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เรียน ท่ านผู้ออกงานแสดงสิ นค้า
ขอต้ อนรับท่ านเข้ าสู่ งาน The The 7thPrintTech & Led Expo , The 4th Garment Screen& Embroidery
Expo 2019, The 2nd Printing&Packaging Expo 2019

คณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ ความสนใจเข้ าร่ วมงานครั้งนี้หนังสื อคู่มือผู้เข้ าร่ วมงานแสดง
สิ นค้ าเล่มนี้ จัดทาขึน้ เพื่อให้ ท่าน ได้ ศึกษารายละเอียดในการเตรียมความพร้ อม และอานวยความสะดวก
ในการเข้ าร่ วมงาน และเพื่อให้ มั่นใจว่ าการแสดงสิ นค้ าของท่ านจะดาเนินการไปอย่ างเรี ยบร้ อยและสมบูรณ์
แบบปราศจากปัญหาข้ อขัดข้ องใด ๆ ทั้งก่อนและระหว่างการจัดงาน
ก าหนดวั น และเวลาที่ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อฉบั บ นี้ มี ค วามส าคั ญ เป็ นอย่ า งมาก ดั ง นั้ น กรุ ณ าศึ ก ษาคู่ มื อ ทั้ ง เล่ ม
อย่ า งละเอี ย ด และกรุ ณ าตอบแบบฟอร์ ม ตามก าหนดวั น และเวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ ด้ า นบนของแต่ ล ะแบบฟอร์ ม
ทั้งนีเ้ พื่อเป็ นการประหยัดค่ าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดจากความล่าช้ าของทางบริษัทฯของท่าน
หากท่านมีข้อสงสั ยประการใด ทางทีมงานมีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะตอบคาถามและให้ รายละเอียด
เพิม่ เติม ตลอดจนความร่ วมมือในด้ านต่ าง ๆ ตามทีท่ ่านต้ องการ
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E. แบบฟอร์ ม (ORDER FORMS)
แบบฟอร์ ม 1A ป้ ายชื่ อคูหามาตรฐานและการส่ งทาโลโก้บริษัท
กาหนดส่ งภายใน 5 ก.พ.62 P.34
แบบฟอร์ ม 1B การก่อสร้ างคูหาของผู้ซื้อพืน้ ทีเ่ ปล่ า
กาหนดส่ งภายใน 5 ก.พ.62 P.35
กฎระเบียบการใช้ กระแสไฟ
P.36
แบบฟอร์ ม 2A ไฟฟ้ าของการก่อสร้ างและรื้อถอน
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ.62 P.37
แบบฟอร์ ม 2B ระบบกระแสไฟฟ้ าสาหรับสิ นค้ าจัดแสดง
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ.62 P.38
แบบฟอร์ ม 2C ผู้แสดงสิ นค้ าระบุตาแหน่ งอุปกรณ์ งานระบบต่ าง ๆ กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ.62 P.39
แบบฟอร์ ม 2D ระบบแสงสว่ างและอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ.62 P.40-42
แบบฟอร์ ม 3 เครื่ องปั๊มลม
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ.62 P.43
แบบฟอร์ ม 4 ระบบกระจายนา้ และนา้ ทิง้
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ.62 P.44
แบบฟอร์ ม 5 การสั่ งจองอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ.62 P.45
แบบฟอร์ ม 6 สาหรับสิ่ งแสดงทีม่ ีขนาดใหญ่ และนา้ หนักมาก
กาหนดส่ งภายใน 1 ก.พ.62 P.46
แบบฟอร์ ม 7 การบริการทาความสะอาดพิเศษในคูหา
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ 62 P.47
แบบฟอร์ ม 8 การบริการรักษาความปลอดภัยพิเศษในคูหา
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ. 62 P.48
แบบฟอร์ ม 9 การติดตั้งสายโทรศัพท์ชั่วคราว
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ.62 P.49
แบบฟอร์ ม 10 การติดตั้งสายอินเตอร์ เน็ต ADSL ชั่วคราว
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ.62 P.50-51
แบบฟอร์ ม 11 การติดตั้งบอลลูนภายในอาคาร
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ.62 P.52
ผังแสดงตัวเลขอาคารใหม่ Hall 1-12
P.53
แบบฟอร์ ม 12 การสั่ งจองเฟอร์ นิเจอร์
กาหนดส่ งภายใน 28 ก.พ.62 P.54-57
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ข้ อมูลทัว่ ไป (GENERAL INFORMATION)

A
A1. ชื่ องานแสดงสิ นค้ า
งานแสดงสิ นค้ าเทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุการพิมพ์ และแอลอีดี ครั้งที่ 7
งานแสดงสิ นค้ า เทคโนโลยีจักรปัก พิมพ์สกรีน และสิ่ งทอไทย ครั้งที่ 4
งานแสดงสิ นค้ าเทคโนโลยี การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ ครั้งที่ 2
th
The 7 PrintTech & Led Expo 2019
The 4th Garment Screen& Embroidery Expo 2019
The 2nd Printing &Packaging Expo 2019

A2. สถานทีจ่ ัดงาน และ กาหนดวันงาน
Hall 11 -Hall 12 (เดิม Hall 7-8)
อิมแพ็ค เมืองทองธานี (IMPACT MUANG THONG THANI)
99 ถนนป๊อบปูล่า เมืองทองธานี ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: +66 (0) 2833 4455 โทรสาร: +66 (0) 2833 4456
วันทีจ่ ัดงาน 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 (วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม - วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2562)

A3. วัน และ เวลา การจัดงานแสดงสิ นค้ า
สาหรับท่ านผู้ออกงาน (Exhibitors) สามารถเข้ าในบริเวณห้ องจัดแสดงสิ นค้ าได้ 1 ชั่วโมง
ก่ อนและหลังเวลาจัดแสดงที่ระบุเบื้องต้ น

A4. การเข้ าชมงาน
งานแสดงสิ นค้ าเป็ นงานสาหรับผู้รับเชิ ญ เจ้ าของธุรกิจ,ผู้ประกอบการร้ านค้ า,ตัวแทนจาหน่ าย
บริษัทฯ ห้ างร้ าน ผู้ประกอบการและผู้ทอี่ ยู่ในวงการที่เกีย่ วข้ อง เข้ าชมโดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย ไม่ อนุญาตให้ ผ้ ู
ทีแ่ ต่ งตัวไม่ สุภาพ เข้ าร่ วมงาน อาทิ สวมกางเกงขาสั้ น และรองเท้าแตะ
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ข้ อมูลทัว่ ไป (GENERAL INFORMATION)

A5
A5. ลักษณะของโถงจัดแสดงสิ นค้า
อาคาร

Ceiling Height

Floor Loading

Ceiling Hang

Floor Type

Points
11-12

9.0 เมตร

2000 กก/ตรม.

450 กก./จุด

คอนกรีต

ลักษณะทางด้ านเทคนิคของอาคารแสดงสิ นค้ า
สถานที่
ความสู งของห้ องแสดงสิ นค้ า
ความสู งของสิ่ งก่ อสร้ าง
พืน้ รับนา้ หนักของห้ องแสดงสิ นค้ า

Hall 11-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
10 เมตร
ไม่ เกิน 5 เมตร
2000 กิโลกรัม / ตารางเมตร

ในกรณีผ้ รู ่ วมแสดงงานได้ นา เครื่ องจักรทีม่ ีนา้ หนักเกินค่ าความปลอดภัยของอาคารเข้ ามาจัดแสดง จะต้ อง
ได้ รับการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเท่ านั้น โดยกาหนดให้ ผ้ รู ่ วมแสดงงานจัดเตรียมแผ่ นเหล็กทีม่ ีความหนา
ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 มิ ล ลิ เมตร เพื่ อ ปู รองเครื่ อ งจั ก รนั้ น ๆ เพื่ อ กระจายน้า หนั กให้ ไ ด้ ต ามอัต ราส่ วนน้ าหนั ก ต่ อ ค่ าความ
ปลอดภัยของอาคาร ห้ ามใช้ แผ่ นไม้ อดั ปูรองเครื่ องจักร เพื่อเหตุผลในการกระจายนา้ หนักในทุกกรณี เว้ นแต่ จะเป็ นการปู
เพื่อรองรับขาเครื่ องจักร ซึ่งอาจก่อให้ เกิดรอยขีดข่ วนหรื อสร้ างความเสี ยหายต่ อพืน้ ผิวอาคาร

ประตูขนย้ ายสิ นค้า Hall 11
1. 8.65 เมตร (กว้าง) x 5 เมตร (สู ง) รวม 1 บาน
2. 4.15 เมตร (กว้ าง) x 5 เมตร (สู ง) รวม 1 บาน
3. 1.6 เมตร (กว้าง) x 2 เมตร (สู ง) รวม 1 บาน
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ข้ อมูลทัว่ ไป (GENERAL INFORMATION)

A6
A6. ตารางการปฏิบัติงาน (วันก่อสร้ าง และ รื้อถอน)
(หากไม่ แล้ วเสร็จในเวลาทีก่ าหนด ผู้ร่วมออกงาน ต้ องรับผิดชอบค่ าปรับชั่วโมงละ 20,000 บ.)

วันก่อสร้ าง

วันที่

เวลา

ก่ อสร้ างคูหาสาหรับพื้นทีเ่ ปล่ าและคูหาพิเศษ

วันที่ 27 มีนาคม 2562

12.00 น. - 24.00 น.

เวลาทาการตกแต่ งสาหรับผู้เช่ าพืน้ ทีส่ าเร็จรู ป

วันที่ 28 มีนาคม 2562

08.00 น. - 24.00 น.

การขนย้ ายสินค้ า หนักอื่น ๆ
โดยผู้รับเหมาขนย้ ายสินค้ าอย่ างเป็ นทางการ

วันที่ 27 มีนาคม 2562

12.00 น. - 24.00 น.

เวลาการขนย้ ายสินค้ าหิว้ ถือ

วันที่ 28 มีนาคม 2562

08.00 น. - 24.00 น.

ปูพรมและทาความสะอาดทางเดิน

วันที่ 28 มีนาคม 2562

18.00 น.

ผู้ออกงานแสดงสินค้ าลงทะเบียน

วันที่ 28 มีนาคม 2562

08.00 น. - 24.00 น.

วันที่

เวลา

29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

10.00 น.-20.00 น.

วันที่

เวลา

วันแสดงสิ นค้ า
ผู้ออกงานแสดงสินค้ าเข้ างาน

วันรื้อถอน

วันที่ 1 เมษายน 2562
ปิ ดงานแสดงสิ นค้ า

วันที่ 1 เมษายน 2562

20.00 น.

รื้ อถอนสิ นค้ าและคูหาแสดงสิ นค้ า

วันที่ 1 เมษายน 2562

20.00 น.- 23.00 น.

หยุดจ่ ายกระแสไฟฟ้า รื้ อถอนสายไฟ และ
อุปกรณ์ ไฟฟ้า

วันที่ 1 เมษายน 2562

21.00 น.

ขนย้ ายสิ นค้ าใหญ่ และ/หรื อ หนัก
และรื้ อถอน สิ่ งก่อสร้ าง

วันที่ 1 เมษายน 2562

21.00 น.-23.00 น.

ปิ ดโถงแสดงสิ นค้ าเพื่อทาความสะอาด

วันที่ 1 เมษายน 2562

23.00 น.- 24.00น.

หมายเหตุ การขนย้ ายเข้ า / ออกของสินค้ าหรื อสิ่งตกแต่ ทจี่ าเป็ นต้ องใช้ รถเข็น อนุญาตให้ ใช้ ประตูหลัง
ของโถงจัดงานแสดงสินค้ า (Loading door) เท่ านั้น
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ข้ อมูลทัว่ ไป (GENERAL INFORMATION)

A6
A7. ติดต่ อผู้จัดงาน

บริษทั วันทูวนั ครีเอชั่น จากัด
981/153 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
โทรศัพท์: +66 (0) 2060-0795
โทรสาร: +66 (0) 2060-0796

ติดต่ อ :

คุณมินท์ ธิตา
คุณภิญญา
คุณเณธิดา
คุณกรกนก
คุณปรารถนา
คุณชุ ติมา
คุณเพียงจันทร์
คุณทิสลักษณ์

นิธิกรกุลนันทน์
พงศกรชัย
นวลจันทร์
ชุ่ มดวงใจ
ทรัพย์สิน
เอีย่ มสาอาง
คมคุณ
นามบุตร

082-455-9642 (คุณจ๋ า)
091-090-2467,086-360-4498 (คุณจิ๊บ)
088-891-2017(คุณเน)
064-006-0470 (คุณซาย)
082-772-5935 (คุณจี)้
095-368-9721,094-969-5653 (คุณเดือน)
097-134-5594 (คุณแอน)
096-368-9723 (คุณตาว)

คุณวิลาวัลย์

ปี เอีย่ ม

083-871-5438 (คุณมดแดง)

คุณธนัชพร

ทองแท่ ง

Miss Joysee

Longakit

095-564-3416,062-463-9542 (คุณแนน)
099-321-4151 (คุณจอย)

Email: sale@printtechexpo.com/printtechexpo@gmail.com
Website: www.printtechexo.com/www.gteexpo.com
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B1. สิ ทธิ์การเข้ าร่ วมการจัดงานแสดงสิ นค้ า
1. ผู้จัดงานขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดสรรคูหา โดยจะตัดสิ นจากกลุ่มสิ นค้ า จานวนคูหา วันทีส่ มัครเข้ าร่ วมงาน
และการชาระเงิน ความร่ วมมือในกิจกรรมของผู้จัด และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.ไม่ อนุญาตให้ มีบุคคล/ นิติบุคคลอื่นใดทีไ่ ม่ ได้ สมัครเข้ าร่ วมงานกับผู้จัดโดยตรงมาจัดแสดงหรื อจาหน่ าย
สิ นค้ าในพืน้ ทีข่ องผู้เข้ าร่ วมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน
3. ผู้เข้ าร่ วมงานไม่ สามารถโอนสิ ทธิ์ในการเข้ าร่ วมงาน และพืน้ ทีท่ ้งั หมดหรื อบางส่ วนทีไ่ ด้ รับจัดสรรให้ ผ้ อู ื่น
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
4. สิ นค้ าทีจ่ ัดแสดงต้ องเป็ นสิ นค้ าทีไ่ ด้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่ วมงาน ผู้จัดมีสิทธิ์ทจี่ ะนาสิ นค้ าทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกับงาน
แสดงสิ นค้ า ออกจากอาคารแสดงสิ นค้ าได้ ทนั ที
5. ผู้เข้ าร่ วมงานสามารถติดป้ าย สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ ได้ เฉพาะในบริเวณคูหาของตนเองเท่ านั้น
6. ห้ ามแจกใบปลิว บัตรเชิ ญ ในบริเวณทางเดิน ทางเข้ า – ออก หรื อบริเวณสาธารณะอื่น ๆเป็ นเด็ดขาด
7. ผู้เข้ าร่ วมงานต้ องจัดหาเจ้ าหน้ าทีอ่ ยู่ประจาคูหาตลอดเวลา

