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เรียน ผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้างาน TIF & FOOD PACK ASIA 2022 
  
 คณ ะ ผู้ จั ด ง าน ข อ ถื อ โอ ก าสนี้  ข อ บ คุณ ทุ ก ท่ าน ท่ี ให้ ค วาม สน ใจ เข้ า ร่ ว ม อ อ ก งาน แ สด ง สิ น ค้ า 
งาน TIF & FOOD PACK ASIA 2022 สำหรับคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้าได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเตรียมพร้อม
สำหรับการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 คณะผู้จัดงานขอแนะนำให้ท่านศึกษาคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าการแสดงสินค้าของท่านจะดำเนิน
ไปอย่างราบรื่น เรียบร้อยและสมบูรณ์แบบ โปรดเก็บสำเนาแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีท่านได้กรอกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงใน
กรณีท่ีท่านมีข้อสงสัยใด ๆ 
 เมื่อท่านกรอกรายละเอียดลงในฟอร์มต่าง ๆ แล้ว กรุณาตอบกลับไปยังบริษัทต่าง ๆ ทางอีเมลหรือโทรสาร ตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มนั้น ๆ และขอความกรุณาตอบแบบฟอร์มตามวันและเวลาท่ีระบุ ท้ังนี้เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลาของท่าน 
 คณะผู้จัดงานขอขอบคุณท่านท่ีให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือและขอส่งพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ
กับการออกงาน TIF & FOOD PACK ASIA 2022 
 
 
 
  คณะผู้จัดงาน 

          TIF & FOOD PACK ASIA 2022  

4-7 เมษายน 2565 
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A. ข้อมูลทั่วไป 
 

A1 : ชื่องาน 

 TIF &  FOOD PACK ASIA 2022 

           
A2 : สถานที่จัดงาน 

 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
 เลขที ่  : 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์   : 02 726 1999 
 โทรสาร  : 02 726 1947 

 
A3 : ระยะเวลาจัดงาน  

 วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 – วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 
 เวลา 10.00 น. - 19.00 น. 

 
A4 : ผู้จัดงาน 

Thailand Business Pages 

 
A5 : ประเภทสินค้าที่จัดแสดง 

- ก่อสร้าง-วัสดุ-รับเหมา 

- เครื่องจักรกล 

- เครื่องมือ และอุปกรณ ์

- อุปกรณ์ขนส่ง และลำเลียง 

- วาล์ว, ปั๊ม, ท่อ, นิวเมติก, ไฮดรอลิก 

- เหล็ก, อะลูมิเนียม, งานโลหะ 

- พลาสติก, เคมีภัณฑ์, แก๊ส, น้ำมัน, ยาง 

- แอร์, เครื่องทำความเย็น 

- บรรจภุัณฑ์ และการจัดเก็บสินค้า 

- ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ 

- น้ำ, ระบบบำบัดน้ำ และควบคุมมลภาวะ 

- เครื่องจักรผลิตอาหาร, เครื่องด่ืม 

- เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ 

- เครื่องจักรปิดฉลาก, บาร์โค้ด 

- เครื่องจักรเติมอาหาร หรือเครื่องด่ืมลงบรรจุภัณฑ์ 

- เครื่องครัว 

- เครื่องบรรจุหีบห่อ 
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A6 : การเข้าชมงาน  

 วันแสดงสินค้าวันที่ 4 - 7 เมษายน 2565 (10.00 น. - 19.00 น.) 

• ภายในบริเวณ Hall 102 - 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
เปิ ด ให้ ผู้ ที่ ส น ใจ เข้ าช ม งาน  โด ยล งท ะ เบี ยน เข้ าช ม ได้ ที่ ห น้ าง าน  ห รื อ ล งท ะ เบี ย นล่ ว งห น้ าผ่ าน
เว็บไซต์www.foodpackthailand.com หรือ www.thailandindustriafair.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

• ห้องสัมมนา อยู่ภายใน Hall 102 - 103   
เปิดให้ฟังการสัมมนา สำหรับกลุ่มนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ 

• ไม่อนุญาตผู้ที่แต่งกายไม่สุภาพเข้าชมงาน 

• เพ่ื อความปลอดภัยของผู้ชมงานทางผู้ จัดขอสงวน พ้ืนที่ ในส่วนอุตสาหกรรมไว้สำหรับผู้ ให ญ่ เท่ าน้ั น 
ไม่อนุญาตให้เด็กทีอ่ายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าชมงาน 
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A7 : ตารางเวลาการทำงานในอาคารแสดงสินคา้ 

ตารางการปฏิบัติงานวันก่อสร้าง และวันร้ือถอน 
 

วันก่อสร้าง 2-3 เมษายน 2565 วันที ่ เวลา 

ผู้รับเหมางานตกแต่งพิเศษและผู้รับเหมาอ่ืน ๆ เข้าปฏิบัติงาน 2 เมษายน 2565 13.00 น. - 22.00 น. 

- ผู้รับเหมางานตกแต่งพิเศษและผู้รับเหมาอ่ืน ๆ เข้าปฏิบัติงาน 
- ผู้ออกแสดงสินค้าคูหามาตรฐานจัดสินค้า/ตกแต่งคูหา 

3 เมษายน 2565 08.00 น. - 22.00 น. 

 

วันแสดงสินค้า 4-7 เมษายน 2565 วันที ่ เวลา 

ผู้ออกงานแสดงสินค้าเข้างาน 4-7  เมษายน 2565 09.00 น. - 19.00 น. 

การขนสินค้าเข้าอาคารแสดง 4-7  เมษายน 2565 09.00 น. - 10.00 น. 

การขนสินค้าออกจากอาคารแสดง 4-6  เมษายน 2565 19.00 น. - 20.00 น. 

การขนสินค้าออกจากอาคารแสดง (วันสุดท้ายของการแสดงสินค้า) 7 เมษายน 2565 19.00 น. - 24.00 น. 

 
วันร้ือถอน 7 เมษายน 2565 วันที่ เวลา 

ปิดงานแสดงสินค้า 7 เมษายน 2565 19.00 น. 

หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า รื้อถอนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า 7 เมษายน 2565 19.30 น. 

-  รื้อถอนสินค้า/สิ่งก่อสร้าง/คูหาออกจากโถงแสดงสินค้า  

-  ขนย้ายสินค้าใหญ่/สินค้าท่ีมีน้ำหนักมาก 

-  ปิดโถงแสดงสินค้าเพ่ือทำความสะอาด 

7 เมษายน 2565 19.30 น. - 24.00 น. 

 

 ***หมายเหตุ: 

1. การก่อสร้างตกแต่งคูหาต้องทำให้เสร็จภายในเวลา 22.00 น. หากเกินเวลาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตารางเมตรต่อชั่วโมง (ไม่รวม VAT) หาก

ต้องการตกแต่ง/คูหา และใช้กระแสไฟเกินเวลาที่กำหนด ต้องติดต่อผู้จัดงาน และผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการบริเวณจุด Contractor 

(เคาน์เตอร์ Hall 102) ภายในเวลา 15.00 น. พร้อมชำระเงินภายใน 17.00 น. (ของวันที่ 2-4 เมษายน 2565) 

2. การก่อสร้างตกแต่งคูหาหากมีเศษขยะ/เศษอุปกรณ์ทุกชนิด ผู้ออกแสดงสินค้าต้องนำออกไปทิ้งนอกอาคารแสดงสินค้าเท่าน้ัน หากพบเศษ

ขยะ/เศษอุปกรณ์ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทำความสะอาด 500 บาท ต่อกิโลกรัม 
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A8 : หน่วยงานท่ีติดต่อ/ผู้ให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

รายการ หน่วยงาน ติดต่อ 
ผู้จัดงาน บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด 

3300/111 ชั้น 21 อาคารตึกช้าง 
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

คุณพัชรพร รัตนพันธ์ (คุณบาล์ม) 
Tel. 02 838 9999 ต่อ 1401 
Fax: 02 838 9999 ต่อ 8880 
E-mail: phatcharaporn.tbp@gmail.com 

ผู้รับเหมาอยา่งเป็นทางการ
และผู้ให้บริการ 
- คูหามาตรฐาน 
- เฟอร์นิเจอร ์

บริษัท เวอร์คดี เซอร์วิส จำกัด 
51/25 หมู่ที่ 6 
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ 
จ.นนทบุรี 11140 

คุณอภิญญา วงศ์คำจันทร์ (คุณเล็ก) 
Tel. 081 988 3831 
Fax: 02 408 1918 
Email: workdeeloveservice@gmail.com 

ผู้รับเหมา 
- อุปกรณ์ไฟฟ้า 
- น้ำประปา 
- ปั๊มลม 
- โสตทัศนูปกรณ์ 

บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด 
88 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี 
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 

คุณศกลภัทร นิยมกชกร (คุณก้อย) 
Tel. 02 592 7992 
Mobile: 081 922 4446 
Fax: 02 592 7995 
E-Mail: ac.expolite@gmail.com 
expolite@hotmail.com 

ผู้บริการขนส่งสินค้า บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด 
3388/54-61 อาคารสิรินรัตน์ 
ถนนพระราม 4 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

คุณสมบูรณ์ มหิทธิกร (คุณโจ๊ก) 
Tel. 02 269 6500 ต่อ 0759 
Mobile: 061 420 1357 
Fax: 02 367 5351 
E- mail: somboon.Mahittikorn@dbschenker.com 

 
ผู้บริการ 
รักษาความปลอดภัย 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด 
253/16 ซอยวิภาวดีรังสิต 70 (พัชราภา) 
ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

คุณธิติศักด์ิ ธนาโรจน์อภิชัย 
Tel. 02 552 1000 ต่อ 224 
Mobile: 080 555 1225 
Fax: 02 552 8230 
E-mail: nccsec@hotmail.com 
Web site: www.thaisecurity.org 

ผู้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก 
- บริการทำความสะอาด 
- บริการอินเตอร์เน็ต 
- บริการโทรศัพทแ์ละแฟกซ์ 
- อาหารและเคร่ืองด่ืม 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) 
แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

One-Stop Service Center 
Tel. 02 726 1999 ต่อ 7522, 7523, 7529 
E-mail: info@bitec3onlineorder.com 
Web site: www.bitec-onlineorder.com 

ผู้บริการเฟอร์นิเจอร ์ บริษัท ควิกเฟรมซิสเต็มส์ จำกัด 
16, 16/1 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 

คุณเบญจวรรณ (คุณแจง) 
Tel. 02 898 0181-2 
Mobile: 081 359 6680 ,081 359 7005 
E-mail: support@quikframe.com      
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A9 : สิ่งอำนวยความสะดวก/บริการต่าง ๆ ภายในงาน 
 

รายการ ที่ต้ัง วัน เดือน ป ี เวลา รายละเอียดบริการ 
1. ผู้จัดงาน เคาน์เตอร์ Hall 103 2-3 เม.ย. 65 

4-6 เม.ย. 65 
7 เม.ย. 65 

08.30 น. - 22.00 น. 
10.00 น. - 19.00 น. 
10.00 น. - 24.00 น. 

ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ใน
กรณีมีปัญหาระหว่างงาน 

2. ผู้รับเหมาอยา่งเป็นทางการ 
- คูหามาตรฐาน 
- อุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ระบบน้ำประปา 
- ระบบลม 
- การขนส่ง ขนย้าย 

 
 
 

เคาน์เตอร์ Hall 102 
 

จุด Loading 

2-3 เม.ย. 65 
4-6 เม.ย. 65 
7 เม.ย. 65 

08.30 น. - 22.00 น. 
10.00 น. - 19.00 น. 
10.00 น. - 24.00 น. 

- บริการโครงสร้างคูหา
มาตรฐาน 
- บริการอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- บริการระบบน้ำประปา 
- บริการระบบลม 
- บริการด้านการขนส่ง 

3. จุดลงทะเบียน 
- ผู้ลงทะเบียนเขา้ชมงาน 
- ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 
- ผู้ลงทะเบียนแบบกลุ่ม 
- ผู้ที่มีบัตรเชิญ 
 

 
เคาน์เตอร์ Hall  102 

เคาน์เตอร์ Hall 102 
เคาน์เตอร์ Hall 103 
เคาน์เตอร์ Hall 103 

 

4-7 เม.ย. 65 10.00 น. - 19.00 น. 

- ลงทะเบียนเข้างานทั่วไป 
และรับบัตร Visitor 
- ลงทะเบียนล่วงหน้าติดต่อ
รับบัตร Visitor 
- ผู้ที่ได้รับบัตรเชิญ และมี
รายชื่อ VIP รับบัตร VIP 

4. จุดประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ Hall 103 4-7 เม.ย. 65 10.00 น. - 19.00 น. บริการข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับงาน 

5. ห้องสื่อมวลชน ระหว่าง Hall 102-103 4-7 เม.ย. 65 10.00 น. - 19.00 น. ห้องรับรองติดต่อส่งข่าว 

6. ศูนย์บริการธุรกิจ 
(Business Center) 

Main Lobby 4-7 เม.ย. 65 10.00 น. - 19.00 น. - บริการโทรศัพท์ โทรสารทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ 
- บริการถ่ายเอกสาร 
- บริหารอินเตอร์เน็ตไร้สายใน
รูปแบบ Prepaid Card และ 
Online 

7. ตู้บริการ ATM ด้านหน้า Hall 104 และชั้น B1   ตู้บริการกดเงินสด 

8. บริการพาหนะ ด้านหน้า Hall 101   บริการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์ 

9. ห้องละหมาด บริเวณชั้น B2   สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
ทำพิธีละหมาด 

10. ห้องปฐมพยาบาล  

 

13.00 น. - 22.00 น. 
08.30 น. - 22.00 น. 
10.00 น. - 19.00 น. 
10.00 น. - 24.00 น. 

