
 

 

 

  

 

 

 

 

คู่มือสาํหรับผู้แสดงงาน 
 

 

 

 

 

 

  จัดโดย 

บริษัท พ.ีเค. เอ็กซิบช่ัิน แมนเนจเม้นท ์จาํกดั 
 

 

      กาํหนดการจัดงาน  
 

กาํหนดการ วันที่ เวลา 

วนัก่อสรา้งคหูา 
22 พฤศจิกายน 2565 (เฉพาะพืน้ที่เปลา่) 

23 พฤศจิกายน 2565 (คหูามาตรฐาน และ พืน้ท่ีเปล่า) 

10.00 - 24.00 น. 

10.00 - 24.00 น. 

วนัแสดงงาน 24 – 27 พฤศจิกายน 2565 10.00 - 21.00 น. 

วนัรือ้ถอนคหูา 27 พฤศจิกายน 2565 21.00 - 24.00 น. 

 
          

   *หมายเหตุ : คู่มือผูแ้สดงงานอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบ

 

งานไทยเทีย่วไทย คร้ังที ่64 

วันที ่24 – 27 พฤศจกิายน 2565 

ไบเทค บางนา EH 101-102 



 

 

 

 

   

  บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด จะจัดงาน “ไทยเท่ียวไทย ครัง้ท่ี 64” (Thai Teaw Thai 64th)  

ขึน้ระหว่างวนัท่ี 24 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ไบเทค บางนา EH 101-102 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือสาํหรบัผูแ้สดงงาน (Exhibitor’s Manual) ฉบบันี ้เพื่อช่วยใหท้่านเตรียมความพรอ้มใน

การแสดงสินคา้ และเพื่อเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่าน โดยขอแนะนาํใหท้่านไดศ้ึกษาคู่มือ ผูแ้สดงงานฉบบั

นีอ้ย่างละเอียด พรอ้มกบักรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม์ต่างๆ และส่งกลบัยงัหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบตาม

กาํหนดเวลาท่ีไดร้ะบุไวใ้นแต่และแบบฟอรม์ ซึ่งหากมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อไดท่ี้หมายเลขโทรศัพท ์ 

02-307-8555 ต่อ 5114, 5111  และ โทรสาร  02-307-8733 สาํหรบัขอ้มูลข่าวสารใดๆ เก่ียวกับงาน สามารถดูได้

ที่เว็ปไซต ์http://www.งานไทยเท่ียวไทย.com 

  บรษัิทฯ ขอขอบคณุเป็นอย่างสงูสาํหรบัการเขา้รว่มแสดงงานในครัง้นี ้และขอบคณุล่วงหนา้สาํหรบัความรว่มมือ

ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ เป็นอย่างดี และขออวยพรใหท้่านประสบความสาํเรจ็กบังานดว้ยดีทกุประการ 

 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ   

                  นางสาวชลธาร นิสยัชล 

     เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ            

   บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

                              operation@pkexhibition.com 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                      

 

  

 

 

 

 

mailto:operation@pkexhibition.com


 

 

ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

 

 1. ชื่องาน    งานไทยเท่ียวไทย ครัง้ที่ 64 

     (Thai Teaw Thai 64th) 

 2. ลักษณะงาน  งานแสดงสินคา้และบริการท่ีมีผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเขา้รว่มแสดงงานมากท่ีสดุใน

ประเทศไทย 

 3. วันและเวลาแสดงงาน  วนัท่ี 24 – 27 พฤศจิกายน 2565     เวลา 10.00 - 21.00 น.  

 4. สถานทีจ่ัดงาน  ไบเทค บางนา (EH 101-102)   

 5. ผู้จัดงาน    บรษัิท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 6. จาํนวนผู้แสดงงาน  ประมาณ 722 คูหา 

 7. ประเภทผู้แสดงงาน   งานไทยเทีย่วไทย (EH 101-102)  

-   โรงแรม รีสอรท์ 

-   สาํนกังานสง่เสรมิการการท่องเท่ียว/ แหลง่ท่องเท่ียว สถานพกัผ่อนหย่อนใจ  

      -   อปุกรณเ์ดินทาง แคม้ป้ิง ดาํนํา้ / สื่อ เทคโนโลยี ยานยนตเ์พื่อการท่องเท่ียว 

-   รา้นอาหาร / บรกิารอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

                                       -   รถเช่า, บรษัิทนาํเที่ยว  

           8. ผู้ประสานงานด้านต่างๆ       

       ผู้จัดงาน   : บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จาํกัด 

       ฝ่ายปฏิบติัการ  :  คณุชลธาร นิสยัชล , คณุพลอยไพลิน ศิรมิานิตย ์

      โทรศพัท ์  :  0-2307 - 8555 ต่อ 5114 , 5111 

      โทรสาร   :  0-2307 - 8733  

    อีเมลล ์  : operation@pkexhibition.com 

 

        ฝ่ายสถานที ่     : บริษัท ปรินทร จาํกัด 

    ฝ่ายบรกิาร   :  คณุธนะวฒัน ์ เบคตนั 

    โทรศพัท ์  :  0-2726-1999 ต่อ 7520       

    แฟกซ ์  :  0-2366-9799 

    อีเมลล ์  :   Thanawat.B@bhirajburi.co.th 
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    ผู้ก่อสร้างคูหา :    บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จาํกัด 

    ฝ่ายบริการ   :    คูหามาตรฐาน ให้เช่าอุปกรณต์กแต่งบูธและเฟอรนิ์เจอร ์

    ประสานงาน  :  คณุขนิษฐา ยาวะโนภาส 

    โทรศพัท ์   :     02-229-3416 

    E-mail   :     ae04@nccimage.com 

 

 

    ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า :   บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จาํกัด 

    ฝ่ายบริการ   :   บริการระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า  

    ประสานงาน  :  คณุชนาเมธ ประชมุแพทย ์

    โทรศพัท ์   :     02-229-3411 

    E-mail  :     chanamate.pra@nccimage.com 

      

 

 

ข้อมูลท่ัวไปของงาน (ตอ่) 



 

 

 

 

 

 

  

 

EH
10

1-
10

2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางกาํหนดวันและเวลาการทาํงานภายในอาคารแสดงสินคา้ 

 (1) กาํหนดวันและเวลาการเข้าตกแตง่และก่อสร้างคูหา (Set Up Days) 

วันที่ เวลา กิจกรรม 

  22 พฤศจิกายน 2565 10.00 – 24.00 น. ผูแ้สดงงานที่จองพืน้ที่เปลา่เขา้ตกแต่งคหูา 

  23 พฤศจิกายน 2565 10.00 – 24.00 น. ผูแ้สดงงานที่จองคหูามาตรฐานและพืน้ที่เปลา่เขา้ตกแต่งคหูา 

   (2) กาํหนดการวันแสดงงาน (Show Days) 

   

24 - 27 พฤศจิกายน 2565 

 

08.00 - 10.00 น. เตรียมเปิดคหูา (เฉพาะผูท้ี่มีบตัร Exhibitor) 

10.00 - 21.00 น. เปิดแสดงงาน 

21.00 - 22.00 น. เตรียมปิดคหูา / เติมสนิคา้ 

  

 (3) กาํหนดการวันรือ้ถอน (Tear Down Day) 

หมายเหตุ   

1. ผูเ้ขา้แสดงงานทุกท่านตอ้งก่อสรา้งคูหาใหเ้สร็จภายในเวลา 24.00 น. วนัที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ทัง้นีจ้ะไม่เปิดใหเ้ขา้

ก่อสรา้ง/ตกแต่งหลงัจากเวลาดงักลา่วโดยเด็ดขาด เพราะจะตอ้งทาํความสะอาดอาคารแสดงสินคา้ 

2.  หา้มรือ้ถอนก่อนเวลา 21.00 น. ของวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการจดังาน 

3.  ผู้เข้าแสดงงานตอ้งเก็บสินคา้และอุปกรณ์ตกแต่งคูหาทันทีหลงัจากปิดงานแสดงสินคา้วันสุดทา้ย (ภายใน 24.00 น.   

ของวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2565) 

     4. ไม่อนุญาตให้นําเด็กเข้าภายในอาคารจัดแสดงงานในวันก่อสร้างและตกแต่งคูหาโดยเด็ดขาด  

 

   กรณี ผู้เข้าแสดงงานไม่นําสินค้าหรืออุปกรณต์กแต่งรวมถึงแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ที่ตกแต่งคูหาออกตามเวลาที่

กาํหนด จะมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท และหากเกิดความเสยีหายหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เข้าแสดงงานต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช่จ่ายในการรื้อถอนล่าช้า ซึ่งผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

    

 

 

 

 

วันที่ เวลา กิจกรรม 

27 พฤศจิกายน 2565 21.00 - 24.00 น. รือ้ถอนและขนยา้ยสนิคา้ออกจากอาคาร 

   วันที ่                      เวลา                             กิจกรรม 



 

ระเบียบการขนถ่ายสินค้าและการจอดรถบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า (หลงัโหลด) 
 

  ในวันก่อสรา้งคูหา ผู้จัดงานจะอนุญาตใหท้าํการก่อสรา้งและตกแต่งคูหาไดถ้ึงเวลา 24.00 น.เท่านั้นซึ่งถา้ผู้แสดงงาน    

รายใดมีความประสงค์จะทําการก่อสรา้งเกินจากเวลาที่กําหนด กรุณาแจ้งที่ห้องผู้จัดงานก่อนเวลา 18.00 น. ของแต่ละวัน        

พรอ้มชาํระค่าล่วงเวลาเพิ่มตามอตัราของศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยคิดค่าล่วงเวลาเป็น ขนาดพืน้ที่/ชม./คูหา/ บริษัท 

และตอ้งจา้งเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัคอยด ู1 นาย 

 -  การขนถ่ายสินคา้ เครื่องมือ หรืออปุกรณใ์ดๆ โดยใชเ้ครื่องทุ่นแรงหรือคนยกตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ใหใ้ชเ้ฉพาะประตขูนถ่าย

สินคา้บรเิวณลานขนถ่ายดา้นหลงั ประตหูนา้อาคารอนญุาตใหใ้นกรณีที่ยกแค่เพียง 1 คน เท่านัน้ 

 - การขนยา้ยสินคา้ในบรเิวณดา้นหนา้โถงนิทรรศการ EH 101-102 จะตอ้งใชร้ถเข็นลอ้ยางขนาดเล็กที่รบันํา้หนกัไดไ้ม่เกนิ 

250 กิโลกรมั หรือใชบ้รกิารของผูร้บัเหมาที่ไดร้บัแต่งตัง้อย่างเป็นทางการจากผูจ้ดังานเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระเบียบการจอดรถบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า(หลังโหลด) สามารถขนถ่ายได้ตามเวลาทีก่าํหนด คือ 

ประเภทรถ เวลาจอด จอดเกิดเวลาจะมีคา่จอด 

รถยนต,์ รถกระบะ และ 4 ล้อใหญ ่ ฟรี 1 ชั่วโมง  30 นาท ี     200 / ชม. ในชั่วโมงถัดไป 

รถ 6 ล้อ และ 10 ล้อ, รถเทรเลอร.์ 

คอนเทนเนอร ์
ฟรี 3 ชั่วโมง 200 / ชม. ในชั่วโมงถัดไป 

บัตรหายปรับ 1000 บาท 
 

- เปิดเวลา 8.00 น. และปิดในเวลา 24.00 น.  รบกวนให้นํารถออกก่อนเวลา 

***ไม่สามารถนําบัตรจอดรถมาลา้งบัตรได้ทุกกรณี*** 

ไม่อนุญาต  ใหน้าํรถจอดกีดขวางบรเิวณเสน้ทางและจดุขนถา่ยสินคา้ (หลงัโหลด) 

ไม่อนุญาต  ให้ขนถ่ายสินคา้ผ่านประตูกระจกด้านหน้าอาคารโดยเด็ดขาด ให้ใช้เสน้ทางขนถ่ายสินคา้ด้านหลังโหลดเท่านั้น          

ผูจ้ดังานไทยเที่ยวไทย และ ศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค จะไม่รบัผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรือการสญูหายของ

ทรพัยส์ินสว่นตวั (ทัง้ก่อน ระหว่าง และภายหลงัจบงาน) ผูร้บัเหมาก่อสรา้งหรอืผูร้บัผดิชอบควรจะมีประกนัในทรพัยส์ินนัน้ๆ 

BTS Bang 

Na Station 

Sukhumvit  Road 

Drop-off 
EH 106 

Bang Na-Trad Road 

1 

3 

เส้นทางขนถ่ายสินค้า (Loading EH101 - EH102) 

งานไทยเที่ยวไทย คร้ังที ่64 
 

2 

 

 EH101-102 



 

 

ระเบียบและอัตราค่าบริการทีจ่อดรถ ไบเทค บางนา 

 

***ระเบียบการจอดรถ Indoor 

 

    1. รบับตัรแดง (ตามภาพ) ที่เครือ่งจ่ายบตัรอตัโนมติั ขาเขา้  

    2. ค่าบรกิารจอดรถ ช่ัวโมงละ 20 บาท (30 นาทแีรก ไม่คิดเงนิ) 

    3. ลานจอดรถเปิด 06.00 - 24.00 น. (จอดเกินเวลาคิดค่าบรกิาร 100 บาท/ชั่วโมง) 

    4. ไม่อนญุาตใหจ้อดรถคา้งคืน 

    5. กรณีบตัรหาย ถกูปรบั 1,000 บาท ชาํระเงินที่ Business Center (BC หรือปอ้มขาออก) 

 

 

***ระเบียบการจอดรถ Outdoor  

 

    1. รบับตัรสนี ํา้เงิน (ตามภาพ) ที่เครือ่งจ่ายบตัรอตัโนมติั ขาเขา้  

    2. ค่าบรกิารจอดรถ ช่ัวโมงละ 20 บาท (3 ช่ัวโมงแรก ไม่คิดเงนิ) 

    3. ลานจอดรถเปิด 06.00 - 24.00 น. (จอดเกินเวลาคิดค่าบรกิาร 100 บาท/ชั่วโมง) 

    4. ไม่อนญุาตใหจ้อดรถคา้งคืน 

    5. กรณีบตัรหาย ถกูปรบั 1,000 บาท ชาํระเงินที่ Business Center (BC หรือปอ้มขาออก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ทางเขา้ท่ีจอดรถภายในอาคารจดัแสดงสินคา้ 



 

 

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในอาคารแสดงสินค้า 

 

 

1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ แต่ละประเภท 

1.1. ประเภทโรงแรม ที่พัก รีสอรท์ : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

จนถึงวนัเริ่มจดังานฯ ออกโดยกระทรวงมหาดไทย กรณี ใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมหมดอาย ุหรืออยู่ระหว่างดาํเนนิการ

จะตอ้งนาํใบเสรจ็รบัเงินที่ทางหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ออกให ้มาประกอบการพิจารณาแทน 

1.2. ประเภทนาํเที่ยว : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเที่ยว ที่มีอายุไม่นอ้ยกว่า 2 ปี นับตัง้แต่วันที่ออกใบอนุญาต จนถึงวันเริ่ม    

จดังานฯ ออกโดยสาํนกังานพฒันาการทอ่งเที่ยว 

1.3. ประเภทโรงแรม ที่พกั รีสอรท์ + แพ็คเก็จนาํเที่ยว: มีใบอนญุาตประกอบธรุกิจ จาํนวน  2 ใบ ตามขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 

1.4. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว / สนามกอลฟ์: หนงัสือรบัรองบริษัท ที่มีอายไุม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับตัง้แต่วนัที่ออกหนงัสือจนถึง    

วนัเริ่มจดังานฯ ออกโดย กระทรวงพาณิชย ์ทัง้นี ้ในวตัถปุระสงคต์อ้งมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจประเภทนัน้ๆ 

2. หนังสือรับรองบริษัท : ที่มีอายไุม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ออกหนงัสือ จนถึงวนัเริ่มจดังานฯ ออกโดย กระทรวงพาณิชย ์

ทั้งนี ้ในวัตถุประสงค์ต้องมี รายละเอียดการประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ ยกเวน้การจดทะเบียนบุคคลธรรมดา ใช้สาํเนาบัตร

ประชาชนที่ไม่หมดอายแุทนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบสาํหรับผู้ร่วมแสดงงาน (ตอ้งมี) 

 ข้อควรทราบ !!!  ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดแสดงงาน ผู้แสดงงานทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

กาํหนดไว้ทุกประการ หากผู้แสดงงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่กําหนดไว้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ใน

การยกเลิกการใช้พืน้ทีร่ะหว่างงานแสดงโดยไม่คืนเงิน และจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงานในคร้ังต่อไป 

 

 เรียน  ผู้ประกอบการ ทัวร,์ ท่องเที่ยว, โรงแรม, รีสอรท์ จะต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว,

ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่ถูกต้องของท่าน ซึ่งจะต้องนํามาแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว

ตรวจสอบ และติดตั้งภายในบูธให้ผู้ชมงานได้เหน็อย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาจัดงาน 

