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จดัโดย 

สมำคมไทยบริกำรท่องเที่ยว 
 
 

ก ำหนดกำรจดังำน 
 
 

   ก ำหนดกำร    วนัที่       เวลำ 
วนัก่อสร้างคูหา   20   สิงหาคม  2562  (เฉพาะพื้นท่ีเปล่า)        13.00 – 24.00 น. 

21   สิงหาคม  2562  (พื้นท่ีมาตรฐาน&พื้นท่ีเปล่า)        10.00 – 24.00 น. 
 

วนัแสดงงาน   22 – 25  สิงหาคม  2562                        10.00 - 21.00 น. 
 
วนัร้ือถอนคูหา   25  สิงหาคม  2562          21.00 - 24.00 น. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

เป็นโอกาสดีอีกคร้ังท่ี สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว จดังาน  
“เท่ียวทัว่ไทย...ไปทัว่โลก” คร้ังท่ี 25  (Thai International Travel Fair 2019) 

 
สมาคมฯ ได้จดัท าคู่มือส าหรับผูแ้สดงงาน (Exhibitor’s Manual) ฉบับน้ี เพื่อช่วยให้ท่านเตรียม

ความพร้อมในการแสดงสินค้า และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โดยขอแนะน าให้ท่าน          
ได้ศึกษาคู่มือผูแ้สดงงานฉบบัน้ีอย่างละเอียด พร้อมกับกรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มต่างๆ       
และส่งกลบัยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามก าหนดเวลาท่ีไดร้ะบุไวใ้นแต่ละแบบฟอร์ม ซ่ึงหากมีขอ้สงสัย
ประการใด สามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 02–214-6175-6 ต่อ 109 , 088-0226841  และโทรสาร    
02-214-6179-80 และส าหรับขอ้มูลข่าวสารใด ๆ เก่ียวกบังาน สามารถดูไดท่ี้เวป็ไซต ์               
http://www.titf-ttaa.com หรือ email:titf@ttaa.or.th   สมาคมฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงส าหรับการเขา้ร่วม
แสดงงานในคร้ังน้ี และขอบคุณล่วงหนา้ส าหรับความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 
และขออวยพรใหท้่านประสบความส าเร็จกบังานดว้ยดีทุกประการ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
นาย ธนพล ชีวรัตนพร 

นายกสมาคมไทยบริการท่องเท่ียว       
 titf@ttaa.or.th 
ttaa@ttaa.or.th 
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ข้อมูลทัว่ไปของงำน 

1. ช่ืองำน “เท่ียวทัว่ไทย...ไปทัว่โลก” คร้ังท่ี 25 (Thai International Travel Fair 2019) TITF#25 
2. ลกัษณะงำน                 งานส่งเสริมการขายดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวทั้งในและ 
                                         ต่างประเทศ ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมงานมากมาย 
3. วนัและเวลำแสดงงำน  วนัท่ี  22 – 25  สิงหำคม  2562  เวลา 10.00 – 21.00 น. 
4. สถำนทีจั่ดงำน              อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล ์2 อิมแพค เมืองทองธานี 
5. ผู้จัดงำน                        สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว 
6. จ ำนวนผู้แสดงงำน  ประมาณ 1,254 คูหา 
7. ประเภทผู้แสดงงำน  ส านกังานส่งเสริมการการท่องเท่ียว/ แหล่งท่องเท่ียว สถานพกัผอ่นหยอ่นใจ 

- องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวนานาชาติ 
- สายการบินภายในประเทศ และต่างประเทศ 
- บริษทัน าเท่ียว Domestic & Outbound / รถเช่า / เรือส าราญ 

- โรงแรมรีสอร์ท 
- อุปกรณ์เดินทาง แคม้ป้ิง-ด าน ้า / ส่ือเทคโนโลยเีพื่อการท่องเท่ียว 

- dtac 
-     บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั (มหาชน) 
-     บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ  ากดั  (มหาชน) 
-    Amadeus 
-    องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวนานาชาติ 

- เวทีแสดงกิจกรรม โชวก์ารแสดงในประเทศไทยและการแสดงนานาชาติ  
8. ผู้ประสำนงำนด้ำนต่ำง ๆ 

ผู้จัดงำน :  สมำคมไทยบริกำรท่องเทีย่ว 
ฝ่ายปฏิบติัการ  :  คุณณพชัชนนัก ์ หล่ี (ป้อม) 
โทรศพัท ์ :  02 214 6175-6 ต่อ 109 , 088-0226841 

โทรสาร  :  02 214 6179-80  
อีเมล์   :  titf@ttaa.or.th 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwikuuzltpfUAhWIwI8KHZFwC70QFghHMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.thaivivat.co.th%2F&usg=AFQjCNG9F_hrn0rYvsvEd9orVJDrEOqFXg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwikuuzltpfUAhWIwI8KHZFwC70QFghHMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.thaivivat.co.th%2F&usg=AFQjCNG9F_hrn0rYvsvEd9orVJDrEOqFXg
mailto:titf@ttaa.or.th
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ฝ่ำยสถำนที่ :  บริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 
ฝ่ายสถานท่ี  : คุณสิราภรณ์  นกคุม้ (คุณทดั) / คุณมาศอุษา ภู่ระหงษ ์(คุณฝน) 
โทรศพัท ์ :  088-6660778 / 081-4145554 
อีเมล์   :  sirapornn@impact.co.th / masusap@impact.co.th 
   
ผู้ก่อสร้ำงคูหำ  :  บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ำกดั 
ฝ่ายบริการ  :  คูหามาตรฐาน ใหเ้ช่าอุปกรณ์ตกแต่งบูธและเฟอร์นิเจอร์ 
ผูป้ระสานงาน  :  คุณเกวลี  เพญ็ประยรู 
โทรศพัท ์ :  0-2203-4163 
โทรสาร  :  0-2203-4117 
อีเมล์   :  Kewalee.phe@nccimage.com 
 
ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ:  บริษัท เอก็ซ์โปซิช่ัน เทคโนโลยี จ ำกดั 
ฝ่ายบริการ  :  ใหบ้ริการระบบแสงสวา่งและอุปกรณ์ไฟฟ้า (จองซ้ือไฟฟ้า) 
ผูป้ระสานงาน  :  คุณวณีา แซ่กิม / คุณประภาษ มณีทูล  
โทรศพัท ์ :  0-2276-4800 , 0-2691-6093 ต่อ 111 / 124 
โทรสาร  :  0-2276-4820 , 0-2691-7147 
อีเมล์   :  thaitravel@expotech.co.th 
 
ผู้ติดตั้งระบบอนิเตอร์เนท : บริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 
ฝ่ายบริการ  : คุณสิราภรณ์  นกคุม้ (คุณทดั) / คุณมาศอุษา ภู่ระหงษ ์(คุณฝน) 
โทรศพัท ์ :  088-6660778 / 081-4145554 
อีเมล์   :  sirapornn@impact.co.th / masusap@impact.co.th 
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ผงัรวม ชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 
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แผนทีต่ั้งอำคำรชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 
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อำคำรชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 
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ตำรำงก ำหนดวนัและเวลำกำรท ำงำนภำยในอำคำรแสดงสินค้ำ 
 

(1) ก ำหนดวนัและเวลำกำรเข้ำตกแต่งและก่อสร้ำงคูหำ  (Set Up Days) 
 วนั    เวลำ      กจิกรรม 
20  สิงหาคม   2562   13.00 - 24.00 น.  ผูแ้สดงงานท่ีจองพื้นท่ีเปล่าเขา้ตกแต่งคูหา 
21  สิงหาคม   2562   10.00 - 24.00 น.  ผูแ้สดงงานท่ีจองพื้นท่ีเปล่าเขา้ตกแต่งคูหา 
21  สิงหาคม   2562   10.00 - 24.00 น.   ผูแ้สดงงานท่ีจองคูหามาตรฐานเขา้ตกแต่งคูหา 
 
(2) ก ำหนดกำรวนัแสดงงำน (Show Days) 
 วนัที่    เวลำ      กจิกรรม 
22 – 25 สิงหาคม 2562   09.00 - 10.00 น.   เตรียมเปิดคูหา 
22 – 25 สิงหาคม 2562   10.00 - 21.00 น.   เปิดแสดงงาน 
22 – 25 สิงหาคม 2562   21.00 - 22.00 น.   เตรียมปิดคูหา / เติมสินคา้ 
 
(3) ก ำหนดกำรวนัร้ือถอน (Tear Down Day) 
 วนัที่    เวลำ      กจิกรรม 
25  สิงหาคม  2562               21.00 - 24.00 น.   ร้ือถอนและขนยา้ยสินคา้ออกจากอาคาร 
 
หมำยเหตุ 

1. ผูเ้ขา้แสดงงานทุกท่านตอ้งก่อสร้างคูหาให้เสร็จภายในเวลา 24.00 น. ของวนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 
ทั้ งน้ีจะไม่เปิดให้เข้าก่อสร้าง / ตกแต่งหลังจากเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด เพราะต้องท าความ     
สะอาดอาคาร 

2. หา้มร้ือถอนก่อนเวลา 21.00 น. ของวนัท่ี 25 สิงหาคม  2562 ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยของการจดังาน 
3. ผูเ้ขา้แสดงงานตอ้งเก็บสินคา้และอุปกรณ์ตกแต่งคูหาทนัทีหลงัจากปิดงานแสดงสินคา้วนัสุดทา้ย 

(ภายใน 24.00 น. ของวนัท่ี 25 สิงหาคม 2562) 
 

กรณี ผู้เข้ำแสดงงำนไม่น ำสินค้ำหรืออุปกรณ์ตกแต่งคูหำออกตำมเวลำที่ก ำหนด หำกเกิดควำมเสียหำยหรือ
สูญหำย ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ผู้เข้ำแสดงงำนต้องเป็นผู้รับผิดชอบใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น รวมทั้ งค่ำใช่จ่ำยในกำร            
ร้ือถอนล่ำช้ำ ซ่ึงผู้จัดงำนจะไม่รับผดิชอบในกรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
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กฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัภายในอาคารแสดงสินคา้ 

1. บัตรเข้ำ - ออกอำคำรแสดงสินค้ำ 
1.1 EXHIBITOR BADGE (บัตรผู้แสดงงำน) 

ผู ้แสดงงานสามารถลงทะเบี ยนรับบัตรผู ้แสดงงานได้คูหาละ  4 ใบ  บริเวณ                 
จุดลงทะเบียน  ณ บูธกองอ านวยการสมาคมฯ โดยรับบตัรในวนัท่ี  21  สิงหาคม  2562      
เวลา 15.00 น.  

