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คำนำ 
 
 ขอต้อนรับเข้าสู่งาน FTI EXPO 2022 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES ณ ศูนย์ประชุม 
นานาชาติเชียงใหม่  

 
งานนี้จัดขึ้นเพ่ือแสดงศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับ 

ประเทศบนแนวทาง BCG ECONOMY (Bio Circular Green Economy) พร้อมท้ังพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาส 
ในการขยายช่องทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสร้างการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ไทยท่ีมีการเช่ือมโยงสู่ระดับสากล และ 
ที่สําคัญคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ  
ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ  

 
 ในการนี้ คณะผู้จัดงานฯ ได้จัดเตรียมคู่มือ ผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการฉบับน้ี เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเตรียมความพร้อมใน
การแสดงนิทรรศการ และเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการทุกท่าน ผู้จัดงานฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาคู่มือ
ฉบับนี้อย่างละเอียดทันทีที่ได้รับ พร้อมทั้งกรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ และส่งกลับยังหน่วยงานต่าง ๆ ตาม
กำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแต่ละแบบฟอร์ม โดยเฉพาะแบบฟอร์มสำคัญดังนี้ 
 

 แบบฟอร์มที่ 1 สำหรับผู้รับเหมาตกแต่งคูหาพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการพ้ืนที่เปล่า 
 แบบฟอร์มที ่2 แบบฟอร์มปา้ยชื่อและปา้ยกราฟฟิค สำหรับผู้ร่วมผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการคูหามาตรฐาน (Standard Kiosk) 
 แบบฟอร์มที่ 3 การขอใช้บริการเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับก่อสร้าง และรื้อถอน สำหรับวันก่อสร้าง และรื้อถอน 
 แบบฟอร์มที่ 4 การขอใช้บริการเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันแสดงงาน สำหรับวันแสดงงาน 

 
 คณะผู้จัดงานฯ ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง และขอให้ท่านประสบความสำเร็จใน
การร่วมงานแสดงนิทรรศการ FTI EXPO 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 

สารบัญ 
 

รายละเอียด  หน้า 

ข้อมูลทั่วไป  3 

รายชื่อผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ  4 

ตารางเวลาปฏิบัติการ  5 

ขั้นตอนการขนถ่ายอุปกรณ์เข้า-ออก  6 

แผนผังการจัดงาน  7 

แผนที่การเดินทางจากสนามบินมายังศูนย์ประชุมฯ  8 

แผนผังแสดงพ้ืนที่จัดงาน  9 

แผนผังแสดงการเข้าพ้ืนที่ขนถ่ายอุปกรณ์  10 
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แบบฟอร์มบริการ กำหนดส่งแบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มที่ 1  แบบฟอร์มสำหรับผู้รับเหมาคูหาตกแต่งพ้ืนที่เปล่า 10 มิ.ย.65 21 

แบบฟอร์มที่ 2  แบบฟอร์มป้ายชื่อ สำหรับคูหามาตรฐาน (Standard Kiosk) 25 พ.ค.65 22 

แบบฟอร์มที่ 3  การขอเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันก่อสร้างและรื้อถอน 25 พ.ค.65 23 

แบบฟอร์มที่ 4  การขอเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันแสดงงาน 25 พ.ค.65 24 

แบบฟอร์มที่ 5  ผังแสดงระบุตำแหน่งติดตั้งไฟฟ้า 25 พ.ค.65 25 

แบบฟอร์มที่ 6  การขอเช่าเฟอร์นิเจอร์มาตรฐาน 25 พ.ค.65 27 

แบบฟอร์มที่ 7  บริการติดตั้งโทรศัพท์/โทรสาร อินเทอร์เน็ต แบบชั่วคราว 25 พ.ค.65 29 

แบบฟอร์มที่ 8  การขอเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 25 พ.ค.65 30 

แบบฟอร์มที่ 9  บริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดภายในคูหา 25 พ.ค.65 31 

แบบฟอร์มที่ 10  รายละเอียดกิจกรรมภายในคูหา 25 พ.ค.65 32 

แบบฟอร์มที่ 11  แบบฟอร์มขออนุญาตนำโดรนขึ้นบินภายนอกอาคาร 25 พ.ค.65 33 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
 
วันแสดงงาน   29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 
    เวลา 10:00 – 20:00 น. 
 
สถานที ่ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ประชุมและแสดงสนิค้า นานาชาติ 

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่           
    Chiangmai International Exhibition and Convention Center (CMECC) 
    456 ถ.ชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
     โทรศัพท ์ : 053 - 010 571-3   

โทรสาร : 053 - 010 571 
 

ผู้จัดงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
    ช้ัน 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยเีชิงสร้างสรรค ์
    เลขท่ี 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
    โทรศัพท ์: 02 - 345 1000 
    อีเมล : information@fti.or.th   
    
ผู้บริหารการจัดงาน  บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 

10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท ์: 02 - 748 7007  
โทรสาร  : 02 - 748 7589 
 

ผู้ประสานงาน    บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
คุณ อุดมศักดิ์ ลิ่วเฉลิมวงศ ์
คุณ อภิชัย อมราภิบาล 
โทรศัพท ์ : 02 - 748 7007 ต่อ 533 

  062 – 004 8859, 081 – 498 9813 
อีเมล  : udomsak@picothai.com 
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รายชื่อผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ 
 

ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็นทางการ (Official Standard Booth Contractor) 
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท ์: 02 - 748 - 7007 ต่อ 533, 089 – 675 6668 โทรสาร : 02 - 748 7589 
ติดต่อ: คณุบุณยวีร์  หาสามะ    อีเมล  : boonyavee@picothai.com 

 
ผู้รับเหมาติดต้ังไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ (Official Utilities Service) 

Level 9 Co., Ltd. 
265/91 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240  
โทรศัพท:์  02 - 019 6652 (Auto Lines)   โทรสาร : 02 - 019 6653 
ติดต่อ:  คุณเบญญาภา หมีวรรณ มือถือ 084 – 009 0189 E-mail  : info@level9.co.th 
     คุณรัตนา ปันทิมา มือถือ 089 – 885 4296  

 
ผู้รับเหมาให้บริการอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ 
(Official Audio ฿ Visual Equipment, Phone & Internet Service) 

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท ์: 02 - 748 - 7007 ต่อ 533, 089 – 675 6668 โทรสาร : 02 - 748 7589 
ติดต่อ: คณุบุณยวีร์  หาสามะ    อีเมล  : chaitwat@picothai.com 

 

ผู้รับเหมาด้านอุปกรณ์ภายในคูหาอย่างเป็นทางการ (Official Booth Fuction Rental Service) 
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเตม็ จำกัด 
79/90 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์: 02 – 180 0171 - 6    โทรสาร : 02 – 180 0170 
ติดต่อ : คุณมินท์มันตา หรือ คุณปิติกุญช ์   E-mail  : minmunta@pxsystem.com 

             pitikul@pxsystem.com 
ผู้รับเหมาบริการทำความสะอาดอย่างเป็นทางการ  (Official Cleaning Service) 

บริษัท เอสเคเอส ฟาซิลติี้ จำกัด 
8/90 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท ์: 095 – 665 2266    อีเมล  : sale@rgh.co.th  
ติดต่อ : คุณณัฐวรรณ เวชกุล    

 

บริษัทท่ีแนะนำ ด้านรักษาความปลอดภัย (Recommended Security Service) 
สามารถเลือกใช้บริการโดยติดต่อขอทราบค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทโดยตรง หรือนำบริษัทท่ีให้บริการของท่านเองมาใช้ในพื้นที่งานได้ 

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ชินณพัฒน์ ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
โทรศัพท ์: 052 – 010 212    อีเมล  : sale.sssguard@gmail.com 
ติดต่อ : คุณอมุารินทร์ จันทร์พินิต   Lind ID : @sssguard 

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดี้ยน นอร์ทเทริ์น จำกัด 
โทรศัพท ์: 053 – 802642 – 5 ต่อ 201  อีเมล  : ggn_361@hotmail.com 
ติดต่อ : คุณยุทธนา สมอุทัย 
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ตารางเวลาปฏิบัตกิาร 
 

ช่วงวันก่อสร้าง 

กิจกรรม วันที ่ เวลา 

ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาอย่างเป็นทางการ (Official Contractor) 26 – 27 มิถุนายน 2565 08:00 - 24:00 น. 

ผู้รับเหมาคูหาพเิศษเข้าก่อสร้างคหูา (พื้นที่เปล่า) 26 มิถุนายน 2565 
27 มิถุนายน 2565 

12:00 - 24:00 น. 
08:00 - 24:00 น. 

ผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเข้าตกแต่งคูหา 28 มิถุนายน 2565 08:00 – 24:00 น. 

ปูพรมทางเดิน  
(ผู้รับเหมาและผูร้่วมแสดงนิทรรศการต้องทำความสะอาดพื้นท่ีโดยรอบบูธ
ของท่านเพื่อปูพรมทางเดิน) 

28 มิถุนายน 2565 15:00 น. 

 
 

ช่วงวันแสดงงาน 

กิจกรรม วันที ่ เวลา 

วันแสดงงาน  29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 10:00 - 20:00 น. 

การเข้าพ้ืนท่ีจัดงาน  
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนและหลังเวลาจัดแสดงงาน 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 09:00 - 21:00 น. 

 
 
 

ช่วงวันรื้อถอน 

กิจกรรม วันที ่ เวลา 

ปิดงานแสดงนิทรรศการ 3 กรกฎาคม 2565 20:00 น. 

