เรียน ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานทุกท่ าน
ขอต้อนรั บท่ า นเข้าสู่ ง าน “Thailand Mobile EXPO 2019” ซึ่ งกาหนดจัดขึ้ นในวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์
2562 ณ อาคาร EH 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
เอกสารคู่มือผูเ้ ข้าร่ วมงานแสดงงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมงาน
ในการเตรี ยมความพร้ อมด้านต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โปรดศึกษาคู่มือฯ อย่างละเอียดโดยตลอดและ
โปรดปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ ยวกับกาหนดระยะเวลาในการส่ งแบบฟอร์ มต่างๆ
ไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือฯ เพื่อที่จะทาให้การทางานของท่านราบรื่ นและประสบความสาเร็ จสู งสุ ด
หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด โปรดติดต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามชื่ อ/ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ซ่ ึ ง
ได้ระบุในคู่มือชุดนี้แล้ว
ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งในความร่ วมมือเป็ นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

ผูจ้ ดั งาน
บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไปของงาน
1. ชื่ องานแสดงสิ นค้ าอย่างเป็ นทางการ
Thailand Mobile Expo 2019
2. สถานทีจ่ ัดงาน
อาคาร 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) แขวงบางนา กรุ งเทพฯ 10260
3. วันและเวลาของงานแสดงสิ นค้ า
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 10 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
4. การเข้ าชมงาน
เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าชมงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
5. ผู้จัดงาน
บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)
11/1 รามคาแหง121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2735-1201 , 0-2735-1202 , 0-2735-1204
โทรสาร : 0-2735-2719
Website: www.thailandmobileexpo.com
E-mail: info@thailandmobileexpo.com

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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6. คุณลักษณะทางด้ านเทคนิคของอาคารแสดงสินค้า
6.1 การรับนา้ หนักของพืน้
Hall 98-99

1,500 กิโลกรัม/ตารางเมตร

หากสิ นค้าของท่านน้ าหนักเฉลี่ยกดลงที่พ้ืนต่อตารางเมตรมากกว่าพื้นที่อาคารจะสามารถรับน้ าหนักได้
ท่านจาเป็ นต้องสร้างพื้นเหล็กเสริ ม เพื่อกระจายน้ าหนักของสิ นค้าลงบนพื้นที่ในคูหา และต้องแจ้งให้ทางผูจ้ ดั งาน
ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ นค้าทุกชิ้นที่จะนามาแสดง จึงจะสามารถนาสิ นค้านั้นเข้าไปแสดงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สิ นค้าที่มีขนาดใหญ่ และหนักมาก
6.2 ความสู งของสิ่ งก่ อสร้ าง
Hall 98-99
ความสู งของสิ่ งก่อสร้างรวมสาหรับ Main Sponsor(PL)ไม่เกิน 5.0 เมตร
ส่ วนพื้นที่ตาแหน่งอื่นๆ ความสู งสิ่ งก่อสร้างรวม ไม่เกิน 4.0 เมตร
6.3 การ Hanging Load
Hall 98-99
Main Truss รับน้ าหนักได้ไม่เกินเส้นละ 200 Kg./point
Sub Truss รับน้ าหนักได้ไม่เกินเส้นละ 100 Kg./point
หากมีการติดตั้ง Banner ตาแหน่งละ 15,000 บาท ขนาดไม่เกิน กว้าง 1.50x1.50 เมตร สู ง 6 เมตรนับจากพื้น ติดตั้ง
ได้ไม่เกิน 2 จุด และต้องอยูภ่ ายในบริ เวณบูทเท่านั้น

หากพบสิ่ งก่ อสร้ างสู งเกินกว่ าทีก่ าหนดไว้ หรื อก่ อสร้ างผิดแบบทีไ่ ด้ รับอนุมัติไว้
ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ทาการรื้อถอนได้ ทนั ที
หากสิ นค้ าที่ท่านนามาจัดแสดง หรื อสิ่ งก่ อสร้ างสู งเกินจากทีไ่ ด้ กาหนดไว้ ข้างต้ น
ผู้ร่วมแสดงจะต้ องทาการขออนุญาตจากผู้จัดงานก่ อน
จึงจะสามารถนาสิ นค้ าเข้ าหรื อทาการก่อสร้ างได้

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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ผังการจัดงาน
อาคาร EH 98 - 99
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ถนนบางนาตราด เขตบางนา กรุ งเทพฯ

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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อาคาร EH 98 - 99
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ถนนบางนาตราด เขตบางนา กรุ งเทพฯ

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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เจ้ าหน้ าที่ประสานงาน
บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2735-1201, 0-2735-1202, 0-2735-1204
โทรสาร : 0-2735-2719
E-mail : info@thailandmobileexpo.com Websites : www.thailandmobileexpo.com
ฝ่ ายขายงาน

คุณประพิมพรรณ เลิศสิ ริสิน (โอ๋ )
คุณกฤษณา กฤษณพันธุ์ (เปิ้ ล)
คุณณัฐกฤตา ไชยชนะ (บิ๋ม)
คุณวราพรรณ ศรี อุบล (แหม่ม)
คุณนัดธิดา ศรี เลิศ (มะนาว)
คุณนัชชา แสงอรุ ณ (เฟิ ร์น)
คุณธิดา โพธิสุนทร (น้ าตาล)

Tel. 083-953-8888
Tel. 085-140-4510
Tel. 086-362-3641
Tel. 088-415-0992
Tel. 085-058-0055
Tel. 087-269-2465
Tel. 097-294-5125

prapimpan@mvisioncorp.com
kritsana@mvisioncorp.com
natkrita@mvisioncorp.com
varapan@mvisioncorp.com
nadtida.s@mvisioncorp.com
nutcha.s@mvisioncorp.com
thida.p@mvisioncorp.com

ประสานงานทัว่ ไป
คุณธราธร ยวงบัณฑิต (อาร์ต)
คุณเกษฎา วีระตระกูล (เกษ)
คุณอัสดง สาราญจริ ง (เมล์)
คุณพิณทิพย์ เนื่องสกุล (เหมี่ยว)

Tel. 080-547-8888
Tel. 081-778-1888
Tel. 085-996-0070
Tel. 096-770-6222

tharathorn@mvisioncorp.com
gedsada.v@mvisioncorp.com
atsadong.s@mvisioncorp.com
pintip.n@mvisioncorp.com

1. ผู้ให้ บริการอย่ างเป็ นทางการ
ผู้รับเหมาก่ อสร้ าง/ งานระบบ
(คูหามาตรฐาน, คูหาพิเศษ, ไฟฟ้า, น้ า)

ผู้รับเหมาปูพรม

บริษัท เวอติโก้ เทค จากัด
10/96 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 6 ห้องเลขที่ 51
ซอยสุ ขมุ วิท13 (แสงจันทร์ ) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 1011
โทรศัพท์ 091-797-5254, 097-279-5254
บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
11/1 ซอยรามคาแหง 121 ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2735-1201, 0-2735-1202, 0-2735-1204
โทรสาร : 0-2735-2719

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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ผู้ให้ บริการรักษาความสะอาด

ศูนย์ นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา
4343 ถนนสุ ขมุ วิท เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02 726 1999 โทรสาร 02 726 1943

ผู้ให้ บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท เวอติโก้ เทค จากัด
10/96 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 6 ห้องเลขที่ 51
ซอยสุ ขมุ วิท13 (แสงจันทร์ ) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 1011
โทรศัพท์ 091-797-5254, 097-279-5254

ผู้ให้ บริการอาหารกล่ อง

ศูนย์ นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา
4343 ถนนสุ ขมุ วิท เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02 726 1999 โทรสาร 02 726 1943
**กรณีนาอาหารกล่องเข้ ามารับประทาน เกิน 20 กล่องขึน้ ไป
มีค่าใช้ จ่ายในการนาเข้ าอาหาร

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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2. ตารางเวลาปฏิบัติการ
วันเข้ าก่ อสร้ าง/ ตกแต่ งคูหา 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่

เวลา

5 กุมภาพันธ์ 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562

12.00 – 24.00 น.
8.00 – 24.00 น.

ผูเ้ ข้าร่ วมงานแสดงงานขนย้ายสิ นค้าเข้าพื้นที่ (คูหา
มาตรฐาน)

6 กุมภาพันธ์ 2562

12.00 – 24.00 น.

เริ่ มทาความสะอาดทางเดินส่วนกลาง
(ไม่รวมทาความสะอาดในคูหามาตรฐานและพื้นที่เปล่า)

6 กุมภาพันธ์ 2562

18.00 – 24.00 น.

6 กุมภาพันธ์ 2562

24.00 น.

วันก่ อสร้ าง
ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงงานเข้าก่อสร้างตกแต่งคูหา (พื้นทีเ่ ปล่ า)

ปิ ดอาคารแสดงสิ นค้า

วันจัดแสดงงาน 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
วันงานแสดง

วันที่

เวลา

เวลาขนถ่ายและจัดเตรี ยมสิ นค้าก่อนเวลาจัดแสดง

7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

08.00 – 10.00 น.

วันแสดงงาน

7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

10.00 – 20.00 น.

ปิ ดคูหา

7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

21.00 น.

วันรื้ อถอน 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันรื้ อถอน

วันที่

เวลา

ปิ ดงานแสดงสิ นค้าและระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า

10 กุมภาพันธ์ 2562

21.00 น.

ขนย้ายสิ นค้าและรื้ อถอนโครงสร้าง

10 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562

21.00 – 24.00 น.
00.00 - 06.00 น.

ในคูหา

ข้ อควรระวังสาหรับผู้ร่วมแสดงงาน
1. ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าทุกท่านต้องก่อสร้างและตกแต่งคูหาให้เสร็ จภายในเวลา 24.00 น. ของวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้จะไม่มีการเปิ ดอาคาร ให้ก่อสร้าง/ ตกแต่ง
หลังจากเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด
2. ห้ามรื้ อถอนสิ่ งก่อสร้าง/คู หาก่อนเวลา 21.00 น. ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าควรจัดเก็บสิ นค้าในคูหาและทาการขนย้ายสิ นค้าทันทีในวันสุ ดท้าย
ของการปิ ดงานแสดงสิ นค้า (10 กุมภาพันธ์ 2562) สาหรับคู หาส่ วนตกแต่งที่ก่อสร้างขึ้นมาจะต้องรื้ อถอนและขนย้ายให้เสร็ จสิ้ นภายในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2562
3.ไม่อนุ ญาตให้มีการขนสิ นค้าเข้า-ออกอาคารแสดง นอกเหนื อจากเวลาข้างต้นโดยเด็ดขาด หากผูเ้ ข้าร่ วมงานประสงค์จะขนสิ นค้าเข้าเพิ่มเติมจะต้อง (เข้าตามเวลาที่
กาหนด) และใช้การยก หรื อถือสิ นค้าที่ไม่รบกวนและไม่เป็ นอันตรายต่อผูเ้ ข้าชมงาน ห้ ามใช้ รถเข็นหรื ออุปกรณ์ ลากจูงทุกชนิด
3. ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะตักเตือน หรื อขอยกเลิกการสาธิ ตใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสี ยงดัง / กลิ่น / ควัน หรื ออื่นๆ ที่เป็ นการรบกวนผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้ารายอื่น
4. ในวันเปิ ดวันแรก วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ผูร้ ่ วมแสดงงานจัดเตรี ยมคูหาให้พร้อมในการจัดแสดงงาน
5. ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าต้องแจ้งให้ผจู ้ ดั งานทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรมและการส่งเสริ มการขายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันที่มีการแจกรางวัล

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการรบกวนผูอ้ ื่ น ยกเว้นอุปกรณ์โสตทัศนู ปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ แต่จะต้องได้รับการควบคุ มระดับเสี ยงให้เหมาะสมผูร้ ่ วมแสดง
สิ นค้าจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจาในคูหาตลอดช่วงเวลาแสดงสิ นค้า อย่างไรก็ตามผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าไม่ควรกระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความดือดร้อนหรื อรบกวนผูเ้ ข้า
ชมงานหรื อผูเ้ ข้าร่ วมงานรายอื่นๆข้อควรระวังสาหรับผูร้ ่ วมแสดงงาน

จุดจอดรถและจุดขนถ่ ายสิ นค้ า

ขั้นตอนการเข้ าพืน้ ทีจ่ ัดงาน
1. รถบรรทุก / รถขนของจอดรถที่จุดจอดรถที่กาหนด (จุดจอดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) รถบรรทุกจอดคอย และ
รับบัตรคิวที่ จุดจอดรถที่กาหนด
2. จุด Loading ด้านหลัง Hall 98 - 99 พนักงานที่จะเข้าตกแต่งพื้นที่ตอ้ งรับบัตร Contractor และต้องเตรี ยมบัตร
ประชาชน หรื อเอกสารขอรับบัตรเพื่อลงเวลาการเข้าจอดรถ
3. สาหรั บพนักงานหรื อเจ้าของที่ จะมาขายสิ นค้าให้ติดต่อรั บบัตร Contractor ได้ที่บริ เวณจุดรับบัตรด้านหลัง
Hall 98 – 99 (เฉพาะวัน Set up)
4. หลังจากขนสิ นค้าลงจากจุด Loading หลัง Hall 98 – 99 เรี ยบร้อยแล้วให้นารถออก หรื อไปจอด ณ ลานจอดรถ
ระเบียบการจอดรถบริเวณจุดขนถ่ ายสิ นค้ า(หลังโหลด)
การขนถ่ายสิ นค้า
- รถยนต์, รถกระบะ และรถ4ล้อใหญ่ ฟรี 1 ชัว่ โมง 30 นาที
- รถ 6 ล้อ, 10 ล้อ, รถเทรเลอร์ , คอนเทนเนอร์ ฟรี 3 ชัว่ โมง
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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(ทั้งนี้เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ผูแ้ สดงงานท่านอื่นสามารถเข้าขนถ่ายสิ นค้าได้)
- กรณี จอดเกินเวลาจะมีค่าจอด 200 บาท/ชม. ในชัว่ โมงถัดไป
- กรณี บตั รหายจะถูกปรับ 1,000 บาท

สิ่ งอานวยความสะดวกและบริการต่ างๆ ภายในงาน
รายละเอียด
1 ห้องประสานงาน
2 จุดลงทะเบียน/ Directory

ทีต่ ้งั
บริ เวณจุด Registration EH99
N/A
โถงด้านหน้าทางเข้าเคาน์เตอร์
3 จุดประชาสัมพันธ์ของไบเทค
ประชาสัมพันธ์
4 ห้องประสานงาน
บริ เวณจุด Organizer EH99
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง / งานระบบ
5 บริ การธุ รกิจของไบเทค
ศูนย์บริ การธุ รกิจ โถงด้านหน้าทางเข้า
6 บริ การโทรศัพท์ และ Internet ชั้นใต้ดินระดับที่ 1 ด้านหน้า HALL104
ศูนย์บริ การธุ รกิจ
7 บริ การตู ้ ATM
ด้านหน้าHALL98 , 104
ธนาคารกสิ กรไทย / ธนาคารยูโอบี
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา / ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกรุ งเทพ
8 บริ การพาหนะ
จุดรับส่ งผูโ้ ดยสาร ด้านหน้าอาคาร
เรี ยกรถแท็กซี่มิเตอร์
รถโรงแรม

หมายเหตุ
N/A
ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเหมาตกแต่ง
และงานระบบ
ส่ งแฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร
สาธารณะ, ทางไกล, มือถือ
Internet Service
บริ การเงินด่วน

คิวรถแท็กซี่ , รถโรงแรม

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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9 ห้องปฐมพยาบาล
10 ห้องละหมาด
รายละเอียด
11 อาหารและเครื่ องดื่ม

ด้านหน้า HALL 98
ชั้น 1

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สาหรับศาสนาอิสลาม
ทีต่ ้งั

หมายเหตุ

Food Center ชั้น 3 บริ เวณ Hall 98 บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
True Coffee
หน้าฮอลล์ 102-103 และบริ เวณชั้นใต้ดิน
ระดับที่ 1
ฟาร์เรนไฮน์
คอฟฟี่ ไอดู
สตาร์บคั คอฟฟี่
อินเตอร์ เนชัน่ เนลฟู้ดคอร์ ท

หมายเหตุ:
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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ส่ วนที่ 2
กฎระเบียบและข้ อบังคับ
1. การเข้ าร่ วมงานแสดงสิ นค้ า
1.1 ไม่อนุญาตให้แบ่งพื้นที่คูหาหรื อโอน/มอบหมาย/เช่าช่วงต่อไปให้ผอู ้ ื่นนาสิ นค้าและบริ การจัดแสดง/จาหน่าย
ในคูหาของตนโดยเด็ดขาด หากตรวจพบผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปิ ดคูหาของท่านและจะมีผลต่อการ
พิจารณาให้เข้าร่ วมงานในครั้งต่อไป
1.2 ต้องติดป้ ายแสดงชื่อกิจการ (ตรงกับชื่อที่แจ้งในใบสมัคร) และหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน
1.3 ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าต้องรั บผิดชอบต่อการกระทาของเจ้าหน้าที่ หรื อตัวแทนของท่านรวมทั้งรั บผิดชอบใน
สิ นค้า ท่านนามาแสดงเองและขอแนะนาให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานทาประกันสิ นค้าของตนไว้ระหว่างวันเวลาแสดง
1.4 ผูเ้ ข้า ร่ วมงานจะต้องจัดหาเจ้า หน้า ที่ อยู่ป ระจาคู หาตลอดงานและเปิ ด–ปิ ดคู หาตามเวลาที่ ก าหนด ทั้ง นี้
เจ้าหน้าที่ประจาคูหาควรมาจัดสิ นค้าให้เรี ยบร้ อยก่อนงานเปิ ดอย่างน้อย 30 นาที และออกจากอาคารแสดง
ภายในเวลาที่กาหนดหลังจากงานแสดงปิ ดลง
1.5 ในการส่ งเสริ มการขายระหว่างการจัดแสดงสิ นค้า ผูเ้ ข้าร่ วมงานสามารถติดป้ าย/ สติ๊กเกอร์ / โปสเตอร์ ได้
เฉพาะในบริ เวณคูหาของตนเอง หรื อบนป้ ายโฆษณาที่ผจู ้ ดั งานทาขึ้นเพื่อขายพื้นที่เท่านั้น ห้ามแจกใบปลิว
บัตรเชิญ ฯลฯ บริ เวณทางเดินและทางเข้า – ออกหรื อนอกคูหาจัดแสดง
1.6 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะตักเตือน หรื อขอยกเลิกการสาธิ ตใดๆที่ก่อให้เกิดเสี ยงดัง/ กลิ่น/ อื่นๆที่รบกวน
ผูเ้ ข้าร่ วมงานรายอื่นๆ ผูเ้ ข้าร่ วมงานต้องแจ้งให้ผจู ้ ดั งานทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรมและการส่ งเสริ มการขาย
ต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการแข่งขันที่มีการแจกรางวัล ผูจ้ ดั งานไม่อนุ ญาตให้มีการใช้เครื่ องขยายเสี ยงในระหว่าง
การจัดงาน ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการรบกวนผูอ้ ื่น ยกเว้นอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ แต่จะต้อง
ได้รับการควบคุ มระดับเสี ยงให้เหมาะสมผูเ้ ข้าร่ วมงาน จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจาในคู หาตลอดช่ วงเวลา
แสดงสิ นค้าอย่างไรก็ตาม ผูเ้ ข้าร่ วมงานไม่ควรกระทาการใดๆ ให้เดือดร้ อนหรื อรบกวนผูเ้ ข้าชมงานหรื อ
ผูเ้ ข้าร่ วมงานรายอื่นๆ
1.7 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะประกาศข้อความเฉพาะที่เป็ นสาธารณะประโยชน์เท่านั้น ของดประกาศข้อความ
เฉพาะบุคคล
1.8 ไม่อนุ ญาตให้มีการถ่ายภาพหรื อบันทึกเทปโทรทัศน์ในระหว่างงาน เว้นเสี ยแต่ได้รับอนุ ญาตจากผูจ้ ดั งาน
และบุคคลดังกล่าวจะต้องติดบัตร Press ด้วย
1.9 ห้ามนาสิ นค้าที่เป็ นอันตราย ได้แก่ วัสดุไวไฟ น้ ามัน แก๊ส วัตถุระเบิด วัตถุกมั มันตภาพรังสี เข้ามาจัด
แสดงในบริ เวณงาน
1.10 ไม่อนุญาตให้มีการจาหน่ายอาหาร
1.11 ไม่ อนุ ญาตให้จอดรถในลานจอดรถบริ เวณจุ ดขนถ่ า ยสิ นค้าด้า นหลัง อาคารแสดงสิ นค้า เพราะจะทาให้
การจราจรติดขัด อนุญาตให้เฉพาะขนถ่ายสิ นค้าเท่านั้น แล้วนารถไปจอดบริ เวณลานจอดรถอื่น

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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2. การก่ อสร้ างตกแต่ งคูหาและกฎข้ อบังคับ
2.1 ผู้รับเหมาก่ อสร้ างคูหามาตรฐานอย่ างเป็ นทางการ
บริษัท เวอติโก้ เทค จากัด
10/96 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 6 ห้องเลขที่ 51 ซอยสุ ขมุ วิท13 (แสงจันทร์ ) แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 1011
ติดต่ อ: คุณวรนุช ศักดานุภาพ มือถือ: 091 7975254, 097 2795254
Email: sale.vertigotech@gmail.com

2.2 คูหามาตรฐาน ขนาด 3.00 X 3.00 x 2.50ม. แต่ ละคูหา ประกอบด้ วย
1. ผนังไม้อดั หุม้ PVC สี ขาวพร้อมโครงสร้าง System
จานวน 3 ด้าน
สู ง 2.50 ม.(ยกเว้ นคูหามุมจะเปิ ดด้ านข้ าง)
2. ไม้ป้ายชื่อคูหาสู ง 30 ซม. ยาว 3.00 ม.
จานวน 1 ชุด
3. ตัวหนังสื อชื่อบริ ษทั เป็ นตัวหนังสื อมาตรฐาน สู ง 10 ซม.
จานวน 1 ชุด
(ไม่เกิน 30 ตัวอักษร) ทาด้วยสติ๊กเกอร์ สี
4. โต๊ะประชาสัมพันธ์
จานวน 1 ชุด
5. เก้าอี้
จานวน 2 ตัว
6. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED ขนาด 18 วัตต์
จานวน 2 จุด
7. ปลัก๊ ไฟสาหรับกระแสไฟฟ้า (ห้ามใช้กบั ดวงไฟแสงสว่าง)
จานวน 1 จุด
8. ถังขยะ
จานวน 1 ใบ
9. ปูพรม (ขนาดตามพื้นที่)
จานวน 9 ตรม.