 คาํเตือน  สาํนักงานกรมการท่องเทีย่ว, สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่วและมัคคุเทศกก์ลาง ร่วมกับตาํรวจท่องเทีย่ว

จะมาร่วมออกบูธให้บริการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว และเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจแพคเกจทัวรแ์ละ

ใบอนุญาตธุรกิจนําเทีย่วภายในบูธ หากพบว่าไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตไม่ถูกต้องตรงตามช่ือที่แจ้งกับทางผู้จัดงาน 

เจ้าหน้าทีส่ามารถส่ังปิดบูธ และดาํเนินคดีตามกฎหมายได้ทันท ี

 



 

 

 บัตรเข้า – ออกอาคารแสดงสินค้า 
 

 

1. EXHIBITOR BADGE (บัตรผู้แสดงงาน) กรุณาเตรียมปากกามาเองในการเซ็นต์ช่ือ 

  1.1 ผู้แสดงงานสามารถลงทะเบียนรับบัตรผู้แสดงงาน ได้คูหาละ 5 ใบ บริเวณจุดลงทะเบียนทางเข้า Loading ด้านหลัง           

EH 101-102 (ผู้แสดงงานทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามยัก่อนเข้าพืน้ที ่และตลอดเวลาทีอ่ยู่ในงาน) 

   1.2 ผูแ้สดงงานจะตอ้งติดบตัรผูแ้สดงงานตลอดเวลาที่อยู่ในบรเิวณงาน ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผู้แสดงงานอ่ืนๆหรืองานที่จัด

ผ่านมาแล้ว ผู้แสดงงานจะต้องใช้บัตรใบใหม่ทีจั่ดแสดงงานอยู่เท่าน้ัน เพื่อประโยชนใ์นดา้นการรกัษาความปลอดภยั  

  1.3 สาํหรบัผูแ้สดงงานที่มิไดติ้ดบตัรหรือไม่มีบตัรจะไม่ไดร้บัอนญุาตใหผ้่านเขา้-ออกในบรเิวณงาน   

 1.4 บตัรผูแ้สดงงานใชไ้ดต้ัง้แต่วนัเตรียมงานจนถึงวนัสดุทา้ยของงาน ในทกุพืน้ที่ของการจดังาน  

    หมายเหตุ  กรณีในวนั Set up (วนัที่ 22-23 พฤศจกิายน 2565) ผูแ้สดงงานไม่ไดเ้ขา้มาตกแต่งคหูาหรือยงัไม่ไดม้าติดต่อ

ขอรบับตัรผูแ้สดงงาน สามารถติดต่อขอรบัไดภ้ายในวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตัง้แต่เวลา 8.30 -10.00 น. เท่านัน้                     

หากไม่ได้มาติดต่อขอรับบัตรผู้แสดงงานในเวลาทีก่าํหนด กรุณาติดต่อทีเ่คานเ์ตอรผ์ู้จัดงาน 

2. CONTRACTOR BADGE (บัตรผู้รับเหมาก่อสร้าง)  

 2.1 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะตอ้งมาติดต่อรบับตัรผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดท้ี่บรเิวณ Loading ดา้นหลงั EH 101-102 

   2.2 ผู้รับ เหมาก่อสร้างจะต้องแขวนบัตรตลอดเวลาที่ อยู่ ในบริเวณ งาน  เพื่ อประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัย

ผูร้บัเหมากอ่สรา้งที่ไม่ไดติ้ดบตัรหรือไม่มีบตัรจะไม่ไดร้บัอนญุาตใหผ้่านเขา้ออกในบรเิวณงาน 

   2.3 บตัรผูร้บัเหมาก่อสรา้งสามารถใชไ้ดใ้นวนัก่อสรา้งและรือ้ถอนเท่านั้น ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก ไดใ้นวันแสดงงานยกเวน้จะ

ไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังาน  

   2.4 กรณีผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ทาํบัตรสูญหาย ท่านจะไม่ไดร้บัอนุญาตออกจากพืน้ที่ พรอ้มทั้งเสียค่าธรรมเนียมในการปรบัเป็น

จาํนวนเงิน 100 บาท ต่อใบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างบัตร  ผู้แสดงงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง 



 

 

การก่อสร้างและตกแต่งคูหามาตรฐาน 
 

คูหามาตรฐาน 

ผูจ้ดังานไดแ้ต่งตัง้ให ้บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั เป็นผูก้่อสรา้งคหูามาตรฐานอย่างเป็นทางการ 

รายละเอียดของอุปกรณใ์นคูหามาตรฐาน  

 ผนงับธูสีขาว สงู 2.50 เมตร 3 ดา้น 

 ปา้ยชื่อบรษัิท (ขนาดสงู 30 ซม. ) 

 เกา้อี ้2 ตวั 

 โต๊ะ 1 ตวั 

 ฟลอูอเรสเซนต ์40 วตัต ์2 ดวง 

 ตะกรา้ผง 1 ใบ 

 ปลั๊กไฟ 1 จดุ (5 แอมป์ ) **ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง 
การก่อสรา้งตกแต่งคูหา ผู้แสดงงานสามารถเลือกใช้คูหามาตรฐาน หรือจะดาํเนินการก่อสรา้งคูหาแสดงสินคา้โดยใช้

ผูร้บัเหมากอ่สรา้งที่จดัหามาเองก็ได ้ทัง้นี ้ผูแ้สดงงานจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบในการก่อสรา้งตกแต่งคหูาดงันี ้

 

สาํหรับผู้ร่วมแสดงทีเ่ช่าพืน้ทีแ่บบคูหามาตรฐาน 

ทางผูจ้ดังานขอความรว่มมือในการปฏบิติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของการใชค้หูาสาํเรจ็รูปดงันี ้ 

     1.  ไม่อนุญาตให้มีการต่อเติมหรือก่อสรา้งคูหาที่มีความสูงเกินกว่า 5 เมตร ของอาคาร EH 101-102 (คูหามาตรฐานมี   

ความสงู = 2.5 เมตร) และมิใหส้่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสรา้งหรือส่วนตกแต่งต่างๆ รวมทัง้ไฟตกแต่งยื่นออกนอกบริเวณพืน้ที่ที่ทาํ

สญัญา จะตอ้งใหอ้ยู่ภายในคหูาของตนเองเท่านัน้ 

 2. ไม่อนุญาตใหมี้การทาสีทบัลงบนผนงัของคหูามาตรฐาน หากทา่นตอ้งการติดสติก๊เกอรห์รือวสัดอ่ืุนใดบนผนงักรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที่ของบริษัทผูร้ ับเหมาก่อสรา้งโครงสรา้งมาตรฐานสาํเร็จรูปอย่างเป็นทางการของงาน (บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์

แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั) เพื่อดาํเนินการ  

 3. ไม่อนุญาตใหมี้การตอก ขึง แขวน หรือ ตรงึส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสรา้งมาตรฐานหรือสิ่งก่อสรา้งกับโครงสรา้งส่วนใด

สว่นหนึ่งของอาคารแสดงสินคา้  

4. ไม่อนญุาตใหมี้การขึงหรือแขวนสิ่งใดๆ จากเพดานหรอืพืน้หรือแมแ้ต่สว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารแสดงสินคา้  

 5. การติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง หรือ ปลั๊กไฟภายในโครงสรา้งมาตรฐานสาํเร็จรูปทัง้หมด จะตอ้งสั่งจากผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้า

อย่างเป็นทางการเท่านัน้ 

 6. จะตอ้งแจง้การขอใชบ้รกิารกระแสไฟในคหูา โดยสั่งกระแสไฟไดท้ี่ บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั ซึ่งเป็นผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ 

 7. กฎขอ้บงัคบัสาํหรบัผูแ้สดงสินคา้ หา้ม! กระทาํการใด ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อผนงัคหูา  

7.1 หา้มต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือโยกยา้ยโครงสรา้งของคหูามาตรฐานโดยเด็ดขาดหากมีความจาํเป็นตอ้งเปลี่ยนรูปแบบ

ของคหูา กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบติัการของบรษัิทฯ เพื่อดาํเนินการ  

 7.2 หา้มทาสี, พ่นสี, ขีดหรือเขียนลงบนผนงั, หา้มฉีดสเปรยก์าว, ติดกาว, หรือ ซิลิโคนบนแผ่นผนงั            

 7.3 หา้มเจาะ, ตอกตะป,ู ยิงลกูแม็ก, ขีดข่วน หรือทาํใหเ้กิดความเสียหายกบัแผ่นผนงั หรือสว่นใดส่วนหนึ่งของโครงสรา้ง

คหูาเป็นอนัขาดหากตอ้งการติดหรือยึดสิ่งใดกบัตวัผนงักรุณาปรกึษาเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบติัการก่อน   

 8. ป้ายชื่อบริษัท เป็นป้ายชื่อขนาด สูง 30 ซม. และหนา้กวา้ง 3 ม. (ตัวอักษรบนป้ายชื่อสูง 10 ซม.) อยู่ดา้นหนา้ของคูหา  

โดยยึดติดกบัขอบอะลมิูเนียม โดยจะระบชุื่อบรษัิท และหมายเลขของคหูาแสดงสินคา้  



 

 9. ไฟฟ้าและเฟอรน์ิเจอร ์มีปลั๊กไฟ 3 พิน ขนาด 5 แอมป์ (หา้มใชก้ับดวงไฟแสงสว่าง) หลอดฟลอูอเรสเซนต ์2 หลอด, เกา้อี ้

เหล็กดาํ 2 ตวั, โต๊ะประชาสมัพนัธ ์1 ตวั และถงัขยะ 1 ใบ  

 10 ในกรณีผู้แสดงงาน คูหามาตรฐาน ไม่ตอ้งการผนัง, โครงสรา้งป้ายชื่อ, ไฟฟ้า และเฟอรน์ิเจอร ์(โต๊ะ, เก้าอี,้ ถังขยะ) 

ภายในคหูามาตรฐาน กรุณาแจง้ลงในแบบฟอรม์ มายงัผูจ้ดังาน หรือ บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

เพื่อดาํเนินตามความตอ้งการของท่าน (ในกรณีที่ไม่ไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือแจง้วนัก่อสรา้ง ท่านอาจไม่ไดร้บัความสะดวก) 

หมายเหตุ หากผูแ้สดงงานท่านใด มิไดป้ฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนขอ้ปฏิบติัดงักล่าว บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั ซึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบในการก่อสรา้งคหูามาตรฐาน จะตอ้งคิดค่าเสียหายแก่ผูแ้สดงสนิคา้เป็นมลูค่าผนงัคหูาแผ่นละ 3,000 บาท  

 

คูหาพิเศษเฉพาะโซนอาหาร  

- โครงโปรง่    - ปา้ยชื่อบรษัิท (ขนาดสงู 30 ซม. )          - เกา้อี ้1 ตวั 

- โต๊ะ 1 ตวั   - ฟลอูอเรสเซนต ์40 วตัต ์1 ดวง         - ถงัขยะ 1 ใบ 

- ปลั๊กไฟ 1 จดุ (5 แอมป์ ) **ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง 

 
การก่อสร้างและตกแต่งพืน้ทีเ่ปล่า  

ผูร้่วมแสดงงานที่จองเป็นพืน้ที่เปล่า (ไม่รวมอุปกรณไ์ฟฟ้า กระแสไฟฟ้า พรมและเฟอรนิ์เจอรใ์ดๆ ทั้งสิ้น) การตกแต่งคหูา 

ไม่ว่าจะจ้างผู้รับเหมาในการตกแต่งคูหาหรือไม่ กรุณากรอก แบบฟอร์มผู้ รับเหมาตกแต่งคูหาพิเศษ พรอ้มส่งแบบแปลน        

การก่อสรา้ง 

 ความสูงของสิ่งก่อสรา้ง สูงไดไ้ม่เกิน 5 เมตร ในกรณีที่บูธของท่านสงูเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร ตอ้งเป็นโครงสรา้ง

โปรง่ หรือ ไดร้บัการอนุมติัจากผูจ้ดังาน และ ฝ่ายสถานที่ ตามความเหมาะสมและความปลอดภยั ทัง้นีพ้รอ้มระบุตาํแหน่งติดตัง้ไฟ

มาใหผู้จ้ดังานอนมุติั ภายในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยผูแ้สดงงานสามารถสรา้งคหูาไดด้งันี ้

 1. ผูจ้ดังานจะตอ้งทาํเครื่องหมายแสดงขอบเขตพืน้ที่ ก่อสรา้งคหูาของท่านตามขนาดพืน้ที่ที่จองไว ้ 

2. เนื่องจากคหูาของท่านเป็นพืน้ที่เปล่าจึงไม่มีกระแสไฟรวมถึงไฟแสงสว่างหากท่านตอ้งการติดตัง้ระบบไฟฟ้าภายในคหูา

ของท่าน สาํหรบัไฟฟ้าในวนัก่อสรา้ง-รือ้ถอน ใช ้แบบฟอร์มส่ังจองไฟก่อสร้างและรือ้ถอน ส่วนกระแสไฟฟ้าและอุปกรณใ์นวนั

แสดงงาน กรุณากรอก แบบฟอร์มส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า กับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด ์    

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั   

          3. ในการจดัแสดงสินคา้ตอ้งติดปา้ยแสดงชื่อบรษัิทและหมายเลขคหูาอย่างชดัเจน 

  4. ในกรณีที่เป็นพืน้ที่เปลา่ติดกันกับคหูาอ่ืน ผูแ้สดงงานจะตอ้งทาํผนงัขึน้กัน้คหูาของท่านเอง หา้มมิใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากผนงั

ของคหูามาตรฐานของผูแ้สดงงานท่านอ่ืนเด็ดขาด และหากผนงัของผูแ้สดงงานสงูกว่าผนงัอีกดา้นของคหูาขา้งเคียงทา่นจะตอ้งปิด

ดา้นหลงัสว่นที่สงูกว่าใหเ้รียบรอ้ย 

5. กรณีใชเ้ทปกาว 2 หนา้ อาคารเป็นพืน้ปนูควรมีการปอ้งกนัและเลือกใชเ้ทปที่ไม่ทาํความเสียหายต่อพืน้อาคาร ผูแ้สดงงาน

ตอ้งประสานงานกบัผูร้บัเหมาตกแต่งถึงขอ้ปฏิบติัในคูมื่อ หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่ออาคาร ผูแ้สดงงานตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย

ดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อห้ามในการเข้าก่อสร้างงานและความปลอดภัย ทัง้คูหามาตรฐาน และพืน้ทีเ่ปล่า 
 

 กฎและระเบียบข้อบังคับทั่วไปของผู้แสดงงานและผู้รับเหมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จัดตั้งขึน้โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ฏิบัติงานในสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบในการทาํงานของทุกท่าน ผูจ้ัดงานขอความรว่มมือ      

ผูแ้สดงงานและผูก้่อสรา้งคหูาทกุท่านในการปฏิบติัตามอย่างเครง่ครดั  

  1. ผูร้ว่มแสดงสินคา้จะตอ้งแจง้ชื่อของบริษัทผูร้บัเหมาใหก้ับผูจ้ดังานทราบรวมทัง้จะตอ้งยื่นแบบคหูาหรือส่วนตกแต่งพเิศษ

แก่ไบเทค 1 เดือนก่อนวนัเขา้ก่อสรา้ง 

 2. ไม่อนุญาต ใหท้าํการแขวนสิ่งก่อสรา้ง, ผลิตภณัฑส์ินคา้, หรืออปุกรณส์ว่นตกแต่งของบธูกบัตวัอาคาร ทกุกรณี 

 3. ภายในหอ้งจดัแสดงนิทรรศการ (EH 98-106) มีจุดแขวนเพื่อรองรบันํา้หนกัในแต่ละพืน้ที่แตกต่างกัน โดยจุดแขวนนัน้จะ

รบันํา้หนกัไดไ้ม่เกิน 200 kg. / จดุ และตลอดคานจะรบันํา้หนกัไดไ้ม่เกิน 2,000 kg. / เสน้ 

 4.การติดตั้ง หอ้ย แขวน ทรสัอุปกรณ์แสงเสียง ป้ายส่วนตกแต่ง ผูแ้สดงสินคา้ / ผู้จัดงานจะตอ้งยื่นแบบรายละเอียดการติดตัง้

ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 14 วนั ก่อนวนัติดตัง้งาน 

 5. กรณีการติดตัง้ หอ้ย แขวน ทรสัโครงสรา้งสว่นตกแต่งจะตอ้งยื่นแบบพรอ้มรายละเอียดที่มีวิศวกรระดบัสามญัเซ็นตร์บัรอง 

 6. สิ่งของที่นาํมาแขวนโดยที่ไม่ไดย้ื่นแบบ และไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์ักษร ทางผูร้บัเหมา / ผูแ้สดงสินคา้ / ผูจ้ัด

งานจะตอ้งดาํเนินการรือ้ออกในทนัที เนื่องจากไบเทคตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อสาธารณชนเป็นหลกั 

