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เรียน ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน 

  

ขอตอ้นรับท่านเข้าสู่งาน “Thailand Mobile EXPO 2019” ซ่ึงก าหนดจดัข้ึนในวนัท่ี 7 – 10 กุมภาพนัธ์ 

2562 ณ อาคาร EH 98 - 99 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

  เอกสารคู่มือผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงงานฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน

ในการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โปรดศึกษาคู่มือฯ อย่างละเอียดโดยตลอดและ

โปรดปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด  โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัก าหนดระยะเวลาในการส่งแบบฟอร์มต่างๆ  

ไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือฯ เพื่อท่ีจะท าใหก้ารท างานของท่านราบร่ืนและประสบความส าเร็จสูงสุด  

  หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด โปรดติดต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามช่ือ/ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ซ่ึง

ไดร้ะบุในคู่มือชุดน้ีแลว้ 

 ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงในความร่วมมือเป็นอยา่งดีมา  ณ  โอกาสน้ี  

 

 

              ผูจ้ดังาน 

         บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที่ 1 

 

ข้อมูลทัว่ไปของงาน 

 
1. ช่ืองานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ  
  
Thailand Mobile Expo 2019 
 
2. สถานทีจั่ดงาน 
 อาคาร 98-99 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
 เลขท่ี 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260 
 
3. วนัและเวลาของงานแสดงสินค้า   
วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ – 10 กุมภาพนัธ์ 2562 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. 
 
4. การเข้าชมงาน 
 
เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชมงาน โดยไม่มีค่าใชจ่้ายในการเขา้ชม 
 
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 

 
 
 

mailto:info@thailandmobileexpo.com
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6. คุณลกัษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดงสินค้า 
6.1 การรับน า้หนักของพืน้ 
                   Hall 98-99  1,500     กิโลกรัม/ตารางเมตร     
   

หากสินคา้ของท่านน ้ าหนกัเฉล่ียกดลงท่ีพื้นต่อตารางเมตรมากกว่าพื้นท่ีอาคารจะสามารถรับน ้ าหนกัได ้
ท่านจ าเป็นตอ้งสร้างพื้นเหล็กเสริม เพื่อกระจายน ้ าหนกัของสินคา้ลงบนพื้นท่ีในคูหา และตอ้งแจง้ให้ทางผูจ้ดังาน
ทราบล่วงหนา้เก่ียวกบัสินคา้ทุกช้ินท่ีจะน ามาแสดง จึงจะสามารถน าสินคา้นั้นเขา้ไปแสดงได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
สินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ และหนกัมาก 
 6.2 ความสูงของส่ิงก่อสร้าง 

Hall 98-99  ความสูงของส่ิงก่อสร้างรวมส าหรับ Main Sponsor(PL)ไม่เกิน 5.0 เมตร 
   ส่วนพื้นท่ีต าแหน่งอ่ืนๆ ความสูงส่ิงก่อสร้างรวม ไม่เกิน 4.0 เมตร  

 6.3 การ Hanging Load 
  Hall 98-99  Main Truss รับน ้าหนกัไดไ้ม่เกินเส้นละ 200 Kg./point 
     Sub Truss รับน ้าหนกัไดไ้ม่เกินเส้นละ 100 Kg./point 
หากมีการติดตั้ง Banner ต าแหน่งละ 15,000 บาท ขนาดไม่เกิน กวา้ง 1.50x1.50 เมตร สูง 6 เมตรนบัจากพื้น ติดตั้ง
ไดไ้ม่เกิน 2 จุด และตอ้งอยูภ่ายในบริเวณบูทเท่านั้น 
   
 

หากพบส่ิงก่อสร้างสูงเกนิกว่าทีก่ าหนดไว้หรือก่อสร้างผดิแบบทีไ่ด้รับอนุมัติไว้    
ทางผู้จัดงานมีสิทธ์ิท าการร้ือถอนได้ทนัที 

 

หากสินค้าที่ท่านน ามาจัดแสดง หรือส่ิงก่อสร้างสูงเกนิจากทีไ่ด้ก าหนดไว้ข้างต้น 
ผู้ร่วมแสดงจะต้องท าการขออนุญาตจากผู้จัดงานก่อน 

จึงจะสามารถน าสินค้าเข้าหรือท าการก่อสร้างได้ 
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ผงัการจดังาน 

อาคาร EH 98 - 99 
ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

ถนนบางนาตราด  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 
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อาคาร EH 98 - 99 
ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

ถนนบางนาตราด  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 
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เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 
โทรศัพท์ :  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 
คุณณฐักฤตา ไชยชนะ (บ๋ิม)  Tel. 086-362-3641 natkrita@mvisioncorp.com 
คุณวราพรรณ ศรีอุบล (แหม่ม)   Tel. 088-415-0992 varapan@mvisioncorp.com 
คุณนดัธิดา ศรีเลิศ (มะนาว)   Tel. 085-058-0055 nadtida.s@mvisioncorp.com 
คุณนชัชา แสงอรุณ (เฟิร์น)      Tel. 087-269-2465 nutcha.s@mvisioncorp.com 
คุณธิดา โพธิสุนทร (น ้าตาล)   Tel. 097-294-5125 thida.p@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 
คุณพิณทิพย ์เน่ืองสกุล (เหม่ียว)  Tel. 096-770-6222 pintip.n@mvisioncorp.com 
 
1. ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ งานระบบ   บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั 
(คูหามาตรฐาน, คูหาพิเศษ, ไฟฟ้า, น ้า)  10/96 อาคารเดอะเทรนด้ี ชั้น 6 หอ้งเลขท่ี 51  

ซอยสุขมุวทิ13 (แสงจนัทร์) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 1011 
โทรศพัท ์091-797-5254, 097-279-5254 

ผู้รับเหมาปูพรม     บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 
11/1 ซอยรามค าแหง 121 ถนนรามค าแหง  
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์:  0-2735-1201, 0-2735-1202, 0-2735-1204 
โทรสาร : 0-2735-2719 

mailto:prapimpan@mvisioncorp.com
mailto:varapan@mvisioncorp.com
mailto:nadtida.s@mvisioncorp.com
mailto:nutcha.s@mvisioncorp.com
mailto:pintip.n@mvisioncorp.com
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ผู้ให้บริการรักษาความสะอาด   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

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

 
ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย   บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั 

10/96 อาคารเดอะเทรนด้ี ชั้น 6 หอ้งเลขท่ี 51 
ซอยสุขมุวทิ13 (แสงจนัทร์) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 1011 
โทรศพัท ์091-797-5254, 097-279-5254 

 
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 5 – 6 กมุภาพนัธ์ 2562 

วนัก่อสร้าง วนัที่ เวลา 

  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานเขา้ก่อสร้างตกแต่งคูหา (พื้นทีเ่ปล่า)  5 กมุภาพนัธ์ 2562 
 6 กมุภาพนัธ์ 2562 

12.00 –  24.00 น. 
8.00 – 24.00 น. 

 ผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงงานขนยา้ยสินคา้เขา้พ้ืนท่ี (คูหา
มาตรฐาน) 

6 กมุภาพนัธ์ 2562 12.00 – 24.00 น. 

 เร่ิมท าความสะอาดทางเดินส่วนกลาง            
(ไม่รวมท าความสะอาดในคูหามาตรฐานและพ้ืนท่ีเปล่า) 

6 กมุภาพนัธ์ 2562 18.00 – 24.00 น. 

 ปิดอาคารแสดงสินคา้ 6 กมุภาพนัธ์ 2562 24.00 น. 

วนัจดัแสดงงาน 7 – 10 กมุภาพนัธ์ 2562 

วนังานแสดง วนัที่ เวลา 

 เวลาขนถ่ายและจดัเตรียมสินคา้ก่อนเวลาจดัแสดง 7 – 10 กมุภาพนัธ์ 2562 08.00 – 10.00 น. 

 วนัแสดงงาน 7 – 10 กมุภาพนัธ์ 2562 10.00 – 20.00 น. 

 ปิดคูหา 7 – 10 กมุภาพนัธ์ 2562 21.00 น. 

วนัร้ือถอน 10 – 11 กมุภาพนัธ์ 2562 

วนัร้ือถอน วนัที่ เวลา 

 ปิดงานแสดงสินคา้และระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ในคูหา 

10 กมุภาพนัธ์ 2562 21.00 น. 

 ขนยา้ยสินคา้และร้ือถอนโครงสร้าง   10 กมุภาพนัธ์ 2562 
11 กมุภาพนัธ์ 2562 

21.00 – 24.00 น. 
00.00 - 06.00 น. 

ข้อควรระวงัส าหรับผู้ร่วมแสดงงาน 
1. ผูร่้วมแสดงสินคา้ทุกท่านตอ้งก่อสร้างและตกแต่งคูหาให้เสร็จภายในเวลา 24.00 น. ของวนัพุธท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2562 ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดอาคาร ใหก่้อสร้าง/ ตกแต่ง
หลงัจากเวลาดงักล่าวโดยเด็ดขาด 
2. หา้มร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง/คูหาก่อนเวลา 21.00 น. ในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2562 ผูร่้วมแสดงสินคา้ควรจดัเก็บสินคา้ในคูหาและท าการขนยา้ยสินคา้ทนัทีในวนัสุดทา้ย
ของการปิดงานแสดงสินคา้ (10 กุมภาพนัธ์ 2562) ส าหรับคูหาส่วนตกแต่งท่ีก่อสร้างข้ึนมาจะตอ้งร้ือถอนและขนยา้ยให้เสร็จส้ินภายในเวลา 06.00 น. ของวนัท่ี 11 
กุมภาพนัธ์ 2562 
3.ไม่อนุญาตให้มีการขนสินคา้เขา้-ออกอาคารแสดง นอกเหนือจากเวลาขา้งตน้โดยเด็ดขาด หากผูเ้ขา้ร่วมงานประสงคจ์ะขนสินคา้เขา้เพิ่มเติมจะตอ้ง (เขา้ตามเวลาท่ี
ก าหนด) และใชก้ารยก หรือถือสินคา้ท่ีไม่รบกวนและไม่เป็นอนัตรายต่อผูเ้ขา้ชมงาน ห้ามใช้รถเขน็หรืออุปกรณ์ลากจูงทุกชนิด 
3. ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตกัเตือน หรือขอยกเลิกการสาธิตใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั / กล่ิน / ควนั หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นการรบกวนผูร่้วมแสดงสินคา้รายอ่ืน 
4. ในวนัเปิดวนัแรก วนัพฤหสับดีท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ผูร่้วมแสดงงานจดัเตรียมคูหาใหพ้ร้อมในการจดัแสดงงาน 
5. ผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดังานทราบล่วงหนา้ถึงกิจกรรมและการส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีมีการแจกรางวลั  
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ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรบกวนผูอ่ื้น ยกเวน้อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เช่น โทรทศัน์ วีดีโอ แต่จะตอ้งไดรั้บการควบคุมระดบัเสียงให้เหมาะสมผูร่้วมแสดง
สินคา้จะตอ้งจดัเจา้หนา้ท่ีประจ าในคูหาตลอดช่วงเวลาแสดงสินคา้ อยา่งไรกต็ามผูร่้วมแสดงสินคา้ไม่ควรกระท าการใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความดือดร้อนหรือรบกวนผูเ้ขา้
ชมงานหรือผูเ้ขา้ร่วมงานรายอ่ืนๆขอ้ควรระวงัส าหรับผูร่้วมแสดงงาน 

 
 

จุดจอดรถและจุดขนถ่ายสินค้า 

 
ขั้นตอนการเข้าพืน้ทีจั่ดงาน 
1. รถบรรทุก / รถขนของจอดรถท่ีจุดจอดรถท่ีก าหนด (จุดจอดจะแจง้ให้ทราบอีกคร้ัง) รถบรรทุกจอดคอย และ

รับบตัรคิวท่ี จุดจอดรถท่ีก าหนด 
2. จุด Loading ดา้นหลงั Hall 98 - 99 พนกังานท่ีจะเขา้ตกแต่งพื้นท่ีตอ้งรับบตัร Contractor และตอ้งเตรียมบตัร

ประชาชน หรือเอกสารขอรับบตัรเพื่อลงเวลาการเขา้จอดรถ 
3. ส าหรับพนักงานหรือเจา้ของท่ีจะมาขายสินคา้ให้ติดต่อรับบตัร Contractor ได้ท่ีบริเวณจุดรับบตัรด้านหลงั 

Hall 98 – 99 (เฉพาะวนั Set up) 
4. หลงัจากขนสินคา้ลงจากจุด Loading หลงั Hall 98 – 99  เรียบร้อยแลว้ใหน้ ารถออก หรือไปจอด ณ ลานจอดรถ 
ระเบียบการจอดรถบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า(หลงัโหลด) 
การขนถ่ายสินคา้ 

- รถยนต,์ รถกระบะ และรถ4ลอ้ใหญ่ ฟรี 1 ชัว่โมง 30 นาที 
- รถ 6 ลอ้, 10 ลอ้, รถเทรเลอร์, คอนเทนเนอร์ ฟรี 3 ชัว่โมง 



 

10 | P a g e  
 
หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

(ทั้งน้ีเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูแ้สดงงานท่านอ่ืนสามารถเขา้ขนถ่ายสินคา้ได)้ 
- กรณีจอดเกินเวลาจะมีค่าจอด 200 บาท/ชม. ในชัว่โมงถดัไป 
- กรณีบตัรหายจะถูกปรับ 1,000 บาท 

 
ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ภายในงาน 

รายละเอยีด ทีต่ั้ง หมายเหตุ 
1  หอ้งประสานงาน บริเวณจุด Registration EH99  
2  จุดลงทะเบียน/ Directory N/A N/A 

3  จุดประชาสัมพนัธ์ของไบเทค 
โถงดา้นหนา้ทางเขา้เคาน์เตอร์
ประชาสัมพนัธ์ 

ประชาสัมพนัธ์ภายในศูนยฯ์ 

4  หอ้งประสานงาน 
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง / งานระบบ 

บริเวณจุด Organizer EH99 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บเหมาตกแต่ง
และงานระบบ 

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

ศูนยบ์ริการธุรกิจ 
สาธารณะ, ทางไกล, มือถือ 
Internet  Service 

7  บริการตู ้ATM 
 

ดา้นหนา้HALL98 , 104 
ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารยโูอบี 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / ธนาคารไทยพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ 

บริการเงินด่วน 

8   บริการพาหนะ  
 

จุดรับส่งผูโ้ดยสาร ดา้นหนา้อาคาร 
 เรียกรถแทก็ซ่ีมิเตอร์ 
 รถโรงแรม 

คิวรถแทก็ซ่ี, รถโรงแรม 
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9  หอ้งปฐมพยาบาล ดา้นหนา้ HALL 98 ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
10  หอ้งละหมาด ชั้น 1 ส าหรับศาสนาอิสลาม 

รายละเอยีด ทีต่ั้ง หมายเหตุ 

11 อาหารและเคร่ืองด่ืม

 

 Food Center ชั้น 3 บริเวณ Hall 98 
 True Coffee  

หนา้ฮอลล ์ 102-103 และบริเวณชั้นใตดิ้น
ระดบัท่ี 1 

 ฟาร์เรนไฮน์ 
 คอฟฟ่ีไอดู 
 สตาร์บคั คอฟฟ่ี 
 อินเตอร์เนชัน่เนลฟู้ดคอร์ท 

 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

หมายเหตุ: บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ  ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้รวมถึงขอ้ผิดพลาดจากการพิมพ ์
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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 หรือขอยกเลิกการสาธิตใดๆท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั/ กล่ิน/ อ่ืนๆท่ีรบกวน 

ผูเ้ขา้ร่วมงานรายอ่ืนๆ  ผูเ้ขา้ร่วมงานตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้ถึงกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีมีการแจกรางวลั  ผูจ้ดังานไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองขยายเสียงในระหวา่ง
การจดังาน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรบกวนผูอ่ื้น ยกเวน้อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เช่น โทรทศัน์ วดีีโอ แต่จะตอ้ง
ไดรั้บการควบคุมระดบัเสียงให้เหมาะสมผูเ้ขา้ร่วมงาน  จะตอ้งจดัเจา้หน้าท่ีประจ าในคูหาตลอดช่วงเวลา
แสดงสินคา้อยา่งไรก็ตาม  ผูเ้ขา้ร่วมงานไม่ควรกระท าการใดๆ  ให้เดือดร้อนหรือรบกวนผูเ้ขา้ชมงานหรือ
ผูเ้ขา้ร่วมงานรายอ่ืนๆ 

1.7 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะประกาศขอ้ความเฉพาะท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์เท่านั้น ของดประกาศขอ้ความ 
 เฉพาะบุคคล 
1.8  ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพหรือบนัทึกเทปโทรทศัน์ในระหว่างงาน เวน้เสียแต่ไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดังาน

และบุคคลดงักล่าวจะตอ้งติดบตัร Press ดว้ย 
1.9 หา้มน าสินคา้ท่ีเป็นอนัตราย  ไดแ้ก่  วสัดุไวไฟ  น ้ามนั  แก๊ส  วตัถุระเบิด  วตัถุกมัมนัตภาพรังสีเขา้มาจดั 

แสดงในบริเวณงาน 
1.10 ไม่อนุญาตใหมี้การจ าหน่ายอาหาร   
1.11 ไม่อนุญาตให้จอดรถในลานจอดรถบริเวณจุดขนถ่ายสินค้าด้านหลงัอาคารแสดงสินค้าเพราะจะท าให้

การจราจรติดขดั อนุญาตใหเ้ฉพาะขนถ่ายสินคา้เท่านั้น  แลว้น ารถไปจอดบริเวณลานจอดรถอ่ืน   
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2.  การก่อสร้างตกแต่งคูหาและกฎข้อบังคับ 
2.1  ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็นทางการ 

บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั 
10/96 อาคารเดอะเทรนด้ี ชั้น 6 หอ้งเลขท่ี 51 ซอยสุขมุวทิ13 (แสงจนัทร์) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 1011   
ติดต่อ: คุณวรนุช ศักดานุภาพ มือถือ: 091 7975254,  097 2795254 
Email:  sale.vertigotech@gmail.com 
2.2 คูหามาตรฐาน  ขนาด 3.00 X 3.00 x 2.50ม. แต่ละคูหา ประกอบด้วย 
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. 
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อ่ืนๆ เพิม่เติม (ขนาดผนังไม้หุ้ม PVC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณผู้ีร่วมแสดงงานต้องการท าเน้ืองาน Inkjet ติดกบัผนังไม้ 

หมายเหตุ 
 ส่วนประกอบของคูหามาตรฐานน้ีเป็นแบบ  PACKAGE  จึงไม่มีส่วนลดคืนเงินหรือแลกเปล่ียนไม่ว่ากรณี
ใดๆ  ทั้งส้ิน  แมจ้ะสละสิทธ์ิไม่ตอ้งการรายการใดรายการหน่ึงหรือทั้งหมดขา้งตน้ก็ตาม 

 รายการเฟอร์นิเจอร์หรือกราฟฟิคท่ีต้องการเพิ่มเติม นอกเหนือจากน้ีสามารถท าได้โดยกรอกใบสั่งเช่า
เฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม ส่งมาท่ี  บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั ภายในวนัที ่22 มกราคม 2562 

 หากผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานตอ้งการต่อเติมผนงั partition หรือ ห้องเก็บของ (storage room สามารถติดต่อได้ท่ี 
อีเมลล ์sale.vertigotech@gmail.com 

กฎระเบียบการใช้คูหามาตรฐาน 
 หา้มตอก, เจาะผนงัของคูหาหรือส่วนของอาคาร 
 หา้มทาสีผนงั 

หมายเหตุ    
1. กรณีท่านต้องการแขวนรูปในคูหา  กรุณาจัดหาเทปกาว 2 หน้า (ชนิดลอกออกได้ ไม่ทิง้คราบกาว) หรือตะขอ

แขวนพร้อมเอน็หรือเชือก มาเพ่ือท าการแขวนวสัดุดังกล่าว 
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2. คูหามาตราฐานได้จัดให้มีปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ ภายในบริเวณคูหา ปลัก๊ไฟดังกล่าวสามารถใช้ได้กบั 
อุปกรณ์ไฟฟ้า (ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) จ านวนการใช้พลงังานไฟฟ้าไม่เกนิ 1,000 วตัต์ต่อจุดเท่าน้ัน  

3. หากผู้ร่วมแสดงงานสินค้ามีความประสงค์ต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบริเวณคูหาด้วยตัวเอง ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดอันตรายอันมีผลแก่ชีวติและทรัพย์สินของผู้ร่วมแสดงงานสินค้าไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั้งส้ินและการแก้ไขจุดบกพร่องน้ัน ๆ ต้องการะท าโดยผู้ร่วมแสดงสินค้าเอง หากต้องการใช้บริการของ
ทางบริษัทฯ ค่าด าเนินการจะปรากฎในแบบฟอร์มไฟฟ้าน้ัน ๆ 

2.3 ผู้รับเหมาอนุมัติ (Approved Contractors)   
 ในกรณีท่ีผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งการวา่จา้งผูรั้บเหมาอ่ืนนอกเหนือจากผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการของงาน
ในการก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ บริษทัฯ พร้อมท่ีจะอ านวยความสะดวกใหโ้ดยมีกฎในการเขา้ท าการก่อสร้างดงัน้ี 
 -  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสินคา้ตอ้งส่งรายช่ือผูรั้บเหมามายงั บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) 11/1 รามค าแหง121 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 - บริษทัฯ จะแจง้ยืนยนัการตอบรับหรือปฏิเสธไปยงัผูร่้วมแสดงสินคา้และบริษทัท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ภายใน 7 วนัท าการ ภายหลงัจากไดรั้บการเสนอช่ือ 
 -  บริษทัฯ จะพิจารณาอนุมติัผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมาให้เป็นผูรั้บเหมาอนุมติัของงานเพียง 10 ราย
แรกเท่านั้น 
 - บริษทัผูรั้บเหมาจะตอ้งไม่เคยมีประวติัเส่ือมเสียในเร่ืองการขาดความรับผิดชอบ หรือสร้างความเสียหาย
ต่อผูแ้สดงสินคา้มาก่อน และไม่เคยถูกหา้มในการใหบ้ริการในงานใดงานหน่ึงมาก่อน 
 - เป็นบริษทัหรือหา้งร้านท่ีสามารถใหบ้ริการตามท่ีผูแ้สดงตอ้งการ ประกอบกบัมีอุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมถึง
พนักงานท่ีมีประสบการณ์ มีความสามารถท่ีเหมาะสมและน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งมีสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้
ตลอดเวลา 
 ผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้จะตอ้งใช้บริการก่อสร้างคูหา โดยผูรั้บเหมาของตนเองซ่ึงสามารถท าได้ตาม
ความประสงค์  กรณีน้ีจะตอ้งแจง้ให้กบั บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และตอ้งส่งแบบ Perspective ขนาด/ 
ความสูง ของคูหาให้ผูจ้ดังานเป็นผูพ้ิจารณา ทั้งนี้หากไม่มีการพิจารณาแบบ ทางผู้จัดงานไม่อนุญาติให้ท าการ
ก่อสร้างคูหา 
 
ต้องวางเช็คค่าประกันความเสียหายต่อสถานที่อันอาจจะเกิดขึน้จากการกระท าของผู้รับเหมาอิสระน้ันๆ ในอัตรา 
1,500 บาท (หน่ึงพันห้าร้อยบาท) ขนาด 36 ตารางเมตร เหมาจ่าย 20,000 บาท (สองหม่ืนบาท) ขนาด 90 ตาราง
เมตรหรือมากกว่าน้ัน เหมาจ่าย 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาท) ต่อหน่ึงพืน้ที ่  
ให้กับบริษัท บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 11/1 ซอยรำมค ำแหง 121 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำง
กะปิ กรุงเทพฯ 10240 ติดต่อแผนกบญัชี โทร 02-735-1201 ต่อ 101,103   ภายในวนัที ่28 มกราคม 2562  
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 โดยจะต้องมอบให้บริษัทฯ ก่อนวนัเข้าท าการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าอย่างน้อย 15 วนั มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯจะไม่อนุญาตให้ผูรั้บเหมาเขา้ท าการก่อสร้างคูหาโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆโดยเช็คหรือหนงัสือค ้ าประกันน้ี
บริษทัฯจะคืนให้ภายหลังจากจบงานแล้ว 2 สัปดาห์ หากการด าเนินการร้ือถอนและขนยา้ยวสัดุก่อสร้างออกจาก
บริเวณงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและไม่มีความเสียหายใดๆเกิดข้ึนกบัสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ 
 - ส่งเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารเขา้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามแต่ทางบริษทัฯ จะเห็นสมควรพร้อม
กบัมีเจา้หนา้ท่ีอยา่งนอ้ยหน่ึงท่านพร้อมเคร่ืองมือส่ือสารประจ าบริเวณงานตลอดระยะเวลา ตั้งแต่การเร่ิมก่อสร้าง
จนถึงร้ือถอนเพื่อใหบ้ริการแก่ผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีวา่จา้ง 
 -  ส่งแบบผงัการก่อสร้างพร้อมส าเนา 1 ชุด ใหแ้ก่ผูจ้ดังาน เพื่อตรวจอนุมติัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท าการ
ก่อสร้าง โดยการก่อสร้างจะตอ้งท าตามแบบท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้น กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบผงัใดๆ ก็
ตาม จะตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดังานทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัทีและตอ้งไดรั้บการอนุมติัก่อนการเปล่ียนแปลงใดๆ 
 - ให้ค  าปรึกษาและความร่วมมือต่อผูแ้สดงสินคา้ บริษทัฯ ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ และผูรั้บเหมารายอ่ืนๆ ใน
อนัท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติัการภายในอาคารแสดงสินคา้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยอยา่งท่ีสุด 
 - ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายในบริเวณท่ีผูรั้บเหมารับผิดชอบอยู ่ไม่วา่จะเกิดจากการกระท าของผูใ้ดและ
เกิดจากกรณีใดๆ ผูร่้วมแสดงสินคา้และผูรั้บเหมาจะตอ้งรับผดิชอบและช าระค่าเสียหายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 
 
กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าทีเ่ช่าพืน้ที่เปล่า 
 
 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ร่วมแสดงงานเช่าพื้นที่เปล่าได้ร่วมออกงานแสดงเท่าน้ัน 
ผู้ร่วมแสดงงานไม่มีสิทธ์ิให้บริษัทอ่ืนมาเช่าช่วงต่อ หรือให้บริษัทอ่ืน หรือรายอ่ืนทีไ่ม่ได้ซ้ือพืน้ทีใ่นงานมาร่วมออก
แสดงงานกบัท่าน (ยกเว้นบริษัทในเครือ) 
  
 ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงงานมีความประสงค์ให้บริษัทอ่ืนมาร่วมออกงาน กรุณาแจ้งช่ือบริษัทดังกล่าวและช่ือ
ผู้ประสานงาน, ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ พร้อมแจ้งประเภทสินค้าที่จะร่วมออกงาน ทั้งนี้เพ่ือผู้จัดงานจะได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ผูร่้วมแสดงท่ีเช่าพื้นท่ีเปล่าสามารถก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้โดยผูรั้บเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีผูร่้วมแสดงสินคา้
วา่จา้งเองได ้กรุณากรอกแบบฟอร์มรับทราบกฏระเบียบทีห่น้า 48-49 

 เพื่อแจง้ช่ือผูรั้บเหมา ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ส่งมายงัผูจ้ดังานแสดงสินคา้ตามก าหนดเวลา (กรุณาดู
กฎเกณฑ์การใช้ผูรั้บเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูรั้บเหมาก่อสร้างอย่างเป็นทางการ) โดยมีกฎระเบียบบงัคบั
ดงัต่อไปน้ี 
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 1. การสร้างคูหาแสดงสินคา้ของตนเองข้ึนหรือการใช้พื้นท่ีเปล่า ส าหรับการแสดงจะตอ้งมีการติดหรือ
เขียนป้ายแสดงช่ือบริษทั และหมายเลขคูหาอย่างชดัเจน การไม่ปฏิบติัตามระเบียบในขอ้น้ี ทางผูจ้ดังานแสดง
สินคา้จะสงวนสิทธ์ิในการจดัท าให้ตามความเหมาะสม โดยจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัทางผูร่้วมแสดงสินคา้
นั้น    
 2. ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ 
ของท่าน หรือ บุคลากรของผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือ ผูรั้บจา้งของผูร่้วมแสดงสินคา้ก่อใหเ้กิดข้ึน  และรับผดิชอบ 
ประสานงานในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีขดัต่อระเบียบภายในอาคารแสดงสินคา้ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของการ
ก่อสร้างทุกประการ 
 3. ผู้แสดงสินค้าทีต้่องการสร้างคูหาเองจะต้องจัดส่งแบบแผนการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้า และผงัการใช้
ไฟฟ้า มายังฝ่ายปฏิบัติการของผู้จัดงานแสดงสินค้าภายในก าหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ในคู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้าหรือ 
30 วนัก่อนวนังานแสดงสินค้า โดยฝ่ายปฏิบัติการจะตอบอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามแผนผังทีส่่งไปให้ผู้แสดงสินค้า
ภายใน 7-10 วัน หลังจากที่ได้รับแผนผังการก่อสร้าง และกรณีที่จ าเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกร้องให้แก้ไขแบบการก่อสร้างในส่วนที่ผิดไปจากแบบแผนที่ส่งมา หรือแผนผังการก่อสร้างที่อาจจะขัดต่อ
กฎระเบียบของอาคารแสดงสินค้าหรือทีอ่าจสร้างอนัตรายแก่ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าได้ 
            อน่ึง  ผู้ร่วมแสดงสินค้าทีไ่ม่ส่งแผนผงัตามก าหนด ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่ 
อนุญาตให้เข้าท าการก่อสร้างในงานและจะต้องเสียค่าปรับ ดังนี ้

 ส่งล่าช้ากว่าก าหนดหลงั วนัที ่11 มกราคม 2562 จะเสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท/วนั 

 ส่งก่อนถึงวนังานจัดแสดง 7 วนั  ตั้งแต่วนัที ่28 มกราคม 2562  เสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน  50,000 
บาท  

 กรณีก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ส่งมาให้อนุมัติ  คิดค่าปรับก่อสร้างผิดแบบปรับสูงสุด 100,000 
บาทและร้ือถอดส่วนทีผ่ดิแบบทนัที 

 ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงสินค้าไม่ก่อสร้างบูทให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด และท าให้เกิดความ
เสียหายต่อภาพลักษณ์โดยรวมของการจัดงาน ทางผู้จัดแสดงสินค้าจะคิดค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 
10 เท่าของราคาพืน้ทีท่ีผู้่ร่วมแสดงสินค้ารับผดิชอบ หรือเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000,000บาท 

 4. การติดตั้งแขวน Banner ต าแหน่งละ 15,000 บาท ขนาดไม่เกิน กว้าง 1 เมตร 50 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 50 
เซนตเิมตร ไม่เกนิ 2 จุด รวมความสูงจากพื้น ได้ไม่เกนิ 6 เมตร และจะต้องอยู่ภายในบริเวณคูหาเท่าน้ัน 

 5. จะต้องแสดงต าแหน่งการจัดวางล าโพงเคร่ืองเสียงให้ชัดเจน 
 6. จะตอ้งปูพรมหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเตม็พื้นท่ีภายในคูหาแสดงสินคา้ 
 7.  เพื่อความปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร หากตอ้งการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง กรุณา 
ติดต่อผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเท่านั้น  ห้ามติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเองและห้ามใช้กระแสไฟฟ้า 
ทีส่ั่งมาเพ่ือใช้กบัเคร่ืองจักรทีจ่ะแสดงโดยน ามาใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง 
 8. หา้มไม่ใหมี้การใชน้ ้าเป็นส่วนประกอบในการสาธิตสินคา้ หรือการแสดงภายในคูหาแสดงสินคา้ของท่าน 
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 9. ห้ามพ่นสี อ็อค เช่ือมโลหะภายในอาคารแสดง และห้ามตั้งโต๊ะเล่ือยไม ้ไสไม ้หรือท าให้เกิดฝุ่ นภายใน
อาคารแสดงสินคา้ และรบกวนผูร่้วมแสดงสินคา้หรือผูช้มงานแสดงสินคา้ 
 10. ในกรณีพื้นท่ีคูหาของผูร่้วมแสดงพื้นท่ีเปล่าติดกบัคูหาแสดงสินคา้อ่ืน หา้มใชป้ระโยชน์จากผนงันั้นๆ     
ทางผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งท าการก่อสร้างผนงัในส่วนคูหาแสดงสินคา้ของตนข้ึนมาเองทุกคูหา 
 11. หากผนังของคูหาของผูร่้วมแสดงพื้นท่ีเปล่าสูงกว่าผนังอีกด้านของคูหาแสดงสินค้าติดกัน ท่าน
จะตอ้งท าการปิดผนงัดา้นหลงัของท่านท่ีสูงกวา่อีกคูหาแสดงสินคา้หน่ึงดว้ย 
 12. ห้ามห้อย หรือแขวนส่ิงหน่ึงส่ิงใดกบัส่ิงก่อสร้างของตวัอาคาร หรือ ตอก ตรึง กบัส่วนหน่ึงส่วนใด
ของพื้นอาคาร หรือกบัฝาผนงัเสา 
             13. ท่านจะตอ้งสร้างผนงัดา้นหลงัของคูหาแสดงสินคา้ของท่านเอง ในกรณีท่ีพื้นท่ีคูหาแสดงสินคา้ของ
ท่านเป็นเกาะ ผูจ้ดังานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธ์ิในการขอร้องให้ผูร่้วมแสดงสินค้าท าการปรับเปล่ียนผนัง
ดา้นหลงั หรือดา้นขา้งในแบบท่ีท่านส่งมาให้ทางฝ่ายปฏิบติัการ หากทางฝ่ายปฏิบติัการมีความเห็นวา่ส่ิงก่อสร้าง
ของท่านอาจจะบดบงัคูหาแสดงสินคา้ใกลเ้คียง 

 14. ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีท าการก่อสร้างคูหาเอง จะไดรั้บอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง
ก็ต่อเม่ือได้รับการอนุญาตให้เป็นผูรั้บเหมาอนุมติั และท าการยื่นเช็ค หรือหนังสือค ้ าประกนัการก่อสร้างตาม
จ านวนเงินท่ีก าหนด (โดยสั่งจ่ายในนามบริษทับริษทั เอ็ม วิชั่น จ  ากัด (มหาชน) 11/1 รามค าแหง121 แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240) พร้อมทั้งเซ็นหนงัสือยนืยนัความรับผดิชอบต่อฝ่ายปฏิบติัการแลว้เท่านั้น 

15. ส าหรับวนัก่อสร้างและร้ือถอนคูหา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ไม่มีบริการ
กระแสไฟฟ้า ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูร่้วมแสดงสินคา้ จะตอ้งแจง้การขอใช้บริการกระแสไฟในคูหา โดยสั่ง
กระแสไฟไดท่ี้ บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการ แบบฟอร์มท่ี 5.2 หนา้ 32 
 16. ค่าบริการ Organizer เฉพาะพื้นที่เปล่า ตารางเมตรละ 60 บาท เช็คส่ังจ่าย ในนาม “บริษัท เอ็ม วิช่ัน 
จ ากดั (มหาชน)”  
           หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้รับเหมาอนุมตัไิม่ด าเนินการตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ข้างต้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่
จะให้ยุตกิารปฏิบัตงิาน หรือยกเลกิการอนุมตัโิดยทันทีหรือตามที่เห็นสมควรและผู้แสดงสินค้าต้องใช้บริการจากผู้รับเหมา
อ่ืนที่ได้รับอนุมตัแิล้วเท่าน้ัน 

