
 

 

  

 

 

 

 

คู่มือสาํหรับผู้แสดงงาน 
 

งานไทยเทีย่วไทย คร้ังที ่65 

วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566 

ศูนยก์ารประชุมแหง่ชาตสิิริกติิ ์ 

ชั้น LG (Exhibition Hall 5-6) 
 

  จัดโดย 

บริษัท พ.ีเค. เอ็กซิบช่ัิน แมนเนจเม้นท ์จาํกดั 
 

 

      กาํหนดการจัดงาน  
 

กาํหนดการ วันที่ เวลา 

วนัก่อสรา้งคหูา 
28 กมุภาพนัธ ์2566 (เฉพาะพืน้ที่เปลา่) 

1 มีนาคม 2566 (คหูามาตรฐาน และ พืน้ที่เปลา่) 

10.00 - 24.00 น. 

10.00 - 24.00 น. 

วนัแสดงงาน 2 – 5 มีนาคม 2566 10.00 - 21.00 น. 

วนัรือ้ถอนคหูา 5 มีนาคม 2566 21.00 - 24.00 น. 

 

          

   *หมายเหตุ : คู่มือผูแ้สดงงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบ

 



 

 

 

 

   

  บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด จะจัดงาน “ไทยเท่ียวไทย ครัง้ท่ี 65” (Thai Teaw Thai 65th)  

ขึน้ระหว่างวนัที่ 2 – 5 มีนาคม 2566 ณ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิรกิิติ ์ชัน้ LG (Exhibition Hall 5-6)  

 บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือสาํหรบัผูแ้สดงงาน (Exhibitor’s Manual) ฉบบันี ้เพื่อช่วยใหท่้านเตรียมความพรอ้มใน

การแสดงสินคา้ และเพื่อเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่าน โดยขอแนะนาํใหท่้านไดศ้ึกษาคู่มือ ผูแ้สดงงานฉบบั

นีอ้ย่างละเอียด พรอ้มกบักรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม์ต่างๆ และส่งกลบัยงัหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบตาม

กาํหนดเวลาท่ีไดร้ะบุไวใ้นแต่และแบบฟอรม์ ซึ่งหากมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อไดท่ี้หมายเลขโทรศัพท ์  

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

ที่เว็ปไซต ์http://www.งานไทยเท่ียวไทย.com 

  บรษัิทฯ ขอขอบคณุเป็นอย่างสงูสาํหรบัการเขา้ร่วมแสดงงานในครัง้นี ้และขอบคณุลว่งหนา้สาํหรบัความร่วมมือ

ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ เป็นอย่างดี และขออวยพรใหท้่านประสบความสาํเรจ็กบังานดว้ยดีทกุประการ 

 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ   

                  นางสาวชลธาร นิสยัชล 

     เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ            

   บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

                              operation@pkexhibition.com 
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ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

 

 1. ชื่องาน    งานไทยเท่ียวไทย ครัง้ที่ 65 

     (Thai Teaw Thai 65th) 

 2. ลักษณะงาน  งานแสดงสินคา้และบริการท่ีมีผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเขา้รว่มแสดงงานมากท่ีสดุใน

ประเทศไทย 

 3. วันและเวลาแสดงงาน  วนัท่ี 2 – 5 มีนาคม 2566     เวลา 10.00 - 21.00 น.  

 4. สถานทีจ่ัดงาน  ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิติ ์ชัน้ LG (Exhibition Hall 5-6)   

 5. ผู้จัดงาน    บรษัิท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 6. จาํนวนผู้แสดงงาน  ประมาณ 814 คูหา 

 7. ประเภทผู้แสดงงาน   งานไทยเทีย่วไทย  

-   โรงแรม รีสอรท์ 

-   สาํนกังานสง่เสรมิการการท่องเท่ียว/ แหลง่ท่องเที่ยว สถานพกัผ่อนหย่อนใจ  

      -   อปุกรณเ์ดินทาง แคม้ป้ิง ดาํนํา้ / สื่อ เทคโนโลยี ยานยนตเ์พื่อการท่องเที่ยว 

-   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 เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จาํกัด 

    ฝ่ายบริการลกูคา้  :  คณุณิชกลุ พนัธุนิตย ์

    โทรศพัท ์  :  02-229-3038       

    อีเมลล ์  :   Nichakul.pha@qsncc.com 
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    ผู้ก่อสร้างคูหา :    บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จาํกัด 

    ฝ่ายบริการ   :    คูหามาตรฐาน ให้เช่าอุปกรณต์กแต่งบูธและเฟอรนิ์เจอร ์

    ประสานงาน  :  คณุชนาเมธ ประชมุแพทย ์

    โทรศพัท ์   :     02-229-3411 

    E-mail  :     chanamate.pra@nccimage.com 

 

 

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

    ฝ่ายบริการ   :   บริการระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า  

    ประสานงาน  :  คณุธนพรพรรณ คมวชัรพงศ ์

    โทรศพัท ์   :     0-2229-3414 

    E-mail  :     tanapornpaan.kom@nccimage.com 

 

    

    ระบบ N-Service Online สาํหรับส่ังจองกระแสไฟฟ้าและเฟอรนิ์เจอร ์

    ฝ่ายบริการ   :   ผู้ดูแลด้านระบบ N-Service Online 

    ประสานงาน  :  คณุพงศธร มั่งคั่ง 

    โทรศพัท ์   :     02-229-3403 

    E-mail  :     nservice.info1@gmail.com 

      

 

 

  

ข้อมูลท่ัวไปของงาน (ตอ่) 
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ตารางกาํหนดวันและเวลาการทาํงานภายในอาคารแสดงสินคา้ 

 (1) กาํหนดวันและเวลาการเข้าตกแต่งและก่อสร้างคูหา (Set Up Days) 

วันที่ เวลา กิจกรรม 

28 กมุภาพนัธ ์2566 10.00 – 24.00 น. ผูแ้สดงงานที่จองพืน้ที่เปลา่เขา้ตกแต่งคหูา 

  1 มีนาคม 2566 10.00 – 24.00 น. ผูแ้สดงงานที่จองคหูามาตรฐานและพืน้ที่เปลา่เขา้ตกแต่งคหูา 

   (2) กาํหนดการวันแสดงงาน (Show Days) 

   

2 – 5 มีนาคม 2566 

 

08.00 - 10.00 น. เตรียมเปิดคหูา (เฉพาะผูท้ี่มีบตัร Exhibitor) 

10.00 - 21.00 น. เปิดแสดงงาน 

21.00 - 22.00 น. เตรียมปิดคหูา / เติมสินคา้ 

  

 (3) กาํหนดการวันรือ้ถอน (Tear Down Day) 

หมายเหตุ   

1. ผูเ้ขา้แสดงงานทุกท่านตอ้งก่อสรา้งคหูาใหเ้สรจ็ภายในเวลา 24.00 น. วนัที่ 1 มีนาคม 2566 ทัง้นีจ้ะไม่เปิดใหเ้ขา้ก่อสรา้ง

หรือตกแต่งหลงัจากเวลาดงักลา่วโดยเด็ดขาด เพราะจะตอ้งทาํความสะอาดอาคารแสดงสินคา้ 

2.  หา้มรือ้ถอนก่อนเวลา 21.00 น. ของวนัที่ 5 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการจดังาน 

3.  ผู้เข้าแสดงงานตอ้งเก็บสินคา้และอุปกรณ์ตกแต่งคูหาทันทีหลังจากปิดงานแสดงสินคา้วันสุดทา้ย (ภายใน 24.00 น.    

ของวนัที่ 5 มีนาคม 2566) 

     4. ไม่อนุญาตให้นําเด็กเข้าภายในอาคารจัดแสดงงานในวันก่อสร้างและตกแต่งคูหาโดยเด็ดขาด  

 

   กรณี ผู้เข้าแสดงงานไม่นําสินค้าหรืออุปกรณต์กแต่งรวมถึงแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ที่ตกแต่งคูหาออกตามเวลาที่

กาํหนด จะมีค่าใช้จ่าย 10,000 บาท/ตร.ม./ช่ัวโมง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และหากเกิดความเสียหายหรือสูญ

หาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เข้าแสดงงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ รวมทั้งค่าใช่จ่ายในการรือ้ถอนล่าช้า 

ซึ่งผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

    

 

 

 

 

 

วันที่ เวลา กิจกรรม 

5 มีนาคม 2566 21.00 - 24.00 น. รือ้ถอนและขนยา้ยสนิคา้ออกจากอาคาร 

   วันที ่                      เวลา                             กิจกรรม 



 

 

ระเบียบการขนถ่ายสินค้าและการจอดรถบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า (หลงัโหลด) 
 

  ในวันก่อสรา้งคูหา ผูจ้ัดงานจะอนุญาตใหท้าํการก่อสรา้งและตกแต่งคูหาไดถ้ึงเวลา 24.00 น.เท่านัน้ซึ่งถา้ผูแ้สดงงาน    

รายใดมีความประสงค์จะทาํการก่อสรา้งเกินจากเวลาที่กําหนด กรุณาแจ้งที่ห้องผู้จัดงานก่อนเวลา 18.00 น. ของแต่ละวัน        

พรอ้มชาํระค่าลว่งเวลาเพิ่มตามอตัราของศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ โดยคิดค่าล่วงเวลาเป็น ขนาดพืน้ที่/ชม./คหูา/ บรษัิท และตอ้ง

จา้งเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัคอยด ู1 นาย 

 -  ในการขนถ่ายอุปกรณแ์ละเครื่องมือต่างๆ โดยใชร้ถเข็นขนยา้ย ผูแ้สดงงานและผูเ้ก่ียวที่ขอ้ง จะตอ้งใชป้ระตูขนถ่าย

สินคา้ตามที่กาํหนดเท่านัน้ ไม่อนุญาตใหใ้ชป้ระตดูา้นหนา้ทางเขา้ หรือประตหูนีไฟในการขนถ่ายอปุกรณแ์ละเครื่องมือ 

 - ไม่อนุญาตใหใ้ช้รถเข็นขนยา้ยสินคา้หรืออุปกรณใ์นการขนยา้ยสินคา้บริเวณดา้นหน้า Exhibition Hall 5 – 6 เวน้แต่

ไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังานและฝ่ายบรกิารลกูคา้ของศนูยฯ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระเบียบการจอดรถบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า(หลังโหลด) สามารถขนถ่ายได้ตามเวลาทีก่าํหนด คือ 

ประเภทรถ เวลาจอด จอดเกิดเวลาจะมีค่าจอด 

รถยนต,์ รถกระบะ และ 4 ล้อใหญ่ ฟรี 45 นาท ี     200 / ชม. ในชั่วโมงถัดไป 

รถ 6 ล้อ ขึน้ไป ฟรี 90 นาท ี 200 / ชม. ในชั่วโมงถัดไป 

บัตรหายปรับ 300 บาท 
 

- เปิดเวลา 6.00 น. และปิดในเวลา 24.00 น.  รบกวนให้นํารถออกก่อนเวลา 

- จาํกัดความสูงของรถไม่เกิน 4 เมตร 

***ไม่สามารถนําบัตรจอดรถมาล้างบัตรได้ทุกกรณี*** 

ไม่อนุญาต  ใหน้าํรถจอดกีดขวางบรเิวณเสน้ทางและจดุขนถา่ยสินคา้ (หลงัโหลด) 

ไม่อนุญาต  ใหข้นถ่ายสินคา้ผ่านประตูกระจกดา้นหน้าอาคารโดยเด็ดขาด ใหใ้ช้เสน้ทางขนถ่ายสินคา้ดา้นหลังโหลดเท่านั้น            

ผูจ้ดังานไทยเที่ยวไทย และ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิรกิิต์ิ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรือการสญูหายของทรพัยส์ิน

สว่นตวั (ทัง้ก่อน ระหว่าง และภายหลงัจบงาน) ผูร้บัเหมาก่อสรา้งหรือผูร้บัผิดชอบควรจะมีประกนัในทรพัยส์ินนัน้ๆ 

 

งานไทยเทีย่วไทย 

Exhibition Hall 5-6 



 

 

ระเบียบและอัตราค่าบริการทีจ่อดรถ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์

• รถท่ัวไปจอดรถช้ัน B1 และ B2 

อัตราค่าบริการ 

 จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 30 บาท 

 กรณีลกูคา้ทาํบตัรจอดรถสญูหาย หรือ ชาํรุด มีค่าปรบั 300 บาท 

 ลานจอดเปิดบริการ 06.00 – 24.00 น. 

 หา้มจอดรถคา้งคืนภายในพืน้ที่ศนูยป์ระชมุโดยเด็ดขาด 

 จาํกดัความสงูไม่เกิน 2.4 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในอาคารแสดงสินค้า 

 

 

1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ แต่ละประเภท 

1.1. ประเภทโรงแรม ที่พกั รีสอรท์ : ใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม ที่มีอายไุม่นอ้ยกว่า 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบอนญุาต จนถึง

วันเริ่มจัดงานฯ ออกโดยกระทรวงมหาดไทย กรณี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหมดอายุ หรืออยู่ระหว่างดาํเนินการ

จะตอ้งนาํใบเสรจ็รบัเงินที่ทางหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ออกให ้มาประกอบการพิจารณาแทน 

1.2. ประเภทนาํเที่ยว : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเที่ยว ที่มีอายุไม่นอ้ยกว่า 2 ปี นับตัง้แต่วันที่ออกใบอนุญาต จนถึงวันเริ่ม    

จดังานฯ ออกโดยสาํนกังานพฒันาการท่องเที่ยว 

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

1.4. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว / สนามกอลฟ์: หนังสือรบัรองบริษัท ที่มีอายุไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับตัง้แต่วันที่ออกหนงัสือจนถึง    

วนัเริ่มจดังานฯ ออกโดย กระทรวงพาณิชย ์ทัง้นี ้ในวตัถปุระสงคต์อ้งมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจประเภทนัน้ๆ 

2. หนังสือรับรองบริษัท : ที่มีอายุไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ออกหนงัสือ จนถึงวนัเริ่มจดังานฯ ออกโดย กระทรวงพาณิชย ์

ทั้งนี ้ในวัตถุประสงค์ตอ้งมี รายละเอียดการประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ ยกเว้นการจดทะเบียนบุคคลธรรมดา ใช้สาํเนาบัตร

ประชาชนที่ไม่หมดอายแุทนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบสาํหรับผู้ร่วมแสดงงาน (ตอ้งมี) 

 ข้อควรทราบ !!!  ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดแสดงงาน ผู้แสดงงานทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

กําหนดไว้ทุกประการ หากผู้แสดงงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่กําหนดไว้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ใน

การยกเลิกการใช้พืน้ทีร่ะหว่างงานแสดงโดยไม่คืนเงิน และจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงานในคร้ังต่อไป 

 

 เรียน  ผู้ประกอบการ ทัวร,์ ท่องเที่ยว, โรงแรม, รีสอรท์ จะต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว,

ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่ถูกต้องของท่าน ซึ่งจะต้องนํามาแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว

ตรวจสอบ และติดตั้งภายในบูธให้ผู้ชมงานได้เหน็อย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาจัดงาน 

 คาํเตือน  สาํนักงานกรมการท่องเทีย่ว, สาํนักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่วและมัคคุเทศกก์ลาง ร่วมกับตาํรวจท่องเที่ยว

จะมาร่วมออกบูธให้บริการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว และเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจแพคเกจทัวร์และ

ใบอนุญาตธุรกิจนําเทีย่วภายในบูธ หากพบว่าไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตไม่ถูกต้องตรงตามช่ือทีแ่จ้งกับทางผู้จัดงาน 

เจ้าหน้าทีส่ามารถส่ังปิดบูธ และดาํเนินคดีตามกฎหมายได้ทันท ี

 



 

 

 บัตรเข้า – ออกอาคารแสดงสินค้า 
 

 

1. EXHIBITOR BADGE (บัตรผู้แสดงงาน) กรุณาเตรียมปากกามาเองในการเซ็นต์ช่ือ 

  1.1 ผูแ้สดงงานสามารถลงทะเบียนรบับตัรผูแ้สดงงาน ไดค้หูาละ 5 ใบ บรเิวณจดุลงทะเบียนทางเขา้ Loading ดา้นหลงั Exhibition 

Hall 5 – 6 (ผู้แสดงงานทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพืน้ที ่และตลอดเวลาทีอ่ยู่ในงาน) 

   1.2 ผูแ้สดงงานจะตอ้งติดบตัรผูแ้สดงงานตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผู้แสดงงานอ่ืนๆหรืองานที่จัด

ผ่านมาแล้ว ผู้แสดงงานจะต้องใช้บัตรใบใหม่ทีจั่ดแสดงงานอยู่เท่าน้ัน เพื่อประโยชนใ์นดา้นการรกัษาความปลอดภยั  

  1.3 สาํหรบัผูแ้สดงงานที่มิไดติ้ดบตัรหรือไม่มีบตัรจะไม่ไดร้บัอนญุาตใหผ้่านเขา้-ออกในบรเิวณงาน   

 1.4 บตัรผูแ้สดงงานใชไ้ดต้ัง้แต่วนัเตรียมงานจนถึงวนัสดุทา้ยของงาน ในทกุพืน้ที่ของการจดังาน  

    หมายเหตุ  กรณีในวนั Set up (วนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์– 1 มีนาคม 2566) ผูแ้สดงงานไม่ไดเ้ขา้มาตกแต่งคหูาหรือยงัไม่ไดม้า

ติดต่อขอรบับตัรผูแ้สดงงาน สามารถติดต่อขอรบัไดภ้ายในวนัที่ 2 มีนาคม 2566 ตัง้แต่เวลา 8.30 -10.00 น. เท่านัน้                     

หากไม่ได้มาติดต่อขอรับบัตรผู้แสดงงานในเวลาทีก่าํหนด กรุณาติดต่อทีเ่คานเ์ตอรผ์ู้จัดงาน 

2. CONTRACTOR BADGE (บัตรผู้รับเหมาก่อสร้าง)  

 2.1 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะตอ้งมาติดต่อรบับตัรผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดท้ี่บรเิวณ Loading ชัน้ LG ดา้นหลงั Exhibition Hall 5-6  

   2.2 ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องแขวนบัตรตลอดเวลาที่อยู่ ในบริ เวณงาน  เพื่อประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัย

ผูร้บัเหมากอ่สรา้งที่ไม่ไดติ้ดบตัรหรือไม่มีบตัรจะไม่ไดร้บัอนญุาตใหผ้่านเขา้ออกในบรเิวณงาน 

   2.3 บตัรผูร้บัเหมาก่อสรา้งสามารถใชไ้ดใ้นวนัก่อสรา้งและรือ้ถอนเท่านัน้ ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก ไดใ้นวนัแสดงงานยกเวน้จะ

ไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังาน  

   2.4 กรณีผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ทาํบัตรสูญหาย ท่านจะไม่ไดร้บัอนุญาตออกจากพืน้ที่ พรอ้มทัง้เสียค่าธรรมเนียมในการปรับเป็น

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 หรือจะดาํเนินการก่อสรา้งคูหาแสดงสินค้าโดยใช้

ผูร้บัเหมากอ่สรา้งที่จดัหามาเองก็ได ้ทัง้นี ้ผูแ้สดงงานจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบในการก่อสรา้งตกแต่งคหูาดงันี ้

 

สาํหรับผู้ร่วมแสดงทีเ่ช่าพืน้ทีแ่บบคูหามาตรฐาน 

ทางผูจ้ดังานขอความรว่มมือในการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของการใชค้หูาสาํเรจ็รูปดงันี ้ 

     1.  ไม่อนญุาตใหมี้การต่อเติมหรือก่อสรา้งคหูาที่มีความสงูเกินกว่า 5 เมตร ของ Exhibition Hall 5-6 (คหูามาตรฐานมีความสงู = 

2.5 เมตร) และห้ามมิให้ส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงสร้างหรือส่วนตกแต่งต่างๆ รวมทั้งไฟตกแต่งยื่นออกนอกบริเวณพื้นที่

