




ผู้จัดงาน	 :	 บางกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	มอเตอร์โชว์	ครั้งที่	36

ผู้ให้การสนับสนุน

คู่มือก่อสร้าง	บางกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	มอเตอร์	โชว์	

วันเวลาการจัดงาน	 :	 วันที่ 23 มีนาคม - 5 เมษายน  2558	 	

วันวีไอพี	 :	 วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลาเปิด 12.00 น. เวลาปิด 20.00 น.

วันผู้สื่อข่าว	 : วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลาเปิด 09.59 น. เวลาปิด 18.00 น.

วันแสดงงาน	 :	 วันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 

  วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลาเปิด 11.00 น. เวลาปิด  22.00 น.

  วันธรรมดา เวลาเปิด 12.00 น. เวลาปิด  22.00 น.

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
4/299 หมู่ 5  ซอยลาดปลาเค้า 66  ถนนลาดปลาเค้า
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์	: +66 (0) 2971-6450-60 ต่อ 205  โทรสาร	: +66 (0) 2971-6462 

จัดท�าโดย	 : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
เขียนโดย	 : นายพรรโษทก วงษ์สุวรรณ 
ติดต่อที่	 : โทรศัพท์มือถือ 08-1906-0505, 08-5644-4545 
e-mail	 :	 opp.grandprix@gmail.com

อาคารชาเลนเจอร์ 3  อิมแพค เมืองทองธานี
บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	จ�ากัด
99 ถนนป๊อปปูล่า ต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์	: +66 (0) 2833-5252     โทรสาร	: +66 (0) 2833-5253

ชื่องานอย่างเป็นทางการ	 :	 บางกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	มอเตอร์โชว์	ครั้งที่	36

สถานที่การจัดงาน	 :	 IMPACT	CHALLENGER	1	-	3,	MUANG	THONG	THANI
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Booth	A1-A24		Date	and	Time	For	Construction

Booth	M1-M5		Date	and	Time	For	Construction

Booth Size Total/m2 Move-in	Period Time Move-out	
Period Time

A1 39 x 59 2,301 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A2 30 x 54 1,620 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A3 38 x 54 2,052 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A4 25 x 54 1,350 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A5 30 x 54 1,620 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A6 30 x 54 1,620 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A7 32 x 54 1,728 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A8 28 x 54 1,512 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A9 32 x 54 1,728 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A10 52 x 54 2,808 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A11 25 x 54 1,350 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A12 34 x 54 1,836 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A13 15 x 54 810 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A14 20 x 54 1,080 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A15 26 x 54 1,404 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A16 18 x 54 972 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A17 20 x 54 1,080 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A18 19 x 54 1,026 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A19 23 x 54 1,242 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A20 14 x 30 420 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A20/1 14 x 30 420 m2 18 -22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A21 14 x 24 336 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A21/1 14 x 24 336 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A22 16.5 x 54 891 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A23 16.5 x 54 891 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A24 18 x 24 432 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

A24/1 18 x 27 486 m2 18 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

Booth Size Total/m2 Move-in	Period Time Move-out	
Period Time

M1/1 47 x 21 987 m2 19 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

M1/2 22 x 21 462 m2 19 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

M2 22 x 31 682 m2 19 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

M3 22 x 51 1,122 m2 19 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

M4 22 x 8.50 187 m2 19 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

M4/1 22 x 8.50 187 m2 19 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

M5 22 x 16 352 m2 19 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.
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Booth	C1-C20		Date	and	Time	For	Construction	

Booth	D1-D10		Date	and	Time	For	Construction	

Booth Size Total/m2 Move-in	Period Time Move-out	
Period Time

C1 12.40 x 14 173.60 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C2 12.40 x 15 186 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C3 12.40 x 13.25 164.30 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C4 12.40 x 13.25 164.30m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C5 12.40 x 14 173.60 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C6 12.40 x 15 186 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C7 12.40 x 13.25 164.30 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C8 12.40 x 13.25 164.30 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C9 12.40 x 17 210.80 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C10 12.40 x 12 148.80 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C11 12.40 x 13.25 164.30 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C12 12.40 x 13.25 164.30 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C13 12.40 x 17 210.80 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C14 12.40 x 12 148.80 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C15 12.40 x 13.25 164.30 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C16 12.40 x 13.25 164.30 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C17 12.40 x 14 173.60 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C18 12.40 x 15 186 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C19 12.40 x 13.25 164.30 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

C20 12.40 x 13.25 164.30 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

Booth Size Total/m2 Move-in	Period Time Move-out	
Period Time

D1 11 x 12 132 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

D2 11 x 12 132 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

D3 11 x 12 132 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

D4 11 x 12 132 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

D5 11 x 11 121 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

D6 11 x 11 121 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

D7    11 x 12 132 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

D8    11 x 12 132 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

D9 11 x 13 143 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.

D10 11 x 13 143 m2 20 - 22 March 2015 08.00 hrs. - 24 hrs. 6 - 7 April 2015 08.00 hrs. - 22.00 hrs.
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ผู้ให้บริการทางด้านออกแบบก่อสร้างอย่างเป็นทางการ

บริษัท	ปิโก	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)
10 ซ.ลาซาล 56 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท	ยูสีฟฟ์	จ�ากัด
16/99 ม.7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

บริษัท	เอ๊กซคอน	จ�ากัด
92, 94, 96 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท	พีเอ็กซ์	ซิสเต็ม	จ�ากัด
12 ซ.ลาซาล 56 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท	วิว	แอนด์	ซี.เอส.	จ�ากัด
1515 ม.4 ซ.แขวงรุ่งแขวงลอย ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Pico	(Thailand)	Public	Company	Limited.
10 Soi Lasalle 56 Sukhumvit Rd., 
Bangna, Bangkok 10260

UZIFF	CO.,	LTD.
16/99 Moo 7, Bangkuntien-chaitalay Rd., 
Tar-Karm, Bangkuntien, Bangkok 10150

XCON	CO.,	LTD.
92, 94, 96 Vibhavadeerangsit Rd., 
Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

PX	SYSTEM	CO.,	LTD.
12, Soi Lasalle 56, Sukhumvit Rd., 
Bangna, Bangkok 10260

VIEW	&	C.S.	CO.,	LTD.
1515 Moo 4, Soi Kwangrwang kwangloi,
Theaparuk, Muang, Samutprakarn 10270

คุณโชคชัย	วัชรนิรันดร์กุล
รองประธานกรรมการผู้บริหาร
ระดับสูงอาวุโส

คุณพิทยา	พริดานนท์
ผู้จัดการโครงการ

คุณพรเพ็ญ	แซ่ลิ้ม
ผู้จัดการแผนก

คุณมินท์มันตา	ภูสิทธิโชติวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

คุณลิลลี่	โฆษิตวัฒนฤกษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Mr.	Chokchai	Vatcharanirunkul
Senior Executive Vice President 

Miss	Pittaya	Paridanone
Project Manager

Miss	Pornpen	Saelim
Division Manager

Miss	Minmunta	Phusitchotiwat
Sales Manager

Ms.	Lilly	Kositwatanaserk
Assistant Marketing Manager 

Mobile 09-248-5555

Tel. 0-2748-7007 ต่อ 216 

Fax : 0-2748-7589

Mobile 08-1811-3390,

 08-6399-6000

Tel. 0-2897-3001-5 

Mobile 08-1837-8520

Tel. 0-2275-5312 

Fax : 0-275-5314

Mobile 08-1008-8790

Tel. 0-2748-7625-9

Fax : 0-2748-7630

Mobile 08-1928-7760

Tel. 0-2384-2256-7

Fax : 0-2384-6169

(www.picothail.com) (chokchai@picothai.com)

(Builder@takeitcard.com), (paridanont@hotmail.com), (tikz@live.com)

(www.xcon.co.th) (pornpen@xcon.co.th)

(www.pxsystem.com) (minmunta@pxsystem.com)

(www.view-cs.com), (saleview@hotmail.com)

COMPANY

COMPANY

COMPANY

COMPANY

COMPANY

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT
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ผู้ให้บริการทางด้านออกแบบก่อสร้างอย่างเป็นทางการ

บริษัท	เอ็กซ์ซิบิท	เมคเกอร์	จ�ากัด
299/75  หมู่บ้านอารียาแมนดารีนา 
ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท	คิงส์เมน	ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	จ�ากัด
122/4 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10250

บริษัท	ดับบลิว	โอ.เอ.	แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง	จ�ากัด
40/1 ม.6 ซ.แจ้งวัฒนะ 45 ถ.เลียบคลองประปา 
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท	ดีไซน์	วิซาร์ด	จ�ากัด
60/19-20 ม.3 ซ.วิภาวดี 42 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

บริษัท	สเพล็นดิด	ออร์กาไนเซอร์	จ�ากัด
168/55 ถ.นาคนิวาส แขวง/เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10230

EXHIBIT	MAKER	CO.,	LTD.
299/75 Areeya Mandarina, 
Suthisan-Vinichai Rd., Sam-Sen-Nok, 
Hauykwang Bangkok 10310

KINGSMEN	C.M.T.I.	CO.,	LTD.
122/4 Krungthep-Kreeta Rd., 
Sapansoong Bangkok 10250

W.O.A.	ADVERTISING	CO.,	LTD.
40/1 Moo 6 Soi Chaengwattana 45,  
LearbKlong Prapa Rd., Banmai, 
Pakkred, Nonthaburi 11120

DESIGN	WIZARD	CO.,	LTD.
60/19-20 Moo 3 Soi Vibhavadi 42, Vibhavadi
Rangsit Rd., Ladyao, Jatujak Bangkok 10900

SPLENDID	ORGANIZER	CO.,	LTD
168/55 Nak Niwat Rd., Lardphrao
Bangkok 10230

คุณชัยวัฒน์	สิริสังกาส
กรรมการผู้จัดการ

คุณสุภัทรา	อ่องแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด

คุณเบญจพล	ติวานนท์
กรรมการผู้จัดการ

คุณทวีสุข	วิศุภกาญจน์
กรรมการผู้จัดการ

คุณศรัณยา	ประสิทธิกุล
ผู้จัดการดูแลลูกค้าหลัก

Mr.	Chaiwat	Sirisanggas
Managing Director

Ms.	Supattra	Ongkkaew
Director Altermative Markting

Mr.	Benchapol	Tivanon
Managing Director

Mr.	Tweesuk	Wisupakan
Managing Director

Ms.	Sarunya	Prasitthikhun
Key Account Manager

Mobile 08-1855-1174

Tel. 0-2560-2479

Fax : 0-25602499

Mobile 08-9131-6122
Tel. 0-2735-8000
Fax : 0-2735-8484

Mobile 08-1927-4696

Tel. 0-2980-9300

Fax : 0-2980-9319

Mobile 08-1902-3002

Tel. 0-2941-0371-4

Fax : 0-2941-0375 

Mobile 08-1001-5333

Tel. 0-2539-2215

Fax : 0-2539-2017

(www.exhibitmaker.co.th), (carrot_cr@hotmail.com)

(www.kingsmen-cmti.com) (supattra@ kingsmen-cmti.com)

(www.woa.co.th), (montree@woa.co.th), (benchapol@ woa.co.th)

(www.designwizard.co.th) (tweesuk@designwizard.co.th)

(www.splendidorganizer.com),(oil.sarunya@gmail.com)
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ผู้ให้บริการทางด้านการนำาเสนอการแสดงและโชว์	

