
12.30 – 13.00 น.  ลงทะเบียน  

13.00 – 14.00 น.  	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	

   กล่าวถึึง ภาพรวมของงาน และรายละเอียดด้านต่่างๆ 

   อาทิ การจััดสรรพ้�นที� การประชาสัมพันธ์์ การอำานวยความสะดวก นิทรรศการและกิจักรรม ฯลฯ

	 	 	 บริษััท	เอ็น.ซีี.ซีี.อิมเมจ	จ�ากััด	ชี�แจังเร้�อง

   - ข้อมูลทั�วไป อาทิ ต่ารางเวลา การขนถ่ึายสินค้า แบบฟอร์มต่่างๆ ฯลฯ

   - กฏระเบียบการเข้าร่วมงาน 

   - การก่อสร้างต่กแต่่งคูหา

   - อุปกรณ์์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ฯลฯ  

	 	 	 บริษััท	ไบเทค	แมเนจเม้นท์	จ�ากััด	ชี�แจังเร้�อง

   - กฏระเบียบด้านสถึานที�

   - เร้�องอ้�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

14.00 – 15.00 น.  ด�าเนินกัารจับสลากับูธ ผ่่านระบบจััดสรรบูธ์ 

   การจัับสลากบูธ์  แบ่งออกเป็น 7 โซน ดังนี�

   1. หนังส้อเด็กและส้�อการศึกษา

   2. หนังส้อการศึกษา  

   3. หนังส้อการ์ตู่นและวัยรุ่น (Book Wonderland)

   4. หนังส้อนิยาย / วรรณ์กรรม

   5. หนังส้อเก่า 

   6. หนังส้อต่่างประเทศ

   7. หนังส้อทั�วไป

15.00 – 16.00 น.   พาชมฮอลล์ 98-99 และนั�งรถึ shuttle bus สำารวจัเส้นทางการขนส่งและโหลดดิ�ง

วัันศุุกร์์ท่ี่� 12 ม่ีนาคมี 2564  เวัลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้้องภิิรั์ชฮอลล์ 1  ไบเที่ค บางนา

สััปดาห์์ห์นัังสืัอแห่์งชาติิ ครัั้�งท่ี่� 49 และสััปดาห์์ห์นัังสืัอนัานัาชาติิ ครัั้�งท่ี่� 19
(49th National Book Fair & Bangkok International Book Fair 2021)

ก�ำหนดกำรจับสลำกบูธ



 เรียน   ผู้่ร่วมออกงานสัปดาห์หนังส้อแห่งชาติ่ ครั�งที� 49 และสัปดาห์หนังส้อนานาชาติ่ ครั�งที� 19

 คณ์ะกรรมการขอขอบคุณ์ทุกท่านที�ให้เกียรติ่เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังส้อแห่งชาติ่ ครั�งที� 49 และสัปดาห์หนังส้อนานาชาติ่ 

ครั�งที� 19 (49th National Book Fair & Bangkok International Book Fair 2021) ซึ�งกำาหนดจััดขึ�นระหว่างวันที� 17 - 25 เมษายน 

2564 รวม 9 วัน  เวลา 10.00 – 21.00 น.  ณ์ ฮอลล์ 98 - 99 ไบเทค บางนา 

 เพ้�อให้การเข้าร่วมแสดงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธ์ิภาพ  คณ์ะกรรมการจัึงได้จััดทำาเอกสารคู่ม้อผู่้ร่วมออกงานฉบับนี�ขึ�น

เพ้�ออำานวยความสะดวกในการเข้าร่วมแสดงงานและรักษาสิทธิ์ประโยชน์ของผู่้ร่วมออกงานทุกท่าน ซึ�งประกอบด้วย                                 

รายละเอียดต่่างๆ ที�เป็นประโยชน์สำาหรับผู่้ร่วมออกงาน ดังนั�น โปรดศึกษาคู่ม้อฯ นี�อย่างละเอียด และปฏิบัต่ิต่ามระเบียบอย่าง

เคร่งครดั  โดยเฉพาะรายละเอยีดการส่งแบบฟอร์มต่่างๆ ไปยงัผู่เ้กี�ยวข้องต่ามที�ได้ระบไุว้ในคูม้่อฯ และท่านสามารถึดาวน์โหลดเอกสาร

คู่ม้อฯ ฉบับนี� ได้ที�เว็บไซต่์ www.pubat.or.th

 

 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หร้อต่้องการรายละเอียดเพิ�มเต่ิม  กรุณ์าต่ิดต่่อไปยังบุคคลที�เกี�ยวข้องต่ามที�ได้ระบุไว้ใน       

คู่ม้อฯ นี� สมาคมฯ ขอขอบคุณ์ผู่้ร่วมออกงานที�ให้การสนับสนุนพร้อมทั�งให้ความร่วมม้อเป็นอย่างดียิ�ง 

คณ์ะกรรมการ

สมาคมผู่้จััดพิมพ์และผู่้จัำาหน่ายหนังส้อแห่งประเทศไทย

12 มีนาคม 2564
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1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ืื่องาน  งานสัปดาห์หนังส้อแห่งชาติ่ ครั�งที� 49 และสัปดาห์หนังส้อนานาชาติ่ ครั�งที� 19 

      (49th National Book Fair & Bangkok International Book Fair 2021) 

ลักัษัณะงาน งานแสดงและจัำาหน่ายหนังส้อและส้�อการศึกษา อบรมสัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการ และเวทีการแสดง

  

ระยะเวลาแสดงงาน วันเสาร์ที� 17 เมษายน - วันอาทิต่ย์ที� 25 เมษายน 2564  รวมทั�งสิ�น 9 วัน

พิธีเปิด  วันจัันทร์ที� 19 เมษายน 2564

  สมเด็จัพระกนิษฐาธ์ิราชเจั้า กรมสมเด็จัพระเทพรัต่นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ทรงเสด็จัฯ เปิดงาน เวลา 14.00 น. 

  จัะเปิดให้ประชาชนเข้าชมงาน เวลา 10.00 - 12.00 น. และ เวลา 17.00 - 21.00 น.

  

สถานท่ี  ฮอลล์	98	-	99		ไบเทค	บางนา

  แบ่งเป็น 7 โซนประเภทหนังส้อ ได้แก่

  1. โซนหนังส้อเด็กและส้�อการศึกษา

  2. โซนหนังส้อการศึกษา

  3. โซนหนังส้อต่่างประเทศ

  4. โซนหนังส้อเก่า

  5. โซน Book Wonderland (หนังส้อการ์ตู่นและวัยรุ่น)

  6. โซนนิยาย / วรรณ์กรรม

  7. โซนหนังส้อทั�วไป

  รวมทั�งบริเวณ์จััดแสดงนิทรรศการและกิจักรรมต่่างๆ และเวทีกลาง

 

วัตถุประสงค์	

  1. เป็นการรณ์รงค์ส่งเสรมิให้คนไทยตั่�งแต่่เดก็ เยาวชน ต่ลอดจันผู่ใ้หญ่ทกุอาชพี เหน็ถึงึความสำาคญัของการอ่าน

      และอ่านหนังส้ออย่างต่่อเน้�อง

  2. ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู่้ปกครอง ครู และบรรณ์ารักษ์รู้เทคนิควิธ์ีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชน

      อย่างเหมาะสมและได้ผ่ล

  3. เพ้�อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นหนังส้อจัากนานาชาต่ิ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึึงการพัฒนาและเต่ิบโต่

      ของโลกหนังส้อของต่่างประเทศ

  4. เพ้�อเปิดโอกาสให้ชาวต่่างชาต่ิได้เห็นหนังส้อไทย และสร้างโอกาสให้นักเขียนและสำานักพิมพ์ของไทย

      ได้ขายลิขสิทธ์ิ์สู่ต่่างประเทศ 

  5. ส่งเสริมให้สำานักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความต่้�นต่ัวปรับปรุงพัฒนาการผ่ลิต่หนังส้อให้มีคุณ์ภาพ 

      มีความหลากหลายที�เป็นประโยชน์ต่่อผู่้อ่าน และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 

      ต่ลอดจันเรียนรู้และปฎิบัต่ิต่ามกฎหมายลิขสิทธ์ิ์อย่างถึูกต่้อง

ผู้เข้าร่วมงาน สำานักพิมพ์กว่า 223 แห่ง  จัำานวน 615 บูธ์
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ผู้เข้าชื่มงาน  ประมาณ์ 1 ล้านคน

ผู้จัดงาน	  สมาคมผู่้จััดพิมพ์และผู่้จัำาหน่ายหนังส้อแห่งประเทศไทย

   83/159 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต่ 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขต่หลักสี� กรุงเทพมหานคร 10210

   โทร. 0-2954-9560-4    โทรสาร. 0-2954-9565-6

   Website :  www.pubat.or.th   E-mail : info@pubat.or.th

   Facebook : Thai Book Fair   Line : @thaibookfair

ผู้สนับสนุนงาน  •  กระทรวงศึกษาธิ์การ

   •  กระทรวงวัฒนธ์รรม     

   •  จัังหวัดกรุงเทพมหานคร

   •  สำานักงานส่งเสริมการจััดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    

   •  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

   •  สุนีย์ทาวเวอร์

   •  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

ผู้สนับสนุนกัารเงิน   •  บริษัท เคอรี� เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จัำากัด     

   •  บริษัท ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์กระดาษไทย จัำากัด

   •  บริษัท รุ่งเร้องต่ลอดไป จัำากัด  

   •  บริษัท สต่อรี�เทล (ประเทศไทย) จัำากัด

ผู้สนับสนุนพื�นท่ีโฆษัณา	   •  บริษัท มติ่ชน จัำากัด (มหาชน)  

   •  บริษัท เนชั�น มัลต่ิมีเดีย กรุ๊ป จัำากัด (มหาชน) 

   •  บริษัท เอเอสทีวีผู่้จััดการ จัำากัด        

   •  บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จัำากัด

   •  บริษัท อมรินทร์พริ�นต่ิ�งแอนด์พับลิชชิ�ง จัำากัด (มหาชน)

   •  บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จัำากัด (มหาชน) 

   •  ThaiBookFair.com 

   •  บริษัท ลาซาด้า จัำากัด (ประเทศไทย) 

   •  บริษัท ช้อปป้� (ประเทศไทย) จัำากัด

   •  บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จัำากัด 

 

  



2. รำยชื่่่อผูู้้ติิดติ่อและผูู้้ให้บริกำรที่เกี่ยวข้องื่

ผู้รับเหมาก่ัอสร้างอย่างเป็นทางกัาร			 	 คุณโกัวิทย์	งามเกัษัม

     บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจั จัำากัด    

     โทร. 02-203-4149    โทรสาร. 02-203-4117   

     E-mail : kowit.nga@nccimage.com

ผู้รับเหมาไฟฟ้าอย่างเป็นทางกัาร	 	 คุณเกัวลี	เพ็ญประยูร

     บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจั จัำากัด  

     โทร. 02-203-4163    โทรสาร. 02-203-4117   

     E-mail : kewalee.phe@nccimage.com

ผู้รับด�าเนินงานและประสานงานท่ัวไป		 คุณศุฑริน	ทรรศณปรีดา

ผู้ดูแลกิัจกัรรมบนเวที   บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจั จัำากัด  

     โทร. 0819194463

     E-mail :  sutharin.mon@nccimage.com

ผู้ดูแลห้องอบรมสัมมนา	 	 	 คุณ	คุณธรรมภรณ์	อ่าวรุ่งเรือง

     บริษัท ไบเทค แมเนจัเม้นท์ จัำากัด 

     โทร. 02-366-9797 ต่่อ 7530

     E-mail : Dhammaporn.A@bhirajburi.co.th

ผู้ดูแลด้านโทรศัพท์	และอินเตอร์เน็ท	 	 คุณอภิศักัดิ�	อังสุเชื่ษัฐานนท์

     บริษัท ไบเทค แมเนจัเม้นท์ จัำากัด 

     โทร. 02-726-1999 ต่่อ 7522, 7529

     E-mail : ecommerce@bhirajburi.co.th

3. เงื่่่อนไขและค�ำศััพท์เฉพำะ 

“เงื่อนไข” หมายถึึง    กฎและระเบียบการแสดงงาน ซึ�งผู่้จััดงานเป็นผู่้ออกระเบียบข้อบังคับ

“กัารแสดงงาน”	 หมายถึึง    การแสดงนิทรรศการ นำาสินค้า (หนังส้อ / ส้�อการศึกษา) มาแสดงงานซึ�งผู่้จััดงานเป็นผู่้กำาหนด

“ผู้ร่วมออกังาน”		หมายถึึง    สมาชิกของสมาคมฯ หร้อบริษัท หน่วยงาน ที�สมัครร่วมออกงานแสดงสินค้า ซึ�งผู่้สมัครร่วมออกงาน

