
15.30 – 16.00 น.  ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง  

16.00 – 17.00 น.  	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	

   กล่าวถึง ภาพรวมของงาน และรายละเอียดด้านต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์     

   การอ�านวยความสะดวก นิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ฯลฯ

   บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด

   ชี้แจงมาตรการ We Do Care ขั้นตอนและความพร้อมในการด�าเนินงาน

17.00 – 18.00 น.  ด�าเนินการจับสลากบูธ  

   การจับสลากบูธ  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

       •	 ด้านหน้าเวที	ห้องรอยัล	จูบิลี่

    จับสลาก โซนหนังสือทั่วไป   

       •				 ด้านหลัง	ห้องรอยัล	จูบิลี่

    จับสลากโซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษา หนังสือการศึกษา 

    หนังสือต่างประเทศ และหนังสือเก่า 

       •				 ล๊อบบี้	ห้องรอยัล	จูบิลี่

    จับสลากโซนการ์ตูน (Book Wonderland)

    และหนังสือนิยาย/วรรณกรรม

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 15.30 - 18.00 น.
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25
(Book Expo Thailand 2020)

ก�ำหนดกำรจับสลำกบูธ



 เรียน   ผู้ร่วมออกงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 (Book Expo Thailand 2020)

 คณะกรรมการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คร้ังที่ 25 (Book Expo Thailand 

2020) ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 11 ตุลาคม 2563 รวม 12 วัน เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 เพื่อให้การเข้าร่วมแสดงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการจึงได้จัดท�าเอกสารคู่มือผู้ร่วมออกงานฉบับนี้ขึ้น

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมแสดงงานและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ร่วมออกงานทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย                                 

รายละเอียดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ร่วมออกงาน ดังนั้น โปรดศึกษาคู่มือฯ นี้อย่างละเอียด และปฏิบัติตามระเบียบอย่าง

เคร่งครดั  โดยเฉพาะรายละเอยีดการส่งแบบฟอร์มต่างๆ ไปยงัผู้เกีย่วข้องตามท่ีได้ระบไุว้ในคูม่อืฯ และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือฯ ฉบับนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.pubat.or.th

 

 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม  กรุณาติดต่อไปยังบุคคลที่เก่ียวข้องตามที่ได้ระบุไว้ใน       

คู่มือฯ นี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้ร่วมออกงานที่ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 

คณะกรรมการ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

17 สิงหาคม 2563

2
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1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่องาน  งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 (Book Expo Thailand 2020) 

ลักษณะงาน งานแสดงและจ�าหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา อบรมสัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการ และเวทีการแสดง

  

ระยะเวลาแสดงงาน วันพุธที่ 30 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563  รวมทั้งสิ้น 12 วัน

พิธีเปิด  วันพุธที่ 30 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น.

  

สถานที ่  อาคารชาเลนเจอร์	2		ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

  แบ่งเป็น 7 โซนประเภทหนังสือ ได้แก่

  1. โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษา

  2. โซนหนังสือการศึกษา

  3. โซนหนังสือต่างประเทศ

  4. โซนหนังสือเก่า

  5. โซน Book Wonderland (หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น)

  6. โซนนิยาย / วรรณกรรม

  7. โซนหนังสือทั่วไป

  รวมทั้งบริเวณจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ และเวทีกลาง

 

วัตถุประสงค์	

  1.  เพื่อสร้างนิสัยและบรรยากาศของการอ่านหนังสือให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วงการหนังสือ ท้ังส�านักพิมพ์ ผู้จัดจ�าหน่าย และร้านค้า มีการพัฒนาหนังสือที่ดี 

       มีคุณภาพออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น

  3.  เพื่อจัดแสดงและแนะน�าหนังสือที่ดีมีคุณค่าให้กับประชาชน

  4.  เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้มาชมหนังสือที่หลากหลายของส�านักพิมพ์ต่างๆ และเลือกซื้อหนังสือในราคาพิเศษ

  5. เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเด็กและเยาวชน ได้ต่ืนตากับสื่อเพื่อการ

      ศึกษาที่หลากหลาย ทั้งสื่อการศึกษาทางอีเล็กทรอนิคและสื่อการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ

  6.  เพื่อให้สมาชิกที่เป็นส�านักพิมพ์มีโอกาสเสนอผลงานต่อผู้อ่านและร้านหนังสือ

  7.  เพื่อให้สมาชิกที่เป็นร้านหนังสือมีโอกาสมาติดต่อธุรกิจได้โดยตรงกับส�านักพิมพ์

ผู้เข้าร่วมงาน ส�านักพิมพ์กว่า 264 แห่ง  จ�านวน 750 บูธ

ผู้เข้าชมงาน ประมาณ 1 ล้านคน

ผู้จัดงาน	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

  83/159 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  โทร. 0-2954-9560-4    โทรสาร. 0-2954-9565-6
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   Website :  www.pubat.or.th   E-mail : info@pubat.or.th

   Facebook : Thai Book Fair   Line : @thaibookfair

ผู้สนับสนุนหลัก  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ผู้สนับสนุนงาน  

   •  กระทรวงวัฒนธรรม 

   •  จังหวัดนนทบุรี    

   •  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

   •  สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน 

   •  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

   •  สุนีย์ทาวเวอร์

   •  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ผู้สนับสนุนการเงิน   

   •  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด     

   •  บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด

   •  บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จ�ากัด

  

ผู้สนับสนุนพื้นที่โฆษณา	   

   •  บริษัท มติชน จ�ากัด (มหาชน)  

   •  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

   •  บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จ�ากัด        

   •  บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จ�ากัด

   •  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

   •  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

  



2. รำยชื่อผู้ติดต่อและผู้ให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นทางการ			 	 คุณชนาเมธ	ประชุมแพทย์
     บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ�ากัด    
     โทร. 02-203-4155    โทรสาร. 02-203-4118   
     E-mail : chanamate.pra@nccimage.com

ผู้รับเหมาไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ	  คุณพรพิมล	จิตละเอียด
     บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด  
     โทร. 02-276-4800 #113, 095-818-8798   
     โทรสาร. 02-276-4820  
     E-mail : info@expotech.co.th

ผู้รับด�าเนินงานและประสานงานทั่วไป		 คุณธัญลักษณ์	โกมุทรัตนานนท์		 โทร. 084-237-3620 
	 	 	 	 	 และคุณณัฐพล	ปฏิมารัตนานันทน์		 โทร. 092-250-6245
     บริษัท อุษาสวัสดิ์ จ�ากัด  
     E-mail : missthanyaluck@hotmail.com, so.nuttapon@gmail.com 

ผู้ดูแลห้องอบรมสัมมนา	 	 	 คุณชลภัท	กิติเกษมบุญเดช
     บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
     โทร. 02-833-5083, 081-8561891
     E-mail : chonlapatk@impact.co.th

ผู้ดูแลด้านรักษาความปลอดภัย	 	 ส่วนงานรักษาความปลอดภัย	
     บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
     โทรศัพท์ 02-833-5383      โทรสาร 02-833-5140
     E-mail : OP_LPC@impact.co.th 

ผู้ดูแลด้านรักษาความสะอาด	 	 ส่วนงานรักษาความสะอาด	
     บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
     โทรศัพท์ 02-833-5542     โทรสาร 02-833-5540
     E-mail : op_housekeeping@impact.co.th

ผู้ดูแลด้านโทรศัพท์	และอินเตอร์เน็ท	 	 ฝ่าย	IT	and	Communication	
     บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
      โทรศัพท์ 02-833-5153    โทรสาร 02-833-5154
     E-mail : itcoordinator@impact.co.th

3. เงื่อนไขและค�ำศัพท์เฉพำะ 

“เงื่อนไข” หมายถึง    กฎและระเบียบการแสดงงาน ซึ่งผู้จัดงานเป็นผู้ออกระเบียบข้อบังคับ

“การแสดงงาน”	 หมายถึง    การแสดงนิทรรศการ น�าสินค้า (หนังสือ / สื่อการศึกษา) มาแสดงงานซึ่งผู้จัดงานเป็นผู้ก�าหนด

“ผู้ร่วมออกงาน”		หมายถึง    สมาชิกของสมาคมฯ หรือบริษัท หน่วยงาน ที่สมัครร่วมออกงานแสดงสินค้า ซึ่งผู้สมัครร่วมออกงาน

     แสดงสินค้ายินยอมด�าเนินการตามข้อตกลงของผู้จัดงาน

“ผู้จัดงาน”  หมายถึง  สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ดูแลและออกระเบียบข้อบังคับ

     ทั้งหมดของงานแสดงสินค้า
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4. ตำรำงเวลำกำรท�ำงำนในอำคำร 

ช่วงวันก่อสร้าง

วันที่ เวลา รายละเอียด

28	กันยายน	2563

08.00 - 24.00 น.

ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหา / บูธมาตรฐาน

(เฉพาะบริษัท	เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ	จ�ากัด)

ผู้รับเหมาไฟฟ้า

(เฉพาะบริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด)

13.00 - 24.00 น.
ผู้รับเหมานิทรรศการ / พื้นที่เปล่า

(ต้องมีเอกสารอนุุญาตจากผู้จัดงานเท่านั้น)

18.00 - 24.00 น. ผู้ร่วมออกงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่	8	บูธขึ้นไป

29	กันยายน	2563
08.00	-	24.00	น. ผู้ร่วมออกงาน	/	ตกแต่งบูธ	/	ขนสินค้า

13.00 - 24.00 น. ระยะเวลาการจ่ายกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ	:	

1.	พื้นที่เปล่า	คือ	พื้นที่ที่ไม่มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้เลย	ผู้ร่วมออกงานจะต้องสั่งจองอุปกรณ์	อาทิ	ปลั๊กไฟ	ฟลูออเรสเซนท์	 โต๊ะ	

				เก้าอี้	ป้ายชื่อบริษัท	ถังขยะ	ฯลฯ	เองทั้งหมด

2.	ผู้ร่วมออกงาน	จะต้องก่อสร้างและตกแต่งคูหาให้เสร็จ	ภายในเวลา	24.00	น.	ของวันที่	29	ก.ย.	63	เนื่องจากต้องท�าความ

    สะอาดอาคารแสดงงาน

ช่วงวันแสดงงาน

วันที่ เวลา รายละเอียด

30	กันยายน	-	10	ตุลาคม	
2563

08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 22.00 น. ตกแต่งบูธ / จัดสินค้า / ขนสินค้า

08.00 - 22.00 น. ระยะเวลาการจ่ายกระแสไฟฟ้า

11	ตุลาคม	2563
08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 24.00 น. ตกแต่งบูธ / จัดสินค้า / ขนสินค้า

08.00 - 23.00 น. ระยะเวลาการจ่ายกระแสไฟฟ้า
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ลงทะเบียนรอคิวรับ บัตรอนุญาตขนถ่ายสินค้า ที่ลานจอดรถทะเลสาบ (Lakeside)

วันที่ 28 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 24.00 น. และ วันที่ 29 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 24.00 น. 

โดยคนขับรถจะต้องให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เลขทะเบียนรถ ชื่อบริษัทและเลขบูธที่จะเข้าไปก่อสร้าง รวมทั้งชื่อและเบอร์

โทรศัพท์ของคนขับรถด้วย 

เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกมารับบัตรอนุญาตขนถ่ายสินค้า กรุณาน�าบัตร วางไว้ที่หน้ารถของท่านให้เห็นเด่นชัด และน�ารถออก

ไปยังจุดขนถ่ายสินค้า (Loading) ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของอาคารชาเลนเจอร์

ก่อนเข้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้า (Loading) คนขับรถจะต้องน�ารถผ่านจุดตรวจ เพื่อรับ บัตรบันทึกเวลาเข้า	–	ออก	

บคุคลทีจ่ะเข้าไปภายในอาคาร ต้องลงทะเบยีนแลกบตัร	Contractor	กบัเจ้าหน้าทีก่่อน ตัง้แต่เวลา 8.00 - 19.00 น. 

และต้องติด หรือพกบัตร Contractor ไว้ในที่ที่มองเห็นชัด ตลอดวันติดตั้ง ในวันที่ 28 - 29 ก.ย. 63 รวมถึงบัตรอนุญาต

เข้าขนถ่ายสนิค้า จะต้องวางไว้บนหน้ารถ เพือ่แสดงให้เจ้าหน้าทีเ่หน็ และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาทีข่นถ่ายสินค้า

5. กำรขนถ่ำยสินค้ำ

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ขอแจ้งรายละเอียด จุดขนถ่ายสินค้า	(Loading)	ดังนี้ 

1.	ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้า	ช่วงวันก่อสร้าง

 1) 

 

 2) 

 3) 

  ก�าหนดระยะเวลาส�าหรับรถยนต์ในการเข้าขนถ่ายสินค้า ดังต่อไปนี้   

	 	 -	รถยนต์ไม่เกิน	4	ล้อ		 ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็นเวลา	40	นาที

	 	 -	รถยนต์ไม่เกิน	10	ล้อ		 ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็นเวลา	60	นาที

	 	 -	รถยนต์	10	ล้อขึ้นไป		 ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็นเวลา	1	ชั่วโมง	30	นาที

	 	 หมายเหตุ		ผู้จัดงานขอความร่วมมือห้ามจอดรถเกินเวลาที่ก�าหนด	เนื่องจากจะท�าให้การจราจรติดขัด

	 	 และล่าช้า	หากฝ่าฝืนจะต้องช�าระเบี้ยปรับที่ทางอิมแพ็คฯ	เป็นผู้ก�าหนด	ชั่วโมงละ	200	บาท

 
 4) 

ช่วงวันรื้อถอนและขนย้ายสินค้าออกจากอาคาร

วันที่ เวลา รายละเอียด

11	ตุลาคม	2563 21.00 - 24.00 น.
รื้อถอน และขนย้ายสินค้า

12	ตุลาคม	2563 08.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ	:  

1.	ห้ามรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง/คูหา	และขนสินค้าออกจากอาคารแสดงงาน	ก่อนเวลา	21.00	น.	ในวันที่	11	ตุลาคม	2563

				ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน

2. กรณีผู้ร่วมออกงานไม่น�าสินค้า อุปกรณ์ตกแต่งบูธออกจากพื้นที่ตามเวลาที่ก�าหนด หากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 

    ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ร่วมออกงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนล่าช้า ซึ่งผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบ

    ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น    

3.  ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่ทางผู้จัดงานจะเห็นสมควร หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ห้องผู้จัดงาน
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2.	ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้า	ช่วงวันแสดงงาน

 ผู้ร่วมออกงานทุกท่าน จะต้องน�ารถเข้าบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า (Loading) ตามช่วงเวลาที่ก�าหนดให้ดังนี้

วันที่ เวลา

30	กันยายน	-	10	ตุลาคม	2563 08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 22.00 น.

11	ตุลาคม	2563 08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 24.00 น.

3.	ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้า	ช่วงวันรื้อถอน

 1)

 2)

 3)

 4)

10

6. สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก / บริกำรต่ำงๆ ภำยในงำน

บริการ ที่ตั้ง วัน เวลา รายละเอียดบริการ

1. ห้องผู้จัดงาน

(Organizer Office)

ห้อง C-9

ด้านหน้าฮอลล์

28 - 29 ก.ย. 63

30 ก.ย. - 10 ต.ค. 63

11 ต.ค. 63

12 ต.ค. 63

08.00 - 24.00 น.

08.00 - 22.00 น.

08.00 - 24.00 น.

08.00 - 12.00 น.

- ติดต่อประสานงานต่างๆ 

   ในกรณทีีม่ปัีญหาระหว่างการจดังาน

- ติดต่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและ     

   ตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ

- อื่นๆ

2. จดุประชาสมัพนัธ์

(Information)

หน้าห้อง C-9

ด้านหน้าฮอลล์
30 ก.ย. - 11 ต.ค. 63 10.00 - 21.00 น. ให้บริการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงาน

3. ห้องสื่อมวลชน

(Press Center)
ห้อง C-6 30 ก.ย. - 11 ต.ค. 63 10.00 - 18.00 น.

ให้บริการสื่อมวลชนเป็นที่รับรอง  

และติดต่อส่งข่าว

4. ห้องปฐมพยาบาล 

(First Aid)

อาคารชาเลนเจอร์ 

ชั้น 1
29 ก.ย. - 11 ต.ค. 63 10.00 - 21.00 น.