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์

13 | P a g e

อื่นๆ เพิม่ เติม (ขนาดผนังไม้ ห้ ุม PVC)

กรณีผ้ ูร่วมแสดงงานต้ องการทาเนื้องาน Inkjet ติดกับผนังไม้
หมายเหตุ
ส่ วนประกอบของคู หามาตรฐานนี้ เป็ นแบบ PACKAGE จึงไม่มีส่วนลดคืนเงิ นหรื อแลกเปลี่ ยนไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น แม้จะสละสิ ทธิ์ ไม่ตอ้ งการรายการใดรายการหนึ่งหรื อทั้งหมดข้างต้นก็ตาม
รายการเฟอร์ นิเจอร์ ห รื อกราฟฟิ คที่ ต้องการเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อจากนี้ ส ามารถท าได้โดยกรอกใบสั่ ง เช่ า
เฟอร์ นิเจอร์ เพิ่มเติม ส่ งมาที่ บริษัท เวอติโก้ เทค จากัด ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562
หากผูเ้ ข้าร่ วมแสดงงานต้องการต่อเติ มผนัง partition หรื อ ห้องเก็บของ (storage room สามารถติดต่อได้ที่
อีเมลล์ sale.vertigotech@gmail.com
กฎระเบียบการใช้ คูหามาตรฐาน
ห้ามตอก, เจาะผนังของคูหาหรื อส่ วนของอาคาร
ห้ามทาสี ผนัง
หมายเหตุ
1. กรณีท่านต้ องการแขวนรู ปในคูหา กรุ ณาจัดหาเทปกาว 2 หน้ า (ชนิดลอกออกได้ ไม่ ทงิ้ คราบกาว) หรื อตะขอ
แขวนพร้ อมเอ็นหรื อเชื อก มาเพื่อทาการแขวนวัสดุดังกล่ าว

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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2. คูหามาตราฐานได้ จัดให้ มีปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ ภายในบริเวณคูหา ปลัก๊ ไฟดังกล่ าวสามารถใช้ ได้ กบั
อุปกรณ์ ไฟฟ้ า (ห้ ามใช้ กบั ดวงไฟแสงสว่ าง) จานวนการใช้ พลังงานไฟฟ้ าไม่ เกิน 1,000 วัตต์ ต่อจุดเท่ านั้น
3. หากผู้ร่วมแสดงงานสิ นค้ ามีความประสงค์ ต่อสายไฟและอุปกรณ์ ไฟฟ้ าภายในบริ เวณคู หาด้ วยตัวเอง ทาง
บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบหากเกิดอันตรายอันมีผลแก่ ชีวติ และทรั พย์ สินของผู้ร่วมแสดงงานสิ นค้ าไม่ ว่ากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้ นและการแก้ ไขจุดบกพร่ องนั้น ๆ ต้ องการะทาโดยผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าเอง หากต้ องการใช้ บริ การของ
ทางบริษัทฯ ค่ าดาเนินการจะปรากฎในแบบฟอร์ มไฟฟ้ านั้น ๆ
2.3 ผู้รับเหมาอนุมัติ (Approved Contractors)
ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้าต้องการว่าจ้างผูร้ ับเหมาอื่นนอกเหนื อจากผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการของงาน
ในการก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้า บริ ษทั ฯ พร้อมที่จะอานวยความสะดวกให้โดยมีกฎในการเข้าทาการก่อสร้างดังนี้
- ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้าต้องส่ งรายชื่อผูร้ ับเหมามายัง บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) 11/1 รามคาแหง121
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
- บริ ษทั ฯ จะแจ้งยืนยันการตอบรั บหรื อปฏิ เสธไปยังผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าและบริ ษทั ที่ ได้รับการเสนอชื่ อ
ภายใน 7 วันทาการ ภายหลังจากได้รับการเสนอชื่อ
- บริ ษทั ฯ จะพิจารณาอนุมตั ิผรู ้ ับเหมาที่ได้รับการเสนอชื่อมาให้เป็ นผูร้ ับเหมาอนุมตั ิของงานเพียง 10 ราย
แรกเท่านั้น
- บริ ษทั ผูร้ ับเหมาจะต้องไม่เคยมีประวัติเสื่ อมเสี ยในเรื่ องการขาดความรับผิดชอบ หรื อสร้างความเสี ยหาย
ต่อผูแ้ สดงสิ นค้ามาก่อน และไม่เคยถูกห้ามในการให้บริ การในงานใดงานหนึ่งมาก่อน
- เป็ นบริ ษทั หรื อห้างร้านที่สามารถให้บริ การตามที่ผแู ้ สดงต้องการ ประกอบกับมีอุปกรณ์เครื่ องมือ รวมถึง
พนัก งานที่ มี ป ระสบการณ์ มี ค วามสามารถที่ เหมาะสมและน่ า เชื่ อถื อ พร้ อมทั้ง มี ส ถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้
ตลอดเวลา
ผูเ้ ข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าจะต้องใช้บริ การก่ อสร้ างคู หา โดยผูร้ ับเหมาของตนเองซึ่ งสามารถทาได้ตาม
ความประสงค์ กรณี น้ ี จะต้องแจ้งให้กบั บริ ษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) และต้องส่ งแบบ Perspective ขนาด/
ความสู ง ของคู หาให้ผูจ้ ดั งานเป็ นผูพ้ ิจารณา ทั้งนี้หากไม่ มีการพิจารณาแบบ ทางผู้จัดงานไม่ อนุ ญาติให้ ทาการ
ก่ อสร้ างคูหา
ต้ องวางเช็ คค่ าประกันความเสี ยหายต่ อสถานที่อันอาจจะเกิดขึน้ จากการกระทาของผู้รับเหมาอิสระนั้นๆ ในอัตรา
1,500 บาท (หนึ่งพันห้ าร้ อยบาท) ขนาด 36 ตารางเมตร เหมาจ่ าย 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ขนาด 90 ตาราง
เมตรหรื อมากกว่านั้น เหมาจ่ าย 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาท) ต่ อหนึ่งพืน้ ที่
ให้ กับบริ ษัท บริ ษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) 11/1 ซอยรำมคำแหง 121 ถนนรำมคำแหง แขวงหั วหมำก เขตบำง
กะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ติดต่อแผนกบัญชี โทร 02-735-1201 ต่อ 101,103 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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โดยจะต้ องมอบให้ บริษัทฯ ก่ อนวันเข้ าทาการก่ อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ าอย่ างน้ อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯจะไม่อนุ ญาตให้ผูร้ ั บเหมาเข้าทาการก่ อสร้ างคู หาโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณี ใดๆโดยเช็คหรื อหนังสื อค้ าประกันนี้
บริ ษทั ฯจะคืนให้ ภายหลังจากจบงานแล้ ว 2 สั ปดาห์ หากการดาเนิ นการรื้ อถอนและขนย้ายวัสดุก่อสร้ างออกจาก
บริ เวณงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและไม่มีความเสี ยหายใดๆเกิดขึ้นกับสถานที่จดั งานแสดงสิ นค้า
- ส่ งเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารเข้าร่ วมประชุ มเพื่อเตรี ยมความพร้อมตามแต่ทางบริ ษทั ฯ จะเห็นสมควรพร้อม
กับมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่ งท่านพร้อมเครื่ องมือสื่ อสารประจาบริ เวณงานตลอดระยะเวลา ตั้งแต่การเริ่ มก่อสร้าง
จนถึงรื้ อถอนเพื่อให้บริ การแก่ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่วา่ จ้าง
- ส่ งแบบผังการก่อสร้างพร้อมสาเนา 1 ชุด ให้แก่ผจู ้ ดั งาน เพื่อตรวจอนุมตั ิอย่างน้อย 30 วันก่อนวันทาการ
ก่อสร้าง โดยการก่อสร้างจะต้องทาตามแบบที่ได้รับการอนุ มตั ิแล้วเท่านั้น กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบผังใดๆ ก็
ตาม จะต้องแจ้งให้ผจู ้ ดั งานทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในทันทีและต้องได้รับการอนุมตั ิก่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ
- ให้คาปรึ กษาและความร่ วมมือต่อผูแ้ สดงสิ นค้า บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้า และผูร้ ับเหมารายอื่นๆ ใน
อันที่จะทาให้การปฏิบตั ิการภายในอาคารแสดงสิ นค้าเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยอย่างที่สุด
- ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายในบริ เวณที่ผรู ้ ับเหมารับผิดชอบอยู่ ไม่วา่ จะเกิดจากการกระทาของผูใ้ ดและ
เกิดจากกรณี ใดๆ ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าและผูร้ ับเหมาจะต้องรับผิดชอบและชาระค่าเสี ยหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
กฎระเบียบในการก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหาสาหรับผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าทีเ่ ช่ าพืน้ ที่เปล่ า
ผู้จัดงานขอสงวนสิ ทธิ์ในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้ร่วมแสดงงานเช่ าพื้นที่เปล่ าได้ ร่วมออกงานแสดงเท่ านั้น
ผู้ร่วมแสดงงานไม่ มีสิทธิ์ให้ บริษัทอื่นมาเช่ าช่ วงต่ อ หรื อให้ บริษัทอื่น หรื อรายอื่นทีไ่ ม่ ได้ ซื้อพืน้ ทีใ่ นงานมาร่ วมออก
แสดงงานกับท่าน (ยกเว้นบริษัทในเครื อ)
ในกรณีที่ผ้ ูร่วมแสดงงานมีความประสงค์ ให้ บริ ษัทอื่นมาร่ วมออกงาน กรุ ณาแจ้ งชื่ อบริ ษัทดังกล่ าวและชื่ อ
ผู้ประสานงาน, ที่อยู่และเบอร์ ติดต่ อ พร้ อมแจ้ งประเภทสิ นค้ าที่จะร่ วมออกงาน ทั้งนี้เพื่อผู้จัดงานจะได้ พิจารณา
อนุมัติต่อไป
ผูร้ ่ วมแสดงที่เช่าพื้นที่เปล่าสามารถก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้าโดยผูร้ ับเหมาก่อสร้างอื่นที่ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้า
ว่าจ้างเองได้ กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มรับทราบกฏระเบียบทีห่ น้ า 48-49
เพื่อแจ้งชื่ อผูร้ ั บเหมา ที่ อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ส่งมายังผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าตามกาหนดเวลา (กรุ ณาดู
กฎเกณฑ์ ก ารใช้ผู ร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ า งอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู ร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ า งอย่า งเป็ นทางการ) โดยมี ก ฎระเบี ย บบัง คับ
ดังต่อไปนี้
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1. การสร้ างคู หาแสดงสิ นค้าของตนเองขึ้นหรื อการใช้พ้ืนที่เปล่า สาหรับการแสดงจะต้องมีการติดหรื อ
เขี ยนป้ ายแสดงชื่ อบริ ษทั และหมายเลขคู หาอย่างชัดเจน การไม่ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบในข้อนี้ ทางผูจ้ ดั งานแสดง
สิ นค้าจะสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดทาให้ตามความเหมาะสม โดยจะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า
นั้น
2. ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆ ที่ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้า
ของท่าน หรื อ บุคลากรของผูร้ ับเหมาก่อสร้าง หรื อ ผูร้ ับจ้างของผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าก่อให้เกิดขึ้น และรับผิดชอบ
ประสานงานในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ขดั ต่อระเบียบภายในอาคารแสดงสิ นค้า ให้เป็ นไปตามระเบียบของการ
ก่อสร้างทุกประการ
3. ผู้แสดงสิ นค้ าทีต่ ้ องการสร้ างคูหาเองจะต้ องจัดส่ งแบบแผนการก่ อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ า และผังการใช้
ไฟฟ้ า มายังฝ่ ายปฏิบัติการของผู้จัดงานแสดงสิ นค้ าภายในกาหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ ในคู่มือผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าหรื อ
30 วันก่ อนวันงานแสดงสิ นค้ า โดยฝ่ ายปฏิบัติการจะตอบอนุมัติเพื่อดาเนินการตามแผนผังทีส่ ่ งไปให้ ผ้ แู สดงสิ นค้ า
ภายใน 7-10 วัน หลังจากที่ได้ รับแผนผังการก่ อสร้ าง และกรณีที่จาเป็ นผู้จัดงานแสดงสิ นค้ าขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เรี ยกร้ องให้ แก้ ไขแบบการก่ อสร้ างในส่ วนที่ผิดไปจากแบบแผนที่ส่งมา หรื อแผนผังการก่ อสร้ างที่อาจจะขัดต่ อ
กฎระเบียบของอาคารแสดงสิ นค้ าหรื อทีอ่ าจสร้ างอันตรายแก่ ผ้ เู ข้ าชมงานแสดงสิ นค้ าได้
อนึ่ง ผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าทีไ่ ม่ ส่งแผนผังตามกาหนด ทางผู้จัดงานแสดงสิ นค้ าสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่
อนุญาตให้ เข้ าทาการก่ อสร้ างในงานและจะต้ องเสี ยค่ าปรับ ดังนี้
ส่ งล่าช้ ากว่ากาหนดหลัง วันที่ 11 มกราคม 2562 จะเสี ยค่ าปรับเป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท/วัน
ส่ งก่อนถึงวันงานจัดแสดง 7 วัน ตั้งแต่ วนั ที่ 28 มกราคม 2562 เสี ยค่ าปรับเป็ นจานวนเงิน 50,000
บาท
กรณีก่อสร้ างไม่ ตรงตามแบบที่ส่งมาให้ อนุ มัติ คิดค่ าปรั บก่ อสร้ างผิดแบบปรั บสู งสุ ด 100,000
บาทและรื้อถอดส่ วนทีผ่ ดิ แบบทันที
ในกรณีที่ผ้ ูร่วมแสดงสิ นค้ าไม่ ก่อสร้ างบูทให้ แล้ วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด และทาให้ เกิดความ
เสี ยหายต่ อภาพลักษณ์ โดยรวมของการจัดงาน ทางผู้จัดแสดงสิ นค้ าจะคิดค่ าปรับเป็ นจานวนเงิน
10 เท่ าของราคาพืน้ ทีท่ ผี่ ้ รู ่ วมแสดงสิ นค้ ารับผิดชอบ หรื อเป็ นจานวนเงินไม่ ต่ากว่ า 2,000,000บาท
4. การติดตั้งแขวน Banner ตาแหน่ งละ 15,000 บาท ขนาดไม่ เกิน กว้ าง 1 เมตร 50 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 50
เซนติเมตร ไม่ เกิน 2 จุด รวมความสู งจากพื้น ได้ ไม่ เกิน 6 เมตร และจะต้ องอยู่ภายในบริเวณคูหาเท่ านั้น

5. จะต้ องแสดงตาแหน่ งการจัดวางลาโพงเครื่ องเสี ยงให้ ชัดเจน
6. จะต้องปูพรมหรื อสิ่ งอื่นใดที่เหมาะสมเต็มพื้นที่ภายในคูหาแสดงสิ นค้า
7. เพื่อความปลอดภัยและป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร หากต้องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กรุ ณา
ติดต่อผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการเท่านั้น ห้ ามติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างเองและห้ ามใช้ กระแสไฟฟ้ า
ทีส่ ั่ งมาเพื่อใช้ กบั เครื่ องจักรทีจ่ ะแสดงโดยนามาใช้ เป็ นไฟฟ้ าแสงสว่าง
8. ห้ามไม่ให้มีการใช้น้ าเป็ นส่ วนประกอบในการสาธิ ตสิ นค้า หรื อการแสดงภายในคูหาแสดงสิ นค้าของท่าน
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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9. ห้ามพ่นสี อ็อค เชื่ อมโลหะภายในอาคารแสดง และห้ามตั้งโต๊ะเลื่อยไม้ ไสไม้ หรื อทาให้เกิดฝุ่ นภายใน
อาคารแสดงสิ นค้า และรบกวนผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าหรื อผูช้ มงานแสดงสิ นค้า
10. ในกรณี พ้นื ที่คูหาของผูร้ ่ วมแสดงพื้นที่เปล่าติดกับคูหาแสดงสิ นค้าอื่น ห้ามใช้ประโยชน์จากผนังนั้นๆ
ทางผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้องทาการก่อสร้างผนังในส่ วนคูหาแสดงสิ นค้าของตนขึ้นมาเองทุกคูหา
11. หากผนัง ของคู หาของผูร้ ่ วมแสดงพื้นที่ เปล่ า สู ง กว่า ผนัง อี กด้า นของคู หาแสดงสิ นค้าติ ดกัน ท่ า น
จะต้องทาการปิ ดผนังด้านหลังของท่านที่สูงกว่าอีกคูหาแสดงสิ นค้าหนึ่งด้วย
12. ห้ามห้อย หรื อแขวนสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดกับสิ่ งก่อสร้ างของตัวอาคาร หรื อ ตอก ตรึ ง กับส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ของพื้นอาคาร หรื อกับฝาผนังเสา
13. ท่านจะต้องสร้ างผนังด้านหลังของคู หาแสดงสิ นค้าของท่านเอง ในกรณี ที่พ้ืนที่คูหาแสดงสิ นค้าของ
ท่ า นเป็ นเกาะ ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้า ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการขอร้ องให้ ผูร้ ่ ว มแสดงสิ นค้า ท าการปรั บ เปลี่ ย นผนัง
ด้านหลัง หรื อด้านข้างในแบบที่ท่านส่ งมาให้ทางฝ่ ายปฏิบตั ิการ หากทางฝ่ ายปฏิบตั ิการมีความเห็นว่าสิ่ งก่อสร้ าง
ของท่านอาจจะบดบังคูหาแสดงสิ นค้าใกล้เคียง
14. ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง หรื อผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ทาการก่อสร้างคูหาเอง จะได้รับอนุ ญาตให้ทาการก่อสร้าง
ก็ต่อเมื่ อได้รับการอนุ ญาตให้เป็ นผูร้ ั บเหมาอนุ มตั ิ และทาการยื่นเช็ ค หรื อหนังสื อค้ าประกันการก่ อสร้ า งตาม
จานวนเงิ นที่ ก าหนด (โดยสั่ ง จ่ า ยในนามบริ ษ ทั บริ ษ ทั เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) 11/1 รามค าแหง121 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240) พร้อมทั้งเซ็นหนังสื อยืนยันความรับผิดชอบต่อฝ่ ายปฏิบตั ิการแล้วเท่านั้น
15. ส าหรั บ วันก่ อสร้ า งและรื้ อถอนคู หา ศู นย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา ไม่ มี บ ริ ก าร
กระแสไฟฟ้ า ผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ าง หรื อผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า จะต้องแจ้งการขอใช้บริ การกระแสไฟในคู หา โดยสั่ง
กระแสไฟได้ที่ บริษัท เวอติโก้ เทค จากัด ซึ่ งเป็ นผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการ แบบฟอร์มที่ 5.2 หน้า 32
16. ค่ าบริการ Organizer เฉพาะพื้นที่เปล่ า ตารางเมตรละ 60 บาท เช็ คสั่ งจ่ าย ในนาม “บริษัท เอ็ม วิชั่น
จากัด (มหาชน)”
หมายเหตุ ในกรณีที่ผ้ รู ับเหมาอนุมตั ไิ ม่ ดาเนินการตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่
จะให้ ยุตกิ ารปฏิบัตงิ าน หรื อยกเลิกการอนุมตั โิ ดยทันทีหรื อตามที่เห็นสมควรและผู้แสดงสิ นค้ าต้ องใช้ บริการจากผู้รับเหมา
อื่นที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ วเท่ านั้น

