


WiFi Rental
บริการให้เช่า WiFi และระบบ Networking ชั่วคราว

ด้วยอุปกรณ์ Enterprise Grade และทีมงานมืออาชีพ



WiFi Rental คือ
บริการให้เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้ง Wire (ใช้สาย LAN) และ Wireless 

(ใช้สัญญาณ WiFi) ระดับองค์กร นอกสถานที่ ชั่วคราว Indoor และ Outdoor 
เหมาะสําหรับงานประชุมสัมนา อีเวนท์ คอนเสิร์ต ที่มีความต้องการใช้อินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่หลักสิบคนไปจนถึงหมื่นๆคน มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ไซต์พ้ืนที่ ช่วยลูกค้าคํานวณ
จํานวนอุปกรณ์ ที่ต้องติดตั้งตามปริมาณผู้ใช้งานจริง มีเจ้าหน้าที่ติดตั้งเดินสาย 
อุปกรณ์ทุกจุด พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตครบชุดทั้งระบบ Wire และ 
Wireless รวมไปถึงระบบความปลอดภัย Firewall มีเจ้าหน้าที่สแตนบายดูแลและ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดระยะเช่าใช้ สามารถออก Report การใช้อินเทอร์เน็ต
และเก็บ Log ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ตลอดการใช้งาน ทั้งหมดให้บริการโดยทีม
งานมืออาชีพ



ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ทุกคนต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกที่ทุกเวลา ไม่เกี่ยง
ว่าเป็น Internet แบบต่อสาย LAN หรือ WiFi อะไรก็ได้ ถ้าให้ใช้ฟรีก็ยิ่งดี เพ่ือให้เห็นภาพ 
สมมติว่าคุณเป็นออแกไนซ์จัดงานอีเวนท์ ประชุมสัมนาในรูปแบบมืออาชีพ ออแกไนซ์มักจะจ้า
งผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆมาดูแล

ยกตัวอย่างเช่น งานออกบูทกิจกรรม ก็จะใช้ซับเป็นบริษัทออกแบบมาออกแบบบูท 
ผลิตและติดตั้งโครงสร้างรวมทั้งเข้ามารื้อถอนเมื่อจบงาน ถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตก็จะมีหลาย
ฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายเวที ไฟ เสียง แต่ละทีมก็จะต้องเข้ามาดูพ้ืนที่จัดงาน 
ประเมิณร่วมกับผู้จัดว่ามีผู้ร่วมงานประมาณกี่คน ต้องใช้ของอะไรบ้าง ออกแบบว่าจะต้องใช้
ลําโพงกี่ตัว รุ่นอะไร ติดตั้งกี่จุดตรงไหนบ้าง เสียงถึงจะดังครอบคลุมทั่วบริเวณงาน จะฝน
ตกหรือแดดออกโชว์จะต้องรันได้ มีซาวด์เอ็นจิเนียร์ควบคุมคุณภาพเสียง ทุกทีมมีผู้
รับผิดชอบสแตนบาย คอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาแสดง เพ่ือให้งานออกมาราบรื่น
และมีคุณภาพตามมาตรฐานมืออาชีพ ระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ในงานอีเวนท์ก็มีวิธีการดําเนิน
งานไม่ต่างจากที่ยกตัวอย่างมา และควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญมารับผิดชอบหน้าที่นี้เช่นกัน

WiFi ฟรี สําหรับงานอีเวนท์



แล้วจะแจก WiFi ฟรีไปทําไม

ในงานอีเวนท์มีสองฝั่ งที่ต้องการอินเทอร์เน็ตฝั่ งแรกคือทีมงาน ฝั่ งที่สองคือผู้มาร่วมงาน

สําหรับฝั่ งทีมงาน
โปรดิวเซอร์ต้องเช็คอีเมล ตอบ Line ตลอดเวลา ช่างภาพต้องการส่งไฟล์รูปบรรยากาศ
งานให้แอดมินเพจอัพเฟสบุค ทีมวีดีโอต้องการสตรีมมิ่ง Live ผ่านช่องทางต่างๆด้วย
คุณภาพ 4K

ในฝั่ งของผู้มาร่วมงาน
เหล่าบล็อกเกอร์ ยูทูปเบอร์ ต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณภาพดีในการ Live Share 
Comment ตอบโต้กับ Follower ตลอดเวลา ดังนั้น WiFi ฟรีคุณภาพดีคือสิ่งที่ทุกคน
มองหา



We are proud to present - Pope Francis Apostolic Visit to Thailand



Success Story - foodpanda

Location: OASIS ARENA, SHOW DC

Event: foodpanda Presents Thailand Top100 
By JOOX 

E/U: Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd

Challenge

● Secure Wi-Fi with Internet access
● Outdoor/indoor coverage and WiFi single loss 

by container wall 
● Highly traffic congestion in and around event  

Solution

● Firewall, Core 
switch, Access 
switch and 
Wireless controller

● 4 indoor AP
● 3 outdoor AP 

Results

● Fast, secure WiFi and 
Internet access. 

● WiFi access is smoothly 
for the entire event 



เปรียบเทียบ
การเซ็ทอัพระบบ WiFi ด้วยตัวเอง 

กับใช้บริการ   WiFi Rental

“ให้ผู้เชี่ยวชาญทํางานให้ 
ง่ายกว่าเป็นไหนๆ”



Special Offer

ฟรี! สําหรับการสํารวจพ้ืนที่หน้างาน กทม. และ ปริมณฑล
การันตีคุณภาพ!! จากทีมงานมืออาชีพด้าน WiFi 



ORDERING INFORMATION 

SKUs

Core Service PS-SHOW-WiFiEvent ● WiFi Rental Service

Optional

PS-SHOW-WiFiCaptive ● WiFi Smart Captive Portal

PS-KEPT-WiFiLBS ● Footfall Location-Based analytic Reports

PS-KEPT-WiFiEvent ● Criminal Law Logging

PS-SHOW-LANEvent ● Extra LAN for event per port

3rd party PS-SHOW-LINK ● Internet Link for events



89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น20 ห้อง2005-2007
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร : 085-449-7373
อีเมล์ : sales@prospace.services
Line : @prospace.services
FB : https://www.facebook.com/prospace.services/
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