
คู่มือส ำหรับผู้แสดงงำน 

  จัดโดย 
บริษัท พี.เค. เอก็ซบิช่ัิน แมนเนจเม้นท ์จ ำกัด 

    ก ำหนดกำรจัดงำน 

 ก ำหนดกำร วันที ่ เวลำ 

    วนัก่อสรา้งคหูา 
  23 พฤศจิกายน 2564   (เฉพาะพืน้ท่ีเปลา่) 
  24 พฤศจิกายน 2564   (คหูามาตรฐาน) 

10.00 - 24.00 น. 
10.00 - 24.00 น. 

    วนัแสดงงาน 25-28 พฤศจิกายน 2564 10.00 - 21.00 น. 

    วนัรือ้ถอนคหูา 28 พฤศจิกายน 2564   21.00 - 24.00 น. 

*หมำยเหตุ : คู่มือผู้แสดงงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

งำนไทยเทีย่วไทย คร้ังท่ี 60 
วันท่ี 25 - 28 พฤศจกิำยน 2564 
ไบเทค บำงนำ EH 101-102 



 บรษิัท พี.เค. เอ็กซิบชิั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั จะจดังาน “ไทยเท่ียวไทย ครัง้ท่ี 60” (Thai Teaw Thai 60th ) 
 ขึน้ระหวา่งวนัท่ี 25 - 28 พฤศจิกายน 2564  ไบเทค บางนา EH 101 -102 

บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือสาํหรบัผูแ้สดงงาน (Exhibitor’s Manual) ฉบบันี ้เพ่ือช่วยใหท้่านเตรียมความพร้อม
ในการแสดงสินคา้ และเพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โดยขอแนะนาํใหท้่านไดศ้ึกษาคู่มือ ผูแ้สดงงาน
ฉบบันีอ้ยา่งละเอียด พรอ้มกบักรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม์ตา่งๆ และสง่กลบัยงัหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ
ตามกาํหนดเวลาท่ีได้ระบุไว้ในแต่และแบบฟอรม์ ซึ่งหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อไดท่ี้หมายเลข
โทรศัพท์ 02-307-8555 ต่อ 5111, 5114  และ โทรสาร  02-307-8733 สาํหรับข้อมูลข่าวสารใดๆ เก่ียวกับงาน 
สามารถดไูดท่ี้เว็ปไซต ์http://www.งานไทยเท่ียวไทย.com 

บรษิัทฯ ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูสาํหรบัการเขา้รว่มแสดงงานในครัง้นี ้และขอบคณุลว่งหนา้สาํหรบัความ 
รว่มมือในการปฏิบตัติามกฎระเบียบตา่งๆ เป็นอยา่งดี และขออวยพรใหท้า่นประสบความสาํเรจ็กบังาน ดว้ยดีทกุ 
ประการ 

 ขอแสดงความนบัถือ  
    นางสาวชลธาร นิสยัชล 

   เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร        
   บริษัท พี.เค. เอ็กซิบชิั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

operation@pkexhibition.com 

mailto:operation@pkexhibition.com


กฎระเบยีบด้ำนมำตรกำรเว้นระยะห่ำง งำนไทยเทีย่วไทย คร้ังที ่60

1. ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งทาํการ Check in App ไทยชนะ ก่อนเขา้พืน้ท่ีจดัแสดงงาน และ Check out
เม่ือออกจากพืน้ท่ีจดัแสดงงานทกุครัง้เม่ือมีการเขา้ออก
2. ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน จะต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย ก่อนเข้ำพืน้ทีจั่ดแสดงงำน และตลอดเวลำทีอ่ยู่ในงำนตั้งแต่
วัน Set Up วันจัดแสดงงำน และ วันรือ้ถอน
3. แสดงประวัตกิำรฉีดวัคซีนครบตำมเกณฑแ์ละมีหลักฐำน
3.1. Sinovac หรือ Sinopharm จ ำนวน 2 เข็ม ขึน้ไป
3.2  AstaZeneca , Pfzer , Moderna   จ ำนวน 1 เข็ม อย่ำงต ่ำ

หรือ แสดงหลักฐำนผลกำรตรวจโควิด-19 ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ก่อนเข้ำพืน้ทีจั่ดแสดงงำน  กรณียังไม่ได้รับกำร        
ฉีดวัคซีน หรือ ได้วัคซีนไม่ครบตำมเกณฑท์ี่ระบุข้ำงต้น  
4. ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน จะตอ้งวดัอณุหภมูิก่อนการเขา้พืน้ท่ีแสดงงาน ทกุครัง้ โดย อุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 37.5 องศำ

5. จาํกดัจาํนวน ผู้เข้ำร่วมแสดงงำนไม่เกิน 2 ท่ำนต่อ 1 คูหำ เทา่นัน้ เวน้ระยะหา่งเพ่ือความปลอดภยั
6. ทุกคูหำจะต้องมีเจลแอลกอฮอลลล้์ำงมือประจาํคหูาอย่างนอ้ย 1 ขวด ตอ่ 1 คหูา
7. ตลอดระยะเวลาการจดัแสดงงาน ทัง้วนั Set Up วนัแสดงงานและวนัรือ้ถอน ขอใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานทกุทา่นพกบตัร
ประจาํตวัประชาชนติดตวัไวต้ลอดวนั เพ่ือใชส้าํหรบัแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบระหวา่งเดนิทางกลบับา้น
8. ขอความรว่มมือ ปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัโรค เพ่ือปอ้งกนัแพรร่ะบาดของไวรสัโคโลนา่(โควิด-19) ของกระทรวง
สาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั

 

1. รา้นคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้ประเภทอาหารและเครื่องด่ืม ใหจ้ดัเตรียมสินค้ำให้อยู่ในบรรจุภัณฑม์ีฝำปิดแบบมิดชิด

2. สวมหมวกคลุมผมถูกต้อง โดยหมวกตอ้งเก็บเสน้ผมใหม้ิดชิด ทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงั และหมวกปิดคลมุถึงใบหู
3. สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือ หน้ำกำกผ้ำ พรอ้มใสห่นา้กากปอ้งกนันํา้ลาย (face shield)
4. สวมถุงมือทีม่ีสภำพสมบูรณ ์สะอาด และเปล่ียนถงุมือทกุครัง้เม่ือถงุมือฉีกขาดและตอ้งหาชิน้ส่วนทีขาดไป หรือมีการ
เปล่ียนประเภทของวตัถดุิบ (ของสกุ-ของดบิ)
5. จัดเตรียม Table shield สาํหรบัครอบอาหารสาํหรบัโชวใ์นบธูเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสู่อาหาร เชน่
อำหำรปรุงส ำเร็จมีกำรปกปิดอำหำรมิดชิด จดัเก็บสงูจากพืน้อย่างนอ้ย 60 เซนตเิมตร และตอ้งอุ่นอาหารใหร้อ้นทกุ
2 ชั่วโมง ใชอ้ปุกรณส์าํหรบัการหยิบจบัหรือตกัอาหาร โดยแยกระหวา่งอาหารสกุ อาหารดบิ ผกั และผลไม ้ไมว่างอาหาร
ทกุประเภทบนพืน้โดยตรง ไมใ่หผู้ซื้อ้ใชมื้อเปลา่ หยิบจบัอาหารปรุงสาํเรจ็พรอ้มบรโิภค ใชภ้าชนะบรรจอุาหารท่ีเหมาะสม
ตามประเภทอาหารเพ่ือสขุอนามยัท่ีดี

ข้อปฏบิัตขิองร้ำนค้ำดำ้นกำรขำยอำหำร 

ตัวอย่ำง โซนอำหำร 



ข้อมูลทั่วไปของงำน 

1. ชื่องำน งานไทยเท่ียวไทย ครัง้ท่ี 60 
(Thai Teaw Thai 60th) 

 2. ลักษณะงำน งานแสดงสินคา้และบริการท่ีมีผูป้ระกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียวเขา้รว่มแสดงงานมากท่ีสดุใน
ประเทศไทย 

3. วันและเวลำแสดงงำน วนัท่ี 25 - 28 พฤศจิกายน 2564    เวลา 10.00 - 21.00 น. 
4. สถำนทีจั่ดงำน ไบเทค บางนา (EH 101 - 102)   
5. ผู้จัดงำน บรษิัท พี.เค. เอ็กซิบชิั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
6. จ ำนวนผู้แสดงงำน  ประมำณ 722 คูหำ
7. ประเภทผู้แสดงงำน   งำนไทยเทีย่วไทย (EH 101-102)

- โรงแรม รีสอรท์
- สาํนกังานสง่เสรมิการการท่องเท่ียว/ แหลง่ทอ่งเท่ียว สถานพกัผอ่นหยอ่นใจ
- อปุกรณเ์ดนิทาง แคม้ป้ิง ดาํนํา้ / ส่ือ เทคโนโลยี ยานยนตเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว
- รา้นอาหาร / บรกิารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
- รถเชา่, บรษิัทนาํเท่ียว

8. ผู้ประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ
ผู้จัดงำน : บริษัท พ.ีเค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จ ำกัด 

ฝ่ายปฏิบตักิาร : คณุชลธาร นิสยัชล, คณุภทัรพร กีรตผิจญ 
โทรศพัท ์  : 0-2307 - 8555 ตอ่ 5114, 5111
โทรสาร  : 0-2307 - 8733
อีเมลล ์ : operation@pkexhibition.com 

ฝ่ำยสถำนที ่ : บริษัท ปรินทร จ ำกัด 
ฝ่ายบริการ : คณุธนะวฒัน ์ เบคตนั 

โทรศพัท ์ : 0-2726-1999 ตอ่ 7520
แฟกซ ์ : 0-2366-9799
อีเมลล ์ :  Thanawat.B@bhirajburi.co.th 

mailto:operation@pkexhibition.com


ผู้ก่อสร้ำงคูหำ :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด 
ฝ่ำยบริกำร   :    คูหำมำตรฐำน ให้เช่ำอุปกรณต์กแต่งบูธและเฟอรนิ์เจอร ์
ประสานงาน  :  คณุเกวลี  เพ็ญประยรู 
โทรศพัท ์  : 0-2203-4163
โทรสาร  : 0-2203-4117
อีเมลล ์ :     kewalee.phe@nccimage.com 

ผู้ตดิตั้งระบบไฟฟ้ำ :   บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด 
ฝ่ำยบริกำร    :   ให้บริกำรระบบแสงสว่ำงและอุปกรณไ์ฟฟ้ำ 
ประสานงาน    :   คณุปัทมาภรณ ์บญุโพธ์ิ         
โทรศพัท ์    :   0-2203-4152   
โทรสาร     :   0-2203-4117 
อีเมลล ์    :   patthamaporn.boon@nccimage.com 
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ตำรำงก ำหนดวันและเวลำกำรท ำงำนภำยในอำคำรแสดงสินค้ำ 

(1) ก ำหนดวันและเวลำกำรเข้ำตกแต่งและก่อสร้ำงคูหำ (Set Up Days)

      

23 พฤศจิกายน 2564 10.00 – 24.00 น. ผูแ้สดงงานท่ีจองพืน้ท่ีเปล่าเขา้ตกแตง่คหูา 

24 พฤศจิกายน 2564 10.00 – 24.00 น. ผูแ้สดงงานท่ีจองคหูามาตรฐานเขา้ตกแตง่คหูา 

(2) ก ำหนดกำรวันแสดงงำน (Show Days)
   

25 - 28 พฤศจิกายน 2564 08.00 - 10.00 น. เตรียมเปิดคหูา (เฉพาะผูท่ี้มีบตัร Exhibitor) 
25 - 28 พฤศจิกายน 2564 10.00 - 21.00 น. เปิดแสดงงาน 
25 - 28 พฤศจิกายน 2564 21.00 - 22.00 น. เตรียมปิดคหูา / เติมสินคา้ 

(3) ก ำหนดกำรวันรือ้ถอน (Tear Down Day)

หมำยเหตุ 

1. ผูเ้ขา้แสดงงานทกุท่านตอ้งก่อสรา้งคหูาใหเ้สรจ็ภายในเวลา 24.00 น. วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ทัง้นีจ้ะไมเ่ปิดให้
เขา้ก่อสรา้ง/ตกแตง่หลงัจากเวลาดงักลา่วโดยเดด็ขาด เพราะจะตอ้งทาํความสะอาดอาคารแสดงสินคา้

2. หา้มรือ้ถอนก่อนเวลา 21.00 น. ของวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ซึง่เป็นวนัสดุทา้ยของการจดังาน
3. ผูเ้ขา้แสดงงานตอ้งเก็บสินคา้และอปุกรณต์กแตง่คหูาทนัทีหลงัจากปิดงานแสดงสินคา้วนัสดุทา้ย (ภายใน

24.00 น. ของวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2564)
4. ไม่อนุญำตใหน้ ำเด็กเข้ำภำยในอำคำรจดัแสดงงำนในวนักอ่สร้ำงและตกแต่งคุหำโดยเด็ดขำด

   กรณี ผู้เข้ำแสดงงำนไม่น ำสินค้ำหรืออุปกรณต์กแต่งรวมถงึแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ที่ตกแต่งคูหำออกตำมเวลำที่ก ำหนด 
จะมีค่ำใช้จ่ำย 3,000 บำท และหำกเกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำย ไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้เข้ำแสดงงำนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ รวมทั้งค่ำใช่จ่ำยในกำรรือ้ถอนล่ำช้ำ ซึ่งผู้จัดงำนจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิน้ 

  

28 พฤศจิกายน 2564 21.00 - 24.00 น. รือ้ถอนและขนยา้ยสนิคา้ออกจากอาคาร 

   วันที ่  เวลำ  กจิกรรม 

   วันที ่   เวลำ   กจิกรรม 

 วันที ่  เวลำ    กจิกรรม 



ระเบยีบกำรขนถ่ำยสินค้ำบริเวณ Loading จุดขนถ่ำยสินค้ำบริเวณหลังอำคำร (Loading) 

 ในวนัก่อสรา้งคหูา ผูจ้ดังานจะอนญุาตใหท้าํการก่อสรา้งและตกแตง่คหูาไดถ้งึเวลา 24.00 น.เท่านัน้ซึง่ถา้ผูแ้สดงงานราย
ใดมีความประสงคจ์ะทาํการก่อสรา้งเกินจากเวลาท่ีกาํหนด กรุณาแจง้ท่ีหอ้งผูจ้ดังานก่อนเวลา 18.00 น. ของแต่ละวนัพรอ้มชาํระ
คา่ลว่งเวลาเพ่ิมตามอตัราของศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค โดยคิดคา่ล่วงเวลาเป็น ขนาดพืน้ท่ี/ชม./คหูา/ บริษัท และตอ้ง
จา้งเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัคอยด ู1 นาย 

- การขนถ่ายสินคา้ เครื่องมือ หรืออุปกรณใ์ดๆ โดยใชเ้ครื่องทุ่นแรงหรือคนยกตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ใหใ้ชเ้ฉพาะประตขูน
ถ่ายสินคา้บริเวณลานขนถ่ายดา้นหลงั ประตหูนา้อาคารอนญุาตใหใ้นกรณีท่ียกแคเ่พียง 1 คน เท่านัน้ 

- การขนยา้ยสินคา้ในบริเวณดา้นหน้าโถงนิทรรศการ EH 101-102 จะตอ้งใชร้ถเข็นลอ้ยางขนาดเล็กท่ีรบันํา้หนักไดไ้ม่
เกิน 250 กิโลกรมั หรือใชบ้ริการของผูร้บัเหมาท่ีไดร้บัแตง่ตัง้อย่างเป็นทางการจากผูจ้ดังานเท่านัน้ 

- ระเบยีบกำรจอดรถบริเวณจุดขนถ่ำยสินค้ำ(หลังโหลด) สำมำรถขนถ่ำยได้ตำมเวลำทีก่ ำหนด คอื
ประเภทรถ เวลำจอด อัตรำ (หลังจำกเวลำฟรี) 

รถยนต,์ รถกระบะ และ 4 ล้อใหญ่ ฟรี 1 ช่ัวโมง  30 นำที     200 / ชม. 
รถ 6 ล้อ และ 10 ล้อ ฟรี 3 ช่ัวโมง 200 / ชม. 
รถต้ังแต่ 10 ล้อขึน้ไป, รถเทรเลอร.์ 
คอนเทนเนอร ์

ฟรี 3 ช่ัวโมง 200 / ชม. 

บัตรหำยปรับ 1000 บำท 

- เปิดเวลำ 8.00 น. และปิดในเวลำ 24.00 น.  รบกวนให้น ำรถออกก่อนเวลำ
***ไม่สำมำรถน ำบัตรจอดรถมำล้ำงบัตรได้ทุกกรณี***

BTS Bang 
Na Station

Sukhumvit  Road 

Drop-off

EH 106

Bang Na-Trad Road 

1

3

เส้นทำงขนถำ่ยสินค้ำ (Loading EH101 - EH102) 

งำนไทยเทีย่วไทย คร้ังที ่60 

2

Loading EH101-102 



 

ระเบยีบและอัตรำค่ำบริกำรทีจ่อดรถ ไบเทค บำงนำ 

 

***ระเบยีบกำรจอดรถ Indoor 

 
    1. รับบัตรแดง (ตำมภำพ) ทีเ่คร่ืองจ่ำยบัตรอัตโนมัต ิขำเข้ำ  
    2. ค่ำบริกำรจอดรถ ช่ัวโมงละ 20 บำท (30 นำทแีรก ไม่คดิเงนิ) 
    3. ลำนจอดรถเปิด 06.00-24.00 น. (จอดเกินเวลำคดิค่ำบริกำร 100 บำท/ช่ัวโมง) 
    4. ไม่อนุญำตใหจ้อดรถค้ำงคนื 
    5. กรณีบัตรหำย ถูกปรับ 1,000 บำท ช ำระเงนิที ่Business Center (BC หรือป้อมขำออก) 
 

 

***ระเบยีบกำรจอดรถ Outdoor - ลำน P2 
 
    1. รับบัตรสีน ำ้เงนิ (ตำมภำพ) ทีเ่คร่ืองจ่ำยบัตรอัตโนมัต ิขำเข้ำ  
    2. ค่ำบริกำรจอดรถ ช่ัวโมงละ 20 บำท (3 ช่ัวโมงแรก ไม่คดิเงนิ) 
    3. ลำนจอดรถเปิด 06.00 – 24.00 น. (จอดเกินเวลำคดิค่ำบริกำร 100 บำท/ช่ัวโมง) 
    4. ไม่อนุญำตใหจ้อดรถค้ำงคนื 
    5. กรณีบัตรหำย ถูกปรับ 1,000 บำท ช ำระเงนิที ่Business Center (BC หรือป้อมขำออก) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎระเบยีบและข้อปฏบิัตภิำยในอำคำรแสดงสินค้ำ 

1. ใบอนุญำตประกอบธุรกจิ แต่ละประเภท
1.1. ประเภทโรงแรม ท่ีพกั รีสอรท์ : ใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม ท่ีมีอายไุมน่อ้ยกวา่ 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออก

ใบอนุญาต จนถึงวันเริ่มจัดงานฯ ออกโดยกระทรวงมหาดไทย กรณี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหมดอายุ หรืออยู่
ระหวา่งดาํเนินการ จะตอ้งนาํใบเสรจ็รบัเงินท่ีทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ออกให ้มาประกอบการพิจารณาแทน 

1.2. ประเภทนาํเท่ียว : ใบอนญุาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียว ท่ีมีอายไุมน่อ้ยกวา่ 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบอนญุาต จนถงึวนั 
เริ่มจดังานฯ ออกโดยสาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว 

1.3. ประเภทโรงแรม ท่ีพกั รีสอรท์ + แพ็คเก็จนาํเท่ียว: มีใบอนญุาตประกอบธุรกิจ จาํนวน  2 ใบ ตามขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 
1.4. ประเภทแหลง่ท่องเท่ียว / สนามกอลฟ์: หนงัสือรบัรองบริษัท ท่ีมีอายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีออกหนงัสือ  

จนถงึวนัเริ่มจดังานฯ ออกโดย กระทรวงพาณิชย ์ทัง้นี ้ในวตัถปุระสงคต์อ้งมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจ 
ประเภทนัน้ๆ 

2. หนังสือรับรองบริษัท : ท่ีมีอายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีออกหนงัสือ จนถงึวนัเริ่มจดังานฯ ออกโดย กระทรวง
พาณิชย ์ทัง้นี ้ในวตัถุประสงคต์อ้งมี รายละเอียดการประกอบธุรกิจประเภทนัน้ๆ ยกเวน้การจดทะเบียนบคุคลธรรมดา ใชส้าํเนา
บตัรประชาชนท่ีไมห่มดอายแุทนได้