 กรอกแบบฟอร์ม 3 พร้อมส่งแบบแปลนการก่อสร้างและต าแหน่งการติดตั้งไฟฟ้าให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างอยา่ง
เป็นทางการ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 หากไม่ส่งตามก าหนดจะไม่อนุญาตให้เขา้ท างานภายในอาคาร
แสดงสินคา้เด็ดขาดและในการจดัแสดงสินคา้คูหาแบบพิเศษน้ีตอ้งติดป้ายแสดงช่ือบริษทัและหมายเลขคูหา
อยา่งชดัเจน 

 คูหามีความสูงได้ไม่เกิน 5 เมตร ทั้งน้ีแบบก่อสร้างท่ีมีความสูงเกินระดบัมาตรฐานคือ 2.5 เมตร ตอ้งถอยร่น 
(Setback) เข้ามาให้พื้นท่ีคูหาตนเองอีก 0.5 เมตร และ ต้องเก็บรายละเอียดทั้งด้านข้างและด้านหลังของ
ส่วนเกินให้เรียบร้อยด้วยไม้อัดทาสีขาว, ด า และห้ามติดโลโก้สัญลักษณ์บริเวณด้านหลังที่ติดกับคูหาข้างเคียง
โดยเด็ดขาด 
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 ผูจ้ดังานจะท าเคร่ืองหมายแสดงเขตพื้นท่ีก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพื้นท่ีๆ จองไว ้หากไม่แน่ใจใน
ขอบเขตของคูหาของตนใหติ้ดต่อสอบถามจากหวัหนา้งานของผูรั้บเหมาก่อสร้างอยา่งเป็นทางการเท่านั้น 

 คูหาท่ีมีพื้นท่ีติดทางเดินทั้ง 4 ดา้น โครงสร้างดา้นท่ีติดทางเดิน ความสูงทึบไดไ้ม่เกิน 2.5 เมตร 
 ผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษของท่านตอ้งติดต่อรับบตัรก่อสร้าง (Contractor Badge) เพื่อเขา้ก่อสร้างและ ตกแต่ง
วนัท่ี 5-6 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีบริเวณหลงัโหลด Hall 98 – 99 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 

 ผูเ้ขา้ร่วมงานจะต้องสร้างผนังกั้นระหว่างคูหาของท่านกับคูหาข้างเคียงทั้ง 3 ด้านและหากผนงัคูหาของบริษทั
สูงกว่าคูหาขา้งเคียงจะตอ้งตกแต่งส่วนท่ีเกินให้เรียบร้อย ทั้งน้ีไม่อนุญาตให้ใช้ผนังของคูหาขา้งเคียงโดย
เด็ดขาด 

 บริเวณพื้นคูหาตอ้งปูพรมหรือวสัดุรองพื้นท่ีเหมาะสม 
 ก่อนด าเนินการก่อสร้างผูรั้บเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วสัดุปูพื้นก่อนเพื่อป้องกันมิให้พื้นในอาคารเสียหาย
ผูเ้ขา้ร่วมงานจะตอ้งดูแลรับผิดชอบและประสานงานให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างของตนปฏิบติัตามระเบียบของการ
เข้าก่อสร้างและใช้อาคารทุกประการหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึนผูเ้ข้าร่วมงานจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าเสียหายดงักล่าว 

 ไม่อนุญาตให้มีการพ่นสีทาสีตลอดจนการใชเ้ล่ือยไฟฟ้าเคร่ืองเช่ือมหรืออุปกรณ์ท่ีจะท าให้เกิดประกายไฟใน
บริเวณตวัอาคารในทุกกรณีโดยเด็ดขาด 

 ไม่อนุญาตใหดึ้งลวดสลิงหรือขึงเพื่อการค ้ายนัในบริเวณพื้นท่ี และโครงการอาคารโดยเด็ดขาด 
 ไม่อนุญาตให้วางส่ิงของวสัดุก่อสร้าง หรือวสัดุเหลือใช้กีดขวางแนวทางเดินโดยจะต้องท าการจดัเก็บให้
เรียบร้อยและน าออกไปนอกบริเวณศูนยฯ์ 

 ไม่อนุญาตใหน้ าแผน่ป้ายโฆษณาหรือวางอุปกรณ์ส่ิงของต่างๆ ออกนอกเขตพื้นท่ีคูหาของตน 
 ไม่อนุญาตใหแ้ขวนอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีท่อจ่ายท่อร้อยสายไฟท่อดบัเพลิงของศูนยฯ์  
 ขอบเขตของคูหาพื้นท่ีจดัแสดง และขอ้จ ากดัในการออกแบบ 

- ผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ตอ้งไม่วางสินคา้หรือส่ิงของเกินขอบเขตของคูหาแสดงสินคา้ของตนเองและใน
แต่ละคูหา ตอ้งมีผนงัเป็นของตนเอง 
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คูหาพื้นที่เปล่า ต้องย่ืนแบบเพ่ือขออนุมัติจากผู้จัดงาน ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562โดยจะพิจารณาอนุมติัเป็น
รายๆ ไป เม่ือได้รับอนุมติั ส่ิงก่อสร้างนั้นจะต้องอยู่ห่างจากก าแพงด้านท่ีติดคูหาข้างเคียง ด้านละ 0.5 เมตร 
ดา้นหน้าของคูหาแสดงสินคา้ ซ่ึงจะติดกบัทางเดินจะตอ้งเปิดโล่งให้มองเห็นจากภายนอก หรือถา้มีส่ิงก่อสร้าง
จะตอ้งใชว้สัดุโปร่งใสเท่านั้น 
- ผูจ้ดังานขอสงวนลิขสิทธ์ิท่ีจะให้เปล่ียนแบบก่อสร้างหรือร้ือถอนส่ิงก่อสร้างนั้นๆ ได้ตลอดเวลาหากการ

ก่อสร้างนั้นๆ ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบในหนงัสือคู่มือ หรือแตกต่างจากแบบท่ีได้รับอนุมติัไป ผูอ้อกงานจะ
เป็นผูรั้บผดิชอบภาระค่าใชจ่้ายต่างๆ จากการเช่าหรือถูกเก็บไป โดยจะเรียกคืนไม่ได ้

3.   อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง 

 ผู้รับเหมาบริการระบบไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ 
  บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั 

10/96 อาคารเดอะเทรนด้ี ชั้น 6 หอ้งเลขท่ี 51 ซอยสุขมุวทิ13 (แสงจนัทร์)  
แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 1011 
มือถือ :  091 7975254,  097 2795254 

   Email:  elec.vertigotech@gmail.com 
3.1 การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพเิศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน) 

3.1.1 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีสั่งจอง "พื้นท่ีเปล่า" เพียงอยา่งเดียวเพื่อตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินคา้ท่ีออกแบบ
เป็นพิเศษ จะต้องส่งแบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบไฟฟ้าเพื่อคูหาแสดงสินค้าท่ีออกแบบ                                  
เป็นพิเศษนั้น 

3.1.2 ผูจ้ดังานไดจ้ดัให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินคา้โดยทัว่ไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหา
และเพื่อการสาธิตต่าง ๆ สามารถด าเนินการไดโ้ดยผูรั้บเหมาไฟฟ้าของท่านท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูจ้ดั
งานแลว้เท่านั้นโดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้เพียงส่งแบบฟอร์มสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความตอ้งการใช้
งานของท่านมายงั บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากัด พร้อมช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีระบุไว ้และเพื่อความ
ปลอดภยัจึงไม่อนุญาตให้ผูแ้สดงสินคา้ต่อไฟส าหรับสินคา้จดัแสดงหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเขา้กบั
ระบบจ่ายไฟฟ้าหลกัของตวัอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งน้ี ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิระงบัการจ่ายไฟฟ้ากรณีท่ีมี
การต่อไฟฟ้าอยา่งไม่เหมาะสม 

3.1.3 ผูรั้บเหมาไฟฟ้าท่ีได้รับมอบหมายจากผูอ้อกงานแสดงสินคา้ต้องยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบ
วงจรไฟฟ้าและรายละเอียดอ่ืนๆ มายงัผูจ้ดังานก่อนวนัหมดเขตตามท่ีระบุไวใ้นแบบฟอร์มโดยแนบ
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัตามรายการดงัน้ี 
3.1.3.1 ช่ือบริษทัผูรั้บเหมา 
3.1.3.2 ช่ือและบตัรประจ าตวัของบุคคลากรท่ีเขา้ด าเนินการ 
3.1.3.3  จ านวนวตัตห์รืออตัราก าลงัไฟ 
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3.1.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
3.1.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้า 

3.1.4 ช่างไฟฟ้าท่ีได้รับอนุญาตแล้วสามารถแลกบตัรประจ าตวัประชาชน เพื่อรับบตัรผ่านเขา้ท างานได้ท่ี
ส านกังานบริหารงานแสดงสินคา้ของผูจ้ดังานท่ีแสดงสินคา้ในบริเวณนั้นๆ 

3.1.5 การต่อวงจรไฟฟ้าท่ีด าเนินการโดยผูรั้บเหมาของท่านท่ีได้รับอนุมติัจากผูจ้ดังานจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากบริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั ก่อนท่ีจะต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟ 

3.1.6 จุดเตา้เสียบไฟฟ้าทั้งหมดตอ้งสั่งผา่นแบบฟอร์มขอรับบริการดา้นไฟฟ้ามิฉะนั้นจะไม่อนุญาตใหมี้ 
เตา้เสียบไฟฟ้าท่ีคูหา 

3.1.7   ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีสั่งจองบริการดา้นไฟฟ้ากบั บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากัด จะมีสิทธ์ิไดรั้บบริการ
ตามล าดบัก่อนหลงั 

3.1.8 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทางหรือการเช่ือมต่อ
วงจรไฟฟ้าโดยมิไดรั้บอนุญาต อาจเป็นเหตุใหถู้กตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3.1.9 ไม่อนุญาตใหใ้ชไ้ฟกระพริบ หรือไซเรน ยกเวน้แต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม 
3.1.10 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าท่ี บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากัด เห็นวา่ อาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือสร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมงานหรือผูอ้อกงานแสดงสินคา้อ่ืน ๆ 
3.1.11 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดตอ้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัและมาตรฐานความ ปลอดภยัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

 

* การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ก าหนดเหล่าน้ีมีผลให้ตัวแทนที่ได้รับอ านาจหน้าที่สามารถตัดการจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีและจะ

ด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เท่า ของราคาค่าอุปกรณ์น้ัน ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้า 
 

การขนส่งสินค้า 

การขนยา้ยสินคา้ขนาดใหญ่ให้จดัท าโดยบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเท่านั้น และไม่อนุญาตให้รถและอุปกรณ์ขนยา้ย
ของบริษทัอ่ืนใด เขา้มาท างานภายในพื้นท่ีจดังาน ทั้งน้ี สินคา้ท่ีผูแ้สดงงานสามารถขนยา้ยเองได ้(Hand Carry) 
หมายถึงสินคา้ขนาดเล็ก น ้าหนกัเบา ใชร้ถเขน็ขนาดเล็ก (ลอ้ยาง) หรือคนยกได ้
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รถเข็นทีอ่นุญาตให้ใช้ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

รถทีไ่ม่อนุญาตให้ใช้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

กฎระเบียบและข้อบังคับในการเข้าท างานในพืน้ที ่(BITEC) 

1. ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งแจง้ช่ือของบริษทัผูรั้บเหมาใหก้บัผูจ้ดังานทราบรวมทั้งจะตอ้งยื่นแบบคูหาซ่ึงตกแต่งพิเศษ
แก่ทางศูนยนิ์ทรรศการฯ 1 เดือนก่อนวนัเขา้ก่อสร้าง 

2. ลานขนส่งสินคา้จะใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับการขนถ่ายสินคา้เท่านั้นศูนยนิ์ทรรศการฯ ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ป็นสถานท่ีจอด
รถเม่ือท่านขนถ่ายสินคา้ไปยงัคูหาแลว้จะตอ้งน ารถออกจากลานขนถ่ายทนัทีหากฝ่าฝืนจะมีผลถึงขั้นด าเนินการลาก
รถออกจากบริเวณดงักล่าวและคิดค่าใชจ่้ายจากเจา้ของรถ 

3. พาหนะทุกประเภทท่ีขบัเคล่ือนเขา้มาภายในบริเวณขนถ่ายสินคา้ตอ้งควบคุมความเร็วท่ี 5 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
4. การขนถ่ายสินคา้ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ให้ใชเ้ฉพาะประตูดา้นหลงัและดา้นขา้งอาคารเท่านั้น ห้ามใชป้ระตู

ดา้นหนา้อาคาร หากท่านแสดงสินคา้บริเวณชั้น 2 ท่านสามารถใชลิ้ฟตข์นสินคา้ซ่ึงอยูบ่ริเวณจุดขนสินคา้ชั้น B1 หา้ม
ใชลิ้ฟตส์ าหรับคนพิการหรือบนัไดเล่ือนเป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้ 
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5. ผูรั้บเหมาหรือผูก่้อสร้างคูหาตอ้งจดัหาส่ิงปกคลุมพ้ืนอย่างเหมาะสม (พรมหรือพ้ืนไม)้ เพ่ือป้องกนัความเสียหายอนั
อาจเกิดข้ึนกบัพ้ืนเม่ือจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ลากจูง หรือเม่ือจะตอ้งวางอุปกรณ์ใดๆ ลงบนพ้ืน ทั้งน้ีศูนยนิ์ทรรศการฯ 
หา้มใชพ้าหนะ และอุปกรณ์ ขนถ่ายท่ีไม่มีลอ้หุม้ยางในบริเวณอาคารแสดงสินคา้ พ้ืนท่ีปูพรมและพ้ืนหินขดั 

6. ห้ามเก็บลงัไม ้วสัดุหีบห่อ กล่องไม ้กล่องกระดาษแข็ง และวสัดุท่ีติดไฟง่ายไวใ้นโถงนิทรรศการ ห้องจดัประชุม
บริเวณทางหนีไฟและบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

7. ระหวา่งการก่อสร้างและการจดัแสดง หา้มวางวสัดุอุปกรณ์ใดๆ กีดขวางประตูหนีไฟ ประตูเขา้-ออกแผงควบคุมไฟฟ้า 
หอ้งควบคุมระบบปรับอากาศ หอ้งเกบ็อุปกรณ์ดบัเพลิงและตูส้ญัญาณเตือนไฟไหม ้

8. หา้มน าถงัก๊าซหุงตม้ ทั้งท่ีบรรจุและไม่บรรจุก๊าซมาเกบ็ไวใ้นศูนยนิ์ทรรศการฯ 
9. ห้ามรับประทานอาหารหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล์  รวมทั้ งสูบบุหร่ีในบริเวณอาคารผูรั้บเหมาและผู ้

ก่อสร้างคูหาจะตอ้งรับประทานอาหารและสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีทางศูนยนิ์ทรรศการฯ ก าหนดไวใ้หเ้ท่านั้น 
10. หา้มแขวนป้ายหรืออุปกรณ์ตกแต่งใด ๆ กบัอาคาร ฝ้าเพดาน หรือผนงัของศูนยนิ์ทรรศการฯ รวมทั้งหา้มการน าส่วน

ตกแต่งประเภทลูกโป่งหรือบอลลูนมาจดัแสดงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากศูนยนิ์ทรรศการฯ 
11. เทปกาวท่ีใชติ้ดพ้ืนเพ่ือการตกแต่งหรือปูพรมจะตอ้งเป็นเทปติดพรมชนิดหนาเช่น เทป SHIRAFUJIเท่านั้น หา้มใช้

เทปชนิดบาง การทากาวบนพ้ืน รวมทั้งหา้มใชเ้ทปโฟม กระดาษกาวหนา้เดียวและ 2 หนา้ หรือเทปกาวประเภทอ่ืน
โดยเด็ดขาด และในกรณีก่อสร้างท่ีชั้น 2 หา้มใชเ้ทปทุกประเภทติดบนพรม หากมีความจ าเป็นจะตอ้งปูพรมควรวาง
แผ่นไมอ้ดัก่อนและปูพรมทบัอีกคร้ังหากฝ่าฝืนผูแ้สดงสินคา้หรือผูรั้บเหมาจะตอ้งรับผิดชอบในการท าความสะอาด
หรือช าระค่าบริการท าความสะอาด 

12. หา้มติดวสัดุใด ๆ บนเสาปูนและบริเวณท่ีทาสี รวมทั้งหา้มตอกยึดอุปกรณ์ เช่น ตะปูกบัผนงัพ้ืนผิวอาคารและเวทีของ
ศูนยนิ์ทรรศการฯ 

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

รวมทั้ง หา้มการพ่นหรือทาสีทุกประเภทบริเวณโถงตอ้นรับ 
15. ห้ามใชอุ้ปกรณ์ประเภทเล่ือยวงเดือน หรือเล่ือยไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้างภายในอาคารโดยเด็ดขาดและในกรณีท่ี

ก่อสร้างบนพ้ืนพรมจะตอ้งมีอุปกรณ์รองรับเศษวสัดุท่ีเกิดจากการก่อสร้าง 
16. เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซลท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้มาใชง้านไดใ้นห้องนิทรรศการจะตอ้งติดตั้งท่อระบายควนั  ซ่ึง

ศูนยนิ์ทรรศการฯ ไดจ้ดัเตรียมไวบ้ริการในราคาชุดละ 500 บาท 
17. หากน ายานพาหนะมาจดัแสดง และบรรจุน ้ามนัเช้ือเพลิงเกิน 1/8 ถงั จะตอ้งติดตั้งฝาเพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลและปิด

ผนึกถงัน ้ ามนัอย่างแน่นหนา รวมทั้งตอ้งถอดสายแบตเตอร่ีออกทุกสายและปิดทบัดว้ยแถบกาวเพ่ือป้องกนัการเกิด
ประกายไฟ 

18. ในกรณีท่ีจะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ลมดนัท่ีมีแรงเกิน ½ แรงเพ่ือการจดัแสดง ผูรั้บเหมาหรือเจา้ของคูหาจะตอ้งน าอุปกรณ์ 
ไปวางไวท่ี้ชั้น B2 โดยช าระค่าวางอุปกรณ์เป็นอตัราต่อวนั โดยเร่ิมนบัจากวนัแรกท่ีติดตั้ง 