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าและสาธารณปูโภคทุกชนิด 3 กรกฎาคม 2565 20:30 น. 

รื้อถอน และขนย้ายอุปกรณต์กแตง่นิทรรศการ ออกจากอาคาร 
• ขนย้ายอุปกรณต์กแต่งนิทรรศการประเภทที่มีน้ำหนักน้อย  

(หิ้วหรือถือได้) 
• ขนย้ายอุปกรณต์กแต่งนิทรรศการประเภทที่มีน้ำหนักมาก เช่น 

โครงสร้างคูหา อุปกรณ์แสง ส ีเสยีง 

 
3 กรกฎาคม 2565 

 
3 กรกฎาคม 2565 

 

 
20:01 - 24:00 น. 

 
22:00 - 24:00 น. 

 

รื้อถอน และขนย้ายอุปกรณต์กแตง่นิทรรศการ (ต่อ) 
ปิดโถงแสดงนิทรรศการเพื่อทำความสะอาด 

4 กรกฎาคม 2565 08:00 - 15:00 น. 

 
**  ไม่มีการรับฝากสินค้าโดยเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ** 

(หากท่านต้องการเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยพิเศษประจำคูหาของท่าน กรุณาติดต่อขอบริการจากบริษัทรักษาความปลอดภยั) 
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1. ขอให้บริษัทผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำรถบรรทุกอุปกรณ์ตกแต่งบธูเข้ามาจอดบริเวณลานจอดด้านหลังศูนย์การประชุมฯ  

โดยเข้าประตู 9 และจอดเทียบ Loading Bay ริมถนนฝั่งตรงข้าม ตามเวลาดังนี ้
26 มิถุนายน เข้าพื้นที่ได้ตั้งแตเ่วลา   12:00 น. 
27 – 28 มิถุนายน เข้าพื้นที่ได้ตั้งแตเ่วลา   08:00 น. 

 
2. ขณะขนถ่ายอุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการ เข้าอาคาร ห้ามจอดรถทิ้งไวโ้ดยไม่มีคนขับรถอยู่ ขอให้นำรถบรรทุกอุปกรณ์เข้ามา

จอดบริเวณทางเข้า Loading Bay ด้านหลังอาคารแสดง ผูจ้ัดงานฯ ได้กำหนดเวลาให้รถแตล่ะคันจอดเพ่ือขนอุปกรณ์ลง
ภายในระยะเวลา 15 นาที หลังจากนั้นจะต้องนำรถออกจากบริเวณดังกล่าวทันที  

 
3. ตลอดระหว่างการขนย้าย เจ้าหน้าที่จะต้องประจำอยู่ที่คูหาของท่านอย่างน้อย 1 คน ในกรณีสิ่งของสูญหายทางผู้จดังานฯ ไม่

รับผิดชอบความเสยีหายใดๆทั้งสิน้ 
 
4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ผู้เข้าพื้นที่ทุกท่านต้องผ่านการตรวจวัดอณุหภมู ิล้างมือด้วยเจล

แอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผา้ ตลอดเวลาปฏบิัติงาน 
     (หมายเหตุ : มาตรการโควิดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามข้อบังคับของสาธารณสุขจังหวัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 

1. อนุญาตให้อุปกรณ์แสดงนิทรรศการ ประเภทหิ้วถือ เริ่มทำการขนย้ายกลับในช่วงเวลา 20:01 – 24:00 น.  
2. อนุญาตให้ขนโครงสร้างขนาดใหญ่ อุปกรณ์แสง เครื่องเสียง หรือสื่อท่ีมีน้ำหนักมาก ตั้งแต่เวลา 22:00 - 24:00 น. 

   
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

1. รื้อถอนโครงสร้าง ขนย้ายกลับในช่วงเวลา 08:00 – 15:00 น.  
2. ทำความสะอาดและคืนพื้นท่ี 15:00 น. 

 
ทั้งนี้เมื่อร้ือถอนแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาทุกราย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพ่ือส่งคืนพืน้ที่ของท่านกอ่นออกจากพื้นที ่

 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนส ำหรับกำรขนถ่ำยอุปกรณต์กแต่งนิทรรศกำรในช่วงวันตกแต่งคูหำ (Move-in)  
วันที ่26 – 28 มิถุนำยน 2565 

ขั้นตอนสำหรับการขนถ่ายอุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการในช่วงวันรื้อถอน (Move-out)  
วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2565  
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แผนผังการจัดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main Pavilion 
• FTI BCG Pavilion 
• BCG Showcase 
• MIT Pavilion 
• International Pavilion 
• Industrial Cluster Pavilion  
• Outdoor zone 

 

 
• FTI Future Forum Symposium 
• Activities Stage 
• Northern Food Valley 
• Lanna Expo 

 

หมายเหต ุ: แผนผังการจัดงานน้ีเป็นแบบเบื้องต้น สามารถดูแผนผัง Update ได้ที่ www.ftiexpo.com. 
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แผนที่การเดนิทางจากสนามบิน 
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พื้นที่การจัดงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GATE 9 
ทางเข้านิทรรศการ 

ส่วนในอาคาร 

GATE 5 
ทางเข้านิทรรศการ 
ส่วนนอกอาคาร 
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การเข้าพื้นที่ขนถ่ายอุปกรณ์ 
 

 

 

จุดรับบัตร Contractor 
Loading Bay 

จุดรับบัตร Exhibitor 
ด้านหน้าอาคารแสดง 

Main Exhibition Hall 

 

ทางเข้า 
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กฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมแสดงงาน 
 

1. คูหามาตรฐาน (Standard Kiosk) และคูหานิทรรศการตกแต่งพิเศษ  

ผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการแบบคูหามาตรฐาน (Standard Kiosk) และคูหานิทรรศการตกแต่งพิเศษในแต่ละแบบ ที่ทางผู้จัด
งานฯ เป็นผู้ก่อสร้างให้ ผู้จัดงานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแสดงงาน กระทำการ ตอก ยึด เจาะหรือ ทาสี กับผนังโครงสร้าง และพื้น
ของอาคารโดยเด็ดขาด ผู้จัดงานฯ จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของการ ปูพรม สำหรับบูธทั้งหมด  

โปรดกรอกแบบฟอร์มต่างๆ และส่งคืนภายในกำหนด มายังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในแต่ละแบบฟอร์ม 

กรณีผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการคูหามาตรฐานไม่ต้องการโครงสร้างคูหาตามสิทธิประโยชน์ บูธท่ีออกแบบใหม่นั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากทางผู้จัดงานว่าสามารถจัดสร้างได้และต้องกรอกแบบฟอร์ม 1 (แบบฟอร์มสำหรับพ้ืนที่เปล่า) เพ่ิมเติม พร้อม
กับส่งแบบภาพ Perspective และแบบโครงสร้าง เพื่อผู้จัดงานฯ จะได้ตรวจสอบและอนุมัติต่อไป โดยโครงสร้างที่ก่อสร้างใหม่นั้น
จะต้องสูงไม่เกิน 5 เมตร พร้อมเก็บรายละเอียดทั้งด้านข้างและด้านหลังของส่วนเกินให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมแสดงที่ออกแบบ
บูธใหม่ต้องวางเช็คค้ำประกันพื้นที่ จำนวน 1,000 บาทต่อตารางเมตร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท ต่อ 1 คูหา ล่วงหน้าก่อน
เข้าทำการก่อสร้าง (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
 
2. พ้ืนที่เปล่า (Raw Space) 

พื้นที่เปล่า หมายถึง พื้นที่ที่ผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมโครงสร้างการตกแต่ง การปูพื้น รวมถึงวัสดุที่ใช้
รองพื้นก่อนการติดตั้งเข้ามาในพื้นที่เองทั้งหมด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการที่จองพื้นที่เปล่าต้องติดต่อกับผู้รับเหมาด้านไฟฟ้า
อย่างเป็นทางการเพื่อประสานงานเรื่องระบบไฟฟ้าท่ีจะติดตั้งภายในคูหาเอง และต้องปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้ 

 
2.1 ผู้รับเหมาทุกรายของพื้นที่เปล่า จะต้องนำเสนอรูปแบบการตกแต่งสถานที่ขั้นต้นให้แก่ผู้จัดงานฯ พิจารณาก่อนเข้าตกแต่ง  

ทั้งนี้บริษัทผู้รับเหมาทุกรายที่ได้เข้าก่อสร้างคูหา จะต้องส่งแบบผังการก่อสร้างเพื่ออนุมัติแบบขั้นต้นภายในวันที่ 3 
มิถุนายน 2565 ทาง Email: udomsak@picothai.com เมื่อได้รับการอนุมัติแบบขั้นต้นทาง Email แล้ว จึงส่งแบบตัว
จริงขนาด A3 ที่ลงลายมือชื่อและประทับตรา พร้อมสำเนา 3 ชุด มาที่บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน ภายใน
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยการก่อสร้างจะต้องทำตามแบบที่ได้รับการอนุมัติและประทับตรารับรองจาก ผู้จัดงานฯ แล้ว
เท่านั้น ทั้งนี้จะทำการตรวจแบบตามลำดับก่อนหลัง 
 