B2. การก่อสร้ างตกแต่ ง คูหามาตรฐาน
คูหาสาเร็จรู ป
1.ผนัง สี ขาวสู ง 2.40 ม.กว้ างแผ่ นละ 1 เมตร โดยแต่ ละแผ่ นจะยึดติดกับโครงสร้ าง อลูมเิ นียม
ห้ ามตอกตรึงเจาะรู ที่จะทาความเสี ยหายแก่ ผนัง เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากผู้รับเหมาก่ อสร้ างคูหาอย่ างเป็ นทางการ
เสี ยก่ อน
2.ป้ ายชื่ อบริษทั ฯ เป็ นป้ ายชื่ อขนาด สู ง 30 ซม. (12 นิว้ ) และยาว 3 ม. อยู่ด้านหน้ าของคูหาโดยยึด
ติดกับขอบอลูมเิ นียมโดยจะระบุชื่อบริษทั และหมายเลขของคูหา
3.ไฟฟ้ าและเฟอร์ นิเจอร์ มีปลัก๊ ไฟ 3 ขา ขนาด 5 แอมป์ 1 ปลัก๊ *หลอดฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด เก้ าอี้ 2 ตัว
โต๊ ะประชาสั มพันธ์ 1 ตัว ถังขยะ 1 ใบ
4.พรม ปูพรมบนพื้นภายในคูหา
หมายเหตุ *สาหรับปลัก๊ ไฟนีใ้ ช้ ต่อกับเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ใช้ ไฟไม่ เกินขนาดที่กาหนดไว้ ห้ ามต่ อพ่ วง
ไฟฟ้ าแสงสว่ างหรื อเครื่ องจักรที่นาเข้ ามาแสดง

Page 10
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B

กฎระเบียบในการตกแต่ งคูหาสาเร็จรู ป
1.ไม่ อนุญาตให้ มีการต่ อเติมหรื อก่ อสร้ างกับคูหาสาเร็จรู ปให้ มีความสู งเกินกว่ า 2.40 เมตร
2.ห้ ามมิให้ ส่วนใด ของโครงสร้ างหรื อส่ วนตกแต่ งในคูหา หรื อสิ นค้ า รวมถึงป้ ายชื่ อ, สั ญลักษณ์ , ดวงไฟ
ป้ ายโฆษณาต่ างๆ ยื่นเกินออกมาในส่ วนพืน้ ที่ทางเดินหรื อทางหนีไฟ โดยผู้จัดงานขอสงวนสิ ทธิ์ทรี่ ื้อถอนสิ่ งก่ อสร้ าง
นั้นๆ
ในกรณีทกี่ ดี ขวางทางเดิน / ทางหนีไฟ
3.ไม่ อนุญาตให้ มีการทาสี ทบั ลงบนผนังของคูหาสาเร็จรู ป หากท่ านต้ องการติดสติ๊กเกอร์ หรื อ วัสดุอื่นใดบนผนัง
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ผู้รับเหมาก่ อสร้ างคูหาอย่ างเป็ นทางการของงานเพื่อการดาเนินการ
4.ไม่ อนุญาตให้ มีการตอก ขึง แขวน หรื อตรึงส่ วนใดส่ วนหนึ่งของคูหาสาเร็จรู ป หรื อสิ่ งก่ อสร้ าง หรื อ
กับโครงสร้ างส่ วนใดส่ วนหนึ่งของอาคารแสดงสิ นค้ า
5.ไม่ อนุญาตให้ มีการขึง หรื อแขวนสิ่ งใด ๆ จากเพดานหรื อพืน้ หรื อแม้ แต่ ส่วนหนึ่งส่ วนใดของอาคารแสดง
สิ นค้ า
6.การติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่ าง หรื อปลัก๊ ไฟทั้งหมด จะต้ องสั่ งทางผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่ างเป็ นทางการเท่ านั้น
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B
B3. พืน้ ที่เปล่า
กฎระเบียบในการตกแต่ งคูหาสาหรับผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าทีเ่ ช่ าพืน้ ทีเ่ ปล่า
ผู้ร่วมแสดงทีเ่ ช่ าพืน้ ที่เปล่ าสามารถก่ อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ า โดยผู้รับเหมาก่ อสร้ างอื่นทีผ่ ้ รู ่ วมแสดงว่ าจ้ างเอง
ได้ กรุ ณากรอกแบบฟอร์ ม 1B เพื่อแจ้ งผู้รับเหมา ทีอ่ ยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ส่ งมายังผู้จัดงานตามกาหนดเวลา
โดยมีกฎระเบียบบังคับดังต่ อไปนี้
1. การสร้ างคูหา แสดงสินค้ าของตนเองขึน้ หรื อการใช้ พื้นทีเ่ ปล่ าสาหรับการแสดงจะต้ องมีการติด หรื อเขียนป้าย
แสดงชื่ อบริษัท และหมายเลขคูหาอย่ างชัดเจน การไม่ ปฏิบัตติ ามระเบียบในข้ อนี้ ทางผู้จดั จะสงวนสิทธิ์ในการจัด
ทาให้ ตามความเหมาะสม โดยจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ กับทางผู้ร่วมแสดงนั้น ๆ

2. ผู้แสดงทีต่ ้ องการก่ อสร้ างคูหาเอง ต้ องจัดส่ งแบบแผนการก่ อสร้ างคูหาพร้ อมรายละเอียดของวัสดุทจี่ ะใช้
และผังการใช้ ไฟฟ้ า มายังฝ่ ายปฏิบัตกิ ารของผู้จดั งานภายในกาหนดเวลาทีร่ ะบุเอาไว้ ในหนังสื อ คู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้ า หรื อ 30 วัน
ก่ อนวันงานแสดงสินค้ า โดยฝ่ ายปฏิบัตกิ ารจะตอบอนุมตั เิ พื่อดาเนินการตามแผนผังทีส่ ่ งไปให้ ผ้แู สดง ทราบภายใน 15 วัน หลังจากที่
ได้ รับ แผนผัง การก่ อสร้ าง และกรณีทจี่ าเป็ นผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกร้ อง ให้ แก้ ไขแบบการก่ อสร้ าง ในส่ วนทีผ่ ดิ ไปจากแบบ
แผนที่ ส่ งมา หรื อแผนผังการก่อสร้ างทีอ่ าจจะขัดต่ อกฎระเบียบ ของอาคารแสดงสินค้ า หรื อทีอ่ าจสร้ างอันตรายแก่ ผ้เู ข้ าชมได้

อนึ่ง ผู้ร่วมแสดงทีไ่ ม่ ส่งแผนผังตามกาหนด ทางผู้จัดสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ อนุญาติให้ เข้ าทาการก่อสร้ างในงาน
3. ในกรณีพื้นทีค่ ูหา ของผู้ร่วมแสดงพืน้ ทีเ่ ปล่ าติดกับคูหาอื่น และผนังของคูหาของผู้ร่วมแสดงสินค้ ามีส่วน
ต่ อเติมจาก โครงสร้ างทีส่ ู งกว่ าผนังอีกด้ านของคูหาติดกัน ท่ านจะต้ องทาการปิ ดผนังด้ านหลังของท่ านที่ สู งกว่ าอีกคูหาหนึง่ ให้
เรียบร้ อย และไม่ อนุญาตให้ ตดิ โลโก้ หรื อกราฟฟิ กด้ านหลังผนังโดยเด็ดขาด
4 กรณีสร้ างส่ วนต่ อเติมสู งกว่ า 2.4 เมตร แต่ ไม่ เกิน 5 เมตร เพื่อติดกราฟิ กหรื อโลโก้ จะต้ องสร้ างห่ างจากผนังหลัง
ไม่ น้อยกว่ า 1 เมตร (โดยจะวัดจากส่ วนทีอ่ ยู่ใกล้ ผนังมากทีส่ ุ ด) ยกเว้ นกรณีคูหาอยู่ผนังอาคาร
5 ท่ านจะต้ องสร้ างผนังด้ านหลังของคูหา ของท่ านเองซึ่งสามารถสร้ างคูหาภายในอาคารแสดงสินค้ า ความสู งไม่ เกิน
5 เมตร กรณีทพี่ ื้นทีค่ ูหาของท่ านเป็ นเกาะ ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการขอร้ องให้ ผ้รู ่ วมแสดงทาการปรับเปลีย่ นผนังด้ านหลัง หรื อ
ด้ านข้ างใน แบบทีท่ ่ านส่ งมาให้ ทางฝ่ ายปฏิบัตกิ าร หากทางฝ่ ายปฏิบัตกิ ารมีความเป็ นว่ า สิ่งก่อสร้ างของท่ านอาจจะบดบังคูหา
ด้ านหลังหรื อใกล้ เคียง
6. จะต้ องปูพรมหรื อสิ่งอื่นใดทีเ่ หมาะสมเต็มพื้นทีภ่ ายในคูหา
7. ในกรณีทตี่ ้ องการใช้ ไฟฟ้ าในการก่ อสร้ าง ผู้รับเหมาจะต้องติดต่อกับทางผู้รับเหมาด้ านไฟฟ้ าอย่ างเป็ น
ทางการของงาน เพื่อสั่งไฟฟ้ าใช้ ในระหว่ างก่ อสร้ าง
8 เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ าลัดวงจร หากต้ องการติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่ าง กรุณาติดต่ อผู้รับเหมา
ติดตั้งไฟฟ้ าอย่ างเป็ นทางการเท่ านั้น ห้ ามมิให้ ตดิ ตั้งไฟฟ้ าแสงสว่ างเอง และห้ ามมิให้ ใช้ กระแสไฟฟ้าทีส่ ั่งมาเพื่อใช้ กบั เครื่ องจักรทีจ่ ะแสดง
โดยนามาใช้ เป็ นไฟฟ้ าแสงสว่ าง
9.ห้ ามพ่ นสี อ๊อก เชื่ อมโลหะภายในอาคารแสดง และห้ ามมิให้ ต้งั โต๊ะเลื่อยไม้ ไสไม้ หรื อทาให้ เกิดฝุ่ นภายในอาคาร และ
รบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ าอื่น
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10. ในกรณีพื้นทีค่ ูหาของผู้ร่วมแสดงพืน้ ทีเ่ ปล่ าติดกับคูหาอื่น และห้ ามมิให้ ใช้ ประโยชน์ จากผนัง ทางผู้ร่วม
แสดง จะต้ องทาการก่ อสร้ างผนังในส่ วนคูหาของตนขึน้ มาเองทุกคูหา
11. ห้ ามมิให้ ห้อย หรื อแขวนสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดกับสิ่ งก่อสร้ างของตัวอาคาร หรื อตอก ตรึง กับส่ วนหนึ่งส่ วนใดของ
พืน้ อาคารหรื อกับฝาผนัง เสา
12. ผู้จัดงานขอสงวนสิ ทธิ์ในการขอร้ องให้ ผ้ ูร่วมแสดงทาการปรับเปลีย่ นผนังด้ านหลัง หรื อด้ านข้ างในแบบ
ทีท่ ่านส่ งมาให้ ทางปฏิบัติการ หากทางฝ่ ายปฏิบัติการมีความเห็นว่าสิ่ งก่อสร้ างของท่านอาจจะบดบังคูหาใกล้ เคียง
13. ไม่ อนุญาติให้ สร้ างผนังทับหากคูหาเป็ นพืน้ ที่เปิ ด 4 ด้ าน
14. ผู้รับเหมาก่ อสร้ างจะต้ องรับผิดชอบการทาความสะอาดคูหาก่ อนส่ งมอบให้ กบั เจ้ าของคูหาและดูแลความ
สะอาดภายในคูหาตลอดงาน
15. ผู้รับเหมาก่ อสร้ าง หรื อผู้ร่วมแสดงทีท่ าการก่ อสร้ างคูหาเองจะได้ รับอนุญาตให้ ทาการก่ อสร้ าง ก็ต่อเมื่อ
ทาการยื่นเช็คหรื อ หนังสื อคา้ ประกันการก่ อสร้ างตามจานวนเงินทีก่ าหนดรวมทั้งค่ าบริการส่ วนกลาง
พร้ อมทั้งเซ็นหนังสื อยืนยัน ความรับผิดชอบต่ อฝ่ ายปฏิบัติการแล้วเท่านั้น

B4. กระแสไฟและแสงสว่าง
1.ผู้จัดงานได้ จัดให้ มีแสงสว่ างในอาคารแสดงสิ นค้ า โดยทั่วไปเฉพาะช่ วงเวลาการทางานในอาคารแสดงสิ นค้ า
เท่านั้น
2.กาลังไฟฟ้ าทีใ่ ช้ ในศูนย์ ฯ คือ 220 โวลต์
3.การติดตั้งระบบไฟฟ้ าตามคูหาทั้งหมด ต้ องกระทาโดยผู้รับเหมาไฟฟ้ าอย่ างเป็ นทางการเท่ านั้น
4.การจ่ ายกระแสไฟฟ้ าภายในคูหาก่ อน และหลังแสดงงานประมาณ 30 นาที กรณีทผี่ ้ เู ข้ าร่ วมงานต้ องการ
กระแสไฟฟ้ าตลอด 24 ชั่ วโมง หรื อต้ องการอุปกรณ์ ไฟฟ้ าอื่น ๆ เพิม่ เติมจะต้ องรับภาระค่ าใช้ จ่ายนั้น ๆเอง