มีพยาบาลประจ�าให้การปฐมพยาบาล    

ผู้ร่วมออกงานและผู้เข้าชมงานทั่วไป

5. ห้องละหมาด 

(Praying Room)

ด้านหน้า

ชาเลนเจอร์ 3
29 ก.ย. - 11 ต.ค. 63 10.00 - 21.00 น.

ส�าหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามท�าพิธี

ละหมาด

น�ารถที่จะขนสินค้าไปเข้าคิวที่ลานจอดรถทะเลสาบ (Lakeside)

ผู้ร่วมออกงานทุกบูธ ต้องจัดเก็บอุปกรณ์/สินค้าต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วท�าการเคลื่อนย้ายมายังจุดขนย้ายสินค้า (load-

ing) ด้านหลังอาคาร โดยวางบริเวณพื้นที่ที่ก�าหนดให้เท่านั้น และห้ามวางกีดขวางเส้นทางการขนย้าย 

เมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์/สินค้าต่างๆ มาที่จุด Loading เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่จุด Loading เพื่อเข้า

ตรวจสอบ และออกเอกสาร “ยืนยันของพร้อม” ให้ผู้ร่วมออกงาน

น�าเอกสาร “ยนืยนัของพร้อม” ไปทีโ่ต๊ะอ�านวยการ และแจ้งเลขทะเบยีนรถ เพือ่ประสานงานไปยงัเจ้าหน้าทีท่ีล่านจอด

รถทะเลสาบ (Lakeside) เพ่ือประกาศเลขทะเบยีนรถ ให้มารบับตัรขนถ่ายสนิค้าไปยงัจดุ Loading ทีอ่าคารชาเลนเจอร์

ก่อนเข้าไปยังจุด Loading คนขับรถจะต้องน�ารถผ่านจุดตรวจ เพื่อรับ บัตรบันทึกเวลาเข้า	–	ออก	โดยมีก�าหนดระยะ

เวลาส�าหรับรถยนต์ในการเข้าขนถ่ายสินค้า รายละเอียดตามหน้า 9



กฎเกณฑ์และระเบียบ
Rules & Regulations

7.  สิทธิ์กำรเข้ำร่วมแสดงสินค้ำและจัดสรรพื้นที่  l  หน้า 12

8.  หน้ำที่และข้อปฏิบัติในกำรแสดงงำน  l  หน้า 12 

9.  กำรก่อสร้ำงตกแต่งคูหำ  l  หน้า 14 

10. กฎระเบียบในกำรเข้ำก่อสร้ำงคูหำ  l  หน้า 16

11. กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
 บริกำรด้ำนไฟฟ้ำ  l  หน้า 17  
12. กำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำ  l  หน้า 20 

13. แผ่นพับชมงำน และเว็บไซต์  l  หน้า 20 

14. กรมธรรม์ประกันภัย 
     และควำมรับผิดต่อทรัพย์สิน  l  หน้า 20

15. กำรรักษำควำมสะอำด  l  หน้า 20 

16. กำรรักษำควำมปลอดภัย  l  หน้า 21  
17. กำรเลื่อนระยะเวลำ-ยกเลิกกำรจัดงำน  l  หน้า 21 
18. ข้อควรระวังและข้อแนะน�ำควำมปลอดภัย  l  หน้า 21 

 



12

7. สิทธิ์กำรเข้ำร่วมแสดงสินค้ำและจัดสรรพื้นที่

1.  ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรบูธ โดยจะตัดสินจากกลุ่มสินค้า จ�านวนบูธ วันที่สมัครเข้าร่วมงานและการช�าระเงิน  ความ

     ร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้มีบุคคล/นิติบุคคลอื่นท่ีไม่ได้สมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรงมาจัดแสดงหรือจ�าหน่ายสินค้า

     ในพื้นที่ของผู้ร่วมออกงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน

3.		ผู้ร่วมออกงานไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมออกงาน	ขายหรือให้เช่าช่วงพื้นที่		ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วน		

				ที่ได้รับการจัดสรรให้บุคคลหรือองค์กรอื่นตลอดระยะเวลาการจัดงาน	ในกรณีที่ผู้ร่วมออกงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม	ผู้จัดงาน

				จะพิจารณาทบทวนสิทธิ์ในการร่วมงานในครั้งต่อไป	

4.   สินค้าที่จัดแสดงต้องเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงาน  ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะน�าสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานแสดง		

					สินค้านี้ออกจากอาคารแสดงสินค้าได้ทันที

5.   ผู้ร่วมออกงานสามารถจ�าหน่ายสินค้าได้ภายในคูหาของตนเองเท่านั้น

6.   ผู้ร่วมออกงานสามารถติดป้าย  สติ๊กเกอร์  โปสเตอร์  ได้เฉพาะในบริเวณคูหาของตนเองเท่านั้น 

    	(ยกเว้นป้ายยื่นแสดงเลขที่คูหา	ห้ามติดป้ายหรืออุปกรณ์ใดๆ	ทั้งสิ้น)

7.   ห้าม แจกใบปลิว  บัตรเชิญ  ในบริเวณทางเดิน  ทางเข้า-ออก หรือบริเวณที่สาธารณะอื่น

8.   ผู้ร่วมออกงานต้องจัดหาเจ้าหน้าที่อยู่ประจ�าคูหาตลอดช่วงเวลาจัดแสดงงาน

8. หน้ำที่และข้อปฏิบัติในกำรแสดงงำน

 
บัตรผู้ร่วมออกงาน	/	ตกแต่งบูธ	/	ขนสินค้า	(Exhibitor	Badge)

ลงทะเบียนขอรับบัตรผู้ร่วมออกงาน	/	ตกแต่งบูธ	/	ขนสินค้า	(Exhibitor	Badge)	

วันอังคารที่	29	กันยายน	2563		เวลา	8.30	น	-	19.00	น		ณ	บริเวณ	Loading		อาคารชาเลนเจอร์	2 

บัตรผู้ร่วมออกงาน Exhibitor Badge ใช้ได้ทั้งในระหว่างวันงานและในช่วงก่อสร้าง / ตกแต่งคูหา

ผูร่้วมออกงานจะได้รบับัตร	Exhibitor	Badge	4	ใบต่อหนึง่คหูา และไม่สามารถรบัเพิม่ได้อกี ดงันัน้ผูม้ารบับตัรจะต้องแจก

จ่ายให้แก่ผูที้จ่ะมาประจ�าบธูด้วย กรณทีีบ่ตัรสญูหายหรอืต้องการเพิม่ กรณุาตดิต่อผูจ้ดังานโดยเสยีค่าใช้จ่ายใบละ 200 บาท

ผูร่้วมออกงานจะต้องตดิบตัร Exhibitor Badge ตลอดเวลาทีอ่ยูอ่าคารแสดงเพือ่ประโยชน์ในด้านการรกัษาความปลอดภยั

ภายในงาน  ผู้ร่วมออกงานที่ไม่ติดบัตรหรือไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในบริเวณอาคารแสดงงานก่อนและหลังเวลา

แสดงงานที่ก�าหนด

ผู้ร่วมออกงานจะต้องเตรียมสินค้าให้เสร็จ และพร้อมที่จะเปิดร้านก่อนงานแสดงเปิดครึ่งชั่วโมง และผู้ร่วมออกงานจะต้อง

ติดบัตร Exhibitor Badge ก่อนเข้างาน

บัตรผู้เข้าท�าการก่อสร้าง	/	ผู้รับเหมาพื้นที่เปล่า	/	นิทรรศการ	(Contractor	Badge)

ลงทะเบียนขอรับบัตรผู้เข้าท�าการก่อสร้าง	/	ผู้รับเหมาพื้นที่เปล่า	/	นิทรรศการ	(Contractor	Badge) 

วันจันทร์ที่	28	กันยายน	2563			เวลา	13.00	น.	-	19.00	น.		และ

วันอังคารที่	29	กันยายน	2563		เวลา	8.30	น	-	19.00	น		ณ	บริเวณ	Loading		อาคารชาเลนเจอร์	2

ผูร่้วมออกงานจะได้รบับตัร	Contractor	Badge	4	ใบต่อหนึง่คหูา	 สามารถตดิต่อขอรบัเพิม่ได้ ณ จุดลงทะเบยีนบรเิวณ 

Loading ทั้งนี้จะต้องส่งคืนบัตรภายในระยะเวลาที่ก�าหนด














1.



บัตรผู้เข้าท�าการก่อสร้าง (Contractor Badge) ที่ก�าหนดใช้ได้เฉพาะวันก่อสร้าง ตกแต่ง และรื้อถอนคูหาเท่านั้นไม่สามารถ

ใช้ได้ในระหว่างวันแสดงงาน

ผู้ส่งสินค้าชั่วคราวในวันแสดงงานจะต้องติดบัตรผู้ส่งสินค้าชั่วคราว ที่ผู้จัดงานก�าหนด เมื่อขนย้ายสินค้าเข้า-ออก ก่อนและ

หลังเวลาแสดงงานอย่างเคร่งครัด  หากไม่ติดบัตรจะไม่สามารถเข้าบริเวณพื้นที่แสดงงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ในระหว่างวันแสดงงาน ติดต่อขอรับบัตรผู้ส่งสินค้าชั่วคราว	ได้ที่ห้องผู้จัดงาน	(ห้อง	C-9)	เวลา	08.00	-	20.00	น

ผูร่้วมออกงานจะต้องไม่น�าหนงัสือหรือสือ่ใดๆ	ทีส่่อไปในทางลามก	อนาจาร	หรอืส่งเสรมิความรนุแรง	หรอื

ขัดต่อศีลธรรมอันดี	ตลอดจนหนังสือที่ละเมิดลิขสิทธิ์	หรือหนังสือที่ได้มาอย่างไม่ถูกกฎหมาย	ไปจ�าหน่าย

ภายในงาน	หากปรากฎพบว่ามีหนังสือหรือสื่อดังกล่าวภายในบูธของท่าน	สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะน�าหนังสือหรือสื่อดังกล่าว	ออกจากอาคารแสดงสินค้าหรือให้ปิดบูธได้ทันที

ผู้ร่วมออกงานทุกบริษัทจะต้องให้ความร่วมมือในการกรอกรายละเอียดท่ีถูกต้องและครบถ้วนในแบบประเมินการออกงาน

ซึง่จะจดัท�าในวนัสดุท้ายของการจดังาน เพือ่ทีส่มาคมผูจ้ดัพมิพ์ฯ จะได้น�าข้อมลูดงักล่าวไปประเมนิภาพรวมของงานได้อย่าง

ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโดยรวม

ผู้ร่วมออกงานต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตลอดจนการแข่งขันที่มีการแจก

รางวัล ทั้งนี้ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะตักเตือนหรือขอยกเลิกกิจกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือรบกวนผู้เข้าร่วมออกงาน

รายอื่นๆ ตลอดจนผู้เข้าชมงาน 

ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องขยายเสียง ในระหว่างการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรบกวนผู้อื่น  ยกเว้น อุปกรณ์โสต

ทัศนูปกรณ์ เช่น ทีวี  วิดีโอ คอมพิวเตอร์ แต่จะต้องได้รับการควบคุมระดับเสียงให้เหมาะสม ห้ามเปิดเสียงดังเกิน 70 เดซิ

เบล โดยจะวัดจากจุดกึ่งทางเดินด้านหน้าคูหาของท่าน  และขอความร่วมมือหันเครื่องขยายเสียง ล�าโพง เข้าไปภายในคูหา

ของท่านเท่านั้น เพื่อมิให้เป็นเหตุก่อให้เกิดความร�าคาญแก่ผู้ร่วมออกงานในบริเวณใกล้เคียง  หากไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ทางผู้จัดงานจะขอตัดสิทธิ์ในการใช้เสียงภายในคูหาของท่าน จนกว่าจะด�าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

ห้ามติดป้าย	สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่ว่ารูปแบบใดๆ	รวมถึงการวางประชาสัมพันธ์	หรือจ�าหน่าย	ที่มิใช่สินค้าของ

บริษัท	ณ	จุดขายสินค้า	และพื้นที่ส่วนกลาง

การแจกเอกสาร  ใบปลิว  ของที่ระลึกต่างๆ  หรือการกระท�าใดๆ อันเป็นการชี้ชวน / เชิญชวน จะกระท�าได้ภายในคูหา

ของตนเองเท่านั้น เว้นแต่จุดที่ผู้จัดงานจัดไว้ให้ กรณีที่ใช้ตัวมาสคอทหรือคอสเพลย์เดินถือป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ใน

บริเวณงานจะต้องไม่กีดขวางการจราจรบริเวณทางเดินหรือรบกวนแก่ผู้เข้าร่วมออกงานรายอ่ืนตลอดจนผู้เข้าชมงาน

ในกรณีที่ผู้ร่วมออกงานประสงค์จะท�าแบบสอบถามภายในงาน กรุณาท�าหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และจ�านวนคนที่จะ

ท�าแบบสอบถาม พร้อมตัวอย่างแบบสอบถาม ไปยังสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก่อนด�าเนินการ 3 วัน เพื่อที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะ

ได้ประสานให้หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบทราบ

ผู้ร่วมออกงานต้องจัดแสดงสินค้า รวมทั้งตกแต่ง / ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในพื้นทีคู่หา

ของตนเองเท่านัน้ ห้ามล�า้ออกนอกบธูเดด็ขาด	และป้ายยืน่หมายเลขคหูาไม่สามารถตกแต่ง	ต่อเตมิอปุกรณ์ใดๆ	ได้ท้ังสิน้ 

ทั้งนี้หากผู้ร่วมออกงานยกเลิกโครงสร้างคูหา ป้ายชื่อ ทางผู้จัดงานถือว่าท่านสละสิทธิ์ในสิ่งที่ผู้จัดงานจัดไว้ให้

เครื่องดื่มและอาหาร ตามระเบียบของอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ไม่อนุญาตให้น�าเครื่องดื่มและอาหารจากด้านนอกเข้ามาในบริเวณการจัดแสดงงาน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ร่วมออกงาน

และจัดแสดงนิทรรศการสามารถใช้บริการได้จากศูนย์อาหารและบริการอาหารกล่องจากอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดง

สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

กรณีที่ผู้ร่วมออกงานจัดให้มีการส่งเสริมการขายด้วยการจ�าหน่าย	จ่าย	แจก	สินค้าประเภทเครื่องดื่ม	ขนม	อาหาร	จะ

กระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานและศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานีเท่านั้น
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11.  ห้ามน�าสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาภายในงาน หากประสงค์จะน�ามาร่วมกิจกรรมต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานและ

 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

12.  การขนสินค้าระหว่างเวลาแสดงงาน ผู้จัดงานอนุญาตให้ใช้รถเข็นขนาด 48 ซม. x 74 ซม. x 83 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

            ดังภาพประกอบด้านล่าง

13.	 ในกรณทีีผู่ร่้วมออกงานฝ่าฝืนระเบยีบข้อปฏบิตัใินการแสดงสนิค้าดงักล่าวข้างต้น		ผูจ้ดังานจะท�าการตกัเตอืนเป็นลาย

 ลักษณ์อักษรเพื่อให้แก้ไขในเวลาที่ก�าหนด			หากปรากฎว่ายังคงไม่ปฏิบัติตาม			ผู้จัดงานจะพิจารณาทบทวนสิทธิ์ใน		

 การร่วมงานในครั้งต่อไป

14

9. กำรก่อสร้ำงตกแต่งคูหำ

 ผู้ร่วมออกงานสามารถเลือกใช้คูหามาตรฐาน หรือจะด�าเนินการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าโดยใช้ผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีจัดหา

มาเองก็ได้ ทั้งนี้ผู้ร่วมออกงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการก่อสร้างตกแต่งคูหาดังนี้

1.	กรณีใช้คูหามาตรฐาน

 คูหามาตรฐาน หมายถึง คูหาส�าเร็จรูปขนาด 3.00 x 3.00 เมตร (พื้นที่ 9 ตารางเมตร) ที่ผู้ร่วมออกงานสามารถท�าการ

ตกแต่งเพื่อจ�าหน่ายสินค้าได้ทันที โดยผู้จัดงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์มาตรฐานให้แก่ผู้ร่วมออกงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 • ผนังโครงสร้าง SYSTEM  ขนาด กว้าง 3.00 ม. x ยาว 3.00 ม. X สูง 2.50 ม. (ผนัง 3 ด้าน) 

