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เรียน    ท�านผู�ร�วมแสดงงานและบริการ

 
 

ก�าวสู�ป�ที่ 17 กับงาน 
เพ่ือตอบสนองไลฟ)สไตล*ของสัตว*เล้ียงและผู�รักสัตว*เล้ียง ในนามผู�จัดงาน บริษัท เอ็น
ออกาไนเซอร* จํากัด หรือ นีโอ ได�กําหนดจัดงานขึ้นระหว�างวันท่ี 
ซี ช้ัน 1 - 2, เอเทรียมและพลาซ�า ศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ

 
ผู�จัดงานฯ ได�จัดทําคู�มือสําหรับผู�

งาน สามารถเข�าร�วมงานได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
งานทุกท�านควรจะทําการศึกษาคู�มือน้ีอย�างละเอียด
ส�งแบบฟอร*มต�างๆ ให�ทันกําหนดเวลาท่ีระบุไว�ในคู�มือน้ี คือ 

 
หากผู�ร�วมแสดงงานต�องการข�อมูลเพ่ิมเติมหรือมีข�อสงสัยประการใด สามารถติดต�อ

ผู�จัดงานได�ตามรายละเอียดท่ีแจ�งไว�ในข�อมูลท่ัวไป และในระหว�างงานท�านสามารถติดต�อผู�จัดงานได�ที่ 
Organizer Room 3 บริเวณ โซนซี ช้ัน 
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และบริการงาน Pet Expo Thailand 2017 ทุกท�าน

กับงาน Pet Expo Thailand 2017 งานแสดงสินค�า บริการ และ กิจกรรมต�างๆ 
เพ่ือตอบสนองไลฟ)สไตล*ของสัตว*เล้ียงและผู�รักสัตว*เล้ียง ในนามผู�จัดงาน บริษัท เอ็น
ออกาไนเซอร* จํากัด หรือ นีโอ ได�กําหนดจัดงานขึ้นระหว�างวันท่ี 25 - 28 พฤษภาคม

เอเทรียมและพลาซ�า ศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ 

ผู�จัดงานฯ ได�จัดทําคู�มือสําหรับผู�ร�วมแสดงงานเล�มน้ีขึ้น เพ่ือเปOนการแ
สามารถเข�าร�วมงานได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ทุกท�านควรจะทําการศึกษาคู�มือน้ีอย�างละเอียด โดยเฉพาะในส�วนกฎและระเบียบข�อบังคับ และกรุณา

ส�งแบบฟอร*มต�างๆ ให�ทันกําหนดเวลาท่ีระบุไว�ในคู�มือน้ี คือ ภายในวันท่ี 27 เมษายน

ต�องการข�อมูลเพ่ิมเติมหรือมีข�อสงสัยประการใด สามารถติดต�อ
ผู�จัดงานได�ตามรายละเอียดท่ีแจ�งไว�ในข�อมูลท่ัวไป และในระหว�างงานท�านสามารถติดต�อผู�จัดงานได�ที่ 

บริเวณ โซนซี ช้ัน 2 

    ขอแสดงความนับถือ

    
ผู�จัดงาน : Pet Expo Thailand 201

                                                                      2 

ทุกท�าน 

งานแสดงสินค�า บริการ และ กิจกรรมต�างๆ 
เพ่ือตอบสนองไลฟ)สไตล*ของสัตว*เล้ียงและผู�รักสัตว*เล้ียง ในนามผู�จัดงาน บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่ัน  

พฤษภาคม 2560 บริเวณโซน

เพ่ือเปOนการแนะแนวทางให�ผู�เข�าร�วมแสดง
สามารถเข�าร�วมงานได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน ผู�เร�วมแสดง

โดยเฉพาะในส�วนกฎและระเบียบข�อบังคับ และกรุณา
เมษายน 2560 

ต�องการข�อมูลเพ่ิมเติมหรือมีข�อสงสัยประการใด สามารถติดต�อ 
ผู�จัดงานได�ตามรายละเอียดท่ีแจ�งไว�ในข�อมูลท่ัวไป และในระหว�างงานท�านสามารถติดต�อผู�จัดงานได�ที่  

นับถือ 

: Pet Expo Thailand 2017 
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สารบัญ 
 

 หน�า 

ข�อมูลท่ัวไป  4-5 
ตารางเวลาในการทํางาน  6 
กฎและระเบียบข�อบังคับ  7-10 
การบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกต�างๆ 11 
แผนผังศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ 12 
แผนผังงาน 13-14 
ตาราง Check List แบบฟอร*มและกําหนดเวลาส�ง 15 
แบบฟอร*ม 1 บัตรผู�ร�วมแสดงงาน 16 
แบบฟอร*ม 2    ป̂ายช่ือคูหามาตรฐาน และเคร่ืองหมาย การค�า 17 
 - ภาพคูหามาตรฐาน                     ขนาด 3 x 3 เมตร 

- ภาพคูหามาตรฐาน                     ขนาด 3 x 2 เมตร 
- ภาพคูหามาตรฐาน โซนกระต�าย         ขนาด 3 x 3 เมตร 
- ภาพคูหามาตรฐาน โซนด็อกคลับ       ขนาด 3 x 2 เมตร 
- ภาพคูหามาตรฐาน โซนโรงแรม         ขนาด 3 x 3 เมตร 
- ภาพคูหามาตรฐาน โซนมูลนิธิ          ขนาด 3 x 3 เมตร 
- ภาพคูหามาตรฐาน โซนอาหาร          ขนาด 3 x 3 เมตร 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

แบบฟอร*ม 3    ผู�รับเหมาก�อสร�าง 25 
แบบฟอร*ม 4    แบบฟอร*มส่ังจองอุปกรณ*ไฟฟ̂า 

- ตัวอย�างอุปกรณ*ไฟฟ̂า 
- กฏระเบียบคู�มือการส่ังจองรายการอุปกรณ*ไฟฟ̂า 

26 
27 

28-30 
แบบฟอร*ม 5 จุดติดต้ังไฟฟ̂า (Utility Point) 31 
แบบฟอร*ม 6 รายการเฟอร*นิเจอร* 

- ตัวอย�างเฟอร*นิเจอร*เช�า 
32 
33 

แบบฟอร*ม 7 โทรศัพท* &โทรสาร 34 
แบบฟอร*ม 8 เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย    

-เง่ือนไขและข�อกําหนดในการว�าจ�าง 
35 
36 

แบบฟอร*ม 9 เจ�าหน�าท่ีรักษาความสะอาด 37 
แบบฟอร*ม 10 บริการต�นไม�และการจัดสวน 38 
แบบฟอร*ม 11 บริการอินเตอร*เน็ตระบบ WiFi 39 
แบบฟอร*ม 12 บริการอินเตอร*เน็ตระบบ ADSL 

-เง่ือนไขการให�บริการ 
40 
41 

แบบฟอร*ม 13 
 
แบบฟอร*ม 14 
แบบฟอร*ม 15 
 

ค�าอุปกรณ*เบ็ดเตล็ด 
-ตัวอุปกรณ*เบ็ดเตล็ดเช�า 
ไฟฟ̂าสําหรับก�อสร�างและร้ือถอน 
บริการส่ือ โฆษณา NCCTV 
 
 

42 
43 
44 
45 
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ข�อมูลทั่วไป 
 
ลักษณะงาน : งานแสดงสนิค�าบริการและกิจกรรมต�างๆ เพ่ือตอบสนองไลฟ)สไตล*ของสัตว*เลี้ยงและผู�รักสัตว*เลี้ยง 
 
วันแสดงงาน : 25 - 28 พฤษภาคม 2560 
 
เวลา : 10.00 - 20.00 น. 
 
สถานท่ี : โซนซี ชั้น 1 - 2, เอเทรียมและพลาซ�า ศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกต์ิิ 
 
วัตถุประสงคM : 1. เพ่ือเปOนโอกาสทางธุรกิจและเพ่ิมยอดขายให�กับบริษัทที่เข�าร�วมแสดงงาน 

2. เพ่ือส�งเสริมทศันคติ และความเข�าใจพ้ืนฐานในการเลี้ยงสัตว*อย�างมคีุณภาพ 
3. เพ่ือนําเสนอกิจกรรมที่ให�ความรู� และความบนัเทิงแก�ผู�รักสัตว*เลี้ยง 

 
ผู�ร�วมแสดงสินค�า : ๏ อาหารสัตว* ๏ สินค�าที่ระลึกสําหรับคนรักสัตว* 

๏ เวชภัณฑ*อาหารเสริม ๏ โรงแรม ที่พักที่นาํสัตว*เลี้ยงเข�าพักได� 
๏ ผลิตภัณฑ*ดูแลและบํารุงขน ๏ โรงพยาบาลสัตว* 
๏ อุปกรณ*ตัดแต�งขน ๏ บริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสัตว*เลี้ยง อาท ิ
๏ เสื้อผ�า และเคร่ืองประดับ  โรงเรียนฝtกสุนัข 
๏ ของเล�น และอุปกรณ*พัฒนาทักษะ ๏ สินค�าอ่ืน ๆ อาทิ กรง ที่นอน รถเข็น 
๏ ของขบเคี้ยวสําหรับสนุัข  
 

การประชาสัมพันธM : ๏ โฆษณาทางทีวี (TV Spot) เน�นลงโฆษณาในรายการและสถานีที่ได�รับความนิยม อาทิเช�น ช�อง 3, ช�อง 
Workpoint ช�อง One ช�อง Mono 

 ๏ โฆษณาทางวิทยุ (Radio Spot) เน�นคลื่นวิทยุที่มี Rating ผู�ฟzงสูงสุดในช�วงเวลาที่ดทีี่สดุ อาทิเช�น 
106.5 (Green Wave), 95.5 (Virgin Hitz) เปOนต�น 

 ๏ สื่อกลางแจ�ง เช�น MRT Light box สถานีกําแพงเพชร, จอดิจิตอล 20 จุด ทั่วกรุงเทพฯ 
 ๏ E-News Letter ส�งตรงไปยังกลุ�มเป^าหมายของงาน 
 ๏ Website งาน www.petexpothailand.net 
 ๏ Fanpage: facebook.com/petexpoclub,Twitter และ Youtube Channel (Pet Expo Thailand) 
 
 
หมายเหต ุ ผู�จัดงานฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ผู�จัดงาน :  บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ี เอ็กซิบิช่ัน ออกาไนเซอรM จํากัด 
 ศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ 
 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทร. 0-2203-4211-16       โทรสาร 0-2203-4250-1 

E-mail Address  : petexpo@qsncc.com 
Website   : www.petexpothailand.net 
Facebook  : www.facebook.com/petexpoclub 
Youtube            : Pet Expo Thailand 
 
บุคคลท่ีสามารถติดต�อได� :   

  คุณแวววรา บุญยะปานะสาร        ผู�ประสานงานโครงการอาวุโส   โทร. 0-2203-4214 
  คุณนิตยา ภู�ผ้ึง ผู�ประสานงานโครงการ  โทร  0-2203-4216 
  คุณสุภาพร ติวงค*                    ผู�ช�วยประสานงานโครงการ        โทร  0-2203-4211 
     
  

ผู�ดูแลด�านอาคาร : บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากดั 
 ฝSายบริการลูกค�า 

ศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ 
60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-2229-3000   โทรสาร   0-2229-3222 
บุคคลท่ีสามารถติดต�อได� :  คุณนีรนุช ชูสิงห* 
โทรศัพท*   :  0-2229-3214 

   โทรสาร   :  0-2229-3222   
   E-mail   :  neeranuch.chu@qsncc.com 
 

บุคคลท่ีสามารถติดต�อได� :  คุณกุลวดี พัฒนแก�ว 
โทรศัพท*   :  0-2229-3215 

   โทรสาร   :  0-2229-3222   
  E-mail   :  kulvadee.pha@qsncc.com 

 
ผู�รับเหมาก�อสร�างและไฟฟUาอย�างเปVนทางการ :  

บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ี อิมเมจ จํากัด 
ศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ 
60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
บุคคลท่ีสามารถติดต�อได� :  คุณเกวลี เพ็ญประยูร 
โทรศัพท*   :  0-2203-4163 
โทรสาร    :  0-2203-4117 
E-mail   :  kewalee.phe@nccimage.com 
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 เวลาก�อสร�างและตกแต�งคูหา 

23 พ.ค.60  08.30 - 24.00 น. ผู�รับเหมาก�อสร�างอย�างเปOนทางการ เข�าก�อสร�างคูหามาตรฐาน 
    23 พ.ค. 60         13.00 - 24.00 น. ผู�ร�วมแสดงงานลงทะเบียนเข�าตกแต�งคูหาสําหรับผู�จองพ้ืนที่เปล�า เท�าน้ัน 

24 พ.ค. 60 08.30 - 24.00 น. ผู�ร�วมแสดงงานทุกท�านลงทะเบียนเข�าตกแต�งคูหา 
 

 เวลาแสดงงาน 
25 - 28 พ.ค. 60 08.30 - 10.00 น. เตรียมความพร�อมสําหรับการเป�ดแสดงงาน 
  10.00 - 20.00 น. เป�ดแสดงงาน 

20.00 - 21.00 น. ผู�ร�วมแสดงงานเติมสินค�าจัดคูหา 
 

   ช�วงร้ือถอน 
28 พ.ค. 60  20.00 - 24.00 น. ร้ือถอนคูหาและขนย�ายออกจากตัวอาคาร 

 
 

หมายเหตุ 1. ห�องแสดงสินค�าจะเป�ดให�ผู�จอง พ้ืนท่ีเปล�า เข�าทําการก�อสร�างได�ต้ังแต�เวลา 13.00 - 24.00 น. ของวันท่ี 23 
พ.ค. 60 และผู�ร�วมแสดงงานท้ังหมด เข�าตกแต�งคูหาต้ังแต�เวลา 08.30 – 24.00 น. ในวันท่ี 24 พ.ค. 60 

 2. ในวันเป�ดแสดงงาน ห�องแสดงสินค�าจะเป�ดให�ผู�ร�วมแสดงงานเข�าได�ก�อนเวลาแสดงงาน 1 ชั่วโมงคร่ึง และจะป�ดใน 1 
ชั่วโมงหลังเวลาแสดงงาน 

 3. ผู�ร�วมแสดงงานควรเก็บสินค�า และอุปกรณ*ทุกชนิดไว�ภายในคูหา และควรจัดเตรียมอุปกรณ* หรือผ�าคลุมสําหรับป�ด
คูหาให�เรียบร�อย สําหรับสินค�า หรืออุปกรณ*ท่ีมีมูลค�าไม�ควรเก็บไว�ในคูหาหลังเวลาแสดงงาน 

 4. ผู�ร�วมแสดงงานสามารถทําการร้ือถอนคูหาได�ในวันที 28 พ.ค. 60 ต้ังแต�เวลา 20.00 – 24.00 น. เท�าน้ัน 
 5.  ผู�ร�วมแสดงงานท่ีต�องการก�อสร�างล�วงเวลา (หลังเวลา 24.00 น.) ในวันท่ี 23-24 พ.ค. 60 จะมีค�าใช�จ�ายอัตรา 

5,000 บาท/ ชม. / คูหา และต�องจ�างเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 นาย อัตรา 950 บาท มาประจําท่ีคูหา 
(ราคาน้ียังไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) 

 6. หากร้ือถอนและขนย�ายไม�เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด (เวลา 20.00 น. - 24.00 น. ของวันท่ี 28 พ.ค. 60) จะมี
ค�าใช�จ�ายอัตรา 20,000 บาท / ชม. / คูหา (ราคาน้ียังไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) 

  
** ค�าใช�จ�ายดังกล�าวยังไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% และจะต�องชําระเปVน เงินสด ในวันน้ันๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเวลาในการทาํงาน 
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1. บัตรเข�า-ออกอาคารแสดงสินค�า 
การเข� า -ออกบริ เวณงานในช�วงก�อสร� าง ร้ือถอนคูหาแล ะก�อน เวลาแสดงงานผู�จัดงานจ ะอนุญาตผู�ที่ มีบัตร                 
ผู�รับเหมาก�อสร�าง (Contractor Badge) หรือบัตรผู�ร�วมแสดงงาน (Exhibitor Badge) ผ�านเข�า-ออกในบริเวณงานเท�านั้น
โดยท�านสามารถกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร�ม1 และติดต�อขอรับบัตรได�ที่ Organizer Room 3 โซนซี ช้ัน 2 ต้ังแต�
วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 13.00 น. เปOนต�นไป 
 
