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ข้ อมูลทัว่ ไปของงำน
1. ชื่ องำน
2. ลักษณะงำน

“เที่ยวทัว่ ไทย...ไปทัว่ โลก” ครั้งที่ 25 (Thai International Travel Fair 2019) TITF#25
งานส่ งเสริ มการขายด้านการท่องเที่ยวที่มีผปู ้ ระกอบการการท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่มีผเู ้ ข้าร่ วมงานมากมาย
3. วันและเวลำแสดงงำน วันที่ 22 – 25 สิ งหำคม 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น.
4. สถำนทีจ่ ัดงำน
อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี
5. ผู้จัดงำน
สมาคมไทยบริ การท่องเที่ยว
6. จำนวนผู้แสดงงำน ประมาณ 1,254 คูหา
7. ประเภทผู้แสดงงำน สานักงานส่ งเสริ มการการท่องเที่ยว/ แหล่งท่องเที่ยว สถานพักผ่อนหย่อนใจ
- องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวนานาชาติ
- สายการบินภายในประเทศ และต่างประเทศ
- บริ ษทั นาเที่ยว Domestic & Outbound / รถเช่า / เรื อสาราญ
- โรงแรมรี สอร์ท
- อุปกรณ์เดินทาง แค้มปิ้ ง-ดาน้ า / สื่ อเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว

- dtac
- บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
- Amadeus
- องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวนานาชาติ
- เวทีแสดงกิจกรรม โชว์การแสดงในประเทศไทยและการแสดงนานาชาติ
8. ผู้ประสำนงำนด้ ำนต่ ำง ๆ
ผู้จัดงำน
: สมำคมไทยบริกำรท่องเทีย่ ว
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ : คุณณพัชชนันก์ หลี่ (ป้อม)
โทรศัพท์
: 02 214 6175-6 ต่อ 109 , 088-0226841
โทรสาร
: 02 214 6179-80
อีเมล์
: titf@ttaa.or.th
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ฝ่ ำยสถำนที่
ฝ่ ายสถานที่
โทรศัพท์
อีเมล์

: บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จำกัด
: คุณสิ ราภรณ์ นกคุม้ (คุณทัด) / คุณมาศอุษา ภู่ระหงษ์ (คุณฝน)
: 088-6660778 / 081-4145554
: sirapornn@impact.co.th / masusap@impact.co.th

ผู้ก่อสร้ ำงคูหำ
ฝ่ ายบริ การ
ผูป้ ระสานงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

: บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
: คูหามาตรฐาน ให้เช่าอุปกรณ์ตกแต่งบูธและเฟอร์ นิเจอร์
: คุณเกวลี เพ็ญประยูร
: 0-2203-4163
: 0-2203-4117
: Kewalee.phe@nccimage.com

ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้ ำ: บริษัท เอ็กซ์ โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ฝ่ ายบริ การ
: ให้บริ การระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า (จองซื้ อไฟฟ้า)
ผูป้ ระสานงาน : คุณวีณา แซ่กิม / คุณประภาษ มณี ทูล
โทรศัพท์
: 0-2276-4800 , 0-2691-6093 ต่อ 111 / 124
โทรสาร
: 0-2276-4820 , 0-2691-7147
อีเมล์
: thaitravel@expotech.co.th
ผู้ติดตั้งระบบอินเตอร์ เนท : บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จำกัด
ฝ่ ายบริ การ
: คุณสิ ราภรณ์ นกคุม้ (คุณทัด) / คุณมาศอุษา ภู่ระหงษ์ (คุณฝน)
โทรศัพท์
: 088-6660778 / 081-4145554
อีเมล์
: sirapornn@impact.co.th / masusap@impact.co.th
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ผังรวม ชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2
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แผนทีต่ ้ังอำคำรชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2
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อำคำรชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2
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ตำรำงกำหนดวันและเวลำกำรทำงำนภำยในอำคำรแสดงสินค้ำ
(1) กำหนดวันและเวลำกำรเข้ ำตกแต่ งและก่ อสร้ ำงคูหำ (Set Up Days)
วัน
เวลำ
กิจกรรม
20 สิ งหาคม 2562
13.00 - 24.00 น.
ผูแ้ สดงงานที่จองพื้นที่เปล่าเข้าตกแต่งคูหา
21 สิ งหาคม 2562
10.00 - 24.00 น.
ผูแ้ สดงงานที่จองพื้นที่เปล่าเข้าตกแต่งคูหา
21 สิ งหาคม 2562
10.00 - 24.00 น.
ผูแ้ สดงงานที่จองคูหามาตรฐานเข้าตกแต่งคูหา
(2) กำหนดกำรวันแสดงงำน (Show Days)
วันที่
เวลำ
22 – 25 สิ งหาคม 2562 09.00 - 10.00 น.
22 – 25 สิ งหาคม 2562 10.00 - 21.00 น.
22 – 25 สิ งหาคม 2562 21.00 - 22.00 น.

เตรี ยมเปิ ดคูหา
เปิ ดแสดงงาน
เตรี ยมปิ ดคูหา / เติมสิ นค้า

(3) กำหนดกำรวันรื้อถอน (Tear Down Day)
วันที่
เวลำ
25 สิ งหาคม 2562
21.00 - 24.00 น.

กิจกรรม
รื้ อถอนและขนย้ายสิ นค้าออกจากอาคาร

กิจกรรม

หมำยเหตุ
1. ผูเ้ ข้าแสดงงานทุ กท่านต้องก่อสร้ างคู หาให้เสร็ จภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 สิ งหาคม 2562
ทั้ง นี้ จะไม่ เปิ ดให้ เข้า ก่ อ สร้ า ง / ตกแต่ ง หลัง จากเวลาดัง กล่ า วโดยเด็ ด ขาด เพราะต้อ งท าความ
สะอาดอาคาร
2. ห้ามรื้ อถอนก่อนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 25 สิ งหาคม 2562 ซึ่งเป็ นวันสุ ดท้ายของการจัดงาน
3. ผูเ้ ข้าแสดงงานต้องเก็บสิ นค้าและอุปกรณ์ ตกแต่งคูหาทันทีหลังจากปิ ดงานแสดงสิ นค้าวันสุ ดท้าย
(ภายใน 24.00 น. ของวันที่ 25 สิ งหาคม 2562)
กรณี ผู้เข้ ำแสดงงำนไม่ นำสิ นค้ ำหรื ออุปกรณ์ ตกแต่ งคูหำออกตำมเวลำที่กำหนด หำกเกิดควำมเสี ยหำยหรื อ
สู ญ หำย ไม่ ว่ ำ กรณี ใด ๆ ผู้ เข้ ำ แสดงงำนต้ อ งเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบใช้ จ่ ำยที่ เกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง ค่ ำใช่ จ่ ำ ยในกำร
รื้อถอนล่ำช้ ำ ซึ่งผู้จัดงำนจะไม่ รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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กฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิภายในอาคารแสดงสิ นค้า
1. บัตรเข้ ำ - ออกอำคำรแสดงสิ นค้ ำ
1.1 EXHIBITOR BADGE (บัตรผู้แสดงงำน)
ผู ้แ สดงงานสามารถลงทะเบี ย นรั บ บั ต รผู ้แ สดงงานได้ คู ห าละ 4 ใบ บริ เวณ
จุดลงทะเบียน ณ บูธกองอานวยการสมาคมฯ โดยรับบัตรในวันที่ 21 สิ งหาคม 2562
เวลา 15.00 น.
1.1.1 ผูแ้ สดงงานจะต้องติ ดบัตรผูแ้ สดงงานตลอดเวลาที่ อยู่ในบริ เวณงาน เพื่ อประโยชน์
ในด้านการรักษาความปลอดภัย
1.1.2 สาหรั บ ผูแ้ สดงงานที่ มิได้ติดบัตรหรื อไม่มี บตั รจะไม่ได้รับ อนุ ญาตให้ผ่านเข้า-ออก
ในบริ เวณงาน
1.1.3 บัต รผู ้แ สดงงานใช้ ไ ด้ ต้ ัง แต่ ว นั เตรี ย มงานจนถึ ง วัน สุ ด ท้ า ยของงานในทุ ก พื้ น ที่
ของการจัดงาน
1.2 CONTRACTOR BADGE (บัตรผู้รับเหมำก่ อสร้ ำง)
1.2.1 ผูร้ ั บ เหมาก่ อสร้ า งต้องใช้บ ัต รประจาตัวประชาชนแลกบัต รผู ร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ างได้
ณ บูธกองอานวยการสมาคมฯ
1.2.2 ผูร้ ับเหมาก่อสร้างจะต้องติดบัตรตลอดเวลาที่อยูใ่ นบริ เวณงาน เพื่อประโยชน์ดา้ นการ
รักษาความปลอดภัย ผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่มิได้ติดบัตรหรื อไม่มีบตั รจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ผา่ นเข้าออกในบริ เวณงาน
1.2.3 บัตรผูร้ ับเหมาก่อสร้างสามารถใช้ได้ในวันก่อสร้างและรื้ อถอนเท่านั้น ไม่สามารถผ่าน
เข้า-ออก ได้ในวันแสดงงานยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั งาน
1.2.4 กรณี ผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง ท าบัต รสู ญ หาย ท่ า นจะไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตออกจากพื้ น ที่
พร้อมทั้งเสี ยค่าธรรมเนียมในการปรับเป็ นจานวนเงิน 100 บาทต่อใบ
2. กำรก่ อสร้ ำงและตกแต่ งคูหำมำตรฐำน
การก่อสร้างตกแต่งคูหา ผูแ้ สดงงานสามารถเลือกใช้คูหามาตรฐาน หรื อจะดาเนิ นการก่อสร้างคูหา
แสดงสิ น ค้าโดยใช้ผูร้ ั บ เหมาก่ อสร้ างที่ จดั หามาเองก็ ได้ ทั้งนี้ ผูแ้ สดงงานจะต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ย บ
ในการก่อสร้างตกแต่งคูหาดังนี้
ผูจ้ ดั งานได้แต่งตั้งให้ บริษัท เอ็น.ซี .ซี . อิมเมจ จำกัด เป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็ น
ทางการสาหรับผูร้ ่ วมแสดงที่เช่าพื้นที่แบบคูหามาตรฐาน และทางผูจ้ ดั งานขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบข้อบังคับของการใช้คูหาสาเร็ จรู ป ดังนี้
2.1. ไม่อนุญาตให้มีการต่อเติมหรื อก่อสร้างคูหาให้มีความสู งเกินกว่าความสู งของเพดานในอาคาร
ชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 มีความสู งจากพื้นไม่เกิน 5 เมตร และมิให้ส่วนหนึ่งส่ วนใดของโครงสร้าง
หรื อส่ วนตกแต่งต่าง ๆ รวมทั้งไฟตกแต่งยืน่ ออกนอกบริ เวณพื้นที่ที่ทาสัญญา
10