        (ส�าหรับคูหาหัวมุมจะมีผนัง 2 ด้านเท่านั้น)    จ�านวน 1 ชุด

  • ปูพรม (เฉพาะคูหาในโซนแพลนนารีฮอลล์) ขนาด 9 ตร.ม.   จ�านวน 1 ชุด

 • ป้ายพร้อมชื่อบริษัท (จะมีเฉพาะตัวหนังสือ ไม่มีโลโก้สินค้า)   จ�านวน 1 ชุด

 • โต๊ะประชาสัมพันธ์  1 ตัว / เก้าอี้ 2 ตัว    จ�านวน 1 ชุด

 • ถังขยะ         จ�านวน 1 ใบ

 • ชุดฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์          จ�านวน 3 ดวง  

 • ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์  (ห้ามน�าไปใช้กับหลอดไฟแสงสว่าง)  จ�านวน 1 จุด   

 ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นผู้จัดงานได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากนี้ผู้ร่วมออกงานสามารถสั่งจองได้ใน

แบบฟอร์มสั่งจองสินค้าตาม 	แบบฟอร์ม	1-9



2.	พื้นที่เปล่า	(Raw	Space)	หรือ	กรณีก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษ

 พืน้ทีเ่ปล่า หมายถงึ พ้ืนท่ีท่ีผูร่้วมออกงานจะต้องเป็นผูจ้ดัเตรยีมโครงสร้างการตกแต่ง การปพูืน้ รวมถงึวสัดทุีใ่ช้รองพืน้ก่อน

การติดตัง้เข้ามาในพื้นที่เองทั้งหมด ทั้งนี้ผู้รว่มออกงานที่จองพื้นทีเ่ปลา่ต้องติดต่อกับผู้รับเหมาด้านไฟฟ้า เพือ่ประสานงานเรือ่งระบบ

ไฟฟ้าที่จะติดตั้งภายในคูหาเอง 

 ในกรณีที่ผู้ร่วมออกงานยกเลิกโครงสร้างคูหา และก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษ สามารถเลือกใช้บริการของผู้รับเหมาก่อสร้าง

คูหาอย่างเป็นทางการของงานหรือผู้รับเหมารายอื่นได้ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม	20	แจ้งรูปแบบบูธ	พร้อมส่งแบบแปลนการก่อสร้างและต�าแหน่งการ

ติดตั้งไฟฟ้า	 ให้ผู้จัดงานและอิมแพ็คฯ	ภายในวันที่	 31	สิงหาคม	2563	หากไม่ส่งตามก�าหนด	จะไม่

อนุญาตให้เข้าท�างานภายในอาคารแสดงสินค้าเด็ดขาด	 และในการจัดแสดงสินค้าคูหาแบบพิเศษน้ี	

ต้องติดป้ายแสดงชื่อบริษัท	และหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน

ในอาคารอิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	คูหาที่อยู่ติดบริเวณผนังของฮอลล์	ผนังคูหามีความสูงได้ไม่เกิน	5	เมตร  

ส่วนคูหาที่อยู่ด้านกลางฮอลล์	ผนังคูหามีความสูงได้ไม่เกิน	3.5	เมตร 

ทั้งนี้จะต้องเก็บรายละเอียดทั้งด้านข้างและด้านหลังของส่วนเกินให้เรียบร้อย	และใช้สีขาวบริเวณดังกล่าว

เท่านั้น	 หากผู้ร่วมออกงานไม่ปฏิบัติตาม	 ทางผู้จัดงานจะท�าการเก็บรายละเอียดส่วนที่ไม่เรียบร้อยโดยจะไม่

รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		

ผู้จัดงานจะท�าเครื่องหมายแสดงเขตพ้ืนที่ก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพื้นที่ที่จองไว้ หากไม่แน่ใจในขอบเขต

ของคูหาของตน  ให้ติดต่อสอบถามผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นทางการ

พื้นที่เปล่าจะไม่มีจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมออกงานต้องขอติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยสั่งจองและกรอกรายละเอียดใน

แบบฟอร์ม	1-7		ภายในวันที่	31	สิงหาคม	2563  ผู้ร่วมออกงานจะต้องสร้างผนังกั้นระหว่างคูหาของท่านกับ

คหูาข้างเคยีงท้ัง 3 ด้าน และหากผนังคหูาของบรษิทัสงูกว่าคหูาข้างเคยีงจะต้องตกแต่งส่วนทีเ่กนิให้เรยีบร้อย ทัง้นี้

ไม่อนุญาตให้ใช้ผนังของคูหาข้างเคียงโดยเด็ดขาด

ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษของท่านต้องติดต่อรับบัตรก่อสร้าง	(Contractor	Badge)	เพื่อเข้าก่อสร้างและ

ตกแต่ง		ตั้งแต่วันที่	28	กันยายน	2563	เวลา	13.00	น.	เป็นต้นไป 

บริเวณพื้นที่คูหาต้องปูพรมหรือวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม

กอ่นด�าเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะตอ้งใช้วัสดปุูพื้นก่อน เพื่อป้องกันมใิหพ้ืน้ในอาคารเสียหาย ผูเ้ข้ารว่ม

งานจะต้องดแูลรบัผดิชอบ และประสานงานให้ผูร้บัเหมาก่อสร้างของตนปฏิบตัติามระเบยีบของการเข้าก่อสร้างและ

ใช้อาคารทกุประการ เพราะหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ ผูร่้วมออกงานจะต้องเป็นผูรั้บผดิชอบค่าเสยีหายดงักล่าว

ไม่อนุญาตให้มกีารพ่นส ีทาส ีตลอดจนการใช้เล่ือยไฟฟ้า เครือ่งเชือ่ม หรอือปุกรณ์จะท�าให้เกดิประกายไฟในบรเิวณ

ตัวอาคารในทุกกรณีโดยเด็ดขาด

ไม่อนุญาตดึงลวดสลิง หรือขึงเพื่อการค�้ายันในบริเวณพื้นที่ และโครงสร้างอาคารโดยเด็ดขาด

ไม่อนุญาตให้วางสิ่งของ วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุเหลือใช้ กีดขวางแนวทางเดิน โดยจะต้องท�าการจัดเก็บให้เรียบร้อย  

และน�าออกไปนอกบริเวณอาคารแสดงสินค้า

ไม่อนุญาตให้น�าแผ่นป้ายโฆษณา หรือวางอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ออกนอกเขตพื้นที่คูหาของตน

ไม่อนุญาตให้วาง	 แขวนหรือติดตั้งอุปกรณ์ทุกชนิดที่ท่อจ่าย	 ท่อร้อยสายไฟ	 	 ท่อดับเพลิง	 และเสาของศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี		

กรณีใช้เทปกาวส�าหรับปูพรมในอาคาร อนุญาตให้ใช้กระดาษกาวย่น และเทปกาวติดพรมเท่านั้น

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

15



แนวทางการตรวจสอบการท�างานในที่สูงที่ต้องใช้นั่งร้าน

1)  นั่งร้านที่ใช้ต้องมีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะแก่การใช้งาน ดังนี้

 • ต้องประกอบวัสดุอุปกรณ์ของนั่งร้านให้ครบ

 • วัสดุของนั่งร้านต้องแข็งแรง ไม่ช�ารุด เช่น ไม่คดงอ, ตัวล็อคข้างแข็งแรง

 • พื้นที่ ที่ตั้งนั่งร้านต้องเรียบ แข็งแรง ไม่ทรุดตัวเมื่อรับน�้าหนัก

2)  นั่งร้านชั้นบนสุดที่ประกอบไว้ต้องมีพื้นส�าหรับยืนได้ ความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. และมีราวกันตก สูงจากพื้นนั่งร้านอย่างน้อย 

    40 ซม. โดยรอบๆ นั่งร้าน

3)  ในกรณีที่ใช้ล้อส�าหรับเลื่อนนั่งร้าน  สภาพล้อและข้อต่อต้องมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และล้อต้องสามารถล็อคไม่ให้เคลื่อนไหวได้

    อย่างน้อย 2 ล้อ

4)  ในการท�างาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถขึ้นท�างานได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน

5) ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสวมใส่ตามประเภทของงานตลอดเวลาที่ท�างาน  เช่น 

    ผู้ติดตั้งที่อยู่ด้านบน ควรมีเข็มขัดนิรภัย  ถุงมือยางที่สามารถยึดเกาะกันลื่น

6)  ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านต้องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานบนที่สูงได้

7) พ้ืนที่ท�างานของนั่งร้านด้านล่าง ต้องมีการกั้น ป้องกันบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป เพ่ือป้องกันอันตรายจากวัสดุอุปกรณ์ท่ี

    ตกจากที่สูง

8)  ขยายฐานโดยใช้นั่งร้านอีก 2 ฝั่ง ตรงกันข้ามกัน และบังคับด้วยท่อเหล็ก ยึดกับตัวฐานทั้ง  2 ฝั่ง เพื่อกันไม่ให้โยก
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10. กฎระเบียบในกำรเข้ำก่อสร้ำงคูหำ

 กฎระเบียบข้อบังคับของอาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดตั้งขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการปฏิบัติ  ผู้จัดงานขอความร่วมมือผู้ร่วมออกงานและผู้ก่อสร้างคูหาในการ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ดังนี้

 ห้าม ต่อเติม  ติดตั้ง  ปรับแต่ง  ตอกตะปู  เจาะ ติด ผนังคูหา  ผนังอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ ของศูนย์การประชุมฯ

 ห้าม พ่นสีใดๆ ลงบนผนังหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ ของศูนย์การประชุมฯ

 ห้าม  น�าแผ่นป้ายโฆษณา หรือวางอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ออกนอกเขตพื้นที่คูหาของตน

 ห้าม  พ่นสีในพื้นที่แสดงสินค้า แต่สามารถท�าได้ที่ด้านหลังอาคาร

 ห้าม  แขวนอุปกรณ์ทุกชนิดที่ท่อจ่าย ท่อร้อยสายไฟ ท่อดับเพลิงของศูนย์การประชุมฯ

 ห้าม  เปิด-ปิด หรือต่อสายไฟฟ้าเข้ากับตู้สวิทช์ไฟฟ้าของศูนย์การประชุมฯ

 ห้าม วางสิ่งของ วัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุเหลือใช้  กีดขวางแนวทางเดิน

 ห้าม  ใช้เลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่จะท�าให้เกิดประกายไฟภายในอาคารของศูนย์การประชุมฯ

 ห้าม ลากหรือเข็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กับพื้นของศูนย์การประชุมฯ โดยตรง จะต้องมีวัสดุที่เหมาะสมอื่นๆ รองรับ

 ห้าม น�าก๊าซหรือสัตว์ทุกชนิดเข้าในบริเวณงาน

 ห้าม สูบบุหรี่ในบริเวณศูนย์การประชุมฯ ยกเว้นบริเวณที่ก�าหนดไว้เท่านั้น

 ห้าม ขนสินค้าเข้า-ออกในระหว่างแสดงงาน จะอนุญาตให้ขนย้ายสินค้าในเวลาที่ก�าหนดไว้เท่านั้น

** กรณีที่ต้องใช้น�้ามันสน, น�้ามันซักแห้ง, ทินเนอร์ หรือสารระเหยที่มีกลิ่นแรง ส�าหรับเช็ดท�าความสะอาดผนัง หรือ ในส่วนของการ

ผสมสี จะสามารถท�าได้หลัง 19.00 น. เท่านั้น หากต้องการท�าก่อนเวลาดังกล่าวจะต้องใช้พื้นที่ด้านนอกอาคารศูนย์แสดงสินค้าฯ 
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11. กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริกำรด้ำนไฟฟ้ำ

Tel :( 662)691-6093 - 4 ;( 662)691-7146 Fax :( 662)276-3940 ;( 662)691-7147
252 Soi Yucharoen 29 Ratchadapisek Rd.,Samsennok,HuayKwang,Bangkok,Thailand.10310 

E-mail : book@expotech.co.th

 

ELECTRICAL & LIGHTING SERVICES

 

 

 

กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบัตเิกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า 

ผูจ้ดังานไดม้อบหมายอยา่งเป็นทางการใหบ้รษัิท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี  จาํกดั  เป็นผูร้บัผิดชอบการบรกิารดงัตอ่ไปนี ้

1. การให้บริการไฟฟ้าทั่วไป 

1.1 ประกอบดว้ยวงจรไฟฟา้หลกั 2 วงจรคือ วงจรไฟฟา้สาํหรบัใหแ้สงสวา่งและวงจรไฟฟา้สาํหรบัสนิคา้จดัแสดง   

1.2 ไฟฟา้ท่ีจดัใหต้ามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลบั  220V, 50Hz 1 เฟส และ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอตัตราคลาดเคลือ่น± รอ้ย

ละ 10 ดงันัน้หากอปุกรณท่ี์นาํมาแสดงมีความเสี่ยงต่อการขึน้ลงของแรงดนัควรใชอ้ปุกรณป์รบัแรงดนัไฟฟ้าใหค้งท่ี เพ่ือความ

ปลอดภยัของอปุกรณต์า่งๆ ของทา่น 

1.3 หากตอ้งการใชไ้ฟฟา้แบบอ่ืน ๆ เช่น แบบกระแสสลบัเฟสเดยีว 110v,50Hz  หรอื กระแสสลบัสามเฟส  220v,50Hz สามารถขอ

ใหบ้รกิารเป็นพิเศษ  ไดโ้ดยติดตอ่กบัเจา้หนา้ท่ีของบรษัิท  เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี  จาํกดั  โดยตรง 

1.4 มอเตอรไ์ฟฟา้ทัง้หมดตอ้งมีระบบปอ้งกนัอตัโนมตัิ  เพ่ือปอ้งกนัการกระชากเน่ืองจากกระแสไฟเกิน จึงควรมีระบบสตารท์ดงันี ้

1.4.1        ระบบสตารท์โดยตรง: มอเตอรข์นาดไมเ่กิน 5 แรงมา้ 

1.4.2       ระบบสตารท์แบบ Star – Delta: มอเตอรข์นาด 5 ถึง 25 แรงมา้ 

1.4.3 ระบบสตารท์แบบ Auto Transformer: มอเตอรข์นาด 25 แรงมา้ขึน้ไป 

ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงคใ์ช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความ

ต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความ

ปลอดภยัและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด 

 การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้ากาํหนดและต้องเดินระบบสายกราวดทุ์กจุด 

 การเดินสายไฟฟ้าใต้พืน้ไม้ที่ยกขึน้จากพืน้อาคารปกติ จะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชั้นเท่าน้ัน 

2. การให้บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน 

2.1 ระบบไฟฟ้าในคหูามาตรฐานขนาด 3.00 x 3.00 เมตร  ประกอบดว้ยโคมไฟหลอดฟลอูอเรสเซนท ์T5 28W. (แสงสีขาว) 2 ดวง  

พรอ้มเตา้เสยีบไฟ  ขนาด 5 Amp 1 จดุ   (หา้มใชก้บัโคมไฟแสงสวา่ง) ทัง้ 2 รายการดงักลา่วรวมคา่ใชก้ระแสไฟฟา้แลว้ 

2.2 ผูอ้อกงานแสดงสนิคา้สามารถแจง้ความประสงคข์อรบับรกิารไดโ้ดยใชแ้บบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารดา้นไฟฟา้  ซึง่แบง่เป็น 4 สว่น 

Section A:  สาํหรบัผูอ้อกงานแสดงท่ีตอ้งการไฟฟา้สาํหรบัก่อสรา้งและรือ้ถอน  

Section B: สาํหรบัผูอ้อกงานแสดงท่ีตอ้งการเบรกเกอรต์ดัไฟสาํหรบัสนิคา้จดัแสดง (ไมใ่ชส้าํหรบัการใหแ้สงสวา่ง)  

Section C,D:  สาํหรบัผูอ้อกงานแสดงท่ีตอ้งการอปุกรณแ์ละเบรกเกอรต์ดัหลอดไฟใหแ้สงสวา่ง  

Section E: สาํหรบัผูอ้อกงานแสดงท่ีนาํอปุกรณแ์สงสวา่งของตวัเองมาใช ้ทัง้ในกรณีท่ีจะทาํการติดตัง้เอง และต่อสายไฟโดยบริษัท 

เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี จาํกดั 

2.3 การขอใหบ้รกิารไฟฟา้เพ่ิมเติมในแบบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารตอ้งระบตุาํแหนง่ของจดุตอ่ระบบแสงสวา่งและระบบสาธารณปูโภค  

แบบแปลนท่ีกาํหนดไว ้ กรุณาอา่นเง่ือนไขและกฎเกณฑท่ี์ระบไุวใ้นแบบฟอรม์ 

2.4 ผูอ้อกแสดงสินคา้ท่ีไดร้บัอนญุาตใหใ้ชอ้ปุกรณแ์สงสว่างของตนเอง  ตอ้งสั่งจองขอใชไ้ฟฟ้าจากแหลง่จ่ายตามแบบฟอรม์ใบสั่ง