กรอกแบบฟอร์ ม 3 พร้ อมส่ งแบบแปลนการก่อสร้ างและตาแหน่ งการติดตั้งไฟฟ้ าให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้ างอย่าง
เป็ นทางการ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 หากไม่ส่งตามกาหนดจะไม่อนุ ญาตให้เข้าทางานภายในอาคาร
แสดงสิ นค้าเด็ดขาดและในการจัดแสดงสิ นค้าคู หาแบบพิเศษนี้ ตอ้ งติดป้ ายแสดงชื่ อบริ ษทั และหมายเลขคู หา
อย่างชัดเจน
คูหามีความสู งได้ ไม่ เกิน 5 เมตร ทั้งนี้ แบบก่อสร้ างที่มีความสู งเกินระดับมาตรฐานคือ 2.5 เมตร ต้องถอยร่ น
(Setback) เข้า มาให้พ้ื นที่ คู หาตนเองอี ก 0.5 เมตร และ ต้ องเก็บ รายละเอียดทั้งด้ า นข้ า งและด้ า นหลัง ของ
ส่ วนเกินให้ เรี ยบร้ อยด้ วยไม้ อัดทาสี ขาว, ดา และห้ ามติดโลโก้ สัญลักษณ์ บริ เวณด้ านหลังที่ติดกับคูหาข้ างเคียง
โดยเด็ดขาด
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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ผูจ้ ดั งานจะทาเครื่ องหมายแสดงเขตพื้นที่ ก่ อสร้ างคู หาของท่า นตามขนาดพื้ นที่ ๆ จองไว้ หากไม่แน่ ใ จใน
ขอบเขตของคูหาของตนให้ติดต่อสอบถามจากหัวหน้างานของผูร้ ับเหมาก่อสร้างอย่างเป็ นทางการเท่านั้น
คูหาที่มีพ้นื ที่ติดทางเดินทั้ง 4 ด้าน โครงสร้างด้านที่ติดทางเดิน ความสู งทึบได้ไม่เกิน 2.5 เมตร
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษของท่านต้องติดต่อรับบัตรก่อสร้ าง (Contractor Badge) เพื่อเข้าก่อสร้างและ ตกแต่ง
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริ เวณหลังโหลด Hall 98 – 99 เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป
ผูเ้ ข้าร่ วมงานจะต้ องสร้ างผนังกั้นระหว่ างคูหาของท่ านกับคูหาข้ างเคียงทั้ง 3 ด้ านและหากผนังคูหาของบริ ษทั
สู งกว่าคู หาข้างเคี ยงจะต้องตกแต่งส่ วนที่ เกิ นให้เรี ยบร้ อย ทั้งนี้ ไม่อนุ ญาตให้ใช้ผนังของคู หาข้างเคียงโดย
เด็ดขาด
บริ เวณพื้นคูหาต้องปูพรมหรื อวัสดุรองพื้นที่เหมาะสม
ก่ อนดาเนิ นการก่ อสร้ า งผูร้ ั บ เหมาก่ อสร้ า งจะต้องใช้วสั ดุ ปูพ้ื นก่ อนเพื่ อป้ องกันมิ ให้พ้ื นในอาคารเสี ย หาย
ผูเ้ ข้าร่ วมงานจะต้องดูแลรับผิดชอบและประสานงานให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างของตนปฏิบตั ิตามระเบียบของการ
เข้า ก่ อสร้ า งและใช้อาคารทุ ก ประการหากเกิ ดความเสี ยหายใดๆขึ้ นผูเ้ ข้า ร่ วมงานจะต้องเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบ
ค่าเสี ยหายดังกล่าว
ไม่อนุ ญาตให้มีการพ่นสี ทาสี ตลอดจนการใช้เลื่อยไฟฟ้ าเครื่ องเชื่ อมหรื ออุปกรณ์ที่จะทาให้เกิดประกายไฟใน
บริ เวณตัวอาคารในทุกกรณี โดยเด็ดขาด
ไม่อนุญาตให้ดึงลวดสลิงหรื อขึงเพื่อการค้ ายันในบริ เวณพื้นที่ และโครงการอาคารโดยเด็ดขาด
ไม่อนุ ญาตให้วางสิ่ งของวัสดุ ก่อสร้ าง หรื อวัสดุ เหลื อใช้กีดขวางแนวทางเดิ นโดยจะต้องทาการจัดเก็ บ ให้
เรี ยบร้อยและนาออกไปนอกบริ เวณศูนย์ฯ
ไม่อนุญาตให้นาแผ่นป้ ายโฆษณาหรื อวางอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ออกนอกเขตพื้นที่คูหาของตน
ไม่อนุญาตให้แขวนอุปกรณ์ทุกชนิดที่ท่อจ่ายท่อร้อยสายไฟท่อดับเพลิงของศูนย์ฯ
ขอบเขตของคูหาพื้นที่จดั แสดง และข้อจากัดในการออกแบบ
- ผูเ้ ข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าต้องไม่วางสิ นค้าหรื อสิ่ งของเกินขอบเขตของคูหาแสดงสิ นค้าของตนเองและใน
แต่ละคูหา ต้องมีผนังเป็ นของตนเอง

6.00 m

2.50 m

2.50 m

0.50 m

5.00 m

Perspective

5.00 m

Front

0.50m

6.00 m

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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คูหาพื้นที่เปล่ า ต้ องยื่นแบบเพื่อขออนุ มัติจากผู้จัดงาน ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562โดยจะพิจารณาอนุ มตั ิเป็ น
รายๆ ไป เมื่ อได้รับ อนุ ม ตั ิ สิ่ ง ก่ อสร้ า งนั้นจะต้องอยู่ห่า งจากก าแพงด้า นที่ ติ ดคู ห าข้า งเคี ย ง ด้า นละ 0.5 เมตร
ด้านหน้าของคู หาแสดงสิ นค้า ซึ่ งจะติดกับทางเดิ นจะต้องเปิ ดโล่งให้มองเห็ นจากภายนอก หรื อถ้ามีสิ่งก่อสร้ าง
จะต้องใช้วสั ดุโปร่ งใสเท่านั้น
- ผูจ้ ดั งานขอสงวนลิ ข สิ ทธิ์ ที่ จะให้เปลี่ ยนแบบก่ อสร้ า งหรื อรื้ อถอนสิ่ ง ก่ อสร้ า งนั้นๆ ได้ตลอดเวลาหากการ
ก่อสร้างนั้นๆ ไม่เป็ นไปตามกฎระเบียบในหนังสื อคู่มือ หรื อแตกต่างจากแบบที่ได้รับอนุ มตั ิไป ผูอ้ อกงานจะ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการเช่าหรื อถูกเก็บไป โดยจะเรี ยกคืนไม่ได้
3. อุปกรณ์ ไฟฟ้ าและแสงสว่ าง
ผู้รับเหมาบริการระบบไฟฟ้ าอย่ างเป็ นทางการ
บริษัท เวอติโก้ เทค จากัด
10/96 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 6 ห้องเลขที่ 51 ซอยสุ ขมุ วิท13 (แสงจันทร์ )
แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 1011
มือถือ : 091 7975254, 097 2795254
Email: elec.vertigotech@gmail.com
3.1 การให้ บริการไฟฟ้ าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)
3.1.1 ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าที่สั่งจอง "พื้นที่เปล่า" เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาแสดงสิ นค้าที่ออกแบบ
เป็ นพิ เ ศษ จะต้อ งส่ ง แบบฟอร์ ม การขอใช้ บ ริ การระบบไฟฟ้ า เพื่ อ คู ห าแสดงสิ น ค้า ที่ อ อกแบบ
เป็ นพิเศษนั้น
3.1.2 ผูจ้ ดั งานได้จดั ให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสิ นค้าโดยทัว่ ไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้ าทั้งภายในคู หา
และเพื่อการสาธิ ตต่าง ๆ สามารถดาเนิ นการได้โดยผูร้ ับเหมาไฟฟ้ าของท่านที่ได้รับการอนุ มตั ิจากผูจ้ ดั
งานแล้วเท่านั้นโดยผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าเพียงส่ งแบบฟอร์ มสั่งจองบริ การไฟฟ้ าตามความต้องการใช้
งานของท่านมายัง บริ ษัท เวอติโก้ เทค จากัด พร้อมชาระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพื่อความ
ปลอดภัยจึงไม่อนุ ญาตให้ผูแ้ สดงสิ นค้าต่อไฟสาหรั บสิ นค้าจัดแสดงหรื ออุปกรณ์ ให้แสงสว่างเข้ากับ
ระบบจ่ายไฟฟ้ าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ระงับการจ่ายไฟฟ้ากรณี ที่มี
การต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม
3.1.3 ผูร้ ับเหมาไฟฟ้ าที่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าต้องยื่นรายละเอี ยดการต่ อไฟฟ้ า, แบบ
วงจรไฟฟ้ าและรายละเอียดอื่ นๆ มายังผูจ้ ดั งานก่ อนวันหมดเขตตามที่ ระบุ ไว้ในแบบฟอร์ มโดยแนบ
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิตามรายการดังนี้
3.1.3.1 ชื่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมา
3.1.3.2 ชื่อและบัตรประจาตัวของบุคคลากรที่เข้าดาเนินการ
3.1.3.3 จานวนวัตต์หรื ออัตรากาลังไฟ
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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3.1.3.4 แบบการต่อวงจรหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้า
3.1.3.5 แบบฟอร์ มใบสั่งจองบริ การไฟฟ้า
3.1.4 ช่ างไฟฟ้ าที่ ได้รับอนุ ญาตแล้วสามารถแลกบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อรั บบัตรผ่านเข้าทางานได้ที่
สานักงานบริ หารงานแสดงสิ นค้าของผูจ้ ดั งานที่แสดงสิ นค้าในบริ เวณนั้นๆ
3.1.5 การต่ อวงจรไฟฟ้ า ที่ ดาเนิ นการโดยผูร้ ั บ เหมาของท่ า นที่ ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ จากผูจ้ ดั งานจะต้องได้รับ การ
ตรวจสอบจากบริษัท เวอติโก้ เทค จากัด ก่อนที่จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
3.1.6 จุดเต้าเสี ยบไฟฟ้าทั้งหมดต้องสั่งผ่านแบบฟอร์ มขอรับบริ การด้านไฟฟ้ามิฉะนั้นจะไม่อนุ ญาตให้มี
เต้าเสี ยบไฟฟ้าที่คูหา
3.1.7 ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าที่สั่งจองบริ การด้านไฟฟ้ ากับ บริ ษัท เวอติโก้ เทค จากัด จะมีสิทธิ์ ได้รับบริ การ
ตามลาดับก่อนหลัง
3.1.8 การต่ อ วงจรไฟฟ้ า , การปรั บ แต่ ง ใด ๆ, การใช้อุ ป กรณ์ ต่ อ ไฟเต้า เสี ย บหลายทางหรื อ การเชื่ อ มต่ อ
วงจรไฟฟ้าโดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.1.9 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริ บ หรื อไซเรน ยกเว้นแต่เป็ นส่ วนประกอบของวงจรรวม
3.1.10 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดกระแสไฟฟ้ าในจุดต่อไฟฟ้ าที่ บริษัท เวอติโก้ เทค จากัด เห็นว่า อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรื อสร้างความราคาญให้แก่ผเู ้ ข้าชมงานหรื อผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าอื่น ๆ
3.1.11 การต่อไฟฟ้าทุกชนิ ดต้องเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิและมาตรฐานความ ปลอดภัยโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
* การฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ ที่กาหนดเหล่ านี้มีผลให้ ตัวแทนที่ได้ รับอานาจหน้ าที่สามารถตัดการจ่ ายไฟฟ้ าได้ ทันทีและจะ
ดาเนินการปรั บเป็ นจานวนเงิน 20 เท่ า ของราคาค่ าอุปกรณ์ นั้น ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสิ นค้ า

การขนส่ งสิ นค้ า
การขนย้ายสิ นค้าขนาดใหญ่ให้จดั ทาโดยบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น และไม่อนุญาตให้รถและอุปกรณ์ขนย้าย
ของบริ ษทั อื่นใด เข้ามาทางานภายในพื้นที่จดั งาน ทั้งนี้ สิ นค้าที่ผูแ้ สดงงานสามารถขนย้ายเองได้ (Hand Carry)
หมายถึงสิ นค้าขนาดเล็ก น้ าหนักเบา ใช้รถเข็นขนาดเล็ก (ล้อยาง) หรื อคนยกได้
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รถเข็นทีอ่ นุญาตให้ ใช้

รถทีไ่ ม่ อนุญาตให้ ใช้

กฎระเบียบและข้ อบังคับในการเข้ าทางานในพืน้ ที่ (BITEC)
1. ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้องแจ้งชื่ อของบริ ษทั ผูร้ ับเหมาให้กบั ผูจ้ ดั งานทราบรวมทั้งจะต้องยื่นแบบคูหาซึ่ งตกแต่งพิเศษ
แก่ทางศูนย์นิทรรศการฯ 1 เดือนก่อนวันเข้าก่อสร้าง
2. ลานขนส่ งสิ นค้าจะใช้เป็ นสถานที่สาหรับการขนถ่ายสิ นค้าเท่านั้นศูนย์นิทรรศการฯ ไม่อนุญาตให้ใช้เป็ นสถานที่ จอด
รถเมื่อท่านขนถ่ายสิ นค้าไปยังคูหาแล้วจะต้องนารถออกจากลานขนถ่ายทันทีหากฝ่ าฝื นจะมีผลถึงขั้นดาเนิ นการลาก
รถออกจากบริ เวณดังกล่าวและคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของรถ
3. พาหนะทุกประเภทที่ขบั เคลื่อนเข้ามาภายในบริ เวณขนถ่ายสิ นค้าต้องควบคุมความเร็ วที่ 5 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
4. การขนถ่ายสิ นค้า เครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ใด ๆ ให้ใช้เฉพาะประตูดา้ นหลังและด้านข้างอาคารเท่านั้น ห้ามใช้ประตู
ด้านหน้าอาคาร หากท่านแสดงสิ นค้าบริ เวณชั้น 2 ท่านสามารถใช้ลิฟต์ขนสิ นค้าซึ่ งอยูบ่ ริ เวณจุดขนสิ นค้าชั้น B1 ห้าม
ใช้ลิฟต์สาหรับคนพิการหรื อบันไดเลื่อนเป็ นเส้นทางขนถ่ายสิ นค้า
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5. ผูร้ ับเหมาหรื อผูก้ ่อสร้างคูหาต้องจัดหาสิ่ งปกคลุมพื้นอย่างเหมาะสม (พรมหรื อพื้นไม้) เพื่อป้ องกันความเสี ยหายอัน
อาจเกิดขึ้นกับพื้นเมื่อจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ลากจูง หรื อเมื่อจะต้องวางอุปกรณ์ใดๆ ลงบนพื้น ทั้งนี้ ศูนย์นิทรรศการฯ
ห้ามใช้พาหนะ และอุปกรณ์ ขนถ่ายที่ไม่มีลอ้ หุม้ ยางในบริ เวณอาคารแสดงสิ นค้า พื้นที่ปูพรมและพื้นหิ นขัด
6. ห้ามเก็บลังไม้ วัสดุหีบห่ อ กล่องไม้ กล่องกระดาษแข็ง และวัสดุที่ติดไฟง่ายไว้ในโถงนิ ทรรศการ ห้องจัดประชุ ม
บริ เวณทางหนีไฟและบริ เวณพื้นที่ส่วนกลาง
7. ระหว่างการก่อสร้างและการจัดแสดง ห้ามวางวัสดุอุปกรณ์ใดๆ กีดขวางประตูหนีไฟ ประตูเข้า-ออกแผงควบคุมไฟฟ้า
ห้องควบคุมระบบปรับอากาศ ห้องเก็บอุปกรณ์ดบั เพลิงและตูส้ ญ
ั ญาณเตือนไฟไหม้
8. ห้ามนาถังก๊าซหุงต้ม ทั้งที่บรรจุและไม่บรรจุก๊าซมาเก็บไว้ในศูนย์นิทรรศการฯ
9. ห้า มรั บ ประทานอาหารหรื อดื่ มเครื่ อ งดื่ มประเภทแอลกอฮอล์ รวมทั้งสู บบุ หรี่ ในบริ เ วณอาคารผูร้ ั บเหมาและผู ้
ก่อสร้างคูหาจะต้องรับประทานอาหารและสู บบุหรี่ ในบริ เวณที่ทางศูนย์นิทรรศการฯ กาหนดไว้ให้เท่านั้น
10. ห้ามแขวนป้ ายหรื ออุปกรณ์ตกแต่งใด ๆ กับอาคาร ฝ้าเพดาน หรื อผนังของศูนย์นิทรรศการฯ รวมทั้งห้ามการนาส่ วน
ตกแต่งประเภทลูกโป่ งหรื อบอลลูนมาจัดแสดงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากศูนย์นิทรรศการฯ
11. เทปกาวที่ใช้ติดพื้นเพื่อการตกแต่งหรื อปูพรมจะต้องเป็ นเทปติดพรมชนิ ดหนาเช่ น เทป SHIRAFUJIเท่านั้น ห้ามใช้
เทปชนิ ดบาง การทากาวบนพื้น รวมทั้งห้ามใช้เทปโฟม กระดาษกาวหน้าเดียวและ 2 หน้า หรื อเทปกาวประเภทอื่น
โดยเด็ดขาด และในกรณี ก่อสร้างที่ช้ นั 2 ห้ามใช้เทปทุกประเภทติดบนพรม หากมีความจาเป็ นจะต้องปูพรมควรวาง
แผ่นไม้อดั ก่อนและปูพรมทับอีกครั้งหากฝ่ าฝื นผูแ้ สดงสิ นค้าหรื อผูร้ ับเหมาจะต้องรับผิดชอบในการทาความสะอาด
หรื อชาระค่าบริ การทาความสะอาด
12. ห้ามติดวัสดุใด ๆ บนเสาปูนและบริ เวณที่ทาสี รวมทั้งห้ามตอกยึดอุปกรณ์ เช่น ตะปูกบั ผนังพื้นผิวอาคารและเวทีของ
ศูนย์นิทรรศการฯ
13. ห้ามแขวน ก่อสร้าง หรื อวางสิ่ งของชิด ติด พิง หรื อใกล้ผนังเลื่อนและกาแพงในรัศมี 60 ซม. (24นิ้ว)
14. ระหว่างการก่อสร้าง ห้ามพ่นสี หรื อทาสี ที่มีส่วนผสมของทิ นเนอร์ หรื อสารไวไฟอื่ นๆ ภายในอาคาร โดยเด็ดขาด
รวมทั้ง ห้ามการพ่นหรื อทาสี ทุกประเภทบริ เวณโถงต้อนรับ
15. ห้ามใช้อุปกรณ์ประเภทเลื่ อยวงเดื อน หรื อเลื่อยไฟฟ้ าสาหรั บการก่ อสร้างภายในอาคารโดยเด็ดขาดและในกรณี ที่
ก่อสร้างบนพื้นพรมจะต้องมีอุปกรณ์รองรับเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง
16. เครื่ องยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซลที่ได้รับอนุ ญาตให้นาเข้ามาใช้งานได้ในห้องนิ ทรรศการจะต้องติดตั้งท่อระบายควัน ซึ่ ง
ศูนย์นิทรรศการฯ ได้จดั เตรี ยมไว้บริ การในราคาชุดละ 500 บาท
17. หากนายานพาหนะมาจัดแสดง และบรรจุน้ ามันเชื้ อเพลิงเกิ น 1/8 ถัง จะต้องติดตั้งฝาเพื่อป้ องกันการรั่วไหลและปิ ด
ผนึ กถังน้ ามันอย่างแน่ นหนา รวมทั้งต้องถอดสายแบตเตอรี่ ออกทุกสายและปิ ดทับด้วยแถบกาวเพื่อป้ องกันการเกิด
ประกายไฟ
18. ในกรณี ที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ลมดันที่มีแรงเกิน ½ แรงเพื่อการจัดแสดง ผูร้ ับเหมาหรื อเจ้าของคูหาจะต้องนาอุปกรณ์
ไปวางไว้ที่ช้ นั B2 โดยชาระค่าวางอุปกรณ์เป็ นอัตราต่อวัน โดยเริ่ มนับจากวันแรกที่ติดตั้ง
19. ศูนย์นิทรรศการฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ปลัก๊ ไฟริ มผนังเพื่อการก่อสร้างและรื้ อถอน ทั้งนี้ผรู ้ ับเหมาจะต้องสัง่ กระแสไฟจาก
ผูจ้ ดั งาน
20. ในกรณี การทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ผูร้ ับเหมาหรื อผูก้ ่อสร้างคูหาต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยูใ่ นสภาพปกติและใช้งานได้ปลอดภัย
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกเครื่ องจะต้องจัดให้มีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว หรื อให้มีการต่อสายดิน
ในกรณี การทางานในที่สูง ผูร้ ับเหมาหรื อผูก้ ่อสร้างคูหาต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการพลัดหล่นจากที่สูง
ห้า มล้า งภาชนะและอุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ใ นการก่ อสร้ างเตรี ย มงาน ในห้องน้ า และอ่ า งล้า งหน้าของศู นย์
นิทรรศการ ฯ
ผูร้ ับเหมาหรื อผูก้ ่อสร้างคูหาจะต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บเศษวัสดุจากการก่อสร้างทุกประเภททั้งในบริ เวณอาคาร
จัดแสดง และบริ เวณทางเดิ นใต้หลังคา หากไม่ปฏิ บตั ิ ตาม ทางศูนย์นิทรรศการฯ จะต้องคิ ดค่าจัดเก็บและทาความ
สะอาด
หากผูร้ ับเหมาหรื อผูแ้ สดงสิ นค้ามีความจาเป็ นต้องทางานเลยเวลาที่ได้ระบุในสัญญาจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริ การลู กค้า
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ช.ม.ก่อนเวลาปิ ดทาการ ทั้งนี้ ศูนย์นิทรรศการฯ จะคิดค่าใช้จ่ายการให้บริ การล่วงเวลาตาม
ขนาดของคูหา
ผูร้ ับเหมาและผูก้ ่อสร้างคูหาจะต้องตรวจสอบและปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ า น้ า และลมดันทุกชนิ ดที่เข้ามาใช้ก่อนออกจาก
พื้นที่ จัดงานทุกวัน
ศูนย์นิทรรศการฯ ไม่อนุ ญาตให้ผูใ้ ดนอน หรื อจอดรถค้างคืนในบริ เวณศูนย์โดยมิได้รับการอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษร
ห้า มทิ้ งสารอันตรายและสารพิ ษ เช่ นสารเคมี น้ า มันหล่อลื่ น กรด และผลิ ต ภัณ ฑ์ปิ โตรเลี ย มลงในรางระบายน้ า
มาตรฐาน ผูแ้ สดงสิ นค้าจะต้องแจ้งให้ศูนย์ฯทราบถึงประเภทของสารเพื่อการเตรี ยมการในการกาจัดอย่างเหมาะสม
ผูแ้ สดงสิ นค้า หรื อผูร้ ั บเหมาจะต้องรื้ อถอนคู หาให้เสร็ จสิ้ นภายในวัน และเวลาที่ ผูจ้ ดั งานกาหนด มิ ฉะนั้นศู นย์
นิทรรศการฯ จะคิดค่าบริ การฝากสิ นค้า และ/หรื อค่าบริ การรื้ อถอนคูหา
***************************************