1.1.1 ผูแ้สดงงานจะตอ้งติดบตัรผูแ้สดงงานตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณงาน เพื่อประโยชน์   
ในดา้นการรักษาความปลอดภยั 

1.1.2 ส าหรับผูแ้สดงงานท่ีมิได้ติดบตัรหรือไม่มีบตัรจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเขา้-ออก   
ในบริเวณงาน 

1.1.3 บัตรผู ้แสดงงานใช้ได้ตั้ งแต่วนัเตรียมงานจนถึงวนัสุดท้ายของงานในทุกพื้นท่ี             
ของการจดังาน 

1.2 CONTRACTOR BADGE (บัตรผู้รับเหมำก่อสร้ำง) 
1.2.1 ผูรั้บเหมาก่อสร้างต้องใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแลกบัตรผูรั้บเหมาก่อสร้างได ้       

ณ บูธกองอ านวยการสมาคมฯ 
1.2.2 ผูรั้บเหมาก่อสร้างจะตอ้งติดบตัรตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณงาน เพื่อประโยชน์ดา้นการ

รักษาความปลอดภยั ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมิไดติ้ดบตัรหรือไม่มีบตัรจะไม่ไดรั้บอนุญาต
ใหผ้า่นเขา้ออกในบริเวณงาน 

1.2.3 บตัรผูรั้บเหมาก่อสร้างสามารถใชไ้ดใ้นวนัก่อสร้างและร้ือถอนเท่านั้น ไม่สามารถผา่น      
เขา้-ออก ไดใ้นวนัแสดงงานยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดังาน 

1.2.4 กรณีผู ้รับเหมาก่อสร้าง ท าบัตรสูญหาย  ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตออกจากพื้นท่ี      
พร้อมทั้งเสียค่าธรรมเนียมในการปรับเป็นจ านวนเงิน 100 บาทต่อใบ 
 

2. กำรก่อสร้ำงและตกแต่งคูหำมำตรฐำน 
การก่อสร้างตกแต่งคูหา ผูแ้สดงงานสามารถเลือกใชคู้หามาตรฐาน หรือจะด าเนินการก่อสร้างคูหา

แสดงสินค้าโดยใช้ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีจดัหามาเองก็ได้ ทั้งน้ี ผูแ้สดงงานจะต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบ           
ในการก่อสร้างตกแต่งคูหาดงัน้ี 

ผูจ้ดังานไดแ้ต่งตั้งให้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐานอยา่งเป็น
ทางการส าหรับผูร่้วมแสดงท่ีเช่าพื้นท่ีแบบคูหามาตรฐาน และทางผูจ้ดังานขอความร่วมมือในการปฏิบติัตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของการใชคู้หาส าเร็จรูป ดงัน้ี 

 

2.1. ไม่อนุญาตใหมี้การต่อเติมหรือก่อสร้างคูหาใหมี้ความสูงเกินกวา่ความสูงของเพดานในอาคาร 
     
ชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2    มีความสูงจากพื้นไม่เกิน 5 เมตร  และมิใหส่้วนหน่ึงส่วนใดของโครงสร้าง
หรือส่วนตกแต่งต่าง ๆ รวมทั้งไฟตกแต่งยืน่ออกนอกบริเวณพื้นท่ีท่ีท าสัญญา 



11 
 

2.2. ไม่อนุญาตให้มีการทาสีทบัลงบนผนังของคูหามาตรฐาน หากท่านตอ้งการติดสต๊ิกเกอร์หรือ
วสัดุอ่ืนใดบนผนังกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงสร้างมาตรฐาน
ส าเร็จรูปอยา่งเป็นทางการของงาน (บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั)  เพื่อการด าเนินการ 

2.3. ไม่อนุญาตให้มีการตอก ขึง แขวน หรือ ตรึงส่วนใดส่วนหน่ึงของโครงสร้างมาตรฐานหรือ
ส่ิงก่อสร้าง กบัโครงสร้างส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารแสดงสินคา้ 

2.4. ไม่อนุญาตให้มีการขึงหรือแขวนส่ิงใด ๆ จากเพดานหรือพื้นหรือแม้แต่ส่วนหน่ึงส่วนใด     
ของอาคารแสดงสินคา้ 

2.5.  การติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง หรือ ปลัก๊ไฟภายในโครงสร้างมาตรฐานส าเร็จรูปทั้งหมด จะตอ้งสั่ง
จากผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเท่านั้น 

2.6. จะตอ้งแจง้การขอใช้บริการกระแสไฟในคูหา โดยสั่งกระแสไฟไดท่ี้ บริษทั เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการ 

2.7. กฎขอ้บงัคบัส าหรับผูแ้สดงสินคา้ หา้ม! กระท าการใด ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผนงัคูหา 
2.7.1 หา้มต่อเติมเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ยโครงสร้างของคูหามาตรฐาน โดยเด็ดขาด หากมีความ

จ าเป็นต้องเปล่ียนรูปแบบของคูหา  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท              
เพื่อด าเนินการ 

2.7.2 หา้มฉีดสเปรยก์าว, ติดกาว, หรือ ซิลิโคนบนแผน่ผนงั 
2.7.3 หา้มทาสี, พน่สี, ขีดหรือเขียนลงบนผนงั 
2.7.4 หา้มเจาะ, ตอกตะปู, ยงิ MAX, ขีดข่วน หรือท าใหเ้กิดความเสียหายกบัแผน่ผนงั หรือส่วนใด

ส่วนหน่ึงของโครงสร้างคูหาเป็นอนัขาด หากตอ้งการติด หรือยดึส่ิงใดกบัตวัผนงั กรุณา
ปรึกษาเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการก่อน 

2.8. ป้ายช่ือบริษทั เป็นป้ายช่ือขนาด สูง 30 ซม.และหนา้กวา้ง 3 ม. (ตวัอกัษรบนป้ายช่ือสูง 10 ซม.)             
อยู่ดา้นหน้าของคูหา โดยยึดติดกบัขอบอะลูมิเนียม โดยจะระบุช่ือบริษทั และหมายเลขของ
คูหาแสดงสินคา้ 

2.9. ไฟฟ้าและเฟอร์นิ เจอร์  มีปลั๊กไฟ  3 พิน  ขนาด  5 แอมป์  (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)          
หลอดฟลูออเรส-เซนส์ 2 หลอด, เกา้อ้ีเหล็กด า 2 ตวั, โตะ๊ประชาสัมพนัธ์ 1 ตวั และถงัขยะ 1 ใบ
ในกรณีผูแ้สดงงาน คูหามาตรฐาน ไม่ตอ้งการผนงั, โครงสร้างป้ายช่ือ, ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ 
(โตะ๊, เกา้อ้ี, ถงัขยะ) ภายในคูหามาตรฐานกรุณาแจง้ ลงในแบบฟอร์ม 1 มายงัผูจ้ดังานหรือ 

2.10. บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ ากัด เพื่อด าเนินตามความต้องการของท่าน (ในกรณีท่ีไม่ได้แจ้ง
ล่วงหนา้ หรือแจง้วนัก่อสร้าง ท่านอาจไม่ไดรั้บความสะดวก) 

หมำยเหตุ    หำกผู้แสดงงำนท่ำนใด มิได้ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนข้อปฏิบัติดังกล่ำว  บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ 
จ ำกัด  ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในกำรก่อสร้ำงคูหำมำตรฐำน มีควำมจ ำเป็นจะต้องคิดค่ำเสียหำยแก่ผู้แสดงสินค้ำ
เป็นมูลค่ำผนังคูหำแผ่นละ 3,000 บำท 
 

3. กำรก่อสร้ำงและตกแต่งพืน้ที่เปล่ำ 
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ผูร่้วมแสดงงานท่ีจองเป็นพื้นท่ีเปล่า (ไม่รวมพรมและกระแสไฟฟ้า) ไม่ว่าจะจ้างผู ้รับเหมา            
ในการตกแต่งคูหาหรือไม่ จะต้องส่งแบบแปลนกำรก่อสร้ำง ภำยในวันที่  2 สิงหำคม 2562 โดยผูแ้สดงงาน
สามารถสร้างคูหาไดด้งัน้ี             

3.1 ผูจ้ดังานจะท าเคร่ืองหมายแสดงขอบเขตพื้นท่ี ก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพื้นท่ีท่ีจองไว ้
3.2 เน่ืองจากคูหาของท่านเป็นพื้นท่ีเปล่าจึงไม่มีกระแสไฟรวมถึงไฟแสงสว่างหากท่านตอ้งการ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในคูหาของท่าน ส าหรับไฟฟ้าในวนัก่อสร้าง-ร้ือถอน ใช้ แบบฟอร์ม 
หน้า 25  ส่วนกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ในวนัแสดงงานกรุณากรอก แบบฟอร์ม หน้า 26-27   
เพื่อเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า กบับริษทั เอก็ซ์โปซิชัน่ จ ากดั 

3.3 ในการจดัแสดงสินคา้ตอ้งติดป้ายแสดงช่ือบริษทัและหมายเลขคูหาอยา่งชดัเจน 
3.4 ในกรณีท่ีเป็นพื้นท่ีเปล่าติดกนักบัคูหาอ่ืน ผูแ้สดงงานจะตอ้งท าผนังข้ึนกั้นคูหาของท่านเอง 

หา้มมิใหใ้ชป้ระโยชน์จากผนงัของคูหามาตรฐานของผูแ้สดงงานท่านอ่ืนเด็ดขาด และหากผนงั 
ของผูแ้สดงงานสูงกว่าผนงัอีกดา้นของคูหาขา้งเคียงท่านจะตอ้งปิดดา้นหลงัส่วนท่ีสูงกว่าให้
เรียบร้อย 

3.5 กรณีใช้เทปกาว 2 หน้า อาคารเป็นพื้นพรมควรมีการป้องกันและเลือกใช้เทปท่ีไม่ท าความ
เสียหายต่อพรมอาคาร ผูแ้สดงงานตอ้งประสานงานกบัผูรั้บเหมาตกแต่ง ถึงขอ้ปฏิบติัในคู่มือ 
หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่ออาคาร ผูแ้สดงงานตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
 

4. ข้อห้ำมในกำรเข้ำก่อสร้ำงพืน้ทีเ่ปล่ำ 
กฎและระเบียบขอ้บงัคบั จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความปลอดภยัและความสะดวกราบร่ืนใน

การท างานของทุกท่าน ผูจ้ดังานขอความร่วมมือผูแ้สดงงานและผูก่้อสร้างคูหาทุกท่านในการปฏิบติัตามอยา่ง
เคร่งครัด 

4.1 หา้ม...ต่อเติม ติดตั้ง ปรับแต่ง ตอกตะปู เจาะ ติด ผนงัคูหา หรือส่ิงก่อสร้างใด ๆ 
4.2 หา้ม...พน่สีใด ๆ ลงบนผนงัหรือส่ิงก่อสร้างใด ๆ  
4.3 หา้ม...น าแผน่ป้ายโฆษณา หรือวางอุปกรณ์ส่ิงของต่าง ๆ ออกนอกเขตพื้นท่ีคูหาของตน 
4.4 หา้ม...พน่สีในพื้นท่ีแสดงสินคา้  
4.5 หา้ม...แขวนอุปกรณ์ทุกชนิดท่ี ท่อจ่าย ท่อร้อย สายไฟ ท่อดบัเพลิง  
4.6 หา้ม...เปิด-ปิด หรือต่อสายไฟฟ้าเขา้กบัตูส้วทิซ์ไฟฟ้า 
4.7  ห้าม...วางส่ิงของวสัดุก่อสร้าง หรือวสัดุเหลือใช้ กีดขวางแนวทางเดิน โดยจะต้องท าการ

จดัเก็บใหเ้รียบร้อยและน าออกไปนอกบริเวณพื้นท่ี                                                                                                                                                               
4.8 หา้ม...ใชเ้ล่ือยไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดประกายไฟภายในอาคาร 
4.9  หา้ม...ผูแ้สดงงานท่ีจองพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีเปล่าใชผ้นงัของคูหาขา้งเคียงโดยเด็ดขาด 
4.10 หา้ม...ลากหรือเขน็วสัดุอุปกรณ์ใดๆ กบัพื้นท่ีโดยตรงจะตอ้งมีวสัดุท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ รองรับ 
4.11 หา้ม...น าก๊าซและสัตวทุ์กชนิดเขา้ในบริเวณงาน 
4.12 หา้ม...สูบบุหร่ีในบริเวณพื้นท่ี ยกเวน้บริเวณท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 
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4.13 ห้าม ...ขนสินค้าเข้า-ออกในระหว่างแสดงงาน  จะอนุญาตให้ขนย้ายสินค้าใน เวลา                         
ท่ีก าหนดเท่านั้น 