 

 

 

 

เอกสำรประกอบส ำหรับผู้ร่วมแสดงงำน (ตอ้งมี) 

ข้อควรทรำบ !!!  ตลอดช่วงระยะเวลำกำรจัดแสดงงำน ผู้แสดงงำนทุกทำ่นโปรดปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่
ก ำหนดไว้ทุกประกำร หำกผู้แสดงงำนไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อปฏิบัติทีก่ ำหนดไว้ ผู้จัดงำนขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรยกเลิกกำรใช้พืน้ทีร่ะหว่ำงงำนแสดงโดยไม่คืนเงนิ และจะไม่อนุญำตใหเ้ข้ำร่วมงำนในครัง้ต่อไป 

เรียน  ผู้ประกอบกำร ทัวร,์ ทอ่งเทีย่ว, โรงแรม, รีสอรท์ จะต้องแสดงใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเทีย่ว,

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำทีถู่กต้องของทำ่น ซึ่งจะต้องน ำมำแสดงใหแ้ก่เจ้ำหน้ำทีก่รมกำรทอ่งเทีย่วตรวจสอบ 
และติดตัง้ภำยในบูธใหผู้้ชมงำนได้เหน็อย่ำงชัดเจน ตลอดระยะเวลำจัดงำน 

ค ำเตอืน  ส ำนักงำนกรมกำรท่องเทีย่ว, ส ำนักงำนทะเบียนธุรกิจน ำเทีย่วและมัคคุเทศกก์ลำง ร่วมกับต ำรวจทอ่งเทีย่ว

จะมำร่วมออกบูธใหบ้ริกำรตรวจสอบใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเทีย่วบริเวณด้ำนหน้ำ (EH101-102) และเจ้ำหน้ำทีจ่ะ
เข้ำตรวจแพคเกจทวัรแ์ละใบอนุญำตธุรกิจน ำเทีย่วภำยในบูธ หำกพบว่ำไม่มีใบอนุญำตหรือใบอนุญำตไม่ถูกต้องตรง
ตำมช่ือทีแ่จ้งกับทำงผู้จัดงำน เจ้ำหน้ำทีส่ำมำรถส่ังปิดบูธ และด ำเนินคดีตำมกฎหมำยได้ทนัที 



 

 บัตรเข้ำ – ออกอำคำรแสดงสินค้ำ 
 

1. EXHIBITOR BADGE (บัตรผู้แสดงงำน) กรุณาเตรียมปากกามาเองในการเซ็นต์ชือ่ 
 1.1 ผู้แสดงงานสามารถลงทะเบียนรับบัตรผู้แสดงงาน ได้คูหาละ 5 ใบ บริเวณจุดลงทะเบียนทางเข้า Loading ดา้นหลัง           
EH 101-102 (ผู้แสดงงำนทุกทำ่นจะต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยก่อนเข้ำพืน้ที ่และตลอดเวลำทีอ่ยู่ในงำน) 

 1.2 ผูแ้สดงงานจะตอ้งติดบตัรผูแ้สดงงานตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณงาน ไม่อนุญำตใหใ้ช้บัตรผู้แสดงงำนอืน่ๆหรืองำน 

ทีจั่ดผ่ำนมำแล้ว ผู้แสดงงำนจะต้องใช้บัตรใบใหม่ทีจั่ดแสดงงำนอยู่เทำ่น้ัน เพ่ือประโยชนใ์นดา้นการรกัษาความ 
ปลอดภยั  

 1.3 สาํหรบัผูแ้สดงงานท่ีมิไดต้ดิบตัรหรือไมม่ีบตัรจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหผ้่านเขา้-ออกในบริเวณงาน  
 1.4 บตัรผูแ้สดงงานใชไ้ดต้ัง้แตว่นัเตรียมงานจนถงึวนัสดุทา้ยของงาน ในทกุพืน้ท่ีของการจดังาน  

    หมำยเหตุ  กรณีในวนั Set up (วนัท่ี 23 - 24 พฤศจิกายน 2564) ผูแ้สดงงานไมไ่ดเ้ขา้มาตกแตง่คหูาหรือยงัไมไ่ดม้าติดตอ่
ขอรบับตัรผูแ้สดงงาน สามารถติดตอ่ขอรบัไดภ้ายในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 10.00 น. เท่านัน้                     
หำกไม่ได้มำตดิต่อขอรับบัตรผู้แสดงงำนในเวลำทีก่ ำหนด กรุณำตดิต่อทีเ่คำรเ์ตอรผู้์จัดงำน 
2. CONTRACTOR BADGE (บัตรผู้รับเหมำกอ่สร้ำง)  
  2.1 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งใชบ้ตัรประจาํตวัประชาชนแลกบตัรผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดท่ี้บริเวณ Loading ดา้นหลงั EH 101-102 
   2.2 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะตอ้งติดบตัรตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณงาน เพ่ือประโยชนด์า้นการรกัษาความปลอดภยั 
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งท่ีมิไดต้ิดบตัรหรือไมม่ีบตัรจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหผ้่านเขา้ออกในบริเวณงาน 
   2.3 บตัรผูร้บัเหมาก่อสรา้งสามารถใชไ้ดใ้นวนัก่อสรา้งและรือ้ถอนเท่านัน้ ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก 
ไดใ้นวนัแสดงงานยกเวน้จะไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังาน  
   2.4 กรณีผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ทาํบัตรสูญหาย ท่านจะไม่ไดร้บัอนุญาตออกจากพืน้ท่ี พรอ้มทัง้เสียค่าธรรมเนียมในการปรบัเป็น
จาํนวนเงิน 100 บาท ตอ่ใบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงบัตร  ผู้แสดงงำนและผู้รับเหมำกก่อสร้ำง 



กำรกอ่สร้ำงและตกแตง่คูหำมำตรฐำน 

คูหำมำตรฐำน 
ผูจ้ดังานไดแ้ตง่ตัง้ให ้บริษัท เอน็.ซี.ซี.อิมเมจ จาํกดั เป็นผูก้่อสรา้งคูห่ามาตรฐานอย่างเป็นทางการ 
รำยละเอยีดของอุปกรณใ์นคูหำมำตรฐำน  
 ผนงับธูสีขาว สงู 2.50 เมตร 3 ดา้น
 ป้ายช่ือบริษัท (ขนาดสงู 30 ซม. )
 เกา้อี ้2 ตวั
 โต๊ะ 1 ตวั
 ฟลอูอเรสเซนต ์40 วตัต ์2 ดวง
 ตะกรา้ผง 1 ใบ

 ปลั๊กไฟ 1 จดุ (5 แอมป์ ) **หำ้มใช้กับดวงไฟแสงสว่ำง
การก่อสรา้งตกแตง่คหูา ผูแ้สดงงานสามารถเลือกใชค้หูามาตรฐาน หรือจะดาํเนินการก่อสรา้งคหูาแสดงสินคา้

โดยใชผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งท่ีจดัหามาเองก็ได ้ทัง้นี ้ผูแ้สดงงานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบในการก่อสรา้งตกแตง่คหูาดงันี ้
 สาํหรบัผูร้ว่มแสดงท่ีเช่าพืน้ท่ีแบบคหูามาตรฐาน กรุณากรอก แบบฟอร์ม และทางผูจ้ดังานขอความร่วมมือในการปฏิบัติ

ตามระเบียบขอ้บงัคบัของการใชค้หูาสาํเรจ็รูปดงันี ้ 
1.  ไม่อนุญาตใหม้ีการต่อเติมหรือก่อสรา้งคหูาท่ีมีความสงูเกินกวา่ 5 เมตร ของอาคาร EH 101-102 คหูามาตรฐานมีความ

สงู = 2.5 เมตร *(กรณีพืน้ท่ีเปล่า ท่ีจะตกแตง่คหูาเอง กรุณาสง่แบบมาใหท้างผูจ้ดังานพิจารณารูปแบบโครงสรา้งทัง้ขนาดบูธและ
ความสงูก่อนวนัจดังาน กรุณากรอก แบบฟอร์ม ) และมิใหส้่วนหนึ่งสว่นใดของโครงสรา้งหรือส่วนตกแตง่ตา่งๆ รวมทัง้ไฟตกแต่ง
ย่ืนออกนอกบริเวณพืน้ท่ีท่ีทาํสญัญาจะตอ้งใหอ้ยู่ภายในคหูาของตนเองเท่านัน้ 

2. ไม่อนุญาตใหม้ีการทาสีทับลงบนผนังของคูหามาตรฐาน  หากท่านตอ้งการติดสติ๊กเกอรห์รือวสัดุอื่นใดบนผนังกรุณา
ติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงสรา้งมาตรฐานสาํเร็จรูปอย่างเป็นทางการของงาน (บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 
จาํกดั) เพ่ือการดาํเนินการ  

3. ไม่อนุญาตใหม้ีการตอก ขึง แขวน หรือ ตรงึส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสรา้งมาตรฐานหรือสิ่งก่อสรา้งกบัโครงสรา้งสว่นใด
สว่นหนึ่งของอาคารแสดงสินคา้ 

4. ไมอ่นญุาตใหม้ีการขงึหรือแขวนสิ่งใดๆ จากเพดานหรือพืน้หรือแมแ้ตส่ว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารแสดงสินคา้
5. การติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง หรือ ปลั๊กไฟภายในโครงสรา้งมาตรฐานสาํเร็จรูปทัง้หมด จะตอ้งสั่งจากผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้า

อย่างเป็นทางการเท่านัน้ 
6. จะตอ้งแจง้การขอใชบ้ริการกระแสไฟในคหูา โดยสั่งกระแสไฟไดท่ี้ บริษัท เอ็น ซี ซี อิมเมจ จาํกดั ซึ่งเป็นผูร้บัเหมาติดตัง้

ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ 
7. กฎขอ้บงัคบัสาํหรบัผูแ้สดงสินคา้ หา้ม! กระทาํการใด ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผนงัคหูา

7.1 หา้มตอ่เติมเปลี่ยนแปลงหรือโยกยา้ยโครงสรา้งของคหูามาตรฐานโดยเดด็ขาดหากมีความ
จาํเป็นตอ้งเปลี่ยนรูปแบบของคหูา กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตัิการของบริษัทฯ เพ่ือดาํเนินการ 

7.2 หา้มทาสี, พ่นสี, ขีดหรือเขียนลงบนผนงั, หา้มฉีดสเปรยก์าว, ติดกาว, หรือ ซิลิโคนบนแผ่นผนงั          
 7.3 หา้มเจาะ, ตอกตะป,ู ยิง MAX, ขีดข่วน หรือทาํใหเ้กิดความเสียหายกบัแผ่นผนงั หรือสว่นใดสว่น      

หนึ่งของโครงสรา้งคหูาเป็นอนัขาดหากตอ้งการติดหรือยดึสิ่งใดกบัตวัผนงักรุณาปรกึษาเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตัิการก่อน 
8. ป้ายช่ือบริษัท เป็นป้ายช่ือขนาด สูง 30 ซม.และหนา้กวา้ง 3 ม. (ตวัอกัษรบนป้ายช่ือสูง 10 ซม.) อยู่ดา้นหนา้ของคหูา

โดยยดึติดกบัขอบอะลมูิเนียม โดยจะระบช่ืุอบริษัท และหมายเลขของคหูาแสดงสินคา้ 



 

 9. ไฟฟ้าและเฟอร์นิ เจอร์ มีปลั๊กไฟ  3 พิน  ขนาด  5 แอมป์  (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง ) หลอดฟลูออเรสเซนส ์                      
2 หลอด, เกา้อีเ้หลก็ดาํ 2 ตวั, โต๊ะประชาสมัพนัธ ์1 ตวั และถงัขยะ 1 ใบ  
 10 ในกรณีผูแ้สดงงาน คูหามาตรฐาน ไม่ตอ้งการผนัง, โครงสรา้งป้ายช่ือ, ไฟฟ้า และเฟอรนิ์เจอร ์(โต๊ะ,เกา้อี,้ ถังขยะ) 
ภายในคหูามาตรฐานกรุณาแจง้ ลงในแบบฟอรม์  มายงัผูจ้ดังานหรือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จาํกดั เพ่ือดาํเนินตามความตอ้งการ
ของท่าน (ในกรณีท่ีไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือแจง้วนัก่อสรา้ง ท่านอาจไมไ่ดร้บัความสะดวก) 

หมำยเหตุ หากผูแ้สดงงานท่านใด มิไดป้ฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนขอ้ปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัท เอน็.ซี.ซ.ีอิมเมจ จาํกดั ซึง่เป็น 
ผูร้บัผิดชอบในการก่อสรา้งคหูามาตรฐาน จะตอ้งคิดคา่เสียหายแก่ผูแ้สดงสินคา้เป็นมลูคา่ผนงัคหูาแผ่นละ 3,000 บำท  

 
คูหำพเิศษเฉพำะโซนอำหำร  

- โครงโปรง่    - ป้ายช่ือบริษัท (ขนาดสงู 30 ซม. )          - เกา้อี ้1 ตวั 
- โต๊ะ 1 ตวั   - ฟลอูอเรสเซนต ์40 วตัต ์1 ดวง         - ถงัขยะ 1 ใบ 

- ปลั๊กไฟ 1 จดุ (5 แอมป์ ) **หำ้มใช้กับดวงไฟแสงสว่ำง 
 

กำรก่อสร้ำงและตกแต่งพืน้ทีเ่ปล่ำ  
ผูร้่วมแสดงงานท่ีจองเป็นพืน้ท่ีเปลา่ (ไม่รวมอุปกรณไ์ฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ พรมและเฟอรนิ์เจอรใ์ดๆ ทัง้สิน้) การตกแตง่คหูา
ไมว่า่จะจา้งผูร้บัเหมาในการตกแตง่คหูาหรือไม่ กรุณากรอก แบบฟอร์ม  พรอ้มสง่แบบแปลนการก่อสรา้ง  
  -  ความสงูของสิ่งก่อสรา้งไดไ้ม่เกิน 5 เมตร ในกรณีท่ีบูธของท่านสงูเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร ตอ้งเป็นโครงสรา้งโปร่ง 
หรือ ไดร้บัการอนุมตัิจากผูจ้ดังาน  และ ฝ่ายสถานท่ี ตามความเหมาะสมและความปลอดภยั ทัง้นีพ้รอ้มระบุตาํแหน่งติดตัง้ไฟมา
ใหผู้จ้ดังานอนมุตัิ ภายในวนัท่ี 15 พฤศจกิำยน 2564 โดยผูแ้สดงงานสามารถสรา้งคหูาไดด้งันี ้
 1. ผูจ้ดังานจะทาํเครื่องหมายแสดงขอบเขตพืน้ท่ี ก่อสรา้งคหูาของท่านตามขนาดพืน้ท่ีท่ีจองไว ้ 

2. เน่ืองจากคหูาของท่านเป็นพืน้ท่ีเปลา่จงึไมม่ีกระแสไฟรวมถงึไฟแสงสวา่งหากท่านตอ้งการติดตัง้ระบบไฟฟ้า 
ภายในคูหาของท่าน สาํหรบัไฟฟ้าในวนัก่อสรา้ง-รือ้ถอน ใช ้แบบฟอร์ม  ส่วนกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ในวนัแสดงงาน กรุณา
กรอก แบบฟอร์ม  เพ่ือเช่าอปุกรณไ์ฟฟ้า กบับริษัท เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จาํกดั  
  3. ในการจดัแสดงสินคา้ตอ้งติดป้ายแสดงช่ือบริษัทและหมายเลขคหูาอย่างชดัเจน 
  4. ในกรณีท่ีเป็นพืน้ท่ีเปลา่ติดกนักบัคหูาอื่น ผูแ้สดงงานจะตอ้งทาํผนงัขึน้กัน้คหูาของท่านเอง หา้มมิใหใ้ช ้
ประโยชนจ์ากผนังของคูหามาตรฐานของผูแ้สดงงานท่านอื่นเด็ดขาด และหากผนังของผูแ้สดงงานสูงกว่าผนังอีกดา้นของคูหา
ขา้งเคียงท่านจะตอ้งปิดดา้นหลงัสว่นท่ีสงูกวา่ใหเ้รียบรอ้ย 

5. กรณีใชเ้ทปกาว 2 หนา้ อาคารเป็นพืน้พรมควรมีการป้องกนัและเลือกใชเ้ทปท่ีไมท่าํความเสียหายตอ่พรมอาคาร  
ผูแ้สดงงานตอ้งประสานงานกับผูร้บัเหมาตกแต่ง ถึงขอ้ปฏิบัติในคู่มือ หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่ออาคาร ผูแ้สดงงานตอ้ง
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อหำ้มในกำรเข้ำก่อสร้ำงพืน้ทีเ่ปล่ำ 

กฎและระเบียบขอ้บังคับทั่วไปของผูอ้อกงานและผู้รบัเหมา ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค จัดตั้งขึน้โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหป้ฏิบตัิงานในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและเป็นระเบียบในการทาํงานของทุกท่าน ผูจ้ดังานขอความร่วมมือผู้
แสดงงานและผูก้่อสรา้งคหูาทกุท่านในการปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั  

1. ผูร้ว่มแสดงสินคา้จะตอ้งแจง้ช่ือของบริษัทผูร้บัเหมาใหก้บัผูจ้ดังานทราบรวมทัง้จะตอ้งย่ืนแบบคหูาหรือสว่นตกแตง่พิเศษ
แก่ไบเทค 1 เดือนก่อนวนัเขา้ก่อสรา้ง 

2. หา้มเก็บลงัไม ้วสัดุหีบห่อ กล่องไม ้กล่องกระดาษแข็งและวสัดท่ีุติดไฟง่ายไวใ้นโถงนิทรรศการ หอ้งจัดประชุม บริเวณ
ทางหนีไฟและบริเวณพืน้ท่ีสว่นกลาง 

3. ระหว่างการก่อสรา้งและการจดัแสดง หา้มวางวสัดอุุปกรณใ์ดๆ กีดขวางประตูหนีไฟ ประตูเขา -ออก แผงควบคุมไฟฟ้า
หอ้งควบคมุระบบปรบัอากาศ หอ้งเก็บอปุกรณด์บัเพลิงและตูส้ญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้

4. หา้มนาํถงัก๊าซหงุตม้ ทัง้ท่ีบรรจแุละไมบ่รรจกุ๊าซมาเก็บไวใ้นไบเทค
5. หา้มรบัประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลร์วมทัง้สบูบหุรี่ในบริเวณอาคาร ผูร้บัเหมาและผูก้่อสรา้งคหูา

จะตอ้งรบัประทานอาหารและสบูบหุรี่ในบริเวณท่ีไบเทคกาํหนดไวใ้หเ้ท่านัน้ 
6. หา้มแขวนป้ายหรืออปุกรณต์กแต่งใดๆ กบัอาคาร ฝา้เพดาน หรือผนงัของไบเทค รวมทัง้หา้มการนาํสว่นตกแตง่ ประเภท

ลกูโป่งหรือบอลลนูมาจดัแสดงโดยไมร่บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากไบเทค 
7. เทปกำวที่ใช้ติดพืน้เพ่ือการตกแต่งหรือปูพรมจะตอ้งเป็นเทปติดพรมชนิดหนา เช่น เทป SHIRAFUJI เท่านัน้ หา้มใช้

เทปชนิดบาง การทากาวบนพืน้ รวมทัง้หา้มใชเ้ทปโฟม กระดาษกาวหนา้เดียวและ 2 หนา้ หรือเทปกาวประเภทอื่นโดยเดด็ขาดและ
ในกรณีก่อสรา้งท่ีชัน้ 2 หา้มใชเ้ทปทกุประเภทติดบนพรม หากมีความจาํเป็นจะตอ้ง ปพูรมควรวางแผ่นไมอ้ดัก่อนและปพูรมทบัอีก
ครัง้หากฝ่าฝืน ผูแ้สดงสินคา้หรือผูร้บัเหมาจะตอ้งรบัผิดชอบในการ ทาํความสะอาดหรือชาํระคา่บริการทาํความสะอาด 

8. หา้มติดวสัดใุดๆ บนเสาปนูและบริเวณท่ีทาสีในอาคารไบเทค
9. หา้มแขวน ก่อสรา้ง หรือวางสิ่งของชิด ติด พิง หรือใกลผ้นงัเลื่อนและกาํแพงในรศัมี 60 ซม. (24 นิว้)
10. ระหว่างการก่อสรา้ง หา้มพ่นสีหรือทาสีท่ีมีส่วนผสมของทินเนอรห์รือสารไวไฟอื่นๆ ภายในอาคารโดยเด็ดขาด รวมทัง้

