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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

 

เรียน ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน  

  

ขอตอ้นรับท่านเขา้สู่งาน “Thailand Mobile Expo 2022” ซ่ึงก าหนดจดัข้ึนในวนัท่ี 3-6 กุมภาพนัธ์ 2565        

ณ อาคาร EH 98 - EH 99 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 เอกสารคู่มือผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน ในการเตรียม

ความพร้อมดา้นต่าง ๆอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดศึกษาคู่มือฯอยา่งละเอียดโดยตลอด และโปรดปฏิบติัตาม

กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัก าหนดระยะเวลาในการส่งแบบฟอร์มต่าง ๆไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือฯ เพื่อท่ีจะท าใหก้ารท างานของท่านราบร่ืนและประสบความส าเร็จสูงสุด  

 หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด โปรดติดต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามช่ือ/ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ ซ่ึงไดร้ะบุ 

ในคู่มือชุดน้ีแลว้ 

 ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงในความร่วมมือเป็นอยา่งดีมา  ณ  โอกาสน้ี  

 

 

                ผูจ้ดังาน 

         บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทัว่ไปของงาน 

 
1. ช่ืองานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ  

Thailand Mobile Expo 2022 
 
2. สถานทีจั่ดงาน 
 อาคาร EH 98 - EH 99 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  
 เลขท่ี 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
 
3. วนัและเวลาของงานแสดงสินค้า    

วนัท่ี 3 – 6 กุมภาพนัธ์ 2565 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. 

 
4. การเข้าชมงาน 

เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชมงานโดยไม่มีค่าใชจ่้ายในการเขา้ชม 
 
5. ผู้จัดงาน      

บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
11/1 รามค าแหง121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทรศพัท ์:  0-2735-1201 , 0-2735-1202 , 0-2735-1204 
โทรสาร  :  0-2735-2719 
Website : www.thailandmobileexpo.com 
E-mail : info@thailandmobileexpo.com 
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6. คุณลกัษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดงสินค้า 
    6.1 การรับน ้าหนกัของพื้น 
          Hall EH 98 - EH 99 สามารถรับน ้ าหนักได้ 1,500 กิโลกรัม/ตารางเมตร หากสินคา้ของท่านน ้ าหนกัเฉล่ีย     
กดลงท่ีพื้นต่อตารางเมตรมากกว่าพื้นท่ีอาคารจะสามารถรับน ้ าหนักได้ ท่านจ าเป็นต้องสร้างพื้นเหล็กเสริม         
เพื่อกระจายน ้าหนกัของสินคา้ลงบนพื้นท่ีในคูหา และตอ้งแจง้ใหท้างผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้เก่ียวกบัสินคา้ทุกช้ินท่ี   
จะน ามาแสดง จึงจะสามารถน าสินคา้นั้นเขา้ไปแสดงได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ และหนกัมาก 
    6.2 ความสูงของส่ิงก่อสร้าง 
           Hall EH 98 - EH 99 ความสูงของส่ิงก่อสร้างรวม Main Sponsor (PL) ไม่เกิน 6.0 เมตร  

   ความสูงของส่ิงก่อสร้างรวม Dealer Zone ไม่เกิน 5.0 เมตร  
   ความสูงของส่ิงก่อสร้างรวม พื้นท่ีต าแหน่งอ่ืน ๆ ไม่เกิน 4.0 เมตร  

    6.3 การ Hanging Load 
          Hall EH 98 - EH 99 Main Truss รับน ้าหนกัไดไ้ม่เกินเส้นละ 200 Kg. / point 

  Sub Truss รับน ้าหนกัไดไ้ม่เกินเส้นละ 100 Kg. / point 
หากมีการติดตั้ง Banner ต าแหน่งละ 15,000 บาท ขนาดไม่เกิน กวา้ง 4.0 x2.0  เมตร สูง 6 เมตร นบัจากพื้น ติดตั้ง
ไดไ้ม่เกิน 2 จุด และตอ้งอยูภ่ายในบริเวณบูธเท่านั้น 
   
 

หากพบส่ิงก่อสร้างสูงเกนิกว่าทีก่ าหนดไว้ หรือก่อสร้างผิดแบบทีไ่ด้รับอนุมัติไว้  
ทางผู้จัดงานมีสิทธ์ิท าการร้ือถอนได้ทนัที 

 

หากสินค้าที่ท่านน ามาจัดแสดง หรือส่ิงก่อสร้างสูงเกนิจากทีไ่ด้ก าหนดไว้ข้างต้น 
ผู้ร่วมแสดงจะต้องท าการขออนุญาตจากผู้จัดงานก่อน 

จึงจะสามารถน าสินค้าเข้าหรือท าการก่อสร้างได้ 
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ผงัการจดังาน 
อาคาร EH 98 – EH 99 

ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
ถนนบางนาตราด (กม.1)  แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา  กรุงเทพฯ 
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อาคาร EH 98 – EH 99 
ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

ถนนบางนาตราด (กม.1)  แขวงบางนาใต ้เขตบางนา  กรุงเทพฯ 
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เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์:  0-2735-1201, 0-2735-1202, 0-2735-1204 
โทรสาร : 0-2735-2719 
E-mail : info@thailandmobileexpo.com  Websites : www.thailandmobileexpo.com 

 
ฝ่ายขายงาน 

คุณประพิมพรรณ เลิศสิริสิน (โอ๋)  Tel. 083-953-8888 prapimpan@mvisioncorp.com 
คุณกฤษณา กฤษณพนัธ์ุ (เป้ิล)   Tel. 085-140-4510 kritsana@mvisioncorp.com 
คุณวราพรรณ ศรีอุบล (แหม่ม)   Tel. 088-415-0992 varapan@mvisioncorp.com 

              คุณนิชาภา ภควิวรรธนะ ( บี )                     Tel. 062-638-8959           Nichapa.p@mvisioncorp.com 
  คุณนชัชา แสงอรุณ (เฟิร์น)      Tel. 087-269-2465 nutcha.s@mvisioncorp.com 
 
ประสานงานทัว่ไป 

คุณธราธร ยวงบณัฑิต (อาร์ต)  Tel. 080-547-8888  tharathorn@mvisioncorp.com 
คุณเกษฎา วรีะตระกูล (เกษ)  Tel. 081-778-1888 gedsada.v@mvisioncorp.com 
คุณอสัดง ส าราญจริง (เมล)์  Tel. 085-996-0070 atsadong.s@mvisioncorp.com 

 
1. ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ งานระบบ   บริษัท แอด็เด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากดั 
(คูหามาตรฐาน, คูหาพิเศษ, ไฟฟ้า, น ้า)  111 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนอ่อนนุช  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์098-287-1512 

 
ผู้ให้บริการรักษาความสะอาด   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

4343 ถนนสุขมุวทิ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท ์02 726 1999 โทรสาร 02 726 1943 

 
 
 
 

mailto:Nichapa.p@mvisioncorp.com
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ผู้ให้บริการอาหารกล่อง    ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
4343 ถนนสุขมุวทิ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท ์02 726 1999 โทรสาร 02 726 1943  
**กรณนี าอาหารกล่องเข้ามารับประทาน เกนิ 20 กล่องขึน้ไป 

 มีค่าใช้จ่ายในการน าเข้าอาหาร  
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2. ตารางเวลาปฏิบัติการ 
วนัเข้าก่อสร้าง/ ตกแต่งคูหา 1 – 2 กมุภาพนัธ์ 2565 

วนัก่อสร้าง วนัที ่ เวลา 

-  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานเขา้ก่อสร้างตกแต่งคูหา (พื้นทีเ่ปล่า) 1 กมุภาพนัธ ์2565 
2 กมุภาพนัธ์  2565 

12.00 -  24.00 น. 
08.00 - 24.00 น. 

- ผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงงานขนยา้ยสินคา้เขา้พ้ืนท่ี (คูหามาตรฐาน)  2 กมุภาพนัธ์ 2565 12.00 -  24.00 น. 

- เร่ิมท าความสะอาดทางเดินส่วนกลาง             
(ไม่รวมท าความสะอาดในคูหามาตรฐานและพ้ืนท่ีเปล่า)  

2 กมุภาพนัธ์ 2565 18.00 -  24.00 น. 

- ปิดอาคารแสดงสินคา้ 2 กมุภาพนัธ์ 2565 24.00 น.  

วนัจดัแสดงงาน 3 – 6 กมุภาพนัธ์ 2565 

วนังานแสดง วนัที ่ เวลา 

- เวลาขนถ่ายและจดัเตรียมสินคา้ก่อนเวลาจดัแสดง 3-6 กมุภาพนัธ์ 2565  08.00 – 10.00 น. 

- วนัแสดงงาน 3-6 กมุภาพนัธ์ 2565 10.00 – 20.00 น. 

- ปิดคูหา 3-6 กมุภาพนัธ์ 2565 21.00 น. 

วนัร้ือถอน 6 – 7 กมุภาพนัธ์ 2565 

วนัร้ือถอน วนัที ่ เวลา 

- ปิดงานแสดงสินคา้และระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้าในคูหา 6 กมุภาพนัธ์ 2565 22.00 น. 

- ขนยา้ยสินคา้และร้ือถอนโครงสร้าง   6 กมุภาพนัธ์ 2565 
7 กมุภาพนัธ์ 2565 

21.00 - 24.00 น. 
24.00 - 06.00 น. 

 ข้อควรระวงัส าหรับผู้ร่วมแสดงงาน 
1.     ผูร่้วมแสดงสินคา้ทุกท่านตอ้งก่อสร้าง และตกแต่งคูหาให้เสร็จภายในเวลา 24.00 น. ของวนัพุธท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2565 ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดอาคาร           
ให้ก่อสร้าง / ตกแต่งหลงัจากเวลาดงักล่าวโดยเด็ดขาด 
2.     ห้ามร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง / คูหาก่อนเวลา 21.00 น. ในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2565 ผูร่้วมแสดงสินคา้ควรจดัเก็บสินคา้ในคูหาและท าการขนยา้ยสินคา้
ทนัที ในวนัสุดทา้ยของการปิดงานแสดงสินคา้( 6 กุมภาพนัธ์ 2565) ส าหรับคูหาส่วนตกแต่งท่ีก่อสร้างข้ึนมาจะตอ้งร้ือถอน และขนยา้ยให้เสร็จส้ิน
ภายในเวลา 06.00 น. ของวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2565 
3.     ไม่อนุญาตให้มีการขนสินคา้เขา้-ออกอาคารแสดง นอกเหนือจากเวลาขา้งตน้โดยเด็ดขาด หากผูเ้ขา้ร่วมงานประสงคจ์ะขนสินคา้เขา้เพ่ิมเติมจะตอ้ง 
(เขา้ตามเวลาท่ีก าหนด) และใชก้ารยก หรือถือสินคา้ท่ีไม่รบกวน และไม่เป็นอนัตรายต่อผูเ้ขา้ชมงาน ห้ามใช้รถเข็นหรืออุปกรณ์ลากจูงทุกชนิด 
4.     ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตกัเตือน ขอยกเลิกการสาธิตใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดเสียงดงั / กล่ิน / ควนั หรืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นการรบกวนผูร่้วมแสดงสินคา้รายอ่ืน 
5.     ในวนัเปิดวนัแรก วนัพฤหสับดีท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ผูร่้วมแสดงงานจดัเตรียมคูหาให้พร้อมในการจดัแสดงงาน 
6.     ผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้ถึงกิจกรรม และการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีมีการแจกรางวลั  

ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการรบกวนผูอ่ื้น ยกเวน้อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เช่น โทรทศัน์ วีดีโอ แต่จะตอ้งไดรั้บการควบคุมระดบัเสียงให้เหมาะสม     
ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งจดัเจา้หนา้ท่ีประจ าในคูหาตลอดช่วงเวลาแสดงสินคา้ อยา่งไรก็ตามผูร่้วมแสดงสินคา้ไม่ควรกระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนหรือรบกวนผูเ้ขา้ชมงานหรือผูเ้ขา้ร่วมงานรายอ่ืน ๆขอ้ควรระวงัส าหรับผูร่้วมแสดงงาน 
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จุดจอดรถ และจุดขนถ่ายสินค้า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการเข้าพืน้ทีจั่ดงาน 
 

1.     รถบรรทุก / รถขนของจอดรถท่ีจุดจอดรถท่ีก าหนด (จุดจอดจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง) รถบรรทุกจอดคอย     
และรับบตัรคิวท่ี จุดจอดรถท่ีก าหนด 
2.     จุด Loading ดา้นหลงั Hall EH 98 – EH 99 พนกังานท่ีจะเขา้ตกแต่งพื้นท่ีตอ้งรับบตัร Contractor และ       
ตอ้งเตรียมบตัรประชาชน หรือเอกสารขอรับบตัรเพื่อลงเวลาการเขา้จอดรถ 
3.     ส าหรับพนกังานหรือเจา้ของท่ีจะมาขายสินคา้ใหติ้ดต่อรับบตัร Contractor ไดท่ี้บริเวณจุดรับบตัรดา้นหลงั 
Hall EH 98 – EH 99 (เฉพาะวนั Set up) 
4.     หลงัจากขนสินคา้ลงจากจุด Loading หลงั Hall EH 98 – EH 99 เรียบร้อยแลว้ให้น ารถออก หรือไปจอด          
ณ ลานจอดรถ 
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ระเบียบการจอดรถบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า(หลงัโหลด) 
 

1.     การขนถ่ายสินคา้ 
- รถยนต,์ รถกระบะ และรถ 4 ลอ้ใหญ่ ฟรี 1 ชัว่โมง 30 นาที 
- รถ 6 ลอ้, 10 ลอ้, รถเทรลเลอร์, คอนเทนเนอร์ ฟรี 3 ชัว่โมง 

              (ทั้งน้ีเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูแ้สดงงานท่านอ่ืนสามารถเขา้ขนถ่ายสินคา้ได)้ 
2.     กรณีจอดเกินเวลาจะมีค่าจอด 200 บาท/ชม. ในชัว่โมงถดัไป 
3.     กรณีบตัรหายจะถูกปรับ 1,000 บาท 
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ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ภายในงาน 

รายละเอยีด ที่ตั้ง หมายเหตุ 
1. หอ้งประสานงาน บริเวณจุด Registration EH 99  
2. จุดลงทะเบียน/ Directory N/A N/A 