2.2. ไม่อนุ ญาตให้มีการทาสี ทบั ลงบนผนังของคู หามาตรฐาน หากท่านต้องการติดสติ๊กเกอร์ หรื อ
วัส ดุ อื่นใดบนผนังกรุ ณ าติ ดต่ อเจ้าหน้าที่ ข องบริ ษ ัท ผูร้ ั บ เหมาก่ อสร้ างโครงสร้ างมาตรฐาน
สาเร็ จรู ปอย่างเป็ นทางการของงาน (บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . อิมเมจ จากัด) เพื่อการดาเนินการ
2.3. ไม่อนุ ญาตให้มีการตอก ขึ ง แขวน หรื อ ตรึ งส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของโครงสร้ างมาตรฐานหรื อ
สิ่ งก่อสร้าง กับโครงสร้างส่ วนใดส่ วนหนึ่งของอาคารแสดงสิ นค้า
2.4. ไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารขึ ง หรื อ แขวนสิ่ ง ใด ๆ จากเพดานหรื อ พื้ น หรื อ แม้แต่ ส่ วนหนึ่ งส่ ว นใด
ของอาคารแสดงสิ นค้า
2.5. การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หรื อ ปลัก๊ ไฟภายในโครงสร้างมาตรฐานสาเร็ จรู ปทั้งหมด จะต้องสั่ง
จากผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการเท่านั้น
2.6. จะต้องแจ้งการขอใช้บริ การกระแสไฟในคูหา โดยสั่งกระแสไฟได้ที่ บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี .อิมเมจ
จากัด ซึ่ งเป็ นผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการ
2.7. กฎข้อบังคับสาหรับผูแ้ สดงสิ นค้า ห้าม! กระทาการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผนังคูหา
2.7.1 ห้ามต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรื อโยกย้ายโครงสร้างของคูหามาตรฐาน โดยเด็ดขาด หากมีความ
จ าเป็ นต้อ งเปลี่ ย นรู ป แบบของคู ห า กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก ารของบริ ษ ัท
เพื่อดาเนินการ
2.7.2 ห้ามฉีดสเปรย์กาว, ติดกาว, หรื อ ซิ ลิโคนบนแผ่นผนัง
2.7.3 ห้ามทาสี , พ่นสี , ขีดหรื อเขียนลงบนผนัง
2.7.4 ห้ามเจาะ, ตอกตะปู, ยิง MAX, ขีดข่วน หรื อทาให้เกิดความเสี ยหายกับแผ่นผนัง หรื อส่ วนใด
ส่ วนหนึ่งของโครงสร้างคูหาเป็ นอันขาด หากต้องการติด หรื อยึดสิ่ งใดกับตัวผนัง กรุ ณา
ปรึ กษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการก่อน
2.8. ป้ายชื่อบริ ษทั เป็ นป้ายชื่อขนาด สู ง 30 ซม.และหน้ากว้าง 3 ม. (ตัวอักษรบนป้ายชื่อสู ง 10 ซม.)
อยู่ดา้ นหน้าของคู หา โดยยึดติดกับขอบอะลู มิเนี ยม โดยจะระบุชื่อบริ ษทั และหมายเลขของ
คูหาแสดงสิ นค้า
2.9. ไฟฟ้ า และเฟอร์ นิ เจอร์ มี ป ลั๊ ก ไฟ 3 พิ น ขนาด 5 แอมป์ (ห้ า มใช้ ก ั บ ดวงไฟแสงสว่ า ง)
หลอดฟลูออเรส-เซนส์ 2 หลอด, เก้าอี้เหล็กดา 2 ตัว, โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว และถังขยะ 1 ใบ
ในกรณี ผแู ้ สดงงาน คูหามาตรฐาน ไม่ตอ้ งการผนัง, โครงสร้างป้ ายชื่อ, ไฟฟ้า และเฟอร์ นิเจอร์
(โต๊ะ, เก้าอี้, ถังขยะ) ภายในคูหามาตรฐานกรุ ณาแจ้ง ลงในแบบฟอร์ม 1 มายังผูจ้ ดั งานหรื อ
2.10. บริ ษ ัท เอ็น .ซี .ซี .อิ ม เมจ จากัด เพื่ อ ดาเนิ น ตามความต้องการของท่ าน (ในกรณี ที่ ไม่ ไ ด้แจ้ง
ล่วงหน้า หรื อแจ้งวันก่อสร้าง ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก)
หมำยเหตุ หำกผู้แสดงงำนท่ ำนใด มิได้ ปฏิบัติตำมหรื อฝ่ ำฝื นข้ อปฏิบัติดังกล่ ำว บริ ษัท เอ็น.ซี .ซี .อิมเมจ
จำกัด ซึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรก่ อสร้ ำงคูหำมำตรฐำน มีควำมจำเป็ นจะต้ องคิดค่ ำเสี ยหำยแก่ ผ้ ูแสดงสิ นค้ ำ
เป็ นมูลค่ ำผนังคูหำแผ่ นละ 3,000 บำท
3. กำรก่อสร้ ำงและตกแต่ งพืน้ ที่เปล่ำ
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ผู ร้ ่ ว มแสดงงานที่ จ องเป็ นพื้ น ที่ เปล่ า (ไม่ ร วมพรมและกระแสไฟฟ้ า ) ไม่ ว่า จะจ้า งผู ้รั บ เหมา
ในการตกแต่งคูหาหรื อไม่ จะต้ องส่ งแบบแปลนกำรก่ อสร้ ำง ภำยในวันที่ 2 สิ งหำคม 2562 โดยผูแ้ สดงงาน
สามารถสร้างคูหาได้ดงั นี้
3.1 ผูจ้ ดั งานจะทาเครื่ องหมายแสดงขอบเขตพื้นที่ ก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพื้นที่ที่จองไว้
3.2 เนื่ องจากคู หาของท่านเป็ นพื้นที่ เปล่ าจึงไม่มีกระแสไฟรวมถึ งไฟแสงสว่างหากท่านต้องการ
ติ ดตั้งระบบไฟฟ้ าภายในคู หาของท่ าน สาหรั บ ไฟฟ้ าในวันก่ อสร้ าง-รื้ อถอน ใช้ แบบฟอร์ ม
หน้ า 25 ส่ วนกระแสไฟฟ้ าและอุ ปกรณ์ ในวันแสดงงานกรุ ณากรอก แบบฟอร์ ม หน้ า 26-27
เพื่อเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า กับบริ ษทั เอ็กซ์โปซิ ชนั่ จากัด
3.3 ในการจัดแสดงสิ นค้าต้องติดป้ ายแสดงชื่อบริ ษทั และหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน
3.4 ในกรณี ที่เป็ นพื้นที่ เปล่ าติดกันกับคู หาอื่ น ผูแ้ สดงงานจะต้องทาผนังขึ้ นกั้นคู หาของท่านเอง
ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์จากผนังของคูหามาตรฐานของผูแ้ สดงงานท่านอื่นเด็ดขาด และหากผนัง
ของผูแ้ สดงงานสู งกว่าผนังอีกด้านของคู หาข้างเคียงท่านจะต้องปิ ดด้านหลังส่ วนที่สูงกว่าให้
เรี ยบร้อย
3.5 กรณี ใช้เทปกาว 2 หน้า อาคารเป็ นพื้ น พรมควรมี การป้ องกัน และเลื อกใช้เทปที่ ไ ม่ ท าความ
เสี ยหายต่อพรมอาคาร ผูแ้ สดงงานต้องประสานงานกับผูร้ ับเหมาตกแต่ง ถึ งข้อปฏิ บตั ิในคู่มือ
หากเกิดความเสี ยหายใด ๆ ต่ออาคาร ผูแ้ สดงงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
4. ข้ อห้ ำมในกำรเข้ ำก่อสร้ ำงพืน้ ทีเ่ ปล่ำ
กฎและระเบียบข้อบังคับ จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกราบรื่ นใน
การทางานของทุกท่าน ผูจ้ ดั งานขอความร่ วมมือผูแ้ สดงงานและผูก้ ่อสร้างคูหาทุกท่านในการปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัด
4.1 ห้าม...ต่อเติม ติดตั้ง ปรับแต่ง ตอกตะปู เจาะ ติด ผนังคูหา หรื อสิ่ งก่อสร้างใด ๆ
4.2 ห้าม...พ่นสี ใด ๆ ลงบนผนังหรื อสิ่ งก่อสร้างใด ๆ
4.3 ห้าม...นาแผ่นป้ ายโฆษณา หรื อวางอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ ออกนอกเขตพื้นที่คูหาของตน
4.4 ห้าม...พ่นสี ในพื้นที่แสดงสิ นค้า
4.5 ห้าม...แขวนอุปกรณ์ทุกชนิดที่ ท่อจ่าย ท่อร้อย สายไฟ ท่อดับเพลิง
4.6 ห้าม...เปิ ด-ปิ ด หรื อต่อสายไฟฟ้าเข้ากับตูส้ วิทซ์ไฟฟ้า
4.7 ห้า ม...วางสิ่ งของวัส ดุ ก่ อสร้ าง หรื อ วัส ดุ เหลื อใช้ กี ดขวางแนวทางเดิ น โดยจะต้องท าการ
จัดเก็บให้เรี ยบร้อยและนาออกไปนอกบริ เวณพื้นที่
4.8 ห้าม...ใช้เลื่อยไฟฟ้า เครื่ องเชื่อมหรื ออุปกรณ์ใด ๆ ที่จะทาให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร
4.9 ห้าม...ผูแ้ สดงงานที่จองพื้นที่เป็ นพื้นที่เปล่าใช้ผนังของคูหาข้างเคียงโดยเด็ดขาด
4.10 ห้าม...ลากหรื อเข็นวัสดุอุปกรณ์ใดๆ กับพื้นที่โดยตรงจะต้องมีวสั ดุที่เหมาะสมอื่นๆ รองรับ
4.11 ห้าม...นาก๊าซและสัตว์ทุกชนิดเข้าในบริ เวณงาน
4.12 ห้าม...สู บบุหรี่ ในบริ เวณพื้นที่ ยกเว้นบริ เวณที่กาหนดไว้เท่านั้น
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4.13 ห้ า ม...ขนสิ นค้ า เข้ า -ออกในระหว่ า งแสดงงาน จะอนุ ญาตให้ ข นย้า ยสิ นค้ า ในเวลา
ที่กาหนดเท่านั้น
หมำยเหตุ ทุ ก คู ห าที่ มี ก ารออกแบบก่ อ สร้ า งพิ เศษ จะต้อ งเตรี ย มผ้าใบ เพื่ อ ปู ร องพื้ น ทั่ว บริ เวณของ
การก่อสร้างหากมีความเสี ยหายเกิดขึ้นกับโครงสร้างคูหาแสดงและ/หรื อสถานที่จดั แสดงหรื อ
พื้นของอาคารแสดงผูแ้ สดงงานจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
5. กำรสั่ งจองรำยกำรอุปกรณ์ ไฟฟ้ ำสำหรับคูหำมำตรฐำน
5.1 คูหามาตรฐานขนาด 3x2 ม. แต่ละคูหาจะประกอบด้วย
5.1.1 ชุดฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์ จานวน 2 ดวง
5.1.2 ชุ ดปลัก๊ ไฟขนาด 5 แอมป์ จานวน 1 จุด (ห้ามใช้กบั ดวงไฟแสงสว่าง) ซึ่ งรายการดังกล่าว
ผู ้จ ัด งานได้ จ ัด เตรี ยมไว้ใ ห้ เรี ยบร้ อ ยแล้ ว นอกเหนื อจากนี้ ผู ้แ สดงงานจะต้ อ งสั่ ง
ในแบบฟอร์มจองรายการไฟฟ้า ของ บริ ษทั เอ็กซ์โปซิ ชนั่ เทคโนโลยี จากัด
กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับบริการด้ านไฟฟ้ า ของบริษัท เอ็กซ์ โปซิช่ ัน จากัด
ผู้จัดงานได้ มอบหมายอย่างเป็ นทางการให้ บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จากัด เป็ นผู้รับผิดชอบการบริ การ
ดังต่อไปนี ้
1. การให้ บริการไฟฟ้ าทั่วไป
1.1 ประกอบด้ วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าสาหรับให้ แสงสว่างและวงจรไฟฟ้าสาหรับสินค้ าจัด
แสดง
1.2 ไฟฟ้าที่จดั ให้ ตามมาตรฐานเป็ นแบบกระแสสลับ 220V, 50Hz 1 เฟส และ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอตั ตรา
คลาดเคลื่อน± ร้ อยละ 10 ดังนัน้ หากอุป กรณ์ ที่นามาแสดงมีค วามเสี่ยงต่อการขึน้ ลงของแรงดันควรใช้
อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้ คงที่ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ตา่ งๆ ของท่าน
1.3 หากต้ องการใช้ ไฟฟ้าแบบอื่ น ๆ เช่ น แบบกระแสสลับ เฟสเดีย ว 110v,50Hz หรื อ กระแสสลับ สามเฟส
220v,50Hz สามารถขอให้ บริ การเป็ นพิเศษ ได้ โดยติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี
จากัด โดยตรง
1.4 มอเตอร์ ไฟฟ้าทังหมดต้
้
องมีระบบป้องกันอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกิน จึงควรมี
ระบบสตาร์ ทดังนี ้
1.4.1 ระบบสตาร์ ทโดยตรง: มอเตอร์ ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้ า
1.4.2 ระบบสตาร์ ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้ า
1.4.3 ระบบสตาร์ ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ ขนาด 25 แรงม้ าขึ ้นไป
ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่ อสร้ างที่มีความประสงค์ ใช้ กระแสไฟฟ้ า กรุ ณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้ าให้
เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผื่อค่ าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่ างน้ อย 20% ทัง้ นี ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ใช้ กระแสไฟฟ้ าเต็มพิกัด
การเดินสายภายในระบบ ต้ องใช้ สายไฟให้ เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้ ากาหนดและต้ องเดิน
ระบบสายกราวด์ ทุกจุด
การเดินสายไฟฟ้ าใต้ พนื ้ ไม้ ท่ ยี กขึน้ จากพืน้ อาคารปกติ จะต้ องใช้ สายไฟฟ้ าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชัน้ เท่ านัน้
2. การให้ บริการไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
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2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานขนาด 3.00 x 3.00 เมตร ประกอบด้ วยโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนท์ T5 28W.
(แสงสีขาว) 2 ดวง พร้ อมเต้ าเสียบไฟ ขนาด 5 Amp 1 จุด (ห้ ามใช้ กับโคมไฟแสงสว่าง) ทัง้ 2 รายการ
ดังกล่าวรวมค่าใช้ กระแสไฟฟ้าแล้ ว
2.2 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าสามารถแจ้ งความประสงค์ขอรับบริ การได้ โดยใช้ แบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ การด้ านไฟฟ้า
ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ส่วน
Section A: สาหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้าสาหรับก่อสร้ างและรื อ้ ถอน
Section B: สาหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการเบรกเกอร์ ตัดไฟสาหรับสินค้ าจัดแสดง (ไม่ใช้ สาหรับการให้ แสง
สว่าง)
Section C,D: สาหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการอุปกรณ์และเบรกเกอร์ ตดั หลอดไฟให้ แสงสว่าง
Section E: สาหรับผู้ออกงานแสดงที่นาอุปกรณ์ แสงสว่างของตัวเองมาใช้ ทังในกรณี
้
ที่จะทาการติดตังเอง
้ และ
ต่อสายไฟโดยบริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด
2.3 การขอให้ บริ การไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ การต้ องระบุตาแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและ
ระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนที่กาหนดไว้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ ม
2.4 ผู้ออกแสดงสินค้ าที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ อปุ กรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้ องสัง่ จองขอใช้ ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายตาม
แบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ การ Section C หรื อ D
2.5 ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าจุดต่อไฟฟ้าที่บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด เห็นว่าอาจ
ก่อให้ เกิดอันตรายหรื อสร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ ชู มงานหรื อผู้ออกงานแสดงสินค้ าอื่น ๆ
2.6 ทุก ๆ วันหลังจากปิ ดงานไปแล้ ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสาหรับสินค้ าจัดแสดง
และในวันสุดท้ ายของงาน จะต้ องตัดหลังจากปิ ดงานไปแล้ ว 60 นาที เว้ นไว้ แต่เฉพาะจุดที่สงั่ บริ การ 24
ชัว่ โมงเท่านัน้
2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด, การใช้ อปุ กรณ์ตอ่ ไฟเต้ าเสียบหลายทาง, หรื อการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดย
มิได้ รับอนุญาต อาจเป็ นสาเหตุให้ ถกู ตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. การให้ บริการไฟฟ้ าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)
3.1 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าที่สงั่ จอง “พื ้นที่” เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาแสดงสินค้ าที่ออกแบบเป็ นพิเศษ
จะต้ องส่งแบบฟอร์ มขอใช้ บริ การไฟฟ้าเพื่อคูหาแสดงสินค้ าที่ออกแบบเป็ นพิเศษนัน้
3.2 ผู้จดั งานได้ จดั ให้ มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้ าโดยทัว่ ไป แต่การติดตังระบบไฟฟ้
้
าทังภายในคู
้
หาและเพื่อ
การสาธิตต่าง ๆ สามารถดาเนินการได้ โดยผู้รับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้จดั งานแล้ วเท่านัน้
โดยผู้ออกงานแสดงสินค้ าเพียงส่งแบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ การไฟฟ้าตามความต้ องการใช้ งานของท่านมายัง
บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด พร้ อมชาระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพื่อความปลอดภัยจึง
ไม่อนุญาตให้ ผ้ แู สดงสินค้ าต่อไฟสาหรับสินค้ าจัดแสดงหรื ออุปกรณ์ให้ แสงสว่างเข้ ากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก
ของตัวอาคารโดยเด็ดขาด ทังนี
้ ้ ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า กรณีที่มีการต่อไฟฟ้าอย่าง
ไม่เหมาะสม
3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสินค้ าต้ องยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า
และรายละเอียดอื่นๆ มายังผู้จัดงานก่อนวันหมดเขตตามที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิตามรายการดังนี ้
3.3.1 ชื่อบริ ษัทผู้รับเหมา
3.3.2 ชื่อและบัตรประจาตัวของบุคคลากรที่เข้ าดาเนินการ
3.3.3 จานวนวัตต์หรื ออัตรากาลังไฟ
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3.3.4 แบบการต่อวงจรหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้า
3.3.5 แบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ การไฟฟ้า
3.4 ช่างไฟฟ้าที่ได้ รับอนุญาตแล้ ว สามารถแลกบัตรประจาตัวเพื่อรับบัตรผ่านเข้ าทางานได้ ที่สานักงานบริ หารงาน
แสดงสินค้ าของผู้จดั งานที่แสดงสินค้ าในบริ เวณนัน้ ๆ
ในคูหาพิเศษหรื อพื ้นที่เปล่า ทางผู้ออกงานแสดงสินค้ าจะต้ องสัง่ จองไฟฟ้าทัง้ 2 ระบบคือ
1.ไฟฟ้าสาหรับสินค้ าจัดแสดง
2.ไฟฟ้าสาหรับดวงไฟแสงสว่าง
3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ดาเนินการ โดยผู้รับเหมาของท่านที่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้จดั งาน จะต้ องได้ รับการตรวจสอบ
จากบริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด ก่อนที่จะต่อเข้ ากับแหล่งจ่ายไฟ
3.6 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าที่สงั่ จองบริ การด้ านไฟฟ้ากับบริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด จะมีสิทธิ์ ได้ รับ
บริ การตามลาดับก่อนหลัง
3.7 การต่อ วงจรไฟฟ้า , การปรั บ แต่งใด ๆ , การใช้ อุป กรณ์ ต่อไฟฟ้า เต้ าเสียบหลายทาง , หรื อการเชื่ อ มต่อ
วงจรไฟฟ้าโดยมิได้ รับอนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ ถกู ตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3.8 ไม่อนุญาตให้ ใช้ ไฟกระพริ บ ยกเว้ นแต่เป็ นส่วนประกอบของวงจรรวม
3.9 ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด เห็นว่า
อาจจะก่อให้ เกิดอันตรายหรื อสร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ เู ข้ าชมงานหรื อผู้ออกงานแสดงสินค้ าอื่น ๆ
3.10 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้ องเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้ น
4. การเดินสายไฟฟ้าภายในระบบ ต้ องใช้ ขนาดสายไฟให้ เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้ องเดินระบบกราวด์ ทุก
จุด หากตรวจสอบพบการใช้ สายไฟฟ้าไม่ได้ ขนาดตามมาตรฐาน หรื อการติดตังที
้ ่บริ ษัทฯ เห็นว่าไม่ปลอดภัย
ตามมาตรฐานที่กาหนด ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะได้ รับการ
แก้ ไขให้ ได้ ตามาตรฐานจึงจะปล่อยกระแสไฟให้ อีกครัง้

