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แบบฟอรมนี้สำหรับผูรวมแสดงแบบพ้ืนท่ีเปลาซึ่งจะตองวาจางผูรับเหมากอสรางตกแตงคูหามาเอง 
โดยจะตองกรอกขอความใหสมบรูณและสงกลับมายังท่ีอยูดานลาง 

ชื่อผูแสดงงาน (Exhibitor) 

บริษัท / Brand สินคา           คูหาเลขท่ี    

ขอมูลผูรับเหมา (Contractor) 

ชื่อบริษัท             

ชื่อบุคคลผูรับผิดชอบ      ตำแหนง     

เบอรโทรศัพทมือถือ      โทรสาร     

ที่อยูสำหรับออกใบกำกับภาษ ี          

อีเมล      ลายเซ็นผูรับผิดชอบประจำคูหา    

 
 

เช็คคำ้ประกันพื้นที ่
 

จำนวนพื้นท่ี (ตร.ม.) 
 

ราคารวม (บาท) 

 
1,000 บาท / ตร.ม. 

 
....................................................... 

 
...................................................... 

 
เช็คคำ้ประกันพื้นท่ี (ในกรณีที่อาจเกิดความเสียหาย) 
• ผูรับเหมาจะตองวางเช็คค้ำประกันพื้นที่ จำนวนเงิน 1,000 บาทตอ ตร.ม. สูงสุดไมเกิน 150,000 บาท ตอ 1 คูหา  
• การออกเช็คค้ำประกันพื้นที่ กรณุาสั่งจายในนาม บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) 
• กำหนดสงเช็ค ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565 
• กำหนดรับเงินคืน สามารถรับเช็คคืนไดภายใน 15 วันหลังสิ้นสดุวนัแสดงงาน หากพ้ืนที่จัดแสดงคูหาของทานไมมีความเสียหาย 
 

การตรวจแบบการกอสราง 
1. ผูรับเหมากอสรางท่ีเขามาดำเนินการออกแบบและกอสรางจะตองสงแบบที่มีการกำหนดตัวเลขมิตดิานตางๆอยางชัดเจน ทั้งน้ี

จะตองสงแบบผังการกอสรางเพื่อตรวจอนุมตัแิบบขั้นตนทาง Email: udomsak@picothai.com ภายในวันที่ 6 มกราคม 
2565 โดยมีรายละเอียดดังน้ี : 

• ผังพ้ืน ผนัง พรอมกริดไลน และตัวเลขบอกมิติอยางชัดเจน (มาตราสวนอยางต่ำ 1:100) 
• รูปดาน 4 ดาน และตัวเลขบอกมิติอยางชัดเจน (มาตราสวนอยางต่ำ 1:100) 
• รูปทัศนียภาพ (Perspective) และรูปตดัแสดงเสนผาศูนยกลาง  พรอมกำหนดรายละเอียดวัสดุของโครงสรางหลักอยางชัดเจน 
• ผังตำแหนงและความสูงการวางลำโพงของคูหาแตละจุด และเวทีกิจกรรม (Stage) 
• ผังแสดงตำแหนงทรัส ดวงโคม และผังไฟฟา 
• หนังสือรับรองความปลอดภัยจากวิศวกรผูออกแบบพรอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

2. เมื่อไดรับการอนุมัติแบบขั้นตนทาง Email แลว ใหสงแบบตวัจริงขนาด A3 ที่ลงลายมือชื่อและประทับตรา พรอมสำเนา 3 
ชุด มาที่บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) ตามที่อยูดานลาง ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 

3. หากแบบการกอสรางของทานยังไมไดรบัการตรวจสอบและอนุมัติจากผูจัดงาน จะไมสามารถทำการกอสรางได 
4. สำหรับผูแสดงพ้ืนท่ีเปลาสามารถใชบริการไฟฟาของบริษัท เลเวลนายน จำกัด เทานั้น  
5. ทานสามารถสรางคูหาภายในอาคารแสดง โครงสรางสูงไดไมเกิน  5.00 เมตร  

 
* หมายเหต ุ  กฏเกณฑดานบนนั้นหากทานใดไมปฏิบัติตามอาจเปนสาเหตุใหงานกอสรางคูหาของทานลาชาหรืออาจไมสามารถเขากอสรางได 

 
 
 
 
 

กรุณาสงแบบฟอรมนี้ไปยัง 
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ 

ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
ติดตอ คุณ อุดมศักดิ์  ลิว่เฉลิมวงศ 

โทรศัพท 02 – 748 7007 ตอ 533,  062 – 004 8859    โทรสาร 02-748-7589  
E-mail: udomsak@picothai.com 

แบบฟอรมที่ 1 / ใบแจงหน้ี 
ผูรับเหมาตกแตงคูหาพ้ืนท่ีเปลา 
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ชื่อผูแสดงงาน (Exhibitor) 

บริษัท / Brand สินคา......................................................................................คูหาเลขที.่.........................ขนาดคูหา..........................

  

ชื่อบริษัท............................................................................................................................................................................................... 