หมำยเหตุ   ทุกคูหาท่ีมีการออกแบบก่อสร้างพิเศษ  จะต้องเตรียมผ้าใบ  เพื่อปูรองพื้นทั่วบริเวณของ          
        การก่อสร้างหากมีความเสียหายเกิดข้ึนกบัโครงสร้างคูหาแสดงและ/หรือสถานท่ีจดัแสดงหรือ
        พื้นของอาคารแสดงผูแ้สดงงานจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 

5. กำรส่ังจองรำยกำรอุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับคูหำมำตรฐำน 
5.1 คูหามาตรฐานขนาด 3x2 ม. แต่ละคูหาจะประกอบดว้ย 

5.1.1 ชุดฟลูออเรสเซนท ์40 วตัต ์จ านวน 2 ดวง 
5.1.2 ชุดปลัก๊ไฟขนาด 5 แอมป์ จ านวน 1 จุด (ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) ซ่ึงรายการดงักล่าว    

ผู ้จ ัดงานได้จัดเตรียมไว้ให้ เรียบ ร้อยแล้ว  นอกเหนือจากน้ีผู ้แสดงงานจะต้องสั่ ง                        
ในแบบฟอร์มจองรายการไฟฟ้า ของ บริษทั เอก็ซ์โปซิชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั 

 
กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัตเิก่ียวกับบริการด้านไฟฟ้า ของบริษัท เอ็กซ์โปซิช่ัน จ ากัด 
ผู้จัดงานได้มอบหมายอย่างเป็นทางการให้บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี  จ ากัด  เป็นผู้ รับผิดชอบการบริการ

ดงัตอ่ไปนี ้
1. การให้บริการไฟฟ้าทั่วไป 

1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลกั 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่างและวงจรไฟฟ้าส าหรับสินค้าจัด
แสดง   

1.2 ไฟฟา้ที่จดัให้ตามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลบั  220V, 50Hz 1 เฟส และ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอตัตรา
คลาดเคลื่อน± ร้อยละ 10 ดังนัน้หากอุปกรณ์ที่น ามาแสดงมีความเสี่ยงต่อการขึน้ลงของแรงดันควรใช้
อปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟา้ให้คงที่ เพื่อความปลอดภยัของอปุกรณ์ตา่งๆ ของทา่น 

1.3 หากต้องการใช้ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลบัเฟสเดียว 110v,50Hz  หรือ กระแสสลบัสามเฟส  
220v,50Hz สามารถขอให้บริการเป็นพิเศษ  ได้โดยติดต่อกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท  เอ็กซ์โปซิชัน่  เทคโนโลยี  
จ ากดั  โดยตรง 

1.4 มอเตอร์ไฟฟา้ทัง้หมดต้องมีระบบป้องกนัอตัโนมตัิ  เพื่อปอ้งกนัการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกิน จึงควรมี
ระบบสตาร์ทดงันี ้

1.4.1        ระบบสตาร์ทโดยตรง: มอเตอร์ขนาดไมเ่กิน 5 แรงม้า 
1.4.2       ระบบสตาร์ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้า 
1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึน้ไป 

ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่ มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่ งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้
เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทัง้นี ้
เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการ
ใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด 

 การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้าก าหนดและต้องเดิน
ระบบสายกราวด์ทุกจุด 
 การเดินสายไฟฟ้าใต้พืน้ไม้ที่ยกขึน้จากพืน้อาคารปกติ จะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชัน้เท่านัน้ 

2. การให้บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน 
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2.1 ระบบไฟฟ้าในคหูามาตรฐานขนาด 3.00 x 3.00 เมตร  ประกอบด้วยโคมไฟหลอดฟลอูอเรสเซนท์ T5 28W. 
(แสงสีขาว) 2 ดวง  พร้อมเต้าเสียบไฟ  ขนาด 5 Amp 1 จุด   (ห้ามใช้กับโคมไฟแสงสว่าง) ทัง้ 2 รายการ
ดงักลา่วรวมค่าใช้กระแสไฟฟา้แล้ว 

2.2 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสัง่จองบริการด้านไฟฟ้า  
ซึง่แบง่เป็น 4 สว่น 

Section A:  ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟา้ส าหรับก่อสร้างและรือ้ถอน  
Section B: ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการเบรกเกอร์ตัดไฟส าหรับสินค้าจัดแสดง (ไม่ใช้ส าหรับการให้แสง

สวา่ง)  
Section C,D:  ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการอปุกรณ์และเบรกเกอร์ตดัหลอดไฟให้แสงสวา่ง  
Section E: ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่น าอปุกรณ์แสงสว่างของตวัเองมาใช้ ทัง้ในกรณีที่จะท าการติดตัง้เอง และ
ตอ่สายไฟโดยบริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั 
2.3 การขอให้บริการไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอร์มใบสัง่จองบริการต้องระบตุ าแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและ

ระบบสาธารณปูโภค  แบบแปลนท่ีก าหนดไว้  กรุณาอา่นเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ที่ระบไุว้ในแบบฟอร์ม 
2.4 ผู้ออกแสดงสนิค้าที่ได้รับอนญุาตให้ใช้อปุกรณ์แสงสว่างของตนเอง  ต้องสัง่จองขอใช้ไฟฟา้จากแหลง่จ่ายตาม

แบบฟอร์มใบสัง่จองบริการ  Section C หรือ D 
2.5 ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าจุดต่อไฟฟา้ท่ีบริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่  เทคโนโลยี จ ากดั  เห็นว่าอาจ

ก่อให้เกิดอนัตรายหรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้ชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอื่น ๆ  
2.6 ทุก ๆ วนัหลงัจากปิดงานไปแล้ว 30 นาที จะมีการตดัไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับสินค้าจัดแสดง  

และในวนัสุดท้ายของงาน  จะต้องตดัหลงัจากปิดงานไปแล้ว 60 นาที  เว้นไว้แต่เฉพาะจุดที่สัง่บริการ  24 
ชัว่โมงเทา่นัน้ 

2.7 การตอ่วงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด, การใช้อปุกรณ์ตอ่ไฟเต้าเสียบหลายทาง, หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟา้โดย
มิได้รับอนญุาต อาจเป็นสาเหตใุห้ถกูตดักระแสไฟฟา้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 

3. การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน) 
3.1 ผู้ออกงานแสดงสินค้าที่สัง่จอง  “พืน้ที่” เพียงอยา่งเดียวเพื่อตกแตง่เป็นคหูาแสดงสนิค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ 

จะต้องสง่แบบฟอร์มขอใช้บริการไฟฟา้เพื่อคหูาแสดงสนิค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษนัน้ 

3.2 ผู้จดังานได้จดัให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้าโดยทัว่ไป  แต่การติดตัง้ระบบไฟฟา้ทัง้ภายในคหูาและเพื่อ
การสาธิตตา่ง ๆ  สามารถด าเนินการได้โดยผู้ รับเหมาไฟฟา้ของทา่นท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้จดังานแล้วเทา่นัน้  
โดยผู้ออกงานแสดงสินค้าเพียงสง่แบบฟอร์มใบสัง่จองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายงั
บริษัท   เอ็กซ์โปซิชัน่  เทคโนโลยี  จ ากดั  พร้อมช าระเงินภายในระยะเวลาที่ระบไุว้  และเพื่อความปลอดภยัจึง
ไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสินค้าต่อไฟส าหรับสินค้าจดัแสดงหรืออปุกรณ์ให้แสงสว่างเข้ากบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลกั
ของตวัอาคารโดยเด็ดขาด   ทัง้นี ้ผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิระงบัการจ่ายกระแสไฟฟา้ กรณีท่ีมีการตอ่ไฟฟา้อยา่ง
ไมเ่หมาะสม 

3.3 ผู้ รับเหมาไฟฟา้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสินค้าต้องยื่นรายละเอียดการตอ่ไฟฟา้, แบบวงจรไฟฟา้ 
และรายละเอียดอื่นๆ มายงัผู้จัดงานก่อนวนัหมดเขตตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนมุตัิตามรายการดงันี ้

3.3.1 ช่ือบริษัทผู้ รับเหมา 
3.3.2 ช่ือและบตัรประจ าตวัของบคุคลากรที่เข้าด าเนินการ 
3.3.3 จ านวนวตัต์หรืออตัราก าลงัไฟ 
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3.3.4 แบบการตอ่วงจรหรืออปุกรณ์ไฟฟา้ 
3.3.5 แบบฟอร์มใบสัง่จองบริการไฟฟา้ 

3.4 ช่างไฟฟา้ที่ได้รับอนญุาตแล้ว  สามารถแลกบตัรประจ าตวัเพื่อรับบตัรผา่นเข้าท างานได้ที่ส านกังานบริหารงาน
แสดงสนิค้าของผู้จดังานท่ีแสดงสนิค้าในบริเวณนัน้ ๆ 
ในคหูาพิเศษหรือพืน้ท่ีเปลา่ ทางผู้ออกงานแสดงสนิค้าจะต้องสัง่จองไฟฟา้ทัง้ 2 ระบบคือ 

 1.ไฟฟา้ส าหรับสนิค้าจดัแสดง 
 2.ไฟฟา้ส าหรับดวงไฟแสงสวา่ง 

3.5 การตอ่วงจรไฟฟา้ที่ด าเนินการ โดยผู้ รับเหมาของทา่นที่ได้รับอนมุตัิจากผู้จดังาน  จะต้องได้รับการตรวจสอบ
จากบริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่  เทคโนโลยี  จ ากดั  ก่อนที่จะตอ่เข้ากบัแหลง่จ่ายไฟ 
3.6 ผู้ออกงานแสดงสินค้าท่ีสัง่จองบริการด้านไฟฟ้ากับบริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี  จ ากัด  จะมีสิทธ์ิได้รับ
บริการตามล าดบัก่อนหลงั 
3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า , การปรับแต่งใด ๆ , การใช้อุปกรณ์ต่อไฟฟ้าเต้าเสียบหลายทาง , หรือการเช่ือมต่อ
วงจรไฟฟา้โดยมิได้รับอนญุาต  อาจเป็นเหตใุห้ถกูตดักระแสไฟฟา้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
3.8 ไมอ่นญุาตให้ใช้ไฟกระพริบ  ยกเว้นแตเ่ป็นสว่นประกอบของวงจรรวม 
3.9 ผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิในการตดักระแสไฟฟา้ในจุดตอ่ไฟฟ้าท่ีบริษัท  เอ็กซ์โปซิชัน่  เทคโนโลยี  จ ากดั  เห็นว่า
อาจจะก่อให้เกิดอนัตรายหรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้ เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอื่น ๆ  
3.10 การตอ่ไฟฟา้ทกุชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิและมาตรฐานความปลอดภยัโดยไมม่ีข้อยกเว้น 
 

4. การเดินสายไฟฟ้าภายในระบบ ต้องใช้ขนาดสายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้องเดินระบบกราวด์ ทกุ
จดุ หากตรวจสอบพบการใช้สายไฟฟ้าไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน หรือการติดตัง้ที่บริษัทฯ เห็นว่าไมป่ลอดภยั
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการ
แก้ไขให้ได้ตามาตรฐานจึงจะปลอ่ยกระแสไฟให้อีกครัง้ 

 
  
  