คูหาทีท่าํสญัญา จะตอ้งใหอ้ยู่ภายในคหูาของตนเองเท่านัน้ 

 2. ไม่อนญุาตใหมี้การทาสีทบัลงบนผนงัของคหูามาตรฐาน หากท่านตอ้งการติดสติก๊เกอรห์รือวสัดอ่ืุนใดบนผนงักรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ที่ของบรษัิทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงสรา้งมาตรฐานสาํเรจ็รูปอย่างเป็นทางการของงาน (บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั) เพื่อดาํเนินการ  

 3. ไม่อนุญาตใหมี้การตอก ขึง แขวน หรือ ตรงึส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสรา้งมาตรฐานหรือสิ่งก่อสรา้งกับโครงสรา้งส่วนใด

สว่นหนึ่งของอาคารแสดงสินคา้  

4. ไม่อนญุาตใหมี้การขึงหรือแขวนสิ่งใดๆ จากเพดานหรือพืน้หรือแมแ้ต่สว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารแสดงสินคา้  

 5. การติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง หรือ ปลั๊กไฟภายในโครงสรา้งมาตรฐานสาํเร็จรูปทัง้หมด จะตอ้งสั่งจากผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้า

อย่างเป็นทางการเท่านัน้ 

 6. จะตอ้งแจง้การขอใชบ้ริการกระแสไฟในคหูา โดยสั่งกระแสไฟไดท้ี่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั ซึ่งเป็นผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ 

 7. กฎขอ้บงัคบัสาํหรบัผูแ้สดงสินคา้ หา้ม! กระทาํการใด ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผนงัคหูา  

7.1 หา้มต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือโยกยา้ยโครงสรา้งของคหูามาตรฐานโดยเด็ดขาดหากมีความจาํเป็นตอ้งเปลี่ยนรูปแบบ

ของคหูา กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบติัการของบรษัิทฯ เพื่อดาํเนินการ  

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

 7.3 หา้มเจาะ, ตอกตะป,ู ยิงลกูแม็ก, ขีดข่วน หรือทาํใหเ้กิดความเสียหายกบัแผ่นผนงั หรือสว่นใดสว่นหนึ่งของโครงสรา้ง

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 ในกรณีผูแ้สดงงาน คหูามาตรฐาน ไม่ตอ้งการผนงั, โครงสรา้งปา้ยชื่อ, ไฟฟ้า และเฟอรน์ิเจอร ์(โต๊ะ, เกา้อี,้ ถงัขยะ) ภายใน

คูหามาตรฐาน กรุณาแจง้ลงในแบบฟอรม์ มายังผูจ้ัดงาน หรือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด เพื่อ

ดาํเนินตามความตอ้งการของทา่น (ในกรณีที่ไม่ไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือแจง้วนัก่อสรา้ง ท่านอาจไม่ไดร้บัความสะดวก) 

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

จาํกดั ซึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบในการก่อสรา้งคหูามาตรฐาน จะตอ้งคิดค่าเสียหายแก่ผูแ้สดงสินคา้เป็นมลูค่าผนงัคหูาแผ่นละ 3,000 บาท  

 

คูหาพิเศษเฉพาะโซนอาหาร  

- โครงโปรง่     

- ปา้ยชื่อบรษัิท (ขนาดสงู 30 ซม. )          

- โต๊ะ 1 ตวั, เกา้อี ้2 ตวั 

- ถงัขยะ 1 ใบ   

- ฟลอูอเรสเซนต ์40 วตัต ์1 ดวง          

- ปลั๊กไฟ 1 จดุ (5 แอมป์ ) **ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง 

 
การก่อสร้างและตกแต่งพืน้ทีเ่ปล่า  

 ผู้ร่วมแสดงงานที่จองเป็นพืน้ที่เปล่า (ไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า พรมและเฟอร์นิเจอร์ใดๆ ทั้งสิ้น)         

การตกแต่งคหูา ไม่ว่าจะจา้งผูร้บัเหมาในการตกแต่งคหูาหรือไม่ กรุณากรอก แบบฟอร์มผู้ รับเหมาตกแต่งคูหาพิเศษ พรอ้มส่ง

แบบแปลน การก่อสรา้ง 

 ความสงูของสิ่งก่อสรา้ง สูงได้ไม่เกิน 5 เมตร ในกรณีที่บธูของท่านสงูเกิน 2.5 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร ตอ้งเป็นโครงสรา้ง

โปร่ง หรือ ไดร้บัการอนุมติัจากผูจ้ดังาน และ ฝ่ายสถานที่ ตามความเหมาะสมและความปลอดภยั ทัง้นีพ้รอ้มระบตุาํแหน่งติดตัง้ไฟ

และสง่แบบมาใหผู้จ้ดังานอนมุติั ภายในวนัที่ 1 กุมภาพันธ ์2566 โดยผูแ้สดงงานสามารถสรา้งคหูาไดด้งันี ้

 1. ผูจ้ดังานจะตอ้งทาํเครื่องหมายแสดงขอบเขตพืน้ที่ ก่อสรา้งคหูาของท่านตามขนาดพืน้ที่ที่จองไว ้ 

2. เนื่องจากคหูาของท่านเป็นพืน้ที่เปล่าจึงไม่มีกระแสไฟรวมถึงไฟแสงสว่างหากท่านตอ้งการติดตัง้ระบบไฟฟ้าภายในคูหา

ของท่าน สาํหรบัไฟฟ้าในวนัก่อสรา้ง-รือ้ถอน ใช ้และ กระแสไฟฟ้าและอุปกรณใ์นวนัแสดงงาน กรุณาทาํการสั่งจองเพื่อเช่าอปุกรณ์

ไฟฟ้า ผ่านระบบ N-Service Online กบั บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั   

          3. ในการจดัแสดงสินคา้ตอ้งติดปา้ยแสดงชื่อบรษัิทและหมายเลขคหูาอย่างชดัเจน 

  4. ในกรณีที่เป็นพืน้ที่เปลา่ติดกันกบัคหูาอ่ืน ผูแ้สดงงานจะตอ้งทาํผนงัขึน้กัน้คหูาของท่านเอง หา้มมิใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากผนงั

ของคหูามาตรฐานของผูแ้สดงงานท่านอ่ืนเด็ดขาด และหากผนงัของผูแ้สดงงานสงูกว่าผนงัอีกดา้นของคหูาขา้งเคียงท่านจะตอ้งปิด

ดา้นหลงัสว่นที่สงูกว่าใหเ้รียบรอ้ย 

5. กรณีใชเ้ทปกาว 2 หนา้ อาคารเป็นพืน้ปนูควรมีการปอ้งกนัและเลือกใชเ้ทปที่ไม่ทาํความเสียหายต่อพืน้อาคาร ผูแ้สดงงาน

ตอ้งประสานงานกบัผูร้บัเหมาตกแต่งถึงขอ้ปฏิบติัในคู่มือ หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่ออาคาร ผูแ้สดงงานตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย

ดงักลา่ว 

6. ห้ามมิใหมี้สว่นหนึ่งสว่นใดของโครงสรา้งหรือส่วนตกแต่งต่างๆ รวมทัง้ไฟตกแต่งยื่นออกนอกบรเิวณพืน้ที่คหูาที่ทาํสญัญา 

จะตอ้งใหอ้ยู่ภายในคหูาของตนเองเท่านัน้ 

 

 



 

 

ข้อห้ามในการเข้าก่อสร้างงานและความปลอดภัย ทัง้คูหามาตรฐาน และพืน้ทีเ่ปล่า 
 

 กฎและระเบียบขอ้บงัคบัทั่วไปของผูแ้สดงงานและผูร้บัเหมา ณ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อใหป้ฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและเป็นระเบียบในการทาํงานของทุกท่าน ผูจ้ดังานขอความร่วมมือผูแ้สดงงานและ   

ผูก้่อสรา้งคหูาทกุท่านในการปฏิบติัตามอย่างเครง่ครดั  

  1. ผูร้่วมแสดงสินคา้จะตอ้งแจง้ชื่อของบริษัทผูร้บัเหมาใหก้ับผูจ้ดังานทราบรวมทัง้จะตอ้งยื่นแบบคหูาหรือสว่นตกแต่งพิเศษ

แก่ไบเทค 1 เดือนก่อนวนัเขา้ก่อสรา้ง 

 2. ไม่อนุญาต ใหท้าํการแขวนสิ่งก่อสรา้ง, ผลิตภณัฑส์ินคา้, หรืออปุกรณส์ว่นตกแต่งของบธูกบัตวัอาคาร ทกุกรณี 

 3. ภายในหอ้งจดัแสดงนิทรรศการ (Exhibition Hall 5-6) มีจดุแขวนเพื่อรองรบันํา้หนกัในแต่ละพืน้ที่แตกต่างกนั โดยจดุแขวน

นัน้จะรบันํา้หนกัไดไ้ม่เกิน 500 kg. / จดุ  

 4. ผูป้ฏิบติังานทุกคนที่เขา้ติดตัง้ ก่อสรา้ง และรือ้ถอน จะตอ้งสวมใสชุ่ดปฏิบติังานใหร้ดักมุเหมาะสมกับลกัษณะงาน เช่น สวมใส่

หมวกนิรภยั และรองเทา้หุม้สน้พืน้ยางขณะปฏิบติังานทกุครัง้ เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตทุี่อาจจะเกิดขึน้จากการก่อสรา้ง 

 5. ผูร้่วมแสดงงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จะตอ้งแสดงบัตรอนุญาตเขา้พืน้ที่ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภัย ก่อนเขา้พืน้ที่ 

โดยทุกคนจะตอ้งติดบตัรอนญุาตเขา้พืน้ที่ ตลอดเวลาปฏิบติังาน และเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัสามารถเรียกดบูตัรอนญุาตได้

ตลอดเวลา 

 6. ห้าม นาํเด็ก เยาวชน บตุรหลาน และ/หรือผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้งเขา้พืน้ที่ช่วงการติดตัง้และรือ้ถอน 

 7. ในการขนถ่ายอุปกรณแ์ละเครื่องมือต่างๆ โดยใชร้ถเข็นขนยา้ย ผูร้่วมแสดงงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จะตอ้งใชป้ระตขูนถ่าย

สินคา้ตามที่กาํหนดเท่านัน้ ไม่อนุญาตใหใ้ชป้ระตดูา้นหนา้ทางเขา้หรือประตหูนีไฟในการขนถ่ายอปุกรณแ์ละเครื่องมือ 

 8. การก่อสรา้งคหูาพิเศษ และ ส่วนตกแต่ง ผูร้่วมแสดงงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตอ้งปวูสัดรุองพืน้ เช่น แผ่นพลาสติก พรมอดั 

หรือ ไมอ้ดั เป็นตน้ เพื่อปอ้งกนัความเสียหายแกพ่ืน้อาคาร 

 9. กรณีมีการติดตัง้ฉากม่าน ตอ้งไม่บดบงัปา้ย ประตหูนีไฟ และตูด้บัเพลิง หรือผิดจากแบบที่อนมุติัโดยฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ

ศนูยฯ์สิรกิิต์ิ หากฝ่าฝืนขอสงวนสิทธิ์ในการระงบัการก่อสรา้งทนัที 

 10. เทปกาวที่ใช้ติดพืน้ เพื่อการตกแต่งหรือปพูรมจะตอ้งเป็นเทปติดพรมชนิดหนา เช่น เทป SHIRAFUJI เท่านัน้ หา้มใช้

เทปชนิดบาง การทากาวบนพืน้ รวมทัง้หา้มใชเ้ทปโฟม กระดาษกาวหนา้เดียวและ 2 หนา้ หรือเทปกาวประเภทอ่ืนโดยเด็ดขาด   

หากมีความจาํเป็นจะต้องปูพรมควรวางแผ่นไม้อัดก่อนและปูพรมทับอีกครั้ง หากฝ่าฝืน ผู้แสดงสินค้าหรือผู้รับเหมาจะต้อง

รบัผิดชอบในการทาํความสะอาดหรือชาํระค่าบรกิารทาํความสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 11. ห้าม กระทาํการใดๆ ที่ทาํใหพ้ืน้ผิว ผนังอาคาร โครงสรา้งอาคาร เกิดความเสียหาย หากฝ่าฝืน ฝ่ายบริการลูกคา้ของ

ศนูยฯ์สิรกิิต์ิ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหาย 

 12. บูธที่อยู่บริเวณชิดผนงัอาคาร หรือแนวใกลท้างออกหนีไฟ ตอ้งเวน้ระยะห่าง จากทางหนีไฟ ตูด้บัเพลิง อุปกรณด์บัเพลิง

ทุกชนิด อย่างนอ้ย 1.5 เมตร โดยตอ้งไม่มีการขึน้โครงสรา้ง ผนงัคหูา หรือวางสิ่งของใดๆ กีดขวางทัง้สิน้ และตอ้งเวน้ระยะห่างจาก

ผนงัอาคารและผนงัพารติ์ชั่น อย่างนอ้ย 50 เซนติเมตร 

 13. ไม่อนุญาต ใหใ้ชอุ้ปกรณ ์เครื่องมือประเภทเลื่อยวงเดือน เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องตดัชนิดใบหมุน หินเจียร, เครื่องขัด 

เครื่องมือทกุชนิดที่ก่อใหเ้กิดประกายไฟ อปุกรณส์ง่เสียงดงั อปุกรณท์ี่ก่อใหเ้กิดฝุ่ น ควนัแพรก่ระจาย หากไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบที่

กาํหนด ขอสงวนสิทธิ์ใหห้ยดุการปฏิบติังานทนัที 

 14. การพ่นสีหรือทาสีที่มีส่วนผสมของทินเนอรห์รือสารไวไฟอ่ืนๆ ควรทาํภายนอกอาคารหรือบริเวณหลังโหลดเท่านั้น 

อนุญาตให้ใช้สีน ํา้เท่านั้น และต้องจัดใหมี้ถังดับเพลิงชนิด Fire Ade 2000 ขนาด 15 ปอนด์ อยู่ประจาํในพืน้ที่ตลอดเวลาที่มี         

การปฏิบติังานเพื่อความปลอดภยัและไม่รบกวนบธูขา้งเคียง 

 15.  เศษวสัดทุี่เหลือจากการตกแต่งบูธหรือขยะโครงสรา้งที่เกิดจากการติดตัง้งาน - รือ้ถอน ผูอ้อกบูธหรือผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

จะตอ้งนาํของจากพืน้ที่จดังานไปทิง้ดา้นนอกพืน้ที่ศนูยฯ์สิรกิิต์ิ  

 16. ไม่อนุญาต ใหน้าํสารอ่ืนใดที่นาํความรอ้นซึ่งอาจเกิดการลกุไหมแ้ละเสี่ยงกับการระเบิด เช่นนํา้มนัเชือ้เพลิง, วตัถุไวไฟ, 

ถงัแก๊ส เขา้มาใชภ้ายในอาคารโดยเด็ดขาด หากไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบที่กาํหนด ขอสงวนสิทธิ์ใหห้ยดุการปฏิบติังานทนัที 

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

พรอ้มตวัล็อคถงัก๊าซ เพื่อความปลอดภยั 

 18.  ไม่อนุญาต ใหท้ิง้สารอนัตรายและสารพิษ อาทิ สารเคมี นํา้มนัหลอ่ลื่น กรด ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ผ่านท่อระบายนํา้โดย

เด็ดขาด เพื่อใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายกาํหนด หากตรวจพบ ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของศนูยฯ์สิริกิต์ิจะดาํเนินการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายขัน้

ตํ่า 10,000 บาท/คหูา (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%) 

 19. ไม่อนุญาต ใหล้า้งภาชนะ และอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใชท้ี่ใชใ้นการก่อสรา้ง / เตรียมงาน ในหอ้งนํา้และอ่างลา้งหนา้

ของศนูยฯ์สิรกิิต์ิ 

 20. ไม่อนุญาต ใหร้องนํา้จากหอ้งนาํเพื่อไปใชใ้นบธู หากมีความจาํเป็นตอ้งใชน้ ํา้ ตอ้งสั่งผา่นผูร้บัแต่งตัง้อย่างเป็นทางการเท่านัน้ 

 21. ไม่อนุญาต ใหติ้ดตัง้อปุกรณล์มดนัที่มีแรงเกิน ½ แรง เพื่อการจดัแสดงตอ้งทาํการติดต่อผ่านผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการเท่านัน้  

 22. ไม่อนุญาต ใหใ้ช้ปลั๊กไฟริมผนังเพื่อการก่อสรา้ง รือ้ถอน และการแสดงงานโดยเด็ดขาด ทั้งนีผู้ ้ร ับเหมาจะต้องสั่ง

กระแสไฟจากผูร้บัเหมาที่ผูจ้ดังานแต่งตัง้อย่างเป็นทางการเท่านัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23. ในกรณีการทาํงานเก่ียวกบัไฟฟ้า 

  23.1 ผูร้บัเหมาหรือผูก้่อสรา้งคหูาตอ้งตรวจเช็คอปุกรณไ์ฟฟ้าใหอ้ยู่ในสภาพปกติ และใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 

  23.2 อปุกรณไ์ฟฟ้าทกุเครื่องจะตอ้งจดัใหมี้การปอ้งกนักระแสไฟฟ้ารั่ว หรือใหมี้การต่อสายดิน 

 24. การติดตัง้ระบบไฟฟ้าของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง จะตอ้งปฎิบติัตามกฎระเบียบว่าดว้ยความปลอดภยัอย่างเครง่ครดัโดยไม่มี

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

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

  * หากมีการติดตัง้ระบบไฟฟ้าไม่ถกูตอ้งตามกฎระเบียบหรือเป็นอนัตราย จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

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

งานแจง้ไว ้(ยกเวน้ทางผูร้บัเหมาระบบไฟฟ้าอย่างเป็นทางการไดแ้จง้กับไบเทคไวว่้ามีการดาํเนินการต่อหรือเป็นระบบไฟ 24 ชม.) 