โดยกรอกรายละเอียดในฟอร์ ม 2B ให้ ผู้รับเหมาโดยตรงภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
5.ผู้จดั งานไม่ อนุญาติให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมงานเดินสายไฟฟ้ าหรื อเชื่ อมต่ อระบบไฟฟ้ า จากการจ่ ายไฟฟ้ าหลักของตัวอาคารเอง
โดยเด็ดขาด
6.หากมีการต่ อวงจรไฟฟ้ า/ การปรับแต่ งใด ๆ หรื อการใช้ อุปกรณ์ ต่อไฟเต้ าเสี ยบหลายทาง หรื อเชื่ อมต่ อวงจรไฟฟ้ า
โดยมิได้ รับ อนุญาติจะถูกตัดไฟโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า
7.ผู้จดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้ า กรณีการใช้ เสี ยงดังเกินพิกดั ทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับความเดือดร้ อน
และกรณีที่มกี ารต่ อไฟฟ้ าที่ไม่ เหมาะสม หรื ออาจเกิดอันตรายได้
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กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติเกีย่ วกับบริการด้ านไฟฟ้ า
ผู้จดั งานได้ มอบหมายอย่ างเป็ นทางการให้ บริษัท เอ พลัส ยูทลิ ติ ี้ แมเนจเมนท์ จากัด เป็ นผู้รับผิดชอบการบริการดังต่ อไปนี้

1. การให้ บริการไฟฟ้ าทัว่ ไป
1.1 ประกอบด้ วยวงจรไฟฟ้ าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้ าสาหรับให้ แสงสว่ าง และ วงจรไฟฟ้ าสาหรับสินค้ าจัดแสดง
1.2 ไฟฟ้ าทีจ่ ดั ให้ ตามมาตรฐานเป็ นแบบกระแสสลับเฟสเดียว 220V, 50 Hz + / - ร้ อยละ 10 ดังนั้นจึงควรใช้ อุปกรณ์
ปรับกระแสไฟให้ คงที่ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ ต่าง ๆ ของท่ าน
1.3 หากต้ องการใช้ ไฟฟ้ าแบบอื่น ๆ เช่ น แบบกระแสสลับเฟสเดียว 110V, 50 Hz หรื อ กระแสสลับสามเฟส 220V,
50Hz สามารถขอใช้ บริการเป็ นพิเศษได้ โดยติดต่ อกับเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท เอ พลัส ยูทลิ ติ ี้ แมเนจเมนท์ จากัด โดยตรง
1.4 มอเตอร์ ไฟฟ้ าทั้งหมดต้ องมีระบบป้องกันอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกินจึงควรมีระบบสตาร์ ท
ดังนี้
1.4.1 ระบบสตาร์ ทโดยตรง: มอเตอร์ ขนาดไม่ เกิน 5 แรงม้ า
1.4.2 ระบบสตาร์ ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้ า
1.4.3 ระบบสตาร์ ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ ขนาด 25 แรงม้ าขึน้ ไป

2. การให้ บริการไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
2.1 ระบบไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานประกอบด้ วยโคมไฟ (จานวนและรายการตามแต่ ละงาน) พร้ อมเต้ าเสียบไฟ
ขนาด 5 Amp (ห้ ามใช้ กบั โคมไฟแสงสว่ าง) รายการดังกล่าวรวมค่ าใช้ กระแสไฟฟ้ าเรียบร้ อยแล้ ว
2.2 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าสามารถแจ้ งความประสงค์ ขอรับบริการได้ โดยใช้ แบบฟอร์ มใบสั่งจองบริการด้ านไฟฟ้ า
ซึ่งแบ่ งเป็ น 4 ส่ วนคือ
Section A: สาหรับผู้ออกงานแสดงทีต่ ้ องการไฟฟ้ าสาหรับใช้ กบั สินค้ าจัดแสดง
Section B: สาหรับผู้ออกงานแสดงทีต่ ้ องการส่ วนประกอบอุปกรณ์ ไฟฟ้ า (อุปกรณ์ ให้ แสงสว่ าง)
Section C และ D: สาหรับผู้ออกงานแสดงทีน่ าอุปกรณ์ แสงสว่ างของตัวเองมาใช้ ในงาน ทั้งในกรณีทจี่ ะทา
การติดตั้งเอง หรื อต่ อสายไฟโดยบริษัท เอ พลัส ยูทลิ ติ ี้ แมเนจเมนท์ จากัด
2.3 การขอใช้ บริการไฟฟ้ าเพิม่ เติมในแบบฟอร์ มใบสั่งจองบริการต้องระบุตาแหน่ งของจุดต่ อระบบแสงสว่ างและ
ระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนทีก่ าหนดไว้ กรุณาอ่ านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ ทรี่ ะบุไว้ ในแบบฟอร์ ม
2.4 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าทีไ่ ด้ รับอนุญาตให้ ใช้ อปุ กรณ์ แสงสว่ างของตนเอง ต้องสั่งจองขอใช้ ไฟฟ้ าจากแหล่ งจ่ ายตาม
แบบฟอร์ มใบสั่งจองบริการ Section C หรื อ D
2.5 ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้ าในจุดต่อไฟฟ้ าทีบ่ ริษัท เอ พลัส ยูทลิ ติ ี้ แมเนจเมนท์ จากัด
เห็นว่ าอาจก่ อให้ เกิดอันตรายหรื อสร้ างความราคาญให้ แก่ ผ้เู ข้ าชมงานหรื อผู้ออกงานแสดงสินค้ าอื่น ๆ
2.6 ทุก ๆ วันหลังจากปิ ดงานไปแล้ ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่ งจ่ ายกระแสไฟฟ้ าสาหรับสินค้ าจัดแสดง และ
ในวันสุ ดท้ ายของงาน จะตัดหลังจากปิ ดงานไปแล้ ว 60 นาที เว้ นไว้ แต่ เฉพาะจุดทีส่ ั่งบริการ 24 ชั่วโมงเท่ านั้น
2.7 การต่ อวงจรไฟฟ้ า, การปรับแต่ งใด ๆ, การใช้ อุปกรณ์ ต่อไฟเต้ าเสียบหลายทาง, หรื อการเชื่ อมต่อวงจรไฟฟ้ าโดย มิได้ รับ
อนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ ถูกตัดกระแสไฟฟ้ าโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
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3. การให้ บริการไฟฟ้ าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)
3.1 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าทีส่ ั่งจอง "พื้นที"่ เพียงอย่ างเดียวเพื่อตกแต่ งเป็ นคูหาแสดงสินค้ าทีอ่ อกแบบเป็ นพิเศษ
จะต้ องส่ งแบบฟอร์ ม ขอใช้ บริการไฟฟ้ าเพื่อคูหาแสดงสินค้ าทีอ่ อกแบบเป็ นพิเศษนั้น
3.2 ผู้จดั งานได้ จดั ให้ มแี สงสว่ างในอาคารแสดงสินค้ าโดยทัว่ ไป แต่ การติดตั้งระบบไฟฟ้ าทั้งภายในคูหา และเพื่อการ
สาธิตต่ าง ๆ สามารถดาเนินการได้ โดยผู้รับเหมาไฟฟ้ าของท่ านทีไ่ ด้ รับการอนุมตั จิ ากผู้จดั งานแล้ วเท่ านั้น โดยผู้ออก
งานแสดงสินค้ าเพียงส่ งแบบฟอร์ มใบสั่งจองบริการไฟฟ้ าตามความต้ องการใช้ งานของท่ านมายังบริษัท เอ พลัส ยูทลิ ติ ี้ แมเนจเมนท์
จากัด พร้ อมชาระเงินภายในระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ และเพื่อความปลอดภัยจึงไม่ อนุญาตให้ ผ้แู สดงสินค้ าต่ อ
ไฟสาหรับสินค้ าจัดแสดงหรื ออุปกรณ์ ให้ แสงสว่ างเข้ ากับระบบจ่ ายไฟฟ้ าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้จดั งาน
สงวนสิทธิ์ระงับการจ่ ายไฟฟ้ ากรณีทมี่ กี ารต่อไฟฟ้ าอย่ างไม่ เหมาะสม
3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้ าทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสินค้ าต้องยื่นรายละเอียดการต่ อไฟฟ้ า, แบบวงจรไฟฟ้ า
และรายละเอียดอื่นๆ มายังผู้จดั งานก่ อนวันหมดเขตตามทีร่ ะบุไว้ ในแบบฟอร์ ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ
ตามรายการดังนี้
3.3.1 ชื่ อบริษัทผู้รับเหมา
3.3.2 ชื่ อและบัตรประจาตัวของบุคคลากรทีเ่ ข้ าดาเนินการ
3.3.3 จานวนวัตต์ หรื ออัตรากาลังไฟ
3.3.4 แบบการต่ อวงจรหรื ออุปกรณ์ ไฟฟ้ า
3.3.5 แบบฟอร์ มใบสั่งจองบริการไฟฟ้ า แสดงสินค้ าของผู้จดั งานทีแ่ สดงสินค้ าในบริเวณนั้นๆ
3.4 ช่ างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตแล้ว สามารถแลกบัตรประจาตัวเพื่อรับบัตรผ่ านเข้ าทางานได้ที่สานักงานบริหารงาน

3.5 การต่ อวงจรไฟฟ้ าทีด่ าเนินการโดยผู้รับเหมาของท่ านทีไ่ ด้รับอนุมตั จิ ากผู้จดั งาน จะต้ องได้ รับการตรวจสอบ
จากบริษัท เอ พลัสยูทลิ ติ ี้ แมเนจเมนท์ จากัด ก่ อนทีจ่ ะต่ อเข้ ากับแหล่ งจ่ ายไฟ
3.6 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าทีส่ ั่งจองบริการด้ านไฟฟ้ ากับบริษัท เอ พลัส ยูทลิ ติ ี้ แมเนจเมนท์ จากัดจะมีสิทธิ์ได้ รับ
บริการตามลาดับก่อนหลัง
3.7 การต่ อวงจรไฟฟ้ า, การปรับแต่ งใดๆ, การใช้ อุปกรณ์ ต่อไฟเต้ าเสียบหลายทาง, หรื อการเชื่ อมต่อวงจรไฟฟ้ า
โดยมิได้ รับอนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ ถูกตัดกระแสไฟฟ้ าโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
3.8 ไม่ อนุญาตให้ ใช้ ไฟกระพริบ ยกเว้ นแต่ เป็ นส่ วนประกอบของวงจรรวม
3.9 ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้ าในจุดต่อไฟฟ้ าทีบ่ ริษัท เอ พลัส ยูทลิ ติ ี้ แมเนจเมนท์ จากัด
เห็นว่ าอาจก่ อให้ เกิดอันตรายหรื อสร้ างความราคาญให้ แก่ ผ้เู ข้ าชมงานหรื อผู้ออกงานแสดงสินค้ าอื่นๆ
3.10 การต่ อวงจรไฟฟ้ า, การปรับแต่ งใดๆ, การใช้ อุปกรณ์ ต่อไฟเต้ าเสียบหลายทาง, หรื อการเชื่ อมต่ อวงจรไฟฟ้ า
โดยมิได้ รับอนุญาต หากการฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ ทกี่ าหนดเหล่ านีม้ ผี ลให้ ตวั แทนทีไ่ ด้ รับอานาจหน้ าทีส่ ามารถตัดการจ่ ายไฟฟ้ าได้ ทนั ที
และจะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 20 เท่ า ของราคาค่ าอุปกรณ์ น้นั ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้ า
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B5. เครื่ องปั๊มลมและนา้
ไม่ อนุญาติให้ นาเครื่ องปั๊มลมเกินกว่ า 0.5 แรงม้ าเข้ ามาในอาคาร การสั่ งเช่ าเครื่ องปั๊มลม/เครื่ องดูดควัน
หรื อระบบจ่ ายนา้ ต้ องใช้ เวลาบริการจัดหา กรุ ณาสั่ งจองโดยกรอกฟอร์ ม 3 แล้ วส่ งกลับไปยังผู้รับเหมาที่
แจ้ งไว้ ในแบบฟอร์ มโดยเร็วที่สุด ท่ านผู้ร่วมแสดงทีต่ ้ องการเช่ าเครื่ องปั๊มลม/เครื่ องดูดควัน หรื อระบบจ่ าย
นา้ จะต้ องให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ งานด้ านเทคนิคแก่ ผ้ รู ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่ างเป็ นทางการโดยละเอียด