 ขนาดสายไฟที่ได้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์มีดงันี ้
  

 ขนาดเบรกเกอร์  ขนาดสายไฟที่ใช้ตามมาตรฐาน 
15 Amp./220V.1P 50Hz.  2 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground 
15 Amp./380V.3P 50Hz.  4 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground 
30 Amp./220V.1P 50Hz.  2 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground 
30 Amp./380V.3P 50Hz.  4 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground 
60 Amp./380V.3P 50Hz.  4 x 16 Sq.mm.,6 Sq.mm/Ground 
100 Amp./380V.3P 50Hz.  4 x 35 Sq.mm.,10 Sq.mm/Ground 
150 Amp./380V.3P 50Hz.  4 x70 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground 
200 Amp./380V.3P 50Hz.  4 x 95 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground 
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5. กรณีจองเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนญุาตให้ใช้กบั1 วงจรยอ่ยเทา่นัน้ หากผู้แสดงงานต้องการใช้มากกวา่ 
1 วงจรยอ่ย ต้องท าการตดิตัง้ตู้ โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพือ่ใช้กบัวงจรยอ่ย หากตรวจสอบพบวา่ไมม่ี
การติดตัง้ตู้ โหลด  
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการระงบักระแสไฟฟา้ จนกวา่จะมกีารติดตัง้เรียบร้อย จึงจะปลอ่ยกระแสไฟให้
ตามปกติ และการเช่ือมตอ่สายไฟฟา้เข้ากบัเบรกเกอร์ของบริษัทฯ ให้ท าการเช่ือมตอ่ด้วยหางปลา (Ring 
Terminals) เทา่นัน้ ไมอ่นญุาตให้ตอ่สายเปลอืยเข้ากบัเบรกเกอร์โดยตรง 
 

การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ก าหนดเหล่านีม้ีผลให้ตัวแทนที่ได้รับอ านาจหน้าที่  สามารถตัดการจ่าย
ไฟฟ้าได้ทันทีและบริษัทฯ  จะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน  20  เท่า  ของราคาค่าอุปกรณ์นัน้  
ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้า 

ตวัอยา่งตูโ้หลดเซ็นเตอร์ ส าหรับเบรกเกอร์ 3 เฟส 

ตวัอยา่งหางปลา (Ring Terminal) 

  ตวัอยา่งสายฉนวนหุม้ 2 ชั้น (VCT) 
 

 
 
 

6. กำรติดตั้งไฟในบริเวณ 
6.1 ผูจ้ ัดงานจะจัดให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง ส าหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรือ 

กระแสไฟฟ้าส าหรับการเดินเคร่ืองสาธิตให้ผูแ้สดงงานติดต่อกบัผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่าง
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เป็นทางการของงานเพื่อสั่งการติดตั้งกระแสไฟฟ้าหรือแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคูหา โดยให ้    
ผูแ้สดงงานกรอกแบบฟอร์มส าหรับความต้องการของตน  ในคู่มือผู ้แสดงงานแล้วส่งให้
ผูรั้บเหมาติดตั้ งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการภายในเวลา  ท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มเพื่อความ
ปลอดภยัตลอดเวลางานแสดงโดยห้ามมิให้ผูแ้สดงงานด าเนินการต่อหรือเช่ือมกระแสไฟ      
จากตูก้ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจ้ดังานสงวนสิทธ์ิท่ีจะยติุการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือ
ถอดสายไฟท่ีท าการต่อเช่ือมกระแสไฟฟ้าท่ีไม่ถูกตอ้ง 

6.2 การติดตั้งไฟฟ้าท่ีงานแสดงสินคา้ทั้งหมด จะสามารถท าไดโ้ดยผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็น
ทางการเพียงรายเดียว หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ท างานไดเ้ท่านั้น 

6.3 ผูแ้สดงงานท่ีมีผูรั้บเหมาท าการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคูหาของท่านเอง จะตอ้งส่งรายช่ือ
เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีจะเขา้มาท างานก่อนวนัท าการจึงจะสามารถเขา้ไปท างานได ้ผูรั้บเหมาท่ีท่าน
แต่งตั้ งให้ท าการติดตั้ งไฟฟ้าในคูหาของท่านเอง จะต้องส่งรายละเอียดเก่ียวกับการติดตั้ ง 
(แผนผงัไฟฟ้า) ใหก้บัผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้ภายในก าหนดเวลาในแบบฟอร์ม            

6.4 การสั่งจอง ซ่ึงจะตอ้งส่งรายละเอียดด้านล่างน้ี มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เขา้ไปท างาน         
ในอาคาร 
6.4.1 รายละเอียดทางดา้นเทคนิคและจ านวนหรือวตัตท่ี์ใช ้
6.4.2 จ านวนจุดทั้งหมดท่ีจะท าการติดตั้งกระแสไฟฟ้า 
6.4.3 แบบแปลนในการติดตั้ง 
6.4.4 ช่ือของบริษทัท่ีจะเขา้มาท าการติดตั้ง 
6.4.5 ช่ือและหมายเลขบัตรประจ าตัวหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของช่างท่ีจะเข้าไป               

ท  าการติดตั้ง 
6.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสั่งจองใหส้มบูรณ์ 

6.5 ผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าท่ีจะเขา้ท าการติดตั้งสามารถท่ีจะรับบตัรผ่านเพื่อเขา้ท างานในอาคารได ้ 
จากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการของผู ้จดังาน ณ ส านักงานผูจ้ดังานในบริเวณอาคารแสดงนั้น        
โดยเจา้หนา้ท่ีจะขอหลกัฐานเพื่อยืนยนัและแลกบตัรจึงจะสามารถผา่นเขา้ไปปฏิบติังานให้คูหา
ของท่านได ้

6.6 ผู ้รับเหมาของท่านจะต้องจัดเตรียมจุดต่อภายในท่ีได้มาตรฐานไว้ส าหรับให้เจ้าหน้าท่ี             
ของผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตั้งควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ 

6.7 ปลัก๊ไฟทุกจุดจะต้องมีการสั่งจากแบบฟอร์มการสั่งจองเท่านั้นมิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาต          
ใหมี้การติดตั้ง 

6.8 ผูรั้บเหมาอย่างเป็นทางการจะด าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัผูแ้สดงงานท่ีสั่งจองโดยตรง               
กบัผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการเป็นล าดบัแรก 

6.9 การต่อไฟฟ้าหรือการต่อพ่วงท่ีผิดระเบียบของความปลอดภยัรวมทั้งการต่อปลัก๊พ่วง โดยใช้
ปลัก๊สามทางซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายได้ทางผูจ้ดัอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดขอบตดัออก        
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้



18 
 

6.10 ผูจ้ดัไม่อนุญาตให้ติดตั้งไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคูหานอกจากไฟนั้นได้ติดมาพร้อมกบัอุปกรณ์          
ท่ีน าเข้ามาแสดงเท่านั้ นรวมถึงการติดตั้งไฟกระพริบจะต้องแจ้งขนาด และจงัหวะในการ
กระพริบและตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดังานก่อนจึงจะติดตั้งได ้

6.11 ผูแ้สดงงานท่ีสั่งจองพื้นท่ีเปล่าเพื่อตกแต่งเป็นคูหาพิเศษ จะตอ้งส่งรายการสั่งจองพร้อมทั้ง
แบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งละเอียดก่อนเวลาท่ีก าหนดไว ้

6.12  ในการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วกรอกรายละเอียด                     
ลงในแบบฟอร์มการสั่งจองพร้อมทั้งระบุต าแหน่งท่ีจะติดตั้งไฟฟ้าดว้ย 

6.13  ส าหรับการสั่งจองท่ีผูแ้สดงงานหรือผูรั้บเหมาไดส้ั่งจองหลงัก าหนดเวลาจะตอ้งถือปฏิบติัดว้ย 
6.13.1 จะตอ้งแจง้ยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจ านวนไฟท่ีจะติดตั้งเท่าท่ีจะสรุปไดก่้อน 
6.13.2 ท่านจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  10% หากส่งใบสั่งจองหลังก าหนดและ  30% ในกรณี           

สั่งในพื้นท่ีแสดงงาน 
6.13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟ้า ผูแ้สดงงานจะตอ้งเสียค่าใช้จ่าย 50% ของราคาใน

ใบสั่งจอง 
6.14 ผูรั้บเหมาหรือผูแ้สดงงานท่ีไดรั้บอนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของท่านเองไดน้ั้นจะตอ้ง

สั่งจองกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 
6.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ีใชใ้นงาน 
6.14.2 ส าหรับผูแ้สดงงานท่ีมีความประสงค์สั่งจองตามจ านวนติดตั้งแต่ละดวงของหลอดไฟ 

ซ่ึงขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์ไม่อนุญาตให้ผูรั้บเหมาหรือผูแ้สดงสินคา้ท าการสั่งจองใน
รายการท่ี 2 เพื่อมาต่อใชก้บัแสงสวา่งในคูหาของท่าน 

6.15 ผูแ้สดงงานหรือผูรั้บเหมารายใดไดก้ระท าการต่อสายไฟหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ ท่ีจะมี
อตัราเส่ียงต่ออุบติัเหตุหรือมีแนวโน้มวา่อาจเกิดอุบติัเหตุต่อผูเ้ขา้ชมงานหรือผูร่้วมแสดงงาน
ดว้ยกนัไดรั้บอนัตรายในนามผูจ้ดังานจะขอระงบัการจ่ายไฟฟ้าชัว่คราวจนกว่าจะด าเนินการ
แกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ 

6.16 ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการไม่อนุญาตให้ เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ ต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิดของผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการโดยเด็ดขาด 

หมำยเหตุ    ชุดปลั๊กไฟจะไม่อนุญาตให้ผูร่้วมแสดงงานน าระบบไฟแสงสว่างมาเสียบปลั๊กไฟเด็ดขาด        
ถา้ผูแ้สดงงานน าระบบแสงสวา่งมาเสียบ จะถูกตดักระแสไฟฟ้าทนัที 
 
7. ระบบไฟฟ้ำโดยรวม 

ผูจ้ดังานจะเปิดไฟแสงสวา่งภายในอาคารเฉพาะช่วงวนัแสดงงานเท่านั้น ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้นอาคาร
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 คือ 220โวลต ์และจะจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคูหา ก่อนและหลงัเวลาแสดงงานประมาณ 
1 ชัว่โมง บริษทั เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ  ากดั จะเป็นผูค้วบคุมดูแลระบบไฟฟ้าตลอดงาน กรณีท่ีผูแ้สดง
งานตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ช.ม. หรือตอ้งการอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เพิ่มเติมจะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้าย
นั้น ๆ เอง  
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8. เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง 

ผูแ้สดงงานสามารถเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งอ่ืน ๆ ไดจ้าก บริษทั เอน็.ซี.ซี.อิมเมจ จ ากดั  
 

9. โทรศัพท์ 
โทรศพัท์สาธารณะมีไวบ้ริเวณรอบห้องแสดงงานหากท่านตอ้งการจะติดตั้งโทรศพัท์หรือแฟ็กซ์   

ในคูหา ท่านสามารถเช่าจากฝ่ายปฏิบติัการ อิมแพค็โกรท  
กำรรักษำควำมปลอดภัย 
9.1 ผูจ้ดังานจะเป็นผูจ้ดัหาบริการรักษาความปลอดภยัในบริเวณอาคารแสดงสินคา้  โดยจะมี

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัอยูท่ ัว่บริเวณงานแสดง 
9.2 เม่ือส้ินสุดการแสดงงานในแต่ละวนั ควรมีผา้หรือแถบกระดาษกั้นปิดคูหา 
9.3 ส าหรับผูแ้สดงงานจะตอ้งรับผิดชอบในสินคา้ท่ีน ามาแสดงเองและขอแนะน าให้ผูแ้สดงงาน 