โดยหลงัจากปิดระบบแลว้ ทางผูจ้ัดงานและศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิจะไม่รบัผิดชอบหากอุปกรณห์รือสินคา้ของท่านเกิด  

ความเสียหาย 

 26. ควรทาํงานภายในเวลาที่ผูจ้ดังานกาํหนด หากตอ้งการทาํงานลว่งเวลาจากที่ผูจ้ดังานกาํหนด ตอ้งแจง้กบัทางผูจ้ดังานให้

ทราบก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อประสานงานและดาํเนินการตามลาํดบัต่อไป โดยเวลาคิดค่าบรกิารสถานที่ จะเริ่มคิดหลงัจากเวลาที่ผู้

จดังานกาํหนด ** ราคาดงักลา่วยงัไม่รวมค่าบรกิารกระแสไฟก่อสรา้งลว่งเวลา 

27. ห้ามขนสินคา้เขา้-ออกในระหว่างแสดงงาน จะอนญุาตใหข้นยา้ยสินคา้ ในเวลาที่กาํหนดเท่านัน้     

28. ไม่อนุญาต ใหด่ื้มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์นระหว่างการก่อสรา้งและรือ้ถอนโดยเด็ดขาด 

29. ไม่อนุญาต ใหส้บูบหุรี่ภายในอาคาร และจะตอ้งสบูเฉพาะพืน้ที่ที่จดัไวใ้หเ้ท่านัน้ 

หมายเหตุ  ทุกคหูาที่มีการออกแบบก่อสรา้งพิเศษ จะตอ้งเตรียมผา้ใบ เพื่อปรูองพืน้ทั่วบรเิวณของการก่อสรา้งหากมีความเสียหาย

เกิดขึน้กับโครงสร้างคูหาแสดงและ/หรือสถานที่จัดแสดงหรือพื ้นของอาคารแสดงผู้แสดงงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ               

ความเสียหายที่เกิดขึน้ 

การติดต้ังบอลลูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีมีการใชบ้อลลนูที่ใชก๊้าซหรือพดัลมไฟฟ้า ควรมีจุดยึดที่แน่นหนาและไม่ส่งผลกระทบต่อบูธขา้งเคียงโดยจะตอ้งส่งแบบ

และรายละเอียดใหท้างผูจ้ดังานทราบ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วนัทาํการ เพื่อตรวจสอบและอนมุติัการติดตัง้ตามลาํดบัต่อไป  

• ซึ่งก๊าซที่ใชบ้รรจุจะตอ้งเป็นก๊าซฮีเลียม และจะตอ้งกระทาํภายนอกอาคารเท่านัน้ โปรดระบุวนัเวลาในการนาํเขา้และเติม

ก๊าซใหช้ดัเจน 

• หา้มนาํลกูโป่งอดัก๊าสเขา้ภายในพืน้ที่จดังาน 

• ความสูงของการติดตั้งจากพืน้ถึงยอดบอลลูนตอ้งไม่เกิน 5 เมตร เนื่องจากภายในอาคารมีตัวเซ็นเซอร ์พัดลมแอร ์และ    

ความสงูที่จาํกดั อาจทาํใหเ้กิดความเสียหายและอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการติดตัง้ได ้

*** หากบอลลนูเกิดปัญหากับบุคคลที่ 3 และ สถานที่ภายในพืน้ที่จดัแสดงงาน ผูร้่วมแสดงงานที่เป็นเจา้ของคหูาจะตอ้งเป็น

ผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ 



 

การใช้ก๊าสหุงต้ม 

การใชร้ถโฟลค์ลิฟต ์(Forklift) 

การนํายานพาหนะเข้าร่วมแสดงงาน 

 

 

1. ห้าม นาํถังก๊าชหุงตม้ และถังก๊าซไวไฟทุกชนิด ทัง้ที่บรรจุและไม่บรรจุก๊าซเขา้มาภายในตวัอาคาร กรณีจาํเป็นตอ้งใชค้วบคู่

การแสดงงาน จะตอ้งแจ้งใหฝ่้ายบริการลูกคา้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนจัดงาน และตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ   

ความปลอดภยั รวมถึงตอ้งมีถงัดบัเพลิงเพื่อความปลอดภยัควบคู่การใชง้าน 

2. ถงัดบัเพลิงตอ้งมีความปลอดภยัและไดม้าตรฐานพรอ้มใชง้าน อาทิ ถงัดบัเพลิง ชนิด A B C ขนาด 15 ปอนด ์อย่างนอ้ย 1 ถงั 

3. ก๊าซหงุตม้ ตอ้งติดตัง้อปุกรณต์ดัการจ่ายก๊าซที่ไดม้าตรฐาน 

 

 

 

1. ตอ้งเป็นรถที่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่านัน้ 

2. ขนาดนํ้าหนักของรถโฟล์คลิฟต์รวมแบตเตอรี่และสินค้าที่ต้องยกจะต้องไม่เกินนํ้าหนักพืน้ที่ที่รับไดต่้อนํา้หนักพืน้ที่ต่อ    

ตารางเมตรของแต่ละพืน้ที่ 

3. สภาพรถโฟลค์ลิฟตจ์ะตอ้งไดม้าตรฐานตามการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยัรถยก รถโฟลค์ลิฟตท์ี่กาํหนด 

4. ห้ามยืนบนงายก และหา้มโดยสารขณะขบัโฟลค์ลิฟต ์

5. รถโฟลค์ลิฟตท์ี่ตอ้งใชน้ ํา้มนั สามารถใชง้านไดเ้ฉพาะภายนอกอาคารเท่านัน้ 

6. การใชร้ถโฟลค์ลิฟตข์นยา้ยเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ จะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบริการลูกคา้ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วัน ก่อน      

การจดังาน และจะตอ้งปพูืน้ดว้ยไมอ้ดัขนาดไม่ต่ากว่า 15 มิลลิเมตร หรือแผ่นเหล็กสาหรบัเป็นเสน้ทางขนยา้ย 

7. ผูข้บัขี่รถโฟลค์ลิฟตต์อ้งผ่านการอบรมหลกัสตูร ความปลอดภยัในการใชง้านรถยก หรือที่เก่ียวขอ้งตามที่กฎหมายกาํหนด 

 

 

 

1. ห้าม นาํรถยนตท์กุชนิดที่มีค่าไอเสียไม่ไดม้าตรฐานหรืออาจก่อใหเ้กิดมลภาวะเขา้มาใชภ้ายในงาน 

2. บรรจปุรมิาณนํา้มนัเชือ้เพลิงไม่เกิน 1 ใน 4 ของความจขุองถงั 

3. บรรจปุรมิาณก๊าซ CNG หรือ LPG ไม่เกิน 10% ของความจขุองถงั 

4. ปิดฝาถงันํา้มนัและถงัก๊าซอย่างแน่นหนา 

5. ปลดขัว้แบตเตอรี่ออกระหว่างการจดัแสดงงาน 

6. ห้าม ติดเครื่องยนตร์ะหว่างการจดัแสดงงานโดยเด็ดขาด 

7. ควรรองพืน้รถยนตด์ว้ยแผ่นไมท้ี่มีความหนาขัน้ตํ่า 10 มิลลิเมตร หรือ พรม เพื่อปอ้งกนัคราบนํา้มนัและกระจายนํา้หนกั 

 

 

  



 

ไฟฟ้าทีใ่ช้ในระหว่างงาน 
 

 

การส่ังจองรายการอุปกรณไ์ฟฟ้า 
 

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

- ชดุฟลอูอเรสเซนต ์36 วตัต ์  จาํนวน 2 ดวง 

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

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

ผูจ้ดังาน) 

 2. ตาํแหน่งในการติดตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้าในคูหามาตรฐานจะถูกกาํหนดตาํแหน่งที่ติดตัง้ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ผูแ้สดงงานไม่สามารถ

เปลี่ยนตาํแหน่งหรือเปลี่ยนรายการที่ติดตัง้ไฟฟ้าในคหูามาตรฐานได ้ในกรณีที่ผูแ้สดงงานไม่ตอ้งการรายการอุปกรณไ์ฟฟ้าในคหูา

มาตรฐานที่ทางผูจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ทางผูจ้ดัถือว่าท่านสละสิทธิ์ในสิ่งที่พงึจะได ้

 3. แบบฟอรม์สั่งจองรายการอปุกรณไ์ฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 รายการ คือ 

 รายการที ่1   สาํหรบัผูแ้สดงงานที่มีความประสงคส์ั่งจองระบบแสงสว่าง 

 รายการที ่2   สาํหรบัผูแ้สดงงานที่มีความประสงคส์ั่งจองกระแสไฟฟ้าเพื่อนาํมาใชก้บัสินคา้ที่นาํมา 

 แสดงเท่านัน้ ห้ามนําไปใช้กับระบบแสงสว่าง 

 รายการที ่3   สาํหรบัผูแ้สดงงานที่มีความประสงคท์ี่จะนาํดวงไฟมาติดตัง้เอง    
 

 

 

ผูจ้ดังานไดม้อบหมายใหบ้ริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด เป็นผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ

และเป็นผูด้แูลไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารแสดงสินคา้ 

 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

แรงดนัไฟฟา้เพื่อความปลอดภยัต่อสินคา้ท่านควรจะจดัหาอปุกรณค์วบคมุแรงดนัมาต่อดว้ย 

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

3 เฟส 50 เฮิรตซ ์ซึ่งจะสามารถจดัการใหไ้ดเ้ป็นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอรม์การสั่งจองรายการอปุกรณไ์ฟฟ้า 

   1.3 วงจรไฟฟ้าไดแ้บ่งออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ากาํลงั 

 2. มอเตอรไ์ฟฟ้าตอ้งมีอปุกรณป์อ้งกนัการกระชากของกระแสไฟฟา้อตัโนมติัและตอ้งมีระบบสตารท์เตอรด์งันี ้

   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. ราคาค่ากระแสไฟฟ้าและค่าติดตัง้สายเมนสามารถตรวจสอบไดผ้่านระบบ N-Service ของบรษัิทผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการ 

7. หากท่านติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าเอง การติดตัง้ไฟฟ้าทัง้หมดจะตอ้งติดตัง้ใหต้รงกบัที่แจง้และสั่งไวใ้นผ่านระบบ N-Service Online 



 

 

การติดต้ังไฟในบริเวณงาน 
 

1. ผูจ้ัดงานจะจัดใหมี้แสงสว่างภายในอาคารแสดง สาํหรบัแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรือกระแสไฟฟ้าสาํหรบัการเดินเครื่อง

สาธิตใหผู้แ้สดงงานติดต่อกับผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของงานเพื่อสั่งการติดตัง้กระแสไฟฟ้าหรือแสงสว่างเพิ่มเติม

ภายในคหูา โดยใหผู้แ้สดงงานกรอกแบบฟอรม์สาํหรบัความตอ้งการของตน ในคู่มือผูแ้สดงงานแลว้สง่ใหผู้ร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่าง

เป็นทางการภายในเวลาที่กาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์เพื่อความปลอดภยัตลอดเวลางานแสดงโดยหา้มมิใหผู้แ้สดงงานดาํเนินการต่อ

หรือเชื่อมกระแสไฟจากตูก้ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจ้ดังานสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือถอดสายไฟที่ทาํ

การต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าที่ไม่ถกูตอ้ง 

 2. การติดตัง้ไฟฟ้าที่งานแสดงสินคา้ทัง้หมด จะสามารถทาํไดโ้ดยผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียว หรือผูท้ี่

ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทาํงานไดเ้ท่านัน้ 

 3. ผู้แสดงงานที่มีผูร้บัเหมาทาํการติดตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้าภายในคูหาของท่านเอง จะตอ้งส่งรายชื่อเจ้าหนา้ที่ทุกคนที่จะเขา้มา

ทาํงานก่อนวนัทาํการจึงจะสามารถเขา้ไปทาํงานได ้

 4.  ผู้รับเหมาที่ท่านแต่งตัง้ใหท้าํการติดตัง้ไฟฟ้าในคูหาของท่านเอง จะตอ้งส่งรายละเอียดเก่ียวกับการติดตั้ง(แผนผังไฟฟ้า) 

ใหก้ับผูจ้ัดงานทราบล่วงหนา้ภายในกาํหนดเวลาในแบบฟอรม์การสั่งจอง ซึ่งจะตอ้งส่งรายละเอียดดา้นลา่งนี ้มิฉะนั้นจะไม่ไดร้บั

อนญุาตใหเ้ขา้ไปทาํงานในอาคาร 

     4.1 รายละเอียดทางดา้นเทคนิคและจาํนวนหรือวตัตท์ี่ใช ้

     4.2 จาํนวนจดุทัง้หมดที่จะทาํการติดตัง้กระแสไฟฟ้า 

     4.3 แบบแปลนในการติดตัง้ 

     4.4 ชื่อของบรษัิทที่จะเขา้มาทาํการติดตัง้ 

     4.5 ชื่อและหมายเลขบตัรประจาํตวัหรือเลขที่หนงัสอืเดินทางของช่างที่จะเขา้ไปทาํการติดตัง้ 

     4.6 กรอกแบบฟอรม์รายการสั่งจองใหส้มบรูณ ์

5. ผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าที่จะเขา้ทาํการติดตัง้สามารถที่จะรบับตัรผ่านเพื่อเขา้ทาํงานในอาคารไดจ้ากเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ของผูจ้ัดงาน ณ สาํนักงานผูจ้ดังานในบริเวณอาคารแสดงนัน้ โดยเจา้หนา้ที่จะขอหลกัฐานเพื่อยืนยันและแลกบตัรจึงจะสามารถ

ผ่านเขา้ไปปฏิบติังานใหค้หูาของท่านได ้

6. ผู้รับเหมาของท่านจะตอ้งจัดเตรียมจุดต่อภายในที่ไดม้าตรฐานไวส้าํหรบัใหเ้จ้าหนา้ที่ของผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการไป

ตรวจสอบและเพื่อติดตัง้ควบคมุเพื่อปลอ่ยกระแสไฟ 

   7. ปลั๊กไฟทกุจดุจะตอ้งมีการสั่งจากแบบฟอรม์การสั่งจองเท่านัน้มิฉะนัน้จะไม่ไดร้บัอนญุาตใหมี้การติดตัง้ 

 8. ผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการจะดาํเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้ับผูแ้สดงงานที่สั่งจองโดยตรงกับผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการ

เป็นลาํดบัแรก 

 9. การต่อไฟฟ้าหรือการต่อพ่วงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทัง้การต่อปลั๊กพ่วงโดยใชป้ลั๊กสามทางซึ่งเป็นเหตุใหเ้กิด

อนัตรายได ้ทางผูจ้ดัอนญุาตใหเ้จา้หนา้ที่รบัผิดชอบตดัออกโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ได ้

 10. ผูจ้ดัไม่อนญุาตใหติ้ดตัง้ไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคหูานอกจากไฟนัน้ไดติ้ดมาพรอ้มกบัอปุกรณท์ี่นาํเขา้มาแสดงเท่านัน้รวมถึงการ

ติดตัง้ไฟกระพรบิจะตอ้งแจง้ขนาด และจงัหวะในการกระพรบิและตอ้งไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังานก่อนจึงจะติดตัง้ได ้

 11. ผูแ้สดงงานที่สั่งจองพืน้ที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็นคูหาพิเศษ จะตอ้งส่งรายการสั่งจองพรอ้มทัง้แบบแปลนการติดตัง้อุปกรณ์

ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาํหนดไว ้

   12.  ในการสั่งจองอปุกรณไ์ฟฟ้าเพิ่มเติม กรุณาอ่านรายละเอียดใหช้ดัเจน โดยผูแ้สดงงานหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถสั่งจองไดผ้่าน

ระบบ N-Service Online ของ บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

 



 

   13. สาํหรบัการสั่งจองที่ผูแ้สดงงานหรือผูร้บัเหมาไดส้ั่งจองหลงักาํหนดเวลาจะตอ้งถือปฏิบติัดว้ย 

 13.1 จะตอ้งแจง้ยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจาํนวนไฟที่จะติดตัง้เท่าที่จะสรุปไดก้่อน 

 13.2 ท่านจะเสียค่าใชจ้่ายเพิ่ม 10% หากสง่ใบสั่งจองหลงักาํหนดและ 30% ในกรณีสั่งในพืน้ที่แสดงงาน       

 13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟ้า ผูแ้สดงงานจะตอ้งเสียค่าใชจ้่าย 50% ของราคาในใบสั่งจอง 

 14. ผู้รับเหมาหรือผู้แสดงงานที่ไดร้ับอนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของท่านเองไดน้ั้นจะต้องสั่งจองกระแสไฟฟ้าใน

แบบฟอรม์การสั่งจอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสงูสดุที่ใชใ้นงาน 

 14.2 สาํหรับผู้แสดงงานที่มีความประสงค์สั่งจองตามจํานวนติดตั้งแต่ละดวงของหลอดไฟ ซึ่งขนาดไม่เกิน 100 วัตต์            

ไม่อนญุาตใหผู้ร้บัเหมาหรือผูแ้สดงสินคา้ทาํการสั่งจองในรายการที่ 2 เพื่อมาต่อใชก้บัแสงสว่างในคหูาของท่าน 

15. ผูแ้สดงงานหรือผูร้บัเหมารายใดไดก้ระทาํการต่อสายไฟหรือติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าใดๆที่จะมีอัตราเสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือมี

แนวโนม้ว่าอาจเกิดอุบติัเหตตุ่อผูเ้ขา้ชมงานหรือผูแ้สดงงานดว้ยกันไดร้บัอนัตรายในนามผูจ้ดังานจะขอระงบัการจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว

จนกว่าจะดาํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ 

 16. ผูร้บัเหมาอย่างเป็นทางการไม่อนุญาตให ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือดาํเนินการใดๆ ต่ออุปกรณไ์ฟฟ้าทุกชนิดของผูร้บัเหมา

อย่างเป็นทางการโดยเด็ดขาด 

  หมายเหตุ  ชุดปลั๊กไฟจะไม่อนุญาตให้ผู้แสดงงานนาํระบบไฟแสงสว่างมาเสียบปลั๊กไฟโดยเด็ดขาด ถ้าผู้แสดงงาน          

นาํอปุกรณร์ะบบแสงสว่างมาเสียบ จะถกูตดักระแสไฟฟ้าทนัที 

     17. ตามที่บริษัทฯ  เป็นผูร้บัเหมาแต่งตัง้อย่างเป็นทางการสาํหรบัการบริการอุปกรณไ์ฟฟ้า, จ่ายกระแสไฟฟ้า และบูธสาํเร็จรูป 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีการใชเ้สียงดังเกินพิกัดทาํใหผู้อ่ื้นไดร้บัความเดือดรอ้นหรือบริษัทฯ ไดร้บัแจง้

จากผูจ้ดังานใหด้าํเนินการตดัไฟดงักล่าว หรือผูร้่วมแสดงงานไม่ปฏิบติัตามคู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ สาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมงาน 

เก่ียวกับการใชส้ถานที่ในการจดังานอย่างเคร่งครดั โดยผูร้่วมแสดงงานจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียงหายใดๆ ที่เกิดขึน้แก่ผูร้่วมแสดงงาน 

ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายโดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม 

 

 ระบบไฟฟ้าโดยรวม 

   

 ผูจ้ดังานจะเปิดไฟแสงสว่างภายในอาคารเฉพาะช่วงวนัแสดงงานเท่านัน้ และจะจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคหูา ก่อนและหลงัเวลา

แสดงงานประมาณ 1 ชั่วโมง 

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

ตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ช.ม. หรือตอ้งการอุปกรณไ์ฟฟ้าอ่ืนๆ เพิ่มเติมจะตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายนัน้ๆเอง โดยสั่งจองไดผ้่าน

ระบบ N-Service Online ของบรษัิท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

 

 เฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณต์กแต่ง 

  

 ผูแ้สดงงานสามารถเช่าเฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณต์กแต่งอ่ืนๆ ได ้โดยสั่งจองไดผ้่านระบบ N-Service Online ของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. 

แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

 

 

 

 



 

การรักษาความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความ

 

 

 การรักษาความปลอดภัย 

 

 

1. ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิจะเป็นผูจ้ัดหาบริการรกัษาความปลอดภยัในบริเวณอาคารแสดงสินคา้ โดยจะมีเจา้หนา้ที่

รกัษาความปลอดภยัทาํหนา้ที่รกัษาความปลอดภยัอยู่ทั่วบรเิวณงานแสดง 

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ มีหน้าที่ในการดูแลพื ้นที่ส่วนกลาง และบริเวณ       

ทางเขา้-ออกเท่านัน้ 

3. ลานจอดรถเป็นพืน้ที่สาหรบัจอดรถเท่านัน้ ไม่อนญุาตใหใ้ชล้านจอดรถเป็นที่จดัแสดงงาน หรือกิจกรรมใดๆ หากตอ้งการใช้

ลานจอดรถ เพื่อทาํกิจกรรมจะตอ้งทาํการขออนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ของศนูยฯ์สิรกิิต์ิ 

4. ไม่อนญุาตใหจ้อดรถคา้งคืนในลานจอดรถภายในและภายนอกอาคาร ยกเวน้ไดร้บัการอนญุาตจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการนาํเขา้บรกิารรกัษาความปลอดภยัจากผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืน 

6. เม่ือสิน้สดุการแสดงงานในแต่ละวนั ควรมีผา้หรือแถบกระดาษกัน้ปิดคหูา (ซึ่งถา้เกิดมีการเสียหายหรือสญูหายของสิ่งของ   

ผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบในกรณีใดๆ ทัง้สิน้) 

7. สาํหรับผูแ้สดงงานจะตอ้งรับผิดชอบในสินคา้ที่นาํมาแสดงเองและขอแนะนาํใหผู้แ้สดงงานทาํประกันสินคา้ของตนไว ้

ระหว่างเวลาแสดงงาน 

8. ไม่ควรปลอ่ยคหูาว่างโดยไม่มีเจา้หนา้ที่อยู่ในคหูา (ซึ่งถา้เกิดมีการสญูหายของสิ่งของ ผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบในกรณีใดๆ 

ทัง้สิน้) 

9. ผูจ้ดังานจะไม่อนุญาตใหผู้ท้ี่ไม่มีรายชื่อตามใบสมคัรหรือไม่ไดแ้จง้ไวก้บัผูจ้ดังานเขา้รว่มงานโดยเด็ดขาดเพื่อปอ้งกนับรษัิท

ผิดกฎหมายแอบแฝงเขา้มาในงาน 

    หมายเหตุ  ระหว่างการก่อสรา้งตกแต่งและรือ้ถอนคหูา และในวนัแสดงงาน ผูแ้สดงงานจะตอ้งระมดัระวงัและรบัผิดชอบ 

ในทรพัยส์นิและอปุกรณท์ี่นาํมาแสดงในคหูาดว้ยตนเอง 

 

  

 

1. เจา้หนา้ที่รกัษาความสะอาดของศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ มีหนา้ที่ในการดูแลความสะอาดพืน้ที่ส่วนกลาง บริเวณ

ทางเขา้-ออก เท่านัน้ 

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการนาํเขา้บรกิารเจา้หนา้ที่ทาํความสะอาดจากผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืน 

 

ระบบความเย็น 
  

 ผูจ้ดังานจะปิดแอรบ์รเิวณแสดงงานในวนัที่เขา้ตกแต่งคหูา โดยจะเปิดแอรใ์นวนัที่  2 – 5  มี.ค. 2566 ซึ่งเป็นวนัแสดงงานเท่านัน้ 
 

 

การปฏิบติังานล่วงเวลา 
  

 ในวนัก่อสรา้งคหูา ผูจ้ดังานจะอนุญาตใหท้าํการก่อสรา้งและตกแต่งคหูาไดถ้ึงเวลา 24.00 น.เท่านัน้ซึ่งถา้ผูแ้สดงงานรายใดมี

ความประสงคจ์ะทาํการก่อสรา้งเกินจากเวลาที่กาํหนด กรุณาแจง้ที่หอ้งผูจ้ดังานภายในเวลา 18.00 น. ของแต่ละวนัพรอ้มชาํระค่า

ล่วงเวลาเพิ่มตามอัตราของศูนย์ฯสิริกิต์ิโดยคิดค่าล่วงเวลาเป็น ขนาดพืน้ที่/ชม./คูหา/ บริษัท และต้องจ้างเจ้าหน้าที่รักษา          

ความปลอดภยัคอยด ู1 นาย ** ราคาดงักลา่วยงัไม่รวมค่าบรกิารกระแสไฟก่อสรา้งลว่งเวลา 

 



 

การประกาศข้อความภายในงาน 
 

 

ข้อปฏิบัติในการแสดงสินค้า 
 

 

*** ผู้ร่วมแสดงงานกรุณาสวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ต้ังแต่วันที่ติดต้ัง          

วันแสดงงาน ตลอดจนวันรือ้ถอน  

1. ผู้แสดงงานจะตอ้งมีเจ้าหน้าที่ประจาํในคูหาตลอดช่วงเวลาแสดงงาน อย่างไรก็ตามผู้แสดงงานตอ้งไม่กระทาํการใดๆ         

ใหเ้ดือดรอ้นหรือรบกวนผูเ้ขา้ชมงาน หรือผูแ้สดงงานรายอ่ืน ๆ  

2. หา้มโอนสิทธิ์การเขา้แสดงงานใหผู้อ่ื้น และหา้มมิใหน้าํคหูาของท่านไปจดัแบ่งใหผู้อ่ื้นที่มิไดส้มคัรเขา้รว่มงานไวเ้ช่าช่วงเพื่อ 

จดัแสดงสินคา้ หรือสบัคหูากนัเองโดยไม่ไดร้บัอนญุาต และอาจจะมีผลต่อการพิจารณาการเขา้รว่มงานของท่านในครัง้ต่อไป 

 3. ผูแ้สดงงานจะตอ้งเปิดคหูา เพื่อจดัแสดงสินคา้ตลอดเวลางานแสดงสินคา้และหา้มขนยา้ยสินคา้เขา้-ออกคหูา แสดงระหว่าง

เวลาแสดงงานเวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตพิเศษจากผูจ้ดังาน โดยแจง้ลว่งหนา้ไดท้ี่หอ้งผูจ้ดังาน 

 4. ผูแ้สดงงานจะตอ้งรบัผิดชอบต่อการกระทาํของเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของท่าน 

 5. ผูแ้สดงงานตอ้งแสดงขอ้มลูหรือขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัคณุภาพสินคา้หรือบริการที่นาํมาจดัแสดงหรือจาํหน่ายใหค้รบถว้นตามที่

บญัญัติไวใ้นพระราชบญัญัติคุม้ครองผูบ้รโิภค 

   6. ห้ามจาํหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธ์ิทุกประเภทภายในงาน หรือ สถานที่ หากฝ่าฝืนผูร้่วมแสดงงานจะตอ้งรบัผิดชอบ

ตามกฎหมาย และหากผูจ้ดังานขอทาํการตรวจสอบผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานตอ้งแสดงหลกัฐานสิทธิ์ในสินคา้เหลา่นัน้แก่ผูจ้ดังาน หรือ   

ผูต้รวจสอบของผูจ้ดังาน 

 7.  ในกรณีที่มีการรอ้งเรียนจากหน่วยงานหรือองคก์รของรฐัและผูเ้ขา้ชมงานว่าทางบริษัทของท่านก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ   

ผูเ้ขา้ชมงาน ผูจ้ัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใชพ้ืน้ที่ระหว่างแสดงโดยไม่คืนเงิน และพิจารณาการใหบ้ริษัทของท่านเขา้

รว่มงานในครัง้ต่อไป 

 8. ห้ามโฆษณา ประชาสัมพันธ ์ชักชวนทางด้านธุรกิจใดๆ นอกคูหาแสดงงาน 

 9. ผูแ้สดงงานสามารถติดปา้ย โปสเตอร ์สติกเกอร ์ไดเ้ฉพาะในคหูาของตวัเองเท่านัน้ 

 10. หา้มใชโ้ทรโข่งหรือเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กทกุประเภท 

 11. ในกรณี ที่เกิดเหตอุนัคาดไม่ถึงหรือเหตสุดุวิสยัในวนัจดังาน อาทิ เหตกุารณท์างการเมือง คาํสั่งรฐับาล จลาจล หรือสงคราม 

อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริการตามสัญญาได้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้แสดงงานจ่ายให้กับ                    

ผูจ้ดังานและจะไม่เรียกรอ้งหรือขอรบัการชดเชยใดๆจากผูจ้ดังาน 

 

 การแจกเอกสารในงาน 
 

 กิจกรรมต่างๆ ในการแสดงสินคา้ของผูแ้สดงงาน เช่น การโฆษณา การทาํสัมภาษณ ์การแจกเอกสารหรือแจกของที่ระลึก 

จะต้องกระทาํภายในคูหาของผู้แสดงงานเท่านั้น และไม่อนุญาตให้แจกอาหารหรือเครื่องด่ืมทุกชนิด ยกเว้นในโซนอาหาร           

โดยจะตอ้งไม่เป็นที่รบกวน กีดขวางทางเข้า – ออก ทางเดินสาธารณะ หรือสรา้งความราํคาญใหแ้ก่คูหาแสดงงานข้างเคียง            

ผูจ้ดัแสดงงานไม่อนญุาตใหท้าํโดยเด็ดขาด ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน โดยจะมีใบแจง้เตือน 1 ครัง้ หากฝ่าฝืนอีกท่าน

จะตอ้งเสียค่าปรบั 2,000 บาทต่อคน และยึดเอกสารทัง้หมด 

 

 

 

  เนื่องจากการประกาศขอ้ความของผูท้ี่มาติดต่อบริษัท / หา้งรา้นภายในงานมีมากเกินไปจนเป็นการรบกวนสมาธิในการเจรจาการคา้ 

ฉะนัน้ ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิ์ที่จะใชป้ระกาศเฉพาะที่เป็นสาธารณะประโยชนเ์ท่านัน้ ของดประกาศขอ้ความเฉพาะบคุคล 
 



 

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

การเกิดความเสียหาย 

การติดต้ังโทรศัพทแ์ละอินเทอรเ์น็ต 

การจาํหน่าย จ่าย แจก เคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล ์

 

การใช้เสียงภายในงาน 
   

 ผูจ้ดังานไม่อนุญาตใหมี้การใชเ้ครื่องขยายเสียงในระหว่างการจดังาน ทัง้นี ้เพื่อป้องกันการรบกวนผูอ่ื้น  ยกเว้น เวทีกลาง 

สาํหรบักิจกรรมการแสดงต่างๆ ที่ไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังาน การแจกรางวลั บธูที่เป็นสายการบินต่างๆ และอปุกรณโ์สตทศันปูกรณ ์

เช่น โทรทศัน ์วิดีโอ แต่จะตอ้งควบคมุระดบัเสียงใหไ้ม่เกิน 60 เดซิเบล หรือผูจ้ดังานลงความเห็นว่าดงัมาก จะมีการเตือน 1 ครัง้ 

จากนั้นผูจ้ัดงานขอสงวนสิทธิ์ใหล้ดเสียงหรือหา้มการสาธิตนั้น เพื่อไม่เป็นการรบกวนผูแ้สดงงานรายอ่ืนๆ หากยังไม่ปฏิบัติตาม      

ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิ์ในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบรเิวณพืน้ที่นัน้ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

 

  

 

1.  การขนถ่ายวสัด ุสินคา้ เครื่องมืออุปกรณใ์ดๆ ใหใ้ชเ้ฉพาะประตดูา้นหลงัของอาคารที่ไดก้าํหนดไวใ้หเ้ท่านัน้ห้ามใชป้ระตู

ทางดา้นหนา้ของอาคารเป็นอนัขาด 

2.  ไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถเข็น ลอ้เลื่อนหรืออปุกรณจ์กัรกลใดๆ ลากผ่านบรเิวณพืน้ที่ที่ปพูืน้ผิวดว้ยหินแกรนิต หินอ่อน กระเบือ้งเคลือบ 

หรือวสัดอ่ืุนๆ ประเภทเดียวกนันีโ้ดยเด็ดขาด เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังานก่อนเท่านัน้ ซึ่งผูไ้ดร้บัอนญุาตจะตอ้งปแูผ่นวสัดุ

รองพืน้เช่น พลาสติก พรม ฯลฯ ตลอดเสน้ทางขนถา่ยสินคา้  

 

 
   
   เนื่องจากผูจ้ดังานและศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิไดมี้การตรวจสอบความเรียบรอ้ยของอาคารระหว่างวนัก่อสรา้งและ

หลงัจากการรือ้ถอนเรียบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ผูแ้สดงงานทกุท่านจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กบัอาคารแสดงสินคา้

รวมถึงพรมที่เกิดจากตวัท่านเอง ผูแ้ทนของท่าน เจา้หนา้ที่ที่อยู่ในความรบัผิดชอบ หรือแต่ผูร้บัเหมาของท่านที่ไม่ใช่ผูร้บัเหมา

อย่างเป็นทางการ ทัง้นีไ้ม่ว่าจะกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ สาํหรบัผูร้่วมแสดงสินคา้ที่ร่วมออกงานแบบคหูามาตรฐาน

จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากท่าน ผู้แทน หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน โดยหากเกิด           

ความเสียหายดงักลา่วขึน้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งอย่างเป็นทางการของงานจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดจากผูร้ว่มแสดงสินคา้โดยตรง 

 

 

 

 ผูร้ว่มแสดงงาน จะตอ้งใชบ้รกิารจากผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิรกิิต์ิ ในกรณีที่ตอ้งการนาํผูบ้รกิารอ่ืน

เขา้มา จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการนาํเขา้ 
 

 

 

การจาํหน่าย จ่าย แจก เครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอลใ์นพืน้ที่การจัดงานถูกควบคุมโดย พระราชบญัญัติควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล ์ผูจ้ดังาน ผูร้ว่มแสดงงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จะตอ้งขออนญุาตจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และนาํสง่ใบอนุญาต

ใหก้บัผูจ้ดังานก่อนการจดังานอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนแสดงงาน 

 

 

 

 
 



 

ไพโรเทคนิค 

การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 

การจับฉลากผู้โชคดี 

การถ่ายทอดสัญญาณ 

 

 

การนาํไพโรเทคนิคต่างๆ มาประกอบการแสดง ผูร้ว่มแสดงงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จะตอ้งขออนญุาตจากหน่วยงานราชการที่

เก่ียวขอ้ง และนาํส่งใบอนุญาตใหก้ับฝ่ายบริการลูกคา้ก่อนการจดังานอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนแสดงงาน พรอ้มทัง้จดัใหมี้พนักงาน

ดบัเพลิงและถงัดบัเพลิงที่มีคณุลกัษณะครอบคลมุชนดิและประเภทของไฟที่ใชใ้นจาํนวนที่เพียงพอไวภ้ายในงาน 
 

 

 

1. การใชอ้ากาศยานไรค้นขบั (Drone) ผูร้ว่มแสดงงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จะตอ้งขออนญุาตจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง 

และนาํสง่ใบอนญุาตใหก้บัผูจ้ดังานก่อนการจดังานอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนแสดงงาน 

2. ตรวจสอบอากาศยานใหอ้ยู่ในสภาพที่ทาํการบินไดอ้ย่างปลอดภยั รวมถึงตวัอากาศยานและระบบควบคมุ 

3. ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของพืน้ที่ที่จะทาํการบิน 

4. ทาํการศกึษาพืน้ที่และชัน้ของหว้งอากาศที่จะทาํการบิน 

5. มีแผนฉกุเฉิน กรณีเกิดอบุติัเหต ุการรกัษาพยาบาล และ การแกปั้ญหากรณีไม่สามารถบงัคบัอากาศยานได ้

6. มีการบาํรุงรกัษาอากาศยานและระบบตามคู่มือของผูผ้ลิต 

7. มีความรูค้วามชาํนาญในการบงัคบัอากาศยานและระบบของอากาศยาน 

8. นาํหนงัสือหรอืสาํเนาหนงัสือการขึน้ทะเบียนติดตวัตลอดเวลาที่ทาํการบิน 

9. มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถใชง้านไดติ้ดตัวตลอดเวลาที่ทาํการบิน และทาํประกันภัยสาหรบัความเสียหายอันเกิดแก่

รา่งกาย ชีวิต ทรพัยส์ิน วงเงินไม่ตํ่ากว่าหนึ่งลา้นบาทต่อครัง้ 

10. หา้มทาํการบินในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย ทรพัยส์ิน และรบกวนบคุคลอ่ืน 

11. แนวการบินขึน้ลงของอากาศยานจะตอ้งไม่มีสิ่งกีดขวาง 

12. ผูบ้งัคบัหรือปลอ่ยอากาศยานตอ้งสามารถมองเห็นอากาศยานไดต้ลอดเวลาที่ทาํการบิน และ หา้ม ทาํการบงัคบัอากาศยาน

โดยอาศยัชดุกลอ้งบนอากาศยานหรืออปุกรณอ่ื์นที่มีลกัษณะใกลเ้คียง 

13. การบินภายนอกอาคาร ตอ้งทาํการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตยข์ึน้ถึงพระอาทิตยต์ก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้

อย่างชดัเจน 

14. หา้มทาํการบินโดยใชค้วามสงูเกิน 90 เมตร (300 ฟตุ) เหนือพืน้ดิน 

15. หา้มทาํการบินละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของผูอ่ื้น 

16. หา้มทาํการบินโดยก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น ความราํคาญ แก่ผูอ่ื้น 
 

 

 

 การจับฉลาก จับรางวัล หรือ การเสี่ยงโชคใดๆ ก็ตาม (ยกเวน้งานเลีย้งภายในบริษัท) ผูร้่วมแสดงงาน และผูท้ี่เก่ียวข้อง 

จะตอ้งขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และนาํส่งใบอนญุาตใหก้ับฝ่ายบรกิารลกูคา้ก่อนการจดังานอย่างนอ้ย 7 วนั

ก่อนแสดงงาน 

 

 

 

 การถ่ายทอดสด หรือ บนัทึกเทปโทรทศัน ์ที่มีการนาํรถบนัทกึเทป เคเบิล้ทีวี จะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบรกิารลกูคา้ทราบอย่างนอ้ย 

7 วนั ก่อนแสดงงาน ตอ้งจอดในจดุจอดที่กาํหนดใหพ้รอ้มทัง้ดาํเนินการเก็บสายไฟ สายเคเบิล้ใหเ้รียบรอ้ย 



 

การรือ้ถอนโครงสร้างคูหา 

 

การนําของหรือสินค้าออกก่อนเวลา 
 

กรณีผูแ้สดงงานตอ้งการนาํของหรือสินคา้ออกก่อนเวลารือ้ถอน ผูแ้สดงงานติดต่อขอใบนาํของออกที่เคานเ์ตอรผ์ูจ้ัดงาน      

เพื่อนาํไปแสดงต่อเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภัยประจาํจุดทางออก และไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็นในการนําสินค้าออกก่อน

เวลา 21.00 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ในวนัรือ้ถอน ผูร้ว่มแสดงงานที่นาํอปุกรณต์กแต่งคหูารวมถึงสื่อประชาสมัพนัธ ์เช่น PP บอรด์, ปา้ยไวนิล ทกุชนิด ทางผูร้ว่มแสดง

งานจะตอ้งเก็บออกจากพืน้ที่ใหห้มดภายในเวลา 24.00 น. ของวันที ่5 มีนาคม 2566  

     กรณี ผู้เข้าแสดงงานไม่นาํสินคา้หรืออุปกรณ์ตกแต่งรวมถึงแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ที่ตกแต่งคูหาออกตามเวลาที่กําหนดจะมี

ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท/ตร.ม./ช่ัวโมง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  และหากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ          

ผูเ้ขา้แสดงงานตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ รวมทัง้ ค่าใช่จ่ายในการรือ้ถอนล่าชา้ ซึ่งผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบในกรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

 เหตุสุดวิสัย  
   

กรณีมีเหตสุดุวิสยันอกเหนือจากกฎระเบียบที่ระบไุวใ้นคู่มือ การตดัสินใจของผูจ้ดังาน ถือเป็นอนัสิน้สดุ  

 

 

 

 

 

 

 



 

กาํหนดเวลาส่งแบบฟอรม์กลับมายังหน่วยงานต่างๆ 

 

รายการแบบฟอรม์ 
กาํหนดการส่ง

แบบฟอรม์กลับคืน 
ส่งคืนกลับมาที ่

แบบฟอรม์ป้ายประชาสมัพนัธ ์ 13 ก.พ. 66 
 

 

 

บรษิัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น      

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

แบบฟอรม์ออรเ์ดอรโ์ครงสรา้งคหูามาตรฐาน 

รูปตวัอยา่งคหูามาตรฐาน 
7 ก.พ. 66 

แบบฟอรม์ผูร้บัเหมาตกแตง่คหูาพิเศษ 
1 ก.พ. 66 

แบบฟอรม์รายชื่อบรษิัทท่ีรว่มคหูา 

คู่มือการออรเ์ดอรก์ระแสไฟฟ้าและเฟอรนิ์เจอร ์

ผ่านระบบ N-Service Online 

7 ก.พ. 66 

ออรเ์ดอรผ่์านระบบ 

N-Service Online 
เท่าน้ัน 

 

แบบฟอรม์ เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั 

13 ก.พ. 66 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ เจา้หนา้ท่ีรกัษาความสะอาด 

แบบฟอรม์ บรกิารดอกไม ้

แบบฟอรม์ โทรศพัท ์/ โทรสาร 

แบบฟอรม์ บรกิารอินเตอรเ์น็ตไรส้ายความเรว็สงูแบบ SSID 

แบบฟอรม์ บรกิารอินเตอรเ์น็ตแบบมีสาย 

แบบฟอรม์ บรกิารอินเทอรเ์น็ตไรส้ายความเรว็สงู (Wi-Fi) 

 

 

 

 

 

ข้อดี - หากท่านสง่แบบฟอรม์ตามวนัและเวลาทีก่าํหนด ข้อเสีย - หากท่านไม่ส่งแบบฟอรม์ตามวนัและเวลาทีก่าํหนด 

-  ประหยดัคา่ใชจ้่าย 

- ท่านจะไดร้บัในส่ิงท่ีท่านตอ้งการตามแบบฟอรม์ท่ีท่านส่งมา 

- การเตรียมตวัเขา้จดับธูของท่านจะสะดวกและรวดเรว็มากขึน้ 

- จะตอ้งเสียเงินท่ีมากขึน้ 

- ท่านจะพบความยุง่ยากในช่วงการก่อสรา้งและอาจไม่ไดร้บัความสะดวก 

- เกิดการลา้ชา้ในการจดับธู เน่ืองจากจะตอ้งรอควิในการติดตัง้ตามลาํดบั 

  