B6. การสาธิตเครื่ องจักรหรื อการจัดกิจกรรมใด ๆ โดยใช้ เครื่ องเสียงภายในคูหา
การสาธิตเครื่ องจักร
1. การสาธิตจะต้ องไม่ ก่อให้ เกิดควันจานวนมาก ทีม่ ผี ลเสียต่ อสภาพแวดล้ อมรวมถึงความปลอดภัยด้ าน
สุ ขภาพของผู้ร่วมแสดงงานและผู้เข้ าชมงาน ทั้งนีห้ ากผู้จดั งานต้องการให้ มกี ารสาธิตอุปกรณ์ ดงั กล่ าว ผู้จดั งานจะต้ องเตรียมอุปกรณ์ ดงั นี้
1.1. จัดหาอุปกรณ์ ดูดควัน ฟอกอากาศ (Smoke Purifier)
1.2. การสาธิตการเชื่ อม อ๊ อกโลหะ จะต้ องอยู่ภายในตู้สาธิตทีม่ แี ผ่นวัสดุป้องกันไฟโดยรอบ
2. ในกรณีมกี ารสาธิตเครื่ องเลื่อยทุกชนิด ผู้ร่วมแสดงงานจะต้ องจัดให้ มตี ู้ หรื อห้ องทีม่ ผี นังป้องกันฝุ่ นละออง
และเสียงทีจ่ ะเกิดจากการสาธิต เพื่อมิให้ เกิดมลภาวะภายในอาคารจัดแสดง
3. ขณะสาธิตเครื่ องจักร เครื่ องจักรดังกล่ าต้ องการการติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันภัยตลอดเวลาทีม่ เี ครื่ องจักร
ทางานอุปกรณ์ ดงั กล่ าวจะถูกถอดออกเฉพาะเมื่อปิ ดการจ่ ายกระแสไฟเข้ าเครื่ องจักร
4. มีมาตรการป้องกันมิให้ ผ้เู ข้ าชม เข้ าใกล้ เครื่ องจักรทีก่ าลังสาธิตมากเกินไป ขอแนะนาให้ ใช้ เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัย
5. อุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วกับความดัน แรงดัน ต้ องได้ รับการรับรองและเป็ นทีย่ อมรับในเรื่ องมาตราฐานความปลอดภัย
และต้ องได้ รับการอนุมตั กิ ่อนการใช้ งาน ผู้จดั งานไม่ อนุญาติให้ นามอเตอร์ เครื่ องยนต์ ประดิษฐ์ กรรม หรื อตัวขับกาลังเครื่ องจักรต่ างๆ
มาสาธิตในงาน หากไม่ มกี ารป้องกันด้ านอัคคีภัยทีด่ พี อ
6. ทาการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึน้ ในระหว่ างการทาการสาธิต
7. ติดตั้งสินค้ าหรื อเครื่ องจักรทีจ่ ะสาธิตหรื อเดินเครื่ องอย่ างมัน่ คงเพื่อป้องกันไม่ ให้ เกิดการลื่นไถลหรื อมีส่วนหนึ่ง
ส่ วนใดลา้ เกินออกนอกบริเวณคูหา หรื อจะเป็ นอัตรายต่ อผู้ชมงานและจะต้ องจัดหาวัสดุปูพืน้ เพื่อ รองรับ และสามารถป้องกันความ
เสียหาย
ต่ อพื้นผิวของอาคารแสดงสินค้ าหรื อวัสดุปูพืน้ ของอาคาร
8.เ ก็บหรื อปิ ด หรื อซ่ อนสวิตส์ ควบคุมเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ทจี่ ะสาธิตอย่ างมิดชิด เพื่อป้องกันการเปิ ดเครื่ องโดยผู้เข้ าชมงาน
หรื อผู้ทไี่ ม่ ได้ รับอนุญาต
9. เตรียมการขนย้ ายสิ่งปฏิกลู ทีเ่ กิดจากการสาธิตหรื อเดินเครื่ องจักร อาทิ เศษผง เศษขยะ ฯลฯ ออกนอก
บริเวณงานแสดงสินค้ า โดยผู้ร่วมแสดงสินค้ าจะต้ องจัดหาภาชนะหรื อถุงขยะในการเก็บหรื อขนย้ ายมาเอง
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ลาโพงขยายเสียง
การจัดวางตาแหน่ งของตัวลาโพงขยายเสียง ท่ านผู้ร่วมแสดงสินค้ าจะต้ องหันตัวลาโพงเข้ าหาคูหาของท่ าน หรื อหากเมื่อมีการ
ใช้ เครื่ องเสียงเพื่อการสาธิต การบรรยายหรื อกิจกรรมใดภายในคูหาแสดงสินค้ านั้น ระดับเสียง ทีใ่ ช้ จะต้ องไม่ เกิน 75 เดซิเบล ในพื้นทีจ่ ดั
แสดงโดยวัดระยะห่ างจากแนวเขตคูหาแสดงสินค้ า 3 เมตร ซึ่งผู้ร่วมแสดงสินค้ า ทุกคูหาจะต้ องปฏิบัตติ ามกฏระเบียบนีอ้ ย่ างเคร่ งครัด
หากคณะผู้จดั งานฯ ได้ รับการแจ้งความไม่ พงึ ประสงค์ จากผู้ร่วม แสดงสินค้ ารายอื่นหรื อจากผู้เข้ าชมงาน ว่ าเสียงนั้นเป็ นทีร่ บกวนใน
พื้นทีอ่ ื่นๆในงาน คณะผู้จดั งานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้ องให้ ผ้รู ่ วมแสดงสิทธิ์ในการเรียกร้ องให้ ผ้รู ่ วมแสดงสินค้ าท่ านนั้นๆ ลดระดับ
เสียงลง เพื่อให้ สภาพแวดล้ อมภายในงานเป็ นไปด้ วยความรื่ นรมย์ และไม่ เกิดมลภาวะทางเสียงต่อผู้เข้ าชมงาน และผู้แสดงสิ นค้ ารายอื่น

B7. การรักษาความสะอาด
1. ผู้จดั งานได้ จดั พนักงานทาความสะอาดเฉพาะพืน้ ทีส่ ่ วนกลางของงานเท่ านั้น โดยจะไม่ เข้ าไปทาความสะอาด
ในคูหาของท่ าน
2. ผู้เข้ าร่ วมงานจะต้ องรับผิดชอบดูแลทาความสะอาดภายในคูหาของท่ านเอง โดยนาถุงขยะมาวางไว้ หน้ าคูหา
ของท่ านหลังจากจบงานในแต่ ละวันเพื่อให้ เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความสะอาดเก็บกวาด
3. กรณีท่านต้องการจ้ างพนักงานทาความสะอาดประจาคูหาของท่าน โปรดติดต่ อผู้รับเหมาทาความสะอาด
อย่ างเป็ นทางการ โดย กรอกแบบฟอร์ ม 7 การบริ การทาความสะอาดพิเศษในคูหา

B8. การรักษาความปลอดภัย
1. จัดงานได้ จดั เข้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารแสดงสิ นค้ าตลอด 24 ชั่วโมง ในทางเข้ า-ออกอาคารและ
พื้นที่ส่วนกลางของงาน
2. ช่ วงวันก่ อสร้ าง และวันรื้ อถอนจะเปิ ดประตูเข้ า-ออกเฉพาะบริเวณ Loading อาคารแสดงสิ นค้ าเท่ านั้น
3. ผู้จดั งานเป็ นผู้จดั การเรื่ องการักษาความปลอดภัยในงานทั้งหมด ห้ ามบุคคลใดๆ เข้ าโถงจัดแสดง สิ นค้ าก่ อนหรื อหลัง
เวลางานแสดงในแต่ ละวัน
4. ผู้ออกงานแสดงสิ นค้ า พนักงานชั่วคราว ผู้รับเหมา และผู้เข้ าร่ วมชมงานทุกคน ต้ องติดบัตรประจาตัว
ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงานแสดง บัตรผู้ออกงาน และบัตรชั่วคราว สามารถรับได้ ที่เคาน์ เตอร์ ลงทะเบียนผู้ออกงานแสดงสิ นค้ า
5.เพื่อเป็ นการป้องกันทรัพย์ สิน หรื อสิ่ งของสู ญหาย ผู้ออกงานแสดงสิ นค้ าที่มีสินค้ าขนาดเล็ก กรุ ณาเก็บ
สิ่ งของในหีบห่ อ / กล่ องให้ เรียบร้ อยเวลาตอนเลิกงานแสดงของแต่ ละวันผู้ออกงานแสดงสิ นค้ าที่ต้องการ
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์ สินหรื อของมีค่าในคูหาจัดแสดงของท่ านหลังเวลาจัดแสดงโดย
เฉพาะ โปรดกรอกแบบฟอร์ ม 8 บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยพิเศษในคูหา
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สาหรับการขอบริการรักษาความปลอดภัย และส่ งให้ ผ้ ูรับเหมารักษาความปลอดภัยทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่าง
เป็ นทางการเท่ านั้น ผู้จัดงานขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ อนุญาตให้ พนักงานของผู้ออกงานแสดงสิ นค้ า หรื อบุคคลอื่นบุคคลใด
อยู่ในโถงจัดแสดงสิ นค้ าหลังเวลาจัดแสดง
6. เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ าย ผู้จัดงานไม่ อนุญาติให้ มีการเคลื่อนย้ ายสิ่ งของเข้ าหรื อออกจากโถงจัดแสดงสิ นค้ า
ในระหว่างทีม่ ีการจัดแสดง

B9. ทีเ่ ก็บสิ นค้ า
โถงจัดแสดงสิ นค้ าไม่ มีคลังเก็บสิ นค้ า ผู้ออกงานแสดงสิ นค้ าควรติดต่ อขอใช้ บริการกับผู้ขนถ่ ายสิ นค้ าที่ ได้ รับ
การแต่ ต้งั อย่างเป็ นทางการ หรื อประสานงานส่ งกลับกล่องหรื อลังเปล่าทีไ่ ม่ ได้ ใช้ ไปเก็บในพื้นทีอ่ าคารของตนเอง

B10. การประกันภัย
บริการของผู้จดั งาน มิได้ ครอบคลุมบริการประกันภัยสาหรับสินค้าและ/หรื อ ทรัพย์ สินส่ วนตัวของผู้ออกงาน ผู้ออกงานจะต้ อง
ดูแล และรับผิดชอบเอง หากมีสิ่งของสู ญหายหรื อเสียหายเกิดขึน้ ผู้ออกงานจึงต้ องจัดหากรมธรรม์ประกันภัยทีค่ รอบคลุมความสู ญหาย
หรื อเสียหายของทรัพย์ สินและ/หรื อสินค้ าทีน่ าออกมาแสดงรวม ทั้งครอบคลุมความเสียหายต่ อสาธารณะทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสินค้ าหรื อ
บุคลากรของผู้ออกงาน โดยผู้ออกงานจะต้ องจัดส่ งสาเนากรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่ าว ให้ กบั ผู้จดั งานก่ อนวันเข้ าพื้นทีเ่ พื่อก่ อสร้ างหรื อ
ตกแต่ งคูหา

B11. วัสดุอนั ตราย
1.ห้ ามนาอุปกรณ์ เกีย่ วกับการติดตั้งไฟฟ้ าและแสงสว่ าง แสงสว่ างทีม่ ไิ ด้ รับการติดตั้งโดยผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้ า
อย่ างเป็ นทางการมาใช้ ในโถงจัดแสดงสินค้ า
2.ห้ ามนาวัสดุทเี่ กีย่ วกับแรงระเบิด นา้ มัน แก๊ สอันตรายหรื อสารติดไฟง่ ายเข้ ามาในโถงจัดแสดงสินค้ า
3.ห้ ามนาวัสดุมสี ารกันมันตรังสีมาใช้ ในโถงจัดแสดงสินค้ า

B12. กรณีคูหาแสดงสิ นค้ าเสี ยหายหรื อพืน้ ทีจ่ ัดแสดงเสี ยหาย
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ ามาตรฐาน ต้ องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดงานเป็ นลายลักษณ์ อักษร
และผู้ออกงานแสดงสิ นค้ าต้ องรับผิดชอบต่ อความเสี ยหายของโครงสร้ างคูหาที่มีผลมาจากการเปลีย่ นแปลงนั้น

B13. การประกาศข้ อความภายในงาน
เนื่องจากการขอประกาศข้ อความของผู้มาติดต่อบริษัท/ห้ างร้ านภายในงานจะเป็ นการรบกวนสมาธิในการเจรจาการค้ าผู้จดั งาน
จึงขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะใช้ ระบบประกาศเฉพาะเรื่ องทีเ่ ป็ นสาธารณะประโยชน์ เท่ านั้น
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B14. การถ่ ายภาพ/บันทึกเทปโทรทัศน์
ไม่ อนุญาตให้ มกี ารถ่ ายรู ปหรื อถ่ ายวีดโี อในระหว่ างงาน ยกเว้ น ได้รับอนุญาตจากผู้จดั งานและบุคคลดังกล่ าว
จะต้ องติดบัตร PRESS ประจาตัวตลอดเวลาด้ วย

B15. การไม่ ร่วมงานแสดงสิ นค้ า
ผู้ออกงานแสดงสินค้ าทีท่ าสัญญาเช่ าคูหาจัดแสดงกับผู้จดั งานและไม่ สามารถเข้ าร่ วมงานได้ จะต้ องจ่ ายค่ าปรับ
ตามทีร่ ะบุในสัญญา รวมถึงค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้

B16. เหตุสุดวิสัย
เหตุการณ์ ใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ างงานแสดงสินค้ า และอยู่นอกเหนือจากกฎระเบียบนี้ ผู้จดั งานเป็ นผู้มอี านาจและตัดสินแต่ เพียงผู้
เดียว

B17. ข้ อควรระวัง
สิ่งก่ อสร้ างทางโครงสร้ างหรื อส่ วนประดับตกแต่ งภายในศู นย์ แสดงสินค้ า เป็ นทรัพย์ สินทีม่ คี ่ า ห้ ามเปลีย่ นแปลง หรื อเคลื่อนย้ าย
และ ควรปฏิบัตงิ านด้ วยความระมัดระวัง ผู้ใดทีก่ ่ อความเสียหายต่ อทรัพย์ สินเหล่ านี้ โดยไม่ ศึกษากฎระเบียบของผู้จดั งาน
หรื อศู นย์ แสดง สินค้ า จะต้ องรับผิดชอบค่ าเสียหายที่เกิดขึน้ ทั้งหมด

B18. การเข้ า – ออกบริเวณงานของผู้ร่วมแสดง
บัตรผ่านประจาตัวจะออกให้ เพื่อใช้ เป็ นบัตรผ่านเข้ า – ออกอาคารแสดงสินค้ าในระหว่ างก่ อสร้ าง วันงานแสดง และวันรื้อถอน
เจ้ าหน้ าที่ ประจาคูหาของผู้ร่วมแสดงทุกท่ านจะต้ องติดบัตรผ่านดังกล่ าวตลอดระยะ เวลาทีอ่ ยู่ในอาคาร

B19. การเข้ า - ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่ อสร้ างต่ าง ๆ
ผู้จดั งานจะออกบริเวณงานสาหรับผู้รับเหมาต่ าง ๆ ซึ่งว่ าจ้ างโดยผู้ร่วมแสดงสาหรับการเข้ า – ออก บริเวณงานในช่ วงวัน
ก่ อสร้ าง และรื้อถอน สาหรับผู้รับเหมาทีไ่ ด้ ตดิ ต่ อกับฝ่ ายปฏิบัตกิ ารของผู้จดั งานและได้ ทาข้ อตกลงทีจ่ ะปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของผู้จดั
งานแล้ ว ทางผู้จดั งานจึงจะออกบัตรอนุญาตการผ่าน เข้ า – ออกงาน ดังกล่ าวให้ ในกรณีทผี่ ้รู ับเหมารายนั้น ๆไม่ ได้มบี ัตรอนุญาตอย่ าง
ถูกต้ อง และได้ สร้ างความเสียหายอย่ างหนึ่งอย่ างใด ขึน้ ผู้ร่วมแสดงทีว่ ่ าจ้ างผู้รับเหมารายนั้นต้ องรับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ผู้รับเหมา จะต้ องเป็ นผู้ทาการกรอกแบบฟอร์ มและขอบัตรผ่านเข้ า – ออกด้ วยตนเองเท่ านั้น และห้ ามมิให้ ร่วมแสดงทาการขอบัตรผ่าน
เข้ าออกแทนผู้รับเหมาของตนเอง
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B20. การแจกเอกสารและ / หรื อของทีร่ ะลึก
ผู้จัดงานจะอนุญาตให้ มีการแจกเอกสาร และ/หรื อ ของทีร่ ะลึกได้ เฉพาะในคูหาการแสดงของผู้ร่วมแสดงนั้นๆ
เท่านั้น
โดยจะต้ องไม่ เป็ นการรบกวนหรื อกีดขวางทางเดิน หรื อสร้ างความราคาญให้ กบั คูหาข้ างเคียง