2. คูหามาตรฐาน  
ผู�จัดงานได�แต�งต้ังให�บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด เปOนผู�ก�อสร�างคูหามาตรฐานอย�างเปOนทางการ โดยผู�ร�วมแสดงงานที่
จองพื้นที่เปล�าพร�อมคูหามาตรฐานจะต�องกรอก แบบฟอร�ม 2 ป^ายช่ือร�านค�าส�งให�กับทางบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด
ดําเนินการ รายละเอียดของอุปกรณMในคูหามาตรฐาน ขนาด 4, 6 และ 9 ตรม. มีดังน้ี 
� ผนังบูธสีขาวสูง 2.50 เมตร 3 ด�าน  � ป^ายช่ือบริษัท (ขนาดสูง 30 ซม.) 
� โต�ะ 1 ตัว     � เก�าอ้ี 2 ตัว 
� ฟลูออเรสเซนต* 40 วัตต* 2 ดวง  � ปลั๊กไฟ 1 จุด (5 แอมป)ฟ�วส* 220 โวลท*) 
� พรมในคูหา      ** ห�ามใช�กับดวงไฟแสงสว�างโดยเด็ดขาด 
� ตะกร�าผง  1 ใบ  

ระเบียบในการใช�คูหามาตรฐาน 
- ห�ามต�อเติมหรือเปลี่ยนแปลง ย�ายโครงสร�างของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขาด  หากต�องการเปลี่ยนแปลงกรุณา

ติดต�อเจ�าหน�าที่ดูแลและฝ�ายปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการ 
- ห�ามฉีดสเปรย*กาว,ติดกาว, หรือซิลิโคน ที่ผนัง หรือเคาน*เตอร*ต�างๆในคูหามาตรฐาน 
- ห�ามทาสีตอกตรึง และเจาะส�วนใดส�วนหนึ่งของคูหามาตรฐานสําเร็จรูป  มิฉะนั้นหากเกิดความเสียหายขึ้นผู�ร�วมแสดง

งานต�องรับผิดชอบต�อความเสียหาย 
- ผู�ร�วมแสดงงานจะต�องตรวจสอบคุณภาพของคูหา/อุปกรณ*ตกแต�ง/เฟอร*นิเจอร* ให�เรียบร�อยก�อนรับมอบและ

หากพบข�อบกพร�องหรือชํารุดโปรดแจ�งให�บริษัทฯทราบทันทีเพื่อแก�ไข/เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นจะถือว�าผู�ร�วมแสดงงาน
ยอมรับในสินค�านั้นแล�วและทางบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด จะไม�รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นใน
ภายหลัง 

- หากผู�เข�าร�วมงาน ไม�ต�องการรายการอุปกรณ*ใดๆ ในคูหามาตรฐานที่กําหนดไว�ถือว�าสละสิทธ์ิในรายการนั้น และไม�
สามารถคืนเงินหรือชดเชยอุปกรณ*รายการอ่ืนได� 

 หากผู�ร�วมแสดงงานท�านใดมิได�ปฏิบัติตามหรือฝ�าฝ�นข�อปฏิบัติดังกล�าว ทาง บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จํากัด ซึ่งเปOน      
ผู�รับผิดชอบในการก�อสร�างคูหามาตรฐาน**มีความจําเปOนจะต�องคิดค�าเสียหายแก�ผู�ร�วมแสดงงานเปOนมูลค�า ผนังคูหาแผ�น
ละ 3,000 บาท 
             
3. พื้นท่ีเปล�า 
ผู�ร�วมแสดงงานที่จองพื้นที่ เปOนพื้นที่ เปล�าไม�ว�าจะจ�างผู�รับเหมาในการตกแต�งคูหาหรือไม�กรุณากรอก แบบฟอร�ม 3                                
พร�อมส�งแบบแปลนการก�อสร�างที่ระบุตําแหน�งติดต้ังไฟมาให�ผู�จัดงานอนุมัติภายในวันที่ 27 เม.ย.60 โดยผู�ร�วมแสดงงาน   
สามารถสร�างคูหาได�ดังนี้ 

• ความสูงไม�เกิน 2.4 เมตร ในโซนซีช้ัน 2  ความสูงไม�เกิน 2.3 เมตร ในโซนซี ช้ัน 1 
• ความสูงไม�เกิน 5 เมตร ในโซนพลาซ�าบริเวณฝ^าสูง และไม�เกิน 2.5 เมตร ในโซนพลาซ�าบริเวณฝ^าตํ่า 

• โครงสร�างความสูงไม�เกิน 3 เมตร และสามารถทําโลโก�ขึ้นไปได�อีก 0.5 เมตร ที่บริเวณเอเทร่ียม 
 
 

กฎและระเบียบข�อบังคับ 
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• การใช�เทปติดพรมให�ผู�ร�วมแสดงงาน/ ผู�รับเหมาก�อสร�างใช� กระดาษกาว หรือ เทปหนังไก� รองก�อนติดเทปกาว 2 
หน�า ในกรณีที่ไม�สามารถลอกเทปกาวออกได�หมด ฝ�ายพื้นที่คิดค�าเสียหาย 500 บาท/เมตร  

• ในกรณีที่ท�านไม�ส�งแบบแปลนในเวลาที่กําหนดผู�จัดงานจะไม�อนุญาตให�เข�าทํางานและก�อสร�างในศูนย*การประชุมฯ 

• ผู�จัดงานจะทําเคร่ืองหมายแสดงขอบเขตพื้นที่ก�อสร�างคูหาของท�านตามขนาดพื้นที่ที่จองไว� 

• พื้นที่เปล�าจะ ไม�มีกระแสไฟรวมถึงไฟแสงสว�าง หากท�านต�องการติดต้ังระบบไฟฟ^าภายในคูหาของท�าน กรุณากรอก 
แบบฟอร�ม 4 เพื่อเช�าอุปกรณ*ไฟฟ^า และสั่งกระแสไฟฟ^ากับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด 

• ในการจัดแสดงสินค�าต�องติดป^ายแสดงช่ือบริษัทและหมายเลขคูหาอย�างชัดเจน 

• พื้นที่เปล�า ไม�มีพรมปูพื้นให� ผู�ร�วมแสดงงานจะต�องจัดเตรียมพรมหรือวัสดุปูพื้นในพื้นที่ของท�านมาเอง 
     ท�านต�องเตรียมผ�าหรืออุปกรณ*สําหรับป�ดงานโครงสร�างด�านหลัง (ผนังหลัง) ของท�านให�เรียบร�อย 
 
4. ข�อห�ามในการเข�าก�อสร�างคูหา 
กฎและระเบียบข�อบังคับของศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค*เพื่อความปลอดภัยและความสะดว
ราบร่ืนในการทํางานของทุกท�าน ผู�จัดงานขอความร�วมมือผู�ร�วมแสดงงานและผู�ก�อสร�างคูหาทุกท�านในการปฏิบัติตามอย�าง
เคร�งครัด 

X ห�าม...ต�อเติม ติดต้ัง ปรับแต�ง ตอกตะปู เจาะ ติด ผนังคูหา หรือสิ่งก�อสร�างใดๆ ของศูนย*การประชุมฯ 
X ห�าม...พ�นสีใดๆ ลงบนผนังหรือสิ่งก�อสร�างใดๆ ของศูนย*การประชุมฯ  
X ห�าม...นําแผ�นป^ายโฆษณา หรือวางอุปกรณ*สิ่งของต�างๆ ออกนอกเขตพื้นที่คูหาของตน 
X ห�าม...พ�นสีในพื้นที่แสดงสินค�า สามารถทําได�ด�านหลังอาคาร 
X ห�าม...แขวนอุปกรณ*ทุกชนิดที่เปOนท�อจ�าย ท�อร�อยสายไฟ ท�อดับเพลิงของศูนย*การประชุมฯ 
X ห�าม...เป�ด-ป�ด หรือต�อสายไฟฟ^าเข�ากับตู�สวิทซ*ไฟฟ^าของศูนย*การประชุมฯ  
X ห�าม...วางสิ่งของวัสดุก�อสร�าง หรือวัสดุเหลือใช�กีดขวางแนวทางเดิน โดยจะต�องทําการจัดเก็บให�เรียบร�อย 

และนําออกไปนอกบริเวณศูนย*การประชุมฯ 
X ห�าม...ใช�เลื่อยไฟฟ^าเคร่ืองเช่ือม หรืออุปกรณ*ที่ทําให�เกิดประกายไฟภายในอาคารศูนย*การประชุมฯ 
X ห�าม...ผู�ร�วมแสดงงานที่จองพื้นที่เปOนพื้นที่เปล�าใช�ผนังของคูหาข�างเคียงโดยเด็ดขาด 
X ห�าม...ลากหรือเข็นวัสดุอุปกรณ*กับพื้นในศูนย*การประชุมฯโดยตรงต�องมีวัสดุที่เหมาะสมอ่ืนๆ รองรับ  
X ห�าม...นําก�าซทุกชนิดเข�าในบริเวณงาน 
X ห�าม...สูบบุหร่ีในบริเวณศูนย*การประชุมฯ ยกเว�นบริเวณที่กําหนดไว�เท�านั้น 
X ห�าม...ขนสินค�าเข�า-ออกในระหว�างแสดงงาน จะอนุญาตให�ขนย�ายสินค�าในเวลาที่กําหนดเท�านั้น 
X วัสดุอุปกรณMท่ีเหลือจากการติดต้ังและการร้ือถอนต�องนําออกจากพื้นท่ีให�หมด เช�นเทปกาวเศษเหล็ก

พลาสติกเศษดินเศษปูนต�นไม�ลวดเอ็น คราบกาว คราบเหนียวจากเทปกาว และคราบสีต�างๆ 
X ห�าม...จอดรถค�างคืนภายในบริเวณศูนย*การประชุมฯ ยกเว�นได�รับอนุญาตจากจากฝ�ายบริการลูกค�า 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการ ทักท�วง, ส่ังหยุดการทํางาน และ/หรือ เรียกเก็บค�าใช�จ�าย กรณี
ท่ีผู�ร�วมแสดงงานกระทําผิดกฎระเบียบ 

 
หมายเหตุ 1. คูหาที่มีการออกแบบก�อสร�างพิเศษจะต�องเตรียมผ�าใบ เพื่อปูรองพื้นทั่วบริเวณของการ

ก�อสร�าง 
 2. หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับโครงสร�างคูหาแสดง และ/หรือสถานที่จัดแสดงหรือพื้นของอาคาร

แสดง ผู�แสดงงานจะต�องเป.นผู�รับผิดชอบชดใช�ต�อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 3. เหตุสุดวิสัยนอกเหนือกฎระเบียบที่ระบุไว�ในคู�มือให�ถือการตัดสินของผู�จัดงานเป.นอันสิ้นสุด 
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5 ระบบไฟฟUาโดยรวม 
• ผู�จัดงานเป�ดไฟแสงสว�างภายในอาคารเฉพาะช�วงแสดงงานเท�านั้น กําลังไฟฟ^าที่ใช�ในศูนย*การประชุมฯ คือ  

220 โวลต* และจ�ายกระแสไฟฟ^าในคูหา ก�อนและหลังเวลาแสดงงานประมาณ 30 นาที 
• บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด เปOนผู�ควบคุมดูแลระบบไฟฟ^าตลอดงาน หากท�านต�องการกระแสไฟฟ^าตลอด  

24 ชมหรือต�องการอุปกรณ*ไฟฟ^าอ่ืนๆ ต�องรับภาระค�าใช�จ�ายนั้นๆ เอง โดยกรอกรายละเอียด แบบฟอร�ม 4
พร�อมระบุจุดติดต้ังไฟใน แบบฟอร�ม 5 
 

6 เฟอรMนิเจอรMและอุปกรณMเบ็ดเตล็ด 
    ผู�ร�วมแสดงงานสามารถเช�าเฟอร*นิเจอร*และอุปกรณ*ตกแต�งอ่ืนๆ ได�จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัดโดยกรอก 
    รายละเอียด แบบฟอร�ม6 

 
7 โทรศัพทMและโทรสาร 

โทรศัพท*สาธารณะมีไว�บริเวณรอบห�องแสดงงาน หากท�านต�องการจะติดต้ังโทรศัพท*หรือแฟกซ*ภายในคูหา ท�าน
สามารถเช�าได�จากฝ�ายบริการลูกค�า บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ โดยกรอกรายละเอียด แบบฟอร�ม 7 

 
8 การรักษาความปลอดภัย 

• ผู�จัดงานจัดเจ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัยภายในงานตลอด 24 ชม. ในช�วงป�ดงานของแต�ละวัน ผู�จัดงาน 
ไม�อนุญาตให�ผู�ใดผ�านเข�าออกบริเวณที่จัดงาน 

• ผู�ร�วมแสดงงานที่ต�องการพนักงานรักษาความปลอดภัย (พิเศษ) เฉพาะคูหาของท�าน โปรดกรอก แบบฟอร�ม 8 
หมายเหตุ ระหว�างการก�อสร�างตกแต�งและร้ือถอนคูหา และในวันแสดงงาน ผู�ร�วมแสดงงานจะต�องระมัดระวัง 
และรับผิดชอบในทรัพย*สินและอุปกรณ*ที่นํามาแสดงในคูหาด�วยตนเอง 

 
9 การทําความสะอาด 

• ผู�จัดงานจัดพนักงานทําความสะอาด เฉพาะพื้นท่ีส�วนกลางของงานเท�าน้ัน ผู�ร�วมแสดงงานต�องรับผิดชอบ
ดูแล ทําความสะอาดภายในคูหาของท�านเอง โดยนําเศษขยะต�างๆ ใส�ถุงขยะ (ซึ่งท�านจะต�องนํามาเอง) นํามาวางไว�
หน�าคูหาของท�านหลังจบงานในแต�ละวัน เพื่อให�เจ�าหน�าที่รักษาความสะอาดเก็บ 

• ท�านที่ต�องการจ�างพนักงานทําความสะอาด (พิเศษ) ภายในคูหาของท�าน โปรดกรอก แบบฟอร�ม 9 
 

10 การเช�าต�นไม�และการจัดสวน 
ผู�ร�วมแสดงงานสามารถเช�าต�นไม�และดอกไม� เพื่อตกแต�งในคูหาระหว�างการจัดแสดงสินค�าได�จากฝ�ายบริการลูกค�า 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นท* แอนด* ดิเวลลอปเม�นท* จํากัด โดยกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร�ม 10 

 
11 ระบบความเย็น 
    ผู�จัดงานจะป�ดแอร*บริเวณแสดงสินค�าในวันที่เข�าตกแต�งคูหาของวันที่ 23–24 พ.ค. 60 และเป�ดแอร*ในวันและเวลา 
    แสดงสินค�าเท�านั้น 

 
12 การปฏิบัติงานล�วงเวลา 

ในวันก�อสร�างคูหา ผู�จัดงานอนุญาตให�ทําการก�อสร�างและตกแต�งคูหาได�ถึง 24.00 น. เท�านั้น ถ�าผู�ร�วมแสดงงานมี 
ความประสงค*ทําการก�อสร�างเกินจากเวลาดังกล�าว กรุณาแจ�งที่ห�องผู�จัดงานฯ ก�อนเวลา 18.00 น. ของแต�ละวัน
พร�อมชําระค�าล�วงเวลาเพิ่มตามอัตราของศูนย*การประชุมฯ  ในอัตรา 5,000 บาท / ชม. / คูหา (เปOนเงินสดและ
ยังไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม) พร�อมทั้งจ�างพนักงานรักษาความปลอดภัยเพิ่มอีก 1 นายในอัตรา 950 บาท / นาย 
(ยังไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม) 
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13 ข�อปฏิบัติในการแสดงสินค�า 
• กิจกรรมต�างๆ ในการแสดงสินค�าของผู�ร�วมแสดงงาน เช�น การโฆษณา การแจกเอกสารหรือของที่ระลึกจะต�อง

กระทําภายในคูหาของท�านเท�านั้น ไม�อนุญาตให�ออกนอกขอบเขตคูหาของท�าน ยกเว�นจะได�รับอนุญาตอย�างเปOน
ทางการจากผู�จัดงาน 

• ผู�ร�วมแสดงงานจะต�องแสดงสินค�าตามประเภทที่ระบุมาในใบสมัครเท�านั้น 
• ผู�ร�วมแสดงงานจะต�องมีเจ�าหน�าที่ประจําในคูหาตลอดช�วงเวลาแสดงงาน อย�างไรก็ตาม ผู�ร�วมแสดงงานไม�ควร 

กระทําการใดๆ ให�เดือดร�อน หรือรบกวนผู�เข�าชมงาน หรือผู�ร�วมแสดงงานรายอ่ืนๆ  
• ห�ามโอนสิทธ์ิการเข�าร�วมงานให�ผู�อ่ืน และห�ามมิให�นําคูหาของท�านไปจัดแบ�งให�ผู�อ่ืนที่มิได�สมัครเข�าร�วมงานไว�เช�า

ช�วงเพื่อจัดแสดงสินค�า หรือสลับคูหากันเองโดยไม�ได�รับอนุญาต 
• ผู�ร�วมแสดงงานจะต�องเป�ดคูหา เพื่อจัดแสดงสินค�าตลอดเวลางานแสดงสินค�าและห�ามขนย�ายสินค�าเข�า-ออก 