มีเจ้าหน้าท่ีประจำให้การปฐม
พยาบาลผู้เข้าร่วมงานและผู้
เข้าชมงานทั่วไป 

11. ห้องรับฝากเด็ก บริเวณชั้น B2   รับฝากเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 
มีของเล่น/สื่อสันทนาการ
สำหรับเด็ก 

12. อาหารและเคร่ืองด่ืม Fahrenheit International 
Food Yard 

2 - 7 
 เม.ย. 65 

 - อาหารบุพเฟ่ต์นานาชาติ 
- ศูนย์อาหารนานาชาติ 
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B. กฎเกณฑ์และระเบียบ 

1.1 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการจัดสรรคูหา โดยจะตัดสินจากกลุ่มสินค้า จำนวนคูหา วันที่สมัครเข้าร่วมงานและการ
ชำระเงิน การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของผู้จัดและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

1.2 ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้มีบุคคล/นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดโดยตรงมาจัดแสดงหรือจำหน่าย
สินค้าในพ้ืนที่ของผู้ออกแสดงสินค้าตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

1.3 ผู้ออกแสดงสินค้าไม่สามารถโอนสิทธ์ิในการเข้าร่วมงาน และพ้ืนที่ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้ผู้อื่น 
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

1.4 สินค้าท่ีจัดแสดงต้องเป็นสินค้าท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงาน ผู้จัดงานมีสิทธ์ิที่จะนำสินค้าท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงานแสดง
สินค้าออกจากอาคารแสดงสินค้าได้ทันที 

1.5 ผู้ออกแสดงสินค้าสามารถจำหน่ายสินค้าได้ภายในคูหาของตนเองเท่าน้ัน 

1.6 ผู้ออกแสดงสินค้าสามารถติดป้าย สต๊ิกเกอร์ โปสเตอร์ ได้เฉพาะในบริเวณคูหาของตนเองเท่าน้ัน 

1.7 ห้ามแจกใบปลิว บัตรเชิญ ในบริเวณทางเดิน ทางเข้า-ออก หรือบริเวณสาธารณะอื่นเป็นเด็ดขาด 

1.8 ผู้ออกแสดงสินค้าต้องจัดหาเจ้าหน้าท่ีอยู่ประจำคูหาตลอดเวลา 

1.9 เจ้าหน้าท่ีประจำคูหาต้องสามารถเจรจาการค้าเพ่ือการสง่ออก และพูดภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้ 
หากไม่มีต้องมีการจัดเตรียม/จัดจ้างพิเศษล่วงหน้า 
 

B2 : การก่อสร้างตกแต่งคูหา 

ผู้ออกแสดงสินค้าสามารถเลือกใช้คูหามาตรฐาน หรือจะดำเนินการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าโดยใช้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จัดหา
มาเองก็ได้ ทั้งน้ีผู้ออกแสดงสินค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการก่อสร้างตกแต่งคูหาดังน้ี 

2.1 กรณีใช้คูหามาตรฐาน 
2.1.1 คูหามาตรฐาน ขนาด 3x3 เมตร (9 ตารางเมตร) ประกอบด้วย 

1. ผนังโครงสร้าง จำนวน 3 ด้าน 
2. ป้ายพร้อมชื่อบริษัท ตัวอักษรสต๊ิกเกอร์แบบมาตรฐานสีขาว จำนวน 1 ชุด ต่อคูหามาตรฐาน (กรณีคูหาที่

เป็นหัวมุมจะติดชื่อให้เพ่ิมอีก 1 ชุด) แจ้งชื่อบริษัทลงในเอกสารฟอร์ม 1 ส่งภายในวันที่ 18 มีนาคม 
2565  

3. ปูพรมอัดสีเรียบ 
4. เฟอร์นิเจอร์ 

- โต๊ะประชาสัมพันธ์ พร้อมติด Skirt รอบโต๊ะ จำนวน 1 ตัว  

- เก้าอี้ จำนวน 2 ตัว 
5. อุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหา 

- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 2 หลอด 

- ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด 

2.1.2 ระเบียบในการใช้คูหามาตรฐาน 
1. ห้ามต่อเติม ทาสี หรือตอกตรึง และเจาะส่วนใดส่วนหน่ึงของคูหามาตรฐานสำเร็จรูป มิฉะน้ันหากเกิด

ความเสียหายข้ึน ผู้ออกแสดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายน้ัน 
2. ผู้ออกแสดงสินค้าจะต้องตรวจสอบคุณภาพของคูหา/อุปกรณ์ตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ไฟฟ้าให้

เรี ย บ ร้ อ ย ก่ อ น รั บ ม อ บ  แ ล ะ ห า ก พ บ ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ห รื อ ช ำ รุ ด โ ป ร ด แ จ้ ง ให้ ท า ง 

B1: สิทธิการเข้าร่วมแสดงสินค้าและการจดัสรรพ้ืนท่ี 
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ผู้จัดทราบทันที เพ่ือแก้ไข/เปลี่ยนแปลง มิฉะน้ันจะถือว่าผู้ออกแสดงสินค้ายอมรับในสินค้าน้ันแล้ว และ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนภายหลัง 

3. หากผู้ออกแสดงสินค้าไม่ต้องการรายการอุปกรณ์ใด ๆ ในคูหามาตรฐานที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธ์ิใน
รายการน้ันและไม่สามารถคืนเงิน หรือชดเชยเป็นอุปกรณ์รายการอื่นได้ 

2.2 กรณีก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษ 
ผู้ออกแสดงสินค้าที่จองพ้ืนที่เปล่า และก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษสามารถเลือกใช้บริการของผู้รับเหมาก่อสร้างคูหา

อย่างเป็นทางการของงาน หรือผู้รับเหมารายอื่นได้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังน้ี 

2.2.1 ผู้ออกแสดงสินค้าต้องแจ้งรายละเอียดของผู้รับเหมาก่อสร้างน้ันให้ผู้จัดงานอนุมัติ โดยกรอก เอกสาร
แบบฟอร์ม 3A พร้อมส่งแบบแปลนการก่อสร้าง ประกอบด้วย ผังพ้ืน (PLAN), รูปด้าน (ELEVATION) 
ในแต่ละด้าน, รูปตัด (SECTION), ทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) และตำแหน่งการติดต้ังไฟฟ้าโดยทั้งหมด
น้ีต้องแสดงขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง อย่างชัดเจน พร้อมส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้จัดงาน เพ่ือ
ขออนุมัติการเข้าก่อสร้างภายใน 18 มีนาคม 2565 โดยผู้จัดงานจะตรวจสอบและแจ้งผลการอนุมัติกลับ
ทาง E-mail หากไม่ส่งตามกำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าทำงานภายในอาคารแสดงสินค้าเด็ดขาด และใน
การจัดแสดงสินค้าคูหารูปแบบพิเศษน้ีต้องติดป้ายแสดงชื่อบริษัทและหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน 

2.2.2 ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษทุกบริษัทจะต้องวาง “เช็คค้ำประกันพ้ืนที่” ค้ำประกันความเสียหาย
จากการทำงานในจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อตารางเมตร โดยยึดตามพ้ืนที่ที่ทำสัญญาและไม่น้อยกว่า 
15,000 บาทต่อคูหา โดยอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหน้าที่ 19 

2.2.3 ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษที่ต้องการติดต้ังโครงสร้างบนอากาศ ต้องชำระเงินค่าพ้ืนที่บนอากาศ
ตามน้ำหนักของโครงสร้างบนอากาศ (รวมอุปกรณ์ติดต้ังบนโครงสร้างทั้งสิ้น) ตามรายละเอียดในหน้าที่ 
20 

2.2.4 คูหามีความสูงได้ไม่เกิน 5 เมตร จากพ้ืนอาคาร แบบก่อสร้างที่มีความสูงเกินระดับมาตรฐาน 2.5 เมตร 
ต้องเก็บรายละเอียดทั้งด้านข้างและด้านหลังของส่วนเกินให้เรียบร้อย โดยไม่เสียทัศนียภาพ 

2.2.5 การก่อสร้างผนังทึบเป็นแนวยาวด้านใด ด้านหน่ึง หรือทั้งหมด ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จัดงานเท่าน้ัน 

2.2.6 ผู้ออกแสดงสินค้าจะต้องสร้างผนังกั้น และเก็บรายละเอียดทั้งด้านข้าง ด้านหลังระหว่างคูหาของท่านกับ
คูหาข้างเคียงทั้ง 3 ด้าน และหากผนังคูหาของท่านสูงกว่าคูหาข้างเคียงจะต้องตกแต่งส่วนที่เกินให้
เรียบร้อยโดยไม่ให้เสียทัศนียภาพ ทั้งน้ีไม่อนุญาตให้ใช้ผนังของคูหาข้างเคียงโดยเด็ดขาด 

2.2.7 หากผู้จัดงานพบว่ามีการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือผิดจากแบบก่อสร้างที่ส่งขออนุมัติ ผู้จัดงาน
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องให้แก้ไขการก่อสร้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนผู้ออกแสดงสินค้า
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ 

2.2.8 ผู้จัดงานจะทำเครื่องหมายแสดงเขตพ้ืนที่ก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพ้ืนที่ที่จองไว้ หากไม่แน่ใจใน
ขอบเขตคูหาของท่าน ให้ติดต่อสอบถามจากหัวหน้างานของผู้รับเหมา-ก่อสร้างอย่างเป็นทางการเท่าน้ัน 

2.2.9 ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษของท่านจะต้องติดต่อขอรับบัตรก่อสร้าง (Contractor Badge) เพ่ือเข้า
ก่อสร้าง/ตกแต่งในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. และวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. 
เป็นต้นไปบริเวณจุด Loading ประตูหลังของโถงจัดแสดงสินค้า 

2.2.10 คูหารูปแบบพิเศษ (พ้ืนที่เปล่า) จะไม่มีจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ท่านต้องขอติดต้ังระบบไฟฟ้า โดยกรอกเอกสาร
แบบฟอร์ม 6A, 6D ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และสั่งตรงกับทางบริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด  

2.2.11 บริเวณพ้ืนคูหาต้องปูพรมหรือวัสดุรองพ้ืนที่เหมาะสม ในกรณีที่ผู้ออกแสดงสินค้าต้องการปูพรม ต้องใช้
เทปกาวติดพรมโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ใช้เทปกาวชนิดอื่น เพ่ือป้องกันมิให้พ้ืนในอาคารเสียหาย หากเกิด
ความเสียหายใด ๆ ข้ึน ผู้ออกแสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว กรณีที่พบว่าท่านใช้
เทปพรมผิดประเภทหรือวัสดุอื่นใดที่เสี่ยงต่อความเสียหายในภายหลัง ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง
ให้ท่านรื้อออกทันที กรณีที่ท่านไม่สามารถรื้อได้ ท่านจะต้องชำระค่าทำความสะอาด/ค่าเสียหายตาม
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จำนวนเงินที่ทางศูนย์ฯ ประเมิน ทั้งน้ีจำนวนเงินดังกล่าว ผู้จัดงานจะคืนให้เมื่อท่านได้ทำความสะอาด/
ซ่อมแซมพื้นที่หลังการรื้อถอนโครงสร้างคูหา โดยต้องได้รับการยืนยันความเรียนร้อยจากผู้จัดงานเท่าน้ัน 

2.2.12 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วัสดุปูพ้ืนก่อน เพ่ือป้องกันมิให้พ้ืนในอาคารเสียหาย ผู้
ออกแสดงสินค้าจะต้องดูแลรับผิดชอบ และประสานงานให้ผู้รับเหมาก่อสร้างของท่านปฏิบัติตามระเบียบ
ของการเข้าก่อสร้าง และการใช้อาคารทุกประการ เพราะหากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน ผู้ออกแสดงสินค้า
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว 

2.2.13 ไม่อนุญาตให้มีการพ่นสี ทาสี ตลอดจนการใช้เลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อม หรืออุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดประกาย
ไฟในบริเวณตัวอาคารในทุกกรณีโดยเด็ดขาด 

2.2.14 ไม่อนุญาตให้ดึงลวดสลิง หรือขึงเพ่ือทำการค้ำยันในบริเวณพ้ืนที่ และโครงการอาคารโดยเด็ดขาด 

2.2.15 ไม่อนุญาตให้วางสิ่งของ วัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุเหลือใช้กีดขวางแนวทางเดิน โดยจะต้องทำการจัดเก็บให้
เรียบร้อยและนำออกไปนอกบริเวณศูนย์ฯ 

2.2.16 ไม่อนุญาตให้นำแผ่นป้ายโฆษณา หรือวางอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ ออกนอกเขตพ้ืนที่คูหาของตน 

2.2.17 ไม่อนุญาตให้แขวนอุปกรณ์ทุกชนิดที่ ท่อจ่าย ท่อร้อยสายไฟ ท่อดับเพลิงของศูนย์ 
 

 

B3 : การขนย้ายสินค้าเข้า-ออก วันก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา และวันรื้อถอน 

3.1 ผู้ออกแสดงสินค้าทุกท่านต้องก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาให้เสร็จภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 2-3 
เมษายน 2565 ท้ังนี้จะไม่มีการเปิดอาคารให้ก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาหลังจากเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด 
เนื่องจากจะต้องทำความสะอาดอาคารแสดง 

3.2 ห้ามรื้อถอนส่ิงก่อสร้างคูหาก่อนเวลา 19.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ
การจัดงาน 

3.3 ผู้ออกแสดงสินค้าควรจัดเก็บสินค้าในคูหา และทำการขนย้ายสินค้าทันที ในวันสุดท้ายของการปิด
แสดงสินค้า (7 เมษายน 2565) สำหรับคูหาตกแต่งพิเศษท่ีก่อสร้างขึ้นมาให้ทำการรื้อถอนให้เสร็จส้ิน
ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2565 (หมายเหตุ: โดยจะมีเวลารื้อถอนต้ังแต่เวลา 
19.30 น. - 24.00 น.) 

