
ท่ี รง ๕๑๐๑/ ๓๑๕

  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เร่ือง ขอเชิญเขารวมแสดงนิทรรศการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ครั้งที่ ๓๔ ประจําป

๒๕๖๕

เรียน กรรมการผูจัดการบริษัท

ส่ิงท่ีสงมาดวย เอกสารประกอบการจองบูธนิทรรศการ จํานวน ๑ ชุด 

ดวยกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน (องคการมหาชน) หรือ สสปท. กําหนดจัดงานความปลอดภันและอาชีวอนามัยแหงชาติ คร้ังที่ ๓๔
ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันท่ี ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารชาเลนเจอร ๑ ศูนยการแสดง
สินคาและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ภายใตแนวคิด "รวมสรางวัฒนธรรมไทยเชิงปองกัน สูความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)"
ซึ่งภายในงานประกอบดวย การสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่
เก่ียวของโดยการจัดงานในครั้งนี้สสปท.ไดคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเขารวมงานทุกทานดวยการมีมาตรการ
รองรับสําหรับผูเขารวมงานทุกทานตามเงื่อนไขของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ในการน้ี สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) จึงขอเชิญทานเขารวมแสดงบูธนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธงานบริการวิชาการ และ
ผลิตภัณฑตลอดจนเทคโนโลยี นวัตกรรมดานความปลอดภัยตางๆ หากทานสนใจสามารถสงแบบตอบรับเขา
รวมแสดงบูธนิทรรศการตามเอกสารท่ีสงมาดวย กลับมายัง สสปท. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
นางสาวสุกานดา ปรางทิพย โทรศัพท ๐๖๑๔๒๐๑๓๗๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณลวงหนาท่ีทานใหความสนใจมา ณ โอกาสนี้

  ขอแสดงความนับถือ  

 

(นายวรานนท ปติวรรณ)

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
๑๖ มี.ค. ๖๕ เวลา  ๐๙:๒๖:๐๗  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QQA5A-EIANQ-A2AEM-ANwA5

สํานักฝกอบรมและสงเสริม
โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑

 โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๐๙๘
 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส saraban@tosh.or.th
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(โดยอ้างอิงจากแผนผังบูธ) 
    

 

 
ใบจองบูธเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังที่ 34 
วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565   
อาคารชาเลนเจอร ์1 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี 

*กรุณาเขียนตัวบรรจง 

ข้อมูลหน่วยงานที่จองบูธ 
 

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน.................................................................................... .................................................................................. .  
เลขที่ ..............อาคาร..................................................ชั้น..............ซอย...................................ถนน.............................................. 
ต าบล/ แขวง ............................... อ าเภอ/ เขต ................................จังหวัด................................. รหสัไปรษณีย์ ....................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี........................................   ส านักงานใหญ่.................    สาขา................................................................ 
เบอรโ์ทรศัพท์.....................................อีเมล์ ……………................................................................................................................... 
มีความประสงค์จะจองบูธ (โดยอ้างอิงจากต าแหน่งบูธที่ว่างตาม QR Code) 
หมายเลขบูธที่จอง...............................................................................ราคา................................................................... ............... 
ชื่อผู้ประสานงาน...................................................................โทรศัพท์................................อีเมล์ ……………................................. 
ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร :    ที่อยู่ตามที่ระบุข้างต้น      ที่อยู่อ่ืนโปรดระบุ ................................................................... ........ 
เลขที่ ..............อาคาร..................................................ชั้น..............ซอย...................................ถนน....................................... ....... 
ต าบล/ แขวง ............................... อ าเภอ/ เขต ................................จังหวัด................................ . รหสัไปรษณีย์ ....................... 
เบอรโ์ทรศัพท์.....................................อีเมล์ ……………................................................................................................................... 

 
 

                                                                    ลงชื่อ .............................................ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
                                                        (............................................) 
                                                    วันที่.......................................... 

 
 
 

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร ภ.พ.20 เพ่ือ สสปท. จะด ำเนินกำรออกหลักฐาน   
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี  

 
               กรุณาส่งใบจองบูธกลับมาที่ E-mail : servecenter@tosh.or.th 
     

   

แสกน QR Code เพือ่ดูต ำแหน่งบูธที่ว่ำง 

เอกสารฉบับนี้เริ่มใช้ วันที่ 16/03/2022 
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ประเภทบูธ/ราคา (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% แล้ว) 

➢ บูธประเภทที่ 1  
ลักษณะบูธเป็นพื้นที่เปล่าไมม่ีพรม สามารถก่อสร้างบูธได้สูงไม่เกิน 5 เมตร (ราคาบูธยังไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า)   

 

 ราคา  481,500  บาท   (บูธขนาด 15 x 15 เมตร)         ราคา  288,900  บาท   (บูธขนาด 9 x 15 เมตร) 
 
 ราคา  128,400  บาท   (บูธขนาด 6 x 9 เมตร)          ราคา  102,720  บาท   (บูธขนาด 6 x 6 เมตร) 