  

ชื่อบุคคลผูรับผิดชอบ........................................................................................ตำแหนง......................................................................

  

เบอรโทรศัพทมือถือ.........................................................................................อีเมล............................................................................

  

1)  ปายชื่อ (Fascia Name)  
ทางผู จัดงานจะจัดเตรียมปายชื่อคูหา โดยมีเฉพาะตัวหนังสือ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) เทานั้น (ไมมีตรา
สัญลักษณบริษัท /หนวย /สินคา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหต ุกรุณาตรวจสอบตัวสะกดปายช่ือคูหาใหถูกตองกอนสงแบบฟอรม หากเกิดความผิดพลาดประการใด ทางผูจัดงานขอ
สงวนสิทธิ์ในการแกไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาสงแบบฟอรมนี้ไปยัง 
บริษัท พีเอก็ซ ซิสเต็ม จำกัด 

79/90 หมู 12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
ติดตอ คุณมินทมันตา หรือ คุณปติกุญช 

โทรศัพท: 02 – 180 0171 – 6 โทรสาร : 02 – 180 0170 
E-mail: minmunta@pxsystem.com,  pitikul@pxsystem.com 

      และ CC Email : boonyavee@picothai.com 

แบบฟอรมที่ 2 
ปายชื่อสำหรับคูหามาตรฐาน (Standard Kiosk) 
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ปายชื่อคูหา 
 
 

............................................................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................................................. 
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การสั่งจองจะมผีลตอเมื่อไดมีการชำระเงินเตม็จำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจงหนี้ โดยโอนเงินเขาบัญชี: 
 ชื่อบัญช ี  : บริษัท เลเวลไนน จำกดั 
 ธนาคาร  : กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาบางนา 
 ประเภทบัญช ี : กระแสรายวัน 
 เลขที่บัญช ี : 845 – 1 – 00189 – 3 
สงแฟกซหลักฐานการชำระเงนิ (สำเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาทีบ่ริษัท เลเวลไนน จำกดั ตามเบอรแฟกซดานลางของเอกสารนี ้

 
• หากมีการยายตำแหนงเบรกเกอรในวันกอสรางเปนตนไป ทางบริษัทฯคิดคาดำเนินการเสนละ 650 บาท (ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
• หากมีการดัดแปลงอุปกรณจนกอใหเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯจะดำเนินการปรับ 20 เทาในแตละรายการตามราคาจัดแสดง 
• ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงนิหากทำการยกเลิกตั้งแตวันที่เขาติดตั้ง 
• การชำระเงินตองชำระเงนิพรอมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 สำหรับผูแสดงสินคาทีต่องการขอใบกำกับภาษ ีกรุณาสงชื่อและที่อยูบริษัทตาม ภพ.20 แนบทาย

มาดวย 
• การขอใชบริการ 24 ชั่วโมงจะมีคดิราคาเพิ่มเปน 2 เทาจากราคาขางตน (โปรดระบุ 24 ช.ม.) ในชองจำนวน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะถือวามิไดขอใชบริการ 

24 ชั่วโมง 
• คาธรรมเนียมการโอนเงนิตางๆ ทางผูรวมแสดงสินคาตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมนั้นๆ 
• ราคาดังกลาวเปนราคาที่จัดใหสำหรบัไฟฟาสำหรับการกอสรางหรือการรือ้ถอนเทานั้น ไมอนุญาตใหใชราคาดังกลาวในการสั่งจองไฟฟาที่ใชในวันแสดง

สินคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมที่ 3 
การขอเชาอุปกรณไฟฟา สำหรับวันกอสรางและรื้อถอน 
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โปรดกรอกรายละเอียดใหสมบูรณและจดัสงมาที ่
บริษัท เลเวลไนน จำกัด 

265/91 ถนนราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

เลขประจำตัวผูเสียภาษ ี0105557148832 
โทรศัพท : 02 – 019 6652      โทรสาร 02 - 019 6653 
ติดตอ คุณเบญญาภา หมีวรรณ  มือถือ 084 – 009 0189 
        คุณรัตนา ปนทิมา มือถือ 089 – 885 4296 
E-mail : info@level9.co.th, benyapa@level9.co.th  
และ CC Email : manusnun@picothai.com 
 

บริษัทผูแสดงสินคา............................................................................................................................ 

ชื่อบริษัท และทีอ่ยูออกใบกำกบัภาษี................................................................................................ 

เลขที่................................หมูที่.....................ตรอก/ซอย................................................................... 

ถนน..................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต................................................ 

จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย................................................... 

เลขประจำตัวผูเสียภาษ.ี................................................................เลขที่บูธ....................................... 

โทรศัพท........................................................................................โทรสาร........................................ 

ลายเซ็นตผ็รับผิดชอบ...................................................................วันที.่............................................. 