                       

 

(ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิรกิิติ์) 

บรษิัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด์

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ระบบ N-Service Online 

 บรษิัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 



 

 

 

1. บริการรกัษาความปลอดภัยประจาํคูหา เป็นบริการที่จัดทาํขึน้เพื่ออาํนวยความสะดวกผู้เข้าแสดงงาน ที่จัดหาโดย บริษัท 

เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด แต่เพียงผูเ้ดียว ผูข้อใชบ้ริการ (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้เข้าแสดงงาน”)   

หากจาํเป็นตอ้งใชบ้ริการจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน จะตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์ักษรจากฝ่ายบริการลูกคา้ บริษัท 

เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ทแ์อนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด และ บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 

“บริษัท”) 

2. ผู้เข้าแสดงงาน จะต้องทาํประกันภัยความเสียหายและสูญหาย ของทรัพย์สินและสิทธิประโยชนข์องผู้เข้าแสดงงาน        

ดว้ยค่าใชจ้่ายของตนเอง โดยใหมี้ผลบงัคบัตลอดอายสุญัญานี ้

3. ผู้เข้าแสดงงาน ขอรบัรองและใหส้ญัญากับบริษัทฯ ว่าจะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายของทรพัยส์ิน  

ของตน ซึ่งอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัย มูลค่าของทรัพยส์ินและความเสียหาย ให้บริษัทฯ ทราบ        

เป็นลายลกัษณ ์อกัษรทนัทีที่มีการสญูหายหรือเสียหาย หรืออย่างชา้ไม่เกินวนัถดัไป และจะใหค้วามร่วมมือในการสืบสวนของ 

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 ผู้เข้าแสดงงานเป็นเจา้ของทรพัยส์ินโดยมีหลกัฐานว่ามีทรพัยส์ินที่สญูหายอยู่ก่อน และไดถู้กเก็บไว ้ในที่อันสมควรแก่  

การปอ้งกนัการสญูหายหรือเสียหาย และปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัแลว้ 

5.2 ความสญูหายหรือเสียหายของทรพัยส์ินเกิดจากลกัทรพัยโ์ดยมีรอ่งรอยการงดัแงะหรือทาํลายสิ่งกีดขวางเขา้ไป 

5.3 การลกัทรพัยเ์กิดขึน้ไดเ้พราะการกระทาํ หรือละเวน้กระทาํโดยเจตนา หรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของ

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 

5.4 การสญูหายหรือเสียหายมิไดเ้กิดจากการกระทาํในฐานะตวัการ ผูใ้ช ้ ผูส้นบัสนุนในการกระทาํความผิดของผู้เข้าแสดงงาน 

พนกังาน หรือบรวิารของ ผู้เข้าแสดงงาน หรือโดยความประมาทเลินเลอ่ของบคุคลดงักลา่ว 

5.5 ผู้เข้าแสดงงานไม่สามารถติดตามเอาทรพัยส์นิคืนได ้

5.6 ผู้เข้าแสดงงานจะไม่ไดร้บัการชดใชจ้ากบรษัิทประกนัภยั 

6.  บริษัทฯ จะไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายของทรพัยส์ินประเภทดงักล่าวต่อไปนี ้อาทิเช่น ธนบัตร ทองคาํ  

อญัมณี โบราณวตัถ ุศิลปกรรม ที่เป็นของมีค่า เหรียญ แบบแปลน เอกสารสาํคญั หลกัประกนัหนีส้ิน หลกัทรพัย ์หรือ เอกสารการเงิน 

บตัรเครดิต เช็ค สมดุบญัชี และเอกสารทัง้ปวงทางธุรกิจ เวน้แต่จะมีขอ้ตกลงกนัเป็นพิเศษเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

7.  ผู้เข้าแสดงงาน  ตวัแทน และพนกังานของผู้เข้าแสดงงาน จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะนาํของพนกังานรกัษาความปลอดภัย 

ขอ้กาํหนด กฎ ขอ้หา้ม และ ระเบียบเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัของบริษัทฯ อย่างเครง่ครดั 

8. หากเกิดเหตุขัดขอ้งไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ ทาํใหก้ารบริการใด ๆ ตอ้งบกพร่องไปเป็นครัง้คราวบริษัทฯ จะรีบแกไ้ขโดยเร็ว 

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแสดงงาน จะลดหรือตดัทอนค่าบรกิารที่กาํหนดไวไ้ม่ได ้และจะถือเป็นสาเหตใุนการบอกเลิกสญัญานีห้รือ

สญัญาที่เก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ช่นกนั ทัง้บริษัทฯ ไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

9. ขอ้กาํหนด / เง่ือนไขบริการรกัษาความปลอดภยั หากทาํขึน้เป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีที่ความหมายในแต่ละ

ภาษาไม่ตรงกนั ใหใ้ชข้อ้กาํหนด / เง่ือนไข ที่เป็นภาษาไทยบงัคบัในการตีความและอธิบายความ 

ข้อควรปฏิบัติ (เพิม่เตมิ) และเงือ่นไขการรักษาความปลอดภัยในงาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

กรุณาส่งกลับภายในวนัทีท่ีร่ะบุแต่ละแบบฟอรม์ 
 

ผู้จัดงาน         :      บริษัท พ.ีเค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จาํกัด 

ฝ่ายปฏิบัติการ   :      คุณชลธาร นิสัยชล , คณุพลอยไพลิน ศิริมานิตย ์ 

โทรศพัท ์         :      0-2307 - 8555 ต่อ 5114 , 5111 

โทรสาร          :      0-2307 - 8733  

อีเมลล ์          :      operation@pkexhibition.com  

 
  
  
  
  



 

 

 

 

                        แบบฟอรม์ป้ายประชาสัมพันธ ์ ส่งกลับภายใน 
วันที ่ 13 กุมภาพนัธ ์2566 กรุณากรอกแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายัง 

บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จาํกัด    ติดต่อ คุณชลธาร  นิสัยชล , คุณพลอยไพลิน ศิริมานิตย ์                 

โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114 , 5111      โทรสาร   0-2307-8733      E-mail:operation@pkexhibition.com 

สาํหรับผู้แสดงงาน 

 ชื่อ-สกลุ___________________________________________________________________ตาํแหน่ง_____________________________ 

บรษิัท_____________________________________________________________________คหูาเลขท่ี____________________________ 

ท่ีอยู่__________________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท_์_______________________________________________________โทรสาร_________________________________________ 

E-mail Address_________________________________________________________________________________________________ 

 

** หมายเหตุ : : หากเลยวันท่ีกาํหนดในการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงป้ายประชาสัมพันธ์ จะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมและจะดาํเนินการแกไ้ข

ตามลาํดบั 

 

คูหามาตรฐาน 

              ผูแ้สดงงานท่ีเช่าพืน้ท่ีเปล่าพรอ้มโครงสรา้งมาตรฐาน จะไดร้บัการจดัทาํป้ายชื่อบริษัท ดว้ยตวัอกัษรภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

ขนาดตวัหนงัสือสงู 10 ซม. กรุณากรอกชื่อบรษิัทในช่องดา้นล่าง โดยจาํกดัตวัอกัษรใหไ้ม่เกนิ 24 ตวัอกัษร  

               

กรุณากรอกชื่อใหช้ดัเจน : 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

        หากผู้แสดงงานไม่ต้องการ ป้ายชื่อ หรือ อปุกรณ ์(โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ) 

 โครงสรา้งป้ายชื่อคหูา (ยา้ยไฟฟ้าไวด้า้นหลงั)            ยกเลิกผนงักัน้ระหวา่งคหูา........................................................... 

 โครงสรา้งคหูา                                    ยกเลิกเฟอรนิ์เจอรใ์นคหูา  

 

ใบสมัครโดยจะใช้ตัวย่อเช่น บริษัท = บ.  จาํกัด = จก. 

 วิธีการชาํระเงนิ          กรุณาโอนเขา้บญัชี บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จาํกัด 

** กรณีเลยกาํหนดวันทีแ่ก้ไขป้ายประชาสัมพันธ ์ (500 บาท /คูหา)     

หมายเลขคูหา จาํนวนบูธ จาํนวนเงนิ (บาท) 

   

 รวมเป็นจาํนวน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

รวมเป็นจาํนวทัง้สิน้ 

 

 

 

งานไทยเทีย่วไทย ครั้งที ่65 

วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิรกิิติ ์
 



 

 

 

 

 

แบบฟอรม์เพิม่โครงสร้างคูหามาตรฐาน ส่งกลับภายใน 
วันที ่7 กุมภาพนัธ ์2566                          กรุณากรอกแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายัง 

 บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จาํกัด    ติดต่อ คุณชลธาร  นิสัยชล , คุณพลอยไพลิน ศิริมานิตย ์

โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114 , 5111       โทรสาร  0-2307-8733        E-mail:operation@pkexhibition.com 

สาํหรับผู้แสดงงาน 

 ชื่อ-สกลุ___________________________________________________________________ตาํแหน่ง_____________________________ 

บรษิัท_____________________________________________________________________คหูาเลขท่ี____________________________ 

ท่ีอยู่__________________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท_์_______________________________________________________โทรสาร_________________________________________ 

E-mail Address_________________________________________________________________________________________________ 
 

กรณี เพิ่มโครงสร้างมาตรฐาน 

รายการ 

ราคาพิเศษ 

จองและชาํระเงิน 

 ภายในวันที่ 7 ก.พ. 66 

ราคามาตรฐาน 

จองและชาํระเงิน 

วันที ่8 ก.พ. – 20 ก.พ. 66 

ราคาจองและชาํระเงิน 

ในวันแสดงงาน 

วันที ่21 ก.พ. – 5 มี.ค. 66 

จาํนวน

คูหา 

จาํนวนเงิน 

(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   

                     รวมเป็นจาํนวน  

                     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

 

  

                  รวมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 

 

      

     ** หมายเหต ุ: กรณีเพ่ิมโครงสรา้งมาตรฐานในวนัก่อสรา้งคหูา กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ภายในเวลาไม่เกิน  21.00 น. พรอ้มชาํระเงินเต็มจาํนวน     

 

 

     คูหามาตรฐาน 
  ผูแ้สดงงานที่เช่าพืน้ที่เปล่าพรอ้มโครงสรา้งมาตรฐาน จะไดร้บัการจัดทาํป้ายช่ือบริษัท ดว้ยตวัอกัษรภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขนาดตวัหนังสือ

สงู 10 ซม.  กรุณากรอกช่ือบริษัทในช่องดา้นล่าง โดยจาํกดัตวัอกัษรใหไ้ม่เกิน 24 ตวัอกัษร  

กรุณากรอกช่ือให้ชัดเจน : 

                        

        

         หากผู้แสดงงานไม่ต้องการ ป้ายชื่อ หรือ อุปกรณ ์(โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ) 

 โครงสรา้งป้ายชื่อคหูา (ยา้ยไฟฟ้าไวด้า้นหลงั)            ยกเลิกผนงักัน้ระหว่างคหูา........................................................... 

 โครงสรา้งคหูา                                    ยกเลิกเฟอรนิ์เจอรใ์นคหูา  

   หากภายในกาํหนดเวลา ผู้จัดงานยังไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายชื่อ คูหาของท่าน จะจัดทาํป้ายชื่อของท่านตามชื่อที่

ท่านลงทะเบียนไว้ในใบสมัครโดยจะใช้ตัวย่อเช่น บริษัท = บ.  จาํกัด = จก. 

** หมายเหตุ : หากเลยวนัที่กาํหนดในการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงป้ายช่ือบริษัท ผูจ้ดังานจะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 

วิธีการชาํระเงิน          กรุณาโอนเขา้บญัชี บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท ์จาํกัด  

               

งานไทยเทีย่วไทย ครั้งที ่65 

วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิรกิิติ ์
 



 

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 

 

ขนาด System ผนังสีขาว 

ตัวอย่าง รูปแบบยกเลิกป้ายช่ือ  ตัวอย่าง ยกเลิกโครงสร้างป้ายช่ือ ย้ายไฟไปไว้ได้หลัง (L) 



 

        

      

 

 

 

   

กรุณากรอกแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายัง 
 

 
บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จาํกัด    ติดต่อ คุณชลธาร  นิสัยชล , คุณพลอยไพลิน ศิริมานิตย ์                 

โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114 , 5111       โทรสาร   0-2307-8733      E-mail:operation@pkexhibition.com 

สาํหรับผู้แสดงงาน 

 ชื่อ-สกลุ_______________________________________________________ตาํแหน่ง_________________________________________ 

บรษิัท__________________________________________________________คหูาเลขท่ี_______________________________________ 

ท่ีอยู่__________________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท_์_____________________________________________________โทรสาร__________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________________________________________ 
 

 หมายเหตุ : สาํหรบัผูแ้สดงงานที่เช่าพืน้ที่เปล่าเท่านัน้ ซึ่งจะตอ้งสรา้งคหูาและตกแต่งเองหรือว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง โดยจะตอ้งมีการส่งรูปแบบของโครงสรา้งคหูา

ในรูปแบบมีสเกลของโครงสรา้งคหูาครบถว้น มาที่ผูจ้ดังานทกุครัง้ก่อนดาํเนินการก่อสรา้ง  

 กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์นี ้และส่งคืนมายงัผูจ้ดังาน บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

 กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  

• ผูแ้สดงงานจะทาํการก่อสรา้งคหูาเอง โดยมิไดจ้า้งผูร้บัเหมารายอ่ืน 

 • ผูแ้สดงงานจา้งผูร้บัเหมากอ่สรา้ง คือ 

 ช่ือบริษัทผูร้บัเหมา....................................................................................................................……………………….................................................... 

 ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 ช่ือบคุคลที่รบัผิดชอบควบคมุงาน……………………..……..…………………................................จาํนวนพนกังานที่เขา้ก่อสรา้งโดยประมาณ...............คน 

หมายเหตุ 

1. งานไม ้ความสงูของคหูา และการทาํ Banner กรุณาโทรเช็คพืน้ที่กบัเจา้หนา้ที่ ก่อนการสรา้งแบบเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในวนัก่อสรา้ง 

2. กรุณาส่ง แบบแปลนการก่อสรา้งคหูาโดยละเอียด ใหก้บัผูจ้ดังานเพ่ือทาํการอนุมตัิภายในวนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2566   มิเช่นนัน้ จะไม่อนญุาตใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้ง

ซึ่งมิไดแ้จง้ช่ือไวเ้ขา้ทาํการก่อสรา้งและกรณีทาํการก่อสรา้งผิดกฎผูจ้ดังานสามารถใหท้าํการรือ้บธูหรือแกแ้บบบธูใหม่ไดท้นัที 

3. การติดตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้าตอ้งผ่านการเห็นชอบจากเจา้หนา้ที่ของ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด ผูร้บัเหมาระบบไฟฟ้าของงานเพ่ือ

หลีกเลี่ยงปัญหาการลดัวงจรของระบบไฟฟ้า 

4. ผูแ้สดงงานจะตอ้งแจง้กฎระเบียบ และ กาํหนดการทาํงาน ในคู่มือสาํหรบัผูแ้สดงานใหก้บัผูร้บัเหมาทราบโดยละเอียด 

5. ผูเ้ขา้แสดงงานทกุท่านตอ้งก่อสรา้งคหูาใหเ้สรจ็ภาย 24.00 น.วนัที่ 1 มีนาคม 2566 ทัง้นีจ้ะไม่เปิดใหเ้ขา้ก่อสรา้ง/ตกแต่งหลงัจากเวลาดงักล่าวโดยเด็ดขาด เพราะ

ตอ้งทาํความสะอาดอาคาร 

6. หา้มรือ้ถอนก่อนเวลา 21.00 น. ของวนัที่ 5 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการจดังาน 

7. ผูเ้ขา้แสดงงานตอ้งเก็บสินคา้และอปุกรณต์กแต่งคหูาทนัทีหลงัจากปิดงานแสดงสินคา้วนัสดุทา้ย (ภายใน 24.00 น. ของวนัที่ 5 มีนาคม 2566) 

8. ดา้นหลังคูหาทางผูแ้สดงงานจะตอ้งปิดใหเ้รียบรอ้ยดว้ยผนัง System หรือ ปิดดว้ยผา้ เพ่ือไม่ใหเ้ห็นตัวโครงสรา้งหรือสายไฟที่โยง เพ่ือความปลอดภัยและ      

ความสวยงาม 

 

กรณี   ผูเ้ขา้แสดงงานไม่นาํสินคา้หรืออุปกรณต์กแต่งรวมถึงแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ที่ตกแต่งคูหาออกตามเวลาที่กาํหนด จะมีค่าใชจ่้าย 10,000  บาท (ไม่รวม VAT 7%) 

และหากเกิดความเสียหายหรือ สูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ผูเ้ขา้แสดงงานตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ รวมทัง้ค่าใช่จ่ายในการรือ้ถอนล่าชา้ ซึ่งผูจ้ัดงานจะไม่

รบัผิดชอบในกรณีใดๆทัง้สิน้ 

แบบฟอรม์ผู้รับเหมาตกแต่งคูหาพเิศษ 
ส่งกลับภายใน 

วันที ่1 กุมภาพนัธ ์2566 

 

งานไทยเทีย่วไทย ครั้งที ่65 

วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิรกิิติ ์
 



 

ตัวอย่าง การปิดผนังด้านหลังโครงสร้างพืน้ทีเ่ปล่าที่ผู้แสดงงานมีการก่อสร้างคูหาเอง กรุณาปิดด้านหลังคูหาให้

เรียบร้อย เพ่ือไม่ให้เหน็การโยงสายไฟดา้นหลังโครงสร้างคูหาเพ่ือความสวยงามและความปลอดภัย ดังตัวอย่าง

ภาพด้านล่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ 

ไม่ติดชื่อประชาสมัพนัธ ์หรือ หมายเลขคหูา ดา้นหลงั

โครงสรา้ง เพราะอาจทาํใหเ้ขา้ใจผิดว่าเป็นของบธูขา้งเคียง 

ปิดดา้นหลงัโครงสรา้งใหเ้รียบรอ้ย ดว้ยผา้, แผ่นพาดิชั่น, หรือ

แผ่นไมท่ี้ทาสีเรียบรอ้ย เพ่ือไมใ่หเ้ห็นการโยงสายไฟ

ดา้นหลงับธูเพ่ือความสวยงามและความปลอดภยั 
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ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิ์ในการอนญุาตใหเ้ฉพาะผูแ้สดงงานเท่านัน้ โดยไม่อนญุาตใหบ้รษัิทอ่ืนเช่าช่วงต่อ หรือออกแสดงงาน

ร่วมกับท่าน (เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีสินคา้หรือบริการผิดประเภทและผิดกฎหมาย) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคห์รือจาํเป็นจะให้

บริษัทอ่ืนมาร่วมคูหาของท่าน จะตอ้งแจง้ชื่อบริษัทหรือหน่วยงานดังกล่าว ชื่อผูป้ระสานงาน ที่อยู่และเบอรติ์ดต่อ พรอ้มแจง้

ประเภทสินคา้/บริการที่จะร่วมงานในคูหาก่อนวันแสดงงาน 1 เดือน ทัง้นี ้เพื่อผูจ้ัดงานจะไดพ้ิจารณาอนุมัติต่อไป โดยท่าน

จะตอ้งรบัผิดชอบต่อการกระทาํและความเสียหายของผูร้ว่มแสดงงานในคหูาของท่านทกุประการ 

          บริษัท /หน่วยงานทีจ่ะเข้าร่วมแสดงงานภายในคูหาหมายเลข.................................................................................... 

(1) บรษัิท/หน่วยงาน...............................................................ประเภทธุรกิจ................................................................... 

           ผูติ้ดต่อ............................................................................ ตาํแหน่ง.......................................................................... 

             โทรศพัท.์...........................................................................โทรสาร........................................................................... 

