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 แบบฟอรMม 4 : 
แบบฟอรMมส่ังจองอุปกรณMไฟฟUา

Pet Expo Thailand 2017 

รายการที ่1 สําหรับผู�ร�วมแสดงสินค�าที่ต�องการให�บริษัท เอ็น

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด (สํานักงานใหญ�)  60 
ช่ือผู�ติดต�อ : คุณโกวิทย* งามเกษม  สายตรง : 02-203

แผนกบัญชี : คุณอรศริิ  สายตรง  สายตรง : 02-203

                      
รายการ 

สปอตไลทM           100  วตัตM  (ขาสั้น) 
สปอตไลทM           100  วตัตM  (ขายาว) 
ฟลูออเรสเซนตM      36   วตัตM  ยาว 1.20 เมตร 
ดาวนMไลทM            60   วัตตM   (ไฟฝ}ง) 
ดาวนMไลทM ฮาโลเจน   50   วัตตM  (ไฟฝ}ง) 
สปอตไลทM ฮาโลเจน  50   วัตตM  (ขายาว) 

ฮาโลเจน             300  วัตตM 

ฮาโลเจน             500  วัตตM 

Metal Halide        70    W. 

Metal Halide       150   W. 
รายการที ่2 สําหรับผู�ร�วมแสดงสินค�าที่ต�องการใช�กระแสไฟฟ̂าสําหรบัการสาธิตอุปกรณ* 
ปลั๊กไฟ     5  แอมป� 220 โวลตM (ห�ามใช�กบัดวงไฟแสงสว�าง
ปลั๊กไฟ     5  แอมป� 220 โวลตM (ห�ามใช�กบัดวงไฟแสงสว�าง
เบรกเกอรM 15 แอมป� 220 โวลตM 1 เฟส 50 เฮิรMทซ
เบรกเกอรM 15 แอมป� 220 โวลตM 1 เฟส 50 เฮิรMทซ
เบรกเกอรM 15 แอมป� 380 โวลตM 3 เฟส 50 เฮิรMทซ
เบรกเกอรM 30 แอมป� 220 โวลตM 1 เฟส 50 เฮิรMทซ
เบรกเกอรM 30 แอมป� 220 โวลตM 1 เฟส 50 เฮิรMทซ
เบรกเกอรM 30 แอมป� 380 โวลตM 3 เฟส 50 เฮิรMทซ
เบรกเกอรM 60 แอมป� 380 โวลตM 3 เฟส 50 เฮิรMทซ
รายการที ่3สําหรับผู�ร�วมแสดงสินค�าที่นําดวงไฟแสงสว�างมาเอง
เบรกเกอรM 15 แอมป� 220 โวลตM 1 เฟส 50 เฮิรMทซ
เบรกเกอรM 30 แอมป� 220 โวลตM 1 เฟส 50 เฮิรMทซ
เบรกเกอรM 15 แอมป� 380 โวลตM 3 เฟส 50 เฮิรMทซ
เบรกเกอรM 30 แอมป� 380 โวลตM 3 เฟส 50 เฮิรMทซ
เบรกเกอรM 60 แอมป� 380 โวลตM 3 เฟส 50 เฮิรMทซ
ค�ากระแสไฟฟUาสําหรบัไฟแสงสว�างต�อ 100 วัตตM (ลูกค�าติดตั้งเอง
ค�ากระแสไฟฟUาต�อดวงที่นํามาติดตั้งเองแต�ละจุดไม�เกิน 
อิมเมจ)  
การสั่งจองอุปกรณMไฟฟUาตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณMก็ต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัทฯ
เรียบร�อยแล�วเท�าน้ัน โดยเงินสด, เช็คสั่งจ�ายในนาม “บริษัท เอ็น
ชื่อบัญชี  :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด  ธนาคาร  :  
เลขท่ีบัญชี  :  009-1-70976-8  (บัญชีออมทรัพยM)    
**กรุณาหัก ณ.ท่ีจ�าย 3 %  (คํานวณจากยอดก�อนภาษีมูลค�าเพิ่มท่ีเกิน 

หมายเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ*ไฟฟ̂าข�างต�นเปOนราคาบรกิารสําหรบั 1 งาน (ไม�เกนิ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติมตามราคาดังตารางข�า
3. กรณีทีท่�านต�องการกระแสไฟฟ̂าตลอด 24 ช่ัวโมง บริษทัฯ จะคดิค�าใช�จ�ายเพ่ิมอีก 
4. โปรดศกึษารายละเอียดและปฏบิัติตามกฏระเบียบคู�มือการส่ังจองรา

 
สําหรับผู�มีอํานาจสั่งจองโปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  

 
ช่ือบริษัท  : 

 
 
  

ท่ีอยู�       : 
 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขท่ีบัตรประชาชน : 

 
 

 
โทรศัพท*  : 

 

 
ช่ือผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
__________________________________________________________________
_ 
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แบบฟอรMมส่ังจองอุปกรณMไฟฟUา 

สําหรับผู�ร�วมแสดงสินค�าที่ต�องการให�บริษัท เอ็น.ซี.ซ.ี อิมเมจ จํากัด เปOนผู�ติดต้ังอุปกรณ*ไฟฟ̂าแสงสว�าง 

)  60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษี 
203-4149      โทรสาร : 0-2203-4117  E-mail Address :  kowit.nga@nccimage.com

203-4127 - 8  โทรสาร : 0-2203-4119  E-mail Address : ar.nccimage@nccimage.com

ราคาพิเศษ 
จองและชําระเงินภาย 
ในวันท่ี 27/04/60 

ราคามาตรฐาน 
จองและชําระเงินภาย 
หลังวันท่ี 27/04/60 

600 660 
650 715 
550 605 
650 715 
750 825 
750 825 

1,500 1,650 

2,500 2,750 

2,750 3,025 

3,500 3,850 
สําหรับผู�ร�วมแสดงสินค�าที่ต�องการใช�กระแสไฟฟ̂าสําหรบัการสาธิตอุปกรณ* (ห�ามใช�กับดวงไฟแสงสว�าง) 

ห�ามใช�กบัดวงไฟแสงสว�าง) 700 770 
ห�ามใช�กบัดวงไฟแสงสว�าง) 24 ชั่วโมง 1,400 1,540 

เฮิรMทซ 2,400 2,640 
เฮิรMทซ 24 ชั่วโมง 4,800 5,280 
เฮิรMทซ 4,950 5,445 

ทซ 4,800 5,280 
เฮิรMทซ24 ชั่วโมง 9,600 10,560 
เฮิรMทซ 9,900 10,890 
เฮิรMทซ 19,800 21,780 

รับผู�ร�วมแสดงสินค�าที่นําดวงไฟแสงสว�างมาเอง  
เฮิรMทซ 9,400 10,340 
เฮิรMทซ 18,800 20,680 
เฮิรMทซ 28,200 31,020 
เฮิรMทซ 56,400 62,040 
เฮิรMทซ 112,800 124,080 

ลูกค�าติดตั้งเอง) 300 330 
งแต�ละจุดไม�เกิน 100 วัตตM (ติดตั้งโดย) 350 385 

การสั่งจองอุปกรณMไฟฟUาตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณMก็ต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัทฯ 
 
                                       

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด” หรือโอนเงินเข�าบัญชีท่ี :  
:  กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ศูนยMการประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ   

)    ท่ีอยู�  :  60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
คํานวณจากยอดก�อนภาษีมูลค�าเพิ่มท่ีเกิน 1,000 บาท) พร�อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ท่ีจ�าย หมายเลขประ

(ไม�เกนิ 5 วัน)เท�านัน้ บริษทัฯไม�อนุญาตให�มีการต�อเช่ือมไฟฟ̂าจากปล๊ักไฟออกไปหลายๆจุด ทั้งนี้เพ่ือ
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติมตามราคาดังตารางข�างต�นกระแสไฟฟ̂าในวันงานจะเป�ดให�บรกิารใน เวลา 13.00 น. ของ วันที่  24 พฤษภาคม 