     แสดงสินค้ายินยอมดำาเนินการต่ามข้อต่กลงของผู่้จััดงาน

“ผู้จัดงาน”  หมายถึึง  สมาคมผู่้จััดพิมพ์และผู่้จัำาหน่ายหนังส้อแห่งประเทศไทย ซึ�งเป็นผู่้ดูแลและออกระเบียบข้อบังคับ

     ทั�งหมดของงานแสดงสินค้า
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4. ติำรำงื่เวลำกำรท�ำงื่ำนในอำคำร 

ชื่่วงวันกั่อสร้าง

วันที่ เวลา รายละเอียด

15	เมษัายน	2564

08.00 - 24.00 น.
ผู้่รับเหมาก่อสร้างคูหา / บูธ์มาต่รฐาน และ ผู้่รับเหมาไฟฟ้า

(เฉพาะบริษััท	เอ็น.ซีี.ซีี.อิมเมจ	จ�ากััด)

13.00 - 24.00 น.
ผู่้รับเหมานิทรรศการ / พ้�นที�เปล่า

(ต้องมีเอกัสารอนุุญาตจากัผู้จัดงานเท่านั�น)

18.00 - 24.00 น. ผู้ร่วมออกังานที่มีพื�นที่ตั�งแต่	8	บูธขึ�นไป

16	เมษัายน	2564
08.00	-	24.00	น. ผู้ร่วมออกังาน	/	ตกัแต่งบูธ	/	ขนสินค้า

13.00 - 24.00 น. ระยะเวลาการจั่ายกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ	:	

1.	พื�นที่เปล่า	คือ	พื�นที่ที่ไม่มีอุปกัรณ์เตรียมไว้ให้เลย	ผู้ร่วมออกังานจะต้องสั่งจองอุปกัรณ์	อาทิ	ปลั๊กัไฟ	ฟลูออเรสเซีนท์	 โต๊ะ	

				เกั้าอี�	ป้ายชื่ื่อบริษััท	ถังขยะ	ฯลฯ	เองทั�งหมด

2.	ผู้ร่วมออกังาน	จะต้องก่ัอสร้างและตกัแต่งคูหาให้เสร็จ	ภายในเวลา	24.00	น.	ของวันท่ี	16	เม.ย.	64	เน้�องจัากต้่องทำาความ

    สะอาดอาคารแสดงงาน

ชื่่วงวันแสดงงาน

วันที่ เวลา รายละเอียด

17	-	24	เมษัายน	2564
08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 22.00 น. ต่กแต่่งบูธ์ / จััดสินค้า / ขนสินค้า

08.00 - 22.00 น. ระยะเวลาการจั่ายกระแสไฟฟ้า

19	เมษัายน	2564 12.00	-	13.00	น. ลงทะเบียนรับบัตรอนุญาตรับเสด็จฯ	ที่บูธ

25	เมษัายน	2564
08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 24.00 น. ต่กแต่่งบูธ์ / จััดสินค้า / ขนสินค้า

08.00 - 23.00 น. ระยะเวลาการจั่ายกระแสไฟฟ้า
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5. กำรขนถ่่ำยสินค้ำ

สมาคมผู้่จััดพิมพ์ฯ ขอแจ้ังรายละเอียด จุดขนถ่ายสินค้า	(Loading)	ดังนี� 

1.	ขั�นตอนกัารขนถ่ายสินค้า	ช่ื่วงวันก่ัอสร้างและวันรื�อถอน

 1) 

 

 2) 

 3) 

  กั�าหนดระยะเวลาส�าหรับรถยนต์ในกัารเข้าขนถ่ายสินค้า ดังต่่อไปนี�   

	 	 -	รถยนต์ไม่เกิัน	4	ล้อ		 ใช้ื่เวลาในกัารขนถ่ายสินค้าหรืออุปกัรณ์เป็นเวลา	40	นาที

	 	 -	รถยนต์ไม่เกิัน	10	ล้อ		 ใช้ื่เวลาในกัารขนถ่ายสินค้าหรืออุปกัรณ์เป็นเวลา	60	นาที

	 	 -	รถยนต์	10	ล้อขึ�นไป		 ใช้ื่เวลาในกัารขนถ่ายสินค้าหรืออุปกัรณ์เป็นเวลา	1	ช่ัื่วโมง	30	นาที

	 	 หมายเหตุ		ผู้จัดงานขอความร่วมมือห้ามจอดรถเกิันเวลาท่ีกั�าหนด	เน่ืองจากัจะท�าให้กัารจราจรติดขัด

	 	 และล่าช้ื่า	หากัฝ่่าฝื่นจะต้องชื่�าระเบี�ยปรับท่ีทางสถานท่ี	เป็นผู้กั�าหนด	ช่ัื่วโมงละ	200	บาท

 

 4) 

ลงทะเบียนรอคิวรับ บัตรอนุญาตขนถ่ายสินค้า ที�ลานจัอดรถึ P3

วันที� 15 -  16 เม.ย. 64 ตั่�งแต่่เวลา 07.00 - 23.00 น. และวันที� 25 เม.ย. 64 ตั่�งแต่่เวลา 18.00 น. เป็นต้่นไป  

โดยคนขับรถึจัะต้่องให้ข้อมูลกับเจ้ัาหน้าที� เลขทะเบียนรถึ ช้�อบริษัทและเลขบูธ์ที�จัะเข้าไปก่อสร้าง รวมทั�งช้�อและเบอร์

โทรศัพท์ของคนขับรถึด้วย  

เจ้ัาหน้าที�จัะเรียกคิว รับบัต่รอนุญาต่ขนถึ่ายสินค้า วันที� 15 เม.ย. 64 ตั่�งแต่่เวลา 13.00 – 23.00 น. และ  

วันที� 16 เม.ย. 64 ตั่�งแต่่เวลา 08.00 - 23.00 น. ต่ามคิวที�ได้ลงทะเบียน เม้�อได้รับบัต่รอนุญาต่ขนถ่ึายสินค้า  

กรุณ์านำาบัต่ร วางไว้ที�หน้ารถึของท่านให้เห็นเด่นชัด และนำารถึออกไปยังจุัดขนถ่ึายสินค้า (Loading) ซึ�งอยู่บริเวณ์ 

ด้านหลังของอาคาร

ก่อนเข้าไปยังจุัดขนถ่ึายสินค้า (Loading) คนขับรถึจัะต้่องนำารถึผ่่านจุัดต่รวจั เพ้�อรับ บัตรบันทึกัเวลาเข้า	–	ออกั

บุคคลที�จัะเข้าไปภายในอาคาร ต้่องลงทะเบียนแลกบัตร	Contractor กับเจ้ัาหน้าที�ก่อน วันที� 15 เม.ย. 64 ตั่�งแต่่เวลา

 12.30 น. เป็นต้่นไป และ วันที� 16 เม.ย. 64 ตั่�งแต่่เวลา 08.00 น. เป็นต้่นไป และต้่องติ่ด หร้อพกบัต่ร Contractor ไว้

ในที�ที�มองเห็นชัด ต่ลอดวันติ่ดตั่�ง ในวันที� 15 - 16 เมษายน 2564 รวมถึึงบัต่รอนุญาต่เข้าขนถ่ึายสินค้า จัะต้่องวางไว้บน

หน้ารถึ เพ้�อแสดงให้เจ้ัาหน้าที�เห็น และสามารถึต่รวจัสอบได้ต่ลอดเวลาที�ขนถ่ึายสินค้า

ชื่่วงวันรื�อถอนและขนย้ายสินค้าออกัจากัอาคาร

วันที่ เวลา รายละเอียด

25	เมษัายน	2564 21.00 - 24.00 น.
ร้�อถึอน และขนย้ายสินค้า

26	เมษัายน	2564 24.01 - 06.00 น.

หมายเหตุ	:  

1.	ห้ามรื�อถอนส่ิงก่ัอสร้าง/คูหา	และขนสินค้าออกัจากัอาคารแสดงงาน	ก่ัอนเวลา	21.00	น.	ในวันท่ี	25	เมษัายน	2564

				ซีึ่งเป็นวันสุดท้ายของกัารจัดงาน

2. กรณ์ีผู่้ร่วมออกงานไม่นำาสินค้า อุปกรณ์์ต่กแต่่งบูธ์ออกจัากพ้�นที�ต่ามเวลาที�กำาหนด หากเกิดความเสียหายหร้อสูญหาย 

    ไม่ว่ากรณ์ีใดๆ ผู่้ร่วมออกงานต่้องรับผ่ิดชอบค่าใช้จั่ายที�เกิดขึ�น รวมทั�งค่าใช้จั่ายในการร้�อถึอนล่าช้า ซึ�งผู่้จััดงานจัะไม่รับผ่ิดชอบ

    ในกรณ์ีใดๆ ทั�งสิ�น    

3.  ต่ารางเวลาอาจัมีการเปลี�ยนแปลงได้ แล้วแต่่ทางผู่้จััดงานจัะเห็นสมควร หากมีข้อสงสัยต่ิดต่่อได้ที�ห้องผู่้จััดงาน
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2.	ขั�นตอนกัารขนถ่ายสินค้า	ช่ื่วงวันแสดงงาน

 ผู่้ร่วมออกงานทุกท่าน จัะต่้องนำารถึเข้าบริเวณ์จัุดขนถึ่ายสินค้า (Loading) ต่ามช่วงเวลาที�กำาหนดให้ดังนี�

วันที่ เวลา

17	-	24	เมษัายน	2564 08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 22.00 น.

25	เมษัายน	2564 08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 24.00 น.

6. สิ่งื่อ�ำนวยควำมสะดวก / บริกำรติ่ำงื่ๆ ภำยในงื่ำน

บริกัาร ที่ตั�ง วัน เวลา รายละเอียดบริกัาร

1. ห้องผู่้จััดงาน

(Organizer Office)

ห้อง EH98 

ฝ่ั่�งเทพรัต่น 

ด้านหน้าฮอลล์

15 - 16 เม.ย. 64

17 - 24 เม.ย. 64

25 เม.ย. 64

26 เม.ย. 64

08.00 - 24.00 น.

08.00 - 22.00 น.

08.00 - 24.00 น.

08.00 - 12.00 น.

- ต่ิดต่่อประสานงานต่่างๆ 

   ในกรณ์ทีี�มป่ีญหาระหว่างการจัดังาน

- ต่ิดต่่อบริษัทผู่้รับเหมาก่อสร้างและ     

   ต่ดิต่ั�งอปุกรณ์์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ

- อ้�นๆ

2. จัดุประชาสมัพนัธ์์

(Information)

ด้านหน้า

ฮอลล์ 98 - 99
17 - 25 เม.ย. 64 10.00 - 21.00 น. ให้บริการข้อมูลต่่างๆ เกี�ยวกับงาน

3. ห้องส้�อมวลชน

(Press Center)

ด้านหน้าฮอลล์ 98

ฝ่ั่�งเทพรัต่น
17 - 25 เม.ย. 64 10.00 - 18.00 น.

ให้บริการส้�อมวลชนเป็นที�รับรอง  

และต่ิดต่่อส่งข่าว

4. ห้องปฐมพยาบาล 

(First Aid)

ด้านหน้าฮอลล์ 98

ฝ่ั่�งสุขุมวิท
16 - 25 เม.ย. 64 10.00 - 21.00 น.

มีพยาบาลประจัำาให้การปฐมพยาบาล    

ผู่้ร่วมออกงานและผู่้เข้าชมงานทั�วไป

5. ห้องละหมาด 

(Praying Room)

ชั�น B1 ด้านล่าง

ฮอลล์ 100
16 - 25 เม.ย. 64 10.00 - 21.00 น.