B21. กฎระเบียบในการขอติดตั้งบอลลูน
1.ในกรณีทผี่ ้ อู อกงานประสงค์ จะติดบอลลูน ณ พืน้ ทีแ่ สดงสิ นค้ า จะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายพืน้ ทีบ่ นอากาศ
5,000 บาทต่ อบอลลูน (เส้ นผ่ าศูนย์ กลางไม่ เกิน 2 เมตรและความสู งจากพืน้ จนถึงส่ วนบนสุ ดของบอลลูนไม่ เกิน 7
เมตร)
2. ก๊ าซทีบ่ รรจุในบอลลูนต้ องเป็ นก๊ าซไม่ ติดไฟ หรื อบรรจุอากาศเท่ านั้น และเพื่อความปลอดภัย
ไม่ อนุญาตให้ มีการเติมก๊ าซระหว่ างเวลาจัดแสดงงานโดยเด็ดขาด อนุญาตให้ เติมได้ เฉพาะก่ อนและหลังเวลาแสดงงาน
เท่านั้น
3. การติดตั้งบอลลูนต้ องได้ มาตรฐานความปลอดภัยต่ อบุคคล และทรัพย์ สิน ทั้งนีก้ ารติดตั้งห้ ามผูกมัด
หรื อยึดติดกับโครงสร้ างอาคารโดยเด็ดขาด กรณีมีความเสี ยหายทีเ่ กิดจากการติดตั้ง ผู้แจ้ งติดตั้งจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่ อความเสี ยหายทีเ่ กิดขึน้ ในทุกกรณี
4.ขอความร่ วมมือผู้จัดงานรวบรวม และส่ งรายละเอียดการติดตั้งบอลลูนมายังฝ่ ายขาย
โทรสาร. 02-833-5253หรื อ E-mail: sales@impact.co.th ก่อนวันเข้ าติดตั้งอย่างน้ อย 15 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ตาแหน่ งการติดตั้งบอลลูนภายในงาน
4.2 รู ปแบบ, วัสดุ และขนาดของบอลลูน
4.3 ชื่ อ-สกุล และเบอร์ โทรศัพท์ ผ้ ขู อติดตั้งบอลลูน
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B22. กฎระเบียบของศู นย์ แสดงสิ นค้ า
1.หลักเกณฑ์ ในการเข้ าใช้ สถานทีใ่ นการจัดงาน
1.1 ผู้จดั งานจะต้ องส่ งแบบก่อสร้ างคูหาออกแบบพิเศษ รวมถึงส่ วนตกแต่ งทั้งภายนอกและภายในอาคารทีไ่ ด้ รับการ
ออกแบบและอนุมตั โิ ดยวิศวกรโครงสร้ างทีม่ ใี บประกอบวิชาชีพแสดงรับรองเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจัดส่ งให้ ฝ่ายสถานทีฯ่ ตรวจสอบ
ก่ อนวันแสดงงานอย่ างน้ อย 30 วัน
1.2 การดาเนินการก่อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ าสาหรับพื้นที่เปล่า (คูหาออกแบบพิเศษ) กาหนดให้ มีความสู งในแต่ ละอาคารดังนี้
** อาคารอารีน่ากาหนดให้ ก่อสร้ างคูหาสู งไม่ เกิน 7 เมตร
** อาคาร 1-8 กาหนดให้ ก่อสร้ างคูหาสู งไม่ เกิน 7 เมตร
** อาคาร 9 กาหนดให้ ก่อสร้ างคูหาสู งไม่ เกิน 5 เมตร
** อาคาร 10 กาหนดให้ ก่อสร้ างคูหาสู งไม่ เกิน 3 เมตร
** อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 กาหนดให้ ก่อสร้ างคูหาสู งไม่ เกิน 7 เมตร
1.3 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จในแต่ ละวัน ต้ องเก็บทาความสะอาดทุกครั้ง ในกรณีตรวจพบว่ าไม่ ได้ เก็บและทาความ
สะอาดพื้นที่ให้ เรียบร้ อย บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ าทาความสะอาดในพื้นทีน่ ้ันๆ ตามความเป็ นจริง หรื อในอัตราขั้นตา่ 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถ้ วน)
1.4 เศษวัสดุทเี่ หลือจากการก่ อสร้ าง เช่ น เศษไม้ พลาสติก และอุปกรณ์ อื่น ๆ ทีผ่ ้รู ับเหมาก่อสร้ างจะต้ องนากลับ ไปทิง้ ที่
บริษัทของตนไม่ อนุญาตให้ ทงิ้ ทีบ่ ริเวณภายในและนอกอาคารแสดงงาน กรณีพบเห็นผู้รับเหมาที่ กระทาผิดจะต้ องชาระค่ าปรับเป็ น
จานวนเงิน 10,000 บาท ต่ อ ครั้ง
1.5 การติดตั้งระบบไฟฟ้ าใดๆ กาหนดให้ ใช้ ซึ่งบริษัททีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งจากบริษัทฯ ให้ เป็ นผู้ดาเนินการเท่ านั้น
ยกเว้ นกรณีทบี่ ริษัทฯ ยินยอมให้ ผ้จู ดั งานติดตั้งระบบไฟฟ้ าได้ เอง ผู้จดั งานต้ องส่ งแบบแปลนระบบไฟฟ้ า โดยมีวศิ วกรไฟฟ้ าเซ็นรับรอง
และการติดตั้ง ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อกาหนดเท่ านั้น
1.6 ผู้จดั งานต้ องแจ้ งรายละเอียดการใช้ ไฟฟ้ าก่อนเข้ าทางานในพืน้ ทีไ่ ม่ น้อยกว่ า 30 วันก่ อนงาน
1.7 ผู้จดั แสดงงานต้ องตรวจสอบความเรียบร้ อยในการปิ ดอุปกรณ์ ไฟฟ้ าทุกชนิดทีน่ าเข้ ามาใช้ ในคูหาหลังจากเลิกงาน
และก่อนออกจากพื้นทีจ่ ดั งานทุกวัน
1.8 กระแสไฟฟ้ าทั้งหมดของพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน จะถูกปิ ดลงหลังจากเลิกงานแล้ วภายใน 30 นาที ของทุกวัน
1.9 ในกรณีทมี่ คี วามจาเป็ นต้องการทางานล่ วงเวลา ต้ องแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบล่ วงหน้ าก่อนการปฏิบัตงิ านอย่ างน้ อย
8 ชั่วโมง
1.10 บริษัท / หน่ วยงาน / ผู้รับเหมา ทีจ่ ะเข้ าปฏิบัตงิ าน จะต้ องสวมเสื้ อของแต่ ละบริษัทหรื อติดบัตรเข้ าออก
ในบริเวณพื้นทีต่ ลอดเวลา มิฉะนั้นเจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัยจะไม่อนุญาตให้ เข้ าพื้นทีภ่ ายในอาคารโดยเด็ดขาด
1.11 บริษัท / หน่ วยงาน / ผู้รับเหมา ทีจ่ ะเข้ าปฏิบัตงิ านต้ องส่ งแบบตัวอย่ างบัตรต่ าง ๆ เช่ น บัตรของ
Organizer,Exhibitor,Contractor และบัตรจอดรถ ให้ ตรวจสอบก่ อนล่ วงหน้ าไม่น้อยกว่ า 15 วันก่ อนวันแสดงงาน
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1.12 ผู้จดั งานหรื อผู้รับเหมาก่ อสร้ างจะต้ องวางเงินคา้ ประกันความเสียหาย ตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ก่อนการเข้ าปฏิบัตงิ าน
โดยผู้จดั งานหรื อผู้รับเหมาก่ อสร้ าง จะต้ องวางเงินคา้ ประกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ เป็ นเงินสดจานวน 50,000 บาท ต่ อ 1 อาคาร
(อารีน่า,อาคาร 1-10) และ 200,000 บาท ต่ อ 1 อาคาร (ชาเลนเจอร์ 1-3) โดย สั่งจ่ ายเซ็คในนาม บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจ
เม้ นท์ จากัด ก่ อนเข้ าเริ่มปฏิบัตงิ าน ทั้งนีห้ ากความเสียหายทีเ่ กิดขีน้ มีมูลค่ ามากกว่ าจานวนเงินทีว่ างคา้ ประกันไว้ ผู้จดั งานหรื อ
ผู้รับเหมาก่ อสร้ างนั้น ยินยอมรับ ผิดชอบค่ าใช้ จ่ายเต็มวงเงินตามความเสียหายทีเ่ กิดขีน้ จริงทั้งหมด
1.13 หากสถานทีห่ รื อทรัพย์ สินสิ่งของในสถานทีเ่ สียหายระหว่ างการใช้ บริการผู้จดั งานจะต้ องแจ้ งให้ บริษัทฯ
ทราบทันทีและบริษัทฯ มีสิทธิจะกาหนดวันให้ ผ้จู ดั งานซ่ อมแซมความเสียหายดังกล่ าวให้ แล้ วเสร็จ และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จนเป็ น
ที่ พอใจ และบริษัทฯ จะทาการออกหนังสื อรับรองความสมบูรณ์ ให้ แก่ ผ้จู ดั งานทราบเท่ านั้น หากผู้จดั งานไม่ ซ่อมแซม บริษัทฯ จะ
ทาการซ่ อมแซมดังกล่ าว โดยผู้จัดงานจะต้ องรับภาระค่ าใช้ จ่าย และชาระเงินให้ แก่ บริษัทฯ ทันทีทบี่ ริษัทฯ ซ่ อมแซมแล้ วเสร็จ โดย
บริษัทฯ สามารถหักค่ าใช้ จ่ายจากเงินคา้ ประกันความเสียหายตามทีก่ ล่ าวไว้ ข้างต้น
1.14 ในกรณีทฝี่ ่ ายสถานทีฯ่ ตรวจสอบพบว่ ามีบริษัท / หน่ วยงาน ทีเ่ ข้ าปฏิบัตงิ านไม่ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบหรื อ
ก่ อให้ เกิดความเสียหายใดๆ ต่ ออาคาร ผู้รับผิดชอบควบคุมเจ้ าหน้ าที่ / พนักงานนั้นๆ ต้ องชาระค่ าปรับ จานวนเงิน 10,000 บาท ให้ แก่
บริษัทฯ หรื อชาระค่ าซ่ อมแซมให้ กลับคืนสู่ สภาพเดิม และฝ่ ายสถานทีฯ่ จะดาเนินการยึดเงินคา้ ประกันพืน้ ทีเ่ พื่อชดเชยค่ าเสียหายที่
เกิดขึน้
1.15 บริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบต่ อความเสียหาย หรื อสู ญหายของวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่ องใช้ ต่างๆ
ซึ่งผู้ปฏิบัตงิ านได้ นาเข้ ามาเก็บหรื อใช้ งานภายในอาคาร
1.16 ในกรณีมขี ้ อตกลงเกีย่ วกับการให้ บริการเพิม่ เติม เช่ น เครื่ องปรับอากาศ จานวนพนักงาน รักษาความสะอาด และ
พนักงาน รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ สอดคล้ องกับปริมาณงานเพิม่ เติม บริษัทฯ จะคิดค่ าบริการเพิม่ เติม ตามอัตรามาตรฐานที่
บริษัทฯ กาหนด
1.17 ผู้จดั งานต้ องปฏิบัตติ ามคาแนะนาของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด รวมทั้งข้ อกาหนด ข้ อจากัด
และข้ อบังคับเกีย่ วกับความปลอดภัยทีบ่ ริษัทฯ ได้ กาหนดไว้
1.18 ในกรณีทจี่ าเป็ นต้องใช้ เครื่ องขยายเสียงในบริเวณส่ วนกลาง (ล็อบบีอ้ าคาร 1-10) จะต้ องไม่ ก่อให้ เกิดเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น (ความดังไม่ เกิน 75 เดซิเบล)
1.19 กรณีผ้จู ดั งานแสดงงานต้องการเปลีย่ นแปลงแผนผังรู ปแบบการจัดโต๊ ะและเก้ าอีใ้ นห้ องประชุมทีไ่ ด้ จดั เตรียม
ไว้ เรียบร้ อยแล้ ว โดยให้ ทางฝ่ ายสถานทีด่ าเนินการให้ จะต้องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อน 1 วัน ระหว่ าง เวลา 09.00- 17.00 น.
หากมีการเปลีย่ นแปลงรู ปแบบการจัดโต๊ ะและเก้ าอีใ้ นห้ องประชุมทีไ่ ด้ จดั เตรียมไว้ เรียบร้ อยแล้ ว โดยไม่ มกี ารแจ้ งล่ วงหน้ า
ผู้จดั งานต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้
1.20 การขนถ่ ายอุปกรณ์ และเครื่ องมือในการก่ อสร้ างจะต้ องใช้ ประตูขนถ่ ายสินค้ าเท่ านั้น ไม่ อนุญาติให้ ใช้ ประตู
ด้ านหน้ าทางเข้ าหรื อประตูหนีไฟ
1.21 ประตูหนีไฟโดยรอบอาคารให้ ใช้ เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ห้ ามใช้ เป็ นทางเข้ า – ออก หรื อออกไปเพื่อทาภารกิจใด ๆ
เช่ น สู บบุหรี่ ฯลฯ โดยเด็ดขาด
1.22 ผู้จดั งานทีม่ คี วามประสงค์ ขอใช้ พื้นทีเ่ พื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หรื อต้ องการก่อสร้ างส่ วนตกแต่ งใด ๆ
จะ ต้ องแจ้ งให้ ฝ่ายสถานทีร่ ับทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร พร้ อมแผนผัง เพื่อขออนุมตั ลิ ่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วัน
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1.23 การติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริเวณนอกอาคาร, พื้นทีส่ ่ วนกลาง (ล็อบบีต้ ่ าง ๆ) รวมทั้งริมผนังภายใน
พื้นทีอ่ าคาร ผู้จดั งานจะต้ องชาระค่ าติดตั้งป้ายโฆษณานั้น ๆ ในอัตรา 20 บาท / ตารางเมตร / วัน ในกรณีทผี่ ้จู ดั งานได้ รับอนุญาตให้ จดั
วางป้ายประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ อนุญาตให้ ใส่ สัญลักษณ์ ผ้สู นับสนุนการจัดงานได้ ไม่ เกินหนึ่งในสี่ของพื้นทีป่ ้ายเท่ านั้น หากฝ่ าฝื นผู้จดั
งานจะต้ องชาระค่ าปรับในอัตรา 500 บาท / ป้าย / วัน
1.24 ผู้จดั งานทีไ่ ด้ รับอนุญาตจากบริษัทฯ ให้ เข้ าปฏิบัตงิ านในพื้นทีอ่ าคารต้ องลงนามในสัญญา และปฏิบัตติ ามเงื่อนไข
อย่ างถูกต้องทุกประการ
1.25 ในกรณีทผี่ ้จู ดั งานต้องใช้ บริการงานระบบไฟฟ้ า, ประปา, ระบบปรับอากาศ, ปั๊มลม, โทรศัพท์และระบบการ
สื่ อสารทุกประเภท ผู้จดั งานต้ องใช้ บริการจากผู้รับเหมาทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งจากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
1.26 ผู้จดั งานจะต้ องรับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และทีต่ รวจพบโดยเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฏิบัตงิ านและพนักงานรักษา
ความปลอดภัย
1.27 การยึดแขวนอุปกรณ์ กบั โครงสร้ างหลังคาของอาคาร ผู้จดั งานจะต้ องควบคุมให้ มกี ารติดตั้งพรมหรื อแผ่น
วัสดุห้ ุมโครงสร้ างหลังคา เพื่อมิให้ เกิดการเสียดสีของโลหะทีจ่ บั ยึดกับโครงจนเกิดความเสียหายและต้ อง ทาการถอดเก็บวัสดุยดึ โยงต่ างๆ
ทีต่ ดิ ตั้งออกทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการใช้ งานทันที มิฉะนั้นบริษัทฯ จะคิดค่ าปรับในอัตรา 1,000 บาท ต่ อจุด
1.28 ภายในพื้นทีแ่ สดงสินค้ า ผู้จดั งานจะต้ องจัดให้ มที างเดินกว้ างอย่ างน้ อย 3 เมตร เพื่อความปลอดภัยในกรณี
เหตุการณ์ ฉุกเฉิน เช่ น เหตุเพลิงไหม้ เป็ นต้ น รวมทั้งจัดให้ มที างออก (Fire exit) และอุปกรณ์ ดบั เพลิง พื้นฐานอย่ างเหมาะสม ตามทีเ่ ทศ
บัญญัตกิ าหนดไว้
1.29 การจัดแสดงงานหรื อทากิจกรรมใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับสาธารณชน เช่ น จุดพลุ, จับรางวัล, การใช้ เครื่ องกระจาย
เสียง ฯลฯ ผู้จดั งานจะต้ องขออนุญาตจากเขตปกครอง, อาเภอหรื อจังหวัดก่ อนทุกครั้ง
1.30 ในกรณีทมี่ กี ารนาไพโรเทคนิค (Pyrotechnic) หรื อไฟลูกหนู, พลุไฟต่ างๆ เพื่อประกอบการแสดง ผู้จดั งาน
จะต้ องจัดเตรียมชุดพนักงานดับเพลิง พร้ อมถังเคมีดบั เพลิงในระหว่ างการแสดงและผู้จดั งานจะต้องแจ้ งให้ ฝ่ายสถานทีร่ ับทราบก่อน
วันแสดงงานล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 7 วัน
1.31 ผู้จดั งานตกลงว่ า หากตนมีความประสงค์ จะรับบริการอาหารและเครื่ องดื่ม บริการพนักงานรักษาความสะอาด
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานทีแ่ ล้ ว ผู้จดั งานจะใช้ บริการดังกล่ าวจากบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดแต่ เพียงฝ่ ายเดียว นอกจาก
จะมีการตกลงกับบริษัทฯ เป็ นกรณีพเิ ศษ
1.32 ห้ ามเก็บเศษวัสดุทเี่ หลือจากการก่ อสร้ างหรื อวัสดุทไี่ วไฟ เช่ น ทินเนอร์ และนา้ มันเชื้อเพลิงต่ างๆ ไว้ บริเวณ
ภายในอาคารในระหว่ างวันแสดงงาน
1.33 ห้ ามกองวัสดุก่อสร้ างหรื อวางสิ่งของและอุปกรณ์ ใด ๆ นอกพืน้ ทีท่ ไี่ ด้ กาหนดไว้ ให้ และ/ หรื อขวางทางเดิน
และทางจราจร โดยเฉพาะบริเวณทางหนีไฟ และประตูทางเข้ า - ออก พื้นที่
1.34 ห้ ามตอกตะปูหรื อของแหลมยึดติดกับพื้นผิว, ผนัง หรื อส่ วนอื่นๆ ของอาคารโดยเด็ดขาด
1.35 ห้ ามตอกยึดสมอบกบริเวณถนน, ทางเดินเท้ า, เกาะกลางถนนและสวน เว้ นแต่ ได้ รับอนุญาตจากบริษัทฯ
1.36 ห้ ามใช้ กาว, เทปกาวสองหน้ าหรื อวัสดุใด ๆ ทาหรื อติดบนผนังและโครงสร้ างส่ วนหนึ่งส่ วนใดของอาคารเพื่อ
ติดแผ่นป้ายหรื อเพื่อวัตถุประสงค์ อื่น ๆโดยเด็ดขาด เว้ นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
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1.37 ห้ ามดึงลวดสลิงหรื อขึงเพื่อการคา้ , ยัน ในบริเวณพื้นที่และโครงสร้ างอาคารโดยเด็ดขาด
1.38 ห้ ามทาการอ๊ อก, เชื่ อมโลหะหรื อเลื่อย, เจียรโลหะซึ่งอาจทาให้ เกิดประกายไฟภายในอาคาร
1.39 ห้ ามพ่ นสี หรื อทาสี ที่มสี ่ วนผสมของทินเนอร์ หรื อสารไวไฟอื่น ๆ ภายในและนอกอาคารโดยเด็ดขาด
1.40 ห้ ามติดตั้งวัสดุบนพื้นลงไปกับพื้นโดยตรง จะต้ องมีวัสดุปูพื้นรองรับก่ อน กรณีจาเป็ นต้ องใช้ เทปกาวสอง
หน้ า สาหรับพรมปูพื้นต้ องแจ้ งขออนุญาตก่ อนจึงจะสามารถดาเนินการได้ ท้ ังนีภ้ ายหลัง
1.41 การรื้อถอนพรมออกแล้ ว จะต้ องขูดลอกเทปกาวและเช็ดถูคราบกาวทีเ่ หนียวติดพืน้ ออกให้ สะอาดคืนสู่ สภาพเดิม
1.42 ห้ ามสู บบุหรี่,รับประทานอาหาร,นอนพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน ยกเว้ นในพื้นที่ที่ได้ จัดเตรียมไว้ ให้ เท่ านั้น
1.43 ห้ ามนายาเสพติด สุ ราหรื อของมึนเมาอื่น ๆ เข้ ามาเสพหรื อดื่มในพื้นที่ของอาคารโดยเด็ดขาด
1.44 ห้ ามเจ้ าหน้ าที่หรื อคนงานออกนอกพื้นที่ปฏิบัตงิ านตามที่ระบุในใบคาขอโดยมิได้ รับอนุญาต และห้ ามเปิ ด
ประตูห้อง,ประตูอาคารโดยพลการ นอกเหนอจากที่กาหนดไว้
1.45 ห้ ามพกอาวุธ หรื อของมีคมใด ๆ ที่ไม่ ใช่ เพื่อใช้ ในการจัดงาน เข้ ามาในพื้นที่ปฏิบัตงิ าน
1.46 ห้ ามก่ อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ ายร่ างกาย หรื อกระทาการใด ๆ ที่ผดิ กฎหมายในพื้นที่ปฏิบัตงิ าน
1.47 ห้ ามถ่ ายภาพ,บันทึกภาพโดยใช้ กล้ องหรื อเครื่ องถ่ ายวีดโี อ ทั้งภายในและภายนอกบริเวณพื้นที่ของอาคาร
ก่ อนได้ รับอนุญาต
1.48 ห้ ามใช้ ประตูด้านหน้ าอาคารเพื่อวัตถุประสงค์ ในการขนถ่ ายสิ นค้ าหรื อขนย้ ายอุปกรณ์ ใด ๆ โดยเด็ดขาด
1.49 ห้ ามนารถยนต์ หรื อเครื่ องจักรกลทุกชนิด ที่มคี ่ าไอเสี ยไม่ ได้ มาตรฐานหรื อก่ อให้ เกิดมลภาวะ
(ควัน, นา้ มันเครื่ องหยด) เข้ ามาขนถ่ ายสิ นค้ าภายในอาคาร
1.50 ห้ ามใช้ รถเข็น,ล้ อเลื่อนหรื ออุปกรณ์ จกั รกลใด ๆ ลากผ่ านบริเวณพื้นที่ที่ปูผวิ พื้นด้ วยหินแกรนิต,หินอ่ อน,
กระเบื้องเคลือบ หรื อวัสดุอื่น ๆ ประเภทเดียวกันนีโ้ ดยเด็ดขาด
1.51 ห้ ามผู้ใดนอนค้ างคืนในพื้นที่บริเวณงาน
1.52 ห้ ามถ่ ายปัสสาวะ หรื อของเสี ยใด ๆ ลงบนพื้น/ผนังอาคาร รวมทั้งบริเวณทางเดินขึน้ -ลง หรื อบริเวณใดๆ
ที่มใิ ช่ ห้องสุ ขา
1.53 ห้ ามใช้ กระแสไฟพื้นฐาน (ปลัก๊ ริมผนัง) เพื่อจ่ ายกระแสไฟฟ้ าใช้ ประโยชน์ ในการก่ อสร้ างใด ๆ
ทั้งนีผ้ ้ กู ่ อสร้ างจะต้ องสั่ งจองสะพานไฟ (เบรกเกอร์ ) เพื่อจ่ ายกระแสไฟเฉพาะสาหรับการก่ อสร้ าง
1.54 ห้ ามล้ างภาชนะทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่ องมือช่ าง ภายในห้ องน้ าของอาคารโดยเด็ดขาด
หากฝ่ าฝื นท่ านต้ องชาระค่ าปรับในอัตราครั้งละไม่ ต่ากว่ า 1,000 บาท
1.55 ห้ ามนาวัตถุระเบิด, สารกัมมันตรังสี หรื อวัตถุอนั ตรายอื่น ๆ เข้ ามาภายในบริเวณพื้นที่โดยเด็ดขาด
1.56 ห้ ามนาแก๊ สหุงต้ มหรื อก๊ าซติดไฟทุกชนิดเข้ ามาภายในบริเวณพื้นที่ เว้ นแต่ ได้ รับอนุญาตจากบริษทั ฯ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
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1.57 ห้ ามนาพาหนะหรื อสินค้ าทีม่ นี า้ หนักเกินค่ าความปลอดภัยของอาคารดังต่ อไปนี้ เข้ ามาแสดงภายในอาคาร
ยกเว้ นจะได้ รับอนุญาตให้ กระจายนา้ หนักด้ วยแผ่นโละหะความหนา 15 มิลลิเมตร โดยปฏิบัตติ ามการแนะนา ของวิศวกรทีบ่ ริษัท ฯ
กาหนดให้ อย่ างเคร่ งครัด