ช่ัวโมง บริษทัฯ จะคดิค�าใช�จ�ายเพ่ิมอีก 100% (หนึ่งเท�า) จากราคาปกติ 
โปรดศกึษารายละเอียดและปฏบิัติตามกฏระเบียบคู�มือการส่ังจองรายการอุปกรณ*ไฟฟ̂าอย�างเคร�งครัด 

โปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  (ตัวบรรจง) 
 

คูหาเลขท่ี  : 
 

  

 
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 

 

 
โทรสาร   : 

 

 
E-mail    : 

 

_______________________________________________________________________
 
วันท่ี  : 

 
____________________________________________

                                                                      26 

 
 
 
 

4 
ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษี  0105538011258 
kowit.nga@nccimage.com 

: ar.nccimage@nccimage.com 

ราคา 

จองพร�อมชําระเงิน
 

ในวันท่ี 28/4-22/5/60
 

 
 

จํานวน 

 

จํานวนเงิน 

780   
845   
715   
845   
975   
975   

1,950   

3,250   

3,575   

4,550   

910   
1,820   
3,120   
6,240   
6,435   
6,240   
12,480   
12,870   
25,740   

  
12,220   
24,440   
36,660   
73,320   
146,640   

390   
455   

                                            รวมเปOนเงิน 
 

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 
รวมเปOนเงินทั้งส้ิน  

ท่ีจ�าย หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษี 0105538011258** 

นี้เพ่ือป^องกนัอันตรายจากการใช�กระแสไฟฟ̂าเกินกําลัง 
พฤษภาคม 2560 เปOนต�นไป 

_________________________________________________ 

แบบฟอรMม 
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ตัวอย�างอุปกรณMไฟฟUา 
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กฎระเบียบคู�มือการส่ังจองรายการอุปกรณMไฟฟUา 
 
1. คูหามาตรฐานแต�ละคูหาจะประกอบด�วย 

• ชุดฟลูออเรสเซนท* 36 วัตต*   จํานวน  2  ดวง 

• ชุดปลัก๊ไฟขนาด 5 แอมป)       จํานวน  1  จุด (ห�ามใช�กับดวงไฟแสงสว�าง) 
ซึ่งรายการดังกล�าวข�างต�นผู�จัดงานได�จัดเตรียมไว�ให�เรียบร�อยแล�ว นอกเหนือจากรายการนี้ผู�ร�วมแสดงงานจะต�อง 
สั่งจองในใบสั่งจองรายการไฟฟ̂า (รายการไฟฟ̂าสําหรับคูหามาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามที่บริษัทฯ เสนอราคากับผู�จัดงาน) 
 

2.  ตําแหน�งในการติดต้ังอุปกรณ*ไฟฟ̂าในคูหามาตรฐาน 
ในคูหามาตรฐานจะถูกกําหนดตําแหน�งที่ติดต้ังไว�เรียบร�อยแล�ว  ผู�ร�วมแสดงงานไม�สามารถเปลี่ยนตําแหน�งที่ติดต้ังหรือ 
เปลี่ยนรายการที่ติดต้ังไฟฟ̂าในคหูามาตรฐานได� ในกรณีที่ผู�ร�วมแสดงงานไม�ต�องการรายการอุปกรณ*ไฟฟ̂าในคูหา 
มาตรฐานทีท่างผู�จัดจดัเตรียมไว�ให� ทางผู�จัดถือว�าท�านสละสทิธิในสิ่งที่พึงจะได� 
 

3.  ใบสั่งจองรายการอุปกรณ*ไฟฟ̂า แบ�งออกเปOน 3 รายการ คือ 
รายการท่ี 1 สําหรับผู�ร�วมแสดงงานทีม่ีความประสงค*สั่งจองระบบแสงสว�าง 
รายการท่ี 2    สําหรับผู�ร�วมแสดงงานทีม่ีความประสงค*สั่งจองกระแสไฟฟ̂าเพ่ือนํามาใช�กบัสนิค�าที่นาํมาแสดงเท�านัน้  