19. ศูนยนิ์ทรรศการฯ ไม่อนุญาตใหใ้ชป้ลัก๊ไฟริมผนงัเพ่ือการก่อสร้างและร้ือถอน ทั้งน้ีผูรั้บเหมาจะตอ้งสัง่กระแสไฟจาก
ผูจ้ดังาน 

20. ในกรณีการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 
 ผูรั้บเหมาหรือผูก่้อสร้างคูหาตอ้งตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพปกติและใชง้านไดป้ลอดภยั 
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 อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกเคร่ืองจะตอ้งจดัใหมี้การป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัว หรือใหมี้การต่อสายดิน 
21. ในกรณีการท างานในท่ีสูง ผูรั้บเหมาหรือผูก่้อสร้างคูหาตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัการพลดัหล่นจากท่ีสูง  
22. ห้ามลา้งภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการก่อสร้างเตรียมงาน ในห้องน ้ าและอ่างลา้งหน้าของศูนย์

นิทรรศการ ฯ 
23. ผูรั้บเหมาหรือผูก่้อสร้างคูหาจะตอ้งรับผิดชอบในการจดัเก็บเศษวสัดุจากการก่อสร้างทุกประเภททั้งในบริเวณอาคาร

จดัแสดง และบริเวณทางเดินใตห้ลงัคา หากไม่ปฏิบติัตาม ทางศูนยนิ์ทรรศการฯ จะตอ้งคิดค่าจดัเก็บและท าความ
สะอาด 

24. หากผูรั้บเหมาหรือผูแ้สดงสินคา้มีความจ าเป็นตอ้งท างานเลยเวลาท่ีไดร้ะบุในสัญญาจะตอ้งแจง้ให้ฝ่ายบริการลู กคา้
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 ช.ม.ก่อนเวลาปิดท าการ ทั้งน้ีศูนยนิ์ทรรศการฯ จะคิดค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการล่วงเวลาตาม
ขนาดของคูหา 

25. ผูรั้บเหมาและผูก่้อสร้างคูหาจะตอ้งตรวจสอบและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า น ้ า และลมดนัทุกชนิดท่ีเขา้มาใชก่้อนออกจาก
พ้ืนท่ี จดังานทุกวนั 

26. ศูนยนิ์ทรรศการฯ ไม่อนุญาตให้ผูใ้ดนอน หรือจอดรถคา้งคืนในบริเวณศูนยโ์ดยมิไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

27. ห้ามท้ิงสารอนัตรายและสารพิษ เช่นสารเคมี น ้ ามนัหล่อล่ืน กรด และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลงในรางระบายน ้ า
มาตรฐาน ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งแจง้ใหศู้นยฯ์ทราบถึงประเภทของสารเพ่ือการเตรียมการในการก าจดัอยา่งเหมาะสม 

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

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

กรุณากรอกทุกแบบฟอร์มบริการท่ีท่านตอ้งการ และส่งกลบัมายงั  บริษทั M vision  / 
Vertigo Tech / BITEC ภายในวนัท่ีก าหนดของฟอร์มบริการ 

หากท่านส่งกลบัมาหลงัวนัทีก่ าหนดของฟอร์มบริการท่านจะต้องส่งแบบฟอร์มพร้อมช าระค่าบริการในอตัราเพิม่พเิศษ 
 

แบบ 
ฟอร์มที่ รายการ ก าหนดส่ง สถานะ 

ส่งฟอร์ม 
กลบัมาที ่

1 แบบฟอร์มการขอน าสินคา้/ส่วนตกแต่งคูหาเขา้ – ออก  น าส่งหนา้งาน บริการพิเศษเพิม่เติม INFORMATION 
2 แบบฟอร์มผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษ (พ้ืนท่ีเปล่า) 18 มกราคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม M vision 
3 เช็คประกนัการก่อสร้าง (เฉพาะพ้ืนท่ีเปล่า) เท่านั้น 28 มกราคม 2562 ต้องส่งกลบั M vision 
4 แบบฟอร์มจ านวนเจา้หนา้ท่ีประจ าคูหา(บตัร EXHIBITOR) 22 มกราคม 2562 ต้องส่งกลบั M vision 
5.1 แบบฟอร์มระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 26 ธนัวาคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม Vertigo Tech 
5.2 แบบฟอร์มไฟฟ้าส าหรับก่อสร้างและร้ือถอน 26 ธนัวาคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม Vertigo Tech 
6 แบบฟอร์มป้ายช่ือคูหามาตรฐาน (เฉพาะคูหามาตรฐาน) 22 มกราคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม Vertigo Tech 
7 แบบฟอร์มสัง่ท าป้ายคูหาเพ่ิมเติม 22 มกราคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม Vertigo Tech 
8 แบบฟอร์มบริการเฟอร์นิเจอร์เพ่ิมเติม 22 มกราคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม Vertigo Tech 
9 แบบฟอร์มบริการพนกังานรักษาความปลอดภยั 22 มกราคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม Vertigo Tech 

10 แบบฟอร์มบริการพนกังานรักษาความสะอาด 18 มกราคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม BITEC 
11 แบบฟอร์มบริการโทรศพัทแ์ละโทรสาร 18 มกราคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม BITEC 
12 แบบฟอร์มบริการอินเตอร์เนต (TOT) 18 มกราคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม BITEC 
13 แบบฟอร์มบริการอินเตอร์เนต (ADSL Internet) 18 มกราคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม BITEC 
14 แบบฟอร์มบริการสัง่อาหารกล่อง  21 มกราคม 2562 บริการพิเศษเพิม่เติม BITEC 
15 แบบฟอร์มรับทราบระเบียบขอ้บงัคบัทัว่ไปของผูรั้บเหมา 11 มกราคม 2561 ต้องส่งกลบั M vision 

 

ประโยชน์ – หากท่านส่งแบบฟอร์มตามวนัเวลาทีก่ าหนด ข้อเสีย – หากท่านไม่ส่งแบบฟอร์มตามก าหนด 
ประหยดัค่าใชจ่้าย ท่านอาจตอ้งเสียเงินมากข้ึน 
ท่านจะไดรั้บในส่ิงท่ีท่านตอ้งการ ท่านอาจไม่ไดรั้บความสะดวกในบริการท่ีท่านตอ้งการ 
การเตรียมตวัเขา้ร่วมงานของท่านจะสะดวกมากข้ึน ท่านอาจพบความยุง่ยากในช่วงการก่อสร้างและขนยา้ย

ในงาน 
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แบบฟอร์มที ่1 

การน าสินค้า เข้า – ออก ก่อนเวลา                          

ก าหนดส่ง : 7 – 10 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งขนถ่ายสินคา้ เขา้ – ออก นอกเหนือจากเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มน้ี เพ่ือ
แจง้ความประสงท่ีเคานเ์ตอร์บริการผูแ้สดงสินคา้ เพ่ือขออนุญาตน าสินคา้ เขา้ – ออก (ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง) โดย
ท่านจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและกฎระเบียบของงานอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี ผูจ้ดังาน ขอสงวนสิทธ์ิระงบัการอนุญาตที่ได้
อนุมตัไิปแล้ว หากพบว่าไม่ปฎิบัตติามเง่ือนไขและกฎระเบียบโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
ขั้นตอนการขออนุญาต 

1. น าส่งแบบฟอร์มแจง้ความประสงคท่ี์กรอกเรียบร้อยแลว้ ท่ีนเ์ตอร์ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 ชางโมง 
2. รอผลการพิจารณาอนุญาต 
3. กรณีไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหน้ าเอกสารฉบบัน้ี 

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

นั้นๆ เพ่ือความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมงาน 
รายละเอยีดผู้ขออนุญาต 
ช่ือบริษทั(ผูแ้สดงสินคา้) _______________________________________________ หมายเลขคูหา ________________________ 
ช่ือบริษทั(กรณีเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง/ตวัแทน โปรดระบุ) _________________________________________________________ 
ช่ือ-สกลุ _________________________________________ 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 
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แบบฟอรม์ 2 
 

กำรสง่แบบขออนมุตักิอ่สรำ้ง / ผูร้บัเหมำกอ่สรำ้ง 

ก ำหนดสง่ 18 มกรำคม 2562 
เฉพำะคหูำพีน้ทีเ่ปลำ่ 

 

 
ผูแ้สดงสินคา้ท่ีก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาเอง โดยใชผู้รั้บเหมาก่อสร้างของท่าน ซ่ึงไม่ใช่บริษทัผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการ จะตอ้งด 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  อ่ืนๆ ระบุ ______________________________________________    

ช่ือผูป้ระสานงาน : _________________ โทรศพัทมื์อถือ : _______________ E-mail : ______________________________________________ 

ช่ือหวัหนา้คนงาน : __________________________โทรศพัทมื์อถือ : _____________________ ตอ้งการบตัร Contractor จ านวน ________ ใบ 

เร่ิมก่อสร้าง จากวนัท่ี : ___________________________ เวลา _____________ ถึงวนัที่ _________________________ เวลา ______________ 

เร่ิมร้ือถอน  จากวนัท่ี : ___________________________ เวลา _____________ ถึงวนัที่ _________________________ เวลา  _____________ 

 บริษทัรับเหมาของท่านเคยเขา้ท างานในศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  เคย  ไม่เคย 

ถา้เคยโปรดระบุช่ืองานท่ีเคยท า 1. _________________________________________ 2.____________________________________________ 

หมายเหตุ : 

1. ส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมแบบก่อสร้างท่ีแสดงขนาดและความสู.อยา่งชดัเจน กรณีส่งเอกสารไม่ครบถว้น ผูจ้ดังานของสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาแบบคูหาของท่าน 

2.  กรณีแบบก่อสร้างไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขตอ้งท าการแกไ้ขและส่งแบบเพ่ือตรวจสอบอีกคร้ัง ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ให้แกไ้ข 

3.  ผู้แสดงสินค้า/ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าท าการก่อสร้างได้ต้องมีคุณสมบัตดิังนี ้

 ●  แบบก่อสร้างผ่านการอนุมัตแิล้ว 

 ●  ช าระเช็คค า้ประกันการก่อสร้าง  

4. ผูแ้สดงสินคา้/ผูรั้บเหมาจะตอ้งปฎิบติัตามกฏระเบียบในการก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาอยา่งเคร่งครัด 

5.  ผูแ้สดงสินคา้/ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไดรั้บทราบระเบียบปฏิบติัในการเขา้ก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาและร้ือถอนคูหาแสดงสินคา้แลว้ และยินยอมปฏิบติัตามระเบียบ 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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แบบฟอรม์ 3 
 

เช็คค ำ้ประกนัพืน้ที ่
ก ำหนดสง่ 28 มกรำคม 2562 

เฉพำะคหูำพืน้ทีเ่ปลำ่ 

 
กรณีกอ่สรำ้งคหูำพืน้ทีเ่ปลำ่ ผูรั้บเหมำกอ่สรำ้ง/ผูแ้สดงสนิคำ้ จะตอ้งจำ่ยคำ่ค ้ำประกนักำรกอ่สรำ้งโดย ส ัง้จำ่ย 
“แคชเชยีรเ์ช็ค”  ในนำมบรษัิท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 

คำ่ค ำ้ประกนัพืน่ที ่1,500 บำทตอ่ 1 ตำรำงเมตร (สงูสดุไมเ่กนิ 50,000) 

ขนำดของคหูำ จ ำนวนเงนิ 
 

1. กอ่สรำ้งคหูำใหบ้รษัิท ____________________________ หมำยเลขคหูำ ________________ 
 
คหูำขนำด ___________ ตร.ม จ ำนวน(ตัวอักษร) ____________________________ บำท ตอ่ 1 พืน้ที ่(คหูำ) 

 

 

2. กอ่สรำ้งคหูำใหบ้รษัิท ____________________________ หมำยเลขคหูำ ________________ 

 
คหูำขนำด ___________ ตร.ม จ ำนวน(ตัวอักษร) ____________________________ บำท ตอ่ 1 พืน้ที ่(คหูำ) 

 

 

3. กอ่สรำ้งคหูำใหบ้รษัิท ____________________________ หมำยเลขคหูำ ________________ 

 
คหูำขนำด ___________ ตร.ม จ ำนวน(ตัวอักษร) ____________________________ บำท ตอ่ 1 พืน้ที ่(คหูำ) 

 

รวมเป็นเงนิท ัง้ส ิน้ (_________________________________________ )  

หมายเหต ุ
1. กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บเอกสารและแคชเชียร์เช็คค ้าประกนั ใคร่ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุยาตใหเ้ขา้ท าการก่อสร้างโดยเดด็ขาด 
2. บริษทัฯ จะคืนแคชเชียร์เช็ค  ้าประกนัน้ีใหภ้ายหลงัจากงานจบแลว้ 15 วนั ในกรณีท่ีท าการ ร้ือถอนและขนยา้ยโครงสร้างออกจากบริเวณ
งานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนกบัสถานท่ีจดัแสดงงาน แต่หากเกิดความเสียหายในบริเวณท่ี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างรับผดิชอบอยู ่ไม่วา่จะเกิดจากการกระท าของผใ็ดและเกิดจากรณีใดๆ ผูแ้สดงสินคา้/ผูรั้บเหมารายนั้น จะตอ้งรับผิดชอบ
และช าระค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดท่ีทางสถานท่ีจดังานเรียกร้องความเสียหายมา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ช่ือผูป้ระสานงาน : _______________________________________________ ต าแหน่ง : ____________________________________________________ 

ช่ือบริษทัผูว้างเช็คค ้าประกนั : ___________________________________________________________________________________________________  

ผูรั้บเหมาก่อสร้าง      ผูแ้สงดสินคา้  (โปรดระบุท่ีอยูแ่ละเบอร์ติดต่อดา้นล่าง) 

ท่ีอยู ่: _______________________________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์:  _______________________ โทรสาร : ____________________ E – mail : ______________________________________________________ 
 

ลายเซ็นพร้อมประทบัตราบริษทั : __________________________________________________ วนัท่ี __________________________________________ 

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

mailto:dararat.p@mvisioncorp.com
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แผนทีบ่ริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 
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แบบฟอรม์ 4 
 

บตัรผูแ้สดงสนิคำ้(Exhibitor Badge) 

ก ำหนดสง่ 11 มกรำคม 2561 

 
 

โปรดติดต่อรับบตัรในวนัท่ี 5-10 กุมภาพนัธ์   2562  เวลา 10.00น.- 18.00น.  
วนั Set Up จุดแลกบตัร บริเวณหลงั Loading Hall 98-99 
วนังาน ณ บูธ Information บริเวณ หนา้ Hall 98-99  
บตัรผูเ้ขา้ร่วมงาน หรือ Exhibitor Badge คือ 

1. บตัรผา่นงานส าหรับเจา้ของ และ/หรือหุน้ส่วน และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ขา้มาตรวจการ และ/หรือ 
ดูแลความเรียบร้อยในงาน และ/หรืออยูใ่นพ้ืนท่ีบางเวลาหรือตลอดเวลา 

2. ไม่ใชส้ าหรับผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหา และ/หรือ ร้ือถอน กรุณาใชบ้ตัรผูรั้บเหมา (Contractor) 
3. ใชไ้ดเ้ฉพาะวนัท่ี วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์  - 10 กมุภาพนัธ์ 2562 
4. สามารถเปล่ียนมือได ้
5. กรุณาติดบตัรตลอดงาน 
ผูจ้ดังานไดจ้ดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานตามพ้ืนท่ีไวด้งัน้ี 
 

ขนาดพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) จ านวน ลงนามรับทราบตามขนาดพ้ืนท่ี 
9 5  
18 10  
36 20  
90 30  

225 45  
 
 หากท่านมีความประสงคท่ี์จะไดรั้บบตัรเพ่ิมจากจ านวนท่ีก าหนดไว ้กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่าง 
ขา้พเจา้__________________________ ต าแหน่ง_________________________ 
บริษทั___________________________ คูหา ___________________________ 
จะมารับบตัรผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานดว้ยตวัเอง จ านวนบตัรท่ีตอ้งการเพ่ิม _________________ใบ* 

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

บริษทั ______________________________________มารับบตัรแทนเพื่อความสะดวกกรุณา กรอกแบบฟอร์มและส่ง E-mail มา
ท่ี event@mvisioncorp.com  ภายในวนัที ่11 มกราคม 2561 

 
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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โปรดกรอกรายละเอยีดใหส้มบูรณแ์ละจดัสง่มาที ่: บรษิทั เวอตโิก ้เทค จ ากดั

ทีอ่ยู ่10/96 อาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 6 หอ้งเลขที ่51 ซอยสขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี : 0105561187634

ตดิตอ่ : คณุวรนุช ศักดานุภาพ มอืถอื 1 : +(66) 091 797 5254

E-mail : elec.vertigotech@gmail.com มอืถอื 2 : +(66) 097 279 5254

ส าหรบัผูม้อี านาจส ัง่จอง โปรดระบุชือ่และทีอ่ยูบ่รษิทัทีถ่กูตอ้งเพือ่การออกใบเสร็จรบัเงนิและใบก ากบัภาษี(ตวับรรจง)  

พรอ้มแนบ ภ.พ.20, หนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ(หนา้แรก)

บรษัิทผูแ้สดงสนิคา้ :                                                                                                                                                                             เลขทีค่หูา : 

ชือ่บรษัิทและทีอ่ยูท่ีอ่อกใบก ากับภาษี : o คหูามาตรฐาน o พืน้ทีเ่ปลา่

โทรศัพท ์: แฟกซ ์:

หมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของผูอ้อกแสดงงาน : o สาขาใหญ่ o หมายเลขสาขายอ่ย

E-mail : 

วนัที ่: 

จองและช าระเงนิ จองและช าระเงนิ จองพรอ้มช าระเงนิ
ภายในวนัที่ 27/12/61 26/01/62

- -
25/01/62 10/02/62

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายการที ่1 : ส าหรบัผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีต่อ้งการใหบ้รษิทั เวอตโิก ้เทค จ ากดั เป็นผูต้ดิต ัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าแสงสวา่ง