อาคาร 5-12 สามารถรับนา้ หนักไม่ เกิน 2,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร
อาคารชาเลนเจอร์ 1 สามารถรับนา้ หนักได้ 2,000-4,000 กิโลกรัม /ตารางเมตร
* ห้ ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรื อสปอนเซอร์ ใด ๆ บริเวณนอกอาคาร อาคาร1-8,ICC (อาคาร9-10) ยกเว้ นบริเวณรอบ
อาคาร อารีน่า ทีไ่ ด้ รับการเห็นชอบจากฝ่ าย สถานทีฯ่
* ห้ ามติดตั้งธงหรื อส่ วนตกแต่ งเพิม่ เติม โดยวิธีการปักลงบริเวณพื้นดิน,ถนน,คลอง
* ห้ ามมีการจัดแสดงสินค้ าประเภทอาหาร,สัตว์ เลีย้ ง บริเวณล็อบบี้ อาคาร5-8,ล็อบบีอ้ าคาร10, คอนคอร์ ส
(หน้ า อาคาร 9)
* ห้ ามนาสัตว์ เลีย้ งทุกชนิดเข้ ามาในภายในอาคารแสดงสินค้ า เว้ นแต่ จะได้ รับ อนุญาตในกรณีมกี ารจัดแสงงานเกีย่ ว
กับสัตว์ เลีย้ ง ทั้งนีผ้ ้ไู ด้ รับอนุญาตจะต้ องมีใบรับรองการตรวจโรคจากสัตว์ แพทย์ หรื อกรมปศุสัตว์ เพื่อยืนยันว่ าสัตว์ ดงั กล่ าว
ปลอดภัย จากโรคติดต่ อ รวมทั้งได้ รับอนุญาตในการเคลื่อนย้ ายอย่างถูกต้ อง
* ห้ ามมีการจัดกิจกรรมหรื อจอดรถกีดขวางเส้ นทางฉุกเฉินรอบอาคารจัดงาน ทั้งนีเ้ พื่อความปลอดภัยต่ อชีวติ และ
ทรัพย์ สินของผู้ร่วมงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่ น เหตุเพลิงไหม้,วินาศกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ รถดับเพลิง,รถพยาบาล,รถฉุกเฉินต่ าง
ๆ สามารถเข้ าถึงพืน้ ทีช่ ้ันในโดยการใช้ เส้ นทางรอบอาคารจัดงานได้
* ห้ ามทาการก่ อสร้ างใด ๆ กีดขวางทางเข้ า-ออก บริเวณด้ านหน้ าร้ านจาหน่ าย อาหารและสินค้ าทีบ่ ริษัทฯ กาหนดให้
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยต้ องเว้ นระยะห่ างอย่ างน้ อย 1.00 เมตร และไม่ ก่อสร้ างผนังทึบปิ ดบังทัศนียภาพ
* ห้ ามนาวัสดุและเครื่ องจักรกลทีม่ นี า้ หนักบรรทุกเกินค่ าความปลอดภัยของพื้นโครงสร้ างเข้ าภายในพื้นทีอ่ าคารโดย
เด็ดขาด ทั้งนีผ้ ้จู ดั แสดงงานจะต้องดาเนินการขนย้ ายละติดตั้งวัสดุดงั กล่ าวข้ างต้ น โดยยึดปฏิบตั ติ ามรายละเอียด ขั้นตอน
และวิธีการทีบ่ ริษัทฯ กาหนดไว้ ทุกประการ
* ห้ ามนาอาหารและเครื่ องดื่มจากผู้ให้ บริการรายอื่นเข้ ามาในบริเวณจัดงาน และอาคารเว้ นแต่ ได้รับอนุญาตจาก
บริษัทฯ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หากฝ่ าฝื นทางบริษัทฯ จะคิดค่ าปรับเป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท/คูหา/วัน
* ห้ ามนาเข้ าบริการรักษาความปลอดภัยและบริการรักษาความสะอาดรวมทั้งผู้รับเหมาติดตั้งระบบสื่ อสาร,
ไฟฟ้ า,โทรศัพท์ จากผู้ให้ บริการรายอื่นทีไ่ ม่ ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
บริษัทฯ ทรงไว้ ซึ่งสิ ทธิที่จะห้ ามบุคคลใด รวมถึงผู้จัดงานตัวแทน พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับเชิญ ผู้ชม ผู้อุปการะ และบุคคล
ผู้เข้ าร่ วมงานของผู้จัดงานไม่ ให้ อยู่ในศูนย์ แสดงสิ นค้ าและการประชุ มอิมแพ็ค หากบริษัทฯ เห็นว่ าบุคคลนั้นไม่ เหมะสมทั้งสิ้น บริษัทฯทรงไว้ ซึ่ง
สิ ทธิที่จะบอกเลิกการจัดงานในสถานการณ์ ดงั กล่าวด้วย ซึ่งผู้จัดงานต้ องปฏิบัติตามคาร้ องขอของบริษัทฯ ทันที
หากผู้จัดงานไม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของบริษัท ไม่ ว่าข้ อใดข้ อหนึ่ง ฝ่ ายสถานที่ฯ จะส่ งเอกสารเตือนเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรเพื่อขอความร่ วมมือ และหากผู้จัดงานยังไม่ ดาเนินการแก้ไขตามที่แจ้ งไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการระงับการจ่ ายกระแสไฟฟ้า
ให้ แก่ผู้จัดงานหรื อดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่ อไป
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ผู้รับเหมาของงาน (Official Contractors)

