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แบบคําขอรับการตรวจประเมิน: เพ่ือการรับรองคร้ังแรก (Assessment) 

มาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานท่ีจัดงานแสดงสินคา) 

Application form for Thailand MICE Venue Standard (Category: Exhibition Venue) 

เฉพาะเจาหนาที่ (Officer only)  วันที่(Date)                 /                 / 2562 เลขที่ใบสมัคร(No.)                          /2562 

ชื่อองคกรที่ขอรับการตรวจประเมิน (Name of organization) 

ภาษาไทย (Thai)  

ภาษาอังกฤษ (English)  

ที่อยู (Address)  

เบอรติดตอ (Telephone number)  โทรสาร (Fax)  

Website  E-mail  

ขอมูลสํานักงานใหญ (Details of Head office) 

ชื่อสํานักงานใหญ (Name of head office)  

ที่อยู (Address)  

เบอรติดตอ (Telephone number)  โทรสาร (Fax)  

Website  E-mail  

ขอมูลผูประสานงาน (Details of Contact persons) 

1.ผูประสานงาน (Contact Person) 

ชื่อ (Name)  นามสกุล (Surname)  

ตําแหนง (Position)  โทรศัพท (Telephone)  

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile phone)  โทรสาร (Fax)  

E-mail  

2.ผูประสานงาน (Contact Person) 

ชื่อ (Name)  นามสกุล (Surname)  

ตําแหนง (Position)  โทรศัพท (Telephone)  

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile phone)  โทรสาร (Fax)  

E-mail  
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แบบคําขอรับการตรวจประเมิน: เพ่ือการรับรองคร้ังแรก (Assessment) 

มาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานท่ีจัดงานแสดงสินคา) 

Application form for Thailand MICE Venue Standard (Category: Exhibition Venue) 

ขอมูลทางธุรกิจ (Business Details) 

ประเภทธุรกิจ  

(Type of Business) 

� ศูนยประชุม/อาคารแสดงสินคาหรือนิทรรศการ (Convention/Exhibition Centers)  

� โรงแรม/รีสอรท (Hotels/Resorts) 

� องคกรภาครัฐ/เอกชน (Public/Private Sectors ) 

หมายเหต:ุ องคกรภาครัฐ ไมตองกรอกขอมูลตอไปนี้ (Except for Public Sectors) 

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) 

(Building Inspection Form, Ror.1) 

เลขที ่(No.) ลงวันที ่(Date) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการคา 

(Juristic Person Certificate or Commercial Registration) 

เลขที ่(No.) ลงวันที ่(Date) 

บัตรประจาํตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) 

(Personal Identification card: in case of Normal person) 

เลขที ่(No.) วันที่หมดอาย ุ(Expired Date) 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (กรณีโรงแรม/รีสอรท) 

(Hotel Registration: in case of Hotel/Resort) 

เลขที ่(No.) วันที่หมดอาย ุ(Expired Date) 

ใบอนุญาตใชอาคาร  

(Building Utilization License) 
เลขที ่(No.) วันที่หมดอาย ุ(Expired Date) 

 

มาตรฐานที่องคกรเคยไดรับ (Certified Standard) 

� ISO 9001 � ISO 14001 � ISO 20121 

� TIS 22300 � ISO 26000 � ISO 50001 

� Earth Check Standard � ASEAN MICE Venue Standards � Green Leaf Standard 

� Thailand MICE Venue Standards   

 Category : Meeting Room  Category : Exhibition  Category : Special Event 

� อ่ืนๆ  (other) ......................................................................................................................................................................... 

 

https://dict.longdo.com/search/natural%20person


 

โครงการมาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards)  

และมาตรฐานสถานท่ีจัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standards) ป พ.ศ. 2562  

Project of Accrediting Thailand MICE Venue Standard (Category: Exhibition Venue)  
 

 3 / 4 
 

แบบคําขอรับการตรวจประเมิน: เพ่ือการรับรองคร้ังแรก (Assessment) 

มาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานท่ีจัดงานแสดงสินคา) 

Application form for Thailand MICE Venue Standard (Category: Exhibition Venue) 

ขอมูลสถานที่จัดงานแสดงสินคา (Exhibition Venue Details) 

ประเภท 

(Type) 

ลักษณะเบื้องตน หองจัดงานแสดงงาน (Basic Characteristics) 

ขนาดพ้ืนที่ขั้นต่ํา 

(Minimum 

Area Size : m2) 

ความสูงขั้นต่ํา* 

(Minimum 

Height : m) 

รับนํ้าหนักขั้นต่ํา 

(Minimum Weight Support : 

kg/m2) 

กรณีที่มีเสาระยะหางของเสาข้ันต่ํา 

(In Cases Involving Pillars, 

Minimum Pillar Distance : m2) 

� 1 5,000 12 2,000 20 

� 2 1,000 7 500 10 

* การวัดความสงูใหวัดจากพื้นถึงจุดต่ําสดุของโครงสรางหลงัคาภายในหองจัดแสดงสนิคา (Height is measured from the floor to 

the lowest part of the roof structure in the exhibition hall.) 