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)
4/18-19 ถ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท	อินเด็กซ์	ครีเอทีฟ	วิลเลจ	จ�ากัด	(มหาชน)
545 ซ.ปรีดีฯ 42 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท	ปิโก	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	
10 ซ.สุขุมวิท 105 (ลาซาล 56) ถ.สุขุมวิท 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท	พรีเซนเทีย	จ�ากัด
1213/381 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

บริษัท	อีเอ็มดี	ออร์แกไนเซอร์	จ�ากัด
299/75 หมู่บ้านอารียาแมนดารีนา
ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

CMO	PUBLIC	COMPANY	LIMITED.
4/18-19 Soi Nuanchan 56 Rd., Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230

INDEX	CREATIVE	VILLAGE	PLC.
545 Soi Pridi Bhanomyong 42,
Sukhumvit 71 Rd., Wattana, Bangkok 10110

PICO	(THAILAND)	PUBLIC	CO.	LTD.
10 Soi Sukhumvit 105 (Lasalle 56), 
Sukhumvit Rd., Bangna, Bangkok 10260

PREZENTIA	CO.,	LTD.
1213/381 Soi Ladprao 94, Ladprao Rd.,
Wangthonglang, Bangkok 10310

EMD	ORGANIZER	CO.,	LTD.
299/75 Areeya Mandarina Village, 
Suthisan Vinitchai Rd., Samsennok, 
Huay Kwang Bangkok 10310

คุณมงคล	ศีลธรรมพิทักษ์
ผู้อ�านวยการธุรกิจ (cm play)

คุณจุฑามาศ	งานนฤมลกิจ	(โม)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

คุณโชคชัย	วัชรนิรันดร์กุล
รองประธานกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูงอาวุโส

คุณสมพงษ์	ทรัพย์ธนะอุดม
ผู้อ�านวยการฝ่ายการผลิต

คุณชัยวัฒน์	สิริสังกาส
กรรมการผู้จัดการ

Mr.	Mongkol	Sithumpitvg
Managing Director (cm play)

Ms.	Juthamard	Nganaruemonkit
Assitant Project Manager

Mr.	Chokchai	Vatcharanirunkul
Senior Executive Vice President 

Mr.	Sompong	Saptanaudom
Production Director

Mr.	Chaiwat	Sirisanggas
Managing Director

Mobile 08-1844-6335

Tel. 0-2790-3888

Fax : 0-2790-3852

Mobile 08-3989-6832
Tel. 0-2725-935
Fax : 0-2713-0913

Mobile 09-248-5555

Tel. 0-2748-7007 ต่อ 216

Fax : 0-2748-7589

Mobile 08-1638-6439

Tel. 0-2559-3417-9

Fax : 0-2559-3949

Mobile 08-1855-1174

Tel. 0-2274-8388

Fax : 0-2274-8957

 (mongkol@cm.co.th)

(www.indexcreativevillage.com) jn@index-creative.com

(www.picothail.com) (chokchai@picothai.com)

(www.prezentia.com) (sompong@prezentia.com) (sompong.pzt@gmail.com)

(www.eme.co.th) (carrot_cr@hotmail.com)
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ผู้ให้บริการทางด้านทำาความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างเป็นทางการ	

ผู้ให้บริการทางด้านขนส่งสินค้าอย่างเป็นทางการ

บริษัท	เดอะซีคเคอร์	จ�ากัด
44/555 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ 
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท	โปรเกรสซีฟ	อินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์วิส	จ�ากัด
603/104 หมู่บ้าน เดอะทรัสต์ ซิตี้  
ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ 10230

บริษัท	โอเชี่ยน	แอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
1249/219 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 
ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

บริษัท	โรเจอร์	กรุงเทพ	จ�ากัด
90/1 ม.4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540

THE	SEEKER	CO.,	LTD.
44/555 Navamin Rd., Nuanchan, 
Bungkhum Bangkok 10230 

PROGRESSIVE	INTERNATIONAL
SERVICE	CO.,	LTD.
603/104 The Trust City Nuanchan Rd., 
Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230

OCEAN	AIR	INTERNATIONAL	CO.,	LTD.
1249/219 38th Flr., Gems Tower, 
Charoengrung Rd., Suriyawongse
Bangkok 10500

ROGERS	BANGKOK	CO.,	LTD.
90/1 Moo 4 Bangchalong, Bangplee,
Samutprakran 10540

คุณอภิสิทธิ์		ชาลีกุล
กรรมการผู้จัดการ 

คุณวงศ์ปกรณ	ศรีสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ

คุณธีระพล	กล้าอยู่
กรรมการผู้จัดการ

คุณเมธี	ภาคลักษณ์
ผู้จัดการแผนกงานแสดง

Mr.	APISIT	CHALEEKUL
Managing  Director

Mr.	Wongprakorn	Srisawat
Managing Director

Mr.	Terapol	Klayoo
Managing Director

Mr. Maytee Parklak
Exhibition Manager

Mobile 08-6368-2552

Tel. 0-2969-3701

Fax : 0-2510-0089

Mobile 08-1576-9696

 0-2530-7368

Tel. 0-2108-5822

Fax : 0-2108-5825

Mobile 08-1659-9092

Tel. 0-2267-4949-53

Fax : 0-2267-4954

Mobile 08-1825-9719

Tel. 0-2752-6417

Fax : 0-2752-6420

www.seekerpolish.com (seekerpolish@hotmail.com)

(Pisprogressive@gmail.com)

(www.oceanairinter.com) (terapol@oceanairinter.com)

(www.rogers-asia.com) (exhibitions@rogers-asia.com)
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ผู้ให้บริการทางด้านแสง	เสียง	ภาพ	อย่างเป็นทางการ

บริษัท	ไลท์ซอร์ส	จ�ากัด
497-497/1 ซ.ลาดพร้าว 64 ถ.ลาดพร้าว
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
4/22 ม.11 ถ.นวลจันทร์ 56 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท	เอ.วี.	ซิสเท็มส์	จ�ากัด
17 ซ.ลาดพร้าว 93 ถ.ลาดพร้าว 
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

บริษัท	เวย์	ไลท์	ซิสเท็ม	จ�ากัด	
14/226 ม.2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110

LIGHT	SOURCE	CO.,	LTD.
497-497/1 Soi Ladprao 64, Ladprao Rd.,
Wangthonglarng, Bangkok 10310

PM	CENTER	CO.,	LTD.
4/22 Moo 11, Nuanchan 56 Rd.,
Klongkum, Buengkum, Bangkok 10240

AV	SYSTEMS	CO.,	LTD.
17 Soi Ladprao 93, Ladprao Rd., 
Klongchao Khun Sing .Wangthonglang, 
Bangkok 10310

WAY	LIGHT	SYSTEM	CO.,	LTD.
14/226 Moo 2, Pimonrath,
Bangbuathong, Nonthaburi 11110

คุณนรเศรษฐ	สมบูรณ์วงศ์
ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการ

คุณวัชรินทร์	มะกอกน้อย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้า

คุณชัชชัย	ธรรมจักษุ
ผู้จัดการฝ่ายขายงานเช่า

คุณดนัย	อาจหาญ
กรรมการผู้จัดการ

Mr.	Norasate	Somboonvong
Sales and Operation Director

Mr.	Vacharin	Makoknoi
Client Service Managing Director

Mr.	Chatchai	Thammajaksu
Production Manager of Rcntal 
Department 

Mr.	Danai		Arjharn
Manager Director

Mobile 08-1868-0661

Tel. 0-2935-5890

Fax : 0-2935-5899

Mobile 08-1576-9696

Tel. 0-2791-9400

Fax : 0-2791-9401

Mobile 08-1696-0614

Tel. 0-2542-1970

Fax : 0-2542-1561-2

Mobile 08-1915-0673

Tel. 0-2924-1899

Fax : 0-2924-9681

(www.lightsource.co.th) (sales@lightsource.co.th)

(www.pmcenter.co.th) (vacharin@pmcenter.co.th)

(www.avgroupthailand.com) (chatchai@avgroupthailand com)

(www.waylight.co.th) ( info@waylight.co.th)
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ผู้ให้บริการทางด้านแสง	เสียง	ภาพ	อย่างเป็นทางการ

บริษัท	ฟอร์เอฟเวอร์	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด
101/4 ซ.รามค�าแหง 50 ถ.รามค�าแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท	มีเดีย	วิชั่น	(1994)	จ�ากัด
999, 999/9 ม.2 ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

บริษัท	นอกซ์	บางกอก	จ�ากัด	
10 ซ.ลาซาล 56 ถ.สุขุมวิท แขวง/เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

FOREVER	NETWORK	CO.,	LTD.
101/4 Ramkhumhaeng 50, Huamark,
Bangkapi Bangkok 10240

MEDIA	VISION	(1994)	CO.,	LTD.
999, 999/9 Moo 2, Bangkhen, Muang, 
Nonthaburi 11000

NOX	BANGKOK	CO.,	LTD.	 
10 (Lasalle 56), Sukhumvit Rd., Bangna, 
Bangkok 10260 

คุณปรีชา		ศิริบุญส่ง
กรรมการผู้จัดการ

คุณกัญกร	อรุณโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณปิยาวดี ห่อนาค
ผู้จัดการทั่วไป

Mr.	Preecha	Siriboonsong
Managing Director

Ms.	Kanyakorn	Aroonroch
Managing Director Assistant 

Ms. Piyawadee Honark
General Manager

Mobile 08-1646-9918,
 08-6374-7599

Tel. 0-2732-0117-20

Fax : 0-2378-1880

Mobile 08-9900-8200

Tel. 0-2951-0101

Fax : 0-2965-9679-80

Mobile 08-9689-5999

Tel. 0-2745-8058

Fax : 0-2748-7589

(www.forever-nerwork.com) (for_net@yahoo.com) (chutima_oranange@hotmail.com)

(pp@mediavision1994.com) (info@mediavison1994.com)

(www.noxbkk.com) (piyawadee@picothai.com)
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ความหมายและคำาจำากัดความ

ความหมายของค�าต่างๆ และใช้เรียกแทนตัว รวมถึงขอบเขตและหน้าที่โดยสังเขป

               บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปใช้เรียกแทนว่า “ผู้จัดฯ”

               บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ซึ่งต่อไปใช้เรียกแทนว่า “อิมแพ็ค”

               บริษัท ลูกค้าซื้อพื้นที่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งต่อไปใช้เรียกแทนว่า “ผู้แสดงสินค้า” 

               บริษัท ผู้รับเหมาที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งต่อไปใช้เรียกแทนว่า “ผู้ให้บริการ”

ผู้จัดงาน	(Organizer)

หมายถึง  ผู้ที่ให้บริการในการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้แสดงสินค้ามาลงพื้นที่ในการจัดงานและให้บริการอื่นๆ รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการ

ออกแบบ ก่อสร้าง การน�าเสนอ การแสดง แสง เสียง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ได้ก�าหนดไว้เพื่อให้ผู้แสดงสินค้าทุกรายได้รับความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

อิมแพค	(IMPACT)

หมายถึง เจ้าของสถานที่การจัดงาน เป็นผู้ให้บริการในเรื่องของพื้นที่การจัดงาน สาธารณูปโภค ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ที่จอดรถ 

อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงระบบสาธารณะทุกประเภทเพื่อเข้าสู่พื้นที่การจัดงาน

ผู้แสดงสินค้า	(Exhibitor)