จองบรกิาร  Section C หรอื D 

2.5 ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าจุดต่อไฟฟ้าท่ีบริษัท เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี จาํกดั  เห็นว่าอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย

หรอืสรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูช้มงานหรอืผูอ้อกงานแสดงสนิคา้อ่ืน ๆ  

2.6 ทกุ ๆ วนัหลงัจากปิดงานไปแลว้ 30 นาที จะมีการตดัไฟจากแหลง่จ่ายกระแสไฟฟา้สาํหรบัสนิคา้จดัแสดง  และในวนัสดุทา้ยของ

งาน  จะตอ้งตดัหลงัจากปิดงานไปแลว้ 60 นาที  เวน้ไวแ้ตเ่ฉพาะจดุท่ีสั่งบรกิาร  24 ชั่วโมงเทา่นัน้ 

2.7 การตอ่วงจรไฟฟา้, การปรบัแตง่ใด, การใชอ้ปุกรณต์อ่ไฟเตา้เสยีบหลายทาง, หรอืการเช่ือมตอ่วงจรไฟฟา้โดยมิไดร้บัอนญุาต อาจ

เป็นสาเหตใุหถ้กูตดักระแสไฟฟา้โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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3. การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน) 

3.1 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีสั่งจอง  “พืน้ท่ี” เพียงอย่างเดียวเพ่ือตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินคา้ท่ีออกแบบเป็นพิเศษ จะตอ้งส่ง

แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารไฟฟา้เพ่ือคหูาแสดงสนิคา้ท่ีออกแบบเป็นพิเศษนัน้ 

3.2 ผูจ้ัดงานไดจ้ดัใหม้ีแสงสวา่งในอาคารแสดงสินคา้โดยทั่วไป  แต่การติดตัง้ระบบไฟฟ้าทัง้ภายในคหูาและเพ่ือการสาธิตต่าง ๆ  

สามารถดาํเนินการไดโ้ดยผูร้บัเหมาไฟฟา้ของทา่นท่ีไดร้บัการอนมุตัิจากผูจ้ดังานแลว้เท่านัน้  โดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้เพียงสง่

แบบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารไฟฟา้ตามความตอ้งการใชง้านของทา่นมายงับรษัิท   เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี  จาํกดั  พรอ้มชาํระเงิน

ภายในระยะเวลาท่ีระบไุว ้ และเพ่ือความปลอดภยัจึงไมอ่นญุาตใหผู้แ้สดงสินคา้ต่อไฟสาํหรบัสินคา้จดัแสดงหรืออปุกรณใ์หแ้สง

สวา่งเขา้กบัระบบจ่ายไฟฟา้หลกัของตวัอาคารโดยเด็ดขาด   ทัง้นี ้ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิ์ระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้า กรณีท่ีมีการ

ตอ่ไฟฟา้อยา่งไมเ่หมาะสม 

3.3 ผูร้บัเหมาไฟฟา้ท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูอ้อกงานแสดงสินคา้ตอ้งยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า และรายละเอียด

อ่ืนๆ มายงัผูจ้ดังานก่อนวนัหมดเขตตามท่ีระบไุวใ้นแบบฟอรม์ โดยแนบรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิตามรายการ

ดงันี ้

3.3.1 ช่ือบรษัิทผูร้บัเหมา 

3.3.2 ช่ือและบตัรประจาํตวัของบคุคลากรท่ีเขา้ดาํเนินการ 

3.3.3 จาํนวนวตัตห์รอือตัรากาํลงัไฟ 

3.3.4 แบบการตอ่วงจรหรอือปุกรณไ์ฟฟา้ 

3.3.5 แบบฟอรม์ใบสั่งจองบรกิารไฟฟา้ 

3.4 ช่างไฟฟา้ท่ีไดร้บัอนญุาตแลว้  สามารถแลกบตัรประจาํตวัเพ่ือรบับตัรผ่านเขา้ทาํงานไดท่ี้สาํนกังานบริหารงานแสดงสินคา้ของผู้

จดังานท่ีแสดงสนิคา้ในบรเิวณนัน้ ๆ 

ในคหูาพิเศษหรอืพืน้ท่ีเปลา่ ทางผูอ้อกงานแสดงสนิคา้จะตอ้งสั่งจองไฟฟา้ทัง้ 2 ระบบคือ 

 1.ไฟฟา้สาํหรบัสนิคา้จดัแสดง 

 2.ไฟฟา้สาํหรบัดวงไฟแสงสวา่ง 

3.5 การตอ่วงจรไฟฟา้ท่ีดาํเนินการ โดยผูร้บัเหมาของทา่นท่ีไดร้บัอนมุตัิจากผูจ้ดังาน  จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจากบริษัท เอ็กซโ์ป

ซิชั่น  เทคโนโลยี  จาํกดั  ก่อนท่ีจะตอ่เขา้กบัแหลง่จ่ายไฟ 

3.6 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีสั่งจองบริการดา้นไฟฟ้ากบับริษัท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี  จาํกัด  จะมีสิทธ์ิไดร้บับริการตามลาํดบั

ก่อนหลงั 

3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า , การปรบัแต่งใด ๆ , การใชอ้ปุกรณต์่อไฟฟ้าเตา้เสยีบหลายทาง , หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิไดร้บั

อนญุาต  อาจเป็นเหตใุหถ้กูตดักระแสไฟฟา้โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3.8 ไมอ่นญุาตใหใ้ชไ้ฟกระพรบิ  ยกเวน้แตเ่ป็นสว่นประกอบของวงจรรวม 

3.9 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าท่ีบรษัิท  เอ็กซโ์ปซิชั่น  เทคโนโลยี  จาํกดั  เห็นว่าอาจจะก่อใหเ้กิด

อนัตรายหรอืสรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมงานหรอืผูอ้อกงานแสดงสนิคา้อ่ืน ๆ  

3.10 การตอ่ไฟฟา้ทกุชนิดตอ้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิและมาตรฐานความปลอดภยัโดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ 
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4. การเดินสายไฟฟา้ภายในระบบ ตอ้งใชข้นาดสายไฟใหเ้หมาะสมตามมาตรฐาน และตอ้งเดินระบบกราวด ์ทกุจุด หากตรวจสอบ

พบการใชส้ายไฟฟ้าไม่ไดข้นาดตามมาตรฐาน หรือการติดตัง้ท่ีบริษัทฯ เห็นว่าไม่ปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิระงบัการจ่ายกระแสไฟฟา้ชั่วคราว จนกวา่จะไดร้บัการแกไ้ขใหไ้ดต้ามาตรฐานจึงจะปลอ่ยกระแสไฟใหอี้กครัง้ 

 

ขนาดสายไฟที่ได้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอรมี์ดงันี ้

 

ขนาดเบรกเกอร ์ 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 

 

5. กรณีจองเบรกเกอร ์380V.3P 50Hz. อนญุาตใหใ้ชก้บั1 วงจรยอ่ยเทา่นัน้ หากผูแ้สดงงานตอ้งการใชม้ากกวา่ 1 วงจรยอ่ย 

ตอ้งทาํการตดิตัง้ตูโ้หลดเซ็นเตอร ์(Load Center) เพ่ือใชก้บัวงจรยอ่ย หากตรวจสอบพบวา่ไมม่กีารติดตัง้ตูโ้หลด  

ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการระงบักระแสไฟฟา้ จนกวา่จะมกีารติดตัง้เรยีบรอ้ย จึงจะปลอ่ยกระแสไฟใหต้ามปกติ และการ

เช่ือมตอ่สายไฟฟา้เขา้กบัเบรกเกอรข์องบรษัิทฯ ใหท้าํการเช่ือมตอ่ดว้ยหางปลา (Ring Terminals) เทา่นัน้ ไมอ่นญุาตใหต้อ่สาย

เปลอืยเขา้กบัเบรกเกอรโ์ดยตรง 

 

การฝ่าฝืนกฎเกณฑท์ี่กาํหนดเหล่านี้มีผลให้ตัวแทนที่ได้รับอาํนาจหน้าที่ สามารถตัดการจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีและ

บริษัทฯ  จะดาํเนินการปรับเป็นจาํนวนเงนิ  20  เท่า  ของราคาค่าอุปกรณน้ั์น  ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้า 

 

                               
 

 ตวัอยา่งตูโ้หลดเซ็นเตอร ์สาํหรบัเบรกเกอร ์3 เฟส                ตวัอยา่งหางปลา (Ring Terminal)               ตวัอยา่งสายฉนวนหุม้ 2 ชัน้ (VCT) 
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12. กำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำ

 ผู้ร่วมออกงานที่มีความประสงค์จะท�าการก่อสร้าง หรือจัดสินค้าเกินเวลาที่ก�าหนด กรุณาแจ้งท่ีห้องผู้จัดงานก่อนเวลา	

17.00	น	ของแต่ละวัน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาตามอัตราของอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธาน	ีมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาตามขนาดพื้นที่	(ไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม และ

ค่าบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 นาย)

13. แผ่นพับชมงำน และเว็บไซต์

 ข้อมูลของผู้ร่วมออกงานจะรวบรวมอยู่ในแผ่นพับชมงาน และเว็บไซต์ www.pubat.or.th หากผู้ร่วมออกงาน

ยื่นเอกสารรายละเอียดพ้นจากระยะเวลาที่ก�าหนด	 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดข้ึนใน

เอกสารดังกล่าว

14. กรมธรรม์ประกันภัย และควำมรับผิดต่อทรัพย์สิน

 1. ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับอุบัติเหตุ การโจรกรรม หรือภัยชนิดใดๆที่เกิดกับสินค้า อุปกรณ์ และ

  ทรพัย์สนิใดๆของผูร่้วมออกงาน ผูร่้วมแสดงนทิรรศการภายในงาน ผูร่้วมออกงานและผูร่้วมแสดงนทิรรศการจะต้อง

  ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท�ากรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุม  สินค้า อุปกรณ์ และทรัพย์สินอันมีค่าเอง

 2. ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย ของสินค้า อุปกรณ์และทรัพย์สินใดๆ ของผู้ร่วมออกงาน ผู้ร่วม

  แสดงนิทรรศการภายในงาน อันเนื่องมาจากการขนย้ายสินค้าระหว่างงาน

 3. ผู้จัดงานและเจ้าของสถานท่ี จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย ของสินค้า อุปกรณ์และทรัพย์สินใดๆ 

  ที่ผู้ร่วมออกงาน ผู้ร่วมแสดงนิทรรศการภายในงาน เก็บไว้ภายในห้องเก็บสินค้า / คูหา ระหว่างที่จัดแสดงงาน 

15. กำรรักษำควำมสะอำด

 1. ผู้จัดงานได้จัดพนักงานท�าความสะอาดเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางของงานเท่านั้น โดยจะไม่เข้าไปท�าความสะอาดใน

  คูหาของท่าน

 2. ผู้ร่วมออกงานจะต้องรับผิดชอบดูแลท�าความสะอาดภายในคูหาของท่านเอง โดยน�าเศษขยะต่างๆ ใส่ถุงขยะ  

  และน�ามาวางไว้หน้าคูหาของท่านหลังจากจบงานในแต่ละวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดด�าเนินการ

  ต่อไป

 3. กรณีท่านต้องการจ้างพนักงานท�าความสะอาดประจ�าคูหาของท่าน โปรดขอรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าฝ่ายดูแล

  อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี



16. กำรรักษำควำมปลอดภัย

 1. ผู้จัดงานได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารแสดงสินค้าตลอด 24 ช่ัวโมง ในทางเข้า-ออก

  อาคารและพื้นที่ส่วนกลางของงาน

 2. ช่วงวันก่อสร้าง  และวันรื้อถอน จะเปิดประตูเข้า-ออกเฉพาะบริเวณ Loading อาคารแสดงสินค้าเท่านั้น

 3. ผู้จัดงานจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ติดบัตรของงาน เพื่อเข้า-ออกอาคารแสดงสินค้าตามประเภทของบัตร และ

  เวลาการท�างานของการแสดงสินค้าที่ระบุไว้เท่านั้น

 4. การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินในคูหาของผู้ร่วมออกงานเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ผู้ร่วมออกงาน

  สามารถติดต่อผู้รับเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของงาน โดยกรอกรายละเอียดได้ทีแ่บบฟอร์ม	14

 5. ผู้จัดงานขอแนะน�าให้ท่านท�าการประกันภัยสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีเจ้าหน้าที่ดูแลสินค้า/ทรัพย์สินของบริษัท

  เองตลอดการขนถ่ายสินค้าในช่วงปิดงานขอให้ผู้ร่วมออกงานจัดเก็บสินค้าให้เรียบร้อย หรือท�าการปิดคูหาทั้งนี้

  หากเกิดการสูญหายตลอดระยะเวลาการจัดงาน ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. ห้ามน�าวัตถุระเบิด วัตถุอันตราย อาวุธ หรือแก๊สหุงต้ม เข้ามาภายในบริเวณอาคารแสดงสินค้าโดยเด็ดขาด

17. กำรเลื่อนระยะเวลำ – ยกเลิกกำรจัดงำน

 1. ผูจั้ดงานสามารถเล่ือน หรือยกเลิก การแสดงงาน หรือเปลีย่นแปลงระยะเวลาการเปิด-ปิดการแสดงงานได้ หากเกดิภยั

    ธรรมชาติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน

 2.   หากเกิดเหตุการณ์ในกรณีดังกล่าว ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการขอรับเงินคืน หรือคืนเงินชดเชย

 3.   กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยนอกเหนือจากกฎระเบียบที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ การตัดสินใจของผู้จัดงานถือเป็นอันสิ้นสุด

18. ข้อควรระวัง และข้อแนะน�ำควำมปลอดภัย

 1. สิ่งก่อสร้างทางโครงสร้างหรือส่วนประดับตกแต่งภายในศูนย์แสดงสินค้า เป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าห้ามเปลี่ยนแปลง 

  หรือเคลื่อนย้าย และควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ผู้ใดที่ก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินเหล่านี้โดยไม่

  ศึกษากฎระเบียบของผู้จัดงาน หรือศูนย์แสดงสินค้า จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 2.  ติดบัตร Exhibitor ตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่จัดงาน

 3.  เปิด-ปิดบูธตามก�าหนดเวลาให้บริการ

 4.  เก็บทรัพย์สินมีค่าไว้กับตัว หรือในพื้นที่ปลอดภัยมีที่เก็บมิดชิด ล็อคกุญแจ 

 5.  หลีกเลี่ยงการวางกระเป๋าเงิน ทรัพย์สินมีค่าไว้ใต้โต๊ะหรือแขวนไว้ เพื่อป้องกันการสูญหาย

 6.  กระเป๋าเงินควรเป็นลักษณะสะพายเอวไว้ด้านหน้า

 7.  ควรมีพนักงานขายดูแลเพียงพอต่อพื้นที่คูหา

 8.  หลีกเลี่ยงการชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรือวางไว้ภายในคูหาอย่างเปิดเผย

 9.  กรณีเป็นคูหาเปิด (ผู้เข้าชมงานสามารถเข้าไปภายในคูหาได้)  ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ  ควรจัดพื้นที่ควบคุม

  โดยเฉพาะในการห้ามลูกค้าเข้าไปบริเวณควบคุม (โต๊ะเก็บทรัพย์สิน ฯลฯ)

 10.  หลังให้บริการควรจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ให้มิดชิดและปลอดภัย (คลุมสินค้า) 

 11.  กรณีพบเหตุผิดปกติ หรือสงสัยว่ามีสินค้าสูญหาย (ขณะเปิดคูหา,ระหว่างแสดงงาน) ขอให้รีบท�าการแจ้งเจ้า

  หน้าที่ รปภ. ทราบทันที เพื่อที่รปภ.จะเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

 12.  กรณีพบเหตุสงสัยว่ามีทรัพย์สินสูญหาย (ขณะเปิดคูหา) ห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ส่ิงของ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ 

  รปภ.จะไปถึง  ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแปรเปลี่ยนของสถานที่เกิดเหตุ  อาจท�าให้การสันนิษฐานสาเหตุผิด
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แบบฟอร์มต่ำงๆ
Order Forms
แบบฟอร์ม 1-5   เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า  l  หน้า 23-29 

แบบฟอร์ม 6      ค่าเช่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์  l  หน้า 30

แบบฟอร์ม 7      ค่าเช่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด  l  หน้า 32

แบบฟอร์ม 8    บริการติดตั้งสายโทรศัพท์ชั่วคราว  l  หน้า 34   

แบบฟอร์ม 9-10  บริการติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต  ADSL VDSL  l  หน้า 35-36

แบบฟอร์ม 11   การบริการรักษาความปลอดภัยพิเศษในคูหา  l  หน้า 37

แบบฟอร์ม 12    การบริการท�าความสะอาดพิเศษในคูหา  l  หน้า 38

แบบฟอร์ม 13   แจ้งรูปแบบบูธ  l  หน้า 39

  หมายเหตุ : สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.pubat.or.th



กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน เทคโนโลยี จํากัด
252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800, (66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147

อีเมล์ : book@expotech.co.th เลขประจําตัวผู้เสียภาษ ี0105542010406
ผู้ติดต่อ : คุณพรพิมล จิตละเอียด เบอร์ต่อ 113

คุณดวงลําไพ แสนพายุ เบอร์ต่อ 114

ชือบริษัท : หมายเลขบูธ :

ที่อยู่ :

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย

โทรศัพท์ : มือถือ : แฟกซ์ :

ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซ็น ( ) วันที่ :

Section A : เบรกเกอร์ไฟฟ้าสําหรับการก่อสร้างและรื้อถอน

กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในช่องสี่เหลี่ยม  ** เบรกเกอร์ไม่มีปลั�กพ่วง  หากต้องการปลั�กพ่วง  กรุณาดูที่หมายเหตุข้อที่ 5 **

1 800 11 ต.ค.
2 1,600 11 ต.ค.
3 1,600 11 ต.ค.
4 3,200 11 ต.ค.
5 6,500 11 ต.ค.
6 10,000 11 ต.ค.