 7. การก่อสรา้งตกแต่ง หรือติดตัง้-รือ้ถอนอปุกรณต่์างๆ ที่ตอ้งอยู่บนที่สงู ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งสวมหมวกนิรภยั, เข็มขดันิรภยั 

และรองเทา้ผา้ใบทกุครัง้เพื่อความปลอดภยั 

  * แจง้ผูจ้ดังานรบัทราบ เพื่อประสานงานตามลาํดบัต่อไป 

  * ผูร้บัเหมาหา้มปีนออกนอกพืน้ที่ Catwalk โดยเด็ดขาด 

 8. หากมีความจาํเป็นตอ้งติดตัง้งานนอกพืน้ที่ Catwalk ทางไบเทคมีบรกิารรถกระเชา้ (Boom Lift) พรอ้มเจา้หนา้ที่ควบคุม

ใหบ้รกิาร (มีค่าใชจ้่าย) 

 9. โครงสรา้งทกุชนิดจะตอ้งมีพรมรอง เพื่อปอ้งกนัความเสียหายที่จะเกิดขึน้กบัพืน้ที่อาคารได ้

 10. เทปกาวที่ใช้ติดพืน้ เพื่อการตกแต่งหรือปพูรมจะตอ้งเป็นเทปติดพรมชนิดหนา เช่น เทป SHIRAFUJI เท่านัน้ หา้มใช้

เทปชนิดบาง การทากาวบนพืน้ รวมทัง้หา้มใชเ้ทปโฟม กระดาษกาวหนา้เดียวและ 2 หนา้ หรือเทปกาวประเภทอ่ืนโดยเด็ดขาดและ

ในกรณีก่อสรา้งที่ชัน้ 2 หา้มใชเ้ทปทุกประเภทติดบนพรม หากมีความจาํเป็นจะตอ้งปพูรมควรวางแผ่นไมอ้ดัก่อนและปพูรมทบัอีก

ครัง้หากฝ่าฝืน ผูแ้สดงสินคา้หรือผูร้บัเหมาจะตอ้งรบัผิดชอบในการทาํความสะอาดหรือชาํระค่าบรกิารทาํความสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 11. การก่อสรา้งและการจดัแสดง ไม่อนญุาต ใหว้างวสัดอุปุกรณใ์ดๆ กีดขวางประตหูนีไฟ, ประตทูางเขา้-ออก, ทางเดินต่างๆ

แผงควบคมุไฟฟ้า, หอ้งเก็บอปุกรณด์บัเพลิง และตูส้ญัญาณเตือนไฟไหม ้

 12. บธูที่อยู่บรเิวณชิดผนงัอาคาร หรือแนวใกลท้างออกหนีไฟดา้นหลงั ไม่อนุญาต ใหว้างสินคา้หรืออปุกรณใ์ดๆ ดา้นหลงับูธ 

เพื่อความปลอดภยัและเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ได ้

 13. ไม่อนุญาต ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ประเภทเลื่อยวงเดือน หรือเลื่อยไฟฟ้าสาํหรบัการก่อสรา้งภายในอาคารโดยเด็ดขาด อนุโลม

เฉพาะเลื่อยฉลเุท่านัน้ และตอ้งมีพรมมารองรบัเศษวสัดทุี่จะเกิดขึน้ดว้ย 

 14. การพ่นสีหรือทาสีที่มีส่วนผสมของทินเนอรห์รือสารไวไฟอ่ืนๆ ควรทาํภายนอกอาคารหรือบริเวณหลังโหลดเท่านั้น 

อนญุาตใหใ้ชส้ีน ํา้เท่านัน้ เพื่อความปลอดภยัและไม่รบกวนบธูขา้งเคียง 

 15.  เศษวสัดทุี่เหลือจากการตกแต่งบูธหรือขยะโครงสรา้งที่เกิดจากการติดตัง้งาน - รือ้ถอน ผูอ้อกบูธหรือผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

จะตอ้งนาํของจากพืน้ที่จดังานไปทิง้ดา้นนอกพืน้ที่ไบเทค  

 16. ไม่อนญุาต ใหน้าํวสัดหุรือก๊าซไวไฟทกุชนิดเขา้มาในบรเิวณหอ้งจดังานก่อนไดร้บัอนญุาตจากไบเทค 

 17. ก๊าซที่สามารถนาํเขา้อาคารได ้Helium, Argon, Nitrogen, Carbon, Dioxide และควรจัดใหอ้ยู่ในชั้นวาง (Rack Gas) 

พรอ้มตวัล็อคถงัก๊าซ เพื่อความปลอดภยั 

 18.  ไม่อนญุาต ใหท้ิง้สารอนัตรายและสารพิษ เช่น สารเคมี, ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม, กรด หรือนํา้มนัหลอ่ลื่นลงในท่อระบายนํา้ 

ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งแจง้ใหไ้บเทคทราบถึงประเภทของสารอนัตรายหรือสารพิษ เพื่อเตรียมการในการกาํจดัอย่างเหมาะสม 

 19. ไม่อนุญาต ใหล้า้งภาชนะ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชท้ี่ใชใ้นการก่อสรา้ง / เตรียมงาน ในหอ้งนํา้และอ่างลา้งหน้า

ของไบเทค 

 20. ไม่อนญุาต ใหร้องนํา้จากหอ้งนาํเพื่อไปใชใ้นบธู หากมีความจาํเป็นตอ้งใชน้ ํา้ ตอ้งสั่งผ่านผูร้บัแต่งตัง้อย่างเป็นทางการเท่านัน้ 

 21. ไม่อนญุาต ใหติ้ดตัง้อปุกรณล์มดนัที่มีแรงเกิน ½ แรง เพื่อการจดัแสดงตอ้งทาํการติดต่อผ่านผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการเท่านัน้  

 22. ไม่อนุญาต ใหใ้ชป้ลั๊กไฟริมผนงัเพื่อการก่อสรา้งและรือ้ถอน ทัง้นีผู้ร้บัเหมาจะตอ้งสั่งกระแสไฟจากผูร้บัเหมาที่ผูจ้ดังาน

แต่งตัง้อย่างเป็นทางการเท่านัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23. ในกรณีการทาํงานเก่ียวกบัไฟฟ้า 

  23.1 ผูร้บัเหมาหรือผูก้่อสรา้งคหูาตอ้งตรวจเช็คอปุกรณไ์ฟฟ้าใหอ้ยู่ในสภาพปกติ และใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 

  23.2 อปุกรณไ์ฟฟ้าทกุเครื่องจะตอ้งจดัใหมี้การปอ้งกนักระแสไฟฟ้ารั่ว หรือใหมี้การต่อสายดิน 

 

 



 

 

 24. การติดตัง้ระบบไฟฟ้าของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง จะตอ้งปฎิบติัตามกฎระเบียบว่าดว้ยความปลอดภยัอย่างเคร่งครดัโดยไม่มี

ขอ้ยกเวน้ และ ไม่อนุญาต ใหด้ดัแปลงระบบกระแสไฟฟ้าขนาด 380 โวลต ์50 เฮิรตซ ์(3 เฟส หรือ Three Phase) เป็น 220 โวลต ์ 

50 เฮิรตซ ์(1 เฟส หรือ Single Phase) โดยไม่ผ่านตูแ้ปลงไฟ (Power Distributor) ในทกุกรณี  

  * หากมีการติดตัง้ระบบไฟฟ้าไม่ถกูตอ้งตามกฎระเบียบหรือเป็นอนัตราย จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี

 25. เพื่อความปลอดภยั ระบบสาธารณูปโภคภายในงานจะถูก “ปิด” ทัง้หมด หลงัเวลาจบงาน 30 นาที จากเวลาที่ทางผูจ้ดั

งานแจง้ไว ้(ยกเวน้ทางผูร้บัเหมาระบบไฟฟ้าอย่างเป็นทางการไดแ้จง้กับไบเทคไวว่้ามีการดาํเนินการต่อหรือเป็นระบบไฟ 24 ชม.) 

โดยหลงัจากปิดระบบแลว้ ทางผูจ้ดังานและศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทคจะไม่รบัผิดชอบหากอุปกรณห์รือสินคา้ของท่าน

เกิดความเสียหาย 

 26. ควรทาํงานภายในเวลาที่ผูจ้ดังานกาํหนด หากตอ้งการทาํงานลว่งเวลาจากที่ผูจ้ดังานกาํหนด ตอ้งแจง้กบัทางผูจ้ดังานให้

ทราบก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อประสานงานและดาํเนินการตามลาํดบัต่อไป โดยเวลาคิดค่าบรกิารสถานที่ จะเริ่มคิดหลงัจากเวลาที่ผู้

จดังานกาํหนด ** ราคาดงักลา่วยงัไม่รวมค่าบรกิารกระแสไฟก่อสรา้งลว่งเวลา 

 27. พาหนะที่นาํมาออกงานแสดง ตอ้งบรรจเุชือ้เพลงิไม่เกิน 1 ใน 8 ของปรมิาณถงัเชือ้เพลิง พรอ้มถอดสายแบตเตอรี่ออกทุก

เสน้และพนัดว้ยเทปกาวเพื่อปอ้งกนัการเกิดประกายไฟ และเดินระบบสายไฟสาํหรบัแสดงพาหนะใหอ้ยูใ่นมาตรฐานความปลอดภยั 

28. หา้มขนสินคา้เขา้-ออกในระหว่างแสดงงาน จะอนญุาตใหข้นยา้ยสินคา้ ในเวลาที่กาํหนดเท่านัน้     

29. ไม่อนญุาต ใหด่ื้มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์นระหว่างการก่อสรา้งและรือ้ถอนโดยเด็ดขาด 

30. ไม่อนญุาต ใหส้บูบหุรี่ภายในอาคาร และจะตอ้งสบูเฉพาะพืน้ที่ที่จดัไวใ้หเ้ท่านัน้ 

หมายเหตุ  ทุกคหูาที่มีการออกแบบก่อสรา้งพิเศษ จะตอ้งเตรียมผา้ใบ เพื่อปรูองพืน้ทั่วบรเิวณของการก่อสรา้งหากมีความเสียหาย

เกิดขึน้กับโครงสรา้งคูหาแสดงและหรือสถานที่จัดแสดงหรือพืน้ของอาคารแสดงผู้แสดงงานจะตอ้งเป็นผู้รบัผิดชอบต่อ    

ความเสียหายที่เกิดขึน้ 

การติดต้ังบอลลูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีมีการใชล้กูโป่งหรือบอลลนูที่ใชก๊้าซหรือพัดลมไฟฟ้า ควรมีจุดยึดที่แน่นหนาและไม่ส่งผลกระทบต่อบูธขา้งเคียงโดยจะตอ้งส่ง

แบบและรายละเอียดใหท้างผูจ้ดังานทราบ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วนัทาํการ เพื่อตรวจสอบและอนมุติัการติดตัง้ตามลาํดบัต่อไป  

• ซึ่งก๊าซที่ใชบ้รรจจุะตอ้งเป็นก๊าซฮีเลียม และจะตอ้งกระทาํภายนอกอาคารเท่านัน้ โปรดระบุวันเวลาในการนาํเขา้และเติม

ก๊าซใหช้ดัเจน 

• ความสงูของการติดตัง้จากพืน้ไม่เกิน 5 เมตร เนื่องจากภายในอาคารมีตวัเซน็เซอรแ์ละพดัลมแอรอ์าจทาํใหเ้กิดความเสียหาย

และอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการติดตัง้ได ้

*** หากบอลลนูเกิดปัญหากับบุคคลที่ 3 และ สถานที่ภายในพืน้ที่จดัแสดงงาน ผูร้ว่มแสดงงานที่เป็นเจา้ของคหูาจะตอ้งเป็น

ผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ 



 

 

การสั่งจองรายการอุปกรณไ์ฟฟ้า 
 

 1.  คหูามาตรฐานขนาด 3x3 ม. และ 3x2 ม. แต่ละคหูาจะประกอบดว้ย 

- ชดุฟลอูอเรสเซนต ์36 วตัต ์  จาํนวน 2 ดวง 

- ชดุปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ จาํนวน 1 จดุ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 
ซึ่งรายการดงักล่าวผูจ้ดังานไดจ้ัดเตรียมไวใ้หเ้รียบรอ้ยแลว้ นอกเหนือจากนีผู้แ้สดงงานจะตอ้งสั่งในแบบฟอรม์จองรายการไฟฟ้า 

(รายการไฟฟ้าสาํหรบัคหูามาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามที่ บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั เสนอราคากับ

ผูจ้ดังาน) 

 2. ตาํแหน่งในการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานจะถูกกาํหนดตาํแหน่งที่ติดตัง้ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ผูแ้สดงงานไม่สามารถ

เปลี่ยนตาํแหน่งหรือเปลี่ยนรายการที่ติดตัง้ไฟฟ้าในคหูามาตรฐานได ้ในกรณีที่ผูแ้สดงงานไม่ตอ้งการรายการอปุกรณไ์ฟฟ้าในคหูา

มาตรฐานที่ทางผูจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ทางผูจ้ดัถือว่าท่านสละสิทธิ์ในสิ่งที่พงึจะได ้

 3. แบบฟอรม์สั่งจองรายการอปุกรณไ์ฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 รายการ คือ 

 รายการที ่1   สาํหรบัผูแ้สดงงานที่มีความประสงคส์ั่งจองระบบแสงสว่าง 

 รายการที ่2   สาํหรบัผูแ้สดงงานที่มีความประสงคส์ั่งจองกระแสไฟฟ้าเพื่อนาํมาใชก้บัสินคา้ที่นาํมา 

 แสดงเท่านัน้ ห้ามนําไปใช้กับระบบแสงสว่าง 

 รายการที ่3   สาํหรบัผูแ้สดงงานที่มีความประสงคท์ี่จะนาํดวงไฟมาติดตัง้เอง    

ไฟฟ้าทีใ่ช้ในระหว่างงาน 
 

ผูจ้ดังานไดม้อบหมายใหผู้ร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟา้อย่างเป็นทางการเป็นผูด้แูลไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารแสดงสินคา้ 

 1. มาตรฐานของไฟฟ้าที่ใชใ้นงานแสดงสินคา้ 

     1.1 - ไฟฟ้าขนาด 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิรตซ ์แรงดนัไฟฟ้าขึน้ลงระหว่าง +10% สาํหรบัสินคา้ที่มีความไวต่อการขึน้ลงของ

แรงดนัไฟฟ้า เพื่อความปลอดภยัต่อสินคา้ท่านควรจะจดัหาอปุกรณค์วบคมุแรงดนัมาต่อดว้ย 

- ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิรตซ ์แรงดนัไฟฟ้าขึน้ลงระหว่าง +10% สาํหรบัสินคา้ที่มีความไวต่อการขึน้ลงของ

แรงดนัไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยัต่อสินคา้ท่านควรจะจดัหาอปุกรณค์วบคมุแรงดนัมาต่อดว้ย 

  1.2 หากท่านมีความประสงคท์ี่จะสั่งจองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น 110 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรตซ ์หรือ 220 โวลต ์        

3 เฟส 50 เฮิรตซ ์ซึ่งจะสามารถจดัการใหไ้ดเ้ป็นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอรม์การสั่งจองรายการอปุกรณไ์ฟฟ้า 

   1.3 วงจรไฟฟ้าไดแ้บ่งออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ากาํลงั 

 2. มอเตอรไ์ฟฟ้าตอ้งมีอปุกรณป์อ้งกนัการกระชากของกระแสไฟฟ้าอตัโนมติัและตอ้งมีระบบสตารท์เตอรด์งันี ้

   2.1 มอเตอรข์นาดไม่เกิน 5 แรงมา้ สตารท์ไดโ้ดยตรง 

   2.2 มอเตอรข์นาดไม่เกิน 25 แรงมา้ สตารท์ระบบ สตาร-์เดลตา้  

   2.3 มอเตอรข์นาดตัง้แต่ 25 แรงมา้ สตารท์ระบบออโตทรานฟอรเ์มอร ์

 3. กระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปยงัแต่ละคหูาจะเปิดและปิด ก่อนและหลงัจากงานแสดง 30 นาท ี

 4. สาํหรับผู้แสดงงานที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ที่ต้องนาํมาแสดงตลอด 24 ชั่วโมงจะต้องกรอกแบบฟอรม์          

มาพรอ้มกบัการสั่งไฟฟ้าก่อนถึงเวลาที่กาํหนดไว ้

 5. หลอดไฟฟ้าฟลอูอเรสเซนต ์2 หลอด และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในคหูาสาํเรจ็รูปติดตัง้ใหพ้รอ้มกบักระแสไฟฟ้าแลว้ 

 6. ราคาค่ากระแสไฟฟ้าและค่าติดตัง้สายเมนไดร้วมไวเ้รียบรอ้ยในรายการที่ 5.1, 5.2 และ 5.3 (ในแบบฟอรม์การสั่งจองอปุกรณไ์ฟฟ้า) 

7. หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเอง การติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมดจะตอ้งติดตั้งใหต้รงกับที่แจ้งและสั่งไวใ้นแบบฟอรม์การสั่งจอง

กระแสไฟฟ้า 



 

 

การติดต้ังไฟในบริเวณงาน 
 

1. ผูจ้ัดงานจะจัดใหมี้แสงสว่างภายในอาคารแสดง สาํหรบัแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรือกระแสไฟฟ้าสาํหรบัการเดินเครื่อง

สาธิตใหผู้แ้สดงงานติดต่อกับผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของงานเพื่อสั่งการติดตัง้กระแสไฟฟ้าหรือแสงสว่างเพิ่มเติม

ภายในคหูา โดยใหผู้แ้สดงงานกรอกแบบฟอรม์สาํหรบัความตอ้งการของตน ในคู่มือผูแ้สดงงานแลว้สง่ใหผู้ร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่าง

เป็นทางการภายในเวลาที่กาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์เพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดงโดยหา้มมิใหผู้แ้สดงงานดาํเนินการต่อ

หรือเชื่อมกระแสไฟจากตูก้ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจ้ดังานสงวนสิทธิ์ที่จะยติุการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือถอดสายไฟที่ทาํ

การต่อเชื่อมกระแสไฟฟา้ที่ไม่ถกูตอ้ง 

 2. การติดตัง้ไฟฟ้าที่งานแสดงสินคา้ทัง้หมด จะสามารถทาํไดโ้ดยผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียว หรือผูท้ี่

ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทาํงานไดเ้ท่านัน้ 

 3. ผูแ้สดงงานที่มีผู้รบัเหมาทาํการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคูหาของท่านเอง จะตอ้งส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเขา้มา

ทาํงานก่อนวนัทาํการจึงจะสามารถเขา้ไปทาํงานได ้

 4.  ผูร้บัเหมาที่ท่านแต่งตัง้ใหท้าํการติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของท่านเอง จะตอ้งส่งรายละเอียดเก่ียวกับการติดตั้ง(แผนผังไฟฟ้า) 

ใหก้ับผูจ้ัดงานทราบล่วงหนา้ภายในกาํหนดเวลาในแบบฟอรม์การสั่งจอง ซึ่งจะตอ้งส่งรายละเอียดดา้นล่างนี ้มิฉะนัน้จะไม่ไดร้บั

อนญุาตใหเ้ขา้ไปทาํงานในอาคาร 

     4.1 รายละเอียดทางดา้นเทคนิคและจาํนวนหรือวตัตท์ี่ใช ้

     4.2 จาํนวนจดุทัง้หมดที่จะทาํการติดตัง้กระแสไฟฟ้า 

     4.3 แบบแปลนในการติดตัง้ 

     4.4 ชื่อของบรษัิทที่จะเขา้มาทาํการติดตัง้ 

     4.5 ชื่อและหมายเลขบตัรประจาํตวัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของช่างที่จะเขา้ไปทาํการติดตัง้ 

     4.6 กรอกแบบฟอรม์รายการสั่งจองใหส้มบรูณ ์

5. ผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าที่จะเขา้ทาํการติดตัง้สามารถที่จะรบับตัรผ่านเพื่อเขา้ทาํงานในอาคารไดจ้ากเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ของผูจ้ดังาน ณ สาํนักงานผูจ้ดังานในบรเิวณอาคารแสดงนัน้ โดยเจา้หนา้ที่จะขอหลกัฐานเพื่อยืนยนัและแลกบัตรจึงจะสามารถ

ผ่านเขา้ไปปฏิบติังานใหค้หูาของท่านได ้

6. ผู้รบัเหมาของท่านจะตอ้งจัดเตรียมจุดต่อภายในที่ไดม้าตรฐานไวส้าํหรบัใหเ้จ้าหน้าที่ของผู้รบัเหมาอย่างเป็นทางการไป

ตรวจสอบและเพื่อติดตัง้ควบคมุเพื่อปลอ่ยกระแสไฟ 

   7. ปลั๊กไฟทกุจดุจะตอ้งมีการสั่งจากแบบฟอรม์การสั่งจองเท่านัน้มิฉะนัน้จะไม่ไดร้บัอนญุาตใหมี้การติดตัง้ 

 8. ผู้รบัเหมาอย่างเป็นทางการจะดาํเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้แสดงงานที่สั่งจองโดยตรงกับผู้รับเหมาอย่างเป็นทาง     

การเป็นลาํดบัแรก 

 9. การต่อไฟฟ้าหรือการต่อพ่วงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทั้งการต่อปลั๊กพ่วงโดยใชป้ลั๊กสามทางซึ่งเป็นเหตุใหเ้กิด

อนัตรายได ้ทางผูจ้ดัอนญุาตใหเ้จา้หนา้ที่รบัผิดชอบตดัออกโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ได ้

 10. ผูจ้ดัไม่อนุญาตใหติ้ดตัง้ไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคหูานอกจากไฟนัน้ไดติ้ดมาพรอ้มกับอุปกรณท์ี่นาํเขา้มาแสดงเท่านั้นรวมถึง

การติดตัง้ไฟกระพรบิจะตอ้งแจง้ขนาด และจงัหวะในการกระพรบิและตอ้งไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังานก่อนจึงจะติดตัง้ได ้

 11. ผู้แสดงงานที่สั่งจองพืน้ที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็นคูหาพิเศษ จะตอ้งส่งรายการสั่งจองพรอ้มทัง้แบบแปลนการติดตัง้อุปกรณ์

ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาํหนดไว ้

   12.  ในการสั่งจองอปุกรณไ์ฟฟ้าเพิ่มเติม กรุณาอ่านรายละเอียดใหช้ดัเจนแลว้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม์การสั่งจองพรอ้ม

ทัง้ระบตุาํแหน่งที่จะติดตัง้ไฟฟา้ดว้ย  

 



 

   13. สาํหรบัการสั่งจองที่ผูแ้สดงงานหรือผูร้บัเหมาไดส้ั่งจองหลงักาํหนดเวลาจะตอ้งถือปฏิบติัดว้ย 

 13.1 จะตอ้งแจง้ยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจาํนวนไฟที่จะติดตัง้เท่าที่จะสรุปไดก้่อน 

 13.2 ท่านจะเสียค่าใชจ้่ายเพิ่ม 10% หากสง่ใบสั่งจองหลงักาํหนดและ 30% ในกรณีสั่งในพืน้ที่แสดงงาน       

 13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟ้า ผูแ้สดงงานจะตอ้งเสียค่าใชจ้่าย 50% ของราคาในใบสั่งจอง 

 14. ผู้รับเหมาหรือผู้แสดงงานที่ได้รับอนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของท่านเองได้นั้นจะต้องสั่งจองกระแสไฟฟ้าใน

แบบฟอรม์การสั่งจอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสงูสดุที่ใชใ้นงาน 

 14.2 สาํหรับผู้แสดงงานที่ มีความประสงค์สั่ งจองตามจาํนวนติดตั้งแต่ละดวงของหลอดไฟ ซึ่งขนาดไม่เกิน 100 วัตต ์         

ไม่อนญุาตใหผู้ร้บัเหมาหรือผูแ้สดงสินคา้ทาํการสั่งจองในรายการที่ 2 เพื่อมาต่อใชก้บัแสงสว่างในคหูาของท่าน 

15. ผูแ้สดงงานหรือผู้รบัเหมารายใดไดก้ระทาํการต่อสายไฟหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆที่จะมีอัตราเสี่ยงต่ออุบัติเหตหุรือมี

แนวโนม้ว่าอาจเกิดอุบติัเหตตุ่อผูเ้ขา้ชมงานหรือผูแ้สดงงานดว้ยกันไดร้บัอนัตรายในนามผูจ้ดังานจะขอระงบัการจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว

จนกว่าจะดาํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ 

 16. ผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการไม่อนุญาตให ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือดาํเนินการใดๆ ต่ออุปกรณไ์ฟฟ้าทุกชนิดของผูร้บัเหมา

อย่างเป็นทางการโดยเด็ดขาด 

  หมายเหตุ  ชุดปลั๊กไฟจะไม่อนุญาตให้ผู้แสดงงานนําระบบไฟแสงสว่างมาเสียบปลั๊กไฟโดยเด็ดขาด ถ้าผู้แสดงงาน         

นาํอปุกรณร์ะบบแสงสว่างมาเสียบ จะถกูตดักระแสไฟฟ้าทนัท ี

     17. ตามที่บริษัทฯ  เป็นผูร้บัเหมาแต่งตัง้อย่างเป็นทางการสาํหรบัการบริการอุปกรณไ์ฟฟ้า, จ่ายกระแสไฟฟ้า และบูธสาํเร็จรูป 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีการใชเ้สียงดงัเกินพิกัดทาํใหผู้อ่ื้นไดร้บัความเดือดรอ้นหรือบริษัทฯ ไดร้บัแจง้

จากผูจ้ดังานใหด้าํเนินการตดัไฟดงักล่าว หรือผูร้่วมแสดงงานไม่ปฏิบติัตามคู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคับต่างๆ สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มงาน 

เก่ียวกับการใชส้ถานที่ในการจดังานอย่างเครง่ครดั โดยผูร้่วมแสดงงานจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียงหายใดๆ ที่เกิดขึน้แก่ผูร้ว่มแสดงงาน 

ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายโดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม 

 

 

 ระบบไฟฟ้าโดยรวม 

   

 ผูจ้ัดงานจะเปิดไฟแสงสว่างภายในอาคารเฉพาะช่วงวันแสดงงานเท่านั้น กาํลงัไฟฟ้าที่ใชใ้นศูนยน์ิทรรศการและการประชุม      

ไบเทค คือ 220 โวลต ์และจะจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคหูา ก่อนและหลงัเวลาแสดงงานประมาณ 1 ชั่วโมง 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด จะเป็นผูค้วบคุมดูแลระบบไฟฟ้าตลอดงาน กรณีที่ผู้แสดงงาน

ต้องการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ช.ม. หรือต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ เพิ่มเติมจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนั้นๆเอง โดยกรอก

รายละเอียดใน แบบฟอร์มส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้า  

 

 

 เฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณต์กแต่ง 

  

 ผูแ้สดงงานสามารถเช่าเฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณต์กแต่งอ่ืนๆ ไดจ้าก บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด 

โดยกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์   

 

 



 

 

 การรักษาความปลอดภัย 

 

 1. ผู้จดังานจะเป็นผู้จัดหาบริการรกัษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารแสดงสินคา้ โดยจะมีเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภัย   

ทาํหนา้ที่รกัษาความปลอดภยัอยู่ทั่วบรเิวณงานแสดง 

 2. เม่ือสิน้สดุการแสดงงานในแต่ละวนั ควรมีผา้หรือแถบกระดาษกัน้ปิดคหูา (ซึ่งถา้เกิดมีการเสียหายหรือสญูหายของสิ่งของ   

ผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบในกรณีใดๆ ทัง้สิน้) 

 3. สาํหรับผู้แสดงงานจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่นาํมาแสดงเองและขอแนะนาํใหผู้้แสดงงานทาํประกันสินคา้ของตนไว ้

ระหว่างเวลาแสดงงาน 

 4. ไม่ควรปล่อยคหูาว่างโดยไม่มีเจา้หนา้ที่อยูใ่นคหูา (ซึ่งถา้เกิดมีการสญูหายของสิ่งของ ผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบในกรณีใดๆ 

ทัง้สิน้) 

 5. ผูจ้ดังานจะไม่อนุญาตใหผู้ท้ี่ไม่มีรายชื่อตามใบสมคัรหรือไม่ไดแ้จง้ไวก้ับผูจ้ดังานเขา้ร่วมงานโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันบรษัิท

ผิดกฎหมายแอบแฝงเขา้มาในงาน 

    หมายเหตุ  ระหว่างการก่อสรา้งตกแต่งและรือ้ถอนคหูา และในวนัแสดงงาน ผูแ้สดงงานจะตอ้งระมดัระวังและรบัผิดชอบ 

ในทรพัยส์ินและอปุกรณท์ี่นาํมาแสดงในคหูาดว้ยตนเอง 

  

 

ระบบความเย็น 
  

 ผูจ้ดังานจะปิดแอรบ์รเิวณแสดงงานในวนัที่เขา้ตกแต่งคหูา โดยจะเปิดแอรใ์นวนัที่  24-27 พ.ย. 2565 ซึ่งเป็นวนัแสดงงานเท่านัน้ 

 

 

การปฏิบัติงานล่วงเวลา 
  

 ในวนัก่อสรา้งคหูา ผูจ้ดังานจะอนญุาตใหท้าํการก่อสรา้งและตกแต่งคหูาไดถ้ึงเวลา 24.00 น.เท่านัน้ซึ่งถา้ผูแ้สดงงานรายใด

มีความประสงคจ์ะทาํการก่อสรา้งเกินจากเวลาที่กาํหนด กรุณาแจง้ที่หอ้งผูจ้ดังานภายในเวลา 18.00 น. ของแต่ละวนัพรอ้มชาํระ

ค่าล่วงเวลาเพิ่มตามอัตราของไบเทค บางนา โดยคิดค่าล่วงเวลาเป็น ขนาดพืน้ที่/ชม./คูหา/ บริษัท และตอ้งจา้งเจา้หนา้ที่รกัษา

ความปลอดภยัคอยด ู1 นาย ** ราคาดงักลา่วยงัไม่รวมค่าบรกิารกระแสไฟก่อสรา้งลว่งเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อปฏิบัติในการแสดงสินค้า 
 

 

*** ผู้ร่วมแสดงงานกรุณาสวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ต้ังแต่วันที่ติดต้ัง         

วันแสดงงาน ตลอดจนวันรือ้ถอน  

1. ผู้แสดงงานจะตอ้งมีเจ้าหน้าที่ประจาํในคูหาตลอดช่วงเวลาแสดงงาน อย่างไรก็ตามผู้แสดงงานต้องไม่กระทาํการใดๆ        

ใหเ้ดือดรอ้นหรือรบกวนผูเ้ขา้ชมงาน หรือผูแ้สดงงานรายอ่ืน ๆ  

2. หา้มโอนสิทธิ์การเขา้แสดงงานใหผู้อ่ื้น และหา้มมิใหน้าํคหูาของท่านไปจดัแบ่งใหผู้อ่ื้นที่มิไดส้มคัรเขา้รว่มงานไวเ้ช่าช่วงเพื่อ 

จดัแสดงสินคา้ หรือสบัคหูากนัเองโดยไม่ไดร้บัอนญุาต และอาจจะมีผลต่อการพิจารณาการเขา้รว่มงานของท่านในครัง้ต่อไป 

 3. ผูแ้สดงงานจะตอ้งเปิดคหูา เพื่อจดัแสดงสินคา้ตลอดเวลางานแสดงสินคา้และหา้มขนยา้ยสินคา้เขา้-ออกคหูา แสดงระหว่าง

เวลาแสดงงานเวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตพิเศษจากผูจ้ดังาน โดยแจง้ลว่งหนา้ไดท้ี่หอ้งผูจ้ดังาน 

 4. ผูแ้สดงงานจะตอ้งรบัผิดชอบต่อการกระทาํของเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของท่าน 

 5. ผูแ้สดงงานตอ้งแสดงขอ้มลูหรือขอ้เท็จจรงิเก่ียวกับคณุภาพสินคา้หรือบรกิารที่นาํมาจดัแสดงหรือจาํหน่ายใหค้รบถว้นตามที่

บญัญัติไวใ้นพระราชบญัญัติคุม้ครองผูบ้รโิภค 

   6. ห้ามจาํหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธ์ิทุกประเภทภายในงาน หรือ สถานที่ หากฝ่าฝืนผูร้ว่มแสดงงานจะตอ้งรบัผิดชอบ

ตามกฎหมาย และหากผูจ้ดังานขอทาํการตรวจสอบผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานตอ้งแสดงหลกัฐานสิทธิ์ในสินคา้เหล่านัน้แก่ผูจ้ดังาน หรือ   

ผูต้รวจสอบของผูจ้ดังาน 

 7.  ในกรณีที่มีการรอ้งเรียนจากหน่วยงานหรือองคก์รของรฐัและผูเ้ขา้ชมงานว่าทางบริษัทของท่านก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ   

ผูเ้ขา้ชมงาน ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใชพ้ืน้ที่ระหว่างแสดงโดยไม่คืนเงิน และพิจารณาการใหบ้ริษัทของท่านเขา้

รว่มงานในครัง้ต่อไป 

 8. หา้มโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ชกัชวนทางดา้นธุรกิจใดๆ นอกคหูาแสดงงาน 

 9. ผูแ้สดงงานสามารถติดปา้ย โปสเตอร ์สติกเกอร ์ไดเ้ฉพาะในคหูาของตวัเองเท่านัน้ 

 10. หา้มใชโ้ทรโข่งหรือเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กทกุประเภท 