หมายถึง บริษัท ห้าง ร้าน ที่น�าสินค้าหรือบริการมาออกแสดง โดยเช่าพื้นที่จัดแสดงจากผู้จัดงานและจะต้องประสานงานกับผู้ให้บริการ

อย่างเป็นทางการในด้านต่างๆ

ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ	(Official)

หมายถึง ผู้ให้บริการในการออกแบบในด้านต่างๆ เช่น การตกแต่งบูธ การออกแบบการแสดงและโชว์ แสง เสียง ภาพ ขนถ่ายสินค้า ผู้ให้

บริการจะต้องท�างานตามขอบเขตที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

ผู้ให้บริการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ

หมายถงึ  ผูใ้ห้บรกิารทีไ่ม่ได้มรีายชือ่อยูใ่นคู่มอืก่อสร้างฉบับนี ้หากได้รบัการคดัเลอืกแบบจากผู้แสดงสนิค้า จะต้องตดิต่อผู้ให้บรกิารอย่าง

เป็นทางการในด้านนั้นๆ เพื่อขอใช้สิทธิ์ในการใช้ชื่อเข้ามาท�างานโดยใช้ชื่อของผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ

ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ที่อนุญาตให้ผู้บริการอื่นๆ เข้ามาท�างานในนามของผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการในด้านนั้นๆ จะต้องมีหน้า

ทีป่ระสานงานแทนทกุเรือ่งกบัทางผูจ้ดัฯ และมหีน้าทีร่บัผดิชอบแทนในทกุเรือ่งทีผู่ใ้ห้บรกิารรายอืน่ทีท่�าผดิกฎระเบยีบการก่อสร้างรวมไปจนถงึ

การก่อสร้างไม่เสร็จหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนการท�างานที่ได้ระบุไว้
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ค�ำจ�ำกัดควำม

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท�ำคู่มือก่อสร้ำง

1. เพื่อท�าความเข้าใจที่ถูกต้องและไปในทิศทางเดียวกันของผู้จัดฯ ผู้แสดงสินค้าและผู้ให้บริการ ในการร่วมออกงานแสดงสินค้า

2. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ผู้แสดงสินค้าทุกราย มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยใช้กฎระเบียบการก่อสร้างที่ถูกก�าหนดไว้ในคู่มือ 

 ก่อสร้างฉบับนี้ 

3. เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ผู้จัดฯ  ผู้แสดงสินค้า ผู้ให้บริการ และขั้นตอนการท�างานต่างๆ

4. เพื่อให้ทราบถึงระเบียบ หากท�าผิดกฎระเบียบการก่อสร้าง รวมถึงขั้นตอนการลงโทษโดยการ ตักเตือน พักการท�างาน ตัดแต้มและ 

 ประเมินผลผู้ให้บริการในกรณีที่ท�าผิดกฎระเบียบการก่อสร้าง

ผู้แสดงสินค้าและผู้ให้บริการทุกประเภท ควรจะต้องศึกษาคู่มือก่อสร้าง  ฉบับนี้โดยละเอียด เนื่องจากการเขียนกฎระเบียบการก่อสร้าง

ฉบับนี้ได้รวบรวมเอากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ อิมแพค และของผู้จัดฯ มารวมไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่มีความเข้มงวด ดังนั้น เพื่อ

เป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง ท่านควรศึกษาคู่มือฉบับนี้โดยละเอียด

ผู้จัดฯ เปรียบเสมือนเจ้าของสถานที่ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้รับให้บริการต่างๆ เข้าพื้นที่ท�างานในอาคารได้หรือไม่ได้ ให้ขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของผู้จัดฯ เท่านั้น

กฎระเบียบการก่อสร้าง	จะมีผลบังคับใช้ทุกพื้นที่	 และการท�างานของผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการทุกประเภท จะต้องยึดถือกฎระเบียบนี้

เป็นหลกัในการท�างาน ผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ในแต่ละประเภท ห้ามท�าข้ามประเภทของตนเองทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ และห้ามด�าเนนิงานข้าม

ประเภทของงานที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าใจในการท�างานที่ตรงกัน  และเพื่อความสะดวกที่ท่านจะได้รับจากทางผู้จัดฯ  พื้นที่ในอาคารชาเลนเจอร์ 

1-3  เป็นพื้นที่ควบคุมที่ผู้จัดฯ ก�าหนดให้ผู้แสดงงานทุกบูธจะต้องใช้ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการในประเภทต่างๆ ที่ทางผู้จัดฯ เป็นผู้แต่งตั้งให้

เท่านั้น และห้ามมิให้น�าผู้รับเหมารายย่อยที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เข้ามาท�าการก่อสร้างหรือท�าการใดๆ เช่น การแสดงการโชว์ การขนถ่ายสินค้า 

ระบบแสง เสียง ท�าความสะอาด ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด โดยผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้รับเหมาอย่างเป็น

ทางการ หมายถึง ผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือกจากทางผู้จัดฯ ประเมินผลจากทางผู้จัดฯ และตรวจสอบประเมินผลงานจากระบบคุณภาพ ISO 

9001:2000 แต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ	ขอบเขตในการท�างานสามารถเข้าท�างานได้ในทุกบูธ 

โดยแยกออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้

1. ผู้ให้บริการออกแบบและก่อสร้าง

2. ผู้ให้บริการทางด้านการน�าเสนอการแสดงและโชว์

3. ผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งสินค้า

4. ผู้ให้บริการทางด้านแสง เสียง ภาพ

5. ผู้ให้บริการด้านการท�าความสะอาดบูธ

การตรวจแบบการก่อสร้าง

หมายถึง ผู้จัดฯ เป็นผู้ก�าหนดจุดให้ท�าการออกแบบก่อสร้างต่างๆ ตามขนาดที่ได้ก�าหนดไว้ในผังก่อสร้าง รวมถึงความสูงของแต่ละพื้นที่

ให้มคีวามเท่าเทยีมกนัและก่อสร้างไม่ให้บดบงักนัจนเกดิความได้เปรยีบเสยีเปรยีบกนัของแต่ละสนิค้า ดงันัน้ ในการตรวจแบบการก่อสร้างของ

ผู้จัดฯ นั้น จะตรวจเฉพาะความถูกต้องของขอบเขตในการใช้พื้นที่ของแต่ละพื้นที่และข้อก�าหนดต่างๆ เพียงเท่านั้น และหากแบบที่ตรวจเป็นไป

ตามกฎระเบยีบและขนาดทีถ่กูต้อง ผูจ้ดัฯ กจ็ะท�าการอนมุตัแิบบให้ท�าการก่อสร้างได้ แต่ในเรือ่งของความแขง็แรงคงทนหรือการรบัน�า้หนกัของ

โครงสร้างบูธในแต่ละพื้นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรหรือสถาปนิกเซ็นรับรองแบบและแนบมาพร้อมแบบที่ส่งมาตรวจ
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1.1	จะต้องค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และหากเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของการท�างานและการก่อสร้าง ท�าให้บูธ

ได้รับความเสียหายกับบูธของตนเองหรือบูธของผู้อื่น รวมถึงบุคคลที่สามได้รับบาดเจ็บ ผู้ให้บริการในพื้นที่ของบูธนั้นจะต้องรับผิดชอบและจะ

ต้องชดใช้ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดแต้ม 1 แต้มทันทีของทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

1.2	ความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง ส่วนตกแต่งและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างจะต้องมีความมั่นคงและแข็งแรง ซึ่งหากทางผู้จัดฯ ได้

ท�าการตรวจสอบพบว่าสิ่งก่อสร้างหรือส่วนตกแต่งมีแนวโน้มว่าจะตก หล่น ล้ม หรืออาจจะพังลงมาได้นั้น ทางผู้จัดฯ จะขออนุญาตหยุดการ

ท�างานและเข้าตรวจสอบเพื่อท�าการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดให้ใช้พื้นที่ในส่วนนั้นๆ ได้ต่อไป ทั้งในวันก่อสร้างและในวันแสดงงาน

1.3	การก่อสร้างและตกแต่ง จะต้องท�าการก่อสร้างตามแบบที่ได้รับการอนุมัติจากทางผู้จัดฯ เท่านั้น ห้ามมิให้ก่อสร้างนอกเหนือจากแบบ

ที่ได้รับการอนุมัติโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากผู้จัดฯ ตรวจพบ ผู้จัดฯ จะให้ผู้รับเหมารายนั้น ท�าการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามแบบ

ที่ได้รับการอนุมัติ และจะถูกตัดแต้ม 1 แต้ม

1.4	ผู้จัดฯ	จะท�าการตรวจสอบการท�างานของผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการทุกประเภท จากตารางการท�างานที่ทางผู้ให้บริการต่าง ๆ  ส่งให้

ทางผูจ้ดัฯ หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มคีวามคบืหน้าในการท�างาน เมือ่พจิารณาตามแบบและการท�างานแล้วว่าไม่สามารถก่อสร้างให้เสรจ็ตาม

เวลาที่ก�าหนด ทางผู้จัดฯ จะเข้าไปท�าการควบคุมการก่อสร้างของบูธนั้นๆ ทั้งหมด โดยจะให้ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการในประเภทนั้นๆ เข้า

ช่วยท�าการก่อสร้างให้เสรจ็ทนัตามก�าหนดเวลา และผู้ให้บรกิารอย่างเป็นทางการท่ีไม่สามารถท�าเสรจ็ได้นัน้จะต้องถูกประเมนิผลการท�างานตาม

ระเบียบของทางผู้จัดฯ โดยจะถูกพักงานชั่วคราวหรือถาวรจะขึ้นอยู่กับปริมาณของงานและดุลยพินิจของคณะกรรมการการจัดงานฯ

1.5	การตรวจสอบขั้นตอนการท�างาน โดยจะมีรายละเอียดทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

	 1.5.1	ขั้นตอนที่	1 การตรวจแบบการก่อสร้าง แบบแปลนไฟฟ้า และแบบแปลนระบบแสงเสียง แบบการแสดงโชว์ แบบชุดการแสดง

และพริตตี้ จะต้องส่งแบบการก่อสร้างและแบบต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นให้ทางผู้จัดฯ ตรวจแบบทั้งหมดก่อนเพื่อท�าการอนุมัติ ก่อนที่จะด�าเนิน

การต่อไป และแบบการขอใช้สาธารณูปโภค ให้ผู้จัดฯ ตรวจอย่างละเอียดในวันเวลาที่ก�าหนด 

 ผูจ้ดัฯ เป็นผูก้�าหนดจดุทีใ่ห้ท�าการก่อสร้างต่างๆ ให้ในแต่ละพืน้ทีม่คีวามเท่าเทยีมกนัและก่อสร้างไม่ให้บดบงักนัจนเกดิความได้เปรยีบ

เสียเปรียบกันของแต่ละสินค้า ดังน้ัน ในการตรวจแบบการก่อสร้างน้ัน ผู้จัดฯ จะตรวจและอนุญาตเฉพาะ ซึ่งการส่งแบบการก่อสร้างจะต้อง 

ประกอบด้วย

 1.1 รูปทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) จะต้องเป็นภาพสี่สี และส่ง File 3D มาด้วย

 1.2 ภาพด้านหน้า ด้านบน และภาพตัดด้านข้าง

 1.3 แปลนผังพื้นที่ แปลนผังไฟฟ้า แปลนระบบแสง เสียง ภาพ

 1.4 ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง โดยละเอียด และชัดเจน

 1.5 จะต้องระบุจุดติดตั้งถังดับเพลิงและจุดควบคุมระบบไฟฟ้าลงไปในแปลน

 1.6 การก่อสร้างบูธ 2 ชั้น เสาไฟฟ้า ทาวเวอร์ จะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรอง

 1.7 จะต้องส่งแบบก่อสร้างทั้งหมด 2 ชุด และบันทึกใส่แผ่น CD 1 แผ่น ให้ทางผู้จัดฯ 

     และผู้จัดฯ จะประทับตรายางให้ส�าหรับแบบที่ผ่านการตรวจแล้ว

 1.8 ตารางขั้นตอนการท�างาน จะขอรับได้จากทางผู้จัดฯ และจะต้องส่งมาพร้อมกับแบบก่อสร้าง

 1.9 จะต้องมีค�าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบบูธ ว่ามีความสอดคล้องกับสินค้าและวัตถุประสงค์ของผู้จัดฯ อย่างไร 

     การส่งแบบและเอกสารตามรายการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นของผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการและผู้ให้บริการรายย่อย 

หากส่งล่าช้าและไม่ครบตามรายการดงัทีก่ล่าวมาแล้ว จะต้องถกูปรบัเป็นแต้ม 1 แต้มต่อ 1 บธู หรอืปรบัเป็นเงนิตัง้แต่ 30,000-50,000 บาท 

1. กฎระเบียบกำรก่อสร้ำง

การส่งแบบต่างๆ ผู้จัดฯ ได้ก�าหนดให้ผู้ให้บริการ มีหน้าที่จะต้องน�าแบบมาตรวจมี 4 ประเภทดังนี้

1. แบบการก่อสร้าง 

2. แบบระบบแสง เสียง ภาพ 

3. แบบการแสดงและโชว์ 

4. แบบชุดนักแสดงและพริตตี้
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จะต้องน�าแบบมาให้ผูจ้ดัฯ ตรวจแบบและรบัการอนมุตัก่ิอนท�าการก่อสร้างได้ตัง้แต่บดันีจ้นถงึ ในวนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2558 การตรวจแบบ

ทีส่มบรูณ์จะต้องมตีราประทบัและผูจ้ดัฯ เซ็นอนมุตั ิจงึถอืเป็นแบบทีส่มบรูณ์ ผูจ้ดัฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไม่อนมุตัแิบบทางโทรสารและทาง e-mail 

โดยเด็ดขาด จะต้องน�าส่งแบบมาตรวจพร้อมอธิบายด้วยตนเองมาที่ 

บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	 

อาคาร 2 เลขที่ 4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

การส่งแบบต่างๆ	จะต้องส่งแบบฟอร์มการขอใช้สาธารณูปโภคให้ครบตามวันเวลาทีก่�าหนดไว้ในแบบฟอร์มต่างๆ	

	 1.5.2	ขั้นตอนที่	2	การตรวจสอบช่วงก่อสร้าง	และรื้อถอน

  1. การตรวจสอบระยะเวลาการท�างาน จะต้องปฏิบัติให้เป็นตามตารางการท�างานที่ได้ส่งให้กับทางผู้จัดฯ

  2. ผู้จัดฯ จะท�าการตรวจสอบการก่อสร้าง ว่าเป็นไปตามแบบที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่

  3. ตรวจสอบการท�างานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบการก่อสร้าง

  4. ตรวจสอบการรื้อถอน ดูความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่

	 1.5.3	ขั้นตอนที่	3	การตรวจสอบช่วงระหว่างการแสดงงาน

 การตรวจสอบในระหว่างการแสดงงาน ผู้จัดฯ จะตรวจสอบความช�ารุดหรอืความเสียหายของสิ่งก่อสร้างและส่วนตกแตง่ของบูธ หาก

ตรวจสอบพบว่ามีความช�ารุดหรือเกิดความเสียหาย อันจะก่อให้เกิดอันตราย ทางผู้จัดฯ จะแจ้งให้ด�าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ได้ ก่อนจะเปิดใช้งานต่อไป ผู้รบัเหมาอย่างเป็นทางการจะต้องปฏบิตัติามขัน้ตอนต่างๆ ทีผู่จ้ดัฯ ได้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และหากการท�างาน

ในขั้นตอนต่างๆ เกิดความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามก�าหนด ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการจะถูกปรับเป็นแต้มและประเมินผลการท�างาน

2.1	 การก่อสร้างตกแต่ง จะกระท�าได้เฉพาะในเส้นกรอบของพื้นที่เท่านั้น ทั้งบนพื้นและในอากาศจะต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งในแนวราบ 

  และในแนวดิ่ง

2.2	 ห้ามมิให้ตอกตะปูหรือของแหลม ลงบนพื้นเดิมของอาคารเพื่อการใดการหนึ่งลงบนพื้นหรือผนังของอาคาร  เพื่อท�าการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

  ที่จะท�าให้เกิดความเสียหายโดยเด็ดขาด

2.3	 เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง วัสดุต่างๆ เช่น เศษไม้ ทินเนอร์ น�้ามันหรือวัสดุไวไฟต่างๆ ที่เหลือใช้ในการก่อสร้าง ให้ผู้ให้บริการ 

  เก็บออกจากพื้นที่ของ IMPACT ให้หมด ห้ามทิ้งไว้โดยเด็ดขาด

2.4	 การขนของและอุปกรณ์การก่อสร้าง  ที่จะน�ามาแสดงในอาคาร  จะต้องให้บริษัทผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการด้านการขนถ่ายสินค้าที่

  ผู้จัดฯ เป็นผู้แต่งตั้ง เป็นผู้ขนของเข้าอาคารเท่านั้น  ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสินค้าเองโดยเด็ดขาด (ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อการขน 

  ถ่ายสินค้า)

2.5	 การติดต้ังทาวเวอร์และเสาไฟ	การตดิตัง้เสาไฟฟ้าจะต้องมแีผ่นเพลทรองรบัด้านล่างตามขนาดและสดัส่วนของเสา ซึง่จะต้องส่งมาพร้อม 

  การตรวจแบบ

2.6	 การใช้ระบบไฮดรอลิก	เพื่อยกรถขึ้น-ลง สามารถท�าได้ แต่ความสูงต้องไม่เกิน 3.50 เมตร และจะต้องได้รับการตรวจสอบถึงความ

  แข็งแรงและความปลอดภัยจากทางผู้จัดฯ ก่อน

2.7	 ถังดับเพลิง,	พัดลมระบายอากาศ,	ถังขยะ ผู้จัดฯ จะท�าการตรวจอุปกรณ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2558 จะตรวจตามรายการ 

  และความพร้อมที่จะต้องใช้งานได้ และจุดติดตั้งถังดับเพลิงจะต้องมีสัญลักษณ์ติดให้เห็นชัดเจน

2.8	 พื้นที่ทางเดิน,	ช่องทางหนีไฟ,	พื้นที่ส่วนกลาง ห้ามมิให้วางหรือกองของเด็ดขาด  หากทางผู้จัดฯ ตรวจพบ จะให้ผู้ให้บริการทางด้าน

  การขนถ่ายสินค้า เป็นผู้ด�าเนินการยกออกจากพื้นที่นั้นๆ ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.9	 การน�าแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาท�างาน	จะต้องขอ	VISA เพื่อเข้ามาท�างานในประเทศไทย จากสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ จะ

  ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเข้ามาท�างาน  หากไม่ได้รับการอนุญาตให้ถูกต้อง ท่านอาจจะโดนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการมาตรวจ

  สอบและจะท�าให้ท่านถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย

2.10	ห้ามมิให้ใช้ไฟฟ้าจากปลั๊ก ที่อยู่บริเวณโดยรอบอาคารชาเลนเจอร์โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน ทางผู้จัดฯ จะท�าการปรับจุดละ 5,000 บาท 

  และปรับ 1 แต้มทันที

2. ข้อก�ำหนดกำรก่อสร้ำง
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2.11	การอนุญาตให้เข้าพื้นที่การก่อสร้าง ผู้จัดฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการในของแต่ละประเภทที่ทางผู้จัดฯ เป็นผู้ 

 คัดเลือกให้เท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตัวและสวมใส่ด้วยอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เมื่ออยู่ในพื้นที่การก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

 1. สวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง

 2. สวมเสื้อผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการและกางเกงขายาว

 3. สวมรองเท้าหุ้มส้น

 4. ติดบัตรผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการและให้ติดบัตรที่หน้าอกเท่านั้น

2.12	ห้ามน�าอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในอาคารชาเลนเจอร์ บริเวณจุดขนถ่ายสินค้าโดยเด็ดขาด นอกจากบริเวณที่จัดเตรียม

 ไว้ให้

2.13	ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ห้ามน�าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มในอาคารและในเขตพื้นที่การก่อสร้างโดยเด็ดขาด หากตรวจ

 พบจะให้ผู้ให้บริการรายนั้นๆ พักงานชั่วคราว แล้วให้ท�าการตัดแต้ม 2 แต้ม

2.14	ป้ายหรือเครื่องบอกเวลาในการน�าเสนอการแสดงการโชว ์ทุกพื้นที่ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะต้องติดตั้งเครื่องบอกเวลาโดย

 ให้เห็นเด่นชัด เพื่อบอกเวลาในการน�าเสนอการแสดงโชว์ในรอบต่อไป ซึ่งในข้อนี้จะอยู่ในกฎข้อบังคับ

2.15	ห้ามใช้สลิงยึดกับฝ้าเพดานของอาคาร เพื่อยึดโครงสร้าง  ห้ามท�าการใดๆ ที่ท�าการยึดกับฝ้าเพดานของอาคาร นอกจากใช้ฝ้าเพดาน

 เพื่อแขวนโครงทัชเพื่อติดตั้งระบบแสง เสียง ภาพ รวมถึงให้มีส่วนตกแต่งในอากาศได้ แต่จะต้องผ่านให้ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการใน

 เรื่องของการแขวนทัชและอุปกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบก่อน ความสูงของทัชจากพื้นเดิมของอาคารจะต้องสูงไม่เกิน 9.00 เมตร ทุกพื้นที่

2.16	การใช้ทัชเป็นส่วนตกแต่งหรือแขวนป้าย ผู้จัดฯ อนุญาตให้ติดตั้งป้ายชื่อได้กับโครงทัช แต่จะต้องอยู่ติดกับตัวของทัชและความสูงของ 

 ป้าย ต้องไม่เกิน 1.30 เมตร แต่ห้ามน�าส่วนโครงสร้างของบูธมาต่อติดกับส่วนของป้ายโดยเด็ดขาด

2.17	การท�าการใดๆ	ที่อยู่นอกเหนือจากกฎระเบียบ การก่อสร้างที่ระบุไว้ จากข้อก�าหนดในกฎระเบียบการก่อสร้างห้ามท�าโดยเด็ดขาดและ 

 หากมีข้อสงสัยเกิดขึ้น ให้ติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางผู้จัดฯ ก่อนที่จะท�าการก่อสร้างหรือด�าเนินการใดๆ

2.18	การก่อสร้างทั้งหมดจะต้องเสร็จ วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ผู้ให้บริการจะต้องท�าการส่งมอบบูธให้กับทางผู้แสดงสินค้า 

 ตามเวลาที่ก�าหนด เพื่อจะให้ผู้จัดฯ เป็นผู้ตรวจสอบการท�างานตามระบบอีกครั้ง

2.19	ห้ามใช้สารควบคุมและครอบครองสารผิดกฎหมายทุกชนิด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