รวม
ภาษีมูลค่าเพิม 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :

7.  กรณียกเลิกการสั่งจองบริการไฟฟ้าก่อสร้างและรื�อถอนในวันก่อสร้าง  วันจัดแสดงและวันรื�อถอน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงิน

2.  แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทีปล่อยให้ใช้คือ 220V และ 380V  ค่าการผันแปรอยู่ที ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต้องการแรงดันคงที  เพือความปลอดภัยต่ออุปกรณ์  

ท่านจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)

5.  เบรกเกอร์ไม่มีปลั�กพ่วง  หากต้องการปลั�กพ่วง  จะมีค่าบริการต่อปลั�กออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลั�กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 

15A220V1P เท่านั�น (เบรกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลั�กได้เพียง 1 เต้าเสียบเท่านั�น)

3.  การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิมเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม  โปรดระบุว่าต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่องจํานวน  มิฉะนัน  ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม.

 เพื่อให้บริการ

เบรกเกอร์ 100Amp/380V 3 Phase 50Hz.

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

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทําการสั่งจองเพิ่มเติม***

4.  ระยะการติดตั�งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า  หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ  จะมีค่าบริการ 200 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

28 ก.ย. 29 ก.ย.

8.  การสั่งจองหน้างาน  รับชําระเฉพาะเงินสดเท่านั�น  หากชําระด้วยบัตรเครดิต  จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินชําระ  ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ�นจากการโอนชําระทั�งหมด

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

1.  ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย  ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว  ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่าของรายการสั่งจองใน    

เรทราคาวันจัดแสดงงาน

6.  หากมีการขอย้ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทัวไป  คิดค่าบริการ 200บาท/จุด  และค่าบริการขอย้ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น  หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึนไป  

คิดค่าบริการย้ายตําแหน่ง 2,000 บาท/เส้น  (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

โดยให้เผือค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้อย 20%  ทังนีเพือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพือหลีกเลียงอุบัติเหตุต่างๆ ทีอาจ

เกิดขึ�นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

เบรกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz.

28 ก.ย.

28 ก.ย. 29 ก.ย.

** ข้อควรระวัง **      - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน

รายการ ราคา/วัน จํานวน วันที่ใช้งาน ราคา (บาท)

28 ก.ย. 29 ก.ย.
28 ก.ย.

28 ก.ย.
29 ก.ย.

แบบฟอร์ม 1

ไฟฟ้าสําหรับก่อสร้างและรื้อถอน

กําหนดส่ง 31 สิงหาคม 2563

ลําดับที่

      งานมหกรรมหนังสือ       

     ระดับชาติ ครั้งที่ 25      

(Book Expo Thailland 2020)

Show Day 30 ก.ย.-11 ต.ค. 2563

29 ก.ย.

29 ก.ย.

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการชาํระเงนิเตม็จาํนวนให้กบับริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบญัชี 

ชื่อบัญชี :  บริษัท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลย ีจาํกัด 

หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1 ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย ์

ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จาํกัด (มหาชน) สาขารัชดาภเิษก (ห้วยขวาง)  Swift Code  :  AYUDTHBK  

* กรุณาแฟกซห์รืออีเมลห์ลักฐานการชาํระเงนิกลบัมายงับริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอีเมลต์ามทีอ่ยูด่า้นบน  

* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชาํระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริง

กลับมายงับริษัทฯ 
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กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน เทคโนโลยี จํากัด
252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800, (66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147

อีเมล์ : book@expotech.co.th เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
ผู้ติดต่อ : คุณพรพิมล จิตละเอียด เบอร์ต่อ 113

คุณดวงลําไพ แสนพายุ เบอร์ต่อ 114

ชื่อบริษัท : หมายเลขบูธ :
ที่อยู่ :

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย

โทรศัพท์ : มือถือ : แฟกซ์ :
ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซ็น ( ) วันที่ :

Section B : เบรกเกอร์ตัดกระแสไฟสําหรับสินค้าจัดแสดง (ห้ามใช้กับแสงสว่าง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า

** เบรกเกอร์ไม่มีปลั�กพ่วง  หากต้องการปลั�กพ่วง  กรุณาดูที่หมายเหตุข้อที่ 6 **

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

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :

1.  เต้าเสียบไฟ 1 จุดใช้สําหรับสินค้าจัดแสดงเพียง 1 ชิ�นในแต่ละครั�ง  ไม่อนุญาตให้มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพื่อป้องกันการใช้ไฟเกิน

4.  การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม  โปรดระบุว่าต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่องจํานวน  มิฉะนั�น  ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม.

5.  ระยะการติดตั�งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า  หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ  จะมีค่าบริการ 200 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

8.  ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการสั่งจองในช่วงวันที่มีการติดตั�ง  และขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการสั่งจองในระหว่างวันจัดแสดงงาน

10.  กระแสไฟจะเริ่มปล่อยให้บริการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้จัดแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย

      งานมหกรรมหนังสือ      

      ระดับชาติ ครั้งที่ 25      

(Book Expo Thailland 2020)

Show Day 30 ก.ย.-11 ต.ค. 2563

แบบฟอร์ม 2

ไฟฟ้าสําหรับสินค้าจัดแสดง

กําหนดส่ง 31 สิงหาคม 2563

ลําดับที่ รายการ
สั่งจองพร้อมชําระเงิน

ภายใน 31 ส.ค. 63

สั่งจองพร้อมชําระเงิน สั่งจองพร้อมชําระเงิน
จํานวน ราคา (บาท)

97,130

7,210

1,410
2,810
4,910

ภายใน 1-21 ก.ย. 63 ภายใน 22 ก.ย.-11 ต.ค. 63

990
1,890

1,080

9,380
20,170

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

6,560
7,210

3,440 3,780

14,110
28,550

2,160

9,380

15,520

6,560

97,440 139,340

43,710
39,595

74,710
107,180

30,450

7.  หากมีการขอย้ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป  คิดค่าบริการ 200บาท/จุด  และค่าบริการขอย้ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น  หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ�นไป  คิดค่าบริการ

ย้ายตําแหน่ง 2,000 บาท/เส้น  (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

62,520

6.   เบรกเกอร์ไม่มีปลั�กพ่วง  หากต้องการปลั�กพ่วง  จะมีค่าบริการต่อปลั�กออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลั�กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านั�น 

(เบรกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลั�กได้เพียง 1 เต้าเสียบเท่านั�น)

9.  การสั่งจองหน้างาน  รับชําระเฉพาะเงินสดเท่านั�น  หากชําระด้วยบัตรเครดิต  จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินชําระ  ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ�นจากการโอนชําระทั�งหมด

** ข้อควรระวัง **      - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย

67,910
48,090

3.  แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้ใช้คือ 220V และ 380V  ค่าการผันแปรอยู่ที่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่  เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์  ท่านจึงควร

เตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)

 (Safety Factor)อย่างน้อย 20%  ทั�งนี�เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ�นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

2.  ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว  ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรตราคาวันจัดแสดงงาน

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการชาํระเงนิเตม็จาํนวนให้กบับริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบญัชี 

ชื่อบัญชี :  บริษัท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลย ีจาํกัด 

หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1 ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย ์

ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จาํกัด (มหาชน) สาขารัชดาภเิษก (ห้วยขวาง)  Swift Code  :  AYUDTHBK  

* กรุณาแฟกซห์รืออีเมลห์ลักฐานการชาํระเงนิกลบัมายงับริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอีเมลต์ามทีอ่ยูด่า้นบน  

* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชาํระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมายงับริษัทฯ 

* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกดิขึน้จากการโอนชาํระทั้งหมด 
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กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน เทคโนโลยี จํากัด
252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147

อีเมล์ : book@expotech.co.th เลขประจําตัวผู้เสียภาษ ี0105542010406
ผู้ติดต่อ : คุณพรพิมล จิตละเอียด เบอร์ต่อ 113

คุณดวงลําไพ แสนพายุ เบอร์ต่อ 114

ชื่อบริษัท : หมายเลขบูธ :

ที่อยู่ :

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย

โทรศัพท์ : มือถือ : แฟกซ์ :

ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซ็น ( ) วันที่ :

Section C : บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมค่ากระแสไฟฟ้า

1 840 920 1,200

2 840 920 1,200

3 760 830 1,070

4 970 1,050 1,370

5 970 1,050 1,370

6 2,500 2,750 3,500

7 2,500 2,750 3,500

8 2,790 3,080 3,990

9 3,200 3,500 4,500

10 2,790 3,080 3,990

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :

4.  ระยะการติดตั�งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลุมไฟฟ้า  หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ  จะมีค่าบริการ 100 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

7.   ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการสั่งจองในช่วงวันที่มีการติดตั�ง  และขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการสั่งจองในระหว่างวันจัดแสดงงาน

9.  กระแสไฟจะเริ่มปล่อยให้บริการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้จัดแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย

      งานมหกรรมหนังสือ       

     ระดับชาติ ครั้งที่ 25      

(Book Expo Thailland 2020)

Show Day 30 ก.ย.-11 ต.ค. 2563

แบบฟอร์ม 3.1

ไฟฟ้าสําหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง

กําหนดส่ง 31 สิงหาคม 2563

ลําดับที่ รายการ
สั่งจองพร้อมชําระเงิน สั่งจองพร้อมชําระเงิน สั่งจองพร้อมชําระเงิน

จํานวน

ดาวน์ไลท์ LED 5W. (แสงสีขาว) เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซม.

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

ไฟฟลูออเรสเซนท์ LED ยาว 1.2 เมตร 28W. (แสงสีขาว)

ราคา (บาท)
ภายใน 31 ส.ค. 63 ภายใน 1-21 ก.ย. 63 ภายใน 22 ก.ย.-11 ต.ค. 63

สปอทไลท์ LED 10W. มาตรฐาน (แสงสีเหลือง)

Floodlight LED 200W. (แสงสีเหลือง)

เมทัลฮาไลด์ 150W. 220V. (แสงสีขาว)

Floodlight LED 50W. (แสงสีขาว)

Floodlight LED 100W. (แสงสีขาว)

สปอตไลท์ LED 5W. (แสงสีขาว)

Floodlight LED 30W. (แสงสีเหลือง)

6.  หากมีการขอย้ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป  คิดค่าบริการ 200บาท/จุด  และค่าบริการขอย้ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น  หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ�นไป  คิด

ค่าบริการย้ายตําแหน่ง 2,000 บาท/เส้น  (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

8.  การสังจองหน้างาน  รับชําระเฉพาะเงินสดเท่านัน  หากชําระด้วยบัตรเครดิต  จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินชําระ  ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ�นจากการโอนชําระทั�งหมด

** ข้อควรระวัง **      - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย

 (Safety Factor)อย่างน้อย 20%  ทั�งนี�เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ�นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

1.  ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย  ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว  ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรตราคาวันจัด

แสดงงาน

2.  แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้ใช้คือ 220V และ 380V  ค่าการผันแปรอยู่ที่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่  เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์  ท่านจึงควร

เตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)

3.  การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม  โปรดระบุว่าต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่องจํานวน  มิฉะนั�น  ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพื่อ

ให้บริการ

5.  เบรกเกอร์ไม่มีปลักพ่วง  หากต้องการปลักพ่วง  จะมีค่าบริการต่อปลักออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%) และต่อปลักออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P 

เท่านั�น (เบรกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลั�กได้เพียง 1 เต้าเสียบเท่านั�น)

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการชาํระเงนิเตม็จาํนวนให้กบับริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบญัชี 

ชื่อบัญชี :  บริษัท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลย ีจาํกัด 

หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1 ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย ์

ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จาํกัด (มหาชน) สาขารัชดาภเิษก (ห้วยขวาง)     Swift Code  :  AYUDTHBK  

* กรุณาแฟกซห์รืออีเมลห์ลักฐานการชาํระเงนิกลบัมายงับริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอีเมลต์ามทีอ่ยูด่า้นบน  

* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชาํระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริง

กลับมายงับริษัทฯ 
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กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน เทคโนโลยี จํากัด
252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147

อีเมล์ : book@expotech.co.th เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
ผู้ติดต่อ : คุณพรพิมล จิตละเอียด เบอร์ต่อ 113

คุณดวงลําไพ แสนพายุ เบอร์ต่อ 114
ชื่อบริษัท : หมายเลขบูธ :
ที่อยู่ :

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย

โทรศัพท์ : มือถือ : แฟกซ์ :
ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซ็น ( ) วันที่ :

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
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :

4.  ระยะการติดตั�งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลุมไฟฟ้า  หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ  จะมีค่าบริการ 100 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

7.   ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการสั่งจองในช่วงวันที่มีการติดตั�ง  และขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการสั่งจองในระหว่างวันจัดแสดงงาน

9.  กระแสไฟจะเริ่มปล่อยให้บริการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้จัดแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย

      งานมหกรรมหนังสือ       

     ระดับชาติ ครั้งที่ 25      

(Book Expo Thailland 2020)

Show Day 30 ก.ย.-11 ต.ค. 2563

แบบฟอร์ม 3.2

ไฟฟ้าสําหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง

กําหนดส่ง 31 สิงหาคม 2563

Section D : เบรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง (ห้ามใช้กับสินค้าจัดแสดง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า  ** เบรกเกอร์ไม่มีปลั�กพ่วง  หากต้องการปลั�กพ่วง  กรุณาดูที่หมายเหตุข้อที่ 5 **

ลําดับที่ รายการ
สั่งจองพร้อมชําระเงิน สั่งจองพร้อมชําระเงิน สั่งจองพร้อมชําระเงิน

จํานวน ราคา (บาท)
ภายใน 31 ส.ค. 63 ภายใน 1-21 ก.ย. 63 ภายใน 22 ก.ย.-11 ต.ค. 63

9,820 10,820 14,050

29,450 32,450 42,150

19,630 21,600 28,090

58,910 64,800 84,260

90,090 99,100 128,840

135,140 148,650 193,310

Section E : ค่ากระแสไฟสําหรับโคมไฟแสงสว่าง ที่ผู้ออกงานแสดงสินค้านําอุปกรณ์มาเอง

1

ค่ากระแสไฟ (ผู้ออกแสดงงานติดตังอุปกรณ์พร้อมต่อไฟเอง) สําหรับ

ดวงไฟ 1 ดวง  ขนาดไม่เกิน 100 วัตต)์
420 460 600

*สําหรับหลอดไฟ LED อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 3 ดวง /100 วัตต์

*ไฟ LED เส้น อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 เมตร / 100 วัตต์