ระบบไฟฟา, แสงสวางและอุปกรณไฟฟา วันกําหนดสง :  27 ธันวาคม 2564

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

จองและชําระเงิน

ภายในวันท่ี 27 ธค 64

จองและชําระเงินชวง

 27 ธค64 - 21 มค65

จองพรอมชําระเงิน

ต้ังแตวันท่ี 22 มค 65
จํานวน เปนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

Section E  :  ไฟฟาสําหรับวันกอสราง/ร้ือถอน

1 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 900 990 1,170

2 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 1,800 1,980 2,340

3 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 2,700 2,970 3,510

4 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 5,200 5,720 6,760

*ราคาน้ียังไมรวม VAT รวม (บาท)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (บาท)

รวมเปนเงินท้ังส้ิน (บาท)

ลําดับ บริการ / รายการ ระบุวันท่ีใช
จํานวน

วันท่ีใช
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การสั่งจองจะมีผลตอเมื่อไดมกีารชำระเงินเต็มจำนวนภายในระยะเวลาทีก่ำหนดในใบแจงหนี้ โดยโอนเงินเขาบัญช:ี 
 ชื่อบัญช ี : บริษัท เลเวลไนน จำกัด   ธนาคาร : กสกิรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาบางนา 
 ประเภทบัญช ี : กระแสรายวัน   เลขที่บญัช ี : 845 – 1 – 00189 – 3 
สงแฟกซหลกัฐานการชำระเงนิ (สำเนาเช็คหรือใบโอนเงนิ) กลับมาที่บริษทั เลเวลไนน จำกัด ตามเบอรแฟกซดานลางของเอกสารนี ้
• เตาเสยีบไฟ 1 จุด ใชสำหรับสนิคาจัดแสดงเพียง 1 ชิน้ในแตละครั้ง ไมอนุญาตใหมีการตอพวงไฟออกไปหลายจุด เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการใชไฟเกิน 
• หากมีการยายอุปกรณไฟฟาทางบริษัทฯคิดคาดำเนินการจุดละ 200 บาท และการยายเบรคเกอรคิดคาดำเนินการเสนละ 650 บาท (ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

• หากมีการดัดแปลงอุปกรณจนกอใหเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯจะดำเนนิการปรับ 20 เทาในแตละรายการตามราคาจัดแสดง 
• ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมคนืเงนิหากยกเลิกในชวงวนัตดิตั้งงาน และระหวางวันจัดแสดง 
• การชำระเงนิตองชำระเงนิพรอมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7 สำหรับผูแสดงสินคาที่ตองการขอใบกำกับภาษี กรุณาสงชื่อและที่อยูบรษัิทตาม ภพ.20 แนบทายมาดวย 
• การขอใชบรกิาร 24 ชั่วโมงจะมีคดิราคาเพ่ิมเปน 2 เทาจากราคาขางตน (โปรดระบุ 24 ช.ม.) ในชองจำนวน มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะถือวามิไดขอใชบรกิาร 24 ชัว่โมง 
• คาธรรมเนยีมการโอนเงนิตางๆ ทางผูรวมแสดงสินคาตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมที่ 4 
การขอเชาอุปกรณไฟฟา สำหรับวันแสดงงาน 
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โปรดกรอกรายละเอียดใหสมบูรณและจดัสงมาที ่
บริษัท เลเวลไนน จำกัด 

265/91 ถนนราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

เลขประจำตัวผูเสียภาษ ี0105557148832 
โทรศัพท : 02 – 019 6652      โทรสาร 02 - 019 6653 
ติดตอ คุณเบญญาภา หมีวรรณ  มือถือ 084 – 009 0189 
        คุณรัตนา ปนทิมา มือถือ 089 – 885 4296 
E-mail : info@level9.co.th, benyapa@level9.co.th  
และ CC Email : manusnun@picothai.com 

บริษัทผูแสดงสินคา............................................................................................................................ 

ชื่อบริษัท และทีอ่ยูออกใบกำกบัภาษี................................................................................................ 

เลขที่................................หมูที่.....................ตรอก/ซอย................................................................... 

ถนน..................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต................................................ 

จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย................................................... 

เลขประจำตัวผูเสียภาษ.ี................................................................เลขที่บูธ....................................... 

โทรศัพท........................................................................................โทรสาร........................................ 

ลายเซ็นตผ็รับผิดชอบ...................................................................วันที.่............................................. 

ระบบไฟฟา, แสงสวางและอุปกรณไฟฟา วันกําหนดสง :  27 ธันวาคม 2564

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

จองและชําระเงิน

ภายในวันท่ี 27 ธค 64

จองและชําระเงินชวง

 28 ธค64 - 21 มค65

จองพรอมชําระเงิน

ต้ังแตวันท่ี 22 มค 65
จํานวน เปนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

Section A  :   บริการอุปกรณ / สวนประกอบ รวมคาใชไฟฟา

1 เหลือง ขาว 600 660 780

2 เหลือง ขาว 600 660 780

3 n/a ขาว 600 660 780

4 เหลือง ขาว 580 640 750

5 เหลือง ขาว 660 730 860

6 เหลือง ขาว 1,200 1,320 1,560

7 เหลือง n/a 1,800 2,000 2,340

Section B  :   เบรกเกอรตัดไฟสําหรับสินคาจัดแสดง(220V,1P/380V,3P) (ไมใชสําหรับการใหแสงสวาง) รวมคาใชไฟฟา