2.20	ห้ามสูบบุหรี่	ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารแสดงสินค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นพื้นที่ที่จัดไว้ให้

2.21	ห้ามเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัยพักค้างคืนในบูธ โดยเด็ดขาด นอกจากได้รับอนุญาตจากทางผู้จัดฯ

2.22	ห้ามพ่นสีหรือทินเนอร์	ภายในอาคารแสดงสินค้าโดยเด็ดขาด

2.23	การห้ามใช้กาวยาง ในอาคารเวลาปกติโดยเด็ดขาด เนื่องจากกลิ่นและสารเคมีจะส่งผลรบกวนกับผู้อื่น และอาจจะเกิดอันตรายกับตัว 

 ท่านเองและผู้อื่น ยกเว้นให้ใช้ได้ในเวลา 24.00-06.00 น. ของวันที่ 19-22 มีนาคม 2558 ห้ามท�านอกเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด

2.24	ห้ามใช้เลื่อยไฟฟ้า	(วงเดือน)	แบบตั้งโต๊ะ  ในอาคารโดยเด็ดขาด  แต่อนุญาตให้ใช้เลื่อยไฟฟ้ามือขนาดเล็กได้  แต่หากการเลื่อยหรือ

 การไสไม้ที่ท�าให้เกิดฝุ่น เช่น ไม้ MDF เกิดฝุ่นขนาดเล็ก ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด (สามารถท�าได้จากสถานที่ที่ทางผู้จัดฯ จัดเตรียมไว้ 

 ให้ โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งาน) 

2.25	แท่นวางรถยนต์จะต้องสูงได้ไม่เกิน	80	ซม. ยกเว้นในส่วนที่มีส่วนตกแต่งเพื่อน�ารถขึ้นโชว์ แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จัดฯ ก่อนที่

 จะท�าการก่อสร้าง

2.26	การยกพื้นและการปรับระดับพื้น การยกพื้นเพื่อปรับระดับสามารถท�าได้ แต่ทางขึ้นเพื่อเข้าชมบูธจะต้องปรับท�าสโลปทางขึ้น และพื้นที่

 ปรบัระดบัยกขึน้ และมหีวัมมุซึง่แหลมคมและอาจจะเกิดอันตรายแก่ผูช้มงาน จะต้องน�าแผ่นยางมาหุ้มท่ีมุมให้เรียบร้อย ห้ามใชอะลมูเินยีม

 โดยเด็ดขาด เพราะมีความแหลมคมและอาจเกิดอันตราย

2.27	การน�ารถเข้ามาแสดงในอาคารชาเลนเจอร์	1-3	การน�ารถเข้าในอาคาร จะต้องเข้าตามก�าหนดระยะเวลาที่ทางผู้จัดฯ ก�าหนดคือ วันที่

21 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. เท่านั้น และหลังจากเวลาดังกล่าว ผู้จัดฯ จะท�าการ 

 ปูพรมทางเดิน  และการน�ารถออกจากอาคารในวันแสดงงานจะกระท�าได้ในเวลาหลังเลิกงานเท่านั้น  และจะต้องมีหนังสือมอบอ�านาจ 

 ของกรรมการบริษัทของทางบริษัทรถยนต์นั้นๆ เพื่อขออนุญาตน�ารถออกจากอาคาร

2.28	การขออนุญาตท�างานหลังงานเลิกแล้วของทุกวัน การขออนุญาตท�างานหลังจากงานเลิกในวันแสดงงาน จะต้องท�าเรื่องขออนุญาตที่ 

 ห้อง ก่อนเวลา 19.00 น. ของวันที่ขอท�างาน และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ และจ�านวนกระแสไฟฟ้าที่ใช้

2.29	ห้ามท�าการประชาสมัพนัธ์ใดๆ	นอกพืน้ทีบ่ธูโดยเดด็ขาด ห้ามจ�าหน่ายจ่ายแจกของ และท�าการประชาสมัพนัธ์ทกุชนดินอกพืน้ทีข่องบธู

2.30	ห้ามจ�าหน่ายจ่ายแจกอาหารและเครื่องดื่ม ห้ามจ�าหน่ายจ่ายแจกอาหารและเครื่องทุกดื่มทุกชนิด ให้กับผู้เข้าชมงานทั่วไป แต่ยกเว้น
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ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณเบี้ยประกันภัย

หมวดที่ 1 กำรประกันทรัพย์สิน

จ�านวนเงินเอาประกัน 1,000,000.00 บาท

เบี้ยสุทธิ 5,000.00   บาท

อากร  20.00 บาท

ภาษี  351.40 บาท

เบี้ยรวม 5,371.40   บาท

 

หมวดที่ 2  ควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก

ความรับผิดชอบอันเกิดค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุภายในสถานที่เอาประกันโดยความรับผิดชอบ จ่ายตามความเป็นจริง

ไม่เกิน 100,000 บาท/คน เหตุการณ์แต่ละครั้งและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกัน

เบี้ยสุทธิ 2,500.00   บาท

อากร  10.00 บาท

ภาษี  175.70 บาท

เบี้ยรวม 2,685.70   บาท

 

เบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ เป็นเบี้ยหมวดที่ 1 รวมเบี้ยหมวดที่ 2

เบี้ยสุทธิ 7,500.00   บาท

อากร  30.00 บาท

ภาษี  527.10 บาท

เบี้ยรวม 8,057.10 บาท

 

(พิเศษ) หมวดที่ 3 –  ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PAG) ส�ำหรับพนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ ฯลฯ 

คุ้มครองชีวิต 100,000.00   บาท

ค่ารักษาพยาบาล 10,000.00   บาท

เบี้ยสุทธิ 120.00   บาท

อากร  1.00  บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  -

เบี้ยรวม 121.00  บาท  

3. กำรประกันภัยโครงสร้ำงและบุคคลที่ 3  

อนุญาตให้มีการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มในบูธ การน�าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในอาคาร จะต้องติดต่อกับทางอิมแพค เมืองทองธานี และ

ได้รับอนุญาตก่อนที่จะด�าเนินการ

2.31	ผู้จัดฯ	ได้จัดสถานที่เพื่อท�าการทดสอบรถ	ส�าหรับบูธรถยนต ์ทางผู้จัดฯ ได้จัดสถานที่ไว้ให้ทดสอบรถได้อยู่บริเวณลานจอดรถ P9 

2.32	ห้องพักของเจ้าหน้าที่ของอาคารชาเลนเจอร์	1-3 ทางผู้จัดงานฯ ได้จัดให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็นห้องพักของเจ้าหน้าที่ประจ�าบูธ

และพริตตี้ โดยจะตั้งตู้คอนเทนเนอร์ให้หลัง LOADING ถ้ามีความประสงค์ที่จะใช้ ให้แจ้งให้ทราบภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 

ผู้ให้บริการทางด้านการออกแบบและก่อสร้าง รวมถึงผู้ให้บริการด้านแสงเสียงภาพอย่างเป็นทางการ จะต้องท�าประกันภัยโครงสร้าง 

และบุคคลที่ 3 แล้วน�าหลักฐานการช�าระเบี้ยประกันส่งมาแสดงไว้เป็นหลักฐานให้กับผู้จัด  หากท่านไม่มีประกันและเกิดเหตุจากโครงสร้าง 

หรือเกิดกับบุคคลที่ 3 ภายในบูธ ท่านเจ้าของบูธจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่จ�ากัดวงเงิน ผู้จัดฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนประกันมารับ

ประกันให้กับท่าน โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี คุณพิจักษณ์ ศรีมหาผลวรกิจ (วิริยะประกันภัย) 08-1399-9698 โทรสาร  

0-2635-7540
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6. ระบบแสง เสียง ภำพ

5. กำรใช้บัตร

4. กำรน�ำเสนอกำรแสดงและโชว์

กฎระเบียบการใช้ระบบแสง	เสียง	ภาพ

ผูใ้ห้บรกิารทางด้านแสง เสยีง ภาพ อย่างเป็นทางการ จะต้องศกึษากฎระเบยีบและปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั เพราะหากท่านท�าผดิระเบยีบ

ในการก่อสร้างจะถูกประเมินผลในการท�างานของปีต่อไป การใช้ระบบแสง เสียง ภาพ ภายอาคารชาเลนเจอร์ 1-3  จะต้องใช้ผู้ให้บริการแสง

เสียง ภาพ อย่างเป็นทางการ 5 บริษัทเท่านั้น (ดูรายละเอียดจากรายชื่อผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ)

การเข้าท�างานจะต้องนึกถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยการขึ้นไปท�างานบนทัชจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.	จะต้องสวมชุดนิรภัยและชุดเซฟตี้	สวมเสื้อจะต้องปกปิดร่างกายให้มิดชิด และต้องสวมรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น  ถุงมือ หมวกนิรภัย พร้อม

สลงิยดึตวัตลอดเวลาทีท่�างานอยูบ่นทชั ในกฎระเบยีบดงักล่าว หากผูใ้ห้บรกิารรายใดๆ ไม่ควบคมุดแูลพนกังานและเจ้าหน้าทีข่องท่านจะถกูพกั

งานทันทีและจะถูกตัดแต้มทันที 1 แต้ม การสวมเสื้อจะต้องปกปิดร่างกายให้มิดชิด และต้องสวมรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น 

ผู้แสดงสินค้า	 	 	 	 ใช้บัตรคล้องคอ	 	  VIP, Specail Gress, Exhibitor

ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ	 	 ใช้บัตรติดหน้าอก	 	  Official Sevice Provider

พริตตี้	MC		 	 	 	 ใช้บัตรคล้องคอ	 	 	 Pretty & Presenter

ผู้จัดฯ ได้ท�าการท�าบัตรอนุญาตที่แตกต่างกันไป เพื่อประโยชนย์และหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้แสดงสินค้า ผู้ให้บริการอย่างเป็น

ทางการ จะต้องควบคุมการแจกบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานรับผิดชอบของท่านอย่างเข้มงวด และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ โดยบัตรคล้อง

คอจะต้องใช้คล้องคอเท่านั้น และบัตรติดหน้าอกก็ให้ติดที่หน้าอกเท่านั้น

ผู้จัดฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการทางด้านการน�าเสนอการแสดงและโชว์ ที่ทางผู้จัดฯ ได้ท�าการแต่งตั้งเท่านั้น  (โดย

ดูรายชื่อจากหมวดผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ)   ที่เข้ามาควบคุมการโชว์ การแสดงต่างๆ ทุกพื้นที่แสดงงานที่มีการแสดงโชว์หรืออื่นๆ จะต้อง

น�ารูปแบบการโชว์มาให้ทางผู้จัดฯ เป็นผู้อนุมัติการแสดงและน�าเสนอก่อน

กฎระเบียบการน�าเสนอและการโชว์

1. กฎระเบียบและข้อบังคับนี้มีผลใช้กับทุกพื้นที่แสดงสินค้า

2. พริตตี้ MC นักแสดง ช่างแต่งหน้าท�าผมทุกคน จะต้องลงทะเบียนเพื่อท�าบัตรเข้างานและจะต้องระบุหน้าที่การท�างานตามประเภทของ 

 งานให้ชัดเจน  (โดยใช้แบบฟอร์มที่ 11) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2558

3. การแสดงโชว์ในอากาศโดยใช้สลิงจะต้องยึดติดทัชที่แยกออกมาจากทัชที่ติดตั้งระบบแสงเสียง และห้ามใช้สลิงยึดกับโครงสร้างของ 