ท าประกนัสินคา้ของตนไวร้ะหวา่งเวลาแสดงงาน 
9.4 ไม่ควรปล่อยคูหาว่างโดยไม่มีเจ้าหน้าท่ีอยู่ในคูหา (ซ่ึงถ้าเกิดมีการสูญหายของส่ิงของ        

ผูจ้ดังานจะไม่รับผดิชอบในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน) 
9.5 ผู ้จ ัดงานจะไม่อนุญาตให้ผู ้ท่ีไม่มีรายช่ือตามใบสมัครหรือไม่ได้แจ้งไว้กับผู ้จ ัดงาน           

เขา้ร่วมงานโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกนับริษทัผดิกฎหมายแอบแฝงเขา้มาในงาน 
หมำยเหตุ  ระหวา่งการก่อสร้างตกแต่งและร้ือถอนคูหา และในวนัแสดงงาน ผูแ้สดงงานจะตอ้งระมดัระวงั
และรับผดิชอบในทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ท่ีน ามาแสดงในคูหาดว้ยตนเอง 
 
10. ระบบควำมเยน็ 

ผู ้จ ัดงานจะปิดแอร์บริเวณแสดงงานในวนัท่ีเข้าตกแต่งคูหา โดยจะเปิดแอร์ในวนัท่ี  22 - 25  
สิงหาคม  2562 ซ่ึงเป็นวนัแสดงงานเท่านั้น 

 
11. กำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำ 

ในวนัก่อสร้างคูหา ผูจ้ ัดงานจะอนุญาตให้ท าการก่อสร้างและตกแต่งคูหาได้ถึงเวลา 24.00 น. 
เท่านั้น  ซ่ึงถ้าผูแ้สดงงานรายใดมีความประสงค์จะท าการก่อสร้างเกินจากเวลา กรุณาแจง้ท่ีห้องผูจ้ดังาน  
ก่อนเวลา 18.00 น.ของแต่ละวนั พร้อมช าระค่าล่วงเวลาเพิ่มตามอตัราท่ีก าหนด  

ข้อปฏิบัติในกำรแสดงสินค้ำ 
11.1 ผูแ้สดงงานจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ าในคูหาตลอดช่วงเวลาแสดงงาน  อย่างไรก็ตาม                    

ผูแ้สดงงานตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ให้เดือดร้อนหรือรบกวน ผูเ้ขา้ชมงาน หรือผูแ้สดงงาน
รายอ่ืน ๆ  ห้ามโอนสิทธ์ิการเขา้แสดงงานให้ผูอ่ื้น และห้ามมิให้น าคูหาของท่านไปจดัแบ่ง
ใหผู้อ่ื้น ท่ีมิไดส้มคัรเขา้ร่วมงานไวเ้ช่าช่วงเพื่อจดัแสดงสินคา้ หรือสับคูหากนัเองโดยไม่ได้
รับอนุญาต และอาจจะมีผลต่อการพิจารณาการเขา้ร่วมงานของท่านในคร้ังต่อไป 
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11.2 ผูแ้สดงงานจะตอ้งเปิดคูหา  เพื่อจดัแสดงสินคา้ตลอดเวลางานแสดงสินคา้และห้ามขนยา้ย
สินคา้เขา้ -ออกคูหา แสดงระหวา่งเวลาแสดงงานเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตพิเศษจากผูจ้ดังาน 
โดยแจง้ล่วงหนา้ไดท่ี้หอ้งผูจ้ดังาน 

11.3 ผูแ้สดงงานจะตอ้งรับผดิชอบต่อการกระท าของเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของท่าน 
11.4 ผูแ้สดงงานต้องแสดงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับคุณภาพสินค้าหรือบริการท่ีน ามา       

จดัแสดงหรือจ าหน่ายให้ครบถว้นตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค ใน
กรณีท่ีมีการร้องเรียนจากหน่วยงานหรือองค์การของรัฐและผูเ้ขา้ชมงานว่าทางบริษทัของ
ท่านก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูเ้ขา้ชมงาน ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก               

11.5 การใช้พื้นท่ีระหว่างแสดงโดยไม่คืนเงิน และพิจารณาการให้บริษทัของท่านเขา้ร่วมงาน  
ในคร้ังต่อไป 

11.6 หา้มโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ชกัชวนทางดา้นธุรกิจใด ๆ นอกคูหาแสดงงาน 
11.7 ผูแ้สดงงานสามารถติดป้าย โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ ไดเ้ฉพาะในคูหาของตวัเองเท่านั้น 
11.8 หา้มใชโ้ทรโข่งหรือเคร่ืองขยายเสียงขนาดเล็กทุกประเภท 
11.9 ในกรณี ท่ีเกิดเหตุอนัคาดไม่ถึงหรือเหตุสุดวิสัยในวนัจดังาน อาทิ เหตุการณ์ทางการเมือง 

ค าสั่งรัฐบาลจลาจล หรือสงคราม อนัเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถบริการตามสัญญาได ้ผูจ้ดังาน 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีผูแ้สดงงานจ่ายให้กบัผูจ้ดังานและจะไม่เรียกร้อง
หรือขอรับการชดเชยใด ๆ จากผูจ้ดังาน 

 
12. กำรใช้เสียงภำยในงำน 

ผูจ้ดังานไม่อนุญาตให้มีการใชเ้คร่ืองขยายเสียงในระหวา่งการจดังาน ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการรบกวน
ผูอ่ื้น ยกเวน้เวทีกลาง ส าหรับกิจกรรมของผูแ้สดงงานรวม ส าหรับกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ การแจกรางวลั 
และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เช่น โทรทศัน์ วิดีโอ แต่จะตอ้งควบคุมระดบัเสียงให้ไม่เกิน 70 เดซิเบล หรือ    
ผู ้จ ัดงานลงความเห็นว่าดังมาก  จะมีการเตือน  1 คร้ัง จากนั้ นผู ้จ ัดงานขอสงวนสิทธ์ิให้ลดเสียงหรือ            
ห้ามการสาธิตนั้นเพื่อไม่เป็นการรบกวนผูแ้สดงงานรายอ่ืน ๆ หากยงัไม่ปฏิบติัตาม ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิ         
ในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณพื้นท่ีนั้น ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
13. กำรประกำศข้อควำมภำยในงำน 

เน่ืองจากการประกาศขอ้ความของผูท่ี้มาติดต่อบริษทั/ห้างร้านภายในงานมีมากเกินไปจนเป็นการ
รบกวนสมาธิในการเจรจาการค้า ฉะนั้น ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใช้ประกาศเฉพาะท่ีเป็นสาธารณะ
ประโยชน์เท่านั้น ของประกาศขอ้ความเฉพาะบุคคล 

 
14. กำรแจกเอกสำรในงำน 

กิจกรรมต่าง ๆ ในการแสดงสินค้าของผูแ้สดงงาน  เช่น การโฆษณา การท าสัมภาษณ์  การแจก
เอกสาร หรือแจกของท่ีระลึก จะตอ้งกระท าภายในคูหาของผูแ้สดงงานเท่านั้น และไม่อนุญาตให้แจกอาหาร
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หรือเคร่ืองด่ืมทุกชนิด ยกเวน้ในโซนอาหาร โดยจะตอ้งไม่เป็นท่ีรบกวน กีดขวางทางเขา้ – ออก ทางเดิน
สาธารณะ หรือสร้างความร าคาญให้แก่คูหาแสดงงานขา้งเคียง ผูจ้ดัแสดงงานไม่อนุญาตให้ท าการเด็ดขาด
ยกเวน้จะได้รับอนุญาตจากผูจ้ดังาน  โดยจะมีใบแจ้งเตือน  1 คร้ัง หากฝ่าฝืนอีกท่านจะต้องเสียค่าปรับ      
2,000 บาทต่อคน และยดึเอกสารทั้งหมด 

 
15. กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

15.1 การขนถ่ายวสัดุ สินค้า เคร่ืองมืออุปกรณ์ใด ๆ  ให้ใช้เฉพาะประตูด้านหลังของอาคาร             
ท่ีไดก้  าหนดไวใ้หเ้ท่านั้นหา้มใชป้ระตูทางดา้นหนา้ของอาคารเป็นอนัขาด 

15.2 ไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็น ล้อเล่ือนหรืออุปกรณ์จกัรกลใด ๆ ลากผ่านบริเวณพื้นท่ีท่ีปูผิวพื้น                   
ด้วยหินแกรนิต, หินอ่อนกระเบ้ืองเคลือบ หรือวสัดุอ่ืน ๆ ประเภทเดียวกนัน้ีโดยเด็ดขาด           
เวน้แต่  จะได้รับอนุญาตจากผูจ้ดังานก่อนเท่านั้ น ซ่ึงผูไ้ด้รับอนุญาตจะต้องปูแผ่นวสัดุ       
รองพื้น เช่น พลาสติก พรม ฯลฯ ตลอดเส้นทางขนถ่ายสินคา้ 

 
16. กำรเกดิกำรเสียหำย 

เน่ืองจากผูจ้ดังานและศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิไดมี้การตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร
ระหว่างวนัก่อสร้างและหลงัจากการร้ือถอนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผูแ้สดงงานทุกท่านจะตอ้งรับผิดชอบ       
ต่อความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดข้ึนกับอาคารแสดงสินค้ารวมถึงพรมท่ีเกิดจากตวัท่านเอง ผูแ้ทนของท่าน
เจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ หรือแต่ผูรั้บเหมาของท่านท่ีไม่ใช่ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการทั้งน้ีไม่วา่จะ
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

 
17. กำรน ำของหรือสินค้ำออกก่อนเวลำ 

กรณีผูแ้สดงงานตอ้งการน าของหรือสินคา้ออกก่อนเวลาร้ือถอน ผูแ้สดงงานตอ้งขอใบน าของออก 
ท่ีห้องผูจ้ดังานเพื่อน าไปแสดงตอ้งเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าจุดทางออก  และไม่อนุญาตให้ใช้
รถเขน็ในการน าสินคา้ออกก่อน 

 
18. เหตุสุดวสัิย 

กรณีมีเหตุสุดวิสัยนอกเหนือจากกฎระเบียบท่ีระบุไวใ้นคู่มือ การตดัสินใจของผูจ้ดังาน ถือเป็นอนั
ส้ินสุด ข้อควรทราบ  !!!  ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดแสดงงาน ผูแ้สดงงานทุกท่านโปรดปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท่ีก าหนดไวทุ้กประการ หากผูแ้สดงงานไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้      
ผูจ้ ัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใช้พื้นท่ีระหว่างงานแสดงโดยไม่คืนเงิน และจะไม่อนุญาต           
ใหเ้ขา้ร่วมงานในคร้ังต่อไป  
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ก ำหนดเวลำส่งแบบฟอร์มกลบัมำยงัหน่วยงำนต่ำง ๆ 
 

แบบฟอร์ม 

รำยกำร 
ก ำหนดกำรส่ง
แบบฟอร์ม
กลบัคืน 

ส่งคืนกลบัมำที่ หน้ำที่ 

1 Section A เบรกเกอร์ไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้างและร้ือถอน - อิมแพค็ ฯ 25 
2 Section B เบรกเกอร์ตดักระแสไฟส าหรับสินคา้จดัแสดง - อิมแพค็ ฯ 26 
3 Section C บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมค่ากระแสไฟ - อิมแพค็ ฯ 27 
4 Section I แบบติดตั้ง - อิมแพค็ ฯ 29 
5 แบบฟอร์มบริการติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต ADSL ชัว่คราว - อิมแพค็ ฯ 30 
6 แบบฟอร์มติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงชัว่คราว - อิมแพค็ ฯ 31 

7 แบบฟอร์มติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง VDSL - อิมแพค็ ฯ 32 