การส่งแบบก่อสร้างคูหาประกอบไปด้วย 
1) ผังพื้น ผนัง พร้อมกริดไลน์ และตัวเลขบอกมิติอย่างชัดเจน (มาตราส่วนอย่างต่ำ 1:100) 
2) รูปด้าน 4 ด้าน และตัวเลขบอกมิติอย่างชัดเจน (มาตราส่วนอย่างต่ำ 1:100) 
3) รูปทัศนียภาพ (Perspective) และรูปตัดแสดงเส้นผ่าศูนย์กลางพร้อมกำหนดรายละเอียดวัสดุของโครงสร้างหลักอย่างชัดเจน 
4) ผังตำแหน่งและความสูงการวางลำโพงของคูหาแต่ละจุด และเวทีกิจกรรม (Stage) 
5) ผังแสดงตำแหน่งทรัส ดวงโคม และผังไฟฟ้า 
6) หนังสือรับรองความปลอดภัยจากวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
*หมายเหตุ: หากทางผู้จัดงานฯ ไม่ได้รับรายละเอียดของแบบ (ข้อ 1 - 6) ข้างต้น ผู้จัดงานฯ จะไม่รับพิจารณาแบบ ซึ่งจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมที่มีต่อภาพลักษณ์ของงาน และจะแจ้งยืนยันการอนุมัติเป็นรายๆ ไป ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การขอแก้ไขและปรับแบบเพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่บูธอื่น กรณีแบบที่จัดส่งมาต้องได้รับการแก้ไขท่านจะต้องทำการแก้ไข
แบบและส่งกลับมาให้ตรวจอนุมัติ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 หากผู้รับเหมาไม่ส่งแบบตามกำหนด
ระยะเวลา ผู้จัดงานฯ สงวนสิทธ์ิในการอนุมัติให้ผู้รับเหมาเข้าก่อสร้างตามตารางเวลาที่กำหนด  
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ในกรณีที่ผู้รับเหมา ก่อสร้างรูปแบบคูหาไม่ตรงกับแบบที่ผู้จัดงานอนุมัติ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ผู้จัดงานขอ
สงวนสิทธิ์ระงับ แก้ไข รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายโครงสร้าง หรือส่วนตกแต่งคูหาของบริษัทนั้นๆในทันที หรือพิจารณา
ค่าปรับตามที่เห็นสมควร โดยหักจากเงินค้ำประกันพื้นที่  
 

ผู ้รับเหมาต้องวางเช็คค้ำประกันพื ้นที่ จำนวน 1,000 บาทต่อตารางเมตร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท ต่อ 1 คูหา 
ล่วงหน้าก่อนเข้าทำการก่อสร้าง (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565) 

 

2.2 สามารถก่อสร้างคูหาได้สูงไม่เกิน 5.00 เมตร ทั้งนี้ ต้องยื่นแบบแปลนก่อสร้าง 

2.3 กรณีก่อสร้างโครงสร้างสูงตั้งแต่ 3.50 เมตรขึ้นไป ต้องมีลายเซ็นจากวิศวกรผู้ออกแบบ เซ็นรับรองในแบบก่อสร้างด้วย 

2.4 โครงสร้างต้องเว้นระยะจากขอบบูธทุกด้าน เข้ามาด้านใน 0.50 เมตร ส่วนการวางโต๊ะ , Counter หรือแท่นแสดงทีสู่งไม่ เกิน 
1.20 เมตร สามารถวางชิดขอบบูธได้ 

2.5 การสร้างผนัง หากเป็นด้านติดผนังของฮอลล์จัดแสดงงาน สามารถสร้างผนังทึบได้โดยจำกัดความสูงที่ 5 เมตร พร้อมการค้ำ
ยันที่แข็งแรงอยู่ในบริเวณพื้นท่ีคูหาของตนเองเท่านั้น  

2.6 การสร้างคูหาแสดงนิทรรศการของตนเองขึ้น หรือการใช้พื้นที่เปล่าสำหรับการแสดงจะต้องมีการ ติดหรือเขียนป้ายแสดงชื่อ
บริษัทและหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน การไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อนี้ทางผู้จัดงานจะสงวนสิทธิ์ในการจัดทำให้ตามความ
เหมาะสม โดยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางผู้ร่วมแสดงนั้น ๆ 

2.7 ไม่อนุญาติให้แขวนลูกโป่ง บอลลูน หรือ แบนเนอร์ หรือโครงสร้างบูธยึดติดกับโครงสร้างอาคาร หรือ  ตอก ตรึง กับส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของ พื้นอาคาร ฝาผนัง เสา หรือโครงสร้างของอาคาร โดยเด็ดขาด 

2.8 ห้ามใช้ ไพโร เปเปอร์ชูต ในอาคาร 

2.9 ผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาของท่านหรือบุคลากรของ
ผู้รับเหมา ก่อสร้างหรือผู้รับจ้างของผู้ร่วมแสดงก่อให้เกิดขึ้น และรับผิดชอบประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุ 

2.10  เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร หากต้องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กรุณาติดต่อผู้รับเหมาติดตั้ง
ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้กระแสไฟฟ้าที่สั่งมาเพื่อใช้กับเครื่องจักรที่จะแสดงโดยนำมาใช้เป็นไฟฟ้าแสง
สว่าง 

 

3. กฎระเบียบการใช้เสียง 

3.1 ระบบเครื่องขยายเสียง ห้ามเปิดดังเกิน 60 เดซิเบล โดยจะวัดจากจุดกึ่งกลางทางเดินด้านหน้าบูธของท่าน หรือจะทำ
การออกแบบการก่อสร้างบูธให้ป้องกันเสียง และขอความร่วมมือหันเคร่ืองขยายเสียงเข้าไปภายในบูธของท่านเท่านัน้    
เพื่อมิให้เกิดความรำคาญแก่บูธอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง 

3.2 หากท่านไม่ปฎิบัติตามข้อบังคับที่กำหนด ทางคณะผู้จัดงานจะขอตัดสิทธิ์ในการใช้เสียงภายในบูธของท่านจนกว่าจะ
ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 
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การออกแบบก่อสร้างตามโซนพื้นที่ 
 
Zone Reception Hall 

• ในอาคาร ประตูกระจกเข้าออก  4 ด้าน เพดานสูง  มีไฟแสงสว่างของอาคาร 
1. มีส่วนตกแต่งคานไมร้ับโคมไฟจากผนังอาคารด้านบน การออกแบบต้องเว้นระยะ อย่าติดโคมไฟ  
2. กลางพ้ืนท่ีมีประตูท่าแพจำลองเปน็อิฐ ห้ามเคลื่อนยา้ย  

• สิ่งก่อสร้างที่สามารถทำได้โครงสรา้งสูง 3.00 เมตร 
• ส่วนตกแต่งสามารถจัดทำและวางในพื้นที่ได้ ตัวอย่างเช่น 

• Backdrop สูง 3.00 เมตร ( ต้องไม่ติดกับส่วนตกแต่ง 1 ) 
• Info Counter + Chair 
• Display Stand  

•  ไม่อนุญาติให้แขวนลูกโป่ง บอลลนู หรือ แบนเนอร์ ยึดติดกับโครงสร้างอาคาร 
• เครื่องขยายเสียงดังได้ ไมเ่กิน 60 เดซิเบล วัดจากกึ่งกลางทางเดิน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zone Exhibition Hall 

• ปูพรมเตม็พื้นท่ี 
• ความสูงสิ่งก่อสร้างได้ 5 เมตร หากโครงสร้างสูง 3.50 เมตรขึ้นไป ตอ้งมีวิศวกรโครงสร้างเซ็นต์กำกับแบบ 
• โครงสร้างต้องเว้นระยะจากขอบบธูทุกด้าน เข้ามาด้านใน 0.50 เมตร ส่วนการวางโต๊ะ , Counter หรอืแท่นแสดงทีสู่งไม่ 

เกิน 1.20 เมตร สามารถวางชิดขอบบูธได ้
• ไม่อนุญาติให้แขวนลูกโป่ง บอลลนู หรือ แบนเนอร์ หรือโครงสร้างบูธยึดติดกับโครงสร้างอาคาร 
• ห้ามใช้ ไพโร เปเปอร์ชูต ในอาคาร 
• เครื่องขยายเสียงดังได้ ไมเ่กิน 60 เดซิเบล วัดจากกึ่งกลางทางเดิน 
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พื้นที่ A104 

• พื้นที่แนวทางเดินกลางสีเหลือง ขอเว้นการทำสร้างโครงทึบ 
• และสร้างคร่อมด้านบนได้ เพื่อไม่ให้บล๊อกทางเดินหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
Foyer : Premium Zone 

• พื้นเป็นหินแกรนิต มี โคมและตุง แขวนอยู่ ระยะความสูงใต้ตุงถึงพืน้ 3.50 เมตร  
• ต้องปูพรมเตม็พื้นท่ี 
• ความสูงสิ่งก่อสร้าง ได้ 3 เมตร 
• ด้านหน้าโครงสรา้งต้องเว้นระยะจากขอบบูธจากทางเดิน เข้ามาด้านใน 0.50 เมตร    
• ห้ามใช้ ไพโร เปเปอร์ชูต ในอาคาร 
• เครื่องขยายเสียงดังได้ ไมเ่กิน 60 เดซิเบล วัดจากกึ่งกลางทางเดิน  
• ไม่อนุญาติให้แขวนลูกโป่ง บอลลนู หรือ แบนเนอร์ ยึดติดกับโครงสร้างอาคาร 
• เนื่องจากโถงอาคารมี โคมและตุง แขวนอยู่ ระยะความสูงใต้ตุงถึงพืน้ 3.50 เมตร  

 
เพิ่มเตมิส่วน Foyer 

• พื้นที่ หัวมุมคูหาด้านท่ีเป็นช่องประตู  ส่วนท่ี Hi light ขอให้ไม่ทำผนังปิดทึบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 ม. 9.00 ม. 9.00 ม. 