3. จุดประชาสมัพนัธ์ของไบเทค โถงดา้นหนา้ทางเขา้เคานเ์ตอร์ประชาสมัพนัธ์ ประชาสมัพนัธ์ภายในศูนยฯ์ 

4. หอ้งประสานงาน 
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง / งานระบบ 

บริเวณจุด Organizer EH 99 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บเหมาตกแต่งและ
งานระบบ 

5. บริการธุรกิจของไบเทค ศูนยบ์ริการธุรกิจ   โถงดา้นหนา้ทางเขา้ ส่งแฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร 
6. บริการโทรศพัท ์และ Internet ชั้นใตดิ้นระดบัท่ี 1 ดา้นหนา้ HALL104

ศูนยบ์ริการธุรกิจ 
สาธารณะ, ทางไกล, มือถือ 
Internet  Service 

7. บริการตู ้ATM 
 

ดา้นหนา้ HALL98 , 104 
ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารยโูอบี 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / ธนาคารไทยพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ 

บริการเงินด่วน 

8. บริการพาหนะ  
 

จุดรับส่งผูโ้ดยสาร ดา้นหนา้อาคาร 
- เรียกรถแทก็ซ่ีมิเตอร์ 
- รถโรงแรม 

คิวรถแทก็ซ่ี, รถโรงแรม 

9. หอ้งปฐมพยาบาล ดา้นหนา้ HALL 98 ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
10. หอ้งละหมาด ชั้น 1 ส าหรับศาสนาอิสลาม 
11. อาหารและเคร่ืองด่ืม - True Coffee หนา้ฮอลล ์102-103 และ

บริเวณชั้นใตดิ้นระดบัท่ี 1 
- สตาร์บคั คอฟฟ่ี 
- อเมซอน 

 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

หมายเหตุ : บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้รวมถึงขอ้ผิดพลาดจากการพิมพ ์
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ส่วนที่ 2 
กฎระเบียบและข้อบังคับ 

1. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
    1.1 ไม่อนุญาตใหแ้บ่งพื้นท่ีคูหาหรือโอน/มอบหมาย/เช่าช่วงต่อไปให้ผูอ่ื้นน าสินคา้และบริการจดัแสดง/จ าหน่าย 

ในคูหาของตนโดยเด็ดขาด  หากตรวจพบผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการปิดคูหาของท่านและจะมีผลต่อการ
พิจารณาใหเ้ขา้ร่วมงานในคร้ังต่อไป 

    1.2 ตอ้งติดป้ายแสดงช่ือกิจการ (ตรงกบัช่ือท่ีแจง้ในใบสมคัร) และหมายเลขคูหาอยา่งชดัเจน 
    1.3 ผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าของเจา้หน้าท่ีหรือตวัแทนของท่านรวมทั้งรับผิดชอบใน

สินคา้ ท่านน ามาแสดงเองและขอแนะน าใหผู้เ้ขา้ร่วมงานท าประกนัสินคา้ของตนไวร้ะหวา่งวนัเวลาแสดง 
    1.4 ผูเ้ข้าร่วมงานจะต้องจดัหาเจ้าหน้าท่ีอยู่ประจ าคูหาตลอดงานและเปิด–ปิดคูหาตามเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี

เจา้หนา้ท่ีประจ าคูหาควรมาจดัสินคา้ให้เรียบร้อยก่อนงานเปิดอยา่งน้อย 30 นาที และออกจากอาคารแสดง
ภายในเวลาท่ีก าหนดหลงัจากงานแสดงปิดลง 

    1.5 ในการส่งเสริมการขายระหวา่งการจดัแสดงสินคา้  ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถติดป้าย/ สต๊ิกเกอร์/ โปสเตอร์ได ้
 เฉพาะในบริเวณคูหาของตนเอง  หรือบนป้ายโฆษณาท่ีผูจ้ดังานท าข้ึนเพื่อขายพื้นท่ีเท่านั้น  หา้มแจกใบปลิว 

บตัรเชิญ ฯลฯ  บริเวณทางเดินและทางเขา้ – ออกหรือนอกคูหาจดัแสดง 
    1.6 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตกัเตือน หรือขอยกเลิกการสาธิตใด ๆท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั/ กล่ิน/ อ่ืน ๆท่ีรบกวน 

ผูเ้ขา้ร่วมงานรายอ่ืน ๆ  ผูเ้ขา้ร่วมงานตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้ถึงกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีมีการแจกรางวลั  ผูจ้ดังานไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองขยายเสียงในระหว่าง
การจดังาน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรบกวนผูอ่ื้น ยกเวน้อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เช่น โทรทศัน์ วดีีโอ แต่จะตอ้ง
ไดรั้บการควบคุมระดบัเสียงให้เหมาะสมผูเ้ขา้ร่วมงาน  จะตอ้งจดัเจา้หน้าท่ีประจ าในคูหาตลอดช่วงเวลา
แสดงสินคา้อยา่งไรก็ตาม  ผูเ้ขา้ร่วมงานไม่ควรกระท าการใด ๆ  ให้เดือดร้อนหรือรบกวนผูเ้ขา้ชมงานหรือ
ผูเ้ขา้ร่วมงานรายอ่ืน ๆ 

    1.7 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะประกาศขอ้ความเฉพาะท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์เท่านั้น ของดประกาศขอ้ความ 
 เฉพาะบุคคล 
    1.8  ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพหรือบนัทึกเทปโทรทศัน์ในระหว่างงาน เวน้เสียแต่ไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดังาน

และบุคคลดงักล่าวจะตอ้งติดบตัร Press ดว้ย 
    1.9 ห้ามน าสินคา้ท่ีเป็นอนัตรายไดแ้ก่ วสัดุไวไฟ น ้ ามนั แก๊ส วตัถุระเบิด วตัถุกมัมนัตภาพรังสีเขา้มาจดัแสดง 

ในบริเวณงาน 
    1.10 ไม่อนุญาตใหมี้การจ าหน่ายอาหาร   
    1.11 ไม่อนุญาตใหจ้อดรถในลานจอดรถบริเวณจุดขนถ่ายสินคา้ดา้นหลงัอาคารแสดงสินคา้เพราะจะท าให ้                            

การจราจรติดขดั อนุญาตให้เฉพาะขนถ่ายสินคา้เท่านั้น  แลว้น ารถไปจอดบริเวณลานจอดรถอ่ืน  
 
 



 

13 | P a g e  
 

หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

2.  การก่อสร้างตกแต่งคูหาและกฎข้อบังคับ 
     2.1 ผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐานอยา่งเป็นทางการ 
           บริษทั แอ็ดเด็กซ์ โซลูชัน่ จ  ากดั 
           111 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
           ติดต่อ : คุณวรานนัท ์สิงหโชติ  มือถือ : 098-287-1512 
           E-mail : mobileexpo2020.ele@gmail.com 
     2.2 คูหามาตรฐาน  ขนาด 3 .00 X 3.00 x 2.50ม. แต่ละคูหา ประกอบดว้ย 

1. ผนงัไมอ้ดัหุม้ PVC สีขาวพร้อมโครงสร้าง System   จ านวน 3  ดา้น  
 สูง 2.50 ม.(ยกเว้นคูหามุมจะเปิดด้านข้าง) 

2. ไมป้้ายช่ือคูหาสูง 30  ซม.  ยาว  3.00 ม.     จ านวน 1   ชุด 
3.   ตวัหนงัสือช่ือบริษทัเป็นตวัหนงัสือมาตรฐาน สูง 10 ซม.    จ านวน 1   ชุด  

 (ไม่เกิน 30 ตวัอกัษร) ท าดว้ยสต๊ิกเกอร์สี 
4. โตะ๊ประชาสัมพนัธ์      จ านวน 1   ชุด 
5. เกา้อ้ี                                                         จ านวน 2   ตวั 
6. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์LED ขนาด 18 วตัต ์   จ านวน 2   จุด 
7. ปลัก๊ไฟส าหรับกระแสไฟฟ้า (หา้มใชก้บัดวงไฟแสงสวา่ง) จ านวน 1   จุด 
8.   ถงัขยะ       จ านวน 1   ใบ 
9. ปูพรม (ขนาดตามพื้นท่ี)      จ านวน 9 ตรม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่ืน ๆ เพิม่เติม (ขนาดผนังไม้หุ้ม PVC) 
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กรณผู้ีร่วมแสดงงานต้องการท าเน้ืองาน Inkjet ติดกบัผนังไม้ 

หมายเหตุ 
- ส่วนประกอบของคูหามาตรฐานน้ีเป็นแบบ  PACKAGE  จึงไม่มีส่วนลดคืนเงินหรือแลกเปล่ียน    

ไม่วา่กรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน  แมจ้ะสละสิทธ์ิไม่ตอ้งการรายการใดรายการหน่ึงหรือทั้งหมดขา้งตน้ก็ตาม 
- รายการเฟอร์นิเจอร์หรือกราฟิกท่ีตอ้งการเพิ่มเติม นอกเหนือจากน้ีสามารถท าไดโ้ดยกรอกใบสั่งเช่า

เฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม ส่งมาท่ี  บริษัท แอด็เด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากดั ภายในวนัที ่17 มกราคม 2565 
- หากผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานตอ้งการต่อเติมผนงั partition หรือ ห้องเก็บของ storage room สามารถติดต่อ

ไดท่ี้ อีเมล ์mobileexpo2020.ele@gmail.com 
กฎระเบียบการใช้คูหามาตรฐาน 

- หา้มตอก, เจาะผนงัของคูหาหรือส่วนของอาคาร 
- หา้มทาสีผนงั 

หมายเหตุ    
1. กรณีท่านต้องการแขวนรูปในคูหา  กรุณาจัดหาเทปกาว 2 หน้า (ชนิดลอกออกได้ ไม่ทิง้คราบกาว) 

หรือตะขอแขวนพร้อมเอน็หรือเชือก มาเพ่ือท าการแขวนวสัดุดังกล่าว 
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2. คูหามาตรฐานได้จัดให้มีปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ ภายในบริเวณคูหา ปลัก๊ไฟดังกล่าวสามารถใช้ได้กบัอุปกรณ์

ไฟฟ้า (ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) จ านวนการใช้พลงังานไฟฟ้าไม่เกนิ 1,000 วตัต์ต่อจุดเท่าน้ัน  
3. หากผู้ร่วมแสดงงานสินค้ามีความประสงค์ต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบริเวณคูหาด้วยตัวเอง 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากเกดิอนัตรายอนัมีผลแก่ชีวติและทรัพย์สินของผู้ร่วมแสดงงานสินค้า
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ินและการแก้ไขจุดบกพร่องน้ัน ๆ ต้องการะท าโดยผู้ร่วมแสดงสินค้าเอง หาก
ต้องการใช้บริการของทางบริษัทฯ ค่าด าเนินการจะปรากฎในแบบฟอร์มไฟฟ้าน้ัน ๆ 

2.3 ผูรั้บเหมาอนุมติั (Approved Contractors)   
 ในกรณีท่ีผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งการวา่จา้งผูรั้บเหมาอ่ืนนอกเหนือจากผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการของงาน
ในการก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ บริษทัฯ พร้อมท่ีจะอ านวยความสะดวกใหโ้ดยมีกฎในการเขา้ท าการก่อสร้างดงัน้ี 
 -  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสินคา้ตอ้งส่งรายช่ือผูรั้บเหมามายงั บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 11/1 รามค าแหง121 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 -  บริษทัฯ จะแจง้ยืนยนัการตอบรับหรือปฏิเสธไปยงัผูร่้วมแสดงสินคา้และบริษทัท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ภายใน 7 วนัท าการ ภายหลงัจากไดรั้บการเสนอช่ือ 
 -  บริษทัฯ จะพิจารณาอนุมติัผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมาให้เป็นผูรั้บเหมาอนุมติัของงานเพียง 10 ราย
แรกเท่านั้น 
 -  บริษทัผูรั้บเหมาจะตอ้งไม่เคยมีประวติัเส่ือมเสียในเร่ืองการขาดความรับผิดชอบ หรือสร้างความเสียหาย
ต่อผูแ้สดงสินคา้มาก่อน และไม่เคยถูกหา้มในการใหบ้ริการในงานใดงานหน่ึงมาก่อน 
 -  เป็นบริษทัหรือห้างร้านท่ีสามารถให้บริการตามท่ีผูแ้สดงต้องการ ประกอบกบัมีอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
รวมถึงพนกังานท่ีมีประสบการณ์ มีความสามารถท่ีเหมาะสม และน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งมีสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้
ตลอดเวลา 
 ผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้จะตอ้งใช้บริการก่อสร้างคูหา โดยผูรั้บเหมาของตนเองซ่ึงสามารถท าได้ตาม
ความประสงค์  กรณีน้ีจะตอ้งแจง้ให้กบั บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และตอ้งส่งแบบ Perspective ขนาด / 
ความสูง ของคูหาให้ผูจ้ดังานเป็นผูพ้ิจารณา ทั้งนี้หากไม่มีการพิจารณาแบบ ทางผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ท าการ
ก่อสร้างคูหา 
 
 
 
 
 
  

