัท

ที่ท่านต้องการให้ติดบนป้ายชื่อเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือ

ยินดีเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรในงำน Thailand Space Week 2019 ดังนี้
(โปรดทาเครื่องหมาย ✓ หน้าระดับที่ต้องการ และขอสงวนสิทธิ์ให้กับหน่วยงานที่จองพร้อมชาระเงินก่อน)
 ประเภทจัดแสดงนิทรรศการ
 ระดับ Platinum มูลค่า 300,000 บาท  ระดับ Gold มูลค่า 100,000 บาท
 ระดับ Silver มูลค่า 50,000 บาท
 ระดับทั่วไป มูลค่า 30,000 บาท
Booth Number……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 นาเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 15 นาที มูลค่า 30,000 บาท
**หมำยเหตุ : รำคำนี้ได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% แล้ว อนึ่ง ในกำรชำระค่ำคูหำนิทรรศกำร ท่ำนไม่ต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำยร้อยละ 1
เนื่องจำก สทอภ. ได้รับยกเว้นตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0802/28689 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2537
โดยขอมอบหมายบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ประสานงาน
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์

โทรสำร

โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail :

Thailand Space Week 2019 "Space for Sustainable Society - S³"
ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562
ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
ทั้ ง นี้ จ ะชำระเงิ น โดย
 ชำระด้วยเงินสดที่ ฝ่ายการคลัง สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B)
ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4470 โทรสำร 0-2143-9586
 โอนเงิ น เข้ ำ บั ญ ชี ชื่ อ สานั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ ( องค์ ก ารมหาชน )
ธนาคารกรุงไทย จากัด บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ่าวอุดม เลขที่บัญชี 247-0-44326-1 พร้อมส่งหลักฐำน กำรโอนเงิน
ลงชื่ อผู้ โอนและสั งกั ดหน่ วยงำนให้ ชั ดเจน โดยส่ งให้ กั บผู้ ประสำนงำนตำมด้ ำนล่ ำง ในระหว่ ำงกำรจั ดงำนฯ หรื อ
E-mail : tsw@gistda.or.th ทั้งนี้ กรุณำรวมค่ำธรรมเนียมกำรทำธุรกรรมทั้งหมดด้วย
หมำยเหตุ 1. เงื่อนไขกำรจอง : กรุณำชำระเงินภำยใน 15 วัน
หำกไม่ชำระเงินตำมเวลำที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์กำรยกเลิก
2. โปรดแจ้งรำยชื่อผูท้ ี่ได้รับสิทธิลงทะเบียนฟรีมำพร้อมนี้
3. จัดส่งโลโก้หน่วยงำนในรูปแบบ Digital File (*.AI) มำที่
tsw@gistda.or.th

(ลงชื่อ)………............….…………………..……………
(…………….........……..….………………)
……........…./………………./.……..………

กรุณำแจ้งกำรตอบรับได้ที่ นายกุลพัชร หล้าปาวงค์/นายณัฐพงษ์ แข่งขัน
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
สำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
โทรศัพท์ 033 048 091 ต่อ 104-105 , 110-111
E-mail : tsw@gistda.or.th

ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าการจองคูหานิทรรศการได้ที่ http://tsw.gistda.or.th

Thailand Space Week 2019 "Space for Sustainable Society - S³"
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ประเภท
เจ้าภาพร่วม
ระดับ Platinum
ตั้งแต่ 300,000 บำท

เจ้าภาพร่วม
ระดับ Gold
ตั้งแต่ 100,000 บำท

สิทธิประโยชน์
1. เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำน
2. โลโก้ขนำดใหญ่ของหน่วยงำนบนเวทีหลัก และ
เวทีรองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. แสดงโลโก้หน่วยงำนบนป้ำยประชำสัมพันธ์
ภำยในงำน
4. แสดงโลโก้หน่วยงำนเอกสำรประชำสัมพันธ์
5. ได้รับพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศกำร
ขนำด 6.00 x 2.00 x 2.40 เมตร
6. ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และประชำสัมพันธ์
ระยะเวลำ 15 นำที
7. โล่ห์ และเกียติบัตร
8. รับประทำนอำหำรมื้อกลำงวัน ( 5 ท่ำน)
9. Co-Host “Welcome Dinner”
- โลโก้ขนำดใหญ่ของหน่วยงำนบนเวที
- ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และประชำสัมพันธ์
ระยะเวลำ 15 นำที
- ร่วมรับประทำนอำหำรเย็น ( 5 ท่ำน )
10. ของที่ระลึกงำน จำนวน 1 ชุด
1. เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำน
2. โลโก้ขนำดใหญ่ของหน่วยงำนบนเวทีหลัก และ
เวทีรองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. แสดงโลโก้หน่วยงำนในเอกสำรประชำสัมพันธ์
4. ได้รับพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศกำร
ขนำด 6.00 x 2.00 x 2.40 เมตร
5. ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และประชำสัมพันธ์
ระยะเวลำ 15 นำที
6. โล่ห์ และเกียติบัตร
7. รับประทำนอำหำรมื้อกลำงวัน ( 2 ท่ำน)
8. รับประทำนอำหำรเย็น “Welcome Dinner”
(2 ท่ำน)
9. ของที่ระลึกงำน จำนวน 1 ชุด