3.4 ผู้ออกแสดงสินค้าสามารถขนสินค้าได้เอง หรือสามารถติดต่อผู้รับเหมาขนส่งสินค้าได้โดยกรอก
รายละเอียดเอกสารแบบฟอร์ม 7 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และติดต่อโดยตรงกับผู้รับเหมา
อย่างเป็นทางการบริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด 

3.5 ไม่อนุญาตให้มีการขนย้ายสินเค้าเข้า-ออกอาคารแสดงสินค้า นอกเหนือเวลาในตารางปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 5 เด็ดขาด 

3.6 การขนย้ายสินค้าเข้า-ออก หรือส่ิงตกแต่งท่ีจำเป็นต้องใช้รถเข็น อนุญาตให้ขนสินค้าทางประตูของ
โถงจัดแสดงสินค้า (Loading Door) เท่านั้น ซึ่งจะอยู่ด้านหลังอาคารจัดแสดงสินค้า 

3.7 ไม่อนุญาตให้ขนย้ายสินค้าเข้า-ออก หรือส่ิงตกแต่งทางประตูทางเข้าด้านหน้า Hall 102-103 เด็ดขาด 

B4 : กระแสไฟฟ้าและแสงสว่าง 

4.1 ผู้จัดงานได้จัดให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้าโดยทั่วไป เฉพาะช่วงเวลาการทำงานในอาคารแสดงสินค้าเท่าน้ัน 

4.2 กำลังไฟฟ้าท่ีใช้ในศูนย์ คือ 220 โวลต์ 

4.3 การติดต้ังระบบไฟฟ้าตามคูหาทั้งหมด ต้องกระทำโดยผู้รับเหมาไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเท่าน้ัน 
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4.4 การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคูหาก่อนประมาณ 30 นาที และจะหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าหลังจบเวลาแสดงงาน (19.00 น.) 
กรณีที่ผู้ออกแสดงสินค้าต้องการกระแสไฟฟ้า ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง หรือต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เพ่ิมเติมจะต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายน้ัน ๆ เอง โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์ม 6A ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ส่งให้
ผู้รับเหมาบริษัท เอ็กโปไลท์ จำกัดโดยตรง 

4.5 ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมงานเดินสายไฟฟ้าหรือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากการจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารเองโดย
เด็ดขาด 

4.6 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการตัดกระแสไฟฟ้า กรณีการใช้เสียงดังเกินพิกัดทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน และกรณีที่มี
การต่อไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม หรืออาจเกินอันตรายได้ 

4.7 ไมอ่นุญาตให้ใช้เลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อมหรืออุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดประกายไฟภายในศูนย์ฯ 

4.8 ในกรณีท่านมีการทดสอบสินค้า เครื่องจักรที่ทำให้เกิดประกายไฟ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งหยุดดำเนินการ
ทันท ี

 

B5 : บัตรผู้ออกแสดงสินค้า/บัตรผู้เข้าทำการก่อสร้าง 

5.1. บัตรผู้ก่อสร้าง (Contractor Badge) 
5.1.1 ใช้ได้เฉพาะวันก่อสร้าง/ตกแต่งและรื้อถอนคูหาเท่าน้ัน ไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างวันแสดง 
5.1.2 ผู้ออกแสดงสินค้าที่ก่อสร้างคูหาเองจะต้องส่งแบบฟอร์มผู้รับเหมาก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษ ( เอกสาร

แบบฟอร์ม 3) ให้ผู้จัดงานทราบเพ่ือให้ผู้รับเหมาสามารถติดต่อขอรับบัตร Contractor ได้ มิฉะน้ันจะไม่
สามารถเข้าไปก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาในอาคารแสดงสินค้า 

5.1.3 ผู้ออกแสดงสินค้า/ผู้รับเหมาก่อสร้างตกแต่งคูหาท่ีแบบก่อสร้างได้รับอนุมัติแล้วเท่าน้ันจึงจะสามารถติดต่อ
ขอแลกบัตร Contractor 

5.1.4 สามารถติดต่อขอแลกบัตร Contractor บริเวณจุดแลกบัตรที่ผู้จัดงานจัดไว้บริเวณจุด Loading ด้านหลัง
อาคาร Hall 103 ได้ในวันก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาในระหว่างวันที่  2 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. - 
22.00 น. และวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. - 22.00 น. 

5.2. บัตรผู้ออกแสดงสินค้า (Exhibitor Badge)  
5.2.1 ผู้ออกแสดงสินค้าต้องลงทะเบียนรับบัตรเข้างานสำหรับ Exhibitor และเจ้าหน้าท่ีประจำคูหา ในเอกสาร

แบบฟอร์ม 4 หน้าที่ 24 และส่งคืนภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 
5.2.2 บัตรผู้ออกแสดงสินค้าจะจัดสรรให้คูหาละ 4 ใบเท่าน้ัน 
5.2.3 สามารถติดต่อขอรับบัตร Exhibitor Badge ได้ที่หน้างานในวันก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา บริเวณเคาน์เตอร์ Hall 

103 ในระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. - 18.00 น. และวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 
09.30 น. - 18.00 น. 

5.2.4 บัตรผู้ออกแสดงสินค้าใช้ได้ทั้งในระหว่างวันงาน และในช่วงวันก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา 
5.2.5 ผู้ออกแสดงสินค้าจะต้องติดบัตร Exhibitor Badge ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณอาคารแสดงเพ่ือ

ประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัยในงาน ผู้ออกแสดงสินค้าที่ไม่ติดบัตรหรือไม่มีบัตรจะไม่อนุญาต
ให้เข้าในบริเวณอาคารแสดง 

 
 

B6 : การรักษาความปลอดภัย 

6.1 ผู้จัดงานได้จัดเจ้าห น้าที่ รักษ าความปลอดภัยในบริ เวณ อาคารแสดงสินค้ าตลอด 24 ชั่ วโมงในทาง 

เข้า-ออก อาคารและพ้ืนที่ส่วนกลางของงาน 

6.2 ช่วงวันก่อสร้าง/ตกแต่งและวันรื้อถอนคูหาจะเปิดประตูเข้า-ออกเฉพาะบริเวณ Loading อาคารแสดงสินค้าเท่าน้ัน 
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6.3 ผู้จัดงานจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ติดบัตรของงานเพ่ือเข้า-ออกอาคารแสดงสินค้าตามประเภทของบัตร และเวลาการ
ทำงานของอาคารแสดงสินค้าเท่าน้ัน 

6.4 การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินในคูหาของผู้เข้าร่วมงานเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ผู้ออกแสดงสินค้า
สามารถติดต่อผู้รับเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่รับการติดต้ังอย่างเป็นทางการได้ 

6.5 ผู้จัดงานขอแนะนำให้ท่านทำการประกันภัยสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีเจ้าหน้าที่ดูแลสินค้า/ทรัพย์สินของท่านเองตลอด
การขนถ่ายสินค้าในช่วงปิดงานขอให้ผู้ออกแสดงสินค้าจัดเก็บสินค้าให้เรียบร้อยหรือทำการปิดคูหา ทั้งน้ีหากเกิดการ
สูญหายตลอดระยะเวลาการจัดงาน ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.6 ห้ามนำวัตถุระเบิด วัตถุอันตราย อาวุธหรือแก๊สหุงต้มเข้ามาภายในบริเวณอาคารแสดงโดยเด็ดขาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

B7 : การรักษาความสะอาด 

7.1 ผู้จัดงานได้จัดพนักงานทำความสะอาดเฉพาะพ้ืนที่ส่วนกลางของงานเท่าน้ัน โดยจะไม่เข้าไปทำความสะอาดในคูหา
ของท่าน 

7.2 ผู้ออกแสดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบดูแลทำความสะอาดภายในคูหาของท่านเอง โดยนำถุงขยะมาวางไว้หน้าคูหา
ของท่านหลังจากจบงานในแต่ละวันเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดเก็บกวาด 

7.3 กรณีที่ท่านต้องการจ้างพนักงานทำความสะอาดประจำคูหาของท่าน โปรดติดต่อขอรับบริการโดยการสั่งบริการทำ
ความสะอาดได้ทีห่น้าที่ 36 (พร้อมวิธีการสั่งสินค้าและบริการ) 

B8 : ระบบปรับอากาศและความเย็น 

8.1 ผู้จัดงานจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินค้า ในวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ซึ่งวันก่อสร้าง 
/ตกแต่งคูหา ยกเว้นการทดสอบระบบจากทางศูนย์ฯ 

8.2 ผู้จัดงานจะเปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะวันจัดแสดง คือในวันที่ 4-7 เมษายน 2565 เท่าน้ัน โดยจะเปิด
เครื่องปรับอากาศ 1 ชั่วโมง ก่อนการเปิดแสดงสินค้า และจะปิดเมื่อถึงเวลาปิดแสดงสินค้า ในแต่ละวัน 

8.3 ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารแสดงสินค้า 
 

B9 : การสาธิตสินค้า 

9.1 ผู้จัดงานของสงวนสิทธ์ิที่จะตักเตือนหรือขอยกเลิกการสาธิตใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้เข้าร่วมงานรายอื่น ๆ 
ซึ่งผู้ออกแสดงสินค้าต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรมและการส่งเสริมการขายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการ
แข่งขันที่มีการแจกรางวัล 

9.2 ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงในระหว่างการจัดงาน เพ่ือป้องกันการรบกวนผู้อื่น ยกเว้น อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ วิดีโอ แต่จะต้องได้รับการควบคุมระดับเสียงให้เหมาะสมด้วย 

9.3 ผู้ออกแสดงสินค้าไม่ควรกระทำการใด ๆ ให้เดือดร้อน/รบกวนผู้เข้าชมงาน หรือผู้ออกแสดงสินค้ารายอื่น ๆ 
 

 
 

B10 : การปฏิบัติงานเกินเวลา 

ระหว่างก่อสร้างผู้จัดงานอนุญาตให้ทำการก่อสร้างและตกแต่งคูหาถึง 22.00 น. ซึ่งถ้าผู้ออกแสดงสินค้ารายใด (หรือ
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต) มีความประสงค์จะทำการก่อสร้าง เกินเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งผู้จัดงานก่อนเวลา 15.00 น. ของ
แต่ละวัน และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาตามอัตราของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
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อัตราค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 
 

ขนาดพื้นที ่
(ตารางเมตร) 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ชั่วโมง) 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
(บาท) 

9-50 1,000.- 1,070.- 
51-100 1,500.- 1,605.- 
101-150 2,000.- 2,140.- 
151-200 2,500.- 2,675.- 
201-250 3,000.- 3,210.- 
251-300 3,500.- 3,745.- 
301-350 4,000.- 4,280.- 
351-400 4,500.- 4,815.- 
401 ขึ้นไป 5,000.- 5,350.- 

 

B11 : การประกาศข้อความภายในงาน 

เน่ืองจากการขอประกาศข้อความของผู้มาติดต่อบริษัท/ห้างร้านภายในงานจะเป็นการรบกวนสมาธิในการเจรจาการค้า ผู้
จัดงานจึงขอสงวนสิทธ์ิที่จะใช้ระบบประกาศเฉพาะเรื่องที่เป็นสาธารณประโยชน์เท่าน้ัน 

 

B12 : การถ่ายภาพ/บันทึกเทปโทรทัศน์ 

ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอในระหว่างระยะเวลาการจัดงาน ยกเว้น ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานและบุคคล
ดังกล่าว จะต้องติดบัตร PRESS ประจำตัวตลอดเวลาด้วย 

 

B13 : เหตุสุดวิสัย 

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยนอกเหนือจากกฎระเบียบที่ระบุไว้ในคู่มือน้ี การตัดสินใจของผู้จัดงานถือเป็นอันสิ้นสุด 

 

B14 : ข้อควรระวัง 

สิ่งก่อสร้างทางโครงสร้างหรือส่วนประดับตกแต่งภายในศูนย์แสดงสินค้า เป็นทรัพย์สินที่มีค่า ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือ
เคลื่อนย้าย และควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ผู้ใดที่ก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินเหล่าน้ีโดยไม่ศึกษากฎระเบียบของผู้จัด
งาน หรือศูนย์แสดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