ขนาดสายไฟที่ได้ มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์ มีดงั นี ้
ขนาดเบรกเกอร์
15 Amp./220V.1P 50Hz.
15 Amp./380V.3P 50Hz.
30 Amp./220V.1P 50Hz.
30 Amp./380V.3P 50Hz.
60 Amp./380V.3P 50Hz.
100 Amp./380V.3P 50Hz.
150 Amp./380V.3P 50Hz.
200 Amp./380V.3P 50Hz.

ขนาดสายไฟที่ใช้ ตามมาตรฐาน
2 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground
4 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground
2 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground
4 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground
4 x 16 Sq.mm.,6 Sq.mm/Ground
4 x 35 Sq.mm.,10 Sq.mm/Ground
4 x70 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground
4 x 95 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground
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5. กรณีจองเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนุญาตให้ ใช้ กบั 1 วงจรย่อยเท่านัน้ หากผู้แสดงงานต้ องการใช้ มากกว่า
1 วงจรย่อย ต้ องทาการติดตังตู
้ ้ โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพือ่ ใช้ กบั วงจรย่อย หากตรวจสอบพบว่าไม่มี
การติดตังตู
้ ้ โหลด
ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกระแสไฟฟ้า จนกว่าจะมีการติดตังเรี
้ ยบร้ อย จึงจะปล่อยกระแสไฟให้
ตามปกติ และการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ ากับเบรกเกอร์ ของบริ ษัทฯ ให้ ทาการเชื่อมต่อด้ วยหางปลา (Ring
Terminals) เท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ ตอ่ สายเปลือยเข้ ากับเบรกเกอร์ โดยตรง
การฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ ท่ ีกาหนดเหล่ านี ม้ ีผลให้ ตัวแทนที่ได้ รับอานาจหน้ าที่ สามารถตัดการจ่ าย
ไฟฟ้ าได้ ทันทีและบริ ษัทฯ จะดาเนิ นการปรั บเป็ นจานวนเงิน 20 เท่ า ของราคาค่ าอุ ปกรณ์ นัน้
ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้ า

ตัวอย่างตูโ้ หลดเซ็นเตอร์ สาหรับเบรกเกอร์ 3 เฟส

ตัวอย่างหางปลา (Ring Terminal)

ตัวอย่างสายฉนวนหุม้ 2 ชั้น (VCT)

6. กำรติดตั้งไฟในบริเวณ
6.1 ผูจ้ ัด งานจะจัด ให้ มี แ สงสว่า งภายในอาคารแสดง ส าหรั บ แสงสว่างภายในคู ห าแสดงหรื อ
กระแสไฟฟ้ าสาหรับการเดิ นเครื่ องสาธิ ตให้ผูแ้ สดงงานติ ดต่อกับผูร้ ั บเหมาติ ดตั้งไฟฟ้ าอย่าง
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6.2
6.3