สำาหรับผู่้นับถึ้อศาสนาอิสลามทำาพิธ์ี

ละหมาด



กฎเกณฑ์และระเบียบ
Rules & Regulations

7.  สิทธิ�กำรเข้ำร่วมแสดงื่สินค้ำและจัดสรรพ่�นท่ี  l  ห์น้ัา 12

8.  หน้ำท่ีและข้อปฏิิบัติิในกำรแสดงื่งื่ำน  l  ห์น้ัา 12 
9.  กำรก่อสร้ำงื่ติกแต่ิงื่คูหำ  l  ห์น้ัา 14 

10. กฎระเบียบในกำรเข้ำก่อสร้ำงื่คูหำ  l  ห์น้ัา 16

11. กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิิบัติิเก่ียวกับ
 บริกำรด้ำนไฟฟ้ำ  l  ห์น้ัา 17  
12. กำรปฏิิบัติิงื่ำนล่วงื่เวลำ  l  ห์น้ัา 21 
13. แผู่้นพับชื่มงื่ำน และเว็บไซต์ิ  l  ห์น้ัา 21 
14. กรมธรรม์ประกันภัย และควำมรับผิู้ดต่ิอทรัพย์สิน  l  ห์น้ัา 21

15. กำรรักษำควำมสะอำด  l  ห์น้ัา 21 
16. กำรรักษำควำมปลอดภัย  l  ห์น้ัา 22  
17. กำรเล่่อนระยะเวลำ-ยกเลิกกำรจัดงื่ำน  l  ห์น้ัา 22 
18. ข้อควรระวังื่และข้อแนะน�ำควำมปลอดภัย  l  ห์น้ัา 22 
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7. สิทธิ�กำรเข้ำร่วมแสดงื่สินค้ำและจัดสรรพ่�นท่ี

1.  ผู้่จััดงานขอสงวนสิทธ์ิ์ในการจััดสรรบูธ์ โดยจัะตั่ดสินจัากกลุ่มสินค้า จัำานวนบูธ์ วันที�สมัครเข้าร่วมงานและการชำาระเงิน   

     ความร่วมม้อในกิจักรรมของสมาคมผู้่จััดพิมพ์ฯ และอ้�นๆ ต่ามความเหมาะสม

2. ผู้่จััดงานไม่อนุญาต่ให้มีบุคคล/นิติ่บุคคลอ้�นที�ไม่ได้สมัครเข้าร่วมงานกับผู้่จััดงานโดยต่รงมาจััดแสดงหร้อจัำาหน่ายสินค้า

     ในพ้�นที�ของผู้่ร่วมออกงานต่ลอดระยะเวลาการจััดงาน

3.	 	 ผู้ร่วมออกังานไม่สามารถโอนสิทธิ�ในกัารเข้าร่วมออกังาน	ขายหรือให้เช่ื่าช่ื่วงพื�นท่ี	 	 ไม่ว่าจะเป็นพื�นท่ีทั�งหมดหรือบางส่วน		

				ท่ีได้รับกัารจัดสรรให้บุคคลหรือองค์กัรอ่ืนตลอดระยะเวลากัารจัดงาน	ในกัรณีท่ีผู้ร่วมออกังานฝ่่าฝื่นไม่ปฏิิบัติตาม	ผู้จัดงาน

				จะพิจารณาทบทวนสิทธิ�ในกัารร่วมงานในครั�งต่อไป	

4.   สินค้าที�จััดแสดงต้่องเป็นสินค้าที�ได้รับอนุญาต่ให้เข้าร่วมงาน  ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ�ท่ีจะน�าสินค้าท่ีไม่เก่ีัยวข้องกัับงานแสดง		

					สินค้านี�ออกัจากัอาคารแสดงสินค้าได้ทันที

5.   ผู้่ร่วมออกงานสามารถึจัำาหน่ายสินค้าได้ภายในคูหาของต่นเองเท่านั�น

6.   ผู้่ร่วมออกงานสามารถึติ่ดป้าย  สติ่�กเกอร์  โปสเต่อร์  ได้เฉพาะในบริเวณ์คูหาของต่นเองเท่านั�น 

    	(ยกัเว้นป้ายย่ืนแสดงเลขท่ีคูหา	ห้ามติดป้ายหรืออุปกัรณ์ใดๆ	ทั�งสิ�น)

7.   ห้าม แจักใบปลิว  บัต่รเชิญ  ในบริเวณ์ทางเดิน  ทางเข้า-ออก หร้อบริเวณ์ที�สาธ์ารณ์ะอ้�น

8.   ผู้่ร่วมออกงานต้่องจััดหาเจ้ัาหน้าที�อยูป่ระจัำาคูหาต่ลอดช่วงเวลาจััดแสดงงาน

8. หน้ำท่ีและข้อปฏิิบัติิในกำรแสดงื่งื่ำน

 
บัตรผู้ร่วมออกังาน	/	ตกัแต่งบูธ	/	ขนสินค้า	(Exhibitor	Badge)

ลงทะเบียนขอรับบัตรผู้ร่วมออกังาน	/	ตกัแต่งบูธ	/	ขนสินค้า	(Exhibitor	Badge)	

วันศุกัร์ท่ี	16	เมษัายน	2564		เวลา	8.30	น	-	19.00	น		ณ	บริเวณ	Counter	ด้านหน้า	ฮอลล์	98	ฝ่่�งเทพรัตน

บัต่รผู่้ร่วมออกงาน Exhibitor Badge ใช้ได้ทั�งในระหว่างวันงานและในช่วงก่อสร้าง / ต่กแต่่งคูหา

ผูร่้วมออกังานจะได้รบับตัร	Exhibitor	Badge	4	ใบต่อหนึง่คหูา และไม่สามารถึรบัเพิ�มได้อกี ดงันั�นผู้่มารบับตั่รจัะต้่องแจัก

จ่ัายให้แก่ผู่ท้ี�จัะมาประจัำาบธู์ด้วย กรณ์ทีี�บตั่รสญูหายหรอ้ต้่องการเพิ�ม กรุณ์าต่ดิต่่อผู่จ้ัดังานโดยเสยีค่าใช้จ่ัายใบละ 200 บาท

ผู่ร่้วมออกงานจัะต้่องต่ดิบตั่ร Exhibitor Badge ต่ลอดเวลาที�อยูอ่าคารแสดงเพ้�อประโยชน์ในด้านการรกัษาความปลอดภัย

ภายในงาน  ผู่้ร่วมออกงานที�ไม่ต่ิดบัต่รหร้อไม่มีบัต่รจัะไม่ได้รับอนุญาต่ให้เข้าในบริเวณ์อาคารแสดงงานก่อนและหลังเวลา

แสดงงานที�กำาหนด

ผู่้ร่วมออกงานจัะต่้องเต่รียมสินค้าให้เสร็จั และพร้อมที�จัะเปิดร้านก่อนงานแสดงเปิดครึ�งชั�วโมง และผู่้ร่วมออกงานจัะต่้อง

ต่ิดบัต่ร Exhibitor Badge ก่อนเข้างาน

บัตรผู้เข้าท�ากัารกั่อสร้าง	/	ผู้รับเหมาพื�นที่เปล่า	/	นิทรรศกัาร	(Contractor	Badge)

ลงทะเบียนขอรับบัตรผู้เข้าท�ากัารกั่อสร้าง	/	ผู้รับเหมาพื�นที่เปล่า	/	นิทรรศกัาร	(Contractor	Badge) 

วันพฤหัสบดีท่ี	15	เมษัายน	2564		ตั�งแต่เวลา	12.30	น	เป็นต้นไป		และ

วันศุกัร์ท่ี	16	เมษัายน	2564		ตั�งแต่เวลา	8.00	น	เป็นต้นไป		ณ	บริเวณ	Loading	ฮอลล์	98

ผูร่้วมออกังานจะได้รบับตัร	Contractor	Badge	4	ใบต่อหนึง่คหูา	 สามารถึต่ดิต่อ่ขอรบัเพิ�มได้ ณ์ จัดุลงทะเบยีนบรเิวณ์ 

Loading ทั�งนี�จัะต่้องส่งค้นบัต่รภายในระยะเวลาที�กำาหนด














1.



บัต่รผู่้เข้าทำาการก่อสร้าง (Contractor Badge) ที�กำาหนดใช้ได้เฉพาะวันก่อสร้าง ต่กแต่่ง และร้�อถึอนคูหาเท่านั�นไม่สามารถึ

ใช้ได้ในระหว่างวันแสดงงาน

ผู่้ส่งสินค้าชั�วคราวในวันแสดงงานจัะต่้องต่ิดบัต่รผู่้ส่งสินค้าชั�วคราว ที�ผู่้จััดงานกำาหนด เม้�อขนย้ายสินค้าเข้า-ออก ก่อนและ

หลังเวลาแสดงงานอย่างเคร่งครัด  หากไม่ต่ิดบัต่รจัะไม่สามารถึเข้าบริเวณ์พ้�นที�แสดงงานไม่ว่ากรณ์ีใดๆ ทั�งสิ�น 

ในระหว่างวันแสดงงาน ติดต่อขอรับบัตรผู้ส่งสินค้าช่ัื่วคราว	ได้ท่ีห้องผู้จัดงาน	เวลา	08.00	-	20.00	น

ผูร่้วมออกังานจะต้องไม่น�าหนงัสือหรอืสือ่ใดๆ	ทีส่่อไปในทางลามกั	อนาจาร	หรอืส่งเสรมิความรนุแรง	หรอื

ขัดต่อศีลธรรมอันดี	ตลอดจนหนังสือที่ละเมิดลิขสิทธิ�	หรือหนังสือที่ได้มาอย่างไม่ถูกักัฎหมาย	ไปจ�าหน่าย

ภายในงาน	หากัปรากัฎพบว่ามีหนังสือหรือสื่อดังกัล่าวภายในบูธของท่าน	สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	ขอสงวน

สิทธิ�ที่จะน�าหนังสือหรือสื่อดังกัล่าว	ออกัจากัอาคารแสดงสินค้าหรือให้ปิดบูธได้ทันที

ผู่้ร่วมออกงานทุกบริษัทจัะต่้องให้ความร่วมม้อในการกรอกรายละเอียดที�ถูึกต่้องและครบถึ้วนในแบบประเมินการออกงาน

ซึ�งจัะจัดัทำาในวนัสดุท้ายของการจัดังาน เพ้�อที�สมาคมผู่จ้ัดัพมิพ์ฯ จัะได้นำาข้อมลูดงักล่าวไปประเมนิภาพรวมของงานได้อย่าง

ถึูกต่้องและเป็นประโยชน์ต่่อธ์ุรกิจัโดยรวม

ผู่้ร่วมออกงานต่้องแจั้งให้ผู้่จััดงานทราบล่วงหน้าเกี�ยวกับกิจักรรมส่งเสริมการขายต่่างๆ ต่ลอดจันการแข่งขันที�มีการแจัก

รางวัล ทั�งนี�ผู่้จััดงานขอสงวนสิทธ์ิ์ที�จัะต่ักเต้่อนหร้อขอยกเลิกกิจักรรมใดๆ ที�ไม่เหมาะสมหร้อรบกวนผู่้เข้าร่วมออกงาน

รายอ้�นๆ ต่ลอดจันผู่้เข้าชมงาน 

ผู่้จััดงานไม่อนุญาต่ให้มีการใช้เคร้�องขยายเสียง ในระหว่างการจััดงาน ทั�งนี�เพ้�อป้องกันการรบกวนผู่้อ้�น  ยกเว้น อุปกรณ์์โสต่

ทัศนูปกรณ์์ เช่น ทีวี  วิดีโอ คอมพิวเต่อร์ แต่่จัะต่้องได้รับการควบคุมระดับเสียงให้เหมาะสม ห้ามเปิดเสียงดังเกิน 70 เดซิ

เบล โดยจัะวัดจัากจัุดกึ�งทางเดินด้านหน้าคูหาของท่าน  และขอความร่วมม้อหันเคร้�องขยายเสียง ลำาโพง เข้าไปภายในคูหา

ของท่านเท่านั�น เพ้�อมิให้เป็นเหตุ่ก่อให้เกิดความรำาคาญแก่ผู่้ร่วมออกงานในบริเวณ์ใกล้เคียง  หากไม่ปฏิบัต่ิต่ามข้อกำาหนด 

ทางผู่้จััดงานจัะขอต่ัดสิทธ์ิ์ในการใช้เสียงภายในคูหาของท่าน จันกว่าจัะดำาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

ห้ามติดป้าย	สื่อโฆษัณาประชื่าสัมพันธ์	ไม่ว่ารูปแบบใดๆ	รวมถึงกัารวางประชื่าสัมพันธ์	หรือจ�าหน่าย	ที่มิใชื่่สินค้าของ

บริษััท	ณ	จุดขายสินค้า	และพื�นที่ส่วนกัลาง

การแจักเอกสาร  ใบปลิว  ของที�ระลึกต่่างๆ  หร้อการกระทำาใดๆ อันเป็นการชี�ชวน / เชิญชวน จัะกระทำาได้ภายในคูหา

ของต่นเองเท่านั�น เว้นแต่่จัุดที�ผู่้จััดงานจััดไว้ให้ กรณ์ีที�ใช้ต่ัวมาสคอทหร้อคอสเพลย์เดินถึ้อป้าย เพ้�อประชาสัมพันธ์์ใน

บริเวณ์งานจัะต่้องไม่กีดขวางการจัราจัรบริเวณ์ทางเดินหร้อรบกวนแก่ผู่้เข้าร่วมออกงานรายอ้�นต่ลอดจันผู่้เข้าชมงาน

ในกรณ์ีที�ผู่้ร่วมออกงานประสงค์จัะทำาแบบสอบถึามภายในงาน กรุณ์าทำาหนังส้อแจั้งวัน เวลา สถึานที� และจัำานวนคนที�จัะ

ทำาแบบสอบถึาม พร้อมต่ัวอย่างแบบสอบถึาม ไปยังสมาคมผู่้จััดพิมพ์ฯ ก่อนดำาเนินการ 3 วัน เพ้�อที�สมาคมผู่้จััดพิมพ์ฯ จัะ

ได้ประสานให้หน่วยงานต่่างๆ ที�รับผ่ิดชอบทราบ

ผู่้ร่วมออกงานต่้องจััดแสดงสินค้า รวมทั�งต่กแต่่ง / ต่ิดต่ั�งอุปกรณ์์ทั�งหมด ต่ลอดจันเผ่ยแพร่กิจักรรมต่่างๆ ให้อยู่ในพ้�นที�คูหา