ห�ามนําไปใช�กับระบบแสงสว�าง 
รายการท่ี 3 สําหรับผู�ร�วมแสดงงานทีม่ีความประสงค*ที่จะนาํดวงไฟมาติดต้ังเอง 
 

4. ไฟฟ̂าที่ใช�ในระหว�างงาน 
 ผู�จัดงานได�มอบหมายให�ผู�รับเหมาติดต้ังไฟฟ̂าอย�างเปOนทางการเปOนผู�ดูแลไฟฟ̂าแสงสว�างโดยทั่วไปในอาคารแสดงสนิค�า 

4.1 มาตรฐานของไฟฟ̂าที่ใช�ในงานแสดงสินค�า 
4.1.1 - ไฟฟ̂าขนาด 380 โวลท* 3 เฟส 50 เฮิร*ตส แรงดันไฟฟ̂าข้ึนลงระหว�าง +10% สําหรับสินค�าที ่

ความไวต�อการข้ึนลงของแรงดันไฟฟ̂า เพ่ือความปลอดภัยต�อสินค�าท�านควรจะจัดหาอุปกรณ* 
ควบคมุแรงดันมาต�อด�วย 

                           - ไฟฟ̂าขนาด 220 โวลท* 1 เฟส 50 เฮิร*ตส แรงดันไฟฟ̂าข้ึนลงระหว�าง +10% สําหรับสนิค�าที ่
                             ความไวต�อการข้ึนลงของแรงดันไฟฟ̂า เพ่ือความปลอดภัยต�อสินค�าท�านควรจะจัดหาอุปกรณ* 

ควบคมุแรงดันมาต�อด�วย 
4.1.2 หากท�านมคีวามประสงค*ทีจ่ะสั่งจองกระแสไฟฟ̂าในรูปแบบอ่ืน ๆ เช�น 110 โวลท* 1 เฟส 50 เฮิร*ตส 

หรือ 220 โวลท* 3 เฟส 50 เฮิร*ตส ซึ่งจะสามารถจดัการให�ได�เปOนพิเศษโดยกรอกในแบบฟอร*มการ 
สั่งจองรายการอุปกรณ*ไฟฟ̂า 

4.1.3 วงจรไฟฟ̂าได�แบ�งออกเปOน 2 วงจร คือวงจรไฟฟ̂าแสงสว�างและวงจรไฟฟ̂ากําลัง 
4.2 มอเตอร*ไฟฟ̂าต�องมีอุปกรณ*ป^องกันการกระชากของกระแสไฟฟ̂าอัตโนมัติและต�องมีระบบสตาร*ทเตอร* ดังนี้ 

4.2.1 มอเตอร*ขนาดไม�เกนิ  5  แรงม�า สตาร*ทได�โดยตรง 
4.2.2 มอเตอร*ขนาดไม�เกนิ 25 แรงม�า  สตาร*ทระบบ สตาร*-เดลต�า 
4.2.3 มอเตอร*ขนาดต้ังแต� 25 แรงม�า  สตาร*ทระบบออโตทรานสฟอร*เมอร* 

4.3  กระแสไฟฟ̂าที่จ�ายไปยังแต�ละคูหาจะเป�ดและป�ด ก�อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที  
  4.4  สําหรับผู�ร�วมแสดงงานที่ต�องการใช�กระแสไฟฟ̂า สําหรับอุปกรณ*ที่ต�องนํามาแสดงตลอด 24 ชั่วโมง จะต�องกรอก 
        แบบฟอร*มมาพร�อมกบัการสั่งไฟฟ̂าก�อนถึงเวลาที่กําหนดไว� 

4.5  หลอดไฟฟ̂าฟลูออเรสเซนส* 2 หลอด และปลั๊กไฟ 5 แอมป) ซึง่รวมอยู�ในคูหาสําเร็จรูปนั้นได�ติดต้ังให�พร�อมกับ 
       กระแสไฟฟ̂าแล�ว 