1 สปอตไลท ์แอลอดี ี10 วตัต ์มาตรฐาน (แสงเหลอืง) 600 660 858

2 สปอตไลท ์แอลอดี ี10 วตัต ์พรอ้มแขน ยาว 50 เซนตเิมตร  (แสงเหลอืง) 650 715 930

3 ไฟฟลอูอเรสเซนท ์แอลอดี ี18 วตัต ์ยาว 1.2 เมตร  (แสงขาว) 550 605 787

4 ดาวน์ไลท ์7.5 เซนตเิมตร แอลลอดี ี7 วตัต ์ (แสงเหลอืง / แสงขาว) 750 825 1,073

5 ดาวน์ไลท ์9.5 เซนตเิมตร แอลลอดี ี10 วตัต ์ (แสงเหลอืง / แสงขาว) 750 825 1,073

6 สปอตไลท ์ฮาโลเจน 50 วตัต ์พรอ้มแขน ยาว 30 เซนตเิมตร  (แสงเหลอืง) 750 825 1,073

7 แทร็กไลท ์ฮาโลเจน 50 วตัต ์(2 ดวง/ราง) (แสงเหลอืง / แสงขาว) 1,500 1,650 2,145

8 แทร็กไลท ์เมทัลฮาไลด ์35 วตัต ์(2 ดวง/ราง) (แสงเหลอืง / แสงขาว) 2,000 2,200 2,860

9 สปอตไลทฮ์าโลเจน 500 วตัต ์220 โวลต ์ (แสงเหลอืง) 2,500 2,750 3,575

10 เมทัลฮาไลด ์แอลอดี ี100 วตัต ์ (แสงเหลอืง) 2,750 3,025 3,933

11 เมทัลฮาไลด ์150 วตัต ์ (แสงเหลอืง) 3,500 3,850 5,005

รายการที ่2 : ส าหรบัผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีต่อ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าส าหรบัการสาธติอปุกรณ ์(หา้มใชก้บัดวงไฟแสงสวา่ง)

1 ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลท ์50 เฮริต์ 1,000 1,100 1,430

2 ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลท ์50 เฮริต์  (24 ชัว่โมง) 2,000 2,200 2,860

3 เบรกเกอร ์15 แอมป์ 220 โวลท ์1 เฟส 50 เฮริต์ 3,500 3,850 5,005

4 เบรกเกอร ์30 แอมป์ 220 โวลท ์1 เฟส 50 เฮริต์ 7,000 7,700 10,010

5 เบรกเกอร ์15 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 10,500 11,550 15,015

6 เบรกเกอร ์30 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 14,000 15,400 20,020

7 เบรกเกอร ์60 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 28,000 30,800 40,040

8 เบรกเกอร ์100 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 46,800 51,480 66,924

รายการที ่3 : ส าหรบัผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีน่ าดวงไฟแสงสวา่งมาเอง

1 เบรกเกอร ์15 แอมป์ 220 โวลท ์1 เฟส 50 เฮริต์ 12,000 13,200 17,160

2 เบรกเกอร ์30 แอมป์ 220 โวลท ์1 เฟส 50 เฮริต์ 24,000 26,400 34,320

3 เบรกเกอร ์15 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 36,000 39,600 51,480

4 เบรกเกอร ์30 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 72,000 79,200 102,960

5 เบรกเกอร ์60 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 140,000 154,000 200,200

6 เบรกเกอร ์100 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 188,000 206,800 268,840

รายการที ่4 : การคดิราคาตามจุดใชไ้ฟส าหรบัโคมไฟแสงสวา่งทีน่ ามาพรอ้มตดิต ัง้โดยผูอ้อกงานแสดงสนิคา้เอง (รวมคา่กระแสไฟฟ้า)

1 คา่กระแสไฟฟ้าส าหรับไฟแสงสวา่งตอ่ 100 วตัต ์(ลกูคา้ตดิตัง้เอง)

* ส าหรับหลอดไฟขนาดไม่เกนิ 9 วตัต ์อนุญาตใิชไ้ดไ้ม่เกนิ 10 ดวง/ 100 วตัต์

* ส าหรับหลอดไฟขนาดไม่เกนิ 10 - 17 วตัต ์อนุญาตใิชไ้ดไ้ม่เกนิ 5 ดวง/ 100 วตัต์ 500 550 715

* ส าหรับหลอดไฟขนาดไม่เกนิ 18 - 25 วตัต ์อนุญาตใิชไ้ดไ้ม่เกนิ 3 ดวง/ 100 วตัต์

* ไฟ LED เสน้ อนุญาตใิหใ้ชไ้ดไ้ม่เกนิ 5 เมตร/ 100 วตัต์

2 คา่กระแสไฟฟ้าตอ่ดวงทีน่ ามาเองแตล่ะจดุไม่เกนิ 100 วตัต(์ตดิตัง้โดยเวอตโิกเ้ทค ) 800 880 1,144

การส ัง่จองจะมผีลตอ่เมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเต็มจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดใหก้บับรษิทัฯ  โดยโอนเงนิเขา้บญัชี รวมเป็นเงนิ

ชือ่บญัชี :  บรษิทั เวอตโิก ้เทค จ ากดั ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

หมายเลขบญัชี :  048-3-67938-6  ( บญัชอีอมทรพัย)์ รวมเป็นเงนิท ัง้ส ิน้

ธนาคาร :  กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสมัมากรเพลส รามค าแหง

* กรุณาแฟกซห์รอือเีมลห์ลักฐานการช าระเงนิกลับมายงับรษัิทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอเีมลต์ามทีอ่ยูด่า้นบน 

* กรณีหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ตอ้งมคีา่ 1,000 บาทขึน้ไปพรอ้มแนบหนังสอืรับรองการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยตัวจรงิกลับมายงับรษัิทฯ

หมายเหตุ

1. เตา้เสยีบไฟ 1 จดุใชส้ าหรับสนิคา้จัดแสดงเพยีง 1 ชิน้ ไม่อนุญาตใหม้กีารตอ่พว่งไฟออกไปหลายจดุและหา้มตอ่พว่งกับโคมไฟแสงสวา่งเพือ่ป้องกันการใชไ้ฟเกนิ

2. หากมกีารตัดแปลงหรอืดัดแปลงอุปกรณ์จนก่อใหเ้กดิความเสยีหาย ทางบรษัิทจะท าการปรับ 20 เทา่ในแตล่ะรายการตามราคาจัดแสดง

3. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทีป่ลอ่ยใหใ้ชค้อื 220V. หรอื 380V. คา่การผันแปรอยูท่ี ่±10% หากอุปกรณ์ไฟฟ้าของทา่นเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่อ้งการแรงดันคงที ่เพือ่ความปลอดภัยตอ่อุปกรณ์

    ผูอ้อกงานแสดงสนิคา้จงึควรเตรยีมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟใหค้งทีม่าดว้ย (Stabilizer)

4. การขอใชบ้รกิารไฟฟ้า 24 ชัว่โมง จะมกีารคดิราคาเพิม่เป็น 2 เทา่จากราคาขา้งตน้ โปรดระบ ุ(24ช.ม.) ในชอ่งจ านวน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่มไิดข้อใชบ้รกิาร 24ชัว่โมง

5. ระยะการตดิตัง้สายเบรกเกอรย์าวไม่เกนิ 2 เมตร หากมคีวามประสงคต์อ่ความยาวของสายไฟจะมคีา่บรกิาร 300 บาท / เมตร (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%) 

6.1 หากมกีารขอยา้ยต าแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ัวไป คดิคา่บรกิาร 300 บาท/จดุ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%)

6.2 คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 15A 220V 1P, 30A 220V 1P 1,500 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%) 

6.3 คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 15A 380V 3P, 30A 380V 3P 2,500 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%)

6.4 คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 60A 380V 3P, 100A 380V 3P 3,500 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%)

6.5 คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 150A 380V 3P, 200A 380V 3P,  250A 380V 3P 5,600 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%)

7. เบรกเกอรไ์ม่มปีลั๊กตอ่พว่ง หากตอ้งการปลั๊กตอ่พว่งปลั๊กออกจากเบรกเกอร ์(เฉพาะเบรกเกอร ์220 โวลท ์1 เฟส เทา่นัน้) คดิคา่บรกิาร 300 บาท/จดุ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%) 

8. ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 25 หากมกีารยกเลกิการจองภายในวนัที ่25 มกราคม 2562 และขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิหากยกเลกิหลงัวนัที ่26 มกราคม 2562
9. ช าระเงนิหนา้งานโปรดช าระเป็นเงนิสดเทา่นัน้ 

10. ราคาพเิศษจะมผีลก็ตอ่เมือ่ท าการสั่งจองและช าระเงนิเต็มจ านวนภายในวนัก าหนดสง่ สว่นราคามาตรฐานจะมผีลหลังจากวนัก าหนดสง่และราคาในวนังานตามทีแ่จง้ในตารางขา้งตน้

11. ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด

12. กระแสไฟฟ้าส าหรับวนัจัดแสดงสนิคา้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 13.00 น.ของวนัก่อสรา้งวนัสดุทา้ย

ล าดบั

ฟอรม์ 5.1

บรกิาร / รายการ จ านวน
จ านวนเงนิ 

26/12/61

ชือ่ - สกุลผูต้ดิตอ่ : 

(                                                             ) ลายเซ็น

ไฟฟ้าส าหรบัวนัแสดงงาน ก าหนดสง่ :  26 ธนัวาคม 2561
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหส้มบูรณแ์ละจดัสง่มาที ่: บรษิทั เวอตโิก ้เทค จ ากดั

ทีอ่ยู ่10/96 อาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 6 หอ้งเลขที ่51 ซอยสขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี : 0105561187634

ตดิตอ่ : คณุวรนุช ศักดานุภาพ มอืถอื 1 : +(66) 091 797 5254

E-mail : elec.vertigotech@gmail.com มอืถอื 2 : +(66) 097 279 5254

ส าหรบัผูม้อี านาจส ัง่จอง โปรดระบุชือ่และทีอ่ยูบ่รษิทัทีถ่กูตอ้งเพือ่การออกใบเสร็จรบัเงนิและใบก ากบัภาษี(ตวับรรจง)  

พรอ้มแนบ ภ.พ.20, หนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ(หนา้แรก)

บรษัิทผูแ้สดงสนิคา้ :                                                                                                                                                                             เลขทีค่หูา : 

ชือ่บรษัิทและทีอ่ยูท่ีอ่อกใบก ากับภาษี :  คหูามาตรฐาน  พืน้ทีเ่ปลา่

โทรศัพท ์: แฟกซ ์:

หมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของผูอ้อกแสดงงาน :  สาขาใหญ่  หมายเลขสาขายอ่ย

E-mail : 

วนัที ่: 

เบรกเกอรจ์า่ยไฟส าหรบัวนักอ่สรา้ง

จองและช าระเงนิ จองและช าระเงนิ จองพรอ้มช าระเงนิ

ภายในวนัที่ 27/12/61 26/01/62

- -

25/01/62 10/02/62

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เบรกเกอร ์15 แอมป์ 220 โวลท ์1 เฟส 50 เฮริต์ 1,200 1,320 1,716

2 เบรกเกอร ์30 แอมป์ 220 โวลท ์1 เฟส 50 เฮริต์ 2,000 2,200 2,860

3 เบรกเกอร ์15 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 3,200 3,520 4,576

4 เบรกเกอร ์30 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 5,000 5,500 7,150

5 เบรกเกอร ์60 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 9,600 10,560 13,728

6 เบรกเกอร ์100 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 14,400 15,840 20,592

เบรกเกอรจ์า่ยไฟส าหรบัวนัร ือ้ถอน

จองและช าระเงนิ จองและช าระเงนิ จองพรอ้มช าระเงนิ

ภายในวนัที่ 27/12/61 26/01/62

- -

25/01/62 10/02/62

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เบรกเกอร ์15 แอมป์ 220 โวลท ์1 เฟส 50 เฮริต์ 1,200 1,320 1,716

2 เบรกเกอร ์30 แอมป์ 220 โวลท ์1 เฟส 50 เฮริต์ 2,000 2,200 2,860

3 เบรกเกอร ์15 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 3,200 3,520 4,576

4 เบรกเกอร ์30 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 5,000 5,500 7,150

5 เบรกเกอร ์60 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 9,600 10,560 13,728

6 เบรกเกอร ์100 แอมป์ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮริต์ 14,400 15,840 20,592

การส ัง่จองจะมผีลตอ่เมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเต็มจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดใหก้บับรษิทัฯ  โดยโอนเงนิเขา้บญัชี รวมเป็นเงนิ

ชือ่บญัชี :  บรษิทั เวอตโิก ้เทค จ ากดั ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

หมายเลขบญัชี :  048-3-67938-6  ( บญัชอีอมทรพัย)์ รวมเป็นจ านวนเงนิท ัง้ส ิน้

ธนาคาร :  กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสมัมากรเพลส รามค าแหง

* กรุณาสง่แฟกซห์ลกัฐานการช าระเงนิ (ส าเนาเช็คหรอืใบโอนเงนิ) กลบัมาที ่บรษิทั เวอตโิก ้เทค จ ากดั ตามเบอรแ์ฟกซด์า้นบนของเอกสารนี ้*

* กรุณาหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีย่อดรวมจ านวนเงนิ (ยงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) ต ัง้แต ่1,000 บาท พรอ้มแนบหนงัสอืรบัรองการหกั ณ ทีจ่า่ย *

หมายเหตุ :

1. หากมกีารตัดแปลงหรอืดัดแปลงอุปกรณ์จนก่อใหเ้กดิความเสยีหาย ทางบรษัิทจะท าการปรับ 20 เทา่ในแตล่ะรายการตามราคาจัดแสดง

2. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทีป่ลอ่ยใหใ้ชค้อื 220V. หรอื 380V. คา่การผันแปรอยูท่ี ่10% หากอุปกรณ์ไฟฟ้าของทา่นเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่อ้งการแรงดันคงที ่เพือ่ความปลอดภัยตอ่

    อุปกรณ์ผูอ้อกงานแสดงสนิคา้จงึควรเตรยีมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟใหค้งทีม่าดว้ย (Stabilizer)

3. การขอใชบ้รกิารไฟฟ้า 24 ชัว่โมง จะมกีารคดิราคาเพิม่เป็น 2 เทา่จากราคาขา้งตน้ โปรดระบ ุ(24ช.ม.) ในชอ่งจ านวน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่มไิดข้อใชบ้รกิาร 24ชัว่โมง

4. ระยะการตดิตัง้สายเบรกเกอรย์าวไม่เกนิ  2 เมตร หากมคีวามประสงคต์อ่ความยาวของสายไฟจะมคีา่บรกิาร  300 บาท / เมตร (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่  7%) 

5.1 หากมกีารขอยา้ยต าแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ัวไป คดิคา่บรกิาร 300 บาท/จดุ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%)

5.2 คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 15A 220V 1P, 30A 220V 1P 1,500 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%) 

5.3 คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 15A 380V 3P, 30A 380V 3P 2,500 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%)

5.4 คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 60A 380V 3P, 100A 380V 3P 3,500 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%)

5.5 คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 150A 380V 3P, 200A 380V 3P,  250A 380V 3P 5,600 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%)

6. เบรกเกอรไ์ม่มปีลั๊กตอ่พว่ง หากตอ้งการปลั๊กตอ่พว่งปลั๊กออกจากเบรกเกอร ์(เฉพาะเบรกเกอร ์220 โวลท ์1 เฟส เทา่นัน้) คดิคา่บรกิาร 300 บาท/จดุ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%) 

7. ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 25 หากมกีารยกเลกิการจองภายในวนัที ่25 มกราคม 2562 และขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิหากยกเลกิหลงัวนัที ่26 มกราคม 2562

8. ช าระเงนิหนา้งานโปรดช าระเป็นเงนิสดเทา่นัน้ 

9. ราคาพเิศษจะมผีลก็ตอ่เมือ่ท าการสั่งจองและช าระเงนิเต็มจ านวนภายในวนัก าหนดสง่ สว่นราคามาตรฐานจะมผีลหลังจากวนัก าหนดสง่และราคาในวนังานตามทีแ่จง้ในตารางขา้งตน้

10. ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด

11. กระแสไฟฟ้าส าหรับวนัจัดแสดงสนิคา้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 13.00 น.ของวนัก่อสรา้งวนัสดุทา้ย

ไฟฟ้าส าหรบัการกอ่สรา้ง และรือ้ถอน ก าหนดสง่ :  26 ธนัวาคม 2561

ฟอรม์ 5.2

ชือ่ - สกุลผูต้ดิตอ่ : 

(                                                             ) ลายเซ็น

ล าดบั รายการ

จ านวน

26/12/61

ระบุวนัที่

ตอ้งการใช้
จ านวนเงนิ

หนว่ย วนักอ่สรา้ง  (บาท)

จ านวน

วนั

จ านวนเงนิ

หนว่ย รือ้ถอน  (บาท)

26/12/61
ล าดบั รายการ

จ านวน
จ านวน

วนั

ระบุวนัที่

ตอ้งการใช้
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

 

PLEASE COMPLETE THE FORM AND SEND TO : VERTIGO TECH CO.,LTD

10/96 The Trendy Office Building 6th Floor, Room 51 Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, 

Wattana ,Bangkok, Thailand 1010 Tax ID : 0105561187634

Contact  :  Ms.Voranach Sakdanupap Mobile 1 : +(66) 091 797 5254

E-mail : elec.vertigotech@gmail.com Mobile 2 : +(66) 097 279 5254

ส าหรบัผูม้อี านาจส ัง่จอง โปรดระบุชือ่และทีอ่ยูบ่รษิทัทีถ่กูตอ้งเพือ่การออกใบเสร็จรบัเงนิและใบก ากบัภาษี(ตวับรรจง)  

พรอ้มแนบ ภ.พ.20, หนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ(หนา้แรก)

บรษัิทผูแ้สดงสนิคา้ :                                                                                                                                                                             เลขทีค่หูา : 

ชือ่บรษัิทและทีอ่ยูท่ีอ่อกใบก ากับภาษี :  คหูามาตรฐาน  พืน้ทีเ่ปลา่

โทรศัพท ์: แฟกซ ์:

หมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของผูอ้อกแสดงงาน :  สาขาใหญ่  หมายเลขสาขายอ่ย

E-mail : 

วนัที ่: 

Section F : Utility Point / แบบตดิต ัง้

Please indicate location of needed utility point on the form. Otherwise, we will place these utilities point on 

our contractor’s discretion. We will not be responsible for any relocation.