ต้องวางเช็คค่าประกันความเสียหายต่อสถานที่ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้รับเหมาอิสระน้ัน ๆ ในอัตรา  
ขนาด 36 ตารางเมตร เหมาจ่าย 20,000 บาท และขนาด 90 ตารางเมตร หรือมากกว่าน้ันเหมาจ่าย 50,000 บาท ต่อหน่ึง
พื้นที่ ให้กับบริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 11/1 ซอยรามค าแหง 121 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240  
ติดต่อแผนกบัญชี โทร 02-735-1201 - 02 ต่อ 101,103  ภายในวนัที ่20 มกราคม 2565  
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โดยจะต้องมอบให้บริษัทฯ ก่อนวนัเข้าท าการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าอย่างน้อย 15 วนั มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่
อนุญาตให้ผูรั้บเหมาเขา้ท าการก่อสร้างคูหาโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆโดยเช็ค หรือหนงัสือค ้าประกนัน้ีบริษทัฯ 
จะคืนให้ภายหลงัจากจบงานแล้ว 2 สัปดาห์ หากการด าเนินการร้ือถอนและขนยา้ยวสัดุก่อสร้างออกจากบริเวณงาน
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและไม่มีความเสียหายใด ๆเกิดข้ึนกบัสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ 
 -  ส่งเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารเขา้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามแต่ทางบริษทัฯ จะเห็นสมควรพร้อม
กบัมีเจา้หนา้ท่ีอยา่งนอ้ยหน่ึงท่านพร้อมเคร่ืองมือส่ือสารประจ าบริเวณงานตลอดระยะเวลา ตั้งแต่การเร่ิมก่อสร้าง
จนถึงร้ือถอนเพื่อใหบ้ริการแก่ผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีวา่จา้ง 
 -  ส่งแบบผงัการก่อสร้างพร้อมส าเนา 1 ชุด ใหแ้ก่ผูจ้ดังาน เพื่อตรวจอนุมติัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท าการ
ก่อสร้าง โดยการก่อสร้างจะตอ้งท าตามแบบท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้น กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบผงัใด ๆ  
ก็ตามจะตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดังานทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัทีและตอ้งไดรั้บการอนุมติัก่อนการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
 -  ใหค้  าปรึกษาและความร่วมมือต่อผูแ้สดงสินคา้ บริษทัฯ ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ และผูรั้บเหมารายอ่ืนๆ  
ในอนัท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติัการภายในอาคารแสดงสินคา้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยอยา่งท่ีสุด 
 -  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายในบริเวณท่ีผูรั้บเหมารับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของผูใ้ด     
และเกิดจากกรณีใด ๆ ผูร่้วมแสดงสินคา้และผูรั้บเหมาจะตอ้งรับผดิชอบและช าระค่าเสียหายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 
 
กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าทีเ่ช่าพืน้ที่เปล่า 
 
 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ร่วมแสดงงานเช่าพื้นที่เปล่าได้ร่วมออกงานแสดงเท่าน้ัน 
ผู้ร่วมแสดงงานไม่มีสิทธ์ิให้บริษัทอ่ืนมาเช่าช่วงต่อ หรือให้บริษัทอ่ืน หรือรายอ่ืนทีไ่ม่ได้ซ้ือพืน้ทีใ่นงานมาร่วมออก
แสดงงานกบัท่าน (ยกเว้นบริษัทในเครือ) 
  
 ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงงานมีความประสงค์ให้บริษัทอ่ืนมาร่วมออกงาน กรุณาแจ้งช่ือบริษัทดังกล่าวและช่ือ
ผู้ประสานงาน, ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ พร้อมแจ้งประเภทสินค้าที่จะร่วมออกงาน ทั้งนี้เพ่ือผู้จัดงานจะได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ผูร่้วมแสดงท่ีเช่าพื้นท่ีเปล่าสามารถก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้โดยผูรั้บเหมาก่อสร้างอ่ืน ท่ีผูร่้วมแสดงสินคา้
ว่าจา้งเองได ้กรุณากรอกแบบฟอร์มรับทราบกฏระเบียบที่หน้า 45-46 เพื่อแจง้ช่ือผูรั้บเหมา ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์  
และส่งมายงัผูจ้ดังานแสดงสินคา้ตามเวลาท่ีก าหนด (กรุณาอ่านกฎเกณฑ์การใช้ผูรั้บเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีไม่ใช่
ผูรั้บเหมาก่อสร้างอยา่งเป็นทางการ) โดยมีกฎระเบียบบงัคบัดงัต่อไปน้ี 

 
1.     การสร้างคูหาแสดงสินคา้ของตนเองข้ึนหรือการใชพ้ื้นท่ีเปล่า ส าหรับการแสดงจะตอ้งมีการติดหรือเขียนป้าย
แสดงช่ือบริษทั และหมายเลขคูหาอยา่งชดัเจน การไม่ปฏิบติัตามระเบียบในขอ้น้ี ทางผูจ้ดังานแสดงสินคา้จะสงวน
สิทธ์ิในการจดัท าใหต้ามความเหมาะสม โดยจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัทางผูร่้วมแสดงสินคา้นั้น    
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2.     ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ ของท่าน 
หรือบุคลากรของผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูรั้บจา้งของผูร่้วมแสดงสินคา้ก่อใหเ้กิดข้ึน  และรับผดิชอบประสานงาน 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีขดัต่อระเบียบภายในอาคารแสดงสินคา้ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของการก่อสร้างทุก 
ประการ 
3.     ผู้แสดงสินค้าทีต้่องการสร้างคูหาเองจะต้องจัดส่งแบบแผนการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้า และผงัการใช้ไฟฟ้า  
มายงัฝ่ายปฏิบัติการของผู้จัดงานแสดงสินค้าภายในก าหนดเวลาทีร่ะบุเอาไว้ในคู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้า หรือ 30 วนั 
ก่อนวนังานแสดงสินค้า โดยฝ่ายปฏิบัติการจะตอบอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามแผนผงัที่ส่งไปให้ผู้แสดงสินค้า 
ภายใน 7-10 วนั หลงัจากทีไ่ด้รับแผนผงัการก่อสร้าง และกรณีทีจ่ าเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธ์ิในการ 
เรียกร้องให้แก้ไขแบบการก่อสร้างในส่วนทีผ่ดิไปจากแบบแผนทีส่่งมา หรือแผนผงัการก่อสร้างทีอ่าจจะขัดต่อ 
กฎระเบียบของอาคารแสดงสินค้าหรือทีอ่าจสร้างอันตรายแก่ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าได้  
            อน่ึง  ผู้ร่วมแสดงสินค้าทีไ่ม่ส่งแผนผงัตามก าหนด ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่อนุญาตให้ 
เข้าท าการก่อสร้างในงานและจะต้องเสียค่าปรับ ดังนี้ 

- ส่งล่าช้ากว่าก าหนดหลงั วันที ่20 มกราคม 2565 จะเสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท/วนั 
- ส่งก่อนถึงวนังานจัดแสดง 7 วนั  ตั้งแต่วนัที ่25 มกราคม 2565  เสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน  

50,000 บาท  
- กรณก่ีอสร้างไม่ตรงตามแบบทีส่่งมาให้อนุมัติ  คิดค่าปรับก่อสร้างผดิแบบปรับสูงสุด 100,000 

บาทและร้ือถอดส่วนทีผ่ดิแบบทนัที 
- ในกรณีทีผู้่ร่วมแสดงสินค้าไม่ก่อสร้างบูทให้แล้วเสร็จในระยะเวลาทีก่ าหนด และท าให้เกดิความ

เสียหายต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของการจัดงาน ทางผู้จัดแสดงสินค้าจะคิดค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 
10 เท่าของราคาพืน้ที่ทีผู้่ร่วมแสดงสินค้ารับผดิชอบ หรือเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000,000บาท 

4.     การติดตั้งแขวน Banner ต าแหน่งละ 15,000 บาท ขนาดไม่เกนิ กว้าง 4 เมตร  ยาว 2  เมตร 
        50 เซนติเมตร ไม่เกนิ 2 จุด รวมความสูงจากพืน้ ได้ไม่เกนิ 6 เมตร และจะต้องอยู่ภายในบริเวณคูหาเท่าน้ัน 
5.     จะต้องแสดงต าแหน่งการจัดวางล าโพงเคร่ืองเสียงให้ชัดเจน 
6.     จะตอ้งปูพรมหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเตม็พื้นท่ีภายในคูหาแสดงสินคา้ 
7.     เพื่อความปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร หากตอ้งการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง กรุณา 
ติดต่อผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเท่านั้น  ห้ามติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเองและห้ามใช้กระแสไฟฟ้า 
ทีส่ั่งมาเพ่ือใช้กบัเคร่ืองจักรที่จะแสดงโดยน ามาใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง 
8.     หา้มไม่ใหมี้การใชน้ ้าเป็นส่วนประกอบในการสาธิตสินคา้ หรือการแสดงภายในคูหาแสดงสินคา้ของท่าน 
9.     หา้มพน่สี ออ็ค เช่ือมโลหะภายในอาคารแสดง และหา้มตั้งโตะ๊เล่ือยไม ้ไสไม ้หรือท าใหเ้กิดฝุ่ นภายในอาคาร
แสดงสินคา้ และรบกวนผูร่้วมแสดงสินคา้หรือผูช้มงานแสดงสินคา้ 
10.    ในกรณีพื้นท่ีคูหาของผูร่้วมแสดงพื้นท่ีเปล่าติดกบัคูหาแสดงสินคา้อ่ืน หา้มใชป้ระโยชน์จากผนงันั้น ๆทาง   
ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งท าการก่อสร้างผนงัในส่วนคูหาแสดงสินคา้ของตนข้ึนมาเองทุกคูหา 
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11.    หากผนงัของคูหาของผูร่้วมแสดงพื้นท่ีเปล่าสูงกวา่ผนงัอีกดา้นของคูหาแสดงสินคา้ติดกนั ท่านจะตอ้งท าการ
ปิดผนงัดา้นหลงัของท่านท่ีสูงกวา่อีกคูหาแสดงสินคา้หน่ึงดว้ย 
12.    หา้มหอ้ย หรือแขวนส่ิงหน่ึงส่ิงใดกบัส่ิงก่อสร้างของตวัอาคาร หรือ ตอก ตรึง กบัส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้น
อาคาร หรือกบัฝาผนงัเสา 
13.    ท่านจะตอ้งสร้างผนงัดา้นหลงัของคูหาแสดงสินคา้ของท่านเอง ในกรณีท่ีพื้นท่ีคูหาแสดงสินคา้ของท่านเป็น
เกาะ ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ขอสงวนสิทธ์ิในการขอร้องใหผู้ร่้วมแสดงสินคา้ท าการปรับเปล่ียนผนงัดา้นหลงั หรือ
ดา้นขา้งในแบบท่ีท่านส่งมาใหท้างฝ่ายปฏิบติัการ หากทางฝ่ายปฏิบติัการมีความเห็นวา่ส่ิงก่อสร้างของท่านอาจ  
จะบดบงัคูหาแสดงสินคา้ใกลเ้คียง 
14.    ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีท าการก่อสร้างคูหาเอง จะไดรั้บอนุญาตใหท้ าการก่อสร้างก็
ต่อเม่ือไดรั้บการอนุญาตให้เป็นผูรั้บเหมาอนุมติั และท าการยืน่เช็ค หรือหนงัสือค ้าประกนัการก่อสร้างตามจ านวน
เงินท่ีก าหนด (โดยส่ังจ่ายในนามบริษัทบริษัท เอม็ วิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 11/1 รามค าแหง121 แขวงหัวหมาก     
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240) พร้อมทั้งเซ็นหนงัสือยนืยนัความรับผิดชอบต่อฝ่ายปฏิบติัการแลว้เท่านั้น 
15.    ส าหรับวนัก่อสร้างและร้ือถอนคูหา ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ไม่มีบริการกระแสไฟฟ้า 
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งแจง้การขอใชบ้ริการกระแสไฟฟ้าในคูหาโดยสั่งกระแสไฟฟ้าไดท่ี้ 
บริษัท แอด็เด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากดั ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการ แบบฟอร์มท่ี 5.2 หนา้ 33 
16.    ค่าบริการ Organizer เฉพาะพืน้ทีเ่ปล่า ตารางเมตรละ 60 บาท เช็คส่ังจ่าย ในนาม “บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั 
(มหาชน)”  
           หมายเหตุ  ในกรณทีีผู้่รับเหมาอนุมัติไม่ด าเนินการตามกฎระเบียบทีก่ าหนดไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิทีจ่ะให้ยุติการปฏิบัติงาน หรือยกเลกิการอนุมัติโดยทนัทหีรือตามทีเ่ห็นสมควรและผู้แสดงสินค้าต้องใช้
บริการจากผู้รับเหมาอ่ืนทีไ่ด้รับอนุมัติแล้วเท่าน้ัน 

- กรอกแบบฟอร์ม 5.3 พร้อมส่งแบบแปลนการก่อสร้างและต าแหน่งการติดตั้งไฟฟ้าให้
ผูรั้บเหมาก่อสร้างอยา่งเป็นทางการ ภายในวนัที ่17 มกราคม 2565 หากไม่ส่งตามก าหนดจะไม่
อนุญาตใหเ้ขา้ท างานภายในอาคารแสดงสินคา้เด็ดขาด และในการจดัแสดงสินคา้คูหาแบบพิเศษน้ี
ตอ้งติดป้ายแสดงช่ือบริษทัและหมายเลขคูหาอยา่งชดัเจน 

- คูหามีความสูงได้ไม่เกิน 5 เมตร ทั้ งน้ีแบบก่อสร้างท่ีมีความสูงเกินระดับมาตรฐานคือ 2.5 เมตร       
ตอ้งถอยร่น (Setback) เขา้มาให้พื้นท่ีคูหาตนเองอีก 0.5 เมตร และ ต้องเก็บรายละเอียดทั้งด้านข้าง 
และด้านหลังของส่วนเกินให้เรียบร้อยด้วยไม้อัดทาสีขาว, ด า และห้ามติดโลโก้สัญลักษณ์บริเวณ
ด้านหลงัทีต่ิดกบัคูหาข้างเคียงโดยเด็ดขาด 

- ผูจ้ดังาน 
- จะท าเคร่ืองหมายแสดงเขตพื้นท่ีก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพื้นท่ี ๆ จองไว ้หากไม่แน่ใจใน

ขอบเขตของคูหาของตนให้ติดต่อสอบถามจากหัวหน้างานของผูรั้บเหมาก่อสร้างอย่างเป็นทางการ
เท่านั้น 

- คูหาท่ีมีพื้นท่ีติดทางเดินทั้ง 4 ดา้น โครงสร้างดา้นท่ีติดทางเดิน ความสูงทึบไดไ้ม่เกิน 2.5 เมตร 
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- ผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษของท่าน ตอ้งติดต่อรับบตัรก่อสร้าง (Contractor Badge) เพื่อเขา้ก่อสร้าง  
และตกแต่ง วนัท่ี 1 – 2 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีบริเวณหลงัโหลด Hall EH 98 – EH 99 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 

- ผูเ้ขา้ร่วมงานจะต้องสร้างผนังกั้นระหว่างคูหาของท่านกับคูหาข้างเคียงทั้ง 3 ด้าน และหากผนงัคูหา
ของบริษทัสูงกว่าคูหาขา้งเคียง จะตอ้งตกแต่งส่วนท่ีเกินให้เรียบร้อย ทั้งน้ีไม่อนุญาตให้ใช้ผนงัของ
คูหาขา้งเคียงโดยเด็ดขาด 