จํานวนหองจัดงานแสดงสินคาที่ขอรับการรับรอง (Number of Exhibition Hall) 

ชื่อหองจัดงานแสดงสินคา ** 

(Name of Exhibition Hall) 

ขนาดพ้ืนที ่

(Area : m2) 

ความสูง 

(Height : Meters) 

รับนํ้าหนัก 

(Min Weight Support : kg/m2) 

1)     

� ประเภท 1 (Type 1) เสาภายในหองประชุม (Pillars in room)  มี (Yes)      ไมมี (No) 

� ประเภท 2 (Type 2) ระยะหางของเสาขั้นต่ํา(Min Pillar Distance)………………เมตร (m2)  

2)     

� ประเภท 1 (Type 1) เสาภายในหองประชุม (Pillars in room)  มี (Yes)      ไมมี (No) 

� ประเภท 2 (Type 2) ระยะหางของเสาขั้นต่ํา(Min Pillar Distance)………………เมตร (m2)  

3)     

� ประเภท 1 (Type 1) เสาภายในหองประชุม (Pillars in room)  มี (Yes)      ไมมี (No) 

� ประเภท 2 (Type 2) ระยะหางของเสาขั้นต่ํา(Min Pillar Distance)……………เมตร (m2)  

 

หมายเหตุ: ** กรุณาแนบแผนผังหองจัดงานแสดงสินคา (Please Attach Floor Plans)  
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แบบคําขอรับการตรวจประเมิน : เพ่ือการรับรองคร้ังแรก (Assessment) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย  

(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินคา) 

Application form for Thailand MICE Venue Standard (Category: Exhibition Venue) 

 

ขาพเจาขอรับรองวา we hereby agree to 

•  ผูที่ลงนามเปนผูทีไ่ดรับมอบหมายใหกระทําการใด ๆ ในฐานะตวัแทนของสถานประกอบการ/บริษัท/นิตบิุคคล/หนวยงาน 

o Authorized Signature shall be belong to the authorized officer on behalf of the juristic person 

• จะปฏิบัตติามหลักเกณฑและเงือ่นไขตาง ๆ ที่กําหนดและที่จะมีการกําหนดและ/หรือแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย  

o Conform to the rules and regulations established and/or altered in future 

• ขอมูลรายละเอียดที่ระบไุวในคําขอและขอมูลอ่ืนที่แนบประกอบคําขอเปนความจริงทุกประการ 

o We endorse that evidences and document are submitted to the Institute are true and up-to-date 

• กรุณาประทับตราองคกรและกํากับลายมือชื่อของผูมีอํานาจลงนามดวยทุกคร้ัง 

o Please stamp a company/organization seal at the area of Authorized Signature 

เงื่อนไขการสมัคร (Application Condition) 

1. องคกรตองสงแผนที่สถานที่ตั้งมาพรอมใบสมัคร (ไมพิจารณาแผนที่จากเว็ปไซดกูเก้ิล) 

(Organization must submit map of organization; not consider map from Google Map)  

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัคร (Application form) 2. หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการคา (Commercial Registration)  3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

(กรณีโรงแรม/รีสอรท)  (Hotel Registration Licenses) 4. แผนท่ีของสถานท่ีขอการรับรอง (Map of establishment)  5. เอกสาร Floor Plans 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

          (…………………………………………………….………………….) 
 

Position (………………………………………………………..…………….) 
 

          (………………../………………/……………………) 

       ผูมีอํานาจลงนาม : Authorized signature ตราประทบัองคกร (Organization stamp) 

Please send all document to Inspection Body Department, Management System Certification Institute (Thailand)   

กรุณาสงกลับมายัง แผนกหนวยตรวจ 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โทรสาร (Fax) 02-617-1708 หรือE-mail: tmvs2019@masci.or.th 

Contact : ติดตอ  น.ส.ดาริกา แซโงว ( Ms. Darika Sae-ngow) โทร 02-617-1727 ตอ 211 darika@masci.or.th 30หรือ น.ส.ศุภวรรณ สทานไตรภพ                                              

(Ms. Suphawan Sathantriphop) โทร 02-617-1727 ตอ 225 suphawan@masci.or.th หรือ คุณวราภรณ จตุพัฒนาพงศ โทร02-617-1727 ตอ 206 varaporn@masci.or,th  

mailto:darika@masci.or.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:suphawan@masci.or.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:varaporn@masci.or,th