(2) บรษัิท/หน่วยงาน............................................................... ประเภทธุรกิจ.................................................................. 

            ผูติ้ดต่อ............................................................................. ตาํแหน่ง......................................................................... 

             โทรศพัท.์...........................................................................โทรสาร........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์รายชื่อบริษัททีร่่วมคูหา ส่งกลับภายใน 
วันที ่1 กุมภาพันธ ์2566 

กรุณากรอกแบบฟอรม์โดยสมบูรณแ์ละส่งกลับมายัง 

บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท ์จาํกัด    ติดต่อ คุณชลธาร  นิสัยชล , คุณพลอยไพลิน ศิริมานิตย ์                 

โทรศัพท ์ 0-2307-8555 ต่อ 5114 , 5111       โทรสาร   0-2307-8733       E-mail:operation@pkexhibition.com 

สาํหรับผู้แสดงงาน 

 ชื่อ-สกุล_____________________________________________________ตาํแหน่ง_______________________________ 

บริษัท_______________________________________________________คูหาเลขที_่____________________________ 

ทีอ่ยู่______________________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท_์_______________________________________________โทรสาร____________________________________ 

E-mail Address_____________________________________________________________________________________ 

งานไทยเทีย่วไทย ครั้งที ่65 

วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิรกิิติ ์
 



 

 

 

 

 

 

  

N-SERVICE ONLINE 
https://ncc-onlineorder.qsncc.com/login 

 
Login | N-Service (qsncc.com) 

    ผู้ก่อสร้างคูหา :    บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 
    ฝ่ายบริการ   :    คูหามาตรฐาน ให้เช่าอุปกรณต์กแต่งบูธและเฟอรนิ์เจอร ์

    ประสานงาน  :  คณุชนาเมธ ประชมุแพทย ์

    โทรศพัท ์   :     02-229-3411 

    E-mail  :     chanamate.pra@nccimage.com 

 

    ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า :   บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 
    ฝ่ายบริการ   :   บริการระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า  

    ประสานงาน  :  คณุธนพรพรรณ คมวชัรพงศ ์

    โทรศพัท ์   :     0-2229-3414 

    E-mail  :     tanapornpaan.kom@nccimage.com 

 
    ระบบ N-Service Online ส าหรับส่ังจองกระแสไฟฟ้าและเฟอรนิ์เจอร ์
    ฝ่ายบริการ   :   ผู้ดูแลดา้นระบบ N-Service Online 

    ประสานงาน  :  คณุพงศธร มั่งคั่ง 

    โทรศพัท ์   :     02-229-3403 

    E-mail  :     nservice.info1@gmail.com 

 

 

 

https://ncc-onlineorder.qsncc.com/login


 

เนื่องดว้ยทางบริษัทฯไดพ้บปัญหาเก่ียวกับอุปกรณไ์ฟฟ้าลดัวงจรบ่อยครัง้ภายในงาน ท าใหเ้ป็นอันตรายต่อผูแ้สดงงาน          

และผูร้ว่มชมงาน โดยสาเหตหุลกัมาจากการติดตัง้อปุกรณท์ี่ไม่ถูกกฎระเบียบจากผูแ้สดงงาน หรือผูร้บัเหมา อาทิเช่น การใชอ้ปุกรณท์ี่

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 หากเกินกว่าการใชง้านดงักลา่ว จะเป็นการเพิ่มค่าใชจ้่าย ต่อ 1 หน่วยการใชง้านถดัไป 

3. ในสว่นของสายเบรกเกอรร์ะบบไฟฟ้า ระบบน า้ดี/น า้ทิง้ และระบบลม ทางบรษิัทฯจะจดัเตรียมความยาวสายให ้ไม่เกิน 2 เมตรจาก

หลมุที่ทางลกูคา้ไดเ้ลือกไว ้

• หากตอ้งการเพิ่มระยะสายหรือยา้ยหลมุ ทางบรษิัทฯจะมีค่าด าเนินการตามแต่ละอปุกรณท์ี่ตอ้งการเปลี่ยนแปลง 

4. ในการสั่งจองอุปกรณ์ ทางบริษัทฯขอใหเ้ผื่อค่าความผันผวนของ แรงดันไฟฟ้า(โวลต)์ อย่างน้อยรอ้ยละ 10% เพื่อหลีกเลี่ยง 

อบุตัิเหตตุ่างๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการใชก้ระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั 

5. ส าหรบัการสั่งจอง ขนาดกระแสไฟฟ้า (แอมป์ ) ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน ทางบรษิัทฯขอใหค้ านวณเผื่อค่าความปลอดภยั(safety 

factor) อย่างนอ้ย 20% เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยั 

6. ทางบริษัทฯไม่อนุญาตใหเ้ดินสายไฟ น า้ ลม ข้ามผ่านทางเดิน เพื่อความปลอดภัย และเพื่อไม่เป็นการกีดขวาง การจราจรต่อ          

ผูแ้สดงงานและผูร้บัเหมาท่านอื่นๆ 

7. การสั่งจองเบรกเกอรก์ระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขอใหต้่อกับอุปกรณไ์ฟฟ้า 3 เฟสโดยตรง หากตอ้งการใชไ้ฟแยกเฟส ทางบริษัทฯ

ขอใหต้ิดตัง้ผ่านตูโ้หลดเซ็นเตอรร์ะบบไฟ 3 เฟสเท่าน้ัน 

8. ทางบรษิัทหา้มมิใหต้ิดตัง้อปุกรณใ์ดๆ ที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออปุกรณข์องบรษิัทฯที่ติดตัง้ภายในงาน 

9. หากทางบริษัทฯไดต้รวจสอบหรือพบเห็นการติดตั้งงาน ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด ไม่ปลอดภัย หรือมี ความเสี่ยง       

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้ ทางบริษัทฯจะด าเนินการแจง้และใหด้ าเนินการแกไ้ขอย่างถูกตอ้ง หากไม่ด าเนินการ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการหยดุจ่ายกระแสไฟ จนกว่าจะด าเนินการแกใ้ขใหเ้รียบรอ้ย 

หากมีขอ้สงสยั สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่  

เคานเ์ตอรบ์รกิารของงาน 

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



 

 

 

 

 

 

Username & Password สาํหรับเข้าใช้ระบบ 

N-Service Online 

กรุณาติดต่อ 

คุณสุภาพรรณ โสภ ี(คุณแหม่ม) 

เบอรต์ดิต่อ : 02-229-3403 

อีเมล : s.sopee@gmail.com 



N-Service
Speed Service Smile

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

แผนก  EXHIBITION CONTRACTOR (EC) 

1. เข้าไป Login ได้ท่ี...

URL https://ncc-onlineorder.qsncc.com/login
(Username และ Password ทางทีมงานจะจัดส่งให้กับลูกค้า โดย 1 บูธจะได้ 1 User)

ขั้นตอนการสั่งสินค้าผ่านระบบ N-Service Online

https://ncc-onlineorder.qsncc.com/login


2. เมื่อ Login แล้ว > เลือกเมนู Order Form > เพ่ือกดสั่งสินค้าตามท่ีต้องการ โดยจะแบ่ง
ตามรายการหมวดหมูสินค้า

3. เมื่อเลือกสินค้าครบถ้วนแล้ว > กด Checkout (เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการช าระเงิน)
** เพ่ือรักษำสิทธิเรทรำคำพิเศษ ต้องท ำกำรจองพร้อมช ำระเงิน ตำมก ำหนดช่วงเวลำนั้นๆ



** โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลในการติดต่อกลับ เพ่ือฝ่ายบัญชีจะได้มีข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงานกับท่านส าหรับการออกใบเสร็จ/ใบก ากับภาษี

4.1. ส าหรับลูกค้าท่ี เคยลงทะเบียน ไวแ้ล้วเพียงกรอกเลขผู้เสียภาษี / บัตรประชาชน /
พาสปอร์ต > สร้างท่ีอยู่จากข้อมูลลูกค้าเก่า

4.2. หาก ไม่พบ ข้อมูลเก่า ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลเองได้ท่ี  > สร้างท่ีอยู่ใหม่ 

4. เมื่อกดตรวจสอบการสั่งซื้อแล้วระบบจะแสดงหน้าต่าง เพ่ือกรอกข้อมูลในการออกใบก ากับ
ภาษี



1. โอนเงินผ่านธนาคาร 
2. บัตรเครดิต Visa, Mastercard, JCB
3. บัตรเครดิต UnionPay
4. ผ่าน Scan QR Code

เมื่อเลือกช่องทางการช าระแล้ว ให้กด ยืนยันกำรสั่งซื้อ เพ่ือท าการช าระเงิน

หมำยเหตุ : ลูกค้ำโปรดแนบสง่หลกัฐำนกำรช ำระเงิน หรือส่งหลักฐำนมำยังฝ่ำยบัญชีโดยตรง 

5. เลือก วิธีการช าระเงิน

(กรุณาหัก ณ.ท่ีจ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมจัดส่ง
หนังสือรับรองการหัก ณ.ท่ีจ่ายตัวจริงมาท่ีฝ่ายบัญชี หรือติดต่อ ncc-ec@qsncc.com)



ตัวอย่ำง หน้ำ page ที่แสดงให้เห็นว่ำได้ช ำระเงินส ำเร็จแล้ว



6.1. หากลูกค้าต้องการใบแจ้งหนี้ชั่วคราว สามารถดูได้ท่ีเมนู ประวัติกำรสั่งซื้อ
6.2. เมื่อลูกค้าช าระเงินเสร็จเรียบร้อย ทางบัญชีจะใช้เวลา 2-3 วันในการตรวจสอบการ

สั่งซื้อ หลังจากนั้นจะจัดส่งใบเสร็จ (ตัวจริง) ให้กับลูกค้าในล าดับถัดไป

ผูดู้แลด้ำนระบบ N-Service 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : พงศธร มั่งคั่ง (เบนซ์)
โทรศัพท์ : 0-2229-3403
E-mail : nservice.info1@gmail.com

6.เมื่อลูกค้าท าการช าระเงินส าเร็จ



คูหำมำตรฐำน ขนำด 2.00 x 3.00 เมตร (พื้นที่ 6 ตำรำงเมตร)

▪ ผนังโครงสร้าง SYSTEM ขนาด กว้าง 2.00 ม. x ยาว 3.00 ม. x สูง 2.50 ม. (ผนัง 3 ด้าน)
▪ ป้ายพร้อม ชื่อบริษัทและเลขที่บูธ (มีเฉพาะตัวหนังสือ ไม่มีโลโก้)     

(กรณีบูธหัวมุม จะมี 2 ป้าย)
▪ รายการเฟอร์นิเจอร์ : โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว

เก้าอี้ 2 ตัว 
ถังขยะ 1 ใบ

▪ รายการไฟฟ้า : หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นท์ 2 ดวง
ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ 1 จุด 
(ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)

คูหำมำตรฐำน



แบบฟอร์มป้ายชื่คูหามาตรฐานนี้  ส าหรับผู้ร่วมแสดงงานท่ีจองคูหามาตรฐาน เท่านั้น

(ไม่เกิน 24 ตัวอักษร)

Additional ส าหรับโลโก้บนไม้ป้าย ราคาชิ้นละ 1,500 บาท (ไม่รวม VAT)

**

วันที่ก ำหนดส่งของแต่ละแบบฟอร์ม (Deadline)

แบบฟอร์มป้ายชื่อคูหามาตรฐาน, การเช่าเฟอร์นิเจอร,์ อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ
กระแสไฟฟ้า (เพ่ิมเติม) สามารถสั่งจองโดยการกรอกแบบฟอร์ม N-Service Online เพ่ือให้ได้
รำคำพิเศษ จะต้องท ำกำรกำรจองพร้อมช ำระเงิน ภำยก ำหนดของแต่ละช่วงเวลำ นี้



ไอคอนส าหรับกดสั่งจองสั่งสินค้า (เพ่ิมเติม) โดยรายการสินค้าจะแบ่งตามแต่ละหมวดหมู่
ประเภทสินค้า

ช่องแสดงช่วงของเรทราคา ณ ขณะนั้น

ไอคอนเปลี่ยนภาษา



ห้ำม !! กระท าการใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผนังคูหา กรณีเกิดความเสยีหาย มี

ค่ำปรับ 3,000 บำท ต่อผนัง 1 แผ่น
1. ห้ามต่อเติมเปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ายโครงสร้างของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขาด หากมี

ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของคูหา กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของ บริษัท เอ็น.ซี.ซ.ี
แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการ

2. ห้ามฉีด สเปรย์กาว, ติดกาว, หรือ ซิลิโคนบนแผ่นผนังโดยตรง
3. ห้ามทาสี, พ่นส,ี ขีด หรือเขียนลงบนผนัง
4. ห้ามเจาะ, ตอกตะปู, ยิง MAX, ขีดข่วน หรือท าให้เกกิดความเสียหายกับแผ่นผนัง หรือ

ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างคูหาเป็นอันขาด หากต้องการติด หรือยึดสิ่งใดกับตัวผนัง
กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าท่ีของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จ ากัด ก่อนกระท าการใดๆ

** หมายเหตุ ห้ามน าโครงสร้างใดๆ มาประกอบ ต่อเติม หรือยึดตดิกับโครงสร้างคูหา
มาตรฐาน ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างโดยรวม หากพบว่ามีความเสียหาย
เกิดขึ้น ผู้ร่วมออกงานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นท้ังหมด

กฎระเบียบกำรใช้คูหำมำตรฐำน



กฎระเบียบกำรปฏิบัติงำนติดตั้งระบบไฟฟ้ำ

ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร จะประกอบไปด้วย ....

1. หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นท์ LED 14 w. จ านวน 2 ดวง

2. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ จ านวน 1 จุด

(** ห้ามใช้กับโคมไฟแสงสว่าง)

ท้ัง 2 รายการดังกล่าวรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าแล้ว และผู้ร่วมออกงานสามารถแจ้ง
ความประสงค์ขอรับบริการระบบสาธารณูปโภคเพ่ิมเติมได้ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มใบสั่งจอง
อุปกรณ์ หรือกระแสไฟฟ้า ผ่านทางเว็บไซด์ https://ncc-onlineorder.qsncc.com/login

ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อก าหนด เพ่ือความปลอดภัย ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ ......

1. อุปกรณ์ท่ีติดตั้งในงาน ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก. ท้ังสิ้น

2. การติดตั้งอุปกรณ์ภายในคูหา ต้องตรงกับหัวข้อการสั่งจอง ห้ามใช้งานผิดประเภท

ดังนี้ ....
• การสั่งจองภายใต้หัวข้อ : อุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับอุปกรณ์สำธติ อนุญาตให้ใช้กับ

อุปกรณ์ อาทิเช่น เครื่องจักร ทีวี เครื่องรูดบัตรฯ โนต๊บุ๊ค ฯลฯ ไม่อนญุำต ให้น าไปใช้
กับอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง เช่น ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟริบบิ้น เป็นต้น

• การสั่งจองภายใต้หัวข้อ : อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับดวงไฟแสงสว่าง กรณีสั่ง กระแสไฟ
ลูกค้ำติดตั้งเอง อนุญำต ให้ติดตั้งกับอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง ต่อ 1 หน่วยการสั่งจอง
ดังนี้ ....

- ติดตั้งกับอุปกรณ์แสงสว่างได้ไม่เกิน 5 ดวง และ รวมแล้วไม่เกิน 100
วัตต์ หรือ ไฟ LED ริบบิ้น / ห่ิงห้อย ยาวสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร

- หากกระแสไฟเกินกว่าการใช้งานดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย
ต่อ 1 หน่วยการใช้งานถัดไป



3. ในส่วนของสายเบรกเกอร์ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าดี/น้ าท้ิง และระบบลม ทางบริษัทฯ จะ
จัดเตรียมความยาวสายให้ ไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมท่ีทางลูกค้าได้เลือกไว้

หากต้องการเพิ่มระยะสาย หรือย้ายหลุม ทางบริษัทฯจะมีค่าด าเนินการตามแต่ละอุปกรณ์
ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง
4. ในการสั่งจองอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ ขอใหเ้ผ่ือค่าความผันผวนของแรงดนัไฟฟ้า (โวลต์) อย่าง
น้อยร้อยละ 10% เพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด
5. ส าหรับการสั่งจองขนาดกระแสไฟฟ้า (แอมป์) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทางบริษัทฯ ขอให้
คานวณเผื่อค่าความปลอดภัย(safety factor) อย่างน้อย 20% เพ่ือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน
ความปลอดภัย
6. ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินสายไฟ น้ า ลม ข้ามผ่านทางเดิน เพ่ือความปลอดภัย และเพ่ือ
ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรต่อ ผู้แสดงงาน และผู้รับเหมาท่านอื่นๆ
7. การสั่งจองเบรกเกอร์กระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขอให้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟส โดยตรง
หากต้องการใช้ไฟแยกเฟส ทางบริษัทฯขอให้ติดตั้งผ่านตู้โหลดเซน็เตอร์ระบบไฟ 3 เฟส เท่ำนั้น
8. ทางบริษัทฯ ห้ามมิให้ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของบริษัทฯ ท่ี
ติดตั้งภายในงาน
9. หากทางบริษัทฯ ไดต้รวจสอบหรือพบเห็นการติดตั้งงาน ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนด
ไม่ปลอดภัย หรือมีความเส่ียงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งและให้
ด าเนินการแก้ไขอย่างถูกตอ้ง หำกไม่ได้ด ำเนนิกำรแก้ไขทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุด
จ่ายกระแสไฟ จนกว่าจะด าเนินการแก้ใขให้เรียบร้อย

กฎระเบียบกำรปฏิบัติงำนติดตั้งระบบไฟฟ้ำ



ผูดู้แลด้ำนคูหำมำตรฐำน และเฟอร์นิเจอร์

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ชนาเมธ ประชุมแพทย์ (โดม)
โทรศัพท์ : 0-2229-3411
E-mail : chanamate.pra@nccimage.com

ผูดู้แลด้ำนระบบไฟฟ้ำ

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ธนพรพรรณ คมวัชรพงศ์ (เกี๊ยว)
โทรศัพท์ : 0-2229-3414
E-mail : tanapornpaan.kom@nccimage.com



 
 

ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 65  (วันที ่2 - 5 มีนาคม 2566) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณธนพรพรรณ คมวัชรพงศ์ สายตรง : 02-229-3414  อีเมลล์ : tanapornpaan.kom@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-229-3662 , 3664  อีเมลล์ : ncc-ec@qsncc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รายการ ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 
ภายในวันที่7/2/66 

ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน 

8-20/2/66 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

21/2-5/3/66
 เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 

1,000 1,100 1,300 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 
3,000 3,300 3,900 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 
2,000 2,200 2,600 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 
6,000 6,600 7,800 

 

 

 รายการ วนัใชง้าน วนัใชง้าน วนัใชง้าน หมายเหตุ 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ        28 ก.พ.66                    1 มี.ค.66                                5 มี.ค.66                          
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ        28 ก.พ.66                    1 มี.ค.66                                5 มี.ค.66                          
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ        28 ก.พ.66                    1 มี.ค.66                                5 มี.ค.66                          
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ        28 ก.พ.66                    1 มี.ค.66                                5 มี.ค.66                          

ไฟฟ้าส าหรับก่อสร้าง / ร้ือถอน 
 

วันก าหนดส่ง 
7 กุมภาพนัธ์   
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 ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 65  (วันที ่2 - 5 มีนาคม 2566) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณธนพรพรรณ คมวัชรพงศ์ สายตรง : 02-229-3414  อีเมลล์ : tanapornpaan.kom@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา     สายตรง : 02-229-3662 , 3664 อีเมลล์ : ncc-ec@qsncc.com 

 
รายการ 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 
ภายในวันที่7/2/66 

ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน 

8-20/2/66 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

21/2-5/3/66
 รายการที่ 1   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

E1: สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขาสั้น) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 600 660 780 

E2: สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขายาว) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 650 715 845 

E3: สปอตไลท ์ฮาโลเจน  LED 4 วตัต ์(ขายาว 30ซม.) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 600 660 780 

E4: ดาวน์ไลท ์LED    7 วตัต ์  (ไฟฝัง) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) ศูนยก์ลาง 9.50 Fix 650 715 845 