- บริเวณพื้นคูหาตอ้งปูพรม หรือวสัดุรองพื้นท่ีเหมาะสม 
- ก่อนด าเนินการก่อสร้างผูรั้บเหมาก่อสร้างจะตอ้งใช้วสัดุปูพื้นก่อน เพื่อป้องกนัมิให้พื้นในอาคาร

เสียหายผูเ้ขา้ร่วมงานจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และประสานงานใหผู้รั้บเหมาก่อสร้างของตนปฏิบติัตาม
ระเบียบของการเขา้ก่อสร้าง และใช้อาคารทุกประการหากเกิดความเสียหายใด ๆข้ึนผูเ้ขา้ร่วมงาน
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าเสียหายดงักล่าว 

- ไม่อนุญาตให้มีการพ่นสีทาสี ตลอดจนการใช้เล่ือยไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือม หรืออุปกรณ์ท่ีจะท าให้เกิด
ประกายไฟในบริเวณตวัอาคารในทุกกรณีโดยเด็ดขาด 

- ไม่อนุญาตใหดึ้งลวดสลิง หรือขึงเพื่อการค ้ายนัในบริเวณพื้นท่ี และโครงการอาคารโดยเด็ดขาด 
- ไม่อนุญาตใหว้างส่ิงของวสัดุก่อสร้าง หรือวสัดุเหลือใชกี้ดขวางแนวทางเดิน โดยจะตอ้งท าการจดัเก็บ

ใหเ้รียบร้อย และน าออกไปนอกบริเวณศูนยฯ์ 
- ไม่อนุญาตใหน้ าแผน่ป้ายโฆษณา หรือวางอุปกรณ์ส่ิงของต่าง ๆ ออกนอกเขตพื้นท่ีคูหาของตน 
- ไม่อนุญาตใหแ้ขวนอุปกรณ์ทุกชนิด ท่ีท่อจ่าย ท่อร้อยสายไฟ ท่อดบัเพลิงของศูนยฯ์  
- ขอบเขตของคูหาพื้นท่ีจดัแสดง และขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
- ผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ตอ้งไม่วางสินคา้ หรือส่ิงของเกินขอบเขตของคูหาแสดงสินคา้ของตนเอง 

และในแต่ละคูหา ต้องมีผนังเป็นของตนเอง 
Front       Perspective   

 
 

 
 
 
 
 

 
คูหาพื้นที่เปล่า ต้องย่ืนแบบเพ่ือขออนุมัติจากผู้จัดงาน ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 โดยจะพิจารณาอนุมติั          
เป็นรายๆ ไป เม่ือไดรั้บอนุมติั ส่ิงก่อสร้างนั้นจะตอ้งอยู่ห่างจากก าแพงดา้นท่ีติดคูหาขา้งเคียง ดา้นละ 0.5 เมตร 
ดา้นหน้าของคูหาแสดงสินคา้ ซ่ึงจะติดกบัทางเดินจะตอ้งเปิดโล่งให้มองเห็นจากภายนอก หรือถา้มีส่ิงก่อสร้าง
จะตอ้งใชว้สัดุโปร่งใสเท่านั้น 
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- ผูจ้ดังานขอสงวนลิขสิทธ์ิท่ีจะให้เปล่ียนแบบก่อสร้าง หรือร้ือถอนส่ิงก่อสร้างนั้น ๆ ไดต้ลอดเวลาหากการ
ก่อสร้างนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบในหนงัสือคู่มือ หรือแตกต่างจากแบบท่ีไดรั้บอนุมติัไป ผูอ้อก
งานจะเป็นผูรั้บผดิชอบภาระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ จากการเช่าหรือถูกเก็บไป โดยจะเรียกคืนไม่ได ้ 

3.   อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง  
ผู้รับเหมาบริการระบบไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ  

  บริษัท แอด็เด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากดั  
111 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนอ่อนนุช  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
มือถือ :  098-287-1512 

   E-mail : mobileexpo2020.ele@gmail.com 
3.1 การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพเิศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน) 

3.1.1 ผูอ้อกงานแสดงสินค้าท่ีสั่งจอง "พื้นท่ีเปล่า" เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินคา้ท่ี                                             
ออกแบบเป็นพิเศษ จะตอ้งส่งแบบฟอร์มการขอใชบ้ริการระบบไฟฟ้าเพื่อคูหาแสดงสินคา้ท่ีออกแบบ                                  
เป็นพิเศษนั้น 

3.1.2 ผูจ้ดังานไดจ้ดัใหมี้แสงสวา่งในอาคารแสดงสินคา้โดยทัว่ไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหา    
และเพื่อการสาธิตต่าง ๆ สามารถด าเนินการไดโ้ดยผูรั้บเหมาไฟฟ้าของท่านท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูจ้ดั
งานแลว้เท่านั้นโดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้เพียงส่งแบบฟอร์มสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความตอ้งการใช้
งานของท่านมายงั บริษัท แอ็ดเด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากัด พร้อมช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีระบุไว ้และเพื่อ
ความปลอดภยัจึงไม่อนุญาตให้ผูแ้สดงสินคา้ต่อไฟส าหรับสินคา้จดัแสดงหรืออุปกรณ์ให้แสงสวา่งเขา้
กบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลกัของตวัอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งน้ี ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิระงบัการจ่ายไฟฟ้ากรณีท่ี
มีการต่อไฟฟ้าอยา่งไม่เหมาะสม 

3.1.3 ผูรั้บเหมาไฟฟ้าท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูอ้อกงานแสดงสินคา้ตอ้งยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบ
วงจรไฟฟ้าและรายละเอียดอ่ืนๆ มายงัผูจ้ดังานก่อนวนัหมดเขตตามท่ีระบุไวใ้นแบบฟอร์มโดยแนบ
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัตามรายการดงัน้ี 

3.1.3.1 ช่ือบริษทัผูรั้บเหมา 
3.1.3.2 ช่ือและบตัรประจ าตวัของบุคคลากรท่ีเขา้ด าเนินการ 
3.1.3.3  จ านวนวตัตห์รืออตัราก าลงัไฟ 
3.1.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
3.1.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้า 

3.1.4 ช่างไฟฟ้าท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้สามารถแลกบตัรประจ าตวัประชาชน เพื่อรับบตัรผา่นเขา้ท างานไดท่ี้ 
ส านกังานบริหารงานแสดงสินคา้ของผูจ้ดังานท่ีแสดงสินคา้ในบริเวณนั้น ๆ 

3.1.5 การต่อวงจรไฟฟ้าท่ีด าเนินการโดยผูรั้บเหมาของท่านท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้ดังานจะตอ้งไดรั้บการ 
ตรวจสอบจาก บริษัท แอด็เด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากดั ก่อนท่ีจะต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟ 
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3.1.6 จุดเตา้เสียบไฟฟ้าทั้งหมดตอ้งสั่งผา่นแบบฟอร์มขอรับบริการดา้นไฟฟ้ามิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้มี
เตา้เสียบไฟฟ้าท่ีคูหา 

3.1.7   ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีสั่งจองบริการดา้นไฟฟ้ากบั บริษัท แอด็เด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากดั จะมีสิทธ์ิไดรั้บ
บริการตามล าดบัก่อนหลงั 

3.1.8 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเตา้เสียบหลายทางหรือการเช่ือมต่อ
วงจรไฟฟ้าโดยมิไดรั้บอนุญาต อาจเป็นเหตุใหถู้กตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3.1.9 ไม่อนุญาตใหใ้ชไ้ฟกระพริบ หรือไซเรน ยกเวน้แต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม 
3.1.10 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าท่ี บริษัท แอด็เด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากดั เห็น
วา่ อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือสร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมงานหรือผูอ้อกงานแสดงสินคา้อ่ืน ๆ 

3.1.11 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดตอ้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัและมาตรฐานความปลอดภยัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
 

* การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทีก่ าหนดเหล่าน้ีมีผลให้ตัวแทนทีไ่ด้รับอ านาจหน้าทีส่ามารถตัดการจ่ายไฟฟ้าได้ทนัทีและ 
จะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เท่า ของราคาค่าอุปกรณ์น้ัน ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้า 
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การขนส่งสินค้า 
การขนยา้ยสินคา้ขนาดใหญ่ใหจ้ดัท าโดยบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเท่านั้น และไม่อนุญาตใหร้ถ และ

อุปกรณ์ขนยา้ยของบริษทัอ่ืนใด เขา้มาท างานภายในพื้นท่ีจดังาน ทั้งน้ีสินคา้ท่ีผูแ้สดงงานสามารถขนยา้ยเองได ้
(Hand Carry) หมายถึงสินคา้ขนาดเล็ก น ้าหนกัเบา ใชร้ถเขน็ขนาดเล็ก (ลอ้ยาง) หรือคนยกได ้

 
รถเข็นทีอ่นุญาตให้ใช้ 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

รถทีไ่ม่อนุญาตให้ใช้ 
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กฎระเบียบและข้อบังคับในการเข้าท างานในพืน้ที ่(BITEC) 
1. ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งแจง้ช่ือของบริษทัผูรั้บเหมาให้กบัผูจ้ดังานทราบรวมทั้งจะตอ้งยื่นแบบคูหาซ่ึงตกแต่ง

พิเศษแก่ทางศูนยนิ์ทรรศการฯ 1 เดือนก่อนวนัเขา้ก่อสร้าง 
2. ลานขนส่งสินคา้จะใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับการขนถ่ายสินคา้เท่านั้นศูนยนิ์ทรรศการฯ ไม่อนุญาตให้ใชเ้ป็นสถานท่ี

จอดรถเม่ือท่านขนถ่ายสินคา้ไปยงัคูหาแล้วจะต้องน ารถออกจากลานขนถ่ายทันทีหากฝ่าฝืนจะมีผลถึงขั้น
ด าเนินการลากรถออกจากบริเวณดงักล่าวและคิดค่าใชจ่้ายจากเจา้ของรถ 

3. พาหนะทุกประเภทท่ีขบัเคล่ือนเขา้มาภายในบริเวณขนถ่ายสินคา้ตอ้งควบคุมความเร็วท่ี 5 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
4. การขนถ่ายสินคา้ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ใหใ้ชเ้ฉพาะประตูดา้นหลงัและดา้นขา้งอาคารเท่านั้น หา้มใชป้ระตู

ดา้นหนา้อาคาร หากท่านแสดงสินคา้บริเวณชั้น 2 ท่านสามารถใชลิ้ฟตข์นสินคา้ซ่ึงอยูบ่ริเวณจุดขนสินคา้ชั้น B1 
หา้มใชลิ้ฟตส์ าหรับคนพิการหรือบนัไดเล่ือนเป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้ 

5. ผูรั้บเหมาหรือผูก่้อสร้างคูหาตอ้งจดัหาส่ิงปกคลุมพื้นอยา่งเหมาะสม (พรมหรือพื้นไม)้ เพื่อป้องกนัความเสียหาย
อันอาจเกิดข้ึนกับพื้นเม่ือจ าเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์ลากจูง หรือเม่ือจะต้องวางอุปกรณ์ใด ๆ ลงบนพื้น ทั้ งน้ีศูนย์
นิทรรศการฯ ห้ามใชพ้าหนะ และอุปกรณ์ ขนถ่ายท่ีไม่มีลอ้หุ้มยางในบริเวณอาคารแสดงสินคา้ พื้นท่ีปูพรมและ
พื้นหินขดั 

6. ห้ามเก็บลงัไม ้วสัดุหีบห่อ กล่องไม ้กล่องกระดาษแขง็ และวสัดุท่ีติดไฟง่ายไวใ้นโถงนิทรรศการ ห้องจดัประชุม
บริเวณทางหนีไฟและบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง 

7. ระหว่างการก่อสร้างและการจดัแสดง ห้ามวางวสัดุอุปกรณ์ใด ๆ กีดขวางประตูหนีไฟ ประตูเขา้-ออกแผงควบคุม
ไฟฟ้า หอ้งควบคุมระบบปรับอากาศ หอ้งเกบ็อุปกรณ์ดบัเพลิงและตูส้ัญญาณเตือนไฟไหม ้

8. หา้มน าถงัก๊าซหุงตม้ ทั้งท่ีบรรจุและไม่บรรจุก๊าซมาเกบ็ไวใ้นศูนยนิ์ทรรศการฯ 
9. ห้ามรับประทานอาหารหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล์  รวมทั้งสูบบุหร่ีในบริเวณอาคารผูรั้บเหมา และ        

ผูก่้อสร้างคูหาจะตอ้งรับประทานอาหารและสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีทางศูนยนิ์ทรรศการฯ ก าหนดไวใ้หเ้ท่านั้น 
10. ห้ามแขวนป้ายหรืออุปกรณ์ตกแต่งใด ๆ กบัอาคาร ฝ้าเพดาน หรือผนงัของศูนยนิ์ทรรศการฯ รวมทั้งห้ามน าส่วน

ตกแต่งประเภทลูกโป่ง หรือบอลลูนมาจดัแสดงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากศูนยนิ์ทรรศการฯ 
11. เทปกาวท่ีใชติ้ดพื้นเพื่อการตกแต่งหรือปูพรมจะตอ้งเป็นเทปติดพรมชนิดหนาเช่น เทป SHIRAFUJIเท่านั้น ห้าม

ใชเ้ทปชนิดบาง การทากาวบนพื้น รวมทั้งหา้มใชเ้ทปโฟม กระดาษกาวหนา้เดียวและ 2 หนา้ หรือเทปกาวประเภท
อ่ืนโดยเด็ดขาด และในกรณีก่อสร้างท่ีชั้น 2 ห้ามใชเ้ทปทุกประเภทติดบนพรม หากมีความจ าเป็นจะตอ้งปูพรม
ควรวางแผ่นไมอ้ดัก่อนและปูพรมทบัอีกคร้ังหากฝ่าฝืนผูแ้สดงสินคา้หรือผูรั้บเหมาจะตอ้งรับผิดชอบในการท า
ความสะอาดหรือช าระค่าบริการท าความสะอาด 

12. ห้ามติดวสัดุใด ๆ บนเสาปูนและบริเวณท่ีทาสี รวมทั้งห้ามตอกยดึอุปกรณ์ เช่น ตะปูกบัผนงัพื้นผิวอาคารและเวที
ของศูนยนิ์ทรรศการฯ 