6.4

6.5

6.6
6.7
6.8
6.9

เป็ นทางการของงานเพื่อสั่งการติดตั้งกระแสไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างเพิ่มเติ มภายในคู หา โดยให้
ผูแ้ สดงงานกรอกแบบฟอร์ ม ส าหรั บ ความต้อ งการของตน ในคู่ มื อ ผู ้แสดงงานแล้ว ส่ ง ให้
ผู ร้ ั บ เหมาติ ด ตั้ง ไฟฟ้ า อย่า งเป็ นทางการภายในเวลา ที่ ก าหนดไว้ใ นแบบฟอร์ ม เพื่ อ ความ
ปลอดภัย ตลอดเวลางานแสดงโดยห้ ามมิ ใ ห้ ผูแ้ สดงงานดาเนิ น การต่ อ หรื อเชื่ อมกระแสไฟ
จากตูก้ ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจ้ ดั งานสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรื อ
ถอดสายไฟที่ทาการต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง
การติดตั้งไฟฟ้ าที่งานแสดงสิ นค้าทั้งหมด จะสามารถทาได้โดยผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ น
ทางการเพียงรายเดียว หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เข้าทางานได้เท่านั้น
ผูแ้ สดงงานที่มีผูร้ ับเหมาทาการติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้ าภายในคู หาของท่านเอง จะต้องส่ งรายชื่ อ
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเข้ามาทางานก่อนวันทาการจึงจะสามารถเข้าไปทางานได้ ผูร้ ับเหมาที่ท่าน
แต่ ง ตั้งให้ ท าการติ ด ตั้งไฟฟ้ าในคู ห าของท่ านเอง จะต้อ งส่ งรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ง
(แผนผังไฟฟ้า) ให้กบั ผูจ้ ดั งานทราบล่วงหน้าภายในกาหนดเวลาในแบบฟอร์ ม
การสั่ งจอง ซึ่ งจะต้องส่ งรายละเอี ยดด้านล่ างนี้ มิ ฉ ะนั้นจะไม่ได้รับ อนุ ญาตให้เข้าไปท างาน
ในอาคาร
6.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจานวนหรื อวัตต์ที่ใช้
6.4.2 จานวนจุดทั้งหมดที่จะทาการติดตั้งกระแสไฟฟ้า
6.4.3 แบบแปลนในการติดตั้ง
6.4.4 ชื่อของบริ ษทั ที่จะเข้ามาทาการติดตั้ง
6.4.5 ชื่ อ และหมายเลขบัต รประจ าตัว หรื อ เลขที่ ห นั ง สื อเดิ น ทางของช่ า งที่ จ ะเข้า ไป
ทาการติดตั้ง
6.4.6 กรอกแบบฟอร์ มรายการสั่งจองให้สมบูรณ์
ผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าที่จะเข้าทาการติดตั้งสามารถที่จะรับบัตรผ่านเพื่อเข้าทางานในอาคารได้
จากเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายปฏิ บ ัติก ารของผู ้จดั งาน ณ ส านัก งานผูจ้ ดั งานในบริ เวณอาคารแสดงนั้น
โดยเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้าไปปฏิบตั ิงานให้คูหา
ของท่านได้
ผู ้รั บ เหมาของท่ า นจะต้อ งจัด เตรี ย มจุ ด ต่ อ ภายในที่ ไ ด้ม าตรฐานไว้ส าหรั บ ให้ เจ้า หน้ า ที่
ของผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตั้งควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ
ปลัก๊ ไฟทุ กจุ ดจะต้องมี การสั่ งจากแบบฟอร์ ม การสั่ งจองเท่ านั้นมิ ฉ ะนั้นจะไม่ได้รับ อนุ ญาต
ให้มีการติดตั้ง
ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการจะดาเนิ นการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั ผูแ้ สดงงานที่สั่งจองโดยตรง
กับผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการเป็ นลาดับแรก
การต่อไฟฟ้ าหรื อการต่อพ่วงที่ ผิดระเบี ยบของความปลอดภัยรวมทั้งการต่อปลัก๊ พ่วง โดยใช้
ปลัก๊ สามทางซึ่ งเป็ นเหตุ ให้เกิ ดอันตรายได้ท างผูจ้ ดั อนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่ รับ ผิดขอบตัดออก
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
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6.10 ผูจ้ ดั ไม่อนุ ญาตให้ติดตั้งไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคู หานอกจากไฟนั้นได้ติดมาพร้ อมกับอุ ปกรณ์
ที่ น าเข้ามาแสดงเท่ านั้นรวมถึ งการติ ดตั้งไฟกระพริ บ จะต้องแจ้งขนาด และจังหวะในการ
กระพริ บและต้องได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั งานก่อนจึงจะติดตั้งได้
6.11 ผูแ้ สดงงานที่ สั่งจองพื้ นที่ เปล่ าเพื่อตกแต่งเป็ นคู หาพิเศษ จะต้องส่ งรายการสั่ งจองพร้ อมทั้ง
แบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาหนดไว้
6.12 ในการสั่งจองอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าเพิ่ มเติ ม กรุ ณาอ่านรายละเอี ยดให้ชัดเจนแล้วกรอกรายละเอี ยด
ลงในแบบฟอร์ มการสั่งจองพร้อมทั้งระบุตาแหน่งที่จะติดตั้งไฟฟ้าด้วย
6.13 สาหรับการสั่งจองที่ผแู ้ สดงงานหรื อผูร้ ับเหมาได้สั่งจองหลังกาหนดเวลาจะต้องถือปฏิบตั ิดว้ ย
6.13.1 จะต้องแจ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจานวนไฟที่จะติดตั้งเท่าที่จะสรุ ปได้ก่อน
6.13.2 ท่ า นจะเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม 10% หากส่ ง ใบสั่ ง จองหลัง ก าหนดและ 30% ในกรณี
สั่งในพื้นที่แสดงงาน
6.13.3 ในการยกเลิ กรายการสั่งจองไฟฟ้ า ผูแ้ สดงงานจะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย 50% ของราคาใน
ใบสั่งจอง
6.14 ผูร้ ับเหมาหรื อผูแ้ สดงงานที่ได้รับอนุ ญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของท่านเองได้น้ นั จะต้อง
สั่งจองกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์ มการสั่งจอง ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
6.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสู งสุ ดที่ใช้ในงาน
6.14.2 สาหรับผูแ้ สดงงานที่มีความประสงค์สั่งจองตามจานวนติดตั้งแต่ละดวงของหลอดไฟ
ซึ่ งขนาดไม่เกิ น 100 วัตต์ ไม่อนุ ญาตให้ผูร้ ับเหมาหรื อผูแ้ สดงสิ นค้าทาการสั่งจองใน
รายการที่ 2 เพื่อมาต่อใช้กบั แสงสว่างในคูหาของท่าน
6.15 ผูแ้ สดงงานหรื อผูร้ ับเหมารายใดได้กระทาการต่อสายไฟหรื อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าใด ๆ ที่จะมี
อัตราเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุหรื อมีแนวโน้มว่าอาจเกิ ดอุบตั ิเหตุต่อผูเ้ ข้าชมงานหรื อผูร้ ่ วมแสดงงาน
ด้วยกันได้รับอันตรายในนามผูจ้ ดั งานจะขอระงับการจ่ายไฟฟ้ าชัว่ คราวจนกว่าจะดาเนิ นการ
แก้ไขให้แล้วเสร็ จ
6.16 ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการไม่อนุ ญาตให้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อดาเนินการใด ๆ ต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิดของผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการโดยเด็ดขาด
หมำยเหตุ ชุ ดปลั๊กไฟจะไม่ อนุ ญ าตให้ผูร้ ่ วมแสดงงานนาระบบไฟแสงสว่างมาเสี ย บปลั๊กไฟเด็ดขาด
ถ้าผูแ้ สดงงานนาระบบแสงสว่างมาเสี ยบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้าทันที
7. ระบบไฟฟ้ ำโดยรวม
ผูจ้ ดั งานจะเปิ ดไฟแสงสว่างภายในอาคารเฉพาะช่วงวันแสดงงานเท่านั้น กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ในอาคาร
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 คือ 220โวลต์ และจะจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคูหา ก่อนและหลังเวลาแสดงงานประมาณ
1 ชัว่ โมง บริ ษทั เอ็กซ์โปซิ ชนั่ เทคโนโลยี จากัด จะเป็ นผูค้ วบคุมดูแลระบบไฟฟ้าตลอดงาน กรณี ที่ผแู ้ สดง
งานต้องการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ช.ม. หรื อต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่น ๆ เพิ่มเติมจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
นั้น ๆ เอง
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8. เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ ตกแต่ ง
ผูแ้ สดงงานสามารถเช่าเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ ได้จาก บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี.อิมเมจ จากัด
9. โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะมีไว้บริ เวณรอบห้องแสดงงานหากท่านต้องการจะติดตั้งโทรศัพท์หรื อแฟ็ กซ์
ในคูหา ท่านสามารถเช่าจากฝ่ ายปฏิบตั ิการ อิมแพ็คโกรท
กำรรักษำควำมปลอดภัย
9.1 ผูจ้ ดั งานจะเป็ นผูจ้ ดั หาบริ การรักษาความปลอดภัยในบริ เวณอาคารแสดงสิ นค้า โดยจะมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยูท่ วั่ บริ เวณงานแสดง
9.2 เมื่อสิ้ นสุ ดการแสดงงานในแต่ละวัน ควรมีผา้ หรื อแถบกระดาษกั้นปิ ดคูหา
9.3 สาหรับผูแ้ สดงงานจะต้องรับผิดชอบในสิ นค้าที่นามาแสดงเองและขอแนะนาให้ ผแู ้ สดงงาน
ทาประกันสิ นค้าของตนไว้ระหว่างเวลาแสดงงาน
9.4 ไม่ ค วรปล่ อยคู ห าว่างโดยไม่ มี เจ้าหน้าที่ อยู่ในคู หา (ซึ่ งถ้าเกิ ดมี ก ารสู ญ หายของสิ่ ง ของ
ผูจ้ ดั งานจะไม่รับผิดชอบในกรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น)
9.5 ผู ้จ ัด งานจะไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู ้ที่ ไ ม่ มี ร ายชื่ อ ตามใบสมัค รหรื อ ไม่ ไ ด้ แ จ้ง ไว้ก ับ ผู ้จ ัด งาน
เข้าร่ วมงานโดยเด็ดขาดเพื่อป้ องกันบริ ษทั ผิดกฎหมายแอบแฝงเข้ามาในงาน
หมำยเหตุ ระหว่างการก่อสร้างตกแต่งและรื้ อถอนคูหา และในวันแสดงงาน ผูแ้ สดงงานจะต้องระมัดระวัง
และรับผิดชอบในทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่นามาแสดงในคูหาด้วยตนเอง
10. ระบบควำมเย็น
ผู ้จ ัด งานจะปิ ดแอร์ บ ริ เวณแสดงงานในวัน ที่ เข้า ตกแต่ ง คู ห า โดยจะเปิ ดแอร์ ใ นวัน ที่ 22 - 25
สิ งหาคม 2562 ซึ่ งเป็ นวันแสดงงานเท่านั้น
11. กำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำ
ในวัน ก่ อ สร้ างคู ห า ผูจ้ ัดงานจะอนุ ญ าตให้ ท าการก่ อสร้ างและตกแต่ ง คู ห าได้ถึ ง เวลา 24.00 น.
เท่านั้น ซึ่ งถ้าผูแ้ สดงงานรายใดมีความประสงค์จะทาการก่ อสร้ างเกิ นจากเวลา กรุ ณาแจ้งที่ห้องผูจ้ ดั งาน
ก่อนเวลา 18.00 น.ของแต่ละวัน พร้อมชาระค่าล่วงเวลาเพิ่มตามอัตราที่กาหนด
ข้ อปฏิบัติในกำรแสดงสิ นค้ ำ
11.1 ผู แ้ สดงงานจะต้อ งมี เจ้าหน้ าที่ ป ระจาในคู ห าตลอดช่ ว งเวลาแสดงงาน อย่า งไรก็ ต าม
ผูแ้ สดงงานต้องไม่กระทาการใด ๆ ให้เดือดร้อนหรื อรบกวน ผูเ้ ข้าชมงาน หรื อผูแ้ สดงงาน
รายอื่น ๆ ห้ามโอนสิ ทธิ์ การเข้าแสดงงานให้ผอู ้ ื่น และห้ามมิให้นาคูหาของท่านไปจัดแบ่ง
ให้ผอู ้ ื่น ที่มิได้สมัครเข้าร่ วมงานไว้เช่าช่วงเพื่อจัดแสดงสิ นค้า หรื อสับคูหากันเองโดยไม่ได้
รับอนุญาต และอาจจะมีผลต่อการพิจารณาการเข้าร่ วมงานของท่านในครั้งต่อไป
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11.2