คูหาแสดงระหว�างเวลาแสดงงาน เว�นแต�จะได�รับอนุญาตพิเศษจากผู�จัดงาน  โดยสามารถแจ�งความจํานง
ล�วงหน�าได�ที่ห�อง Organizer room 3 โซนซี ช้ัน 2 

• ผู�ร�วมแสดงงานจะต�องรับผิดชอบต�อการกระทําของเจ�าหน�าที่หรือตัวแทนของท�าน 
 

14 การประกาศข�อความภายในงาน 
เนื่องจากการประกาศข�อความของผู�ที่มาติดต�อบริษัท/ห�างร�านภายในงานมีมากเกินไปจนเปOนการรบกวนสมาธิใน
การเจรจาการค�า ฉะนั้น ผู�จัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะใช�ระบบประกาศเฉพาะที่เปOนสาธารณประโยชน*เท�านั้น ของด
ประกาศข�อความเฉพาะบุคคล  

   
15 การขนส�งและขนถ�ายสินค�า 

• การขนถ�ายวัสดุ สินค�า เคร่ืองมืออุปกรณ*ใดๆ ให�ใช�เฉพาะประตูด�านหลังของอาคารที่กําหนดไว�ให�เท�านั้น ห�ามใช�
ประตูทางด�านหน�าของอาคารเปOนอันขาด 

• ไม�อนุญาตให�ใช�รถเข็น ล�อเลื่อนหรืออุปกรณ*จักรกลใดๆ ลากผ�านบริเวณพื้นที่ที่ปูผิวพืน้ด�วยหินแกรนิต, หิน
อ�อน, กระเบื้องเคลือบ หรือวัสดุอ่ืนๆ ประเภทเดียวกันนี้โดยเด็ดขาด เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากผู�จัดงานก�อน
เท�านั้น ซึ่งผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปูแผ�นวัสดุรองพื้น เช�น พลาสติก พรม ฯลฯ แล�วจึงปูด�วยแผ�นไม�อัดหนาไม�
น�อยกว�า 10 มม. ตลอดเส�นทางขนถ�ายสินค�า 

 
16 เหตุสุดวิสัย 

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยนอกเหนือจากกฎระเบียบที่ระบุไว� การตัดสินใจของผู�จัดงานถือเปOนอันสิ้นสุด 
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1. ห�อง Organizer Room 3 โซนซี ช้ัน 2 

• ติดต�อผู�จดังานได�ท่ีห�อง Organizer Room โซนซีชั้น 2 เวลาท่ีสามารถติดต�อได�คือ 
วันท่ี 23 พ.ค. 60  เวลา 13.00 น. - 24.00 น. 
วันท่ี 24 พ.ค. 60  เวลา 08.30 น. - 24.00 น. 
วันท่ี 25–28 พ.ค. 60 เวลา 08.30 น. - 21.00 น. 
วันท่ี 28 พ.ค. 60  เวลา 08.30 น. - 24.00 น. 

• รับบัตรผู�ร�วมแสดงงานและบัตรผู�รับเหมาก�อสร�างและตกแต�งคูหา 
• ติดต�อผู�ก�อสร�างคูหาและผู�ติดต้ังไฟฟ̂าอย�างเปOนทางการบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด 
• ติดต�อประสานงานต�างๆในกรณีท่ีมีปzญหาในระหว�างงาน 
 

2. บริการสือ่สารโทรคมนาคม 
• โทรศัพท*ภายในประเทศติดต้ังอยู�ตามจุดต�างๆของอาคาร 
• โทรศัพท*ทางไกลต�างประเทศต้ังอยู�บริเวณด�านหน�าห�องอาหารเรโทรไลฟ)คาเฟ�และหน�าห�อง Organizer Room 1 
• บริการถ�ายเอกสารโทรศัพท*และแฟกซ*ตั้งอยู�ท่ีศูนย*บริการธุรกิจ (BUSINESS CENTER) บริเวณอาคารเอ 

ชั้นล�าง ให�บริการระหว�างวันจันทร*-ศุกร*เวลา 8.30 - 18.00 น. 
• ท่ีทําการไปรษณีย*อยู�ท่ีบริเวณอาคารเอชั้นล�าง เป�ดให�บริการระหว�างวันจันทร*-ศุกร*เวลา 8.30 – 16.30 น. 
 

3. อาหารและเคร่ืองด่ืม 
   ศูนย*การประชุมฯมีสถานท่ีรับประทานอาหารในช�วงวันงานดังน้ี 

• ห�องอาหารเรโทรไลฟ)คาเฟ�อยู�โซนบีชั้นล�าง (ฝz�งข�างทะเลสาบ) บุฟเฟ�กลางวัน เวลา 11.00 น. – 14.00 น. อาหารตามสั่งเป�ด
บริการต้ังแต�เวลา 15.00 น. – 23.00 น. 

• ศูนย*อาหารฟาสต*ฟู̂ดอยู�บริเวณโซนดี เป�ดให�บริการต้ังแต�เวลา 10.00 น. – 18.00 น. 
• อเมริกันฟาสต*ฟู̂ดอยู�บริเวณเอเทร่ียม เป�ดให�บริการในวันเสาร*-อาทิตย*ต้ังแต�เวลา 10.00 น. – 20.00 น. 
• ห�องอาหารแบล�คแคนยอนอยู�บริเวณโซนเอชั้นล�าง เป�ดให�บริการต้ังแต�เวลา 08.30 น. – 19.00 น.  
• ร�านกาแฟสตาร*บัค อยู�บริเวณโซนเอชั้นล�าง เป�ดให�บริการต้ังแต�เวลา 07.00 – 20.00 น. 

หมายเหตุ ศูนย*การประชุมฯไม�อนุญาตให�นําอาหารและเคร่ืองดื่มเข�ามาในบริเวณอาคารของศูนย*การประชุม และไม�อนุญาตให�รับประทานในพ้ืนท่ี
ท่ีจัดแสดงงาน 

 
4. สถานที่จอดรถ 

• ศูนย*การประชุมฯมีพ้ืนท่ีสําหรับรองรับการจอดรถจํานวนจํากัด ทางผู�จัดงานแนะนําให�ท�านจอดรถบริเวณลานจอดรถด�านหลังใกล�
จุดขนย�ายสินค�าเข�า-ออก 
 

5. ธนาคาร และ ตู� ATM 
• ธนาคารกรุงไทยจํากัดสาขาศูนย*การประชุมฯ อยู�บริเวณโซนดีชั้นล�าง เวลาทําการ : จันทร*-ศุกร*เวลา 08.30 น. – 15.30 น.  
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัดสาขาย�อยศูนย*การประชุมฯ อยู�บริเวณโซนเอชั้นล�างเวลาทําการ : จันทร*-ศุกร*เวลา 

09.30 น. – 15.30 น. 
• ตู� ATM ประจําอยู�โซนดีชั้นล�าง, เอเทร่ียม, ข�างห�อง Organizer Room 1 และโซนเอ ชั้นล�าง (ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรี

อยุธยา) 
 
6. จุดบริการเรียก Taxi  
   อยู�บริเวณ โซนเอ ชั้นล�าง 
 
7. รถไฟใต�ดนิ (Metropolitan Rapid Transit) 

อยู�บริเวณทางออกด�านหน�า  โซนด ีชั้นล�าง 

การบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกต�างๆ 
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ทําเคร่ืองหมาย √√√√ ในช�องแบบฟอรMมท่ีส�งกลับเม่ือท�านต�องการรับบริการด�านใด ส�งแบบฟอรMมน้ีกลับมาท่ี หมายเลข 
0-2203-4250-1 พร�อมแบบฟอรMมอ่ืนท่ีต�องการ เพื่อผู�จัดงานจะได�ทราบว�าท�านต�องการรับบริการด�านใดบ�าง 
 
 

แบบ 
ฟอรMม 

หน�า รายการ กําหนดส�ง ส�งคืนที ่
แบบฟอรMม
ที่ส�งกลับ 

1 16 บัตรผู�ร�วมแสดงงาน 

27 เมษายน 2560 
 
คุณนิตยา/ 
คุณสุภาพร 

 

2 17 ป̂ายชื่อคูหามาตรฐาน และเคร่ืองหมายการค�า คุณเกวลี  

3 25 ผู�รับเหมาก�อสร�าง 
คุณนิตยา/ 
คุณสุภาพร 

 

4 26 แบบฟอร*มสั่งจองอุปกรณ*ไฟฟ̂า คุณโกวิทย*  

5 31 จุดติดต้ังไฟฟ̂า คุณโกวิทย*  

6 32 รายการเฟอร*นิเจอร* (เช�า) คุณเกวลี  

7 34 โทรศัพท* &โทรสาร  
คุณนีรนุช/ 
คุณกุลวด ี

 

8 35 เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 
คุณนีรนุช/ 
คุณกุลวด ี

 

9 37 เจ�าหน�าท่ีรักษาความสะอาด 
คุณนีรนุช/ 
คุณกุลวด ี

 

10 38 บริการต�นไม�และการจัดสวน 
คุณนีรนุช/ 
คุณกุลวด ี

 

11 39 บริการอินเตอร*เน็ตระบบ WiFi 
คุณนีรนุช/ 
คุณกุลวด ี

 

12 40 บริการอินเตอร*เน็ตระบบ ADSL 
คุณนีรนุช/ 
คุณกุลวด ี

 

13 42 อุปกรณ*เบ็ดเตล็ด (เช�า) คุณเกวลี 
 

14 44 ไฟฟ̂าสําหรับก�อสร�างและร้ือถอน คุณโกวิทย* 
 

15 45 บริการสื่อโฆษณา NCCTV 
คุณนีรนุช/ 
คุณกุลวด ี

 

 
  

ตาราง Check list การส�งแบบฟอรMม  
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แบบฟอรMม1 : 
บัตรผู�ร�วมแสดงงาน 

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอรM จํากัด
คุณนิตยา ภู�ผึ้ง / คุณสุภาพร ติวงคM 
โทรศัพทM 0-2203-4216,  4211 โทรสาร 0

ชื่อ/สกุล………………………………………….……………..
บริษัท………………………………………….…………….
โทรศัพท*..............................................................
 
1. บัตรผู�รับเหมาก�อสร�าง 

• บัตรผู�รับเหมาก�อสร�าง สามารถใช�ได�ในวันก�อสร�
• ผู�ตกแต�งและก�อสร�างคูหาสามารถรับบัตรผู�รับเหมาก�อสร�าง

บริเวณ โซน ซี ชั้น 2 ต้ังแต�วันท่ี 
2. บัตรผู�ร�วมแสดงงาน 

• บัตรผู�ร�วมแสดงงานสามารถใช�ได�
• ผู�บริหารการจัดงานจะจัดเตรียม
• หากบริษัทใดต�องการบัตรผู�

ประจําตัวประชาชนท่ีห�อง Organizer Room
จํานวนบัตรของผู�ร�วมแสดงงาน หากเกิดกรณีขอบัตรมาเปOนจํานวนมากเกินความเหมาะสม

• ท�านหรือผู�แทนท่ีได�รับมอบหมายมาติดต�อขอรับบัตรผู�แสดงงานไปแล�ว จะต�องแจกจ�ายบัตรให�แก�ผู�ท่ีมาประจําคูหาด�วย 
 

 จะมารับบัตรผู�แสดงงานด�วยตัวเอง

 มอบหมายให� ……………………………………………………..

 ต�องการ บัตรผู�แสดงงาน รวมท้ังสิ้น
 
หมายเหตุ ท�านจะต�องแสดงบัตรแก�เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยก�อนผ�านเข�าไปในบริเวณงานโดย
           Room 3 บริเวณโซน ซี ชั้น 2 
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ส�งกลับภายใน 
เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอรM จํากัด 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

0-2203-4250-1    E-mail: nittaya.phu@qsncc.com /neoteam1_1

สําหรับผู�แสดงงาน 
……………...........................................ตําแหน�ง……………………………………………

…………….............................................คูหาหมายเลข...................................
...................................................................................แฟกซ*...............................……………………

บัตรผู�รับเหมาก�อสร�าง สามารถใช�ได�ในวันก�อสร�างและร้ือถอนเท�าน้ัน 
ผู�ตกแต�งและก�อสร�างคูหาสามารถรับบัตรผู�รับเหมาก�อสร�าง โดยแลกกับบัตรประจําตัวประชาชนท่ี

ต้ังแต�วันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เปOนต�นไป 

แสดงงานสามารถใช�ได�ในวันแสดงงานวันก�อสร�าง และร้ือถอน 
ผู�บริหารการจัดงานจะจัดเตรียมบัตรผู�ร�วมแสดงงานจํานวน 5 ใบต�อบริษัท 
หากบริษัทใดต�องการบัตรผู�ร�วมแสดงงานเพ่ิมเติม โปรดระบุจํานวนท่ีต�องการด�านล�าง และสามารถรับบัตรได�โดยแลกกับบัตร

Organizer Room 3 บริเวณโซน ซี ชั้น 2 (ผู�จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปOนผู�พิจารณาจัดสรร
แสดงงาน หากเกิดกรณีขอบัตรมาเปOนจํานวนมากเกินความเหมาะสม

ท�านหรือผู�แทนท่ีได�รับมอบหมายมาติดต�อขอรับบัตรผู�แสดงงานไปแล�ว จะต�องแจกจ�ายบัตรให�แก�ผู�ท่ีมาประจําคูหาด�วย 

บบัตรผู�แสดงงานด�วยตัวเอง 

……………………………………………………..................................เปOนตัวแทนรับบัตรผู�แสดงงาน

ต�องการ บัตรผู�แสดงงาน รวมท้ังสิ้น…………………..ใบ 

ท�านจะต�องแสดงบัตรแก�เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยก�อนผ�านเข�าไปในบริเวณงานโดยสามารถรับบัตรได�
2 ต้ังแต� วันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เปOนต�นไป

ชื่อผู�ติดต�อ……………………………………
บริษัท……………………………………………
เบอร*มือถือติดต�อ……………………
วันท่ี………………………………………
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 1 
ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 
กรุงเทพฯ 10110     

neoteam1_1@qsncc.com 

………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................... 

……………………............................................... 

โดยแลกกับบัตรประจําตัวประชาชนท่ีห�อง Organizer Room 3  

แสดงงานเพ่ิมเติม โปรดระบุจํานวนท่ีต�องการด�านล�าง และสามารถรับบัตรได�โดยแลกกับบัตร
ผู�จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปOนผู�พิจารณาจัดสรร

แสดงงาน หากเกิดกรณีขอบัตรมาเปOนจํานวนมากเกินความเหมาะสม) 
ท�านหรือผู�แทนท่ีได�รับมอบหมายมาติดต�อขอรับบัตรผู�แสดงงานไปแล�ว จะต�องแจกจ�ายบัตรให�แก�ผู�ท่ีมาประจําคูหาด�วย  

เปOนตัวแทนรับบัตรผู�แสดงงาน 

สามารถรับบัตรได�ท่ี Organizer 
เปOนต�นไป 

…………………………………. 
…………………………………. 

………………………………………………….. 
…………...………………….… 

แบบฟอรMม
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 แบบฟอรMม 2 : 
ปUายชื่อและเคร่ืองหมายการค�า

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด (สํานักงานใหญ�
60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรงุเทพฯ 
ผู�ติดต�อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร   โทรศัพทM  
 
ปUายชื่อบริษัท (Fascia Name) 
บริษัทฯมีความยินดีท่ีจะจัดทําสติกเกอร*ป̂ายชื่อบริษัท
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ในช�องว�างด�านล�างช�องละ 
ซม. พร�อมด�วยหมายเลขคูหาท่ีด�านข�างของป̂ายชื่อ
 
หากใช�ภาษาอังกฤษกรุณากรอกด�วยตัวอักษรพิมพMใหญ�
       

 
หากบริษัทฯ ไม�ได�รับแจ�งรายละเอียดชื่อบริษัทของท�าน
คูหามาตรฐานแทน (คําว�า “บริษัท” จะใช�คําย�อ 
ดังกล�าว 
 
กรุณากรอกเลขท่ีคูหา : 
       

 
เครื่องหมายการค�า (Logo) 
หากท�านต�องการสั่งทําเคร่ืองหมายการค�า โปรดแนบตัวอย�างพร�อมแบบฟอร*มน้ี 
เน่ืองจากค�าใช�จ�ายในการจัดทําเคร่ืองหมายการค�าไม�ได�รวมอยู�ในราคาคูหามาตรฐาน
โปรดเลือก : [     ] ไม�ต�องการสั่งทําเครื่องหมายการค�า
 [     ] ต�องการสั่งทําเครื่องหมายการค�าบริษัท และขอให�จัดทําใบเสนอราคาตามตัวอย�าง

ขนาด 
ราคาพิเศษ
ภายใน

ยาว  30 ซม. 
ยาว  40 ซม. 
ยาว  50 ซม. 