8 แบบฟอร์มการบริการท าความสะอาดพิเศษในคูหา - อิมแพค็ ฯ 33 
9 TRUE WIFI Wireless - อิมแพค็ ฯ 34 

10 แบบฟอร์มการบริการรักษาความปลอดภยัพิเศษในคูหา - อิมแพค็ ฯ 35 
11 บริการอุปกรณ์เบด็เตลด็ 24 ก.ค.62 เอน็.ซี.ซี 36 

12 บริการเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์เบด็เตลด็ 24 ก.ค.62 เอน็.ซี.ซี 37 

13 ป้ายช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ 24 ก.ค.62 เอน็.ซี.ซี 38 

 
หมำยเหตุ   หำกลูกค้ำเปลีย่นแปลงลกัษณะพืน้ที ่หรือโยกย้ำยบูธ หรือเปลีย่นแปลงป้ำยช่ือออกบูธ      
        ก ำหนดกำรแจ้งได้ไม่เกนิวนัที ่5 ส.ค. 2562 เท่ำน้ัน  หลงัจำกนีต้้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ 
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รูปตัวอย่ำงคูหำมำตรฐำนขนำดปกต ิ
 (กว้ำง) 3.00 x (ยำว) 2.00 เมตร) 
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หมายเหต ุ:           

1.  ห้ามมีการดดัแปลงอปุกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสยีหาย ในกรณีที่เกิดความเสยีหายจากการดดัแปลงดังกลา่ว บริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เท่าของรายการสัง่จองในเรทราคาวนัจดัแสดง

งาน 

2.  แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานท่ีปลอ่ยให้ใช้คือ 220V และ 380V  ค่าการผนัแปรอยู่ที่ ±10% หากอปุกรณ์ของท่านเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดนัคงที่  เพื่อความปลอดภยัต่ออปุกรณ์  ท่านจงึ

ควรเตรียมอปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)  

3.  การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม  โปรดระบวุ่าต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่องจ านวน  มิฉะนัน้  ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม. 

4.  ระยะการติดตัง้สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลมุไฟฟ้า   หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ จะมีค่าบริการ 200 บาท/เมตร (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

5.  เบรกเกอร์ไมม่ีปลัก๊พ่วง  หากต้องการปลัก๊พ่วง  จะมีค่าบริการต่อปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P 

เท่านัน้ (เบรกเกอร์ 1 ตวั ต่อปลัก๊ได้เพียง 1 เต้าเสยีบเท่านัน้)  

6.  หากมีการขอย้ายต าแหน่งอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป   คิดค่าบริการ 200บาท/จดุ   และค่าบริการขอย้ายต าแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น   หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึน้ไป  คิด

ค่าบริการย้ายต าแหน่ง 2,000 บาท/เส้น  (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)    

7.  กรณียกเลกิการสัง่จองบริการไฟฟ้ากอ่สร้างและรือ้ถอนในวนัก่อสร้าง   วนัจดัแสดงและวนัรือ้ถอน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน  

8.  การสัง่จองหน้างาน   รับช าระเฉพาะเงินสดเท่านัน้  หากช าระด้วยบตัรเครดิต  จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินช าระ  ผู้แสดงสนิค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ

ในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด  

 

Section A : เบรกเกอร์ไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้างและรือ้ถอน

กรุณาท าเคร่ืองหมาย X ลงในช่องส่ีเหล่ียม  ** เบรกเกอร์ไม่มีปล๊ักพ่วง  หากต้องการปล๊ักพ่วง  กรุณาดูที่หมายเหตุข้อที่ 5 **

1 800 20 ส.ค. 21 ส.ค. 25 ส.ค.
2 1,600 20 ส.ค. 21 ส.ค. 25 ส.ค.
3 1,600 20 ส.ค. 21 ส.ค. 25 ส.ค.
4 3,200 20 ส.ค. 21 ส.ค. 25 ส.ค.
5 6,500 20 ส.ค. 21 ส.ค. 25 ส.ค.
6 10,000 20 ส.ค. 21 ส.ค. 25 ส.ค.

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ยอดรวม

รายการ ราคา/วัน ราคา (บาท)จ านวน

เบรกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz.

ล าดบัที่ วันทีใ่ช้งาน

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 100Amp/380V 3 Phase 50Hz.

*** ทางบริษัท ฯ จะปล่อยกระแสไฟเวลา 8.00 - 24.00 น.หากผู้แสดงงานต้องการใช้ไฟหลัง 24.00น.โปรด

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท าการส่ังจองเพิ่มเติม***

ช่ือบริษัท : หมายเลขบธู :
ที่อยู่ :

หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย
โทรศัพท์ : มือถอื : แฟกซ์ :
ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซน็ ( ) วันที่ :

กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซช่ัิน เทคโนโลย ีจ ากัด
252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภเิษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
อีเมล์ : thaitravel@expotech.co.th เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
ผู้ติดต่อ : คณุวีณา แซกิ่ม เบอร์ต่อ 111

คณุประภาษ มณีทลู เบอร์ต่อ 124

งานเที่ยวทั่ วไทยไปทั่ วโลก

ครัง้ที่  25

 22-25 สิงหาคม 2562

แบบฟอร์ม 1

ไฟฟ้าส าหรับก่อสร้างและรือ้ถอน

ก าหนดส่ง 22 กรกฎาคม 2562

** ข้อควรระวัง **      - ผู้แสดงสินค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างทีมี่ความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสัง่จองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
โดยให้เผ่ือคา่ความปลอดภยั (Safety Factor)อย่างน้อย 20%  ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลีกเลี่ยงอบุตัิเหตุ

ตา่งๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

การส่ังจองจะมีผลต่อเมื่อได้มกีารช าระเงินเตม็จ านวนให้กับบริษัทฯ  โดยโอนเงินเข้าบั ชี
ช่ือบั ชี :  บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด
หมายเลขบั ชี :  151-1-25718-1 ประเภทบั ชี :  ออมทรัพย์
 นาคาร :  กรุงศรีอยุ ยา  จ ากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) Swift Code :  AYUDTHBK
* กรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์หลักฐานการช าระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมล์ตามท่ีอยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  % ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  % ต้องมีค่า       บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
ตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่า รรมเนียมท่ีเกิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด
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1.  เต้าเสยีบไฟ 1 จดุใช้ส าหรับสนิค้าจดัแสดงเพียง 1 ชิน้ในแต่ละครัง้  ไม่อนญุาตให้มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจดุและห้ามต่อพ่วงกบัโคมไฟแสงสว่างเพื่อปอ้งกนัการใช้ไฟเกิน  

2.  ห้ามมีการดดัแปลงอปุกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสยีหายจากการดดัแปลงดังกลา่ว บริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เท่าของรายการสัง่จองในเรตราคาวนัจดัแสดง

งาน 

3.  แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานท่ีปลอ่ยให้ใช้คือ 220V และ 380V  ค่าการผนัแปรอยู่ที่ ±10% หากอปุกรณ์ของท่านเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดนัคงที่  เพื่อความปลอดภยัต่ออปุกรณ์  ท่านจงึ

ควรเตรียมอปุกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)    

4.  การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม  โปรดระบวุ่าต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่องจ านวน  มิฉะนัน้  ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม

  

5.  ระยะการติดตัง้สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลมุไฟฟ้า  หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ  จะมีค่าบริการ 200 บาท/เมตร (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

6.   เบรกเกอร์ไม่มีปลัก๊พ่วง  หากต้องการปลัก๊พ่วง  จะมีค่าบริการต่อปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ขนาด 

15A220V1P เท่านัน้ (เบรกเกอร์ 1 ตวั ต่อปลัก๊ได้เพียง 1 เต้าเสยีบเท่านัน้)        

    

7.  หากมีการขอย้ายต าแหน่งอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป  คิดค่าบริการ 200บาท/จดุ  และค่าบริการขอย้ายต าแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น  หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึน้ไป  คิด

ค่าบริการย้ายต าแหน่ง 2,000 บาท/เส้น  (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)       

   

8.  ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลกิรายการสัง่จองในช่วงวนัท่ีมีการติดตัง้  และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากมีการยกเลกิรายการสัง่จองในระหว่างวนัจดัแสดงงาน 

  

9.  การสัง่จองหน้างาน  รับช าระเฉพาะเงินสดเท่านัน้  หากช าระด้วยบตัรเครดิต  จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินช าระ  ผู้แสดงสนิค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ

ในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด  *** กระแสไฟจะเร่ิมปล่อยให้บริการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้จดัแสดงงานในเวลา   .   น. ของ

วันก่อสร้างวันสุดท้าย*** 

ช่ือบริษัท : หมายเลขบธู :
ที่อยู่ :

หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย
โทรศัพท์ : มือถอื : แฟกซ์ :
ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซน็ ( ) วันที่ :

Section B : เบรกเกอร์ตัดกระแสไฟส าหรับสินค้าจัดแสดง (ห้ามใช้กับแสงสว่าง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า

** เบรกเกอร์ไม่มีปล๊ักพ่วง  หากต้องการปล๊ักพ่วง  กรุณาดูที่หมายเหตุข้อที่ 6 **

1 เต้าเสียบไฟ 5 Amp (ฟิวส์ 5 Amp) 220V. 50Hz.
2
3 เบรกเกอร์ 15 Amp / 220V  1 Phase 50Hz.
4 เบรกเกอร์ 15 Amp / 380V 3 Phase 50Hz.
5 เบรกเกอร์ 30 Amp / 220V 1 Phase 50Hz.
6 เบรกเกอร์ 30 Amp / 380V 3 Phase 50Hz.
7 เบรกเกอร์ 60 Amp / 380V 3 Phase 50Hz.
8 เบรกเกอร์ 100 Amp / 380V 3 Phase 50Hz.
9 เบรกเกอร์ 150 Amp / 380V.  3Phase 50Hz.
10 เบรกเกอร์ 200 Amp / 380V.  3Phase 50Hz.