E5: ฟลูออเรสเซนต ์LED   14 วตัต ์ ยาว 1.20 เมตร (แสงขาว) 550 605 715 

E6: Floodlight LED  30 วตัต ์  (แสงเหลือง) 1,500 1,650 1,950 

E7: Floodlight LED  50 วตัต ์  (แสงเหลือง) 2,500 2,750 3,250 

E8: Floodlight LED  100 วตัต ์  (แสงขาว) 2,750 3,025 3,575 

รายการที่ 2   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าท่ีต้องการใช้กระแสไฟฟ้าส าหรับการสาธิตอุปกรณ์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)    

E9: ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 700 770 910 

E9: ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 24 ช่ัวโมง 1,400 1,540 1,820 

E10: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 2,400 2,640 3,120 

E11: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  5,900 6,490 7,670 

E10: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 4,800 5,280 6,240 

E11: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 11,800 12,980 15,340 

E11: เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 23,600 25,960 30,680 

E11: บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 15 แอมป์  1 เฟส (มากสุดไม่เกิน 2 จุด) 250 275 325 

รายการที่ 3   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าท่ีน าดวงไฟแสงสว่างมาเอง    

E10: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 9,400 10,340 12,220 

E11: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 28,200 31,020 36,660 

E10: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 18,800 20,680 24,440 

E11: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 56,400 62,040 73,320 

E11: เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 112,800 124,080 146,640 

E12: ค่ากระแสไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์(ลูกคา้ติดตั้งเอง) 
  **หลอดไฟไม่เกิน 5 ดวง/100 วตัต์ 
  *ไฟริบบ้ิน LED เส้น ใชไ้ดไ้ม่เกิน 5 เมตร/100 วตัต์ 300 330 390 

ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับดวงไฟท่ีน ามาเอง ไม่เกิน 100 วตัต/์ดวง (ติดตั้งโดยอิมเมจ) 350 385 455 

 

แบบฟอร์มส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้า (ส าหรับผู้ร่วมแสดงงาน) 
 

วันก าหนดส่ง 
7 กุมภาพนัธ์ 
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Deadline FEB 7, 2023 
Please complete and return this form to: 
N.C.C. Management & Developmen Co., Ltd.    TAX ID : 0 1055 34007 639 (Head Office)
60 Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok 10110, Thailand
Contact Person : Ms. Tanapornpan Direct:(66-2) 229-3414  E-mail: tanapornpaan.kom@nccimage.com
Accounts: Ms. Onsiri , Paweena   Direct: (66-2) 229-3662 , 3664  E-mail: ncc-ec@qsncc.com

DESCRIPTIONS 

Within 
7 Feb 23 
 (Baht) 

During 
8 – 20 Feb 23 

(Baht) 

During 
21 Feb – 5 Mar 23 

(Baht) 

LED Screens 
32 inch LED. 12,319 13,551        16,014 
42 inch LED. 17,675 19,442        22,977 

50 inch LED. 21,424 23,566        27,851 

Stand for 42 inch Screen (eye level). 2,987 3,286        3,883 
Hanging Brackets for 42 inch Screen 
(for partition wall). 

1,854 2,039        2,410 

DVD Blu-ray Player. 3,893 4,283        5,061 

Computer + Laptop + Monitor 
Laptop Standard. 10,300 11,330 13,390 

Laptop Hi Spec. 13,122 14,434 17,059 

PC (Personal Computer) + 19 inch LCD 8,904 9,795 11,576 
17 inch LCD flat screen monitor. 3,966 4,362 5,155 

19 inch LCD flat screen monitor. 4,578 5,036 5,952 

Projectors 
Data Projector 2000  ANSI Lm, XGA 19,683 21,652 25,588 

Data Projector 3200  ANSI Lm, XGA 23,433 25,776 30,462 
Data Projector 4500  ANSI Lm, XGA 35,149 38,664 45,693 

Data Projector 5500  ANSI Lm, XGA 58,581 64,439 76,156 

Projective Screens 
Screen, 2x 3 m. (150”) Projection. 18,746 20,621        24,370 

Screen, 3x 4 m. (200”) Projection. 29,994 32,993        38,992 

Screen, 4.5x 6 m. (500”) Projection. 62,665 68,932        81,465 

Audio / Visual Equipment Service 

PKEXHIBITION
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ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 65 (วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ : ชนำเมธ     โทรศัพท์ : 02 229 3411    อีเมล : chanamate.pra@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 7 กพ. 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
8 – 20 ก.พ. 66 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 

21 ก.พ. – 5 มี.ค.
  ตูแ้สดงสินคา้ ขาว  50x100x100 2,500 2,750 3,250 

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

 โต๊ะกาแฟ ขาว 65x65x40 500 550 650 
 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นตรง) ขาว 25x100 300 330 390 
 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นเอียง) ขาว 25x100 300 330 390 
 เกา้อ้ีไฟเบอร์ เทา 50x50x50/80 350 385 455 
 สตูล ด า 50x50x85/120 650 715 845 
 

 

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
  

วันก ำหนดส่ง 
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ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 65 (วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ : ชนำเมธ    โทรศัพท์ : 02 229 3411    อีเมล : Chanamate.pra@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 7 กพ. 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 

8 – 20 ก.พ. 66 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 

21 ก.พ. – 5 มี.ค.
 

• 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. 

 
 

อุปกรณ์เบ็ดเตลด็ 
  

วันก ำหนดส่ง 
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ศูนยก์ารประชุมแหง่ชาตสิิริกติิ ์

ฝ่ายสถานที ่     :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 
ฝ่ายบริการลูกค้า  :  คณุณิชกลุ พนัธุนิตย ์

โทรศัพท ์  :  02-229-3038       

อีเมลล ์  :   Nichakul.pha@qsncc.com  

  
  
  



ชือ่งาน :

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

โซน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร : อเีมล :

 1.

 2.

 3.

หมายเหต ุ :

1. ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

2. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 50 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 2 อตัรา

3. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 100 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 3 อตัรา

4. คา่บรกิารนี้ส าหรับการใหบ้รกิาร 12 ชั่วโมง หากเกนิจาก 12 ชั่วโมงคดิคา่บรกิารเพิม่เตมิ 150 บาทตอ่ชั่วโมง (ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

     โอนเงนิ ชือ่บัญช ี : บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

เลขทีบ่ัญช ี: ธนาคารกรงุไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ัญช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

           บัตรเครดติ การรดูบตัรเครดติกรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ 

(หากยอดช าระเกนิกวา่ 50,000 บาท  ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากลกูคา้ในอัตรา 3-5% ตามประเภทบัตร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. วธิสีง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มาพรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ

   ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากช าระเงนิโดยวธิ ีโอนเงนิเขา้บัญช ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแนบหลักฐานการโอนเงนิมาพรอ้มกับแบบฟอรม์นี้

2. ก าหนดสง่แบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทกุใบจะตอ้งถกูสง่มายัง ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ภายในวนัทีก่ าหนดตามดา้นบนของแบบฟอรม์นี้

4. การสง่แบบฟอรม์ หลังจาก วนัทีก่ าหนดจะขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

3. การสัง่จองจะมผีลตอ่เมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบับนี้

   ทัง้นี ้การสัง่จองใดๆทีไ่มไ่ดรั้บการช าระเงนิ จะถอืวา่ไมส่มบรูณ์และจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

4. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการ กอ่นวนัจัดงาน 

   หากพน้ก าหนดดังกลา่วไปแลว้ การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

หมายเหตุ 1.การขอรับคนืภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหักภาษี ณ ทีจ่า่ย มาพรอ้มการยืน่ใบรับบรกิารนี ้ 

2.การด าเนนิการใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารฉบับนี้ ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อาท ิพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมายล าดับรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต

กรณุากรอกแบบฟอรม์นี้โดยละเอยีดและสง่มายัง

บรษิทั เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดาภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110
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ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

อเีมล : โทรศัพท ์:

โทรสาร : วนัที่ วนัที่

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

2-5 ม.ีค. 66

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

02-229-3038

ภายหลงัวนัทีก่ าหนด20.00 - 08.00 น. 

(12 ช ัว่โมง)

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

23031007

(                                          )

วนัที่

เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั

อตัราคา่บรกิาร (บาท/คน/รอบ)

จ านวนเงนิภายในวนัทีก่ าหนด

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

คณุณิชกลุ พนัธุนติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com

                                1,700

Event ID :

คหูาหมายเลข :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

รอบเวลา

จ านวนพนกังาน 

(คน)

เป็นเงนิ

รวมเป็นเงนิ

(                                          )

กรณุาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

ผูข้อใชบ้รกิาร เจา้หนา้ที ่QSNCC

                                  1,300

                                  1,300

                                  1,300

                                1,700

                                1,700

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com


1. บรกิารรักษาความปลอดภัยประจ าคหูาเป็นบรกิารทีจั่ดท าขึน้เพือ่อ านวยความสะดวกผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  โดยบรษัิท จ ากัด แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

   ผูข้อใชบ้รกิาร (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้)    หากจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารจากผูป้ระกอบการรายอืน่ จะตอ้งไดรั้บอนุญาต

   เป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บรษัิท”) 

2. ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้จะตอ้งท าประกันภัยความเสยีหายและสญูหาย  ของทรัพยส์นิและสทิธปิระโยชนข์องผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง

   โดยใหม้ผีลบงัคับตลอดอายสุญัญานี้

3. ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ ขอรับรองและใหส้ญัญากับบรษัิทฯ วา่จะแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบถงึการสญูหาย หรอืเสยีหายของทรัพยส์นิของตน 

   ซึง่อยูใ่นความดแูลของพนักงานรักษาความปลอดภัย มลูคา่ของทรัพยส์นิและความเสยีหายใหบ้รษัิทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งชา้

   ทันททีีม่กีารสญูหายหรอืเสยีหายหรอือยา่งชา้ไมเ่กนิวันถัดไป และจะใหค้วามร่วมมอืในการสบืสวนของบรษัิทฯ 

   และการรอ้งทกุขต์อ่เจา้พนักงาน หากพน้ก าหนดดังกลา่วหรอืละเลย ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากบรษัิทฯ

4. ในกรณีทีเ่กดิการสญูหาย หรอืเสยีหายของทรัพยส์นิ ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ตกลงวา่บรษัิทฯ ไมต่อ้งรับผดิชดใชแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ 

   หากพนักงานรักษาความปลอดภัยไดป้ฏบิตัหินา้ที่ โดยความระมัดระวังตามสมควรแกก่รณีแลว้ หรอืไดต้รวจสอบวา่การเก็บรักษาทรัพยส์นิ

   มคีวามบกพร่อง และไดเ้ตอืนผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้แลว้

5. หากบรษัิทฯตอ้งรับผดิชดใชค้า่เสยีหายแกผู่เ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ จะรับผดิไมเ่กนิ 50% ของคา่บรกิารรักษาความปลอดภัยเพิม่เตมิ 

และผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่

   5.1  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้เป็นเจา้ของทรัพยส์นิโดยมหีลักฐานวา่มทีรัพยส์นิทีส่ญูหายอยูก่อ่น และไดถ้กูเก็บไว ้

         ในทีอ่ันสมควรแกก่ารป้องกันการสญูหาย หรอืเสยีหาย และปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกับการรักษาความปลอดภัยแลว้

   5.2  ความสญูหายหรอืเสยีหายของทรัพยส์นิเกดิจากการลักทรัพยโ์ดยมรี่องรอยการงัดแงะหรอืท าลายสิง่กดีขวางเขา้ไป

   5.3  การลักทรัพยเ์กดิขึน้ไดเ้พราะการกระท า หรอืละเวน้กระท าโดยเจตนา หรอืโดยความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย

   5.4  การสญูหายหรอืเสยีหายมไิดเ้กดิจากการกระท าในฐานะตัวการ  ผูใ้ช ้ ผูส้นับสนุนในการกระท าความผดิของผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  พนักงาน หรอืบรวิาร

         ของผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ หรอืโดยความประมาทเลนิเลอ่ของบคุคลดังกลา่ว

   5.5  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ไมส่ามารถตดิตามเอาทรัพยส์นิคนืได ้

   5.6  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้จะไมไ่ดรั้บการชดใชจ้ากบรษัิทประกันภัย

6. บรษัิทฯ จะไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย หรอืสญูหายของทรัพยส์นิประเภทดังกลา่วตอ่ไปนี้ อาทเิชน่ ธนบตัร ทองค า อัญมณี โบราณวัตถ ุศลิปกรรม

   ทีเ่ป็นของมคีา่ เหรยีญ แบบแปลน เอกสารส าคัญ หลักประกันหนีส้นิ หลักทรัพย ์หรอืเอกสารการเงนิ บตัรเครดติ เชค็ สมดุบญัช ีและเอกสารทัง้ปวง

   ทางธรุกจิ เวน้แตจ่ะมขีอ้ตกลงกันเป็นพเิศษเป็นลายลักษณ์อักษร

7. ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  ตัวแทน และพนักงานของผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  จะปฏบิตัติามขอ้แนะน าของพนักงานรักษาความปลอดภัย ขอ้ก าหนด กฎ ขอ้หา้ม

   และระเบยีบเกีย่วกับการรักษาความปลอดภัยของบรษัิทฯ อยา่งเคร่งครัด

8. หากเกดิเหตขุดัขอ้งไมว่า่ดว้ยประการใด ๆ ท าใหก้ารบรกิารใด ๆ ตอ้งบกพร่องไปเป็นครัง้คราวบรษัิทฯ จะรบีแกไ้ขโดยเร็ว อยา่งไรก็ตามผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้

   จะลดหรอืตัดทอนคา่บรกิารทีก่ าหนดไวไ้มไ่ด ้และจะถอืเป็นสาเหตใุนการบอกเลกิสญัญานีห้รอืสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ดเ้ชน่กัน  ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมต่อ้ง

   รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ ทัง้ส ิน้

9. ขอ้ก าหนด / เงือ่นไขบรกิารรักษาความปลอดภัย ท าขึน้เป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีทีค่วามหมายในแตล่ะภาษาไมต่รงกัน

   ใหใ้ชข้อ้ก าหนด / เงือ่นไข ทีเ่ป็นภาษาไทยบงัคับในการตคีวามและอธบิายความ

เง ือ่นไขการใหบ้รกิารเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั



ชือ่งาน :

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

โซน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร : อเีมล :

 1.

 2.

 3.

หมายเหต ุ :

1. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 50 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 2 อัตรา

2. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 100 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 3 อัตรา

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

               โอนเงนิ ชือ่บัญช ี : บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

เลขทีบ่ัญช ี: ธนาคารกรงุไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ัญช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์
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      บัตรเครดติ การรดูบตัรเครดติกรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ 

(หากยอดช าระเกนิกวา่ 50,000 บาท  ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากลกูคา้ในอัตรา 3-5% ตามประเภทบัตร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. การรักษาความสะอาด (พเิศษ) ในคหูา หมายถงึ การท าความสะอาดพืน้คหูาดว้ยการปัด กวาด เชด็ ถ ูหรอืดดูฝุ่ น การน าขยะในถังหรอืตะกรา้ขยะไปทิง้

   การท าความสะอาดทีเ่ขีย่บหุรี ่ผวิหนา้บรเิวณรอบนอกโตะ๊ เกา้อี ้ตูต้า่งๆ ไมร่วมถงึการท าความสะอาด ผลติภณัฑท์ีน่ ามาแสดง คราบน า้มนั หรอืสตีา่ง ๆ

2. การบรกิารในแตล่ะวนั ใหบ้รกิารกอ่น หรอื หลังเวลาแสดงงานเทา่นัน้

3. วธิสีง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มาพรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ

   ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากช าระเงนิโดยวธิ ีโอนเงนิเขา้บัญช ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแนบหลักฐานการโอนเงนิมาพรอ้มกับแบบฟอรม์นี้

4. การสง่แบบฟอรม์ หลังจาก วนัทีก่ าหนดจะขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

5. การสัง่จองจะมผีลตอ่เมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบับนี้

ทัง้นี้ การสัง่จองใดๆทีไ่มไ่ดรั้บการช าระเงนิ จะถอืวา่ไมส่มบรูณ์และจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

6. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการ กอ่นวนัจัดงาน 

   หากพน้ก าหนดดังกลา่วไปแลว้ การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

หมายเหตุ 1.การขอรับคนืภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหักภาษี ณ ทีจ่า่ย มาพรอ้มการยืน่ใบรับบรกิารนี ้ 

2.การด าเนนิการใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารฉบับนี้ ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อาท ิพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมายล าดับรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต

กรณุากรอกแบบฟอรม์นี้โดยละเอยีดและสง่มายัง

บรษิทั เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดาภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110
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ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้

อเีมล : โทรศัพท ์:

โทรสาร : วนัที่ วนัที่

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

เจา้หนา้ที ่QSNCC

ภายในวนัทีก่ าหนด
จ านวนเงนิ

อตัราคา่บรกิาร (บาท/คน/รอบ)

กรณุาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

(                                             )

วนัที่ จ านวนพนกังาน (คน)

                                1,500

                                1,500

                                1,500

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

(                                              )

ผูข้อใชบ้รกิาร

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

23031007

                                  1,100

                                  1,100

เป็นเงนิ

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

2-5 ม.ีค. 66

คณุณิชกลุ พนัธุนติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com 02-229-3038

Event ID :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

คหูาหมายเลข :

เจา้หนา้ทีร่กัษาความสะอาด

ภายหลงัวนัทีก่ าหนด

รวมเป็นเงนิ

                                  1,100

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com


ชือ่งาน :

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

โซน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร : อเีมล :

ภายหลงัวนัที่

ก าหนด
จ านวน จ านวน

 1. กระเชา้ดอกไม ้ 1,600

 2. แจกันดอกไม ้ 1,200

 3. ชอ่ดอกไม ้ 1,200

 4. กระเชา้ดอกไมแ้ละผลไม ้ 2,000

 5. ดอกไมต้ดิหนา้อก 260

 6. ดอกไมต้ดิรบิบิน้ 12,000

หมายเหต ุ :

1. ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

               โอนเงนิ ชือ่บญัช ี : บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

เลขทีบ่ญัช ี: ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ญัช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

               บตัรเครดติ การรดูบตัรเครดติกรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ 

(หากยอดช าระเกนิกวา่ 50,000 บาท ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากลกูคา้ในอัตรา 3-5% ตามประเภทบตัร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. การบรกิารรวมถงึการตดิตัง้และรือ้ถอนแลว้

2. วธิสีง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มาพรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ

   ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากช าระเงนิโดยวธิ ีโอนเงนิเขา้บญัช ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแนบหลักฐานการโอนเงนิมาพรอ้มดว้ยกับแบบฟอรม์นี้

3. การสง่แบบฟอรม์ หลังจาก วนัทีก่ าหนดจะขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

4. การสัง่จองจะมผีลตอ่เมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบบันี้

ทัง้นี ้การสัง่จองใดๆทีไ่มไ่ดรั้บการช าระเงนิ จะถอืวา่ไมส่มบรูณ์และจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

5. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร และตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั กอ่นวนังาน หากพน้ก าหนดไปแลว้ จะเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

หมายเหตุ 1.การขอรับคนืภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย มาพรอ้มการยืน่ใบรับบรกิารนี ้ 

2.การด าเนนิการใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารฉบบันี้ ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อาท ิพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมายล าดับรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต

กรุณากรอกแบบฟอรม์นีโ้ดยละเอยีดและสง่มายัง

บรษิทั เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดาภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้

อเีมล : 

โทรสาร : วนัที่ วนัที่

กรณุาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

2-5 ม.ีค. 66

(                                          ) (                                          )

ภายในวนัที ่

ก าหนด

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

เจา้หนา้ที ่QSNCC

ภายหลงัวนัทีก่ าหนด

เป็นเงนิ

ผูข้อใชบ้รกิาร

รวมเป็นเงนิ

                                   1,900

                                   1,500

                                   1,500

1,450

                                 15,00011,500

อตัราคา่บรกิาร (ขนาดใหญ)่

จ านวนเงนิการจดัดอกไม้

200

1,500

อตัราคา่บรกิาร (ขนาดกลาง)