  
  
 

 
** หมายเหตุ 
1. การให�บริการเฟอรMนิเจอรMและอุปกรณMเบ็ดเตล็ดตามใบสั่งจองน้ี
   กับใบสั่งจอง โดยท�านสามารถชําระเงินด�วยเงินสด
   ชือ่บัญชี  :  บริษัท เอ็น.ซี.ซ.ี อิมเมจ จํากัด  
   ธนาคาร  :  กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ
    ** กรุณาหักภาษี ณ ท่ีจ�าย 3% (จากยอดเงินก�อนภาษีมูลค�าเพ่ิม
2. หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบุชื่อบรษิัทของท�านมาด�วย เพื่อเปVนหลักฐานในการชํา
3. กรณีการสั่งจองระหว�างวันติดต้ังงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติม 
   บรษิัทฯ จะคิดค�าใช�จ�าเพิ่มเติม 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สําหรับการยกเลิกสินค�าภายในวันติดต้ัง และวันแสดงงาน
 
   โปรดส�งใบสั่งจองน้ีกลับมายังบริษัทเอ็น.ซี.ซี
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ปUายชื่อและเคร่ืองหมายการค�า 

 
 
 

ส�งกลับ
สํานักงานใหญ�)        หมายเลขประจําตัวผู�เสยีภาษี : 0105538011258 

ฯ 10110 
โทรศัพทM  :  02-203-4163  โทรสาร : 02-203-4117  E-mail : kewalee.phe@nccimage.com

มีความยินดีท่ีจะจัดทําสติกเกอร*ป̂ายชื่อบริษัท โดยไม�คิดค�าใช�จ�ายสําหรับผู�ร�วมแสดงงานท่ีสั่งจองคูหามาตรฐาน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ในช�องว�างด�านล�างช�องละ 1 ตัวอักษร แต�ไม�เกิน 24 ตัวอักษร สติกเกอร*ดังกล�าวจะติดลงบนป̂ายหน�าคูหาของท�าน

พร�อมด�วยหมายเลขคูหาท่ีด�านข�างของป̂ายชื่อ 

กด�วยตัวอักษรพิมพMใหญ� : 
          

หากบริษัทฯ ไม�ได�รับแจ�งรายละเอียดชื่อบริษัทของท�าน เพื่อจัดทําปUายชื่อบริษัทภายในเวลาท่ีกําหนดไว�ด�านล�างน้ี บริษัทฯ จะใช�ชื่อตามท่ีปรากฎในใบสั่งจอง
จะใช�คําย�อ “บ.” แทนเสมอ) และหากมีการแจ�งเปลี่ยนแปลงแก�ไขในวันติดต้ังงาน บริษัทฯ จะคิดค�าใช�จ�ายเพิ่มเติมในส�วน

   

หากท�านต�องการสั่งทําเคร่ืองหมายการค�า โปรดแนบตัวอย�างพร�อมแบบฟอร*มน้ี (ผู�เข�าร�วมแสดงงานจะเปOนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการจัดทําเคร่ืองหมายการค�าน้ี 
เน่ืองจากค�าใช�จ�ายในการจัดทําเคร่ืองหมายการค�าไม�ได�รวมอยู�ในราคาคูหามาตรฐาน) 

ไม�ต�องการสั่งทําเครื่องหมายการค�า 
ต�องการสั่งทําเครื่องหมายการค�าบริษัท และขอให�จัดทําใบเสนอราคาตามตัวอย�างเครื่องหมายการค�าท่ีส�งมาด�วยน้ี

ราคาพิเศษ/ชิ้น (บาท) 
ภายใน 27/04/60 

ราคาปกติ/ชิ้น (บาท) 
28/04/-22/05/60 

จํานวน

1,500 1,650  
2,000 2,200  
2,500 2,750  

 รวมเปVนเงิน 
 ภาษีมูลค�าเพิ่ม 

รวมเปVนเงินท้ังสิ้น

การให�บริการเฟอรMนิเจอรMและอุปกรณMเบ็ดเตล็ดตามใบสั่งจองน้ี จะสมบูรณMก็ต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัท เอ็น
กับใบสั่งจอง โดยท�านสามารถชําระเงินด�วยเงินสด, เช็คสั่งจ�ายในนาม “บรษิัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด” หรือโอนเงินเข�าบัญชี

   เลขท่ีบัญช ี :   009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย*
สาขาศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ ท่ีอยู�       :   60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 

จากยอดเงินก�อนภาษีมูลค�าเพ่ิม) 
หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบุชื่อบรษิัทของท�านมาด�วย เพื่อเปVนหลักฐานในการชํา

หว�างวันติดต้ังงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการติดต้ังหน�างาน 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สําหรับการยกเลิกสินค�าภายในวันติดต้ัง และวันแสดงงาน 

ซี. อิมเมจจากัดภายในวันท่ี 27 เมษายน 2560 
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2 

ส�งกลับภายใน 27 เม.ย.60 

kewalee.phe@nccimage.com 

หามาตรฐาน โปรดกรอกชื่อบริษัทของท�านเปOน
ตัวอักษร สติกเกอร*ดังกล�าวจะติดลงบนป̂ายหน�าคูหาของท�าน มีขนาดความสูง 10 

       

เพื่อจัดทําปUายชื่อบริษัทภายในเวลาท่ีกําหนดไว�ด�านล�างน้ี บริษัทฯ จะใช�ชื่อตามท่ีปรากฎในใบสั่งจอง
ะหากมีการแจ�งเปลี่ยนแปลงแก�ไขในวันติดต้ังงาน บริษัทฯ จะคิดค�าใช�จ�ายเพิ่มเติมในส�วน

ชอบค�าใช�จ�ายในการจัดทําเคร่ืองหมายการค�าน้ี 

เครื่องหมายการค�าท่ีส�งมาด�วยน้ี 

จํานวน รวมเปVนเงิน  (บาท) 

 
 
 
 

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7 %  
รวมเปVนเงินท้ังสิ้น  

จะสมบูรณMก็ต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด พร�อม 
หรือโอนเงินเข�าบัญชี 

บัญชีออมทรัพย*) 
ภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบุชื่อบรษิัทของท�านมาด�วย เพื่อเปVนหลักฐานในการชําระเงิน 
และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการติดต้ังหน�างาน          

แบบฟอรMม 
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คูหามาตรฐาน ขนาด 3 x 3 ม. 
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คูหามาตรฐาน ขนาด 3 x 2 ม. 
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คูหามาตรฐาน โซน กระต�าย ขนาด 3 x 3 ม.  



Exhibitor Manual                                                                                                                                                                                   21 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คูหามาตรฐาน โซน ด็อกคลับ ขนาด 3 x 2 ม.  

คูหามาตรฐาน โซน โรงแรม ขนาด 3 x 2 ม.  
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คูหามาตรฐาน โซน โรงแรม ขนาด 3 x 2 ม.  
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คูหามาตรฐาน โซน มูลนิธิ ขนาด 3 x 2 ม. 
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คูหามาตรฐาน โซน อาหาร ขนาด 2 x 2 ม. 
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 แบบฟอรMม3 : 
 ผู�รับเหมาก�อสร�าง 

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอรM จํากัด
คุณนิตยา ภู�ผึ้ง / คุณสุภาพร ติวงคM 
โทรศัพทM 0-2203-4216,  4211 โทรสาร 0

ชื่อ/สกุล………………………………………………………
บริษัท……………………………………………………………………
โทรศัพท*...................................................................

 
 
 
สําหรับผู�แสดงงานที่เช�าพ้ืนที่เปล�าเท�านั้น
แบบฟอร*มน้ี และส�งคืนมายัง บริษัท เอ็น.
ทําการก�อสร�าง 
กรุณาใส�เคร่ืองหมาย �ลงในช�อง □  
□  ผู�แสดงงานจะทําการก�อสร�างคูหาเอง โดยมิได�จ�างผู�รับเหมารายอื่น
□  ผู�แสดงงานจ�างผู�รับเหมาก�อสร�าง คื

  
 ชื่อบริษัทผู�รับเหมา...........................................................................……………
 ท่ีอยู� .......................................................................................................
 .............................................................................................................................

โทรศัพท*........................................................................................
 ชื่อบุคคลท่ีรับผิดชอบควบคุมงาน
 จํานวนพนักงานท่ีเข�าก�อสร�างโดยประมาณ
 
 
หมายเหตุ 

1. กรุณาส�ง แบบแปลนการก�อสร�างโดยละเอียด
2. การติดต้ังอุปกรณ*ไฟฟ̂าต�องผ�านการเห็นชอบจาก 
3. ผู�ร�วมแสดงงานจะต�องแจ�งกฎ ระเบียบ และ
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ส�งกลับภายใน 
เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอรM จํากัด60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

0-2203-4250-1    E-mail: nittaya.phu@qsncc.com /neoteam1_1
สําหรับผู�แสดงงาน 

……………………………………………………………………...............................ตําแหน�ง………………………………
…………………...............................คูหาหมายเลข..............................………………………………

...................................................................แฟกซ*........................…………..............

สําหรับผู�แสดงงานที่เช�าพ้ืนที่เปล�าเท�านั้น ซึ่งจะต�องสร�างคูหาและตกแต�งเองหรือว�าจ�างผู�รับเหมาก�อสร�าง กรุณากรอกรายละเอียดใน
.ซี.ซี.ฯ ภายในวันท่ี 27 เม.ย. 60 มิเช�นนั้น จะไม�อนุญาตให�ผู�รับเหมาก�อสร�างซึ่งมิได�แจ�งช่ือไว�เข�า

ผู�แสดงงานจะทําการก�อสร�างคูหาเอง โดยมิได�จ�างผู�รับเหมารายอื่น 
ผู�แสดงงานจ�างผู�รับเหมาก�อสร�าง คือ 

...........................................................................…………….…………………………….....…....................
..............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
........................................................................................แฟกซ*.................................................

ชื่อบุคคลท่ีรับผิดชอบควบคุมงาน.......................................................................มือถือ...................
จํานวนพนักงานท่ีเข�าก�อสร�างโดยประมาณ.......................คน 

แบบแปลนการก�อสร�างโดยละเอียด ให�กับผู�จัดงานเพ่ือทําการอนุมัติภายในวันท่ี 27 
ปกรณ*ไฟฟ̂าต�องผ�านการเห็นชอบจาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด  

แสดงงานจะต�องแจ�งกฎ ระเบียบ และกําหนดการทํางาน ให�กับผู�รับเหมาทราบโดยละเอียด

ชื่อผู�ติดต�อ......................................................
บริษัท................................................................................
เบอร*มือถือติดต�อ.........................................
วันท่ี…………………………………………………
 
 
 

                                                                      25 

 
 
 
 

3 
ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

กรุงเทพฯ 10110     

neoteam1_1@qsncc.com 

……………………………………………................ 
………………………………..................... 

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

ซึ่งจะต�องสร�างคูหาและตกแต�งเองหรือว�าจ�างผู�รับเหมาก�อสร�าง กรุณากรอกรายละเอียดใน
มิเช�นนั้น จะไม�อนุญาตให�ผู�รับเหมาก�อสร�างซึ่งมิได�แจ�งช่ือไว�เข�า

………………….....….................... 
....................................................................... 

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

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

27 เมษายน 2560 

กําหนดการทํางาน ให�กับผู�รับเหมาทราบโดยละเอียด 

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

............................................................ 
…………………………………………………....................….. 

แบบฟอรMม 
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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 
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 แบบฟอรMม 5 : 
จุดติดต้ังไฟฟUา (Utility Point

Pet Expo Thailand 2017 

 

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

แผนกบัญชี : คุณอรศริิ            สายตรง : 02

กรุณาระบุตําแหน�งของจุดสาธารณูปโภคท่ีต�องการในแบบฟอรMม มิฉะน้ัน บริษทัจะติดต้ังลงตามดุลยพินิจของผู�รับเหมา และจะไม�รับผิดชอบใน

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อบริษัท  : 

 
 

 
ที่อยู�       : 

 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตรประชาชน : 
 
โทรศัพท*  : 

 

 
ชื่อผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
_____________________________________________________________

 

 

 

Socket Point
จุดปลั๊กไฟ

B Breaker
เบรกเกอร*

Fluorescent Lamp
หลอดฟลูออเรสเซนท*

Spotlight w/ arm
สปอตไลท*พร�อมแขน

Spotlight standard
สปอตไลท*มาตรฐาน

ขวา 
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Point) 

)  60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษี 
02-203-4149      โทรสาร : 0-2203-4117  E-mail Address :  kowit.nga@nccimage.com

02-203-4127 - 8  โทรสาร : 0-2203-4119  E-mail Address : ar.nccimage@nccimage.com
 

กรุณาระบุตําแหน�งของจุดสาธารณูปโภคท่ีต�องการในแบบฟอรMม มิฉะน้ัน บริษทัจะติดต้ังลงตามดุลยพินิจของผู�รับเหมา และจะไม�รับผิดชอบใน
ตําแหน�งสาธารณูปโภคท่ีได�ติดต้ังไปแล�ว 

 
คูหาเลขที่  : 

 

  
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 
 
โทรสาร   : 
 
E-mail    : 

____________________________________________________ 
 
วันที่  : 

 

ด�านหลัง 

 

ด�านหน�า 

Socket Point 
จุดปลั๊กไฟ 

C 

W 

D 

N 

Breaker 
เบรกเกอร* 

Fluorescent Lamp 
หลอดฟลูออเรสเซนท* 

Spotlight w/ arm 
สปอตไลท*พร�อมแขน 

Spotlight standard 
สปอตไลท*มาตรฐาน 

T 
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5 
ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษี  0105538011258 
kowit.nga@nccimage.com  

: ar.nccimage@nccimage.com 

กรุณาระบุตําแหน�งของจุดสาธารณูปโภคท่ีต�องการในแบบฟอรMม มิฉะน้ัน บริษทัจะติดต้ังลงตามดุลยพินิจของผู�รับเหมา และจะไม�รับผิดชอบในการย�าย

 

 

 

 

 

 
______________________________________
_ 

Compressed Air 
เครื่องปz�มลม 

Water 
น้ําประปา 

Drain 
ท�อระบายน้ํา 

Connecting (by IMAGE) 
จุดต�อไฟ (โดยอิมเมจ) 

Telephone 
โทรศัพท* 

ซ�าย 

แบบฟอรMม 



Exhibitor Manual                                                                                                             

 
 

 แบบฟอรMม 6 : 
รายการเฟอรMนิเจอรM (เช�า) 

Pet Expo Thailand 2017 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด (สํานักงานใหญ�)  หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษ ี
60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร  โทรศัพทM  : 

 

รหัส รายการ 

F01 ตู�แสดงสินค�า 
F02 ตู�แสดงสินค�าทรงสงู(ไม�รวมไฟ) 
F03 ตู�แสดงสินค�าขนาดใหญ�(ไม�รวมไฟ) 
F04 ตู�เก็บของ 
F05 แท�นแสดงสนิค�า 2 ชั้น 
F06 เคานMเตอรM (System) 
F07 ชั้นวางทวีีและวีดีโอ 
F08 แท�นแสดงสนิค�า 
F09 โต�ะประชาสัมพันธM 
F10 โต�ะกลม 

F11 โต�ะกาแฟ 
F12 ชั้นวางสินค�าติดผนัง (แบบตรงหรือเอียง) 
F13 เก�าอ้ีเหล็กดํา 
F14 เก�าอ้ีไฟเบอรM 
F15 โซฟา 
F16 สตูล 
F17 ตู�เย็น (ไม�รวมปลัก๊) 
F18 แท�นโบรMชัวรM 
F19 แท�นแขวนเสื้อ 
F20 ตะขอแขวน  
  

  

 
 

 

 
 
** หมายเหตุ 
1. การให�บรกิารเฟอรMนิเจอรMและอุปกรณMเบด็เตล็ดตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณMก็ต�อเมื่อได�มีการชาํระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัท เอ็น
   จอง โดยท�านสามารถชําระเงนิด�วยเงินสด, เช็คสั่งจ�ายในนาม 
ชื่อบัญชี  :  บริษัท เอ็น.ซี.ซ.ี อิมเมจ จํากัด  
ธนาคาร  :  กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ
    ** กรุณาหักภาษี ณ ท่ีจ�าย 3% (จากยอดเงินก�อนภาษีมูลค�าเพ่ิม
2. หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบชุื่อบริษัทของท�านมาด�วย เพื่อเปVนหลักฐานในการชํา
3. กรณีการสั่งจองระหว�างวันติดต้ังงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค�าใช�จ�ายเ
  จ�าเพิ่มเติม 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สําหรับการยกเลิกสินค�าภายในวนัติดตัง้ และวนัแสดงงาน
 
สําหรับผู�มีอํานาจสั่งจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู�บริษัทที่ถูกต�อง 
 
 
ชื่อบริษัท  : 

 
 