ของต่นเองเท่านั�น ห้ามล��าออกันอกับธูเดด็ขาด	และป้ายยืน่หมายเลขคหูาไม่สามารถตกัแต่ง	ต่อเตมิอปุกัรณ์ใดๆ	ได้ทั�งสิ�น 

ทั�งนี�หากผู่้ร่วมออกงานยกเลิกโครงสร้างคูหา ป้ายช้�อ ทางผู่้จััดงานถึ้อว่าท่านสละสิทธ์ิ์ในสิ�งที�ผู่้จััดงานจััดไว้ให้

เคร้�องด้�มและอาหาร ต่ามระเบียบของสถึานที�จััดงาน ไม่อนุญาต่ให้นำาเคร้�องด้�มและอาหารจัากด้านนอกเข้ามาในบริเวณ์การจััด

แสดงงาน ไมว่่าในกรณ์ใีดๆ ทั�งสิ�น ผู้่ร่วมออกงานสามารถึใช้บริการไดจ้ัากศนูยอ์าหารและบรกิารอาหารกลอ่งจัากสถึานที�จััดงาน 

กัรณีท่ีผู้ร่วมออกังานจัดให้มีกัารส่งเสริมกัารขายด้วยกัารจ�าหน่าย	 จ่าย	 แจกั	 สินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม	 ขนม	 อาหาร	 

จะกัระท�าได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากัผู้จัดงานและสถานท่ีจัดงานเท่านั�น
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11.  ห้ามนำาสัต่ว์เลี�ยงทุกประเภทเข้ามาภายในงาน หากประสงค์จัะนำามาร่วมกิจักรรมต่้องได้รับอนุญาต่จัากผู่้จััดงานและ

 สถึานที�จััดงาน

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

            ดังภาพประกอบด้านล่าง

13.	 ในกัรณีท่ีผู้ร่วมออกังานฝ่่าฝื่นระเบียบข้อปฏิิบัติในกัารแสดงสินค้าดังกัล่าวข้างต้น		ผู้จัดงานจะท�ากัารตักัเตือนเป็นลาย

 ลักัษัณ์อักัษัรเพื่อให้แกั้ไขในเวลาที่กั�าหนด			หากัปรากัฎว่ายังคงไม่ปฏิิบัติตาม			ผู้จัดงานจะพิจารณาทบทวนสิทธิ�ใน		

 กัารร่วมงานในครั�งต่อไป

14.		 หากัสมาชิื่กัขายสินค้าอ่ืน	 ๆ	 (ท่ีไม่ใช่ื่หนังสือและส่ือกัารศึกัษัา)	 โดยมีสัดส่วนเกิัน	 20%	 สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ	 ขอ 

														สงวนสิทธิ�เก็ับค่าบูธตามราคาปกัติ	ทั�งนี�	กัารพิจารณาประเภทสินค้าให้เป็นสิทธิ�และดุลพินิจของคณะกัรรมกัารเท่านั�น

14

9. กำรก่อสร้ำงื่ติกแติ่งื่คูหำ

 ผู่้ร่วมออกงานสามารถึเล้อกใช้คูหามาต่รฐาน หร้อจัะดำาเนินการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าโดยใชผู้่้รับเหมาก่อสร้างที�จััดหา

มาเองก็ได้ ทั�งนี�ผู่้ร่วมออกงานจัะต่้องปฏิบัต่ิต่ามกฎระเบียบในการก่อสร้างต่กแต่่งคูหาดังนี�

1.	กัรณีใชื่้คูหามาตรฐาน

 คูหามาต่รฐาน หมายถึึง คูหาสำาเร็จัรูปขนาด 3.00 x 3.00 เมต่ร (พ้�นที� 9 ต่ารางเมต่ร) ที�ผู่้ร่วมออกงานสามารถึทำาการ

ต่กแต่่งเพ้�อจัำาหน่ายสินค้าได้ทันที โดยผู่้จััดงานได้จััดเต่รียมอุปกรณ์์มาต่รฐานให้แก่ผู่้ร่วมออกงาน ดังรายละเอียดต่่อไปนี� 

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

        (สำาหรับคูหาหัวมุมจัะมีผ่นัง 2 ด้านเท่านั�น)    จัำานวน 1 ชุด

  • ปูพรม ขนาด 9 ต่ร.ม.      จัำานวน 1 ชุด

 • ป้ายพร้อมช้�อบริษัท (จัะมีเฉพาะต่ัวหนังส้อ ไม่มีโลโก้สินค้า)   จัำานวน 1 ชุด

 • โต่๊ะประชาสัมพันธ์์  1 ต่ัว / เก้าอี� 2 ต่ัว    จัำานวน 1 ชุด

 • ถึังขยะ         จัำานวน 1 ใบ

 • ชุดฟลูออเรสเซนท์ 40 วัต่ต่์          จัำานวน 3 ดวง  

 • ชุดปลั�กไฟขนาด 5 แอมป์  (ห้ามนำาไปใช้กับหลอดไฟแสงสว่าง)  จัำานวน 1 จัุด   

 ซึ�งรายการดังกล่าวข้างต่้นผู่้จััดงานได้จััดเต่รียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นอกเหน้อจัากนี�ผู่้ร่วมออกงานสามารถึสั�งจัองได้ใน

แบบฟอร์มสั�งจัองสินค้าต่าม 	แบบฟอร์ม	1-5



2.	พื�นที่เปล่า	(Raw	Space)	หรือ	กัรณีกั่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษั

 พ้�นที�เปล่า หมายถึงึ พ้�นที�ที�ผู่ร่้วมออกงานจัะต้่องเป็นผู่จ้ัดัเต่รยีมโครงสร้างการต่กแต่่ง การปพู้�น รวมถึงึวสัดทุี�ใช้รองพ้�นก่อน

การต่ิดต่ั�งเข้ามาในพ้�นที�เองทั�งหมด ทั�งนี�ผู่้รว่มออกงานที�จัองพ้�นที�เปล่าต้่องต่ิดต่อ่กับผู่้รับเหมาด้านไฟฟ้า เพ้�อประสานงานเร้�องระบบ

ไฟฟ้าที�จัะต่ิดต่ั�งภายในคูหาเอง 

 ในกรณ์ีที�ผู่้ร่วมออกงานยกเลิกโครงสร้างคูหา และก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษ สามารถึเล้อกใช้บริการของผู่้รับเหมาก่อสร้าง

คูหาอย่างเป็นทางการของงานหร้อผู่้รับเหมารายอ้�นได้ และต่้องปฏิบัต่ิต่ามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี�

กัรอกัรายละเอียดในแบบฟอร์ม	6	แจ้งรูปแบบบูธ	พร้อมส่งแบบแปลนกัารก่ัอสร้างและต�าแหน่งกัารติด

ตั�งไฟฟ้า	ให้ผู้จัดงานและไบเทค	ภายในวันท่ี	31	มีนาคม	2564		หากัไม่ส่งตามกั�าหนด	จะไม่อนุญาต

ให้เข้าท�างานภายในอาคารแสดงสนิค้าเด็ดขาด	และในกัารจดัแสดงสินค้าคูหาแบบพิเศษันี�	ต้องติดป้าย

แสดงช่ืื่อบริษััท	และหมายเลขคูหาอย่างชัื่ดเจน

ในอาคารจัดงาน	คูหาท่ีอยู่ติดบริเวณผนังของฮอลล์	ผนังคูหามีความสูงได้ไม่เกิัน	5	เมตร

ส่วนคูหาท่ีอยู่ด้านกัลางฮอลล์	ผนังคูหามีความสูงได้ไม่เกิัน	3.5	เมตร

ทั�งนี�จะต้องเก็ับรายละเอียดทั�งด้านข้างและด้านหลังของส่วนเกิันให้เรียบร้อย	 และใช้ื่สีขาวบริเวณดังกัล่าว

เท่านั�น	 หากัผู้ร่วมออกังานไม่ปฏิิบัติตาม	 ทางผู้จัดงานจะท�ากัารเกั็บรายละเอียดส่วนท่ีไม่เรียบร้อยโดยจะไม่

รับผิดชื่อบความเสียหายท่ีเกิัดขึ�นไม่ว่ากัรณีใดๆ	ทั�งสิ�น		

ผู่้จััดงานจัะทำาเคร้�องหมายแสดงเขต่พ้�นที�ก่อสร้างคูหาของท่านต่ามขนาดพ้�นที�ที�จัองไว้ หากไม่แน่ใจัในขอบเขต่

ของคูหาของต่น  ให้ต่ิดต่่อสอบถึามผู่้รับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นทางการ

พ้�นที�เปล่าจัะไม่มีจุัดจ่ัายกระแสไฟฟ้า ผู้่ร่วมออกงานต้่องขอติ่ดตั่�งระบบไฟฟ้าโดยสั�งจัองและกรอกรายละเอียดใน 

แบบฟอร์ม	1-2		ภายในวันท่ี	31	มีนาคม	2564  ผู้่ร่วมออกงานจัะต้่องสร้างผ่นังกั�นระหว่างคูหาของท่านกับคูหา

ข้างเคียงทั�ง 3 ด้าน และหากผ่นังคูหาของบริษัทสูงกว่าคูหาข้างเคียงจัะต้่องต่กแต่่งส่วนที�เกินให้เรียบร้อย ทั�งนี�ไม่

อนุญาต่ให้ใช้ผ่นังของคูหาข้างเคียงโดยเด็ดขาด

ผู้รับเหมาก่ัอสร้างคูหาพิเศษัของท่านต้องติดต่อรับบัตรก่ัอสร้าง	 (Contractor	Badge)	 เพ่ือเข้าก่ัอสร้างและ

ตกัแต่ง		ตั�งแต่วันท่ี	15	เมษัายน	2564	เวลา	13.00	น.	เป็นต้นไป 

บริเวณ์พ้�นที�คูหาต้่องปูพรมหร้อวัสดุรองพ้�นที�เหมาะสม

ก่อนดำาเนินการก่อสร้าง ผู้่รับเหมาก่อสร้างจัะต้่องใช้วัสดุปูพ้�นก่อน เพ้�อป้องกันมิให้พ้�นในอาคารเสียหาย ผู้่เข้าร่วม

งานจัะต่อ้งดูแลรับผิ่ดชอบ และประสานงานใหผู้้่รับเหมาก่อสร้างของต่นปฏิบัติ่ต่ามระเบยีบของการเข้าก่อสร้างและ

ใช้อาคารทกุประการ เพราะหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึ�น ผู้่ร่วมออกงานจัะต่อ้งเป็นผู้่รับผิ่ดชอบคา่เสียหายดังกล่าว

ไม่อนุญาต่ให้มกีารพ่นส ีทาส ีต่ลอดจันการใช้เล้�อยไฟฟ้า เคร้�องเช้�อม หรอ้อปุกรณ์์จัะทำาให้เกิดประกายไฟในบรเิวณ์

ต่ัวอาคารในทุกกรณ์ีโดยเด็ดขาด

ไม่อนุญาต่ดึงลวดสลิง หร้อขึงเพ้�อการคำ�ายันในบริเวณ์พ้�นที� และโครงสร้างอาคารโดยเด็ดขาด

ไม่อนุญาต่ให้วางสิ�งของ วัสดุก่อสร้างหร้อวัสดุเหล้อใช้ กีดขวางแนวทางเดิน โดยจัะต้่องทำาการจััดเก็บให้เรียบร้อย  

และนำาออกไปนอกบริเวณ์อาคารแสดงสินค้า

ไม่อนุญาต่ให้นำาแผ่่นป้ายโฆษณ์า หร้อวางอุปกรณ์์สิ�งของต่่างๆ ออกนอกเขต่พ้�นที�คูหาของต่น

ไม่อนุญาตให้วาง	แขวนหรือติดตั�งอุปกัรณ์ทุกัชื่นิดท่ีท่อจ่าย	 ท่อร้อยสายไฟ	 	 ท่อดับเพลิง	และเสาของสถาน

ท่ีจัดงาน	

กรณี์ใช้เทปกาวสำาหรับปูพรมในอาคาร อนุญาต่ให้ใช้กระดาษกาวย่น และเทปกาวติ่ดพรมเท่านั�น
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แนวทางกัารตรวจสอบกัารท�างานในที่สูงที่ต้องใชื่้นั่งร้าน

1)  นั�งร้านที�ใช้ต่้องมีสภาพสมบูรณ์์ แข็งแรง เหมาะแก่การใช้งาน ดังนี�

 • ต่้องประกอบวัสดุอุปกรณ์์ของนั�งร้านให้ครบ

 • วัสดุของนั�งร้านต่้องแข็งแรง ไม่ชำารุด เช่น ไม่คดงอ, ต่ัวล็อคข้างแข็งแรง

 • พ้�นที� ที�ต่ั�งนั�งร้านต่้องเรียบ แข็งแรง ไม่ทรุดต่ัวเม้�อรับนำ�าหนัก

2)  นั�งร้านชั�นบนสุดที�ประกอบไว้ต่้องมีพ้�นสำาหรับย้นได้ ความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. และมีราวกันต่ก สูงจัากพ้�นนั�งร้านอย่างน้อย 