B15 : รายละเอียดในการจอดรถ 

รายละเอียดการใช้พื้นท่ีลานจอดรถขนถ่ายสินค้า (Loading), ลานจอดรถ P2 (Outdoor) และลานจอด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

15.1 การขนถ่ายสินค้า (Loading) 

- รถยนต์, รถกระบะ และ 4 ล้อใหญ่ (จอดฟรี 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
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- รถต้ังแต่ 6 ล้อขึ้นไป, 10 ล้อ, รถเทรเลอร์, คอนเทนเนอร์ (จอดฟรี 3 ช่ัวโมง) 

ท้ังนี้เพื่อผู้แสดงสินค้าท่านอื่นสามารถเข้าขนถ่ายสินค้าได้ 
***กรณีเกินเวลา จะมีค่าจอด 200 บาท/ช่ัวโมง ในช่ัวโมงถัดไป 
***บัตรสูญหายจะถูกปรับ 1,000บาท 

  
 

15.2 ระเบียบการใช้ระบบที่จอดรถด้านนอกอาคาร (Parking 2) 

 

1. รับบัตรสีน้ำเงิน (ตามภาพ) ท่ีเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติขาเข้า 

2. ฟรีค่าบริการ 3 ช่ัวโมงแรก ช่ัวโมงต่อไป ช่ัวโมงละ 20 บาท 

3. ลานจอดรถเปิดเวลา 06.00 น. - 22.00 น. (จอดเกินเวลาคิดค่าบริการ 100 บาท/ช่ัวโมง) 

4. ไม่อนุญาตให้จอดรถค้างคืน 

5. กรณีบัตรสูญหายคิดค่าปรับท่ี 1,000 บาท 

 

15.3 ระเบียบการใฃ้ระบบที่จอดรถด้านในอาคาร  

 

1. รับบัตรสีแดง (ตามภาพ) ท่ีเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติขาเข้า 

2. ฟรีค่าบริการ 30 นาทีแรก ช่ัวโมงต่อไป ช่ัวโมงละ 20 บาท 

3. ลานจอดรถเปิดเวลา 06.00 น. - 22.00 น. (จอดเกินเวลาคิดค่าบริการ 100 บาท/ช่ัวโมง) 

4. ไม่อนุญาตให้จอดรถค้างคืน 

5. กรณีบัตรสูญหายคิดค่าปรับท่ี 1,000 บาท 
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แบบฟอร์มต่างๆ 
แบบตรวจเช็ค ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ แบบฟอร์มต่าง ๆ 
แบบฟอร์มส่งคืนผู้จัดงาน, บริการพิเศษจากผู้จัดงาน 
 

ฟอร์ม รายละเอียด 
แบบฟอร์ม 
ที่ต้องส่งคืน 

บริการ
พิเศษ 

หมดเขต 

1 ป้ายช่ือบริษัท 
(สำหรับคูหามาตรฐานทุกบูธ) X  18 มีนาคม 2565 

2 ช่ือบริษัทบนแผนผังของงาน 
(สำหรับคูหามาตรฐาน และคูหาสร้างพิเศษ) X  18 มีนาคม 2565 

3 ผู้รับเหมาตกแต่งคูหา 
(สำหรับคูหาสร้างพิเศษทุกบูธ) X  18 มีนาคม 2565 

4 ลงทะเบียนรับบัตร Exhibitor และ
เจ้าหน้าท่ีประจำคูหา X     25 มีนาคม 2565 

5 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง  X 28 มีนาคม 2565 

6A อุปกรณ์ไฟฟ้า  X 15 มีนาคม 2565 

6B ระบบน้ำ  X 15 มีนาคม 2565 

 6C อุปกรณ์ปั๊มลม  X 15 มีนาคม 2565 

6D แปลนตำแหน่งในการติดต้ัง  X 15 มีนาคม 2565 

7 การขนย้ายสินค้าเข้าโถงจัดแสดง  X 18 มีนาคม 2565 

หมายเหตุ : 
 แบบฟอร์มสำหรับ “บริการพิเศษ” ส่งคืนเฉพาะแบบฟอร์มที่ท่านต้องการใช้บริการเท่าน้ัน 
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ป้ายชื่อบริษัท 
(สำหรับคูหามาตรฐาน) 

 

FORM 
1 

 
กรุณากรอกตัวอักษรเพ่ือจัดทำป้ายช่ือหน้าคูหามาตรฐานของท่าน 

 
ช่ือหน้าคูหา (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย): 

หากชื่อบริษัทมคีวามยาวมากเกิน ตัวอักษรจะมีขนาดเล็กลง 

____________________________________________________________ 

เลขท่ีคูหาแสดง : 
 

________________   จำนวน _______ บูธ 
 

ตัวอย่าง : 
 

__DIGIVIEW ADVERTISING GROUP CO., LTD.________________________ 
 
เลขท่ีคูหาแสดง : 

 
__A01-A04______หรือ__A01,02,03,04_____ จำนวน __4___ บูธ 

 

 กรุณาส่งภายใน 

18 มีนาคม 2565 
 กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่ง

แฟกซ์หรืออเีมล์กลับมายัง 
บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กร ุ๊ป จำกัด 

3300/111 ตึกช้าง ชั้น 21  
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ติดต่อ: 
คุณพัชรพร รัตนพันธ์ (คุณบาล์ม) 
Tel. 02 838 9999 ต่อ 1401 
Fax: 02 838 9999 ต่อ 8880 
E-mail: 
phatcharaporn.tbp@gmail.com 

หมายเหตุ: 
กรุณาโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการส่งแฟกซ์
และอีเมล์ที่ 

Tel. 02 838 9999 ต่อ 1101 

 
ในแต่ละคูหาแสดง จะมีป้ายช่ือได้เพียงป้ายเดียว ยกเว้นว่าได้รับอนญุาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดงาน 

ช่ือบริษัท (ช่ือท่ีระบุในสัญญา) : 

หมายเลขคูหา : เลขท่ีสัญญา : 

บุคคลติดต่อ : 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์มือถือ : 

โทรสาร : อีเมล์ : 

ลายเซ็น : วันท่ี : 
***หมายเหตุ:  
1. การเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อบริษัท ผู้ออกแสดงสินค้าต้องแจ้งทางผู้จัดงานอย่างช้าสุดภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565หากมีการแจ้งช้า

กว่าท่ีกำหนดไว้ หรือติดต่อแจ้งเปลี่ยนแปลงในวันก่อสร้าง-ตกแต่งคูหา/วันแสดงสินค้า ผู้ออกแสดงสินค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียม
การเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อจำนวน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) ต่อหน่ึงป้ายชื่อบริษัท 

2. ในกรณีที่ส่งแบบฟอร์มช้ากว่าวันที่กำหนดในข้างต้น ผู้ออกแสดงสินค้าจะได้รับป้ายชื่อช้ากว่าผู้ออกแสดงสินค้าท่ีส่งตามกำหนด จะ
ได้รับป้ายชื่อหน้าคูหา ข้ึนอยู่กับวันและเวลาท่ีผู้ออกแสดงสินค้าส่งมา 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

 

ป้ายชื่อบริษัทบนแผนผังของงาน 
(สำหรับคูหามาตรฐาน และคูหาสร้างพิเศษ) 

 FORM 2 

 
กรุณากรอกตัวอักษรเพื่อจัดทำรายชื่อผู้ออกบูธ ณ บอร์ดแสดงแผนผังงาน 

 
ช่ือบริษัทกรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น : 

 
________________________________________ 
  

เลขท่ีคูหาแสดง : 
 

________________   จำนวน _______ บูธ 
 

 
ตัวอย่าง : 
 

__DIGIVIEW ADVERTISING GROUP CO., LTD.______ 
 
เลขท่ีคูหาแสดง : 

 
__A01-A04______หรือ__A01,02,03,04_____ จำนวน __4___ บูธ 

 

 กรุณาส่งภายใน 

18 มีนาคม 2565 
 กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่ง

แฟกซ์หรืออเีมล์กลับมายัง 
บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กร ุ๊ป จำกัด 

3300/111 ตึกช้าง ชั้น 21  
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ติดต่อ: 
คุณพัชรพร รัตนพันธ์ (คุณบาล์ม) 
Tel. 02 838 9999 ต่อ 1401 
Fax: 02 838 9999 ต่อ 8880 
E-mail: 
phatcharaporn.tbp@gmail.com 

หมายเหตุ: 
กรุณาโทรแจ้งทุกครัง้ที่มีการสง่
แฟกซ์และอีเมล์ที่ 
Tel. 02 838 9999 ต่อ 1101 

 

ช่ือบริษัท (ช่ือท่ีระบุในสัญญา): 

หมายเลขคูหา: เลขท่ีสัญญา: 

บุคคลติดต่อ: 

โทรศัพท์: โทรศัพท์มือถือ: 

โทรสาร: อีเมล์: 

ลายเซ็น: วันท่ี: 

***หมายเหตุ: บอร์ดแสดงแผนผังของงานจะติดต้ังไว้บริเวณงาน เป็นข้อมูลสำหรับผู้เข้าชมงานประกอบด้วยแผนผัง
งาน รายช่ือผู้ออกงานเรียงตามบริษัท และหมายเลขคูหา 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

การส่งแบบขออนุมัติก่อสร้าง 
(สำหรับคูหาสรา้งพิเศษ) 

 FORM 
3A 

 
 
ผู้ออกแสดงงานต้องแนบภาพวาดมีมิติแสดงรายละเอียดเพ่ือเป็นภาพประกอบการออกแบบ

คูหาตกแต่งพิเศษของท่าน รวมทั้งบริเวณที่ใช้วางอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่นำมาแสดงในงานมากับ
แบบร่างน้ีด้วย 

***หมายเหตุ: ในกรณีที่คูหามีโครงสร้างสูงเกิน 5 เมตร ต้องส่งแบบ 2 ชุด การอนุมัติ
พิจารณา เรื่องความปลอดภัยและต้องแน่ใจว่าโครงสร้างดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน/
รบกวนคูหาข้างเคียง และหากคูหาตกแต่งพิเศษของท่านมีรูปแบบ 2 ชั้น (ความสูงรวมไม่เกิน 5 
เมตร) ต้องมีลายเซ็นวิศวกร เพ่ือรับรองรูปแบบและโครงสร้างของท่าน 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
พวกเราในฐานะที่เป็นผู้ออกแสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาจะปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงตามเงื่อนไขเรื่องกฎระเบียบการ
ก่อสร้างคูหาที่กำหนดมาในเอกสาร 

 กรุณาส่งภายใน 

18 มีนาคม 2565 
 กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่ง

แฟกซ์หรืออเีมล์กลับมายัง 
บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กร ุ๊ป จำกัด 

3300/111 ตึกช้าง ชั้น 21  
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ติดต่อ: 
คุณสิรจิรรยา  แสงรุ่งสว่าง (แนน) 
Tel. 02 838 9999 ต่อ 8807 
Fax: 02 838 9999 ต่อ 8880 

E-Mail: sirijanya.tbp@gmail.com 

หมายเหตุ: 
กรุณาโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการส่งแฟกซ์
และอีเมล์ที่ 
Tel. 02 838 9999 ต่อ 8807 

 

แบบฟอร์มน้ีควรมีการลงนามว่าร่วมกันระหว่างผู้ออกงานแสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา 
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างคูหา: 
ที่อยู่: 
โทรศัพท์: โทรศัพท์มือถือ: 

โทรสาร: อีเมล์: 

บุคคลที่รบัผิดชอบ 

ลายมือชื่อผู้รับเหมาก่อสรา้ง/ตกแต่ง (ชื่อตัวบรรจง): วันที่: 

ลายมือชื่อผู้ออกงาน (ชื่อตัวบรรจง): วันที่: 
 

ชื่อบริษัท (ชื่อที่ระบุในสัญญา): 

หมายเลขคหูา: เลขที่สัญญา: 

บุคคลติดต่อ: 

โทรศัพท์: โทรศัพท์มือถือ: 

โทรสาร: อีเมล์: 

ลายเซ็น: วันที่: 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

เช็คค้ำประกันพื้นท่ี 
(สำหรับคูหาสรา้งพิเศษ) 

 FORM 
3B 

***เอกสารแผ่นน้ีแนบพร้อมกับเช็คค้ำประกันการปฏิบัติงานสำหรับ 
คูหาสร้างพเิศษในวันวางเช็ค*** 

เมื่อมีผู้รับเหมาก่อสร้าง/ตกแต่งที่ได้รับการแต่งต้ังจากผู้ออกงาน ผู้รับเหมาฯ จะต้องวางเงินค้ำ
ประกันการปฏิบัติงานกับผู้จัดงาน ในอัตรา 1,000 บาท ต่อตารางเมตร โดยยึดถือตามพ้ืนที่ที่ทำ
สัญญาและไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อคูหา 

โดยจ่ายเช็คค้ำประกันการปฏิบัติงานในนาม บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด  นำส่ง
เช็ค หรือวางเช็คที่ บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด 

 3300/111 อาคารตึกช้าง ชั้น 21 (โซนบี) ถนนพหลโยธิน 
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทรศัพท์: 02 838 9999 โทรสาร: 02 838 9999 ต่อ 8880 