รวม

ภาษมีูลคา่เพิม่ 7%

ยอดรวม

39,900
26,120

68,610

20,100

62,370 89,190

27,970
47,820

 23 ก.ค.- 16 ส.ค. 62 17 ส.ค.- 25 ส.ค. 62

2,210

18,270

1,390

6,010

9,930

4,200

43,470
30,770

630
1,260

690

6,010
12,920

เต้าเสียบไฟ 5 Amp (ฟิวส์ 5 Amp) 220V. 50Hz. (24 

4,200
4,620
2,420

9,030

จ านวน ราคา (บาท)

62,160

4,620

900
1,810
3,150

ล าดบัที่ รายการ
สั่งจองพร้อมช าระเงิน

ภายใน 22 ก.ค. 62

สั่งจองพร้อมช าระเงิน สั่งจองพร้อมช าระเงิน

 (Safety Factor)อย่างน้อย 20%  ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลีกเลี่ยงอบุตัิเหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด
** ข้อควรระวัง **      - ผู้แสดงสินค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างทีมี่ความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสัง่จองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือคา่ความปลอดภยั

การส่ังจองจะมีผลต่อเมื่อได้มกีารช าระเงินเตม็จ านวนให้กับบริษัทฯ  โดยโอนเงินเข้าบั ชี
ช่ือบั ชี :  บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด
หมายเลขบั ชี :  151-1-25718-1 ประเภทบั ชี :  ออมทรัพย์
 นาคาร :  กรุงศรีอยุ ยา  จ ากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) Swift Code :  AYUDTHBK
* กรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์หลักฐานการช าระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมล์ตามท่ีอยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  % ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  % ต้องมีค่า       บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่า รรมเนียมท่ีเกิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด
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Section C : บริการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมค่ากระแสไฟฟ้า

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

2

รวม

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

ยอดรวม

290 380
*ส าหรับหลอดไฟ LED อนญุาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 3 ดวง / 100 วตัต์
*ไฟ LED เส้น อนญุาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 เมตร / 100 วตัต์
ค่ากระแสไฟ บริษัทฯ ติดตัง้อปุกรณ์พร้อมต่อไฟให้ส าหรับดวงไฟ 1 ดวง  

ขนาดไม่เกิน 100 วตัต์ (เฉพาะบธูมาตรฐาน)

ค่ากระแสไฟ (ผู้ออกแสดงงานติดตัง้อปุกรณ์พร้อมต่อไฟเอง) ส าหรับดวงไฟ

 1 ดวง  ขนาดไม่เกิน 100 วตัต์

86,000

1

6,880

Section E : ค่ากระแสไฟส าหรับโคมไฟแสงสว่าง ที่ผู้ออกงานแสดงสินค้าน าอุปกรณ์มาเอง

53,550

20,640

123,000

260

Section D : เบรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง (ห้ามใช้กับสินค้าจัดแสดง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า  ** เบรกเกอร์ไม่มีปล๊ักพ่วง  หากต้องการปล๊ักพ่วง  กรุณาดูที่หมายเหตุข้อที่ 5 **

37,490
57,330

26,780
17,850

94,600
82,000

8,930

63,060
41,270

350 450310

ไฟฟลอูอเรสเซนท์ LED ยาว 1.2 เมตร 28W. (แสงสขีาว)

ดาวน์ไลท์ 60W. (หลอดไส้) (แสงสเีหลอืง)

หลอดฮาโลเจน 500W. 220V. (แสงสเีหลอืง)

560
480

670ดาวน์ไลทฮาโลเจน 50W. (แสงสเีหลอืง)
สปอทไลท์ฮาโลเจน 50W. 
เมทลัฮาไลด์ 150W. 220V. (แสงขาว)

1,620

6,250

12,500
18,740

730

13,760

870
870

500

670

ดาวน์ไลท์ 18W. 500

1,780 2,310

600

ล าดบัที่ รายการ

สปอทไลท์ LED 10W. มาตรฐาน (แสงสเีหลอืง)
770

สั่งจองพร้อมช าระเงิน สั่งจองพร้อมช าระเงิน สั่งจองพร้อมช าระเงิน

ภายใน 22 ก.ค. 62  23 ก.ค.- 16 ส.ค. 62

สปอทไลท์ LED 10W. พร้อมแขนยาว 50 CM. (แสงสเีหลอืง)

730

600

560

540

จ านวน ราคา (บาท)

540

770
17 ส.ค.- 25 ส.ค. 62

590

2,550

540

690

1,9601,790

590

กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ ากัด
252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภเิษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
อีเมล์ : thaitravel@expotech.co.th เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
ผู้ติดต่อ : คณุวีณา แซกิ่ม เบอร์ต่อ 111

คณุประภาษ มณีทลู เบอร์ต่อ 124

งานเที่ยวทั่ วไทยไปทั่ วโลก

ครัง้ที่  25

22-25 สิงหาคม 2562

แบบฟอร์ม 3

ไฟฟ้าส าหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง

ก าหนดส่ง 22 กรกฎาคม 2562

ช่ือบริษัท : หมายเลขบธู :
ที่อยู่ :

หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย
โทรศัพท์ : มือถอื : แฟกซ์ :
ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซน็ ( ) วันที่ :

 

 
 
 
 
 
 
 

** ข้อควรระวัง **      - ผู้แสดงสินค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างทีมี่ความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสัง่จองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือคา่ความปลอดภยั
 (Safety Factor)อย่างน้อย 20%  ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลีกเลี่ยงอบุตัิเหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

การส่ังจองจะมีผลต่อเมื่อได้มกีารช าระเงินเตม็จ านวนให้กับบริษัทฯ  โดยโอนเงินเข้าบั ชี
ช่ือบั ชี :  บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด
หมายเลขบั ชี :  151-1-25718-1 ประเภทบั ชี :  ออมทรัพย์
 นาคาร :  กรุงศรีอยุ ยา  จ ากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) Swift Code :  AYUDTHBK
* กรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์หลักฐานการช าระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมล์ตามท่ีอยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  % ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  % ต้องมีค่า       บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่า รรมเนียมท่ีเกิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด



28 
 

 หมายเหตุ :           
  

1.  ห้ามมีการดดัแปลงอปุกรณ์ไฟฟา้จนก่อให้เกิดความเสียหาย  ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว  ทางบริษัทฯ จะท าการ

ปรับ 20 เทา่ของรายการสัง่จองในเรตราคาวนัจดัแสดงงาน  

2.  แรงดนัไฟฟา้มาตรฐานที่ปลอ่ยให้ใช้คือ 220V และ 380V  คา่การผนัแปรอยูท่ี่ ±10% หากอปุกรณ์ของทา่นเป็นอปุกรณ์ไฟฟา้ที่ต้องการ

แรงดนัคงที่  เพ่ือความปลอดภยัตอ่อปุกรณ์  ทา่นจงึควรเตรียมอปุกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)   

       

3.  การขอใช้บริการไฟฟา้ 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เทา่จากราคาเดิม  โปรดระบวุา่ต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในชอ่งจ านวน  มิฉะนัน้  

ทางบริษัทฯ จะไมมี่การเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพ่ือให้บริการ  

4.  ระยะการติดตัง้สายเบรกเกอร์ยาวไมเ่กิน 4 เมตรจากหลมุไฟฟา้ หากมีความประสงค์ตอ่เพ่ิมความยาวสายไฟ จะมีคา่บริการ 100 บาท/

เมตร (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) 

5.  เบรกเกอร์ไม่มีปลัก๊พว่ง  หากต้องการปลัก๊พว่ง  จะมีคา่บริการตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) 

และตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เทา่นัน้ (เบรกเกอร์ 1 ตวั ตอ่ปลัก๊ได้เพียง 1 เต้าเสียบเทา่นัน้)   

      

6.  หากมีการขอย้ายต าแหน่งอปุกรณ์ไฟฟา้ทัว่ไป  คิดคา่บริการ 200บาท/จดุ  และคา่บริการขอย้ายต าแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น  หาก

เป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึน้ไป  คิดคา่บริการย้ายต าแหน่ง 2,000 บาท/เส้น  (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

      

7.   ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการสัง่จองในชว่งวนัที่มีการติดตัง้  และขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินหากมีการยกเลิกรายการ
สัง่จองในระหวา่งวนัจดัแสดงงาน 
8.  การสัง่จองหน้างาน  รับช าระเฉพาะเงินสดเทา่นัน้  หากช าระด้วยบตัรเครดิต  จะมีการคิดคา่ธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอน
เงินช าระ  ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด    
***กระแสไฟจะเร่ิมปล่อยให้บริการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้จัดแสดงงานในเวลา   .   น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย***
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กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ ากัด
252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภเิษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
อีเมล์ : thaitravel@expotech.co.th เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
ผู้ติดต่อ : คณุวีณา แซกิ่ม เบอร์ต่อ 111

คณุประภาษ มณีทลู เบอร์ต่อ 124

ช่ือบริษัท : หมายเลขบธู :
ที่อยู่  :

หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย
โทรศัพท์ : มือถอื : แฟกซ์ :
ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซน็ ( ) วันที่ :

Section I : แบบตดิต ัง้

เครือ่งป๊ัมลม ปลั๊ก 5 แอมป์ หลอดฟลอูอเรสเซน็ท์

ท่อน ้ำดี จดุตอ่ไฟ (ตดิตัง้ใหโ้ดยบรษัิทฯ) สปอทไลท ์100 วตัต ์(ขำสัน้)

ท่อน ้ำทิง้ จดุตอ่ไฟ (ผูอ้อกแสดงงำนตดิตัง้เอง) สปอทไลท ์100 วตัร ์(ขำยำว 50 ซม.)

เบรกเกอร์

Please indicate the position of the connections ordered.

ผนังขำ้ง/ผนังเปิด ผนังขำ้ง/ผนังเปิด

หมายเหตุการติดอุปกรณ์

หมายเหตุ :

1.  หากมีการขอย้ายต าแหนง่อปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป  คิดคา่บริการ 200บาท/จดุ  และคา่บริการขอย้ายต าแหนง่เบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น  หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 

60A380V3P ขึน้ไป  คิดคา่บริการย้ายต าแหนง่ 2,000 บาท/เส้น  (ราคายังไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

ดำ้นหนำ้

ผนังหลัง

งานเที่ยวทั่ วไทยไปทั่ วโลก

ครัง้ที่  25

22-25 สิงหาคม 2562

แบบฟอร์ม 7

แบบติดตัง้

ก าหนดส่ง 22 กรกฎาคม 2562

C

W

D

B

CE

C
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หากตอ้งการใชบ้ริการ กรุณาติดต่อ คุณฝน 

โทร.02-8335091 , 081-4145554 

บริษทั อิมแพค็ เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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กฎระเบียบคู่มือกำรส่ังจองรำยกำรอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
 
1. คูหามาตรฐานแต่ละคูหาจะประกอบดว้ย 

 ชุดฟลูออเรสเซนท ์36 วตัต ์  จ านวน  2  ดวง 
 ชุดปลัก๊ไฟขนาด 5 แอมป์       จ านวน  1  จุด (หา้มใชก้บัดวงไฟแสงสวา่ง) 
ซ่ึงรายการดังกล่าวข้างต้นผู ้จ ัดงานได้จัดเตรียมไวใ้ห้เรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากรายการน้ี             
ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งสั่งจองในใบสั่งจองรายการไฟฟ้า  
(รายการไฟฟ้าส าหรับคูหามาตรฐานจะเปล่ียนไปตามท่ีบริษทัฯ เสนอราคากบัผูจ้ดังาน) 
 

2.  ต าแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน 
 ในคูหามาตรฐานจะถูกก าหนดต าแหน่งท่ีติดตั้งไวเ้รียบร้อยแล้ว  ผูร่้วมแสดงสินคา้ไม่สามารถ
เปล่ียนต าแหน่งท่ีติดตั้งหรือเปล่ียนรายการท่ีติดตั้งไฟฟ้าในคูหามาตรฐานได ้ในกรณีท่ีผูร่้วมแสดง
สินคา้ไม่ตอ้งการรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานท่ีทางผูจ้ดัจดัเตรียมไวใ้ห้ทางผูจ้ดัถือว่า
ท่านสละสิทธิในส่ิงท่ีพึงจะได ้

 

3.  ใบสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 รายการ คือ 
รำยกำรที ่1 ส าหรับผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีมีความประสงคส์ั่งจองระบบแสงสวา่ง 
รำยกำรที ่2      ส าหรับผูร่้วมแสดงสินค้าท่ีมีความประสงค์สั่งจองกระแสไฟฟ้าเพื่อน ามาใช้กับ

สินคา้ท่ีน ามาแสดงเท่านั้น หา้มน าไปใชก้บัระบบแสงสวา่ง 
รำยกำรที ่3 ส าหรับผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีมีตามประสงคท่ี์จะน าดวงไฟมาติดตั้งเอง 
 

4. ไฟฟ้าท่ีใชใ้นระหวา่งงาน 
 ผู ้จ ัดงานได้มอบหมายให้ผู ้รับเหมาติดตั้ งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเป็นผู ้ดูแลไฟฟ้าแสงสว่าง