1,750

250

ภายในวนัที่

ก าหนด

                                   2,300

1,200

850

850

                                      330

1,150

1,150

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

23031007

คณุณชิกลุ พนัธุนติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com โทรศัพท ์: 02-229-3038

Event ID :

คหูาหมายเลข :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

บรกิารดอกไม ้

9,000

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com


ชือ่งาน :

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

โซน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร : อเีมล :

 1. โทรศัพทร์ะบบ Internal                       1,800

 2. โทรศัพทร์ะบบ Local Line                       2,500

 3. โทรศัพท ์ISD Line                       3,000 10,000                 

 4. โทรสารระบบ ISD Line                       4,000 10,000                 

หมายเหต ุ :

1. ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

2. * คดิคา่บรกิารเพิม่เตมิวันละ 1,000 บาท ตอ่สาย หากเกนิกวา่ 5 วัน

3. เงนิมัดจ าคา่คูส่ายโทรศัพท ์10,000 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้)

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

          โอนเงนิ ชือ่บัญช ี : บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

เลขทีบ่ัญช ี: ธนาคารกรงุไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ัญช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

บัตรเครดติ การรูดบตัรเครดติกรุณาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ 

(หากยอดช าระเกนิกวา่ 50,000 บาท ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากลกูคา้ในอัตรา 3-5% ตามประเภทบัตร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. ราคาดังกลา่วเป็นราคารวมคา่เดนิสายพรอ้มคา่ตดิตัง้เครือ่งและคา่ใชโ้ทรศัพทภ์ายในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล เฉพาะในวันแสดงงาน ไมร่วมถงึการใชโ้ทรออกนอกเขตกรงุเทพฯและการใชบ้รกิารโทรศัพทม์อืถอื

2. บรกิารโทรศัพท ์และโทรสารระบบ ISD Line จะตอ้งช าระคา่มัดจ า 10,000 บาท และจะคนืใหภ้ายใน 30 วันท าการ หลังจากทางบรษัิทฯไดด้ าเนนิการหกัคา่โทรศัพทท์างไกล และ/หรอื โทรศัพทม์อืถอื

3. กรณีทีม่กีารเสยีหาย/สญูหาย ผูเ้ชา่ใชบ้รกิารจะตอ้งรับผดิชอบคา่เสยีหายเป็นจ านวนเงนิ 5,000 บาท ตอ่เครือ่งโทรศัพท ์ 1 เครือ่งและ 10,000 บาท ตอ่เครือ่งโทรสาร 1 เครือ่ง

4. วธิสีง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มาพรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

5. ก าหนดสง่แบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทกุใบจะตอ้งถูกสง่มายัง ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ภายในวันทีก่ าหนดตามดา้นบนของแบบฟอรม์นี้

6. การสง่แบบฟอรม์ หลังจาก วันทีก่ าหนดจะขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

7. การสัง่จองใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บ การช าระเงนิ จะถอืวา่ไมส่มบรูณ์ และจะมไิดรั้บการบรกิาร

8. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร และตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน กอ่นวันงาน หากพน้ก าหนดไปแลว้ จะเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

หมายเหตุ 1.การขอรับคนืภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย มาพรอ้มการยืน่ใบรับบรกิารนี ้ 

2.การด าเนนิการใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารฉบับนี ้ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อาท ิพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมายล าดับรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต

กรณุากรอกแบบฟอรม์นีโ้ดยละเอยีดและสง่มายัง

บรษิทั เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดาภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้

อเีมล : โทรศัพท ์:

โทรสาร : วันที่ วันที่

02-229-3038

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

2-5 ม.ีค. 66

5,500                                   7,000                                  

                                    1,800

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

คณุณชิกลุ พนัธนุติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com

2,300                                  

เจา้หนา้ที ่QSNCC

เป็นเงนิ

ผูข้อใชบ้รกิาร

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

รวมเป็นเงนิ

6,000                                   

8,000                                   

เงนิมดัจ า

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

10,000                                

8,000                                  

กรุณาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

คหูาหมายเลข :

บรกิารโทรศพัท ์/ โทรสาร

รายการ จ านวนเงนิ

(                                                   )

อตัราคา่บรกิาร/วนั

ภายในวนัทีก่ าหนด
ภายหลงัวนัทีก่ าหนด

อตัราคา่บรกิาร/งาน 

(3-5 วนัแสดงงาน)

(                                                   )

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

23031007

เงนิมดัจ าจ านวนเครือ่ง

Event ID :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com


ชือ่งาน :

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

คหูาหมายเลข :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร :

50/10 Mbps

50/50 Mbps

100/50 Mbps

200/200 Mbps

300/300 Mbps

400/400 Mbps

500/500 Mbps

1000/1000 Mbps

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

    โอนเงนิ ชือ่บัญช ี : บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด 

เลขทีบ่ัญช ี: ธนำคำรกรงุไทย สำขำไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ัญช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์

เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี 0 10553400763 9

               บัตรเครดติ กำรรดูบัตรเครดติกรณุำตดิตอ่ทีฝ่่ำยบรกิำรลกูคำ้ 

(หำกยอดช ำระเกนิกวำ่ 50,000 บำท ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคำ่ธรรมเนยีมจำกลกูคำ้ในอัตรำ 3-5 ตำมประเภทบัตร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. บรษัิท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกัด (เอไอเอส)  เป็นผูม้สีทิธแิละใหบ้รกิำรระบบอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้ำยและมสีำยแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ภำยในศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติ ิ ์

2. บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ีฯ ไมอ่นุญำตใหผู้แ้สดงสนิคำ้น ำสญัญำณอนิเทอรเ์น็ตจำกภำยนอกเขำ้มำใชภ้ำยในศนูยก์ำรประชมุฯ และไมอ่นุญำตใหเ้ปิดหรอืตดิตัง้อปุกรณ์กระจำยสญัญำณเพิม่เตมิ

อำทเิชน่ Mobile Hotspots, Access Point, Wireless Router เป็นตน้ เพือ่น ำมำกระจำยสญัญำณภำยในพืน้ทีจั่ดงำนและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบกับสญัญำณของผูใ้หบ้รกิำรทีไ่ดรั้บสทิธิ

หำกตรวจพบบรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะระงับสญัญำณ ดว้ยทมีงำนฝ่ำยเทคนคิของ QSNCC และบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้หนำ้งำน 

บรษัิท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกัด (เอไอเอส) จัดเจำ้หนำ้ที ่ตรวจสอบสญัญำณตัง้แตเ่ตรยีมงำนวนัแรกและตลอดชว่งระยะเวลำแสดงงำน

3. หำกตอ้งกำรใชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตทีต่อ้งมกีำรเชือ่มตอ่อยูต่ลอดเวลำกำรใชง้ำนตอ้งเลอืกเป็นแบบเดนิสำย (Wiring) เท่ำนัน้

4. กำรสง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิำรตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มำยงัฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ พรอ้มกับหลักฐำนกำรช ำระเงนิ

5. ก ำหนดสง่แบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทุกใบจะตอ้งถกูสง่มำยงั ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ ภำยในวนัทีก่ ำหนดตำมดำ้นบนของแบบฟอรม์นี้

6. กำรสัง่จองใด ๆ ทีไ่มไ่ดรั้บกำรช ำระเงนิจะถอืวำ่ไมส่มบรูณ์และจะมไิดรั้บกำรบรกิำร

7. กำรยกเลกิค ำขอบรกิำร จะตอ้งกระท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร และตอ่ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั กอ่นวนังำน 

   หำกพน้ก ำหนดไปแลว้ จะเสยีคำ่ปรับครึง่หนึง่ของรำคำคำ่บรกิำร

หมายเหตุ 1.กำรขอรับคนืภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย มำพรอ้มกำรยืน่ใบรับบรกิำรนี ้ 

2.กำรด ำเนนิกำรใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ำยใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสำรฉบับนี ้ทัง้สองฝ่ำยตกลงทีจ่ะปฏบิัตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อำท ิพระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมำยล ำดับรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมำยฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนำคต

กรณุำกรอกแบบฟอรม์นีโ้ดยละเอยีดและสง่มำยงั

บรษิทั เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

60 ศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดำภเิษก-ตัดใหม ่

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรงุเทพมหำนคร 10110

เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี 

ตดิตอ่ ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้

อเีมล : โทรศัพท ์: 02-229-3038

โทรสำร: วนัที่วนัที่

อเีมล :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

Event ID :

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

31,000
4,500                                         

23031007

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายความเร็วสงูแบบ SSID {Service Set Identifier} (Event Wi-Fi  SSID)

อตัราคา่บรกิาร

รวมเป็นเงนิ

ความเร็ว ราคา / วนั / คหูา ราคา / 1 SSID จ านวนวนั จ านวนผูใ้ชง้าน

32,000
4,500                                         

34,000
4,500                                         

65,000
4,500                                         

42,500
4,500                                         

(                                                ) (                                                )

เป็นเงนิ

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

รวมเป็นเงนิ

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

ผูข้อใชบ้รกิาร เจา้หนา้ที ่QSNCC

กรณุาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

47,000
4,500                                         

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

คณุณชิกลุ พนัธุนติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com

51,000
4,500                                         

54,500

โซน :

4,500                                         

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com


โซน :

โทรสาร : อเีมล :

5/5 Mbps 13,000 5 Mbps 10,400          

10/5 Mbps 14,950 10 Mbps 11,960          

10/10 Mbps 15,600 15 Mbps 13,260          

50/10 Mbps 18,850 20 Mbps 14,300          

100/50 Mbps 21,000 30 Mbps 16,900          

การเลอืกใชอ้นิเทอรเ์น็ตแตล่ะประเภท

Corporate Internet (Hi-Speed Internet)   :  เป็นอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู จ ากดัความเร็วตอ่พืน้ทีไ่มต่อ้งแบง่ความเร็วร่วมกบัคหูาหรอืพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ

MPLS ( Half Circuit) :  เป็นบรกิารเชือ่มตอ่วงจร ระหวา่งวงจรฝ่ังภายในศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์(ซึง่บรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั 

(เอดับเบิล้ยเูอ็น) เป็นผูใ้หบ้รกิาร)กบัวงจรฝ่ังผูใ้หบ้รกิารภายนอก (ผูใ้หบ้รกิารอืน่ ๆ) เพือ่ใหบ้รกิารการสือ่สารขอ้มลู เชน่ อนิเทอรเ์น็ต, งานเชือ่มตอ่สาขา 

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

          โอนเงนิ ชือ่บัญช ี : บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

เลขทีบ่ัญช ี: ธนาคารกรงุไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ัญช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์
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               บัตรเครดติ การรูดบตัรเครดติกรุณาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลูกคา้ 

(หากยอดช าระเกนิกวา่ 50,000 บาท ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากลกูคา้ในอัตรา 3-5% ตามประเภทบัตร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. บรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากัด  เป็นผูม้สีทิธแิละใหบ้รกิารระบบอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้ายและมสีายแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ภายในศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์

2. บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ีฯ ไมอ่นุญาตใหผู้แ้สดงสนิคา้น าสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตจากภายนอกเขา้มาใชภ้ายในศนูยก์ารประชมุฯ  และไมอ่นุญาตใหเ้ปิดหรอืตดิตัง้อปุกรณ์กระจายสญัญาณเพิม่เตมิ

อาทเิชน่ Mobile Hotspots, Access Point, Wireless Router เป็นตน้ เพือ่น ามากระจายสญัญาณภายในพืน้ทีจั่ดงานและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบกับสญัญาณของผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บสทิธิ

หากตรวจพบบรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะระงับสญัญาณ ดว้ยทมีงานฝ่ายเทคนคิของบรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ีฯ   และบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้หนา้งาน 

ทัง้นีบ้รษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากัด จะจัดเจา้หนา้ทีต่รวจสอบสญัญาณตัง้แตเ่ตรยีมงานวันแรกและตลอดชว่งระยะเวลาแสดงงาน

3. คา่ตดิตัง้จะรวมคา่ Set Up Modem Router 4 พอรท์ เพือ่ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได ้(1 Modem Router with 4 Ethernet ports switch)

4. อนิเทอรเ์น็ตจะตดิตัง้ทีค่หูาของผูแ้สดงสนิคา้ในวันสดุทา้ยของวันตดิตัง้งาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวันเดยีวกัน

5. ในกรณีทีม่กีารยา้ยจดุตดิตัง้ไปยังจดุอืน่ หลังจากการตดิตัง้ในครัง้แรกเสร็จสิน้ บรษัิทฯ จะคดิคา่บรกิารเพิม่ในอัตราครัง้ละ 5,000.- บาท ตอ่ 1 วงจร

6.  บรษัิทฯ ไดใ้หย้มื Modem/Router/Switch  ระหวา่งขอรับบรกิารโดยลกูคา้จะตอ้งจา่ยคา่มัดจ าโมเด็ม 5,000 บาท จะคนืใหภ้ายใน 30 วันท าการ

โดยผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งสง่คนืในสภาพสมบรูณ์ และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าในกรณีทีค่นืลา่ชา้ ในกรณีทีม่กีารเสยีหาย/สญูหายของโมเด็ม

ผูเ้ชา่บรกิารจะตอ้งรับผดิชอบคา่เสยีหายเป็นจ านวนเงนิ   20,000.- บาท/1 เครือ่ง

7. การสง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มายังฝ่ายบรกิารลกูคา้  พรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ

8. ก าหนดสง่แบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทกุใบจะตอ้งถกูสง่มายัง ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ภายในวันทีก่ าหนดตามดา้นบนของแบบฟอรม์นี้

9. การสง่แบบฟอรม์ หลังจาก วันทีก่ าหนดจะขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

10. การสัง่จองใด ๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการช าระเงนิจะถอืวา่ไมส่มบรูณ์และจะมไิดรั้บการบรกิาร

11. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร และตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน กอ่นวันงาน หากพน้ก าหนดไปแลว้ จะเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

หมายเหตุ 1.การขอรับคนืภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหักภาษี ณ ทีจ่า่ย มาพรอ้มการยืน่ใบรับบรกิารนี ้ 

2.การด าเนนิการใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารฉบับนี้ ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อาท ิพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมายล าดบัรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต

กรณุากรอกแบบฟอรม์นีโ้ดยละเอยีดและสง่มายัง

บรษิทั เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดาภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110
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ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้

อเีมล : โทรศพัท ์:

โทรสาร : วันที่ วันที่

รวมเป็นเงนิ

02-229-3038

กรุณาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

Corporate Internet

 (Hi-Speed Internet)

(domestic/inter)

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

ผูข้อใชบ้รกิาร เจา้หนา้ที ่QSNCC

4,500                      

คา่บรกิารตดิต ัง้/จุด

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

230310072-5 ม.ีค. 66

 อตัราคา่บรกิาร ตอ่วนั / ความเร็ว / จุด

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

คหูาหมายเลข :

MPLS ( Half Circuit)

(bandwidth)

ชือ่งาน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

จ านวนจุด

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบมสีาย (Wire Internet Service)

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

5,000              

รวมเป็นเงนิ
คา่มดัจ า

อปุกรณ์

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

เป็นเงนิ

(                                                )

จ านวนวนั

คณุณชิกลุ พนัธุนติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com

โทรศพัท ์:

Event ID :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี

(                                               )

เงนิมดัจ า โมเดม/เราเตอร ์

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com


ชือ่งาน :

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

คหูาหมายเลข : โซน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร : อเีมล :

วนัใชง้าน ราคา ระบจุ านวน ราคา ระบจุ านวน

1                  150 450                     

3                  300 900                     

5                  450 1,350                  

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

           โอนเงนิ ชือ่บัญช ี : บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

เลขทีบ่ัญช ี: ธนำคำรกรุงไทย สำขำไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ัญช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์
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             บัตรเครดติ การรดูบตัรเครดติกรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลูกคา้ 

(หำกยอดช ำระเกนิกวำ่ 50,000 บำท ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคำ่ธรรมเนยีมจำกลกูคำ้ในอตัรำ 3-5% ตำมประเภทบัตร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. บรษัิท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกดั (AWN) เป็นผูม้สีทิธแิละใหบ้รกิำรระบบอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้ำยและมสีำยแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ภำยในศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติ ิ ์

2. บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ีฯ ไมอ่นุญำตใหผู้แ้สดงสนิคำ้น ำสญัญำณอนิเทอรเ์น็ตจำกภำยนอกเขำ้มำใชภ้ำยในศนูยก์ำรประชมุฯ และไมอ่นุญำตใหเ้ปิดหรอืตดิตัง้อปุกรณ์กระจำยสญัญำณเพิม่เตมิ

อำทเิชน่ Mobile Hotspots, Access Point, Wireless Router เป็นตน้ เพือ่น ำมำกระจำยสญัญำณภำยในพืน้ทีจั่ดงำนและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบกบัสญัญำณของผูใ้หบ้รกิำรทีไ่ดรั้บสทิธิ

หำกตรวจพบบรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะระงับสญัญำณ ดว้ยทมีงำนฝ่ำยเทคนคิของบรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ีฯ และบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้หนำ้งำน 

3. หำกตอ้งกำรใชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตทีต่อ้งมกีำรเชือ่มตอ่อยู่ตลอดเวลำกำรใชง้ำนตอ้งเลอืกเป็นแบบเดนิสำย (Wiring) เทำ่นัน้ (ดรูำยละเอยีดแบบฟอรม์ Hi Speed Internet)

4. ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถก ำหนดชือ่ SSID โดยชือ่ไมค่วรมคีวำมยำวเกนิ 15 ตวัอกัษร สำมำรถใสโ่ลโก ้และ ตัง้คำ่โปรไฟลผ์ูใ้ชง้ำน เชน่ กำรจ ำกดัควำมเร็วหรอืเวลำในกำรใชง้ำน  ได ้

5. กำรสง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิำรตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มำยังฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ พรอ้มกบัหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ

6. ก ำหนดสง่แบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทกุใบจะตอ้งถกูสง่มำยัง ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ ภำยในวนัทีก่ ำหนดตำมดำ้นบนของแบบฟอรม์นี้

7. กำรสง่แบบฟอรม์ หลงัจำก วนัทีก่ ำหนดจะขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มในกำรใหบ้รกิำร โดยทำ่นอำจจะไมไ่ดรั้บกำรบรกิำร

8. กำรสั่งจองใด ๆ ทีไ่มไ่ดรั้บกำรช ำระเงนิจะถอืวำ่ไมส่มบรูณ์และจะมไิดรั้บกำรบรกิำร

9. กำรยกเลกิค ำขอบรกิำร จะตอ้งกระท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และตอ่ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั กอ่นวนังำน หากพน้ก าหนดไปแลว้ จะเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

หมายเหตุ 1.กำรขอรับคนืภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย มำพรอ้มกำรยืน่ใบรับบรกิำรนี ้ 

2.กำรด ำเนนิกำรใดๆ เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยู่ภำยใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบัเอกสำรฉบับนี ้ทัง้สองฝ่ำยตกลงทีจ่ะปฏบิัตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อำท ิพระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมำยล ำดบัรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมำยฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนำคต

กรุณำกรอกแบบฟอรม์นี้โดยละเอยีดและสง่มำยัง

บรษิทั เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

60 ศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดำภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
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ตดิตอ่ ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้

อเีมล : โทรศพัท ์:

โทรสำร : วนัที่ วนัที่

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

Event ID : 23031007

 อตัราคา่บรกิาร / 1 ผูใ้ชง้าน

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายความเร็วสงู (Wi-Fi)

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

รวมเป็นเงนิ

1                       

10/1 Mbps

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

วนัใชง้าน

3                       

รวมเป็นเงนิ

02-229-3038

คณุณชิกลุ พนัธุนติย ์

กรณุาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

50/5 Mbps

5                       

ความเร็ว

(download/upload)

(                                              )

เจา้หนา้ที ่QSNCC

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

ความเร็ว

(download/upload)

(                                              )

เป็นเงนิ

ผูข้อใชบ้รกิาร

Nichakul.pha@qsncc.com
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