หา้มการพ่นหรือทาสีทกุประเภทบริเวณโถงตอ้นรบั 
11. หา้มใชอุ้ปกรณ์ประเภทเลื่อยวงเดือน หรือเลื่อยไฟฟ้าสาํหรบัการก่อสรา้งภายในอาคารโดยเด็ดขาด และในกรณีท่ี

ก่อสรา้งบนพืน้พรมจะตอ้งมีอปุกรณร์องรบัเศษวสัดท่ีุเกิดจากการก่อสรา้ง 
12. เครื่องยนตท่ี์ใชน้ ํา้มันดีเซลท่ีไดร้บัอนุญาตใหน้าํเขา้มาใชง้านไดใ้นไดใ้นหอ้งนิทรรศการจะตอ้งติดตัง้ท่อระบายควนั

ซึง่ไบเทคไดจ้ดัเตรียมไวบ้ริการในราคาชดุละ 500 บาท 



13. หากนาํยานพาหนะมาจัดแสดง และบรรจุนํา้มันเชือ้เพลิงเกิน 1 ใน 8 ของปริมาณถังเชือ้เพลิง จะตอ้งติดตัง้ฝาเพ่ือ
ป้องกนัการรั่วไหลและปิดผนึกถงันํา้มนัอย่างแน่นหนา รวมทัง้ตอ้งถอดสายแบตเตอรี่ออกทุกสายและพนัดว้ยเทปกาวเพ่ือป้องกนั
การเกิดประกายไฟ 

14. ในกรณีท่ีจะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ลมดันท่ีมีแรงเกิน ½ แรงหรือแรงดันเกินกว่า 7 บารเ์พ่ือการจัดแสดง ผูร้ ับเหมาหรือ
เจา้ของคหูาจะตอ้งนาํอปุกรณไ์ปวางไวท่ี้ชัน้ B2 โดยชาํระคา่วางอปุกรณเ์ป็นอตัราตอ่วนั โดยเริ่มนบัจากวนัแรกที่ติดตัง้ 

15. ไบเทคไมอ่นญุาตใหใ้ชป้ลั๊กไฟริมผนงัเพ่ือการก่อสรา้งและรือ้ถอน ทัง้นีผู้ร้บัเหมาจะตอ้งสั่งกระแสไฟจากผูจ้ดังาน

16. ในกรณีการทาํงานเก่ียวกบัไฟฟ้า
16.1 ผูร้บัเหมาหรือผูก้่อสรา้งคหูาตอ้งตรวจเช็คอปุกรณไ์ฟฟ้าใหอ้ยู่ในสภาพปกติ และใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั
16.2 อปุกรณไ์ฟฟ้าทกุเครื่องจะตอ้งจดัใหม้ีการป้องกนักระแสไฟฟ้ารั่ว หรือใหม้ีการตอ่สายดิน

17. ในกรณีการทาํงานในท่ีสงู ผูร้บัเหมาหรือผูก้่อสรา้งคหูาตอ้งจดัใหม้ีอปุกรณป์้องกนัการพลดัหลน่จากท่ีสงู
18. หา้มลา้งภาชนะและอปุกรณเ์ครื่องมือ เครื่องใชใ้นการก่อสรา้งเตรียมงานในหอ้งนํา้และอา่งลา้งหนา้ของไบเทค
19. ผูร้บัเหมาหรือผูก้่อสรา้งคูหาจะตอ้งรบัผิดชอบในการจดัเก็บเศษวสัดุจากการก่อสรา้งทุกประเภท ทัง้ในบริเวณอาคาร

จดัแสดงและบริเวณทางเดินใตห้ลงัคา หากไมป่ฏิบตัิตามทางไบเทคจะตอ้งคิดคา่จดัเก็บและทาํความสะอาด 
20. หากผูร้บัเหมาหรือผูแ้สดงสินคา้มีความจาํเป็นตอ้งทาํงานเลยเวลาท่ีไดร้ะบุในสญัญา จะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบริการลกูคา้

ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 2 ช.ม. ก่อนเวลาปิดทาํการ 
21. ผูร้บัเหมาและผูก้่อสรา้งคหูาจะตอ้งตรวจสอบและปิดอุปกรณไ์ฟฟ้า นํา้ และลมดนัทกุชนิดท่ีเขา้มาใชก้่อนออกจากพืน้ท่ี

จดังานทกุวนั 
22. ไบเทคไม่อนุญาตใหผู้ใ้ดนอน หรือจอดรถคา้งคืนในบริเวณศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมิไดร้บัอนุญาต

เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
23. ห้ามทิง้สารอันตรายและสารพิษ เช่น สารเคมี นํา้มันหล่อลื่น กรด และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลงในรางระบายนํ้า

มาตรฐาน ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งแจง้ให้ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทคทราบถึงประเภทของสาร เพ่ือการเตรียมการในการ
กาํจดัอย่างเหมาะสม 

24. กรณีงานนิทรรศการ ผูแ้สดงสินคา้ หรือผูร้บัเหมาจะตอ้งรือ้ถอนคหูาใหเ้สร็จสิน้ภายในวนั และเวลาท่ีผูจ้ดังานกาํหนด
มิฉะนัน้ไบเทค จะคิดคา่บริการฝากสินคา้และ/หรือคา่บริการรือ้ถอนคหูา 

25. กรณีงานประชุม หรือการจดัแสดงพิเศษ ผูจ้ดังานจะสามารถก่อสรา้ง และรือ้ถอนไดต้ามวนั และเวลาท่ีระบุในสญัญา
จากฝ่ายขาย หากเกินกวา่เวลาท่ีระบผุูจ้ดังานจะถกูดาํเนินการปรบัคา่ลว่งเวลา 



26. การก่อสรา้งฉากเวที หา้มตอกยึดอุปกรณ์ เช่น ตะปูผนังพืน้ผิวอาคารเวที และ ไม่อนุญาตให้วางนั่งรา้นบนเวทีโดย
เด็ดขาด หากจาํเป็นตอ้งวางฉากเวทีท่ีมีนั่งรา้น ขอใหผู้ร้บัเหมานาํชิน้เวทีมาเพ่ิมเติมเสริมต่อเอง กรณีท่ีมีอปุกรณ์หรือสิ่งก่อสรา้ง
อื่นๆ ท่ีตอ้งวางบนเวที ขอใหส้ง่รายละเอียดของอปุกรณแ์ละสิ่งของมาใหไ้บเทคพิจารณาก่อน  

27. ค่าเฉลี่ยแสงสว่างภายในหอ้งนิทรรศการ คือ 200 ลกัซ ์ดงันัน้หากตอ้งการความสว่างมากกว่านี ้ผูจ้ดัแสดงจะตอ้งติด
อปุกรณส์อ่งสวา่งเพ่ิมเติมภายในคหูาจดัแสดง 

28. กรณีการนาํสินคา้หรืออปุกรณ์ขึน้ชัน้ 2 โดยใชล้ิฟทข์นส่งสินคา้ ผูร้บัเหมาหรือผูจ้ดัแสดงสินคา้จะไดร้บัอนุญาตใหใ้ช้
ลิฟทห์มายเลข 2 เท่านัน้ 

29. หา้มขนสินคา้เขา้-ออกในระหวา่งแสดงงาน จะอนญุาตใหข้นยา้ยสินคา้ ในเวลาท่ีกาํหนดเท่านัน้
หมำยเหตุ  ทกุคหูาท่ีมีการออกแบบก่อสรา้งพิเศษ จะตอ้งเตรียมผา้ใบ เพ่ือปรูองพืน้ทั่วบริเวณของการก่อสรา้งหากมี

ความเสียหายเกิดขึน้กบัโครงสรา้งคหูาแสดงและหรือสถานท่ีจดัแสดงหรือพืน้ของอาคารแสดงผูแ้สดงงานจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ
ตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 

กำรส่ังจองรำยกำรอุปกรณไ์ฟฟ้ำ 

1. คหูามาตรฐานขนาด 3x3 ม. และ 3x2 ม. แตล่ะคหูาจะประกอบดว้ย
- ชดุฟลอูอเรสเซนท ์36 วตัต ์  จาํนวน 2 ดวง

- ชดุปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ จาํนวน 1 จดุ (หำ้มใช้กับดวงไฟแสงสว่ำง)
ซึ่งรายการดงักล่าวผูจ้ดังานไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้รียบรอ้ยแลว้ นอกเหนือจากนีผู้แ้สดงงานจะตอ้งสั่งในแบบฟอรม์จองรายการไฟฟ้า 
(รายการไฟฟ้าสาํหรบัคหูามาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามท่ีบจก.เอน็ ซี.ซี.อิมเมจ เสนอราคากบัผูจ้ดังาน) 

2. ตาํแหน่งในการติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าในคหูามาตรฐานในคหูามาตรฐานจะถกูกาํหนดตาํแหน่งท่ีติดตัง้ไว้
เรียบรอ้ยแลว้ผูแ้สดงงานไม่สามารถเปลี่ยนตาํแหน่งหรือเปลี่ยนรายการท่ีติดตัง้ไฟฟ้าในคหูามาตรฐานไดใ้นกรณีท่ีผูแ้สดง งานไม่
ตอ้งการรายการอปุกรณไ์ฟฟ้าในคหูามาตรฐานท่ีทางผูจ้ดัเตรียมไวใ้หท้างผูจ้ดัถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในสิ่งท่ีพงึจะได ้

3. แบบฟอรม์สั่งจองรายการอปุกรณไ์ฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 รายการ คือ
รำยกำรที ่1   สาํหรบัผูแ้สดงงานท่ีมีความประสงคส์ั่งจองระบบแสงสวา่ง
รำยกำรที ่2   สาํหรบัผูแ้สดงงานท่ีมีความประสงคส์ั่งจองกระแสไฟฟ้าเพ่ือนาํมาใชก้บัสินคา้ท่ีนาํมา

แสดงเท่านัน้ หำ้มน ำไปใช้กับระบบแสงสว่ำง 
รำยกำรที ่3   สาํหรบัผูแ้สดงงานท่ีมีตามประสงคท่ี์จะนาํดวงไฟมาติดตัง้เอง   

ไฟฟ้ำทีใ่ช้ในระหว่ำงงำน 

ผูจ้ดังานไดม้อบหมายใหผู้ร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเป็นผูด้แูลไฟฟ้าแสงสวา่งในอาคารแสดงสินคา้ 
1. มาตรฐานของไฟฟ้าท่ีใชใ้นงานแสดงสินคา้

1.1  - ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮิรต์ส แรงดนัไฟฟ้าขึน้ลงระหว่าง +10% สาํหรบัสินคา้ท่ี ความไวตอ่การขึน้ลงของ
แรงดนัไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภยัตอ่สินคา้ท่านควรจะจดัหาอปุกรณค์วบคมุแรงดนัมาตอ่ดว้ย 

- ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท ์1 เฟส 50 เฮิรต์ส แรงดนัไฟฟ้าขึน้ลงระหวา่ง +10% สาํหรบัสินคา้ท่ีความไวตอ่การขึน้ลงของ
แรงดนัไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภยัตอ่สินคา้ท่านควรจะจดัหาอปุกรณค์วบคมุแรงดนัมาตอ่ดว้ย 

 1.2 หากท่านมีความประสงคท่ี์จะสั่งจองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท ์1 เฟส 50 เฮิรต์ส หรือ 220 โวลท ์3 
เฟส 50 เฮิรต์ส ซึง่จะสามารถจดัการใหไ้ดเ้ป็นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอรม์การสั่งจองรายการอปุกรณไ์ฟฟ้า 

 1.3 วงจรไฟฟ้าไดแ้บ่งออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งและวงจรไฟฟ้ากาํลงั 



2. มอเตอรไ์ฟฟ้าตอ้งมีอปุกรณป์้องกนัการกระชากของกระแสไฟฟ้าอตัโนมตัิและตอ้งมีระบบสตารท์เตอรด์งันี ้
2.1 มอเตอรข์นาดไมเ่กิน 5 แรงมา้ สตารท์ไดโ้ดยตรง

 2.2 มอเตอรข์นาดไมเ่กิน 25 แรงมา้ สตารท์ระบบ สตาร-์เดลตา้  
 2.3 มอเตอรข์นาดตัง้แต ่25 แรงมา้ สตารท์ระบบออโตทรานสฟอรเ์มอร ์

3. กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายไปยงัแตล่ะคหูาจะเปิดและปิด ก่อนและหลงัจากงานแสดง 30 นาที
4. สาํหรบัผูแ้สดงงานท่ีตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าสาํหรบัอปุกรณท่ี์ตอ้งนาํมาแสดงตลอด 24 ชั่วโมงจะตอ้ง

กรอกแบบฟอรม์มาพรอ้มกบัการสั่งไฟฟ้าก่อนถงึเวลาท่ีกาํหนดไว ้
5. หลอดไฟฟ้าฟลอูอเรสเซนส ์2 หลอด และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ซึง่รวมอยู่ในคหูาสาํเรจ็รูปติดตัง้ใหพ้รอ้มกบักระแสไฟฟ้าแลว้
6. ราคาค่ากระแสไฟฟ้าและค่าติดตั้งสายเมนไดร้วมไวเ้รียบรอ้ยในรายการท่ี 5.1, 5.2 และ 5.3 (ในแบบฟอรม์การสั่งจอง

อปุกรณไ์ฟฟ้า) 
7 หากท่านติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าเอง การติดตัง้ไฟฟ้าทั้งหมดจะตอ้งติดตัง้ใหต้รงกับท่ีแจง้และสั่ง ไวใ้นแบบฟอรม์การสั่งจอง

กระแสไฟฟ้า 

กำรตดิตัง้ไฟในบริเวณงำน 

1. ผูจ้ดังานจะจดัใหม้ีแสงสวา่งภายในอาคารแสดง สาํหรบัแสงสวา่งภายในคหูาแสดงหรือ กระแสไฟฟ้าสาํหรบั
การเดินเครื่องสาธิตใหผู้แ้สดงงานติดตอ่กบัผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของงานเพ่ือสั่งการติดตั้งกระแสไฟฟ้าหรือแสง
สวา่งเพ่ิมเติมภายในคหูา โดยใหผู้แ้สดงงานกรอกแบบฟอรม์สาํหรบัความตอ้งการของตน ในคู่มือผู้แสดงงานแลว้ส่งใหผู้ร้บัเหมา
ติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการภายในเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์เพ่ือความปลอดภยัตลอดเวลางานแสดงโดยหา้มมิใหผู้แ้สดง
งานดาํเนินการต่อหรือเช่ือมกระแสไฟจากตูก้ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด  ผูจ้ดังานสงวนสิทธ์ิท่ีจะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้า
หรือถอดสายไฟที่ทาํการตอ่เช่ือมกระแสไฟฟ้าท่ีไมถ่กูตอ้ง 

2. การติดตัง้ไฟฟ้าท่ีงานแสดงสินคา้ทัง้หมด จะสามารถทาํไดโ้ดยผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียว หรือผูท่ี้
ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทาํงานไดเ้ท่านัน้ 

3. ผูแ้สดงงานท่ีมีผูร้บัเหมาทาํการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคูหาของท่านเอง จะตอ้งส่งรายช่ือเจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีจะเขา้มา
ทาํงานก่อนวนัทาํการจงึจะสามารถเขา้ไปทาํงานได ้

4. ผูร้บัเหมาท่ีท่านแตง่ตัง้ใหท้าํการติดตัง้ไฟฟ้าในคหูาของท่านเอง จะตอ้งสง่รายละเอียดเก่ียวกบัการติดตัง้
(แผนผังไฟฟ้า) ใหก้ับผูจ้ัดงานทราบล่วงหนา้ภายในกาํหนดเวลาในแบบฟอรม์การสั่งจอง ซึ่งจะตอ้งส่งรายละเอียดดา้นล่างนี ้ 
มิฉะนัน้จะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ไปทาํงานในอาคาร 

4.1 รายละเอียดทางดา้นเทคนิคและจาํนวนหรือวตัตท่ี์ใช ้
4.2 จาํนวนจดุทัง้หมดท่ีจะทาํการติดตัง้กระแสไฟฟ้า 
4.3 แบบแปลนในการติดตัง้ 
4.4 ช่ือของบริษัทท่ีจะเขา้มาทาํการติดตัง้ 
4.5 ช่ือและหมายเลขบตัรประจาํตวัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของช่างท่ีจะเขา้ไปทาํการติดตัง้ 
4.6 กรอกแบบฟอรม์รายการสั่งจองใหส้มบรูณ ์

5. ผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าท่ีจะเขา้ทาํการติดตัง้สามารถท่ีจะรบับตัรผ่านเพ่ือเขา้ทาํงานในอาคารไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ
ของผูจ้ดังาน ณ สาํนักงานผูจ้ดังานในบริเวณอาคารแสดงนัน้ โดยเจา้หนา้ท่ีจะขอหลกัฐานเพ่ือยืนยันและแลกบตัรจึงจะสามารถ
ผ่านเขา้ไปปฏิบตัิงานใหค้หูาของท่านได ้

6. ผูร้บัเหมาของท่านจะตอ้งจดัเตรียมจดุตอ่ภายในท่ีไดม้าตรฐานไวส้าํหรบัใหเ้จา้หนา้ท่ีของผูร้บัเหมาอย่างเป็น



ทางการไปตรวจสอบและเพ่ือติดตัง้ควบคมุเพ่ือปลอ่ยกระแสไฟ 
7. ปลั๊กไฟทกุจดุจะตอ้งมีการสั่งจากแบบฟอรม์การสั่งจองเท่านัน้มิฉะนัน้จะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหม้ีการติดตัง้
8. ผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการจะดาํเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัผูแ้สดงงานท่ีสั่งจองโดยตรงกบัผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการ

เป็นลาํดบัแรก 
9. การตอ่ไฟฟ้าหรือการตอ่พ่วงท่ีผิดระเบียบของความปลอดภยัรวมทัง้การตอ่ปลั๊กพ่วง โดยใชป้ลั๊กสามทางซึง่

เป็นเหตใุหเ้กิดอนัตรายไดท้างผูจ้ดัอนญุาตใหเ้จา้หนา้ท่ีรบัผิดขอบตดัออกโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ได  ้
10. ผูจ้ดัไม่อนุญาตใหต้ิดตัง้ไฟแฟลชเพ่ือตกแต่งคูหานอกจากไฟนัน้ไดต้ิดมาพรอ้มกบัอปุกรณท่ี์นาํเขา้มาแสดงเท่านัน้รวมถึง

การติดตัง้ไฟกระพริบจะตอ้งแจง้ขนาด และจงัหวะในการกระพริบและตอ้งไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังานก่อนจงึจะติดตัง้ได ้
11. ผูแ้สดงงานท่ีสั่งจองพืน้ท่ีเปลา่เพ่ือตกแตง่เป็นคหูาพิเศษ จะตอ้งสง่รายการสั่งจองพรอ้มทัง้แบบแปลน

การติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนเวลาท่ีกาํหนดไว ้
12. ในการสั่งจองอปุกรณไ์ฟฟ้าเพ่ิมเติม กรุณาอา่นรายละเอียดใหช้ดัเจนแลว้กรอกรายละเอียดลงใน

แบบฟอรม์การสั่งจองพรอ้มทัง้ระบตุาํแหน่งท่ีจะติดตัง้ไฟฟ้าดว้ย  
13. สาํหรบัการสั่งจองท่ีผูแ้สดงงานหรือผูร้บัเหมาไดส้ั่งจองหลงักาํหนดเวลาจะตอ้งถือปฏิบตัิดว้ย

13.1 จะตอ้งแจง้ยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถงึจาํนวนไฟท่ีจะติดตัง้เท่าท่ีจะสรุปไดก้่อน
13.2 ท่านจะเสียคา่ใชจ้่ายเพ่ิม 10% หากสง่ใบสั่งจองหลงักาํหนดและ 30% ในกรณีสั่งในพืน้ท่ีแสดงงาน
13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟ้า ผูแ้สดงงานจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาในใบสั่งจอง

14. ผูร้บัเหมาหรือผูแ้สดงงานท่ีไดร้บัอนญุาตสามารถติดตัง้ไฟฟ้าในคหูาของท่านเองไดน้ัน้จะตอ้งสั่งจอง
กระแสไฟฟ้าในแบบฟอรม์การสั่งจอง ซึง่แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสงูสดุท่ีใชใ้นงาน 
14.2 สาํหรบัผูแ้สดงงานท่ีมีความประสงคส์ั่งจองตามจาํนวนติดตัง้แต่ละดวงของหลอดไฟ ซึ่งขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์ไม่