 
สำหรับเช็คค้ำประกันน้ีมีไว้เพ่ือเป็นการรับรองว่า กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับจะได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางอ้อม อัน
เกิดจากการละเมิดสัญญาพร้อมชดใช้ค่าเสียหายเพ่ิมตามที่ผู้จัดงานขอให้ผู้รับเหมาฯ ชดใช้ หาก
เกิดความเสียหายที่เกิดข้ึนมากกว่าเงินค้ำประกันที่วางไว้ 

วางเช็คค้ำประกันภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565  
รับเช็คคืนภายในวันที่ 18-29 เมษายน 2565 มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะทำลายเช็คทิ้ง โดยไม่มี

การเบิกเช็คแต่อย่างใด 

 กรุณาส่งภายใน 

18 มีนาคม 2565 
 กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่ง

แฟกซ์หรืออเีมล์กลับมายัง 
บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง 
กรุ๊ป จำกัด3300/111 ตึกช้าง ชั้น 
21  
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ติดต่อ: 
คุณธัญนิกา คุ้มทอง (คุณปุ๋ย) 
Tel. 02 838 9999 ต่อ 1703  
Fax: 02 838 9999 ต่อ 8880 

หมายเหตุ: 
กรุณาโทรแจ้งทุกครัง้ที่มีการสง่
แฟกซ์และอีเมล์ที่ 
Tel. 02 838 9999 ต่อ 1703 

E-mail : sarinsira@hotmail.com 
 

สำหรับผู้ก่อสร้างคูหาสร้างพิเศษ 

บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างคูหา: 

บริษัทผู้ออกแสดงสินค้า: 

ชื่อผู้ติดต่อ: ตำแหน่ง: 

โทรศัพท์: โทรสาร: 

อีเมล์: 

ผู้รับผิดชอบก่อสร้างคูหาหมายเลข: จำนวน:                       บูธ พื้นที่รวม :                            ตารางเมตร 

ได้เช็ควางเงินค้ำประกัน:                                                               บาท 

 เช็คธนาคาร: สาขา: เลขที่เช็ค: 
ลายเซ็น: วันที่: 

***หมายเหตุ: 
1. กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารและเช็คค้ำประกัน ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าทำการก่อสร้างโดยเด็ดขาด 
2. บริษัทฯ จะคืนเช็คค้ำประกันน้ี ให้ภายหลังจากงานจบแล้ว (18-29 เมษายน) ในกรณีที่ทำการรื้อถอน และขนย้ายโครงสร้างออกจากบริเวณ

งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีความเสียหายใด  ๆ เกิดขึ้นกับสถานที่จัดแสดงสินค้า แต่หากเกิดความเสียหายในบริเวณที่
ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ตกแต่งรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของผู้ใด และเกิดจากกรณีใด ๆ ผู้แสดงสินค้า/ผู้รับเหมารายน้ัน จะต้อง
รับผิดชอบและชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ทางสถานที่จัดงานเรียกร้องความเสียหายมา 

3. กรณีไม่มีความเสียหายทางบริษัทฯ จะคืนเช็คค้ำประกันการปฏิบัติงานสำหรับคูหาสร้างพิเศษ และสามารถเดินทางมารับเช็คค้ำประกันคืนได้
ตามรายละเอียดด้านบน หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณปุ๋ย 02 838 9999 ต่อ 1703 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

 

รายละเอียดการชำระค่าพื้นที่บนอากาศ 
(สำหรับคูหาสรา้งพิเศษ ทีต่้องการใชพ้ื้นที่บนอากาศ)  

 

ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษท่ีต้องการติดต้ังโครงสร้างบนอากาศ ต้องชำระเงินค่าพื้นท่ี
บนอากาศ คิดตามน้ำหนักของโครงสร้าง โดยน้ำหนักนี้ รวมอุปกรณ์ท้ังส้ินแล้ว 

0-999 กิโลกรัม = 10,000 บาท 
1,000-1,499 กิโลกรัม = 20,000 บาท 
1,500-1,999 กิโลกรัม = 25,000 บาท 
2,000 กิโลกรัม = 30,000 บาท 

(ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวม Vat 7%) 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี คุณแนน โทร 02 838 9999 ต่อ 8807 
ติดต่อชำระค่าพื้นท่ีบนอากาศได้ท่ี คุณปุ๋ย (ฝ่ายบัญชี) โทร 02 838 9999 ต่อ 1703 
 

กฎและข้อบังคับในการติดต้ังโครงสร้างบนอากาศสำหรบัคูหาตกแต่งพิเศษที่ต้องการติดต้ัง 
1. ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาตกแต่งพิเศษต้องแนบ Dimension โดยละเอียดทั้งหมดของโครงสร้าง (เอกสาร

แบฟอร์ม 3A) 
2. ผู้ออกแสดงสินค้าต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีสำหรับปิดไฟประจำคูหาของแต่ละวัน การติดต้ังไฟฟ้าทุก

ประเภทบนโครงสร้างบนอากาศ หากต้องดึงจากด้านล่าง ข้ึนผ่านโครงสร้าง 
3. ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาตกแต่งจะต้องทำห้อง หรือช่องไว้สำหรับ Service ไฟฟ้าด้วย   

กรุณาส่งภายใน 

25 มีนาคม 2565 
กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่ง
แฟกซ์หรืออเีมล์กลับมายัง 
บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กร ุ๊ป จำกัด 

3300/111 ตึกช้าง ชั้น 21  
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ติดต่อ: 
คุณสิรจิรรยา  แสงรุ่งสว่าง (แนน) 
Tel. 02 838 9999 ต่อ 8807 
Fax: 02 838 9999 ต่อ 8880 
E-Mail:sirijanya.tbp@gmail.com 

หมายเหตุ: 
กรุณาโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการส่งแฟกซ์
และอีเมล์ที่ 

Tel. 02 838 9999 ต่อ 8807 

4. ผู้ออกแสดงสินค้าต้องไม่ล็อคห้อง Service กรณีทำห้อง Service (ตามข้อที่ 3) 

5. ระยะความสูงของการติดต้ังโครงสร้างบนอากาศต้องมคีวามสงู 5-7 เมตร จากพื้นอาคาร 

6. อนุญาตให้คหูาตกแต่งพิเศษที่มีพ้ืนที่เปิด 4 ด้านสามารถติดต้ังโครงสร้างบนอากาศได้เท่านัน้ 

7. ไม่อนุญาตให้ติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงทุกประเภทบนโครงสร้างบนอากาศ ในกรณทีี่พบเจอทางผู้จัดงานขอ
สงวนสิทธ์ิแจ้งรื้อถอนทนัท ี

8. กรุณาระบุรายละเอียดโครงสร้างบนอากาศเพิม่เติม เพ่ือพิจารณา ดังนี ้
8.1 น้ำหนกัรวมทั้งหมด………………………………กิโลกรัม 

8.2 น้ำหนกัแยกของวัสดุ แต่ละชนิดโดยละเอียด 

8.2.1 .…………………………………………………………………….. 
8.2.2 .…………………………………………………………………….. 
8.2.3 .…………………………………………………………………….. 
8.2.4 .…………………………………………………………………….. 
8.2.5 .…………………………………………………………………….. 
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(เอกสารประกอบ: ฟอร์มที่ 3 การก่อสร้างคูหาพื้นทีเ่ปล่า) 

บัตรประจำตัวผู้รับเหมา 
ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับการว่าจ้างให้ก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าจะติดบัตรประจำตัว (บัตร Contractor) ท่ีผู้จัดงานออกให้

ตลอดเวลาท่ีอยู่ในพื้นท่ีงาน ท้ังนี้ผู้รับเหมาจะต้องส่งภาพวาดมีมิติ แสดงรายละเอียดเพื่อเป็นภาพประกอบการออกแบบ
คูหาแสดงสินค้าและเอกสารแบบฟอร์ม 3 ตามท่ีแจ้งไว้ หากไม่มีส่งภาพวาดและเอกสารแบบฟอร์ม 3 ผู้จัดงานจะไม่ออก
บัตรประจำตัวและผู้รับเหมาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นท่ี 
การกำจัดขยะออกจากงาน 

ในช่วงเวลาท่ีมีการก่อสร้างและรื้อถอน ผู้ออกงานแสดงและผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบการกำจัดขยะท่ีมีขึ้นในแต่ละวัน 
เช่น กระป๋องสีเปล่า เศษไม้ต่าง ๆ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ จะมีผลให้ผู้ออกงานต้องรับผิดชอบค่าบริการในการกำจัดขยะท่ี
เกิดขึ้น 
โครงสร้างอาคารแสดง 

ในการก่อสร้างคูหา ห้ามมิให้ผู้รับเหมากระทำการใด ๆ กับโครงสร้างของอาคารหรือผนังอาคาร เช่น การตอกตะปูขึง
ลวด หรือยึดสินค้าท่ีนำมาจัดแสดงติดกับโครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ 
เปิดโล่งส่วนหน้าของคูหา 

คูหาแสดงทุกคูหาในงานแสดงสินค้าจะต้องมีการเปิดโล่งในส่วนหน้าของทุกด้านอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของหน้ากว้างไม่ว่า
จะมีความสูงเท่าไหร่ก็ตาม หรือจะต้องติดต้ังด้วยวัสดุโปร่งใสท่ีด้านล่างป้ายช่ือคูหา และการก่อสร้างผนังทึบเป็นแนวยาว
ด้านใด ด้านหนึ่ง หรือท้ังหมด ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จัดงานเท่านั้น 
การติดต้ังทรัสบนอากาศ 

การก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษท่ีต้องการติดต้ังทรัสกลางอากาศ ต้องชำระเงินค่าพื้นท่ีบนอากาศ คิดตามน้ำนักของทรัส 
(รวมวัสดุ อุปกรณ์ท้ังหมด) และต้องมีความสูงไม่เกิน 5-7 เมตร ท้ังนี้ต้องส่งรายละเอียดมาเพื่อให้ผู้จัดงานตรวจสอบ และ
อนุมัติก่อนเข้าพื้นท่ี 
การปูพื้น 

เพื่อให้สอดคล้องกับตารางเวลาการก่อสร้างคูหาสร้างพิเศษของผู้จัดงานผู้ออกงานท่ีดำเนินการก่อสร้างคูหาสร้างพิเศษด้วย
ตนเอง จะต้องจัดการให้ม ี

1. ปูพรมและติดต้ังผนังคูหาแสดงด้านหลังภายใน 24 ช่ังโมง นับจากวันเริ่มต้นท่ีกำหนดในตารางเวลา 
2. พรมและวัสดุปูพื้นท่ีจะต้องติดเทป 2 หน้า ซึ่งจะต้องแกะออกได้ในช่วงวันรื้อถอน และห้ามทาสีหรือกาวลงพื้นโดย

เด็ดขาด หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ จะมีผลให้การติดต้ังและการขนย้ายอุปกรณ์เข้ามาในคูหาล่าช้าออกไป 
และผู้ออกงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

การทาส ี
 ในการก่อสร้างผนังจะต้องมีการทาสีลงบนผนังท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  
ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับอัคคีภัย 
 วัสดุทุกช้ินท่ีใช้ในการก่อสร้างแสดงสินค้าจะต้องเป็นวัสดุท่ีไม่ติดไฟตามระเบียบข้อบังคับการก่อสร้างอาคาร 
ระเบียบข้อบังคับการก่อสร้างอาคาร 

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการก่อสร้างอาคาร ผู้ออกงานท่ีก่อสร้างคูหาแสดงด้วยตนเอง ต้องส่งภาพวาดแสดง
รายละเอียดของคูหาของท่านให้กับผู้จัดภายในเวลาท่ีกำหนดเพื่อให้ผู้จัดทำการตรวจสอบแบบจนแน่ใจว่าได้รักษา

กฎเกณฑ์และระเบยีบข้อบังคับในการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้า 
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ผลประโยชน์ของผู้ออกงาน หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ ผู้ออกงานอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น สำหรับการ
ตรวจงานท่ีเกิดขึ้นภายหลัง 
การร้ือถอน 

ในช่วงปิดงาน ผู้ออกงานและผู้รับเหมาจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในการรื้อถอนและเคล่ือนย้ายคูหาแสดงรวมท้ังกำจัดเศษ
วัสดุต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับตารางเวลาการรื้อถอน หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าบริการต่าง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการนี้ 
การรักษากฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ 
 ผู้ออกงานจะต้องรับผิดชอบให้ผู้รับเหมารักษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับท้ังหมด 
เลขที่คูหาแสดง 

เลขท่ีคูหาแสดงท่ีผู้จัดกำหนดให้จะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนทุก ๆ ด้าน 
พนักงานประจำการ 

ผู้รับเหมาจำเป็นต้องมีพนักงาน และอุปกรณ์ส่ือสาร ต้ังแต่วันเริ่มก่อสร้างจนกระท่ังถงึวันรื้อถอน เพื่อติดต่อประสานงาน
กับผู้ออกงานได้ในกรณีเร่งด่วน 

 

สำหรับผู้รบัเหมาอนุมัติ กฎระเบยีบการเข้าทำการก่อสร้าง 
(เอกสารประกอบ: ฟอร์มที่ 3 การก่อสร้างคูหาพื้นทีเ่ปล่า) 