13. หา้มแขวน ก่อสร้าง หรือวางส่ิงของชิด ติด พิง หรือใกลผ้นงัเล่ือนและก าแพงในรัศมี 60 ซม. (24น้ิว) 
14. ระหว่างการก่อสร้าง ห้ามพ่นสีหรือทาสีท่ีมีส่วนผสมของทินเนอร์หรือสารไวไฟอ่ืน ๆ ภายในอาคาร โดยเด็ดขาด

รวมทั้ง หา้มการพ่นหรือทาสีทุกประเภทบริเวณโถงตอ้นรับ 
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15. ห้ามใชอุ้ปกรณ์ประเภทเล่ือยวงเดือน หรือเล่ือยไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้างภายในอาคารโดยเด็ดขาดและในกรณีท่ี
ก่อสร้างบนพื้นพรมจะตอ้งมีอุปกรณ์รองรับเศษวสัดุท่ีเกิดจากการก่อสร้าง 

16. เคร่ืองยนต์ท่ีใชน้ ้ ามนัดีเซลท่ีไดรั้บอนุญาตให้น าเขา้มาใชง้านไดใ้นห้องนิทรรศการจะตอ้งติดตั้งท่อระบายควนั  
ซ่ึงศูนยนิ์ทรรศการฯ ไดจ้ดัเตรียมไวบ้ริการในราคาชุดละ 500 บาท 

17. หากน ายานพาหนะมาจดัแสดง และบรรจุน ้ ามนัเช้ือเพลิงเกิน 1/8 ถงั จะตอ้งติดตั้งฝาเพื่อป้องกนัการร่ัวไหลและ
ปิดผนึกถงัน ้ามนัอยา่งแน่นหนา รวมทั้งตอ้งถอดสายแบตเตอร่ีออกทุกสายและปิดทบัดว้ยแถบกาวเพื่อป้องกนัการ
เกิดประกายไฟ 

18. ในกรณีท่ีจะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ลมดันท่ีมีแรงเกิน ½ แรงเพื่อการจดัแสดง ผูรั้บเหมาหรือเจา้ของคูหาจะต้องน า
อุปกรณ์ ไปวางไวท่ี้ชั้น B2 โดยช าระค่าวางอุปกรณ์เป็นอตัราต่อวนั โดยเร่ิมนบัจากวนัแรกท่ีติดตั้ง 

19. ศูนย์นิทรรศการฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ปลั๊กไฟริมผนังเพื่อการก่อสร้างและร้ือถอน ทั้ งน้ีผูรั้บเหมาจะต้องสั่ง
กระแสไฟฟ้าจากผูจ้ดังาน 

20. ในกรณีการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 
- ผูรั้บเหมาหรือผูก่้อสร้างคูหาตอ้งตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพปกติและใชง้านไดป้ลอดภยั 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกเคร่ืองจะตอ้งจดัใหมี้การป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัว หรือใหมี้การต่อสายดิน 

21. ในกรณีการท างานในท่ีสูง ผูรั้บเหมาหรือผูก่้อสร้างคูหาตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัการพลดัหล่นจากท่ีสูง  
22. ห้ามลา้งภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการก่อสร้างเตรียมงาน ในห้องน ้ าและอ่างลา้งหน้าของศูนย์

นิทรรศการ ฯ 
23. ผูรั้บเหมาหรือผูก่้อสร้างคูหาจะตอ้งรับผิดชอบในการจดัเก็บเศษวสัดุจากการก่อสร้างทุกประเภททั้งในบริเวณ

อาคารจดัแสดง และบริเวณทางเดินใตห้ลงัคา หากไม่ปฏิบติัตาม ทางศูนยนิ์ทรรศการฯ จะตอ้งคิดค่าจดัเกบ็และท า
ความสะอาด 

24. หากผูรั้บเหมาหรือผูแ้สดงสินคา้มีความจ าเป็นตอ้งท างานเลยเวลาท่ีไดร้ะบุในสัญญาจะตอ้งแจง้ให้ฝ่ายบริการ
ลูกคา้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ช.ม.ก่อนเวลาปิดท าการ ทั้งน้ีศูนยนิ์ทรรศการฯ จะคิดค่าใชจ่้ายการให้บริการ
ล่วงเวลาตามขนาดของคูหา 

25. ผูรั้บเหมาและผูก่้อสร้างคูหาจะตอ้งตรวจสอบและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า น ้ า และลมดนัทุกชนิดท่ีเขา้มาใชก่้อนออก
จากพื้นท่ี จดังานทุกวนั 

26. ศูนยนิ์ทรรศการฯ ไม่อนุญาตใหผู้ใ้ดนอน หรือจอดรถคา้งคืนในบริเวณศูนยโ์ดยมิไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

27. ห้ามท้ิงสารอนัตรายและสารพิษ เช่นสารเคมี น ้ ามนัหล่อล่ืน กรด และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมลงในรางระบายน ้ า
มาตรฐาน ผูแ้สดงสินคา้จะต้องแจ้งให้ศูนยฯ์ทราบถึงประเภทของสารเพื่อการเตรียมการในการก าจัดอย่าง
เหมาะสม 

28. ผูแ้สดงสินคา้ หรือผูรั้บเหมาจะตอ้งร้ือถอนคูหาให้เสร็จส้ินภายในวนั และเวลาท่ีผูจ้ดังานก าหนด  มิฉะนั้นศูนย์
นิทรรศการฯ จะคิดค่าบริการฝากสินคา้ และ/หรือค่าบริการร้ือถอนคูหา 

*************************************** 
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แบบฟอร์มบริการส าหรับผู้เช่าพืน้ที่ 
 

กรุณากรอกทุกแบบฟอร์มบริการท่ีท่านตอ้งการ และส่งกลบัมายงั  บริษทั M vision  / 
ADDEX / BITEC ภายในวนัท่ีก าหนดของฟอร์มบริการ 

หากท่านส่งกลบัมาหลงัวันที่ก าหนดของฟอร์มบริการท่านจะต้องส่งแบบฟอร์มพร้อมช าระค่าบริการในอตัราเพิม่พเิศษ 
 

แบบ 
ฟอร์มที ่

รายการ ก าหนดส่ง สถานะ 
ส่งฟอร์ม 
กลบัมาที ่

1 แบบฟอร์มการขอน าสินคา้/ส่วนตกแต่งคูหาเขา้ – ออก  น าส่งหนา้งาน บริการพิเศษเพิม่เติม INFORMATION 
2 แบบฟอร์มผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษ (พ้ืนท่ีเปล่า) 17 มกราคม 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม M vision 
3 เช็คประกนัการก่อสร้าง (เฉพาะพ้ืนท่ีเปล่า) เท่านั้น 17 มกราคม 2565 ต้องส่งกลบั M vision 
4 แบบฟอร์มจ านวนเจา้หนา้ท่ีประจ าคูหา(บตัร EXHIBITOR)  17 มกราคม  2565 ต้องส่งกลบั M vision 
5.1 แบบฟอร์มระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง  27 ธนัวาคม 2564 บริการพิเศษเพิม่เติม ADDEX 
5.2 แบบฟอร์มไฟฟ้าส าหรับก่อสร้างและร้ือถอน  27 ธนัวาคม 2564 บริการพิเศษเพิม่เติม ADDEX 
5.3 แบบฟอร์มUtility Point / แบบติดตั้ง  27 ธนัวาคม 2564 บริการพิเศษเพิม่เติม ADDEX 
6 แบบฟอร์มคูหามาตรฐานส าเร็จรูป 17 มกราคม 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม ADDEX 
7 แบบฟอร์มสัง่ท าป้ายคูหาเพ่ิมเติม 17 มกราคม 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม ADDEX 
8 แบบฟอร์มบริการเฟอร์นิเจอร์เพ่ิมเติม 17 มกราคม 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม ADDEX 
 บริการพนกังานรักษาความสะอาด 

(สัง่ผา่น Line Official @Bitec)   
17 มกราคม 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม BITEC 

 บริการโทรศพัทแ์ละโทรสาร 
 (สัง่ผา่น Line Official @Bitec)   

17 มกราคม 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม BITEC 

 บริการอินเตอร์เน็ต (TOT) 
 (สัง่ผา่น Line Official @Bitec)   

17 มกราคม 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม BITEC 

 บริการอินเตอร์เน็ต (ADSL Internet)   
(สัง่ผา่น Line Official @Bitec)   

17 มกราคม 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม BITEC 

  บริการสัง่อาหารกล่อง, อาหารวา่ง, เคร่ืองด่ืม  
(สัง่ผา่น Line Official @Bitec)   

17 มกราคม 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม BITEC 

 รับทราบระเบียบขอ้บงัคบัทัว่ไปของผูรั้บเหมา 17 มกราคม 2565 ต้องส่งกลบั M vision 
  

ประโยชน์ – หากท่านส่งแบบฟอร์มตามวนัเวลาทีก่ าหนด  ข้อเสีย – หากท่านไม่ส่งแบบฟอร์มตามก าหนด 
ประหยดัค่าใชจ่้าย  ท่านอาจตอ้งเสียเงินมากข้ึน  
ท่านจะไดรั้บในส่ิงท่ีท่านตอ้งการ  ท่านอาจไม่ไดรั้บความสะดวกในบริการท่ีท่านตอ้งการ  
การเตรียมตวัเขา้ร่วมงานของท่านจะสะดวกมากข้ึน ท่านอาจพบความยุง่ยากในช่วงการก่อสร้างและขนยา้ยในงาน 
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แบบฟอร์มที ่1  

การน าสินค้า เข้า – ออก ก่อนเวลา                           

ก าหนดส่ง : 3-6 กมุภาพนัธ์ 2565 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งขนถ่ายสินคา้ เขา้ – ออก นอกเหนือจากเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม
น้ี เพื่อแจง้ความประสงท่ีเคาน์เตอร์บริการผูแ้สดงสินคา้ เพื่อขออนุญาตน าสินคา้ เขา้ – ออก (ล่วงหน้าอย่างนอ้ย     
1 ชัว่โมง) โดยท่านจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและกฎระเบียบของงานอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี ผูจ้ดังาน ขอสงวนสิทธ์ิ
ระงับการอนุญาตทีไ่ด้อนุมัติไปแล้ว หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขและกฎระเบียบโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
ข้ันตอนการขออนุญาต 

1. น าส่งแบบฟอร์มแจง้ความประสงคท่ี์กรอกเรียบร้อยแลว้ ท่ีเคาน์เตอร์ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
2. รอผลการพิจารณาอนุญาต 
3. กรณีไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหน้ าเอกสารฉบบัน้ี 

เง่ือนไขในการน าสินค้า เข้า-ออก ก่อนเวลา 
1. ไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถเข็นทุกกรณี 
2. ไม่เปิดประตูมว้นบานใหญ่ทุกกรณี 
3. อนุญาตเฉพาะสินคา้ท่ีห้ิวไดเ้ท่านั้น ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตสินคา้ช้ินใหญ่ท่ีตอ้งใชค้นแบกมากกวา่ 1 คน 

ในช้ินนั้น ๆ เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมงาน 
รายละเอยีดผู้ขออนุญาต 
ช่ือบริษทั(ผูแ้สดงสินคา้) _________________________________ หมายเลขคูหา _________________________ 
ช่ือบริษทั(กรณีเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง/ตวัแทน โปรดระบุ) ____________________________________________ 
ช่ือ-สกุล _____________________________ ต  าแหน่ง ______________________ เบอร์ติดต่อ ______________ 
มีความประสงคข์  าน าสินคา้ เขา้ – ออก  เวลา __________________ วนัท่ี _________/ ___________/ __________ 
สินคา้ท่ีน าเขา้ – ออก มีจ านวนรวม ________________________ กล่อง / ลงั / ช้ิน (โปรดระบุรายละเอียดดา้นล่าง) 

1. ________________________________________ 4.  ________________________________________ 
2. ________________________________________ 5.  ________________________________________ 
3. ________________________________________ 6.  ________________________________________ 

ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและยนิดีปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว             ลงนาม 
(___________________________ ) 

     ผูข้ออนุญาต 
____/_____/______ 

 
 
 

ส่วนของเจา้หนา้ท่ี 
 อนุญาตโดย _________________________ วนัท่ี _____/_______/_____ 
 ไม่อนุญาต  

โปรดน าแบบฟอร์มน้ีไปส่งท่ี : บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์:  02-735-1201 – 2  โทรสาร :  02-735-2719 
E-mail : event@mvisioncorp.com 

น ำสง่หนำ้งำน 



 

42 | P a g e  
 

หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

แบบฟอร์ม 2 
การส่งแบบขออนุมตัก่ิอสร้าง / ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ก าหนดส่ง 17 มกราคม 2565 
เฉพาะคูหาพื้นทีเ่ปล่า 

 

ผูแ้สดงสินคา้ท่ีก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาเอง โดยใชผู้รั้บเหมาก่อสร้างของท่าน ซ่ึงไม่ใช่บริษทัผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการ จะตอ้ง
ด าเนินการ ดงัน้ี 

แจ้งข้อมูลเกีย่วกบับริษัทผู้รับเหมา ดงัต่อไปนี ้

ช่ือบริษทัผูแ้สดงสินคา้ ______________________________________ หมายเลขคูหา ____________________________________ 

ขนาดคูหา (กวา้ง x ยาว x สูง)_______________ เมตร x_________________ เมตร x __________________ เมตร  

ช่ือบริษทัผูรั้บเหมา :_______________________________________ ท่ีอยู ่: ____________________________________________ 

โทรศพัท ์:____________________ โทรสาร : ________________ E-mail : ____________________________________________ 

ประเภทของงาน :       ก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา   Electricity            อ่ืน ๆ ระบุ __________________________________________   

ช่ือผูป้ระสานงาน : ________________ โทรศพัทมื์อถือ : _______________ E-mail : _____________________________________ 

ช่ือหวัหนา้คนงาน : ____________________โทรศพัทมื์อถือ : _________________ ตอ้งการบตัร Contractor จ านวน ________ ใบ 

เร่ิมก่อสร้าง จากวนัท่ี : _____________________เวลา : ____________ ถึงวนัท่ี : ______________________ เวลา : _____________ 

เร่ิมร้ือถอน จากวนัท่ี : ______________________เวลา : _____________ ถึงวนัท่ี : ____________________ เวลา : _____________
บริษทัรับเหมาของท่านเคยเขา้ท างานในศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เคย ไม่เคย 