    40 ซม. โดยรอบๆ นั�งร้าน

3)  ในกรณ์ีที�ใช้ล้อสำาหรับเล้�อนนั�งร้าน  สภาพล้อและข้อต่่อต่้องมีสภาพสมบูรณ์์แข็งแรง และล้อต่้องสามารถึล็อคไม่ให้เคล้�อนไหวได้

    อย่างน้อย 2 ล้อ

4)  ในการทำางาน ผู่้ปฏิบัต่ิงานสามารถึขึ�นทำางานได้ครั�งละไม่เกิน 2 คน

5) ผู้่ปฏิบัติ่งานบนนั�งร้านต้่องมีอุปกรณ์์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสวมใส่ต่ามประเภทของงานต่ลอดเวลาที�ทำางาน  

    เช่น ผู้่ติ่ดตั่�งที�อยู่ด้านบน ควรมีเข็มขัดนิรภัย  ถุึงม้อยางที�สามารถึยึดเกาะกันล้�น

6)  ผู้่ปฏิบัติ่งานบนนั�งร้านต้่องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์์แข็งแรง พร้อมที�จัะปฏิบัติ่งานบนที�สูงได้

7) พ้�นที�ทำางานของนั�งร้านด้านล่าง ต่้องมีการกั�น ป้องกันบุคคลที�ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องเข้าไป เพ้�อป้องกันอันต่รายจัากวัสดุอุปกรณ์์ที�

    ต่กจัากที�สูง

8)  ขยายฐานโดยใช้นั�งร้านอีก 2 ฝั่่�ง ต่รงกันข้ามกัน และบังคับด้วยท่อเหล็ก ยึดกับต่ัวฐานทั�ง  2 ฝั่่�ง เพ้�อกันไม่ให้โยก
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10. กฎระเบียบในกำรเข้ำก่อสร้ำงื่คูหำ

 กฎระเบียบข้อบังคับของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จััดตั่�งขึ�นโดยมีวัต่ถุึประสงค์เพ้�อความปลอดภัย และ 

ความสะดวกในการปฏิบัติ่  ผู้่จััดงานขอความร่วมม้อผู้่ร่วมออกงานและผู้่ก่อสร้างคูหาในการปฏิบัติ่ต่ามอย่างเคร่งครัด  ดังนี�

 ห้าม ต่่อเต่ิม  ต่ิดต่ั�ง  ปรับแต่่ง  ต่อกต่ะปู  เจัาะ ต่ิด ผ่นังคูหา  ผ่นังอาคารหร้อสิ�งก่อสร้างใดๆ ของศูนย์การประชุมฯ

 ห้าม พ่นสีใดๆ ลงบนผ่นังหร้อสิ�งก่อสร้างใดๆ ของศูนย์การประชุมฯ

 ห้าม  นำาแผ่่นป้ายโฆษณ์า หร้อวางอุปกรณ์์สิ�งของต่่างๆ ออกนอกเขต่พ้�นที�คูหาของต่น

 ห้าม  พ่นสีในพ้�นที�แสดงสินค้า แต่่สามารถึทำาได้ที�ด้านหลังอาคาร

 ห้าม  แขวนอุปกรณ์์ทุกชนิดที�ท่อจั่าย ท่อร้อยสายไฟ ท่อดับเพลิงของศูนย์การประชุมฯ

 ห้าม  เปิด-ปิด หร้อต่่อสายไฟฟ้าเข้ากับตู่้สวิทช์ไฟฟ้าของศูนย์การประชุมฯ

 ห้าม วางสิ�งของ วัสดุก่อสร้าง หร้อวัสดุเหล้อใช้  กีดขวางแนวทางเดิน

 ห้าม  ใช้เล้�อยไฟฟ้า เคร้�องเช้�อมหร้ออุปกรณ์์ใดๆ ที�จัะทำาให้เกิดประกายไฟภายในอาคารของศูนย์การประชุมฯ

 ห้าม ลากหร้อเข็นวัสดุอุปกรณ์์ต่่างๆ กับพ้�นของศูนย์การประชุมฯ โดยต่รง จัะต่้องมีวัสดุที�เหมาะสมอ้�นๆ รองรับ

 ห้าม นำาก๊าซหร้อสัต่ว์ทุกชนิดเข้าในบริเวณ์งาน

 ห้าม สูบบุหรี�ในบริเวณ์ศูนย์การประชุมฯ ยกเว้นบริเวณ์ที�กำาหนดไว้เท่านั�น

 ห้าม ขนสินค้าเข้า-ออกในระหว่างแสดงงาน จัะอนุญาต่ให้ขนย้ายสินค้าในเวลาที�กำาหนดไว้เท่านั�น

** กรณี์ที�ต้่องใช้นำ�ามันสน, นำ�ามันซักแห้ง, ทินเนอร์ หร้อสารระเหยที�มีกลิ�นแรง สำาหรับเช็ดทำาความสะอาดผ่นัง หร้อ ในส่วนของการ

ผ่สมสี จัะสามารถึทำาได้หลัง 19.00 น. เท่านั�น หากต้่องการทำาก่อนเวลาดังกล่าวจัะต้่องใช้พ้�นที�ด้านนอกอาคารจััดงาน 
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11. กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิิบัติิเกี่ยวกับบริกำรด้ำนไฟฟ้ำ

 

กฎเกณฑ์ และระเบยีบปฏิบัตเิกีย่วกบับริการด้านไฟฟ้า 

 ผูจ้ดังานไดม้อบหมายอยา่งเป็นทางการใหบ้ริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) เป็นรับผดิชอบการบริการ 
ดงัต่อไปน้ี           

1. การให้บริการไฟฟ้าทั่วไป           

1.1 ประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้าหลกั 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าส าหรับใหแ้สงสว่าง และ วงจรไฟฟ้าส าหรับสินคา้จดัแสดง 

1.2 ไฟฟ้าท่ีจดัใหต้ามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลบัเฟสเดียว 220V, 50 Hz ค่าการผนัแปรอยูท่ี่+ / - ร้อยละ 10 ดงันั้น
จึงควร ใชอุ้ปกรณ์ปรับกระแสไฟใหค้งท่ี เพื่อความปลอดภยัของอุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน หากตอ้งการแรงดนัคงท่ี 
ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟใหค้งท่ีมาดว้ย (Stabilizer) 

1.3 มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดตอ้งมีระบบป้องกนัอตัโนมติั เพ่ือป้องกนัการกระชากเน่ืองจากกระแสไฟเกินจึงควรมี
ระบบสตาร์ท ดงัน้ี         

 1.3.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง : มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงมา้  

 1.3.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star - Delta : มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงมา้ 

1.3.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer : มอเตอร์ขนาด 25 แรงมา้ข้ึนไป 

1.4  ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง (ลูกคา้ติดตั้งเอง) ต่อ 1 หน่วยการใชง้าน  
1.4.1 ใชด้วงไฟแสงสว่างไดไ้ม่เกิน 5 ดวง และรวมแลว้ไม่เกิน 100 วตัต ์    
1.4.2 ไฟริบบ้ิน ยาวสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร  

1.5 ไม่อนุญาตใหเ้ดินสายไฟขา้มผา่นทางเดิน เพ่ือความปลอดภยั และไม่กีดขวางการจราจรของ 
ผูแ้สดงงานท่านอ่ืนๆ 

1.6  กระแสไฟฟ้าในวนังานจะเปิดใหบ้ริการใน เวลา 13.00 น. ของ วนัที่ 16 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

1.7 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินในกรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกรายการ 

1.8  กรณีท่ีท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมอีก 100% (สองเท่า) จากราคาปกติ 

1.9 ระยะการติดตั้งสายเบรคเกอร์ยาวไม่เกนิ 3 เมตร จากหลุมไฟ หากประสงคต่์อความยาวของสายไฟ  

       จะมีค่าบริการ 200 บาท/เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) 



 

1.10 หากมีการขอย้ายต าแหน่งจุดตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า บริการจุดละ 200 บาท  

หากมีการย้ายหลุมไฟ เบรกเกอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลท ์บริการจุดละ 1,000 บาท และเบรกเกอร์ 

ขนาด 3 เฟส 380โวลท ์บริการจุดละ 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) 

ผูแ้สดงสินค้าและผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้
เหมาะสมกบั ความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลกัมาตรฐานความปลอดภัยและเพ่ือหลีกเลียงอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกดิขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเตม็พกิดัการ
เดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด  
    

2. การให้บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน          

2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบดว้ยโคมไฟ (จ  านวน และรายการตามแต่ละงาน) พร้อมเตา้เสียบไฟ ขนาด 
5 Amp (หา้มใชก้บัโคมไฟแสงสว่าง) รายการดงักล่าวรวมค่าใชก้ระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้  

2.2 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้สามารถแจง้ความประสงคข์อรับบริการไดโ้ดยใชแ้บบฟอร์มใบสั่งจองบริการดา้นไฟฟ้า 
ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ          

- ไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้าง และร้ือถอน : ส าหรับผูอ้อกงานแสดงท่ีตอ้งการใชไ้ฟฟ้าส าหรับการก่อสร้าง 
และร้ือถอน 

- รายการท่ี 1 : ส าหรับผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีตอ้งการให้บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั เป็นผูติ้ดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่าง  

- รายการท่ี 2 : ส าหรับผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าส าหรับการสาธิตอุปกรณ์ หรือสินคา้จดั
แสดง (หา้มใชก้บัดวงไฟแสงสว่าง)  

- รายการท่ี 3 : ส าหรับผูอ้อกงานแสดงท่ีน าอุปกรณ์แสงสว่างของตวัเองมาใช ้    

2.3 การขอใชบ้ริการไฟฟ้าเพ่ิมเติมในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการตอ้งระบุต าแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่าง และ
ระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนท่ีก าหนดไว ้กรุณาอ่านเง่ือนไขและกฎเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นแบบฟอร์ม  

2.4 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีได้รับอนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์แสงสว่างของตนเอง ตอ้งสั่งจองขอใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ตามแบบฟอร์มใบสัง่จองบริการในรายการท่ี 3 เท่านั้น       
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2.5 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าท่ีบริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
เห็นว่าอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือสร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมงานหรือผูอ้อกงานแสดงสินคา้อ่ืน ๆ  

2.6 ทุกๆ วนัหลงัจากปิดงานไปแลว้ 30 นาที จะมีการตดัไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับสินคา้จดัแสดง และ
ในวนัสุดทา้ยของงานจะตดัหลงัจากปิดงานไปแลว้ 60 นาที เวน้ไวแ้ต่เฉพาะจุดท่ีสัง่บริการ 24 ชัว่โมงเท่านั้น 

2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใชอุ้ปกรณ์ต่อไฟเตา้เสียบหลายทาง, หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้าโดย
มิไดรั้บอนุญาตอาจเป็นเหตุใหถู้กตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   

     

3. การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพเิศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)       

3.1 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีสั่งจอง "พ้ืนท่ี" เพียงอย่างเดียวเพ่ือตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินคา้ท่ีออกแบบเป็นพิเศษ 
จะตอ้งส่งแบบฟอร์มขอใชบ้ริการไฟฟ้าเพื่อคูหาแสดงสินคา้ท่ีออกแบบเป็นพิเศษนั้น    

3.2 ผูจ้ดังานไดจ้ดัให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินคา้โดยทัว่ไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหา และเพื่อ
การสาธิตต่าง ๆ สามารถด าเนินการไดโ้ดยผูรั้บเหมาไฟฟ้าของท่านท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูจ้ดังานแลว้เท่านั้น 
โดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้เพียงส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใชง้านของท่านมายงั
บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) พร้อมช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีระบุไว ้และเพื่อความปลอดภยั
จึงไม่อนุญาตใหผู้แ้สดงสินคา้ต่อไฟส าหรับสินคา้จดัแสดง หรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเขา้กบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลกั
ของตัวอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งน้ี ผูจ้ ัดงานขอสงวนสิทธ์ิระงับการจ่ายไฟฟ้ากรณีท่ีมีการต่อไฟฟ้าอย่างไม่
เหมาะสม        

3.3 การต่อวงจรไฟฟ้าท่ีด  าเนินการโดยผูรั้บเหมาของท่านท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้ดังาน จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจาก
บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) ก่อนท่ีจะต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟ     

3.4   ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีสั่งจองบริการดา้นไฟฟ้ากบับริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ  ากดั (ส านักงานใหญ่) จะมีสิทธ์ิ
ไดรั้บบริการตามล าดบัก่อนหลงั          

3.5  การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใชอุ้ปกรณ์ต่อไฟเตา้เสียบหลายทาง, หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้าโด
มิไดรั้บอนุญาต อาจเป็นเหตุใหถู้กตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้    