C
C1. ผู้รับเหมาก่ อสร้ างคูหาทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ และ ผู้รับเหมาตกแต่ งพิเศษทีแ่ นะนา
ผู้รับเหมาก่อสร้ างคูหาทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ :
บริษัท มอสตร้ า โซลูชั่น จากัด
48/36 หมู่ 3 ต.บ้ านใหม่
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร:(66-2) 101-9148
แฟกซ์ : (66-2) 101-9149
ติดต่ อ: เจนจิรา เชื้อสิงห์ (เจน) 062-492-8996
E-mail: mostra.soultions@gmail.com
ทางบริษัทฯ มีความยินดีและพร้ อมอานวยความสะดวกในกรณีทผี่ ้รู ่ วมแสดงต้ องการว่ าจ้ างผู้รับเหมาอื่น
นอกเหนือจากผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการของงานในการก่ อสร้ างคูหาของงาน โดยมีกฎระเบียบในการปฏิบัตดิ งั นี้
1.ต้ องไม่ เคยมีประวัตเิ สียจากการขาดความรับผิดชอบ หรื อสร้ างความเสียหายต่ อผู้แสดงสินค้ ามาก่อน และไม่
เคยถูกห้ ามในการให้ การบริการในงานใดงานหนึ่งมาก่อน
2.เป็ นบริษัทหรื อห้ างร้ านทีส่ ามารถให้ บริการตามทีผ่ ้แู สดงต้ องการ พร้ อมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่ องมือ ตลอดจน
พนักงานทีม่ ปี ระสบการณ์ มคี วามสามารถทีเ่ หมาะสมและน่ าเชื่ อถือ พร้ อมกับมีสถานทีต่ ดิ ต่อทีส่ ามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา
3.จะต้ องวางมัดจาเช็ค ประกันความเสียหายจากการดาเนินการ ตารางเมตรละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้ วน)
แต่ ไม่ เกิน 100,000 บาทต่ อหนึง่ คูหา สั่งจ่ าย “ บริษัท วันทูวนั ครีเอชั่น จากัด ”ซึ่งเช็คดังกล่ าวผู้จดั งาน
จะไม่ นาเข้ าบัญชี และสามารถรับคืนได้ หลังจากทีร่ ื้อถอนสิ่งก่อสร้ างออกนอกบริเวณงานเรียบร้ อยและไม่ มี
ความเสี ยหายเกิดขึน้ แก่ สถานทีจ่ ดั งานหลังจากจบงานแล้ ว 15 วัน และ ค่ าบริการส่ วนกลางตารางเมตรละ50 บาท
โดยเป็ น ค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ มกี ารมอบคืน โดยจะต้ องมอบให้ บริษัทก่อนวันเข้ าท้ าการก่อสร้ างคูหาอย่ างน้ อย 7 วัน
4.ส่ งเจ้ าหน้ าทีร่ ะดับบริหารเข้ าร่ วมประชุมเพื่อตระเตรียมความพร้ อมตามแต่ ทางบริษัท ฯ จะเห็นสมควร
พร้ อมมีเจ้ าหน้ าทีอ่ ย่ างน้ อยหนึ่งท่ านพร้ อมสานักงานและเครื่ องมือสื่ อสารประจาบริเวณงานตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ การ
เริ่มก่ อสร้ างจนถึงรื้อถอนเพื่อให้ บริการแก่ ผ้รู ่ วมแสดงทีว่ ่ าจ้ าง
5.ส่ งแบบผังการก่อสร้ างให้ แก่ ผ้จู ดั การฝ่ ายปฏิบัตกิ าร เพื่อตรวจอนุมตั ิ อย่ างน้ อย 30 วันทางานก่ อนก่ อสร้ าง
พร้ อมสาเนาหนึง่ ชุด โดยจะต้ องทาการก่ อสร้ างตามแบบผังทีไ่ ด้ รับการอนุมตั แิ ล้ วเท่ านั้น กรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงแบบผัง
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้จู ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ ารทราบโดยลายลักษณ์ อกั ษรในทันทีและต้ องได้ รับการอนุมตั กิ ่อนการเปลีย่ นแปลงใด ๆ
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ผู้รับเหมาของงาน ( Official Contractors)

C
C2. ผู้รับเหมาบริการด้านไฟฟ้าและประปาทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการนา
บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จากัด
50/259 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร: 02-503-4579- 83
แฟกซ์ : 02-503-4577, 02-503-4584
ติดต่ อ: คุณเพียงฤดี ศรีนาเมือง
E-mail: info@aplusutility.com

C3. บริษทั ขนถ่ ายสิ นค้าทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ
บริษัท ซัน เอ็กซ์ โปร เซอร์ วสิ จากัด
60/107 ม.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-728-4452
แฟกซ์ : 02-752-8545-6
ติดต่ อ : คุณศิริวรรณ ท่ อนคา
E-mail: siriwan@sunexpothai.com

C4. ผู้รับเหมาด้ านเฟอร์ นิเจอร์
บริษัท มอสตร้ า โซลูชั่น จากัด
48/36 หมู่ 3 ต.บ้ านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร:(66-2) 101-9148
แฟกซ์ : (66-2) 101-9149
ติดต่ อ: เจนจิรา เชื้อสิงห์ (เจน) 091-552-4428
E-mail: mostra.soultions@gmail.com

C5. ผู้รับเหมาด้ านโสตทัศนูปกรณ์ ทไี่ ด้ รับการตกแต่ งอย่างเป็ นทางการ
บริษัท เอ พลัส ยูทิลติ ี้ แมเนจเมนท์ จากัด
50/259 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร: 02-503-4579- 83
แฟกซ์ : 02-503-4577, 02-503-4584
ติดต่ อ: คุณเพียงฤดี ศรีนาเมือง
E-mail: info@aplusutility.com
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ผู้รับเหมาของงาน (Official Contractors)

C
C6. ผู้รับเหมาบริการด้ านความสะอาดทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
99 ถนนป๊อบปูล่า เมืองทองธานี
ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-833-5177, 090-419-9651, 090-983-4092
โทรสาร: 02-833-5178

C7. ผู้รับเหมาบริการด้ านโทรศัพท์ และอินเตอร์ เน็ต
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
99 ถนนป๊ อบปูล่า เมืองทองธานี
ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-833-5177, 090-419-9651, 090-983-4092
โทรสาร: 02-833-5178

C8. ผู้รับเหมาบริการด้ านอุปกรณ์ ตกแต่ งบู๊ท

บริษัท มอสตร้ า โซลูชั่น จากัด
48/36 หมู่ 3 ต.บ้ านใหม่
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร:(66-2) 101-9148
แฟกซ์ : (66-2) 101-9149
ติดต่ อ: เจนจิรา เชื้อสิ งห์ (เจน) 091-552-4428
E-mail: mostra.soultions@gmail.com
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การขนถ่ ายสิ นค้ า / ข้ อมูลการขนส่ งสิ นค้ า (Freight Forwarding/Shipping Information)

D
D1. การขนย้ ายสิ นค้ าเข้ าโถงจัดแสดง
ผู้ออกงานแสดง ตัวแทน หรื อผู้รับเหมาต้ องรับผิดชอบให้ สินค้ าขนาดใหญ่ หรื อหนักติดตั้งในโถงจัดแสดง
ก่ อนการก่ อสร้ างคูหาจัดแสดง ทั้งนีใ้ ห้ ตามกาหนดการขนย้ ายสิ นค้ าที่ผ้ จู ัดงานจะจัดทาให้ การขนย้ ายสิ นค้ าเข้ าจะทา
ไม่ ได้ ในกรณีที่มกี ารก่ อสร้ างโครงสร้ างของคูหาแล้ ว สาหรับสิ นค้ าส่ งตรงมาศูนย์ จดั แสดง ต้ องมาถึงโถงจัดแสดงไม่
เร็วกว่ า 27 กุมภาพันธ์ 2560 คือไม่ เร็วกว่ ากาหนดวันก่ อสร้ างหรื อขนย้ ายสิ นค้ าเข้ า สิ นค้ าที่ส่งมาจากต่ างประเทศให้
ระบุข้างกล่ องหรื อล่ าง ดังนี้
The 7th PrintTech & Led Expo 2019
The 4th Garment Screen & Embroidery Expo 2019 & The 2nd Printing &Packaging Expo 2019

ชื่ อผู้แสดงสิ นค้ า:
คูหาแสดงสิ นค้ าที่:
จัดแสดงสิ นค้ าที:่
นา้ หนักรวม/นา้ หนักสุ ทธิ:
ขนาด:

ข้ อสั งเกต
การขนถ่ ายเคลื่อนย้ ายสิ่ งของที่ต้องใช้ รถฟอล์ คลิฟท์ เครน รถบรรทุกในโถงจัดแสดงสิ นค้ า ผู้จดั งานอนุญาต
ให้ เฉพาะ บริษทั ที่ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ เป็ นผู้จดั การเท่ านั้น โดยไม่ อนุญาตให้ บริษทั ขนถ่ ายสิ นค้ าอื่น
และผู้ออกงานแสดงสิ นค้ านารถฟอล์ คลิฟท์ เครน รถบรรทุกเข้ ามาในโถงจัดแสดงเอง ในกรณีที่มสี ิ นค้ าขนาดใหญ่ มาถึงโถง
จัดแสดงโดยมิได้ แจ้ งล่ วงหน้ า และต้ องใช้ เครื่ องทุ่นแรงช่ วยในการเคลื่อนย้ าย ผู้จดั งานจะมอบหมายให้ บริษทั ขนถ่ ายสิ นค้ า
ที่ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการเป็ นผู้ดาเนินการ โดยผู้ออกงานแสดงสิ นค้ า เจ้ าของสิ นค้ าดังกล่ าวต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่ าใช้ จ่าย ที่เกิดขึน้ เพื่อความปลอดภัย ถ้ านา้ หนักของสิ นค้ าของท่ านมากกว่ านา้ หนักของพื้นที่ ที่กาหนดไว้ จาเป็ นต้ องมีการ
ปูพื้นเพื่อรองรับสิ นค้ าและแจ้ งให้ ผ้ จู ดั งานทราบล่ วงหน้ า

D2. ค่ าบริการขนถ่ ายสินค้ าในบริเวณงานสาหรับสิ นค้ าทีม่ ขี นาดใหญ่
ค่ าบริการขนถ่ ายสินค้ าในบริเวณงานสาหรับสินค้ าทีม่ ขี นาดใหญ่ เพื่อบริการนาสินค้ าทีน่ ามาจัดแสดงเข้ าและออกจากห้ องโถง
แสดงสินค้ า เพื่อป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ และป้องกันการจราจรติดขัดในห้ องโถงจัดแสดงสินค้ า ผู้จดั งานไม่ อนุญาตให้ ผู้ขนถ่ าย
สินค้ ารายอื่นๆ หรื อ ผู้ออกงานแสดงใช้ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือขนถ่ ายสินค้ าเพื่อนาสินค้ าจัดแสดงเข้ าภายในห้ องโถงด้ วยตัวเอง
โปรดส่ งรายละเอียดสินค้ าให้ ทาง ผู้รับเหมาทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการเพื่อความสะดวกในการคานวณอัตราค่ าใช้ จ่าย
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D
D3. พิธีการศุลกากร
บริษัท ซัน เอ็กซ์ โปร เซอร์ วสิ จากัด ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ างให้ เป็ นผู้รับเหมาในการขนถ่ ายสินค้ าอย่ างเป็ นทางการ
และเป็ นผู้รับผิดชอบการขนถ่ ายสินค้ าภายในโถงแสดงสินค้ าเพียงบริษัทเดียวเท่ านั้น บริษัทขนถ่ ายสินค้ าอื่นใดทีไ่ ม่ ได้ รับการแต่ งตั้ง
ไม่ อนุญาตให้ ดาเนินการขนถ่ ายสินค้ าภายในโถงแสดงสินค้ าได้

การนาเข้ าสิ นค้ าเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสิ นค้ าเป็ นการชั่วคราว
1.การนาสิ่งแสดงเข้ ามาเพื่อจัดแสดงในประเทศไทยเป็ นการชั่วคราวทาได้ โดยต้ องผ่านพิธีการศุลกากร ของ
ประเทศไทยภายใต้ เงื่อนไขทีส่ ิ่งแสดงเหล่ านีต้ ้ องส่ งกลับภายใน 2 เดือนหากนาสินค้ าเข้ าทางอากาศ และ ภายใน 3 เดือน
หากนาสินค้ าเข้ าทางเรื อ นับจากวันทีส่ ิ่งแสดงเข้ ามาถึงประเทศไทย ขนส่ งสินค้ ามาถึงคูหาจัดแสดงด้วยความเรียบร้ อย
2.ผู้จัดงานได้แต่ งตั้งบริษัทผู้รับเหมาขนถ่ ายสิ นค้ าอย่ างเป็ นทางการ เพื่อให้ บริการพิธีการการนาเข้ า และการขนส่ งสิ นค้ ามาถึงคูหาจัด
แสดง
ด้วยความเรียบร้ อย