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์

24 | P a g e

แบบฟอร์ มบริการสาหรับผู้เช่ าพืน้ ที่
กรุ ณากรอกทุกแบบฟอร์มบริ การที่ท่านต้องการ และส่งกลับมายัง บริ ษทั M vision /
Vertigo Tech / BITEC ภายในวันที่กาหนดของฟอร์มบริ การ
หากท่ านส่ งกลับมาหลังวันทีก่ าหนดของฟอร์ มบริการท่ านจะต้ องส่ งแบบฟอร์ มพร้ อมชาระค่ าบริการในอัตราเพิม่ พิเศษ
แบบ
ฟอร์ มที่

1
2
3
4
5.1
5.2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
แบบฟอร์มการขอนาสิ นค้า/ส่วนตกแต่งคูหาเข้า – ออก
แบบฟอร์มผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษ (พื้นที่เปล่า)
เช็คประกันการก่อสร้าง (เฉพาะพื้นที่เปล่า) เท่านั้น
แบบฟอร์มจานวนเจ้าหน้าที่ประจาคูหา(บัตร EXHIBITOR)
แบบฟอร์มระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
แบบฟอร์มไฟฟ้าสาหรับก่อสร้างและรื้ อถอน
แบบฟอร์มป้ ายชื่อคูหามาตรฐาน (เฉพาะคูหามาตรฐาน)
แบบฟอร์มสัง่ ทาป้ ายคูหาเพิ่มเติม
แบบฟอร์มบริ การเฟอร์นิเจอร์เพิม่ เติม
แบบฟอร์มบริ การพนักงานรักษาความปลอดภัย
แบบฟอร์มบริ การพนักงานรักษาความสะอาด
แบบฟอร์มบริ การโทรศัพท์และโทรสาร
แบบฟอร์มบริ การอินเตอร์เนต (TOT)
แบบฟอร์มบริ การอินเตอร์เนต (ADSL Internet)
แบบฟอร์มบริ การสัง่ อาหารกล่อง
แบบฟอร์มรับทราบระเบียบข้อบังคับทัว่ ไปของผูร้ ับเหมา

ประโยชน์ – หากท่ านส่ งแบบฟอร์ มตามวันเวลาทีก่ าหนด
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ท่านจะได้รับในสิ่ งที่ท่านต้องการ
การเตรี ยมตัวเข้าร่ วมงานของท่านจะสะดวกมากขึ้น

กาหนดส่ง

สถานะ

ส่ งฟอร์ ม
กลับมาที่

นาส่งหน้างาน
18 มกราคม 2562
28 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
26 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
11 มกราคม 2561

บริการพิเศษเพิม่ เติม

INFORMATION

บริการพิเศษเพิม่ เติม

M vision
M vision
M vision
Vertigo Tech
Vertigo Tech
Vertigo Tech
Vertigo Tech
Vertigo Tech
Vertigo Tech
BITEC
BITEC
BITEC
BITEC
BITEC
M vision

ต้ องส่ งกลับ
ต้ องส่ งกลับ
บริการพิเศษเพิม่ เติม
บริการพิเศษเพิม่ เติม
บริการพิเศษเพิม่ เติม
บริการพิเศษเพิม่ เติม
บริการพิเศษเพิม่ เติม
บริการพิเศษเพิม่ เติม
บริการพิเศษเพิม่ เติม
บริการพิเศษเพิม่ เติม
บริการพิเศษเพิม่ เติม
บริการพิเศษเพิม่ เติม
บริการพิเศษเพิม่ เติม
ต้ องส่ งกลับ

ข้ อเสีย – หากท่ านไม่ ส่งแบบฟอร์ มตามกาหนด
ท่านอาจต้องเสี ยเงินมากขึ้น
ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในบริ การที่ท่านต้องการ

ท่านอาจพบความยุง่ ยากในช่วงการก่อสร้างและขนย้าย
ในงาน

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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โปรดนาแบบฟอร์มนี้ไปส่งที่ : บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-735-1201 – 2 โทรสาร : 02-735-2719
E-Mail: event@mvisioncorp.com

แบบฟอร์ มที่ 1
่ หน้ำงำน
นำสง

การนาสินค้ า เข้ า – ออก ก่ อนเวลา
กาหนดส่ ง : 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

กรณี ที่มีความจาเป็ นต้องขนถ่ายสิ นค้า เข้า – ออก นอกเหนือจากเวลาที่ได้รับอนุญาต ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อ
แจ้งความประสงที่เคาน์เตอร์บริ การผูแ้ สดงสิ นค้า เพื่อขออนุญาตนาสิ นค้า เข้า – ออก (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง) โดย
ท่านจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและกฎระเบียบของงานอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ ผูจ้ ดั งาน ขอสงวนสิ ทธิ์ระงับการอนุญาตที่ได้
อนุมตั ไิ ปแล้ ว หากพบว่ าไม่ ปฎิบัตติ ามเงื่อนไขและกฎระเบียบโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ขั้นตอนการขออนุญาต
1. นาส่ งแบบฟอร์ มแจ้งความประสงค์ที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว ที่นเ์ ตอร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชางโมง
2. รอผลการพิจารณาอนุญาต
3. กรณี ได้รับอนุญาตแล้ว ให้นาเอกสารฉบับนี้
เงื่อนไขในการนาสิ นค้ า เข้ า-ออก ก่ อนเวลา
1. ไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็นทุกกรณี
2. ไม่เปิ ดประตูมว้ นบานใหญ่ทุกกรณี
3. อนุญาตเฉพาะสิ นค้าที่หิ้วได้เท่านั้น ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่อนุญาตสิ นค้าชิ้นใหญ่ที่ตอ้ งใช้คนแบกมากกว่า 1 คน ในชิ้น
นั้นๆ เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมงาน
รายละเอียดผู้ขออนุญาต
ชื่อบริ ษทั (ผูแ้ สดงสิ นค้า) _______________________________________________ หมายเลขคูหา ________________________
ชื่อบริ ษทั (กรณี เป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้าง/ตัวแทน โปรดระบุ) _________________________________________________________
ชื่อ-สกุล _________________________________________ ตาแหน่ง ______________________ เบอร์ติดต่อ ______________
มีความประสงค์ขานาสิ นค้า เข้า – ออก เวลา __________________________ วันที่ ___________/ _____________/ __________
สิ นค้าที่นาเข้า – ออก มีจานวนรวม ____________________________________ กล่อง / ลัง / ชิ้น (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)

1. ________________________________________ 4. ________________________________________
2. ________________________________________ 5. ________________________________________
3. ________________________________________ 6. ________________________________________
ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินดีปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
ลงนาม
(___________________________ )
ผูข้ ออนุญาต
____/_____/______
ส่ วนของเจ้าหน้าที่
อนุญาตโดย _________________________ วันที่ _____/_______/_____
ไม่อนุญาต
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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โปรดนาแบบฟอร์มนี้ไปส่งที่ : บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-735-1201 – 2 โทรสาร : 02-735-2719
E-Mail: event@mvisioncorp.com

แบบฟอร์ม 2
่ แบบขออนุม ัติกอ
กำรสง
่ สร้ำง / ผูร้ ับเหมำก่อสร้ำง

กำหนดสง่ 18 มกรำคม 2562
เฉพำะคูหำพีน
้ ทีเ่ ปล่ำ

ผูแ้ สดงสิ นค้าที่ก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาเอง โดยใช้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างของท่าน ซึ่งไม่ใช่บริ ษทั ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการ จะต้องดาเนินการ ดังนี้

แจ้ งข้ อมูลเกีย่ วกับบริษัทผู้รับเหมา ดังต่ อไปนี้
ชื่อบริ ษทั ผูแ้ สดงสิ นค้า ________________________________________________ หมายเลขคูหา ____________________________________
ขนาดคูหา (กว้าง x ยาว x สู ง)_______________ เมตร x_________________ เมตร x __________________ เมตร
ชื่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมา :_________________________________________ ที่อยู่ : ____________________________________________________
โทรศัพท์ :______________________ โทรสาร : ________________ E-mail : ____________________________________________________
ประเภทของงาน :

ก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา

Electricity

อื่นๆ ระบุ ______________________________________________

ชื่อผูป้ ระสานงาน : _________________ โทรศัพท์มือถือ : _______________ E-mail : ______________________________________________
ชื่อหัวหน้าคนงาน : __________________________โทรศัพท์มือถือ : _____________________ ต้องการบัตร Contractor จานวน ________ ใบ
เริ่ มก่อสร้าง จากวันที่ : ___________________________ เวลา _____________ ถึงวันที่ _________________________ เวลา ______________
เริ่ มรื้ อถอน จากวันที่ : ___________________________ เวลา _____________ ถึงวันที่ _________________________ เวลา _____________
บริ ษทั รับเหมาของท่านเคยเข้าทางานในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เคย

ไม่เคย

ถ้าเคยโปรดระบุชื่องานที่เคยทา 1. _________________________________________ 2.____________________________________________

หมายเหตุ :
1.ส่ งแบบฟอร์ มนี้พร้ อมแบบก่ อสร้ างที่แสดงขนาดและความสู.อย่างชัดเจน กรณี ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ผูจ้ ดั งานของสงวนสิ ทธิ์ไม่พิจารณาแบบคูหาของท่าน
2.

กรณี แบบก่อสร้างไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขต้องทาการแก้ไขและส่งแบบเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข

3.

ผู้แสดงสิ นค้า/ผู้รับเหมาก่ อสร้ าง ที่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทาการก่ อสร้ างได้ ต้องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
● แบบก่ อสร้ างผ่านการอนุมัตแิ ล้ ว
● ชาระเช็คคา้ ประกันการก่ อสร้ าง

4. ผูแ้ สดงสิ นค้า/ผูร้ ับเหมาจะต้องปฎิบตั ิตามกฏระเบียบในการก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาอย่างเคร่ งครัด
5. ผูแ้ สดงสิ นค้า/ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ได้รับทราบระเบียบปฏิบตั ิในการเข้าก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาและรื้ อถอนคูหาแสดงสิ นค้าแล้ว และยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ดังกล่าวทุกประการ

ชื่อผูป้ ระสานงาน : _______________________________________________ ตาแหน่ง : ____________________________________________________
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง

ผูแ้ สงดสิ นค้า (โปรดระบุที่อยูแ่ ละเบอร์ ติดต่อด้านล่าง)

ที่อยู่ : _______________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ : _______________________ โทรสาร : ____________________ E – mail : ______________________________________________________
ลายเซ็นพร้อมประทับตราบริ ษทั : __________________________________________________ วันที่ __________________________________________
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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โปรดนาแบบฟอร์มนี้ไปส่งที่ : บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-735-1201 – 2 ต่อ 103 โทรสาร : 02-735-2719
E-Mail: dararat.p@mvisioncorp.com (ฝ่ ายการเงิน)

แบบฟอร์ม 3
้ ที่
เช็คคำ้ ประก ันพืน
่
กำหนดสง 28 มกรำคม 2562
้ ทีเ่ ปล่ำ
เฉพำะคูหำพืน

ั้ ำย
กรณีกอ
่ สร ้ำงคูหำพืน
้ ทีเ่ ปล่ำ ผู ้รับเหมำก่อสร ้ำง/ผู ้แสดงสินค ้ำ จะต ้องจ่ำยค่ำค้ำประกันกำรก่อสร ้ำงโดย สงจ่
ี
็
ั่ จำกัด (มหำชน)
“แคชเชยร์เชค” ในนำมบริษัท เอ็ม วิชน
ค่ำคำ้ ประก ันพืน
่ ที่ 1,500 บำทต่อ 1 ตำรำงเมตร (สูงสุดไม่เกิน 50,000)
ขนำดของคูหำ

จำนวนเงิน

1. ก่อสร ้ำงคูหำให ้บริษัท ____________________________ หมำยเลขคูหำ ________________
คูหำขนำด ___________ ตร.ม จำนวน(ตัวอักษร) ____________________________ บำท ต่อ 1 พืน
้ ที่ (คูหำ)

2. ก่อสร ้ำงคูหำให ้บริษัท ____________________________ หมำยเลขคูหำ ________________
คูหำขนำด ___________ ตร.ม จำนวน(ตัวอักษร) ____________________________ บำท ต่อ 1 พืน
้ ที่ (คูหำ)

3. ก่อสร ้ำงคูหำให ้บริษัท ____________________________ หมำยเลขคูหำ ________________
คูหำขนำด ___________ ตร.ม จำนวน(ตัวอักษร) ____________________________ บำท ต่อ 1 พืน
้ ที่ (คูหำ)

้ (_________________________________________ )
รวมเป็นเงินทงสิ
ั้ น

หมายเหตุ
1. กรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับเอกสารและแคชเชียร์เช็คค้ าประกัน ใคร่ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่อนุยาตให้เข้าทาการก่อสร้างโดยเด็ดขาด
2. บริ ษทั ฯ จะคืนแคชเชียร์เช็ค้ าประกันนี้ให้ภายหลังจากงานจบแล้ว 15 วัน ในกรณี ที่ทาการ รื้ อถอนและขนย้ายโครงสร้างออกจากบริ เวณ
งานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และไม่มีความเสี ยหายใดๆ เกิดขึ้นกับสถานที่จดั แสดงงาน แต่หากเกิดความเสี ยหายในบริ เวณที่
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างรับผิดชอบอยู่ ไม่วา่ จะเกิดจากการกระทาของผ็ใดและเกิดจากรณี ใดๆ ผูแ้ สดงสิ นค้า/ผูร้ ับเหมารายนั้น จะต้องรับผิดชอบ
และชาระค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ทางสถานที่จดั งานเรี ยกร้องความเสี ยหายมา

ชื่อผูป้ ระสานงาน : _______________________________________________ ตาแหน่ง : ____________________________________________________
ชื่อบริ ษทั ผูว้ างเช็คค้าประกัน : ___________________________________________________________________________________________________
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง

ผูแ้ สงดสิ นค้า (โปรดระบุที่อยูแ่ ละเบอร์ ติดต่อด้านล่าง)

ที่อยู่ : _______________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ : _______________________ โทรสาร : ____________________ E – mail : ______________________________________________________
ลายเซ็นพร้อมประทับตราบริ ษทั : __________________________________________________ วันที่ __________________________________________

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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แผนทีบ่ ริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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โปรดนาแบบฟอร์มนี้ไปส่งที่ : บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-735-1201 – 2 โทรสาร : 02-735-2719
E-Mail: event@mvisioncorp.com

แบบฟอร์ม 4
ิ ค้ำ(Exhibitor Badge)
บ ัตรผูแ
้ สดงสน
่ 11 มกรำคม 2561
กำหนดสง

โปรดติดต่อรับบัตรในวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00น.- 18.00น.
วัน Set Up จุดแลกบัตร บริ เวณหลัง Loading Hall 98-99
วันงาน ณ บูธ Information บริ เวณ หน้า Hall 98-99
บัตรผูเ้ ข้าร่ วมงาน หรื อ Exhibitor Badge คือ
1. บัตรผ่านงานสาหรับเจ้าของ และ/หรื อหุน้ ส่วน และ/หรื อ เจ้าหน้าที่บริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาตรวจการ และ/หรื อ
ดูแลความเรี ยบร้อยในงาน และ/หรื ออยูใ่ นพื้นที่บางเวลาหรื อตลอดเวลา
2. ไม่ใช้สาหรับผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหา และ/หรื อ รื้ อถอน กรุ ณาใช้บตั รผูร้ ับเหมา (Contractor)
3. ใช้ได้เฉพาะวันที่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2562
4. สามารถเปลี่ยนมือได้
5. กรุ ณาติดบัตรตลอดงาน
ผูจ้ ดั งานได้จดั จานวนผูเ้ ข้าร่ วมงานตามพื้นที่ไว้ดงั นี้
ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)
9
18
36
90
225