8 620 680 800

9 2,500 2,750 3,250

10 4,800 5,280 6,240

11 7,000 7,700 9,100

12 9,000 9,900 11,700

13 18,000 19,800 23,400

14 32,000 35,200 41,600

Section C  :   เบรกเกอรตัดไฟสําหรับอุปกรณแสงสวาง(220V,1P/380V,3P) (ไมใชสําหรับสินคาจัดแสดง) รวมคาใชไฟฟา

15 2,500 2,750 3,250

16 4,800 5,280 6,240

17 7,000 7,700 9,100

18 9,000 9,900 11,700

19 18,000 19,800 23,400

20 32,000 35,200 41,600

Section D  :  การคิดราคาตามจุดใชไฟสําหรับโคมไฟแสงสวางท่ีนํามาพรอมติดต้ังโดยผูออกงานแสดงสินคาเอง(รวมคาใชไฟฟา)

21 320 350 420

22 380 420 500

*ราคาน้ียังไมรวม VAT รวม (บาท)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (บาท)

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (บาท)

ลําดับ บริการ / รายการ สีแสงไฟ

30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

สปอตไลท LED 10 W.

สปอตไลท LED 10 W.. พรอมแขน ยาว 50 CM. 

หลอดไฟ  LED ยาว 1.2 เมตร 18 W.

สปอตไลท LED 6 W. พรอมแขน

ดาวนไลท LED 10 W.

Flood light LED 50W.

Flood light LED 100 W.

เตาเสียบไฟไมเกิน 5 A. (หามใชกับอุปกรณแสงสวาง)

15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.

30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.

15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

จุดตอไฟสําหรับโคมไฟ 1 ชุดขนาดไมเกิน 50 วัตต (ติดต้ังเองโดยผูออกงานแสดงสินคา)

จุดตอไฟสําหรับโคมไฟ 1 ชุด ขนาดไมเกิน 50 วัตต (ติดต้ังโดยชางไฟของ บ.เลเวลไนน)

15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.

30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
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แปลนไฟระบุตำแหนงการติดตัง้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อัตราสวน 1 ชอง : 1m. x 1m. 
 

ผนังหลัง    หมายเลขคูหาขางเคียง......................... 
       

       

       

       

       

       

       

               ดานหนา 
 
 
หมายเหตุการตดิอปุกรณ 
 
 
 

 
 

  

C เครืองปัมลม 

W ท่อนาํด ี

D ท่อนาํทงิ 

ปลกั 5 แอมป์ 

B เบรกเกอร ์

หลอดฟลอูอเรสเซนท ์

สปอทไลท ์  วตัต ์ (ขายาว  ซม.) 

 

ขวา 

หมายเลขคหูาขา้งเคยีง

............................ 

ซา้ย 

หมายเลขคหูาขา้งเคยีง

............................ 

จดุต่อไฟ (ผูอ้อกแสดงงานติดตงัเอง) CE 

สปอทไลท ์  วตัต ์ (ขาสนั) จดุต่อไฟ (ติดตงัโดยบริษัทฯ) CN 

แบบฟอรมที่ 5 
แผนผังระบุตำแหนงติดต้ังไฟฟา 

 
 
 

กำหนดสง 27 ธันวาคม 2564 25 

โปรดกรอกรายละเอียดใหสมบูรณและจดัสงมาที ่
บริษัท เลเวลไนน จำกัด 

265/91 ถนนราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

เลขประจำตัวผูเสียภาษ ี0105557148832 
โทรศัพท : 02 – 019 6652      โทรสาร 02 - 019 6653 
ติดตอ คุณเบญญาภา หมีวรรณ  มือถือ 084 – 009 0189 
        คุณรัตนา ปนทิมา มือถือ 089 – 885 4296 
E-mail : info@level9.co.th, benyapa@level9.co.th  
และ CC Email : manusnun@picothai.com 

บริษัทผูแสดงสินคา............................................................................................................................ 

ชื่อบริษัท และทีอ่ยูออกใบกำกบัภาษี................................................................................................ 

เลขที่................................หมูที่.....................ตรอก/ซอย................................................................... 

ถนน..................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต................................................ 

จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย................................................... 

เลขประจำตัวผูเสียภาษ.ี................................................................เลขที่บูธ....................................... 

โทรศัพท........................................................................................โทรสาร........................................ 