 อาคารโดยตรง และจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางผู้จัดฯ ก่อน

4. ห้ามมิให้ผู้ให้บริการในด้านการน�าเสนอการแสดงและโชว์ ท�าการสั่งให้ผู้ให้บริการด้านแสงเสียงภาพ เปิดเสียงเกินกว่าผู้จัดฯ ได้ท�าการ

 ตรวจสอบและมาร์คไว้ หากผู้จัดฯ ตรวจสอบพบหรือมีผู้ร้องเรียน ผู้จัดฯ จะท�าการบันทึกและท�าการตัดแต้มเพื่อเป็นผลในการคัดเลือก 

 ในครั้งต่อไป

5. ห้ามมิให้ท�าการโชว์ใดๆ นอกพื้นที่ของบูธโดยเด็ดขาด 

6. ห้ามน�าเสนอการแสดง โชว์ หรือใช้เสียงนอกเวลาก�าหนดไว้ในตารางของแต่ละบูธ และห้ามใช้เวลาเกินเวลาที่ทางผู้จัดฯ ก�าหนดให้ โดย

 จะถือเอาเวลาตามนาฬิกากลางของผู้จัดฯ ที่จัดเตรียมไว้ให้เป็นตัวก�าหนด โดยผู้ให้บริการและทุกบริษัทจะต้องตั้งเวลาให้ตรงกับเวลา 

 ของผู้จัดฯ

7. ห้ามโชว์ลามกอนาจารหรือการแสดงที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีโดยเด็ดขาด

8. ป้ายหรือเครื่องบอกเวลาในการน�าเสนอ ทุกพื้นที่ของอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 จะต้องติดตั้งเครื่องเพื่อบอกเวลาโดยเด่นชัด เพื่อบอก 

 เวลาในการน�าเสนอการแสดงเป็นรอบๆ ซึ่งในข้อนี้จะอยู่ในกฎข้อบังคับ หากผู้ให้บริการรายใดไม่จัดท�า ผู้จัดฯ จะท�าการตัด 1 แต้ม
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2.	การใช้ฝ้าและเพดาน ทางผู้จัดฯ อนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับการแขวนทัชและติดตั้งอุปกรณ์แสง เสียง ส่วนตกแต่ง และส่วนก่อสร้าง และ 

 การติดตั้ง อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องผ่านผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเท่านั้น

3.	จะต้องส่งแบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	มาให้ทางผู้จัดฯ ตรวจสอบก่อนเข้าท�าการก่อสร้าง รวมถึงตารางการท�างาน

4.	การวัดระดับของเสียง	จะใช้มาตรฐานเดียวกันก็คือ จะต้องวัดระดับเสียงจากแนวเส้นแบ่งเขตบูธออกมา 2.00 เมตร โดยเสียงทั้งหมด 

 จะใช้ความดังได้ไม่เกินตามก�าหนดที่จะวัดจริง และน�ามาปฏิบัติเหมือนกันทุกพื้นที่

5.	การใช้เสียงจะต้องใช้ตามก�าหนดระยะเวลาที่ทางผู้จัดฯ ก�าหนดให้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  5.1 การใช้เสียงในเวลาปกติเป็นเวลาที่ไม่มีการน�าเสนอและการแสดง จะใช้ได้เฉพาะการเปิดเพลงคลอเบา ๆ (ซึ่งจะท�าการก�าหนดกัน 

  อีกครั้งในงาน) ห้ามมิให้ใช้ไมโครโฟน โทรโข่ง เพื่อท�าการประชาสัมพันธ์โดยเด็ดขาด

 5.2 การใช้เสียงในเวลาน�าเสนอและการแสดง เป็นเวลาที่ทางผู้จัดฯ ได้ก�าหนดไว้ให้ ซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เต็มรูปแบบ และ 

  การเปิดเสียงในเวลานี้ก็จะก�าหนดเสียงจากสถานที่จริง

 5.3 การใช้เสียงเกินก�าหนด ผู้จัดฯ จะท�าการตรวจสอบและตักเตือน ตัดแต้ม 1 แต้ม และงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าและจะมีผลในการ

  คัดเลือกและประเมินผลในปีต่อไป โดยอาจจะต้องให้พักงานอย่างน้อย 1 ปี

กระแสไฟฟ้า การก่อสร้างและไฟฟ้าทดลองอุปกรณ์ จะต้องขอใช้กระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด และจะจ่ายไฟฟ้าให้ตามวัน เวลา ที่

ขอใช้เท่านั้น กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในวันแสดง	พร้อมจ่ายให้ตั้งแต่วันที่	22	มีนาคม	2558		ตั้งแต่เวลา	13.00	น. แต่จะต้องผ่านการตรวจสอบจาก

ทางผูจ้ดัฯ ก่อน หากตรวจสอบแล้วพบว่าบธูของท่านยังไม่พร้อมหรอืตรวจสอบไม่ผ่าน ผูจ้ดัฯ จะขอสงวนการจ่ายกระแสไฟฟ้าจนกว่าบธูจะเสรจ็

เรียบร้อย

กฎระเบียบในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 1. จะต้องค�านงึถงึความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าทัง้หมดจะต้องใช้วศิวกรหรอืช่างผูช้�านาญเท่านัน้ หากเกดิเหตจุาก

 ความประมาทซึ่งท�าให้เกิดไฟฟ้าดับ ไฟช็อต ผู้จัดฯ จะท�าการตัดแต้มผู้ให้บริการรายนั้นๆ

 2. จะต้องส่งแบบแปลนและจุดควบคุมระบบไฟฟ้าในบูธลงมาในแบบให้ผู้จัดฯ อนุมัติก่อนท�าการติดตั้ง

 3. จะต้องต่อสายกราวด์เพื่อป้องกันไฟรั่ว

 4. ผูจ้ดัฯ จะท�าการตรวจสอบการเดนิสายไฟ หากไม่เรยีบร้อยจะต้องด�าเนนิการแก้ไขตามทีผู่จั้ดฯ ได้แจ้งให้แก้ไข หากไม่ด�าเนนิการแก้ไข

 ผู้จัดฯ จะงดการปล่อยกระแสไฟฟ้าทันที

 5. การปล่อยกระแสไฟฟ้าจริงเพื่อใช้ในวันแสดง จะกระท�าได้ต่อเมื่อผู้จัดฯ ได้ท�าการตรวจสอบระบบและการเดินสาย ผู้ให้บริการจะต้อง 

 ท�าแบบฟอร์มเพื่อขออนุญาตให้ปล่อยไฟด้วย

 6. ห้ามวางสิ่งก่อสร้างทับสายไฟโดยเด็ดขาด

 7. เสา TOWER โลหะหรือโครงเหล็กที่มีอุปกรณ์หรือโคมไฟให้เดินสายต่อกับเสา TOWER และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นตัวน�าไฟฟ้า

 8. การใช้ระบบหรีไ่ฟ ดรมีไฟหรอือปุกรณ์ประหยดัไฟฟ้า จะต้องตรวจสอบค่าของกระแสไฟให้ถกูต้อง หากเกดิไฟดบัทีเ่กดิขึน้จากผูร้บัเหมา

 รายใด ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 9. อนญุาตให้ตดิตัง้โคมไฟเพือ่ส่องสว่างภายในรถยนต์ได้ แต่จะต้องใช้ดวงโคมท่ีมีชนวนห่อหุม้และปกปิดข้ัวสายไฟมิให้สมัผัสได้โดยตรง

 และมิให้เดินสายผ่านช่องประตูรถยนต์ ควรเดินสายไฟผ่านช่องใต้ท้องรถ

10. ห้ามเดินสายไฟลอยบนพื้นแล้วเอาพรมทับโดยเด็ดขาด จะต้องเดินสายให้เรียบร้อย

บริการด้านไฟฟ้า

1. ผูจ้ดัฯ จดัให้มแีสงสว่างในอาคารแสดงสนิค้าเฉพาะช่วงเวลาการท�างานภายในอาคารแสดงสนิค้าเท่านัน้ และจะปิดไฟในอาคารหลังจาก

  งานเลิกในเวลา 22.30 น.

2. ผูร้บัเหมาไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของงานคอื บรษิทั เอก็ซ์โปซช่ัิน เทคโนโลยี จ�ากดั และการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าตามบธูมาตรฐานทัง้หมด

 ต้องกระท�าโดย บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด เท่านั้น

3. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อสร้างและรื้อถอนจะต้องท�าการขอเพื่อใช้และก�าหนดวันเวลาตามแบบฟอร์มที่ 3

7. กระแสไฟฟ้ำ
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4. ผู้รับเหมาไฟฟ้าอย่างเป็นทางการจะจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคูหาก่อนและหลังเวลางานประมาณ 30 นาที กรณีที่ผู้แสดงงานต้องการ 

 กระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง หรือต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เพิ่มเติม ผู้แสดงสินค้าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง

5. ผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสินค้าเดินสายไฟฟ้า หรือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากการจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด

6. หากมีการต่อวงจรไฟฟ้า/การปรับแต่งใด ๆ หรือการใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทาง หรือเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รับอนุญาตจะ

 ถูกตัดไฟโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

10. ระเบียบกำรท�ำควำมสะอำดรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 

9. ระเบียบกำรเข้ำท�ำควำมสะอำดบูธ

8. กำรผ่ำนเข้ำ-ออกในพื้นที่กำรก่อสร้ำง

การขนถ่ายสินค้าหน้างาน บริษัท โปรเกรสซีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จ�ากัด ได้รับการแต่งตั้งจากทางผู้จัดฯ ให้เป็นผู้ให้บริการขน

ถ่ายสินค้าอย่างเป็นทางการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้าภายในงานแต่เพียงผู้เดียว ส�าหรับงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ณ 

อิมแพค บริษัท โปรเกรสซีฟฯ มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ :

1. บริษัทท�าความสะอาดรถยนต์ ขัดเคลือบ ภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะบริษัทที่มา

 ร่วมออกบูธกับงานเท่านั้นถึงจะเข้าท�างานได้

2. บริษัทที่จะเข้ามาท�าความสะอาดรถยนต์จะต้องมาลงทะเบียนไว้กับทางผู้จัดฯ และแจ้งจ�านวนพนักงานที่มาท�างานด้วย

3. จะต้องวางเงนิค�า้ประกันการท�างานกับทางผูจั้ดฯ เป็นจ�านวนเงนิ 20,000 บาท/บธู และหากไม่ท�าผดิกฏระเบยีบ ผูจ้ดัฯ คนืเงนิให้เตม็จ�านวน

4. ห้ามไม่ให้พนักงานท�าความสะอาดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ นั่งพักตามทางเดินและผนังอาคารโดยเด็ดขาด และหากผู้จัดฯ ตรวจพบจะ 

 ท�าการปรับเป็นเงิน 1,000 บาท/ครั้ง/คน

1. บริษัทท�าความสะอาดอื่นๆ จะต้องมาลงทะเบียนกับทางผู้จัดฯ พร้อมกับรายชื่อพนักงานท�าความสะอาดทุกคน

2. พนักงานท�าความสะอาดทุกประเภทจะต้องสวมเสื้อของบริษัทรับท�าความสะอาด และจะต้องติดบัตรที่ผู้จัดฯ ออกให้เท่านั้น เพื่อท�าการ 

 ผ่านเข้า-ออกในพื้นที่แสดงงาน

3. ห้ามพนกังานท�าความสะอาดใช้พืน้ทีส่่วนกลางและพืน้ทีท่างเดนิ ทางหนีไฟ เป็นทีน่ัง่พกัและเกบ็อปุกรณ์ท�าความสะอาดโดยเดด็ขาด และ

 หากผู้จัดฯ ตรวจสอบแล้วและมีการท�าผิดระเบียบจริง ผู้จัดฯ จะท�าการตักเตือน และหากยังท�าการฝ่าฝืนอีก ผู้จัดฯ ตรวจพบจะท�าการ

 ปรับตามปริมาณของเศษวัสดุ

4. จะต้องท�าความสะอาดในบูธของวันก่อสร้าง และห้ามน�าเศษไม้เศษวัสดุทิ้งลงในถังขยะอิมแพคโดยเด็ดขาด จะต้องน�าไปทิ้งเองนอก

 สถานที่ หากผู้จัดฯ ตรวจพบจะท�าการปรับตามปริมาณของเศษวัสดุ

5. เวลาเข้า-ออก ของพนักงานท�าความสะอาดที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ

 วันก่อสร้าง-รื้อถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

 วันแสดงงาน (วันธรรมดา) ตั้งแต่เวลา 10.00-22.30 น.