อนญุาตใหผู้ร้บัเหมาหรือผูแ้สดงสินคา้ทาํการสั่งจองในรายการที่ 2 เพ่ือมาตอ่ใชก้บัแสงสวา่งในคหูาของท่าน 
15. ผูแ้สดงงานหรือผูร้บัเหมารายใดไดก้ระทาํการตอ่สายไฟหรือติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าใดๆท่ีจะมีอตัรา เสี่ยงตอ่อบุตัิเหตหุรือมี

แนวโนม้วา่อาจเกิดอบุตัิเหตตุ่อผูเ้ขา้ชมงานหรือผูแ้สดงงานดว้ยกนัไดร้บัอนัตรายในนามผูจ้ดังานจะขอระงบัการจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว
จนกวา่จะดาํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ 

16. ผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการไม่อนุญาตให ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือดาํเนินการใดๆ ต่ออปุกรณไ์ฟฟ้าทุกชนิดของผูร้บัเหมา
อย่างเป็นทางการโดยเดด็ขาด 

 หมำยเหตุ  ชุดปลั๊กไฟจะไม่อนุญาตใหผู้แ้สดงงานนาํระบบไฟแสงสว่างมาเสียบปลั๊ก โดยไฟเด็ดขาด ถา้ผูแ้สดงงานนาํ
อปุกรณร์ะบบแสงสวา่งมาเสียบ จะถกูตดักระแสไฟฟ้าทนัที 

17. ตามท่ีบริษัทฯ  เป็นผูร้บัเหมาแต่งตัง้อย่างเป็นทางการสาํหรบัการบริการอปุกรณไ์ฟฟ้า, จ่ายกระแสไฟฟ้า และบูธสาํเรจ็รูป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในกรณีการใชเ้สียงดงัเกินพิกดัทาํใหผู้อ่ื้นไดร้บัความเดือดรอ้นหรือบริษัทฯ ไดร้บัแจง้
จากผูจ้ดังานใหด้าํเนินการตดัไฟดงักลา่ว หรือผูร้ว่มแสดงงานไมป่ฏิบตัิตามคู่มือสาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมงาน / กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ 
เก่ียวกบัการใชส้ถานท่ีในการจดังานอย่างเครง่ครดั โดยผูร้ว่มแสดงงานจะไมเ่รียกรอ้งคา่เสียงหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ผูร้ว่มแสดงงาน 
ไมว่า่จะเป็นคา่เสียหายโดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม 

 ระบบไฟฟ้ำโดยรวม 

 ผูจ้ดังานจะเปิดไฟแสงสวา่งภายในอาคารเฉพาะช่วงวนัแสดงงานเท่านัน้ กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้นศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุ 
ไบเทค คือ 220 โวลต ์และจะจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคหูา ก่อนและหลงัเวลาแสดงงานประมาณ 1 ชั่วโมง 



บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จาํกัด จะเป็นผูค้วบคุมดูแลระบบไฟฟ้าตลอดงาน กรณีท่ีผู้แสดงงานตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 
24 ช.ม. หรือตอ้งการอปุกรณไ์ฟฟ้าอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจะตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้่ายนัน้ๆเอง โดยกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม  

 เฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณต์กแต่ง 

ผูแ้สดงงานสามารถเช่าเฟอรนิ์เจอรแ์ละอปุกรณต์กแตง่อ่ืนๆ ไดจ้าก บริษัท เอน็.ซี.ซี.อิมเมจ จาํกดั โดยกรอกรายละเอียด 
ในแบบฟอร์ม   

กำรรักษำควำมปลอดภัย

1. ผูจ้ดังานจะเป็นผูจ้ดัหาบริการรกัษาความปลอดภยัในบริเวณอาคารแสดงสินคา้ โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัทาํ
หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัอยู่ทั่วบริเวณงานแสดง 

2. เม่ือสิน้สดุการแสดงงานในแต่ละวนั ควรมีผา้หรือแถบกระดาษกัน้ปิดคหูา (ซึง่ถา้เกิดมีการเสียหารหรือสญูหายของสิ่งของผู้
จดังานจะไมร่บัผิดชอบในกรณีใดๆ ทัง้สิน้) 

3. สาํหรับผู้แสดงงานจะตอ้งรับผิดชอบในสินคา้ท่ีนาํมาแสดงเองและขอแนะนาํใหผู้ ้แสดงงานทาํประกันสินคา้ของตนไว้
ระหวา่งเวลาแสดงงาน 

4. ไม่ควรปล่อยคหูาว่างโดยไม่มีเจา้หนา้ท่ีอยู่ในคหูา (ซึ่งถา้เกิดมีการสญูหายของสิ่งของผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบในกรณีใดๆ
ทัง้สิน้) 

5. ผูจ้ัดงานจะไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้ไม่มีรายช่ือตามใบสมัครหรือไม่ไดแ้จง้ไวก้ับผูจ้ัดงานเขา้ร่วมงานโดยเด็ดขาดเพ่ือป้องกัน
บริษัทผิดกฎหมายแอบแฝงเขา้มาในงาน 
    หมำยเหตุ  ระหวา่งการก่อสรา้งตกแตง่และรือ้ถอนคหูา และในวนัแสดงงาน ผูแ้สดงงานจะตอ้งระมดัระวงัและ 
รบัผิดชอบในทรพัยส์ินและอปุกรณท่ี์นาํมาแสดงในคหูาดว้ยตนเอง  

ระบบควำมเยน็ 

ผูจ้ดังานจะปิดแอรบ์ริเวณแสดงงานในวนัท่ีเขา้ตกแตง่คหูา โดยจะเปิดแอรใ์นวนัท่ี  25 - 28 พฤศจิกายน 2564   ซึง่เป็นวนัแสดง
งานเท่านัน้ 

กำรปฏบิัตงิำนล่วงเวลำ 

ในวนัก่อสรา้งคหูา ผูจ้ดังานจะอนุญาตใหท้าํการก่อสรา้งและตกแต่งคหูาได้ถึงเวลา 24.00 น.เท่านัน้ซึ่งถา้ผูแ้สดงงานรายใดมี
ความประสงคจ์ะทาํการก่อสรา้งเกินจากเวลาท่ีกาํหนด กรุณาแจง้ท่ีหอ้งผูจ้ดังานก่อนเวลา 18.00 น. ของแต่ละวนัพรอ้มชาํระค่า
ลว่งเวลาเพ่ิมตามอตัราของไบเทค บางนา  โดยคิดค่าลว่งเวลาเป็น ขนาดพืน้ท่ี/ชม./คหูา/ บริษัท และตอ้งจา้งเจา้หนา้ท่ีรกัษาความ
ปลอดภยัคอยด ู1 นาย  



 

 
ข้อปฏบิัตใินกำรแสดงสินค้ำ 

 
 

*** ผู้ร่วมแสดงงำนกรุณำสวมหน้ำกำกอนำมัย / หน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำที่อยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ติดตั้ง      
วันแสดงงำน ตลอดจนวันรือ้ถอน  

1. ผูแ้สดงงานจะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีประจาํในคูหาตลอดช่วงเวลาแสดงงาน อย่างไรก็ตามผูแ้สดงงานไม่กระทาํการใดๆ ให้
เดือดรอ้นหรือรบกวนผูเ้ขา้ชมงาน หรือผูแ้สดงงานรายอื่น ๆ  

2. หา้มโอนสิทธ์ิการเขา้แสดงงานใหผู้อ่ื้น และหา้มมิใหน้าํคหูาของท่านไปจดัแบ่งใหผู้อ่ื้น ท่ีมิไดส้มคัรเขา้ 

รว่มงานไวเ้ช่าช่วงเพ่ือ จดัแสดงสินคา้ หรือสบัคหูากนัเองโดยไม่ไดร้บัอนุญาต  และอาจจะมีผลต่อการพิจารณาการเขา้ร่วมงาน
ของท่านในครัง้ตอ่ไป 
 3. ผูแ้สดงงานจะตอ้งเปิดคูหา เพ่ือจัดแสดงสินคา้ตลอดเวลางานแสดงสินคา้และหา้มขนยา้ยสินคา้เขา้ -ออกคูหา แสดง
ระหวา่งเวลาแสดงงานเวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตพิเศษจากผูจ้ดังาน โดยแจง้ลว่งหนา้ไดท่ี้หอ้งผูจ้ดังาน 
 4. ผูแ้สดงงานจะตอ้งรบัผิดชอบตอ่การกระทาํของเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของท่าน 
 5. ผูแ้สดงงานตอ้งแสดงขอ้มลูหรือขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัคณุภาพสินคา้หรือบริการที่นาํมาจดัแสดงหรือ 
จาํหน่ายใหค้รบถว้นตามท่ีบญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิคุม้ครองผูบ้ริโภค 
   6. หำ้มจ ำหน่ำยสินค้ำทีล่ะเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภทภำยในงำน หรือ สถานท่ี หากฝ่าฝืนผูร้ว่มแสดงงานจะตอ้งรบัผิดชอบ
ตามกฎหมาย และหากผูจ้ดังานขอทาํการตรวจสอบผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งแสดงหลกัฐานสิทธ์ิในสนิคา้เหลา่นัน้แก่ผูจ้ดังาน หรือ
ผูต้รวจสอบของผูจ้ดังาน 
 7.  ในกรณีท่ีมีการรอ้งเรียนจากหน่วยงานหรือองคก์ารของรฐัและผูเ้ขา้ชมงานว่าทางบริษัทของท่านก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อผูเ้ขา้ชมงาน ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใชพื้น้ท่ีระหว่างแสดงโดยไม่คืนเงิน และพิจารณาการใหบ้ริษัทของท่าน
เขา้รว่มงานในครัง้ตอ่ไป 
 8. หา้มโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ชกัชวนทางดา้นธุรกิจใดๆ นอกคหูาแสดงงาน 
 9. ผูแ้สดงงานสามารถติดป้าย โปสเตอร ์สติกเกอร ์ไดเ้ฉพาะในคหูาของตวัเองเท่านัน้ 
 10. หา้มใชโ้ทรโข่งหรือเครื่องขยายเสียงขนาดเลก็ทกุประเภท 
 11. ในกรณี ท่ีเกิดเหตุอันคาดไม่ถึงหรือเหตุสุดวิสยัในวนัจัดงาน อาทิ เหตุการณ์ทางการเมือง คาํสั่งรฐับาล จลาจล หรือ
สงคราม อนัเป็นเหตใุหไ้มส่ามารถบริการตามสญัญาได ้ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีผูแ้สดงงานจ่ายใหก้บัผู้
จดังานและจะไมเ่รียกรอ้งหรือขอรบัการชดเชยใดๆจากผูจ้ดังาน 
 
กำรใช้เสียงภำยในงำน 
   
 ผูจ้ดังานไม่อนุญาตใหม้ีการใชเ้ครื่องขยายเสียงในระหวา่งการจดังาน ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัการรบกวนผูอ้ื่น  ยกเว้น เวทีกลาง 
ส ําหรับกิจกรรมการแสดงต่างๆ ท่ีได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน  การแจกรางวัล บูธท่ี เป็นสายการบินต่างๆ และอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น โทรทัศน ์วิดีโอ แต่จะตอ้งควบคมุระดบัเสียงใหไ้ม่เกิน 60 เดซิเบล หรือผูจ้ัดงานลงความเห็นว่าดงัมาก จะมี
การเตือน 1 ครัง้ จากนัน้ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิใหล้ดเสียงหรือหา้มการสาธิตนัน้ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนผูแ้สดงงานรายอ่ืนๆ หากยงั
ไมป่ฏิบติัตาม ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณพืน้ท่ีนัน้ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 
 
 
 



 

 
กำรประกำศข้อควำมภำยในงำน 
 

เน่ืองจากการประกาศขอ้ความของผูท่ี้มาติดต่อบริษัท / หา้งรา้นภายในงานมีมากเกินไปจนเป็นการรบกวนสมาธิในการเจรจา
การคา้ ฉะนัน้ ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใชป้ระกาศเฉพาะท่ีเป็นสาธารณะประโยชนเ์ท่านัน้ ของดประกาศขอ้ความเฉพาะบคุคล 

 
 กำรแจกเอกสำรในงำน 
 

 กิจกรรมต่างๆ ในการแสดงสินคา้ของผูแ้สดงงาน เช่น การโฆษณา การทาํสมัภาษณ์ การแจกเอกสารหรือแจกของท่ีระลึก 
จะตอ้งกระทาํภายในคหูาของผูแ้สดงงานเท่านัน้ และไม่อนุญาตใหแ้จกอาหารหรือเครื่ องดื่มทุกชนิด ยกเวน้ในโซนอาหาร  โดย
จะตอ้งไม่เป็นท่ีรบกวน กีดขวางทางเขา้ – ออก ทางเดินสาธารณะ หรือสรา้งความราํคาญใหแ้ก่คูหาแสดงงานขา้งเคียง ผูจ้ัด
แสดงงานไม่อนุญาตใหท้าํการเด็ดขาด ยกเว้นจะได้รับอนุญำตจำกผู้จัดงำน โดยจะมีใบแจง้เตือน 1 ครัง้ หากฝ่าฝืนอีกท่าน
จะตอ้งเสียคา่ปรบั 2,000 บาทตอ่คน และยดึเอกสารทัง้หมด 
 
 

 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 
 
1.  การขนถ่ายวสัด ุสินคา้ เครื่องมืออปุกรณใ์ดๆ ใหใ้ชเ้ฉพาะประตดูา้นหลงัของอาคารท่ีไดก้าํหนดไวใ้หเ้ท่านัน้หา้มใชป้ระตู

ทางดา้นหนา้ของอาคารเป็นอนัขาด 

2.  ไมอ่นญุาตใหใ้ชร้ถเข็น ลอ้เลื่อนหรืออปุกรณจ์กัรกลใดๆ ลากผ่านบริเวณพืน้ท่ีท่ีปผิูวพืน้ดว้ยหินแกรนิต,  
หินออ่นกระเบือ้งเคลือบ หรือวสัดอุื่นๆ ประเภทเดียวกนันีโ้ดยเดด็ขาด เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดังานก่อนเท่านัน้ ซึง่ผูไ้ดร้บั
อนญุาตจะตอ้งปแูผ่นวสัดรุองพืน้เช่น พลาสติก พรม ฯลฯ ตลอดเสน้ทางขนถ่ายสินคา้  
 
 กำรเกดิกำรเสียหำย 
   
 เน่ืองจากผูจ้ดังานและศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทคไดม้ีการตรวจสอบความเรียบรอ้ยของอาคารระหว่างวนัก่อสรา้ง
และหลงัจากการรือ้ถอนเรียบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ผูแ้สดงงานทกุท่านจะตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้กบัอาคารแสดง
สินคา้รวมถึงพรมท่ีเกิดจากตัวท่านเอง ผูแ้ทนของท่าน เจา้หน้าท่ีท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ หรือแต่ผู ้รบัเหมาของท่านท่ีไม่ใช่
ผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการ ทัง้นีไ้ม่วา่จะกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ สาํหรบัผุร้ว่มแสดงสินคา้ท่ีรว่มออกงานแบบคหูา
มาตรฐานจะตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสียหายอนัเกิดจากท่าน ผูแ้ทน หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของท่าน โดยหากเกิด
ความเสียหายดงักลา่วขึน้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งอย่างเป็นทางการของงานจะคิดคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากผูร้ว่มแสดงสินคา้โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*กำรรือ้ถอนโครงสร้ำงคูหำ

กำรน ำของหรือสินค้ำออกก่อนเวลำ 

กรณีผูแ้สดงงานตอ้งการนาํของหรือสินคา้ออกก่อนเวลารือ้ถอน ผู้แสดงงานติดต่อขอใบนาํของออกท่ีเคารเ์ตอรผ์ูจ้ัดงาน   
เพ่ือนาํไปแสดงตอ้งเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัประจาํจดุทางออก และไม่อนุญำตให้ใช้รถเข็นในกำรน ำสินค้ำ ออกก่อน
เวลำ 21.00 น.  

เหตุสุดวิสัย 

กรณีมีเหตสุดุวิสยันอกเหนือจากกฎระเบียบที่ระบไุวใ้นคูม่ือ การตดัสินใจของผูจ้ดังาน ถือเป็นอนัสิน้สดุ 

 

ในวนัรือ้ถอน ผูร้ว่มแสดงงานท่ีนาํอปุกรณต์กแตง่คหูารวมถงึสื่อประชาสมัพนัธ ์เช่น PP บอรด์, ป้ายไวนิล ทกุชนิด
ทางผูร้ว่มแสดงงานจะตอ้งเก็บออกจากพืน้ท่ีใหห้มดภายในเวลา 24.00 น. ของวันที ่28 พฤศจกิำยน 2564 

     กรณี ผูเ้ขา้แสดงงานไมน่าํสินคา้หรืออปุกรณต์กแตง่รวมถงึแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ท่ีตกแตง่คหูาออกตามเวลาท่ีกาํหนด  
จะมีคา่ใชจ้่าย 3,000 บำท และหากเกิดความเสียหายหรือสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ผูเ้ขา้แสดงงานตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ รวมทัง้คา่ใช่จ่ายในการรือ้ถอนลา่ชา้ ซึง่ผูจ้ดังานจะไมร่บัผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิน้ 



 

ก ำหนดเวลำส่งแบบฟอรม์กลับมำยังหน่วยงำนต่ำง 

รำยกำรแบบฟอร ์ ก ำหนดกำรส่ง
แบบฟอรม์กลับคืน 

ส่งคนืกลับมำที ่

แบบฟอรม์ปา้ยประชาสมัพนัธ ์ 12 พ.ย.64  
 
 

บรษัิท พี.เค. เอ็กซิบชิั่น      
แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

แบบฟอรม์ออรเ์ดอรโ์ครงสรา้งคหูามาตราฐาน 
รูปตวัอยา่งคหูามาตรฐาน 

12 พ.ย.64 

แบบฟอรม์ผูร้บัเหมาตกแตง่คหูาพิเศษ 
15 พ.ย.64 

แบบฟอรม์รายช่ือบรษัิทท่ีรว่มคหูา 
แบบฟอรม์สั่งจองไฟก่อสรา้งและ รือ้ถอน 

 

12 พ.ย. 64 
 
 

 

แบบฟอรม์ระบตุาํแหนง่ติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟา้ 

แบบฟอรม์สั่งจองอปุกรณไ์ฟฟา้  
รูปตวัอยา่งอปุกรณไ์ฟฟา้ 

แบบฟอรม์บรกิารเฟอรน์เิจอรแ์ละอปุกรณต์กแตง่คหูา 
รูปตวัอยา่งเฟอรน์ิเจอร ์
LCD TV และเครือ่งฉายตา่งๆ 
อปุกรณ ์WESAFE SHIELD สาํหรบัสถารการณ ์COVID-19  

แบบฟอรม์อปุกรณเ์บ็ดเตลด็ 
รูปตวัอยา่งอปุกรณเ์บ็ดเตลด็ 

แบบฟอรม์ PLANTS 

Please confirm & pay at 
least 7 day before 

move-in date. 