ลายเซ็นตผ็รับผิดชอบ...................................................................วันที.่............................................. 
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กฎเกณฑและระเบียบปฏบิตัิเกี่ยวกับบริการดานไฟฟา 

        

 ผูจัดงานไดมอบหมายอยางเปนทางการใหบริษัท เลเวลไนน จำกัด เปนผูรับผิดชอบการบริการดังตอไปนี ้   

1. การใหบริการไฟฟาทั่วไป         

1.1 ประกอบดวยวงจรไฟฟาหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟาสำหรับใหแสงสวาง และ วงจรไฟฟาสำหรับสินคาจัดแสดง   

1.2 ไฟฟาที่จัดใหตามมาตรฐานเปนแบบกระแสสลับเฟสเดียว  220V, 50 Hz + / - รอยละ 10 ดังนั้นจึงควรใชอุปกรณปรับกระแสไฟให  
 เหมาะสมกับเครื่องใชหรืออุปกรณไฟฟานั้นๆ เพ่ือความปลอดภยัของอุปกรณตางๆ ที่ผูแสดงสินคานำมา   

1.3 มอเตอรไฟฟาทั้งหมดตองมรีะบบปองกันอัตโนมัติ เพ่ือปองกันการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกินจึงควรมีระบบสตารทดังน้ี 
 1.3.1 ระบบสตารทโดยตรง : มอเตอรขนาดไมเกิน 5 แรงมา      

 1.3.2 ระบบสตารทแบบ Star - Delta : มอเตอรขนาด 5 ถึง 25 แรงมา     

 1.3.3 ระบบสตารทแบบ Auto Transformer : มอเตอรขนาด 25 แรงมาขึ้นไป     

2. การใหบริการไฟฟาในคูหามาตรฐาน         

2.1 ระบบไฟฟาในคูหามาตรฐาน  ประกอบดวยโคมไฟ ในจำนวนและรายการตามแตละงาน พรอมเตาเสยีบไฟ ขนาด 5 แอมแปร โดยท่ี 
 (หามใชกับโคมไฟแสงสวาง) รายการดังกลาวรวมคาใชกระแสไฟฟาเรียบรอยแลว     

2.2 ผูออกงานแสดงสินคาสามารถแจงความประสงคขอรับบริการไดโดยใชแบบฟอรมใบสั่งจองบริการดานไฟฟา ซึ่งแบงเปน 5 สวนคือ 
 Section A : สำหรับผูออกงานแสดงที่ตองการสวนประกอบอุปกรณไฟฟาพรอมกระแสไฟฟา  

 Section B : สำหรับผูออกงานแสดงท่ีตองการกระแสไฟฟาสำหรับใชกับสินคาจัดแสดง ขนาด 220V,1P/380V,3P 

Section C : สำหรับผูออกงานแสดงท่ีตองการกระแสไฟฟาใชกับอุปกรณแสงสวางขนาด 220V,1P/380V,3P 

Section D : สำหรับผูออกงานแสดงท่ีนำอุปกรณแสงสวางของตัวเองมาใชในคูหาทั้งในกรณีที่จะทำการติดตั้งเองหรือตอ
สายไฟโดยบริษัท เลเวลไนน จำกดั 

 Section E : สำหรับผูออกงานแสดงท่ีตองการกระแสไฟฟากอสรางและรื้อถอน หรือกระแสไฟฟาในราคาตอวัน 

2.3 การขอใชบริการไฟฟาเพ่ิมเตมิในแบบฟอรมใบสั่งจองบริการตองระบุตำแหนงของจุดตอระบบแสงสวางและระบบสาธารณูปโภค  
 แบบแปลนท่ีกำหนดไว กรณุาอานเงื่อนไขและกฎเกณฑที่ระบไุวในแบบฟอรม     

2.4 ผูออกงานแสดงสินคาที่นำอุปกรณแสงสวางของตนเองมาติดตั้งในคูหา ตองสั่งจองขอใชกระแสไฟฟาจากแหลงจายตามแบบฟอรม 
 ใบสั่งจองบริการ Section D เทานั้น       

2.5 ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟา ในจุดตอไฟฟาที่บริษัท เลเวลไนน จำกดั เห็นวาอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ  

 สรางความรำคาญใหแกผูเขาชมงานหรือผูออกงานแสดงสินคาอ่ืน ๆ      

2.6 ทุก ๆ วันหลังจากปดงานไปแลว 60 นาที จะมีการตัดไฟจากแหลงจายกระแสไฟฟา สำหรับสินคาจัดแสดง เวนไวแตเฉพาะจดุท่ีสั่ง 
 บริการไฟฟา 24 ชั่วโมงเทานั้น        

2.7 การตอวงจรไฟฟา, การปรับแตงใด ๆ , การใชอุปกรณตอไฟเตาเสียบหลายทาง หรือการเช่ือมตอวงจรไฟฟาโดยมไิดรบัอนุญาต อาจ 
 เปนเหตุใหถูกตดักระแสไฟฟาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา      
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แบบฟอรมที่ 6 
การขอเชาเฟอรนเิจอรมาตรฐาน 

 
 
 

กำหนดสง 6 มกราคม 2565 27 

เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่ง
โปรดส่งแบบฟอร์มนกีลับมาท ี:

บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จํากัด

79/90 ม.12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-180-0171-6 โทรสาร. 02-180-0170