11.3
11.4

11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

ผูแ้ สดงงานจะต้องเปิ ดคูหา เพื่อจัดแสดงสิ นค้าตลอดเวลางานแสดงสิ นค้าและห้ามขนย้าย
สิ นค้าเข้า -ออกคูหา แสดงระหว่างเวลาแสดงงานเว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตพิเศษจากผูจ้ ดั งาน
โดยแจ้งล่วงหน้าได้ที่หอ้ งผูจ้ ดั งาน
ผูแ้ สดงงานจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของเจ้าหน้าที่หรื อตัวแทนของท่าน
ผูแ้ สดงงานต้องแสดงข้อ มู ล หรื อ ข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ น ามา
จัดแสดงหรื อจาหน่ายให้ครบถ้วนตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ใน
กรณี ที่มีการร้ องเรี ยนจากหน่ วยงานหรื อองค์การของรัฐและผูเ้ ข้าชมงานว่าทางบริ ษทั ของ
ท่านก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูเ้ ข้าชมงาน ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก
การใช้พ้ืนที่ ระหว่างแสดงโดยไม่คืนเงิ น และพิจารณาการให้บริ ษทั ของท่านเข้าร่ วมงาน
ในครั้งต่อไป
ห้ามโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ชักชวนทางด้านธุ รกิจใด ๆ นอกคูหาแสดงงาน
ผูแ้ สดงงานสามารถติดป้าย โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ได้เฉพาะในคูหาของตัวเองเท่านั้น
ห้ามใช้โทรโข่งหรื อเครื่ องขยายเสี ยงขนาดเล็กทุกประเภท
ในกรณี ที่เกิ ดเหตุอนั คาดไม่ถึงหรื อเหตุสุดวิสัยในวันจัดงาน อาทิ เหตุการณ์ทางการเมือง
คาสั่งรัฐบาลจลาจล หรื อสงคราม อันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถบริ การตามสัญญาได้ ผูจ้ ดั งาน
ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผแู ้ สดงงานจ่ายให้กบั ผูจ้ ดั งานและจะไม่เรี ยกร้อง
หรื อขอรับการชดเชยใด ๆ จากผูจ้ ดั งาน

12. กำรใช้ เสี ยงภำยในงำน
ผูจ้ ดั งานไม่อนุ ญาตให้มีการใช้เครื่ องขยายเสี ยงในระหว่างการจัดงาน ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการรบกวน
ผูอ้ ื่น ยกเว้นเวทีกลาง สาหรับกิจกรรมของผูแ้ สดงงานรวม สาหรับกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ การแจกรางวัล
และอุปกรณ์โสตทัศนู ปกรณ์ เช่ น โทรทัศน์ วิดีโอ แต่จะต้องควบคุมระดับเสี ยงให้ไม่เกิน 70 เดซิ เบล หรื อ
ผู ้จ ัด งานลงความเห็ น ว่ า ดัง มาก จะมี ก ารเตื อ น 1 ครั้ ง จากนั้ น ผู ้จ ัด งานขอสงวนสิ ท ธิ์ ให้ ล ดเสี ย งหรื อ
ห้ามการสาธิ ตนั้นเพื่อไม่เป็ นการรบกวนผูแ้ สดงงานรายอื่น ๆ หากยังไม่ปฏิบตั ิตาม ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์
ในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริ เวณพื้นที่น้ นั ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. กำรประกำศข้ อควำมภำยในงำน
เนื่ องจากการประกาศข้อความของผูท้ ี่มาติดต่อบริ ษทั /ห้างร้ านภายในงานมีมากเกิ นไปจนเป็ นการ
รบกวนสมาธิ ในการเจรจาการค้า ฉะนั้น ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะใช้ป ระกาศเฉพาะที่ เป็ นสาธารณะ
ประโยชน์เท่านั้น ของประกาศข้อความเฉพาะบุคคล
14. กำรแจกเอกสำรในงำน
กิ จกรรมต่ าง ๆ ในการแสดงสิ น ค้าของผูแ้ สดงงาน เช่ น การโฆษณา การท าสัมภาษณ์ การแจก
เอกสาร หรื อแจกของที่ระลึก จะต้องกระทาภายในคูหาของผูแ้ สดงงานเท่านั้น และไม่อนุญาตให้แจกอาหาร
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หรื อเครื่ องดื่มทุกชนิ ด ยกเว้นในโซนอาหาร โดยจะต้องไม่เป็ นที่ รบกวน กี ดขวางทางเข้า – ออก ทางเดิ น
สาธารณะ หรื อสร้างความราคาญให้แก่คูหาแสดงงานข้างเคียง ผูจ้ ดั แสดงงานไม่อนุ ญาตให้ทาการเด็ดขาด
ยกเว้น จะได้รับ อนุ ญ าตจากผูจ้ ดั งาน โดยจะมี ใ บแจ้งเตื อ น 1 ครั้ ง หากฝ่ าฝื นอี ก ท่ านจะต้องเสี ย ค่ าปรั บ
2,000 บาทต่อคน และยึดเอกสารทั้งหมด
15. กำรขนส่ งและขนถ่ ำยสิ นค้ ำ
15.1 การขนถ่ า ยวัส ดุ สิ น ค้า เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ ด ๆ ให้ ใ ช้เฉพาะประตู ด้านหลังของอาคาร
ที่ได้กาหนดไว้ให้เท่านั้นห้ามใช้ประตูทางด้านหน้าของอาคารเป็ นอันขาด
15.2 ไม่อนุ ญาตให้ใช้รถเข็น ล้อเลื่ อนหรื ออุปกรณ์ จกั รกลใด ๆ ลากผ่านบริ เวณพื้ นที่ ที่ปูผิวพื้ น
ด้วยหิ นแกรนิ ต , หิ น อ่อนกระเบื้ องเคลื อบ หรื อวัส ดุ อื่น ๆ ประเภทเดี ยวกัน นี้ โดยเด็ ดขาด
เว้น แต่ จะได้รับ อนุ ญ าตจากผู จ้ ดั งานก่ อ นเท่ านั้น ซึ่ งผู ไ้ ด้รับ อนุ ญ าตจะต้อ งปู แ ผ่น วัส ดุ
รองพื้น เช่น พลาสติก พรม ฯลฯ ตลอดเส้นทางขนถ่ายสิ นค้า
16. กำรเกิดกำรเสี ยหำย
เนื่ องจากผูจ้ ดั งานและศูนย์การประชุ มแห่ งชาติสิริกิต์ ิได้มีการตรวจสอบความเรี ยบร้อยของอาคาร
ระหว่างวันก่ อสร้ างและหลังจากการรื้ อถอนเรี ย บร้ อยแล้ว ดังนั้น ผูแ้ สดงงานทุ ก ท่ านจะต้องรั บ ผิดชอบ
ต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น กับ อาคารแสดงสิ น ค้ารวมถึ งพรมที่ เกิ ดจากตัวท่ านเอง ผูแ้ ทนของท่ าน
เจ้าหน้าที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ หรื อแต่ผรู ้ ับเหมาของท่านที่ไม่ใช่ผรู ้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการทั้งนี้ ไม่วา่ จะ
กระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
17. กำรนำของหรื อสิ นค้ ำออกก่อนเวลำ
กรณี ผแู ้ สดงงานต้องการนาของหรื อสิ นค้าออกก่อนเวลารื้ อถอน ผูแ้ สดงงานต้องขอใบนาของออก
ที่ห้องผูจ้ ดั งานเพื่อนาไปแสดงต้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาจุดทางออก และไม่อนุ ญาตให้ใช้
รถเข็นในการนาสิ นค้าออกก่อน
18. เหตุสุดวิสัย
กรณี มีเหตุสุดวิสัยนอกเหนื อจากกฎระเบียบที่ระบุไว้ในคู่มือ การตัดสิ นใจของผูจ้ ดั งาน ถือเป็ นอัน
สิ้ น สุ ด ข้อ ควรทราบ !!! ตลอดช่ ว งระยะเวลาการจัด แสดงงาน ผู แ้ สดงงานทุ ก ท่ า นโปรดปฏิ บ ัติ ต าม
กฎระเบี ยบที่ กาหนดไว้ทุ กประการ หากผูแ้ สดงงานไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบและข้อปฏิ บตั ิ ที่ก าหนดไว้
ผู จ้ ัด งานขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การใช้ พ้ื น ที่ ร ะหว่า งงานแสดงโดยไม่ คื น เงิ น และจะไม่ อ นุ ญ าต
ให้เข้าร่ วมงานในครั้งต่อไป
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กำหนดเวลำส่ งแบบฟอร์ มกลับมำยังหน่ วยงำนต่ ำง ๆ
แบบฟอร์ ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รำยกำร
Section A เบรกเกอร์ไฟฟ้าสาหรับการก่อสร้างและรื้ อถอน
Section B เบรกเกอร์ตดั กระแสไฟสาหรับสิ นค้าจัดแสดง
Section C บริ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมค่ากระแสไฟ
Section I แบบติดตั้ง
แบบฟอร์มบริ การติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต ADSL ชัว่ คราว
แบบฟอร์มติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตความเร็ วสูงชัว่ คราว
แบบฟอร์มติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง VDSL
แบบฟอร์มการบริ การทาความสะอาดพิเศษในคูหา
TRUE WIFI Wireless
แบบฟอร์มการบริ การรักษาความปลอดภัยพิเศษในคูหา
บริ การอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
บริ การเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
ป้ ายชื่อและเครื่ องหมายการค้า

กำหนดกำรส่ ง
แบบฟอร์ ม
กลับคืน

ส่ งคืนกลับมำที่

หน้ ำที่

-

อิมแพ็ค ฯ
อิมแพ็ค ฯ
อิมแพ็ค ฯ
อิมแพ็ค ฯ
อิมแพ็ค ฯ
อิมแพ็ค ฯ
อิมแพ็ค ฯ

25
26
27
29
30
31
32

24 ก.ค.62
24 ก.ค.62
24 ก.ค.62

อิมแพ็ค ฯ
อิมแพ็ค ฯ
อิมแพ็ค ฯ

33
34
35
36
37
38

เอ็น.ซี.ซี
เอ็น.ซี.ซี
เอ็น.ซี.ซี

หมำยเหตุ หำกลูกค้ ำเปลีย่ นแปลงลักษณะพืน้ ที่ หรื อโยกย้ ำยบูธ หรื อเปลีย่ นแปลงป้ ำยชื่ อออกบูธ
กำหนดกำรแจ้ งได้ ไม่ เกินวันที่ 5 ส.ค. 2562 เท่ ำนั้น หลังจำกนีต้ ้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่
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รู ปตัวอย่ ำงคูหำมำตรฐำนขนำดปกติ
(กว้ำง) 3.00 x (ยำว) 2.00 เมตร)

24

งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
ครั ง้ ที่ 25
22-25 สิงหาคม 2562

กรุ ณาส่ งกลับมาที่
บริ ษทั เอ็กซ์ โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด
252 ซอยอยู่เจริ ญ 29 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
อีเมล์ : thaitravel@expotech.co.th
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
ผู้ติดต่ อ : คุณวีณา แซ่กิม
เบอร์ ต่อ 111
คุณประภาษ มณีทลู
เบอร์ ต่อ 124

ชื่อบริ ษทั :
ที่อยู่ :

แบบฟอร์ ม 1

ไฟฟ้ าสาหรั บก่ อสร้ างและรื อ้ ถอน
กาหนดส่ ง 22 กรกฎาคม 2562

หมายเลขบูธ :

หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
โทรศัพท์ :
ผู้ติดต่ อ :
ลายเซ็น (

สาขาใหญ่

หมายเลขสาขาย่ อย
แฟกซ์ :

มือถือ :
อีเมล์ :
)

วันที่ :

Section A : เบรกเกอร์ ไฟฟ้ าสาหรั บการก่ อสร้ างและรื อ้ ถอน
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย X ลงในช่ องสี่เหลี่ยม ** เบรกเกอร์ ไม่ มีปลั๊กพ่ วง หากต้ องการปลั๊กพ่ วง กรุ ณาดูท่ หี มายเหตุข้อที่ 5 **
ลาดับที่

รายการ

ราคา/วัน

1
2
3
4
5
6

เบรกเกอร์ 15Amp/220V 1 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 15Amp/380V 3 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 30Amp/220V 1 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 30Amp/380V 3 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 100Amp/380V 3 Phase 50Hz.