 
 

 
 

บรษัิท. ปรนิทร จาํกดั 
 

แบบฟอรม์ INTERNET SERVICE 
แบบฟอรม์ HALF CIRCUIT CONNECTION 
แบบฟอรม์ TELEPHONE & FAX 
แบบฟอรม์ CLEANING SERVICE  
แบบฟอรม์ SIGNAGE & DIGITAL PRINT SERVICE 1 

  
 

 

 

ข้อดี - หำกท่ำนสง่แบบฟอรม์ตำมวนัและเวลำที่ก ำหนด ข้อเสีย - หำกท่ำนไม่ส่งแบบฟอรม์ตำมวนัและเวลำที่ก ำหนด 

-  ประหยดัคา่ใชจ้่าย 
- ทา่นจะไดร้บัในสิง่ที่ทา่นตอ้งการตามแบบฟอรม์ที่ทา่นสง่มา 
- การเตรยีมตวัเขา้จดับธูทา่นจะสะดวกและรวดเรว็มากขึน้ 

- จะตอ้งเสยีเงินท่ีมากขึน้ 
- ทา่นจะพบความยุง่ยากในช่วงการก่อสรา้งและอาจไมไ่ดร้บัความสะดวก 
- เกิดการลา้ชา้ในการจดับธู เนื่องจากจะตอ้งรอควิในการติดตัง้ตามลาํดบั 

                    

                       

 

 

บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จาํกดั 
 



แบบฟอรม์ P.K. Exhibition Management Co.,Ltd 
 (ผู้จัดงานไทยเทีย่วไทย) 

        กรุณาส่งกลับภายในวันที ่12 พ.ย. 2564 

ผู้จัดงาน  :  บริษัท พ.ีเค. เอ็กซบิช่ัิน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด 
ฝ่ายปฏบิัตกิาร  :  คุณชลธาร นิสัยชล, คุณภัทรพร กรีตผิจญ  
โทรศพัท ์      : 0-2307 - 8555 ต่อ 5114, 5111
โทรสาร      : 0-2307 - 8733
อีเมลล ์     : operation@pkexhibition.com



   แบบฟอรม์ป้ายประชาสัมพันธ ์
 กรุณาส่งแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายงั 

บริษัท พ.ีเค.เอ็กซิบชิั่น แมนเนจเม้นท ์จ ากัด    ตดิตอ่ คุณชลธาร  นิสัยชล         
โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114                   โทรสาร   0-2307-8733        E-mail:operation@pkexhibition.com

ส าหรับผู้แสดงงาน 

 ช่ือ-สกลุ___________________________________________________________________ต าแหนง่_____________________________ 
บรษัิท_____________________________________________________________________คหูาเลขที่____________________________ 
ที่อยู_่_________________________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท_์_______________________________________________________โทรสาร_________________________________________ 
E-mail Address_________________________________________________________________________________________________

** หมายเหตุ : : หากเลยวนัท่ีก าหนดในการแกไ้ขหรอืเปลี่ยนแปลงปา้ยประชาสมัพนัธ ์จะมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมและจะด าเนินการแกไ้ขตามล าดบั 

คูหามาตรฐาน 
    ผูแ้สดงงานท่ีเช่าพืน้ท่ีเปลา่พรอ้มโครงสรา้งมาตรฐาน จะไดร้บัการจดัท าปา้ยช่ือบรษัิท ดว้ยตวัอกัษรภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ 
ขนาดตวัหนงัสอืสงู 10 ซม. กรุณากรอกช่ือบรษัิทในช่องดา้นลา่ง โดยจ ากดัตวัอกัษรใหไ้มเ่กิน 24 ตวัอกัษร  
  กรุณากรอกช่ือใหช้ดัเจน : 

หากผู้แสดงงานไม่ต้องการ ป้ายชื่อ หรือ อุปกรณ ์(โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ) 
 โครงสรา้งปา้ยช่ือคหูา (ยา้ยไฟฟา้ไวด้า้นหลงั)     ยกเลกิผนงักัน้ระหวา่งคหูา........................................................... 
 โครงสรา้งคหูา  ยกเลกิเฟอรน์เิจอรใ์นคหูา

ใบสมัครโดยจะใช้ตัวยอ่เช่น บริษัท = บ.  จ ากัด = จก. 
 วิธีการช าระเงนิ กรุณาโอนเขา้บญัชี บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จ ากัด 

** กรณีเลยก าหนดวันทีแ่ก้ไขป้ายประชาสัมพันธ ์ (500 บาท /คูหา)    

หมายเลขคูหา จ านวนบูธ จ านวนเงนิ (บาท) 

รวมเป ็นจ านวน 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

รวมเป็นจาํนวนทั้งสิ้น 

งานไทยเทีย่วไทย คร้ังที ่60 
วันที ่25 – 28 พฤศจกิายน 2564 ณ ไบเทค บางนา 

ส่งกลับภายใน 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 



รุณาส่งแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายงั 

กรุณาส่งแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายัง 
กรุณาส่งแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายงับริษัท พ.ีเค.เอก็ซิบช่ัิน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด    ตดิต่อ คุณชลธาร นิสัยชล

โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114 โทรสาร   0-2307-8733          E-mail:operation@pkexhibition.com
ส าหรับผู้แสดงงาน 

 ช่ือ-สกลุ___________________________________________________________________ต าแหนง่_____________________________ 
บรษัิท_____________________________________________________________________คหูาเลขที่____________________________ 
ที่อยู_่_________________________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท_์_______________________________________________________โทรสาร_________________________________________ 
E-mail Address_________________________________________________________________________________________________

กรณี เพ่ิมโครงสร้างมาตรฐาน 
รายการ

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 

ภายในวันท่ี 12 พ.ย.64 

ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน 

วันท่ี 13 พ.ย.- 19 พ.ย.64 

ราคาจองและช าระเงิน 
ในวันแสดงงาน 

วันท่ี 20 - 28 พ.ย. 64 

จ านวน
คูหา 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

โครงสรา้งมาตรฐานขนาด 3x3 ตรม. 5,000  บาท 5,500  บาท 6,500  บาท 
โครงสรา้งมาตรฐานขนาด 3x2 ตรม. 4,000  บาท 4,400  บาท 5,200  บาท 

       รวมเป็นจ านวน 

  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

        รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 

** หมายเหตุ : กรณีเพ่ิมโครงสรา้งมาตรฐานในวนัก่อสรา้งคหูา กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ภายในเวลาไมเ่กิน  21.00 น. พรอ้มช าระเงินเต็มจ านวน    

คูหามาตรฐาน 
 ผูแ้สดงงานที่เช่าพืน้ที่เปลา่พรอ้มโครงสรา้งมาตรฐาน จะไดร้บัการจดัท าป้ายชื่อบรษัิท ดว้ยตวัอกัษรภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ขนาดตวัหนงัสือ

สงู 10 ซม.  กรุณากรอกชื่อบรษัิทในชอ่งดา้นลา่ง โดยจ ากดัตวัอกัษรใหไ้มเ่กิน 24 ตวัอกัษร  

กรุณากรอกชือ่ใหช้ัดเจน : 

หากผู้แสดงงานไม่ต้องการ ป้ายชื่อ หรือ อุปกรณ ์(โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ) 
 โครงสรา้งปา้ยช่ือคหูา (ยา้ยไฟฟา้ไวด้า้นหลงั)   ยกเลกิผนงักัน้ระหวา่งคหูา........................................................... 
 โครงสรา้งคหูา  ยกเลกิเฟอรน์ิเจอรใ์นคหูา
 หากภายในก าหนดเวลา ผู้จัดงานยงัไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายชื่อ คูหาของท่าน จะจัดท าป้ายชื่อของท่านตามชื่อที่
ท่านลงทะเบียนไว้ในใบสมัครโดยจะใช้ตัวยอ่เช่น บริษัท = บ.  จ ากัด = จก.
** หมายเหตุ : หากเลยวนัที่ก  าหนดในการแกไ้ขหรอืเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อบรษัิท ผูจ้ดังานจะคิดคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม
วิธีการช าระเงนิ          กรุณาโอนเขา้บญัชี บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด

แบบฟอรม์เพิม่โครงสร้างคูหามาตรฐาน ส่งกลับภายใน 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

งานไทยเทีย่วไทย คร้ังที ่60 
วันที ่25 - 28 พฤศจกิายน 2564  ณ ไบเทค บางนา



รูปตัวอย่างคูหามาตรฐานขนาดปกต ิ(กว้าง) 3.00 x (ยาว) 2.00 เมตร 



ตัวอย่าง โครงสร้างคูหามาตราฐาน

โครงสร้างมาตรฐาน 3.00 x2.00 m โครงสร้างมาตรฐาน 3.00 x 3.00 m 

โครงสร้างมาตรฐาน (มุม) 

ป้ายช่ือโครงสร้าง System System ผนังสีขาว 

0.30 m 

2.50 m 

2.00 m. 
3.00 m. 

ขนาด System ผนังสีขาว 

ตัวอย่าง รูปแบบยกเลกิป้ายช่ือ ตัวอย่าง ยกเลิกโครงสร้างป้ายช่ือ ย้ายไฟไปไว้ได้หลัง (L) 



หมายเหตุ : ส  าหรบัผูแ้สดงงานที่เช่าพืน้ที่เปล่าเท่านัน้ ซึ่งจะตอ้งสรา้งคหูาและตกแต่งเองหรือว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง โดยจะตอ้งมีการส่งรูปแบบของโครงสรา้งคหูาใน
รูปแบบมีสเกลของโครงสรา้งคหูาครบถว้น มาที่ผูจ้ดังานทกุครัง้ก่อนด าเนินการก่อสรา้ง  
 กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์นี ้และสง่คืนมายงัผูจ้ดังาน บรษัิท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่ง 
 • ผูแ้สดงงานจะท าการก่อสรา้งคหูาเอง โดยมิไดจ้า้งผูร้บัเหมารายอ่ืน 

 • ผูแ้สดงงานจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง คือ 

 ชื่อบรษัิทผูร้บัเหมา....................................................................................................................……………………….......................................………………… 

 ที่อยู.่......................................................................................................................................................................................................................................... 
 โทรศพัท ์/ โทรศพัทมื์อถือ...............................……………..………........................…………….แฟกซ…์........................................................……..……………… 

 E-mail………………………………………………………………………..……...…………………..……............................................................................……………………………… 

 ชื่อบคุคลที่รบัผิดชอบควบคมุงาน……………………..……..………………….....…………..จ านวนพนกังานที่เขา้ก่อสรา้งโดยประมาณ...............คน 

 หมายเหตุ 

 1. งานไม ้ความสงูของคหูา และการท า Banner กรุณาโทรเช็คพืน้ที่กบัเจา้หนา้ที่ ก่อนการสรา้งแบบเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในวนัก่อสรา้ง
 2. กรุณาสง่ แบบแปลนการก่อสรา้งคหูาโดยละเอียด ใหก้บัผูจ้ดังานเพ่ือท าการอนมุตัิภายในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564   มิเชน่นัน้ จะไมอ่นญุาตให ้

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งซึง่มิไดแ้จง้ช่ือไวเ้ขา้ท  าการก่อสรา้งและกรณีท าการก่อสรา้งผิดกฎผูจ้ดังานสามารถใหท้  าการรือ้บธูหรอืแกแ้บบบธูใหมไ่ดท้นัที
 3. การติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟา้ตอ้งผ่านการเห็นชอบจากเจา้หนา้ที่ของ บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั ผูร้บัเหมาระบบไฟฟา้ของงานเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการ

ลดัวงจรของระบบไฟฟา้
 4. ผูแ้สดงงานจะตอ้งแจง้กฎระเบียบ และ ก าหนดการท างาน ในคูมื่อส  าหรบัผูแ้สดงานใหก้บัผูร้บัเหมาทราบโดยละเอียด
 5. ผูเ้ขา้แสดงงานทกุท่านตอ้งก่อสรา้งคหูาใหเ้สรจ็ภาย 24.00 น.วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ทัง้นีจ้ะไมเ่ปิดใหเ้ขา้ก่อสรา้ง/ตกแตง่หลงัจากเวลาดงักลา่ว

โดยเด็ดขาด เพราะตอ้งท าความสะอาดอาคาร
 6. หา้มรือ้ถอนก่อนเวลา 21.00 น. ของวนัที่ 28  พฤศจิกายน 2564 ซึง่เป็นวนัสดุทา้ยของการจดังาน
 7. ผูเ้ขา้แสดงงานตอ้งเก็บสินคา้และอปุกรณต์กแตง่คหูาทนัทีหลงัจากปิดงานแสดงสินคา้วนัสดุทา้ย (ภายใน 24.00 น. ของวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2564)
 8. ดา้นหลงัคหูาทางผูแ้สดงงานจะตอ้งปิดใหเ้รยีบรอ้ยดว้ยผนงั System หรอื ปิดดว้ยผา้ เพ่ือไมใ่หเ้ห็นตวัโครงสรา้งหรอืสายไฟที่โยง เพื่อความปลอดภยัและ

ความสวยงาม 

กรณี   ผูเ้ขา้แสดงงานไมน่ าสินคา้หรอือปุกรณต์กแตง่รวมถึงแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ที่ตกแตง่คหูาออกตามเวลาที่ก  าหนด จะมีคา่ใชจ้า่ย 3,000  บาท และหากเกิดความเสียหาย
หรอื สญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ผูเ้ขา้แสดงงานตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ รวมทัง้คา่ใชจ่า่ยในการรือ้ถอนลา่ชา้ ซึง่ผูจ้ดังานจะไมร่บัผิดชอบในกรณีใดๆทัง้สิน้ 

กรุณาส่งแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายงั 
 บริษัท พ.ีเค.เอก็ซิบช่ัิน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด     ตดิต่อ คุณชลธาร นิสัยชล 

โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114                    โทรสาร   0-2307-8733      E-mail : operation@pkexhibition.com
ส าหรับผู้แสดงงาน 

 ช่ือ-สกลุ_______________________________________________________ต าแหนง่_________________________________________ 
บรษัิท__________________________________________________________คหูาเลขที_่______________________________________ 
ทีอ่ยู_่_________________________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท_์_____________________________________________________โทรสาร__________________________________________ 
E-mail________________________________________________________________________________________________________

งานไทยเทีย่วไทย คร้ังที ่60 
วันที ่25 - 28 พฤศจกิายน 2564  ณ ไบเทค บางนา 

แบบฟอรม์ผู้รับเหมาตกแต่งคูหาพเิศษ ส่งกลับภายใน 
วันที่ 15 พฤศจกิายน 2564 



ตัวอย่าง การปิดผนังด้านหลังโครงสร้างพืน้ทีเ่ปล่าที่ผู้แสดงงานมกีารก่อสร้างคูหาเอง กรุณาปิดด้านหลังคูหาให้
เรียบร้อย เพือ่ไม่ให้เหน็การโยงสายไฟด้านหลังโครงสร้างคูหาเพือ่ความสวยงามและความปลอดภัย ดังตัวอย่าง
ภาพด้านล่าง  

✔ 

ไมต่ิดช่ือประชาสมัพนัธ ์หรอื หมายเลขคหูา ดา้นหลงั
โครงสรา้ง เพราะอาจท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าเป็นของบธูขา้งเคียง 

ปิดดา้นหลงัโครงสรา้งใหเ้รยีบรอ้ย ดว้ยผา้, แผน่พาดิชั่น, หรอื
แผน่ไมท้ี่ทาสเีรยีบรอ้ย เพื่อไมใ่หเ้ห็นการโยงสายไฟ
ดา้นหลงับธูเพื่อความสวยงามและความปลอดภยั 

✔



 

  
           
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการอนญุาตใหเ้ฉพาะผูแ้สดงงานเท่านัน้ โดยไมอ่นญุาตใหบ้ริษัทอื่นเช่าช่วงตอ่ หรือออกแสดงงาน
รว่มกบัท่าน (เพ่ือหลีกเลี่ยงกรณีสินคา้หรือบริการผิดประเภทและผิดกฎหมาย) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคห์รือจ าเป็นจะให้
บริษัทอื่นมาร่วมคูหาของท่าน จะตอ้งแจง้ช่ือบริษัทหรือหน่วยงานดงักล่าว ช่ือผูป้ระสานงาน ท่ีอยู่และเบอรต์ิดต่อ พรอ้มแจง้
ประเภทสินคา้/บริการท่ีจะร่วมงานในคูหาก่อนวนัแสดงงาน 1 เดือน ทั้งนี ้เพ่ือผูจ้ัดงานจะไดพิ้จารณาอนุมตัิต่อไป โดยท่าน
จะตอ้งรบัผิดชอบตอ่การกระท าและความเสียหายของผูร้ว่มแสดงงานในคหูาของท่านทกุประการ 

          บริษัท /หน่วยงานทีจ่ะเข้าร่วมแสดงงานภายในคูหาหมายเลข.................................................................................... 
(1) บริษัท/หน่วยงาน...............................................................ประเภทธุรกิจ................................................................... 

           ผูต้ิดตอ่............................................................................ ต  าแหน่ง.......................................................................... 
             โทรศพัท.์...........................................................................โทรสาร........................................................................... 

(2) บริษัท/หน่วยงาน............................................................... ประเภทธุรกิจ.................................................................. 
            ผูต้ิดตอ่............................................................................. ต  าแหน่ง......................................................................... 
             โทรศพัท.์...........................................................................โทรสาร........................................................................... 

 

 

 

 

 
 

                              กรุณาส่งแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายงั 

บริษัท พ.ีเค.เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด   ตดิต่อ คุณชลธาร นิสัยชล 
โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114                   โทรสาร 0-2307-8733    E-mail:operation@pkexhibition.com 

ส าหรับผู้แสดงงาน 
 ชื่อ-สกุล_____________________________________________________ต าแหน่ง_______________________________ 
บริษัท_______________________________________________________คูหาเลขที่_____________________________ 
ที่อยู_่_____________________________________________________________________________________________ 
โทรศัพท_์_______________________________________________โทรสาร____________________________________ 
E-mail Address_____________________________________________________________________________________ 

                 แบบฟอรม์รายชื่อบริษัททีร่่วมคูหา ส่งกลับภายใน 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

งานไทยเทีย่วไทย คร้ังที ่60 
วันที ่25 - 28 พฤศจกิายน 2564  ณ ไบเทค บางนา 

 

 



แบบฟอรม์ IMAGE 

กรุณาส่งกลับภายในวันที ่12 พ.ย. 2564 

ผู้ก่อสร้างคูหา :     บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากัด 
ฝ่ายบริการ   :  คูหามาตรฐาน ใหเ้ช่าอุปกรณต์กแต่งบูธและเฟอรนิ์เจอร ์
ประสานงาน  :  คุณเกวลี  เพญ็ประยูร 
โทรศัพท ์  :     0-2203-4163
โทรสาร  :    0-2203-4117
อเีมลล ์ :     kewalee.phe@nccimage.com 

ผู้ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า :  บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากัด 
ฝ่ายบริการ :    ใหบ้ริการระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า 
ประสานงาน : คุณปัทมาภรณ ์บุญโพธิ ์
โทรศัพท ์  :   0-2203-4152
โทรสาร  :   0-2203-4117
อเีมลล ์ : patthamaporn.boon@nccimage.com 

mailto:kewalee.phe@nccimage.com


กฎระเบียบการปฏิบัติงานติดตัง้ระบบไฟฟ้า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากัด 

เน่ืองด้วยทางบริษทัฯได้พบปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าลดัวงจรบอ่ยครัง้ภายในงาน ท าให้เป็นอนัตรายตอ่         ผู้
แสดงงาน และผู้ ร่วมชมงาน โดยสาเหตหุลกัมาจากการตดิตัง้อุปกรณ์ท่ีไมถ่กูกฎระเบยีบจากผู้แสดงงาน หรือผู้ รับเหมา 
อาทิเช่น การใช้อุปกรณ์ท่ีไมไ่ด้รับมาตรฐาน การดดัแปลงอปุกรณ์ หรือการสัง่จองอุปกรณ์ท่ีไมต่รงกบัการใช้งานภายในบูธ 
ทัง้นีท้างบริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือปฏิบตัิตามข้อก าหนด เพื่อความปลอดภยั ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. อุปกรณ์ท่ีติดตัง้ในงาน ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับมาตรฐานความปลอดภยั มอก. ทัง้สิน้

2. การติดตัง้อุปกรณ์ภายในคหูา ต้องตรงกบัหวัข้อการสัง่จอง ห้ามมิให้ใช้งานผิดประเภท ดงันี ้

 การสัง่จองภายใต้หวัข้อ: อุปกรณ์สาธิต/อปุกรณ์จัดแสดง  อนุญาตให้ใช้กบัอุปกรณ์ อาทิเชน่ เคร่ืองจกัร ทีวี 
เคร่ืองรูดบตัรฯ โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ   ไม่อนุญาตให้น าไปใช้กบัอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง เช่น ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟริบบิน้ เป็นต้น

 การสัง่จองภายใต้หวัข้อ: อุปกรณ์แสงสว่าง กรณีสัง่ กระแสไฟลูกค้าตดิตัง้เอง

อนุญาตให้ตดิตัง้กบัอปุกรณ์ไฟแสงสวา่ง ตอ่ 1 หนว่ยการสัง่จอง ดงันี ้
o ติดตัง้กบัอุปกรณ์แสงสว่างได้ไมเ่กิน 5 ดวง และ รวมแล้วไมเ่กิน 100 วตัต์

หรือ ไฟLED ริบบิน้ / ห่ิงห้อย ยาวสงูสดุไมเ่กิน 5 เมตร
o หากเกินกวา่การใช้งานดงักลา่ว จะเป็นการเพ่ิมคา่ใช้จา่ย ตอ่ 1 หนว่ยการใช้งานถดัไป

3. ในสว่นของสายเบรกเกอร์ระบบไฟฟา้ ระบบน า้ด/ีน า้ทิง้ และระบบลม ทางบริษัทฯจะจดัเตรียมความยาวสายให้
ไมเ่กิน 2 เมตรจากหลมุท่ีทางลกูค้าได้เลือกไว้

 หากต้องการเพ่ิมระยะสายหรือย้ายหลมุ ทางบริษทัฯจะมีคา่ด าเนินการตามแตล่ะอุปกรณ์ท่ีต้องการเปล่ียนแปลง