กรุณาระบตุ าแหน่งของจดุสาธารณูปโภคทีต่อ้งการในแบบฟอร์ม มฉิะนัน้ บรษัิทจะตดิตัง้ลงตามดลุยพนิจิของผูรั้บเหมา 

และจะไม่รับผดิชอบในการยา้ยต าแหน่งสาธารณูปโภคทีไ่ดต้ดิตัง้ไปแลว้

อัตราสว่น 1 ชอ่ง : 1 m x 1 m ดา้นหลงับธู  หมายเลขคหูาขา้งเคยีง………………………….

BACK  Booth No………………………………………..

ซา้ย ขวา

หมายเลขคหูาขา้งเคยีง………………… หมายเลขคหูาขา้งเคยีง…………………

LEFT RIGHT

Booth No……………………………… Booth No………………………………

ดา้นหนา้บธู  หมายเลขคหูาขา้งเคยีง………………………….

FRONT Booth No………………………………………..

Remark : Electrical equipment relocation fee: 300THB/point (Vat 7% exclusive)

Circuit Breaker 15A 220V 1P, 30A 220V 1P relocation fee is 1,500THB/point (Vat 7% exclusive)

Circuit Breaker 15A 380V 3P, 30A 380V 3P relocation fee is 2,500THB/point (Vat 7% exclusive)

Circuit Breaker 60A 380V 3P, 100A 380V 3P relocation fee is 3,500THB/point (Vat 7% exclusive)

Circuit Breaker 150A 380V 3P, 200A 380V 3P,  250A 380V 3P relocation fee is 5,600THB/point (Vat 7% exclusive)

หมายเหต ุ: หากมกีารขอยา้ยต าแหน่งอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ัวไป คดิคา่บรกิาร 300 บาท/จุด (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)

คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 15A 220V 1P, 30A 220V 1P 1,500 บาท/เสน้ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%) 

คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 15A 380V 3P, 30A 380V 3P 2,500 บาท/เสน้ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)

คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 60A 380V 3P, 100A 380V 3P 3,500 บาท/เสน้ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)

คา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอรส์ าหรับ 150A 380V 3P, 200A 380V 3P,  250A 380V 3P 5,600 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%)

ชือ่ - สกุลผูต้ดิตอ่ : 

(                                                             ) ลายเซ็น

Utility Point / แบบตดิต ัง้ ก าหนดสง่ :  26 ธนัวาคม 2561

Utility Point /

 แบบตดิต ัง้

Socket Point C Compressed Air
      ง ั  ล 

W Water
น า้    า

D Drain
     บายน า้

Connecting (by VERTIGO TECH  
  ดต       ดย  ว ต ิ  ้   )

B Breaker

Fluorescent Lamp

Spotlight / arm

Spotlight standard
CN

CE Connecting (by Exhibitor)
  ดต       ดย ูแ้ ดง นิ า้ 
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กฎระเบยีบคูม่อืการส ัง่จองรายการอปุกรณ์ไฟฟ้า

1.                                       คหูามาตรฐานแตล่ะคหูาจะประกอบดว้ย

 - ชดุไฟฟลอูอเรสเซนท ์แอลอดี ี18 วตัต ์ยาว 1.2 เมตร  (แสงขาว)   จ านวน  2  ดวง

 - เตา้เสยีบไฟ 5 แอมป์ (เซอร์กติเบรกเกอร์ 5 Amp) 220V. 50Hz. จ านวน  1  จดุ (หา้มใชก้ับดวงไฟแสงสวา่ง)   

ซึง่รายการดังกลา่วขา้งตน้ผูจั้ดงานไดจั้ดเตรียมไวใ้หเ้รียบรอ้ยแลว้ นอกเหนือจากรายการนีผู้ร้่วมแสดงสนิคา้จะตอ้งสัง่จอง

ในใบสัง่จองรายการไฟฟ้า (รายการไฟฟ้าส าหรับคหูามาตรฐานจะเปลีย่นไปตามทีบ่รษัิทฯ เสนอราคากับผูจั้ดงาน)

2.               ต าแหน่งในการตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าในคหูามาตรฐาน

ในคหูามาตรฐานจะถูกก าหนดต าแหน่งทีต่ดิตัง้ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ผูร้่วมแสดงสนิคา้ไม่สามารถเปลีย่นต าแหน่งทีต่ดิตัง้หรือ

เปลีย่นรายการทีต่ดิตัง้ไฟฟ้าในคหูามาตรฐานได ้ในกรณีทีผู่ร้่วมแสดงสนิคา้ไม่ตอ้งการรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าในคหูา

มาตรฐานทีท่างผูจั้ดจัดเตรียมไวใ้หท้างผูจั้ดถือวา่ทา่นสละสทิธใินสิง่ทีพ่งึจะได ้

3.               ใบสัง่จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า แบง่ออกเป็น 3 รายการ คอื

รายการที ่1 ส าหรับผูร้่วมแสดงสนิคา้ทีม่คีวามประสงคส์ัง่จองระบบแสงสวา่ง

    รายการที ่2 ส าหรับผูร้่วมแสดงสนิคา้ทีม่คีวามประสงคส์ัง่จองกระแสไฟฟ้าเพือ่น ามาใชก้ับสนิคา้ทีน่ ามาแสดงเทา่นัน้ หา้ม

น าไปใชก้ับระบบแสงสวา่ง

รายการที ่3 ส าหรับผูร้่วมแสดงสนิคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะน าดวงไฟมาตดิตัง้เอง

4. ไฟฟ้าทีใ่ชใ้นระหวา่งงาน

ผูจั้ดงานไดม้อบหมายใหผู้รั้บเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเป็นผูด้แูลไฟฟ้าแสงสวา่งโดยท่ัวไปในอาคารแสดงสนิคา้

4.1 มาตรฐานของไฟฟ้าทีใ่ชใ้นงานแสดงสนิคา้

4.1.1  - ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท.์ 3 เฟส 50 เฮริ์ตส แรงดันไฟฟ้าขึน้ลงระหวา่ง  +10% ส าหรับสนิคา้ทีค่วามไวตอ่การขึน้ลง

ของแรงดันไฟฟ้าเพือ่ความปลอดภัยตอ่สนิคา้ทา่นควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคมุแรงดันมาตอ่ดว้ย

         - ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท.์ 1 เฟส 50 เฮริ์ตส แรงดันไฟฟ้าขึน้ลงระหวา่ง  +10% ส าหรับสนิคา้ทีค่วามไวตอ่การขึน้ลง

ของแรงดันไฟฟ้าเพือ่ความปลอดภัยตอ่สนิคา้ทา่นควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคมุแรงดันมาตอ่ดว้ย

4.1.2 หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะสัง่จองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอืน่ ๆ เชน่ 110 โวลท ์1 เฟส 50 เฮริ์ตส หรือ 220 โวลท ์3 

เฟส 50  เฮริ์ตส ซึง่จะสามารถจัดการใหไ้ดเ้ป็นพเิศษโดยกรอกในแบบฟอร์มการสัง่จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า

4.1.3 วงจรไฟฟ้าไดแ้บง่ออกเป็น 2 วงจร คอืวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งและวงจรไฟฟ้าก าลัง

4.2 มอเตอร์ไฟฟ้าตอ้งมอีุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้าอัตโนมัตแิละตอ้งมรีะบบสตาร์ทเตอร์ดังนี้

4.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกนิ 5 แรงมา้ สตาร์ทไดโ้ดยตรง

4.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกนิ 25 แรงมา้ สตาร์ทระบบ สตาร-์เดลตา้

4.2.3 มอเตอร์ขนาดตัง้แต ่25 แรงมา้ สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์

4.3                                  กระแสไฟฟ้าทีจ่า่ยไปยังแตล่ะคหูาจะเปิดและปิด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที

4.4                                 ส าหรับผูร้่วมแสดงสนิคา้ทีต่อ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ทีต่อ้งน ามาแสดงตลอด 24 ชัว่โมง จะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม

มาพรอ้มกับการสัง่ไฟฟ้าก่อนถงึเวลาทีก่ าหนดไว ้

4.5 หลอดไฟฟ้าฟลอูอเรสเซนท ์แอลอดี ี18 วตัต ์ยาว 1.2 เมตร  (แสงขาว) 2 หลอด และเตา้เสยีบไฟ 5 แอมป์ (เซอร์กติเบรก

เกอร์ 5 Amp) ซึง่รวมอยู่ในคหูาส าเร็จรูปนัน้ไดต้ดิตัง้ใหพ้รอ้มกับกระแสไฟฟ้าแลว้

4.6 ราคาคา่กระแสไฟฟ้าและคา่ตดิตัง้สายเมนไดร้วมไวเ้รียบรอ้ยในรายการที ่1,2 และ 3 (ทัง้ขอ้ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์มการ

สัง่จองอุปกรณ์ไฟฟ้า)

4.7 หากทา่นตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าเองการตดิตัง้ไฟฟ้าทัง้หมดจะตอ้งตดิตัง้ใหต้รงกับทีแ่จง้และสัง่ไวใ้นแบบฟอร์มการสัง่จอง

กระแสไฟฟ้า

5. การตดิตัง้ไฟในบรเิวณ

5.1 ผูจั้ดงานจะจัดใหม้แีสงสวา่งภายในอาคารแสดง ส าหรับแสงสวา่งภายในคหูาแสดงหรือ กระแสไฟฟ้าส าหรับการเดนิเครือ่ง

สาธติใหผู้ร้่วมแสดงตดิตอ่กับผูรั้บเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของงานเพือ่สัง่การตดิตัง้กระแสไฟฟ้าหรือแสงสวา่ง

เพิม่เตมิภายในคหูาโดยใหผู้ร้่วมแสดงสนิคา้กรอกแบบฟอร์มส าหรับความตอ้งการของตน ในหนังสอืคูม่อืผูร้่วมแสดงสนิคา้

แลว้สง่ใหผู้รั้บเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการภายในเวลาทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอร์มเพือ่ความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดง

 โดยหา้มมใิหผู้ร้่วมแสดงสนิคา้ด าเนนิการตอ่หรือเชือ่มกระแสไฟจากตูก้ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจั้ดงานสงวน

สทิธิท์ีจ่ะยุตกิารจา่ยกระแสไฟฟ้าหรือถอดสายไฟทีท่ าการตอ่เชือ่มกระแสไฟฟ้าทีไ่ม่ถูกตอ้ง

5.2 การตดิตัง้ไฟฟ้าทีง่านแสดงสนิคา้ทัง้หมดจะสามารถท าไดโ้ดยผูรั้บเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเพยีงรายเดยีว หรือผูท้ี่

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ท างานไดเ้ทา่นัน้

5.3 ผูร้่วมแสดงสนิคา้ทีม่ผีูรั้บเหมาท าการตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคหูาของทา่นเองจะตอ้งสง่รายชือ่เจา้หนา้ทีท่กุคนทีจ่ะเขา้มา

ท างานก่อนวนัท าการจงึจะสามารถเขา้ไปท างานได ้

5.4 ผูรั้บเหมาทีท่า่นแตง่ตัง้ใหท้ าการตดิตัง้ไฟฟ้าในคหูาของทา่นเอง จะตอ้งสง่รายละเอยีดเกีย่วกับการตดิตัง้(แผนผังไฟฟ้า)

ใหก้ับผูจั้ดงานทราบลว่งหนา้ภายในก าหนดเวลาในแบบฟอร์มการสัง่จอง ซึง่จะตอ้งสง่รายละเอยีดดา้นลา่งนีม้ฉิะนัน้จะไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้ไปท างานในอาคาร

5.4.1 รายละเอยีดทางดา้นเทคนคิและจ านวนหรือวตัตท์ีใ่ช ้

5.4.2 จ านวนจดุทัง้หมดทีจ่ะท าการตดิตัง้กระแสไฟฟ้า

5.4.3 แบบแปลนในการตดิตัง้

5.4.4 ชือ่ของบรษัิททีจ่ะเขา้มาท าการตดิตัง้

5.4.5 ชือ่และหมายเลขบตัรประจ าตัวหรือเลขทีห่นังสอืเดนิทางของชา่งทีจ่ะเขา้ไปท าการตดิตัง้

5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสัง่จองใหส้มบรูณ์
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กฎระเบยีบคูม่อืการส ัง่จองรายการอปุกรณ์ไฟฟ้า

5.5 ผูรั้บเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าทีจ่ะเขา้ท าการตดิตัง้สามารถทีจ่ะรับบตัรผา่นเพือ่เขา้ท างานในอาคารไดจ้ากเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร

ของผูจั้ดงาน ณ ส านักงานผูจั้ดงานในบรเิวณอาคารแสดงนัน้ โดยเจา้หนา้ทีจ่ะขอหลักฐานเพือ่ยืนยันและแลกบตัรจงึจะ

สามารถผา่นเขา้ไปปฏบิตังิานใหค้หูาของทา่นได ้

5.6 ผูรั้บเหมาของทา่นจะตอ้งจัดเตรียมจดุตอ่ภายในทีไ่ดม้าตรฐานไวส้ าหรับใหเ้จา้หนา้ทีข่องผูรั้บเหมาอย่างเป็นทางการไป

ตรวจสอบและเพือ่ตดิตัง้ควบคมุเพือ่ปลอ่ยกระแสไฟ

5.7 ปลั๊กไฟทกุจดุจะตอ้งมกีารสัง่จากแบบฟอร์มการสัง่จองเทา่นัน้มฉิะนัน้จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหม้กีารตดิตัง้

5.8 ผูรั้บเหมาอย่างเป็นทางการจะด าเนนิการจา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้ับผูร้่วมแสดงสนิคา้ทีส่ัง่จองโดยตรงกับผูรั้บเหมาอย่างเป็น

ทางการเป็นล าดับแรก

5.9 การตอ่ไฟฟ้าหรือการตอ่พว่งทีผ่ดิระเบยีบของความปลอดภัยรวมทัง้การตอ่ปลั๊กพว่ง โดยใชป้ลั๊กสามทางซึง่เป็นเหตใุหเ้กดิ

อันตรายไดท้างผูจั้ดอนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีรั่บผดิขอบตัดออกโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ได ้

5.10 ผูจั้ดไม่อนุญาตใหต้ดิตัง้ไฟแฟลชเพือ่ตกแตง่คหูานอกจากไฟนัน้ไดต้ดิมาพรอ้มกับอุปกรณ์ทีน่ าเขา้มาแสดงเทา่นัน้ รวมถงึ

การตดิตัง้ไฟกระพรบิจะตอ้งแจง้ขนาด และจังหวะในการกระพรบิและตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูจั้ดงานก่อนจงึจะตดิตัง้ได ้

5.11 ผูร้่วมแสดงสนิคา้ทีส่ัง่จองพืน้ทีเ่ปลา่เพือ่ตกแตง่เป็นคหูาพเิศษ จะตอ้งสง่รายการสัง่จองพรอ้มทัง้แบบแปลนการตดิตัง้อุปกรณ์

ไฟฟ้าอย่างละเอยีดก่อนเวลาทีก่ าหนดไว ้

5.12 ในการสัง่จองอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เตมิกรุณาอ่านรายละเอยีดใหช้ดัเจนแลว้กรอกรายละเอยีดลงในแบบฟอร์มการสัง่จองพรอ้ม

ทัง้ระบตุ าแหน่งทีจ่ะตดิตัง้ไฟฟ้าดว้ย

5.1 ส าหรับการสัง่จองทีผู่ร้่วมแสดงสนิคา้หรือผูรั้บเหมาไดส้ัง่จองหลังก าหนดเวลาจะตอ้งถือปฏบิตัดิว้ย

5.13.1 จะตอ้งแจง้ยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถงึจ านวนไฟทีจ่ะตดิตัง้เทา่ทีจ่ะสรุปไดก้่อน

5.13.2 ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 10% กรณีสง่ใบสัง่จองหลังก าหนดเวลาและ 30%ในกรณีสัง่ในพืน้ทีแ่สดงสนิคา้

5.13.3 ในการยกเลกิรายการสัง่จองไฟฟ้า ผูร้่วมแสดงสนิคา้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาในใบสัง่จอง

5.14 ผูรั้บเหมาหรือผูร้่วมแสดงสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตสามารถตดิตัง้ไฟฟ้าในคหูาของทา่นเองไดนั้น้ จะตอ้งสัง่จองกระแสไฟฟ้าใน

แบบฟอร์มการสัง่จอง ซึง่แบง่เป็น 2 ลักษณะคอื

5.14.1 การสัง่จองขนาดของกระแสไฟฟ้าสงูสดุทีใ่ชใ้นงาน

5.14.2 ส าหรับผูร้่วมแสดงสนิคา้ทีม่คีวามประสงคส์ัง่จองตามจ านวนตดิตัง้แตล่ะดวงของหลอดไฟ ซึง่มขีนาดไม่เกนิ 100 วตัต์

 ไม่อนุญาตใหผู้รั้บเหมาหรือผูร้่วมแสดงสนิคา้ท าการ สัง่จองในสว่นรายการที ่2 เพือ่มาตอ่ใชก้ับแสงสวา่งในคหูาของทา่น

5.15   ผูร้่วมแสดงสนิคา้หรือผูรั้บเหมารายใดไดก้ระท าการตอ่สายไฟหรือตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆทีจ่ะมอีัตราเสีย่งตอ่อุบตัเิหตหุรือมี

แนวโนม้วา่อาจเกดิอุบตัเิหตตุอ่ผูเ้ขา้ชมงานหรือผูร้่วมแสดงสนิคา้ดว้ยกันไดรั้บอันตราย ในนามผูจั้ดงานจะขอระงับการจา่ย