จานวน
5
10
20
30
45

ลงนามรับทราบตามขนาดพื้นที่

 หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับบัตรเพิม่ จากจานวนที่กาหนดไว้ กรุ ณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
ข้าพเจ้า__________________________ ตาแหน่ง_________________________
บริ ษทั ___________________________ คูหา ___________________________
จะมารับบัตรผูเ้ ข้าร่ วมแสดงงานด้วยตัวเอง จานวนบัตรที่ตอ้ งการเพิ่ม _________________ใบ*

* จานวนทีเ่ พิม่ เติมจากทีก่ าหนดไว้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดงาน
 มอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)_______________________________________
บริ ษทั ______________________________________มารับบัตรแทนเพื่อความสะดวกกรุ ณา กรอกแบบฟอร์มและส่ง E-mail มา
ที่ event@mvisioncorp.com ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561
กรุ ณานาเอกสารนี้มาแสดงในวันรับบัตรด้วย
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจ ัดส่งมาที่ : บริษ ัท เวอติโก้ เทค จาก ัด
้ 6 หองเลขที
ทีอ
่ ยู่ 10/96 อาคารเดอะเทรนดี้ ชัน
้
่ 51 ซอยสุขม
ุ วิท13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒ นา กรุงเทพฯ 10110
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี : 0105561187634
ติดต่อ : คุณวรนุ ช ศัก ดานุ ภาพ
มือ ถือ 1 : +(66) 091 797 5254
E-mail : elec.vertigotech@gmail.com
มือ ถือ 2 : +(66) 097 279 5254

ฟอร์ม 5.1

่ั
ื่ และทีอ
สาหร ับผูม
้ ีอานาจสงจอง
โปรดระบุชอ
่ ยูบ
่ ริษ ัททีถ
่ ก
ู ต้องเพือ
่ การออกใบเสร็ จร ับเงินและใบกาก ับภาษี(ต ัวบรรจง)
พร้อมแนบ ภ.พ.20, หน ังสือร ับรองบริษ ัทฯ(หน้าแรก)

ไฟฟ้าสาหร ับว ันแสดงงาน

กาหนดส่ง :

บริษัทผู ้แสดงสินค ้า :

เลขทีค
่ ห
ู า:

่ บริษัทและทีอ
ชือ
่ ยูท
่ อ
ี่ อกใบกากั บภาษี :

o คูหามาตรฐาน

โทรศัพท์ :

แฟกซ์ :

หมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษีของผู ้ออกแสดงงาน :

o สาขาใหญ่

่ - สกุลผู ้ติดต่อ :
ชือ

E-mail :
(

) ลายเซ็ น

o พืนที
้ เ่ ปล่า

o หมายเลขสาขาย่อ ย

วันที่ :

จองและชาระเงิน จองและชาระเงิน จองพร้อมชาระเงิน
ภายในว ันที่
27/12/61
26/01/62
ลาด ับ
บริการ / รายการ
26/12/61
25/01/62
10/02/62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รายการที่ 1 : สาหร ับผูร้ ว
่ มแสดงสินค้าทีต
่ อ
้ งการให้บ ริษ ัท เวอติโก้ เทค จาก ัด เป็ นผูต
้ ด
ิ ต งอุ
ั้ ป กรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
1
สปอตไลท์ แอลอีด ี 10 วัตต์ มาตรฐาน (แสงเหลือ ง)
600
660
858
2
สปอตไลท์ แอลอีด ี 10 วัตต์ พร ้อมแขน ยาว 50 เซนติเมตร (แสงเหลือ ง)
650
715
930
3
ไฟฟลูอ อเรสเซนท์ แอลอีด ี 18 วัตต์ ยาว 1.2 เมตร (แสงขาว)
550
605
787
4
ดาวน์ไ ลท์ 7.5 เซนติเมตร แอลลอีด ี 7 วัตต์ (แสงเหลือ ง / แสงขาว)
750
825
1,073
5
ดาวน์ไ ลท์ 9.5 เซนติเมตร แอลลอีด ี 10 วัตต์ (แสงเหลือ ง / แสงขาว)
750
825
1,073
6
สปอตไลท์ ฮาโลเจน 50 วัตต์ พร ้อมแขน ยาว 30 เซนติเมตร (แสงเหลือ ง)
750
825
1,073
7
แทร็ ก ไลท์ ฮาโลเจน 50 วัตต์ (2 ดวง/ราง) (แสงเหลือ ง / แสงขาว)
1,500
1,650
2,145
8
แทร็ ก ไลท์ เมทัลฮาไลด์ 35 วัตต์ (2 ดวง/ราง) (แสงเหลือ ง / แสงขาว)
2,000
2,200
2,860
9
สปอตไลท์ฮ าโลเจน 500 วัตต์ 220 โวลต์ (แสงเหลือ ง)
2,500
2,750
3,575
10
เมทัลฮาไลด์ แอลอีด ี 100 วัตต์ (แสงเหลือ ง)
2,750
3,025
3,933
11
เมทัลฮาไลด์ 150 วัตต์ (แสงเหลือ ง)
3,500
3,850
5,005
รายการที่ 2 : สาหร ับผูร้ ว
่ มแสดงสินค้าทีต
่ อ
้ งการใช้กระแสไฟฟ้าสาหร ับการสาธิต อุป กรณ์ (ห้ามใช้ก ับดวงไฟแสงสว่าง)
1
ปลั๊ก ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลท์ 50 เฮิรต
์
1,000
1,100
1,430
2
ปลั๊ก ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลท์ 50 เฮิรต
์ (24 ชัว่ โมง)
2,000
2,200
2,860
3
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรต
์
3,500
3,850
5,005
4
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรต
์
7,000
7,700
10,010
5
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์
10,500
11,550
15,015
6
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์
14,000
15,400
20,020
7
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์
28,000
30,800
40,040
8
เบรกเกอร์ 100 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์
46,800
51,480
66,924
รายการที่ 3 : สาหร ับผูร้ ว
่ มแสดงสินค้าทีน
่ าดวงไฟแสงสว่างมาเอง
1
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรต
์
12,000
13,200
17,160
2
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรต
์
24,000
26,400
34,320
3
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์
36,000
39,600
51,480
4
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์
72,000
79,200
102,960
5
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์
140,000
154,000
200,200
6
เบรกเกอร์ 100 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์
188,000
206,800
268,840
รายการที่ 4 : การคิด ราคาตามจุด ใช้ไฟสาหร ับโคมไฟแสงสว่างทีน
่ ามาพร้อมติด ต งโดยผู
ั้
อ
้ อกงานแสดงสินค้าเอง (รวมค่ากระแสไฟฟ้า)
1
ค่ากระแสไฟฟ้าสาหรั บไฟแสงสว่างต่อ 100 วัตต์ (ลูก ค ้าติดตัง้ เอง)
* สาหรั บหลอดไฟขนาดไม่เกิน 9 วัตต์ อนุ ญาติใช ้ได ้ไม่เกิน 10 ดวง/ 100 วัตต์
* สาหรั บหลอดไฟขนาดไม่เกิน 10 - 17 วัตต์ อนุ ญาติใช ้ได ้ไม่เกิน 5 ดวง/ 100 วัตต์
500
550
715
* สาหรั บหลอดไฟขนาดไม่เกิน 18 - 25 วัตต์ อนุ ญาติใช ้ได ้ไม่เกิน 3 ดวง/ 100 วัตต์
* ไฟ LED เส ้น อนุ ญาติใหใช
้ ้ได ้ไม่เกิน 5 เมตร/ 100 วัตต์
2

ค่ากระแสไฟฟ้าต่อ ดวงทีน
่ ามาเองแต่ละจุดไม่เกิน 100 วัตต์(ติดตัง้ โดยเวอติโก ้เทค )

800

่ั
การสงจองจะมีผลต่
อเมือได้
่
ม ีการชาระเงินเต็ มจานวนภายในเวลาทีก
่ าหนดให้ก ับบริษ ัทฯ โดยโอนเงินเข้าบ ัญชี
่ บ ัญชี
ชือ

: บริษ ัท เวอติโก้ เทค จาก ัด

หมายเลขบ ัญชี

: 048-3-67938-6 ( บ ัญชีออมทร ัพย์)

26 ธ ันวาคม 2561

880

จานวน

จานวนเงิน
(บาท)

1,144
รวมเป็ นเงิน
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7%
้
รวมเป็ นเงินทงสิ
ั้ น

ธนาคาร
: กสิกรไทย จาก ัด (มหาชน) สาขาส ัมมากรเพลส รามคาแหง
* กรุณาแฟกซ์หรือ อีเมล์หลัก ฐานการชาระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์แ ละอีเมล์ตามทีอ
่ ยูด
่ ้านบน
* กรณีหก
ั ภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ยอดชาระก่อ นรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ต ้องมีคา่ 1,000 บาทขึน
้ ไปพร ้อมแนบหนั งสือ รั บรองการหัก ภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ
หมายเหตุ
้ ไม่อ นุ ญาตใหมี้ ก ารต่อ พ่วงไฟออกไปหลายจุดและหามต่
1. เต ้าเสียบไฟ 1 จุดใช ้สาหรั บสินค ้าจัดแสดงเพียง 1 ชิน
้
อ พ่วงกั บโคมไฟแสงสว่างเพือป้
่ องกั นการใช ้ไฟเกิน
2. หากมีก ารตัดแปลงหรือ ดัดแปลงอุปกรณ์จนก่อ ใหเกิ
้ ดความเสียหาย ทางบริษัทจะทาการปรั บ 20 เท่าในแต่ละรายการตามราคาจัดแสดง
3. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทีป
่ ล่อ ยใหใช
้ ้คือ 220V. หรือ 380V. ค่าการผันแปรอยูท
่ ี่ ±10% หากอุปกรณ์ไ ฟฟ้าของท่านเป็ นอุปกรณ์ไ ฟฟ้าทีต
่ ้องการแรงดันคงที่ เพือความปลอดภั
่
ยต่อ อุปกรณ์
ผู ้ออกงานแสดงสินค ้าจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรั บกระแสไฟใหคงที
้
ม
่ าด ้วย (Stabilizer)
4. การขอใช ้บริก ารไฟฟ้า 24 ชัว่ โมง จะมีก ารคิดราคาเพิมเป็
่
น 2 เท่าจากราคาข ้างต ้น โปรดระบุ (24ช.ม.) ในช่อ งจานวน มิฉะนั น
้ ทางบริษัทฯ จะถือ ว่ามิไ ด ้ขอใช ้บริก าร 24ชัว่ โมง
5. ระยะการติดตัง้ สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร หากมีความประสงค์ตอ
่ ความยาวของสายไฟจะมีคา่ บริก าร 300 บาท / เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
6.1 หากมีก ารขอยายต
้ าแหน่ งอุปกรณ์ไ ฟฟ้าทั่วไป คิดค่าบริก าร 300 บาท/จุด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
6.2 ค่าบริก ารขอยายต
้ าแหน่ งเบรกเกอร์สาหรั บ 15A 220V 1P, 30A 220V 1P 1,500 บาท/เส ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
6.3 ค่าบริก ารขอยายต
้ าแหน่ งเบรกเกอร์สาหรั บ 15A 380V 3P, 30A 380V 3P 2,500 บาท/เส ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
6.4 ค่าบริก ารขอยายต
้ าแหน่ งเบรกเกอร์สาหรั บ 60A 380V 3P, 100A 380V 3P 3,500 บาท/เส ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
6.5 ค่าบริก ารขอยายต
้ าแหน่ งเบรกเกอร์สาหรั บ 150A 380V 3P, 200A 380V 3P, 250A 380V 3P 5,600 บาท/เส ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
7. เบรกเกอร์ไ ม่ม ป
ี ลั๊ก ต่อ พ่วง หากต ้องการปลั๊ก ต่อ พ่วงปลั๊ก ออกจากเบรกเกอร์ (เฉพาะเบรกเกอร์ 220 โวลท์ 1 เฟส เท่านั น
้ ) คิดค่าบริก าร 300 บาท/จุด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
8. ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 25 หากมีก ารยกเลิก การจองภายในว ันที่ 25 มกราคม 2562 และขอสงวนสิทธิไ
์ ม่ค น
ื เงินหากยกเลิก หล ังว ันที่ 26 มกราคม 2562
9. ชาระเงินหน ้างานโปรดชาระเป็ นเงินสดเท่านั น
้
10. ราคาพิเศษจะมีผลก็ ตอ
่ เมือ
่ ทาการสั่งจองและชาระเงินเต็ม จานวนภายในวันกาหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันกาหนดส่งและราคาในวันงานตามทีแ
่ จ ้งในตารางข ้างต ้น
11. ผู ้แสดงสินค ้าจะต ้องเป็ นผู ้รั บผิดชอบในค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน
้ จากการโอนชาระทัง้ หมด
12. กระแสไฟฟ้าสาหรั บวันจัดแสดงสินค ้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปิ ดระบบทดสอบใหในเวลา
้
13.00 น.ของวันก่อ สร ้างวันสุดท ้าย

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจ ัดส่งมาที่ : บริษ ัท เวอติโก้ เทค จาก ัด
้ 6 หองเลขที
ทีอ
่ ยู่ 10/96 อาคารเดอะเทรนดี้ ชัน
้
่ 51 ซอยสุขม
ุ วิท13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒ นา กรุงเทพฯ 10110
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี : 0105561187634
ติดต่อ
: คุณวรนุ ช ศัก ดานุ ภาพ
มือ ถือ 1 : +(66) 091 797 5254
E-mail
: elec.vertigotech@gmail.com
มือ ถือ 2 : +(66) 097 279 5254

ฟอร์ม 5.2

่ั
ื่ และทีอ
สาหร ับผูม
้ ีอานาจสงจอง
โปรดระบุชอ
่ ยูบ
่ ริษ ัททีถ
่ ก
ู ต้องเพือ
่ การออกใบเสร็ จร ับเงินและใบกาก ับภาษี(ต ัวบรรจง)
พร้อมแนบ ภ.พ.20, หน ังสือร ับรองบริษ ัทฯ(หน้าแรก)

้ ถอน
ไฟฟ้าสาหร ับการก่อสร้าง และรือ

กาหนดส่ง :

บริษัทผู ้แสดงสินค ้า :

เลขทีค
่ ห
ู า:

่ บริษัทและทีอ
ชือ
่ ยูท
่ อ
ี่ อกใบกากั บภาษี :

 คูหามาตรฐาน

โทรศัพท์ :

แฟกซ์ :

หมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษีของผู ้ออกแสดงงาน :

 สาขาใหญ่

่ - สกุลผู ้ติดต่อ :
ชือ

E-mail :
(

) ลายเซ็ น

26 ธ ันวาคม 2561

 พืนที
้ เ่ ปล่า

 หมายเลขสาขาย่อ ย

วันที่ :

เบรกเกอร์จา
่ ยไฟสาหร ับว ันก่อสร้าง
จองและชาระเงิน จองและชาระเงิน จองพร้อมชาระเงิน
ลาด ับ

ภายในว ันที่

รายการ

(บาท)

27/12/61
25/01/62
(บาท)

26/01/62
10/02/62
(บาท)

26/12/61

1

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรต
์

1,200

1,320

1,716

2

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรต
์

2,000

2,200

2,860

3

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์

3,200

3,520

4,576

4

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์

5,000

5,500

7,150

5

เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์

9,600

10,560

13,728

6

เบรกเกอร์ 100 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์

14,400

15,840

20,592

จานวน

จานวน
ว ัน

หน่วย

ระบุว ันที่
ต้องการใช้

จานวนเงิน

ว ันก่อสร้าง

(บาท)

ระบุว ันที่
ต้องการใช้

จานวนเงิน

้ ถอน
รือ

(บาท)

้ ถอน
เบรกเกอร์จา
่ ยไฟสาหร ับว ันรือ
จองและชาระเงิน จองและชาระเงิน จองพร้อมชาระเงิน
ลาด ับ

รายการ

ภายในว ันที่

(บาท)

27/12/61
25/01/62
(บาท)

26/01/62
10/02/62
(บาท)

26/12/61

1

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรต
์

1,200

1,320

1,716

2

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรต
์

2,000

2,200

2,860

3

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์

3,200

3,520

4,576

4

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์

5,000

5,500

7,150

5

เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์

9,600

10,560

13,728

6

เบรกเกอร์ 100 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต
์

14,400

15,840

20,592

จานวน

จานวน
ว ัน

หน่วย

่ั
การสงจองจะมีผลต่
อเมือได้
่
ม ีการชาระเงินเต็ มจานวนภายในเวลาทีก
่ าหนดให้ก ับบริษ ัทฯ โดยโอนเงินเข้าบ ัญชี
่ บ ัญชี
ชือ

: บริษ ัท เวอติโก้ เทค จาก ัด

หมายเลขบ ัญชี

: 048-3-67938-6 ( บ ัญชีออมทร ัพย์)

รวมเป็ นเงิน
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7%
้
รวมเป็ นจานวนเงินทงสิ
ั้ น

ธนาคาร
: กสิกรไทย จาก ัด (มหาชน) สาขาส ัมมากรเพลส รามคาแหง
* กรุณาส่งแฟกซ์หล ักฐานการชาระเงิน (สาเนาเช็ค หรือใบโอนเงิน) กล ับมาที่ บริษ ัท เวอติโก้ เทค จาก ัด ตามเบอร์แฟกซ์ด้านบนของเอกสารนี้ *
* กรุณาห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย 3% ในกรณีทย
ี่ อดรวมจานวนเงิน (ย ังไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ) ต งแต่
ั้
1,000 บาท พร้อมแนบหน ังสือร ับรองการห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย*
หมายเหตุ :
1. หากมีก ารตัดแปลงหรือ ดัดแปลงอุปกรณ์จนก่อ ใหเกิ
้ ดความเสียหาย ทางบริษัทจะทาการปรั บ 20 เท่าในแต่ละรายการตามราคาจัดแสดง
2. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทีป
่ ล่อ ยใหใช
้ ้คือ 220V. หรือ 380V. ค่าการผันแปรอยูท
่ ี่ 10% หากอุปกรณ์ไ ฟฟ้าของท่านเป็ นอุปกรณ์ไ ฟฟ้าทีต
่ ้องการแรงดันคงที่ เพือความปลอดภั
่
ยต่อ
อุปกรณ์ผู ้ออกงานแสดงสินค ้าจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรั บกระแสไฟใหคงที
้
ม
่ าด ้วย (Stabilizer)
3. การขอใช ้บริก ารไฟฟ้า 24 ชัว่ โมง จะมีก ารคิดราคาเพิมเป็
่
น 2 เท่าจากราคาข ้างต ้น โปรดระบุ (24ช.ม.) ในช่อ งจานวน มิฉะนั น
้ ทางบริษัทฯ จะถือ ว่ามิไ ด ้ขอใช ้บริก าร 24ชัว่ โมง
4. ระยะการติดตัง้ สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร หากมีความประสงค์ตอ
่ ความยาวของสายไฟจะมีคา่ บริก าร 300 บาท / เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
5.1 หากมีก ารขอยายต
้ าแหน่ งอุปกรณ์ไ ฟฟ้าทั่วไป คิดค่าบริก าร 300 บาท/จุด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
5.2 ค่าบริก ารขอยายต
้ าแหน่ งเบรกเกอร์สาหรั บ 15A 220V 1P, 30A 220V 1P 1,500 บาท/เส ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
5.3 ค่าบริก ารขอยายต
้ าแหน่ งเบรกเกอร์สาหรั บ 15A 380V 3P, 30A 380V 3P 2,500 บาท/เส ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
5.4 ค่าบริก ารขอยายต
้ าแหน่ งเบรกเกอร์สาหรั บ 60A 380V 3P, 100A 380V 3P 3,500 บาท/เส ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
5.5 ค่าบริก ารขอยายต
้ าแหน่ งเบรกเกอร์สาหรั บ 150A 380V 3P, 200A 380V 3P, 250A 380V 3P 5,600 บาท/เส ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
6. เบรกเกอร์ไ ม่ม ป
ี ลั๊ก ต่อ พ่วง หากต ้องการปลั๊ก ต่อ พ่วงปลั๊ก ออกจากเบรกเกอร์ (เฉพาะเบรกเกอร์ 220 โวลท์ 1 เฟส เท่านั น
้ ) คิดค่าบริก าร 300 บาท/จุด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
7. ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 25 หากมีก ารยกเลิก การจองภายในว ันที่ 25 มกราคม 2562 และขอสงวนสิทธิไ์ ม่ค น
ื เงินหากยกเลิก หล ังว ันที่ 26 มกราคม 2562
8. ชาระเงินหน ้างานโปรดชาระเป็ นเงินสดเท่านั น
้
9. ราคาพิเศษจะมีผลก็ ตอ
่ เมือ
่ ทาการสั่งจองและชาระเงินเต็ม จานวนภายในวันกาหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันกาหนดส่งและราคาในวันงานตามทีแ
่ จ ้งในตารางข ้างต ้น
10. ผู ้แสดงสินค ้าจะต ้องเป็ นผู ้รั บผิดชอบในค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน
้ จากการโอนชาระทัง้ หมด
11. กระแสไฟฟ้าสาหรั บวันจัดแสดงสินค ้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปิ ดระบบทดสอบใหในเวลา
้
13.00 น.ของวันก่อ สร ้างวันสุดท ้าย