9.00 ม. 
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ระเบียบการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบพระชนมพรรษา 

 
ข้อมูลสำคัญท่ีควรทราบ 
 1. การรับน้ำหนักและความสูงของวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน “อาคาร” พื้นที่ “อาคาร” นิทรรศการ 1-3 สามารถรับน้ำหนัก
ได้ ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัม หัวเสาต้นที่   1-14 สามารถรองรับน้ำหนักได้ตารางเมตรละ 8,000 กิโลกรัม ความสูงไม่เกิน 7 
เมตร  กรณีที่วัสดุอุปกรณ์มีน้ำหนักเกินกว่า 4,000 กิโลกรัม วิศวกรโครงสร้างจะต้องออกแบบการกระจายน้ำหนักให้ได้ 2,000 
กิโลกรัม ต่อตารางเมตร และลงนามรับรองการออกแบบและการคำนวณในสำเนาใบประกอบวิชาชีพของตน จำนวน 1 ชุด 
 - พื้นที่อาคาร นิทรรศการ 1 สามารถรับน้ำหนักได้ ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัม  
 - พืน้ท่ีอาคาร นิทรรศการ 2 สามารถรับน้ำหนักได้ ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัม 
 - พื้นที่อาคาร นิทรรศการ 3 สามารถรับน้ำหนักได้ ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัม 
 - พื้นที่อาคาร โถงหน้าห้องนิทรรศการ 1 - 3 สามารถรับน้ำหนักได้ ตารางเมตรละ 500 กิโลกรัม 
 - พื้นที่อาคาร โถงต้อนรับ และทางเชื่อม สามารถรับน้ำหนักได้ ตารางเมตรละ 500 กิโลกรัม   

- พื้นที่ภายนอกอาคาร ลานกิจกรรม A สามารถรับน้ำหนักได้ ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัม   
- พื้นที่ภายนอกอาคาร ลานกิจกรรม B สามารถรับน้ำหนักได้ ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัม 

 - พื้นที่ภายนอกอาคาร ลานกิจกรรม C สามารถรับน้ำหนักได้ ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัม 
 - พื้นที่ภายนอกอาคาร ลานกิจกรรม D สามารถรับน้ำหนักได้ ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัม 
  
ข้อปฏิบัติในวันแสดงงาน 
 - ห้ามผู้ร่วมแสดงหรือผูร้ับเหมา นำเศษวัสดตุ่างๆ กองทิ้งไว้หลังขนยา้ย หากฝ่าฝืนปรับในอัตราขั้นต่ำ 10,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) 
 - ห้ามขนย้ายทรัพยส์ินท่ีเป็นของของสถานท่ีออกจากพ้ืนท่ี โดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะถูกดำเนินการทางกฎหมายทันที 
 - ห้ามใช้กาว เทปกาวสองหน้าหรอืวัตถุใดๆ ในทำนองเดียวกัน ทาหรือติดบนผนังและโครงสร้าง ส่วนใดสว่นหน่ึงของ
อาคารโดยเดด็ขาด 
 - ห้ามตอกตะปูหรือของแหลมยดึติดกับผิวพื้น ผนัง หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคาร โดยเดด็ขาด   
 -  ห้ามนำไพโรเทคนิค (Pyrotechnic) หรือไฟลูกหนู หรือพลุตา่งๆ เข้ามาในบริเวณพื้นที่จัดงาน 
 - ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหาร และห้ามนอนพักหรือนอนค้างคืนบริเวณอาคาร ยกเว้นในพ้ืนท่ีที่จัดเตรียมให้
เท่านั้น 
 - ห้ามนำสิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกประเภทเข้ามาใน สถานท่ี โดยเดด็ขาด 
 - ห้ามดึง ขึง ยึด โยงลวดสลิง เพื่อค้ำ, ยันใน สถานท่ีหรือโครงสรา้งอาคาร โดยเดด็ขาด 
 - ห้ามทำการเช่ือมโลหะ, เลื่อย หรือเจียรโลหะ ภายในอาคาร โดยเด็ดขาด 
 - ห้ามพ่นหรือทาสีที่มสี่วนผสมของทินเนอร์หรือสารไวไฟใดๆ ท้ังภายในและภายนอก อาคาร โดยเดด็ขาด 
 - ห้ามเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือวัสดุที่ไวไฟ เช่นทินเนอร์ และน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ไว้บริเวณภายใน 
อาคาร ในระหว่างแสดงงาน 
 - ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าในจุดอื่นที่ไม่ได้กำหนดหรืออนุญาตโดยผู้จัด และ หากตรวจพบผูผ้่าฝืนต้องเสยีค่าปรับในอัตรา จดุ
ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 - ห้ามพกพกอาวุธ หรือของมีคมใดๆ รวมไปถึงสารกัมมันตรังสี หรือวัสดุอันตรายอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการจัดงาน เข้ามาใน
สถานท่ี โดยเด็ดขาด 
 - ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำรา้ยร่างกาย หรือกระทำการใดๆ ที่ผดิกฎหมายในสถานท่ี 
 - ห้ามนำแก๊สหุงต้มหรือก๊าซติดไฟทุกชนิดเข้ามาในสถานท่ี เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร์จากผู้จดั 
 - ห้ามนำรถยนตห์รือเครื่องจักรกลทุกชนิด ท่ีมีค่าไอเสียไมไ่ด้มาตรฐานหรือก่อให้เกิดมลภาวะ(ควันหรือน้ำมันเครื่องหยด) 
เข้ามาขนถ่ายสินค้าภายในอาคาร 
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 - ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าพื้นฐาน (ปลัก๊ริมผนัง) ในการก่อสร้างใดๆ ทั้งนี้ ผู้ร่วมแสดงจะต้องสั่งจองสะพานไฟ (เบรกเกอร์) 
เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะสำหรับการก่อสร้าง โดยสั่งจองจากบูทของผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้งจากผู้จดังานเท่าน้ันเท่านั้น 
 - ห้ามล้างภาชนะทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ภายในห้องน้ำอาคาร โดยเด็ดขาดหาก ฝา่ฝนืจะต้องชำระ
ค่าปรับในอัตราขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพนับาทถ้วน)  
 - ห้ามนำสัตว์ทุกประเภท เข้ามาในบริเวณอาคาร เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาต โดยจะต้องมี ใบรับรองการตรวจโรคจากสัตว
แพทย์หรือกรมปศสุัตว์ เพื่อยืนยันความปลอดภัยจากโรคติดต่อของสัตว์ รวมทั้งใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยผูร้่วมแสดง ต้องจัด
เจ้าหน้าท่ีดูแลความสะอาดเพื่อจัดเก็บมูลสัตว ์
 - การนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าในพ้ืนท่ี ต้องได้รบัการอนุญาติจากผู้จดัเท่าน้ัน 

- ต้องมีการการป้องกันพ้ืนผิวอาคารจากการพ่นสีโครงสร้าง ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
- การทำงานท่ีสูงบนน่ังร้าน 2 ช้ันขึ้นไปต้องสวมเข็มขัดนิรภัย และหมวกนิรภัย เป็นอุปกรณ์ ป้องกัน 
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บัตรเข้าร่วมงาน 
 

1. บัตรผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ (Exhibitor Badge) 
 

1.1 บัตร Exhibitor มีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำบูธท่ีต้องปฏิบัติงานในพื้นท่ีแสดงงานในแต่ละวันโดยผู้จัดงานฯ จะจัดเตรียม
บัตรไว้ให้ตามขนาดพื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

1.2 บัตร Exhibitor นี้ไม่สามารถขอเพิ่มเติมได้ที่หน้างาน 
1.3 พนักงานท่ีติดบัตร Exhibitor สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ก่อนและหลังเวลาแสดงงาน 1 ช่ัวโมง 
1.4 บัตร Exhibitor นี้ ไม่ควรนำไปจำหน่ายจ่ายแจกแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

ของทรัพย์สิน และผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการทุกท่าน 
1.5 ติดต่อขอรับบตัร Exhibitor ได้ที่จดุลงทะเบียนผู้ออกงาน ด้านหน้า Exhibition Hall ในวันท่ี 26 – 29 มิถุนายน 2565 

 
 

2. บัตรผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor Badge) 
 

2.1 บัตรนี้ใช้ผ่านเข้า – ออกได้เฉพาะวันติดตั้งและรื้อถอนเท่านั้น 
2.2 เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีเกี่ยวข้องต้องติดบัตร ในตำแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีจัดงาน 
2.3 สามารถรับบัตรผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อได้รับการอนุมัติแบบก่อสร้าง และจ่ายเช็คค้ำประกันพื้นที่แล้วเท่านั้น 
2.4 หากมีผู้กระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฏใดๆของการจัดงาน ผู้ที่รับบัตรตัวแทนรับบัตรหรือบริษัทต้นสังกัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ    

ในทุกกรณี 
2.5   สามารถตดิต่อรบับัตรได้ที่บริเวณจุดขนถ่ายสินค้า Loading Bay ตั้งแต่วันท่ี 26 – 28 มิถุนายน 2565   
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ตัวอย่าง Standard Booth : International Pavilion 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูธมาตรฐาน 3 x 3 ม. 
อุปกรณ์ภายในบูธท่ีจัดเตรียมให้มดีังนี ้

 
• พรมเตม็พื้นท่ีบูธ ขนาด 3.00 x 3.00 ม.  1 เซ็ต 
• ผนัง ขนาด 3.00 x 2.40 ม.   1 เซ็ต 