800
1,600
1,600
3,200
6,500
10,000

จานวน

วันทีใ่ ช้ งาน
20 ส.ค.
20 ส.ค.
20 ส.ค.
20 ส.ค.
20 ส.ค.
20 ส.ค.

21 ส.ค.
21 ส.ค.
21 ส.ค.
21 ส.ค.
21 ส.ค.
21 ส.ค.

*** ทางบริ ษทั ฯ จะปล่ อยกระแสไฟเวลา 8.00 - 24.00 น.หากผู้แสดงงานต้ องการใช้ ไฟหลัง 24.00น.โปรด
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่เพื่อทาการสั่งจองเพิ่มเติม***

ราคา (บาท)

25 ส.ค.
25 ส.ค.
25 ส.ค.
25 ส.ค.
25 ส.ค.
25 ส.ค.

รวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
ยอดรวม

การสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มกี ารชาระเงินเต็มจานวนให้ กับบริ ษัทฯ โดยโอนเงินเข้ าบั ชี
ชื่อบั ชี
: บริ ษัท เอ็กซ์ โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด
หมายเลขบั ชี : 151-1-25718-1 ประเภทบั ชี : ออมทรั พย์
นาคาร
: กรุ งศรี อยุ ยา จากัด (มหาชน) สาขารั ชดาภิเษก (ห้ วยขวาง)
Swift Code
: AYUDTHBK
* กรุ ณาแฟกซ์ หรื ออีเมล์ หลักฐานการชาระเงินกลับมายังบริ ษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์ และอีเมล์ ตามที่อยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย % ยอดชาระก่ อนรวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม % ต้ องมีค่า
บาทขึน้ ไปพร้ อมแนบหนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตัวจริ งกลับมายังบริ ษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ า รรมเนียมที่เกิดขึน้ จากการโอนชาระทัง้ หมด
** ข้ อควรระวัง ** - ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างทีม่ คี วามประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้า กรุ ณาสัง่ จองขนาดเมนไฟฟ้าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งาน
โดยให้ เผื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้ อย 20% ทั ้งนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ ทีอ่ าจเกิ ดขึ ้นจากการใช้ กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด
หมายเหตุ :
1. ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว บริ ษัทฯ จะทาการปรับ 20 เท่าของรายการสัง่ จองในเรทราคาวันจัดแสดง
งาน
2. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้ ใช้ คือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่ เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ท่านจึง
ควรเตรี ยมอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟให้ คงที่มาด้ วย (Stabilizer)
3. การขอใช้ บริ การไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็ น 2 เท่าจากราคาเดิม โปรดระบุว่าต้ องการใช้ ไฟ 24 ชม. ในช่องจานวน มิฉะนั ้น ทางบริ ษัทฯ จะไม่มีการเปิ ดระบบไฟ 24 ชม.
4. ระยะการติดตั ้งสายเบรกเกอร์ ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ จะมีค่าบริ การ 200 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
5. เบรกเกอร์ ไม่มีปลัก๊ พ่วง หากต้ องการปลัก๊ พ่วง จะมีค่าบริ การต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ ขนาด 15A220V1P
เท่านั ้น (เบรกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลัก๊ ได้ เพียง 1 เต้ าเสียบเท่านั ้น)
6. หากมีการขอย้ ายตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ ไป คิดค่าบริ การ 200บาท/จุด และค่าบริ การขอย้ ายตาแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้ น หากเป็ นแบรกเกอร์ ขนาด 60A380V3P ขึ ้นไป คิด
ค่าบริ การย้ ายตาแหน่ง 2,000 บาท/เส้ น (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
7. กรณียกเลิกการสัง่ จองบริ การไฟฟ้าก่อสร้ างและรื อ้ ถอนในวันก่อสร้ าง วันจัดแสดงและวันรื อ้ ถอน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
8. การสัง่ จองหน้ างาน รับชาระเฉพาะเงินสดเท่านั ้น หากชาระด้ วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็ นการโอนเงินชาระ ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้นจากการโอนชาระทั ้งหมด
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ชื่อบริ ษทั :
ที่อยู่ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
โทรศัพท์ :
ผู้ติดต่ อ :
ลายเซ็น (

หมายเลขบูธ :
สาขาใหญ่
มือถือ :

หมายเลขสาขาย่ อย
แฟกซ์ :

อีเมล์ :
)

วันที่ :

Section B : เบรกเกอร์ ตัดกระแสไฟสาหรั บสินค้ าจัดแสดง (ห้ ามใช้ กบั แสงสว่ าง) รวมค่ ากระแสไฟฟ้ า
** เบรกเกอร์ ไม่ มีปลั๊กพ่ วง หากต้ องการปลั๊กพ่ วง กรุ ณาดูท่ หี มายเหตุข้อที่ 6 **
สั่งจองพร้ อมชาระเงิน
ลาดับที่
รายการ
ภายใน 22 ก.ค. 62
1
เต้ าเสียบไฟ 5 Amp (ฟิ วส์ 5 Amp) 220V. 50Hz.
630
2
เต้ าเสียบไฟ 5 Amp (ฟิ วส์ 5 Amp) 220V. 50Hz. (24
1,260
3
เบรกเกอร์ 15 Amp / 220V 1 Phase 50Hz.
2,210
4
เบรกเกอร์ 15 Amp / 380V 3 Phase 50Hz.
4,200
5
เบรกเกอร์ 30 Amp / 220V 1 Phase 50Hz.
4,200
6
เบรกเกอร์ 30 Amp / 380V 3 Phase 50Hz.
9,030
7
เบรกเกอร์ 60 Amp / 380V 3 Phase 50Hz.
18,270
8
เบรกเกอร์ 100 Amp / 380V 3 Phase 50Hz.
27,970
9
เบรกเกอร์ 150 Amp / 380V. 3Phase 50Hz.
43,470
10
เบรกเกอร์ 200 Amp / 380V. 3Phase 50Hz.
62,370

สั่งจองพร้ อมชาระเงิน
23 ก.ค.- 16 ส.ค. 62
690
1,390
2,420
4,620
4,620
9,930
20,100
30,770
47,820
68,610

สั่งจองพร้ อมชาระเงิน
17 ส.ค.- 25 ส.ค. 62
900
1,810
3,150
6,010
6,010
12,920
26,120
39,900
62,160
89,190

จานวน

ราคา (บาท)

รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%
ยอดรวม

การสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มกี ารชาระเงินเต็มจานวนให้ กับบริ ษัทฯ โดยโอนเงินเข้ าบั ชี
ชื่อบั ชี
: บริ ษัท เอ็กซ์ โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด
หมายเลขบั ชี : 151-1-25718-1 ประเภทบั ชี : ออมทรั พย์
นาคาร
: กรุ งศรี อยุ ยา จากัด (มหาชน) สาขารั ชดาภิเษก (ห้ วยขวาง)
Swift Code
: AYUDTHBK
* กรุ ณาแฟกซ์ หรื ออีเมล์ หลักฐานการชาระเงินกลับมายังบริ ษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์ และอีเมล์ ตามที่อยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย % ยอดชาระก่ อนรวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม % ต้ องมีค่า
บาทขึน้ ไปพร้ อมแนบหนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริ งกลับมายังบริ ษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ า รรมเนียมที่เกิดขึน้ จากการโอนชาระทัง้ หมด
** ข้ อควรระวัง ** - ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างทีม่ คี วามประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้า กรุ ณาสัง่ จองขนาดเมนไฟฟ้าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผื่อค่าความปลอดภัย
(Safety Factor)อย่างน้ อย 20% ทั ้งนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิ ดขึ ้นจากการใช้ กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

1. เต้ าเสียบไฟ 1 จุดใช้ สาหรับสินค้ าจัดแสดงเพียง 1 ชิ ้นในแต่ละครัง้ ไม่อนุญาตให้ มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพื่อป้องกันการใช้ ไฟเกิน
2. ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว บริ ษัทฯ จะทาการปรับ 20 เท่าของรายการสัง่ จองในเรตราคาวันจัดแสดง
งาน
3. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้ ใช้ คือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่ เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ท่านจึง
ควรเตรี ยมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่มาด้ วย (Stabilizer)
4. การขอใช้ บริ การไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็ น 2 เท่าจากราคาเดิม โปรดระบุว่าต้ องการใช้ ไฟ 24 ชม. ในช่องจานวน มิฉะนั ้น ทางบริ ษัทฯ จะไม่มีการเปิ ดระบบไฟ 24 ชม
5. ระยะการติดตั ้งสายเบรกเกอร์ ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ จะมีค่าบริ การ 200 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
6. เบรกเกอร์ ไม่มีปลัก๊ พ่วง หากต้ องการปลัก๊ พ่วง จะมีค่าบริ การต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ ขนาด
15A220V1P เท่านั ้น (เบรกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลัก๊ ได้ เพียง 1 เต้ าเสียบเท่านั ้น)
7. หากมีการขอย้ ายตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ ไป คิดค่าบริ การ 200บาท/จุด และค่าบริ การขอย้ ายตาแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้ น หากเป็ นแบรกเกอร์ ขนาด 60A380V3P ขึ ้นไป คิด
ค่าบริ การย้ ายตาแหน่ง 2,000 บาท/เส้ น (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
8. ทางบริ ษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการสัง่ จองในช่วงวันที่มีการติดตั ้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการสัง่ จองในระหว่างวันจัดแสดงงาน
9. การสัง่ จองหน้ างาน รับชาระเฉพาะเงินสดเท่านั ้น หากชาระด้ วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็ นการโอนเงินชาระ ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้นจากการโอนชาระทั ้งหมด
*** กระแสไฟจะเริ่มปล่ อยให้ บริการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้ าให้ แก่ ผ้ จู ดั แสดงงานในเวลา . น. ของ
วันก่ อสร้ างวันสุดท้ าย***
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งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
ครัง้ ที่ 25
22-25 สิงหาคม 2562

กรุ ณาส่งกลับมาที่
บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด
252 ซอยอยู่เจริ ญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093
อีเมล์ : thaitravel@expotech.co.th
ผู้ติดต่ อ : คุณวีณา แซ่กิม
คุณประภาษ มณีทลู

ชื่อบริ ษทั :
ที่อยู่ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
โทรศัพท์ :
ผู้ติดต่ อ :
ลายเซ็น (

แบบฟอร์ ม 3

แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
เบอร์ ต่อ 111
เบอร์ ต่อ 124

ไฟฟ้ าสาหรั บหลอดไฟให้แสงสว่ าง
กาหนดส่ง 22 กรกฎาคม 2562

หมายเลขบูธ :
สาขาใหญ่
มือถือ :