ค่ากระแสไฟ (บริษัทฯ ติดตั�งอุปกรณ์พร้อมต่อไฟให้สําหรับดวงไฟ 1 

ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ (เฉพาะบูธมาตรฐาน)
490 550 710

6.  หากมีการขอย้ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป  คิดค่าบริการ 200บาท/จุด  และค่าบริการขอย้ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น  หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ�นไป  คิดค่าบริการย้ายตําแหน่ง 

2,000 บาท/เส้น  (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

8.  การสังจองหน้างาน  รับชําระเฉพาะเงินสดเท่านัน  หากชําระด้วยบัตรเครดิต  จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินชําระ  ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที

เกิดขึ�นจากการโอนชําระทั�งหมด

** ข้อควรระวัง **      - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย

 (Safety Factor)อย่างน้อย 20%  ทั�งนี�เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ�นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

1.  ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย  ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว  ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรตราคาวันจัดแสดงงาน

2.  แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้ใช้คือ 220V และ 380V  ค่าการผันแปรอยู่ที่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่  เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์  ท่านจึงควรเตรียมอุปกรณ์

ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)

3.  การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม  โปรดระบุว่าต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่องจํานวน  มิฉะนั�น  ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพื่อให้บริการ

5.  เบรกเกอร์ไม่มีปลักพ่วง  หากต้องการปลักพ่วง  จะมีค่าบริการต่อปลักออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%) และต่อปลักออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านัน (เบรกเกอร์ 

1 ตัว ต่อปลั�กได้เพียง 1 เต้าเสียบเท่านั�น)

การสั่งจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการชาํระเงนิเตม็จาํนวนให้กบับริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบญัชี 

ชื่อบัญชี :  บริษัท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลย ีจาํกัด 

หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1 ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย ์

ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จาํกัด (มหาชน) สาขารัชดาภเิษก (ห้วยขวาง)     Swift Code  :  AYUDTHBK  

* กรุณาแฟกซห์รืออีเมลห์ลักฐานการชาํระเงนิกลบัมายงับริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอีเมลต์ามทีอ่ยูด่า้นบน  

* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชาํระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมายงั

บริษัทฯ 
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กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน เทคโนโลยี จํากัด
252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800, (66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147

อีเมล์ : book@expotech.co.th เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
ผู้ติดต่อ : คุณพรพิมล จิตละเอียด เบอร์ต่อ 113

คุณดวงลําไพ แสนพายุ เบอร์ต่อ 114

ชื่อบริษัท : หมายเลขบูธ :
ที่อยู่ :

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย

โทรศัพท์ : มือถือ : แฟกซ์ :
ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซ็น ( ) วันที่ :

Section F : ระบบจ่ายนํ้าและนํ้าทิ้ง

1

2

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

ยอดรวม

       - ผู้จัดแสดงงานที่สั่งจองเฉพาะระบบนํ�าดีและนํ�าทิ�ง  ต้องเตรียมถังดักไขมันมาด้วย

       - หากนํ�ามีการปนเปื�อนสารเคมีระหว่างแสดงงาน  ผู้แสดงงานต้องทําการบําบัดนํ�าปนเปื�อนนั�นให้กลับสู่สภาวะปกติก่อนการเทนํ�าทิ�ง

หมายเหตุ :

1.  ระยะการติดตั�งสายนํ�ายาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลุมนํ�า  หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสาย  จะมีค่าบริการ 100 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

3.  ราคาดังกล่าวรวมนํ�าแล้ว

4.  หากมีการขอย้ายตําแหน่งระบบนํ�า  คิดค่าบริการ 2,000  บาท/จุด  (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

5.  ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการสั่งจองในช่วงวันที่มีการติดตั�ง  และขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการสั่งจองในระหว่างวันจัดแสดงงาน

8.  ระบบนํ�าจะเริ่มปล่อยให้บริการเพื่อทดสอบระบบให้แก่ผู้จัดแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย

      งานมหกรรมหนังสือ      

      ระดับชาติ ครั้งที่ 25      

(Book Expo Thailland 2020)

Show Day 30 ก.ย.-11 ต.ค. 2563

14,550

จํานวน ราคา (บาท)

แบบฟอร์ม 4

ระบบจ่ายนํ้าและนํ้าทิ้ง

กําหนดส่ง 31 สิงหาคม 2563

ลําดับที่

ขนาดท่อจ่ายนํ�าเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. และท่อนํ�า

ทิ�งขนาด 30 มม.
9,870

สั่งจองพร้อมชําระเงิน สั่งจองพร้อมชําระเงิน

ภายใน 31 ส.ค. 63 ภายใน 1-21 ก.ย. 63

14,070

ภายใน 22 ก.ย.-11 ต.ค. 63

**ข้อควรระวัง**   - ผู้จัดแสดงงานต้องบําบัดนํ�าให้อยู่ที่ระดับอุณหภูมิห้องก่อนทําการทิ�งกรณีเกิดความเสียหายต่างๆจากนํ�าร้อน ทางบริษัทฯจะทําการปรับ20 เท่าของรายการสั่งจอง           

                              ในเรตราคาวันจัดแสดงงาน

2.  ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์นํ�าจนก่อให้เกิดความเสียหาย  ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว  ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรตราคาวันจัด

แสดงงาน

7.  ราคาพิเศษจะมีผลเมื่อทําการสั่งจองพร้อมชําระเงินเต็มจํานวนภายในวันกําหนดส่ง ราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันกําหนดส่งและราคาวันงานจะเริ่มตามวันที่ที่ระบุไว้ด้านบนตาราง

ราคา

18,900
ขนาดท่อจ่ายนํ�าเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. และท่อนํ�า

ทิ�งขนาด 30 มม.  พร้อมซิงค์หลุมเดียว

สั่งจองพร้อมชําระเงิน
รายการ

13,230

10,860

6.  การสั่งจองหน้างาน  รับชําระเฉพาะเงินสดเท่านั�น  หากชําระด้วยบัตรเครดิต  จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินชําระ  ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ�นจากการโอนชําระทั�งหมด

การสั่งจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการชาํระเงนิเตม็จาํนวนให้กบับริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบญัชี 

ชื่อบัญชี :  บรษัิท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี จาํกดั 

หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1 ประเภทบัญชี :  ออมทรพัย ์

ธนาคาร :  กรุงศรอียธุยา  จาํกดั (มหาชน) สาขารชัดาภิเษก (หว้ยขวาง)  Swift Code  :  AYUDTHBK  

* กรุณาแฟกซห์รืออีเมลห์ลักฐานการชาํระเงนิกลบัมายงับริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอีเมลต์ามทีอ่ยูด่า้นบน  

* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชาํระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริง

กลับมายงับริษัทฯ 

* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกดิขึน้จากการโอนชาํระทั้งหมด 



กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน เทคโนโลยี จํากัด
252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147

อีเมล์ : book@expotech.co.th เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
ผู้ติดต่อ : คุณพรพิมล จิตละเอียด เบอร์ต่อ 113

คุณดวงลําไพ แสนพายุ เบอร์ต่อ 114

ชื่อบริษัท : หมายเลขบูธ :

ที่อยู่ :

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย

โทรศัพท์ : มือถือ : แฟกซ์ :

ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซ็น ( ) วันที่ :

Section I : แบบติดตั�ง

เครื�องปั�มลม ปลั�ก 5 แอมป์ หลอดฟลูออเรสเซ็นท์

ท่อนํ�าดี จุดต่อไฟ (ติดตั�งให้โดยบริษัทฯ) สปอทไลท ์100 วัตต ์(ขาสั�น)

ท่อนํ�าทิ�ง จุดต่อไฟ (ผู้ออกแสดงงานติดตั�งเอง) สปอทไลท ์100 วัตต ์(ขายาว 30 ซม.)

เบรกเกอร์

ระบุตําแหน่งอุปกรณ์ที�สั�งจองกับทางบริษัทฯ ลงในตารางด้านล่าง

ผนังข้าง/ผนังเปิด ผนังข้าง/ผนังเปิด

หมายเหตุการติดอุปกรณ์

หมายเหตุ :

1.  หากมีการขอย้ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป  คิดค่าบริการ 200บาท/จุด  และค่าบริการขอย้ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น  หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ�นไป 

 คิดค่าบริการย้ายตําแหน่ง 2,000 บาท/เส้น  (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

แบบฟอร์ม 5

แบบติดตั้ง

กําหนดส่ง 31 สิงหาคม 2563

ผนังหลัง

ด้านหน้า

      งานมหกรรมหนังสือ       

     ระดับชาติ ครั้งที่ 25      

(Book Expo Thailland 2020)

Show Day 30 ก.ย.-11 ต.ค. 2563

A

W

D

B

CE 

CN 

29



 

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คร้ังท่ี 25  
 

 

 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่  เลขที่ 90 อำคำร ซดีบัเบิ้ลยู ชั้น 5 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
ชื่อผูต้ิดต่อ  : คุณโกวิทย์ งำมเกษม           สำยตรง : 02-203-4149  โทรสำร: 0-2203-4117 อีเมลล์ : kowit.nga@nccimage.com   
แผนกบญัชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    สำยตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสำร: 0-2203-4119   อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

รหัส รำยกำร สี 
ขนำด 

กxยxส (ซม.) 

รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 

ภำยใน 31 ส.ค. 63 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
ภำยใน 1-21 ก.ย. 

รำคำวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
22 ก.ย. - 11 ต.ค.

 

 
จ ำนวน 

 
รวมเป็นเงนิ 

F01 ตู้แสดงสินคา้เตี้ย ขาว 50x100x100 2,500 2,750 3,250   

F02 
ตู้แสดงสินคา้ ทรงสงู (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x50x250 3,500 3,850 4,550   
เพิ่ม ช้ันกระจก   300 330 390   

F03 
ตู้แสดงสินคา้ ขนาดใหญ ่(ไม่รวมไฟ) ขาว 50x100x250 5,500 6,050 7,150   
เพิ่ม ช้ันกระจก   500 550 650   

F04 ตู้เก็บของ ขาว 50x100x75 1,200 1,320 1,560   
F05 แท่นแสดงสินค้า 2 ช้ัน ขาว 50x100x100/120 1,500 1,650 1,950   

F06 
เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x75 1,500 1,650 1,690   
เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x100 1,500 1,650 1,690   

F07 ช้ันวางทีวีและวีดีโอ ขาว 50x50x120 1,000 1,100 1,300   

F08 
แท่นแสดงสินค้า สูง 50 ซม. ขาว 50x50x50 700 770 910   
แท่นแสดงสินค้า สงู 75 ซม. ขาว 50x50x75 700 770 910   
แท่นแสดงสินค้า สงู 100 ซม. ขาว 50x50x100 700 770 910   

F09 โต๊ะประชาสัมพันธ์ ขาว 60x120x75 700 770 910   
F10 โต๊ะกลม ขาว 75x75x75 700 770 910   
F11 โต๊ะกาแฟ ขาว 65x65x40 600 660 780   

F12 
ช้ันวางสินค้าติดผนัง (ช้ันตรง) ขาว 25x100 350 385 455   
ช้ันวางสินค้าติดผนัง (ช้ันเอียง) ขาว 25x100 350 385 455   

F13 เก้าอี้ไฟเบอร ์ เทา 50x50x50/80 400 440 520   
F14 โซฟา หนังด า 60x80x40/70 800 880 1,040   
F15 สตูล ด า 50x50x85/120 750 825 975   
F16 ตู้เย็น (ไม่รวมปลั๊ก) ขาว 4.4 cu. ft. 3,500 3,850 4,550   
F17 แท่นโบร์ชัวร์ โครเมียม 30x40x170 1,400 1,540 1,820   
F18 แท่นแขวนเสื้อ ไม้ 40x40x180 1,000 1,100 1,300   
F19 ตะขอแขวน ตัว S - ยาว6.5 ซม. 60 66 78   

กำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำตำมใบสัง่จองนี้จะสมบรูณ์กต็อ่เมื่อได้มีกำรช ำระเงินเต็มจ ำนวนให้แกบ่ริษัทฯ  รวมเป็นเงนิ  
เรียบร้อยแลว้เท่ำนั้น โดยเงินสด, เช็คสั่งจ่ำยในนำม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั” หรือโอนเงินเข้ำบัญชีที่ :  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
ชื่อบัญชี :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด                 ธนาคาร :  กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟควอเตอร ์  รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  
เลขที่บัญชี :  009 1 70976 8  (บัญชีออมทรัพย์)       ที่อยู่ :  เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบ้ิลยู ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ที่อยู่บริษัท : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
** กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258 ** 
หมำยเหตุ - กรณีการสั่งจองระหว่างวันติดตั้งงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการติดตัง้หน้างาน บริษัทฯ 
จะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ส าหรับการยกเลิกสินค้าภายในวันติดตั้ง และวันแสดงงาน 
ส ำหรบัผู้มีอ ำนำจสั่งจอง  โปรดระบุชื่อและที่อยูบ่ริษัททีถู่กต้อง  “เพื่อกำรออกใบเสร็จรบัเงินและใบก ำกับภำษ”ี  (ตัวบรรจง) 
ชือ่บริษทั  :                    คูหำเลขที่  :  

ทีอ่ยู่       :     

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษอีำกรหรอืเลขทีบ่ัตรประชำชน :   ส ำนกังำนใหญ่        สำขำ : (ระบุตวัเลข 5 หลกั) 

โทรศพัท์  :                      โทรสำร   :  

ชือ่ผู้ตดิตอ่  :                      E-mail    :  

ลำยเซนต์  :                            วันที่  :  

แบบฟอร์ม 6 : ค่ำเช่ำอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร ์
 

วันก ำหนดส่ง 
31 สิงหำคม 2563 
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งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คร้ังท่ี 25  
 

 

 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่  เลขที่ 90 อำคำร ซดีบัเบิ้ลยู ชั้น 5 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
ชื่อผูต้ิดต่อ  : คุณโกวิทย์ งำมเกษม           สำยตรง : 02-203-4149  โทรสำร: 0-2203-4117 อีเมลล์ : kowit.nga@nccimage.com   
แผนกบญัชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    สำยตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสำร: 0-2203-4119   อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 
 

รำยกำร สี 
ขนำด 

กxยxส (ซม.) 

รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 

ภำยใน 31 ส.ค. 63 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
ภำยใน 1-21 ก.ย. 

รำคำวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
22 ก.ย. - 11 ต.ค.

 

 
จ ำนวน 

 
รวมเป็นเงนิ 

 ผนัง (system-built) ขาว 1.00x2.50 ม. 920.-/หน่วย 1,012.-/หน่วย 1,196.-/หน่วย   

 ป้ายชื่อคูหา พร้อมตัวอักษร 
       แบบมาตรฐานสูง 10 ซม. - สูง 30 ซม. 460.-/เมตร 506.-/เมตร 598.-/เมตร   

 ประตูบานยืด (system-built) เทาอ่อน 1.00x2.00 ม. 1,725.-/หน่วย 1,898.-/หน่วย 2,243.-/หน่วย   

 แผ่นไม้ยกพ้ืน (ไม่มีพรม) - สูง 15 มม. 400.-/ตร.ม. 440.-/ตร.ม. 520.-/ตร.ม.   

 พรมในคูหา แดง/น ้า
เงิน/ 

เทา/เขียว 

- 290.-/ตร.ม. 319.-/ตร.ม. 377.-/ตร.ม.   