ถา้เคยโปรดระบุช่ืองานท่ีเคยท า 1. ____________________________________ 2. _______________________________________ 

หมายเหตุ : 

1. ส่งแบบฟอร์มน้ีพร้อมแบบก่อสร้างท่ีแสดงขนาดและความสูงอยา่งชดัเจน กรณีส่งเอกสารไม่ครบถว้น ผูจ้ดังานของสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณา
แบบคูหาของท่าน 

2. กรณีแบบก่อสร้างไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขตอ้งท าการแกไ้ขและส่งแบบเพ่ือตรวจสอบอีกคร้ัง ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ข 
3. ผู้แสดงสินค้า/ผู้รับเหมาก่อสร้าง ท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าท าการก่อสร้างได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- แบบก่อสร้างผ่านการอนุมัติแล้ว 
- ช าระเช็คค า้ประกนัการก่อสร้าง  

4. ผูแ้สดงสินคา้/ผูรั้บเหมาจะตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบในการก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาอยา่งเคร่งครัด 
5. ผูแ้สดงสินคา้/ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไดรั้บทราบระเบียบปฏิบติัในการเขา้ก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาและร้ือถอนคูหาแสดงสินคา้แลว้ และยนิยอม

ปฏิบติัตามระเบียบ ดงักล่าวทุกประการ 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ช่ือผูป้ระสานงาน : ___________________________________ ต  าแหน่ง : ________________________________________ 

ผูรั้บเหมาก่อสร้าง      ผูแ้สงดสินคา้  (โปรดระบุท่ีอยูแ่ละเบอร์ติดต่อดา้นล่าง) 

ท่ีอยู ่: ______________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์: __________________ โทรสาร : ________________ E – mail : ______________________________________ 

ลายเซ็นพร้อมประทบัตราบริษทั :__________________________________ วนัท่ี _________________________________ 

โปรดน าแบบฟอร์มน้ีไปส่งท่ี : บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์:  02-735-1201 – 2  โทรสาร :  02-735-2719 
E-mail: event@mvisioncorp.com 
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แบบฟอร์ม 3 
เช็คค า้ประกนัพื้นที ่

ก าหนดส่ง 17 มกราคม 2565 
เฉพาะคูหาพื้นทีเ่ปล่า 

 

กรณีก่อสร้างคูหาพื้นท่ีเปล่า ผูรั้บเหมาก่อสร้าง/ผูแ้สดงสินคา้ จะตอ้งจ่ายค่าค ้าประกนัการก่อสร้างโดย                 
ส่ังจ่าย “เช็ค”  ในนามบริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน)  
 

ค่าค ้าประกนัพ้ืนที่ 1,500 บาทต่อ 1 ตารางเมตร (สูงสุดไม่เกิน 50,000) 

ขนาดของคูหา จ านวนเงิน 
 

1. ก่อสร้างคูหาใหบ้ริษทั ____________________________ หมายเลขคูหา ________________ 

 

คูหาขนาด ___________ ตร.ม จ านวน(ตวัอกัษร) ____________________________ บาท ต่อ 1 พ้ืนท่ี (คูหา) 

 

 

2. ก่อสร้างคูหาใหบ้ริษทั ____________________________ หมายเลขคูหา ________________  
 

คูหาขนาด ___________ ตร.ม จ านวน(ตวัอกัษร) ____________________________ บาท ต่อ 1 พ้ืนท่ี (คูหา) 

 

 

3. ก่อสร้างคูหาใหบ้ริษทั ____________________________ หมายเลขคูหา ________________  

 

คูหาขนาด ___________ ตร.ม จ านวน(ตวัอกัษร) ____________________________ บาท ต่อ 1 พ้ืนท่ี (คูหา) 

 

 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (_________________________________________ )  

 

 

หมายเหตุ 
1. กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บเอกสารและเช็คค ้าประกนั ใคร่ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหเ้ขา้ท าการก่อสร้างโดยเด็ดขาด 
2. บริษทัฯ จะคืนเช็คค ้าประกนัน้ีใหภ้ายหลงัจากงานจบแลว้ 15 วนั ในกรณีท่ีท าการ ร้ือถอนและขนยา้ยโครงสร้างออกจากบริเวณ

งานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนกบัสถานท่ีจดัแสดงงาน แต่หากเกิดความเสียหายในบริเวณท่ี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างรับผดิชอบอยู ่ไม่วา่จะเกิดจากการกระท าของผูใ้ดและเกิดจากรณีใด ๆ ผูแ้สดงสินคา้/ผูรั้บเหมารายนั้น จะตอ้ง
รับผดิชอบและช าระค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดท่ีทางสถานท่ีจดังานเรียกร้องความเสียหายมา 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

โปรดน าแบบฟอร์มน้ีไปส่งท่ี : บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์:  02-735-1201 – 2  ต่อ 103 โทรสาร :  02-735-2719 
E-mail: finance@mvisioncorp.com (ฝ่ายการเงิน) 

 

ช่ือผูป้ระสานงาน : ___________________________________ ต  าแหน่ง : ________________________________________ 

ผูรั้บเหมาก่อสร้าง      ผูแ้สงดสินคา้  (โปรดระบุท่ีอยูแ่ละเบอร์ติดต่อดา้นล่าง) 

ท่ีอยู ่: ______________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์: __________________ โทรสาร : ________________ E – mail : ______________________________________ 

ลายเซ็นพร้อมประทบัตราบริษทั :__________________________________ วนัท่ี _________________________________ 

mailto:finance@mvisioncorp.com
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 แผนทีบ่ริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากัด (มหาชน) 
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แบบฟอร์มส่งมอบพืน้ทีใ่ห้บริการ 

 

ช่ืองาน : ................................................................................................................................................................................................ 

บริษทัผูอ้อกงาน : ................................................................................ ต าแหน่งบูธ............................................................................. 

สถานท่ีจดังาน : .............................................................................. วนัท่ีจดังาน : ............................................................................... 

 

ส่งมอบพื้นท่ีใหบ้ริการ Move-in Day ส่งมอบพื้นท่ีใหบ้ริการ Move-out Day 

ขอ้สงัเกต / ช ารุดเสียหายก่อนส่งมอบพ้ืนท่ีใหบ้ริการ ขอ้สงัเกต / ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดังาน 

1. พ้ืนท่ี         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 1. พ้ืนท่ี         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 

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

2. ผนงั         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 2. ผนงั         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 

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

3. Partition         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 3. Partition         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 

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

อ่ืน ๆ โปรดระบุ :  อ่ืน ๆ โปรดระบุ :  

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

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

  

ผูส่้งมอบพ้ืนท่ี ........................................................................... ผูรั้บมอบพ้ืนท่ี .......................................................................... 

                วนัท่ี ..........................................................................                 วนัท่ี .......................................................................... 
  

ผูรั้บมอบพ้ืนท่ี .......................................................................... ผูส่้งมอบพ้ืนท่ี ........................................................................... 

                วนัท่ี ..........................................................................                 วนัท่ี .......................................................................... 
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แบบฟอร์ม 4  

บัตรผู้แสดงสินค้า(Exhibitor Badge)  

ก าหนดส่ง 17 มกราคม 2565  
 
 

โปรดติดต่อรับบตัรในวนัท่ี 1-6 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 10.00 น.- 18.00 น.  
วนั Set Up จุดแลกบตัร บริเวณหลงั Loading Hall EH 98 – EH 99 
วนังาน ณ บูธ Information บริเวณ หนา้ Hall EH 98 – EH 99 
บตัรผูเ้ขา้ร่วมงาน หรือ Exhibitor Badge คือ 

1. บตัรผา่นงานส าหรับเจา้ของ และ/หรือหุน้ส่วน และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ขา้มา
ตรวจการ และ/หรือ ดูแลความเรียบร้อยในงาน และ/หรืออยูใ่นพื้นท่ีบางเวลาหรือตลอดเวลา 

2. ไม่ใชส้ าหรับผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหา และ/หรือ ร้ือถอน กรุณาใชบ้ตัรผูรั้บเหมา (Contractor) 
3. ใชไ้ดเ้ฉพาะวนัท่ี วนัท่ี 1-6 กุมภาพนัธ์ 2565  
4. สามารถเปล่ียนมือได ้
5. กรุณาติดบตัรตลอดงาน 
ผูจ้ดังานไดจ้ดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานตามพื้นท่ีไวด้งัน้ี  

 
 
 

ขนาดพื้นท่ี (ตารางเมตร) จ านวน ลงนามรับทราบตามขนาดพื้นท่ี 
9 5  

18 10  
36 20  
90 30  

225 45  
 

หากท่านมีความประสงคท่ี์จะไดรั้บบตัรเพิ่มจากจ านวนท่ีก าหนดไว ้กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่าง 
ขา้พเจา้__________________________ ต าแหน่ง_________________________ 
บริษทั___________________________ คูหา ___________________________ 
จะมารับบตัรผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานดว้ยตวัเอง จ านวนบตัรท่ีตอ้งการเพิ่ม _________________ใบ* 

* จ านวนทีเ่พิม่เติมจากทีก่ าหนดไว้ อยู่ในดุลพนิิจของผู้จัดงาน  
มอบหมายให ้(นาย/นาง/นางสาว)_______________________________________ 

บริษทั ______________________________________มารับบตัรแทนเพื่อความสะดวกกรุณา กรอกแบบฟอร์ม
และส่ง E-mail มาท่ี event@mvisioncorp.com  ภายในวนัที ่17 มกราคม 2564 
กรุณาน าเอกสารน้ีมาแสดงในวนัรับบตัรดว้ย 

โปรดน าแบบฟอร์มน้ีไปส่งท่ี : บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์:  02-735-1201 – 2  โทรสาร :  02-735-2719 
E-mail: event@mvisioncorp.com 
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แบบฟอร์มที ่6 : แบบฟอร์มคูหามาตรฐานส าเร็จรูป                                              ก าหนดส่ง : 17 มกราคม 2565 

กรุณาส่งกลบัที ่: บริษัท แอด็เด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากดั  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0105548154906 
ติดต่อ : คุณวรานนัท ์สิงหโชติ มือถือ : 098-287-1512    E-mail :mobileexpo2020.ele@gmail.com 
บริษทั ………………………………………………………….……. คูหาเลขท่ี ………………………………… 
ท่ีอยู ่.………………………………………………………………..……………………………………………… 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………      สาขาใหญ่     หมายเลขสาขายอ่ย …………… 
โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร  ..…………….……  E-mail …………………………………….………   
ช่ือ-นามสกุล :……………………………………………………………… วนัท่ี …………………………..……                                       
 
โปรดกรอกช่ือบริษัทของท่านเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ในช่องว่างด้านล่างช่องละ 1 ตวัอกัษร แต่ไม่เกนิ 24 ตวัอกัษร 
สติก๊เกอร์ดงักล่าวจะตดิลงบนป้ายหน้าคูหาของท่านมขีนาดความสูง 10 ซม. พร้อมด้วยหมายเลขคูหาทีด้่านข้างของป้ายช่ือ 

 

ป้ายช่ือคูหา 

                            หากใชภ้าษาองักฤษกรุณากรอกดว้ยตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดดงันี ้
1. คูหามาตรฐาน ขนาด 3.0×3.0 เมตร (9 ตารางเมตร) ประกอบดว้ย 
 1.1 ผนงัหุ้มพีวีซีสีขาว 3 ดา้น โครงสร้างซิสเตม็สูง 2.5 เมตร (ยกเวน้คูหาหวัมมุ) 
 1.2 ป้ายพร้อมช่ือบริษทัและหมายเลขคูหา 1 ชุด (2 ชุดกรณีคูหาหวัมุม) 
 1.3 เฟอร์นิเจอร์ (โตะ๊ประชาสมัพนัธ์ 1 ตวั, เกา้อ้ี 2 ตวั, ถงัขยะ 1 ใบ) 
 1.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหา (หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์LED จ านวน 2 ดวง, ปลัก๊ไฟขนาด 5 แอมป์ จ านวน 1 จุด) 
2. หากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บแจง้รายละเอียดช่ือบริษทัของท่านเพ่ือจดัท าป้ายช่ือบริษทัภายในเวลาท่ีก าหนดไวด้า้นล่างน้ี บริษทัฯ จะใช้ช่ือตามท่ีปรากฏใน
รายละเอียดสัญญาร่วมงาน ส าหรับค าบาง ค  าบริษทัฯ จะใช้ค  ายอ่ เช่น “บริษทั” จะใช้ค  ายอ่ “บ.” แทนเสมอ หรือ Limited เป็น Ltd.) และหากมีการแจ้ง
เปลีย่นแปลงแก้ไขในวนัติดตั้งงาน (3-6  กมุภาพนัธ์ 2565) บริษทัฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิม่เติมในส่วนดงักล่าว 
3. ส าหรับผูร่้วมแสดงงานท่ีตอ้งการป้ายช่ือและโลโกเ้พ่ิมเติม กรุณากรอกแบบฟอร์ม 7 
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

 
หมำยเหต ุ

1. รายการทีก่ าหนดไวข้า้งบนนีจ้ะจัดใหผู้ร้ว่มงานในรปูแบบของการเชา่ 

2. การสัง่จองบรกิารตอ้งยนืยันพรอ้มการช าระเงนิเต็มจ านวน โดยการโอนเงนิบญัช ีตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

ชือ่บญัช ี: บรษิทั เอ็ม วชิ ัน่ จ ำกดั (มหำชน)   ธนำคำร : ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

เลขทีบ่ญัช ี: 721-2-43685-7  (บญัชอีอมทรพัย)์ สำขำ : โชคชยั 4 

*กรณุาหกั ณ.ทีจ่า่ย 1.5% ในกรณีทีย่อดรวมจ านวนเงนิ (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) ตัง้แต ่1,000 บาท พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการหกั ณ ทีจ่า่ย* 

3. การสัง่จองหลงัจากวนัที ่17 มกรำคม 2565 จะยังมกีารใหบ้รกิารอยูโ่ดยมกีารเก็บเงนิเพิม่จากราคาเดมิ 10% และหนา้งาน 30% 

4. ช าระเงนิหนา้งานรับเฉพาะเงนิสดเทา่นัน้ 

5. รายการขา้งตน้ตอ้งใชเ้วลาในการผลติ เพือ่ป้องกนัแหตคุวามลา่ชา้ กรณุาสัง่จองลว่งหนา้กอ่นเขา้ตดิตัง้งาน 