ติดต่อ : คุณมินท์มันตา (โย) หรือ คุณปติกุญช์ (จุ๋ม) ราคาส่วนลด กําหนดส่ง : 6 มกราคม 2565
email : minmunta@pxsystem.com, pitikul@pxsystem.com ราคามาตรฐาน กําหนดส่ง : 20 มกราคม 2565
และ CC Email : manusnun@picothai.com

ราคาส่วนลด ราคามาตรฐาน

ภายในวันที 6 มค. 65 ภายในวันที 20 มค. 65

(บาท) (บาท) (บาท)

1 PT-001 โต๊ะประชาสัมพันธ์ 500 x 1000 x 800 1,300 1,560

2 PT-002 โต๊ะประชาสัมพันธ ์2 ระดับ 500 x 1000 x 1000 2,000 2,400

3 PA-001 ตู้ล๊อค 500 x 1000 x 800 1,500 1,800

4 PA-002 ชนัตรง 250 x 950 800 960

5 PA-003 ชนัเอียง 390 x 950 800 960

6 PA-004 ชนัวางสินค้า ขนาด เล็ก 500 x 500 x 500 1000 1,200

7 PA-005 ชนัวางสินค้า ขนาด กลาง 500 x 500 x 800 1200 1,440

8 PA-006 ชนัวางสินค้า ขนาด ใหญ่ 500 x 500 x 1000 1500 1,800

9 PA-007 ถังขยะ - 80 96

10 PA-009 ผนงัโครงซิสเต็มกรุ PVC สีขาว 1000 x 2400 1,500 1,800

11 1000 x 2000 2,000 2,400

12 ประตูบานเปดไม้ 1000 x 2000 2,500 3,000

13 PXS-001 ตู้โชว์เตีย 500 x 1000 x 1000 4,500 5,400

14 PXS-002 ตู้โชว์สูงผอม + ไฟดาวน์ไลท์ จํานวน 1 ดวง 500 x 500 x 2000 5,500 6,600

15 PXS-003 ตู้โชว์สูงใหญ่ + ไฟดาวน์ไลท์ จํานวน 2 ดวง 500 x 1000 x 2000 6,500 7,800

(ไม่รวมค่ากระแสไฟฟา)

รวม (บาท)

ภาษีมูลค่าเพิม 7% (บาท)

รวมเปนเงินทงัสิน (บาท)

การชําระเงิน

รายการสังจองต้องยืนพร้อมกับการชําระเงินเต็ม โดยสังจ่าย :

ชือบัญชี  บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จํากัด

ธนาคาร  ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางนา

เลขทบัีญชี   130-4-99443-5  [ออมทรัพย์]

SWIFT CODE:   BKK BTHBK

***** (กรุณาส่งหลักฐานการชําระเงินมาทีฝายบัญชี email : warang@pxsystem.com) *****

หมายเหตุ

1 รายการเฟอร์นิเจอร์ข้างต้นนีเปนราคาสําหรับบริการ 1 งาน และให้บริการสินค้าในรูปแบบของการเช่า

2 การสังจองเฟอร์นิเจอร์ตามใบสังจองนีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมอืได้มีการชําระเงินเต็มจํานวนให้แก่บริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเท่านัน

3 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในประเทศ และต่างประเทศ ลูกค้าเปนผู้รับผิดชอบเอง

4

5 เฟอร์นิเจอร์ในแพคเกจของคูหามาตรฐาน ไม่สามารถเปลียน หรือแลกคืนได้

6 ผู้เชา่สินค้าจะต้องรับผิดชอบในกรณีทีทําให้สินค้าชํารุด หรือเสียหาย ในระหว่างวนัแสดงงาน

7 การสังเพิมเติมหน้างาน กรุณาชําระเปนเงินสดเท่านัน

8 ในกรณียกเลิกรายการก่อนวันเข้างานแสดงสินคา้ 10 วัน คิดค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และไม่สามารถคืนเงินได้ถ้ายกเลิกระหวา่งวันติดตัง หรือวนัแสดงงาน

** โปรดระบุชอืและทอียู่บริษัททีถูกต้องเพือการออกใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี **

สําหรับผู้มีอํานาจสังจอง :

ชอืผู้ติดต่อ : คูหาเลขที

บริษัท :

ทีอยู่ :

โทร: แฟกซ์:

มือถือ : อีเมล์ :

ลายเซ็นต์ : วันที :

อืนๆ

ตู้โชว์สินค้า

การชาํระเงิน ต้องชําระพร้อมภาษีมูลค่าเพิม 7% สําหรับท่านทีต้องการขอใบกํากับภาษี กรุณาส่งชือและทอียู่ตาม ภ.พ. 20 แนบท้ายมาด้วย

ลําดับ รายการ ขนาด (กxยxส) มม. จํานวน
จํานวนเงิน

เฟอร์นิเจอร์ซิสเต็ม

ประตูบานยืด



 

 
 

28 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กำหนดสง 6 มกราคม 2565 28 
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หมายเหตุ 
1. การขอสั่งบริการหลังวันกำหนดสงท่ีระบุไวขางตน ไมสามารถทำได 
2. หากยกเลิกการสั่งหนางาน จะเสียคาใชจาย 50% 
3. การสั่งจองจะมีผลตอเมื่อไดมีการชำระเงินเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจงหนี้  