 11. ในกรณี ที่เกิดเหตุอันคาดไม่ถึงหรือเหตุสุดวิสัยในวันจัดงาน อาทิ เหตุการณ์ทางการเมือง คาํสั่งรฐับาล จลาจล หรือ

สงคราม อนัเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถบริการตามสญัญาได ้ผูจ้ัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่ผูแ้สดงงานจ่ายใหก้ับ     

ผูจ้ดังานและจะไม่เรียกรอ้งหรือขอรบัการชดเชยใดๆจากผูจ้ดังาน 

 

การใช้เสียงภายในงาน 
   

 ผูจ้ดังานไม่อนุญาตใหมี้การใชเ้ครื่องขยายเสียงในระหว่างการจดังาน ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัการรบกวนผูอ่ื้น  ยกเว้น เวทีกลาง 

ส ําหรับกิจกรรมการแสดงต่างๆ ที่ ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน  การแจกรางวัล บูธที่ เป็นสายการบินต่างๆ  และอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ เช่น โทรทัศน ์วิดีโอ แต่จะตอ้งควบคมุระดับเสียงใหไ้ม่เกิน 60 เดซิเบล หรือผูจ้ัดงานลงความเห็นว่าดังมาก จะมี

การเตือน 1 ครัง้ จากนัน้ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิ์ใหล้ดเสียงหรือหา้มการสาธิตนัน้ เพื่อไม่เป็นการรบกวนผูแ้สดงงานรายอ่ืนๆ หากยงั

ไม่ปฏิบติัตาม ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิ์ในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบรเิวณพืน้ที่นัน้ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

  

 



 

 

การประกาศข้อความภายในงาน 

 

  เนื่องจากการประกาศขอ้ความของผูท้ี่มาติดต่อบริษัท / หา้งรา้นภายในงานมีมากเกินไปจนเป็นการรบกวนสมาธิในการเจรจาการคา้ 

ฉะนัน้ ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิ์ที่จะใชป้ระกาศเฉพาะที่เป็นสาธารณะประโยชนเ์ท่านัน้ ของดประกาศขอ้ความเฉพาะบคุคล 

 

 

 การแจกเอกสารในงาน 
 

    กิจกรรมต่างๆ ในการแสดงสินคา้ของผูแ้สดงงาน เช่น การโฆษณา การทาํสมัภาษณ ์การแจกเอกสารหรือแจกของที่ระลึก 

จะต้องกระทําภายในคูหาของผู้แสดงงานเท่านั้น และไม่อนุญาตให้แจกอาหารหรือเครื่องด่ืมทุกชนิด ยกเวน้ในโซนอาหาร         

โดยจะตอ้งไม่เป็นที่รบกวน กีดขวางทางเข้า – ออก ทางเดินสาธารณะ หรือสรา้งความราํคาญใหแ้ก่คูหาแสดงงานข้างเคียง           

ผูจ้ดัแสดงงานไม่อนญุาตใหท้าํโดยเด็ดขาด ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน โดยจะมีใบแจง้เตือน 1 ครัง้ หากฝ่าฝืนอีกท่าน

จะตอ้งเสียค่าปรบั 2,000 บาทต่อคน และยึดเอกสารทัง้หมด 

 
 

 

 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

 

1.  การขนถ่ายวสัด ุสินคา้ เครื่องมืออุปกรณใ์ดๆ ใหใ้ชเ้ฉพาะประตดูา้นหลงัของอาคารที่ไดก้าํหนดไวใ้หเ้ท่านัน้หา้มใชป้ระตู

ทางดา้นหนา้ของอาคารเป็นอนัขาด 

2.  ไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถเข็น ลอ้เลื่อนหรืออุปกรณจ์กัรกลใดๆ ลากผ่านบรเิวณพืน้ที่ที่ปพูืน้ผิวดว้ยหินแกรนิต หินอ่อน กระเบือ้งเคลือบ 

หรือวสัดอ่ืุนๆ ประเภทเดียวกนันีโ้ดยเด็ดขาด เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังานก่อนเท่านัน้ ซึ่งผูไ้ดร้บัอนญุาตจะตอ้งปแูผ่นวสัดุ

รองพืน้เช่น พลาสติก พรม ฯลฯ ตลอดเสน้ทางขนถ่ายสินคา้  

 

 

  การเกิดความเสียหาย 
   
   เนื่องจากผูจ้ดังานและศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทคไดมี้การตรวจสอบความเรียบรอ้ยของอาคารระหว่างวนัก่อสรา้ง

และหลงัจากการรือ้ถอนเรียบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ผูแ้สดงงานทุกท่านจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กับอาคารแสดง

สินค้ารวมถึงพรมที่เกิดจากตัวท่านเอง ผู้แทนของท่าน เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรบัผิดชอบ หรือแต่ผู้รับเหมาของท่านที่ไม่ใช่

ผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการ ทัง้นีไ้ม่ว่าจะกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ สาํหรบัผูร้่วมแสดงสินคา้ที่ร่วมออกงานแบบคหูา

มาตรฐานจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัเกิดจากท่าน ผูแ้ทน หรือเจา้หนา้ที่ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของท่าน โดยหากเกิด

ความเสียหายดงักลา่วขึน้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งอย่างเป็นทางการของงานจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดจากผูร้ว่มแสดงสินคา้โดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 



 

การรือ้ถอนโครงสร้างคูหา 

 

การนําของหรือสินค้าออกก่อนเวลา 
 

กรณีผู้แสดงงานตอ้งการนาํของหรือสินคา้ออกก่อนเวลารือ้ถอน ผู้แสดงงานติดต่อขอใบนาํของออกที่เคานเ์ตอรผ์ู้จัดงาน      

เพื่อนาํไปแสดงต่อเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภัยประจาํจุดทางออก และไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็นในการนําสินค้าออกก่อน

เวลา 21.00 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ในวนัรือ้ถอน ผูร้ว่มแสดงงานที่นาํอปุกรณต์กแต่งคหูารวมถึงสื่อประชาสมัพนัธ ์เช่น PP บอรด์, ป้ายไวนิล ทุกชนิด ทางผูร้่วมแสดง

งานจะตอ้งเก็บออกจากพืน้ที่ใหห้มดภายในเวลา 24.00 น. ของวันที ่27 พฤศจิกายน 2565  

     กรณี ผูเ้ขา้แสดงงานไม่นาํสินคา้หรืออปุกรณต์กแต่งรวมถึงแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ที่ตกแต่งคหูาออกตามเวลาที่กาํหนดจะมีค่าใชจ้่าย 

3,000 บาท และหากเกิดความเสียหายหรือสญูหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ผูเ้ขา้แสดงงานตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ รวมทัง้ 

ค่าใช่จ่ายในการรือ้ถอนลา่ชา้ ซึ่งผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบในกรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 เหตุสุดวิสัย  
   

กรณีมีเหตสุดุวิสยันอกเหนือจากกฎระเบียบที่ระบไุวใ้นคูมื่อ การตดัสินใจของผูจ้ดังาน ถือเป็นอนัสิน้สดุ  

 

 

 

 

 



 

 

กาํหนดเวลาสง่แบบฟอรม์กลับมายังหน่วยงานต่างๆ 

 

รายการแบบฟอรม์ 
กาํหนดการส่ง

แบบฟอรม์กลับคืน 
ส่งคืนกลับมาที ่

แบบฟอรม์ป้ายประชาสมัพนัธ ์ 7 พ.ย. 65  

 

 

บรษิัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น      

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

แบบฟอรม์ออรเ์ดอรโ์ครงสรา้งคหูามาตรฐาน 

รูปตวัอยา่งคหูามาตรฐาน 
20 ต.ค. 65 

แบบฟอรม์ผูร้บัเหมาตกแตง่คหูาพิเศษ 
1 พ.ย. 65 

แบบฟอรม์รายชื่อบรษิัทท่ีรว่มคหูา 

แบบฟอรม์สั่งจองไฟก่อสรา้งและ รือ้ถอน 

20 ต.ค. 65 

 

แบบฟอรม์สั่งจองอปุกรณไ์ฟฟ้า  

รูปตวัอยา่งอปุกรณไ์ฟฟ้า 

แบบฟอรม์สั่งจองLCD TV และเคร่ืองฉายต่างๆ 

แบบฟอรม์ระบตุาํแหน่งติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้า 

แบบฟอรม์อปุกรณเ์ฟอรนิ์เจอร ์

รูปตวัอยา่งอปุกรณเ์ฟอรนิ์เจอร ์

11 ต.ค. 65 แบบฟอรม์อปุกรณเ์บ็ดเตล็ด 

รูปตวัอยา่งอปุกรณเ์บ็ดเตล็ด 
 

อปุกรณ ์WESAFE SHIELD สาํหรบัสถารการณ ์COVID-19 

แบบฟอรม์ SIGNAGE & DIGITAL PRINT SERVICE 

8 พ.ย. 65 

 

 

 

 

บรษิัท ปรนิทร จาํกดั 

 

แบบฟอรม์ INTERNET SERVICE 

แบบฟอรม์ HALF CIRCUIT CONNECTION 

แบบฟอรม์ TELEPHONE & FAX 

แบบฟอรม์ CLEANING SERVICE  

แบบฟอรม์ PLANTS 

  
 

 

 

ข้อดี - หากท่านสง่แบบฟอรม์ตามวนัและเวลาทีก่าํหนด ข้อเสีย - หากท่านไม่ส่งแบบฟอรม์ตามวนัและเวลาทีก่าํหนด 

-  ประหยดัคา่ใชจ้่าย 

- ท่านจะไดร้บัในส่ิงท่ีท่านตอ้งการตามแบบฟอรม์ท่ีท่านส่งมา 

- การเตรียมตวัเขา้จดับธูของท่านจะสะดวกและรวดเรว็มากขึน้ 

- จะตอ้งเสียเงินท่ีมากขึน้ 

- ท่านจะพบความยุง่ยากในช่วงการก่อสรา้งและอาจไม่ไดร้บัความสะดวก 

- เกิดการลา้ชา้ในการจดับธู เน่ืองจากจะตอ้งรอควิในการตดิตัง้ตามลาํดบั 

  

                       

 

บรษิัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 



 

 

 

1. บริการรักษาความปลอดภัยประจาํคูหา เป็นบริการที่จัดทาํขึน้เพื่ออาํนวยความสะดวกผู้เข้าแสดงงาน โดย บริษัทรกัษา    

ความปลอดภยั อีเอ็กซเ์อสเอส จาํกัด แต่เพียงผูเ้ดียว ผูข้อใชบ้ริการ (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้เข้าแสดงงาน”) หากจาํเป็นตอ้งใช้

บริการจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน จะตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริการลูกคา้ บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น    

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริษัท”) 

2. ผู้เข้าแสดงงาน จะต้องทาํประกันภัยความเสียหายและสูญหาย ของทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าแสดงงาน        

ดว้ยค่าใชจ้่ายของตนเอง โดยใหมี้ผลบงัคบัตลอดอายสุญัญานี ้

3. ผู้เข้าแสดงงาน ขอรบัรองและใหส้ญัญากับบริษัทฯ ว่าจะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายของทรพัยส์ิน  

ของตน ซึ่งอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัย มูลค่าของทรัพย์สินและความเสียหาย ใหบ้ริษัทฯ ทราบ       

เป็นลายลกัษณ ์อกัษรทนัทีที่มีการสญูหายหรือเสียหาย หรืออย่างชา้ไม่เกินวนัถัดไป และจะใหค้วามรว่มมือในการสืบสวนของ 

บริษัทฯ และการรอ้งทกุข ์ต่อเจา้พนกังาน หากพน้กาํหนดดงักล่าวหรือละเลย ผู้เข้าแสดงงาน ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายใด ๆ 

จาก บริษัทฯ 

4. ในกรณีที่เกิดการสญูหาย หรือเสียหายของทรพัยส์ิน ผู้เข้าแสดงงานตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ตอ้งรบัผิดชอบชดใชแ้ก่ ผู้เข้าแสดงงาน 

หากพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ปฏิบัติหน้าที่  โดยความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว หรือได้ตรวจสอบว่า             

การเก็บรกัษาทรพัยส์ินมีความบกพรอ่ง และไดเ้ตือนผู้เข้าแสดงงานแลว้ 

5. กรณีจะเป็นเช่นใดก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เข้าแสดงงาน ก็จะรับผิดไม่เกิน 50% ของ

ค่าบรกิารรกัษาความปลอดภยัเพิ่มเติม และผู้เข้าแสดงงานจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่า 

5.1 ผู้เข้าแสดงงานเป็นเจา้ของทรพัยส์ินโดยมีหลกัฐานว่ามีทรพัยส์ินที่สูญหายอยู่ก่อน และไดถู้กเก็บไว ้ในที่อันสมควรแก่ 

การปอ้งกนัการสญูหายหรือเสียหาย และปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัแลว้ 

5.2 ความสญูหายหรือเสียหายของทรพัยส์ินเกิดจากลกัทรพัยโ์ดยมีรอ่งรอยการงดัแงะหรือทาํลายสิ่งกีดขวางเขา้ไป 

5.3 การลกัทรพัยเ์กิดขึน้ไดเ้พราะการกระทาํ หรือละเวน้กระทาํโดยเจตนา หรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของ

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 

5.4 การสูญหายหรือเสียหายมิไดเ้กิดจากการกระทาํในฐานะตวัการ ผูใ้ช ้ ผูส้นับสนุนในการกระทาํความผิดของผู้เข้าแสดงงาน 

พนกังาน หรือบรวิารของ ผู้เข้าแสดงงาน หรือโดยความประมาทเลินเลอ่ของบคุคลดงักลา่ว 

5.5 ผู้เข้าแสดงงานไม่สามารถติดตามเอาทรพัยส์ินคืนได ้

5.6 ผู้เข้าแสดงงานจะไม่ไดร้บัการชดใชจ้ากบรษัิทประกนัภยั 

6.  บริษัทฯ จะไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสญูหายของทรพัยส์ินประเภทดังกล่าวต่อไปนี ้อาทิเช่น ธนบัตร ทองคาํ  

อญัมณี โบราณวตัถ ุศิลปกรรม ที่เป็นของมีค่า เหรียญ แบบแปลน เอกสารสาํคญั หลกัประกนัหนีส้ิน หลกัทรพัย ์หรือ เอกสารการเงิน 

บตัรเครดิต เช็ค สมดุบญัชี และเอกสารทัง้ปวงทางธุรกิจ เวน้แต่จะมีขอ้ตกลงกนัเป็นพิเศษเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

7.  ผู้เข้าแสดงงาน  ตวัแทน และพนกังานของผู้เข้าแสดงงาน จะตอ้งปฏิบัติตามขอ้แนะนาํของพนักงานรกัษาความปลอดภัย 

ขอ้กาํหนด กฎ ขอ้หา้ม และ ระเบียบเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัของบริษัทฯ อย่างเครง่ครดั 

8. หากเกิดเหตุขัดขอ้งไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ ทาํใหก้ารบริการใด ๆ ตอ้งบกพร่องไปเป็นครัง้คราวบริษัทฯ จะรีบแก้ไขโดยเร็ว 

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแสดงงาน จะลดหรือตดัทอนค่าบรกิารที่กาํหนดไวไ้ม่ได ้และจะถือเป็นสาเหตใุนการบอกเลิกสญัญานีห้รือ

สญัญาที่เก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ช่นกนั ทัง้บริษัทฯ ไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

9. ขอ้กาํหนด / เง่ือนไขบรกิารรกัษาความปลอดภยั ทาํขึน้เป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีที่ความหมายในแต่ละภาษา

 ไม่ตรงกนั ใหใ้ชข้อ้กาํหนด / เง่ือนไข ที่เป็นภาษาไทยบงัคบัในการตีความและอธิบายความ 

ข้อควรปฏิบัติ (เพิม่เตมิ) และเงือ่นไขการรักษาความปลอดภัยในงาน 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

กรุณาส่งกลับภายในวนัทีท่ีร่ะบุแต่ละแบบฟอรม์ 
 
ผู้จัดงาน         :      บริษัท พ.ีเค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด 
ฝ่ายปฏิบัติการ   :      คุณชลธาร นิสัยชล , คณุพลอยไพลิน ศิริมานิตย ์ 
โทรศพัท ์         :      0-2307 - 8555 ต่อ 5114 , 5111 
โทรสาร          :      0-2307 - 8733  
อีเมลล ์          :      operation@pkexhibition.com  

 

  
  

  

  



 

 
 
 

                        แบบฟอรม์ป้ายประชาสัมพันธ ์
                               กรุณากรอกแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายัง 
 
 

 

บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จ ากัด    ติดต่อ คุณชลธาร  นิสัยชล , คุณพลอยไพลิน ศิริมานิตย ์                 
โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114 , 5111      โทรสาร   0-2307-8733      E-mail:operation@pkexhibition.com 

ส าหรับผู้แสดงงาน 

 ชื่อ-สกลุ___________________________________________________________________ต าแหน่ง_____________________________ 
บรษิัท_____________________________________________________________________คหูาเลขที่____________________________ 
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท_์_______________________________________________________โทรสาร_________________________________________ 
E-mail Address_________________________________________________________________________________________________ 