4.6 ราคาค�ากระแสไฟฟ̂าและค�าติดต้ังสายเมนได�รวมไว�เรียบร�อยในรายการที่ 1.2 และ 3 (ทั้งข�อ 3.1 และ 3.2 ใน 
      แบบฟอร*มการสั่งจองอุปกรณ*ไฟฟ̂า) 

4.7 หากท�านติดต้ังอุปกรณ*ไฟฟ̂าเอง การติดต้ังไฟฟ̂าทั้งหมดจะต�องติดต้ังให�ตรงกับที่แจ�งและสั่งไว�ในแบบฟอร*มการ 
สั่งจองกระแสไฟฟ̂า 
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5. การติดต้ังไฟในบริเวณ 

5.1 ผู�จัดงานจะจัดให�มีแสงสว�างภายในอาคารแสดงสําหรับแสงสว�างภายในคูหาแสดงหรือ กระแสไฟฟ̂าสําหรับการเดนิ 
 เคร่ืองสาธิตให�ผู�ร�วมแสดง ติดต�อกับผู�รับเหมาติดต้ังไฟฟ̂าอย�างเปOนทางการของงาน เพ่ือสั่งการติดต้ังกระแสไฟฟ̂าหรือ 

แสงสว�างเพ่ิมเติมภายในคูหาโดยให�ผู�ร�วมแสดงงาน กรอกแบบฟอร*มสําหรับความต�องการของตน ในหนังสือคู�มือผู�ร�วม 
แสดงงานแล�วส�งให�ผู�รับเหมาติดต้ังไฟฟ̂าอย�างเปOนทางการ ภายในเวลาที่กาํหนดไว�ในแบบฟอร*มเพ่ือความปลอดภัย 
ตลอดเวลางานแสดง โดยห�ามมิให�ผู�ร�วมแสดงสินค�าดําเนินการต�อหรือเชื่อมกระแสไฟ จากตู�กระแสไฟฟ̂าของอาคารโดย 
เด็ดขาด ผู�จัดงานสงวนสิทธิ์ทีจ่ะยุติการจ�ายกระแสไฟฟ̂าหรือถอดสายไฟที่ทําการต�อเชื่อมกระแสไฟฟ̂าที่ไม�ถกูต�อง 

5.2 การติดต้ังไฟฟ̂าที่งานแสดงสินค�าทั้งหมด จะสามารถทําได�โดยผู�รับเหมาติดต้ังไฟฟ̂าอย�างเปOนทางการเพียงรายเดียว หรือ 
ผู�ที่ได�รับอนุญาตให�เข�าทํางานได�เท�านั้น 

5.3 ผู�ร�วมแสดงงานที่มีผู�รับเหมาทาํการติดต้ังอุปกรณ*ไฟฟ̂าภายในคูหาของท�านเอง จะต�องส�งรายชื่อเจ�าหน�าทีทุ่กคนที่จะเข�า 
มาทํางานก�อนวันทําการจึงจะสามารถเข�าไปทํางานได� 

5.4 ผู�รับเหมาทีท่�านแต�งต้ังให�ทําการติดต้ังไฟฟ̂าในคูหาของท�านเอง จะต�องส�งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต้ัง (แผนผังไฟฟ̂า)  
ให�กับผู�จัดงานทราบล�วงหน�าภายในกําหนดเวลาในแบบฟอร*มการสั่งจอง ซึ่งจะต�องส�งรายละเอียดด�านล�างนีม้ิฉะนั้นจะไม�ได� 
รับอนุญาตให�เข�าไปทํางานในอาคาร 

 5.4.1 รายละเอียดทางด�านเทคนคิและจํานวนหรือวัตต*ที่ใช� 
 5.4.2 จํานวนจดุทั้งหมดที่จะทาํการติดต้ังกระแสไฟฟ̂า 
 5.4.3 แบบแปลนในการติดต้ัง 
 5.4.4 ชื่อของบริษัทที่จะเข�ามาทําการติดต้ัง 
 5.4.5 ชื่อและหมายเลขบัตรประจําตัวหรือเลขที่หนังสือเดินทางของช�างทีจ่ะเข�าไปทําการติดต้ัง 
 5.4.6 กรอกแบบฟอร*มรายการสั่งจองให�สมบูรณ* 