3.ผู้จดั งานขอแนะนาให้ ผ้อู อกงานแสดงสินค้ าติดต่ อกับผู้รับเหมาขนถ่ ายสินค้ าอย่ างเป็ นทางการโดยเร็ว เพื่อขอรายละเอียด
และดาเนินพิธีการผ่านพิธีการนาเข้ า และมาถึงคูหาจัดแสดงตามกาหนดเวลา
4.กรุณาอย่ าส่ งสิ่งของทีจ่ ะจัดแสดงมาทีผ่ ้จู ดั งาน หรื อสถานทีจ่ ดั งานโดยตรง เพราะจะทาให้ ล่าช้ าและมีค่าใช้ จ่ายด้ านพิธีการ
เพิม่ ขึน้ ภายใต้ กฎหมายของกรมศุลกากร สินค้ าทุกชนิดทีม่ กี ารนาเข้ ามายังประเทศไทยจะต้ องทาการชาระภาษีขาเข้ า
นอกเสียจากจะได้ รับการอนุมตั จิ ากกรมศุลกากรไทย แต่ก่อนมีการอนุมตั ทิ างกรมศุลกากรจะต้ องให้ มกี ารตรวจสอบ
ในเรื่ องของราคาของสินค้ าซึ่งจะครอบคุมไปถึงภาษีขาเข้ าด้ วย และเพื่อป้องกันปัญหาต่ างๆทีอ่ าจ เกิดขึน้ กับทางศุลกากรได้
และทั้งหมดต่ อไปนีค้ ือวิธีการทีใ่ ช้ ในการนาเข้ าสินค้ าแบบชั่วคราวสาหรับกรมศุลกากร

BANK GUARANTEE
ศุลกากรไทยจะรับ Bank Guarantee จากธนาคารในประเทศไทยเท่ านั้น ผู้ร่วมออกงานแสดงจะสามารถออก Bank
Guarantee ผ่านทางธนาคารของแต่ ละประเทศของผู้ออกนิทรรศการได้ โดยทีธ่ นาคารนั้นจะ ติดต่อมายังธนาคารแห่ งประเทศไทย
เพื่อขอให้ ออก Bank Guarantee แทนธนาคารต่ างประเทศนั้นๆ บริษัท ขนส่ งของแต่ ละประเทศ จะสามารถช่ วยให้ คาแนะนาในส่ วนนี้
ได้

ATA CARNET
เป็ นข้ อตกลงร่ วมกันของประเทศภาคี โดยประเทศภาคีจะต้ องยอมรับเอกสารคา้ ประกันเอ.ที.เอ.คาร์ เนท์ .ซึ่ง
หอการค้ าของประเทศของผู้ออกงานแสดงสินค้ าจะเป็ นผู้ออกเอกสารคา้ ประกันนี้ สิ่งแสดงทีน่ าเข้ าด้ วยวิธีนีจ้ ะต้ อง
ส่ งกลับเท่ านั้น ไม่ สามารถจาหน่ าย จ่ ายแจกใด ๆ ได้ ท้งั สิ้น สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติมกรุณาติดต่อบริษัทขนถ่ ายสินค้ าทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
อย่ างเป็ นทางการล่ วงหน้ า 2 สัปดาห์ ก่อนการส่ งออกจากประเทศนั้น

กาหนดการส่ งเอกสารสาคัญ
ผู้ออกงานแสดงสิ นค้ าจะต้ องส่ งเอกสารดังต่ อไปนี้ให้ แก่บริษัทผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการตามกาหนดเวลา เอกสารดังกล่าวด้านล่าง
จะต้ องถึงมือผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการก่อนที่เรื อ / เครื่ องบินจะมาถึงกรุ งเทพฯล่วงหน้ า 7 วัน สาหรับการขนถ่ ายสิ นค้ าระหว่ างประเทศทางเรื อ
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D
D3. พิธกี ารศุลกากร
ต้ นฉบับใบตราส่ ง (B/L) จานวน 2 ฉบับ และสาเนา 3 ฉบับ
สาเนาใบแจ้ งหนีท้ างการค้ า (C.I) จานวน 5 ฉบับ
สาเนารายการสิ นค้ า (Packing List) จานวน 5 ฉบับ
สาเนาการประกันภัย 1 ฉบับ (ถ้ ามี)

ATA Carnet ต้ นฉบับ 1 ชุ ด (ถ้ ามี)
หนังสื อมอบอานาจ ต้ นฉบับ 1 ใบ ในกรณีผ้ สู ่ งออกมอบอานาจให้ ผ้ นู าเข้ าในการใช้ ATA Carnet Case Marking

การระบุหีบห่ อสิ นค้ า / ชื่ อผู้รับสิ นค้ าปลายทาง (Consignee)
ชื่ อผู้รับปลายทาง (Consignee name) จะต้ องระบุ ดังนี้
Consignee
Sun Expo Service Co., ltd
60/107 moo 9 Dokmai,Praves,Bangkok 10250 Thailand
Attn: Mrs. Siriwan Thonkham Email: siriwan@sunexpothai.com
Tel: 662 728-4452-4
Fax: 662 752-8545-6
Exhibitor: The 7th PrintTech & Led Expo 2019 The 4th Garment Screen & Embroidery

Expo

The 2nd Printing &Packaging Expo 2019 หีบห่ อที่ระบุสินค้ า

ทั้งหมดจะต้ องระบุรายละเอียดดังต่ อไปนี้ (Case Marking)
The 7th PrintTech & Led Expo 2019 The 4th Garment Screen & Embroidery Expo
The 2nd Printing &Packaging Expo 2019

C/O: Sun Expo Service Co., ltd
Exhibitor: Your Company Name
Booth No:
Case No:
Dimensions (in cm):
Gross Weight /Net Weight (in kg):

ทีเ่ ก็บสิ นค้ า
โถงจัดแสดงสิ นค้ าไม่ มคี ลังเก็บสิ นค้ า ผู้ออกงานแสดงสิ นค้ าควรติดต่ อขอให้ บริการกับผู้ขนถ่ ายสิ นค้ า
ที่ได้ รับการ แต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการหรื อประสานส่ งกลับกล่ องหรื อลังเปล่ าที่ไม่ ได้ ใช้ ไปเก็บในพื้นที่อาคารของตนเอง
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อาหารและเครื่ องดื่ม
สิ นค้ าจาพวกอาหาร และเครื่ องดื่ม หรื อสิ นค้ าบริโภคอื่น ๆ จะต้ องมีหนังสื ออนุญาตนาเข้ า ณ วัน เวลาทีเ่ ข้ ามา
ประเทศ หนังสื อนีจ้ ะใช้ เวลาประมาณ 1 สั ปดาห์ ถึง 1 เดือน ในการขออนุมัติแต่ ละครั้ง บริษัทขนส่ งของผู้นาเข้ า
ไม่ สามารถรับประกันได้ ว่าหนังสื ออนุญาตนาเข้ านีจ้ ะสามารถออกได้ ทนั ตามเวลาทีก่ าหนด ขึน้ อยู่กบั สานักงาน
อาหาร และยาเท่านั้น

เอกสารทีจ่ าเป็ น
* ใบสาแดงรายการสิ นค้ า
* ส่ วนผสม และสู ตร
* ใบรับรองความปลอดภัยต่ อสุ ขภาพ ทีอ่ อกโดยกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อหน่ วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบ
ในแต่ ละประเทศ
สาหรับประเทศไทยนั้นมีกระทรวงทั้งหมด 14 กระทรวง ซึ่งแต่ ละกระทรวงต่ างก็มีสินค้ าต้ อง ห้ าม และ
มีการควบคุมการนาเข้ าอย่ างเข้ มงวด ใบอนุญาตการนาเข้ าสิ นค้ าแบบชั่ วคราวจึงจาเป็ นสาหรับการประกอบพิธีการ
ศุลกากร การออกใบอนุญาตินีจ้ ะต้ องใช้ เวลาเป็ นสั ปดาห์ หรื อเป็ นเดือนทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั ความเข้ มงวดของแต่ ละกระทรวง

การส่ งสิ นค้ าทางพัสดุไปรษณีย์
หมายถึง การส่ งสิ นค้ าจากต่ างประเทศผ่ านบริษัทขนส่ งประเภทพัสดุ ไปรษณีย์ (Courier Company) ซึ่งเป็ น
การขนส่ งสิ นค้ าทีม่ ีขนาดเล็กและนา้ หนักเบา หากสิ นค้ าดังกล่าวมีนา้ หนักเกิน 200 กิโลกรัมขึน้ ไป กรุ ณาส่ งมาทางอากาศ
ตามปกติ เว้ น แต่ จะได้ รับอนุญาตจากรมศุลกากรไทยแล้ ว
กรมศุลกากรจะทาการคานวณค่ าภาษีเข้ าทุกครั้งทีม่ ีการนาเข้ าโดยคิดจากมูลค่ า FCI กรมศุลกากรของไทยมีสิทธิ์
ทีจ่ ะอนุมัติยอมรับราคาตามทีผ่ ้ นู าเข้ าได้ สาแดงในใบกากับสิ นค้ า หรื อไม่ กไ็ ด้ ศุลกากรไทย จะเป็ นผู้แทรกแซงมูลค่ า CIF
และผู้รับรองก็มีสิทธิ์ทจี่ ะคัดค้ านการแทรกแซง ซึ่งการพิจารณาคาคัดค้ านนีอ้ าจใช้ เวลาเป็ นวัน หรื อปี
ดังนั้นจึงไม่ แนะนาให้ ผ้ นู าเข้ าแจ้ ง ราคาสิ นค้ าต่ากว่าความเป็ นจริง
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กาหนดส่ งแบบฟอร์ มภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
แบบฟอร์ม 1 B

การก่อสร้ างคูหาผู้ซื้อพืน้ ทีเ่ ปล่า

กรุณาส่ งคืนแบบฟอร์ มนีท้ ี่ ฝ่ ายการตลาด
บริษัท วันทูวนั ครีเอชั่น จากัด
981/153 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 02-060-0795
โทรสาร 02-060-0796
E-mail : printtechexpo@gmail.com

ผู้ร่วมแสดงที่เช่ าพื้นที่เปล่ าสามารถก่ อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ าโดยผู้รับเหมาก่ อสร้ างอื่นที่ผ้ รู ่ วมแสดงว่ าจ้ างเองได้
กรุ ณากรอก แบบฟอร์ มเพื่อแจ้ งผู้รับเหมา ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ส่ งมายังผู้จัดงานตามกาหนดเวลา ผู้ร่วมแสดงสามารถ
ก่ อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ าโดยผู้รับเหมาก่ อสร้ างอื่นที่ผ้ รู ่ วมแสดงว่ าจ้ างเองได้ ที่เช่ าพื้นที่เปล่ า
....................................................................................................................

พวกเราในฐานะทีเ่ ป็ นผู้ออกงานแสดงและผู้รับเหมาจะปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้ อบังคับต่ าง ๆ ของงานโดยเฉพาะ
อย่ างยิง่ ตามเงื่อนไขเรื่ องกฎระเบียบการก่ อสร้ างคูหาทีก่ าหนดมาใน กฎเกณฑ์ และระเบียบข้ อบังคับในการก่อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ า
ท่ านผู้ออกงานทีจ่ องคูหามาตรฐานไม่ จาเป็ นต้ องกรอกแบบฟอร์ มนี้ ยกเว้ นมีการจ้ างผู้รับเหมาเข้ ามาปรับเปลีย่ นแบบการก่อสร้ างคูหาของ
ท่ าน ทั้งนี้ ัผู้จดั งานขอความร่ วมมือจากผู้ร่วมแสดงงานที่เช่ าพื้นที่เปล่ าทุกท่ าน รบกวนนาพรมมาปูในบริเวณคูหาของผู้ร่วมจัด

แสดง งาน ผูจ้ ดั งานขอขอบพระคุณในความร่ วมมือมา ณ ที่นี้
แบบฟอร์ มนีผ้ ้ อู อกงานแสดงและผู้รับเหมาก่ อสร้ างคูหากรอกร่ วมกัน

- ผู้ออกงาน แต่ งตั้งผู้รับเหมาภายนอกเข้ ามาก่ อสร้ างคูหา ดังรายละเอียดด้ านล่ างนี้
ผู้ออกงาน เป็ นผู้ก่อสร้ างคูหาเองในช่ วงวันก่ อสร้ างและรื้อถอน ดังรายละเอียดด้ านล่างนี้
ชื่ อบริษัทผู้รับเหมาก่ อสร้ าง : ………………………………………………….……………….....................
ทีอ่ ยู่ : ..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ : ............................................................................. โทรสาร : ........................................................
บุคคลผู้รับผิดชอบ : .......................................................................................................................................
อีเมลล์ : ..........................................................................................................................................................
...........................................
..........................................
ลายเซ็นต์ ผ้ อู อกงานแสดงสิ นค้ า
ลายเซ็นต์ ผ้ รู ับเหมาก่ อสร้ าง
ชื่ อบริษัทผู้แสดงสิ นค้ า ________________________________________________________ แบบฟอร์ ม 2A
หมายเลขคูหา _________________________________ วันที่ ____________________________
โทรศัพท์ _________________________________ แฟกซ์ _______________________________
ชื่ อ-สกุลผู้ติดต่ อ _______________________________ ลายเซ็นต์ __________________________
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แบบฟอร์ ม 2A
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แบบฟอร์ ม2B
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แบบฟอร์ ม2C

Page 39

แบบฟอร์ ม 2D
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แบบฟอร์ ม 2D
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แบบฟอร์ ม 2D
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แบบฟอร์ ม 3
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แบบฟอร์ ม 4
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แบบฟอร์ ม 5
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แบบฟอร์ ม 6

Freight Form
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แบบฟอร์ ม 7
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แบบฟอร์ ม 8

Page 48

แบบฟอร์ ม 9
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แบบฟอร์ ม 10
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แบบฟอร์ ม 10.1
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แบบฟอร์ ม 11
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แบบฟอร์ ม 12
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แบบฟอร์ ม 12.1
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แบบฟอร์ ม 12.2
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แบบฟอร์ ม 12.3
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