แบบฟอร์มที ่7 : แบบฟอร์มส่ังท าป้ายคูหาเพิม่เติม                                                ก าหนดส่ง : 17 มกราคม 2565 
กรุณาส่งกลบัที ่: บริษัท แอด็เด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากดั  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0105548154906 
ติดต่อ : คุณวรานนัท ์สิงหโชติ มือถือ : 098-287-1512    E-mail : mobileexpo2020.ele@gmail.com 

 

บริษทั ………………………………………………………….……. คูหาเลขท่ี ………………………………… 
ท่ีอยู ่.………………………………………………………………..……………………………………………… 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………      สาขาใหญ่     หมายเลขสาขายอ่ย …………… 
โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร  ..…………….……  E-mail …………………………………….………   
ช่ือ-นามสกุล :……………………………………………………………… วนัท่ี …………………………..….…                                       

 
การส่ังจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือท่านส่งรายการเฟอร์นิเจอร์เพิม่เติม 

รายการเพิม่เติมนีใ้ช้ส าหรับการส่ังจองรายการตกแต่งคูหาเพิม่เติมเท่าน้ัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายการ สี 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน
ภายในวนัท่ี 
17/01/2565 
(บาท) 

ราคามาตรฐานจอง
และช าระเงิน
18/01/2565 

- 
28/01/2565 
(บาท) 

ราคาในวนังานจอง
และช าระเงิน 
ภายในวนัท่ี 
29/01/2565 – 
06/02/2565 
(บาท) 

จ านวน 
ราคารวม 
(บาท) 

1. สติกเกอร์ตวัอกัษรป้ายช่ือ 
   10 ซม. (ความสูงตวัอกัษร) 
    ประมาณ 24 ตวัอกัษรต่อ  1 ชุด 

 
150 165 215 

  

2. โลโกข้นาด 30 ซม. (สูง)  450 495 645   

3. โลโกข้นาด 40 ซม. (สูง)  550 605 790   

4. โลโกข้นาด 50 ซม. (สูง)  650 715 930   

5. ผนงัหุ้ม พี.วี.ซี สีขาว  600 660 860   

6. เปล่ียนสีผนงัหุ้ม พี.วี.ซี.  750 825 1,075   

 รวมเป็นเงนิ  

 ภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  

 รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน  
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

แบบฟอร์มที ่8 : แบบฟอร์มเช่าและบริการเฟอร์นิเจอร์เพิม่เติม                     ก าหนดส่ง : 17 มกราคม 2565 
กรุณาส่งกลบัที ่: บริษัท แอด็เด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากดั  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0105548154906 
ติดต่อ : คุณวรานนัท ์สิงหโชติ มือถือ : 098-287-1512    E-mail : mobileexpo2020.ele@gmail.com 

บริษทั ………………………………………………………….……. คูหาเลขท่ี ………………………………… 
ท่ีอยู ่.………………………………………………………………..……………………………………………… 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………      สาขาใหญ่     หมายเลขสาขายอ่ย …………… 
โทรศพัท ์…………………….. โทรสาร  ..…………….……  E-mail …………………………………….………   
ช่ือ-นามสกุล :……………………………………………………………… วนัท่ี …………………………..……                                       

 

การส่ังจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือท่านส่งรายการเฟอร์นิเจอร์เพิม่เติม 
รายการเพิม่เติมนีใ้ช้ส าหรับการส่ังจองเฟอร์นิเจอร์เพิม่เติมเท่าน้ัน 

รายการเฟอร์นิเจอร์ 

 
ขนาด 

(กวา้งxยาวxสูง) 
หน่วยเซ็นติเมตร 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระ
เงินภายในวนัท่ี 

17/01/2565 
(บาท) 

ราคามาตรฐาน
จองและช าระเงิน

18/01/2565 – 
28/01/2565 
(บาท) 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน
ภายในวนัท่ี  

29/01/2565 – 
06/02/2565 
(บาท) 

จ านวน 
ราคารวม 
(บาท) 

F01 โตะ๊ประชาสมัพนัธ์ 50x100x75 650 710 950   

F02 โตะ๊ส่ีเหล่ียม 70x70x75 700 770 1,010   

F03 โตะ๊กลม 75x75 700 770 1,010   

F04 ชั้นวางสินคา้(.......เอียง/........ตรง) 30x100 360 400 520   

F05 ตูโ้ชวเ์ต้ีย 50x100x100 3,150 3,500 4,550   

F06 ตูโ้ชวสู์ง (ไม่รวมไฟดาวน์ไลท)์ 50x50x250 4,050 4,500 5,850   

F07 ตูโ้ชวข์นาดใหญ่ (ไม่รวมไฟดาวน์ไลท)์ 50x100x250 4,950 5,500 7,150   

F08 ตูเ้ก็บของ 50x100x75 1,125 1,250 1,625   

F09 แท่นวางทีวีและวีดิโอ 60x60x120 990 1,100 1,430   

F10 กล่องวางสินคา้ (A) 50x50x50 800 880 1,150   

F11 กล่องวางสินคา้ ( B ) 50x50x75 900 990 1,300   

F12 กล่องวางสินคา้ ( C ) 50x50x100 1,000 1,100 1,430   

F13 เกา้อ้ี 47x50x77 270 300 390   

รวมเป็นเงิน  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  

 
 

หมำยเหตุ 

1.  รายการขา้งตน้นี้จะจัดใหผู้แ้สดงสนิคา้ในรปูแบบของการเชา่ 

2.  กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการตดิตัง้หนา้งาน บรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ วนัทีก่ าหนด และสง่ส าเนาหลักฐาน ส าหรับยกเลกิสนิคา้ภายในวันตดิตัง้งานและวนัแสดงงาน 

4.  การสัง่จองนีจ้ะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ท าการสั่งจองพรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวนภายในวันทีก่ าหนด โดยทา่นสามารถช าระเงนิดว้ยเงนิสด  

หรอืเชค็สัง่จ่ายในนาม บรษัิท แอ็ดเด็กซ ์โซลชูัน่ จ ากัดหรอืโอนเงนิเขา้บัญชทีี ่: 

ชือ่บญัช ี: บรษิทั เอ็ม วชิ ัน่ จ ำกดั (มหำชน)    ธนำคำร : ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

เลขทีบ่ญัช ี: 721-2-43685-7 (บญัชอีอมทรพัย)์  สำขำ : โชคชยั 4 

*กรณุาหัก ณ.ทีจ่่าย 1.5% ในกรณีทีย่อดรวมจ านวนเงนิ (ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) ตัง้แต่ 1,000 บาท พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการหัก ณ.ทีจ่า่ย* 

5.  กำรส ัง่เพิม่เตมิในระหวำ่งวนัจดัแสดงงำน (3-6 กมุภำพนัธ ์2565)  กรณุำช ำระเงนิเป็นเงนิสดเทำ่น ัน้ 

6.  การช าระเงนิ ตอ้งช าระพรอ้มภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

7.  คา่ธรรมเนยีมในการโอนเงนิตา่ง ๆ ผูร้่วมงานแสดงสนิคา้ตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ธรรมเนยีมนัน้ ๆ 
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

คู่มือระเบียบข้อบังคับของผู้รับเหมา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และบริษทั เอม็ วช่ัิน จ ากดั ( มหาชน ) ผู้จดังาน 
1.     การสร้างคูหาแสดงสินคา้ของตนเองข้ึนหรือการใช้พ้ืนท่ีเปล่า ส าหรับการแสดงจะตอ้งมีการติดหรือเขียนป้ายแสดง           
ช่ือบริษทั และหมายเลขคูหาอยา่งชดัเจน การไม่ปฏิบติัตามระเบียบในขอ้น้ี ทางผูจ้ดังานแสดงสินคา้จะสงวนสิทธ์ิในการจดัท า
ใหต้ามความเหมาะสม โดยจะเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัทางผูร่้วมแสดงสินคา้นั้น    
2.     ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ของท่าน หรือ 
บุคลากรของผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือ ผูรั้บจา้งของผูร่้วมแสดงสินคา้ก่อให้เกิดข้ึน  และรับผิดชอบประสานงานในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีขดัต่อระเบียบภายในอาคารแสดงสินคา้ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของการก่อสร้างทุกประการ 
3.     ผู้แสดงสินค้าที่ต้องการสร้างคูหาเองจะต้องจัดส่งแบบแผนการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้า และผังการใช้ไฟฟ้า มายัง
ฝ่ายปฏิบัติการของผู้จัดงานแสดงสินค้าภายในก าหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ในคู่มือผู้ ร่วมแสดงสินค้าหรือ 30 วันก่อนวันงาน
แสดงสินค้า โดยฝ่ายปฏิบัติการจะตอบอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามแผนผังที่ส่งไปให้ผู้แสดงสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากที่
ได้รับแผนผงัการก่อสร้าง และกรณีที่จ าเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องให้แก้ไขแบบการก่อสร้างใน
ส่วนที่ผิดไปจากแบบแผนที่ส่งมา หรือแผนผังการก่อสร้างที่อาจจะขัดต่อกฎระเบียบของอาคารแสดงสินค้าหรือที่อาจ
สร้างอนัตรายแก่ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าได้  
            อน่ึง  ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ไม่ส่งแผนผังตามก าหนด ทางผู้จดังานแสดงสินค้าสงวนสิทธ์ิที่จะไม่อนุญาตให้เข้าท า 
การก่อสร้างในงาน และจะต้องเสียค่าปรับ ดงันี้ 

- ส่งล่าช้ากว่าก าหนดหลงั วนัที่ 17 มกราคา 2565 จะเสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท/วัน  
- ส่งก่อนถึงวนังานจดัแสดง 7 วัน ตั้งแต่วนัที่ 25 มกราคม 2565 เสียค่าปรับเป็นจ านวนเงนิ 50,000บาท 
- กรณีก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ส่งมาให้อนุมัต ิ คิดค่าปรับก่อสร้างผดิแบบ ปรับสูงสุด 100,000 บาท และ

ร้ือถอดส่วนที่ผดิแบบทันที 
- ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงสินค้าไม่ก่อสร้างบูทให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด และท าให้เกดิความเสียหาย

ต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของการจดังาน ทางผู้จดัแสดงสินค้าจะคิดค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 10 เท่าของ
ราคาพื้นที่ ที่ผู้ร่วมแสดงสินค้ารับผดิชอบ หรือเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000,000 บาท 

4.     การตดิตั้ง Banner ต าแหน่งละ 15,000 บาท ขนาดไม่เกิน กว้าง 1 เมตร 50 เซนตเิมตร ยาว 1 เมตร 50 เซนตเิมตร ไม่
เกนิ 2 จุด รวมความสูงจากพื้น ได้ไม่เกนิ 6 เมตร และจะต้องอยู่ภายในบริเวณคูหาเท่าน้ัน 
5.     จะต้องแสดงต าแหน่งการจดัวางล าโพงเคร่ืองเสียงให้ชัดเจน 
6.     จะตอ้งปูพรมหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเต็มพ้ืนท่ีภายในคูหาแสดงสินคา้ 
7.     เพ่ือความปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร หากตอ้งการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง กรุณาติดต่อผูรั้บเหมา
ติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเท่านั้น  ห้ามตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเองและห้ามใช้กระแสไฟฟ้าที่ส่ังมาเพ่ือใช้กบัเคร่ืองจกัรที่
จะแสดงโดยน ามาใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง 
8.     หา้มไม่ใหมี้การใชน้ ้าเป็นส่วนประกอบในการสาธิตสินคา้ หรือการแสดงภายในคูหาแสดงสินคา้ของท่าน 
9.     หา้มพ่นสี ออ็ค เช่ือมโลหะภายในอาคารแสดง และหา้มตั้งโต๊ะเล่ือยไม ้ไสไม ้หรือท าใหเ้กิดฝุ่ นภายในอาคารแสดง
สินคา้ และรบกวนผูร่้วมแสดงสินคา้หรือผูช้มงานแสดงสินคา้ 
10.    ในกรณีพ้ืนท่ีคูหาของผูร่้วมแสดงพ้ืนท่ีเปล่าติดกบัคูหาแสดงสินคา้อ่ืน ห้ามใชป้ระโยชน์จากผนงันั้น ๆ ทางผูร่้วม
แสดงสินคา้จะตอ้งท าการก่อสร้างผนงัในส่วนคูหาแสดงสินคา้ของตนข้ึนมาเองทุกคูหา 
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11.    หากผนงัของคูหาของผูร่้วมแสดงพ้ืนท่ีเปล่าสูงกวา่ผนงัอีกดา้นของคูหาแสดงสินคา้ติดกนั ท่านจะตอ้งท าการปิดผนงั
ดา้นหลงัของท่านท่ีสูงกวา่อีกคูหาแสดงสินคา้หน่ึงดว้ย 
12.    ห้ามห้อย หรือแขวนส่ิงหน่ึงส่ิงใดกบัส่ิงก่อสร้างของตวัอาคาร หรือ ตอก ตรึง กบัส่วนหน่ึงส่วนใดของพ้ืนอาคาร 
หรือกบัฝาผนงัเสา 
13.    ท่านจะตอ้งสร้างผนงัดา้นหลงัของคูหาแสดงสินคา้ของท่านเอง ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีคูหาแสดงสินคา้ของท่านเป็นเกาะ      
ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ขอสงวนสิทธ์ิในการขอร้องใหผู้ร่้วมแสดงสินคา้ท าการปรับเปล่ียนผนงัดา้น 
หลงั หรือดา้นขา้งในแบบท่ีท่านส่งมาให้ทางฝ่ายปฏิบติัการ หากทางฝ่ายปฏิบติัการมีความเห็นว่าส่ิงก่อสร้างของท่าน
อาจจะบดบงัคูหาแสดงสินคา้ใกลเ้คียง 
14.    ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีท าการก่อสร้างคูหาเอง จะไดรั้บอนุญาตใหท้ าการก่อสร้างกต่็อเม่ือ    
ไดรั้บการอนุญาตใหเ้ป็นผูรั้บเหมาอนุมติั และท าการยื่นเช็ค หรือหนงัสือค ้าประกนัการก่อสร้างตามจ านวนเงินท่ีก าหนด                        
(โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 11/1 รามค าแหง121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240)  
พร้อมทั้งเซ็นหนงัสือยืนยนัความรับผิดชอบต่อฝ่ายปฏิบติัการแลว้เท่านั้น  
15.    ส าหรับวนัก่อสร้างและร้ือถอนคูหา ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ไม่มีบริการกระแสไฟฟ้า  
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูร่้วมแสดงสินคา้ จะตอ้งแจง้การขอใชบ้ริการกระแสไฟฟ้าในคูหา โดยสัง่กระแสไฟฟ้าไดท่ี้                               
บริษัท แอด็เด็กซ์ โซลูช่ัน จ ากดั  ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการ  แบบฟอร์ม 5.2 หนา้ 33 
16.    ค่าบริการ Organizer เฉพาะพื้นที่เปล่า ตารางเมตรละ 60 บาท เช็คส่ังจ่าย ในนาม บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน)  
           หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้รับเหมาอนุมตัไิม่ด าเนินการตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ข้างต้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่
จะให้ ยุติการปฏิบัติงาน หรือยกเลิกการอนุมัติโดยทันทีหรือตามที่เห็นสมควรและผู้แสดงสินค้าต้องใช้บริการจาก 
ผู้รับเหมาอ่ืนที่ได้รับอนุมตัแิล้วเท่าน้ัน  
ก าหนดส่งภายในวนัที่ 28 มกราคม 2565 ถ้าไม่ส่งจะไม่สามารถก่อสร้างใด ๆได้ทั้งส้ิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ในกรณีผูแ้สดงสินคา้ก่อสร้างคูหาเอง กรุณาระบุช่ือบริษทัของท่าน ทั้งในส่วนของผูรั้บเหมา และผูแ้สดงสินคา้กรุณากรอกรายละเอียด และส่ง
อีเมลลก์ลบัมาท่ี คุณอรอนงคแ์ละคุณสิริรัตน์ onanong.b@mvisioncorp.com & financec@mvisioncorp.com หรือโทร 02-735-1201-02 ต่อ 101,125 
รับทราบและยนิดปีฏิบัตติามระเบียบข้อบังคับ ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน)            
ผู้จดังาน 
 

ช่ืองาน ......................................................................................... วนัท่ีเขา้ก่อสร้าง ...................................................................................... 

บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง ............................................................................................................................................................................... 

ผูรั้บผิดชอบ .................................................................................... หมายเลขติดต่อ .................................................................................... 

รับเหมาก่อสร้างคูหาใหก้บับริษทั ................................................................................................................................................................. 

คูหาหมายเลข ................................... ผูรั้บผิดชอบ .............................................................. หมายเลขติดต่อ ............................................... 

mailto:financec@mvisioncorp.com
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คู่มือการจดังานในช่วงสถานการณ์ โควดิ 19 
9 มาตรการการจัดงานในสถานการณ์โควดิ 19  

1. การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร 
2. การคัดกรองก่อนเข้างาน 
3. การดูแลผู้แสดง และผู้ชมงานระหว่างทีอ่ยู่ในงาน 
4. การดูแลเจ้าหน้าที่ระหว่างก่อสร้าง และร้ือถอน 
5. สุขอนามัย 
6. การจัดประชุมสัมมนาในระหว่างการจัดงาน 
7. แผนฉุกเฉินในการจัดการในกรณีทีพ่บผู้มีอาการ 
8. การประชาสัมพนัธ์ 
9. การเกบ็บันทกึข้อมูลสุขภาพ 

 
1.     การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร 

1.1 ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้อาคาร โดยใชเ้คร่ืองวดัประเภท Body Thermometer 
1.1.1 ติดสัญลกัษณ์ส าหรับผูท่ี้มีอุณภูมิไม่เกิน 37.5 องศา เพื่อใหผ้า่นเขา้ตวัอาคารได ้
1.1.2 หากพบวา่มีอุณหภูมิสูงเกินกวา่ 37.5 องศา มีอาการ ไอ จาม มีน ้ ามูก จะไม่อนุญาตให้เขา้พื้นท่ี           
แนะน าและอ านวยความสะดวกใหไ้ปพบแพทยท์นัที 
1.1.3 มีการอบรมเจา้หนา้ท่ีจุดคดักรองตามมาตรฐานสาธารณสุขและความรู้เก่ียวกบัมาตรการ 

1.2 ตรวจผูเ้ขา้งานตอ้งสวมหน้ากากอนามยัและหน้ากากผา้ หรือ Face Shield ก่อนเขา้ และตลอดเวลา      
ท่ีอยูใ่นงาน 

 
2.     การคัดกรองก่อนเข้างาน 
 2.1 มีการลงทะเบียนระบุตวับุคคล ทุกคนท่ีผา่นเขา้งาน ผา่นแพลตฟอร์ม ไทยชนะ 

2.2 ลดการสัมผสัดว้ยระบบลงทะเบียนออนไลน์ และมีการลงทะเบียนล่วงหนา้ ผา่น QR code 
2.3 มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบหนา้จอมือถือท่ีท าการลงทะเบียนส าเร็จก่อนเขา้งาน 

 
3.     การดูแลผู้แสดงงาน และผู้เข้าชมงาน ระหว่างทีอ่ยู่ในงาน 

3.1 ก าหนดระยะห่างของผูเ้ขา้ชมงานในระหวา่งทางเดินไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร 
3.2 รณรงคใ์หมี้การเวน้ระยะห่างทางกายภาพ โดยใชเ้กณฑก์ารค านวณดงัน้ี แบ่งพื้นท่ีงานแสดงสินคา้
ทั้งหมดเป็น 

- พื้นท่ีส่วนจดัแสดงงาน ร้อยละ 50 
- พื้นท่ีส่วนกลาง ร้อยละ 50  
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เช่นงานแสดงสินคา้ 5,000 ตร.ม.  
- สามารถมีเจ้าหน้าท่ี และ Exhibitor ได้ไม่เกิน 625 คน (จ านวนผูแ้สดงสินคา้ตอ้งไม่เกิน 2 คน    

ต่อพื้นท่ี 9 ตร.ม. และเพิ่มเป็นทวคูีณตามขนาดพื้นท่ีแสดง) 
- สามารถมีจ านวน Visitor ไดไ้ม่เกิน 1,250 คน  

 
เจ้าหน้าที ่/ ผู้ร่วมจัดแสดงงาน  
เจ้าหน้าที ่/ ผู้ร่วมแสดง 1 คน ต่อ 4 ตร.ม. (ค านวณจากพืน้ทีก่ารจัดแสดง) โดยผู้แสดงต้องสวม หน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาในระหว่างปฏิบัติงาน 
 
ผู้เข้าชมงาน 1 คน ต่อ 2 ตร.ม. (ค านวณจากพืน้ทีส่่วนกลาง) หากจ านวนผู้เข้าชมงานมีจ านวนมากกว่าทีก่ าหนด 
ให้รอคิวเข้าเม่ือมีผู้เข้าชมงานออก เพ่ือควบคุมความแออัด 
 

3.3 ส่งเสริมใหมี้การควบคุมระยะเวลาท่ีอยุใ่นงานใหเ้หมาะสม 
3.4 จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจตราความหนาแน่นของผูเ้ขา้ชมงานและความเรียบร้อยต่าง ๆ ตามมาตรการ 
ท่ีก าหนดและสังเกตอาการท่ีสงสัย เช่น ไอ จาม น ้ามูก 
3.5 ควบคุมการใชร้ะดบัการใชเ้สียงในระหวา่งการสาธิต และบรรยาย 
3.6 รณรงคก์ารให ้ดาวน์โหลดโบรชวัร์ ดว้ย QR code 
3.7 รณรงคใ์หช้ าระเงินดว้ยระบบ Cashless ดว้ย QR code เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผสั 

 
4.     มาตรการดูแลบุคลากรระหว่างการก่อสร้างและร้ือถอน 

4.1 บุคลากรจะตอ้งสวมหนา้กาก (หนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้) ตลอดเวลา ในระหวา่งปฏิบติังาน 
4.2 จดัใหมี้แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือท าความสะอาดมือ ใหก้บับุคลากรในจุดปฏิบติังาน 
4.3 ใชก้ารส่ือสาร สั่งงาน ติดต่องานทางอุปกรณ์ส่ือสาร หรือแอปพลิเคชนั เพื่อลดการเจรจาแบบ
เผชิญหนา้ 
4.4 จดัใหมี้พื้นท่ีพกับริเวณรับประทานอาหารท่ีใชม้าตรฐานระยะห่าง 1 เมตร 

 
5.     สุขอนามัย ภายในอาคาร 

5.1 มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจล ท าความสะอาดมือก่อนเข้าพื้นท่ี ทั้ งผู ้ร่วมแสดง ผู ้เข้าชมงาน              
และเจา้หนา้ท่ี ทัว่บริเวณสถานท่ีจดังาน 
5.2 เพิ่มรอบความถ่ีไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง ในการท าความสะอาด เช็ดถูดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ และสเปรยฆ่์าเช้ือ
บริเวณจุดสัมผสัต่าง และหอ้งน ้ารวมทั้งส่ิงจดัแสดงภายในงาน 
5.3 ใชม้าตรฐานระยะห่างไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตรในทุกสถานท่ี (ท่ีนัง่ในจุดพกัคอย, แถวในการลงทะเบียน) 
5.4 เปิดใหมี้ระบบหมุนเวยีนอากาศทั้งก่อนและหลงัการจดังาน 
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5.5 มีเจา้หนา้ท่ีกดลิฟตแ์ละก าหนดจุดยนืใหผู้โ้ดยสาร 
5.6 หลกัเล่ียงการใชพ้ื้นท่ีสัมผสัร่วมกนั 

 
6.     การจัดประชุม และสัมมนาในระหว่างการจัดงาน 

6.1 จดัแผนผงัของห้องใหมี้ท่ีนัง่ในการประชุมเวน้ระยะห่างทางกายภาพไม่นอ้ยกวา่ 1.5 เมตร 
6.2 ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาให้เตรียมกระดาษ ดินสอ และกระบอกน ้ามาเอง 
6.3 ในกรณีตอ้งจดัใหมี้ไมโครโฟนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน จะตอ้งเตรียมเจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดทุกคร้ัง
หลงัจบการใชง้าน 
6.4 จดับริการอาหารเป็นชุดส าหรับทานเด่ียว 

 
7.     แผนฉุกเฉินในการจัดการกรณทีีพ่บผู้มีอาการ 

7.1 มีหน่วยพยาบาลท่ีผา่นการอบรมประจ าพื้นท่ี 
7.2 จดัพื้นท่ีรองรับผูต้รวจพบอาการและมีมาตรการอ านวยความสะดวกในการไปพบแพทยต่์อไป 
7.3 จดัจ านวนเจา้หนา้ท่ี เวลา-ระยะเวลาเพียงพอในการกวดขนั   
7.4 จดัใหมี้จุดควบคุมและมาตรการในการจดัการกรณีผูไ้ม่ปฏิบติัตาม 
 

8.     การประชาสัมพนัธ์ 
              8.1 มีการอบรมช้ีแจง/อบรมเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานถึงมาตรการใหม่ล่วงหนา้ 
              8.2 จดัท าคู่มือมาตรการและแจกใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปปฏิบติั 

8.3 แจง้มาตรการใหม่น้ีกบัผูเ้ขา้ชมงานก่อนการลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมขอ้ความยนืยนัการตอบรับ   
กลบัมายงัผูจ้ดั 
8.4 มีประกาศแจ้งมาตรการทั้ งหมดท่ีงานน ณ จุดทางเข้า/ลงทะเบียน ส าหรับผู ้เข้าชมงานทั่วไป               
และบริเวณทางเขา้ท่ีก าหนดส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

              8.5 มีประกาศย  ้าเตือนมาตรการต่าง ๆ กบัผูเ้ขา้ชมงานอยา่งสม ่าเสมอ 
 
9.     การเกบ็บันทกึข้อมูล 

9.1 มีการท าแบบส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลสุขภาพของผูเ้ขา้ปฏิบติังาน 14 วนั ก่อนปฏิบติังาน เพื่อให้
สามารถสืบคน้ขอ้มูลยอ้นกลบัไดส้ าหรับบุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติัในงาน (Organizers / Venues / Logistics / 
Service Providers / Temp, Staff / Worker) 

              9.2 ขอ้มูลท่ีเก็บได ้จะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลา 1 เดือน นบัจากวนัสุดทา้ยของการจดังาน 
9.3 ก าหนดใหมี้ผูป้ระสานงานหลกัดา้นสาธารณสุข ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการสอบสวนโรค จากบริษทัท่ีจดั 
งาน 1 ท่าน 
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ประเดน็เพิม่เตมิมาตรการในการจดังาน 

- ก าหนดใหท้างเขา้และออกอยา่งชดัเจน  
- มีระบบควบคุมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมชมงานไม่ใหเ้กินอตัราท่ีก าหนด 
- แจง้ขอ้มูลการเดินทาง และวธีิการเดินทาง เพื่อลดความแออดัของระบบขนส่งสาธารณะ 
- ไม่ปูพรมบริเวณสถานท่ีจดังาน 
- งดการจดักิจกรรมท่ีดึงดูดผูเ้ขา้ชมงานรวมตวักนัในจุดใดจุดหน่ึง ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
- จดัท าโครงสร้างท่ีมีแผน่อะคริลิกใสกั้น หากตอ้งมีการพุดคุยกนัในระยะใกล ้

 
การตรวจวดัอุณหภูมิ การเขา้พื้นท่ีภายในอาคาร ตอ้งไดรั้บการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้พื้นท่ี กรณีมีไขสู้งเกิน 37.5 
องศา มีระเบียบปฏิบติัดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1 : ให้น่ังพกั 5 นาท ีก่อนวดัใหม่คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 2 : หากพบวา่ยงัมีอุณหภูมิสุงกวา่ 37.5 องศา ให้น่ังพกั 15 นาท ีก่อนวดัใหม่คร้ังท่ี 3   
คร้ังท่ี 3 : หากพบวา่ยงัมีอุณหภูมิสูงกวา่ 37.5 องศา ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าพืน้ที่ 
 
 *** หากพบว่าไม่มีความสุ่มเส่ียง แนะน าให้ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจร่างกาย หรือกลบัไปสังเกตอาการ
ตนเองทีบ้่าน 
 ***หากพบว่ามีความสุ่มเส่ียง ติดต่อกรมควบคุมโรค 1422 เพ่ือขอน าตัวส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ เพ่ือรับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการต่อไป 

 