หมายเลขสาขาย่ อย
แฟกซ์ :

อีเมล์ :
)

วันที่ :

Section C : บริ การติดตัง้ อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า รวมค่ ากระแสไฟฟ้ า
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
สปอทไลท์ LED 10W. มาตรฐาน (แสงสีเหลือง)
สปอทไลท์ LED 10W. พร้ อมแขนยาว 50 CM. (แสงสีเหลือง)
ไฟฟลูออเรสเซนท์ LED ยาว 1.2 เมตร 28W. (แสงสีขาว)
ดาวน์ ไลท์ 18W.
ดาวน์ ไลท์ 60W. (หลอดไส้ ) (แสงสีเหลือง)
ดาวน์ ไลทฮาโลเจน 50W. (แสงสีเหลือง)
สปอทไลท์ฮาโลเจน 50W.
เมทัลฮาไลด์ 150W. 220V. (แสงขาว)
หลอดฮาโลเจน 500W. 220V. (แสงสีเหลือง)

สั่งจองพร้ อมชาระเงิน

สั่งจองพร้ อมชาระเงิน

สั่งจองพร้ อมชาระเงิน

ภายใน 22 ก.ค. 62

23 ก.ค.- 16 ส.ค. 62

17 ส.ค.- 25 ส.ค. 62

540
540
480
500
500
600
600
1,790
1,620

590
590
540
560
560
670
670
1,960
1,780

770
770
690
730
730
870
870
2,550
2,310

จานวน

ราคา (บาท)

Section D : เบรกเกอร์ ตัดหลอดไฟให้ แสงสว่ าง (ห้ ามใช้ กบ
ั สินค้ าจัดแสดง) รวมค่ ากระแสไฟฟ้ า ** เบรกเกอร์ ไม่ มีปลั๊กพ่ วง หากต้ องการปลั๊กพ่ วง กรุ ณาดูท่ ห
ี มายเหตุข้อที่ 5 **
1
2
3
4
5
6

เบรกเกอร์ 15Amp/220V 1 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 15Amp/380V 3 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 30Amp/220V 1 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 30Amp/380V 3 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 100Amp/380V 3 Phase 50Hz.

6,250
18,740
12,500
37,490
57,330
86,000

6,880
20,640
13,760
41,270
63,060
94,600

8,930
26,780
17,850
53,550
82,000
123,000

260

290

380

310

350

450

Section E : ค่ ากระแสไฟสาหรั บโคมไฟแสงสว่ าง ที่ผ้ อู อกงานแสดงสินค้ านาอุ ปกรณ์ มาเอง
ค่ากระแสไฟ (ผู้ออกแสดงงานติดตัง้ อุปกรณ์พร้ อมต่อไฟเอง) สาหรับดวงไฟ

1

2

1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์
*สาหรับหลอดไฟ LED อนุญาตให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 3 ดวง / 100 วัตต์
*ไฟ LED เส้ น อนุญาตให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 5 เมตร / 100 วัตต์
ค่ากระแสไฟ บริษัทฯ ติดตัง้ อุปกรณ์พร้ อมต่อไฟให้ สาหรับดวงไฟ 1 ดวง
ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ (เฉพาะบูธมาตรฐาน)

รวม
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7%
ยอดรวม

การสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มกี ารชาระเงินเต็มจานวนให้ กับบริ ษัทฯ โดยโอนเงินเข้ าบั ชี
ชื่อบั ชี
: บริ ษัท เอ็กซ์ โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด
หมายเลขบั ชี : 151-1-25718-1 ประเภทบั ชี : ออมทรั พย์
นาคาร
: กรุ งศรี อยุ ยา จากัด (มหาชน) สาขารั ชดาภิเษก (ห้ วยขวาง) Swift Code
: AYUDTHBK
* กรุ ณาแฟกซ์ หรื ออีเมล์ หลักฐานการชาระเงินกลับมายังบริ ษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์ และอีเมล์ ตามที่อยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย % ยอดชาระก่ อนรวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม % ต้ องมีค่า
บาทขึน้ ไปพร้ อมแนบหนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตั วจริ งกลับมายังบริ ษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ า รรมเนียมที่เกิดขึน้ จากการโอนชาระทัง้ หมด
** ข้ อควรระวัง ** - ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างทีม่ คี วามประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้า กรุ ณาสัง่ จองขนาดเมนไฟฟ้าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผื่อค่าความปลอดภัย
(Safety Factor)อย่างน้ อย 20% ทั ้งนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิ ดขึ ้นจากการใช้ กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด
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หมายเหตุ :
1. ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทาการ
ปรับ 20 เท่าของรายการสัง่ จองในเรตราคาวันจัดแสดงงาน
2. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้ ใช้ คือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยูท่ ี่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ
แรงดันคงที่ เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ท่านจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่มาด้ วย (Stabilizer)
3. การขอใช้ บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็ น 2 เท่าจากราคาเดิม โปรดระบุวา่ ต้ องการใช้ ไฟ 24 ชม. ในช่องจานวน มิฉะนัน้
ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิ ดระบบไฟ 24 ชม. เพื่อให้ บริการ
4. ระยะการติดตังสายเบรกเกอร์
้
ยาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ตอ่ เพิ่มความยาวสายไฟ จะมีคา่ บริการ 100 บาท/
เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
5. เบรกเกอร์ ไม่มีปลัก๊ พ่วง หากต้ องการปลัก๊ พ่วง จะมีคา่ บริการต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
และต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ ขนาด 15A220V1P เท่านัน้ (เบรกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลัก๊ ได้ เพียง 1 เต้ าเสียบเท่านัน)
้
6. หากมีการขอย้ ายตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ ไป คิดค่าบริการ 200บาท/จุด และค่าบริการขอย้ ายตาแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้ น หาก
เป็ นแบรกเกอร์ ขนาด 60A380V3P ขึ ้นไป คิดค่าบริการย้ ายตาแหน่ง 2,000 บาท/เส้ น (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
7. ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการสัง่ จองในช่วงวันที่มีการติดตัง้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการ
สัง่ จองในระหว่างวันจัดแสดงงาน
8. การสัง่ จองหน้ างาน รับชาระเฉพาะเงินสดเท่านัน้ หากชาระด้ วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็ นการโอน
เงินชาระ ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้นจากการโอนชาระทังหมด
้
***กระแสไฟจะเริ่มปล่ อยให้ บริการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้ าให้ แก่ ผ้ จู ัดแสดงงานในเวลา . น. ของวันก่ อสร้ างวันสุดท้ าย***
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งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
ครัง้ ที่ 25
22-25 สิงหาคม 2562

กรุ ณาส่งกลับมาที่
บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด
252 ซอยอยู่เจริ ญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
อีเมล์ : thaitravel@expotech.co.th
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
ผู้ติดต่ อ : คุณวีณา แซ่กิม
เบอร์ ต่อ 111
คุณประภาษ มณี ทลู
เบอร์ ต่อ 124

ชื่อบริ ษทั :
ที่อยู่ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
โทรศัพท์ :
ผู้ติดต่ อ :
ลายเซ็น (

แบบฟอร์ ม 7

แบบติดตัง้
กาหนดส่ง 22 กรกฎาคม 2562

หมายเลขบูธ :
สาขาใหญ่
มือถือ :

หมายเลขสาขาย่ อย
แฟกซ์ :

อีเมล์ :
)

วันที่ :

Section I : แบบติดตงั้
C

เครือ
่ งปั๊มลม

W

ท่อน้ ำดี

D

ท่อน้ ำทิง้

B

เบรกเกอร์

ปลั๊ก 5 แอมป์

หลอดฟลูออเรสเซ็นท์

C

จุดต่อไฟ (ติดตัง้ ให ้โดยบริษัทฯ)

้ )
สปอทไลท์ 100 วัตต์ (ขำสัน

CE

จุดต่อไฟ (ผู ้ออกแสดงงำนติดตัง้ เอง)

สปอทไลท์ 100 วัตร์ (ขำยำว 50 ซม.)

Please indicate the position of the connections ordered.
ผนั งหลัง

ผนั งข ้ำง/ผนั งเปิ ด

ผนั งข ้ำง/ผนั งเปิ ด

ด ้ำนหน ้ำ

หมายเหตุการติดอุปกรณ์

หมายเหตุ :
1. หากมีการขอย้ ายตาแหน่งอุปกรณ์ ไฟฟ้าทัว่ ไป คิดค่าบริ การ 200บาท/จุด และค่าบริ การขอย้ ายตาแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้ น หากเป็นแบรกเกอร์ ขนาด
60A380V3P ขึ ้นไป คิดค่าบริ การย้ ายตาแหน่ง 2,000 บาท/เส้ น (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
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หากต้องการใช้บริ การ กรุ ณาติดต่อ คุณฝน
โทร.02-8335091 , 081-4145554
บริ ษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้นท์ จากัด
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กฎระเบียบคู่มือกำรสั่งจองรำยกำรอุปกรณ์ ไฟฟ้ำ
1.

คูหามาตรฐานแต่ละคูหาจะประกอบด้วย
 ชุดฟลูออเรสเซนท์ 36 วัตต์ จานวน 2 ดวง
 ชุดปลัก๊ ไฟขนาด 5 แอมป์ จานวน 1 จุด (ห้ามใช้กบั ดวงไฟแสงสว่าง)
ซึ่ งรายการดัง กล่ า วข้า งต้น ผู ้จ ัด งานได้จ ัด เตรี ย มไว้ใ ห้ เรี ย บร้ อ ยแล้ว นอกเหนื อ จากรายการนี้
ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้องสั่งจองในใบสั่งจองรายการไฟฟ้า
(รายการไฟฟ้าสาหรับคูหามาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามที่บริ ษทั ฯ เสนอราคากับผูจ้ ดั งาน)

2.

ตาแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน
ในคู ห ามาตรฐานจะถู ก กาหนดตาแหน่ งที่ ติดตั้งไว้เรี ยบร้ อยแล้ว ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนตาแหน่งที่ติดตั้งหรื อเปลี่ ยนรายการที่ติดตั้งไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานได้ ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมแสดง
สิ นค้าไม่ตอ้ งการรายการอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าในคู หามาตรฐานที่ ทางผูจ้ ดั จัดเตรี ยมไว้ให้ทางผูจ้ ดั ถื อว่า
ท่านสละสิ ทธิ ในสิ่ งที่พึงจะได้

3.

ใบสัง่ จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 3 รายการ คือ
รำยกำรที่ 1 สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่มีความประสงค์สั่งจองระบบแสงสว่าง
รำยกำรที่ 2 ส าหรั บ ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ มี ค วามประสงค์สั่ งจองกระแสไฟฟ้ าเพื่ อนามาใช้ก ับ
สิ นค้าที่นามาแสดงเท่านั้น ห้ามนาไปใช้กบั ระบบแสงสว่าง
รำยกำรที่ 3 สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่มีตามประสงค์ที่จะนาดวงไฟมาติดตั้งเอง

4.