(ท่านสามารถจัดโปสเตอร์มาติดผนังได้ตามตัวอย่าง ขนาดโปสเตอร์ที่แนะนำคือ กว้าง 0.80 x สูง 1.20 ม.) 
• ป้ายช่ือบูธ (มีโลโก้)    1 เซ็ต 
• ไฟสปอตไลท ์     2 เซ็ต 
• ปลั๊ก 5 แอมป์ (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง)  1 เซ็ต 
• โต๊ะประชาสมัพันธ์  ก 1.00 x ย 0.50 x ส 0.80 ม. 1 ตัว 
• เก้าอี้      2 ตัว 
• ชุดเฟอร์นิเจอร์ Discussion โตะ๊ 1 ตัวพร้อมเก้าอี้ 3 ตัว 1 เซ็ต  
• บัตรผู้ออกงาน     5 ใบ 
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ตัวอย่าง Standard Booth : Zone B, G 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูธมาตรฐาน 4 x 4 ม. 
อุปกรณ์ภายในบูธท่ีจัดเตรียมให้มดีังนี ้

 
• พรมเตม็พื้นท่ีบูธ ขนาด 4.00 x 4.00 ม.  1 เซ็ต 
• ผนัง ขนาด 4.00 x 2.40 ม.   1 เซ็ต 

(ท่านสามารถจัดโปสเตอร์มาติดผนังได้ตามตัวอย่าง ขนาดโปสเตอร์ที่แนะนำคือ กว้าง 0.80 x สูง 1.20 ม.) 
• ป้ายช่ือบูธ (ไม่มีโลโก้) PVC ป้ายสพีื้น  1 เซ็ต 
• ไฟฟลูออเรสเซ้นท ์    2 เซ็ต 
• ไฟสปอตไลท ์     1 เซ็ต 
• ปลั๊ก 5 แอมป์ (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง)  1 เซ็ต 
• โต๊ะประชาสมัพันธ์  ก 1.00 x ย 0.50 x ส 0.80 ม. 1 ตัว 
• เก้าอี้      2 ตัว 
• บัตรผู้ออกงาน     5 ใบ 
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 ตัวอย่าง Standard Booth : Food Valley 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บูธมาตรฐาน 3 x 3 ม. 
อุปกรณ์ภายในบูธท่ีจัดเตรียมให้มดีังนี ้

 
• พรมเตม็พื้นท่ีบูธ ขนาด 3.00 x 3.00 ม.  1 เซ็ต 
• ผนัง 3.00 x 2.40 ม.    1 เซ็ต 

(ท่านสามารถจัดโปสเตอร์มาติดผนังได้ตามตัวอย่าง ขนาดโปสเตอร์ที่แนะนำคือ กว้าง 0.80 x สูง 1.20 ม.) 
• ป้ายช่ือบูธ (ไม่มีโลโก้)    1 เซ็ต 
• ไฟฟลูออเรสเซ้นท ์    1 เซ็ต 
• ไฟสปอตไลท ์     1 เซ็ต 
• ปลั๊ก 5 แอมป์ (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง)  1 เซ็ต 
• โต๊ะประชาสมัพันธ์  ก 0.60 x ย 1.50 x ส 0.75 ม. 1 ตัว 
• เก้าอี้      2 ตัว 
• บัตรผู้ออกงาน     3 ใบ 
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แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ร่วมแสดงแบบพ้ืนที่เปล่าซ่ึงจะต้องว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างตกแต่งคูหามาเอง 
โดยจะต้องกรอกข้อความให้สมบรูณ์และส่งกลับมายังที่อยู่ด้านล่าง 

ชื่อผู้แสดงงาน (Exhibitor) 
บริษัท / Brand สินค้า           คูหาเลขท่ี    
ข้อมูลผู้รับเหมา (Contractor) 
ช่ือบริษัท             

ช่ือบุคคลผู้รับผิดชอบ      ตำแหน่ง     

เบอร์โทรศัพท์มือถือ      โทรสาร     

ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษ ี          

อีเมล ์      ลายเซ็นผู้รับผิดชอบประจำคูหา    
 

 

เช็คคำ้ประกันพื้นที ่
 

จำนวนพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
 

ราคารวม (บาท) 
 

1,000 บาท / ตร.ม. 
 

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

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

 
เช็คค้ำประกันพื้นที่ (ในกรณีที่อาจเกิดความเสียหาย) 
• ผู้รับเหมาจะต้องวางเช็คค้ำประกันพื้นที่ จำนวนเงิน 1,000 บาทต่อ ตร.ม. สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท ต่อ 1 คูหา  
• การออกเช็คค้ำประกันพ้ืนท่ี กรณุาสั่งจ่ายในนาม บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
• กำหนดส่งเช็ค ภายในวันที่ 10 มถิุนายน 2565 
• กำหนดรับเงินคืน สามารถรับเช็คคืนได้ภายใน 15 วันหลังสิ้นสดุวันแสดงงาน หากพ้ืนท่ีจัดแสดงคูหาของท่านไม่มีความเสียหาย 
 

การตรวจแบบการก่อสร้าง 
1. ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้ามาดำเนินการออกแบบและก่อสร้างจะต้องส่งแบบท่ีมีการกำหนดตัวเลขมิตดิ้านต่างๆอย่างชัดเจน ทั้งนี้

จะต้องส่งแบบผังการก่อสร้างเพ่ือตรวจอนุมัติแบบขั้นต้นทาง Email: udomsak@picothai.com ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 
2565 โดยมีรายละเอียดดังนี ้: 

• ผังพื้น ผนัง พร้อมกริดไลน์ และตัวเลขบอกมิติอย่างชัดเจน (มาตราส่วนอย่างต่ำ 1:100) 
• รูปด้าน 4 ด้าน และตัวเลขบอกมิติอย่างชัดเจน (มาตราส่วนอย่างต่ำ 1:100) 
• รูปทัศนียภาพ (Perspective) และรูปตดัแสดงเส้นผ่าศูนย์กลาง  พร้อมกำหนดรายละเอียดวัสดุของโครงสร้างหลักอย่างชัดเจน 
• ผังตำแหน่งและความสูงการวางลำโพงของคูหาแต่ละจุด และเวทีกิจกรรม (Stage) 
• ผังแสดงตำแหน่งทรัส ดวงโคม และผังไฟฟ้า 
• หนังสือรับรองความปลอดภัยจากวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

2. เมื่อได้รับการอนุมัติแบบขั้นต้นทาง Email แล้ว ใหส้่งแบบตัวจริงขนาด A3 ที่ลงลายมือชื่อและประทับตรา พร้อมสำเนา 3 
ชุด มาที่บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ด้านลา่ง ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 

3. หากแบบการก่อสร้างของท่านยังไม่ไดร้ับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้จัดงาน จะไมส่ามารถทำการกอ่สร้างได ้
4. สำหรับผู้แสดงพ้ืนท่ีเปล่าสามารถใช้บริการไฟฟ้าของบริษัท เลเวลนายน์ จำกัด เท่านั้น  
5. ท่านสามารถสรา้งคูหาภายในอาคารแสดง โครงสร้างสูงได้ไมเ่กิน  5.00 เมตร  

 
* หมายเหตุ   กฏเกณฑ์ด้านบนนั้นหากท่านใดไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นสาเหตุให้งานก่อสร้างคูหาของท่านล่าช้าหรืออาจไม่สามารถเข้ากอ่สร้างได้ 

 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบฟอร์มน้ีไปยัง 
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 

ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
ติดต่อ คุณ อุดมศักดิ์  ลิว่เฉลิมวงศ์ 

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

แบบฟอร์มที่ 1 / ใบแจ้งหน้ี 
ผู้รับเหมาตกแต่งคูหาพ้ืนท่ีเปล่า 
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ชื่อผู้แสดงงาน (Exhibitor) 

บริษัท / Brand สินค้า......................................................................................คูหาเลขท่ี..........................ขนาดคูหา..........................

  

ช่ือบริษัท............................................................................................................................................................................................... 

  

ช่ือบุคคลผู้รับผิดชอบ........................................................................................ตำแหน่ง......................................................................

  

เบอร์โทรศัพท์มือถือ.........................................................................................อีเมล์............................................................................