อุปกรณ์ประกอบคูหานิทรรศการ
ขนำด 9.00 x 2.00 x 2.40 เมตร
1. ผนังด้ำนหลังและด้ำนข้ำง กรุ PVC ขนำด
แผ่นละ 1 เมตร รวมจำนวน 14 แผ่น
(หำกเป็นคูหำมุม 5 แผ่น)
2. ป้ำยชื่อบริษัททุกด้ำนที่หันหน้ำออก
3. โต๊ะ จำนวน 1 ตัว
4. เก้ำอี้ จำนวน 2 ตัว
5. ถังขยะ จำนวน 1 ใบ
6. Fluorescent 36 watt จำนวน 4 ดวง
7. ปลั๊ก Socket 5 amp จำนวน 2 จุด

ขนำด 6.00 x 2.00 x 2.40 เมตร
1. ผนังด้ำนหลังและด้ำนข้ำง กรุ PVC ขนำด
แผ่นละ 1 เมตร รวมจำนวน 7 แผ่น
(หำกเป็นคูหำมุม 5 แผ่น)
2. ป้ำยชื่อบริษัททุกด้ำนที่หันหน้ำออก
3. โต๊ะ จำนวน 1 ตัว
4. เก้ำอี้ จำนวน 2 ตัว
5. ถังขยะ จำนวน 1 ใบ
6. Fluorescent 36 watt จำนวน 4 ดวง
7. ปลั๊ก Socket 5 amp จำนวน 2 จุด

Thailand Space Week 2019 "Space for Sustainable Society - S³"
ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562
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ประเภท
เจ้าภาพร่วม
ระดับ Silver
ตั้งแต่ 50,000 บำท

สิทธิประโยชน์
1. แสดงโลโก้หน่วยงำนในป้ำยประชำสัมพันธ์
และในเอกสำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
2. ได้รับพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศกำร
ขนำด 6.00 x 2.00 x 2.40 เมตร
3. โล่ห์ และเกียติบัตร
4. ของที่ระลึกงำน จำนวน 1 ชุด
5. ร่วมรับประทำนอำหำรมื้อกลำงวัน
จำนวน 2 ท่ำน

อุปกรณ์ประกอบคูหานิทรรศการ
ขนำด 6.00 x 2.00 x 2.40 เมตร
1. ผนังด้ำนหลังและด้ำนข้ำง กรุ PVC ขนำด
แผ่นละ 1 เมตร รวมจำนวน 7 แผ่น
(หำกเป็นคูหำมุม 5 แผ่น)
2. ป้ำยชื่อบริษัททุกด้ำนที่หันหน้ำออก
3. โต๊ะ จำนวน 1 ตัว
4. เก้ำอี้ จำนวน 2 ตัว
5. ถังขยะ จำนวน 1 ใบ
6. Fluorescent 36 watt จำนวน 2 ดวง
7. ปลั๊ก Socket 5 amp จำนวน 1 จุด

ผู้สนับสนุนการจัดงาน
ระดับทั่วไป
ตั้งแต่ 30,000 บำท

1. แสดงโลโก้หน่วยงำนในป้ำยประชำสัมพันธ์
และในเอกสำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
2. ได้รับพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศกำร
ขนำด 3.00 x 2.00 x 2.40 เมตร
3. โล่ห์ และเกียติบัตร
4. ของที่ระลึกงำน จำนวน 1 ชุด

ขนำด 3.00 x 2.00 x 2.40 เมตร
1. ผนังด้ำนหลังและด้ำนข้ำง กรุ PVC ขนำด
แผ่นละ 1 เมตร รวมจำนวน 7 แผ่น
(หำกเป็นคูหำมุม 5 แผ่น)
2. ป้ำยชื่อบริษัททุกด้ำนที่หันหน้ำออก
3. โต๊ะ จำนวน 1 ตัว
4. เก้ำอี้ จำนวน 2 ตัว
5. ถังขยะ จำนวน 1 ใบ
6. Fluorescent 36 watt จำนวน 2 ดวง
7. ปลั๊ก Socket 5 amp จำนวน 1 จุด

Solution Session
นาเสนอผลิตภัณฑ์
(15 นาที)
30,000 บำท

นำเสนอผลิตภัณฑ์และประชำสัมพันธ์หน่วยงำน
บนเวทีหลักของกำรจัดงำน
*โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยร่วมฟัง ไม่น้อยกว่ำ 500 คน