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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Utility Point /
แบบติดตงั้

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
่ั
ื่ และทีอ
สาหร ับผูม
้ ีอานาจสงจอง
โปรดระบุชอ
่ ยูบ
่ ริษ ัททีถ
่ ก
ู ต้องเพือ
่ การออกใบเสร็ จร ับเงินและใบกาก ับภาษี(ต ัวบรรจง)
พร้อมแนบ ภ.พ.20, หน ังสือร ับรองบริษ ัทฯ(หน้าแรก)

Utility Point / แบบติดตงั้

กาหนดส่ง :

บริษัทผู ้แสดงสินค ้า :

เลขทีค
่ ห
ู า:

่ บริษัทและทีอ
ชือ
่ ยูท
่ อ
ี่ อกใบกากั บภาษี :

 คูหามาตรฐาน

โทรศัพท์ :

แฟกซ์ :

หมายเลขประจาตัวผู ้เสียภาษีของผู ้ออกแสดงงาน :

 สาขาใหญ่

่ - สกุลผู ้ติดต่อ :
ชือ

E-mail :
(

) ลายเซ็ น

26 ธ ันวาคม 2561

 พืนที
้ เ่ ปล่า

 หมายเลขสาขาย่อ ย

วันที่ :

Section F : Utility Point / แบบติดตงั้
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.
กรุณาระบุตาแหน่งของจุดสาธารณูปโภคทีต
่ ้องการในแบบฟอร์ม มิฉะนั น
้ บริษัทจะติดตัง้ ลงตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้รั บเหมา
และจะไม่รั บผิดชอบในการย ้ายตาแหน่งสาธารณูปโภคทีไ่ ด ้ติดตัง้ ไปแล ้ว
Spotlight standard

CN

Connecting (by VERTIGO TECH
ดต
ดย ว ต ิ ้
)

CE

Connecting (by Exhibitor)
ิ า้
ดต
ดย แ
ู ้ ดง น

Fluorescent Lamp

W

Water
น ้า
า

Breaker

D

Drain
บายน ้า

Socket Point

C

Compressed Air
ง ั ล

Spotlight / arm

B

อัตราส่วน 1 ช่อง : 1 m x 1 m

ด้านหล ังบูธ หมายเลขคูหาข ้างเคีย ง………………………….
BACK
Booth No………………………………………..

ซ้าย
หมายเลขคูหาข ้างเคีย ง…………………
LEFT
Booth No………………………………

ขวา
หมายเลขคูหาข ้างเคีย ง…………………
RIGHT
Booth No………………………………

ด้านหน้าบูธ หมายเลขคูหาข ้างเคีย ง………………………….
FRONT
Remark :

หมายเหตุ :

Booth No………………………………………..

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)
หากมีการขอย ้ายตาแหน่งอุป กรณ์ไฟฟ้าทั่ วไป คิดค่าบริการ 300 บาท/จุด (ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม่ 7%)
ค่าบริการขอย ้ายตาแหน่งเบรกเกอร์สาหรับ 15A 220V 1P, 30A 220V 1P 1,500 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม่ 7%)
ค่าบริการขอย ้ายตาแหน่งเบรกเกอร์สาหรับ 15A 380V 3P, 30A 380V 3P 2,500 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม่ 7%)
ค่าบริการขอย ้ายตาแหน่งเบรกเกอร์สาหรับ 60A 380V 3P, 100A 380V 3P 3,500 บาท/เสน้ (ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม่ 7%)
ค่าบริก ารขอยายต
้ าแหน่ งเบรกเกอร์สาหรั บ 150A 380V 3P, 200A 380V 3P, 250A 380V 3P 5,600 บาท/เส ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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่ั
กฎระเบียบคูม
่ อ
ื การสงจองรายการอุ
ปกรณ์ไฟฟ้า
1.

2.

3.

4.

5.

คูหามาตรฐานแต่ละคูหาจะประกอบด ้วย
- ชุดไฟฟลูออเรสเซนท์ แอลอีด ี 18 วัตต์ ยาว 1.2 เมตร (แสงขาว) จานวน 2 ดวง
้กับดวงไฟแสงสว่าง)
- เต ้าเสีย บไฟ 5 แอมป์ (เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์ 5 Amp) 220V. 50Hz. จานวน 1 จุด (หามใช
้
ซึง่ รายการดังกล่าวข ้างต ้นผู ้จัดงานได ้จัดเตรีย มไว ้ใหเรี
้ ย บร ้อยแล ้ว นอกเหนือจากรายการนีผ
้ ู ้ร่วมแสดงสินค ้าจะต ้องสัง่ จอง
ในใบสัง่ จองรายการไฟฟ้ า (รายการไฟฟ้ าสาหรั บคูหามาตรฐานจะเปลีย
่ นไปตามทีบ
่ ริษัทฯ เสนอราคากับผู ้จัดงาน)
ตาแหน่งในการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
ในคูหามาตรฐานจะถูกกาหนดตาแหน่งทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้เรีย บร ้อยแล ้วผู ้ร่วมแสดงสินค ้าไม่สามารถเปลีย
่ นตาแหน่งทีต
่ ด
ิ ตัง้ หรือ
เปลีย
่ นรายการทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานได ้ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมแสดงสินค ้าไม่ต ้องการรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ าในคูหา
มาตรฐานทีท
่ างผู ้จัดจัดเตรีย มไว ้ใหทางผู
้
้จัดถือว่าท่านสละสิทธิในสิง่ ทีพ
่ งึ จะได ้
ใบสัง่ จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ า แบ่งออกเป็ น 3 รายการ คือ
รายการที่ 1 สาหรั บผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีม
่ ค
ี วามประสงค์สงั่ จองระบบแสงสว่าง
รายการที่ 2 สาหรั บผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีม
่ ค
ี วามประสงค์สงั่ จองกระแสไฟฟ้ าเพือ
่ นามาใช ้กับสินค ้าทีน
่ ามาแสดงเท่านัน
้ หาม
้
นาไปใช ้กับระบบแสงสว่าง
รายการที่ 3 สาหรั บผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีม
่ ค
ี วามประสงค์ทจี่ ะนาดวงไฟมาติดตัง้ เอง
ไฟฟ้ าทีใ่ ช ้ในระหว่างงาน
ผู ้จัดงานได ้มอบหมายใหผู้ ้รั บเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการเป็ นผู ้ดูแลไฟฟ้ าแสงสว่างโดยทัว่ ไปในอาคารแสดงสินค ้า
4.1 มาตรฐานของไฟฟ้ าทีใ่ ช ้ในงานแสดงสินค ้า
4.1.1 - ไฟฟ้ าขนาด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิร ์ตส แรงดันไฟฟ้ าขึน
้ ลงระหว่าง +10% สาหรั บสินค ้าทีค
่ วามไวต่อการขึน
้ ลง
ของแรงดันไฟฟ้ าเพือ
่ ความปลอดภัย ต่อสินค ้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด ้วย
- ไฟฟ้ าขนาด 220 โวลท์. 1 เฟส 50 เฮิร ์ตส แรงดันไฟฟ้ าขึน
้ ลงระหว่าง +10% สาหรั บสินค ้าทีค
่ วามไวต่อการขึน
้ ลง
ของแรงดันไฟฟ้ าเพือ
่ ความปลอดภัย ต่อสินค ้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด ้วย
4.1.2 หากท่านมีความประสงค์ทจี่ ะสัง่ จองกระแสไฟฟ้ าในรูปแบบอืน
่ ๆ เช่น 110 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร ์ตส หรือ 220 โวลท์ 3
เฟส 50 เฮิร ์ตส ซึง่ จะสามารถจัดการใหได
้ ้เป็ นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์มการสัง่ จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ า
4.1.3 วงจรไฟฟ้ าได ้แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้ าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ ากาลัง
4.2 มอเตอร์ไฟฟ้ าต ้องมีอุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้ าอัตโนมัตแ
ิ ละต ้องมีร ะบบสตาร์ทเตอร์ดังนี้
4.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม ้า สตาร์ทได ้โดยตรง
4.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงม ้า สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลต ้า
4.2.3 มอเตอร์ขนาดตัง้ แต่ 25 แรงม ้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์
4.3 กระแสไฟฟ้ าทีจ่ า่ ยไปยั งแต่ละคูหาจะเปิ ดและปิ ด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที
4.4 สาหรั บผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีต
่ ้องการใช ้กระแสไฟฟ้ าสาหรั บอุปกรณ์ทต
ี่ ้องนามาแสดงตลอด 24 ชัว่ โมง จะต ้องกรอกแบบฟอร์ม
มาพร ้อมกับการสัง่ ไฟฟ้ าก่อนถึงเวลาทีก
่ าหนดไว ้
4.5 หลอดไฟฟ้ าฟลูออเรสเซนท์ แอลอีด ี 18 วัตต์ ยาว 1.2 เมตร (แสงขาว) 2 หลอด และเต ้าเสีย บไฟ 5 แอมป์ (เซอร์กต
ิ เบรก
เกอร์ 5 Amp) ซึง่ รวมอยู่ในคูหาสาเร็ จรูปนัน
้ ได ้ติดตัง้ ใหพร
้ ้อมกับกระแสไฟฟ้ าแล ้ว
4.6 ราคาค่ากระแสไฟฟ้ าและค่าติดตัง้ สายเมนได ้รวมไว ้เรีย บร ้อยในรายการที่ 1,2 และ 3 (ทัง้ ข ้อ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์มการ
สัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ า)
4.7 หากท่านติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าเองการติดตัง้ ไฟฟ้ าทัง้ หมดจะต ้องติดตัง้ ใหตรงกั
้
บทีแ
่ จ ้งและสัง่ ไว ้ในแบบฟอร์มการสัง่ จอง
กระแสไฟฟ้ า
การติดตัง้ ไฟในบริเวณ
5.1 ผู ้จัดงานจะจัดใหมี้ แสงสว่างภายในอาคารแสดง สาหรั บแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรือ กระแสไฟฟ้ าสาหรั บการเดินเครือ
่ ง
สาธิตใหผู้ ้ร่วมแสดงติดต่อกับผู ้รั บเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการของงานเพือ
่ สัง่ การติดตัง้ กระแสไฟฟ้ าหรือแสงสว่าง
เพิม
่ เติมภายในคูหาโดยใหผู้ ้ร่วมแสดงสินค ้ากรอกแบบฟอร์มสาหรั บความต ้องการของตน ในหนั งสือคูม
่ อ
ื ผู ้ร่วมแสดงสินค ้า
แล ้วส่งใหผู้ ้รั บเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการภายในเวลาทีก
่ าหนดไว ้ในแบบฟอร์มเพือ
่ ความปลอดภัย ตลอดเวลางานแสดง
่ มกระแสไฟจากตู ้กระแสไฟฟ้ าของอาคารโดยเด็ดขาด ผู ้จัดงานสงวน
โดยหามมิ
้ ใหผู้ ้ร่วมแสดงสินค ้าดาเนินการต่อหรือเชือ
่ มกระแสไฟฟ้ าทีไ่ ม่ถูกต ้อง
สิทธิท
์ จี่ ะยุตก
ิ ารจ่ายกระแสไฟฟ้ าหรือถอดสายไฟทีท
่ าการต่อเชือ
5.2 การติดตัง้ ไฟฟ้ าทีง่ านแสดงสินค ้าทัง้ หมดจะสามารถทาได ้โดยผู ้รั บเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการเพีย งรายเดีย ว หรือผู ้ที่
ได ้รั บอนุญาตใหเข
้ ้าทางานได ้เท่านัน
้
่ เจ ้าหน ้าทีท
5.3 ผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีม
่ ผ
ี ู ้รั บเหมาทาการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในคูหาของท่านเองจะต ้องส่งรายชือ
่ ก
ุ คนทีจ่ ะเข ้ามา
ทางานก่อนวันทาการจึงจะสามารถเข ้าไปทางานได ้
5.4 ผู ้รั บเหมาทีท
่ า่ นแต่งตัง้ ใหท
้ าการติดตัง้ ไฟฟ้ าในคูหาของท่านเอง จะต ้องส่งรายละเอีย ดเกีย
่ วกับการติดตัง้ (แผนผังไฟฟ้ า)
ใหกั้ บผู ้จัดงานทราบล่วงหน ้าภายในกาหนดเวลาในแบบฟอร์มการสัง่ จอง ซึง่ จะต ้องส่งรายละเอีย ดด ้านล่างนีม
้ ฉ
ิ ะนัน
้ จะไม่ได ้
รั บอนุญาตใหเข
้ ้าไปทางานในอาคาร
5.4.1 รายละเอีย ดทางด ้านเทคนิคและจานวนหรือวัตต์ทใี่ ช ้
5.4.2 จานวนจุดทัง้ หมดทีจ่ ะทาการติดตัง้ กระแสไฟฟ้ า
5.4.3 แบบแปลนในการติดตัง้
่ ของบริษัททีจ่ ะเข ้ามาทาการติดตัง้
5.4.4 ชือ
่ และหมายเลขบัตรประจาตัวหรือเลขทีห
5.4.5 ชือ
่ นั งสือเดินทางของช่างทีจ่ ะเข ้าไปทาการติดตัง้
5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสัง่ จองใหสมบู
้
ร ณ์
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่ั
กฎระเบียบคูม
่ อ
ื การสงจองรายการอุ
ปกรณ์ไฟฟ้า
5.5 ผู ้รั บเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าทีจ่ ะเข ้าทาการติดตัง้ สามารถทีจ่ ะรั บบัตรผ่านเพือ
่ เข ้าทางานในอาคารได ้จากเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร
ของผู ้จัดงาน ณ สานั กงานผู ้จัดงานในบริเวณอาคารแสดงนัน
้ โดยเจ ้าหน ้าทีจ่ ะขอหลักฐานเพือ
่ ยืนยั นและแลกบัตรจึงจะ
สามารถผ่านเข ้าไปปฏิบต
ั งิ านใหคู้ หาของท่านได ้
5.6 ผู ้รั บเหมาของท่านจะต ้องจัดเตรีย มจุดต่อภายในทีไ่ ด ้มาตรฐานไว ้สาหรั บใหเจ
้ ้าหน ้าทีข
่ องผู ้รั บเหมาอย่างเป็ นทางการไป
ตรวจสอบและเพือ
่ ติดตัง้ ควบคุมเพือ
่ ปล่อยกระแสไฟ
5.7 ปลั๊กไฟทุกจุดจะต ้องมีการสัง่ จากแบบฟอร์มการสัง่ จองเท่านัน
้ มิฉะนัน
้ จะไม่ได ้รั บอนุญาตใหมี้ การติดตัง้
5.8 ผู ้รั บเหมาอย่างเป็ นทางการจะดาเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ าใหกั้ บผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีส
่ งั่ จองโดยตรงกับผู ้รั บเหมาอย่างเป็ น
ทางการเป็ นลาดับแรก
5.9 การต่อไฟฟ้ าหรือการต่อพ่วงทีผ
่ ด
ิ ระเบีย บของความปลอดภัย รวมทัง้ การต่อปลั๊กพ่วง โดยใช ้ปลั๊กสามทางซึง่ เป็ นเหตุใหเกิ
้ ด
อันตรายได ้ทางผู ้จัดอนุญาตใหเจ
้ ้าหน ้าทีร่ ั บผิดขอบตัดออกโดยไม่ต ้องแจ ้งใหทราบล่
้
วงหน ้าได ้
5.10 ผู ้จัดไม่อนุญาตใหติ้ ดตัง้ ไฟแฟลชเพือ
่ ตกแต่งคูหานอกจากไฟนัน
้ ได ้ติดมาพร ้อมกับอุปกรณ์ทน
ี่ าเข ้ามาแสดงเท่านัน
้ รวมถึง
การติดตัง้ ไฟกระพริบจะต ้องแจ ้งขนาด และจังหวะในการกระพริบและต ้องได ้รั บอนุญาตจากผู ้จัดงานก่อนจึงจะติดตัง้ ได ้
5.11 ผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีส
่ งั่ จองพืน
้ ทีเ่ ปล่าเพือ
่ ตกแต่งเป็ นคูหาพิเศษ จะต ้องส่งรายการสัง่ จองพร ้อมทัง้ แบบแปลนการติดตัง้ อุปกรณ์
ไฟฟ้ าอย่างละเอีย ดก่อนเวลาทีก
่ าหนดไว ้
5.12 ในการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพิม
่ เติมกรุณาอ่านรายละเอีย ดใหชั้ ดเจนแล ้วกรอกรายละเอีย ดลงในแบบฟอร์มการสัง่ จองพร ้อม
ทัง้ ระบุตาแหน่งทีจ่ ะติดตัง้ ไฟฟ้ าด ้วย
5.1 สาหรั บการสัง่ จองทีผ
่ ู ้ร่วมแสดงสินค ้าหรือผู ้รั บเหมาได ้สัง่ จองหลังกาหนดเวลาจะต ้องถือปฏิบต
ั ด
ิ ้วย
5.13.1 จะต ้องแจ ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ ารวมถึงจานวนไฟทีจ่ ะติดตัง้ เท่าทีจ่ ะสรุปได ้ก่อน
5.13.2 ท่านจะต ้องเสีย ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ 10% กรณีสง่ ใบสัง่ จองหลังกาหนดเวลาและ 30%ในกรณีสงั่ ในพืน
้ ทีแ
่ สดงสินค ้า
5.13.3 ในการยกเลิกรายการสัง่ จองไฟฟ้ า ผู ้ร่วมแสดงสินค ้าจะต ้องเสีย ค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาในใบสัง่ จอง
5.14 ผู ้รั บเหมาหรือผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีไ่ ด ้รั บอนุญาตสามารถติดตัง้ ไฟฟ้ าในคูหาของท่านเองได ้นัน
้ จะต ้องสัง่ จองกระแสไฟฟ้ าใน
แบบฟอร์มการสัง่ จอง ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
5.14.1 การสัง่ จองขนาดของกระแสไฟฟ้ าสูงสุดทีใ่ ช ้ในงาน
5.14.2 สาหรั บผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีม
่ ค
ี วามประสงค์สงั่ จองตามจานวนติดตัง้ แต่ละดวงของหลอดไฟ ซึง่ มีขนาดไม่เกิน 100 วัตต์
ไม่อนุญาตใหผู้ ้รั บเหมาหรือผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทาการ สัง่ จองในส่วนรายการที่ 2 เพือ
่ มาต่อใช ้กับแสงสว่างในคูหาของท่าน

6.

7.