 

➢ บูธประเภทที่ 2  
โครงสร้างบูธเป็นลักษณะคูหาผนังสีขาว 3 ด้าน ความสูง 2.4 เมตร  มีป้ายช่ือท าด้วยสติ๊กเกอร์ไม่เกิน 24 ตัวอักษร  ภายในบูธประกอบ
ด้วยพรมสีเทา  เก้าอี้ 2 ตัว, โต๊ะ 1 ตัว, ไฟส่องสว่าง 2 จุด, ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด และถังขยะ 1 ใบ  

  

 ราคา  32,100    บาท   (บูธขนาด 3 x 3 เมตร) 
  
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อและสอบถามในวันและเวลาราชการ) 
1. คุณสุกานดา ปรางทิพย์  (เก)๋   เบอรโ์ทรศัพท์ 061-4201373 โทร. 02 4489 111 ต่อ 506 
2. คุณปรินดา ศาตะมาน (ทิพย์)    เบอรโ์ทรศัพท์ 061-4201373 โทร. 02 4489 111 ต่อ 510 

 
 
 
 
 

  A 
*ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม 

พื้นที่ด้านหลัง (บริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร และจุดโหลดของ) 

  B 

  C   D 

  E 

เอกสารฉบับนี้เริ่มใช้ วันที่ 16/03/2022 

พื้นที่ด้านหน้า (เข้างาน) 
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(1)  แสดงบูธนิทรรศการระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565  ตั้งแตเ่วลา 09.00-18.00 น. (ผู้แสดงบูธเข้าได้  
            ตั้งแต่ 08.00 น.) 

(2) บูธประเภทที่ 1 (A, B, C ,D) เข้าติดตั้งบูธได้ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565  ช่วงเวลา 08.00-24.00 น. 
(3) บูธประเภทที่ 2 (E) เข้าติดต้ังบูธได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ช่วงเวลา 08.00-24.00 น. 
(4) ให้รื้อถอนบูธในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 หลังช่วงเวลา 18.00 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565  ก่อนเวลา 08.00 น.  
(5) บัตร Exhibitor , บัตร Contractor และบัตรจอดรถ ติดต่อรับได้ที่ห้อง ORGANIZER อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์การ 

           แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2565 
(6) ผู้จัดงานมีรอบคิวการใช้เสียงเพ่ือให้แต่ละบูธน าเสนอตามช่วงเวลาที่ก าหนด  

 

(1) ได้รับการประชาสัมพันธ์โลโก้บริษัท/หน่วยงาน บนสื่อต่าง ๆ เช่น แบนเนอร์, ป้ายคัตเอาท์, เว็บไซต์, แผ่นพับ,  
สูจิบัตร, เวทีกลาง, ป้ายต่าง ๆ ในงาน เป็นต้น 

(2) ได้รับสิทธิ์ประชาสัมพันธ์บนเวทีกิจกรรมกลาง อย่างน้อยวันละ 1 รอบ รอบละ 10 - 20 นาท ี
(3) รับโล่ผู้สนับสนุนการจัดงานในช่วงพิธีเปิด  
(4) ได้รับการประชาสัมพันธ์ ในนิตยสาร OSHE Magazine จ านวน 1 หน้า  1 ฉบับ 

 
 

 

รายละเอียดการช าระเงิน  
 
        การช าระเงิน 

โอนเงินเข้าบัญชี  

ธนาคารกรุงไทย  สาขาบางขุนนนท์ เลขที่ 058 – 0 – 43599 - 7  
ชื่อบัญช ี “รายได้การให้บริการของ สสปท.” 
 

ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที ่Email: financesw@tosh.or.th  

เงื่อนไขการช าระเงิน 
(1)  ช าระเงินเต็มจ านวนโดยไม่มีค่ามัดจ า และให้ช าระเงินภายใน 15 วัน หลังได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่าย (กรณีช า ระเงินช้า
กว่าวันที่ก าหนด สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ ในการจ าหน่ายต่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
(2) การจองพ้ืนที่บูธนิทรรศการจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการยืนยันเอกสารหลักฐานการช าระเงินจากเจ้าหน้าที่  
สสปท.กลับทางอีเมล์ที่แจ้งมาให้เท่านั้น 
(3) กรณีช าระเงินค่าบูธนิทรรศการแล้วหากมีการขอยกเลิก ให้เป็นไปตามเงือนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
(4) ห้ามจ าหน่าย จ่าย โอน สิทธิในการซื้อขายทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลอื่น 

 

เงื่อนไขการแสดงบูธ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สิทธิพิเศษเพ่ิมเติมส าหรับผู้จองบูธ A (บูธขนาด 15 x 15 เมตร)   
 

 
 

 
 

เอกสารฉบับนี้เริ่มใช้ วันที่ 16/03/2022 
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เอกสารแนบ 1 
 
  

ขั้นตอนการจองบูธนิทรรศการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 

(ส าหรับผู้รับบริการ) 

 