4. ในการสัง่จองอุปกรณ์ ทางบริษัทฯขอให้เผ่ือคา่ความผนัผวนของแรงดนัไฟฟา้(โวลต)์อยา่งน้อยร้อยละ 10% เพ่ือหลีกเล่ียง
อุบตัิเหตตุา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟา้เต็มพิกดั

5. ส าหรับการสัง่จองขนาดกระแสไฟฟ้า (แอมป์) ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ทางบริษทัฯขอให้ค านวณเผ่ือคา่ความ
ปลอดภยั(safety factor) อยา่งน้อย 20% เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยั

6. ทางบริษัทฯไมอ่นญุาตให้เดินสายไฟ น า้ ลม ข้ามผา่นทางเดิน เพ่ือความปลอดภยั และเพ่ือไมเ่ป็นการกีดขวาง
การจราจรตอ่ ผู้แสดงงาน และผู้ รับเหมาทา่นอ่ืนๆ

7. การสัง่จองเบรกเกอร์กระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขอให้ตอ่กบัอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟสโดยตรง หากต้องการใช้ไฟแยกเฟส
ทางบริษัทฯขอให้ติดตัง้ผา่นตู้โหลดเซ็นเตอร์ระบบไฟ 3 เฟสเท่านัน้

8. ทางบริษัทห้ามมิให้ติดตัง้อุปกรณ์ใดๆ ท่ีกอ่ให้เกิดความเสียหายตอ่อุปกรณ์ของบริษัทฯท่ีติดตัง้ภายในงาน

9. หากทางบริษัทฯได้ตรวจสอบหรือพบเห็นการติดตัง้งาน ท่ีไมเ่ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนด ไมป่ลอดภยั หรือมีความ
เส่ียงอาจกอ่ให้เกิดอนัตรายได้  ทางบริษัทฯจะด าเนินการแจ้งและให้ด าเนินการแก้ไขอยา่งถกูต้อง หากไม่ด าเนินการ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหยดุจา่ยกระแสไฟ จนกวา่จะด าเนินการแก้ใขให้เรียบร้อย

หากมีข้อสงสยั สามารถติดตอ่สอบถามได้ท่ี 
เคาน์เตอร์บริการของงาน 



ไทยเที่ยวไทย # 60  (วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564) 

บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่)      90 CW Tower ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณปัทมาภรณ์ บุญโพธิ์             สายตรง : 02-203-4152 โทรสาร: 0-2203-4117  อเีมลล์ : patthamaporn.boon@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119 อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

โปรดระบุวันทีต้่องการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับการติดตั้งและร้ือถอน 

การส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบส่ังจองนีจ้ะสมบูรณ์กต่็อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษัทฯ 
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที ่: 
ช่ือบญัชี      :  บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั          ธนำคำร  :  กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำ ไทยเบฟ ควอเตอร์ 
เลขท่ีบญัชี  :  009-1-70976-8  (บญัชีออมทรัพย)์    ท่ีอยูธ่นำคำร        :  62 ถ.รัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
**กรุณำหกั ณ.ท่ีจ่ำย 3 % (ค ำนวณจำกยอดกอ่นภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีเกนิ 1,000 บำท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองกำรหกั ณ.ท่ีจ่ำย    หมำยเลขประตวัผูเ้สียภำษี 0105538011258** 
หมายเหต ุ
1. รำคำอุปกรณ์ไฟฟ้ำขำ้งตน้เป็นรำคำบริกำรส ำหรับ 1 งำน (ไม่เกนิ 5 วัน) เท่ำนั้น บริษทัฯไม่อนุญำตใหมี้กำรต่อเช่ือมไฟฟ้ำจำกปลัก๊ไฟออกไปหลำยๆจุด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนั

อนัตรำยจำกกำรใชก้ระแสไฟฟ้ำเกนิก  ำลงั
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินในกรณีทีลู่กค้ายกเลกิรายการ
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมหำกมีกำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำล่ำชำ้กว่ำก  ำหนดท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสั่งจองน้ี
4. แรงดนัไฟฟ้ำมำตรฐำนท่ีปล่อยใหใ้ชคื้อ 220V หรือ 380V ค่ำกำรผนัแปรอยู่ท่ี ± 10% หำกตอ้งกำรแรงดนัคงท่ี ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟใหค้งท่ีมำดว้ย 

(Stabilizer) 
5. ในกรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรกระแสไฟฟ้ำหลงั 24.00 นำฬิกำ บริษทัฯ จะคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมอีก 100% (สองเท่ำ) 

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและทีอ่ยู่บริษัททีถู่กต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี  (ตัวบรรจง)

ช่ือบริษทั    :  คูหำเลขท่ี  : 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี/เลขท่ีบตัรประชำชน  ส ำนกังำนใหญ่        สำขำ................................  (รหสัสำขำ 5 หลกั) 
ท่ีอยู่           :  
โทรศพัท ์   :  โทรสำร    : 
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต ำแหน่ง   : 

E-Mail : ลำยเซนต ์  : วนัท่ี : 

รายการ รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 

ภายในวันที ่12/11/64 

รำคำในวนังำน 
จองและช ำระเงิน 

ตั้งแต่ 13/11 -28/11/64

จ านวน 
(เบรกเกอร์) 

จ านวนวัน 
(โปรดระบุวันทีด้่านล่าง) 

จ านวนเงิน 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 950 /วนั 1,235/วนั 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 2,850/วนั 3,705/วนั 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 1,900/วนั 2,470/วนั 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 5,700/วนั 7,410/วนั 

รวมเป็นเงิน 
  ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

รำยกำร วนัใชง้ำน วนัใชง้ำน วนัใชง้ำน หมำยเหตุ 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์  1 เฟส 50 เฮิร์ทซ  23 พ.ย.        24 พ.ย.        28 พ.ย.  
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์  3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  23 พ.ย.        24 พ.ย.        28 พ.ย.  
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์  1 เฟส 50 เฮิร์ทซ  23 พ.ย.        24 พ.ย.        28 พ.ย.  
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์  3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  23 พ.ย.        24 พ.ย.        28 พ.ย.  

ไฟฟ้าส าหรับก่อสร้าง / ร้ือถอน วนัก าหนดส่ง 
12 พ.ย. 64 
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ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 60  (วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564)

บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่)      90 CW Tower ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

ช่ือผู้ตดิต่อ  : คุณปัทมาภรณ์ บุญโพธ์ิ              สายตรง : 02-203-4152        โทรสาร: 0-2203-4117    อเีมลล์ : patthamaporn.boon@nccimage.com 

แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวณีา     สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119   อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

กรุณาระบุต าแหน่งของจุดสาธารณูปโภคท่ีตอ้งการในแบบฟอร์ม มิฉะนั้น บริษทัจะติดตั้งลงตามดุลยพินิจของผูรั้บเหมา และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการในการยา้ย
ต าแหน่งสาธารณูปโภคท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้ 

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและทีอ่ยู่บริษัททีถู่กต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  : 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน  ส านกังานใหญ่        สาขา ท่ี .......................    (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู่           :  
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    : 

ช่ือผูติ้ดต่อ  : ต าแหน่ง   : 
E-Mail : ลายเซนต ์  : วนัท่ี : 

BACK/ดา้นหลงั

RIGHT/ขวา

FRONT/ดา้นหนา้ 

LEFT/ซา้ย 

Socket Point 
จดุปล ัก๊ไฟ 

C Compressed Air 
เครือ่งปั๊มลม 

W Water 
น า้ประปา 

 

Drain 
ทอ่ระบายน า้ 

N Connecting (by IMAGE) 
จดุตอ่ไฟ (โดยอมิเมจ) 

B Breaker 
เบรกเกอร ์

Fluorescent Lamp 
หลอดฟลอูอเรสเซนท ์

Spotlight w/ arm 
สปอตไลทพ์รอ้มแขน 

Spotlight standard 
สปอตไลทม์าตรฐาน 

T Telephone 

โทรศพัท ์

จุดตดิตั้งอุปกรณ์ วนัก าหนดส่ง 
12 พ.ย. 64 

 

D 



ไทยเที่ยวไทย # 60  (วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564)
บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)      90 CW Tower ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ช่ือผู้ตดิต่อ  : คุณปัทมาภรณ์ บุญโพธิ์             สายตรง : 02-203-4152  โทรสาร: 0-2203-4117  
แผนกบญัชี : คุณอรศิริ / คุณปวณีา     สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119    

อเีมลล์  : patthamaporn.boon@nccimage.com 
อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

รายการ 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 
ภายใน 12/11/64 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

13/11/64 - 28/11/64 จ านวน จ านวนเงิน 

รายการที่ 1   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการให้บริษทั เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขาสั้น) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 600 780 
สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขายาว) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 650 845 
ฟลูออเรสเซนต ์LED   14 วตัต ์ ยาว 1.20 เมตร (แสงขาว) 550 715 
ดาวน์ไลท ์LED    7 วตัต ์  (ไฟฝัง) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) ศูนยก์ลาง 9.50 Fix 650 845 
สปอตไลท ์ฮาโลเจน  LED 4 วตัต ์(ขายาว 30ซม.) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 750 975 
Floodlight LED  30 วตัต ์  (แสงเหลือง) 1,500 1,950 
Floodlight LED  50 วตัต ์  (แสงเหลือง) 2,500 3,250 
Floodlight LED  100 วตัต ์  (แสงขาว) 2,750 3,575 
รายการที่ 2   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าส าหรับการสาธิตอุปกรณ์ (ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) แสง 500W
ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) 1,000            1,300 
ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) 24 ช่ัวโมง 2,000 2,600 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 2,900 3,770 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  8,700 11,310 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 5,800 7,800 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ *** ไม่ถึง 45% 12,400          16,120 
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 23,200 30,160 
บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 15 แอมป์  1 เฟส  200 บาท (มากสุดไม่เกนิ 2 จุด) 
บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส  400 บาท (มากสุดไม่เกนิ 4 จุด) 
รายการที่ 3   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่น าดวงไฟแสงสว่างมาเอง 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 9,870 12,831 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 29,610 38,493 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 19,740 25,662 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 59,220 76,986 
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 118,440 153,972 
ค่ากระแสไฟฟ้าขนาดไม่เกนิ 100 วตัต ์(ลูกคา้ติดต ั้งเอง) 
  **หลอดไฟไม่เกนิ 5 ดวง/100 วตัต ์

*ไฟริบบิ้น LED เสน้ ใชไ้ดไ้ม่เกนิ 5 เมตร/100 วตัต ์ 350 455 
ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับดวงไฟที่น ามาเอง ไม่เกนิ 100 วตัต/์ดวง (ติดตั้งโดยอิมเมจ) 450 585 

การสัง่จองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสัง่จองน้ีจะสมบูรณ์กต็อ่เม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ  านวนใหแ้กบ่ริษทัฯ  รวมเป็นเงิน 

เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ : ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ช่ือบญัชี      :  บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั          ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

เลขท่ีบญัชี  :  009-1-70976-8  (บญัชีออมทรัพย)์    ท่ีอย่ธนาคาร        :  62 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
**กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 %  ( ค านวณจากยอดกอ่นภาษีมูลค่าเพิม่ที่เกนิ 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย    หมายเลขประตวัผู้เสียภาษ ี0105538011258** 

หมายเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกนิ 5 วนั) บริษทัฯไม่อนุญาตใหมี้การตอ่เช่ือมไฟฟ้าจากปลัก๊ไฟออกไปหลายๆจุด ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการใชก้ระแสไฟฟ้าเกนิก  าลงั 
2. กระแสไฟฟ้าในวนังานจะเปิดให้บริการใน เวลา 13.00 น. ของ วนัที ่ 24  พฤศจิกายน 64 เป็นตน้ไป

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินในกรณทีี่ลูกค้ายกเลิกรายการ 
4. กรณีที่ท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิม่อีก 100% (สองเท่า) จากราคาปกต ิ
5. แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานทีป่ล่อยใหใ้ชค้อื 220V หรือ 380V ค่าการผนัแปรอยูท่ี่ ± 10% หากตอ้งการแรงดนัคงที่ ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟใหค้งที่มาดว้ย (Stabilizer)
6. ระยะการติดตั้งสายเบรคเกอร์ยาวไม่เกนิ 2 เมตร จากหลุมไฟ หากประสงคต์่อความยาวของสายไฟ จะมีคา่บริการ 200 บาท/เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
7. หากมีการขอยา้ยต าแหน่งจุดตดิต ั้ง บริการจุดละ 200 บาท หากมีการยา้ยหลุมไฟ เบรกเกอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลท ์บริการจุดละ 1,000 บาท เบรกเกอร์ขนาด 3 เฟส 380โวลท ์บริการจุดละ 2,500 บาท(ไม่

รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%) 
ส าหรับผู้มอี านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษ ี (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    : คูหาเลขที่  : 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขที่บตัรประชาชน        ส านกังานใหญ่        สาขา ที่ .............................................. (รหัสสาขา 
ที่อยู ่          : 
โทรศพัท ์   : โทรสาร    : 
ช่ือผูต้ิดตอ่  : ต าแหน่ง   : 
E-Mail : ลายเซนต ์  : วนัที่ : 

แบบฟอร์มส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้า (ส าหรับผู้ร่วมแสดงงาน) วนัก าหนดส่ง 
12 พ.ย. 64 





 
 

 ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 60 (วันที ่25- 28 พฤศจิกายน 2564) 
บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)      90  อาคาร ซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ช่ือผู้ตดิต่อ: คุณเกวลี เพ็ญประยูร สายตรง : 0-2203-4163 โทรสาร : 0-2203-4117  อีเมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com 
แผนกบญัชี : คุณอรศิริ / คุณปวณีา    สายตรง : 02-203-4127 – 28 โทรสาร: 0-2203-4119   อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

 
รหัส 

 
รายการ 

 
สี 

ขนาด 
กxยxส (ซม.) 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 

ภายในวันที1่2/11/64 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

ตั้งแต่ 13-28/11/64
 

 
จ านวน 

 

 
รวมเป็นเงิน 

F01 ตูแ้สดงสินคา้ ขาว  50x100x100 2,500 3,250   
F02 ตูแ้สดงสินคา้ทรงสูง (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x50x250 3,500 4,550   
 เพ่ิมชั้นกระจก   300 390   
F03 ตูแ้สดงสินคา้ขนาดใหญ่ (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x100x250 5,500 7,150   
 เพ่ิมชั้นกระจก   500 650   
F04 ตูเ้กบ็ของ ขาว 50x100x75 1,100 1,430   
F05 แท่นแสดงสินคา้ 2 ชั้น ขาว 50x100x100/120 1,300 1,690   
F06 เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x75 1,300 1,690   
 เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x100 1,300 1,690   
F07 ชั้นวางทีวีและวีดีโอ ขาว 50x50x120 800 1,040   
F08 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x50 600 780   
 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x75 600 780   
 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x100 600 780   
F09 โตะ๊ประชาสัมพนัธ์ ขาว 60x120x75 600 780   
F10 โตะ๊กลม ขาว 75x75x75 600 780   

F11 โตะ๊กาแฟ ขาว 65x65x40 500 650   
F12 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นตรง) ขาว 25x100 300 390   
 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นเอียง) ขาว 25x100 300 390   
F13 เกา้อ้ีไฟเบอร์ เทา 50x50x50/80 350 455   
F14 โซฟา หนงัด า 60x80x40/70 700 910   
F15 สตูล ด า 50x50x85/120 650 845   
F16 ตูเ้ยน็ (ไม่รวมปลัก๊) ขาว 4.4 cu. ft. 5,500 7,150   
F17 แท่นโบร์ชวัร์ โครเมียม 30x40x170 1,300 1,690   
F18 แท่นแขวนเส้ือ ไม ้ 40x40x180 900 1,170   
F19 ตะขอแขวน ตวั S - ยาว6.5 ซม. 50 65   
การส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบส่ังจองนีจ้ะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้มีการช าระเงินเตม็จ านวนให้แก่บริษทัฯ  รวมเป็นเงิน  

เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด” หรือโอนเงินเข้าบญัชีที ่:       ภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  
ช่ือบญัชี      :  บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั          ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์       รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
เลขท่ีบญัชี  :  009-1-70976-8  (บญัชีออมทรัพย)์    ท่ีอยู่ธนาคาร        :  62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ท่ีอยู่บริษทั : 90 อาคารซีดบัเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 %  ( ค านวณจากยอดกอ่นภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกนิ 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105538011258** 
หมายเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน)เท่านั้น  
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในกรณีท่ีมีการยกเลิก 
ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษทัที่ถูกต้อง  “เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษ”ี  (ตวับรรจง) 

ช่ือบริษทั  :                    คูหาเลขที ่ :  

ที่อยู่       :     

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษอีากรหรือเลขที่บตัรประชาชน :  ส านักงานใหญ่         สาขา :                                         (ระบุตวัเลข 5 หลัก) 

โทรศัพท์  :                      โทรสาร   :  

ช่ือผู้ตดิต่อ  :                      E-mail    :  

ลายเซนต์  :                            วันที ่ :  

 

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
 

วนัก าหนดส่ง 
   12 พ.ย.  2564 





ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 60  (วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564)
บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่)      90 CW Tower ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณปัทมาภรณ์ บุญโพธิ์ สายตรง : 02-203-4152 โทรสาร: 0-2203-4117  อเีมลล์ : patthamaporn.boon@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119 อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

หมาเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกนิ 5 วัน) เท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินในกรณีทีลู่กค้ายกเลกิ
3. บริษทัฯ จะน าเสนอราคาค่าเช่า VDO Projector Wall  เม่ือผูร่้วมแสดงงานระบุความตอ้งการไว ้
4. การเช่าอุปกรณ์ตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์ กต่็อเม่ือไดมี้การช าระเงินใหแ้กบ่ริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั ภายในระยะเวลาท่ีไดก้  าหนดไวด้า้นล่างของใบสั่งจองน้ีแลว้

เท่านั้น  โดยท่านสามารถช าระเงินดว้ยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั” หรือโอนเงินเขา้บญัชีท่ี : 
  ช่ือบญัชี : บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั                                           เลขท่ีบญัชี          :   009-1-70976-8 (บญัชีออมทรัพย)์ 
 ธนาคาร    :  กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์ ท่ีอยธ่นาคาร        :  62 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105538011258** 

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบช่ืุอและท่ีอยู่บริษัทท่ีถกูต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี  (ตัวบรรจง) 
ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  : 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน  ส านกังานใหญ่        สาขา................................  (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู่           :  
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    : 
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   : 

E-Mail : ลายเซนต ์  : วนัท่ี : 

รายการ ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 

ภายในวันที ่12/11/64 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

ตั้งแต่ 13/11 - 28/11/64

จ านวน จ านวนเงิน 

LED Screens 
24 inch LED. 9,120 11,856 
32 inch LED. 11,960 15,548 
42 inch LED. 17,160 22,308 
50 inch LED. 20,800 27,040 
Stand for 42 inch Screen (eye level). 2,900 3,770 
Hanging Brackets for 42 inch Screen  
(for partition wall). 