่ งต่ออุบต
5.15 ผู ้ร่วมแสดงสินค ้าหรือผู ้รั บเหมารายใดได ้กระทาการต่อสายไฟหรือติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าใดๆทีจ่ ะมีอัตราเสีย
ั เิ หตุหรือมี
แนวโน ้มว่าอาจเกิดอุบต
ั เิ หตุตอ
่ ผู ้เข ้าชมงานหรือผู ้ร่วมแสดงสินค ้าด ้วยกันได ้รั บอันตราย ในนามผู ้จัดงานจะขอระงับการจ่าย
ไฟฟ้ าชัว่ คราวจนกว่าจะดาเนินการแก ้ไขใหแล
้ ้วเสร็ จ
5.15.1 ผู ้รั บเหมาอย่างเป็ นทางการไม่อนุญาติให ้ เปลีย
่ นแปลง แก ้ไข หรือดาเนินการใดๆ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิดของ
ผู ้รั บเหมาอย่างเป็ นทางการโดยเด็ดขาด
ผู ้รั บเหมาอย่างเป็ นทางการขอสงวนสิทธิใ์ นการติดตัง้ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ าซึง่ รวมถึงปลั๊กไฟสาเร็ จรูป ทัง้ หมดนีจ
้ ะต ้องสัง่
จองจากผู ้รั บเหมาอย่างเป็ นทางการเท่านัน
้
6.1 ชุดปลั๊กไฟจะไม่อนุญาตใหผู้ ้ร่วมแสดงสินค ้านาระบบไฟแสงสว่างมาเสีย บปลั๊กไฟเด็ดขาด ถ ้าผู ้ร่วมแสดงสินค ้านาระบบแสง
สว่างมาเสีย บ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้ าทันที
ตามทีบ
่ ริษัทฯ เป็ นผู ้รั บเหมาแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการสาหรั บการบริการอุปกรณ์ไฟฟ้ า, จ่ายกระแสไฟฟ้ า และบูธสาเร็ จรูป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการตัดกระแสไฟฟ้ าในกรณีการใช ้เสีย งดังเกินพิกัดทาใหผู้ ้อืน
่ ได ้รั บความเดือนร ้อน หรือบริษัทฯ
ได ้รั บแจ ้งจากผู ้จัดงานใหด้ าเนินการตัดไฟดังกล่าว หรือผู ้ร่วมแสดงงานไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคูม
่ อ
ื สาหรั บผู ้เข ้าร่วมงาน/กฎ ระเบีย บ
ข ้อบังคับต่างๆ เกีย
่ วกับการใช ้สถานทีใ่ นการจัดงานอย่างเคร่งครั ดโดยผู ้ร่วมแสดงงานจะไม่เรีย กร ้องค่าเสีย หายใดๆ ที่
เกิดขึน
้ แก่ผู ้ร่วมแสดงาน ไม่วา่ จะเป็ นค่าเสีย หายโดยตรงหรือโดยอ ้อมก็ตาม
้ ผ
การฝ่าฝื นกฎเกณฑ์ทก
ี่ าหนดเหล่านีม
ี ลให้ต ัวแทนทีได้
่ ร ับอานาจหน้าทีสามารถต
่
ัดการจ่ายไฟฟ้าได้ท ันที
และจะดาเนินการปร ับเป็นจานวนเงิน 20 เท่า ของราคาค่าอุปกรณ์นน
ั้ ตามคูม
่ อ
ื ผูออกงานแสดงสินค้
้
า
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ELECTRICAL PICTURE

VERTIGO TECH CO.,LTD
10/96 The Trendy Office Building 6th Floor, Room 51 Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana ,Bangkok, Thailand 1010
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แบบฟอร์ มที่ 6 : แบบฟอร์ มคูหามาตรฐานสาเร็จรู ป

กาหนดส่ ง : 22 มกราคม 2562

กรุ ณาส่ งกลับที่ : บริษัท เวอติโก้ เทค จากัด เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี : 0105561187634
ติดต่อ: คุณวรนุช ศักดานุภาพ มือถือ : 091 797 5254, 097 279 5254 E-mail : sale.vertigotech@gmail.com
บริ ษทั ………………………………………………………….……. คูหาเลขที่ …………………………………
ที่อยู่ .………………………………………………………………..………………………………………………
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ………………………………………… สาขาใหญ่ หมายเลขสาขาย่อย ……………
โทรศัพท์ …………………….. โทรสาร ..…………….…… E-mail …………………………………….………
ชื่อ-นามสกุล :……………………………………………………………… วันที่ …………………………..……
โปรดกรอกชื่ อบริษัทของท่ านเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย ในช่ องว่ างด้ านล่ างช่ องละ 1 ตัวอักษร แต่ ไม่ เกิน 24 ตัวอักษร
สติก๊ เกอร์ ดงั กล่ าวจะติดลงบนป้ายหน้ าคูหาของท่ านมีขนาดความสู ง 10 ซม. พร้ อมด้ วยหมายเลขคูหาทีด่ ้ านข้ างของป้ายชื่ อ

ป้ ายชื่ อคูหา
หากใช้ภาษาอังกฤษกรุ ณากรอกด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่

รำยละเอียดด ังนี้
1. คูหำมำตรฐำน ขนำด 3.0×3.0 เมตร (9 ตำรำงเมตร) ประกอบด ้วย
ี ข
ี ำว 3 ด ้ำน โครงสร ้ำงซิสเต็มสูง 2.5 เมตร (ยกเว ้นคูหำหัวมุม)
1.1 ผนังหุ ้มพีวซ
ี ส
่ บริษัทและหมำยเลขคูหำ 1 ชุด (2 ชุดกรณีคห
1.2 ป้ ำยพร ้อมชือ
ู ำหัวมุม)
1.3 เฟอร์นเิ จอร์ (โต๊ะประชำสัมพันธ์ 1 ตัว, เก ้ำอี้ 2 ตัว, ถังขยะ 1 ใบ)
1.4 อุปกรณ์ไฟฟ้ ำในคูหำ (หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED จำนวน 2 ดวง, ปลั๊กไฟขนำด 5 แอมป์ จำนวน 1 จุด)
่ บริษัทของท่ำนเพือ
่ บริษัทภำยในเวลำทีก
่
2. หำกบริษัทฯ ไม่ได ้รับแจ ้งรำยละเอียดชือ
่ จัดทำป้ ำยชือ
่ ำหนดไว ้ด ้ำนล่ำงนี้ บริษัทฯ จะใช ้ชือ
ตำมทีป
่ รำกฏในรำยละเอียดสั ญ ญำร่วมงำน ส ำหรับคำบำง คำบริษัทฯ จะใช ้คำย่อ เช่น “บริษัท” จะใช ้คำย่อ “บ.” แทนเสมอ หรือ
้ ำ่ ย
Limited เป็ น Ltd.) และหำกมีกำรแจ้งเปลีย
่ นแปลงแก้ไขในว ันติดตงงำน
ั้
(5 – 6 กุมภำพ ันธ์ 2562) บริษ ัทฯ จะคิดค่ำใชจ
เพิม
่ เติมในส่วนด ังกล่ำว
่ และโลโก ้เพิม
3. สำหรับผู ้ร่วมแสดงงำนทีต
่ ้องกำรป้ ำยชือ
่ เติม กรุณำกรอกแบบฟอร์ม F-2
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แบบฟอร์ มที่ 7 : แบบฟอร์ มสั่ งทาป้ ายคูหาเพิม่ เติม

กาหนดส่ ง : 22 มกราคม 2562

กรุ ณาส่ งกลับที่ : บริษัท เวอติโก้ เทค จากัด เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี : 0105561187634
ติดต่อ : คุณวรนุช ศักดานุภาพ มือถือ : 091 797 5254, 097 279 5254 E-mail : sale.vertigotech@gmail.com
บริ ษทั ………………………………………………………….……. คูหาเลขที่ …………………………………
ที่อยู่ .………………………………………………………………..………………………………………………
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ………………………………………… สาขาใหญ่ หมายเลขสาขาย่อย ……………
โทรศัพท์ …………………….. โทรสาร ..…………….…… E-mail …………………………………….………
ชื่อ-นามสกุล :……………………………………………………………… วันที่ …………………………..….…
การสั่ งจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่ านส่ งรายการเฟอร์ นิเจอร์ เพิม่ เติม
รายการเพิม่ เติมนีใ้ ช้ สาหรับการสั่ งจองรายการตกแต่ งคูหาเพิม่ เติมเท่ านั้น
รำคำพิเศษ
จองและชำระเงิน
ภำยในวันที่
22/01/2562
(บำท)

รำคำมำตรฐำน
จองและชำระเงิน
23/01/2562
31/01/2562
(บำท)

รำคำในวันงำน
จองและชำระเงิน
ภำยในวันที่
1–
10/02/2562
(บำท)

่
1. สติกเกอร์ตัวอักษรป้ ำยชือ
10 ซม. (ควำมสูงตัวอักษร)
ประมำณ 24 ตัวอักษรต่อ 1
ชุด

150

165

215

2. โลโก ้ขนำด 30 ซม. (สูง)

450

495

645

3. โลโก ้ขนำด 40 ซม. (สูง)

550

605

790

4. โลโก ้ขนำด 50 ซม. (สูง)

650

715

930

5. ผนังหุ ้ม พี.วี.ซี สีขำว

600

660

860

6. เปลีย
่ นสีผนังหุ ้ม พี.วี.ซี.

750

825

1,075

รำยกำร

สี

หมำยเหตุ
1. รำยกำรทีก
่ ำหนดไว ้ข ้ำงบนนีจ
้ ะจัดให ้ผู ้ร่วมงำนในรูปแบบของกำรเช่ำ
2. กำรสั่งจองบริกำรต ้องยืนยันพร ้อมกำรชำระเงินเต็มจำนวน โดยกำรโอนเงินบัญชี
ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
่ บัญชี : บริษัท เวอติโก ้ เทค จำกัด
ชือ
เลขทีบ
่ ัญชี : 048-3-67938-6

จำนวน

รำคำรวม
(บำท)

รวมเป็นเงิน
ภำษีมล
ู ค่ำเพิม
่ 7%
้
รวมเป็นเงินทงสิ
ั้ น

ธนำคำร : ธนำคำร กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
สำขำ : สัมมำกรเพลส รำมคำแหง

*กรุณำหัก ณ.ทีจ
่ ำ่ ย 3% ในกรณีทย
ี่ อดรวมจำนวนเงิน (ยังไม่รวมภำษีมล
ู ค่ำเพิม
่ ) ตัง้ แต่ 1,000 บำท พร ้อมแนบหนังสือรับรองกำรหัก ณ ทีจ
่ ำ่ ย*

3. กำรสั่งจองหลังจำกว ันที่ 22 มกรำคม 2562 จะยังมีกำรให ้บริกำรอยูโ่ ดยมีกำรเก็บเงินเพิม
่ จำกรำคำเดิม 10% และหน ้ำงำน 30%
4. ชำระเงินหน ้ำงำนรับเฉพำะเงินสดเท่ำนัน
้
5. รำยกำรข ้ำงต ้นต ้องใช ้เวลำในกำรผลิต เพือ
่ ป้ องกันแหตุควำมล่ำช ้ำ กรุณำสั่งจองล่วงหน ้ำก่อนเข ้ำติดตัง้ งำน

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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แบบฟอร์ มที่ 8 : แบบฟอร์ มเช่ าและบริการเฟอร์ นิเจอร์ เพิม่ เติม
กาหนดส่ ง : 22 มกราคม 2562
กรุ ณาส่ งกลับที่ : บริษัท เวอติโก้ เทค จากัด เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี : 0105561187634
ติดต่อ : คุณวรนุช ศักดานุภาพ มือถือ : 091 797 5254, 097 279 5254 E-mail : sale.vertigotech@gmail.com
บริ ษทั ………………………………………………………….……. คูหาเลขที่ …………………………………
ที่อยู่ .………………………………………………………………..………………………………………………
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ………………………………………… สาขาใหญ่ หมายเลขสาขาย่อย ……………
โทรศัพท์ …………………….. โทรสาร ..…………….…… E-mail …………………………………….………
ชื่อ-นามสกุล :……………………………………………………………… วันที่ …………………………..……
่ รำยกำรเฟอร์นเิ จอร์เพิม
กำรสง่ ั จองรำยกำรจะเสร็จสมบูรณ์ เมือ
่ ท่ำนสง
่ เติม
้ ำหร ับกำรสง่ ั จองเฟอร์นเิ จอร์เพิม
รำยกำรเพิม
่ เติมนีใ้ ชส
่ เติมเท่ำนน
ั้

รายการเฟอร์นิเจอร์

ขนำด
(กว ้ำงxยำวxสูง)
หน่วยเซ็นติเมตร

รำคำพิเศษ
จองและชำระเงิน
ภำยในวันที่
22/01/2562
(บำท)

รำคำมำตรฐำน
จองและชำระเงิน
23/01/2562
31/01/2562
(บำท)

รำคำในวันงำน
จองและชำระเงิน
ภำยในวันที่
1 – 10/02/2562
(บำท)

F01 โต๊ะประชาสัมพันธ์
F02 โต๊ะสี่ เหลี่ยม
F03 โต๊ะกลม
F04 ชั้นวางสิ นค้า(.......เอียง/........ตรง)
F05 ตูโ้ ชว์เตี้ย
F06 ตูโ้ ชว์สูง (ไม่รวมไฟดาวน์ไลท์)

50x100x75
70x70x75
75x75
30x100
50x100x100
50x50x250

650
700
700
360
3,150
4,050

710
770
770
400
3,500
4,500

950
1,010
1,010
520
4,550
5,850

F07 ตูโ้ ชว์ขนาดใหญ่ (ไม่รวมไฟดาวน์ไลท์)

50x100x250

4,950

5,500

7,150

F08 ตูเ้ ก็บของ
F09 แท่นวางทีวีและวีดิโอ
F10 กล่องวางสิ นค้า (A)
F11 กล่องวางสิ นค้า ( B )
F12 กล่องวางสิ นค้า ( C )
F13 เก้าอี้

50x100x75
60x60x120
50x50x50
50x50x75
50x50x100
47x50x77

1,125
990
800
900
1,000
270

1,250
1,100
880
990
1,100
300

1,625
1,430
1,150
1,300
1,430
390

จานวน

ราคารวม
(บาท)

รวมเป็ นเงิน
หมายเหตุ
1. รายการข้ างต้ นนี ้จะจัดให้ ผ้ แู สดงสินค้ าในรูปแบบของการเช่า
ภำษี มล
ู ค่ำเพิม
่ 7%
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการติดตังหน้
้ างาน บริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
์
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน วันที่กาหนด และส่งสาเนาหลักฐาน สาหรับยกเลิกสินค้ าภายในวันติดตังงานและวั
้
นแสดงงาน
้
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
4. การสัง่ จองนี ้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทาการสัง่ จองพร้ อมชาระเงินเต็มจานวนภายในวันที่กาหนด โดยท่านสามารถชาระเงินด้ วยเงินสด
หรื อเช็คสัง่ จ่ายในนาม บริ ษัท แอ็ดเด็กซ์ จากัดหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีที่ :
่ บัญชี : บริษัท เวอติโก ้ เทค จำกัด
ชือ
เลขทีบ
่ ัญชี : 048-3-67938-6

ธนำคำร : ธนำคำร กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
สำขำ : สัมมำกรเพลส รำมคำแหง

*กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจานวนเงิน (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) ตังแต่
้ 1,000 บาท พร้ อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย*
5. การสั่งเพิ่มเติมในระหว่ างวันจัดแสดงงาน (10-12 ตุลาคม 2561) กรุณาชาระเงินเป็ นเงินสดเท่ านัน้
6. การชาระเงิน ต้ องชาระพร้ อมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
7. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ผู้ร่วมงานแสดงสินค้ าต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมนันๆ
้

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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แบบฟอร์ มที่ 9 : แบบฟอร์ มบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
กาหนดส่ ง : 22 มกราคม 2562
กรุ ณาส่ งกลับที่ : บริษัท เวอติโก้ เทค จากัด เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี : 0105561187634
ติดต่อ : คุณวรนุช ศักดานุภาพ มือถือ : 091 797 5254, 097 279 5254 E-mail : sale.vertigotech@gmail.com
บริ ษทั ………………………………………………………….……. คูหาเลขที่ …………………………………
ที่อยู่ .………………………………………………………………..………………………………………………
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ………………………………………… สาขาใหญ่ หมายเลขสาขาย่อย ……………
โทรศัพท์ …………………….. โทรสาร ..…………….…… E-mail …………………………………….………
ชื่อ-นามสกุล :……………………………………………………………… วันที่ …………………………..……
การสั่ งจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่ านส่ งรายการกลับมายังบริษัท เวอติโก้ เทค จากัด
ลาดับ
ที่

รายละเอียด

ช่ วงเวลา

ราคา / คน
(บาท)

1

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางวัน)

08.00 - 20.00

1,200

2

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางคืน)

20.00 - 08.00

1,200

จานวนที่ต้องการ
ใช้
บริการ

ระบุวนั ที่ต้องการ
ใช้
บริการ

จานวนเงิน
(บาท)

รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ การรักษาความปลอดภัยแบ่งการทางานเป็ น 2 รอบ ระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. และ 20.00 - 08.00 น.
2. การสัง่ บริ การจะสมบูรณ์ เมื่อมีการชาระเงินครบถ้วนแล้ว
3. การยกเลิกการสัง่ จองจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในเวลา 7 วัน ก่อนวันเตรี ยมงาน
4. การสัง่ จองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาที่กาหนดในใบแจ้งหนี้
ชื่อบัญชี : บริ ษทั เวอติโก้ เทค จากัด
ธนาคาร : ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่บญั ชี : 048-3-67938-6
สาขา : สัมมากรเพลส รามคาแหง
5. กรุ ณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ยอดรวมจานวนเงิน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตั้งแต่ 1,000 บาท พร้อมแนบหนังสื อรับรองการ
หัก ณ.ที่จ่าย

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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แบบฟอร์ มที่ 10 : แบบฟอร์ มบริการพนักงานรั กษาความสะอาด

กาหนดส่ ง : 18 มกราคม 2562

กรุณาส่งกลับที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ( One Stop Services )
T. +662.726.1999 Ext. 7522-7523

F. +662.726.1944

Email. info@bitec-onlineorder.com

บริ ษัท …………………………………………….……….….………….……. คูหาเลขที่ …………………..……………………
ที่อยู่ .…………………………………………….…………………………………..………………………………………………
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ……………………………………………… สาขาใหญ่
หมายเลขสาขาย่อย …….….………
โทรศัพท์ ………..…………….. โทรสาร ..…….……….…… E-mail …………………………..……………………….………
ชื่อ-นามสกุล :………………………………..……………………………..………… วันที่ …………………..……………..……
การสั่งจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่ านส่ งรายการกลับมายังศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันที่ใช้ บริการ

อัตราค่ าบริการ (บาท)
ระหว่ างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

ช่ วงเวลาที่
ต้ องการ

พนักงานชั่วคราว
*(1 ครั ง้ / ช่ วงเวลาที่เลือก)

พนักงานประจา
**(8 ชั่วโมง)

900

ก่อนงานแสดง

หลังงานแสดง

1,300

900

ก่อนงานแสดง

หลังงานแสดง

1,300

900

ก่อนงานแสดง

หลังงานแสดง

1,300

จานวน
(คน)

จานวนเงิน
(บาท)

รวมเป็ นเงิน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ :
1.

คาสัง่ ซื ้อ ต่อ 1 คูหา หากต้ องการสัง่ ซื ้อสินค้ าและบริ การสาหรับหลายคูหา โปรดแจ้ งคาสัง่ ซื ้อแยกต่างหากสาหรับแต่ละคูหาราคาข้ างต้ นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% แล้ ว
*ราคาดังกล่าว เป็ นราคาต่อการเลือก 1 ช่วงเวลา (ก่อนงานแสดง หรื อหลังงานแสดง)
** พนักงานประจาจะประจาอยูใ่ นบูธดูแลความสะอาด ระยะเวลา 8 ชัว่ โมง ไม่รวมเวลาพัก 1 ชัว่ โมง

ข้ อตกลงและเงื่อนไข
1. บริ การนี ้ให้ บริ การเฉพาะวันงานแสดงเท่านัน้ ไม่รวมถึงวันย้ ายเข้ าหรื อย้ ายออก
2. พนักงานจานวน 1 คน ทาความสะอาดภายในพื ้นที่ 50 ตารางเมตร กรณีพื ้นที่คหู ากว้ างกว่า 50 ตารางเมตร กรุณาเพิ่มจานวนพนักงานทาความสะอาดเมื่อทารายการสัง่ ซื ้อ
3. เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์หรื อทรัพย์สินสูญหาย การทาความสะอาดจะไม่รวมถึงการทาความสะอาดอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ หรื อการต กแต่งพื ้นที่การแสดง
เช่น เครื่ องจักรกลหนัก ผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ
4. ราคาทังหมดเป็
้
นอัตราสกุลเงินบาท และรวมภาษีแล้ ว
การชาระเงิน : โอนเงินเข้ าบัญชี
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา
ชื่อบัญชี : บริษัท ปรินทร จากัด
เลขที่บัญชี : 604-2-64002-4 (บัญชีออมทรัพย์ )
Swift Code : KASITHBK
Bank Branch Code : 604
ผู้ขอรับบริการกรุณาเซ็นในใบสั่งจองนี ้ เมื่อได้ รับบริการแล้ ว

รั บบริการโดย (ชื่อ/สกุล) : ...................................................................................................................................................................................................
ชื่อบริษัท : ...........................................................................................................................................................................................................................
ลายเซ็น : ............................................................................. วัน : ......................................................... เวลา : ................................................................