    รวมเป็นเงนิ  

    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

    รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  

หมำยเหต ุ
1. การให้บริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด พร้อมกับ    ใบสั่งจอง  

โดยท่านสามารถช าระเงินด้วยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด”  หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :  
ชื่อบัญชี :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด          เลขที่บัญชี :   009 1 70976 8 (บัญชีออมทรัพย์) 
ธนำคำร :  กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำไทยเบฟควอเตอร์         ที่อยู่ :   เลขที่ 90 อำคำร ซีดับเบิ้ลยู ชั้น 5 ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
ที่อยู่บริษัท : 90 อำคำรซีดับเบิลยูทำวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

** กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258 ** 
2. หากท่านช าระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อบริษัทของท่านมาด้วย เพ่ือเป็นหลักฐานในการช าระเงิน 
3. กรณีกำรสั่งจองระหว่ำงวันติดตั้งงำนถึงวันแสดงงำน บริษัทฯ จะคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 30% จำกรำคำปกติ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหน้างาน  

บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน ส ำหรับกำรยกเลิกสินค้ำภำยในวันติดตั้ง และวันแสดงงำน 

 
ส ำหรบัผู้มีอ ำนำจสั่งจอง  โปรดระบุชื่อและที่อยูบ่ริษัททีถู่กต้อง  “เพื่อกำรออกใบเสร็จรบัเงินและใบก ำกับภำษี”  (ตัวบรรจง) 

ชือ่บริษทั  :                    คูหำเลขที่  :  

ทีอ่ยู่       :     

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษอีำกรหรอืเลขทีบ่ัตรประชำชน :   ส ำนกังำนใหญ่        สำขำ : (ระบุตวัเลข 5 หลกั) 

โทรศพัท์  :                      โทรสำร   :  

ชือ่ผู้ตดิตอ่  :                      E-mail    :  

ลำยเซนต์  :                            วันที่  :  

 

แบบฟอร์ม 7 : ค่ำเช่ำอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 
 

วันก ำหนดส่ง 
31 สิงหำคม 2563 
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ชื่อบรษิทั (ที่ใช้ในการออกใบก ากบัภาษี):        เลขที่คูหา:     
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี (กรุณาแนบภ.พ.20 กลบัมาพรอ้มเอกสารฉบบันี้):         
ที่อยู่:                
ชื่อผูต้ิดต่อ :               
เบอร์โทรศพัท์:      เบอร์โทรสาร:        อีเมล:      
 

ล ำดบั รำยกำร 

อตัรำพิเศษจอง 
และก ำหนด

ช ำระเงินภำยใน 
14/09/20 

อตัรำมำตรฐำน 
และก ำหนด 
ช ำระเงิน 

15-28/09/20 

อตัรำวนัแสดงงำน
และก ำหนด 
ช ำระเงิน 

29/09-11/10/20 

จ ำนวน 
(สำย) 

เป็นเงิน 
(บำท) 

1 สายภายใน กทม. และปรมิณฑล พรอ้ม
เครือ่งโทรศพัท ์ 6,700 7,330 9,400    

2 สายทัว่ไป (โทรมอืถอืและทางไกล ทัง้ในและ
ต่างประเทศ)  พรอ้มเครือ่งโทรศพัท ์ 8,200 8,980 11,555    

3 สายทัว่ไป (โทรมอืถอืและทางไกล ทัง้ในและ
ต่างประเทศ) พรอ้มเครือ่งโทรสาร 11,650 12,775 16,500    

 

**ทุกรายการตอ้งมเีงนิประกนัความเสยีหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะไดร้บัคนืภายใน 30 วนั 
   หากตรวจสอบไมพ่บความเสยีหายหลงัการใช ้
 

 รวม  
 ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%  
ยอดรวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม  
 **เงินประกนั  
 รวมทัง้หมด  

เง่ือนไขและกำรบริกำร: 
1. ในกรณีทีข่อตดิตัง้สายทัว่ไปจะต้องช าระค่าประกนัเลขหมายจ านวน 4,000 บาท และในกรณีทีม่กีารยา้ยจุดตดิตัง้ไปยงัจุดอื่นๆ หลังจากการตดิตัง้ในครัง้
แรกเสรจ็สิน้ ศนูยฯ์ จะคดิค่าบรกิารเพิม่ในอตัราครัง้ละ 1,800 บาทต่อ 1 สาย 

2. อตัราค่าบรกิารดงักล่าวรวมค่าใชโ้ทรศพัทภ์ายในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแลว้ ยกเวน้ ค่าใชโ้ทรศพัทท์างไกล, ต่างจงัหวดั, มอืถอื และ 
   ต่างประเทศ โดยคดิค่าบรกิารตามจรงิบวกภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และบวกค่าบรกิาร 10% 
3. การใหบ้รกิารโทรศพัท ์จะประกอบดว้ย สายโทรศพัท ์1 สาย และเครือ่งโทรศพัท ์1 เครือ่งเท่านัน้  
4. อมิแพค็ ไมอ่นุญาตใหท้ าการกระจายสญัญาณโทรศพัทไ์ปยงับธูอื่นๆ รวมถงึการใหบ้รกิารโทรศพัทร์ปูแบบต่างๆ ภายในพืน้ทีจ่ดังาน 
5. การขอตดิตัง้จะตอ้งช าระค่าบรกิารเตม็จ านวนภายในวนัทีก่ าหนด มฉิะนัน้จะถอืว่าใบขอตดิตัง้นี้ไมส่มบรูณ์และการตดิตัง้นี้จะถูกยกเลิก 
6. กรณทีีต่อ้งการยกเลกิการขอตดิตัง้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเตรยีมงาน ถา้หากชา้ล่าเกนิกว่าทีก่ าหนด ศนูยฯ์ 
   จะคนืเงนิค่าใชบ้รกิารใหร้อ้ยละ 30  และขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิหากยกเลกิในระหว่างวนัจดัแสดง 
7. โทรศพัทจ์ะตดิตัง้ทีบ่ธูของผูแ้สดงสนิคา้ในวนัสุดทา้ยของวนัตดิตัง้งาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวนัเดยีวกนั 
 ยกเวน้กรณทีีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง 
8. หากเกดิเหตุสุดวสิยัใดๆทีส่่งผลกระทบต่อการใชง้าน ISP (Internet Service Provider) อนัสบืเนื่องจากผูใ้หบ้รกิารขอใหแ้จง้โดยตรงต่อผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็น
ผูร้บัผดิชอบในการดแูลเครอืขา่ยเพือ่ทีจ่ะไดแ้กไ้ขและรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ทัง้นี้ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งค่าชดเชยไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
กรณทีีท่ีช่ าระดว้ยเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ กรุณาสัง่จ่ายเชค็ในนาม  ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท 
หรอืกรณทีีช่ าระดว้ยการโอน กรุณาโอนเงนิ เขา้บญัช ีตามรายละเอยีดดา้นล่างดงันี้ : 
ช่ือบญัชี  ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 
ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกดั (มหำชน) สาขาส านกัแจง้วฒันะ บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่593-2-21909-5  เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  0-9940-00978-82-1 

     หมำยเหตุ:  -  ทรสัต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท ได้รบักำรยกเว้นกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
    (ค่าบรกิารดงักล่าวไมส่ามารถน ามาหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% ได)้ 
  -  ในกำรช ำระค่ำบริกำรให้บริษทัลูกค้ำจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมธนำคำรในกำรโอนเงินรวมทัง้ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

โปรดกรอกรำยละเอียดให้สมบรูณ์และจดัส่งมำท่ี : 
ฝ่ำย IT & Communication 
โทรศพัท์ : +66 2833 5153, 5393   
มือถือ     : +669 5367 9919,+669 5367 9918 
E-Mail    : itcoordinator@impact.co.th 

ผูมี้อ ำนำจลงนำม และวนัท่ี :  
(และตรำประทบัหำกมี) 
  
 
                        ผูร้บับริกำร : 

(บรษิัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า)  

แบบฟอรม์บริกำรติดตัง้สำยโทรศพัท์ชัว่ครำว 
มหกรรรมหนังสือระดบัชำติ ปี 2563 

30 กนัยำยน – 11 ตุลำคม 2563 
 

วนัท่ีส่งแบบฟอร์ม 
....................... 

ก าหนดช าระเงนิภายในวนัที่
........................................................................................................................
........................................................................... 
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ชื่อบรษิทั (ที่ใช้ในการออกใบก ากบัภาษี):        เลขที่คูหา:     
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี (กรุณาแนบภ.พ.20 กลบัมาพรอ้มเอกสารฉบบันี้):         
ที่อยู่:                
ชื่อผูต้ิดต่อ :               
เบอร์โทรศพัท์:      เบอร์โทรสาร:        อีเมล:      
เทคโนโลยี ADSL มีความเรว็ในการรบัข้อมูล (Downstream) และความเรว็ในการส่งข้อมูล (Upstream) ไม่เท่ากนั โดยมีความเรว็ในการรบัข้อมูล สูงกว่าความเรว็ใน
การส่งข้อมูล การใช้งานในการเปิด รบัส่ง Email,ท่อง Internet, Facebook ,เวบ็ไซต์ทัว่ไป เป็นต้น 

ล ำดบั รำยกำร 

อตัรำพิเศษจอง 
และก ำหนด

ช ำระเงินภำยใน 
14/09/20 

อตัรำมำตรฐำน 
และก ำหนด 
ช ำระเงิน 

15-28/09/20 

อตัรำวนัแสดงงำน
และก ำหนด 
ช ำระเงิน 

29/09-11/10/20 

จ ำนวน 
(วงจร) 

เป็นเงิน 
(บำท) 

1 สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 4Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 41,200 45,700 50,200    

2 สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 6Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 48,100 53,400 58,700    

3 สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 8Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 54,900 60,900 66,900   

4 สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 10Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 60,300 66,900 73,500   

 

**ทุกรายการตอ้งมเีงนิประกนัความเสยีหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะไดร้บัคนืภายใน 
30 วนั หากตรวจสอบไมพ่บความเสยีหายหลงัการใช ้
 

รวม  
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%  

ยอดรวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม  
**เงินประกนั  
รวมทัง้หมด  

เง่ือนไขและกำรบริกำร 
1. การใหบ้รกิารประกอบดว้ยสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตและโมเดม็เราทเ์ตอร ์และสายแลน ความยาว 3 เมตร (Cat5e) จ านวน 1 เสน้เทา่นัน้ 
2. ขอสงวนสทิธิใ์นการตดิตัง้และใชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์นต็ไรส้าย รวมถงึการใชร้ะบบสื่อสารใด ๆ อนัเป็นคลื่นความถีโ่ดยทีค่ลื่นความถีท่ีใ่ช้

ส่งผลกระทบหรอืรบกวนต่อการท างานของระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายของศนูยฯ์ หากฝา่ฝืนเงื่อนไขดงักล่าวขา้งตน้ “ผูใ้หบ้รกิาร” ขอ
สงวนสทิธิค์ดิคา่ปรบัในอตัรา 50,000 บาท/สาย/วนั หรอื ระงบัการใชส้ญัญาณนัน้ทนัท ี

3. การใหบ้รกิารขอบขา่ยของอปุกรณ์จะถงึ สาย LAN/Modem/Router ทีบ่รษิทั สง่มอบเทา่นัน้ หากมอีปุกรณ์นอกเหนือจากนี้ ผูร้บับรกิารควรแจง้ให ้บรษิทัรบัทราบ 
เพื่อเฝ้าระวงัการใหบ้รกิารเครอืขา่ย 

4. ผูแ้สดงงานเป็นผูร้บัผดิชอบต่อคา่ตดิตัง้ระบบไฟฟ้ารวมถงึค่ากระแสไฟฟ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีว (ไมร่วมอยู่ในค่าบรกิารนี้) รวมถงึค่าใชจ้า่ยในกรณีทีเ่กดิความ 
   เสยีหายหรอืสูญหายของอปุกรณ์ 
5. ในกรณีทีม่กีารยา้ยจดุตดิตัง้ไปยงัจดุอืน่ๆ หลงัจากการตดิตัง้ในครัง้แรกเสรจ็สิน้ ศนูยฯ์ จะคดิค่าบรกิารเพิม่ในอตัราครัง้ละ 1,800 บาทต่อ 1 วงจร 
6. อนิเตอรเ์น็ตจะตดิตัง้ทีบู่ธของผูแ้สดงสนิคา้ในวนัสดุทา้ยของวนัตดิตัง้งาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวนัเดยีวกนั ยกเวน้กรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง 
7. กรณีทีต่อ้งการยกเลกิการขอตดิตัง้ จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเตรยีมงาน ถา้หากล่าชา้เกนิกว่าทีก่ าหนด ศนูยฯ์  
    จะคนืเงนิใหร้อ้ยละ 30 และขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิหากยกเลกิในระหว่างวนัจดัแสดง 
8. หากเกดิเหตสุุดวสิยัใดๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการใชง้าน ISP (Internet Service Provider) อนัสบืเนื่องจากผูใ้หบ้รกิาร ขอใหแ้จง้โดยตรงต่อผูใ้หบ้รกิาร ซึ่งเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการดูแลเครอืขา่ย เพื่อทีจ่ะไดแ้กไ้ขและรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ทัง้นี้ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งค่าชดเชยไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
กรณีทีท่ีช่ าระดว้ยเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ กรณุาสัง่จา่ยเชค็ในนาม  ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท 
หรอืกรณีทีช่ าระดว้ยการโอน กรณุาโอนเงนิ เขา้บญัช ีตามรายละเอยีดดา้นลา่งดงันี้ : 
ช่ือบญัชี  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 
ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกดั (มหำชน) สาขาส านกัแจง้วฒันะ บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่593-2-21909-5  เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี  0-9940-00978-82-1 

     หมำยเหตุ:  -  ทรสัต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท ได้รบักำรยกเว้นกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
    (ค่าบรกิารดงักล่าวไมส่ามารถน ามาหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% ได)้ 
  -  ในกำรช ำระค่ำบริกำรให้บริษทัลูกค้ำจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมธนำคำรในกำรโอนเงินรวมทัง้ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

โปรดกรอกรำยละเอียดให้สมบรูณ์และจดัส่งมำท่ี : 
ฝ่ำย IT & Communication 
โทรศพัท์ : +66 2833 5153, 5393   
มอืถือ     : +669 5367 9919,+669 5367 9918 
E-Mail    : itcoordinator@impact.co.th 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม และวนัท่ี :  
(และตรำประทบัหำกมี) 
  
 
                        ผู้รบับริกำร : 

(บรษิัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า) 

แบบฟอรม์บริกำรติดตัง้สำยอินเตอรเ์น็ต  ADSL ชัว่ครำว 
มหกรรรมหนังสือระดบัชำติ ปี 2563 

30 กนัยำยน – 11 ตุลำคม 2563 
 

วนัท่ีส่งแบบฟอร์ม 
....................... 

ก าหนดช าระเงนิภายในวนัที่
........................................................................................................................
........................................................................... 
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ชื่อบรษิทั (ที่ใช้ในการออกใบก ากบัภาษี):        เลขที่คูหา:     
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี (กรุณาแนบภ.พ.20 กลบัมาพรอ้มเอกสารฉบบันี้):         
ที่อยู่:                
ชื่อผูต้ิดต่อ :               
เบอร์โทรศพัท์:      เบอร์โทรสาร:        อีเมล:      
VDSL เป็นระบบเครือข่ายท่ีพฒันาและออกแบบมาให้เหมาะสมกบัการใช้งานในอาคารเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพของการถ่ายโอนข้อมูลระดบัสูง โดยการส่งผ่าน
ข้อมูลผ่านสายโทรศพัท์ทัง้ในส่วนของสญัญาณเสียง (Voice) และสญัญาณข้อมูล (Data) โดยท่ี VDSL ไม่ได้ท างานโดยข้ึนกบัข้อจ ากดัของสายโทรศพัท์ จึงท าให้มี
อตัราการถ่ายโอนข้อมูลทัง้ในส่วนของ Upstream และ Downstream เช่น การถ่ายทอดสด, การใช้งานร่วมกบั CCTV, สตรีมม่ิงวีดีโอ เป็นต้น 

ล าดบั รายการ 

อตัราพิเศษจอง 
และก าหนด

ช าระเงินภายใน 
14/09/20 

อตัรามาตรฐาน 
และก าหนด 
ช าระเงิน 

15-28/09/20 

อตัราวนัแสดงงาน
และก าหนด 
ช าระเงิน 

29/09-11/10/20 

จ านวน 
(วงจร) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

1 VDSL Internet speed 6Mbps/6Mbps   
พรอ้ม LAN ยาวไม่เกิน 3 เมตร จ านวน 1 เส้น 93,700 96,500 99,200    

2 VDSL Internet speed 8Mbps/8Mbps พรอ้ม 
พรอ้ม LAN ยาวไม่เกิน 3 เมตร จ านวน 1 เส้น 96,500 100,800 102,000   

3 VDSL Internet speed 10Mbps/10Mbps พรอ้ม  
พรอ้ม LAN ยาวไม่เกิน 3 เมตร จ านวน 1 เส้น 99,300 119,500 130,160   

 
**ทุกรายการตอ้งมเีงนิประกนัความเสยีหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะไดร้บัคนืภายใน  
   30 วนั หากตรวจสอบไมพ่บความเสยีหายหลงัการใช ้
 

รวม  
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  

ยอดรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  
**เงินประกนั  
รวมทัง้หมด  