โดยทัว่ไปในอาคารแสดงสินคา้ 
 4.1 มาตรฐานของไฟฟ้าท่ีใชใ้นงานแสดงสินคา้ 

4.1.1 -ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าข้ึนลงระหว่าง +10% 
ส าหรับสินคา้ท่ีความไวต่อการข้ึนลงของแรงดนัไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยัต่อสินคา้
ท่านควรจะจดัหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดนัมาต่อดว้ย 
-ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์. 1 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าข้ึนลงระหว่าง +10% 
ส าหรับสินคา้ท่ีความไวต่อการข้ึนลงของแรงดนัไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยัต่อสินคา้
ท่านควรจะจดัหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดนัมาต่อดว้ย 

4.1.2 หากท่านมีความประสงคท่ี์จะสั่งจองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น 110 โวลท ์
1 เฟส 50 เฮิร์ตส หรือ 220 โวลท ์3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซ่ึงจะสามารถจดัการให้ไดเ้ป็น
พิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์มการสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า 

  4.1.3 วงจรไฟฟ้าไดแ้บ่งออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งและวงจรไฟฟ้าก าลงั 
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4.2 มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้าอตัโนมติัและต้องมี
ระบบสตาร์ทเตอร์ดงัน้ี 

  4.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงมา้ สตาร์ทไดโ้ดยตรง 
  4.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงมา้ สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลตา้ 
  4.2.3 มอเตอร์ขนาดตั้งแต่ 25 แรงมา้ สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์ 

4.3 กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายไปยงัแต่ละคูหาจะเปิดและปิด ก่อนและหลงัจากงานแสดง 30 นาที  
4.4  ส าหรับผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ท่ีตอ้งน ามาแสดงตลอด 

24 ชัว่โมง จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มมาพร้อมกบัการสั่งไฟฟ้าก่อนถึงเวลาท่ีก าหนดไว ้
4.5 หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ ซ่ึงรวมอยูใ่นคูหาส าเร็จรูปนั้น

ไดติ้ดตั้งใหพ้ร้อมกบักระแสไฟฟ้าแลว้ 
4.6 ราคาค่ากระแสไฟฟ้าและค่าติดตั้ งสายเมนได้รวมไวเ้รียบร้อยในรายการท่ี 1.2 และ 3           

(ทั้งขอ้ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์มการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า) 
4.7 หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเอง การติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมดจะตอ้งติดตั้งให้ตรงกบัท่ีแจง้และ

สั่งไวใ้นแบบฟอร์มการสั่งจองกระแสไฟฟ้า 
 

5. การติดตั้งไฟในบริเวณ 
5.1 ผูจ้ดังานจะจดัให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง ส าหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรือ 

กระแสไฟฟ้าส าหรับการเดินเคร่ืองสาธิตให้ผูร่้วมแสดงติดต่อกับผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้า
อยา่งเป็นทางการของงานเพื่อสั่งการติดตั้งกระแสไฟฟ้าหรือแสงสวา่งเพิ่มเติมภายในคูหา 
โดยให้ผูร่้วมแสดงสินคา้กรอกแบบฟอร์มส าหรับความตอ้งการของตน ในหนังสือคู่มือ       
ผูร่้วมแสดงสินคา้แลว้ส่งให้ผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการภายในเวลาท่ีก าหนดไว้
ในแบบฟอร์มเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดง โดยห้ามมิให้ผูร่้วมแสดงสินค้า
ด าเนินการต่อหรือเช่ือมกระแสไฟจากตูก้ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจ้ดังานสงวน
สิทธ์ิ ท่ีจะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือถอดสายไฟท่ีท าการต่อเช่ือมกระแสไฟฟ้า                    
ท่ีไม่ถูกตอ้ง 

5.2 การติดตั้ งไฟฟ้าท่ีงานแสดงสินค้าทั้ งหมด จะสามารถท าได้โดยผูรั้บเหมาติดตั้ งไฟฟ้า        
อยา่งเป็นทางการเพียงรายเดียว หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ท างานไดเ้ท่านั้น 

5.3 ผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีมีผูรั้บเหมาท าการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคูหาของท่านเองจะตอ้งส่ง
รายช่ือเจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีจะเขา้มาท างานก่อนวนัท าการจึงจะสามารถเขา้ไปท างานได ้

5.4 ผูรั้บเหมาท่ีท่านแต่งตั้งให้ท าการติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของท่านเอง จะตอ้งส่งรายละเอียด
เก่ียวกับการติดตั้ ง (แผนผงัไฟฟ้า) ให้กับผูจ้ ัดงานทราบล่วงหน้าภายในก าหนดเวลา            
ในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซ่ึงจะตอ้งส่งรายละเอียดดา้นล่างน้ีมิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บอนุญาต    
ใหเ้ขา้ไปท างานในอาคาร 

  5.4.1 รายละเอียดทางดา้นเทคนิคและจ านวนหรือวตัตท่ี์ใช ้
  5.4.2 จ านวนจุดทั้งหมดท่ีจะท าการติดตั้งกระแสไฟฟ้า 
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  5.4.3 แบบแปลนในการติดตั้ง 
  5.4.4 ช่ือของบริษทัท่ีจะเขา้มาท าการติดตั้ง 
  5.4.5 ช่ือและหมายเลขบัตรประจ าตัวหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของช่างท่ีจะเข้าไป                
   ท าการติดตั้ง 
  5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสั่งจองใหส้มบูรณ์ 

5.5 ผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าท่ีจะเขา้ท าการติดตั้งสามารถท่ีจะรับบตัรผา่นเพื่อเขา้ท างานในอาคาร
ได้จากเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการของผูจ้ดังาน ณ ส านกังานผูจ้ดังานในบริเวณอาคารแสดง
นั้น โดยเจา้หนา้ท่ีจะขอหลกัฐานเพื่อยนืยนัและแลกบตัรจึงจะสามารถผา่นเขา้ไปปฏิบติังาน
ใหคู้หาของท่านได ้

5.6 ผูรั้บเหมาของท่านจะต้องจดัเตรียมจุดต่อภายในท่ีได้มาตรฐานไวส้ าหรับให้เจ้าหน้าท่ี           
ของผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตั้งควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ 

5.7 ปลัก๊ไฟทุกจุดจะตอ้งมีการสั่งจากแบบฟอร์มการสั่งจองเท่านั้นมิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บอนุญาต
ใหมี้การติดตั้ง 

5.8 ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการจะด าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีสั่งจอง
โดยตรงกบัผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการเป็นล าดบัแรก 

5.9 การต่อไฟฟ้าหรือการต่อพ่วงท่ีผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทั้ งการต่อปลั๊กพ่วง        
โดยใช้ปลัก๊สามทางซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายไดท้างผูจ้ดัอนุญาตให้เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบ
ตดัออกโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้

5.10 ผูจ้ดัไม่อนุญาตให้ติดตั้งไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคูหานอกจากไฟนั้นไดติ้ดมาพร้อมกบัอุปกรณ์
ท่ีน าเขา้มาแสดงเท่านั้น รวมถึงการติดตั้งไฟกระพริบจะตอ้งแจง้ขนาด และจงัหวะในการ
กระพริบและตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดังานก่อนจึงจะติดตั้งได ้

5.11 ผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีสั่งจองพื้นท่ีเปล่าเพื่อตกแต่งเป็นคูหาพิเศษ จะตอ้งส่งรายการสั่งจอง
พร้อมทั้งแบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งละเอียดก่อนเวลาท่ีก าหนดไว ้

5.12 ในการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชดัเจนแลว้กรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์มการสั่งจองพร้อมทั้งระบุต าแหน่งท่ีจะติดตั้งไฟฟ้าดว้ย 

 5.13 ส าหรับการสั่งจองท่ีผูร่้วมแสดงสินคา้หรือผูรั้บเหมาได้สั่งจองหลังก าหนดเวลาจะตอ้ง           
  ถือปฏิบติัดว้ย 
  5.13.1 จะตอ้งแจง้ยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจ านวนไฟท่ีจะติดตั้งเท่าท่ีจะสรุปไดก่้อน 

5.13.2 ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% กรณีส่งใบสั่งจองหลงัก าหนดเวลาและ 30%          
ในกรณีสั่งในพื้นท่ีแสดงสินคา้ 

5.13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟ้า ผูร่้วมแสดงสินค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 50%        
ของราคาในใบสั่งจอง 

5.14 ผูรั้บเหมาหรือผูร่้วมแสดงสินค้าท่ีได้รับอนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของท่านเอง          
ไดน้ั้น จะตอ้งสั่งจองกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 
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  5.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ีใชใ้นงาน 
5.14.2 ส าหรับผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีมีความประสงคส์ั่งจองตามจ านวนติดตั้งแต่ละดวงของ

หลอดไฟ ซ่ึงมีขนาดไม่เกิน 100 วตัต์ ไม่อนุญาตให้ผูรั้บเหมาหรือผูร่้วมแสดง
สินคา้ท าการสั่งจองในส่วนรายการท่ี 2 เพื่อมาต่อใชก้บัแสงสวา่งในคูหาของท่าน 

5.15 ผู ้ร่วมแสดงสินค้าหรือผู ้รับเหมารายใดได้กระท าการต่อสายไฟหรือติดตั้ งอุปกรณ์        
 ไฟฟ้าใดๆท่ีจะมีอตัราเส่ียงต่ออุบติัเหตุหรือมีแนวโน้มว่าอาจเกิดอุบติัเหตุต่อผูเ้ขา้ชมงาน
 หรือผูร่้วมแสดงสินคา้ด้วยกนัได้รับอนัตราย ในนามผูจ้ดังานจะขอระงบัการจ่ายไฟฟ้า
 ชัว่คราวจนกวา่จะด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ 

5.15.1 ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการไม่อนุญาติให้ เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือด าเนินการใดๆ 
ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการโดยเด็ดขาด 

6. ผูรั้บเหมาอย่างเป็นทางการขอสงวนสิทธ์ิในการติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าซ่ึงรวมถึงปลัก๊ไฟ
ส าเร็จรูป ทั้งหมดน้ีจะตอ้งสั่งจองจากผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการเท่านั้น 
6.1 ชุดปลัก๊ไฟจะไม่อนุญาตให้ผูร่้วมแสดงสินคา้น าระบบไฟแสงสวา่งมาเสียบปลัก๊ไฟเด็ดขาด 

ถา้ผูร่้วมแสดงสินคา้น าระบบแสงสวา่งมาเสียบ จะถูกตดักระแสไฟฟ้าทนัที 
7. ตามท่ีบริษัทฯ เป็นผู ้รับ เหมาแต่งตั้ งอย่างเป็นทางการส าหรับการบริการอุปกรณ์ไฟฟ้า ,                      
 จ่ายกระแสไฟฟ้า และบูธส าเร็จรูป  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณี                   
 การใช้เสียงดังเกินพิกัดท าให้ผูอ่ื้นได้รับความเดือนร้อน  หรือบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผูจ้ ัดงาน         
 ให้ด าเนินการตัดไฟดังกล่าว หรือผู ้ร่วมแสดงงานไม่ปฏิบัติตามคู่ มือส าหรับผู ้เข้าร่วมงาน/                    
 กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบัการใชส้ถานท่ีในการจดังานอยา่งเคร่งครัด   โดยผูร่้วมแสดงงาน
 จะไม่ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท่ี เกิดข้ึนแก่ผู ้ร่วมแสดงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายโดยตรง                    
 หรือโดยออ้มก็ตาม 
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รำยช่ือโรงแรมทีพ่กัใกล้เคยีง อมิแพค็ เมืองทองธำนี 

 