 
ที่อยู�       : 

 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตรประชาชน : 
 
โทรศัพท*  : 

 

 
ชื่อผู�ติดต�อ  

 

 
ลายเซนต*  : 

 
_____________________________________________________________
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ส�งกลับภายใน 

หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษ ี: 0105538011258 
10110  
: 02-203-4163  โทรสาร : 02-203-4117  E-mail : kewalee.phe@nccimage.com

ส ี
ขนาด 

กxยxส (ซม.) 
ราคา/หน�วย 

ภายใน
27/04/60 

ราคา

28/04
ขาว  50x100x100 2,500 
ขาว 50x50x250 2,800 
ขาว 50x100x250 4,000 
ขาว 50x100x75 1,100 
ขาว 50x100x100/120 1,300 
ขาว 50x100x75 1,300 
ขาว 60x60x120 800 
ขาว 50x50x50/75 / 100 600 
ขาว 60x120x75 600 
ขาว 75x75 600 

ขาว 65x65x40 500 
ขาว 25x100 300 
ดํา 50x50x50/80 350 
เทา 50x50x50/80 350 

หนังดํา 60x80x40/70 700 
ดํา 50x50x85/120 650 
ขาว 4.4 cu. ft. 3,000 

โครเมียม 30x40x170 1,300 
ไม� 40x40x180 900 
- ยาว6.5 ซม. 50 
    

    

    

รกิารเฟอรMนิเจอรMและอุปกรณMเบด็เตล็ดตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณMก็ต�อเมื่อได�มีการชาํระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัท เอ็น
เช็คสั่งจ�ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากดั” หรือโอนเงินเข�าบัญช ี

   เลขท่ีบัญช ี :   009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย*
สาขาศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ ท่ีอยู�       :   60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 
จากยอดเงินก�อนภาษีมูลค�าเพ่ิม) 

หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบชุื่อบริษัทของท�านมาด�วย เพื่อเปVนหลักฐานในการชํา
กรณีการสั่งจองระหว�างวันติดต้ังงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติม 30% จากราคาปกติ และกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงการตดิตั้งหน�างาน บริษัทฯ จะคดิค�าใช�

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สําหรับการยกเลิกสินค�าภายในวนัติดตัง้ และวนัแสดงงาน 

โปรดระบุช่ือและที่อยู�บริษัทที่ถูกต�อง  “เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษ”ี(ตัวบรรจง) 

 
คูหาเลขที่  : 

 

  
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 
 
โทรสาร   : 
 
E-mail    : 

_____________________________________________________________ 
 
วันที่  : ______________________________________

_ 
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6 
ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

kewalee.phe@nccimage.com 

ราคา/หน�วย 
ภายใน 

04-22/05/60 

จํานวนที ่
ต�องการ 

รวมเปVนเงนิ 

2,750 .............. .................. 
3,080 .............. .................. 
4,400 .............. .................. 
1,210 .............. .................. 
1,430 .............. .................. 
1,430 .............. .................. 
880 .............. .................. 
660 .............. .................. 
660 .............. .................. 
660 .............. .................. 

550 .............. .................. 
330 .............. .................. 
385 .............. .................. 
385 .............. .................. 
770 .............. .................. 
715 .............. .................. 

3,300 .............. .................. 
1,430 .............. .................. 
1,000 .............. .................. 
55 .............. .................. 

 
รวมเปVนเงนิ 

 

 
ภาษีมูลค�าเพิม่ 7% 

 

 
รวมเปVนเงนิทั้งสิ้น 

 

รกิารเฟอรMนิเจอรMและอุปกรณMเบด็เตล็ดตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณMก็ต�อเมื่อได�มีการชาํระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากดั พร�อมกับใบสัง่ 

บัญชีออมทรัพย*) 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบชุื่อบริษัทของท�านมาด�วย เพื่อเปVนหลักฐานในการชําระเงิน 
และกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงการตดิตั้งหน�างาน บริษัทฯ จะคดิค�าใช� 

 

 

 

 

 

 
______________________________________

แบบฟอรMม 
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เฟอรMนิเจอรMสําหรับเช�า 
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แบบฟอรMม 7 :  
โทรศัพทM & โทรสาร **แบบฟอรMมนี้ถือเปVนใบแจ�งหนี้

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํา
60 ศูนยMการประชุมแห�งชาตสิิรกิิติ์   ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณนีรนุช/กลุวดี  E-mail : neeranuch.chu@qsncc.com

รายการ 
อัตราค�าบริการ
ต�องานต�อวัน

โทรศพัทMระบบ Internal 
โทรศพัทMระบบ Local Line 
โทรศพัทMระบบ ISD Line  
คู�สายภายในอาคาร (Lease lineและ Fiber 
Optic) 

(กรุณาดูแบบฟอรMมการให�บรกิารอินเทอรMเน็ต 

โทรสารระบบ ISD Line 
สําหรับ Credit Card Veriphone : NAC 
(Network Automatic System Control) 
- 1 on line, 5 hunting 
- 1 on line, 10 hunting 
- 2 on line, 16 hunting 
หมายเหต ุ:    
 1 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
 2 *คิดค�าบริการเพ่ิมเติมวันละ 1,000 บาท ต�อสาย หากเกินกว�า 

   3  เงินมัดจําค�าคู�สายโทรศัพท* 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมแล�ว

 

สั่งจ�ายเงินโดย 

□ เงินสด   
□ โอนเงินเข�าบัญชี  ชื่อบัญชีบริษัท เอ็น.ซี.
                     เลขท่ีบัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ี

□ บัตรเครดิต      การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 
                     ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 
**การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน
   
เง่ือนไขการบริการ 
1. ราคาดังกล�าวเปOนราคารวมค�าเดินสายพร�อมค�าติดต้ังเคร่ืองและค�าโทรศัพท*ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉพาะในวันแสดงงาน ไม�รวมถึงการใ

และการใช�บริการโทรศัพท*มือถือ 
2. บริการโทรศัพท* และโทรสารระบบ ISD Line จะต�องชําระค�ามัดจํา 
3. กรณีที่มีการเสียหาย/สูญหาย ผู�เช�าใช�บริการจะต�องรับผิดชอบค�าเสียหายเปOนจํานวนเงิน 
4. วิธีส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบูรณ*และต�องส�งมาพร�อมกับหลักฐานการชําระเงิน

ผู�ขอใช�บริการต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มนี้
5. กําหนดส�งแบบฟอร*ม: แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันที่กําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มนี้
6. การส่ังจองใดๆ ที่ไม�ได�รับการชําระเงินจะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รับการบริการ
7. การยกเลิกคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร และ

หมายเหตุการขอรับคืนภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย (อัตรา 3%) 
  
สําหรับผู�มีอํานาจสัง่จองโปรดระบุชื่อและทีอ่ยู�บริษัทที่ถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรบัเงินและใบกํากับภาษี  

 
 
ชื่อบริษัท  : 

 
 

 
ที่อยู�       : 

 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตรประชาชน : 
 
โทรศัพท*  : 

 

 
ชื่อผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
_____________________________________________________________
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แบบฟอรMมนี้ถือเปVนใบแจ�งหนี*้* 

แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด        เลขประจําตัวผู�เสยีภาษี 0 10553400763 9 
รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

anuch.chu@qsncc.com / kulvadee.pha@qsncc.com  โทรศพัทM : 02-229-3214

อัตราค�าบริการ 
ต�องานต�อวัน 

อัตราค�าบริการต�องาน (3-5 วันแสดงงาน) 
จํานวนเครื่อง 
(โปรดระบุภายในวันที ่27 เม.ย. 60 

ภายหลงัวันที่  
28/04/-22/05/60 

1,500 1,500 2,000  
2,000 4,500 6,000  
2,500 5,000 6,500  

กรุณาดูแบบฟอรMมการให�บรกิารอินเทอรMเน็ต Half Circuit) ข�อ 3 

3,500 6,500 8,500  
    
    
-- 4,500 6,000  
-- 8,500 11,000  
-- 11,000 14,500  

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ภาษีมูลค�าเพิม่ 
บาท ต�อสาย หากเกินกว�า 5 วัน รวมเปV

รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมแล�ว) 

.ซี.แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 789-2-01746-2  (ออมทรัพยM

การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร 

ระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน

ราคาดังกล�าวเปOนราคารวมค�าเดินสายพร�อมค�าติดต้ังเคร่ืองและค�าโทรศัพท*ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉพาะในวันแสดงงาน ไม�รวมถึงการใช�โทรออกนอกเขตกรุงเทพฯ 

จะต�องชําระค�ามัดจํา 10,000 บาท และจะคืนให�ภายใน 30 วัน หลังจากหักค�าโทรศัพท*ทางไกล และ/หรือโทรศัพท*มือถือ
สูญหาย ผู�เช�าใช�บริการจะต�องรับผิดชอบค�าเสียหายเปOนจํานวนเงิน 5,000 บาท ต�อเคร่ืองโทรศัพท* 1 เคร่ืองและ 10,000 

วิธีส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบูรณ*และต�องส�งมาพร�อมกับหลักฐานการชําระเงิน ภายในระยะเวลาที่กําห
บหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มนี้ โทรสารหมายเลข 02-229-3222 
แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันที่กําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มนี ้

จะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รับการบริการ 
ารยกเลิกคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร และย่ืนต�อฝ�ายบริการลูกค�า ไม�น�อยกว�า 7 วัน ก�อนวันงานหากพ�นกําหนดไปแล�ว จะเสียค�าปรับคร่ึงหนึ่งของราคาค�าบริการ

3%) ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ�ายมาพร�อมการย่ืนใบรับบริการน้ี 

โปรดระบุชื่อและทีอ่ยู�บริษัทที่ถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรบัเงินและใบกํากับภาษี  (ตัวบรรจง) 

 
คูหาเลขที่  : 

 

  
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 
 
โทรสาร   : 
 
E-mail    : 

_____________________________________________________________ 
 
วันที่  : 
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ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

3214-5  โทรสาร : 02-229-3222 

จํานวนเครื่อง  
โปรดระบ)ุ 

เงินมัดจําค�าบริการ 
 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

  
  

10,000  

10,000  
 
 
 
 
 

เปVนเงนิ   
ภาษีมูลค�าเพิม่ 7 %   

รวมเปVนเงนิ   

)  

บาท 

ระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน   

ช�โทรออกนอกเขตกรุงเทพฯ  

หรือโทรศัพท*มือถือ 
10,000 บาทต�อเคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากชําระเงินโดยวิธี โอนเงินเข�าบัญชี  

จะเสียค�าปรับคร่ึงหนึ่งของราคาค�าบริการ 

 

 

 

 

 

 
______________________________________
_ 

แบบฟอรMม 
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แบบฟอรMม 8 : 
เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย **

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด     
60 ศูนยMการประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ   ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลอ
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณนีรนุช/กลุวดี  E-mail : neeranuch.chu@qsncc.com

วันท่ี 
รอบเวลา 

20.00 น. - 08.00 น. 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
หมายเหตุ :1. ราคาอาจเปล่ียนแปลงได�โดยไม�แจ�งให�

           2. พื้นท่ีคูหามากกว�า 50 ตรม. ต�องว�าจ�าง 
           3. พื้นท่ีคูหามากกว�า 100 ตรม. ต�องว�าจ�าง 
 
บริการกล�องวงจรป�ดภายในคูหา (CCTV CAMERA)

รายการ 

** CCTV Service 

หมายเหตุ:ค�าบริการเพิ่มเติมวันละ 3,000 บาท กรณีเกิน 

  

สั่งจ�ายเงินโดย  

□ เงินสด   
□ โอนเงินเข�าบัญชี ชื่อบัญชีบริษัท เอ็น.ซี.ซี
                   เลขท่ีบัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขา

□ บัตรเครดิต     การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 
                    ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนี
**การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน
 
เงื่อนไขการบริการ 
1. วิธีส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบรูณ*และต�องส�งมาพร�อมกับห

หากชําระเงินโดยวิธ ีโอนเงินเข�าบญัชี ผู�ขอใช�บริการต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มนี้
2. กําหนดส�งแบบฟอร*ม: แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบรกิารลูกค�า ภายในวันที่กําหนดตามด�
3. การสั่งจองใดๆ ที่ไม�ได�รับการชําระเงินจะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รบัการบริการ
4. การยกเลกิคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร และยื่นต�อฝ�ายบริการลูกค�า ไม�น�อยกว�า 

ค�าบริการ 
5. ส�งแบบฟอร*มพร�อมชําระเงินที่ ฝ�ายบญัชีและการเงิน 

ธนาคารกสกิรไทย สาขาสีลม เลขทีบ่ัญช ี789
หมายเหตุการขอรบัคืนภาษีหัก ณ ที่จ�าย 3% ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ�ายมาพร�อมการยื่นใบรับบริการนี้
   

สําหรับผู�มีอํานาจสัง่จองโปรดระบุชื่อและทีอ่ยู�บริษัทที่ถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรบัเงินและใบกํากับภาษี  
 
ช่ือบริษัท  : 

 
 

 
ที่อยู�       : 

 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขทีบ่ัตรประชาชน : 

 

 
โทรศัพท*  : 

 

 
ช่ือผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
___________________________________
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*แบบฟอรMมน้ีถือเปVนใบแจ�งหน้ี** 

ส�งกลับภายใน 
แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด     เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 0 10553400763 9 

รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
neeranuch.chu@qsncc.com / kulvadee.pha@qsncc.com  โทรศพัทM : 0-2229-3214

อัตราค�าบริการ (บาท/นาย/รอบ) 

ภายในวันท่ี  
27 เม.ย. 60 

ภายหลังวันท่ี  
28/04-22/05/60 

950 1,200  
950 1,200  
950 1,200  
950 1,200  
950 1,200  

ราคาอาจเปล่ียนแปลงได�โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

ต�องว�าจ�าง 2 อัตรา 
ต�องว�าจ�าง 3 อัตรา 

(CCTV CAMERA) 

ค�าบริการต�อจุด (3-5 วันแสดงงาน) 

30,000 

บาท กรณีเกิน 5 วัน เปVนเงิน 

 ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 

 รวมเปVนเงิน 

ซี.แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 789-2-01746-2(ออมทรัพยM)  

การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน

วิธีส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบรูณ*และต�องส�งมาพร�อมกับหลกัฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หากชําระเงินโดยวิธ ีโอนเงินเข�าบญัชี ผู�ขอใช�บริการต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มนีท้างโทรสาร หมายเลข 

แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบรกิารลูกค�า ภายในวันที่กําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มนี ้
จะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รบัการบริการ 

การยกเลกิคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร และยื่นต�อฝ�ายบริการลูกค�า ไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวันงาน หากพ�นกําหนดไปแล�ว 

ส�งแบบฟอร*มพร�อมชําระเงินที่ ฝ�ายบญัชีและการเงิน โดยเงนิสดหรือเช็คสั่งจ�าย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด
789-2-01746-2 (บัญชีออมทรัพยM) พร�อมส�งหลักฐานยืนยันการชําระเงินทางโทรสาร

ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ�ายมาพร�อมการยื่นใบรับบริการนี ้

โปรดระบุชื่อและทีอ่ยู�บริษัทที่ถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรบัเงินและใบกํากับภาษี  (ตัวบรรจง) 
 

คูหาเลขที่  : 
 

  

 
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 

 

 
โทรสาร   : 

 

 
E-mail    : 

 

______________________________________________________________
 
วันที่  : 

 
________________________________________________
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8 
ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

3214-5  โทรสาร : 02-229-3222 
จํานวนเจ�าหน�าท่ี รวมเปVนเงิน 

(นาย) (บาท) 

 
 
 
 
 

เปVนเงิน  

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7%  
รวมเปVนเงิน  

รวมเปVนเงิน 

 

 

 

 

บาท 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน 

ลกัฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด  
หมายเลข 02-229-3222 

วันก�อนวันงาน หากพ�นกําหนดไปแล�ว จะเสยีค�าปรับครึ่งหนึง่ของราคา

แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด” หรือ โอนเงนิเข�าบญัช ี
เงินทางโทรสาร หมายเลข  0-2229-3222  

 

________________________________________________

แบบฟอรMม 
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เง่ือนไขและข�อกําหนดในการว�าจ�างเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยประจําคูหา 
 

1. บริการรักษาความปลอดภัยประจําคูหา เปOนบริการที่จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกผู�เข�าร�วมแสดงงาน โดยบริษัท 
ดูอ้ิงเวล  จํากัด  แต�เพียงผู�เดียว ผู�ขอใช�บริการ (ต�อไปนี้จะเรียกว�า “ผู�เข�าร�วมแสดงงาน”) หากจําเปOนต�องใช�บริการ
จากผู�ประกอบการรายอ่ืน จะต�องได�รับอนุญาตเปOนลายลักษณ*อักษรจากฝ�ายบริการลูกค�า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจ
เม�นท* แอนด* ดิเวลลอปเม�นท* จํากัด (ต�อไปนี้จะเรียกว�า “บริษัท”) 