1,800 2,340 

DVD Blu-ray Player. 3,780 4,914 

Computer + Laptop + Monitor 
Laptop Standard. 10,000 13,000 

Laptop Hi Spec. 12,740 16,562 
PC (Personal Computer) + 19 inch LCD 8,645 11,239 
17 inch LCD flat screen monitor. 3,850 5,005 
19 inch LCD flat screen monitor. 4,445 5,779 

Projectors 
Data Projector 2000  ANSI Lm, XGA 19,110 24,843 
Data Projector 3200  ANSI Lm, XGA 22,750 29,575 
Data Projector 4500  ANSI Lm, XGA 34,125 44,363 

Data Projector 5500  ANSI Lm, XGA 56,875 73,938 

Projective Screens 
Screen, 2x 3 m. (150”) Projection. 18,200 23,660 

Screen, 3x 4 m. (200”) Projection. 29,120 37,856 

Screen, 4.5x 6 m. (500”) Projection. 60,840 79,092 

รวมเป็นเงิน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

วนัก าหนดส่ง 
12 พ.ย. 64 

 

LCD TV และเคร่ืองฉายต่างๆ 



 
 

ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 60 (วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2564) 
บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : 010553801125860   
ท่ีอยู่บริษทั: 90  อำคำร ซีดบัเบ้ิลยู ทำวเวอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดำภิเษก หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310  
ช่ือผู้ติดต่อ: คุณเกวล ีเพ็ญประยูร  สายตรง : 0-2203-4163 โทรสาร : 0-2203-4117  อเีมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา     สายตรง : 02-203-4127/4128 โทรสาร: 0-2203-4119   อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

  

รายการ 
ขนาด 

(ก x ย x ส) 

รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 

ภายในวันที1่2/11/64 

รำคำในวนังำน 
จองและช ำระเงิน 

ตั้งแต่ 13-28/11/64
 

จ านวนที่ 
ต้องการ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 ฉำกกั้นอะคริลิคส ำเร็จรูป ส ำหรับวำง
บนโต๊ะ (รูปแบบท่ี 1 หรือ 2) 

80 (ก) x 60 (ย) ซม. 850.-/หน่วย 1,105.-/หน่วย   

 ฉำกกั้นอะคริลิคส ำเร็จรูป ส ำหรับวำง
บนโต๊ะ (รูปแบบท่ี 1 หรือ 2) 

 
 
 
 

120 (ก) x 80 (ย) ซม. 1,750.-/หน่วย 2,275.-/หน่วย   

 
 

  รวมเป็นเงิน  

   ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%  
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  

ตัวอย่างฉากก้ันอะคริลิก ส าเร็จรูป 
 

หมายเหตุ 
1. กำรใหบ้ริกำรเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตำมใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์กต่็อเม่ือ

ไดมี้กำรช ำระเงินเต็มจ ำนวนใหแ้กบ่ริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั พร้อมกบั    ใบสั่ง
จอง  โดยท่ำนสำมำรถช ำระเงินดว้ยเงินสด, เช็คสั่งจ่ำยในนำม “บริษทั เอน็.ซี.ซี. 
อิมเมจ จ ำกดั”  หรือโอนเงินเขำ้บญัชีท่ี :  
ช่ือบัญชี  :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด  
เลขที่บัญชี:   009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์)  
ทีอ่ยู่ธนาคาร:  62 ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ท่ีอยู่บริษทั : 90 อำคำรซีดบัเบิลยู ทำวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง  
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

** กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (จากยอดเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
2.      หำกท่ำนช ำระเงินดว้ยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ โปรดส่งส ำเนำใบโอนเงิน
พร้อมระบุช่ือบริษทัของท่ำนมำดว้ย เพ่ือเป็นหลกัฐำนในกำรช ำระเงิน 

3. กรณีการส่ังจองระหว่างวันติดตั้งงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรติดตั้งหนำ้งำน  
บริษทัฯ จะคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติม 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ส าหรับการยกเลกิสินค้าภายในวันติดตั้ง และวันแสดงงาน 
 
 
ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและทีอ่ยู่บริษัททีถู่กต้อง  “เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี”  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั  :                    คูหาเลขที ่ :  

ที่อยู่       :     

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษอีากรหรือเลขที่บตัรประชาชน :  ส านักงานใหญ่          สาขา :                                       (ระบุตวัเลข 5 หลกั) 

โทรศัพท์  :                      โทรสาร   :  

ช่ือผู้ตดิต่อ  :                      E-mail    :  

ลายเซนต์  :                          วันที ่ :  

 

อปุกรณ์ WESAFE SHIELD ส าหรับสถานการณ์ COVID 
 

วนัก าหนดส่ง 
        12 พ.ย. 2564 

 
2 ตุลาคม 2563 

 
2 ตุลาคม 2563 

 





ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 60 (วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2564) 
บริษั ท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)      90  อาคาร ซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ช่ือผู้ติดต่อ: คุณเกวล ีเพ็ญประยูร สายตรง : 0-2203-4163 โทรสาร : 0-2203-4117  อเีมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา สายตรง : 02-203-4127 – 28 โทรสาร: 0-2203-4119 อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

รายการ สี 
ขนาด 

(ก x ย x ส) 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 

ภายในวันที1่2/11/64 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

ตั้งแต่ 13-28/11/64

จ านวนที่ 
ต้องการ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 ผนงั (system-built) ขาว 1.00x2.50 
ม. 

800.-/หน่วย 1,040.-/หน่วย 

 ป้ายช่ือคูหาพร้อมตวัอกัษร
แบบมาตรฐานสูง 10 ซม.

- กวา้ง 30 
ซม. 

400.-/เมตร 520.-/เมตร 

 ประตูบานยืด (system-built) เทาอ่อน 1.00x2.00 
ม. 

1,500.-/หน่วย 1,950.-/หน่วย 

 แผน่ไมย้กพ้ืน ไม่ปูพรม - สูง 15 มม. 350.-/ตร.ม. 455.-/ตร.ม. 

 พรมในคูหา แดง/น ้ าเงิน/ 
เทา/เขียว 

- 250.-/ตร.ม. 325.-/ตร.ม. 

รวมเป็นเงิน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
1. การใหบ้ริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์กต่็อเม่ือไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนใหแ้กบ่ริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั พร้อมกบั    ใบสั่ง

จอง  โดยท่านสามารถช าระเงินดว้ยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั”  หรือโอนเงินเขา้บญัชีท่ี : 

ช่ือบัญชี  :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด   ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์
เลขที่บัญชี:   009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์)   ทีอ่ยู่ธนาคาร        :  62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ท่ีอยู่บริษทั : 90 อาคารซีดบัเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
** กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (จากยอดเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. หากท่านช าระเงินดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ โปรดส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือบริษทัของท่านมาดว้ย เพ่ือเป็นหลกัฐานในการช าระเงิน
3. กรณีการส่ังจองระหว่างวันติดตั้งงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการติดตั้งหนา้งาน

บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ส าหรับการยกเลกิสินค้าภายในวันติดตั้ง และวันแสดงงาน

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและทีอ่ยู่บริษัททีถู่กต้อง  “เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี”  (ตัวบรรจง) 
ช่ือบริษทั  :   คูหาเลขที ่ : 

ที่อยู่       : 

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษอีากรหรือเลขที่บตัรประชาชน : ส านักงานใหญ่  สาขา :  (ระบุตวัเลข 5 หลกั) 

โทรศัพท์  :   โทรสาร   : 

ช่ือผู้ตดิต่อ  : E-mail    : 

ลายเซนต์  : วันที ่ : 

อุปกรณ์เบ็ดเตลด็ วนัก าหนดส่ง 
12 พ.ย.  2564 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BITEC Service Order Form  

Please confirm & pay at least 7 day before move-in date. 

ฝ่ายสถานที ่     : บริษัท ปรินทร จ ากัด 
ฝ่ายบริการ   :  คุณธนะวัฒน ์ เบคตัน 
โทรศพัท ์  :  0-2726-1999 ต่อ 7520  
แฟกซ ์   :  0-2366-9799 
อีเมลล ์  :  Thanawat.B@bhirajburi.co.th 
  
  
  
  

โทรศัพท ์       :   0-2726 1999 ต่อ 7801-2 
อีเมลล ์  :   FrontBitec@bhirajburi.co.th 
LINE Official.  :   @bitec  



 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Event name: 

Location(EH):  Booth Name:  Booth No.: 

Delivery Date: Delivery Time: 

Service Order Form Date: 
(DD/MM/YY)

Effective Date: 01/01/2021

Please complete & return 
this copy to:
For More Information
BITEC

2-1087 อ�ต 9991-627-266+ .T
E. FrontBitec@bhirajburi.co.th
LINE Official. @bitec

(DD/MM/YY)

Please confirm & pay at least 7 day before move-in date.
PLANTS

FM-MKT-EC-25-00

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Plant - Octopus Tree
Height: 50-80 (cm.)

400.-

Plant - Betel Palm 
Height: 90-140 (cm.)

Plant - Banyan Tree
Height: 150-200 (cm.)

Plant - Lady Palm
Height: 90-140 (cm.)

Plant - Dieffenbachia 

Height: 50-80 (cm.)

600.-500.- 400.- 500.-

Plant - Cristina 
Height: 90-140 (cm.)

500.-
Plant - Bamboo 
Height: 90-140 (cm.)

500.-
Plant - Sansevieria Trifasiata 
Height: 50-80 (cm.)

400.-

For Rent

Quantity

Quantity

Quantity

Quantity

Quantity

Quantity

Quantity

Quantity

Note
1 Order = 1 Booth
If you would like to order for multiple 
booths, Please create a separate order 
for each booth.

Payment
Bank transfer to our account ;
Bank Name: Kasikorn Bank PCL Branch: 
Central Bangna Branch Account Name: 
Pharindhorn Co.,Ltd. Account Number: 
604-2-64002-4 (Saving Account) Swift 
Code: KASITHBK

Note :

Terms & Conditions
1.  The price is for rental per event.
2. Cancellations: 5 days notice is 

required prior to the event, unless 
100% cancellation fee of the total 
charge will be applied.

3. All prices are in Thai Baht and inclusive 
of government tax. 

4. All products & sevices purshased are non 
refundable and cannot be exchanged.

5. This image is to be used only for 
advertising. 

6. Price is valid until 31 December 2021

Plant layout of
Booth No. …………………

Front

Right
Booth

No. ……….

Left
Booth

No. ……….

Back

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 7 days prior to the service period.)

SCAN NOW



Please complete & return 
this copy to:

 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

Effective Date: 01/01/2021

2-1087 อ�ต 9991-627-266+ .T
E. FrontBitec@bhirajburi.co.th
LINE Official. @bitec

Terms & Conditions 
1. Service must be ordered and fully paid
   7 days before move-in date.
2. The service exclude LAN cable,

network equipment and computers 
at the booth.

3. The connection speed depend on
number of device that connect to
the network.

4. Exhibitors must responsible for internal
wiring and system installation in booth. 
Please ensure that 1 power outlet
(220V/50Hz Type B) is available for
the router at the point of installation.

5. Cancellations: 5 days notice is
   required prior to the event, unless
   100% cancellation fee of the total
   charge will be applied.
6. Cancellations after installation will be

charged full of the total amount and
non-refundable

7. Internet service does not offer a fixed
IP address. If this is required, please
contact info@bitec-onlineorder.com

8. All prices are in Thai Baht and inclusive
of government tax.

9. Price is valid until 31 December 2021
10. Type of service and bandwidth can

be changed which require 5 days 
notice prior the event.

Installation :
1. Each link included 1 Wifi Router with

4 LAN ports.
2. Bundled with 4 Public IP address per

link (IP address list provide to customer 
by request, require 3 days for process 
prior installation date).

3. Network cable for media transmission
with 3 meters max.

4. Dedicated bandwidth, unlimited users,
usage time and data transfer.

5. Router config for wireless name (SSID)
and password support 2 wireless
channels ; 2.4GHz., 5.0GHz.

6. Standby support staff and monitoring
bandwidth (MRTG).

7. Exhibitors must accept responsibility for 
internal wiring and system installation
in the booth.

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

23,000.-

25,000.-

26,000.-

29,000.-

31,000.-

32,000.-

35,000.-

37,000.-

39,000.-

40,000.- 

25,000.-

37,000.-

45,000.-

52,000.-

60,000.-

68,000.-

76,000.-

84,000.-

91,000.-

99,000.- 

27,000.-

29,000.-

30,000.-

33,000.-

35,000.-

36,000.-

40,000.-

41,000.-

43,000.-

44,000.- 

29,000.-

41,000.-

49,000.-

57,000.-

64,000.-

72,000.-

80,000.-

88,000.-

95,000.-

103,000.- 

31,000.-

33,000.-

34,000.-

37,000.-

39,000.-

41,000.-

44,000.-

45,000.-

47,000.-

48,000.- 

33,000.-

45,000.-

53,000.-

61,000.-

68,000.-

76,000.-

84,000.-

92,000.-

99,000.-

107,000.- 

39,000.-

41,000.-

43,000.-

46,000.-

47,000.-

49,000.-

52,000.-

53,000.-

55,000.-

57,000.- 

41,000.-

53,000.-

61,000.-

69,000.-

77,000.-

84,000.-

92,000.-

100,000.-

108,000.-

115,000.- 

3 Days

3 Days

5 Days

5 Days

7 Days

7 Days

11 Days

11 Days

IT Department
T. +662.726.1999 Ext. 8603
M. +668.5980.3383

Note
1 Order = 1 Booth
If you would like to order for multiple 
booths, Please create a separate order 
for each booth.

Payment
Bank transfer to our account ;
Bank Name: Kasikorn Bank PCL 
Branch: Central Bangna Branch 
Account Name: Pharindhorn Co.,Ltd.
Account Number: 
604-2-64002-4 (Saving Account) 
Swift Code: KASITHBK

International Base Internet

Domestic Base Internet

International Base
International (Inter Base) for usage websites/services based on anywhere 
in the world (Inside/Outside Thailand). We have offer 10 packages with 
business class, dedicated, unlimited usage time and data transfer. All pack-
ages come with fixed public IP address and have equal download/upload 
bandwidth to websites/services based on anywhere in the world.
Our WiFi router has 4 LAN ports and can serve up to 10 wireless devices; 
Wireless signal coverage area is not over 10 meters. This service recom-
mends for website browsing, checking e-mail, VDO/live streaming, web 
conference, file upload, cloud services that hosting based anywhere in the 
world.
Service recommended for international base website, VDO steaming, 
uploading content, live conference.

Domestic Base
Domestic (Local Base) for usage websites or services based on Thailand 
hosting. We have offer 10 packages with business class, dedicated, 
unlimited usage time and data transfer. All packages come with fixed public 
IP address and have equal download/upload bandwidth to websites/
services in Thailand. 
Our WiFi router has 4 LAN ports and can serve up to 10 wireless devices; 
Wireless signal coverage area is not over 10 meters. This service recom-
mends for website browsing, checking e-mail that hosting based in 
Thailand.
Service recommended for browsing website, email.

INTERNET
SERVICE

FM-MKT-EC-26-00

Please confirm & pay at least 7 days before move-in date.

Event name: 

Location(EH):  Booth Name:  Booth No.: 

Delivery Date: Delivery Time: 

Service Order Form

(DD/MM/YY)

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 7 days prior to the service period.)

SCAN NOW

For More Information
BITEC



 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

Effective Date: 01/01/2021

Please complete & return 
this copy to:

2-1087 อ�ต 9991-627-266+ .T
E. FrontBitec@bhirajburi.co.th
LINE Official. @bitec

HALF CIRCUIT
CONNECTION

Terms & Conditions 
1. Service must be ordered and fully paid

7 days before move-in date.
2. The service does not include LAN cable, 

network equipment and computers at
the booth. 

3. Exhibitors must accept responsibility for
wiring and system installation in booth. 
Please ensure that 1 power outlet
(220V/50Hz Type B) is available for
the router at the installation point. 

4. Cancellations: 5 days notice is
   required prior to the event, unless 100%
   cancellation fee of the total charge will
   be applied.
5. Cancellations after installation will be

charged full of the total amount and
non-refundable. 

6. Half Circuit customized and dedicated
bandwidth Point-to-Point Connection
• Starting Point : Customer HQ/Data

Center ( Require Service Provider 
 Name and Contact point from 
customer)

 •  Destination : BITEC, Exhibitor booth
7. All prices are in Thai Baht and inclusive

of governance tax. This price is cover
network connection part from BITEC
only. Price does not included network
connection to customer destination.

8. Price is valid until 31 December 2021.
9. Type of service and bandwidth can

be changed which require 5 days 
notice prior the event. 

Installation :
1. Each link included 1 Routers.
2. Network cable for media transmission

with 3 meters max.
3. Dedicated bandwidth, unlimited users,

usage time and data transfer.
4. Standby support staff and monitoring

bandwidth (MRTG).

3 Days 5 Days 7 Days 11 Days

IT Department
T. +662.726.1999 Ext. 8603
M. +668.5980.3383

Note
1 Order = 1 Booth
If you would like to order for multiple 
booths, Please create a separate order 
for each booth.

Payment
Bank transfer to our account ;
Bank Name: Kasikorn Bank PCL 
Branch: Central Bangna Branch 
Account Name: Pharindhorn Co.,Ltd.
Account Number: 
604-2-64002-4 (Saving Account) 
Swift Code: KASITHBK

Note : 
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

FM-MKT-EC-27-00

Please confirm & pay at least 7 days before move-in date.

5 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

5 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

5 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

5 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

40 Mbps

50 Mbps

60 Mbps

70 Mbps

80 Mbps

90 Mbps

100 Mbps

28,000.-

29,000.-

31,000.-

32,000.-

34,000.-

35,000.-

37,000.-

39,000.-

40,000.-

42,000.-

43,000.- 

32,000.-

33,000.-

35,000.-

36,000.-

38,000.-

40,000.-

41,000.-

43,000.-

44,000.-

46,000.-

47,000.- 

36,000.-

37,000.-

39,000.-

41,000.-

42,000.-

44,000.-

45,000.-

47,000.-

48,000.-

50,000.-

51,000.- 

44,000.-

46,000.-

47,000.-

49,000.-

50,000.-

52,000.-

53,000.-

55,000.-

57,000.-

58,000.-

60,000.- 

Half Circuit Connection
Half Circuit
Private network (MPLS, Half Circuit) for connect network point-
to-point from BITEC to customer destination (Customer HQ, Data 
Center). We have offer 10 packages with business class, dedicated, 
unlimited usage time and data transfer. These packages are ex-
cluded Internet access/connection 
Service recommended for browsing website, email.

Event name: 

Location(EH):  Booth Name:  Booth No.: 

Delivery Date: Delivery Time: 

Service Order Form

(DD/MM/YY)

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 7 days prior to the service period.)

SCAN NOW

For More Information
BITEC



 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

Effective Date: 01/01/2021

Please complete & return 
this copy to:

2-1087 อ�ต 9991-627-266+ .T
E. FrontBitec@bhirajburi.co.th
LINE Official. @bitec

FM-OPS-OSS-17-01

TELEPHONE
& FAX

Telephone Local Line (Direct 7 digits)

IDD Line & Mobile / Excludes Non-Local calls

Line for credit card machine

Please confirm & pay at least 7 days before move-in date.

Terms & Conditions 
  ni elbaliava si ecivres enil enohpeleT .1

exhibition halls only.
     era noitisop tip dna tuoyaL htooB .2
  mrof redro siht htiw hcatta ot deriuqer

for installation.
  uoy ,tnempiuqe eht fo tpiecer nopU .3

will be asked to sign a document 
acknowledging that the items were 
delivered in good condition.

  enihcam xaF ro enihcam enohpeleT .4
    enilnO CETIB ot nruter ot eriuqer

Centre at the end of rental period.
5. Deposit can either returned by bank 

transfer or cash. Please ask BITEC Online 
Centre about the return duration.

6. Client will be responsible for any loss 
or damage of the equipment during 
the rental period.

7. The service include 5 meters of 
telephone cable from the utilities hatch. 
Extra telephone cable is subject to 
customer preparation.

8. Local calls are included in the rental 
cost. However, international, regional 
and mobile calls will be charged at 
the standard rates. The final bill will 
be delivered to you at the end of the 
rental period.

9. Telephone pit relocation require 540 THB 
surcharge per pit.

10. A representative of BITEC services will 
collect the equipment at the end of 
the rental period.

11. Cancellations: 5 days notice is
    required prior to the event, unless 100%
    cancellation fee of the total charge will
    be applied.
12. Cancellations after installation will be 

charged full of the total amount and 
non-refundable.

13. All prices are in Thai Baht and inclusive 
of government tax.

14. Price is valid until 31 December 2021
15. Analog cable exclude of line for 

credit card machine service.

Note :

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Telephone Local Line
(Direct 7 digits) 
Price / 1-5 Days

IDD Line&Mobile/Excludes
Non-Local call 
Price / 1-5 Days

Line for credit card machine 
Price / 1-5 Days

Telephone Local Line
(Direct 7 digits) 
Price / 6-7 Days

IDD Line&Mobile/Excludes
Non-Local call 
Price / 6-7 Days

Line for credit card machine 
Price / 6-7 Days

Telephone Local Line
(Direct 7 digits) 
Price / 8-12 Days

IDD Line&Mobile/Excludes
Non-Local call 
Price / 8-12 Days

Line for credit card machine 
Price / 8-12 Days

5,680.-

6,050.-

5,680.-

6,620.-

7,160.-

6,620.-

7,950.-

8,590.-

7,950.-

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Note
1 Order = 1 Booth
If you would like to order for multiple 
booths, Please create a separate order 
for each booth.

Payment
Bank transfer to our account ;
Bank Name: Kasikorn Bank PCL 
Branch: Central Bangna Branch 
Account Name: Pharindhorn Co.,Ltd.
Account Number: 
604-2-64002-4 (Saving Account) 
Swift Code: KASITHBK

Event name: 

Location(EH):  Booth Name:  Booth No.: 

Delivery Date: Delivery Time: 

Service Order Form

(DD/MM/YY)

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 7 days prior to the service period.)