  

1)  ป้ายชื่อ (Fascia Name)  
ทางผู้จัดงานจะจัดเตรียมป้ายชื่อคูหา โดยมีเฉพาะตัวหนังสือ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) เท่านั ้น (ไม่มีตรา
สัญลักษณ์บริษัท /หน่วย /สินค้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบตัวสะกดป้ายชื่อคูหาให้ถูกต้องก่อนสง่แบบฟอร์ม หากเกิดความผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดงานขอ
สงวนสิทธ์ิในการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบฟอร์มน้ีไปยัง 
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด 

79/90 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
ติดต่อ คุณมินท์มันตา หรือ คุณปิติกุญช ์

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

      และ CC Email : boonyavee@picothai.com 

แบบฟอร์มที่ 2 
ป้ายชื่อสำหรับคูหามาตรฐาน (Standard Kiosk) 

 
 
 

กำหนดส่ง 25 พฤษภาคม 2565 

ป้ายช่ือคูหา 
 
 

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

.............................................................................................................................................................................................. 
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การสั่งจองจะมผีลต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเตม็จำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี: 
 ช่ือบัญช ี  : บริษัท เลเวลไนน์ จำกดั 
 ธนาคาร  : กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาบางนา 
 ประเภทบัญช ี : กระแสรายวัน 
 เลขท่ีบัญช ี : 845 – 1 – 00189 – 3 
ส่งแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน (สำเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาทีบ่ริษัท เลเวลไนน์ จำกดั ตามเบอรแ์ฟกซ์ด้านล่างของเอกสารนี้ 
 
• หากมีการยา้ยตำแหน่งเบรกเกอร์ในวันก่อสร้างเป็นต้นไป ทางบริษัทฯคิดค่าดำเนินการเส้นละ 650 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
• หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯจะดำเนินการปรับ 20 เท่าในแต่ละรายการตามราคาจัดแสดง 
• ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากทำการยกเลิกตั้งแต่วันที่เข้าติดต้ัง 
• การชำระเงินต้องชำระเงินพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 สำหรับผู้แสดงสินค้าทีต่้องการขอใบกำกับภาษ ีกรุณาส่งชื่อและที่อยู่บริษัทตาม ภพ.20 แนบท้าย

มาด้วย 
• การขอใช้บริการ 24 ชั่วโมงจะมีคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาข้างต้น (โปรดระบุ 24 ช.ม.) ในช่องจำนวน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะถือว่ามิได้ขอใช้บริการ 

24 ชั่วโมง 
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ 
• ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่จัดให้สำหรับไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้างหรือการร้ือถอนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ราคาดังกล่าวในการสั่งจองไฟฟ้าที่ใช้ในวันแสดง

สินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 3 
การขอเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันก่อสร้างและรื้อถอน 

 
 
 

กำหนดส่ง 25 พฤษภาคม 2565 
 

23 

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจดัส่งมาที่ 
บริษัท เลเวลไนน์ จำกัด 

265/91 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี0105557148832 

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

บริษัทผู้แสดงสินค้า............................................................................................................................ 
ชื่อบริษัท และทีอ่ยู่ออกใบกำกบัภาษี................................................................................................ 
เลขที่................................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย................................................................... 
ถนน..................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์................................................... 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.................................................................เลขที่บูธ....................................... 
โทรศัพท์........................................................................................โทรสาร........................................ 
ลายเซ็นต์ผ็รับผิดชอบ...................................................................วันที่.............................................. 

ระบบไฟฟ้า, แสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า วันก าหนดส่ง :   25 พฤษภาคม 2565

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

จองและช าระเงิน
ภายในวันท่ี 25 พค 65

จองและช าระเงินช่วง
 26 พค - 21 มิย 65

จองพร้อมช าระเงิน
ต้ังแต่วันท่ี 22 มิย 65

จ านวน เป็นเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

Section E  :  ไฟฟ้าส าหรับวันก่อสร้าง/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

*ราคาน้ียังไม่รวม VAT รวม (บาท)

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (บาท)

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท)

ล าดับ บริการ / รายการ ระบุวันท่ีใช้
จ านวน
วันท่ีใช้
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การสั่งจองจะมีผลตอ่เมื่อได้มกีารชำระเงินเต็มจำนวนภายในระยะเวลาทีก่ำหนดในใบแจ้งหนี้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี: 
 ชื่อบัญช ี : บริษัท เลเวลไนน์ จำกัด   ธนาคาร : กสกิรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาบางนา 
 ประเภทบัญช ี : กระแสรายวัน   เลขที่บัญช ี : 845 – 1 – 00189 – 3 
ส่งแฟกซ์หลกัฐานการชำระเงนิ (สำเนาเช็คหรือใบโอนเงนิ) กลับมาที่บริษัท เลเวลไนน์ จำกัด ตามเบอร์แฟกซ์ด้านล่างของเอกสารนี้ 
• เต้าเสยีบไฟ 1 จุด ใช้สำหรับสนิค้าจัดแสดงเพียง 1 ชิน้ในแต่ละครั้ง ไม่อนุญาตให้มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุด เพือ่ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟเกนิ 
• หากมีการย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทางบริษัทฯคิดค่าดำเนินการจุดละ 200 บาท และการย้ายเบรคเกอร์คิดค่าดำเนินการเส้นละ 650 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
• หากมีการดัดแปลงอุปกรณจ์นก่อให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯจะดำเนนิการปรับ 20 เท่าในแต่ละรายการตามราคาจัดแสดง 
• ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิหากยกเลิกในช่วงวันตดิตั้งงาน และระหว่างวันจัดแสดง 
• การชำระเงินตอ้งชำระเงนิพรอ้มภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 สำหรับผู้แสดงสินค้าที่ต้องการขอใบกำกับภาษี กรุณาส่งชื่อและที่อยู่บรษัิทตาม ภพ.20 แนบทา้ยมาด้วย 
• การขอใช้บรกิาร 24 ชั่วโมงจะมีคดิราคาเพิม่เป็น 2 เท่าจากราคาข้างตน้ (โปรดระบุ 24 ช.ม.) ในชอ่งจำนวน มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะถอืว่ามิได้ขอใช้บรกิาร 24 ชัว่โมง 
• ค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิต่างๆ ทางผูร้่วมแสดงสินค้าตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 4 
การขอเช่าอุปกรณไ์ฟฟ้า สำหรับวันแสดงงาน 
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โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจดัส่งมาที่ 
บริษัท เลเวลไนน์ จำกัด 

265/91 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี0105557148832 

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

บริษัทผู้แสดงสินค้า............................................................................................................................ 
ชื่อบริษัท และทีอ่ยู่ออกใบกำกบัภาษี................................................................................................ 
เลขที่................................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย................................................................... 
ถนน..................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์................................................... 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.................................................................เลขที่บูธ....................................... 
โทรศัพท์........................................................................................โทรสาร........................................ 
ลายเซ็นต์ผ็รับผิดชอบ...................................................................วันที่.............................................. 

ระบบไฟฟ้า, แสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า วันก าหนดส่ง :   25 พฤษภาคม 2565

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

จองและช าระเงิน
ภายในวันท่ี 25 พค65

จองและช าระเงินช่วง
 26 พค - 21 มิย 65

จองพร้อมช าระเงิน
ต้ังแต่วันท่ี 22 มิย 65

จ านวน เป็นเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

Section A  :   บริการอุปกรณ์ / ส่วนประกอบ รวมค่าใช้ไฟฟ้า

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  :   เบรกเกอร์ตัดไฟส าหรับสินค้าจัดแสดง(220V,1P/380V,3P) (ไม่ใช่ส าหรับการให้แสงสว่าง) รวมค่าใช้ไฟฟ้า

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  :   เบรกเกอร์ตัดไฟส าหรับอุปกรณ์แสงสว่าง(220V,1P/380V,3P) (ไม่ใช่ส าหรับสินค้าจัดแสดง) รวมค่าใช้ไฟฟ้า

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  :  การคิดราคาตามจุดใช้ไฟส าหรับโคมไฟแสงสว่างท่ีน ามาพร้อมติดต้ังโดยผู้ออกงานแสดงสินค้าเอง(รวมค่าใช้ไฟฟ้า)

21 320 350 420

22 380 420 500

*ราคาน้ียังไม่รวม VAT รวม (บาท)

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (บาท)

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท)

60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

จุดต่อไฟส าหรับโคมไฟ 1 ชุดขนาดไม่เกิน 50 วัตต์ (ติดต้ังเองโดยผู้ออกงานแสดงสินค้า)

จุดต่อไฟส าหรับโคมไฟ 1 ชุด ขนาดไม่เกิน 50 วัตต์ (ติดต้ังโดยช่างไฟของ บ.เลเวลไนน์)

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.

ล าดับ บริการ / รายการ สีแสงไฟ

30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

สปอตไลท์ LED 10 W.

สปอตไลท์ LED 10 W.. พร้อมแขน ยาว 50 CM. 

หลอดไฟ  LED ยาว 1.2 เมตร 18 W.

สปอตไลท์ LED 6 W. พร้อมแขน

ดาวน์ไลท์ LED 10 W.

Flood light LED 50W.

Flood light LED 100 W.

เต้าเสียบไฟไม่เกิน 5 A. (ห้ามใช้กับอุปกรณ์แสงสว่าง)

15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.

30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.

15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
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แปลนไฟระบุตำแหน่งการติดตัง้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อัตราส่วน 1 ช่อง : 1m. x 1m. 
 

ผนังหลัง    หมายเลขคูหาข้างเคียง......................... 
       

       

       

       

       

       

       

               ด้านหน้า 
 
 
หมายเหตุการตดิอุปกรณ ์
 
 
 

 
 

  

C เครื่องป๊ัมลม 

W ท่อน า้ด ี

D ท่อน า้ทิง้ 

ปลั๊ก 5 แอมป์ 

B เบรกเกอร ์

หลอดฟลอูอเรสเซนท ์

สปอทไลท ์100 วตัต ์ (ขายาว 50 ซม.) 
 

ขวา 
หมายเลขคหูาขา้งเคยีง
............................ 

ซา้ย 
หมายเลขคหูาขา้งเคยีง
............................ 