ไฟฟ้าชัว่คราวจนกวา่จะด าเนนิการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ

5.15.1 ผูรั้บเหมาอย่างเป็นทางการไม่อนุญาตใิห ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรือด าเนนิการใดๆ ตอ่อุปกรณ์ไฟฟ้าทกุชนดิของ

ผูรั้บเหมาอย่างเป็นทางการโดยเด็ดขาด

6. ผูรั้บเหมาอย่างเป็นทางการขอสงวนสทิธิใ์นการตดิตัง้ระบบจา่ยกระแสไฟฟ้าซึง่รวมถงึปลั๊กไฟส าเร็จรูป ทัง้หมดนีจ้ะตอ้งสัง่

จองจากผูรั้บเหมาอย่างเป็นทางการเทา่นัน้

6.1 ชดุปลั๊กไฟจะไม่อนุญาตใหผู้ร้่วมแสดงสนิคา้น าระบบไฟแสงสวา่งมาเสยีบปลั๊กไฟเด็ดขาด ถา้ผูร้่วมแสดงสนิคา้น าระบบแสง

สวา่งมาเสยีบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้าทันที

7.            ตามทีบ่รษัิทฯ เป็นผูรั้บเหมาแตง่ตัง้อย่างเป็นทางการส าหรับการบรกิารอุปกรณ์ไฟฟ้า, จา่ยกระแสไฟฟ้า และบธูส าเร็จรูป    

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีการใชเ้สยีงดังเกนิพกิัดท าใหผู้อ้ ืน่ไดรั้บความเดอืนรอ้น  หรือบรษัิทฯ 

ไดรั้บแจง้จากผูจั้ดงานใหด้ าเนนิการตัดไฟดังกลา่ว หรือผูร้่วมแสดงงานไม่ปฏบิตัติามคูม่อืส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน/กฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคับตา่งๆ เกีย่วกับการใชส้ถานทีใ่นการจัดงานอย่างเคร่งครัดโดยผูร้่วมแสดงงานจะไม่เรียกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ที่

เกดิขึน้แก่ผูร้่วมแสดงาน ไม่วา่จะเป็นคา่เสยีหายโดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม

และจะด าเนนิการปรบัเป็นจ านวนเงนิ 20 เทา่ ของราคาคา่อปุกรณน์ ัน้ ตามคูม่อืผูอ้อกงานแสดงสนิคา้

การฝ่าฝืนกฎเกณฑท์ีก่ าหนดเหลา่นีม้ผีลใหต้วัแทนทีไ่ดร้บัอ านาจหนา้ทีส่ามารถตดัการจา่ยไฟฟ้าไดท้นัที



 

36 | P a g e  
 
หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 
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แบบฟอร์มที ่6 : แบบฟอร์มคูหามาตรฐานส าเร็จรูป                                                  ก าหนดส่ง : 22 มกราคม 2562 

กรุณาส่งกลบัที ่: บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0105561187634 
ติดต่อ: คุณวรนุช  ศกัดานุภาพ  มือถือ : 091 797 5254,  097 279 5254    E-mail : sale.vertigotech@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 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอยีดดงันี ้
1. คหูำมำตรฐำน ขนำด 3.0×3.0 เมตร (9 ตำรำงเมตร) ประกอบดว้ย 

 1.1 ผนังหุม้พวีซีสีขีำว 3 ดำ้น โครงสรำ้งซสิเต็มสงู 2.5 เมตร (ยกเวน้คหูำหัวมมุ) 
 1.2 ป้ำยพรอ้มชือ่บรษัิทและหมำยเลขคหูำ 1 ชดุ (2 ชดุกรณีคหูำหัวมมุ) 
 1.3 เฟอรน์เิจอร ์(โตะ๊ประชำสัมพันธ ์1 ตัว, เกำ้อี ้2 ตัว, ถังขยะ 1 ใบ) 
 1.4 อปุกรณ์ไฟฟ้ำในคูหำ (หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์LED จ ำนวน 2 ดวง, ปลั๊กไฟขนำด 5 แอมป์ จ ำนวน 1 จุด) 
2. หำกบรษัิทฯ ไมไ่ดรั้บแจง้รำยละเอยีดชือ่บรษัิทของท่ำนเพือ่จัดท ำป้ำยชือ่บรษัิทภำยในเวลำทีก่ ำหนดไวด้ำ้นล่ำงนี ้บรษัิทฯ จะใชช้ือ่
ตำมทีป่รำกฏในรำยละเอียดสัญญำร่วมงำน ส ำหรับค ำบำง ค ำบรษัิทฯ จะใชค้ ำย่อ เช่น “บรษัิท” จะใชค้ ำย่อ “บ.” แทนเสมอ หรอื 
Limited เป็น Ltd.) และหำกมกีำรแจง้เปลีย่นแปลงแกไ้ขในวนัตดิต ัง้งำน (5 – 6 กุมภำพนัธ ์2562) บรษิทัฯ จะคดิคำ่ใชจ้ำ่ย
เพิม่เตมิในสว่นดงักลำ่ว 
3. ส ำหรับผูร้่วมแสดงงำนทีต่อ้งกำรป้ำยชือ่และโลโกเ้พิม่เตมิ กรณุำกรอกแบบฟอรม์ F-2 
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แบบฟอร์มที ่7 : แบบฟอร์มส่ังท าป้ายคูหาเพิม่เติม                                                    ก าหนดส่ง : 22 มกราคม 2562 

กรุณาส่งกลบัที ่: บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0105561187634 
ติดต่อ : คุณวรนุช  ศกัดานุภาพ มือถือ : 091 797 5254,  097 279 5254     E-mail : sale.vertigotech@gmail.com
บริษทั ………………………………………………………….……. คูหาเลขท่ี ………………………………… 

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

 
การส่ังจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือท่านส่งรายการเฟอร์นิเจอร์เพิม่เติม 

รายการเพิม่เติมนีใ้ช้ส าหรับการส่ังจองรายการตกแต่งคูหาเพิม่เติมเท่าน้ัน 

  

ชือ่บัญช ี: บรษัิท เวอตโิก ้เทค จ ำกัด    ธนำคำร : ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขทีบั่ญช ี: 048-3-67938-6   สำขำ : สัมมำกรเพลส รำมค ำแหง 
 
*กรณุำหกั ณ.ทีจ่ำ่ย 3% ในกรณีทีย่อดรวมจ ำนวนเงนิ (ยังไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่) ตัง้แต ่1,000 บำท พรอ้มแนบหนังสอืรับรองกำรหกั ณ ทีจ่ำ่ย* 
 

3. กำรสั่งจองหลังจำกวนัที ่22 มกรำคม 2562 จะยังมกีำรใหบ้รกิำรอยูโ่ดยมกีำรเก็บเงนิเพิม่จำกรำคำเดมิ 10% และหนำ้งำน 30% 
4. ช ำระเงนิหนำ้งำนรับเฉพำะเงนิสดเทำ่นัน้ 
5. รำยกำรขำ้งตน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรผลติ เพือ่ป้องกันแหตคุวำมลำ่ชำ้ กรณุำสั่งจองลว่งหนำ้กอ่นเขำ้ตดิตัง้งำน 
 

 
 

รำยกำร ส ี

รำคำพเิศษ 
จองและช ำระเงนิ
ภำยในวันที ่
22/01/2562 

(บำท) 

รำคำมำตรฐำน
จองและช ำระเงนิ
23/01/2562 

- 
31/01/2562 

(บำท) 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงนิ
ภำยในวันที ่ 

1 – 
10/02/2562 

(บำท) 

จ ำนวน 
รำคำรวม 
(บำท) 

1. สตกิเกอรตั์วอักษรป้ำยชือ่ 
   10 ซม. (ควำมสงูตัวอักษร) 
    ประมำณ 24 ตัวอักษรตอ่  1 

ชดุ 

 

150 165 215 

  

2. โลโกข้นำด 30 ซม. (สงู)  450 495 645   

3. โลโกข้นำด 40 ซม. (สงู)  550 605 790   

4. โลโกข้นำด 50 ซม. (สงู)  650 715 930   

5. ผนังหุม้ พ.ีว.ีซ ีสขีำว  600 660 860   

6. เปลีย่นสผีนังหุม้ พ.ีว.ีซ.ี  750 825 1,075   

หมำยเหต ุ
รวมเป็นเงนิ 

 

1.  รำยกำรทีก่ ำหนดไวข้ำ้งบนนีจ้ะจัดใหผู้ร้ว่มงำนในรปูแบบของกำรเชำ่ 
 

ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 
 

2. กำรสั่งจองบรกิำรตอ้งยนืยันพรอ้มกำรช ำระเงนิเต็มจ ำนวน โดยกำรโอนเงนิบัญช ี
ตำมรำยละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

รวมเป็นเงนิท ัง้ส ิน้ 
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หมายเหตุ 
1. รายการข้างต้นนีจ้ะจดัให้ผู้แสดงสินค้าในรูปแบบของการเช่า 
2. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการติดตัง้หน้างาน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน วนัท่ีก าหนด และสง่ส าเนาหลกัฐาน ส าหรับยกเลิกสินค้าภายในวนัติดตัง้งานและวนัแสดงงาน 
4. การสัง่จองนีจ้ะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อท าการสัง่จองพร้อมช าระเงินเต็มจ านวนภายในวนัท่ีก าหนด โดยท่านสามารถช าระเงินด้วยเงินสด 

หรือเช็คสัง่จ่ายในนาม บริษัท แอ็ดเด็กซ์ จ ากดัหรือโอนเงินเข้าบญัชีท่ี : 
ชือ่บัญช ี: บรษัิท เวอตโิก ้เทค จ ำกัด    ธนำคำร : ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 เลขทีบั่ญช ี: 048-3-67938-6   สำขำ : สัมมำกรเพลส รำมค ำแหง 
*กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ียอดรวมจ านวนเงิน (ยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ตัง้แต่ 1,000 บาท พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย* 
5. การส่ังเพิ่มเติมในระหว่างวันจัดแสดงงาน (10-12 ตุลาคม 2561)  กรุณาช าระเงินเป็นเงินสดเท่านัน้ 
6. การช าระเงิน ต้องช าระพร้อมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
7. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ผู้ ร่วมงานแสดงสินค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมนัน้ๆ 

แบบฟอร์มที ่8 : แบบฟอร์มเช่าและบริการเฟอร์นิเจอร์เพิม่เติม                     ก าหนดส่ง : 22 มกราคม 2562 
กรุณาส่งกลบัที ่: บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0105561187634 
ติดต่อ : คุณวรนุช  ศกัดานุภาพ มือถือ : 091 797 5254,  097 279 5254 E-mail : sale.vertigotech@gmail.com 

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

 

กำรส ัง่จองรำยกำรจะเสร็จสมบรูณ์ เมือ่ทำ่นสง่รำยกำรเฟอรน์เิจอรเ์พิม่เตมิ 

รำยกำรเพิม่เตมินีใ้ชส้ ำหรบักำรส ัง่จองเฟอรน์เิจอรเ์พิม่เตมิเทำ่น ัน้ 

รายการเฟอร์นิเจอร์ 

ขนำด 
(กวำ้งxยำวxสงู) 
หน่วยเซ็นตเิมตร 

รำคำพเิศษ 
จองและช ำระเงนิ

ภำยในวันที ่
22/01/2562 

(บำท) 

รำคำมำตรฐำน
จองและช ำระเงนิ
23/01/2562 

- 
31/01/2562 

(บำท) 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงนิ
ภำยในวันที ่ 

1 – 10/02/2562 
(บำท) 

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   
รวมเป็นเงนิ  

ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

แบบฟอร์มที ่9 : แบบฟอร์มบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย                   ก าหนดส่ง : 22 มกราคม 2562 
กรุณาส่งกลบัที ่: บริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0105561187634 
ติดต่อ : คุณวรนุช  ศกัดานุภาพ มือถือ : 091 797 5254,  097 279 5254 E-mail : sale.vertigotech@gmail.com 

บริษทั ………………………………………………………….……. คูหาเลขท่ี ………………………………… 

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

การส่ังจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือท่านส่งรายการกลับมายงับริษัท เวอติโก้ เทค จ ากดั   
 
ล าดบั
ที่ 

รายละเอยีด ช่วงเวลา ราคา / คน 
(บาท) 

จ านวนที่ต้องการ
ใช้ 

บริการ 

ระบุวนัที่ต้องการ
ใช้ 

บริการ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั (กลางวนั) 08.00 - 20.00 1,200    

2 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั (กลางคืน) 20.00 - 08.00 1,200    

 รวมเป็นเงนิ  

ภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน  
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริการรักษาความปลอดภยัแบ่งการท างานเป็น 2 รอบ ระหวา่งเวลา 08.00 - 20.00 น. และ 20.00 - 08.00 น. 
2. การสัง่บริการจะสมบูรณ์ เม่ือมีการช าระเงินครบถว้นแลว้ 
3. การยกเลิกการสัง่จองจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในเวลา 7 วนั ก่อนวนัเตรียมงาน 
4. การสัง่จองจะมีผลต่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในใบแจง้หน้ี 
 ช่ือบญัชี : บริษทั เวอติโก ้เทค จ ากดั    ธนาคาร : ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 เลขท่ีบญัชี : 048-3-67938-6   สาขา : สมัมากรเพลส รามค าแหง 
5. กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ียอดรวมจ านวนเงิน (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตั้งแต่ 1,000 บาท พร้อมแนบหนงัสือรับรองการ

หกั ณ.ท่ีจ่าย 
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

แบบฟอร์มที่ 10 : แบบฟอร์มบริการพนักงานรักษาความสะอาด          ก าหนดส่ง : 18 มกราคม 2562 
กรุณาสง่กลบัท่ี : ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา  ( One Stop Services ) 
T. +662.726.1999 Ext. 7522-7523           F. +662.726.1944  Email. info@bitec-onlineorder.com 

บริษัท …………………………………………….……….….………….……. คหูาเลขที่ …………………..…………………… 
ที่อยู ่.…………………………………………….…………………………………..……………………………………………… 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ………………………………………………       สาขาใหญ่         หมายเลขสาขายอ่ย …….….……… 
โทรศพัท์ ………..…………….. โทรสาร  ..…….……….……  E-mail …………………………..……………………….………   
ช่ือ-นามสกลุ :………………………………..……………………………..………… วนัท่ี …………………..……………..……                                                                              

การสั่งจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือท่านส่งรายการกลับมายงัศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

วันที่ใช้บริการ 
ช่วงเวลาที่
ต้องการ 

อัตราค่าบริการ (บาท) 
ระหว่างวันท่ี 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 

(คน) 
จ านวนเงนิ 
(บาท) พนักงานช่ัวคราว 

*(1 ครัง้ / ช่วงเวลาท่ีเลือก) 
พนักงานประจ า 
**(8 ชั่วโมง) 

  900      ก่อนงานแสดง          หลงังานแสดง 1,300   

  900      ก่อนงานแสดง          หลงังานแสดง 1,300   

  900      ก่อนงานแสดง          หลงังานแสดง 1,300   

รวมเป็นเงิน  

ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  

รวมเป็นเงินทัง้สิน้  

หมายเหตุ : 
1. ค าสัง่ซือ้ ต่อ 1 คหูา หากต้องการสัง่ซือ้สนิค้าและบริการส าหรับหลายคหูา โปรดแจ้งค าสัง่ซือ้แยกต่างหากส าหรับแต่ละคหูาราคาข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% แล้ว 

 *ราคาดงักลา่ว เป็นราคาต่อการเลือก 1 ช่วงเวลา (ก่อนงานแสดง หรือหลงังานแสดง) 
 ** พนกังานประจ าจะประจ าอยูใ่นบธูดแูลความสะอาด ระยะเวลา 8 ชัว่โมง ไมร่วมเวลาพกั 1 ชัว่โมง 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไข 
1. บริการนีใ้ห้บริการเฉพาะวนังานแสดงเท่านัน้ ไมร่วมถึงวนัย้ายเข้าหรือย้ายออก 
2. พนกังานจ านวน 1 คน ท าความสะอาดภายในพืน้ท่ี 50 ตารางเมตร กรณีพืน้ท่ีคหูากว้างกวา่ 50 ตารางเมตร กรุณาเพ่ิมจ านวนพนกังานท าความสะอาดเมื่อท ารายการสัง่ซือ้ 
3. เพ่ือป้องกันความเสียหายต่ออปุกรณ์หรือทรัพย์สินสญูหาย การท าความสะอาดจะไม่รวมถึงการท าความสะอาดอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ หรือการต กแต่งพืน้ท่ีการแสดง 

เช่น เคร่ืองจกัรกลหนกั ผลิตภณัฑ์พิเศษอ่ืนๆ 
4. ราคาทัง้หมดเป็นอตัราสกลุเงินบาท และรวมภาษีแล้ว 

การช าระเงิน : โอนเงินเข้าบญัชี 
 ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา ชื่อบัญชี : บริษัท ปรินทร จ ากัด 
 เลขที่บัญชี : 604-2-64002-4 (บัญชีออมทรัพย์)  Swift Code : KASITHBK  Bank Branch Code : 604 
 
ผู้ขอรับบริการกรุณาเซ็นในใบส่ังจองนี ้เม่ือได้รับบริการแล้ว 

รับบริการโดย (ช่ือ/สกุล) : ................................................................................................................................................................................................... 

ช่ือบริษัท : ........................................................................................................................................................................................................................... 

ลายเซ็น : ............................................................................. วัน : ......................................................... เวลา : ................................................................ 