โดยโอนเงินเขาบัญช ี:   บมจ. ปโก (ไทยแลนด)   
ธนาคาร :    กสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 107  
เลขท่ีบัญช ี:   010 – 1 – 34697 - 8   

4. กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน (สำเนาเช็ค หรือใบโอนเงิน) ไปยังอีเมลดานลาง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบฟอรมที่ 7 / ใบแจงหน้ี 
บริการติดตั้งโทรศัพท / โทรสาร / อินเตอรเน็ต แบบช่ัวคราว 

 
 
 

กำหนดสง 6 มกราคม 2565 

กรุณาสงแบบฟอรมน้ีมาท่ี  บรษิัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด(มหาชน) 
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
ติดตอ : คุณบุญยวีร หาสามะ 
โทรศัพท : 02-7487007 ตอ 533, 089 – 6756668   โทรสาร 02–7484589 
E-mail : chaitwat@picothai.com 
และ CC Email : manusnun@picothai.com 
 

คูหาแสดงเลขท่ี........................................................................................ 

บริษทัผูแสดง........................................................................................... 

ชื่อบุคคลผูรับผิดชอบ............................................................................... 

โทรศัพท...................................................โทรสาร................................... 

อีเมล........................................................................................................ 
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ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน
จองและชําระเงิน

ภายในวันท่ี 6 มค65

จองและชําระเงิน

ภายในวันท่ี 14 มค65

1 คาบริการ โทรศัพทพ้ืนฐาน เหมาจาย ทางไกลท่ัวประเทศ 7,000             8,400             

2 คาบริการ Internet FTTx ความเร็ว 40/5 Mbps 11,520            13,820            

3 คาบริการ Internet FTTx ความเร็ว 75/10 Mbps 13,680            16,410            

4 คาบริการ Internet FTTx ความเร็ว 100/20 Mbps 20,880            25,060            

5 คาบริการ Wifi Accesspoint 1,200             1,200             

รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

รวมเปนเงิน

บริการโทรศัพท โทรสาร อินเตอรเน็ต จํานวน เปนเงิน
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หมายเหตุ 
1. การขอสั่งบริการหลังวันกำหนดสงท่ีระบุไวขางตน ไมสามารถทำได 
2. หากยกเลิกการสั่งหนางาน จะเสียคาใชจาย 50% 
3. การสั่งจองจะมีผลตอเมื่อไดมีการชำระเงินเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจงหนี้  

โดยโอนเงินเขาบัญช ี:   บมจ. ปโก (ไทยแลนด)   
ธนาคาร :    กสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 107  
เลขท่ีบัญช ี:   010 – 1 – 34697 - 8   

4. กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน (สำเนาเช็ค หรือใบโอนเงิน) ไปยังอีเมลดานลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  กรุณาสงแบบฟอรมน้ีมาท่ี  บรษิัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด(มหาชน) 

10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
ติดตอ : คุณบุญยวีร หาสามะ 
โทรศัพท : 02-7487007 ตอ 533, 089 – 6756668   โทรสาร 02–7484589 
E-mail : chaitwat@picothai.com 
และ CC Email : manusnun@picothai.com 
 

คูหาแสดงเลขท่ี........................................................................................ 

บริษทัผูแสดง........................................................................................... 

ชื่อบุคคลผูรับผิดชอบ............................................................................... 

โทรศัพท...................................................โทรสาร................................... 

อีเมล........................................................................................................ 

แบบฟอรมที่ 8 / ใบแจงหน้ี 
การขอเชาอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
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ราคามาตรฐาน
จองและชําระเงิน

ภายในวันท่ี 14 มค65

1 Display LED TV 24"  (include stand/wallmount,DVD or Flashdrive) 2,500             

2 Display LED TV 32"  (include stand/wallmount,DVD or Flashdrive) 4,000             

3 Display LED TV 43"  (include stand/wallmount,DVD or Flashdrive) 5,000             

4 Display LED TV 50"  (include stand/wallmount,DVD or Flashdrive) 6,000             

5 Display LED TV 60"  (include stand/wallmount,DVD or Flashdrive) 10,000            

6 Display LED TV 65"  (include stand/wallmount,DVD or Flashdrive) 12,000            

7 LCD Projector 3000ansi 6,000             

8 LCD Projector 4000ansi 7,000             

9 Printer Inkjet  Mulifunction A4 (include 1 set of CMYK Ink) 4,000             

10 Printer Laser B&W  Mulifunction A4 (include 1 Toner) 4,000             

รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

รวมเปนเงิน

AV & IT Equipment จํานวน เปนเงิน
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วันที ่ จำนวนแมบาน (คน) 
คาบริการ / คน / 11 ชม. 
เวลาทำงาน 09:00-21:00 