หรื อสั่ งแบบออนไลน์ ได้ ที่ https://bitec-onlineorder.com/

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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แบบฟอร์ มที่ 11 : แบบฟอร์ มบริการโทรศัพท์ และโทรสาร

กาหนดส่ ง : 18 มกราคม 2562

กรุณาส่งกลับที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ( One Stop Services )
T. +662.726.1999 Ext. 7522-7523

F. +662.726.1944

Email. info@bitec-onlineorder.com

บริ ษัท …………………………………………….……….….………….……. คูหาเลขที่ …………………..……………………
ที่อยู่ .…………………………………………….…………………………………..………………………………………………
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ……………………………………………… สาขาใหญ่
หมายเลขสาขาย่อย …….….………
โทรศัพท์ ………..…………….. โทรสาร ..…….……….…… E-mail …………………………..……………………….………
ชื่อ-นามสกุล :………………………………..……………………………..………… วันที่ …………………..……………..……
การสั่งจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่ านส่ งรายการกลับมายังศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ข้ อตกลงและเงื่อนไข
1. บริ การหมายเลขโทรศัพท์ ให้ บริ การเฉพาะภายในศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทคเท่านัน้
2. สินค้ ารายการนี ้เป็ นอุปกรณ์ประเภทอนาล็อกที่ต้องใช้ กบั สายอนาล็อกเท่านัน้
3. การใช้ บริ การย้ ายจุดสายโทรศัพท์จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม จานวน 540 บาท ต่อจุด
4. สินค้ าและบริ การนี ้ไม่รวมถึงสายโทรศัพท์ หากท่านต้ องการใช้ บริ การ โปรดสัง่ ซื ้อที่ One Stop Service Centre
5. เมื่อท่านได้ รับอุปกรณ์ครบถ้ วนแล้ ว โปรดลงชื่อในเอกสารเพื่อรับทราบว่ารายการสินค้ าที่ถกู จัดส่งอยูใ่ นสภาพดี
6. เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า เจ้ าหน้ าที่บริ การของ BITEC จะเป็ นผู้รับอุปกรณ์กลับคืน
7. กรณีอปุ กรณ์เกิดความเสียหายหรื อสูญหายในช่วงระยะเวลาการเช่า ทาง BITEC จะเรี ยกเก็บค่าเสียหายตามมูลค่าความเสียหายจริ ง
8. อัตราค่าโทรภายในประเทศรวมอยูใ่ นค่าบริ การแล้ ว สาหรับอัตราค่าโทรระหว่างประเทศ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีการเรี ยกเก็บในอัตรามาตรฐานตามการใช้ งานจริ งโดยท่าน
จะได้ รับใบแจ้ งค่าบริ การหลังจบงานแสดง
9. ราคาทังหมดเป็
้
นอัตราสกุลเงินบาทและรวมภาษีแล้ ว
การชาระเงิน : โอนเงินเข้ าบัญชี
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา
ชื่อบัญชี : บริษัท ปรินทร จากัด
เลขที่บัญชี : 604-2-64002-4 (บัญชีออมทรัพย์ )
Swift Code : KASITHBK
Bank Branch Code : 604

หรื อสั่ งแบบออนไลน์ ได้ ที่ https://bitec-onlineorder.com/
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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แบบฟอร์ มที่ 12 : แบบฟอร์ มบริการอินเตอร์ เนต (TOT)

กาหนดส่ ง : 18 มกราคม 2562

กรุณาส่งกลับที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ( One Stop Services )
T. +662.726.1999 Ext. 7522-7523
F. +662.726.1944 Email. info@bitec-onlineorder.com

บริ ษัท …………………………………………….……….….………….……. คูหาเลขที่ …………………..……………………
ที่อยู่ .…………………………………………….…………………………………..………………………………………………
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ……………………………………………… สาขาใหญ่
หมายเลขสาขาย่อย …….….………
โทรศัพท์ ………..…………….. โทรสาร ..…….……….…… E-mail …………………………..……………………….………
ชื่อ-นามสกุล :………………………………..……………………………..………… วันที่ …………………..……………..……
การสั่งจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่ านส่ งรายการกลับมายังศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เงื่อนไข
1. BITEC WiFi Card สามารถใช้ ได้ กบั อุปกรณ์ที่สนับสนุนเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตแบบ 3G (โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, หรื อคอมพิวเตอร์ )
2. BITEC WiFi Card เหมาะสาหรั บการใช้ งานขัน้ พืน้ ฐาน เช่นการเข้ าชมเว็บไซต์ ทั่วไป การใช้ โซเชี ยลมีเดี ย และการส่งอี เมล์เท่านัน้ ไม่แนะนาให้ ใช้ ในการโห ลดข้ อมูลที่ใช้
Bandwidth สูง เช่น การ upload/download ข้ อมูลขนาดใหญ่
3. ความเร็ วของอินเตอร์ เน็ตขึ ้นอยูก่ บั จานวนผู้ใช้ งาน
4. BITEC WiFi Card 1 ใบ สามารถใช้ ได้ กบั 1 อุปกรณ์เท่านัน้
5. สามารถรับ BITEC WiFi Card ได้ ที่ Business Centre โดยท่านสามารถติดต่อรับได้ ตงแต่
ั ้ ช่วงวัน Move in หรื อ Show day ที่มีการจัดงานนันๆ
้
6. โปรดแสดงอีเมล์เพื่อยืนยันการสัง่ ซื ้อพร้ อมใบเสร็ จรับเงิน(ถ้ ามี) หรื อใบรายการสัง่ ซื ้อเพื่อรับสินค้ า
7. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณ WiFi และการใช้ งาน โปรดติดต่อที่ Business Centre (วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาทาการ 08:00 – 17:00 น.) บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
หรื อคืนสินค้ า
การชาระเงิน : โอนเงินเข้ าบัญชี
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา
ชื่อบัญชี : บริษัท ปรินทร จากัด
เลขที่บัญชี : 604-2-64002-4 (บัญชีออมทรัพย์ )
Swift Code : KASITHBK
Bank Branch Code : 604

หรื อสั่ งแบบออนไลน์ ได้ ที่ https://bitec-onlineorder.com/
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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แบบฟอร์ มที่ 13 : แบบฟอร์ มบริการอินเตอร์ เนต (ADSL Internet)

กาหนดส่ ง : 18 มกราคม 2562

กรุณาส่งกลับที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ( One Stop Services )
T. +662.726.1999 Ext. 7522-7523
F. +662.726.1944 Email. info@bitec-onlineorder.com

บริ ษัท …………………………………………….……….….………….……. คูหาเลขที่ …………………..……………………
ที่อยู่ .…………………………………………….…………………………………..………………………………………………
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ……………………………………………… สาขาใหญ่
หมายเลขสาขาย่อย …….….………
โทรศัพท์ ………..…………….. โทรสาร ..…….……….…… E-mail …………………………..……………………….………
ชื่อ-นามสกุล :………………………………..……………………………..………… วันที่ …………………..……………..……
การสั่งจองรายการจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่ านส่ งรายการกลับมายังศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เงื่อนไข:
1. ลูกค้ าจะต้ องดาเนินการติดตังอุ
้ ปกรณ์เครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ภายในคูหาด้ วยตัวเอง
2. โปรดจัดเตรี ยม Power extension 1 จุด สาหรับ router (220v/50Hz Type B)
3. ความเร็ วในการเชื่อมต่อ คือความเร็ วจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงโครงข่ายของผู้ให้ บริ การอินเตอร์ เน็ต ไม่ใช่ความเร็ วในการดาวน์โหลดข้ อมูล
4. No public IP address หากต้ องการใช้ งานกรุ ณาระบุในการขอใช้ งาน
5. แจ้ งความประสงค์ใช้ งานก่อนวันติดตังล่
้ วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์
6. ผู้ให้ บริ การขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริ การ หากมีการยกเลิกหลังการติดตัง้ หรื อไม่มีการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต
การชาระเงิน : โอนเงินเข้ าบัญชี
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา
ชื่อบัญชี : บริษัท ปรินทร จากัด
เลขที่บัญชี : 604-2-64002-4 (บัญชีออมทรัพย์ )
Swift Code : KASITHBK
Bank Branch Code : 604

หรื อสั่ งแบบออนไลน์ ได้ ที่ https://bitec-onlineorder.com/
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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แบบฟอร์ มที่ 14 : แบบฟอร์ มบริการอาหารกล่ อง

กาหนดส่ ง : 21 มกราคม 2562

กรุณาส่งกลับที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ( One Stop Services )

หรื อสั่ งแบบออนไลน์ ได้ ที่ https://bitec-onlineorder.com/

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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หรื อสั่ งแบบออนไลน์ ได้ ที่ https://bitec-onlineorder.com/
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รวมถึงข้ อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
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คู่มือระเบียบข้ อบังคับทัว่ ไปของผู้รับเหมา ศู นย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และ บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด ( มหาชน ) ผู้จัดงาน
1. การสร้างคูหาแสดงสิ นค้าของตนเองขึ้นหรื อการใช้พ้ืนที่ เปล่า สาหรับการแสดงจะต้องมีการติดหรื อเขียนป้ ายแสดงชื่ อ
บริ ษทั และหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน การไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบในข้อนี้ ทางผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าจะสงวนสิ ทธิ์ในการจัดทาให้ตามความ
เหมาะสม โดยจะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้านั้น
2. ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆ ที่ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้าของท่าน หรื อ
บุ คลากรของผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ าง หรื อ ผูร้ ั บจ้างของผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าก่ อให้เกิ ดขึ้น และรั บผิดชอบประสานงานในกรณี ที่เกิ ด
เหตุการณ์ใดๆ ที่ขดั ต่อระเบียบภายในอาคารแสดงสิ นค้า ให้เป็ นไปตามระเบียบของการก่อสร้างทุกประการ
3. ผู้แสดงสิ นค้ าที่ต้องการสร้ างคูหาเองจะต้ องจัดส่ งแบบแผนการก่ อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ า และผังการใช้ ไฟฟ้ า มายัง
ฝ่ ายปฏิบัติการของผู้จัดงานแสดงสิ นค้ าภายในกาหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ ในคู่มือผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าหรื อ 30 วันก่ อนวันงานแสดง
สินค้ า โดยฝ่ ายปฏิบัตกิ ารจะตอบอนุมตั เิ พื่อดาเนินการตามแผนผังที่ส่งไปให้ ผ้แู สดงสินค้ าภายใน 7 วัน หลังจากทีไ่ ด้ รับแผนผังการ
ก่ อสร้ าง และกรณีทจี่ าเป็ นผู้จดั งานแสดงสินค้ าขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกร้ องให้ แก้ ไขแบบการก่ อสร้ างในส่ วนทีผ่ ดิ ไปจากแบบแผน
ที่ส่งมา หรื อแผนผังการก่ อสร้ างที่อาจจะขัดต่ อกฎระเบียบของอาคารแสดงสิ นค้ าหรื อที่อาจสร้ างอันตรายแก่ ผู้เข้ าชมงานแสดง
สินค้ าได้
อนึ่ง ผู้ร่วมแสดงสินค้ าทีไ่ ม่ ส่งแผนผังตามกาหนด ทางผู้จดั งานแสดงสินค้ าสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่
อนุญาตให้ เข้ าทาการก่ อสร้ างในงานและจะต้ องเสียค่ าปรับ ดังนี้

ส่ งล่าช้ ากว่ากาหนดหลัง วันที่ 11 มกราตม 2562 จะเสี ยค่ าปรับเป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท/วัน
ส่ งก่อนถึงวันงานจัดแสดง 7 วัน ตั้งแต่ วนั ที่ 28 มกราคม 2562 เสี ยค่ าปรับเป็ นจานวนเงิน 50,000
บาท
กรณีก่อสร้ างไม่ ตรงตามแบบที่ส่งมาให้ อนุมตั ิ คิดค่ าปรับก่ อสร้ างผิดแบบปรับสู งสุ ด 100,000 บาทและรื้อถอด
ส่ วนทีผ่ ดิ แบบทันที
ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าไม่ ก่อสร้ างบู ทให้ แล้ วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด และทาให้ เกิดความเสี ยหายต่ อ
ภาพลักษณ์ โดยรวมของการจัดงาน ทางผู้จดั แสดงสินค้ าจะคิดค่ าปรับเป็ นจานวนเงิน 10 เท่ าของราคาพื้นที่ที่ผู้
ร่ วมแสดงสินค้ ารับผิดชอบ หรื อเป็ นจานวนเงินไม่ ตา่ กว่ า 2,000,000 บาท
4. การติดตั้ง Banner ตาแหน่ งละ 15,000 บาท ขนาดไม่ เกิน กว้ าง 1 เมตร 50 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 50 เซนติเมตร ไม่
เกิน 2 จุด รวมความสู งจากพื้น ได้ ไม่ เกิน 6 เมตร และจะต้ องอยู่ภายในบริเวณคูหาเท่ านั้น
5. จะต้ องแสดงตาแหน่ งการจัดวางลาโพงเครื่ องเสียงให้ ชัดเจน
6. จะต้องปูพรมหรื อสิ่ งอื่นใดที่เหมาะสมเต็มพื้นที่ภายในคูหาแสดงสิ นค้า
7. เพื่อความปลอดภัยและป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร หากต้องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กรุ ณา
ติดต่อผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการเท่ านั้น ห้ ามติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่ างเองและห้ ามใช้ กระแสไฟฟ้ าที่สั่งมาเพื่ อ ใช้ กับ
เครื่ องจักรทีจ่ ะแสดงโดยนามาใช้ เป็ นไฟฟ้ าแสงสว่ าง
8. ห้ามไม่ให้มีการใช้น้ าเป็ นส่วนประกอบในการสาธิตสิ นค้า หรื อการแสดงภายในคูหาแสดงสิ นค้าของท่าน
9. ห้ามพ่นสี อ็อค เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดง และห้ามตั้งโต๊ะเลื่อยไม้ ไสไม้ หรื อทาให้เกิดฝุ่ นภายในอาคารแสดง
สิ นค้า และรบกวนผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าหรื อผูช้ มงานแสดงสิ นค้า
10. ในกรณี พ้ืนที่คูหาของผูร้ ่ วมแสดงพื้นที่เปล่าติดกับคูหาแสดงสิ นค้าอื่น ห้ามใช้ประโยชน์จากผนังนั้นๆ ทางผูร้ ่ วม
แสดงสิ นค้าจะต้องทาการก่อสร้างผนังในส่วนคูหาแสดงสิ นค้าของตนขึ้นมาเองทุกคูหา
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11. หากผนังของคูหาของผูร้ ่ วมแสดงพื้นที่เปล่าสู งกว่าผนังอีกด้านของคูหาแสดงสิ นค้าติดกัน ท่านจะต้องทาการปิ ด
ผนังด้านหลังของท่านที่สูงกว่าอีกคูหาแสดงสิ นค้าหนึ่งด้วย
12. ห้ามห้อย หรื อแขวนสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดกับสิ่ งก่อสร้างของตัวอาคาร หรื อ ตอก ตรึ ง กับส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของพื้นอาคาร
หรื อกับฝาผนังเสา
13. ท่านจะต้องสร้างผนังด้านหลังของคูหาแสดงสิ นค้าของท่านเอง ในกรณี ที่พ้ืนที่ คูหาแสดงสิ นค้าของท่านเป็ นเกาะ
ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าขอสงวนสิ ทธิ์ในการขอร้องให้ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้าทาการปรับเปลี่ยนผนังด้าน
หลัง หรื อด้านข้างในแบบที่ท่านส่งมาให้ทางฝ่ ายปฏิบตั ิการ หากทางฝ่ ายปฏิบตั ิการมีความเห็นว่าสิ่ งก่อสร้างของท่านอาจจะบดบัง
คูหาแสดงสิ นค้าใกล้เคียง
14. ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง หรื อผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ทาการก่อสร้างคูหาเอง จะได้รับอนุญาตให้ทาการก่อสร้างก็ต่อเมื่อได้รับ
การอนุญาตให้เป็ นผูร้ ับเหมาอนุมตั ิ และทาการยืน่ เช็ค หรื อหนังสื อค้ าประกันการก่อสร้างตามจานวนเงินที่กาหนด (โดยสั่งจ่ายใน
นามบริ ษทั บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) 11/1 รามคาแหง121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240) พร้อมทั้งเซ็น
หนังสื อยืนยันความรับผิดชอบต่อฝ่ ายปฏิบตั ิการแล้วเท่านั้น
15. สำหรั บ วัน ก่ อ สร้ ำงและรื ้ อ ถอนคู หำ ศู น ย์ นิ ทรรศกำรและกำรประชุ มไบเทค บำงนำ ไม่ มีบ ริ กำรกระแสไฟฟ้ ำ
ผู้รับเหมำก่ อสร้ ำง หรื อผู้ร่วมแสดงสิ นค้ ำ จะต้ องแจ้ งกำรขอใช้ บริ กำรกระแสไฟในคูหำ โดยสั่งกระแสไฟได้ ที่ บริ ษัท เวอติโก้ เทค
จำกัด ซึ่ งเป็ นผู้รับเหมำติดตั้งไฟฟ้ำอย่ ำงเป็ นทำงกำร แบบฟอร์ ม 5.2 หน้ ำ 32
16. ค่ า บริ ก าร Organizer เฉพาะพื้ น ที่เปล่ า ตารางเมตรละ 60 บาท เช็ ค สั่ ง จ่ า ย ในนาม “ บริ ษั ท เอ็ม วิชั่ น จากัด
(มหาชน) ”
หมายเหตุ ในกรณีทผี่ ้รู ับเหมาอนุมตั ไิ ม่ ดาเนินการตามกฎระเบียบทีก่ าหนดไว้ ข้างต้ น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะให้ ยุติ
การปฏิบัตงิ าน หรื อยกเลิกการอนุมตั โิ ดยทันทีหรื อตามทีเ่ ห็นสมควรและผู้แสดงสินค้ าต้ องใช้ บริการจากผู้รับเหมาอื่นทีไ่ ด้ รับอนุมตั ิ
แล้ วเท่ านั้น

กาหนดส่ งภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 ถ้ าไม่ ส่งจะไม่ สามารถก่อสร้ างใดๆได้ ท้งั สิ้น
ในกรณี ผแู ้ สดงสิ นค้าก่อสร้างคูหาเอง กรุ ณาระบุชื่อบริ ษทั ของท่านทั้งในส่วนของผูร้ ับเหมาและผูแ้ สดงสิ นค้ากรุ ณากรอกรายละเอียด
และส่งโทรอีเมลล์กลับมาที่คุณดารารัตน์ dararat.p@mvisioncorp.com หรื อโทร 02-735-1201-2 ต่อ 103
รับทราบและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้ อบังคับ ของ ศู นย์ นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา และ บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด ผู้
จัดงาน
ชื่องาน........................................................................................... วันที่เข้าก่อสร้าง..................................................................
บริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง............................................................................................................................................................
ผูร้ ับผิดชอบ...............................................................................หมายเลขติดต่อ........................................................................
รับเหมาก่อสร้างคูหาให้กบั บริ ษทั ..............................................................................................................................................
คูหาหมายเลข..........................ผูร้ ับผิดชอบ.................................................................หมายเลขติดต่อ......................................
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