จดุต่อไฟ (ผูอ้อกแสดงงานติดตัง้เอง) CE 

สปอทไลท ์100 วตัต ์ (ขาสัน้) จดุต่อไฟ (ติดตัง้โดยบริษัทฯ) CN 

แบบฟอร์มที่ 5 
แผนผังระบุตำแหน่งตดิตั้งไฟฟ้า 
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โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจดัส่งมาที่ 
บริษัท เลเวลไนน์ จำกัด 

265/91 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี0105557148832 

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

บริษัทผู้แสดงสินค้า............................................................................................................................ 
ชื่อบริษัท และทีอ่ยู่ออกใบกำกบัภาษี................................................................................................ 
เลขที่................................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย................................................................... 
ถนน..................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์................................................... 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.................................................................เลขที่บูธ....................................... 
โทรศัพท์........................................................................................โทรสาร........................................ 
ลายเซ็นต์ผ็รับผิดชอบ...................................................................วันที่.............................................. 
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กฎเกณฑ์และระเบียบปฏบิัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า 

         

 ผู้จัดงานได้มอบหมายอย่างเป็นทางการให้บริษัท เลเวลไนน์ จำกดั เป็นผู้รับผิดชอบการบริการดังต่อไปนี้   

1. การให้บริการไฟฟ้าท่ัวไป         

1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง และ วงจรไฟฟ้าสำหรับสินค้าจัดแสดง   

1.2 ไฟฟ้าที่จัดให้ตามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลับเฟสเดียว  220V, 50 Hz + / - ร้อยละ 10 ดังนั้นจึงควรใช้อุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้  
 เหมาะสมกับเครื่องใช้หรืออุปกรณไ์ฟฟ้านั้นๆ เพื่อความปลอดภยัของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีผู้แสดงสินค้านำมา   

1.3 มอเตอรไ์ฟฟ้าทั้งหมดต้องมรีะบบป้องกันอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกินจึงควรมีระบบสตาร์ทดังนี ้
 1.3.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง : มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า      

 1.3.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star - Delta : มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้า     

 1.3.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer : มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึ้นไป     

2. การให้บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน         

2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน  ประกอบด้วยโคมไฟ ในจำนวนและรายการตามแตล่ะงาน พร้อมเต้าเสยีบไฟ ขนาด 5 แอมแปร์ โดยที ่
 (ห้ามใช้กับโคมไฟแสงสว่าง) รายการดังกล่าวรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว     

2.2 ผู้ออกงานแสดงสินค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการด้านไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ 
 Section A : สำหรับผู้ออกงานแสดงท่ีต้องการส่วนประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้าพร้อมกระแสไฟฟ้า   

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

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

 Section D : สำหรับผู้ออกงานแสดงท่ีนำอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ในคูหาทั้งในกรณีที่จะทำการติดตั้งเองหรือต่อ
สายไฟโดยบริษัท เลเวลไนน์ จำกดั 

 Section E : สำหรับผู้ออกงานแสดงท่ีต้องการกระแสไฟฟ้าก่อสร้างและรื้อถอน หรือกระแสไฟฟ้าในราคาต่อวัน  

2.3 การขอใช้บริการไฟฟ้าเพิม่เตมิในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการต้องระบตุำแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและระบบสาธารณูปโภค  
 แบบแปลนที่กำหนดไว ้กรณุาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่ระบไุว้ในแบบฟอร์ม     

2.4 ผู้ออกงานแสดงสินค้าท่ีนำอุปกรณแ์สงสว่างของตนเองมาติดตั้งในคูหา ต้องสั่งจองขอใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายตามแบบฟอรม์ 
 ใบสั่งจองบริการ Section D เท่านั้น       

2.5 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้า ในจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เลเวลไนน์ จำกดั เห็นว่าอาจก่อใหเ้กิดอันตรายหรือ  

 สร้างความรำคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสินค้าอ่ืน ๆ      

2.6 ทุก ๆ วันหลังจากปิดงานไปแล้ว 60 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจา่ยกระแสไฟฟ้า สำหรับสินค้าจดัแสดง เว้นไว้แตเ่ฉพาะจดุที่สั่ง 
 บริการไฟฟ้า 24 ช่ัวโมงเท่านั้น        

2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ , การใช้อุปกรณต์่อไฟเต้าเสียบหลายทาง หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมไิด้รบัอนุญาต อาจ 
 เป็นเหตุให้ถูกตดักระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า      
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แบบฟอร์มที่ 6 
การขอเช่าเฟอร์นิเจอรม์าตรฐาน 
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เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่ง

โปรดส่งแบบฟอร์มน้ีกลับมาท่ี :

บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ ากดั

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

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

ติดต่อ : คุณมินท์มันตา (โย) หรือ คุณปิติกญุช์ (จุ๋ม) ราคาส่วนลด ก าหนดส่ง : 25 พฤษภาคม 2565

email : minmunta@pxsystem.com, pitikul@pxsystem.com ราคามาตรฐาน ก าหนดส่ง : 21 มิถนุายน 2565

และ CC Email : manusnun@picothai.com

ราคาส่วนลด ราคามาตรฐาน

ภายในวันท่ี 25 พค 65 ภายในวันท่ี 21 มิย 65

(บาท) (บาท) (บาท)

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

2 PT-002 โต๊ะประชาสัมพันธ์ 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 ช้ันตรง 250 x 950 800 960

5 PA-003 ช้ันเอียง 390 x 950 800 960

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

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

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

9 PA-007 ถงัขยะ - 80 96

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

11 1000 x 2000 2,000 2,400

12 ประตูบานเปิดไม้ 1000 x 2000 2,500 3,000

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

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

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

(ไม่รวมค่ากระแสไฟฟา้)

รวม (บาท)

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (บาท)

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท)

การช าระเงิน

รายการส่ังจองต้องย่ืนพร้อมกบัการช าระเงินเต็ม โดยส่ังจ่าย :

ช่ือบัญชี  บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จ ากดั

ธนาคาร  ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางนา

เลขท่ีบัญชี   130-4-99443-5  [ออมทรัพย์]

SWIFT CODE:   BKK BTHBK

***** (กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินมาท่ีฝา่ยบัญชี email : warang@pxsystem.com) *****

หมายเหตุ

1 รายการเฟอร์นิเจอร์ข้างต้นน้ีเป็นราคาส าหรับบริการ 1 งาน และให้บริการสินค้าในรูปแบบของการเช่า

2 การส่ังจองเฟอร์นิเจอร์ตามใบส่ังจองน้ีจะสมบูรณ์กต่็อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แกบ่ริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน

3 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในประเทศ และต่างประเทศ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเอง

4

5 เฟอร์นิเจอร์ในแพคเกจของคูหามาตรฐาน ไม่สามารถเปล่ียน หรือแลกคืนได้

6 ผู้เช่าสินค้าจะต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีท าให้สินค้าช ารุด หรือเสียหาย ในระหว่างวันแสดงงาน

7 การส่ังเพ่ิมเติมหน้างาน กรุณาช าระเป็นเงินสดเท่าน้ัน

8 ในกรณียกเลิกรายการกอ่นวันเข้างานแสดงสินค้า 10 วัน คิดค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และไม่สามารถคืนเงินได้ถา้ยกเลิกระหว่างวันติดต้ัง หรือวันแสดงงาน

** โปรดระบุช่ือและท่ีอยู่บริษัทท่ีถกูต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี **

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง :

ช่ือผู้ติดต่อ : คูหาเลขท่ี

บริษัท :

ท่ีอยู่ :

โทร: แฟกซ์:

มือถอื : อีเมล์ :

ลายเซ็นต์ : วันท่ี :

อ่ืนๆ

ตู้โชว์สินค้า

การช าระเงิน ต้องช าระพร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ส าหรับท่านท่ีต้องการขอใบก ากบัภาษี กรุณาส่งช่ือและท่ีอยู่ตาม ภ .พ. 20 แนบท้ายมาด้วย

ล าดับ รายการ ขนาด (กxยxส) มม. จ านวน
จ านวนเงิน

เฟอร์นิเจอร์ซิสเต็ม

ประตูบานยืด
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PT-001 PT-002 PA-001 PA-002 PA-003

Information Counter 2-Tier Information Counter Lockable Cabinet Flat Shelf Slope Shelf

500 x 1000 x 800 mm. 500 x 1000 x 1000 mm. 500 x 1000 x 800 mm 250 x 950 mm. 300 x 950 mm.

 

PA-004 PA-005 PA-006 PA-007 PA-009

Display Plinth (S) Display Plinth (M) Display Plinth (L) Waste Basket White Partition

500 x 500 x 500 mm. 500 x 500 x 800 mm. 500 x 500 x 1000 mm. 1000 x 10000 x 2400 mm.

PXS-001 PXS-002 PXS-003

Table Showcase Tall Showcase Big Tall Showcase

500 x 1000 x 1000 mm. 500 x 500 x 2000 mm. 500 x 1000 x 2000 mm.

FURNITURE CATALOG

PX SYSTEM CO., LTD.