 วันแสดงงาน (วันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-22.30 น.

6. ทุกบูธจะต้องมีถังขยะประจ�าบูธ

1. พนักงานจะต้องสวมเสื้อของบริษัทผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการในแต่ละประเภท

2. จะต้องติดบัตรที่ผู้จัดฯ ออกให้ที่หน้าอกด้านซ้ายตลอดเวลาหากผู้จัดฯ ตรวจพบจะเชิญออกจากพื้นที่ทันที

3. จะต้องแต่งกายให้รัดกุมและสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้น

4. จะต้องสวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่มีข้อยกเว้น
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- ประสานงานและจัดการคิวรถขนส่งเพื่อป้องกันปัญหาการติดขัด

- ขนถ่ายสิ่งแสดงทั้งหมดเข้าและออกจากจุดรับของไปยังพื้นที่แสดง

- บริการอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการขนย้ายสิ่งแสดง เช่น เครน โฟร์คลิฟท์

- บริการพื้นที่จัดเก็บ บริการแรงงานขนย้ายและขนถ่ายสินค้า

- และสิ่งอื่นๆ นอกเหนือไปจากนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อสอบถามและรับบริการเพิ่มเติม

กรุณาท�าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. สามารถน�ารถมาจอดเพือ่รอขนถ่ายสินค้าตามจุดที่ทางผู้จัดฯ ก�าหนดให้ทีล่านจอด P9 ได้ตัง้แต่เวลา 01.00 น. ของคนืวันที่ 17 มีนาคม 

 พ.ศ. 2558

2.  จะต้องมาลงทะเบียนกับทางผู้ขนถ่ายสินค้าอย่างเป็นทางการเพื่อขอรับบัตรคิว และค�านวณค่าใช้จ่ายก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างและช�าระค่า 

 อ�านวยการจราจร 100.-/ปิกอัพ, เกินกว่าปิกอัพ 200.-/คัน

3. การน�ารถขนของเข้าในอาคารจะต้องได้รับบัตรคิวจากทางผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการก่อน และจะต้องเข้า-ออกตามก�าหนดระยะเวลา

4. จะอนุญาตให้รถขนของพื้นที่	รหัส	A เข้าอาคารได้ตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 

 2558 เวลา 12.00 น. พื้นที่ รหัส	C	D วันที่ 19  มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 น.

5. การขนของเข้าอาคารโดยต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น รถยก	เครื่องลาก	หรือรถเครน	จะต้องติดต่อผ่านผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการเท่านั้น

6. ห้ามมิให้น�าของหรืออุปกรณ์ที่ขนเข้ามาวางลงบนพื้นที่ทางเดินโดยเด็ดขาด หากผู้จัดฯ ตรวจสอบดูแล้วว่าเป็นการกีดขวางทางเดิน 

 ผู้จัดฯ จะด�าเนินการขนออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ห้ามมิให้บริษัทขนถ่ายสินค้าที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเข้าพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด โดยไม่รับอนุญาตจากทางผู้จัดฯ หากท�าการฝ่าฝืน ทาง 

 ผู้จัดฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการขนถ่ายสินค้าของผู้รับเหมารายนั้นๆ ให้ไปต่อท้ายของคิวทั้งหมด

8. หากผู้ขนถ่ายสินค้ารายอ่ืนๆ  นอกเหนือจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว มีเจตนาท่ีจะท�าให้ผิดจากกฎระเบียบการก่อสร้างหรือ 

 พยายามฝ่าฝืนด้วยวธิใีดๆ กต็ามทีน่อกเหนอืจากกฎระเบยีบทีผู่จั้ดฯ ก�าหนดไว้โดยเจตนา ผูจ้ดัฯ จะท�าการตกัเตอืนและจะท�าการบนัทึก

 การกระท�าผิดต่างๆ และหากผู้จัดฯ ท�าการตักเตือนแล้วยังไม่ท�าการแก้ไข หรือยังท�าการฝ่าฝืนต่อไปอีก ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในปีต่อไป

 โดยห้ามเข้ามาขนถ่ายสินค้าในพื้นที่ของงานในปีถัดไปโดยเด็ดขาด และจะท�าการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้แสดงสินค้าทุกราย 

 ทราบ

9. การน�าเข้าสินค้า รถยนต์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาโชว์ในงานและท�าการขอจดหมายยืนยันการจัดงาน เพื่อน�าสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ  

 เข้ามาจะต้องแสดงรายการให้ผู้จัดฯ ทราบทุกรายการในการน�าสินค้าเข้ามาเพื่อแสดง รวมถึงระยะเวลาที่น�ามาโชว์และน�ากลับไปให้ระบุ 

 อย่างชัดเจน รวมถึงใบส่งสินค้ากลับมายังผู้จัดฯ

ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าหน้างาน

เพือ่ป้องกนัการล่าช้า ตดิขดั และอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการขนถ่ายเข้าและออกอมิแพค บรษัิท โปรเกรสซฟีฯ จะต้องจดัการจดัระบบ

คิวรถ จากประตูทางเข้าไปยังจุดขนถ่ายสิ่งแสดง และส่งสิ่งแสดงไปยังพื้นที่แสดง

การขนสินค้าหน้างาน

สิ่งแสดงจะต้องถูกส่งมอบในระหว่างเวลาท�างาน 08.00-17.00 น. ถ้าเกินไปจากเวลาดังกล่าว ทางบริษัทจะเก็บค่าบริการล่วงเวลาเพิ่ม

ขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาปกติ และทางบริษัทจะจบการท�างานหลังเที่ยงคืน หลังเวลา 24.00 น. การขนถ่ายสิ่งแสดงจากจุดรับของเข้าไป

ยังพื้นที่แสดง และออกจากพื้นที่แสดงไปยังรถขนออกจะถูกคิดค่าบริการเป็นรายครั้งของแต่ละทาง ดังต่อไปนี้

 LCL 01-10 CBM 2,000.00 บาท/CBM

 1x20 Container (ตู้บรรจุสินค้า) 50,000.00 บาท

 1x40 Container (ตู้บรรจุสินค้า) 120,000.00 บาท

***ผูจ้ดัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการออกใบรบัรองการเข้าร่วมงานต่อกรมศลุกากรให้เฉพาะ EXHIBITOR, OFFICIAL CONTRACTORS, OFFICIAL 

FREIGHT FORWARDER, PRESENTATION OFFICIAL, LIGHT & SOUND OFFICIAL

 **** การเปิดตู้สินค้า High cube (ไฮคิว) หรือ open top จะคิดค่าบริการเพิ่มจากอัตราปกติยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์

 (สินค้าต้องมีน�้าหนักไม่เกิน 2,000 กก. ต่อชิ้น)

	 แรงงาน คนงานขนย้ายจะถูกจัดเตรียมในเวลาท�างาน ในราคา 1,600.00 บาท/คนงานสี่คน/หนึ่งชั่วโมง (ขั้นต�่า 4 ชั่วโมง)
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พื้นที่จัดเก็บที่อิมแพค ค่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า จะคิดโดย

 พื้นที่กลางแจ้ง  72 บาท/cbm/วัน

 พื้นที่ในโกดัง  88 บาท/cbm/วัน

 ***** แบบ 1x20 Container  = 25 cbm

 ***** แบบ 1x40 Container  = 60 cbm

 ***** High cube (ไฮคิว) หรือ open top จะคิดค่าบริการเพิ่มจากอัตราปกติยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์

รถเครนหรือรถยก ระหว่างเวลาท�างานปกติ เครนเคลื่อนย้ายสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ในอัตราค่าบริการ ดังต่อไปนี้

 • น�้าหนัก 16 ตัน 3,000.00 บาท/ต่อชั่วโมง

 • น�้าหนัก 20 ตัน 3,500.00 บาท/ต่อชั่วโมง

 • เกินกว่า 20 ตัน อัตราค่าบริการจะเพิ่มขึ้นตามบริษัทเห็นสมควร (การบริการขั้นต�่า 4 ชั่วโมง)

การขนถ่ายสินค้า

บรษิทั โปรเกรสชฟี อนิเตอร์เนชัน่แนล เซอร์วสิ จ�ากดั ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้ให้บรกิารหลกัอย่างเป็นทางการด้านการขนถ่ายสนิค้าโดยตรง 

ให้เป็นผูร้บัผดิชอบทางด้านการขนถ่ายสนิค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมถงึการได้รบัสทิธิค์วบคมุในการขนถ่ายสนิค้าภายในอาคาร

แต่เพียงผู้เดียว

ผู้ให้บริกำรหลักอย่ำงเป็นทำงกำร ทำงด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ

บริษัท	โปรเกรสชีฟ	อินเตอร์เนชั่นแนล	เซอร์วิส	จ�ากัด

  603/104 หมู่บ้าน เดอะทรัสต์ ซิตี้ ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

e-mail : wongphakon@progressiveinter.com

เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อความคล่องตัว บริษัท โปรเกรสชีฟ อินเตอร์เนชั่แนล เซอร์วิส จ�ากัด 

จึงได้ท�าการแต่งตั้งผู้ให้บริการขึ้นมาอีก 2 บริษัท ดังต่อไปนี้

1.	บริษัท	โอเชี่ยน	แอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

 1249/219 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 โทร. 0-2267-4949-53 # 123 แฟกซ์ : 0-22674954, 0-2266-5554  e-mail : terapol@oceanairinter.com

2.	บริษัท	โรเจอร์	กรุงเทพ	จ�ากัด

 90/1 หมู่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 โทร. 0-2750-6467-9 แฟกซ์ : 0-2750-6420

กำรท�ำเครื่องหมำยบนกล่องบรรจุสิ่งแสดง กล่องบรรจุสิ่งแสดงควรท�ำเครื่องหมำยดังต่อไปนี้

BKK	Int’l	Motor	Show

C/O	Ocean	Air	International	Co.,	Ltd.

OR.	C/O	Roger	Bangkok	Co.,	Ltd.

ชื่อบริษัทผู้แสดง	:	...........................................................	

หมายเลขพื้นที่แสดง	:	....................................................

หมายเลขอาคารแสดง	:	.................................................