2. ผู�เข�าร�วมแสดงงานจะต�องทําประกันภัยความเสียหายและสูญหาย ของทรัพย*สินและสิทธิประโยชน*ของผู�เข�าร�วม
แสดงสงานด�วยค�าใช�จ�ายของตนเอง โดยให�มีผลบังคับตลอดอายุสัญญานี้ 

3. ผู�เข�าร�วมแสดงงานขอรับรองและให�สัญญากับบริษัทฯว�าจะแจ�งให�บริษัทฯทราบถึงการสูญหาย หรือเสียหายของ
ทรัพย*สินของตน ซึ่งอยู�ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัย มูลค�าของทรัพย*สินและความเสียหาย ให�
บริษัทฯ ทราบเปOนลายลักษณ*อักษรทันทีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย หรืออย�างช�าไม�เกินวันถัดไป และจะให�ความ
ร�วมมือในการสืบสวนของบริษัทฯ และการร�องทุกข*ต�อเจ�าพนักงาน หากพ�นกําหนดดังกล�าวหรือละเลย ผู�เข�าร�วม
แสดงงานไม�มีสิทธิเรียกค�าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ 

4. ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือเสียหายของทรัพย*สิน ผู�เข�าร�วมแสดงงานตกลงว�าบริษัทฯไม�ต�องรับผิดชดใช�แก� 
ผู�เข�าร�วมแสดงงาน หากพนักงานรักษาความปลอดภัยได�ปฏิบัติหน�าที่โดยความระมัดระวังตามสมควรแก�กรณีแล�ว 
หรือได�ตรวจสอบว�าการเก็บรักษาทรัพย*สินมีความบกพร�อง และได�เตือนผู�เข�าร�วมแสดงงานแล�ว 

5. กรณีจะเปOนเช�นใดก็ตาม หากบริษัทฯต�องรับผิดชดใช�ค�าเสียหายแก�ผู�เข�าร�วมแสดงงานก็จะรับผิดไม�เกิน 50% ของ
ค�าบริการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม และผู�เข�าร�วมแสดงงานะต�องแสดงให�เห็นว�า 
5.1 ผู�เข�าร�วมแสดงงานเปOนเจ�าของทรัพย*สินโดยมีหลักฐานว�ามีทรัพย*สินที่สูญหายอยู�ก�อน และได�ถูกเก็บไว� ในที่อัน

สมควรแก�การป^องกันการสูญหายหรือเสียหาย และปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแล�ว 
5.2 ความสูญหายหรือเสียหายของทรัพย*สินเกิดจากการลักทรัพย* โดยมีร�องรอยการงัดแงะหรือทําลายสิ่งกีดขวาง

เข�าไป 
5.3 การลักทรัพย*เกิดขึ้นได�เพราะการกระทํา หรือละเว�นกระทําโดยเจตนา หรือโดยความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง

ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
5.4 การสูญหายหรือเสียหายมิได�เกิดจากการกระทําในฐานะตัวการ ผู�ใช� ผู�สนับสนุนในการกระทําความผิดของ

ผู�เข�าร�วมแสดงงาน พนักงาน หรือบริวารของผู�เข�าร�วมแสดงงาน หรือโดยความประมาทเลินเล�อของบุคคล
ดังกล�าว 

5.5 ผู�เข�าร�วมแสดงงานไม�สามารถติดตามเอาทรัพย*สินคืนได� 
5.6 ผู�เข�าร�วมแสดงงานจะไม�ได�รับการชดใช�จากบริษัทประกันภัย 

6. บริษัทฯ จะไม�ต�องรับผิดชอบต�อความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย*สินประเภทดังกล�าวต�อไปนี้ อาทิเช�น ธนบัตร 
ทองคํา อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปกรรมที่เปOนของมีค�า เหรียญ แบบแปลน เอกสารสําคัญ หลักประกันหนี้สิน 
หลักทรัพย* หรือเอกสารการเงิน บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี และเอกสารทั้งปวงทางธุรกิจ เว�นแต�จะมีข�อตกลงกันเปOน
พิเศษเปOนลายลักษณ*อักษร 

7. ผู�เข�าร�วมแสดงงานตัวแทน และพนักงานของผู�เข�าร�วมแสดงงาน จะปฏิบัติตามข�อแนะนําของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ข�อกําหนด กฎ ข�อห�าม และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯอย�างเคร�งครัด 

8. หากเกิดเหตุขัดข�องไม�ว�าด�วยประการใด ๆ ทําให�การบริการใด ๆ ต�องบกพร�องไปเปOนคร้ังคราวบริษัทฯจะรีบแก�ไข
โดยเร็ว อย�างไรก็ตาม ผู�เข�าร�วมแสดงงานจะลดหรือตัดทอนค�าบริการที่กําหนดไว�ไม�ได� และจะถือเปOนสาเหตุในการบอก
เลิกสัญญานี้หรือสัญญาที่เกี่ยวข�องไม�ได�เช�นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯไม�ต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

9. ข�อกําหนด / เงื่อนไขบริการรักษาความปลอดภัย ทําขึ้นเปOนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ความหมายในแต�ละ
ภาษาไม�ตรงกัน ให�ใช�ข�อกําหนด / เงื่อนไข ที่เปOนภาษาไทยบังคับในการตีความและอธิบายความ 
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แบบฟอรMม 9 : 
เจ�าหน�าท่ีรักษาความสะอาด **แบบฟอรMมน้ีถือเปVนใบแจ�งหน้ี

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด      
60 ศูนยMการประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ   ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณนีรนุช/กลุวดี  E-mail : neeranuch.chu@qsncc.com

วันที่ 
 

1 
2 
3 
4 
5 

หมายเหตุ : 1. ราคาอาจเปล่ียนแปลงได�โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า

            2. พื้นท่ีคูหามากกว�า 50 ตรม. ต�องว�าจ�าง 

            3. พื้นท่ีคูหามากกว�า 100 ตรม. ต�องว�าจ�าง 
ส่ังจ�ายเงินโดย 

□ เงินสด   
□ โอนเงินเข�าบัญชี   ชื่อบัญชีบริษัท เอ็น.ซี
                      เลขท่ีบัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 

□ บัตรเครดิต      การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 
                     ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 
**การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน
 

เงื่อนไขการบริการ 
1. การรักษาความสะอาด (พิเศษ) ในคูหา หมายถึง การทําความสะอาดพ้ืนคูหาด�วยการปzด กวาด เช็ด ถู หรือดูดฝุ�น การนําขยะในถังหรือตะกร�าขยะไปท้ิง การทํา

ความสะอาดท่ีเขี่ยบุหร่ี ผิวหน�าบริเวณรอบนอกโต�ะ เก�าอี้ ตู�ต�างๆ  
2. การบริการในแต�ละวัน อาจให�บริการก�อน หรือ หลังเวลาแสดงงานเท�าน้ัน
3. วิธีส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบูรณ*

ชําระเงินโดยวิธี โอนเงินเข�าบัญชี ผู�ขอใช�บริการต�องแนบหลักฐานการโอนเงินม
4. กําหนดส�งแบบฟอร*ม : แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันท่ีกําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มน้ี
5. การสั่งจองใดๆ ท่ีไม�ได�รับการชําระเงินจะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รับการบริการ
6. การยกเลิกคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร แล

ครึ่งหน่ึงของราคาค�าบริการ 
หมายเหตุ การขอรับคืนภาษหีัก ณ ท่ีจ�าย 3% ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ�าย มาพร�อมการยื่นใบรับบริก

 
สําหรับผู�มีอํานาจสั่งจองโปรดระบุช่ือและที่อยู�บริษัทที่ถูกต�องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  
 

 
ชื่อบริษัท  : 

 
 
  

ที่อยู�       : 
 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตรประชาชน : 

 
โทรศัพท*  : 

 

 
ชื่อผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
______________________________________________________________
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แบบฟอรMมน้ีถือเปVนใบแจ�งหน้ี** 

ส�งกลับภายใน 
แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด       เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 0 10553400763 9 

รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
neeranuch.chu@qsncc.com / kulvadee.pha@qsncc.com   โทรศพัทM : 02-229-3214

อัตราค�าบริการ (บาท/คน/รอบ) 
จํานวนพนักงาน ภายในวันที ่

 27 เม.ย. 60 
ภายหลังวันที่  

28/04-22/05/60 
850 1,100 
850 1,100 
850 1,100  

850 1,100  

850 1,100  

ยนแปลงได�โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

ต�องว�าจ�าง 2 อัตรา ภาษีมูลค�าเพ่ิม 
ต�องว�าจ�าง 3 อัตรา 

ซี.ซี.แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 789-2-01746-2  (ออมทรัพยM

การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน

หมายถึง การทําความสะอาดพ้ืนคูหาด�วยการปzด กวาด เช็ด ถู หรือดูดฝุ�น การนําขยะในถังหรือตะกร�าขยะไปท้ิง การทํา
ความสะอาดท่ีเขี่ยบุหร่ี ผิวหน�าบริเวณรอบนอกโต�ะ เก�าอี้ ตู�ต�างๆ  ไม�รวมถึงการทําความสะอาดผลิตภัณฑMที่นํามาแสดง คราบนํ้ามัน หรือสีต�าง ๆ

น อาจให�บริการก�อน หรือ หลังเวลาแสดงงานเท�าน้ัน 
วิธีส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบูรณ* และต�องส�งมาพร�อมกับหลักฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หาก
ชําระเงินโดยวิธี โอนเงินเข�าบัญชี ผู�ขอใช�บริการต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มน้ีทางโทรสาร

แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันท่ีกําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มน้ี
จะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รับการบริการ 

นลายลักษณ*อักษร และยื่นต�อฝ�ายบริการลูกค�า ไม�น�อยกว�า 7 วัน ก�อนวันงานหากพ�นกําหนดไปแล�ว 

ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ�าย มาพร�อมการยื่นใบรับบริก

โปรดระบุช่ือและที่อยู�บริษัทที่ถูกต�องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  

คูหาเลขที่  

 

  
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 

 
โทรสาร   : 

 
E-mail    : 

______________________________________________________________ 
 
วันที่  : 
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9 
ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

3214-5   โทรสาร : 02-229-3222 

จํานวนพนักงาน (คน) รวมเปVนเงิน 

  
  

 
 
 

เปVนเงิน  

ภาษีมูลค�าเพ่ิม 7 %  

รวมเปVนเงิน  

ออมทรัพยM)  

บาท 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน 

หมายถึง การทําความสะอาดพ้ืนคูหาด�วยการปzด กวาด เช็ด ถู หรือดูดฝุ�น การนําขยะในถังหรือตะกร�าขยะไปท้ิง การทํา
ไม�รวมถึงการทําความสะอาดผลิตภัณฑMที่นํามาแสดง คราบนํ้ามัน หรือสีต�าง ๆ 

และต�องส�งมาพร�อมกับหลักฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หาก
ทางโทรสาร หมายเลข 02-229-3222 

แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันท่ีกําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มน้ี 

วัน ก�อนวันงานหากพ�นกําหนดไปแล�ว จะเสียค�าปรับ

ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ�าย มาพร�อมการยื่นใบรับบริการน้ี 

โปรดระบุช่ือและที่อยู�บริษัทที่ถูกต�องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  (ตัวบรรจง) 

 
คูหาเลขที่  : 

 

 

 

 

 

 
______________________________________ 

แบบฟอรMม 
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แบบฟอรMม 10 : 
บริการต�นไม�และการจัดสวน   **

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด     
60 ศูนยMการประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ   ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลอง
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณนีรนุช/กลุวดี  E-mail : neeranuch.chu@qsncc.com

การจัดดอกไม� 
อัตราค�าบริการ 

ภายในวันท่ี 
27 เม.ย. 60 

1. กระเช�าดอกไม� 800 
2. แจกันดอกไม� 600 
3. ช�อดอกไม� 600 
4. กระเช�าผลไม�และ ดอกไม� 1,000 
5. ดอกไม�ติดหน�าอก 150 
6. ดอกไม�สําหรับการตัดริบบิ้น 7,000 

 

ต�นไม� 
ภายในวันที ่

1. ต�นไม�สูง 0.30-0.80 เมตร 

2. ต�นไม�สูง 0.85-1.50 เมตร 

3. ต�นไม�สูง 1.50-2.00 เมตร 

หมายเหตุ :ราคาอาจเปล่ียนแปลงได�โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า
 
สั่งจ�ายเงินโดย 

 

□ เงินสด   
□ โอนเงินเข�าบัญชี  ชื่อบัญชีบริษัท เอ็น.ซี.
                     เลขท่ีบัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 

□ บัตรเครดิต      การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 
                     ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 
**การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิ
 
เงื่อนไขการบริการ 
1. การบริการรวมถึงการติดต้ังและร้ือถอนแล�ว 
2. การส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบูรณ*

ชําระเงินโดยวิธี โอนเงินเข�าบัญชี ผู�ขอใช�บริการต�องแนบห
3. กําหนดส�งแบบฟอร*ม: แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันท่ีกําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มน้ี
4. การสั่งจองใดๆ ท่ีไม�ได�รับ การชําระเงิน จะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รับกา
5. การยกเลิกคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อั

ของราคาค�าบริการ 
หมายเหตุ  การขอรับคืนภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3% ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ�า
 

สําหรับผู�มีอํานาจสั่งจองโปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  
 
 
ชื่อบริษัท  : 

 
 

 
ที่อยู�       : 

 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตรประชาชน : 
 
โทรศัพท*  : 

 

 
ชื่อผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
___________________________________________________________

Exhibitor Manual                                                                                                                                                                        

**แบบฟอรMมน้ืถือเปVนใบแจ�งหน้ี** 

ส�งกลับภายใน 
แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด     เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 0 10553400763 9 

รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
neeranuch.chu@qsncc.com / kulvadee.pha@qsncc.com  ทรศพัทM : 02-229-3214

อัตราค�าบริการ (ขนาดกลาง) อัตราค�าบริการ  (ขนาดใหญ�
ภายหลังวันท่ี 
27 เม.ย. 60 

จํานวน ภายในวันท่ี 
27 เม.ย. 60 

ภายหลังวันท่ี 
28/04-22/05/60

1,050  1,000 1,300 
780  800 1,050 
780  800 1,050 

1,300  1,200 1,550 
200  200 300 

9,100  8,000 10,500 

ราคา (บาท) 
ภายในวันที ่27 เม.ย. 60 ภายหลงัวันที่ 27 เม.ย. 60 

200.- 250.- 

250.- 350.- 

350.- 450.- 

ราคาอาจเปล่ียนแปลงได�โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า                
   ภาษีมูลค�าเพิ่ม 
           

.ซี.แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 789-2-01746-2  (ออมทรัพยM

กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิ

การส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบูรณ* และต�องส�งมาพร�อมกับหลักฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาท่ี
ชําระเงินโดยวิธี โอนเงินเข�าบัญชี ผู�ขอใช�บริการต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มน้ีทางโทรสาร หมายเลข 

แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันท่ีกําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มน้ี
การสั่งจองใดๆ ท่ีไม�ได�รับ การชําระเงิน จะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รับการบริการ 
การยกเลิกคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษรและยื่นต�อฝ�ายบริการลูกค�าไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวันงานหากพ�นกําหนดไปแล�ว 

ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ�าย มาพร�อมการยื่นใบรับบริการน้ี

โปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  (ตัวบรรจง) 

 
คูหาเลขที่  : 

 

  
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 
 
โทรสาร   : 
 
E-mail    : 

___________________________________________________________ 
 
วันที่  : 

                                                                      38 

 
 
 
 

10 
ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

3214-5  โทรสาร : 02-229-3222 
ขนาดใหญ�) จํานวนเงิน 

(บาท) 
60 

จํานวน 

  

  

  

  

  

  

จํานวน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
  

  

  

               เปVนเงิน  
ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7 % 
       รวมปVนเงิน 

 

 

)  

บาท 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน 

และต�องส�งมาพร�อมกับหลักฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหาก
หมายเลข 02-229-3222 

แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันท่ีกําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มน้ี 

ก�อนวันงานหากพ�นกําหนดไปแล�ว จะเสียค�าปรับครึ่งหน่ึง

ย มาพร�อมการยื่นใบรับบริการน้ี 

 

 

 

 

 

 
______________________________________

แบบฟอรMม 
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แบบฟอรMม 11: 
 บริการอนิเตอรMเน็ตระบบ Wi

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�
60 ศูนยMการประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ   ถ.รัชดาภิเษ
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณนีรนุช/กลุวดี E-mail : neeranuch.chu@qsncc.com