เง่ือนไขและการบริการ 
1. การใหบ้รกิารประกอบดว้ยสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตและโมเดม็เราทเ์ตอร ์และสายแลน ความยาว 3 เมตร (Cat5e) จ านวน 1 เสน้เทา่นัน้ 
2. ขอสงวนสทิธิใ์นการตดิตัง้และใชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์นต็ไรส้าย รวมถงึการใชร้ะบบสื่อสารใด ๆ อนัเป็นคลื่นความถีโ่ดยทีค่ลื่นความถีท่ีใ่ช้

ส่งผลกระทบหรอืรบกวนต่อการท างานของระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายของศนูยฯ์ หากฝา่ฝืนเงื่อนไขดงักล่าวขา้งตน้ “ผูใ้หบ้รกิาร” ขอสงวน
สทิธิค์ดิค่าปรบัในอตัรา 50,000 บาท/สาย/วนั หรอื ระงบัการใชส้ญัญาณนัน้ทนัท ี

3. การใหบ้รกิารขอบขา่ยของอปุกรณ์จะถงึ สาย LAN/Modem/Router ทีบ่รษิทั สง่มอบเทา่นัน้ หากมอีปุกรณ์นอกเหนือจากนี้ ผูร้บับรกิารควรแจง้ให ้บรษิทัรบัทราบ เพื่อ
เฝ้าระวงัการใหบ้รกิารเครอืขา่ย 

4. ผูแ้สดงงานเป็นผูร้บัผดิชอบต่อคา่ตดิตัง้ระบบไฟฟ้ารวมถงึค่ากระแสไฟฟ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีว (ไมร่วมอยู่ในค่าบรกิารนี้) รวมถงึค่าใชจ้า่ยในกรณีทีเ่กดิความ 
   เสยีหายหรอืสูญหายของอปุกรณ์ 
5. ในกรณีทีม่กีารยา้ยจดุตดิตัง้ไปยงัจดุอืน่ๆ หลงัจากการตดิตัง้ในครัง้แรกเสรจ็สิน้ ศนูยฯ์ จะคดิค่าบรกิารเพิม่ในอตัราครัง้ละ 1,800 บาทต่อ 1 วงจร 
6. อนิเตอรเ์น็ตจะตดิตัง้ทีบู่ธของผูแ้สดงสนิคา้ในวนัสดุทา้ยของวนัตดิตัง้งาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวนัเดยีวกนั ยกเวน้กรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง 
7. กรณีทีต่อ้งการยกเลกิการขอตดิตัง้ จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเตรยีมงาน ถา้หากล่าชา้เกนิกว่าทีก่ าหนด ศนูยฯ์  
    จะคนืเงนิใหร้อ้ยละ 30 และขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิหากยกเลกิในระหว่างวนัจดัแสดง 
8. หากเกดิเหตสุุดวสิยัใดๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการใชง้าน ISP (Internet Service Provider) อนัสบืเนื่องจากผูใ้หบ้รกิาร ขอใหแ้จง้โดยตรงต่อผูใ้หบ้รกิาร ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบ

ในการดูแลเครอืขา่ย เพื่อทีจ่ะไดแ้กไ้ขและรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ทัง้นี้ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งคา่ชดเชยไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
เง่ือนไขการช าระเงิน 
กรณีทีท่ีช่ าระดว้ยเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ กรณุาสัง่จา่ยเชค็ในนาม  ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท 
หรอืกรณีทีช่ าระดว้ยการโอน กรณุาโอนเงนิ เขา้บญัช ีตามรายละเอยีดดา้นลา่งดงันี้ : 
ช่ือบญัชี  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 
ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัแจง้วฒันะ บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่593-2-21909-5  เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี  0-9940-00978-82-1 

      หมายเหตุ:  -  ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์อิมแพค็โกรท ได้รบัการยกเว้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
    (ค่าบรกิารดงักล่าวไมส่ามารถน ามาหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% ได)้ 
  -  ในการช าระค่าบริการให้บริษทัลูกค้าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินรวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบรูณ์และจดัส่งมาท่ี : 
ฝ่าย IT & Communication 
โทรศพัท์ : +66 2833 5153, 5393   
มอืถือ     : +669 5367 9919,+669 5367 9918 
E-Mail    : itcoordinator@impact.co.th 

ผู้มีอ านาจลงนาม และวนัท่ี :  
(และตราประทบัหากมี) 
  
 
                        ผู้รบับริการ : 

(บรษิัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า) 

แบบฟอรม์บริการติดตัง้สายอินเตอรเ์น็ตความเรว็สูง VDSL 
มหกรรรมหนังสือระดบัชาติ ปี 2563 

30 กนัยายน – 11 ตุลาคม 2563 

วนัท่ีส่งแบบฟอร์ม 
....................... 

ก าหนดช าระเงนิภายในวนัที่
........................................................................................................................
........................................................................... 
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ช่ือบริษัท:         เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี :     

สำขำ:           เลขที่คหูำ     

ที่อยู:่                 

ช่ือผู้ติดตอ่:                 

โทรศพัท์:   โทรสำร:     อีเมลล์:   
 

 
 

 
 

    วันที่ 
 

จ ำนวน 
พนักงำน 

 

ช่วงเวลำ ค่ำบริกำร (บำท/ คน/ 8 ช่ัวโมง )  
 

กลำงวัน 
08.00-16.00 

 
กลำงคืน 

16.00-24.00 

อัตรำพิเศษจอง 
และก ำหนด
ช ำระเงนิ 
14 ก.ย.63 

อัตรำมำตรฐำน 
และก ำหนดช ำระเงนิ 

15-28 ก.ย.63 

อัตรำวนัแสดงงำน 
และก ำหนดช ำระ

เงนิ 
29 ก.ย.-12 ต.ค.63 

    1,050.00.- 1,365.00.- 1,470.00.-  

        1,050.00.- 1,365.00.- 1,470.00.-  

   ค่ำบริกำรล่วงเวลำ         197.-/ชม. 265.-/ชม. 276.-/ชม.  
  จ ำนวนเงนิ  

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 %  
 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  

กำรช ำระเงิน :  โดยเงินสด, เครดิตกำร์ด, โอนเงินเข้ำบญัชี หรือเช็ค สัง่จ่ำย ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท    
กำรโอนเงินเข้ำบญัชี จะต้องส่งส ำเนำใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือ -ท่ีอยู่ของบริษัท พร้อมทัง้หมำยเลขคูหำของผู้ ส่งอย่ำงชดัเจน 
หมำยเหต:ุ  ในกำรช ำระค่ำบริกำรให้บริษัทลกูค้ำจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมธนำคำรในกำรโอนเงินรวมทัง้ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  
 

ช่ือบญัชี             ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท    
                บัญชี                 ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกัด (มหำชน) สำขำส ำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธำนี  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ี 593-2-21909-5 
 “กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ท่ีจดัตัง้พรบ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 มีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฏหมำยดงักล่ำว จึงไม่มีหน้ำท่ี ท่ีต้องเสียภำษี เงินได้บุคคล   
ธรรมดำ และไม่มีหน้ำท่ีต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล เพรำะไม่เข้ำลกัษณะเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ตำมมำตรำ 39 แห่งประมวลรัษฎำกร” 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.ก ำหนดรับจ้ำงบริกำรรักษำควำมสะอำด 2 ช่วงเวลำ คือ 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น. รวมพักรับประทำนอำหำรแล้ว 30 นำที ส ำหรับกำรท ำงำนล่วงเวลำ  
   หลงักำรจัดจ้ำง 8 ชัว่โมงคิดค่ำแรงเพิ่มอีก 1.5 เท่ำของค่ำล่วงเวลำ โดยจัดจ้ำงอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 2 ชัว่โมง  
2.ควำมรับผิดชอบของพนกังำน 1 ท่ำน ก ำหนดขนำดพืน้ท่ีตำมรำยละเอียดดงันี ้(1-29 ตรม. =1 คน, 30-39 ตรม. = 2 คน, 40-49 ตรม. = 3 คน, 70 ตรม.ขึน้ไป = 4 คน หรือ   
   มำกกว่ำขึน้อยู่กับอปุกรณ์ตกแต่งบูธท่ีจะต้องดแูลและขนำดท่ีใหญ่ขึน้ของคูหำ หรือพิจำรณำไม่รับบริกำรท ำควำมสะอำดเร่งด่วนหน้ำงำนได้ ตำมควำมเหมำะสม 
3.กำรบริกำรรวมถึง กำรดดูฝุ่ น กำรท ำควำมสะอำดพืน้ กำรทิง้ขยะ กำรเช็ดท ำควำมสะอำดเคำน์เตอร์ แต่ไม่รวมอุปกรณ์ท่ีน ำ มำจัดแสดงทกุประเภท และไม่ท ำควำม    
   สะอำดครำบน ำ้มัน สี หรือโครงสร้ำงคหูำ ผนงัและพืน้ผิวทกุชนิด 
4.กำรสัง่จองบริกำรจะสมบูรณ์เม่ือมีกำรช ำระเงินครบถ้วนและตรงตำมก ำหนดกำรท่ีได้ระบุในเอกสำรเท่ำนัน้ ทัง้นีห้ำกไม่ช ำระตำมก ำหนดบริษั ทฯ  
   จะถือว่ำยกเลิกกำรสัง่จอง  
หมำยเหต:ุ โปรดระบุช่ือและท่ีอยู่ของบริษัทท่ีจะใช้ในออกใบก ำกับภำษี  
5.กำรยกเลิกกำรจัดจ้ำง จะต้องแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ภำยในเวลำ 7 วัน ก่อนวนัเตรียมงำน ถ้ำหำกช้ำเกินกว่ำท่ีก ำหนด จะคืนเงินคำ่ใช้บริกำรให้ ร้อยละ 30 
   และขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินหำกยกเลกิในระหว่ำงวนัจดัแสดงงำนได้ 

(บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ) 

ขอใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ส่งกลับมำพร้อมเอกสำรฉบับนี ้    

โปรดกรอกรำยละเอียดให้ชัดเจนและส่งกลับมำที่                  
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
อำคำรบำงกอกแลนด์ ชัน้ 10 เลขที่ 47/569-576 หมู่ท่ี 3  
ถนนป็อปปูล่ำ 3 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
ติดต่อ ส่วนงำนแม่บ้ำน  E-mail : op_housekeeping@impact.co.th  
โทรศัพท์ 02-833-5542   โทรสำร  02-833-5540    
เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี 0 9940 00978 82 1 

เลขท่ีคูหำ :                       ชื่อผู้ติดต่อ:        
โทรศัพท์:                          โทรสำร: 

ลำยมือชื่อ และ วันที่ : (ตรำประทับองค์กร) 

 

ผู้ให้บริกำร : ___________________       ลูกค้ำ : _____________________ 

แบบฟอร์มกำรบริกำรท ำควำมสะอำดพิเศษในคูหำ 
มหกรรรมหนงัสือระดบัชำติ ปี 2563 

วันที่ ส่งแบบฟอร์ม 
……………………….. 

ก ำหนดช ำระเงินภำยในวนัท่ี .................................................................  

แบบฟอร์ม	12

31	ส.ค.	63



แบบฟอร์ม	13
      มหกรรมหนังสือระดับชาติ	ครั้งที่	25

วันที่	30	กันยายน	-	11	ตุลาคม	2563
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ชื่อร้านค้า/ส�านักพิมพ์............................................................................................โซน................................................เลขบูธ.......................

ชื่อผู้ประสาน.......................................................โทรศัพท์ : ............................................... อีเมล : .............................................................

ประเภทของบูธ			   

      พื้นที่เปล่า            บูธมาตรฐาน
       (ผู้ออกบูธจะต้องสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ทั้งหมด)

 ก่อสร้าง	ตกแต่งบูธ                	ต่อเติมโครงสร้างบูธ   

 ชื่อบริษัทผู้รับเหมา : .......................................................    ชื่อบริษัทผู้รับเหมา : ......................................................
.  ชื่อผู้ควบคุมงาน : ……………………....................................   ชื่อผู้ควบคุมงาน : …………………….................................... 
 โทรศัพท์ : .......................................................................     โทรศัพท์ : .......................................................................   

         ป้ายชื่อบูธ	(ป้ายด้านหน้า)

	 อื่นๆ		ระบุ..................................................................	 													 1. ป้ายชื่อบูธพร้อมเลขที่บูธ
         2. ป้ายชื่อเปล่า ไม่มีชื่อสติ๊กเกอร์ชื่อบริษัท
         3. ยกเลิกโครงสร้างป้ายชื่อ แบบมีคานคาด
         4. ยกเลิกโครงสร้างป้ายชื่อ

	 	 	 	 	 	 	 	 อื่นๆ		ระบุ..................................................................

1.	พื้นที่เปล่า	คือ	พื้นที่ที่ไม่มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้เลย	ผู้ร่วมออกงานจะต้องสั่งจองอุปกรณ์	อาทิ	ปลั๊กไฟ	ฟลูออเรสเซนท์	โต๊ะ	เก้าอี้	ป้าย
ชื่อบริษัท	ถังขยะ	ฯลฯ	เองทั้งหมด
2.	 การตกแต่งบูธรูปแบบพิเศษ	 ผู้ร่วมออกงานจะต้องส่งแบบแปลนและภาพเหมือนของบูธ	 เพื่อให้ผู้จัดงานตรวจสอบก่อน	 ภายในวันที่						
31	สิงหาคม	2563	หากยังไม่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากทางผู้จัดงาน	จะไม่สามารถท�าการก่อสร้าง	/	ติดตั้งได ้
3. หากผู้ร่วมออกงาน และ/หรือผู้รับเหมาของท่านกระท�าใดๆ ให้เกิดความเสียหายแก่ตัวอาคาร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
หรอื ซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพเดมิ ตามทีเ่จ้าหน้าทีข่องอาคารอมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ีแจ้งให้ทราบ 
4. พื้นที่เปล่า	สามารถมารบับตัรประจ�าตวัเขา้อาคารแสดงงานส�าหรับผู้ก่อสรา้ง	Contractor	Badge	ได้ทีบ่รเิวณจุดขนถ่ายสนิคา้	(Load-
ing)	ในวันที่	28	กันยายน	2563	ระหว่างเวลา	13.00	-	19.00	น. 

***ขอสงวนสิทธิ์ส�าหรับผู้ที่ส่งแบบให้พิจารณาโดยมีเอกสารอนุญาตจากผู้จัดงาน	ให้เข้าท�าการก่อสร้างและติดตั้งได้เท่านั้น***

				หมายเหตุ	:	

				กรณีที่สมาคมฯ	ไม่ได้รับแบบฟอร์มนี้	สมาคมฯ	ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบบัตรหรืออนุญาตให้เข้าก่อสร้างบูธ	หรือติดตั้งป้าย

 ได้รับทราบระเบียบปฏิบัติในการเข้าก่อสร้าง/ตกแต่งบูธ และรื้อถอนคูหาแสดงฯ แล้ว และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

ทุกประการ
       (....................................................................................)
     ประทับตราบริษัท      ผู้มีอ�านาจลงนาม

           วันที่...................../...................../.....................

กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ภายในวันที่	31	สิงหาคม	2563			อีเมล	v-patchapan@pubat.or.th			โทรสาร	0-2954-9565-6

แบบฟอร์มแจ้งรูปแบบบูธ
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1.บูธมาตรฐาน มีป้ายชื่อพร้อมเลขที่บูธ
2.บูธมาตรฐาน มีป้ายชื่อเปล่า(ไม่มีสติ๊กเกอร์ชื่อ บริษัท)

3.บูธมาตรฐาน ที่ยกเลิกโครงสร้างป้ายชื่อมีคานคาด
4.บูธมาตรฐาน ที่ยกเลิกโครงสร้างป้ายชื่อ

รายการเฟอร์นิเจอร์

1.โต๊ะ T4 จำนวน 1 ตัว

2.เก้าอี้ไฟเบอร์ จำนวน 2 ตัว

3.ถังขยะ จำนวน 1 ใบ

รายการไฟฟ้า

1.ไฟฟลูออกเรสเซนต์   3 ดวง

2.ปลั๊กไฟ 5แอมป์ 1 จุด
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ผังบูธ	/	Floor	Plan

 ผังบูธแบ่งตามประเภทหนังสือ ดังนี้ 

 1. โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษา

 2. โซนหนังสือการศึกษา

 3. โซนการ์ตูน (Book Wonderland)

 4. โซนนิยาย / วรรณกรรม 

 5. โซนหนังสือเก่า

 6. โซนหนังสือต่างประเทศ

 7. โซนหนังสือทั่วไป

        

 หมายเหตุ : สามารถดาวโหลดผังบูธได้ที่ www.pubat.or.th
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