 

** หมายเหตุ : : หากเลยวันที่ก าหนดในการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงป้ายประชาสัมพันธ์ จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมและจะด าเนินการแกไ้ข
ตามล าดบั 
 

คูหามาตรฐาน 
              ผูแ้สดงงานที่เช่าพืน้ที่เปล่าพรอ้มโครงสรา้งมาตรฐาน จะไดร้บัการจดัท าป้ายชื่อบริษัท ดว้ยตวัอกัษรภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 
ขนาดตวัหนงัสือสงู 10 ซม. กรุณากรอกชื่อบรษิัทในช่องดา้นล่าง โดยจ ากดัตวัอกัษรใหไ้ม่เกิน 24 ตวัอกัษร  
               
กรุณากรอกชื่อใหช้ดัเจน : 
 

                        

 
 

 
 
 
 
 
 
        หากผู้แสดงงานไม่ต้องการ ป้ายชื่อ หรือ อปุกรณ ์(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่อง  ) 

 โครงสรา้งป้ายชื่อคหูา (ยา้ยไฟฟ้าไวด้า้นหลงั)            ยกเลิกผนงักัน้ระหวา่งคหูา........................................................... 
 โครงสรา้งคหูา                                    ยกเลิกเฟอรน์เิจอรใ์นคหูา  

 
ใบสมัครโดยจะใช้ตัวย่อเช่น 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) 

   

 รวมเป็นจ านวน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
รวมเป็นจ านวทัง้สิน้ 

 
 
 

งานไทยเทีย่วไทย ครั้งที ่64 
วันที ่24 - 27 พฤศจกิายน 2565 ณ ไบเทค บางนา 

 
ส่งกลับภายใน 

วันที ่ 7 พฤศจิกายน 2565 



 

 
 
 

 
รุณาส่งแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายัง 

                         กรุณากรอกแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายัง 
 
 

 

บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จ ากัด    ติดต่อ คุณชลธาร  นิสัยชล , คุณพลอยไพลิน ศิริมานิตย ์
โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114 , 5111       โทรสาร  0-2307-8733        E-mail:operation@pkexhibition.com 

ส าหรับผู้แสดงงาน 

 ชื่อ-สกลุ___________________________________________________________________ต าแหน่ง_____________________________ 
บรษิัท_____________________________________________________________________คหูาเลขที่____________________________ 
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท_์_______________________________________________________โทรสาร_________________________________________ 
E-mail Address_________________________________________________________________________________________________ 

 

กรณี เพิ่มโครงสร้างมาตรฐาน 
รายการ 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 

 ภายในวันที ่20 ต.ค. 65 

ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน 

วันที ่21 ต.ค. – 11 พ.ย.65 

ราคาจองและช าระเงิน 
ในวันแสดงงาน 

วันที ่12 พ.ย. – 27 พ.ย.65 

จ านวน
คูหา 

จ านวนเงิน 
(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  

                     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 
 

  
                  รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 

 

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

 

     คูหามาตรฐาน 
  ผูแ้สดงงานที่เช่าพืน้ที่เปล่าพรอ้มโครงสรา้งมาตรฐาน จะไดร้บัการจดัท าป้ายชื่อบริษัท ดว้ยตวัอกัษรภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขนาดตวัหนงัสือ
สงู 10 ซม.  กรุณากรอกชื่อบริษัทในช่องดา้นล่าง โดยจ ากดัตวัอกัษรใหไ้ม่เกิน 24 ตวัอกัษร  

กรุณากรอกช่ือให้ชัดเจน : 

                        

        
         หากผู้แสดงงานไม่ต้องการ ป้ายชื่อ หรือ อุปกรณ ์(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่อง  ) 

 โครงสรา้งป้ายชื่อคหูา (ยา้ยไฟฟ้าไวด้า้นหลงั)            ยกเลิกผนงักัน้ระหว่างคหูา........................................................... 
 โครงสรา้งคหูา                                    ยกเลิกเฟอรน์ิเจอรใ์นคหูา  
➢   หากภายในก าหนดเวลา ผู้จัดงานยังไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายชื่อ คูหาของท่าน จะจัดท าป้ายชื่อของท่านตามชื่อที่
ท่านลงทะเบียนไว้ในใบสมคัรโดยจะใช้ตัวย่อเช่น บริษัท = บ.  จ ากัด = จก. 
** หมายเหตุ : หากเลยวนัที่ก าหนดในการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อบริษัท ผูจ้ดังานจะคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 
วิธีการช าระเงิน          กรุณาโอนเขา้บญัชี บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด  

               

 

แบบฟอรม์เพิม่โครงสร้างคูหามาตรฐาน ส่งกลับภายใน 
วันที ่20 ตุลาคม 2565 

งานไทยเทีย่วไทย ครั้งที ่64 
วันที ่24 - 27 พฤศจกิายน 2565 ณ ไบเทค บางนา 

 



 

รูปตัวอย่างคูหามาตรฐานขนาดปกติ (กว้าง) 3.00 x (ยาว) 2.00 เมตร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง โครงสร้างคูหามาตรฐาน 

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 รูปแบบยกเลิกป้ายช่ือ  ตัวอย่าง ยกเลิกโครงสร้างป้ายช่ือ ย้ายไฟไปไว้ได้หลัง (L) 



 

        

      

 

 

 

   

กรุณากรอกแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายัง 
 

 
บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จ ากัด    ติดต่อ คุณชลธาร  นิสัยชล , คุณพลอยไพลิน ศิริมานิตย ์                 
โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114 , 5111       โทรสาร   0-2307-8733      E-mail:operation@pkexhibition.com 

ส าหรับผู้แสดงงาน 
 ชื่อ-สกลุ_______________________________________________________ต าแหน่ง_________________________________________ 
บรษิัท__________________________________________________________คหูาเลขที่_______________________________________ 
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท_์_____________________________________________________โทรสาร__________________________________________ 
E-mail________________________________________________________________________________________________________ 

 

 หมายเหตุ : ส าหรบัผูแ้สดงงานที่เช่าพืน้ที่เปลา่เท่านัน้ ซึ่งจะตอ้งสรา้งคหูาและตกแต่งเองหรือว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง โดยจะตอ้งมีการส่งรูปแบบของโครงสรา้งคหูา
ในรูปแบบมีสเกลของโครงสรา้งคหูาครบถว้น มาที่ผูจ้ดังานทกุครัง้ก่อนด าเนินการก่อสรา้ง  
 กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์นี ้และส่งคืนมายงัผูจ้ดังาน บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
 กรุณาใส่เครื่องหมาย  ✓ ลงในช่อง  

• ผูแ้สดงงานจะท าการก่อสรา้งคหูาเอง โดยมิไดจ้า้งผูร้บัเหมารายอ่ืน 

 • ผูแ้สดงงานจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง คือ 

 ชื่อบริษัทผูร้บัเหมา....................................................................................................................……………………….................................................... 
 ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................................. 
 โทรศพัท ์/ โทรศพัทมื์อถือ...............................……………..………........................…………….แฟกซ…์.......................................................................... 
 E-mail………………………………………………………………………..……...…………………..…….................................................................................................. 
 ชื่อบคุคลที่รบัผิดชอบควบคมุงาน……………………..……..…………………................................จ านวนพนกังานที่เขา้ก่อสรา้งโดยประมาณ...............คน 

หมายเหตุ 
1. งานไม ้ความสงูของคหูา และการท า Banner กรุณาโทรเช็คพืน้ที่กบัเจา้หนา้ที่ ก่อนการสรา้งแบบเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในวนัก่อสรา้ง 
2. กรุณาส่ง แบบแปลนการก่อสรา้งคหูาโดยละเอียด ใหก้บัผูจ้ดังานเพ่ือท าการอนมุตัิภายในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565   มิเช่นนัน้ จะไม่อนญุาตใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้ง

ซึ่งมิไดแ้จง้ช่ือไวเ้ขา้ท าการก่อสรา้งและกรณีท าการก่อสรา้งผิดกฎผูจ้ดังานสามารถใหท้ าการรือ้บธูหรือแกแ้บบบธูใหม่ไดท้นัที 
3. การติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าตอ้งผ่านการเห็นชอบจากเจา้หนา้ที่ของ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด ผูร้บัเหมาระบบไฟฟ้าของงานเพื่อ

หลีกเลี่ยงปัญหาการลดัวงจรของระบบไฟฟ้า 
4. ผูแ้สดงงานจะตอ้งแจง้กฎระเบียบ และ ก าหนดการท างาน ในคู่มือส าหรบัผูแ้สดงานใหก้บัผูร้บัเหมาทราบโดยละเอียด 
5. ผูเ้ขา้แสดงงานทกุท่านตอ้งก่อสรา้งคหูาใหเ้สร็จภาย 24.00 น.วนัที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ทัง้นีจ้ะไม่เปิดใหเ้ขา้ก่อสรา้ง/ตกแต่งหลงัจากเวลาดงักล่าวโดยเด็ดขาด 

เพราะตอ้งท าความสะอาดอาคาร 
6. หา้มรือ้ถอนก่อนเวลา 21.00 น. ของวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการจดังาน 
7. ผูเ้ขา้แสดงงานตอ้งเก็บสินคา้และอปุกรณต์กแต่งคหูาทนัทีหลงัจากปิดงานแสดงสินคา้วนัสดุทา้ย (ภายใน 24.00 น. ของวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2565) 
8. ดา้นหลังคูหาทางผูแ้สดงงานจะต้องปิดให้เรียบรอ้ยดว้ยผนัง System หรือ ปิดดว้ยผา้ เพื่อไม่ใหเ้ห็นตัวโครงสรา้งหรือสายไฟที่โยง เพื่อความปลอดภัยและ      

ความสวยงาม 
 

กรณี   ผู้เขา้แสดงงานไม่น าสินคา้หรืออุปกรณ์ตกแต่งรวมถึงแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ที่ตกแต่งคูหาออกตามเวลาที่ก าหนด จะมีค่าใช้จ่าย 3,000  บาท และหากเกิด       
ความเสียหายหรือ สูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ผูเ้ขา้แสดงงานตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ รวมทัง้ค่าใช่จ่ายในการรือ้ถอนล่าชา้ ซึ่งผูจ้ัดงานจะไม่รบัผิดชอบใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ 

งานไทยเทีย่วไทย ครั้งที ่64 
วันที ่24 - 27 พฤศจกิายน 2565 ณ ไบเทค บางนา 

 

แบบฟอรม์ผู้รับเหมาตกแต่งคูหาพเิศษ ส่งกลับภายใน 
วันที ่1 พฤศจกิายน 2565 

 



 

ตัวอย่าง การปิดผนังด้านหลังโครงสร้างพืน้ทีเ่ปล่าที่ผู้แสดงงานมีการก่อสร้างคูหาเอง กรุณาปิดด้านหลังคูหาให้
เรียบร้อย เพ่ือไมใ่ห้เหน็การโยงสายไฟด้านหลังโครงสร้างคูหาเพ่ือความสวยงามและความปลอดภัย ดังตัวอย่าง
ภาพด้านล่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

ไม่ติดชื่อประชาสมัพนัธ ์หรือ หมายเลขคหูา ดา้นหลงั
โครงสรา้ง เพราะอาจท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าเป็นของบธูขา้งเคียง 

ปิดดา้นหลงัโครงสรา้งใหเ้รียบรอ้ย ดว้ยผา้, แผ่นพาดิชั่น, หรือ
แผ่นไมท้ี่ทาสีเรียบรอ้ย เพื่อไมใ่หเ้ห็นการโยงสายไฟ
ดา้นหลงับธูเพื่อความสวยงามและความปลอดภยั 

✔ 



 

 
           
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิ์ในการอนญุาตใหเ้ฉพาะผูแ้สดงงานเท่านัน้ โดยไม่อนญุาตใหบ้รษิัทอื่นเช่าช่วงต่อ หรือออกแสดงงาน
รว่มกับท่าน (เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีสินคา้หรือบริการผิดประเภทและผิดกฎหมาย) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคห์รือจ าเป็นจะให้
บริษัทอื่นมาร่วมคูหาของท่าน จะตอ้งแจง้ชื่อบริษัทหรือหน่วยงานดังกล่าว ชื่อผูป้ระสานงาน ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ พรอ้มแจง้
ประเภทสินคา้/บริการที่จะร่วมงานในคูหาก่อนวันแสดงงาน  1 เดือน ทั้งนี ้เพื่อผู้จัดงานจะไดพ้ิจารณาอนุมัติต่อไป  โดยท่าน
จะตอ้งรบัผิดชอบต่อการกระท าและความเสียหายของผูร้ว่มแสดงงานในคหูาของท่านทกุประการ 

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

           ผูต้ิดต่อ............................................................................ ต าแหน่ง.......................................................................... 
             โทรศพัท.์...........................................................................โทรสาร........................................................................... 

(2) บรษิัท/หน่วยงาน............................................................... ประเภทธุรกิจ.................................................................. 
            ผูต้ิดต่อ............................................................................. ต าแหน่ง......................................................................... 
             โทรศพัท.์...........................................................................โทรสาร........................................................................... 

 

 

 

 

 
 

                              กรุณากรอกแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายัง 

บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จ ากัด    ติดต่อ คุณชลธาร  นิสัยชล , คุณพลอยไพลิน ศิริมานิตย ์                 
โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114 , 5111       โทรสาร   0-2307-8733       E-mail:operation@pkexhibition.com 

ส าหรับผู้แสดงงาน 
 ชื่อ-สกุล_____________________________________________________ต าแหน่ง_______________________________ 
บริษัท_______________________________________________________คูหาเลขที_่____________________________ 
ทีอ่ยู่______________________________________________________________________________________________ 
โทรศัพท_์_______________________________________________โทรสาร____________________________________ 
E-mail Address_____________________________________________________________________________________ 

แบบฟอรม์รายชื่อบริษัททีร่่วมคูหา 
 

งานไทยเทีย่วไทย ครั้งที ่64 
วันที ่24 - 27 พฤศจกิายน 2565 ณ ไบเทค บางนา 

 

ส่งกลับภายใน 
วันที ่1 พฤศจกิายน 2565 

 
 



 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ NCC 

กรุณาส่งกลับภายในวันที ่20 ต.ค. 2565 

 
    ผู้ก่อสร้างคูหา :    บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จาํกัด 

    ฝ่ายบริการ   :    คูหามาตรฐาน ให้เช่าอุปกรณต์กแต่งบูธและเฟอรนิ์เจอร ์

    ประสานงาน  :  คณุขนิษฐา ยาวะโนภาส 

    โทรศพัท ์   :     02-229-3416 

    E-mail   :     ae04@nccimage.com 

 

    ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า :   บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จาํกัด 

    ฝ่ายบริการ   :   บริการระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า  

    ประสานงาน  :  คณุชนาเมธ ประชมุแพทย ์

    โทรศพัท ์   :     02-229-3411 

    E-mail  :     chanamate.pra@nccimage.com 

 

  
  

  

  



 

 

เนื่องด้วยทางบริษัทฯได้พบปัญหาเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยครัง้ภายในงาน ท า ให้เป็นอันตรายต่อผู้แสดงงาน          

และผูร้่วมชมงาน โดยสาเหตุหลกัมาจากการติดตัง้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกกฎระเบียบจากผู้แสดงงาน หรือผูร้บัเหมา อาทิเช่น การใชอุ้ปกรณท์ี่

ไม่ไดร้บัมาตรฐานการดดัแปลงอุปกรณ ์หรือการสั่งจองอุปกรณท์ี่ไม่ตรงกับการใชง้านภายในบูธ ทัง้นี ้ ทางบริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือ

ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเพื่อความปลอดภยั ตามรายละเอียดต่อไปนี 

1. อปุกรณท์ี่ติดตัง้ในงาน ตอ้งเป็นอปุกรณท์ี่ไดร้บัมาตรฐานความปลอดภยั มอก. ทัง้สิน้ 

2. การติดตัง้อปุกรณภ์ายในคหูา ตอ้งตรงกบัหวัขอ้การสั่งจอง หา้มมิใหใ้ชง้านผิดประเภท ดงันี ้ 

• การสั่งจองภายใต้หัวข้อ: อุปกรณ์สาธิต/อุปกรณ์จัดแสดง  อนุญาตให้ใช้กับอุปกรณ์ อาทิเช่น เครื่องจักร ทีวี            

เครื่องรูดบตัรฯ  โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ   ไม่อนุญาตใหน้ าไปใชก้บัอปุกรณไ์ฟแสงสว่าง เช่น ไฟสปอรต์ไลท ์ไฟรบิบิน้ เป็นตน้ 