SCAN NOW

For More Information
BITEC



Please complete & return 
this copy to:

 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

Effective Date: 01/01/2021

2-1087 อ�ต 9991-627-266+ .T
E. FrontBitec@bhirajburi.co.th
LINE Official. @bitec

Please confirm & pay at least 7 day before move-in date.

FM-MKT-EC-28-00

Cleaning Service
Single Service 50 sq.m.
(1 pax/Time)

Deep Cleaning
Service
(sq.m./Time)

Cleaning Service 
All Day Service 50 sq.m.
(1 pax/8 hrs.)

Cleaning Service 
Large Space Saving  
Single Service
200 sq.m. (3 pax/Time)

Cleaning Service
Large Space Saving 
All Day Service
200 sq.m. (3 pax/8hrs.)

Garbage Service

Quantity/Day                                

Quantity/Day                                

Quantity/Day                                Total Quantity                                

Total Quantity                                

Total Quantity                                

Total Quantity                                Total Quantity                                

Quantity/Day                                

Quantity/Day                                

Total Quantity                                Tptal Quantity                                

Service Date                           

Service Date                           

Service Date                           Before Exhibition

Before Exhibition

Before ExhibitionAfter Exhibition

After Exhibition

After ExhibitionSpecify time                   

Specify time                   

Specify time                   

Service Date                            

Service Date                            

Service Date                            Service Date                            

Start Time-End Time                              

Start Time-End Time                              

Specify Time                              Specify Time                              

Temporary Cleaning Service 

Deep Cleaning Service 

All Day Cleaning Service

Garbage Dump 
(Price/Time)

Garbage Dump Package 
(Price/Day)

1,300.- 3,500.-

1,000.-

30.-

1,500.-3,000.- 4,500.-

Terms & Conditions 
1. This service is available on exhibition 

days only and not during move-in or 
move-out days.

2. One cleaner can service up to 50 sq.m. 
    esaelp ,ecaps regral a evah uoy fI

order more cleaners.
3. To protect against loss or damage, 

our cleaning service does not include 
cleaning of exhibition items or booth 
decorations such as heavy machinery 
or other specialty products.

4. The price of garbage bin rental is per 
event. Plastic bag include in the rental.

5. Please leave all the garbage at one 
point, garbage service will be emptied 
by our cleaning service staff at the 
end of day.

6. If the garbage is sample product such 
as bottle, can, paper roll, please specify 
type of garbage in note section. 

7. Garbage dump package (Per day) will 
be service for 4 time during the day as 
your specify schedule.

8. Cancellations: 5 days notice is
   required prior to the event, unless
   100% cancellation fee of the total
   charge will be applied.
9. All prices are in Thai Baht and inclusive 

of government tax.
10. Price is valid until 31 December 2021.

Note :

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Note
1 Order = 1 Booth
If you would like to order for multiple 
booths, Please create a separate order 
for each booth.

Payment
Bank transfer to our account ;
Bank Name: Kasikorn Bank PCL 
Branch: Central Bangna Branch 
Account Name: Pharindhorn Co.,Ltd.
Account Number: 
604-2-64002-4 (Saving Account) 
Swift Code: KASITHBK

CLEANING
SERVICE

Event name: 

Location(EH):  Booth Name:  Booth No.: 

Delivery Date: Delivery Time: 

Service Order Form

(DD/MM/YY)

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 7 days prior to the service period.)

SCAN NOW

For More Information
BITEC



 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

Effective Date: 01/01/2021

Please complete & return 
this copy to:

2-1087 อ�ต 9991-627-266+ .T
E. FrontBitec@bhirajburi.co.th
LINE Official. @bitec

Please confirm & pay at least 7 day before move-in date.

FM-MKT-EC-29-00

CLEANING
SERVICE 2

Garbage Service

Quantity                                

Total Quantity                                

Quantity/Day                                

Quantity                                Quantity                                Total Quantity                                

Service Date                            

Service Date                            

Service Date                            Service Date                            

Specify Time                              

Specify Time                              

Specify Time                              Specify Time                              

Start Date-End Date                              

Garbage Bags 
28x36 inch (Price/Pack)

Garbage Bags 
36x45 inch (Price/Pack)

Clear Garbage Bags 
28x36 inch (Price/Pack)

60.- 60.-120.-
Garbage Bin Rental
(Price/Event)

Broom & Dust Pan (Rental)
(Price/Day)

500.-

100.-

Terms & Conditions 
1. This service is available on exhibition 

days only and not during move-in or 
move-out days.

2. One cleaner can service up to 50 sq.m. 
    esaelp ,ecaps regral a evah uoy fI

order more cleaners.
3. To protect against loss or damage, 

our cleaning service does not include 
cleaning of exhibition items or booth 
decorations such as heavy machinery 
or other specialty products.

4. The price of garbage bin rental is per 
event. Plastic bag include in the rental.

5. Please leave all the garbage at one 
point, garbage service will be emptied 
by our cleaning service staff at the 
end of day.

6. If the garbage is sample product such 
as bottle, can, paper roll, please specify 
type of garbage in note section. 

7. Garbage dump package (Per day) will 
be service for 4 time during the day as 
your specify schedule.

8. Cancellations: 5 days notice is
   required prior to the event, unless
   100% cancellation fee of the total
   charge will be applied.
9. All prices are in Thai Baht and inclusive 

of government tax.
10. Price is valid until 31 December 2021.

Note :

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Note
1 Order = 1 Booth
If you would like to order for multiple 
booths, Please create a separate order 
for each booth.

Payment
Bank transfer to our account ;
Bank Name: Kasikorn Bank PCL 
Branch: Central Bangna Branch 
Account Name: Pharindhorn Co.,Ltd.
Account Number: 
604-2-64002-4 (Saving Account) 
Swift Code: KASITHBK

Event name: 

Location(EH):  Booth Name:  Booth No.: 

Delivery Date: Delivery Time: 

Service Order Form

(DD/MM/YY)

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 7 days prior to the service period.)

SCAN NOW

For More Information
BITEC



Please complete & return 
this copy to:

 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

Effective Date: 01/01/2021

2-1087 อ�ต 9991-627-266+ .T
E. FrontBitec@bhirajburi.co.th
LINE Official. @bitec

FM-MKT-EC-33-00

Please confirm & pay at least 7 days before move-in date.

Single Service

Single Service

All Day Service

All Day Service

Cleaning & Disinfection Wiping

Cleaning & Disinfection Wiping-Fogging 

Cleaning & Disinfection Wiping   50 sq.m.     1 pax / 1 Time
Cleaning & Disinfection Wiping   200 sq.m.   1 pax / 1 Time

Cleaning & Disinfection Wiping-Fogging   50 sq.m.     1 pax / 1 Time
Cleaning & Disinfection Wiping-Fogging   200 sq.m.   1 pax / 1 Time

Cleaning & Disinfection Wiping   50 sq.m.     1 pax / 8 hrs.
Cleaning & Disinfection Wiping   200 sq.m.   1 pax / 8 hrs.

Cleaning & Disinfection Wiping-Fogging   50 sq.m.     1 pax / 8 hrs.
Cleaning & Disinfection Wiping-Fogging   200 sq.m.   1 pax / 8 hrs.

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

Quantity                        

1,500.-
4,800.-

2,500.-
8,800.-

3,000.-
11,000.-

5,000.-
14,000.-

Specify time                   

Specify time                   

Specify time                   

Specify time                   

Terms & Conditions 
1. This service is available on exhibition 

days only and not during move-in or 
move-out days.

2. One cleaner can service up to 50 sq.m. 
    esaelp ,ecaps regral a evah uoy fI

order more cleaners.
3. To protect against loss or damage, 

our cleaning service does not include 
cleaning of exhibition items or booth 
decorations such as heavy machinery 
or other specialty products.

4. The price of garbage bin rental is per 
event. Plastic bag include in the rental.

5. Please leave all the garbage at one 
point, garbage service will be emptied 
by our cleaning service staff at the 
end of day.

6. If the garbage is sample product such 
as bottle, can, paper roll, please specify 
type of garbage in note section. 

7. Garbage dump package (Per day) will 
be service for 4 time during the day as 
your specify schedule.

8. Cancellations: 5 days notice is
   required prior to the event, unless
   100% cancellation fee of the total
   charge will be applied.
9. All prices are in Thai Baht and inclusive 

of government tax.
10. Price is valid until 31 December 2021.

Note :

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Note
1 Order = 1 Booth
If you would like to order for multiple 
booths, Please create a separate order 
for each booth.

Payment
Bank transfer to our account ;
Bank Name: Kasikorn Bank PCL 
Branch: Central Bangna Branch 
Account Name: Pharindhorn Co.,Ltd.
Account Number: 
604-2-64002-4 (Saving Account) 
Swift Code: KASITHBK

CLEANING
SERVICE 3

Event name: 

Location(EH):  Booth Name:  Booth No.: 

Delivery Date: Delivery Time: 

Service Order Form

(DD/MM/YY)

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 7 days prior to the service period.)

SCAN NOW

For More Information
BITEC



 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

Effective Date: 01/01/2021

Please complete & return 
this copy to:

2-1087 อ�ต 9991-627-266+ .T
E. FrontBitec@bhirajburi.co.th
LINE Official. @bitec

FM-MKT-EC-34-00

Please confirm & pay at least 7 days before move-in date.

Deep Cleaning Service
With Wiping & Fogging 
(sq.m./Time)

Cleaning Service
With Fogging 50 sq.m. 
(1 pax/1 Time)

Deep Cleaning Service
With Wiping 
(sq.m./Time)

Cleaning Service
With Fogging 200 sq.m. 
(1 pax/1 Time)

Quantity/Day                                Quantity/Day                                Quantity/Day                                Quantity/Day                                

Total Quantity                                Total Quantity                                Total Quantity                                Total Quantity                                

Service Date                           Service Date                           Service Date                           Service Date                           

Before Exhibition Before ExhibitionBefore Exhibition Before Exhibition

After Exhibition After ExhibitionAfter Exhibition After Exhibition

Specify time                   Specify time                   Specify time                   Specify time                   

Deep Cleaning Service Cleaning Service Fogging 

Self-service kit

120.- 1,800.-60.- 3,000.-

Quantity                                

Quantity                                

Service Date                            

Service Date                            

Specify Time                              

Specify Time                              

Hand Sanitizer Gel 
500 ml. (Price/Piece)

Disinfection Kit 
Compact self-service 
disinfectant kit include 
spray bottle of quat 
sanitizer, Microfiber cloth 
and gloves (Pricr/Set)

300.-1,400.-

Terms & Conditions 
1. This service is available on exhibition 

days only and not during move-in or 
move-out days.

2. One cleaner can service up to 50 sq.m. 
    esaelp ,ecaps regral a evah uoy fI

order more cleaners.
3. To protect against loss or damage, 

our cleaning service does not include 
cleaning of exhibition items or booth 
decorations such as heavy machinery 
or other specialty products.

4. The price of garbage bin rental is per 
event. Plastic bag include in the rental.

5. Please leave all the garbage at one 
point, garbage service will be emptied 
by our cleaning service staff at the 
end of day.

6. If the garbage is sample product such 
as bottle, can, paper roll, please specify 
type of garbage in note section. 

7. Garbage dump package (Per day) will 
be service for 4 time during the day as 
your specify schedule.

8. Cancellations: 5 days notice is
   required prior to the event, unless
   100% cancellation fee of the total
   charge will be applied.
9. All prices are in Thai Baht and inclusive 

of government tax.
10. Price is valid until 31 December 2021.

Note :

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Note
1 Order = 1 Booth
If you would like to order for multiple 
booths, Please create a separate order 
for each booth.

Payment
Bank transfer to our account ;
Bank Name: Kasikorn Bank PCL 
Branch: Central Bangna Branch 
Account Name: Pharindhorn Co.,Ltd.
Account Number: 
604-2-64002-4 (Saving Account) 
Swift Code: KASITHBK

CLEANING
SERVICE 4

Event name: 

Location(EH):  Booth Name:  Booth No.: 

Delivery Date: Delivery Time: 

Service Order Form

(DD/MM/YY)

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 7 days prior to the service period.)

SCAN NOW

For More Information
BITEC



Please complete & return 
this copy to:

 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

Effective Date: 01/01/2021FM-MKT-EC-31-00

SIGNAGE &
DIGITAL PRINT

SERVICE 1

Terms & Conditions

1.  Please send the artwork and specifications 
    7 working days in advance.
2.  Please submit your artwork in AI or PDF 
    (Hi-res) format with JPEG file.
3.  The price includes delivery, installation 
    and dismantling.
4. All prices are in Thai Baht and inclusive 
   of government tax.
5. Price is valid until 31 December 2021
 6. Cancellations: 5 days notice is
   required prior to the event, unless
   100% cancellation fee of the total
   charge will be applied.
7. Cancellation after installation will be 
   charged full of the total amount and 
   non-refundable.

Note
1 Order = 1 Booth
If you would like to order for multiple 
booths, Please create a separate order 
for each booth.

Payment
Bank transfer to our account ;
Bank Name: Kasikorn Bank PCL 
Branch: Central Bangna Branch 
Account Name: Pharindhorn Co.,Ltd.
Account Number: 
604-2-64002-4 (Saving Account) 
Swift Code: KASITHBK

Please confirm & pay at least 7 days before move-in date.

Quantity                  

Quantity                  

Signage Sticker PVC Pre-cut
Dimension: W x H (cm.) 100 x 100           150.-

Signage Sticker PVC Di-cut
Dimension: W x H (cm.) 100 x 100           350.-

Signage

Logo PVC sticker Di-Cut mount on PP board 3 mm.
Dimension: W x H (cm.) 100 x 100           750.-

Logo PVC sticker Di-Cut mount on Form board 5 mm.
Dimension: W x H (cm.) 100 x 100           900.-

Quantity                  

Quantity                  

Logo

Note :

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

2-1087 อ�ต 9991-627-266+ .T
E. FrontBitec@bhirajburi.co.th
LINE Official. @bitec

Event name: 

Location(EH):  Booth Name:  Booth No.: 

Delivery Date: Delivery Time: 

Service Order Form

(DD/MM/YY)

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 7 days prior to the service period.)

SCAN NOW

For More Information
BITEC



1. บรกิารรกัษาความปลอดภยัประจาํคหูา เป็นบรกิารที่จดัทาํขึน้เพ่ืออาํนวยความสะดวกผู้เข้ำแสดงงำน โดยบรษัิท รกัษาความปลอดภยั อีเอ็กซเ์อสเอส

จาํกดั แตเ่พียงผูเ้ดียว ผูข้อใชบ้รกิาร (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผู้เข้ำแสดงงำน”) หากจาํเป็นตอ้งใชบ้รกิารจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ บรษัิท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บริษัท”)
2. ผู้เข้ำแสดงงำน จะตอ้งทาํประกนัภยัความเสียหายและสญูหาย ของทรพัยส์ินและสิทธิประโยชนข์องผู้เข้ำแสดงงำน

ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง โดยใหมี้ผลบงัคบัตลอดอายสุญัญานี้

3. ผู้เข้ำแสดงงำน ขอรบัรองและใหส้ญัญากบับริษัทฯ วา่จะแจง้ใหบ้ริษัทฯ  ทราบถึงการสญูหาย หรอืเสียหายของทรพัยส์ิน ของตน ซึง่อยูใ่นความดแูลของ
พนกังานรกัษาความปลอดภยั มลูคา่ของทรพัยส์ินและความเสียหาย ใหบ้ริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ ์อกัษรทนัทีที่มีการสญูหายหรอืเสียหาย หรอือยา่งชา้
ไมเ่กินวนัถดัไป และจะใหค้วามรว่มมือในการสืบสวนของ บริษัทฯ และการรอ้งทกุข ์ตอ่เจา้พนกังาน หากพน้กาํหนดดงักลา่วหรอืละเลย ผู้เข้ำแสดงงำนไม่
มีสิทธิเรยีกคา่เสียหายใด ๆ จาก บริษัทฯ

4. ในกรณีที่เกิดการสญูหาย หรอืเสียหายของทรพัยส์ิน ผู้เข้ำแสดงงำนตกลงวา่บริษัทฯ ไมต่อ้งรบัผิดชดใชแ้ก่ ผู้เข้ำ แสดงงำน  หากพนกังานรกัษาความ
ปลอดภยัไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ โดยความระมดัระวงัตามสมควรแก่กรณีแลว้ หรอืไดต้รวจสอบวา่การเก็บรกัษา ทรพัยส์ินมีความบกพรอ่ง และไดเ้ตือนผู้เข้ำแสดง
งำนแลว้

5. กรณีจะเป็นเชน่ใดก็ตาม  หากบริษัทฯ ตอ้งรบัผิดชดใชค้า่เสียหายแก่ผู้เข้ำแสดงงำน  ก็จะรบัผิดไมเ่กิน 50% ของคา่บรกิารรกัษาความปลอดภยัเพ่ิมเติม

และผู้เข้ำแสดงงำนจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่

5.1 ผู้เข้ำแสดงงำนเป็นเจา้ของทรพัยส์ินโดยมีหลกัฐานวา่มีทรพัยส์ินที่สญูหายอยูก่่อน และไดถ้กูเก็บไว ้ในที่อนั สมควรแก่การป้องกันการสูญหายหรือ
เสียหาย และปฏิบตัิตามระเบียบเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัแลว้

5.2 ความสญูหายหรอืเสียหายของทรพัยส์ินเกิดจากลกัทรพัยโ์ดยมีรอ่งรอยการงดัแงะหรอืทาํลายสิ่งกีดขวางเขา้ไป

5.3 การลกัทรพัยเ์กิดขึน้ไดเ้พราะการกระทาํ หรอืละเวน้กระทาํโดยเจตนา หรอืโดยความประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง ของพนกังานรกัษาความปลอดภยั

5.4 การสญูหายหรอืเสียหายมิไดเ้กิดจากการกระทาํในฐานะตวัการ ผูใ้ช ้ ผูส้นบัสนนุในการกระทาํความผิดของผู้เข้ำ แสดงงำน พนักงาน  หรือบริวารของ
ผู้เข้ำแสดงงำน หรอืโดยความประมาทเลินเลอ่ของบคุคลดงักลา่ว

5.5 ผู้เข้ำแสดงงำนไมส่ามารถติดตามเอาทรพัยส์ินคืนได้

5.6 ผู้เข้ำแสดงงำนจะไมไ่ดร้บัการชดใชจ้ากบรษัิทประกนัภยั

6. บริษัทฯ จะไมต่อ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสียหาย หรอืสญูหายของทรพัยส์ินประเภทดงักลา่วตอ่ไปนี ้อาทิเชน่ ธนบตัร   ทองคาํ อญัมณี โบราณวตัถ ุ
ศิลปกรรมที่เป็นของมีคา่ เหรยีญ แบบแปลน เอกสารสาํคญั หลกัประกนัหนีส้ิน หลกัทรพัย ์หรอืเอกสารการเงิน บตัรเครดิต เช็ค สมดุบญัชี และเอกสารทัง้

ปวงทางธุรกิจ เวน้แตจ่ะมีขอ้ตกลงกนัเป็นพิเศษเป็นลายลกัษณอ์กัษร

7. ผู้เข้ำแสดงงำน  ตวัแทน และพนกังานของผู้เข้ำแสดงงำน  จะปฏิบตัิตามขอ้แนะนาํของพนกังานรกัษาความปลอดภยั  ขอ้กาํหนด กฎ ขอ้หา้ม และ
ระเบียบเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัของบริษัทฯ อยา่งเครง่ครดั

8. หากเกิดเหตขุดัขอ้งไมว่า่ดว้ยประการใด ๆ  ทาํใหก้ารบรกิารใด ๆ ตอ้งบกพรอ่งไปเป็นครัง้คราวบริษัทฯ จะรบีแกไ้ข   โดยเรว็  อยา่งไรก็ตาม ผู้เข้ำแสดงงำน
จะลดหรอืตดัทอนคา่บรกิารที่กาํหนดไวไ้มไ่ด ้และจะถือเป็นสาเหตใุนการบอกเลิกสญัญา นีห้รอื สญัญาที่ เก่ียวขอ้งไมไ่ดเ้ชน่กนั ทัง้บริษัทฯ ไมต่อ้ง
รบัผิดชอบตอ่ความเสียหายใด ๆ ทัง้สิน้

9. ขอ้กาํหนด / เง่ือนไขบรกิารรกัษาความปลอดภยั ทาํขึน้เป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีที่ความหมายในแตล่ะภาษา ไมต่รงกนั ใหใ้ชข้อ้กาํหนด /
เง่ือนไข ที่เป็นภาษาไทยบงัคบัในการตีความและอธิบายความ

ข้อควรปฏบิัต ิ(เพิม่เตมิ) และเงือ่นไขกำรรักษำควำมปลอดภัยในงำน 
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