5.5 ผู�รับเหมาติดต้ังไฟฟ̂าที่จะเข�าทําการติดต้ัง สามารถรับบัตรผ�านเพ่ือเข�าทํางานในอาคารได�จากเจ�าหน�าที่ฝ�ายปฏิบัติการของ 
     ผู�จัดงาน ณ สํานักงานผู�จดังานในบริเวณอาคารแสดงนั้น โดยเจ�าหน�าที่จะขอหลักฐานเพ่ือยืนยันและแลกบัตรจึงจะ 
     สามารถผ�านเข�าไปปฏิบัติงานให�คูหาของท�านได� 
5.6 ผู�รับเหมาของท�านจะต�องจัดเตรียมจุดต�อภายในที่ได�มาตรฐานไว� สําหรับให�เจ�าหน�าที่ของผู�รับเหมาอย�างเปOนทางการไป 
     ตรวจสอบและเพ่ือติดต้ังควบคุมเพ่ือปล�อยกระแสไฟ 
5.7 ปลั๊กไฟทุกจุดจะต�องมีการสั่งจากแบบฟอร*มการสั่งจองเท�านั้น มิฉะนั้นจะไม�ได�รับอนุญาตให�มีการติดต้ัง 
5.8 ผู�รับเหมาอย�างเปOนทางการจะดําเนินการจ�ายกระแสไฟฟ̂าให�กับผู�ร�วมแสดงงาน ที่สั่งจองโดยตรงกบัผู�รับเหมาอย�างเปOน 

ทางการเปOนลําดับแรก 
5.9 การต�อไฟฟ̂าหรือการต�อพ�วงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทั้งการต�อปลั๊กพ�วง โดยใช�ปลัก๊สามทางซึ่งเปOนเหตุให� 
 เกิดอันตรายได� ทางผู�จัดอนุญาตให�เจ�าหน�าที่รับผิดชอบตัดออกโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าได� 
5.10 ผู�จัดไม�อนุญาตให�ติดต้ังไฟแฟลชเพ่ือตกแต�งคูหานอกจากไฟนั้นได�ติดมาพร�อมกับอุปกรณ*ที่นําเข�ามาแสดงเท�านั้น รวมถึง 

 การติดต้ังไฟกระพริบจะต�องแจ�งขนาด และจังหวะในการกระพริบและต�องได�รับอนุญาตจากผู�จัดงานก�อนจึงจะติดต้ังได� 
5.11 ผู�ร�วมแสดงงานที่สั่งจองพ้ืนที่เปล�าเพ่ือตกแต�งเปOนคูหาพิเศษ จะต�องส�งรายการสั่งจองพร�อมทั้งแบบแปลนการติดต้ัง 
  อุปกรณ*ไฟฟ̂าอย�างละเอียดก�อนเวลาที่กาํหนดไว� 
5.12 ในการสั่งจองอุปกรณ*ไฟฟ̂าเพ่ิมเติม กรุณาอ�านรายละเอียดให�ชัดเจนแล�วกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร*มการสั่งจอง 
  พร�อมทั้งระบุตําแหน�งที่จะติดต้ังไฟฟ̂าด�วย 

    5.13 สําหรับการสั่งจองที่ผู�ร�วมแสดงสินค�าหรือผู�รับเหมาได�สั่งจองหลังกําหนดเวลาจะต�องถือปฏิบัติด�วย 
 5.13.1 จะต�องแจ�งยอดรายการกระแสไฟฟ̂ารวมถึงจํานวนไฟที่จะติดต้ังเท�าที่จะสรุปได�ก�อน 

5.13.2 ท�านจะต�องเสียค�าใช�จ�ายเพ่ิม 10% กรณีส�งใบสั่งจองหลังกําหนดเวลาและ 30% ในกรณีสั่งในพ้ืนที่แสดงสินค�า 
5.13.3 ในการยกเลกิรายการสั่งจองไฟฟ̂า ผู�ร�วมแสดงงานจะต�องเสียค�าใช�จ�าย 50% ของราคาในใบสั่งจอง 