3.6  ไม่อนุญาตใหใ้ชไ้ฟกระพริบ ยกเวน้แต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม     
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3.7 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าท่ีบริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
เห็นว่าอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือสร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมงานหรือผูอ้อกงานแสดงสินคา้อ่ืน ๆ 

3.8 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดตอ้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัและมาตรฐานความปลอดภยัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้  

 

  4. การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด หาก
ตรวจสอบพบการใช้สายไฟไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน หรือการตดิตั้งที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าช่ัวคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐาน
จงึจะท าการปล่อยกระแสไฟฟ้า ให้ตามปกต ิขนาดสายไฟที่ได้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์มี ดังนี ้  

ขนาดเบรกเกอร์ สายไฟทีไ่ด้มาตรฐาน 
15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.    2x2.5 Sq.mm. , 1.5 Sq.mm./Ground  
15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.    4x2.5 Sq.mm. , 1.5 Sq.mm./Ground  
30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.    2x6 Sq.mm. , 4 Sq.mm./Ground  
30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.    4x6 Sq.mm. , 4 Sq.mm./Ground  
60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.    4x16 Sq.mm. , 6 Sq.mm./Ground  
100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.    4x35 Sq.mm. , 10 Sq.mm./Ground  
150 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.    4x70 Sq.mm. , 16 Sq.mm./Ground  
200 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.    4x95 Sq.mm. , 16 Sq.mm./Ground  

           

5. กรณีส่ังจองเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนุญาติให้ใช้ 1 วงจรย่อยเท่านั้น หากผู้แสดงงานต้องการใช้มากกว่า 1 วงจร
ย่อยต้องท าการตดิตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพ่ือใช้กับวงจรย่อย หากตรวจสอบพบไม่มกีารติดตั้งตู้โหลด
เซ็นเตอร์ (Load Center) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกระแสไฟฟ้าช่ัวคราว จนกว่าจะมกีารตดิตั้งเรียบร้อย
จึงจะท าการปล่อยกระแสไฟฟ้าตามปกติ และการเช่ือมต่อสายเข้าเบรกเกอร์ให้ต่อเช่ือมด้วยหางปลา (RING 
TERMINALS) เท่านั้น ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอร์โดยตรง   

การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทีก่ าหนดเหล่านี้ จกัมผีลให้ตวัแทนทีไ่ด้รับอ านาจหน้าที่สามารถตดัการจ่ายไฟฟ้าได้ทนัท ี

และจะด าเนนิการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม 
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12. กำรปฏิิบัติิงื่ำนล่วงื่เวลำ

 ผู้่ร่วมออกงานที�มีความประสงค์จัะทำาการก่อสร้าง หร้อจััดสินค้าเกินเวลาที�กำาหนด กัรุณาแจ้งท่ีห้องผู้จัดงานกั่อน 

เวลา	17.00	น	ของแต่ละวัน และต้่องรับผิ่ดชอบค่าใช้จ่ัายในการปฏิบัติ่งานล่วงเวลาต่ามอัต่ราของอาคารจััดงาน มีค่าใช้ื่จ่ายในกัาร 

ปฏิิบัติงานล่วงเวลาตามขนาดพื�นท่ี	(ไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้าเพิ�มเติ่ม และค่าบริการเจ้ัาหน้าที�รักษาความปลอดภัย 1 นาย)

13. แผู้่นพับชื่มงื่ำน และเว็บไซติ์

 ข้อมูลของผู่้ร่วมออกงานจัะรวบรวมอยู่ในแผ่่นพับชมงาน และเว็บไซต่์ www.pubat.or.th หากัผู้ร่วมออกังาน

ยื่นเอกัสารรายละเอียดพ้นจากัระยะเวลาที่กั�าหนด	 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ�ที่จะไม่รับผิดชื่อบต่อความผิดพลาดที่เกิัดขึ�นใน

เอกัสารดังกัล่าว

14. กรมธรรม์ประกันภัย และควำมรับผู้ิดติ่อทรัพย์สิน

 1. ผู่้จััดงานจัะไม่รับผ่ิดชอบเกี�ยวกับอุบัต่ิเหตุ่ การโจัรกรรม หร้อภัยชนิดใดๆที�เกิดกับสินค้า อุปกรณ์์ และ

  ทรพัย์สนิใดๆของผู่ร่้วมออกงาน ผู่ร่้วมแสดงนทิรรศการภายในงาน ผู่ร่้วมออกงานและผู่ร่้วมแสดงนทิรรศการจัะต้่อง

  ดูแลรับผ่ิดชอบค่าใช้จั่ายในการทำากรมธ์รรม์ประกันภัยที�ครอบคลุม  สินค้า อุปกรณ์์ และทรัพย์สินอันมีค่าเอง

 2. ผู่้จััดงานจัะไม่รับผ่ิดชอบความเสียหาย สูญหาย ของสินค้า อุปกรณ์์และทรัพย์สินใดๆ ของผู่้ร่วมออกงาน ผู่้ร่วม

  แสดงนิทรรศการภายในงาน อันเน้�องมาจัากการขนย้ายสินค้าระหว่างงาน

 3. ผู่้จััดงานและเจั้าของสถึานที� จัะไม่รับผ่ิดชอบความเสียหาย สูญหาย ของสินค้า อุปกรณ์์และทรัพย์สินใดๆ 

  ที�ผู่้ร่วมออกงาน ผู่้ร่วมแสดงนิทรรศการภายในงาน เก็บไว้ภายในห้องเก็บสินค้า / คูหา ระหว่างที�จััดแสดงงาน 

15. กำรรักษำควำมสะอำด

 1. ผู่้จััดงานได้จััดพนักงานทำาความสะอาดเฉพาะพ้�นที�ส่วนกลางของงานเท่านั�น โดยจัะไม่เข้าไปทำาความสะอาดใน

  คูหาของท่าน

 2. ผู้ร่วมออกังานจะต้องรับผิดชื่อบดูแลท�าความสะอาดภายในคูหาของท่านเอง โดยนำาเศษขยะต่่างๆ ใส่ถึุงขยะ  

  และนำามาวางไว้หน้าคูหาของท่านหลังจัากจับงานในแต่่ละวัน เพ้�อให้เจั้าหน้าที�รักษาความสะอาดดำาเนินการ

  ต่่อไป

 3. กรณ์ีท่านต่้องการจั้างพนักงานทำาความสะอาดประจัำาคูหาของท่าน โปรดขอรายละเอียดได้ที�เจั้าหน้าฝั่่ายดูแล

  อาคารจััดงาน



16. กำรรักษำควำมปลอดภัย

 1. ผู่้จััดงานได้จััดเจั้าหน้าที�รักษาความปลอดภัยในบริเวณ์อาคารแสดงสินค้าต่ลอด 24 ชั�วโมง ในทางเข้า-ออก

  อาคารและพ้�นที�ส่วนกลางของงาน

 2. ช่วงวันก่อสร้าง  และวันร้�อถึอน จัะเปิดประตู่เข้า-ออกเฉพาะบริเวณ์ Loading อาคารแสดงสินค้าเท่านั�น

 3. ผู่้จััดงานจัะอนุญาต่ให้เฉพาะผู่้ที�ต่ิดบัต่รของงาน เพ้�อเข้า-ออกอาคารแสดงสินค้าต่ามประเภทของบัต่ร และ

  เวลาการทำางานของการแสดงสินค้าที�ระบุไว้เท่านั�น

 4. การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินในคูหาของผู่้ร่วมออกงานเป็นกรณ์ีพิเศษเฉพาะราย ผู่้ร่วมออกงาน

  สามารถึแจ้ังผู้่จััดงาน เพ้�อติ่ดต่่อผู้่รับเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของงาน

 5. ผู่้จััดงานขอแนะนำาให้ท่านทำาการประกันภัยสินค้าที�มีมูลค่าสูงและมีเจั้าหน้าที�ดูแลสินค้า/ทรัพย์สินของบริษัท

  เองต่ลอดการขนถึ่ายสินค้าในช่วงปิดงานขอให้ผู่้ร่วมออกงานจััดเก็บสินค้าให้เรียบร้อย หร้อทำาการปิดคูหาทั�งนี�

  หากเกิดการสูญหายต่ลอดระยะเวลาการจััดงาน ผู่้จััดงานจัะไม่รับผ่ิดชอบในกรณ์ีใดๆ ทั�งสิ�น

 6. ห้ามนำาวัต่ถึุระเบิด วัต่ถึุอันต่ราย อาวุธ์ หร้อแก๊สหุงต่้ม เข้ามาภายในบริเวณ์อาคารแสดงสินค้าโดยเด็ดขาด

17. กำรเล่่อนระยะเวลำ – ยกเลิกกำรจัดงื่ำน

 1. ผู้่จััดงานสามารถึเล้�อน หร้อยกเลกิ การแสดงงาน หร้อเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการเปิด-ปิดการแสดงงานได้ หากเกิดภยั

    ธ์รรมชาต่ิ หร้อสถึานการณ์์ฉุกเฉิน

 2.   หากเกิดเหตุ่การณ์์ในกรณ์ีดังกล่าว ผู่้จััดงานขอสงวนสิทธ์ิ์ในการขอรับเงินค้น หร้อค้นเงินชดเชย

 3.   กรณ์ีเกิดเหตุ่สุดวิสัยนอกเหน้อจัากกฎระเบียบที�ระบุไว้ในคู่ม้อนี� การต่ัดสินใจัของผู่้จััดงานถึ้อเป็นอันสิ�นสุด

18. ข้อควรระวังื่ และข้อแนะน�ำควำมปลอดภัย

 1. สิ�งก่อสร้างทางโครงสร้างหร้อส่วนประดับต่กแต่่งภายในศูนย์แสดงสินค้า เป็นทรัพย์สินที�มีค่าห้ามเปลี�ยนแปลง 

  หร้อเคล้�อนย้าย และควรปฏิบัติ่งานด้วยความระมัดระวัง ผู่้ใดที�ก่อความเสียหายต่่อทรัพย์สินเหล่านี�โดยไม่

  ศึกษากฎระเบียบของผู่้จััดงาน หร้อศูนย์แสดงสินค้า จัะต่้องรับผ่ิดชอบค่าเสียหายที�เกิดขึ�นทั�งหมด

 2.  ต่ิดบัต่ร Exhibitor ต่ลอดเวลาขณ์ะอยู่ในพ้�นที�จััดงาน

 3.  เปิด-ปิดบูธ์ต่ามกำาหนดเวลาให้บริการ

 4.  เก็บทรัพย์สินมีค่าไว้กับต่ัว หร้อในพ้�นที�ปลอดภัยมีที�เก็บมิดชิด ล็อคกุญแจั 

 5.  หลีกเลี�ยงการวางกระเป๋าเงิน ทรัพย์สินมีค่าไว้ใต่้โต่๊ะหร้อแขวนไว้ เพ้�อป้องกันการสูญหาย

 6.  กระเป๋าเงินควรเป็นลักษณ์ะสะพายเอวไว้ด้านหน้า

 7.  ควรมีพนักงานขายดูแลเพียงพอต่่อพ้�นที�คูหา

 8.  หลีกเลี�ยงการชาร์จัโทรศัพท์ม้อถึ้อ หร้อวางไว้ภายในคูหาอย่างเปิดเผ่ย

 9.  กรณ์ีเป็นคูหาเปิด (ผู่้เข้าชมงานสามารถึเข้าไปภายในคูหาได้)  ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ  ควรจััดพ้�นที�ควบคุม

  โดยเฉพาะในการห้ามลูกค้าเข้าไปบริเวณ์ควบคุม (โต่๊ะเก็บทรัพย์สิน ฯลฯ)

 10.  หลังให้บริการควรจััดเก็บสินค้าในพ้�นที�ให้มิดชิดและปลอดภัย (คลุมสินค้า) 

 11.  กรณ์ีพบเหตุ่ผ่ิดปกติ่ หร้อสงสัยว่ามีสินค้าสูญหาย (ขณ์ะเปิดคูหา,ระหว่างแสดงงาน) ขอให้รีบทำาการแจั้งเจั้า

  หน้าที� รปภ. ทราบทันที เพ้�อที�รปภ.จัะเข้าต่รวจัสอบสถึานที�เกิดเหตุ่

 12.  กรณ์ีพบเหตุ่สงสัยว่ามีทรัพย์สินสูญหาย (ขณ์ะเปิดคูหา) ห้ามเคล้�อนย้ายทรัพย์สิน สิ�งของ ก่อนที�เจั้าหน้าที� 

  รปภ.จัะไปถึึง  ทั�งนี�เพ้�อป้องกันการแปรเปลี�ยนของสถึานที�เกิดเหตุ่  อาจัทำาให้การสันนิษฐานสาเหตุ่ผ่ิด
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แบบฟอร์มต่ิำงื่ๆ
Order Forms

แบบฟอร์์มี 1    สัั่�งจองอุปกร์ณ์ไฟฟ้า (สั่ำาห้รั์บผู้้้ร่์วัมีแสั่ดงงาน) 