ต้องไม่เคยมีประวัติเสียจากการขาดความรับผิดชอบ หรือสร้างความเสียหายต่อผู้แสดงสินค้ามาก่อน และไม่เคยถูกห้ามในการ
ให้บริการในงานใดงานหนึ่งมาก่อน 
1. เป็นบริษัทหรือห้างร้านท่ีสามารถให้บริการตามท่ีผู้แสดงต้องการพร้อมท้ังมีอุปกรณ์เครื่องมือและพนักงานท่ีมีความสามารถท่ี

เหมาะสมและน่าเชื่อถือ พร้อมกับสถานท่ีติดต่อท่ีสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 
2. ส่งแบบผังการก่อสร้างให้แก่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเพื่อตรวจอนุมัติอย่างน้อย 30 วันทำงานก่อนก่อสร้างพร้อมสำเนา 1 ชุด 

โดยต้องทำการก่อสร้างตามแบบผังท่ีได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแบบผังจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติการทราบโดยลายลักษณ์อักษรในทันที และต้องได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

3. ให้คำปรึกษาต่อผู้แสดงสินค้าบริษัทผู้จัดและผู้รับเหมารายอื่น ๆ ท่ีจะทำให้การปฏิบัติการภายในอาคารแสดงเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยทางบริษัทฯ จะออกบัตรผ่านเข้า-ออก บริเวณงานให้เฉพาะผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการและผู้รับเหมาอนุมัติเท่านั้น
ในระหว่างการก่อสร้าง/ตกแต่งและรื้อถอนคูหา ผู้รับเหมาหรือบุคคลใดท่ีไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าภายในอาคาร หรือ
ดำเนินการตามกฎระเบียบท่ีกำหนดไว้ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะให้ยุติการปฏิบัติงาน หรือให้ยกเลิกการอนุมัติโดยทันที 
หรือตามเห็นสมควรและผู้แสดงต้องเลือกใช้บริการจากผู้รับเหมาอื่นท่ีได้อนุมัติแล้วเท่านั้น 

 

กฎระเบยีบในการตกแต่งคูหาสำหรบัผู้ร่วมแสดงสินค้าที่เช่าพื้นที่เปล่า 
(เอกสารประกอบ: ฟอร์มที่ 3 การก่อสร้างคูหาพื้นทีเ่ปล่า) 

ผู้ร่วมแสดงที่เช่าพ้ืนที่เปล่าสามารถก่อสร้างคูหาโดยผู้รับเหมาก่อสร้างอื่นที่ผู้ร่วมแสดงว่าจ้างเองได้ โดยมีระเบียบดังน้ี 
1. การก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าของตนเอง หรือการใช้พ้ืนที่เปล่าสำหรับการแสดงจะต้องมีการติดหรือเขียนป้านแสดงชื่อบริษัท และ

หมายเลขคูหาอย่างชัดเจน การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อน้ีทางผู้จัดงานจะสงวนสิทธ์ิในการจัดทำให้ตามความเหมาะสม โดยจะเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนกับทางผู้ร่วมแสดงน้ัน ๆ  
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2. ผู้ร่วมแสดงสินค้าจะต้องเป็นรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาของท่าน หรือบุคลากรของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
หรือผู้รับจ้างของผู้ร่วมแสดงก่อให้เกิดและรับผิดชอบประสานงาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดที่ขัดต่อระเบียบภายในอาคารแสดง
สินค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบของการก่อสร้างทุกประการ 

3. ผู้แสดงที่ต้องการก่อสร้างคูหาเองต้องจัดส่งแบบแผนการก่อสร้างคูหาพร้อมรายละเอียดของวัสดุที่จะใช้และผังการใช้ไฟฟ้ามายัง
ฝ่ายปฏิบัติการของผู้จัดงานภายในกำหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ในหนังสือคู่มือผู้ร่วมแสดงหรือ 30 วันก่อนวันแสดงสินค้า โดยฝ่าย
ปฏิบัติการจะตอบอนุมัติเพ่ือดำเนินการตามแผนผังที่ส่งไปให้ผู้แสดงทราบภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับแผนผังการก่อสร้าง และ
กรณีที่จำเป็นผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องให้แก้ไขแบบการก่อสร้างในส่วนที่ผิดไปจากแบบที่ส่งมา หรือแผนผังการก่อสร้าง
ที่ขัดต่อกฎระเบียบของอาคารแสดงสินค้า หรือสิ่งที่อาจสร้างอันตรายแก่ผู้เข้าชมได้ อน่ึง ผู้ร่วมแสดงที่ไม่ส่งแผนผังตามกำหนดทาง
ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่อนุญาตให้เข้าทำการก่อสร้างในงาน 

4. จะต้องปูพรมหรือสิ่งอื่นใดที่เหมาะสมเต็มพ้ืนที่ภายในคูหา 
5. เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร หากต้องการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง กรุณาติดต่อผู้รับเหมา  ติดต้ังไฟฟ้า

อย่างเป็นทางการเท่าน้ัน ห้ามมิให้ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเอง และห้ามมิให้ใช้กระแสไฟฟ้าท่ีสั่งมาเพ่ือใช้กับเครื่องจักรที่จะแสดงโดย
นำมาใช้เป็นไฟฟ้าและแสงสว่าง 

6. ห้ามพ่นสี เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดง และห้ามมิให้ตั้งโต๊ะเลื่อยไม้ ไสไม้ หรือทำให้เกิดฝุ่นภายในอาคาร และรบกวนผู้ร่วมแสดง
สินค้าหรือผู้ชมงาน 

7. ในกรณีพ้ืนที่คูหาของผู้ร่วมแสดงพ้ืนที่เปล่าติดกับคูหาอื่น ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์จากผนังน้ัน  ๆ ทางผู้ร่วมแสดงจะต้องทำการ
ก่อสร้างผนังในส่วนคูหาของตนข้ึนมาเองทุกคูหา 

8. หากผนังของคูหาพ้ืนที่เปล่าสูงกว่าผนังอีกด้านของคูหาติดกัน ท่านจะต้องทำการปิดผนังด้านหลังของท่านที่สูงกว่าอีก คูหาหน่ึงด้วย 
9. ห้ามห้อยหรือแขวนสิ่งใดกับสิ่งก่อสร้างของตัวอาคาร หรือตอก ตรึงกับส่วนใดส่วนหน่ึงของพ้ืนอาคารฝาผนังหรือเสา 
10. ท่านจะต้องสร้างผนังด้านหลังของคูหาของท่านเอง ในกรณีที่พ้ืนที่คูหาของท่านเป็นเกาะ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการขอร้องให้ผู้

ร่วมแสดงทำการปรับเปลี่ยนผนังด้านหลังหรือด้านข้างในแบบที่ท่านส่งมาให้ทางฝ่ายปฏิบัติการ หากทางฝ่ายปฏิบัติการมีความเห็น
ว่าสิ่งก่อสร้างของท่านอาจจะบดบังคูหาใกล้เคียง 

11. กรณีก่อสร้างส่วนต่อเติมสูงกว่า 2.5 เมตร หรือติดกราฟิกหรือโลโก้ จะต้องสร้างห่างจากผนังหลัง 1 เมตร ยกเว้นกรณีคูหาอยู่ริม
ผนังอาคาร 

12. ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดคูหาก่อนส่งมอบให้กับเจ้าของคูหา 
13. ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ร่วมแสดงที่ทำการก่อสร้างคูหาเองจะได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตให้เป็น

ผู้รับเหมา อนุมัติพร้อมทั้งเซ็นหนังสือยืนยันความรับผิดชอบต่อฝ่ายปฏิบัติการแล้วเท่าน้ัน 
 
 

ข้อกำหนดในการเรยีกเก็บค่าเสียหายจากการเขา้ก่อสร้างคูหาสร้างพิเศษ 
(เอกสารประกอบ: ฟอร์มที่ 3 การก่อสร้างคูหาพื้นทีเ่ปล่า) 

ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องกำหนดอัตราจัดเก็บความเสียหาย เพ่ือให้งานแสดงสินค้าในครั้งน้ี ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ใคร่ขอความร่วมมือกับผู้รับเหมาติดต้ังคูหาสร้างพิเศษพร้อมผู้แสดงสินค้าพ่ึงระมัดระวังการเกิดการเสียหายที่มักจะเกิดการเสียหาย
ที่มักจะเกิดข้ึนบ่อยครั้ง ส่งผลถึงการเรียกเก็บค่าเสียหาย ดังน้ี 

1. กรณีทำอุปกรณ์ สถานที่ หรือสิ่งตกแต่งเสียหาย จะเรียกเก็บค่าเสียหายจากการประเมินสถานที่เป็นกรณี 
2. กรณีก่อสร้างคูหาไม่ตรงตามแบบที่ย่ืนขอ จะเรียกเก็บ 50% จากค่าค้ำประกันพ้ืนที่ หรือระงับการก่อสร้าง 
3. ไม่ปิดผนังด้วยวัสดุแผ่นเรียบทึบแสงสีขาว หรือไม้อัดทาสีขาว (ในกรณีที่ผนังมีความสูงเกิน 2.5 เมตรข้ึนไป) จะเรียกเก็บ 50% จาก

ค่าค้ำประกันพ้ืนที่ หรือระงับการก่อสร้าง 
4. กรณีทิ้งขยะ หรืออุปกรณ์เหลือใช้ (ในวันก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา และวันรื้อถอน) จะเรียกเก็บ กิโลกรัมละ 500 บาท 
5. การก่อสร้าง หรือรื้อถอนเกินเวลาท่ีกำหนด จะเรียกเก็บชั่วโมงละ 1,000 บาท 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

ลงทะเบียนรับบัตรเข้างาน 
สำหรับ Exhibitor และเจ้าหน้าที่ประจำคูหา 

(สำหรับคูหามาตรฐาน และคูหาสร้างพิเศษ) 

 FORM 
4 

Exhibitors are given Exhibitor badge a according to the exhibiting size as 
indicated below: 

9 ตร.ม.   4 ใบ 36 ตร.ม. 16 ใบ 
18 ตร.ม.   8 ใบ 54 ตร.ม. 24 ใบ 
27 ตร.ม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12 ใบ 72 ตร.ม. หรือมากกว่า 32 ใบ 

- ทางเราจะไม่ออกบัตรผู้ออกแสดงสินค้าให้ หากท่านกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมหากพื้นท่ีใบแบบฟอร์มไม่เพียงพอ 

- ผู้ออกแสดงสินค้าสามารถรับบัตรได้ท่ีจุดลงทะเบียนหน้า Hall 103 ในวันท่ี 2-3 เมษายน  
2565. (กำหนดส่งแบบฟอร์มก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2565) 

- บัตรผู้ออกแสดงสินค้าจะออกตามรายช่ือท่ีให้ไว้ด้านล่าง 
 
หมายเหตุ : เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม
งานทุกท่าน ผู้จัดงานขอความร่วมมือให้ท่านแนบไฟล์แสดงผลการฉีดวัคซีน 2 เข็ม 
(Vaccine Certificate 2 shots) หรือแสดงผลตรวจ ATK (ไม่เกิน 3 วัน) หรือซื้อชุดเพื่อ
ตรวจ ATK (หน้างาน) ตามรายช่ือเจ้าหน้าท่ีประจำคูหาท่ีท่านได้กรอกแบบฟอร์มมา  เพื่อ
ทางผู้จัดงานจะได้ตรวจสอบ จากนั้นจะทำการติดโลโก้ท่ีบัตร Exhibitor เพื่อแสดงต่อ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าไปยังพื้นท่ีจัดแสดงสินค้า 

 กรุณาส่งภายใน 

25 มีนาคม 2565 
 กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่ง

แฟกซ์หรืออเีมล์กลับมายัง 
บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กร ุ๊ป 

จำกัด 

3300/111 ตึกช้าง ชั้น 21  
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ติดต่อ: 
คุณอรพรรณ ม้าสุวรรณ 
Tel. 02 838 9999 ต่อ 8607  

E-Mail: 
orapan.masuwan@gmail.com 

หมายเหตุ: 
กรุณาโทรแจ้งทุกครั้งที่มีการส่ง
อีเมล์ที่ 

Tel. 02 838 9999 ต่อ 8607 
    

ใบลงทะเบียนรับบัตรเข้างาน 
สำหรับ Exhibitor (บัตรผู้ออกแสดงสินค้า) และเจ้าหน้าท่ีประจำบูธ 

***กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น*** 

ช่ือบริษัท:______________________________________ ตำแหน่งบูธ:______________________________________ 

ผู้ติดต่อ:_______________________________________ E-mail: _________________________________________ 
โทรศัพท์:______________________________________ มือถือ:___________________________________________ 

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มเปน็ภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดในชอ่งด้านล่าง 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล บริษัท ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ E-mail 

1      

2      

3      

4      

5      
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

***หากกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อย กรุณาส่งกลับมายัง:  

 ผู้ติดต่อ:  คุณอรพรรณ ม้าสุวรรณ                   

 โทรศัพท์: 02 838 9999 ต่อ 8607                             

            E-mail: orapan.masuwan@gmail.com 

ลงทะเบียนรับบัตรเข้างาน 
สำหรับ Exhibitor และเจ้าหน้าที่ประจำคูหา 

(สำหรับคูหามาตรฐาน และคูหาสร้างพิเศษ) 

 FORM 4 
กรุณาส่งภายใน 

25 มีนาคม 2565 
    

กรุณากรอกแบบฟอร์มเปน็ภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดในชอ่งด้านล่าง 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล บริษัท ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ E-mail 