 
ตรวจสอบสถานะและต าแหน่งบูธนิทรรศการที่ท่านสนใจ  

และตรวจสอบสถานะการจองได้ที่เว็บไซต์ สสปท. www.tosh.or.th 

กรอกข้อมูลในใบจองบูธนิทรรศการให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารใบ ภ.พ.20  
มายัง สสปท. ที่คุณสุกานดา ปรางทิพย์ หรือ คุณปรินดา ศาตะมาน 

อีเมล:์ servecenter@tosh.or.th 

สสปท. ด าเนินการส่งใบเสนอราคาและใบแจ้งค่าใช้จ่าย 
กลับไปยังผู้รับบริการตามอีเมล์ที่ไดส้่งมา 

(ภายใน 5 วันท าการ) 

ช าระเงินเต็มจ านวน (ภายใน 15 วัน) 
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี  

ธนาคารกรุงไทย  สาขาบางขุนนนท์ เลขท่ี 058 – 0 – 43599 - 7  
ชื่อบัญชี  “รายได้การให้บริการของ สสปท.” 

พร้อมส่งหลักฐานการช าระเงินมาที่คุณพรพิชญ์นาฎ มีสมรัตน์ อีเมล:์ financesw@tosh.or.th 
 

สสปท. งานการเงิน ตรวจสอบหลักฐานการช าระเงิน และยืนยันความถูกต้อง 
กลับไปยังผู้รับบริการทางอีเมล์  

(ภายใน 3 วันท าการ) 
 

สสปท. งานการเงิน ด าเนินการออกใบก ากับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน 
และส่งกลับไปยังผู้รับบริการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสถานประกอบกิจการ 

ที่ปรากฏ (ภายใน 7 วัน) 
 

เมื่อจองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบสถานะการจองได้ทีห่น้าเว็บไซต์ สสปท. 
ข้อมูลการจองบูธนิทรรศการของท่านจะถูกส่งให้ Organizer  

ทั้งนี้ สสปท. จะประสานงานภาพรวมกับผู้รับบริการ และอ านวยความสะดวกจนสิ้นสุดการจัดงาน 

เอกสารฉบับนี้เริ่มใช้ วันที่ 16/03/2022 



 
เอกสารแนบ 2 
 
 

เงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
 

 ข้อ 1 กรณีที่ผู้รับบริการไม่สามารถร่วมแสดงบูธนิทรรศการกับ สสปท.ได้ และผู้รับบริการมีความ
ประสงค์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียม และค่าบริการ มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  1) ผู้รับบริการ ไม่สามารถร่วมแสดงบูธนิทรรศการและขอคืนเงินดังกล่าว “ก่อน” การจัด
งานล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้ สสปท.คืนเงินดังกล่าวแก่ผู้รับบริการเต็มจ านวนโดยไม่มีดอกเบี้ย 
  2) ผู้รับบริการ ไม่สามารถร่วมแสดงบูธนิทรรศการและขอคืนเงินดังกล่าว “ก่อน” การจัด
งานล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้ สสปท.คืนเงินดังกล่าวแก่ผู้รับบริการจ านวนร้อยละห้าสิบโดยไม่มี
ดอกเบี้ย 
  3) ผู้รับบริการ ไม่สามารถร่วมแสดงบูธนิทรรศการ แต่ขอคืนเงินดังกล่าว “ก่อน” การจัด
งานล่วงหน้า น้อยกว่า 15 วัน สสปท.จะไม่คืนเงินดังกล่าวแก่ผู้รับบริการ 

 ข้อ 2 กรณี สสปท. มีเหตุขัดข้องไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถจัดงานได้ และผู้รับบริการมีความ
ประสงค์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียม และค่าบริการ มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  1) สสปท. “เลื่อน” การจัดงาน หากผู้รับบริการได้ช าระเงินแล้ว ให้ สสปท. คืนเงินเต็ม
จ านวนโดยไมมี่ดอกเบี้ย เว้นแต่ “ผู้รับบริการ” ประสงคจ์ะรับบริการต่อไป 
  2) สสปท. “งด” การจัดงาน หากผู้รับบริการได้ช าระเงินแล้ว ให้ สสปท. คืนเงินเต็มจ านวน
โดยไมมี่ดอกเบี้ย 

 ข้อ 3 กรณีมี “เหตุสุดวิสัย” สสปท.ต้องเลื่อนการจัดงานออกไป สสปท.จะไม่คืนเงินให้ผู้รับบริการ 
ทั้งนี้  สสปท.จะเร่งด าเนินการจัดชดเชยให้โดยเร็ว  หรือกรณีเหตุสุดวิสัยเกิดนานกว่า 90 วัน สสปท. 
อาจพิจารณา “งด” หรือ “หยุด” การจัดงาน และคืนเงินเต็มจ านวนหรือบางส่วนให้กับผู้รับบริการโดยไม่มี
ดอกเบี้ย 

 สสปท. จะด าเนินการคืนเงินดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้อ านวยการอนุมัติคืนเงิน 
ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 แล้วแต่กรณี 
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