• การสั่งจองภายใตห้วัขอ้: อปุกรณแ์สงสว่าง กรณีสั่ง กระแสไฟลูกค้าติดตัง้เอง 

อนุญาตใหต้ิดตัง้กบัอปุกรณไ์ฟแสงสว่างต่อหน่วยการสั่งจอง ดงันี ้

o ติดตัง้กบัอปุกรณแ์สงสว่างไดไ้ม่เกิน 5 ดวง และ รวมแลว้ไม่เกิน 100 วตัต ์ 

หรือ ไฟLED รบิบิน้ / หิ่งหอ้ย ยาวสงูสดุไม่เกิน 5 เมตร 

o หากเกินกว่าการใชง้านดงักล่าว จะเป็นการเพิ่มค่าใชจ้่าย ต่อ 1 หน่วยการใชง้านถดัไป 

3. ในส่วนของสายเบรกเกอรร์ะบบไฟฟ้า ระบบน า้ดี/น า้ทิง้ และระบบลม ทางบรษิัทฯจะจดัเตรียมความยาวสายให ้ไม่เกิน 2 เมตร

จากหลมุที่ทางลกูคา้ไดเ้ลือกไว ้

• หากตอ้งการเพิ่มระยะสายหรือยา้ยหลมุ ทางบรษิัทฯจะมีค่าด าเนินการตามแต่ละอปุกรณท์ี่ตอ้งการเปล่ียนแปลง 

4. ในการสั่งจองอุปกรณ์ ทางบริษัทฯขอใหเ้ผ่ือค่าความผันผวนของ แรงดันไฟฟ้า(โวลต)์ อย่างนอ้ยรอ้ยละ 10% เพื่อหลีกเล่ียง 

อบุตัิเหตตุ่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการใชก้ระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั 

5. ส าหรบัการสั่งจอง ขนาดกระแสไฟฟ้า (แอมป์ ) ใหเ้หมาะสมกับการใชง้าน ทางบริษัทฯขอใหค้  านวณเผ่ือค่าความปลอดภัย

(safety factor) อย่างนอ้ย 20% เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยั 

6. ทางบรษิัทฯไม่อนุญาตใหเ้ดินสายไฟ น า้ ลม ขา้มผ่านทางเดิน เพื่อความปลอดภยั และเพื่อไม่เป็นการกีดขวาง การจราจรต่อ  

ผูแ้สดงงานและผูร้บัเหมาท่านอื่นๆ 

7. การสั่งจองเบรกเกอรก์ระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขอให้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟสโดยตรง หากต้องการใช้ไฟแยกเฟส          

ทางบรษิัทฯขอใหต้ิดตัง้ผ่านตูโ้หลดเซ็นเตอรร์ะบบไฟ 3 เฟสเท่าน้ัน 

8. ทางบรษิัทหา้มมิใหต้ิดตัง้อปุกรณใ์ดๆ ที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออปุกรณข์องบรษิัทฯท่ีติดตัง้ภายในงาน 

9. หากทางบรษิัทฯไดต้รวจสอบหรือพบเห็นการตดิตัง้งาน ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด ไม่ปลอดภยั หรือมีความเส่ียงอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายได ้ ทางบริษัทฯจะด าเนินการแจ้งและให้ด าเนินการแก้ไขอย่างถูกตอ้ง หากไม่ด าเนินการ ทางบริษัทขอ    

สงวนสิทธ์ิในการหยดุจ่ายกระแสไฟ จนกว่าจะด าเนินการแกใ้ขใหเ้รียบรอ้ย 

หากมีขอ้สงสยั สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่  

เคานเ์ตอรบ์รกิารของงาน 

กฎระเบียบการปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 



ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 64 (วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณชนำเมธ ประชุมแพทย์ โทรศัพท์ : 02 229 3411    อีเมล : chanamate.pra@nccimage.com   
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664  อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

โปรดระบุวันท่ีต้องกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับกำรติดตั้งและร้ือถอน 

กำรส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำตำมใบส่ังจองนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้มีกำรช ำระเงินเต็มจ ำนวนให้แก่บริษัทฯ 
เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ำยในนำม “บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั” หรือโอนเงินเข้ำบัญชีที่ : 
ช่ือบญัชี      :  “บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั”      ธนำคำร      : กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำส ำนกัสีลม 
เลขท่ีบญัชี  :  789-2-01746-2 (ออมทรัพย)์        ท่ีอยูธ่นำคำร :  142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
**กรุณำหกั ณ.ท่ีจ่ำย 3 % (ค ำนวณจำกยอดก่อนภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีเกิน 1,000 บำท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองกำรหกั ณ.ท่ีจ่ำย    หมำยเลขประตวัผูเ้สียภำษี 0105534007639** 
หมำยเหตุ 
1. รำคำอุปกรณ์ไฟฟ้ำขำ้งตน้เป็นรำคำบริกำรส ำหรับ 1 งำน (ไม่เกิน 5 วัน)เท่ำนั้น บริษทัฯไม่อนุญำตให้มีกำรต่อเช่ือมไฟฟ้ำจำกปลัก๊ไฟออกไปหลำยๆจุด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนั

อนัตรำยจำกกำรใชก้ระแสไฟฟ้ำเกินก ำลงั
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินในทุกกรณีที่ลูกค้ำยกเลิกรำยกำร
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมหำกมีกำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำล่ำชำ้กว่ำก ำหนดท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสั่งจองน้ี
4. แรงดนัไฟฟ้ำมำตรฐำนท่ีปล่อยให้ใชค้ือ 220V หรือ 380V ค่ำกำรผนัแปรอยูท่ี่ ± 10% หำกตอ้งกำรแรงดนัคงท่ี ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงท่ีมำดว้ย 

(Stabilizer)
5. ในกรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรกระแสไฟฟ้ำหลงั 24.00 นำฬิกำ บริษทัฯ จะคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมอีก 100% (สองเท่ำ) 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหำเลขท่ี  : 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี/เลขท่ีบตัรประชำชน  ส ำนกังำนใหญ่   สำขำ ท่ี .......................    (รหสัสำขำ 5 หลกั) 
ท่ีอยู ่          :  
โทรศพัท ์   :  โทรสำร    : 
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต ำแหน่ง   : 
E-Mail : ลำยเซนต ์  : วนัท่ี : 

รำยกำร 
รำคำพิเศษ 

จองและช ำระเงิน 
ภายในวันที � 20/10/65 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
 21/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
07 – 27/11/65

จ ำนวน 
(เบรกเกอร์) 

จ ำนวนวัน 
(โปรดระบุวันท่ี

ด้ำนล่ำง) 
จ ำนวนเงิน 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 950 /วนั 1,045/วนั 1,235/วนั 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 2,850/วนั 3,135/วนั 3,705/วนั 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 1,900/วนั 2,090/วนั 2,470/วนั 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 5,700/วนั 6,270/วนั 7,410/วนั 

รวมเป็นเงิน 
ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

รำยกำร วนัใชง้ำน วนัใชง้ำน วนัใชง้ำน หมำยเหตุ 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ      22 พ.ย.              23 พ.ย.                   27 พ.ย.            

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ      22 พ.ย.              23 พ.ย.                   27 พ.ย.            

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ      22 พ.ย.              23 พ.ย.                   27 พ.ย.            

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ      22 พ.ย.              23 พ.ย.                   27 พ.ย.            

ไฟฟ้ำส ำหรับก่อสร้ำง / ร้ือถอน วันก ำหนดส่ง 
20 ตุลำค

 
ม 2565  



ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 64 (วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณชนำเมธ ประชุมแพทย์    โทรศัพท์ : 02 229 3411    อีเมล :  chanamate.pra@nccimage.com    
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ     โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664   อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

รำยกำร 
รำคำพิเศษ 

จองและช ำระเงิน 
ภายในวนัที� 20/10/65 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
 21/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 

07 – 27/11/65

จ ำนวน จ ำนวนเงิน 

รำยกำรที่ 1   ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่ต้องกำรให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขาสั้น) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 600 660 780 
สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขายาว) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 650 715 845 
ฟลูออเรสเซนต ์LED   14 วตัต ์ ยาว 1.20 เมตร (แสงขาว) 550 605 715 
ดาวน์ไลท ์LED    7 วตัต ์  (ไฟฝัง) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) ศูนยก์ลาง 9.50 Fix 650 715 845 
สปอตไลท ์ฮาโลเจน  LED 4 วตัต ์(ขายาว 30ซม.) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 750 825 975 
Floodlight LED  30 วตัต ์  (แสงเหลือง) 1,500 1,650 1,950 
Floodlight LED  50 วตัต ์  (แสงเหลือง) 2,500 2,750 3,250 
Floodlight LED  100 วตัต ์  (แสงขาว) 2,750 3,025 3,575 
รำยกำรที่ 2   ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำท่ีต้องกำรใช้กระแสไฟฟ้ำส ำหรับกำรสำธิตอุปกรณ์ (ห้ำมใช้กับดวงไฟแสงสว่ำง) 

ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ำมใช้กับดวงไฟแสงสว่ำง) 1,000 1,100   1,300 
ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ำมใช้กับดวงไฟแสงสว่ำง) 24 ช่ัวโมง 2,000 2,200 2,600 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 2,900 3,190 3,770 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  8,700 9,570 11,310 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 5,800 6,380 7,800 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 12,400 13,640 16,120 
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 23,200 25,520 30,160 
บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 15 แอมป์  1 เฟส  200 บาท (มากสุดไม่เกิน 2 จุด) 
บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส  400 บาท (มากสุดไม่เกิน 4 จุด) 
รำยกำรที่ 3   ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่น ำดวงไฟแสงสว่ำงมำเอง 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 9,870 10,857 12,831 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 29,610 32,571 38,493 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 19,740 21,714 25,662 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 59,220 65,142 76,986 
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 118,440 130,284 153,972 
ค่ากระแสไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์(ลูกคา้ติดตั้งเอง) 
  **หลอดไฟไม่เกิน 5 ดวง/100 วตัต์ 

*ไฟริบบ้ิน LED เส้น ใชไ้ดไ้ม่เกิน 5 เมตร/100 วตัต์ 350 385 455 

ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับดวงไฟท่ีน ามาเอง ไม่เกิน 100 วตัต/์ดวง (ติดตั้งโดยอิมเมจ) 450   495 585 

การสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดม้ีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษทัฯ  รวมเป็นเงิน 

เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ำยในนำม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด ” หรือโอน ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 

ช่ือบญัชี      : บริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั     ธนาคาร        : กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัสีลม รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
เลขท่ีบญัชี  :  789-2-01746-2 (ออมทรัพย)์                                                       ท่ีอยูธ่นาคาร : 142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
**กรุณาหัก ณ.ท่ีจ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหัก ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105534007639 ** 

หมำยเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน) บริษทัฯไม่อนุญาตให้มีการต่อเช่ือมไฟฟ้าจากปลัก๊ไฟออกไปหลายๆจุด ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการใชก้ระแสไฟฟ้าเกินก าลงั 
2. กระแสไฟฟ้าในวนังานจะเปิดให้บริการใน เวลำ 13.00 น. ของ วันที่  23 พ.ย. 65 เป็นตน้ไป
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินในทุกกรณีท่ีลูกค้ำยกเลิกรำยกำร
4. กรณีท่ีท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิ่มอีก 100% (สองเท่า) จากราคาปกติ
5. แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานท่ีปล่อยให้ใชค้ือ 220V หรือ 380V ค่าการผนัแปรอยูท่ี่ ± 10% หากตอ้งการแรงดนัคงท่ี ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงท่ีมาดว้ย (Stabilizer)
6. ระยะการติดตั้งสายเบรคเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลุมไฟ หากประสงคต่์อความยาวของสายไฟ จะมีค่าบริการ 200 บาท/เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
7. หากมีการขอยา้ยต าแหน่งจุดติดตั้ง บริการจุดละ 200 บาท หากมีการยา้ยหลุมไฟ เบรกเกอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลท ์บริการจุดละ 1,000 บาท เบรกเกอร์ขนาด 3 เฟส 380โวลท์ บริการจุดละ 2,500 บาท(ไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและท่ีอยู่บริษัทท่ีถูกต้องเพื่อกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    : คูหาเลขท่ี  : 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน   ส านกังานใหญ่    สาขา ท่ี .............................................. (รหัสสาขา 
ท่ีอยู ่          : 

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

แบบฟอร์มส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำ (ส ำหรับผู้ร่วมแสดงงำน) วันก ำหนดส่ง 
20 ตุลำคม 2565  



ELECTRIC EQUIPMENT

N.C.C.Management & Development Co.,Ltd.

Spotlight 9W. standard
(LED)

Spotlight 9W. with arm
(LED)

E-01 E-02

Spotlight Halogen 4W.
with arm (LED)

E-03

E-04 E-05 E-06

E-07 E-08 E-09

Down Light 7W. (LED) Fluorescent Light 1.2 m. 14W.
(LED)

Floodlight LED 30W. 220V.
Warm Light (LED)

Floodlight LED 50W. 220V.
Warm Light (LED)

Floodlight100W. 220V.
Day Light (LED)

Socket 5 Amp (5 Amp fuse)
220V. 50Hz. (Not For lighting)

E-10 E-11 E-12

Circuit Breaker
Single Phase 220V. 50Hz.

Circuit Breaker
Three Phase 380V. 50Hz.

Socket for connecting
by exhibitors per unit of 100W.



ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 64 (วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)  60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณชนำเมธ ประชุมแพทย์ โทรศัพท์ : 02 229 3411    อีเมล : chanamate.pra@nccimage.com   
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664  อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

หมำยเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน) เท่านั้น 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินในกรณีที่ลูกค้ำยกเลิก
3. บริษทัฯ จะน าเสนอราคาค่าเช่า VDO Projector Wall  เมื่อผูร่้วมแสดงงานระบุความตอ้งการไว ้
4. การเช่าอุปกรณ์ตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อไดม้ีการช าระเงินให้แก่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด ภายในระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไว้

ดา้นล่างของใบสั่งจองน้ีแลว้เท่านั้น  โดยท่านสามารถช าระเงินดว้ยเงินสด, เชค็สั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด” 
หรือโอนเงินเขา้บญัชีท่ี : 

  ช่ือบญัชี     : บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั    ธนาคาร        : กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน)สาขาส านกัสีลม 
เลขท่ีบญัชี  :  789-2-01746-2 (ออมทรัพย)์       ท่ีอยูธ่นาคาร :  142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105534007639** 

ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและท่ีอยู่บริษัทท่ีถูกต้องเพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี  (ตัวบรรจง) 
ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  : 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน  ส านกังานใหญ่  สาขา................................  (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู ่          :  
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    : 
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   : 

E-Mail : ลายเซนต ์  : วนัที่ : 

รำยกำร 
รำคำพิเศษ 

จองและช ำระเงิน 
ภายในวนัที ่20/10/65 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
21/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
07 – 27/11/65

จ ำนวน จ ำนวนเงิน

LED Screens 
42 inch LED. 17,160 18,876 22,308 
50 inch LED. 20,800 22,880 27,040 

Stand for 42 inch Screen (eye level). 2,900 3,190 3,770 

Hanging Brackets for 42 inch Screen 
(for partition wall). 

1,800 1,980 2,340 

Computer + Laptop + Monitor 
Laptop Standard. 10,000 11,000 13,000 

Laptop Hi Spec. 12,740 14,014 16,562 

PC (Personal Computer) + 19 inch LCD 8,645 9,510 11,239 
17 inch LCD flat screen monitor. 3,850 4,235 5,005 

19 inch LCD flat screen monitor. 4,445 4,890 5,779 

Projectors 
Data Projector 3200  ANSI Lm, XGA 22,750 25,025 29,575 

Data Projector 4500  ANSI Lm, XGA 34,125 37,538 44,363 

Data Projector 5500  ANSI Lm, XGA 56,875 62,563 73,938 

Projective Screens 
Screen, 2x 3 m. (150”) Projection. 18,200 20,020 23,660 

Screen, 3x 4 m. (200”) Projection. 29,120 32,032 37,856 

Screen, 4.5x 6 m. (500”) Projection. 60,840 66,924 79,092 

รวมเป็นเงิน 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

วันก ำหนดส่ง 
20 ตุลาคม 2565 

LCD TV และเคร่ืองฉำยต่ำงๆ 



ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 64 (วันที ่24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)  60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณอธิติยำ ด ำกุล  สำยตรง : 02 229 3407 อีเมลล์ : ae03@nccimage.com   
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    สำยตรง : 02 229 3662, 3664   อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

กรุณาระบุต าแหน่งของจุดสาธารณูปโภคท่ีตอ้งการในแบบฟอร์ม มิฉะนั้น บริษทัจะติดตั้งลงตามดุลยพินิจของผูรั้บเหมา และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการในการยา้ย
ต าแหน่งสาธารณูปโภคท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้ 

ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี  (ตัวบรรจง) 

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

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

Socket Point 

จดุปล ัก๊ไฟ 

C Compressed Air 

เครือ่งปั๊มลม 

W Water 

น ำ้ประปำ 

 

Drain 

ทอ่ระบำยน ำ้

N Connecting (by NCC) 

จดุตอ่ไฟ (โดย NCC) 

B Breaker 

เบรกเกอร ์

Fluorescent Lamp 

หลอดฟลูออเรสเซนท ์

Spotlight w/ arm 

สปอตไลทพ์รอ้มแขน 

Spotlight standard 

สปอตไลทม์ำตรฐำน 

T Telephone 

โทรศพัท ์

จุดติดตั้งอุปกรณ์ 

D 

BACK/ดำ้นหลงั

RIGHT/ขวำ

FRONT/ดำ้นหนำ้ 

LEFT/ซำ้ย 



 
 

ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 64 (วันที ่24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณขนิษฐำ ยำวะโนภำส    โทรศัพท์ : 02 229 3416     อีเมล : ae04@nccimage.com    
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664    อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

 
รหัส 

 
รำยกำร 

 
สี 

ขนำด 
กxยxส (ซม.) 

รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 
ภำยในวันที่ 11/10 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 

 12/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
07 – 27/11/65

 

 
จ ำนวน 

 

 
รวมเป็นเงิน 

F01 ตูแ้สดงสินคา้ ขาว  50x100x100 2,500 2,750 3,250   
F02 ตูแ้สดงสินคา้ทรงสูง (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x50x250 3,500 3,850 4,550   
 เพิ่มชั้นกระจก   300 330 390   
F03 ตูแ้สดงสินคา้ขนาดใหญ่ (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x100x250 5,500 6,050 7,150   
 เพิ่มชั้นกระจก   500 550 650   
F04 ตูเ้ก็บของ ขาว 50x100x75 1,100 1,210 1,430   
F05 แท่นแสดงสินคา้ 2 ชั้น ขาว 50x100x100/120 1,300 1,430 1,690   
F06 เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x75 1,300 1,430 1,690   
 เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x100 1,300 1,430 1,690   
F07 ชั้นวางทีวีและวีดีโอ ขาว 50x50x120 800 880 1,040   
F08 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x50 600 660 780   
 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x75 600 660 780   
 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x100 600 660 780   
F09 โต๊ะประชาสัมพนัธ์ ขาว 60x120x75 600 660 780   
F10 โต๊ะกลม ขาว 75x75x75 600 660 780   

F11 โต๊ะกาแฟ ขาว 65x65x40 500 550 650   
F12 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นตรง) ขาว 25x100 300 330 390   
 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นเอียง) ขาว 25x100 300 330 390   
F13 เกา้อ้ีไฟเบอร์ เทา 50x50x50/80 350 385 455   
F14 โซฟา หนงัด า 60x80x40/70 700 770 910   
F15 สตูล ด า 50x50x85/120 650 715 845   
F16 ตูเ้ยน็ (ไม่รวมปลัก๊) ขาว 4.4 cu. ft. 5,500 6,050 7,150   
F17 แท่นโบร์ชวัร์ โครเมียม 30x40x170 1,300 1,430 1,690   
F18 แท่นแขวนเส้ือ ไม ้ 40x40x180 900 1,000 1,170   
F19 ตะขอแขวน ตวั S - ยาว6.5 ซม. 50 55 65   
กำรส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำตำมใบส่ังจองน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้มีกำรช ำระเงินเต็มจ ำนวนให้แก่บริษัทฯ  รวมเป็นเงิน  
เรียบร้อยแล้วเท่ำน้ัน โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ำยในนำม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด” หรือโอนเงินเข้ำบัญชีที่ :       ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%  
ช่ือบญัชี      :  บริษทั เอน็.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั    ธนาคาร       :   กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน)  สาขา ส านกัสีลม       รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
เลขท่ีบญัชี  :  789-2-01746-2 (ออมทรัพย)์                                                     ท่ีอยูธ่นาคาร :  142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
ท่ีอยูบ่ริษทั : เลขท่ี 60 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 %  ( ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105534007639  ** 
หมำยเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน (ไม่เกิน 5 วัน) เท่านั้น  
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในทุกกรณีท่ีมีการยกเลิก 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและท่ีอยู่บริษัทท่ีถูกต้อง  “เพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี”  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  :  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน             ส านกังานใหญ่         สาขา ท่ี .......................    (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู ่          :   
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    :  
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   :  
E-Mail :  ลายเซนต ์  :  วนัท่ี : 

 

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
  

วันก ำหนดส่ง 
11 ตุลำคม 2565   

 





 
 

ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 64 (วันที ่24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณขนิษฐำ ยำวะโนภำส    โทรศัพท์ : 02 229 3416     อีเมล : ae04@nccimage.com    
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664    อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

  

รำยกำร สี 
ขนำด 

(ก x ย x ส) 

รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 
ภำยในวันที่ 11/10 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 

 12/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
07 – 27/11/65

 

จ ำนวนที ่
ต้องกำร 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

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

800.-/หน่วย 880.-/หน่วย 1,040.-/หน่วย   

• ป้ายช่ือคูหาพร้อมตวัอกัษร 
        แบบมาตรฐานสูง 10 ซม. 

- กวา้ง 30 
ซม. 

400.-/เมตร 440.-/เมตร 520.-/เมตร 
  

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

1,500.-/หน่วย 1,650.-/หน่วย 1,950.-/หน่วย 
  

• แผน่ไมย้กพ้ืน ไม่ปูพรม - สูง 15 มม. 350.-/ตร.ม. 385.-/ตร.ม. 455.-/ตร.ม.   

• พรมในคูหา แดง/น ้าเงิน/ 
เทา/เขียว 

- 250.-/ตร.ม. 275.-/ตร.ม. 325.-/ตร.ม.   

    รวมเป็นเงิน  
    ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

    รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  

หมำยเหตุ 
1. การให้บริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตลด็ตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดม้ีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษทั  

เอน็.ซี.ซี. แมเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั พร้อมกบัใบสั่งจอง  โดยท่านสามารถช าระเงินดว้ยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ 
ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด”  หรือโอนเงินเขา้บญัชีท่ี :  
ช่ือบัญชี      : บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด  ธนำคำร        :  ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  สำขำ ส ำนักสีลม 
เลขที่บัญชี  :  789-2-01746-2 (ออมทรัพย์)            ที่อยู่ธนำคำร :  142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
ที่อยู่บริษัท  : เลขที่ 60 ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105534007639** 
2.      หากท่านช าระเงินดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ โปรดส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือบริษทัของท่านมาดว้ย เพ่ือเป็นหลกัฐานในการช าระเงิน 
3. กรณีกำรส่ังจองระหว่ำงวันติดตั้งงำนถึงวันแสดงงำน บริษัทฯ จะคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 30% จำกรำคำปกติ และกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหนา้งาน  

บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินในทุกกรณีที่มีกำรยกเลิก 

 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง  “เพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี”  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  :  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน             ส านกังานใหญ่         สาขา ท่ี .......................    (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู ่          :   
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    :  
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   :  
E-Mail :  ลายเซนต ์  :  วนัท่ี : 

 

อุปกรณ์เบ็ดเตลด็ 
  

วันก ำหนดส่ง 
11 ตุลำคม 2565 

 





 
 

ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 64 (วันที ่24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณขนิษฐำ ยำวะโนภำส    โทรศัพท์ : 02 229 3416     อีเมล : ae04@nccimage.com    
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664    อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

  

รำยกำร 
ขนำด 

(ก x ย x ส) 

รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 
ภำยในวันที่ 11/10 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
 12/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
07 – 27/11/65

 

จ ำนวนที ่
ต้องกำร 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

• ฉากกั้นอะคริลิคส าเร็จรูป ส าหรับวาง
บนโต๊ะ (รูปแบบท่ี 1 หรือ 2) 

80 (ก) x 60 (ย) ซม. 850.-/หน่วย 935.-/หน่วย 1,105.-/หน่วย 
  

• ฉากกั้นอะคริลิคส าเร็จรูป ส าหรับวาง
บนโต๊ะ (รูปแบบท่ี 1 หรือ 2) 

 
 
 
 

120 (ก) x 80 (ย) ซม. 1,750.-/หน่วย 1,925.-/หน่วย 2,275.-/หน่วย 
  

   รวมเป็นเงิน  
   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  

ตัวอย่ำงฉำกกั้นอะคริลกิ ส ำเร็จรูป 
 

หมำยเหต ุ
1. การให้บริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้

มีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด์ ดิเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั พร้อมกบั    ใบสั่งจอง  โดยท่านสามารถช าระเงินดว้ยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม 
“บริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั”  หรือโอนเงินเขา้บญัชี
ท่ี :  
ช่ือบัญชี   : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 
เลขที่บัญชี : 789-2-01746-2 (ออมทรัพย์)  
ธนำคำร : กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  สำขำ ส ำนักสีลม 
ที่อยู่ธนำคำร : 142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
ที่อยู่บริษัท  : เลขที่ 60 ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ ถนนรัชดำภิเษก  

                    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
** กรุณำหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3% (จำกยอดเงินก่อนภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

2.      หากท่านช าระเงินดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ โปรดส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือบริษทัของท่านมาดว้ย เพ่ือเป็นหลกัฐานในการช าระเงิน 
3. กรณีกำรส่ังจองระหว่ำงวันติดตั้งงำนถึงวันแสดงงำน บริษัทฯ จะคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 30% จำกรำคำปกติ และกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหนา้งาน  

บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินในทุกกรณีที่มีกำรยกเลิก 
 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง  “เพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี”  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  :  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน             ส านกังานใหญ่         สาขา ท่ี .......................    (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู ่          :   
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    :  
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   :  
E-Mail :  ลายเซนต ์  :  วนัท่ี : 

 

อุปกรณ์ WESAFE SHIELD ส ำหรับสถำนกำรณ์ COVID 
  

วันก ำหนดส่ง 
11 ตุลำคม 2565 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BITEC Online Order 

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

BITEC online order information, details as below  
โทรศพัท ์       :   0- 2726 1999 ext. 7515 or 7102 
อีเมลล ์  :    info@bitec-onlineorder.com   
เวลา         :   8:00 – 17:00 hrs.   

www.bitec-onlineorder.com 



This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI GROUP Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized.

If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee.   

BITEC ONLINE ORDER



This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI GROUP Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized.

If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee.   

What’s BITEC Online Order?

Our Products & Services
• Flowers & Plants 
• Cleaning Services 
• Internet Services

• Food
• Beverage

BITEC Online Order gives your exhibitors access to all of BITEC’s products and services via 
a convenient and easy-to-use online system at   www.bitec-onlineorder.com

There are many product types for customers to choose the products that are featured on the website.

http://www.bitec-onlineorder.com/


This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI GROUP Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized.

If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee.   

Order before 
8 November 2022

Cut-off Date for Products & Services

Move-in Date        : 22-23 November 2022

Show Date            : 24-27 November 2022

*Product and Services are not offer during onsite. 
For more information contact BITEC Online Order Tel. 02-726-1999 ext. 7515 0r 7102

LOGO

Noted : Request Pre-order for Standard Rate



This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI GROUP Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized.

If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee.   

How to Register & How to Order 



This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI GROUP Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized.

If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee.   

Contact us

https://bitec-onlineorder.com/content/faq_page

BITEC Online Order

Tel : +(66 2) 726 1999 ext. 7515 0r 7102

Email :  info@bitec-onlineorder.com
Time :   8:00 – 17:00 น.

mailto:info@bitec-onlineorder.com


Please complete & return 
this copy to:

 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

SIGNAGE &
DIGITAL PRINT

SERVICE 1

Terms & Conditions

2. Please send the artwork and specifications 
    7 working days in advance.

1. Service must be ordered and fully paid
   14 days before move-in date.

3. Please submit your artwork in AI or PDF 
   (Hi-res) format with JPEG file.
4. The price includes delivery, installation 
   and dismantling.
5. All prices are in Thai Baht and inclusive 
   of government tax.
6. Price is valid until 31 March 2022
 7. Cancellations: 7 days notice is
   required prior to the event, unless
   100% cancellation fee of the total
   charge will be applied.
8. 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 14 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)

SCAN NOW

For More Information
BITEC

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 14 days before move-in date.)



Please complete & return 
this copy to:

 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

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
   14 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: 7 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 March 2022
10. Type of service and bandwidth can

be changed which require 7 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

Event name: 

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

Delivery Date: Delivery Time: 

Service Order Form

(DD/MM/YY)

SCAN NOW

For More Information
BITEC

Please confirm & pay at least 14 days before move-in date.

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 14 days before move-in date.)



 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

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

14 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: 7 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 March 2022
9. Type of service and bandwidth can

be changed which require 7 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 : 
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

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)

SCAN NOW

For More Information
BITEC

Please confirm & pay at least 14 days before move-in date.

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 14 days before move-in date.)



 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

Please complete & return 
this copy to:

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

TELEPHONE
& FAX

Telephone Local Line (Direct 7 digits)

IDD Line & Mobile / Excludes Non-Local calls

Line for credit card machine

Terms & Conditions 

  ni elbaliava si ecivres enil enohpeleT .2
exhibition halls only.

     era noitisop tip dna tuoyaL htooB .3
  mrof redro siht htiw hcatta ot deriuqer

for installation.
  uoy ,tnempiuqe eht fo tpiecer nopU .4

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

  enihcam xaF ro enihcam enohpeleT .5
    enilnO CETIB ot nruter ot eriuqer

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

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

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

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

9. 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.

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

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

12. Cancellations: 7 days notice is
    required prior to the event, unless 100%
    cancellation fee of the total charge will
    be applied.
13. Cancellations after installation will be 

charged full of the total amount and 
non-refundable.

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

15. Price is valid until 31 March 2022
16. 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)

SCAN NOW

For More Information
BITEC

Please confirm & pay at least 14 days before move-in date.

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 14 days before move-in date.)

1. Service must be ordered and fully paid
   14 days before move-in date.



Please complete & return 
this copy to:

 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

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

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 

2. This service is available on exhibition 

1. Service must be ordered and fully paid
   14 days before move-in date.

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

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

order more cleaners.
4. 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.

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

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

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

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

9. Cancellations: 7 days notice is
   required prior to the event, unless
   100% cancellation fee of the total
   charge will be applied.
10. All prices are in Thai Baht and inclusive 

of government tax.
11. Price is valid until 31 March 2022

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)

SCAN NOW

For More Information
BITEC

Please confirm & pay at least 14 days before move-in date.

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 14 days before move-in date.)



 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

Please complete & return 
this copy to:

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

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 

2. This service is available on exhibition 
days only and not during move-in or 
move-out days.

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

order more cleaners.
4. 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.

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

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

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

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

9. Cancellations: 7 days notice is
   required prior to the event, unless
   100% cancellation fee of the total
   charge will be applied.
10. All prices are in Thai Baht and inclusive 

of government tax.
11. Price is valid until 31 March 2022

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)

SCAN NOW

For More Information
BITEC

Please confirm & pay at least 14 days before move-in date.

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 14 days before move-in date.)

1. Service must be ordered and fully paid
   14 days before move-in date.



Please complete & return 
this copy to:

 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

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

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 

2. This service is available on exhibition 

1. Service must be ordered and fully paid
   14 days before move-in date.

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

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

order more cleaners.
4. 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.

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

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

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

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

9. Cancellations: 7 days notice is
   required prior to the event, unless
   100% cancellation fee of the total
   charge will be applied.
10. All prices are in Thai Baht and inclusive 

of government tax.
11. Price is valid until 31 March 2022

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)

SCAN NOW

For More Information
BITEC

Please confirm & pay at least 14 days before move-in date.

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 14 days before move-in date.)



 :ทัษิรบ / ynapmoC Tax ID:

:อ�ืช / emaN        

 :�ูยอ�ีท / sserddA         

:ลมเีอ / liame  :�ทพัศรทโ / leT  

Date: 
(DD/MM/YY)

Please complete & return 
this copy to:

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

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 

2. This service is available on exhibition 
days only and not during move-in or 
move-out days.

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

order more cleaners.
4. 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.

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

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

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

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

9. Cancellations: 7 days notice is
   required prior to the event, unless
   100% cancellation fee of the total
   charge will be applied.
10. All prices are in Thai Baht and inclusive 

of government tax.
11. Price is valid until 31 March 2022

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)

SCAN NOW

For More Information
BITEC

Please confirm & pay at least 14 days before move-in date.

(The service order is valid only when it is signed with full payment and return to LINE Official @bitec
at least 14 days before move-in date.)

1. Service must be ordered and fully paid
   14 days before move-in date.



 :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)

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)

PLANTS

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

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

 

 

 

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 14 days before move-in date.)

SCAN NOW

Please confirm & pay at least 14 days before move-in date.

1. Service must be ordered and fully paid
   14 days before move-in date.
2. The price is for rental per event.
3. Cancellations: 7 days notice is
   required before unless 100%
   cancellation fee of the total charge will
   be applied.
4. All prices are in Thai Baht and inclusive
   of government tax.
5. All products & sevices purshased are non
   refundable and cannot be exchanged.
6. This image is to be used only for
   advertising.
7. Price is valid until 31 March 2022