  รูปแบบการใช�บัตร 

แบบใช�งาน 1 วัน 
แบบใช�งาน 3 วัน 
แบบใช�งาน 5 วัน 

เช�า USB Wi Fi Adapter 
 

 

 

สั่งจ�ายเงินโดย 

□ เงินสด   
□ โอนเงินเข�าบัญชี  ชื่อบัญชีบริษัท เอ็น.ซี.
                     เลขท่ีบัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 

□ บัตรเครดิต      การรูดบัตรเครดิต กรุณาติ
                     ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 
**การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน
 
 
เงื่อนไขการบริการ 
1. บริษัท เคิร*ซ จํากัด  เปOนผู�มีสิทธิและให�บริการระบบอินเทอร*เน็ตแบบไร�สายและมีสายแต�เพียงผู�เดียว ภายในศูนย*การประชุมแห�งชาติสิ
2. บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ไม�อนุญาตให�ผู�แสดงสินค�านําสัญญาณอินเทอร*เน็ตจากภายนอกเข�ามาใช�ภายในศูนย*การประชุ
    Mobile Hotspots, Access Point,Wireless Router เปOนต�น เพื่อนํามากระจายสัญญาณภายในพื้นที่จัดงานและก�อให�เกิดผลกระทบกับสัญญาณผู�ให�บริการที่ได�รับสิทธิ หากตรวจพบบริษัทฯ มี
    สิทธิ์ที่จะระงับด�วยทีมงานฝ�ายเทคนิคของ QSNCC และบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหน�างาน บริษัท เคิร*ซ จํากัด จัดเจ�าหน�าที่ตรวจสอบสัญญาณเตรียมงานวันแรกและ
    ตลอดช�วงระยะเวลาแสดงงาน 
3. บัตร Wi Fi  นี้เหมาะสําหรับใช�กับอุปกรณ*โทรศัพท*มือถือ
    ให�เช�า USB Sticks เพื่อเชื่อมต�อไปยัง Wi Fi 802.11ac
    แบบฟอร*มอินเทอร*เน็ต VDSL, LAN, Leased Line, Half Circuit
4. บัตร Wi Fi ไม�สามารถเปล่ียนหรือคืนเงินในทุกกรณี 
5. การส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*ม
   จะต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มนี้
6. กําหนดส�งแบบฟอร*ม: แบบฟอร*มทุกฉบับจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันที่กําหนดตามด�านบนและการส�งแบบฟ
   เท�านั้น 
7. การส่ังจองใด ๆ ที่ไม�ได�รับการชําระเงินจะถือว�าไม�สมบูรณ*และจะมิได�รับการบริการ
8. การยกเลิกคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร และ

 
สําหรับผู�มีอํานาจสั่งจองโปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  
 

 
ชื่อบริษัท  : 

 
 

 
ที่อยู�       : 

 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตรประชาชน : 
 
โทรศัพท*  : 

 

 
ชื่อผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
____________________________________________________________
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Wi-Fi  **แบบฟอรMมน้ืถอืเปVนใบแจ�งหน้ี** 

ส�งกลับภายใน 
ดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด            เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 0 10553400763 9 

รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
neeranuch.chu@qsncc.com / kulvadee.pha@qsncc.com    โทรศพัทM : 02-229-3214

ราคาบัตร (บาท) 
(1 บัตร : 1 ผู�ใช�งาน) 

จํานวน (ระบุ) 

350  
900  

1,200  
535 (ต�องาน)  

เปVนเงิน 

                                    ราคาน้ีรวมภาษีมูลค�าเพิ่มแล�ว 

.ซี.แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 789-2-01746-2  (ออมทรัพยM

การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน

บริษัท เคิร*ซ จํากัด  เปOนผู�มีสิทธิและให�บริการระบบอินเทอร*เน็ตแบบไร�สายและมีสายแต�เพียงผู�เดียว ภายในศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ 
ฯ ไม�อนุญาตให�ผู�แสดงสินค�านําสัญญาณอินเทอร*เน็ตจากภายนอกเข�ามาใช�ภายในศูนย*การประชมุฯรวมถึงไม�อนุญาตให�เป�ดหรือติดต้ังอุปกรณ*กระจายสัญญาณเพิ่มเติมอาทิเช�น 

เปOนต�น เพื่อนํามากระจายสัญญาณภายในพื้นที่จัดงานและก�อให�เกิดผลกระทบกับสัญญาณผู�ให�บริการที่ได�รับสิทธิ หากตรวจพบบริษัทฯ มี
และบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหน�างาน บริษัท เคิร*ซ จํากัด จัดเจ�าหน�าที่ตรวจสอบสัญญาณเตรียมงานวันแรกและ

นี้เหมาะสําหรับใช�กับอุปกรณ*โทรศัพท*มือถือ, IPad, Tablet ที่รองรับมาตรฐาน 802.11 ac  กรณีอุปกรณ*ที่นํามาใช�งานไม�สามารถรองรับมาตรฐาน 
acหากต�องการใช�งานอินเทอร*เน็ตที่ต�องมีการเชื่อมต�ออยู�ตลอดเวลาการใช�งานต�องเลือกเปOนแบ

VDSL, LAN, Leased Line, Half Circuit 

การส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*ม โดยละเอียดสมบูรณ*และต�องส�งมาพร�อมกับหลักฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด หากชําระเงินโดยวิธีโอนเงินเข�าบัญชี
จะต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มนี้ทางโทรสาร หมายเลข 02-229-3222 

แบบฟอร*มทุกฉบับจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันที่กําหนดตามด�านบนและการส�งแบบฟอร*มหลังกําหนด อาจมิได�รับการบริการ และต�องชําระเปOนเงินสด

การส่ังจองใด ๆ ที่ไม�ได�รับการชําระเงินจะถือว�าไม�สมบูรณ*และจะมิได�รับการบริการ 
การยกเลิกคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร และย่ืนต�อฝ�ายบริการลูกค�า ไม�น�อยกว�า 7 วัน ก�อนวันงาน หากพ�นกําหนดไปแล�ว จะเสียค�าปรับคร่ึงหน่ึงของราคาค�าบริการ

โปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  (ตัวบรรจง) 

 
คูหาเลขที่  : 

 

  
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 
 
โทรสาร   : 
 
E-mail    : 

____________________________________________________________ 
 
วันที่  : 
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3214-5   โทรสาร : 02-229-3222 

จํานวนเงิน 

  
  
  
 
  
  

)  

บาท 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน 

มฯรวมถึงไม�อนุญาตให�เป�ดหรือติดต้ังอุปกรณ*กระจายสัญญาณเพิ่มเติมอาทิเช�น    
เปOนต�น เพื่อนํามากระจายสัญญาณภายในพื้นที่จัดงานและก�อให�เกิดผลกระทบกับสัญญาณผู�ให�บริการที่ได�รับสิทธิ หากตรวจพบบริษัทฯ ม ี  
และบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหน�างาน บริษัท เคิร*ซ จํากัด จัดเจ�าหน�าที่ตรวจสอบสัญญาณเตรียมงานวันแรกและ 

กรณีอุปกรณ*ที่นํามาใช�งานไม�สามารถรองรับมาตรฐาน 802.11ac บริษัทฯ มีบริการ 
หากต�องการใช�งานอินเทอร*เน็ตที่ต�องมีการเชื่อมต�ออยู�ตลอดเวลาการใช�งานต�องเลือกเปOนแบบเดินสาย (Wiring) เท�านั้นอ�างอิง    

ระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด หากชําระเงินโดยวิธีโอนเงินเข�าบัญช ี

อร*มหลังกําหนด อาจมิได�รับการบริการ และต�องชําระเปOนเงินสด 

เสียค�าปรับคร่ึงหน่ึงของราคาค�าบริการ 

 

 

 

 

 

 
______________________________________

แบบฟอรMม 
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แบบฟอรMม12 : 
บริการอินเตอรMเน็ตระบบ ADSL 

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด      
60 ศูนยMการประชุมแห�งชาตสิิรกิิติ์   ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณนีรนุช/กลุวดี E-mail : neeranuch.chu@qsncc.com

 

รายการ อัตราค�าบริการ ต�อวัน 

1. ค�าติดต้ัง  (ต�องาน) 
   - ค�าติดต้ังอุปกรณM 
   - ค�ามัดจําโมเด็ม 

2,000
5,000

2. ค�าบริการอินเทอรMเน็ต 
    2.1  VDSL พร�อมโมเด็ม 
  

5/5  
Mbps

4,000

    2.2  อินเทอรMเน็ต  (LAN)  
  

5/2  
Mbps

5,000

5/
Mbps

8,000

    2.3 อินเทอรMเน็ต Leased Line พร�อม 8 
        Fixed IPs 

5/5 
Mbps

15,000

3. Half Circuit Connection 
5 Mb

7,000

สั่งจ�ายเงินโดย 

□ เงินสด   
□ โอนเงินเข�าบัญชี ชื่อบัญชีบริษัท เอ็น.ซี.ซี
                    เลขท่ีบัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 

□ บัตรเครดิต     การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกิ
                    ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 
**การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน
 

การเลือกใช�อนิเทอรMเน็ตแต�ละประเภท 
1. VDSL เหมาะสําหรับใช�งานอินเทอร*เน็ตด�วยการส�งผ�านข�อมูลผ�านสายโทรศัพท* ได�อัตราการถ�ายโอนข�อมูลท้ังในส�วนของ
   สูงสุดถึง 30 เมกะบิตแชร* 
2. LAN : อินเทอร*เน็ตจํากัดความเร็วต�อพ้ืนท่ีผ�านสาย 
   ร�วมกับคูหาอื่น ๆ และเหมาะสําหรับการใช�งา
3. Leased Line : อินเทอร*เน็ตจํากัดความเร็วต�อพ้ืนท่ีผ�านสาย 
   และต�างประเทศ, การถ�ายทอดสด (Streaming) 
4. Half Circuit   :  เปOนบริการเชื่อมต�อวงจร ระหว�างวงจรฝz�งภายในศูนย*ประชุ
   ภายนอก (ผู�ให�บริการอื่น ๆ) เพ่ือให�บริการการสื่อสารข�
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ADSL **แบบฟอรMมน้ืถอืเปVนใบแจ�งหน้ี** 

ส�งกลับภายใน 
แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด      เลขประจําตัวผู�เสยีภาษี 0 10553400763 9 

รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
neeranuch.chu@qsncc.com / kulvadee.pha@qsncc.com โทรศพัทM : 02-229-3214

อัตราค�าบริการ ต�อวัน / ความเร็ว (Download/Upload) จํานวนวนั 

000 
000 

2,000 
5,000 

2,000 
5,000 

2,000 
5,000 

2,000 
5,000 

  

5/5  
Mbps 

10/5 
Mbps 

20/5 
Mbps 

20/10 
Mbps 

30/10 
Mbps 

  
  

4,000 5,000 6,000 7,000 8,000   

5/2  
Mbps 

10/2 
Mbps 

20/2 
Mbps 

50/2 
Mbps 

100/2 
Mbps 

  

5,000 7,000 8,000 10,000 13,000 
 

5/5 
Mbps 

10/5 
Mbps 

20/5 
Mbps 

100/5 
Mbps 

20/10 
Mbps 

  

8,000 10,000 12,000 14,000 17,000  

5/5 
Mbps 

10/5 
Mbps 

50/5 
Mbps 

10/10 
Mbps 

100/10 
Mbps 

  

15,000 18,000 25,000 21,000 30,000   

5 Mb 10 Mb 15 Mb 20 Mb 30 Mb  

7,000 8,000 9,000 10,000 11,000  

 
                    

ภาษีมูลค�าเพิม่ 

ซี.แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 789-2-01746-2  (ออมทรัพยM) 

การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน

เหมาะสําหรับใช�งานอินเทอร*เน็ตด�วยการส�งผ�านข�อมูลผ�านสายโทรศัพท* ได�อัตราการถ�ายโอนข�อมูลท้ังในส�วนของ

อินเทอร*เน็ตจํากัดความเร็วต�อพ้ืนท่ีผ�านสาย UTP เหมาะสําหรับใช�งานอินเทอร*เน็ตท่ีจํากัดความเร็วภา
ร�วมกับคูหาอื่น ๆ และเหมาะสําหรับการใช�งานเว็บไซต*ในประเทศ 

อินเทอร*เน็ตจํากัดความเร็วต�อพ้ืนท่ีผ�านสาย UTP และมอบ IP Address ให�จํานวน 8 Fixed Ips 
Streaming) ไม�ต�องแบ�งความเร็วร�วมกับคูหาอื่น ๆ 

เปOนบริการเชื่อมต�อวงจร ระหว�างวงจรฝz�งภายในศูนย*ประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ (ซึ่งเคิร*ซ
เพ่ือให�บริการการสื่อสารข�อมูล เช�น อินเทอร*เน็ต, งานเชื่อมต�อสาขา 
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จํานวนจุด 
เงินมัดจํา 

จํานวนเงิน 
ค�าโมเด็ม 

      

  
  

  
  

  
  

      

      

      

      

   

      

      

   

   

              เปVนเงิน     

ภาษีมูลค�าเพิม่ 7%     

รวมเปVนเงนิ     

)  

บาท 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน 

เหมาะสําหรับใช�งานอินเทอร*เน็ตด�วยการส�งผ�านข�อมูลผ�านสายโทรศัพท* ได�อัตราการถ�ายโอนข�อมูลท้ังในส�วนของUpload และ Download  

จํากัดความเร็วภายในคูหาแสดงงานไม�ต�องแบ�งความเร็ว 

8 Fixed Ips เหมาะสําหรับการใช�งานเว็บไซต*ใน 

ซึ่งเคิร*ซเปOนผู�ให�บริการ) กับวงจรฝz�งผู�ให�บริการ 

แบบฟอรMม 
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เง่ือนไขการให�บริการ  (ข�อ 1-9) 
 
1. บริษัท เคิร*ซ จํากัด  เปOนผู�มีสิทธิและให�บริการระบบอินเทอร*เน็ตแบบไร�สายและมีสายแต�เพียงผู�เดียว ภายในศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ 
2. บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ไม�อนุญาตให�ผู�แสดงสินค�านําสัญญาณอินเทอร*เน็ตจากภายนอกเข�ามาใช�ภายในศูนย*การประชุมฯ รวมถึงไม�อนุญาตให�เป�ด 
   หรือติดต้ังอุปกรณ*กระจายสัญญาณเพ่ิมเติมอาทิเช�น Mobile Hotspots, Access Point, Wireless Router เปOนต�น เพ่ือนํามากระจาย 
   สัญญาณภายในพ้ืนท่ีจัดงานและก�อให�เกิดผลกระทบกับสัญญาณของผู�ให�บริการท่ีได�รับสิทธิ หากตรวจพบบริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะระงับสัญญาณ 
   ด�วยทีมงานฝ�ายเทคนิคของ QSNCC และบริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบในความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหน�างาน บริษัท เคิร*ซ จํากัด จัดเจ�าหน�าท่ี 
   ตรวจสอบสัญญาณต้ังแต�เตรียมงานวันแรกและตลอดช�วงระยะเวลาแสดงงาน 
3. ค�าติดต้ังจะรวมค�า Set Up Modem Router 4 พอร*ท เพ่ือใช�งานอินเทอร*เน็ตได� (1 Modem Router with 4 Ethernet ports switch) 
4. อินเทอร*เน็ตจะติดต้ังท่ีคูหาของผู�แสดงสินค�าในวันสุดท�ายของวันติดต้ังงาน และจะเป�ดระบบทดสอบให�ในเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน 
5. ในกรณีท่ีมีการย�ายจุดติดต้ังไปยังจุดอื่น หลังจากการติดต้ังในคร้ังแรกเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะคิดค�าบริการเพ่ิมในอัตราคร้ังละ 5,000.- บาทต�อ  
   1 วงจร 
6. บริการอินเทอร*เน็ตแบบมีสาย บริษัทฯ ได�ให�ยืม Modem/Router/Switch  ระหว�างขอรับบริการโดยลูกค�าจะต�องจ�ายค�ามัดจําโมเด็ม 5,000 
   บาท จะคืนให�ภายใน 30 วันทําการ โดยผู�ขอใช�บริการจะต�องส�งคืนในสภาพสมบูรณ* และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�ามัดจําในกรณีท่ีคืนล�าช�าใน 
   กรณีท่ีมีการเสียหาย/สูญหายของโมเด็ม ผู�เช�าบริการจะต�องรับผิดชอบค�าเสียหายเปOนจํานวนเงิน20,000บาท/1 เคร่ือง 
7. การส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบูรณ*และต�องส�งมายังฝ�ายบริการลูกค�า พร�อมกับหลักฐานการ 
   โอนชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในแบบฟอร*มด�านขวาบน  การส�งแบบฟอร*มหลังกําหนด อาจมิได�รับการบริการ และต�องชําระเปOนเงินสด 
   เท�าน้ัน 
8. การสั่งจองใด ๆ ท่ีไม�ได�รับการชําระเงินจะถือว�าไม�สมบูรณ*และจะมิได�รับการบริการ 
9. การยกเลิกคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษรต�อฝ�ายบริการลูกค�า ไม�น�อยกว�า 7 วัน ก�อนวันงานหากพ�นกําหนดไปแล�ว จะเสีย 
   ค�าปรับคร่ึงหน่ึงของราคาค�าบริการ 
 
หมายเหตุ การขอรับคืนภาษีหักณ ท่ีจ�าย 3% ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ�าย มาพร�อมการย่ืนใบรับบริการน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับผู�มีอํานาจส่ังจองโปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  (ตัวบรรจง) 
 
 

 
ชื่อบริษัท  : 

 
 
 

 
คูหาเลขที่  : 

 

 
ที่อยู�       : 

   

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตรประชาชน : 

  
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 

 

 
โทรศัพท*  : 

  
โทรสาร   : 

 

 
ชื่อผู�ติดต�อ  : 

  
E-mail    : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
_______________________________________________________________ 

 
วันที่  : 

 
_________________________________
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แบบฟอรMม 13 :   
ค�าบริการอุปกรณMเบ็ดเตล็ด

Pet Expo Thailand 2017 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด (สํานักงานใหญ�
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร  โทรศัพทM

รายการ สี 

• ผนัง (system-built) ขาว

• ป̂ายชื่อคูหาพร�อมตัวอักษร 
มาตรฐานสูง 10 ซม. 