5.14 ผู�รับเหมาหรือผู�ร�วมแสดงงานที่ได�รับอนุญาตสามารถติดต้ังไฟฟ̂าในคูหาของท�านเองได�นัน้ จะต�องสั่งจองกระแสไฟฟ̂า 
  ในแบบฟอร*มการสั่งจอง ซึ่งแบ�งเปOน 2 ลักษณะคือ 

5.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ̂าสูงสุดที่ใช�ในงาน 
5.14.2 สําหรับผู�ร�วมแสดงงานทีม่ีความประสงค*สั่งจองตามจํานวนติดต้ังแต�ละดวงของหลอดไฟ ซึ่งมีขนาดไม�เกนิ 100 

วัตต* ไม�อนุญาตให�ผู�รับเหมาหรือผู�ร�วมแสดงงาน ทําการสั่งจองในส�วนรายการที่ 2 เพ่ือมาต�อใช�กับแสงสว�าง
ในคูหาของท�าน 
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5.15 ผู�ร�วมแสดงงานหรือผู�รับเหมารายใดได�กระทําการต�อสายไฟหรือติดต้ังอุปกรณ*ไฟฟ̂าใดๆ ที่จะมีอัตราเสี่ยงต�ออุบัติเหตุ
หรือมีแนวโน�มว�าอาจเกิดอุบัติเหตุต�อผู�เข�าชมงานหรือผู�ร�วมแสดงงานด�วยกันได�รับอันตราย ในนามผู�จัดงานจะขอระงับ
การจ�ายไฟฟ̂าชั่วคราวจนกว�าจะดําเนินการแก�ไขให�แล�วเสร็จ 
5.15.1 ผู�รับเหมาอย�างเปOนทางการไม�อนุญาตให� เปลี่ยนแปลง แก�ไข หรือดําเนินการใดๆ ต�ออุปกรณ*ไฟฟ̂าทุกชนิดของ 

 ผู�รับเหมาอย�างเปOนทางการโดยเด็ดขาด 
 
6.  ผู�รับเหมาอย�างเปOนทางการขอสงวนสทิธิ์ในการติดต้ังระบบจ�ายกระแสไฟฟ̂าซึ่งรวมถึงปลัก๊ไฟสําเร็จรูป ทั้งหมดนี้จะต�องสั่งจอง 
    จากผู�รับเหมาอย�างเปOนทางการเท�านั้น 

6.1 ชุดปลั๊กไฟจะไม�อนุญาตให�ผู�ร�วมแสดงสนิค�านําระบบไฟแสงสว�างมาเสียบปลั๊กไฟเดด็ขาด ถ�าผู�ร�วมแสดงงานนําระบบแสง 
สว�างมาเสียบจะถูกตัดกระแสไฟฟ̂าทันท ี

 
7. ตามที่บริษัทฯ เปOนผู�รับเหมาแต�งต้ังอย�างเปOนทางการสําหรับการบริการอุปกรณ*ไฟฟ̂า, จ�ายกระแสไฟฟ̂า และบูธสําเร็จรูป  
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ̂าในกรณีการใช�เสียงดงัเกินพิกดัทําให�ผู�อื่นได�รับความเดอืนร�อน  หรือบริษัทฯ  
   ได�รับแจ�งจากผู�จัดงานให�ดําเนนิการตัดไฟดังกล�าว หรือผู�ร�วมแสดงงานไม�ปฏิบัติตามคู�มือสําหรับผู�เข�าร�วมงาน/กฎ ระเบียบ  
   ข�อบังคับต�างๆ เกี่ยวกบัการใช�สถานที่ในการจัดงานอย�างเคร�งครัด โดยผู�ร�วมแสดงงานจะไม�เรียกร�องค�าเสียหายใดๆ ที่ 
   เกิดข้ึนแก�ผู�ร�วมแสดงงาน ไม�ว�าจะเปOนค�าเสียหายโดยตรงหรือโดยอ�อมก็ตาม 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