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

mailto:orapan.masuwan@gmail.com
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แบบฟอร์มเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
บริษัท เวอร์คดี เซอร์วิส จำกัด 

เปิดรับส่ังจองสินค้าภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 
กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งเมลลม์าท่ี workdeeloveservice@gmail.com 

 

FORM 
5 

 

 

 

 

กรุณากรอกแบบฟอร์ม 
และส่งแฟกซ์กลับมายัง 
คุณอภิญญา วงศ์คำจันทร ์
บริษัท เวอร์คดี เซอร์วิส จำกัด 
51/25 หมู่ที่ 6 ตำบลบางม่วง 
อำเภอบางใหญ ่จ.นนทบุรี 11140 

 
ข้อมูลการโอนเงิน: 
บริษัท เวอร์คดี เซอร์วิส จำกัด 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาวัดคงคา 
(บัญชีออมทรัพย์) 
เลขที่ 387-2-13142-5 
 
หลังจากโอนชำระค่าบริการแล้ว 
กรุณาแฟกซ์สำเนาเอกสารการโอน 

มาเพื่อยืนยันการสั่งจอง 
 
ติดต่อ: 
คุณอภิญญา วงศ์คำจันทร ์
Tel. 081 988 3831 
Fax: 02 408 1918 

E-Mail:  
workdeeloveservice@gmail. 

com 

   

ชื่อบริษัทที่แสดงสินค้า : หมายเลขคูหา : 

Tex ID : สำนักงานใหญ่/สาขา : 

ที่อยู่ : 

โทรศัพท์ : โทรสาร/E-mail : 

ชื่อผู้ติดต่อ : ตำแหน่ง : 

ลายเซ็น : วันที่ 

การสั่งจองตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์  ก็ต่อเมื่อได้มีการชำระเงินให้แก่ บริษัท เวอร์คดี เซอร์วิส จำกัด ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแล้วเท่านั้น 
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หมายเหตุ 

- ภายหลังส่งมอบสินค้าและระหว่างเช่ายืม ความรับผิดชอบในการดูแลสินค้าถือเป็นของผู้เช่า หากเกิดการเสียหายใด ๆ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะคิดค่าเสียหายอันเกิดมาจากค่าเสียโอกาส และค่าซ่อมบำรุงตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

ภายหลังส่งมอบสินค้าและระหว่างการเช่ายืม ความรับผิดชอบในการดูแลสินค้าถือเป็นของผู้เช่า หากเกิดการสูญหายใน

ช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เช่าจะต้องชำระค่าสินค้าตามราคาขายของสินค้านั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรับส่ังจองสินค้าภายในวันที่ 1-31 มีนาคม 2565 

คุณเบญจวรรณ 08 1359 6680 
support@quikframe.com 

31 มีนาคม 2565 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

สั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(สำหรับผู้ออกแสดงสินค้า) 

 

FORM 
6A 

 

 
 

1. การยกเลิกก่อนวันที่ 14  มีนาคม 2565 ท่านจะได้รับเงินคืน 50 % ภายหลังจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน
ทั้งหมด 
2. ผู้ร่วมแสดงงานจะต้องส่งรายละเอียดจุดตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ฟอร์ม 5D หรือแปลนไฟฟ้า ให้แก่บริษัทฯ มิฉะนั้นบริษัทฯ จะทำการตดิตั้ง
ตามตำแหน่งที่ 
เห็นสมควร และผู้ร่วมแสดงงานจะต้องเป็นผู้ร่วมรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกรณีที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งหรือทำการติดตั้ง
ใหม่ 
3. ค่าบริการย้ายหลุม 1,000 บาท สำหรับการย้ายตำแหน่งหลุมไฟต่อเส้นและต่อครั้ง 
4. หากรายการใดไม่มีอยู่ในแบบฟอร์มนี้ กรุณาขอใบเสนอราคาต่างหาก 
5. ปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ ไม่อนุญาตให้เสียบกับหลอดไฟ หากผู้ออกงานประสงค์จะใช้แสงสว่าง จะต้องสั่งจองจากรายการ C เท่านั้น 
6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหยุดจ่ายกระแสไฟ หากมีการติดตั้งผิดกฎระเบียบ หรือรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้าท่านอ่ืน 

 

กรุณาส่งภายใน 

15 มีนาคม 2565 
 

กรุณากรอกแบบฟอร์ม 
และส่งแฟกซ์กลับมายัง 
คุณศกลภัทร นิยมกชกร 
บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด 
88 หมู่ 6 ต.สวนพริกไทย  
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
Tax ID: 0105533134157 
(สำนักงานใหญ่) 
 
ข้อมูลการโอนเงิน: 
บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
สาขาถนนประชาชื่น 
(บัญชีสะสมทรัพย์) 
เลขที่ 193-0-74773-6 
 
หลังจากโอนชำระค่าบริการแล้ว 
กรุณาแฟกซ์สำเนาเอกสารการโอน 

มาเพื่อยืนยันการสั่งจอง 
 
ติดต่อ: 
คุณศกลภัทร นิยมกชกร 
โทร: 02-592-7992-4 
แฟกซ์: 02-592-7995-6 
E-Mail:  
 expolite@hotmail.com 

   

ชื่อบริษัทที่แสดงสินค้า : หมายเลขคูหา : 

Tex ID : สำนักงานใหญ่/สาขา : 

ที่อยู่ : 

โทรศัพท์ : โทรสาร/E-mail : 

ชื่อผู้ติดต่อ : ตำแหน่ง : 

ลายเซ็น : วันที่ 

การสั่งจองตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์  ก็ต่อเมื่อได้มีการชำระเงินให้แก่ บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น 

15 มี.ค. 65 16 มี.ค. – 7 เม.ษ. 65 



32 
 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

สั่งจองระบบน้ำ 
(สำหรับผู้ออกงาน) 

 

FORM 
6B 

 

 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. การยกเลิกก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2565 ท่านจะได้รับเงินคืน 50 % ภายหลังจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไม่คืนเงินทั้งหมด  

2. ผู้ร่วมแสดงงานจะต้องส่งรายละเอียดจุดติดต้ังน้ำประปา ให้แกบ่ริษัทฯ มิฉะน้ันบริษัทฯ จะทำการติดต้ังตามตำแหน่งที่

เห็นสมควรและผู้ร่วมงานแสดงงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกรณีที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดติดต้ังใหม่ 

3. หากน้ำทิ้งปนเปื้อนสารเคมีอันตรายหรือน้ำมัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อหาทางบำบัดอย่างถูกวิธี (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

4. 1,000 Baht สำหรับการย้ายหลุมในการขึ้นท่อน้ำดีและน้ำทิ้ง ต่อคร้ัง  

5. ท่อที่จัดไว้ให้มคีวามยาว 5 เมตร หากต้องการใช่ท่อยาวเกิน 5 เมตร ต้องชำระค่าบริการเพิ่มเมตรละ 500 บาท  

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดจ่ายน้ำ หากมีการติดต้ังผิดกฎระเบียบ หรือรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้าท่านอ่ืน 
 

 

กรุณาส่งภายใน 

15 มีนาคม  2565 
 

กรุณากรอกแบบฟอร์ม 
และส่งแฟกซ์กลับมายัง 
คุณศกลภัทร นิยมกชกร 
บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด 
88 หมู่ 6 ต.สวนพริกไทย  
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
Tax ID: 0105533134157 
(สำนักงานใหญ่) 
 
ข้อมูลการโอนเงิน: 
บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
สาขาถนนประชาชื่น 
(บัญชีสะสมทรัพย์) 
เลขที่ 193-0-74773-6 
 
หลังจากโอนชำระค่าบริการแล้ว 
กรุณาแฟกซ์สำเนาเอกสารการโอน 

มาเพื่อยืนยันการสั่งจอง 
 
ติดต่อ: 
คุณศกลภัทร นิยมกชกร 
โทร: 02-592-7992-4 
แฟกซ์: 02-592-7995-6 
E-Mail:  
expolite@hotmail.com 

   

ชื่อบริษัทที่แสดงสินค้า : หมายเลขคูหา : 

Tex ID : สำนักงานใหญ่/สาขา : 

ที่อยู่ : 

โทรศัพท์ : โทรสาร/E-mail : 

ชื่อผู้ติดต่อ : ตำแหน่ง : 

ลายเซ็น : วันที่ 

การสั่งจองตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์  ก็ต่อเมื่อได้มีการชำระเงินให้แก่ บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแล้วเท่านั้น 

15 มี.ค. 65 
 

16 มี.ค. – 7 เม.ษ. 65 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

สั่งจองอุปกรณ์ปั๊มลม 
(สำหรับผู้ออกงาน) 

 

FORM 
6C 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

 

กรุณาส่งภายใน 

15 มีนาคม 2565 
 

กรุณากรอกแบบฟอร์ม 

และส่งแฟกซ์กลับมายัง 

คุณศกลภัทร นิยมกชกร 

บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด 

88 หมู่ 6 ต.สวนพริกไทย  

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

Tax ID: 0105533134157 

(สำนักงานใหญ่) 

 

ข้อมูลการโอนเงิน: 

บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สาขาถนนประชาชื่น 

(บัญชีสะสมทรัพย์) 

เลขที่ 193-0-74773-6 

 

หลังจากโอนชำระค่าบริการแล้ว 

กรุณาแฟกซ์สำเนาเอกสารการโอน 

มาเพื่อยืนยันการสั่งจอง 

 

ติดต่อ: 

คุณศกลภัทร นิยมกชกร 

โทร: 02-592-7992-4 

แฟกซ์: 02-592-7995-6 

E-Mail:  
expolite@hotmail.com 

   

ชื่อบริษัทที่แสดงสินค้า : หมายเลขคูหา : 

Tex ID : สำนักงานใหญ่/สาขา : 

ที่อยู่ : 

โทรศัพท์ : โทรสาร/E-mail : 

ชื่อผู้ติดต่อ : ตำแหน่ง : 

ลายเซ็น : วันที่ 

            การสั่งจองตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์  ก็ต่อเมื่อได้มีการชำระเงินให้แก่ บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแล้วเท่านั้น 

16 มี.ค. –  
7 เม.ษ. 65 

 

16 มี.ค. –  
7 เม.ษ. 65 

15 มี.ค. 65 

14 มีนาคม 2565 



34 
 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

แบบแปลนตำแหน่งในการติดตั้ง 
(สำหรับผู้ออกแสดงสินค้า) 

 FORM 
6D 

สำหรับคูหามาตรฐาน 
กรุณาระบุตำแหน่ง สำหรับติดต้ังอุปกรณ์ท่ีสั่งจอง โดยใช้เครื่องหมายข้างล่าง 

 
 
 
 
 
 

 

           
 

  

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำหรับลูกค้าพื้นที่เปล่า 
กรุณาแนบแปลนไฟฟ้า (Electrical plan) พร้อมระบุตำแหน่งวางเบรกเกอร์ หรืออ่ืนๆ ที่ต้องการพร้อมทั้งส่งทางแฟกซ์หรืออีเมล์มา

ตามที่อยู่ด้านขวามือภายในกำหนดส่ง 
หมายเหต ุ
1. หากไม่ได้รับแบบแปลนจากท่าน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งตามที่เห็นสมควรและผู้ออกงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในกรณีที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง หรือทำการติดตั้งใหม่ 
2. การย้ายหลุมในการขึ้นท่อน้ำ สายเมนต์ไฟฟ้า หรือ ท่อลมต่างๆ จะต้องเสียค่าดำเนินการ 1,000 บาท ต่อเส้น ต่อครั้ง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดจ่ายน้ำ หากมีการติดตั้งผิดกฎระเบียบ หือรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้าท่านอ่ืน 
 
 
 

 กรุณาส่งภายใน 

15 มีนาคม 2565 
 กรุณากรอกแบบฟอร์ม 

และส่งแฟกซ์กลับมายัง 
คุณศกลภัทร นิยมกชกร 
บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด 
88 หมู่ 6 ต.สวนพริกไทย  
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
Tax ID: 0105533134157 
(สำนักงานใหญ่) 
 
ข้อมูลการโอนเงิน: 
บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
สาขาถนนประชาชื่น 
(บัญชีสะสมทรัพย์) 
เลขที่ 193-0-74773-6 
 
หลังจากโอนชำระค่าบริการแล้ว 
กรุณาแฟกซ์สำเนาเอกสารการโอน 

มาเพื่อยืนยันการสั่งจอง 
 
ติดต่อ: 
คุณศกลภัทร นิยมกชกร 
โทร: 02-592-7992-4 
แฟกซ์: 02-592-7995-6 
E-Mail:  
expolite@hotmail.com 

 

ชื่อบริษัทที่แสดงสินค้า : 

โทรศัพท์มือถือ : หมายเลขคูหา : 

ลายเซ็น :  วันที่ :  

   



35 
 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

 กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ 
กระแสไฟฟ้าและแสงสว่าง 
กฎระเบยีบในการสัง่จองอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1. ไฟฟ้าที่ใชใ้นระหว่างงาน ผู้จัดงานจะเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าโดยทั่วไปภายในอาคารแสดงสินค้า 
1.1 มาตรฐานของไฟฟ้าท่ีใช้ในงานแสดงสินค้า 