                        l  ห์น้ัา 24 

แบบฟอร์์มี 2    ไฟฟ้า สั่ำาห้รั์บก่อสั่ร้์าง / ร้์�อถอน  l  ห์น้ัา 26

แบบฟอร์์มี 3    LCD TV และเคร้์�องฉายต่่างๆ   l  ห์น้ัา 28 

แบบฟอร์์มี 4    ค่าเช่าอุปกร์ณ์เฟอร์์นิเจอร์์  l  ห์น้ัา 29

แบบฟอร์์มี 5    ค่าเช่าอุปกร์ณ์เบ็ดเต่ล็ด  l  ห์น้ัา 31

แบบฟอร์์มี 6    แจ้งร้์ปแบบบ้ธ  l  ห์น้ัา 33

ห้มีายเห้ตุ่ : สั่ามีาร์ถดาวัโห้ลดแบบฟอร์์มีได้ท่ี่� www.pubat.or.th



 
 
                                                           สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ คร้ังที่ 49 วันที่ 17-25 เมษายน 2564  
บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     เลขที ่90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถ.รัชดาภิเษกตดัใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
ช่ือผู้ตดิต่อ  : คุณเกวลี เพ็ญประยูร              สายตรง : 02-203-4163  โทรสาร: 0-2203-4117  อีเมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com   
แผนกบญัชี : คุณอรศิริ / คุณปวณีา     สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119    อีเมลล์: ar.nccimage@nccimage.com 

 
รายการ 

ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน 

     ภายใน 31/03/64 

       ราคาในวนังาน 
      จองและช าระเงิน 

           ตั้งแต่ 1-25/4/64
 

 
จ านวน 

 
จ านวนเงิน 

รายการที่ 1   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการให้บริษทั เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขาสั้น) (แสงเหลือง ) 920 1,100   
สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขายาว) (แสงเหลือง) 990 1,170   
ฟลูออเรสเซนต ์LED   14 วตัต ์ ยาว 1.20 เมตร (แสงขาว) 836 988   
ดาวน์ไลท ์LED    7 วตัต ์  (ไฟฝัง) (แสงเหลือง) ศูนยก์ลาง 9.50 Fix 1,067 1,261   
สปอตไลท ์ฮาโลเจน  LED 4 วตัต ์(ขายาว 30ซม.) (แสงเหลือง) 1,100 1,300   
Floodlight LED  30 วตัต ์  (แสงเหลือง) 2,750 3,250   
Floodlight LED  50 วตัต ์  (แสงเหลือง) 3,575 4,225   
Floodlight LED  100 วตัต ์  (แสงขาว) 3,850 4,550   
รายการที่ 2   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าส าหรับการสาธิตอุปกรณ์ (ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง)     แสง 500W 
ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) 1,265                 1,495   
ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) 24 ช่ัวโมง 2,530                 2,990   
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 3,850                 4,550   
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  11,550 13,650   
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 7,700 9,100   
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  16,500 19,500   
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 31,900 37,700   
บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 15 แอมป์  1 เฟส  200 บาท (ไม่สามารถต่อไดม้ากว่า 1 จุด)   
บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส  400 บาท (มากสุดไม่เกนิ 2 จุด)   
รายการที่ 3   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่น าดวงไฟแสงสว่างมาเอง    
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 11,943 14,114   
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 35,828 42,342   
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 23,885 28,228   
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 71,656 78,684   
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 130,284 153,972   
ค่ากระแสไฟฟ้าขนาดไม่เกนิ 100 วตัต ์(ลูกคา้ติดตั้งเอง) 
  **หลอดไฟไม่เกนิ 5 ดวง/100 วตัต ์
  *ไฟริบบิ้น LED เสน้ ใชไ้ดไ้ม่เกนิ 5 เมตร/100 วตัต ์

 
 

462 

 
 

546 

  

ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับดวงไฟที่น ามาเอง ไม่เกนิ 1 ดวง ดวงละไม่เกนิ 100 วตัต ์(ติดตั้งโดยอิมเมจ)                 550 640   
การสัง่จองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสัง่จองน้ีจะสมบูรณ์กต็อ่เม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ  านวนใหแ้กบ่ริษทัฯ  รวมเป็นเงิน  
เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
ช่ือบญัชี      :  บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ  ากดั          ธนาคาร  :  กรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
เลขที่บญัชี  :  009-1-70976-8  (บญัชีออมทรัพย)์    ที่อยู ่       :  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
**กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 %  ( ค านวณจากยอดกอ่นภาษีมูลค่าเพิม่ที่เกนิ 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105538011258** 

หมายเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกนิ 10 วนั) บริษทัฯไม่อนุญาตให้มีการต่อเช่ือมไฟฟ้าจากปลัก๊ไฟออกไปหลายๆจดุ ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการใชก้ระแสไฟฟ้าเกนิก  าลงั 
2. กระแสไฟฟ้าในวนังานจะเปิดให้บริการใน เวลา 13.00 น. ของ วนัที ่16 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีที่ลูกค้ายกเลกิรายการ 
4. กรณีที่ท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิม่อีก 100% (สองเท่า) จากราคาปกต ิ
5. แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานทีป่ล่อยใหใ้ชค้อื 220V หรือ 380V ค่าการผนัแปรอยูท่ี่ ± 10% หากตอ้งการแรงดนัคงที่ ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟใหค้งที่มาดว้ย (Stabilizer) 
6. ระยะการติดตั้งสายเบรคเกอร์ยาวไม่เกนิ 3 เมตร จากหลุมไฟ หากประสงคต์่อความยาวของสายไฟ จะมีคา่บริการ 200 บาท/เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
7. หากมีการขอยา้ยต าแหน่งจุดตดิต ั้ง บริการจุดละ 200 บาท หากมีการยา้ยหลุมไฟ เบรกเกอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลท ์บริการจุดละ 1,000 บาท เบรกเกอร์ขนาด 3 เฟส 380โวลท ์บริการจดุละ 2,500 บาท(ไม่ 

รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%) 
ส าหรับผู้มอี านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษ ี (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  :  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน          ส านกังานใหญ่        สาขา ท่ี ...................................... (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู่           :   
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    :  
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   :  
E-Mail :  ลายเซนต ์  :  วนัท่ี : 

แบบฟอร์มส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้า (ส าหรับผู้ร่วมแสดงงาน) 
 

วนัก าหนดส่ง 
31 มนีาคม 64 
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                                                           สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ คร้ังที่ 49 วันที่ 17-25 เมษายน 2564  
บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่)      เลขที ่90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณเกวล ีเพ็ญประยูร              สายตรง : 02-203-4163 โทรสาร: 0-2203-4117  อเีมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com   
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119   อเีมลล์: ar.nccimage@nccimage.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดระบุวันทีต้่องการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับการติดตั้งและร้ือถอน 
 
 
 
 
 
การส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบส่ังจองนีจ้ะสมบูรณ์กต่็อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษัทฯ 
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที ่: 
ช่ือบญัชี      :  บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั          ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์ 
เลขท่ีบญัชี  :  009-1-70976-8  (บญัชีออมทรัพย)์    ท่ีอยู่        :  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % (ค านวณจากยอดกอ่นภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกนิ 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105538011258** 
หมายเหต ุ
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน (ไม่เกนิ 10 วัน) เท่านั้น บริษทัฯไม่อนุญาตใหมี้การต่อเช่ือมไฟฟ้าจากปลัก๊ไฟออกไปหลายๆจุด ทั้งน้ีเพ่ือ

ป้องกนัอนัตรายจากการใชก้ระแสไฟฟ้าเกนิก  าลงั 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินในกรณีทีลู่กค้ายกเลกิรายการ 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมหากมีการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าล่าชา้กว่าก  าหนดท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสั่งจองน้ี  
4. แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานท่ีปล่อยใหใ้ชคื้อ 220V หรือ 380V ค่าการผนัแปรอยู่ท่ี ± 10% หากตอ้งการแรงดนัคงท่ี ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟใหค้งท่ีมาดว้ย 

(Stabilizer) 
5. ในกรณีท่ีท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าหลงั 24.00 นาฬิกา บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมอีก 100% (สองเท่า)  

 
ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและทีอ่ยู่บริษัททีถู่กต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี  (ตัวบรรจง) 
 

 

รายการ ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน 

     ภายใน 31/03/64 

   ราคาในวนังาน 
 จองและช าระเงิน 
ตั้งแต่ 1-25/4/64

 

จ านวน 
(เบรก
เกอร์) 

จ านวนวัน 
(โปรดระบุวันที่

ด้านล่าง) 

จ านวนเงิน 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 1045/วนั 1,235/วนั    

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 3,135/วนั 3,705/วนั    

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 2,090/วนั 2,470/วนั    

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 6,270/วนั 7,410/วนั    

 รวมเป็นเงิน 
 

 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
 

 

  
  

รายการ วนัใชง้าน วนัใชง้าน วนัใชง้าน หมายเหตุ 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์  1 เฟส 50 เฮิร์ทซ        15 เม.ย.           16 เม.ย.           25 เม.ย.     
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์  3 เฟส 50 เฮิร์ทซ        15 เม.ย.          16 เม.ย.           25 เม.ย.     
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์  1 เฟส 50 เฮิร์ทซ        15 เม.ย.          16 เม.ย.           25 เม.ย.     
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์  3 เฟส 50 เฮิร์ทซ        15 เม.ย.          16 เม.ย.           25 เม.ย.     

ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  :  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน          ส านกังานใหญ่        สาขา ท่ี ...................................... (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู่           :   
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    :  
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   :  
E-Mail :  ลายเซนต ์  :  วนัท่ี : 

ไฟฟ้าส าหรับก่อสร้าง / ร้ือถอน 
 

วนัก าหนดส่ง 
31 มนีาคม 64 
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                                                           สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ คร้ังที่ 49 วันที่ 17-25 เมษายน 2564  
 
บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่)      เลขที ่90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณเกวล ีเพ็ญประยูร              สายตรง : 02-203-4163 โทรสาร: 0-2203-4117  อเีมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com   
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119   อเีมลล์: ar.nccimage@nccimage.com 
 

กรุณาระบุต าแหน่งของจุดสาธารณูปโภคท่ีตอ้งการในแบบฟอร์ม มิฉะนั้น บริษทัจะติดตั้งลงตามดุลยพินิจของผูรั้บเหมา และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการในการยา้ย
ต าแหน่งสาธารณูปโภคท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและทีอ่ยู่บริษัททีถู่กต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี  (ตัวบรรจง) 
ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  :  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน             ส านกังานใหญ่        สาขา ท่ี ..........................    (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู่           :   
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    :  
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   :  
E-Mail :  ลายเซนต ์  :  วนัท่ี : 
 
 

BACK/ดา้นหลงั 

RIGHT/ขวา 

FRONT/ดา้นหนา้ 

LEFT/ซา้ย 
 

Socket Point 
จดุปล ัก๊ไฟ 

C Compressed Air 
เครือ่งปั๊มลม 

W Water 
น า้ประปา 

 
Drain 
ทอ่ระบายน า้ 

N Connecting (by IMAGE) 
จดุตอ่ไฟ (โดยอมิเมจ) 

B Breaker 
เบรกเกอร ์

Fluorescent Lamp 
หลอดฟลอูอเรสเซนท ์

Spotlight w/ arm 
สปอตไลทพ์รอ้มแขน 

Spotlight standard 
สปอตไลทม์าตรฐาน 

T Telephone 
โทรศพัท ์

จุดตดิตั้งอุปกรณ์ 
 

วนัก าหนดส่ง 
31 มนีาคม 64 
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                                                           สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ คร้ังที่ 49 วันที่ 17-25 เมษายน 2564  

บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่)      เลขที ่90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณเกวล ีเพ็ญประยูร              สายตรง : 02-203-4163 โทรสาร: 0-2203-4117  อเีมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com   
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119   อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

หมายเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน (ไม่เกนิ 10 วนั) เท่านั้น  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินในกรณทีี่ลูกค้ายกเลกิ 

3. บริษทัฯ จะน าเสนอราคาค่าเช่า VDO Projector Wall  เม่ือผูร่้วมแสดงงานระบคุวามตอ้งการไว ้
4. การเช่าอุปกรณ์ตามใบสัง่จองน้ีจะสมบูรณ์ กต็่อเม่ือไดมี้การช าระเงินให้แกบ่ริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ  ากดั ภายในระยะเวลาที่ไดก้  าหนดไวด้า้นล่างของใบสัง่จองน้ีแลว้เทา่นั้น  โดยท่านสามารถช าระเงิน

ดว้ยเงินสด, เช็คสัง่จ่ายในนาม “บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ  ากดั” หรือโอนเงินเขา้บญัชีที ่: 
ช่ือบัญชี : บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั                            เลขทีบ่ัญชี:   009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) 
ธนาคาร : กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์  ทีอ่ยู่ : 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105538011258** 
ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบช่ืุอและท่ีอยู่บริษัทท่ีถกูต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี  (ตัวบรรจง) 
 
ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  :  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน        ส านกังานใหญ่        สาขา.......................................  (รหสัสาขา 5 หลกั)  
ท่ีอยู่           :    
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    :  
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   :  
E-Mail :  ลายเซนต ์  :  วนัท่ี : 
 

รายการ ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน 

        ภายใน31/3/64 

       ราคาในวนังาน 
      จองและช าระเงิน 

ตั้งแต่ 1-25/4/64                                                            
 

จ านวน จ านวนเงิน 

LED Screens     
24 inch LED. 10,032 11,856   
32 inch LED. 13,156 15,548   
42 inch LED. 18,876 22,308   
50 inch LED. 22,880 27,040   
Stand for 42 inch Screen (eye level). 3,190 3,770   
Hanging Brackets for 42 inch Screen  
(For partition wall). 1,980 

  

2,340 
   

DVD Blu-ray Player. 4,158 4,914   
Computer + Laptop + Monitor  
Laptop Standard. 11,000          13,000    
Laptop Hi Spec. 14,014          16,562    
PC (Personal Computer) + 19 inch LCD 9,510          11,239    
17 inch LCD flat screen monitor. 4,235          5,005    
19 inch LCD flat screen monitor. 4,890          5,779    
Projectors  
Data Projector 2000  ANSI Lm, XGA 21,021         24,843    
Data Projector 3200  ANSI Lm, XGA 25,025         29,575    
Data Projector 4500  ANSI Lm, XGA 37,538         44,363    
Data Projector 5500  ANSI Lm, XGA 62,563         73,938    
Projective Screens  
Screen, 2x 3 m. (150”) Projection. 20,020 23,660   
Screen, 3x 4 m. (200”) Projection. 32,032 37,856   
Screen, 4.5x 6 m. (500”) Projection. 66,924 79,092   

รวมเป็นเงิน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

 

 

 

LCD TV และเคร่ืองฉายต่างๆ 
 

วนัก าหนดส่ง 
31 มนีาคม 64 
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แบบฟอร์ม	3



 

งานสัปดาห์หนังสือแหง่ชาติ ครั้งที่ 49 (วันที่ 17  – 25 เมษายน 2564) 
 

 

 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ)่  เลขที ่90 อำคำร ซีดับเบิ้ลยู ชั้น 5 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
ชื่อผู้ติดต่อ  : คุณโกวิทย์ งำมเกษม           สำยตรง : 02-203-4149  โทรสำร: 0-2203-4117 อีเมลล์ : kowit.nga@nccimage.com   
แผนกบัญช ี: คุณอรศิริ / คุณปวณีำ    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 มี.ค. 64 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
ภำยใน 1-8 เม.ย. 

รำคำวันงำน 
จองและช ำระเงิน 

9 - 25 เม.ย.
 

 
จ ำนวน 

 
รวมเป็นเงิน 

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

F02 
ตู้แสดงสินค้า ทรงสูง (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x50x250 3,500 3,850 4,550   
เพิ่ม ชัน้กระจก   300 330 390   

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

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

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

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

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

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

F12 
ชั้นวางสนิค้าติดผนงั (ชั้นตรง) ขาว 25x100 350 385 455   
ชั้นวางสนิค้าติดผนงั (ชั้นเอียง) 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 แทน่โบร์ชัวร ์ โครเมียม 30x40x170 1,400 1,540 1,820   
F18 แทน่แขวนเสื้อ ไม้ 40x40x180 1,000 1,100 1,300   
F19 ตะขอแขวน ตวั S - ยาว6.5 ซม. 60 66 78   

กำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำตำมใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์กต็่อเมื่อได้มีกำรช ำระเงนิเต็มจ ำนวนให้แกบ่ริษัทฯ  รวมเป็นเงิน  
เรียบร้อยแล้วเทำ่น้ัน โดยเงินสด, เช็คสั่งจ่ำยในนำม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด” หรือโอนเงินเข้ำบญัชีที ่:  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
ชื่อบัญชี :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด                 ธนาคาร :  กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟควอเตอร ์  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
เลขที่บัญชี :  009 1 70976 8  (บัญชีออมทรัพย์)       ที่อยู่ธนาคาร :  62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ที่อยู่บริษัท : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
** กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258 ** 
หมำยเหต ุ - กรณีการส่ังจองระหวา่งวันติดต้ังงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหน้างาน บริษัทฯ 
จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ส าหรับการยกเลิกสินค้าภายในวันติดต้ัง และวันแสดงงาน 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจสัง่จอง  โปรดระบุชือ่และที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง  “เพื่อกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษ”ี  (ตัวบรรจง) 
ชื่อบริษัท  :                    คูหำเลขท่ี  :  

ท่ีอยู่       :     

เลขประจ ำตัวผู้เสยีภำษีอำกรหรือเลขท่ีบตัรประชำชน :   ส ำนักงำนใหญ่        สำขำ : (ระบุตัวเลข 5 หลัก) 

โทรศัพท์  :                      โทรสำร   :  

ชื่อผู้ติดต่อ  :                      E-mail    :  

ลำยเซนต์  :                            วันท่ี  :  

ค่ำเช่ำอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
 

วันก ำหนดส่ง 
31 มีนำคม 2564 
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งานสัปดาห์หนังสือแหง่ชาติ ครั้งที่ 49 (วันที่ 17  – 25 เมษายน 2564) 
 

 

 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ)่  เลขที ่90 อำคำร ซีดับเบิ้ลยู ชั้น 5 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
ชื่อผู้ติดต่อ  : คุณโกวิทย์ งำมเกษม           สำยตรง : 02-203-4149  โทรสำร: 0-2203-4117 อีเมลล์ : kowit.nga@nccimage.com   
แผนกบัญช ี: คุณอรศิริ / คุณปวณีำ    สำยตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสำร: 0-2203-4119   อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 
 

รำยกำร สี 
ขนำด 

กxยxส (ซม.) 

รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 

ภำยใน 31 มี.ค. 64 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
ภำยใน 1-8 เม.ย. 

รำคำวันงำน 
จองและช ำระเงิน 

9 - 25 เม.ย.
 

 
จ ำนวน 

 
รวมเป็นเงิน 

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

 ป้ายชื่อคูหา พร้อมตัวอกัษร 
       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   

 แผ่นไม้ยกพื้น (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.   

    รวมเป็นเงิน  

    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

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         ที่อยู่ธนำคำร :   62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ที่อยู่บริษัท : 90 อำคำรซีดับเบิลยูทำวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

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

บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน ส ำหรับกำรยกเลิกสินค้ำภำยในวันติดตั้ง และวันแสดงงำน 

 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจสัง่จอง  โปรดระบุชือ่และที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง  “เพื่อกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี”  (ตัวบรรจง) 

ชื่อบริษัท  :                    คูหำเลขท่ี  :  

ท่ีอยู่       :     

เลขประจ ำตัวผู้เสยีภำษีอำกรหรือเลขท่ีบตัรประชำชน :   ส ำนักงำนใหญ่        สำขำ : (ระบุตัวเลข 5 หลัก) 

โทรศัพท์  :                      โทรสำร   :  

ชื่อผู้ติดต่อ  :                      E-mail    :  

ลำยเซนต์  :                            วันท่ี  :  

 

ค่ำเช่ำอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 
 

วันก ำหนดส่ง 
31 มีนำคม 2564 
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แบบฟอร์ม	6
      สัปดาห์หนังสือแห่งชื่าติ	ครั�งท่ี	49	และสัปดาห์หนังสือนานาชื่าติ	ครั�งท่ี	19

วันท่ี	17	-	25	เมษัายน	2564

33

ช้�อร้านค้า/สำานักพิมพ์............................................................................................โซน................................................เลขบูธ์.......................

ช้�อผู่้ประสาน.......................................................โทรศัพท์ : ............................................... อีเมล : .............................................................

ประเภทของบูธ			   

      พื�นที่เปล่า            บูธมาตรฐาน
       (ผู่้ออกบูธ์จัะต่้องสั�งจัองอุปกรณ์์ไฟฟ้า โต่๊ะ เก้าอี� ฯลฯ ทั�งหมด)

 กั่อสร้าง	ตกัแต่งบูธ                	ต่อเติมโครงสร้างบูธ   

 ช้�อบริษัทผู่้รับเหมา : .......................................................    ช้�อบริษัทผู่้รับเหมา : ......................................................
.  ช้�อผู่้ควบคุมงาน : ……………………....................................   ช้�อผู่้ควบคุมงาน : …………………….................................... 
 โทรศัพท์ : .......................................................................     โทรศัพท์ : .......................................................................   

         ป้ายชื่ื่อบูธ	(ป้ายด้านหน้า)

	 อื่นๆ		ระบุ..................................................................	 													 1. ป้ายช้�อบูธ์พร้อมเลขที�บูธ์
         2. ป้ายช้�อเปล่า ไม่มีช้�อสต่ิ�กเกอร์ช้�อบริษัท
         3. ยกเลิกโครงสร้างป้ายช้�อ แบบมีคานคาด
         4. ยกเลิกโครงสร้างป้ายช้�อ

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

1.	พื�นที่เปล่า	คือ	พื�นที่ที่ไม่มีอุปกัรณ์เตรียมไว้ให้เลย	ผู้ร่วมออกังานจะต้องสั่งจองอุปกัรณ์	อาทิ	ปลั๊กัไฟ	ฟลูออเรสเซีนท์	โต๊ะ	เกั้าอี�	ป้าย
ชื่ื่อบริษััท	ถังขยะ	ฯลฯ	เองทั�งหมด
2.	 กัารตกัแต่งบูธรูปแบบพิเศษั	 ผู้ร่วมออกังานจะต้องส่งแบบแปลนและภาพเหมือนของบูธ	 เพ่ือให้ผู้จัดงานตรวจสอบก่ัอน	 ภายในวันท่ี						
31	มีนาคม	2564	หากัยังไม่ได้รับกัารตรวจสอบและอนุมัติจากัทางผู้จัดงาน	จะไม่สามารถท�ากัารก่ัอสร้าง	/	ติดตั�งได้ 
3. หากผู่้ร่วมออกงาน และ/หร้อผู่้รับเหมาของท่านกระทำาใดๆ ให้เกิดความเสียหายแก่ต่ัวอาคาร หร้ออุปกรณ์์ต่่างๆ ท่านจัะต่้องชดใช้ค่าเสียหาย 
หรอ้ ซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพเดมิ ต่ามที�เจ้ัาหน้าที�ของอาคารอมิแพค็ เอก็ซบิชิั�น ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ เมอ้งทองธ์าน ีแจ้ังให้ทราบ 
4. พื�นท่ีเปล่า	สามารถมารับบัตรประจ�าตัวเข้าอาคารแสดงงานส�าหรับผู้ก่ัอสร้าง	Contractor	Badge	ได้ท่ีบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า	(Load-
ing)	ในวันท่ี	15	เมษัายน	2564	ระหว่างเวลา	13.00	-	19.00	น. 

***ขอสงวนสิทธิ�ส�าหรับผู้ที่ส่งแบบให้พิจารณาโดยมีเอกัสารอนุญาตจากัผู้จัดงาน	ให้เข้าท�ากัารกั่อสร้างและติดตั�งได้เท่านั�น***

				หมายเหตุ	:	

				กัรณีที่สมาคมฯ	ไม่ได้รับแบบฟอร์มนี�	สมาคมฯ	ขอสงวนสิทธิ�ที่จะไม่มอบบัตรหรืออนุญาตให้เข้ากั่อสร้างบูธ	หรือติดตั�งป้าย

 ได้รับทราบระเบียบปฏิบัต่ิในการเข้าก่อสร้าง/ต่กแต่่งบูธ์ และร้�อถึอนคูหาแสดงฯ แล้ว และยินยอมปฏิบัต่ิต่ามระเบียบดังกล่าว

ทุกประการ
       (....................................................................................)
     ประทับต่ราบริษัท      ผู่้มีอำานาจัลงนาม

           วันที�...................../...................../.....................

กัรุณาส่งคืนแบบฟอร์มสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ภายในวันท่ี	31	มีนาคม	2564			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

 ผ่ังบูธ์แบ่งต่ามประเภทหนังส้อ ดังนี� 

 1. โซนหนังส้อเด็กและส้�อการศึกษา

 2. โซนหนังส้อการศึกษา

 3. โซนการ์ตู่น (Book Wonderland)

 4. โซนนิยาย / วรรณ์กรรม 

 5. โซนหนังส้อเก่า

 6. โซนหนังส้อต่่างประเทศ

 7. โซนหนังส้อทั�วไป

        

 หมายเหตุ่ : สามารถึดาวโหลดผ่ังบูธ์ได้ที� www.pubat.or.th
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หมายเหตุ่ : ผ่ังบูธ์อาจัเปลี�ยนแปลงได้ต่ามความเหมาะสม