If you need other furniture, please contact us at email : minmunta@pxsystem.com
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หมายเหตุ 
1. การขอสั่งบริการหลังวันกำหนดส่งที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่สามารถทำได้ 
2. หากยกเลิกการสั่งหน้างาน จะเสียค่าใช้จ่าย 50% 
3. การสั่งจองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้  

โดยโอนเงินเข้าบัญชี :   บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)   
ธนาคาร :    กสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 107  
เลขที่บัญช ี:   010 – 1 – 34697 - 8   

4. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน (สำเนาเช็ค หรือใบโอนเงิน) ไปยังอีเมลด้านล่าง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบฟอร์มที่ 7 / ใบแจ้งหน้ี 
บริการติดตั้งโทรศัพท์ / โทรสาร / อินเตอรเ์น็ต แบบชั่วคราว 

 
 
 

กำหนดส่ง 25 พฤษภาคม 2565 
 

กรุณาส่งแบบฟอร์มน้ีมาท่ี  บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) 
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
ติดต่อ : คุณบุญยวีร์ หาสามะ 
โทรศัพท์ : 02-7487007 ต่อ 533, 089 – 6756668   โทรสาร 02–7484589 
E-mail : chaitwat@picothai.com 
และ CC Email : manusnun@picothai.com 
 

คูหาแสดงเลขที่........................................................................................ 
บริษัทผู้แสดง........................................................................................... 
ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบ............................................................................... 
โทรศัพท์...................................................โทรสาร................................... 
อีเมล.์....................................................................................................... 
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ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน
จองและช าระเงิน

ภายในวันท่ี 25 พค65
จองและช าระเงิน

ภายในวันท่ี 21 มิย65

1 ค่าบริการ โทรศัพท์พ้ืนฐาน เหมาจ่าย ทางไกลท่ัวประเทศ 7,000             8,400             

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

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

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

5 ค่าบริการ Wifi Accesspoint 1,200             1,200             

รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

รวมเป็นเงิน

บริการโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต จ านวน เป็นเงิน
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หมายเหตุ 
1. การขอสั่งบริการหลังวันกำหนดส่งที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่สามารถทำได้ 
2. หากยกเลิกการสั่งหน้างาน จะเสียค่าใช้จ่าย 50% 
3. การสั่งจองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้  

โดยโอนเงินเข้าบัญชี :   บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)   
ธนาคาร :    กสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 107  
เลขที่บัญช ี:   010 – 1 – 34697 - 8   

4. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน (สำเนาเช็ค หรือใบโอนเงิน) ไปยังอีเมลด้านล่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  กรุณาส่งแบบฟอร์มน้ีมาท่ี  บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) 

10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
ติดต่อ : คุณบุญยวีร์ หาสามะ 
โทรศัพท์ : 02-7487007 ต่อ 533, 089 – 6756668   โทรสาร 02–7484589 
E-mail : chaitwat@picothai.com 
และ CC Email : manusnun@picothai.com 
 

คูหาแสดงเลขที่........................................................................................ 
บริษัทผู้แสดง........................................................................................... 
ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบ............................................................................... 
โทรศัพท์...................................................โทรสาร................................... 
อีเมล.์....................................................................................................... 

แบบฟอร์มที่ 8 / ใบแจ้งหน้ี 
การขอเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

 
 
 

กำหนดส่ง 25 พฤษภาคม 2565 
2565 

30 

ราคา
จองและช าระเงิน

ภายในวันท่ี 25 พค65

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

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

รวมเป็นเงิน

AV & IT Equipment จ านวน เป็นเงิน
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วันที ่ จำนวนแม่บ้าน (คน) 
ค่าบริการ / คน / 11 ชม. 
เวลาทำงาน 09:00-21:00 

รวมเงิน 

 
 1,100  

 
 1,100  

 
 1,100  

 
 1,100  

 
 1,100  

  รวม  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

  รวมเป็นเงิน  
การชำระเงิน 

1. การสั่งจองจะมผีลต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเตม็จำนวน โดยโอนเงินเข้าบัญช ี
ธนาคาร   : กรุงศรีอยุธยา  
ช่ือบัญช ี  : บริษัท เอสเคเอส ฟาซิลติี้ จำกัด 
บัญชีออมทรัพย์เลขท่ี  : 185 – 1 – 43785 - 3 

2. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน (สำเนาเช็ค หรือใบโอนเงิน) ไปยังอีเมลด้านล่าง โดยระบุชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท พร้อม
หมายเลขคูหาของผู้แสดงอย่างชัดเจน (งดรับชำระเงินสดโดยตรงกับพนักงาน) 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. บริการรักษาความสะอาดจำนวน 11 ช่ัวโมง (ช่วงระหว่างเวลา 9:00 – 21:00 น. รวมพักรับประทานอาหาร 1 ช่ัวโมง) 
2. หากให้บริการเกินเวลาจะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 1.5 เท่าของค่าแรงรายชั่วโมง และอย่างน้อยไมต่่ำกวา่ 2 ช่ัวโมง 
3. จำนวนพนักงานขึ้นกับขนาดพื้นท่ีตามรายละเอียดดังนี้ (1 - 29 ตร.ม.= 1 คน, 30 – 39 ตร.ม. = 2 คน, 40 – 69 ตร.ม. 

= 3 คน, ตั้งแต่ 70 ตร.ม. ขึ้นไป = 4 คนหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับการตกแต่ง และขนาดที่ใหญ่ขึ้นของคูหา) 
4. การบริการรวมถึง การดูดฝุ่น การทำความสะอาดพื้น การทิ้งขยะ และเช็ดทำความสะอาดเคาน์เตอร์ (ไม่รวมอุปกรณ์ที่

นำมาจัดแสดง) และไมร่วมถึงการทำความสะอาดน้ำมัน หรือสีที่หกบนพ้ืน โครงสร้างคูหา ผนังและพื้นผิวทุกชนิด 
5. สำหรับผู้แสดงท่ีต้องการขอใบกำกับภาษี กรุณาส่งช่ือ-ที่อยู่บริษัท ตามใบภพ.20 แนบท้ายมาด้วย 
6. การสั่งบริการจะสมบรูณ์ เมื่อมีการชำระเงินครบถ้วนก่อนวันแสดงงาน และตรงตามกำหนดที่ระบุในเอกสารเท่านั้น  ท้ังนี้

หากไม่ชำระตามกำหนด ทางบริษทัฯจะถือว่ายกเลิกการสั่งจอง 
7. การยกเลิกการสั่งจอง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 วันก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากช้าเกินกว่าที่กำหนด 

จะคืนเงินค่าใช้บริการใหร้้อยละ 30 และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 9 
บริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 

 
 
 

กำหนดส่ง 25 พฤษภาคม 2565 
[km 

กรุณาส่งแบบฟอร์มน้ีมาท่ี 
บริษัท เอสเคเอส ฟาซิลิต้ี จำกัด 
8/90 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
ติดต่อ : คุณณัฐวรรณ เวชกุล 
โทรศัพท์ : 095 – 665 2266 
E-mail : sale@rgh.co.th 

คูหาแสดงเลขที่........................................................................................ 
บริษัทผู้แสดง........................................................................................... 
ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบ............................................................................... 
โทรศัพท์...................................................โทรสาร................................... 
อีเมล.์....................................................................................................... 
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**หมายเหตุ :ผู้แสดงบูธใด ท่ีมีดารา,พิธีกร หรือบุคคลที่มีช่ือเสียง กรุณากรอกรายละเอยีดและแจ้งใหผู้้จัดงานทราบล่วงหน้า 

 

กรุณาระบุรายละเอียดกิจกรรมภายในบูธ / เวทีกลาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* กรุณาแนบรูปถ่ายและ / หรือโบรชัวร์  และ / หรือ ตารางกิจกรรม, เอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 10 
รายละเอียดกิจกรรมภายในคูหา 

 
 
 

กำหนดส่ง 25 พฤษภาคม 2565 
[km 
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กรุณาส่งแบบฟอร์มน้ีมาท่ี   
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) 
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
ติดต่อ : คุณณภัทร ดำรงสกุล 
โทรศัพท์ : 090 – 969 5005    
E-mail : napat@picothai.com 

คูหาแสดงเลขที่........................................................................................ 
บริษัทผู้แสดง........................................................................................... 
ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบ............................................................................... 
โทรศัพท์...................................................มือถือ...................................... 
อีเมล.์....................................................................................................... 
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แบบฟอร์ม ขออนุญาต นำโดรนขึ้นบิน ภายนอกอาคาร    นำส่งท่ี boonyavee@picothai.com 
 
คูหา / บริษัท......................................................................................................... ส่วนแสดง Zone...................( เช่น M,H,L,J,P,N) 
ผู้ขออนุญาต/ ผู้ประสานงาน .................................................................................โทรศัพท์............................................................... 
Email ....................................................................................................................Line ID................................................................ 
ผู้ขับโดรน............................................................................ใบขับโดรนเลขท่ี........................................................(พร้อมแนบสำเนา) 
รายละเอียดโดรน (หมายเลข/Series no.) ........................................................................................................................................ 

วัน/เวลา ท่ีต้องการนำขึ้นบิน และวัตถุประสงค์  
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
ระเบียบการนำขึ้นบิน ( ไม่อนุญาตให้บินภายในอาคาร ) 

1. บินในระดับความสูงไม่เกินจั่วของอาคาร 
2. บินในบริเวณที่ขออนุญาต และ ไดร้ับการตอบรับแล้วเท่านั้น 
3. ห้ามบินออกนอกพ้ืนท่ีของศูนย์ประชุมฯ 
4. ห้ามบินที่ทำให้รบกวนคูหาข้างเคยีง หรือคูหาอ่ืนๆ หากมีการร้องเรยีน จะถูกระงับการบิน 
5. ห้ามบินในบริเวณด้านหลัง Loading Exhibition Hall ( เข้าจากประตู 9 ) โดยเดด็ขาด 
6. หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะถูกระงับการบิน และงดให้บินตลอดงาน และอาจถูกตรวจสอบจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง 

 
 
รับทราบและ ยินดีปฏิบัตติามระเบียบ ยื่นขออนุญาตโดย            
 
................................................................................ ผู้ขอ 
 
(................................................................................) 
วันท่ี ........../........./2565 
 
 
รับทราบและอนุญาตโดย            
 
................................................................................ฝ่ายบริหารการจดังาน 
 
(...............................................................................) 
วันท่ี ........../........./2565 

แบบฟอร์มที่ 11 
แบบฟอร์มขออนุญาตนำโดรนข้ึนบินภายนอกอาคาร 

 
 
 

กำหนดส่ง 25 พฤษภาคม 2565 
[km 
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