1.1.1 ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์1 เฟส 50 เฮิร์ต และขนาด 380 โวลต์3 เฟส 50 เฮิร์ต แรงดันไฟฟ้าข้ึนลงระหว่าง + 
10% สำหรับสินค้าท่ีความไวต่อการข้ึนลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้าท่านควรจะจัดหา
อุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย 

1.1.2 หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะสั่งจองกระแสไฟฟ้าในรปูแบบอ่ืนๆเช่น 110 โวลต์1 เฟส 50 เฮิร์ต หรือ 220 
โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ต ซึ่งจะสามารถจัดการให้ได้เป็นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์มการสั่งจองรายการไฟฟา้ 

1.1.3 วงจรไฟฟ้าได้แบ่งออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องสาธิตและปลั๊ก 
1.2 มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและต้องมีระบบสตาร์ท ดังนี้ 

1.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง 
1.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลต้า 
1.2.3 มอเตอร์ขนาดต้ังแต่ 25 แรงม้า สตาร์ทระบบออโตทรานส์ฟอร์มเมอรส์ 

1.3 กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายไปยังแต่ละคูหาจะปิดหลังจากงานแสดงปิดลง 30 นาที และภายใน 60 นาที ในวันสุดท้ายของงาน
แสดงสินค้า 

1.4 สำหรับผู้ร่วมงานแสดงสินค้าท่ีต้องการใช้กระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชั่งโมง สำหรับอุปกรณ์ท่ีนำมาแสดงต้องสั่งจาก
รายการในแบบฟอร์มสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนถึงเวลาท่ีกำหนดไว้                   

1.5 ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์ จำนวน 2 ชุด และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในคูหาสำเร็จรูปนั้นได้ติดต้ังให้ พร้อม
กับ กระแสไฟฟ้าแล้ว (ตำแหน่งติดต้ังได้กำหนดไว้แน่นอนแล้วซึ่งแสดงไว้อยู่ในแบบฟอร์ม คูหามาตรฐาน ) หากผู้
แสดงสินค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงตำแหน่งติดต้ัง จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหา 

1.6 รายการสั่งจองท่ี A, B, C และ D ในรายการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รวมค่ากระแสไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้ว 
1.7 การติดต้ังระบบไฟฟ้าจะต้องดำเนินการติดต้ังให้ได้ตามมาตรฐานโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
1.8 กระแสไฟฟ้าจะสามารถจ่ายให้ทดสอบเครื่องท่ีนำเข้ามาแสดงก่อน 1 วัน ท้ังนี้จะต้องมีการแจ้งตามประสงค์โดยการ

กรอกแบบฟอร์มขอเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมส่งให้กับผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ (แบบฟอร์มสามารถขอและกรอก
รายละเอียดได้ท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 

2. การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหา 
2.1 ราคาท่ีกำหนดมาท้ังหมดนี้เป็นราคาพิเศษเหมาจ่าย ทางผู้จัดงานขอแนะนำให้ผู้แสดงสินค้าใช้บริการของผู้รับเหมา

อย่างเป็นทางการซึ่งท่านสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านบริการซึ่งรวมถึงการให้การบริการตลอดช่วงเปิดงาน
แสดง 

2.2 การติดต้ังระบบไฟฟ้าซึ่งรวมถึงชุดสวิตช์ปลั๊กในงานแสดงสินค้าท้ังหมด จะสามารถทำได้โดยผู้รับเหมาติดต้ังไฟฟ้า
อย่างเป็นทางการเพียงรายเดียว หรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าทำงานได้เท่านั้น 

2.3 ผู้แสดงสินค้าจะต้องส่งรายชื่อวิศวกรไฟฟ้า/ช่างเทคนิค/หรือช่างไฟฟ้าของท่านท่ีจะเข้ามาติดต้ังระบบไฟฟ้าหรือเข้า
มาดำเนินการติดต้ังเครื่องสาธิตก่อน ท้ังนี้เพื่อผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีควบคุมสามารถตรวจสอบได้ 
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2.4 ผู้รับเหมาท่ีท่านแต่งต้ังให้ทำการติดต้ังไฟฟ้าในคูหาของท่านเอง จะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต้ัง (แผนผัง
ไฟฟ้า) ให้กับทางผู้จัดงานทราบล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซึ่งจะต้องส่งรายละเอียด
ด้านล่างนี้มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงานในอาคาร 

2.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจำนวนหรือวัตต์ท่ีใช้ 
2.4.2 จำนวนจุดท้ังหมดท่ีจะทำการติดต้ังกระแสไฟฟ้า 
2.4.3 แบบแปลนในการติดต้ัง 
2.4.4 ชื่อของบริษัทท่ีจะเข้ามาทำการติดต้ัง 
2.4.5 ชื่อและหมายเลขบัตรประจำตัวหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของช่างท่ีจะเข้าไปทำการติดต้ัง 
2.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสั่งจองให้สมบูรณ์ 

2.5 ผู้รับเหมาไฟฟ้าท่ีได้รับอนุญาตเข้าทำงานจะสามารถรับบัตรผ่านเพื่อเข้าทำงานในอาคารได้จากเจ้าหน้าท่ีของผู้จัด
งาน ณ สำนักงานผู้จัดงานในบริเวณอาคารแสดงนั้น โดยเจ้าหน้าท่ีจะขอหลักฐานเพื่อยืนยัน และแลกบัตรจึงจะ
สามารถผ่านเข้าไปปฏิบัติงานในคูหาของท่านได้ 

2.6 ผู้รับเหมาของท่านจะต้องจัดเตรียมจุดต่อภายในท่ีได้มาตรฐานไว้สำหรับให้เจ้าหน้าท่ีของผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ
ตรวจสอบและต่อเชื่อมเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้า ท้ังนี้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 

2.7 ปลั๊กไฟทุกจุดจะต้องมีการสั่งจากแบบฟอร์มการสั่งจองเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการติดต้ัง 
2.8 ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ร่วมแสดงท่ีสั่งจองรายการกับผู้รับเหมาอย่างเป็น

ทางการเป็นลำดับแรก 
2.9 การต่อเชื่อมสายไฟหรือการต่อพ่วงท่ีผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมท้ังการต่อปลั๊กพ่วง โดยใช้ปลั๊กสามทางซึ่ง

เป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้ ทางผู้จัดอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตัดออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ 
2.10 ผู้จัดไม่อนุญาตให้ติดต้ังไฟแฟลช (กระพริบ) เพื่อตกแต่งคูหา นอกจากไฟนั้นได้ติดมาพร้อมกับอุปกรณ์ท่ีนำเข้ามา

แสดงเท่านั้น รวมถึงการติดต้ังไฟกระพริบจะต้องแจ้งขนาดและจังหวะในการกระพริบและต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัด
งานก่อนจึงจะติดต้ังได้ 

2.11 ผู้แสดงสินค้าท่ีสั่งจองพื้นท่ีเปล่าเพื่อตกแต่งเป็นคูหาพิเศษ จะต้องส่งรายการสั่งจองพร้อมท้ัง แบบแปลนการติดต้ัง
ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนเวลาท่ีกำหนดไว้ ท้ังนี้เพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี ก่อนท่ีจะดำเนินการต่อเชื่อมเพื่อ
ปล่อยกระแสไฟฟ้า 

2.12 ในการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มกรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วกรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์มการสั่งจอง
อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมท้ังตำแหน่งท่ีจะติดต้ังไฟฟ้า แนบมาด้วย หากท่านไม่ทราบหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถาม
จากผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ 

2.13 รายการสั่งจองท่ีส่งหลังกำหนดเวลาอาจไม่ได้รับการบริการท้ังนี้ข้ึนอยู่กับจำนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ท่ีคงเหลือท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% กรณีส่งใบสั่งจองหลังกำหนดเวลาพร้อมชำระเงินค่าบริการและ 30 % 
ในกรณีสั่งในพื้นท่ีแสดงสินค้าพร้อมชำระเงินค่าบริการ 

2.14 ผู้รับเหมาหรือผู้แสดงสินค้าท่ีได้รับอนุญาตสามารถติดต้ังไฟฟ้าในคูหาของท่านเองได้นั้นจะต้องสั่งจองกระแสไฟฟ้าใน
แบบฟอร์มการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า รายการ C ซึ่งคำนวณจากจำนวนติดต้ังของหลอดไฟ 

2.15 ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ และไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมา หรือผู้แสดงสินค้าสั่ งจองในส่วนรายการสั่งจอง รายการ B 
เพื่อมาต่อใช้กับแสงสว่างในคูหาของท่าน 

2.16 ผู้จัดงานมีสิทธิท่ีจะระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า หากพบว่าการติดต้ังหรือการต่อเชื่อมสายไฟใด ๆ ท่ีมีโอกาสทำให้เกิด
อันตรายต่อบุคคลอื่นท่ัว ๆ ไป 

2.17 เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ควบคุมและบังคับใช้กับรายการสั่งจองโดยให้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
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ฟอร์มการขนส่ง ขนย้ายสินค้า 

(สำหรับผู้ออกแสดงสินค้า) 

 FORM 

7 

หมายเลขหีบห่อ ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) น้ำหนักรวม ชื่อสินค้า 
 กรุณาส่งภายใน 

18 มีนาคม 2565 

     
กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งแฟกซ์
กลับมายัง 
บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด 
3388/54-61,63,66-67 ชั้น 16-19 
อาคารสิรินรัตน์ ถนนพระราม 4 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 
 
ติดต่อ: 
คุณสมบูรณ์ มหิทธิกร 
Tel. 02 338 0600 ต่อ 0759 
Fax: 02 367 5351 
Mobile: 061 420 1357 
E-Mail :  
somboon.Mahittikorn@dbschenker.com 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

ชื่อบริษัทที่แสดงสินค้า (ที่ระบุในสัญญา): 
ที่อยู่: หมายเลขคูหา: 
โทรศัพท์: โทรสาร: 
ชื่อผู้ติดต่อ: ตำแหน่ง: 
ลายเซ็น: วันที่: 

 
หมายเหตุ: ผู้จัดงานได้แต่งต้ังให้บริษัท เช้งเกอร์ (ไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนย้ายสินค้าภายในบริเวณงานเพียงบริษัทฯ เดียวเท่าน้ัน 

 
 

ลงชื่อ : …………………………………………………….. วันที่ : …………………………………… 
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ค่าบริการขนย้ายสินค้าขาเข้า และขาออกในงานแสดงสนิค้า 

1. ค่าบริการขนย้ายสินค้า (ต่อ 1 เท่ียว) 

ปริมาตรของสินค้า ราคา (บาท ต่อ คิว) 

0 - 5 ลูกบาศก์เมตร 1,250.00.- 1,100.00.- 
5.1  - 10.0 ลูกบาศก์เมตร 1,150.00.- 1,000.00.- 
10.1 - 15.0 ลูกบาศก์เมตร 1,100.00.- 900.00.- 
เกินกว่า 15.0 ลูกบาศก์เมตร 1,000.00.- 800.00.- 

 มีลัง ไม่มีลัง 
  

• ราคาด้านบนใช้ได้เฉพาะสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัมเท่านั้น 

• การคำนวณราคาขั้นต่ำ จำนวนคิวจะต้องเป็น 1 คิวขึ้นไป 
 

2. อัตราค่าบริการท่ีคิดเพ่ิมจากข้อ 1 ในกรณีสินค้าหนักเกิน 2,000 กิโลกรัม  

น้ำหนัก ต่อ ช้ิน ราคา (บาท) ต่อ 1,000 กิโลกรัม ต่อ เที่ยว 

2,001 – 4,000 กิโลกรัม   950.00 - 
4,001 – 6,000 กิโลกรัม 1,200.00 - 
เกินกว่า 6,000 กิโลกรัม 2,300.00 - 

 ราคาด้านบนยังไม่รวม 

1.  VAT 7% 

2. แผ่นเหล็กรองเครื่อง ในกรณีท่ีสินค้าของท่านน้ำหนักเกิน 2,000 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร 
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 วิธีการสั่งสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไบเทค 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
One-Stop Service: 02 726 1999 Fax. 02 726 1947 

E-mail: info@bitec-onlineorder.com 

 

BITEC Online Order 

ช่วยให้สามารถส่ังซื้อสินค้าและบริการ ท้ังอาหาร เครื่องด่ืม Wi-Fi และบริการทำความสะอาด สำหรับงานจัดแสดง

นิทรรศการได้สะดวกรวดเร็ว เพียงลงทะเบียนท่ี BITEC Online Order  

นอกจากจะได้ราคาพิเศษเมื่อส่ังซื้อล่วงหน้า ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษและข้อเสนออื่น ๆ อีกมากมายจากการ

ส่ังซื้อออนไลน์ BITEC Online Order รองรับความต้องการของผู้เข้าร่วมงานและผู้จัดแสดงงาน ทำให้การส่ังซื้อกลายเป็น

เรื่องง่ายเราจัดเตรียมสินค้าและบริการหลากหลายรายการสำหรับพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการ 

(อ้างอิง: เกี่ยวกับไบเทค  www.bitec-onlineorder.com) 

  

การส่ังซื้อสินค้าและบริการท่ีไม่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีศูนย์บริการ One 

Stop Service ได้ท่ีเบอร์ 02-726-1999 หรือ E-mail: info@bitec-onlineorder.com 

  

mailto:info@bitec-onlineorder.com
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หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



41 
 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