ไฟฟ้าที่ใช้ในระหว่างงาน
ผู ้จ ัด งานได้ม อบหมายให้ ผู ้รั บ เหมาติ ด ตั้ง ไฟฟ้ า อย่ า งเป็ นทางการเป็ นผู ้ดู แ ลไฟฟ้ า แสงสว่ า ง
โดยทัว่ ไปในอาคารแสดงสิ นค้า
4.1 มาตรฐานของไฟฟ้าที่ใช้ในงานแสดงสิ นค้า
4.1.1 -ไฟฟ้ า ขนาด 380 โวลท์ . 3 เฟส 50 เฮิ ร์ต ส แรงดัน ไฟฟ้ า ขึ้ น ลงระหว่า ง +10%
สาหรับสิ นค้าที่ความไวต่อการขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสิ นค้า
ท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย
-ไฟฟ้ า ขนาด 220 โวลท์ . 1 เฟส 50 เฮิ ร์ต ส แรงดัน ไฟฟ้ า ขึ้ น ลงระหว่า ง +10%
สาหรับสิ นค้าที่ความไวต่อการขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสิ นค้า
ท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย
4.1.2 หากท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งจองกระแสไฟฟ้าในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท์
1 เฟส 50 เฮิร์ตส หรื อ 220 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึ่ งจะสามารถจัดการให้ได้เป็ น
พิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์ มการสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า
4.1.3 วงจรไฟฟ้าได้แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ากาลัง
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4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.

มอเตอร์ ไฟฟ้ าต้องมี อุป กรณ์ ป้ องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้ าอัตโนมัติและต้องมี
ระบบสตาร์ ทเตอร์ ดงั นี้
4.2.1 มอเตอร์ ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง
4.2.2 มอเตอร์ ขนาดไม่เกิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์ -เดลต้า
4.2.3 มอเตอร์ ขนาดตั้งแต่ 25 แรงม้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปยังแต่ละคูหาจะเปิ ดและปิ ด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที
สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ตอ้ งการใช้กระแสไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์ที่ตอ้ งนามาแสดงตลอด
24 ชัว่ โมง จะต้องกรอกแบบฟอร์ มมาพร้อมกับการสั่งไฟฟ้าก่อนถึงเวลาที่กาหนดไว้
หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ ซึ่ งรวมอยูใ่ นคู หาสาเร็ จรู ปนั้น
ได้ติดตั้งให้พร้อมกับกระแสไฟฟ้าแล้ว
ราคาค่ า กระแสไฟฟ้ า และค่ าติ ด ตั้ง สายเมนได้รวมไว้เรี ย บร้ อ ยในรายการที่ 1.2 และ 3
(ทั้งข้อ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์ มการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า)
หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้ าเอง การติดตั้งไฟฟ้ าทั้งหมดจะต้องติดตั้งให้ตรงกับที่แจ้งและ
สั่งไว้ในแบบฟอร์ มการสั่งจองกระแสไฟฟ้า

การติดตั้งไฟในบริ เวณ
5.1 ผูจ้ ดั งานจะจัดให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง สาหรับแสงสว่างภายในคู หาแสดงหรื อ
กระแสไฟฟ้ าส าหรับ การเดิ นเครื่ องสาธิ ตให้ผูร้ ่ วมแสดงติ ดต่อกับผูร้ ั บ เหมาติ ดตั้งไฟฟ้ า
อย่างเป็ นทางการของงานเพื่อสั่งการติดตั้งกระแสไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคู หา
โดยให้ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้ากรอกแบบฟอร์ มส าหรับความต้องการของตน ในหนังสื อคู่มือ
ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าแล้วส่ งให้ผรู ้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการภายในเวลาที่กาหนดไว้
ในแบบฟอร์ ม เพื่ อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดง โดยห้ ามมิ ให้ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า
ดาเนิ นการต่อหรื อเชื่อมกระแสไฟจากตูก้ ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจ้ ดั งานสงวน
สิ ทธิ์ ที่ จ ะยุ ติ ก ารจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า หรื อ ถอดสายไฟที่ ท าการต่ อ เชื่ อ มกระแสไฟฟ้ า
ที่ไม่ถูกต้อง
5.2 การติ ดตั้งไฟฟ้ าที่ งานแสดงสิ น ค้าทั้ง หมด จะสามารถท าได้โดยผูร้ ั บ เหมาติ ดตั้งไฟฟ้ า
อย่างเป็ นทางการเพียงรายเดียว หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เข้าทางานได้เท่านั้น
5.3 ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่มีผรู ้ ับเหมาทาการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในคูหาของท่านเองจะต้องส่ ง
รายชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเข้ามาทางานก่อนวันทาการจึงจะสามารถเข้าไปทางานได้
5.4 ผูร้ ั บเหมาที่ ท่ านแต่งตั้งให้ท าการติ ดตั้งไฟฟ้ าในคู หาของท่ านเอง จะต้องส่ งรายละเอี ยด
เกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ง (แผนผังไฟฟ้ า ) ให้ ก ับ ผู จ้ ัด งานทราบล่ ว งหน้ า ภายในก าหนดเวลา
ในแบบฟอร์ มการสั่งจอง ซึ่ งจะต้องส่ งรายละเอียดด้านล่างนี้ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุ ญาต
ให้เข้าไปทางานในอาคาร
5.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจานวนหรื อวัตต์ที่ใช้
5.4.2 จานวนจุดทั้งหมดที่จะทาการติดตั้งกระแสไฟฟ้า
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5.5

5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

5.11
5.12
5.13

5.14

5.4.3 แบบแปลนในการติดตั้ง
5.4.4 ชื่อของบริ ษทั ที่จะเข้ามาทาการติดตั้ง
5.4.5 ชื่ อ และหมายเลขบัตรประจาตัวหรื อเลขที่ ห นัง สื อ เดิ น ทางของช่ า งที่ จ ะเข้า ไป
ทาการติดตั้ง
5.4.6 กรอกแบบฟอร์ มรายการสั่งจองให้สมบูรณ์
ผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าที่จะเข้าทาการติดตั้งสามารถที่จะรับบัตรผ่านเพื่อเข้าทางานในอาคาร
ได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการของผูจ้ ดั งาน ณ สานักงานผูจ้ ดั งานในบริ เวณอาคารแสดง
นั้น โดยเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้าไปปฏิบตั ิงาน
ให้คูหาของท่านได้
ผูร้ ั บ เหมาของท่ านจะต้องจัดเตรี ย มจุ ดต่ อ ภายในที่ ได้ม าตรฐานไว้ส าหรั บ ให้ เจ้าหน้า ที่
ของผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตั้งควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ
ปลัก๊ ไฟทุกจุดจะต้องมีการสั่งจากแบบฟอร์ มการสั่งจองเท่านั้นมิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุ ญาต
ให้มีการติดตั้ง
ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการจะดาเนิ นการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่สั่งจอง
โดยตรงกับผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการเป็ นลาดับแรก
การต่ อ ไฟฟ้ า หรื อ การต่ อพ่ วงที่ ผิ ดระเบี ย บของความปลอดภัย รวมทั้ง การต่ อ ปลั๊ก พ่ ว ง
โดยใช้ปลัก๊ สามทางซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิ ดอันตรายได้ทางผูจ้ ดั อนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตัดออกโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
ผูจ้ ดั ไม่อนุ ญาตให้ติดตั้งไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคูหานอกจากไฟนั้นได้ติดมาพร้อมกับอุปกรณ์
ที่นาเข้ามาแสดงเท่านั้น รวมถึ งการติดตั้งไฟกระพริ บจะต้องแจ้งขนาด และจังหวะในการ
กระพริ บและต้องได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั งานก่อนจึงจะติดตั้งได้
ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ สั่งจองพื้นที่ เปล่าเพื่อตกแต่งเป็ นคู หาพิเศษ จะต้องส่ งรายการสั่งจอง
พร้อมทั้งแบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาหนดไว้
ในการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพิ่มเติม กรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ชดั เจนแล้วกรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์ มการสัง่ จองพร้อมทั้งระบุตาแหน่งที่จะติดตั้งไฟฟ้าด้วย
สาหรั บ การสั่ งจองที่ ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าหรื อผูร้ ั บเหมาได้สั่งจองหลังก าหนดเวลาจะต้อง
ถือปฏิบตั ิดว้ ย
5.13.1 จะต้องแจ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจานวนไฟที่จะติดตั้งเท่าที่จะสรุ ปได้ก่อน
5.13.2 ท่านจะต้องเสี ยค่ าใช้จ่ายเพิ่ ม 10% กรณี ส่ งใบสั่ งจองหลังกาหนดเวลาและ 30%
ในกรณี สงั่ ในพื้นที่แสดงสิ นค้า
5.13.3 ในการยกเลิ ก รายการสั่ งจองไฟฟ้ า ผูร้ ่ วมแสดงสิ น ค้าจะต้องเสี ยค่ าใช้จ่าย 50%
ของราคาในใบสั่งจอง
ผูร้ ั บ เหมาหรื อผูร้ ่ วมแสดงสิ น ค้าที่ ได้รับ อนุ ญ าตสามารถติ ดตั้งไฟฟ้ าในคู ห าของท่ านเอง
ได้น้ นั จะต้องสั่งจองกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์ มการสั่งจอง ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
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6.

7.

5.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสู งสุ ดที่ใช้ในงาน
5.14.2 สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่มีความประสงค์สั่งจองตามจานวนติดตั้งแต่ละดวงของ
หลอดไฟ ซึ่ งมี ข นาดไม่ เกิ น 100 วัตต์ ไม่ อนุ ญ าตให้ ผูร้ ั บ เหมาหรื อผูร้ ่ วมแสดง
สิ นค้าทาการสั่งจองในส่ วนรายการที่ 2 เพื่อมาต่อใช้กบั แสงสว่างในคูหาของท่าน
5.15 ผู ้ร่ ว มแสดงสิ น ค้า หรื อ ผู ้รั บ เหมารายใดได้ ก ระท าการต่ อ สายไฟหรื อ ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์
ไฟฟ้ าใดๆที่จะมีอตั ราเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุหรื อมีแนวโน้มว่าอาจเกิ ดอุบตั ิเหตุต่อผูเ้ ข้าชมงาน
หรื อผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าด้วยกันได้รับ อันตราย ในนามผูจ้ ดั งานจะขอระงับ การจ่ายไฟฟ้ า
ชัว่ คราวจนกว่าจะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็ จ
5.15.1 ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการไม่อนุ ญาติให้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อดาเนิ นการใดๆ
ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการโดยเด็ดขาด
ผูร้ ับ เหมาอย่างเป็ นทางการขอสงวนสิ ทธิ์ ในการติ ดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ าซึ่ งรวมถึ งปลัก๊ ไฟ
สาเร็ จรู ป ทั้งหมดนี้จะต้องสั่งจองจากผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการเท่านั้น
6.1 ชุดปลัก๊ ไฟจะไม่อนุญาตให้ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้านาระบบไฟแสงสว่างมาเสี ยบปลัก๊ ไฟเด็ดขาด
ถ้าผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้านาระบบแสงสว่างมาเสี ยบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้าทันที
ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ นผู ้รั บ เหมาแต่ ง ตั้ ง อย่ า งเป็ นทางการส าหรั บ การบริ การอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ,
จ่ า ยกระแสไฟฟ้ า และบู ธ ส าเร็ จ รู ป บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการตัด กระแสไฟฟ้ า ในกรณี
การใช้เสี ย งดัง เกิ น พิ ก ัดท าให้ ผู อ้ ื่ น ได้รับ ความเดื อ นร้ อ น หรื อบริ ษ ัท ฯ ได้รับ แจ้งจากผูจ้ ัดงาน
ให้ ด าเนิ น การตัด ไฟดัง กล่ า ว หรื อ ผู ้ร่ ว มแสดงงานไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามคู่ มื อ ส าหรั บ ผู ้เข้า ร่ ว มงาน/
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สถานที่ในการจัดงานอย่างเคร่ งครัด โดยผูร้ ่ วมแสดงงาน
จะไม่ เรี ยกร้ อ งค่ า เสี ยหายใดๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นแก่ ผู ้ร่ ว มแสดงาน ไม่ ว่ า จะเป็ นค่ า เสี ยหายโดยตรง
หรื อโดยอ้อมก็ตาม
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รำยชื่ อโรงแรมทีพ่ กั ใกล้ เคียง อิมแพ็ค เมืองทองธำนี
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