- 

• ประตูบานยืด(system-built) เทาอ�อน

• แผ�นไม�ยกพื้น ไม�ปูพรม - 

• พรมในคูหา 
แดง/นํ้าเงิน
เทา/เขียว

  

  

  

หมายเหตุ 
   1. การเช�าเฟอร*นิเจอร*และอุปกรณ*เบ็ดเตล็ดตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ*ก็ต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัท เอ็น

ท�านสามารถชําระเงินด�วยเงินสด, เช็คสั่งจ�ายในนาม
ชื่อบัญชี  :  บริษัท เอ็น.ซ.ีซี อิมเมจ จํากัด                                      
ธนาคาร  :  กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ
**กรุณาหักภาษี ณ ท่ีจ�าย 3% (จากยอดเงินก�อนภาษีมูลค�าเพ่ิม

2. หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบุชื่อบริษัทของท�านมาด�วย เพ่ือเปOนหลักฐานในการชํา
   3. กรณีการสั่งจองระหว�างวับติดต้ังงานถึงวันแสดงงาน 

บริษัทฯ จะคิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติม 
   4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สําหรับการยก
 

สําหรับผู�มีอํานาจสั่งจองโปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  
 
 

 
ชื่อบริษัท  : 

 
 
  

ที่อยู�       : 
 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตรประชาชน : 

 
โทรศัพท*  : 

 

 
ชื่อผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
________________________________________________________
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ค�าบริการอุปกรณMเบ็ดเตล็ด 

ส�งกลับภายใน 

สํานักงานใหญ�) หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษี : 0105538011258 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     

โทรศัพทM : 0-2203-4163  โทรสาร : 0-2203-4117   E-mail : kewalee.phe

ขนาด 
(ก x ย x ส) 

ราคาเช�า/หน�วย              
ภายใน 27 เม.ย. 60 

ราคาเช�า
หลังวันท่ี 

27 เม.

ขาว 1.00x2.50 ม. 800/หน�วย 880/หน�วย

กว�าง 30 ซม. 400/เมตร 440/

เทาอ�อน 1.00x2.00 ม. 1,500/หน�วย 1,650/

สูง 15 มม. 350/ตร.ม. 385/ตร

นํ้าเงิน/ 
เขียว 

- 250/ตร.ม. 275/ตร

  

  ภาษีมูลค�าเพิ่ม 
  รวมเปVนเงินท้ังส้ิน

การเช�าเฟอร*นิเจอร*และอุปกรณ*เบ็ดเตล็ดตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ*ก็ต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัท เอ็น.ซี.
เช็คสั่งจ�ายในนาม“บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด” หรือโอนเงินเข�าบัญชีที่ :  

                                      เลขท่ีบัญชี  :   009-1-70976-8 (
ศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ ท่ีอยู� :   60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย

จากยอดเงินก�อนภาษีมูลค�าเพ่ิม) 
หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบุชื่อบริษัทของท�านมาด�วย เพ่ือเปOนหลักฐานในการชํา

นแสดงงาน รษิัทฯ จะคิดค�าใช�จ�ายเพิ่มเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการติดต้ังหน�างาน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สําหรับการยกเลิกสินค�าภายในวันติดต้ัง และวันแสดงงาน 

ชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  (ตัวบรรจง) 

คูหาเลขที่  

 

  
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 

 
โทรสาร   : 

 
E-mail    : 

_______________________________________________________________ 
 
วันที่  : 

                                                                      42 
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ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

: kewalee.phe@nccimage.com       
ราคาเช�า/หน�วย                  

หลังวันท่ี  
ย. 60 

จํานวนท่ี 
ต�องการ 

รวมเปVนเงิน 
(บาท) 

หน�วย   

/เมตร   

/หน�วย   

ตร.ม.   

ตร.ม.   

รวมเปVนเงิน  
ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7%  
รวมเปVนเงินท้ังส้ิน  

.ซ.ี อิมเมจ จํากัด พร�อมกับ ใบสั่งจองโดย

8 (บัญชีออมทรัพย*) 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบุชื่อบริษัทของท�านมาด�วย เพ่ือเปOนหลักฐานในการชําระเงิน 
และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการติดต้ังหน�างาน 

 
คูหาเลขที่  : 

 

 

 

 

 

 
_________________________________

แบบฟอรMม 
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แบบฟอรMม 14 : 
ไฟฟUาสําหรับก�อสร�างและร้ือถอน

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด (สํานักงานใหญ�)  60 
ช่ือผู�ติดต�อ  : คุณโกวิทย* งามเกษม  สายตรง : 02-203

แผนกบัญช ี: คุณอรศิร ิ           สายตรง : 02-203

รายการ 

ราคาพเิศษ
จองและชาํระเงิน

ภายในวันที่
27

เบรกเกอร* 15 แอมป) 220 โวลท*  1 เฟส 
50 เฮิร*ทซ 
เบรกเกอร* 30 แอมป) 220 โวลท*  1 เฟส 
50 เฮิร*ทซ 
หมายเหตุ ใช�สําหรับการก�อสร�างและร้ือถอน  

 

ระบุวันท่ีต�องการใช�  ____________________

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติม 

สั่งจองอุปกรณ*ไฟฟ̂าในวันตกแต�งคูหาและวันจัดแสดงงาน 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีท่ีมีการยกเลิกการสั่งจองไฟฟ̂าก�อสร�าง
3. ไฟฟ̂ามาตรฐานท่ีให�ใช�คือ 220 V.+_ ร�อยละ 
4. ในกรณีท่ีท�านต�องการกระแสไฟฟ̂าหลัง 24.00 
5. การสั่งจองไฟฟ̂าก�อสร�างตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ* ก็ต�อเม่ื

ด�านล�างของใบสั่งจองน้ีแล�วเท�าน้ันโดยท�านสามารถชําระเงินด�วยเงินสด
บัญชีท่ี : 
ข�อมูลทางบัญชีของบริษัทฯ  ชื่

    เลขท่ีบัญชี
    ธนาคาร
    ท่ีอยู�

** กรุณาหัก ณ ท่ีจ�าย 3% (คํานวณจา
    หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษี 0105538011258**

หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาเอกสารการโอนเงินมาที่โทรสารหมายเลข 
เปVนหลักฐานการชําระเงิน 
 
สําหรับผู�มีอํานาจสั่งจอง  โปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  
 
 
ชื่อบริษัท  : 

 
 

 
ที่อยู�       : 

 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตรประชาชน : 
 
โทรศัพท*  : 

 

 
ชื่อผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
________________________________________________________
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ไฟฟUาสําหรับก�อสร�างและร้ือถอน 

ส�งกลับภายใน
)  60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษี 

203-4149       โทรสาร : 0-2203-4117   E-mail :  kowit.nga@nccimage.com

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

จองและชาํระเงิน
ภายในวันที ่
27/04/60 

ราคามาตรฐาน 
จองและชาํระเงิน 

หลังวันที 27/04/60 

ราคาในงานจอง 
และชําระเงนิภายใน 

วันที่ 23-28/05/60 

จํานวนวนัที่

  

800 880 1,040 

1,600 1,760 2,080 

              

____________________  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติม 10% หากมีการสั่งจองอุปกรณ*ไฟฟ̂าล�าช�ากว�ากําหนดท่ีได�แจ�งไว�ในใบสั่งจองน้ี และสาํหรับก
ตกแต�งคูหาและวันจัดแสดงงาน ท�านจะต�องชําระเพ่ิมอีก 30% จากราคาปกติ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีท่ีมีการยกเลิกการสั่งจองไฟฟ̂าก�อสร�างต้ังแต�วันติดต้ังเปVนต�นไป
ร�อยละ 10 เพ่ือความปลอดภัยต�ออุปกรณ*ของท�านจึงควรมีอุปกรณ*ปรับกระแสไฟให�คงท่ีด�วย

24.00 น.  บริษัทฯ จะคิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมอีก 100% (หน่ึงเท�า) 
การสั่งจองไฟฟ̂าก�อสร�างตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ* ก็ต�อเม่ือได�มีการชําระเงินให�แก�บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด ภายใน

โดยท�านสามารถชําระเงินด�วยเงินสด, เช็คสั่งจ�ายในนาม “บริษัท เอ็น

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด 
เลขท่ีบัญชี: 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย*) 
ธนาคาร : กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิติ์
ท่ีอยู� : 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 

คํานวณจากยอดก�อนภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเกิน 1,000 บาท) พร�อมแนบหนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจ�าย
0105538011258** 

หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาเอกสารการโอนเงินมาที่โทรสารหมายเลข 

โปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  

 
คูหาเลขที่  : 

 

  

  
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 

 

 
โทรสาร   : 

 

 
E-mail    : 

 

______________________________________
 
วันที่  : 

 
________________________________

                                                                      44 
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หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษี  0105538011258 
kowit.nga@nccimage.com 

: ar.nccimage@nccimage.com 

จํานวนวนัที ่

  ต�องการ 

 จํานวน    จํานวนเงิน 

      (บาท) 

   

   

             รวมเปVนเงิน  

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7%7% 

รวมเปVนเงินท้ังสิ้น   สิ้น 

ล�าช�ากว�ากําหนดท่ีได�แจ�งไว�ในใบสั่งจองน้ี และสาํหรับการ

ต้ังแต�วันติดต้ังเปVนต�นไป 
เพ่ือความปลอดภัยต�ออุปกรณ*ของท�านจึงควรมีอุปกรณ*ปรับกระแสไฟให�คงท่ีด�วย 

อิมเมจ จํากัด ภายในระยะเวลาท่ีได�กําหนดไว�
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด” หรือโอนเงินเข�า

สาขา ศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

พร�อมแนบหนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจ�าย 

หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาเอกสารการโอนเงินมาที่โทรสารหมายเลข 0-2203-4118-9 เพ่ือ

โปรดระบุชื่อและท่ีอยู�บริษัทท่ีถูกต�องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี  (ตัวบรรจง) 

________________________________________ 

แบบฟอรMม 
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บริการ สื่อโฆษณา NCCTV

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด      เลขประจําตัวผู�เสยีภาษี 
60 ศูนยMการประชุมแห�งชาตสิิรกิิติ์   ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณนีรนุช/กลุวดี  E-mail : neeranuch.chu@qsncc.com

รายการ 

Weekly Package 

Monthly Package 
(ขั้นตํ่า 3 เดือน) 

หมายเหตุ  : 

1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได�โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า

2. ราคาดังกล�าว ไม�รวมถึงการจัดทําสื่อใดๆ ท้ังสิ้น

ส่ังจ�ายเงินโดย 

□ เงินสด   
□ โอนเงินเข�าบัญชี  ชื่อบัญชีบริษัท เอ็น.ซี.
                      เลขท่ีบัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีล

□ บัตรเครดิต      การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 
                     ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 
**การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน
 
เง่ือนไขการบริการ 
1. NCCTV ประกอบด�วย (1) TV ขนาด 26 นิ้ว 14 
   1 ชุด  (File : .mpeg, wmv) 
2. ผู�เช�าสื่อจะต�องเปOนผู�จัดทําสื่อ  และส�งให�กบัทางผู�ให�เช�าสื่อ
3. ผู�ให�เช�าสื่อ (N.C.C.) จะลงสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ*ให�กับผู�เช�าสื่อ รอบละ 
4. วิธีส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบูรณ*และต�องส�งมาพร�อมกับหลักฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาที่
   เงินเข�าบัญชี ผู�ขอ 
   ใช�บรกิารต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกั
5. กําหนดส�งแบบฟอร*ม: แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันทีก่ําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มนี้
6. การสั่งจองใดๆ ที่ไม�ได�รับ การชําระเงิน จะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รับการบริการ
7. การยกเลกิคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร
ค�าบริการ 
 
หมายเหต ุการขอรับคืนภาษีหักณ ที่จ�าย 3% ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ�าย มาพร�อมการยื่นใบรับบริการนี ้ 
 
 
ช่ือบริษัท  : 

 
 

 
ที่อยู�       : 

 

 
เลขประจําตัวผู�เสยีภาษีอากรหรือเลขทีบ่ัตรประชาชน : 
 
โทรศัพท*  : 

 

 
ช่ือผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
______________________________________________________
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NCCTV 

ส�งกลับภายใน 
แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด      เลขประจําตัวผู�เสยีภาษี 0 10553400763 9 

รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
neeranuch.chu@qsncc.com / kulvadee.pha@qsncc.com โทรศพัทM : 02-229-3214

จํานวนครั้ง(ต�อวัน) 

อัตราค�าบริการ (บาท

ภายในวันทีก่ําหนด 
27/04/60 

ภายหลงัวันที่กําหนด
28

26 คร้ัง 

(คร้ังละ 30 วินาที) 5,000 

26 คร้ัง 

(คร้ังละ 30 วินาที) 15,500 

  

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได�โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า  ภา

ราคาดังกล�าว ไม�รวมถึงการจัดทําสื่อใดๆ ท้ังสิ้น  

.ซี.แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 789-2-01746-2  (ออมทรัพยM

การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร 

มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน

14 ชุด (2) LCD TV ขนาด 32 นิ้ว 15 ชุด (3) Plasma ขนาด 42 นิ้ว 12 ชุด และ 

ผู�เช�าสื่อจะต�องเปOนผู�จัดทําสื่อ  และส�งให�กบัทางผู�ให�เช�าสื่อ(N.C.C.) เปOนระยะเวลา 7 วันก�อนวันเริ่มงานกิจกรรมนั้นๆ 
ประชาสัมพันธ*ให�กับผู�เช�าสื่อ รอบละ 30 วินาท ีวันละ 26 รอบ ต้ังแต�เวลา 08.00 - 21.00 

วิธีส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบูรณ*และต�องส�งมาพร�อมกับหลักฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาที่

ใช�บรกิารต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มนี้ทางโทรสารหมายเลข  02-229-3222 
แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบริการลูกค�า ภายในวันทีก่ําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มนี ้

การสั่งจองใดๆ ที่ไม�ได�รับ การชําระเงิน จะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รับการบริการ 
องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษรต�อฝ�ายบริการลูกค�า ไม�น�อยกว�า 7 วัน ก�อนวันงานหากพ�นกําหนดไปแล�ว

ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ�าย มาพร�อมการยื่นใบรับบริการนี ้  

คูหาเลขที่  
 

  
สํานักงานใหญ�  สาขา : 
 
โทรสาร   : 
 
E-mail    : 

_______________________________________________________ 
 
วันที่  : 

                                                                      45 
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3214-5  โทรสาร : 02-229-3222 

บาท) 
    จํานวนเงิน 

(บาท) 
ภายหลงัวันที่กําหนด 
28/04-22/05/60 

6,500 

 

20,000 

 

เปVนเงิน  

ภาษีมูลค�าเพิม่ 7%  

รวมเปVนเงนิ  

ออมทรัพยM)  

บาท 

มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน 

ชุด และ (4)TV Wall (Plasma ขนาด 40 นิ้ว 4 ตัว)  

00 น. 
วิธีส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบูรณ*และต�องส�งมาพร�อมกับหลักฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาทีก่ําหนด หากชําระเงินโดยวิธี โอน 

หากพ�นกําหนดไปแล�วจะเสยีค�าปรับครึ่งหนึง่ของราคา

 
คูหาเลขที่  : 

 

 

 

 

 

 
________________________________ 

แบบฟอรMม 