รวมเงิน 

 
 1,100  

 
 1,100  

 
 1,100  

 
 1,100  

 
 1,100  

  รวม  

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

  รวมเปนเงิน  
การชำระเงิน 

1. การสั่งจองจะมผีลตอเมื่อไดมีการชำระเงินเตม็จำนวน โดยโอนเงนิเขาบัญช ี
ธนาคาร   : กรุงศรีอยุธยา  
ชื่อบัญช ี  : บริษัท เอสเคเอส ฟาซิลต้ีิ จำกัด 
บัญชีออมทรัพยเลขที ่ : 185 – 1 – 43785 - 3 

2. กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน (สำเนาเช็ค หรือใบโอนเงนิ) ไปยังอีเมลดานลาง โดยระบุชื่อ-ที่อยูของบริษัท พรอม
หมายเลขคูหาของผูแสดงอยางชัดเจน (งดรับชำระเงินสดโดยตรงกับพนักงาน) 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 

1. บริการรักษาความสะอาดจำนวน 11 ชั่วโมง (ชวงระหวางเวลา 9:00 – 21:00 น. รวมพักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง) 
2. หากใหบริการเกินเวลาจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมอีก 1.5 เทาของคาแรงรายช่ัวโมง และอยางนอยไมต่ำกวา 2 ชั่วโมง 
3. จำนวนพนักงานขึ้นกับขนาดพ้ืนที่ตามรายละเอียดดังน้ี (1 - 29 ตร.ม.= 1 คน, 30 – 39 ตร.ม. = 2 คน, 40 – 69 ตร.ม. 

= 3 คน, ตั้งแต 70 ตร.ม. ขึ้นไป = 4 คนหรือมากกวา ขึ้นอยูกับการตกแตง และขนาดที่ใหญขึ้นของคูหา) 
4. การบริการรวมถึง การดูดฝุน การทำความสะอาดพื้น การท้ิงขยะ และเช็ดทำความสะอาดเคานเตอร (ไมรวมอุปกรณท่ี

นำมาจัดแสดง) และไมรวมถึงการทำความสะอาดน้ำมัน หรือสีที่หกบนพื้น โครงสรางคูหา ผนังและพื้นผิวทุกชนิด 
5. สำหรับผูแสดงท่ีตองการขอใบกำกับภาษี กรุณาสงช่ือ-ที่อยูบริษัท ตามใบภพ.20 แนบทายมาดวย 
6. การสั่งบริการจะสมบรูณ เมื่อมีการชำระเงนิครบถวนกอนวันแสดงงาน และตรงตามกำหนดที่ระบุในเอกสารเทานั้น  ทั้งนี้

หากไมชำระตามกำหนด ทางบริษทัฯจะถือวายกเลิกการสั่งจอง 
7. การยกเลิกการสั่งจอง จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรภายในเวลา 7 วันกอนวันเตรียมงาน ถาหากชาเกินกวาที่กำหนด 

จะคืนเงินคาใชบริการใหรอยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงนิหากยกเลิกในระหวางวันจัดแสดงงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมที่ 9 
บริการเจาหนาที่รักษาความสะอาด 

 
 
 

กำหนดสง 14 มกราคม 2565 
[km 

กรุณาสงแบบฟอรมน้ีมาท่ี 
บริษทั เอสเคเอส ฟาซิลิต้ี จำกัด 
8/90 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
ติดตอ : คุณฤทัย วรีพัฒนานันท 
โทรศัพท : 087 – 057 9991 
E-mail : rutai@sks-fa.co.th 

คูหาแสดงเลขท่ี........................................................................................ 

บริษทัผูแสดง........................................................................................... 

ชื่อบุคคลผูรับผิดชอบ............................................................................... 

โทรศัพท...................................................โทรสาร................................... 

อีเมล........................................................................................................ 
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**หมายเหตุ :ผูแสดงบูธใด ที่มีดารา,พิธีกร หรือบุคคลที่มีช่ือเสียง กรุณากรอกรายละเอียดและแจงใหผูจัดงานทราบลวงหนา 

 

กรุณาระบุรายละเอียดกิจกรรมภายในบูธ / เวทีกลาง 

รายละเอียดกจิกรรม...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

* กรุณาแนบรูปถายและ / หรือโบรชัวร  และ / หรือ ตารางกิจกรรม, เอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม 
 
 
 
 

แบบฟอรมท่ี 10 
รายละเอยีดกิจกรรมภายในคหูา 

 
 
 

กำหนดสง 14 มกราคม 2565 
[km 
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กรุณาสงแบบฟอรมน้ีมาท่ี   
บริษทั ปโก (ไทยแลนด) จำกัด(มหาชน) 
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
ติดตอ : คุณณภัทร ดำรงสกุล 
โทรศัพท : 090 – 969 5005    
E-mail : napat@picothai.com 

คูหาแสดงเลขท่ี........................................................................................ 

บริษทัผูแสดง........................................................................................... 

ชื่อบคุคลผูรบัผิดชอบ............................................................................... 

โทรศัพท...................................................มอืถือ...................................... 

อีเมล........................................................................................................ 