หรือส่ังแบบออนไลน์ได้ที่  https://bitec-onlineorder.com/ 
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

แบบฟอร์มที่ 11 : แบบฟอร์มบริการโทรศัพท์และโทรสาร   ก าหนดส่ง : 18 มกราคม 2562 
กรุณาสง่กลบัท่ี : ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา  ( One Stop Services ) 
T. +662.726.1999 Ext. 7522-7523           F. +662.726.1944  Email. info@bitec-onlineorder.com 

บริษัท …………………………………………….……….….………….……. คหูาเลขที่ …………………..…………………… 
ที่อยู ่.…………………………………………….…………………………………..……………………………………………… 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ………………………………………………       สาขาใหญ่         หมายเลขสาขายอ่ย …….….……… 
โทรศพัท์ ………..…………….. โทรสาร  ..…….……….……  E-mail …………………………..……………………….………   
ช่ือ-นามสกลุ :………………………………..……………………………..………… วนัท่ี …………………..……………..……                                                                              
 

การส่ังจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือท่านส่งรายการกลับมายังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อตกลงและเงื่อนไข 
1. บริการหมายเลขโทรศพัท์ ให้บริการเฉพาะภายในศนูย์ประชมุและนิทรรศการไบเทคเท่านัน้ 
2. สินค้ารายการนีเ้ป็นอปุกรณ์ประเภทอนาล็อกท่ีต้องใช้กบัสายอนาล็อกเท่านัน้ 
3. การใช้บริการย้ายจดุสายโทรศพัท์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จ านวน 540 บาท ต่อจดุ 
4. สินค้าและบริการนีไ้มร่วมถึงสายโทรศพัท์ หากท่านต้องการใช้บริการ โปรดสัง่ซือ้ท่ี One Stop Service Centre 
5. เมื่อท่านได้รับอปุกรณ์ครบถ้วนแล้ว โปรดลงช่ือในเอกสารเพ่ือรับทราบวา่รายการสินค้าท่ีถกูจดัสง่อยูใ่นสภาพดี 
6. เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า เจ้าหน้าท่ีบริการของ BITEC จะเป็นผู้ รับอปุกรณ์กลบัคืน 
7. กรณีอปุกรณ์เกิดความเสียหายหรือสญูหายในช่วงระยะเวลาการเช่า ทาง BITEC จะเรียกเก็บค่าเสียหายตามมลูค่าความเสียหายจริง 
8. อตัราค่าโทรภายในประเทศรวมอยูใ่นค่าบริการแล้ว ส าหรับอตัราค่าโทรระหวา่งประเทศ และโทรศพัท์เคลื่อนท่ี จะมีการเรียกเก็บในอตัรามาตรฐานตามการใช้งานจริงโดยท่าน

จะได้รับใบแจ้งค่าบริการหลงัจบงานแสดง 
9. ราคาทัง้หมดเป็นอตัราสกลุเงินบาทและรวมภาษีแล้ว 
 การช าระเงิน : โอนเงินเข้าบญัชี 
  ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา 
  ชื่อบัญชี : บริษัท ปรินทร จ ากัด 
  เลขที่บัญชี : 604-2-64002-4 (บัญชีออมทรัพย์) 
  Swift Code : KASITHBK 
  Bank Branch Code : 604 

หรือส่ังแบบออนไลน์ได้ที่  https://bitec-onlineorder.com/ 
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

 
 

แบบฟอร์มที่ 12 : แบบฟอร์มบริการอนิเตอร์เนต (TOT)   ก าหนดส่ง : 18 มกราคม 2562 
กรุณาสง่กลบัที่ : ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา  ( One Stop Services ) 
T. +662.726.1999 Ext. 7522-7523           F. +662.726.1944  Email. info@bitec-onlineorder.com 

บริษัท …………………………………………….……….….………….……. คหูาเลขที่ …………………..…………………… 
ที่อยู ่.…………………………………………….…………………………………..……………………………………………… 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ………………………………………………       สาขาใหญ่         หมายเลขสาขายอ่ย …….….……… 
โทรศพัท์ ………..…………….. โทรสาร  ..…….……….……  E-mail …………………………..……………………….………   
ช่ือ-นามสกลุ :………………………………..……………………………..………… วนัท่ี …………………..……………..……                                                                              

การส่ังจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือท่านส่งรายการกลับมายังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไข 
1. BITEC WiFi Card สามารถใช้ได้กบัอปุกรณ์ท่ีสนบัสนนุเทคโนโลยีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ 3G (โทรศพัท์มือถือ, แท็บเล็ต, หรือคอมพิวเตอร์) 
2. BITEC WiFi Card เหมาะส าหรับการใช้งานขัน้พืน้ฐาน เช่นการเข้าชมเว็บไซต์ทั่วไป การใช้โซเชียลมีเดีย และการส่งอีเมล์เท่านัน้ ไม่แนะน าให้ใช้ในการโห ลดข้อมูลท่ีใช้ 

Bandwidth สงู เช่น การ upload/download ข้อมลูขนาดใหญ่ 
3. ความเร็วของอินเตอร์เน็ตขึน้อยูก่บัจ านวนผู้ ใช้งาน 
4. BITEC WiFi Card 1 ใบ สามารถใช้ได้กบั 1 อปุกรณ์เท่านัน้ 
5. สามารถรับ BITEC WiFi Card ได้ท่ี Business Centre โดยท่านสามารถติดต่อรับได้ตัง้แต่ช่วงวนั Move in หรือ Show day ท่ีมีการจดังานนัน้ๆ 
6. โปรดแสดงอีเมล์เพื่อยืนยนัการสัง่ซือ้พร้อมใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามี) หรือใบรายการสัง่ซือ้เพื่อรับสินค้า 
7. กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัสญัญาณ WiFi และการใช้งาน โปรดติดต่อท่ี Business Centre (วนัจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาท าการ 08:00 – 17:00 น.) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยน

หรือคืนสินค้า 
 การช าระเงิน : โอนเงินเข้าบญัชี 
  ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา 
  ชื่อบัญชี : บริษัท ปรินทร จ ากัด 
  เลขที่บัญชี : 604-2-64002-4 (บัญชีออมทรัพย์) 
  Swift Code : KASITHBK 
  Bank Branch Code : 604 

หรือส่ังแบบออนไลน์ได้ที่  https://bitec-onlineorder.com/ 
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

แบบฟอร์มที่ 13 : แบบฟอร์มบริการอนิเตอร์เนต (ADSL Internet)        ก าหนดส่ง : 18 มกราคม 2562 
กรุณาสง่กลบัที่ : ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา   ( One Stop Services ) 
T. +662.726.1999 Ext. 7522-7523           F. +662.726.1944  Email. info@bitec-onlineorder.com 

บริษัท …………………………………………….……….….………….……. คหูาเลขที่ …………………..…………………… 
ที่อยู ่.…………………………………………….…………………………………..……………………………………………… 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ………………………………………………       สาขาใหญ่         หมายเลขสาขายอ่ย …….….……… 
โทรศพัท์ ………..…………….. โทรสาร  ..…….……….……  E-mail …………………………..……………………….………   
ช่ือ-นามสกลุ :………………………………..……………………………..………… วนัท่ี …………………..……………..……                                                                              
 

การส่ังจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือท่านส่งรายการกลับมายังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไข: 
1. ลกูค้าจะต้องด าเนินการติดตัง้อปุกรณ์เครือขา่ยและคอมพิวเตอร์ภายในคหูาด้วยตวัเอง 
2. โปรดจดัเตรียม Power extension 1 จดุ ส าหรับ router (220v/50Hz Type B) 
3. ความเร็วในการเช่ือมต่อ คือความเร็วจากอปุกรณ์ท่ีเช่ือมต่อถึงโครงขา่ยของผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต ไมใ่ช่ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมลู 
4. No public IP address หากต้องการใช้งานกรุณาระบใุนการขอใช้งาน 
5. แจ้งความประสงค์ใช้งานก่อนวนัติดตัง้ลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ 
6. ผู้ ให้บริการขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบริการ หากมีการยกเลิกหลงัการติดตัง้ หรือไมม่ีการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
 การช าระเงิน : โอนเงินเข้าบญัชี 
 ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา 
 ชื่อบัญชี : บริษัท ปรินทร จ ากัด 
 เลขที่บัญชี : 604-2-64002-4 (บัญชีออมทรัพย์) 
 Swift Code : KASITHBK 
 Bank Branch Code : 604 

หรือส่ังแบบออนไลน์ได้ที่  https://bitec-onlineorder.com/ 
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

แบบฟอร์มที่ 14 : แบบฟอร์มบริการอาหารกล่อง        ก าหนดส่ง : 21 มกราคม 2562 
กรุณาสง่กลบัที่ : ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา   ( One Stop Services ) 

 

หรือส่ังแบบออนไลน์ได้ที่  https://bitec-onlineorder.com/ 
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

 
 

หรือส่ังแบบออนไลน์ได้ที่  https://bitec-onlineorder.com/ 
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หมายเหต ุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดเน่ืองจากการพิมพ์ 

 
คู่มือระเบียบข้อบังคบัทัว่ไปของผู้รับเหมา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และ บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากัด ( มหาชน ) ผู้จัดงาน 
 1. การสร้างคูหาแสดงสินคา้ของตนเองข้ึนหรือการใชพ้ื้นท่ีเปล่า ส าหรับการแสดงจะตอ้งมีการติดหรือเขียนป้ายแสดงช่ือ
บริษทั และหมายเลขคูหาอยา่งชดัเจน การไม่ปฏิบติัตามระเบียบในขอ้น้ี ทางผูจ้ดังานแสดงสินคา้จะสงวนสิทธ์ิในการจดัท าใหต้ามความ
เหมาะสม โดยจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัทางผูร่้วมแสดงสินคา้นั้น    
 2. ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ของท่าน หรือ 
บุคลากรของผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือ ผูรั้บจ้างของผูร่้วมแสดงสินคา้ก่อให้เกิดข้ึน  และรับผิดชอบประสานงานในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ท่ีขดัต่อระเบียบภายในอาคารแสดงสินคา้ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของการก่อสร้างทุกประการ 
 3. ผู้แสดงสินค้าที่ต้องการสร้างคูหาเองจะต้องจัดส่งแบบแผนการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้า และผงัการใช้ไฟฟ้า มายัง
ฝ่ายปฏิบัติการของผู้จัดงานแสดงสินค้าภายในก าหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ในคู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้าหรือ 30 วันก่อนวันงานแสดง
สินค้า โดยฝ่ายปฏิบัตกิารจะตอบอนุมตัเิพ่ือด าเนินการตามแผนผงัที่ส่งไปให้ผู้แสดงสินค้าภายใน 7 วนั หลงัจากทีไ่ด้รับแผนผงัการ
ก่อสร้าง และกรณีทีจ่ าเป็นผู้จดังานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องให้แก้ไขแบบการก่อสร้างในส่วนทีผ่ดิไปจากแบบแผน
ที่ส่งมา หรือแผนผังการก่อสร้างที่อาจจะขัดต่อกฎระเบียบของอาคารแสดงสินค้าหรือที่อาจสร้างอันตรายแก่ผู้เข้าชมงานแสดง
สินค้าได้ 
            อนึ่ง  ผู้ร่วมแสดงสินค้าทีไ่ม่ส่งแผนผงัตามก าหนด ทางผู้จดังานแสดงสินค้าสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่ 
อนุญาตให้เข้าท าการก่อสร้างในงานและจะต้องเสียค่าปรับ ดงันี ้

 ส่งล่าช้ากว่าก าหนดหลงั วนัที ่11 มกราตม 2562 จะเสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท/วนั 

 ส่งก่อนถึงวนังานจัดแสดง 7 วนั  ตั้งแต่วนัที ่28 มกราคม 2562  เสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน  50,000 
บาท  

 กรณีก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ส่งมาให้อนุมตัิ  คิดค่าปรับก่อสร้างผดิแบบปรับสูงสุด 100,000 บาทและร้ือถอด
ส่วนทีผ่ดิแบบทนัที 

 ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงสินค้าไม่ก่อสร้างบูทให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด และท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ภาพลกัษณ์โดยรวมของการจดังาน ทางผู้จดัแสดงสินค้าจะคิดค่าปรับเป็นจ านวนเงนิ 10 เท่าของราคาพื้นที่ที่ผู้
ร่วมแสดงสินค้ารับผดิชอบ หรือเป็นจ านวนเงนิไม่ต า่กว่า 2,000,000 บาท 

 4. การตดิตั้ง Banner ต าแหน่งละ 15,000 บาท ขนาดไม่เกนิ กว้าง 1 เมตร 50 เซนตเิมตร ยาว 1 เมตร 50 เซนตเิมตร ไม่
เกนิ 2 จุด รวมความสูงจากพื้น ได้ไม่เกนิ 6 เมตร และจะต้องอยู่ภายในบริเวณคูหาเท่านั้น 
 5. จะต้องแสดงต าแหน่งการจดัวางล าโพงเคร่ืองเสียงให้ชัดเจน 
 6. จะตอ้งปูพรมหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเตม็พ้ืนท่ีภายในคูหาแสดงสินคา้ 
 7.  เพ่ือความปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร หากตอ้งการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง กรุณา 
ติดต่อผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเท่านั้น  ห้ามติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเองและห้ามใช้กระแสไฟฟ้าที่ส่ังมาเพ่ือใช้กับ
เคร่ืองจกัรทีจ่ะแสดงโดยน ามาใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง 
 8. หา้มไม่ใหมี้การใชน้ ้ าเป็นส่วนประกอบในการสาธิตสินคา้ หรือการแสดงภายในคูหาแสดงสินคา้ของท่าน 
 9.  ห้ามพ่นสี อ็อค เช่ือมโลหะภายในอาคารแสดง และห้ามตั้งโต๊ะเล่ือยไม ้ไสไม ้หรือท าให้เกิดฝุ่ นภายในอาคารแสดง
สินคา้ และรบกวนผูร่้วมแสดงสินคา้หรือผูช้มงานแสดงสินคา้ 
 10. ในกรณีพ้ืนท่ีคูหาของผูร่้วมแสดงพ้ืนท่ีเปล่าติดกบัคูหาแสดงสินคา้อ่ืน ห้ามใชป้ระโยชน์จากผนงันั้นๆ     ทางผูร่้วม
แสดงสินคา้จะตอ้งท าการก่อสร้างผนงัในส่วนคูหาแสดงสินคา้ของตนข้ึนมาเองทุกคูหา 
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 11. หากผนังของคูหาของผูร่้วมแสดงพ้ืนท่ีเปล่าสูงกว่าผนงัอีกดา้นของคูหาแสดงสินคา้ติดกนั ท่านจะตอ้งท าการปิด
ผนงัดา้นหลงัของท่านท่ีสูงกวา่อีกคูหาแสดงสินคา้หน่ึงดว้ย 
 12. ห้ามห้อย หรือแขวนส่ิงหน่ึงส่ิงใดกบัส่ิงก่อสร้างของตวัอาคาร หรือ ตอก ตรึง กบัส่วนหน่ึงส่วนใดของพ้ืนอาคาร 
หรือกบัฝาผนงัเสา 
             13. ท่านจะตอ้งสร้างผนังดา้นหลงัของคูหาแสดงสินคา้ของท่านเอง ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีคูหาแสดงสินคา้ของท่านเป็นเกาะ      
ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ขอสงวนสิทธ์ิในการขอร้องใหผู้ร่้วมแสดงสินคา้ท าการปรับเปล่ียนผนงัดา้น 

หลงั หรือดา้นขา้งในแบบท่ีท่านส่งมาใหท้างฝ่ายปฏิบติัการ หากทางฝ่ายปฏิบติัการมีความเห็นวา่ส่ิงก่อสร้างของท่านอาจจะบดบงั
คูหาแสดงสินคา้ใกลเ้คียง 

 14. ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีท าการก่อสร้างคูหาเอง จะไดรั้บอนุญาตใหท้ าการก่อสร้างก็ต่อเม่ือไดรั้บ
การอนุญาตใหเ้ป็นผูรั้บเหมาอนุมติั และท าการยืน่เช็ค หรือหนงัสือค ้าประกนัการก่อสร้างตามจ านวนเงินท่ีก าหนด (โดยสั่งจ่ายใน
นามบริษทั บริษทั เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 11/1 รามค าแหง121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240) พร้อมทั้งเซ็น
หนงัสือยนืยนัความรับผิดชอบต่อฝ่ายปฏิบติัการแลว้เท่านั้น 

15. ส ำหรับวันก่อสร้ำงและร้ือถอนคูหำ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ ไม่มีบริกำรกระแสไฟฟ้ำ 
ผู้ รับเหมำก่อสร้ำง หรือผู้ ร่วมแสดงสินค้ำ จะต้องแจ้งกำรขอใช้บริกำรกระแสไฟในคูหำ โดยส่ังกระแสไฟได้ท่ี บริษัท เวอติโก้ เทค 
จ ำกัด  ซ่ึงเป็นผู้ รับเหมำติดตั้งไฟฟ้ำอย่ำงเป็นทำงกำร  แบบฟอร์ม 5.2 หน้ำ 32 
 16. ค่าบริการ Organizer เฉพาะพื้นที่เปล่า ตารางเมตรละ 60 บาท  เช็คส่ังจ่าย ในนาม  “ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) ” 
           หมายเหต ุ  ในกรณีทีผู้่รับเหมาอนุมตัไิม่ด าเนินการตามกฎระเบียบทีก่ าหนดไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะให้ยุติ
การปฏิบัตงิาน หรือยกเลกิการอนุมตัโิดยทนัทหีรือตามทีเ่ห็นสมควรและผู้แสดงสินค้าต้องใช้บริการจากผู้รับเหมาอ่ืนทีไ่ด้รับอนุมตัิ
แล้วเท่านั้น 

ก าหนดส่งภายในวนัที ่11 มกราคม  2562  ถ้าไม่ส่งจะไม่สามารถก่อสร้างใดๆได้ทั้งส้ิน 
 
 
รับทราบและยินดปีฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด ผู้
จดังาน 
ช่ืองาน........................................................................................... วนัท่ีเขา้ก่อสร้าง.................................................................. 
 
บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง............................................................................................................................................................ 
 
ผูรั้บผิดชอบ...............................................................................หมายเลขติดต่อ........................................................................ 
 
รับเหมาก่อสร้างคูหาใหก้บับริษทั.............................................................................................................................................. 
 
คูหาหมายเลข..........................ผูรั้บผิดชอบ.................................................................หมายเลขติดต่อ...................................... 
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