หมายเลขกล่องบรรจุ	:	...................................................

น�้าหนักสุทธิ	:	...................................................................

ปริมาตร	:	.........................................................................

.......
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เอกสารประกอบการขนส่งสินค้า	ส�าหรับทั้งทางเรือและทางอากาศ

	 2 ต้นฉบับ และ 3 ส�าเนา ของ bill of lading or airway bill

 5 ส�าเนา ของ commercial invoice

 5 ส�าเนาของรายการสิ่งบรรจุ

 2 ส�าเนาของใบรับประกันสิ่งแสดง (ถ้ามี)

 1 ต้นฉบับของ l set of ATA Carnet (ถ้าเป็น carnet shipment)

 1 ส�าเนาต้นฉบับของจดหมายใบอนุญาต ATA Carnet (ถ้าเป็น carnet shipment)

ก�าหนดระยะเวลาส่งเอกสาร	

เอกสารทั้งหมดที่จ�าเป็นในการขนส่งจะต้องแฟกซ์ หรือส่งอีเมล มาให้ทาง บริษัท โอเชี่ยนแอร์ฯ และบริษัท โรเจอร์ กรุงเทพฯ ภายใน 7 วัน 

ก่อนวนัออกจากประเทศก�าเนดิ เพือ่ตรวจสอบส�าเนาต้นฉบบัควรถกูส่งมาทางไปรษณย์ีหรอืมากบัส่ิงแสดงในภายหลงั สินค้าในการแสดงทัง้หมด

ควรส่งมาถึงกรุงเทพฯ ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2558

การน�าเข้าชั่วคราว	มีหลายวิธีส�าหรับการน�าเข้าชั่วคราวเพื่องานมอเตอร์โชว์

ATA Carnet

Bank Guarantee

Diplomatic Guarantee (by the embassy)

Bond ATA Carnet เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของเวลา พิธีการทางศุลกากร และต้นทุน

ใบอนุญาตส�าหรับการน�าเข้าชั่วคราวของยานพาหนะ

ยานพาหนะสามารถน�าเข้าเป็นการชั่วคราวเพื่อการแสดง	ATA	Carnet	สามารถกระท�าได้โดยศุลกากรไทย	อย่างไรก็ตามจะต้องได้รับใบ

อนุญาตก่อนการมาถึงของสิ่งแสดง

ยานพาหนะใหม่	:	ใบอนญุาตจะต้องออกโดยกระทรวงอตุสาหกรรม ระยะเวลาในการด�าเนนิเร่ืองขอใบอนญุาตจะใช้เวลา 7 วนั โดยประมาณ 

เอกสารที่จ�าเป็นทั้งหมดจะต้องกรอกเรียบร้อยและส่งให้กับ บริษัท โอเชี่ยนแอร์ฯ และบริษัท โรเจอร์ กรุงเทพฯ ภายใน 14 วัน ก่อนการมาถึง

ของสิ่งแสดง

ยานพาหนะท่ีใช้แล้ว	:	ใบอนญุาตจะถกูออกโดยกระทรวงพาณชิย์ ระยะเวลาในการด�าเนนิเรือ่งขอใบอนญุาตจะใช้เวลา 14 วนั โดยประมาณ 

เอกสารที่จ�าเป็นทั้งหมดจะต้องกรอกเรียบร้อยและส่งให้กับโอเช่ียนแอร์ฯ 14 วัน ก่อนการมาถึงของสิ่งแสดง นอกเหนือจากขั้นตอนการรับ

ประกันการน�าเข้าชั่วคราว กระทรวงพาณิชย์ยังคงต้องการเงินประกัน หรือแบงก์การันตี เป็นวงเงิน 400 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่า CIF และจะต้อง

วางเงินจ�านวนดังกล่าวก่อนออกใบอนุญาต

เอกสารที่จ�าเป็นส�าหรับการขอใบอนุญาตชั่วคราว

1. Commercial invoice และรายละเอียดดังต่อไปนี้จะต้องถูกแจ้ง

 • ขนาดเครื่องยนต์ C.C.

 • ชนิดน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้

 • Chassis number

 • หมายเลขเครื่องยนต์

กรุณาติดต่อกับผู้รับผิดชอบขนส่งทางต่างประเทศของเรา

1.	 บริษัท	โอเชี่ยน	แอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

 1249/219 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 โทร. 0-2267-4949-53 # 123 แฟกซ์ : 0-22674954, 0-2266-5554  e-mail : terapol@oceanairinter.com

2.	 บริษัท	โรเจอร์	กรุงเทพ	จ�ากัด

 90/1 หมู่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 โทร. 0-2750-6467-9 แฟกซ์ : 0-2750-6420

วีซ่า	โดยทั่วไป	การน�าเข้าชั่วคราวจะมีระยะเวลาดังต่อไปนี้

 3 เดือนส�าหรับทางเรือ

 2 เดือนส�าหรับทางอากาศ

.......
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 • แบบ และปี

 • สี

 • น�าเข้าจากประเทศ

 • ยี่ห้อรถ

 • ราคา CIF ที่กรุงเทพฯ

 • น�้าหนักสุทธิ และน�้าหนักโดยประมาณ

 • จ�านวนยอดน�าเข้า

2. แค็ตตาล็อก, โบรชัวร์ หรือภาพถ่ายของยานพาหนะ

3. แบงก์ประกันเป็นจ�านวนเงินที่ก�าหนด (ส�าหรับเงินประกันที่ใช้แล้ว)

โบรชัวร์และของแจกจ่ายในงานแสดง

โบรชัวร์และของแจกจ่ายในงานแสดง ได้รับการอนุญาตให้น�าเข้าในเมืองไทย แต่บางประเภทอาจต้องผ่านการช�าระภาษีระหว่าง 20-80 

เปอร์เซ็นต์ของมูลค่า CIF สิ่งของประเภทที่ต้องผ่านการช�าระภาษี ได้แก่ กระเป๋าเงินและพวงกุญแจท่ีท�าจากหนัง เสื้อยืด เนกไท ผ้าพันคอ 

เข็มกลัด สิ่งของเหล่านี้จะต้องถูกแยกบรรจุ

หมายเหต ุภาษีจะถูกค�านวณจากยอดมูลค่าที่แจ้ง หรือยอดที่ทางศุลกากรประเมิน

ข้อจ�ากัดและข้อห้ามส�าหรับสิ่งแสดงน�าเข้า	สิ่งต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุญาตน�าเข้า	ก่อนการน�าเข้า

	 • ยานพาหนะ

 • มอเตอร์ไซค์

 • เครื่องมือสื่อสาร

 • อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่งของใดๆ ก็ตามที่คนสามารถรับประทานได้

 • ยา

 • หลอดไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง

 • หิน หินอ่อน หินแกรนิต

 • ที่ดับเพลิง

 • อาวุธ

 • สารเคมีอันตราย

 • น�้ามัน น�้ามันหล่อลื่น

 • และประเภทอื่นๆ ในลักษณะนี้

 • อื่นๆ

การขนย้ายสินค้า

ขั้นตอนการขนย้ายสินค้าเข้าในช่วงวันก่อสร้าง	และตกแต่งบูธมาตรฐาน

1. น�ารถขนส่งทุกคันเข้าไปจอดที่ลาดจอดรถ P9 เพื่อรับบัตรผ่านติดหน้ารถ โดยแจ้งเลขที่คูหา และอาคารแสดงสินค้าให้กับทางเจ้าหน้าที่ 

 เพื่อตรวจสอบ

2. เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเรียก ให้แสดงบัตรผ่าน เพื่อน�ารถเข้าไปยังลานขนถ่ายสินค้าด้านหลังอาคารชาเลนเจอร์

3. เมื่อลงสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาน�ารถออกจากลานขนถ่ายสินค้าทันที

***การน�ารถบรรทุกเข้าภายในอาคาร	อนุญาตให้เฉพาะ	วันที่	18-19	มีนาคม	2558		ระหว่างเวลา	08.00-18.00	น.	เท่านั้น

ประเทศไทยมี	 19	 กระทรวง	 แต่ละกระทรวงจะมีสิ่งควบคุมและข้อจ�ากัดในการน�าเข้า	 กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทผู้ขนส่งสินค้าต่าง

ประเทศ	ก่อนท�าการบรรจุหีบห่อสิ่งเหล่านี้

การประกันภัย	เนื่องมาจากความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเกิดความเสียหายในการขนส่งระหว่างประเทศ	ทางเราขอแนะน�าให้ลูกค้าผู้แสดง

ทุกท่าน	ท�าประกันแบบรองรับความเสี่ยงทั้งหมด	ที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแสดงทั้งในการขนไปและขนกลับ

.......
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15. ข้อมูลเฉพำะของอำคำรแสดงสินค้ำ ชำเลนเจอร์ 1-3

14. ระบบปรับอำกำศและควำมเย็น

13. บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม

ขนาดพื้นที่	:  60,000 ตารางเมตร

พื้นที่รับน�้าหนัก	:	 2,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร

ลักษณะพื้น	: คอนกรีต

ความสูงจากพื้นถึงเพดาน	: 18 เมตร

การแสไฟฟ้า	: 220/380 โวลต์

ประตูขนถ่ายสินค้า	(ด้านหลังอาคาร)	: 8.00 x 5.00 เมตร (กว้าง x สูง)

การรับน�้าหนักของแต่ละพื้นที่

Loading Areas  3,200 Kg/Sq.m

Loading Bays 3,200 Kg/Sqm

Loading Ramps  3,200 Kg/Sqm

Loading Docks  3,200 Kg/Sqm

Exhibition Hall  1,500-2,500  Kg/Sqm

Prefunction Area Level 500 Kg/Sqm

Meeting Room 500 Kg/Sqm

ผู้จัดฯ จะเปิดเครื่องปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินค้าในระหว่างวันก่อสร้างวันสุดท้าย เพื่อท�าการทดลองระบบแอร์เต็มระบบพร้อม

ไฟฟ้าจริง  ผู้จัดฯ จะตรวจสอบว่าการตกแต่งบูธโดยส่วนใหญ่จะต้องเสร็จไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะไม่มีการเลื่อยหรือตัดไม้ที่จะท�าให้เกิด

ฝุ่น ถ้าเรียบร้อยแล้วตามที่กล่าว ผู้จัดฯ จะด�าเนินการทันที ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00-19.00 น. 

ผูจ้ดัฯ ไม่อนญุาตให้ผูแ้สดงสนิค้าน�าอาหารและเครือ่งด่ืมเข้ามาในบรเิวณอาคารจดัแสดงงาน ยกเว้นผู้แสดงสนิค้าในกลุม่อาหารและเครือ่ง

ดืม่ทีไ่ด้รบัอนญุาตจากผูจ้ดัฯ อย่างเป็นทางการ หากพบว่ามกีารฝ่าฝืน จะต้องเสยีค่าปรบัเป็นจ�านวนเงนิ 50,000 บาท/คหูา/วนั ให้กบัทางบรษิทั 

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

      1. ผู้จัดฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารแสดงสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในทางเข้า-ออกอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง

  ของงานเท่านั้น แต่จะไม่เข้าไปภายในบูธ

      2. ผู้จัดฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ติดบัตรของงานเข้า-ออกอาคารแสดงสินค้าตามประเภทของบัตร และเวลาการท�างานของอาคารแสดง

  สินค้าเท่านั้น

     3. ห้ามน�าวัตถุระเบิด วัตถุอันตราย อาวุธหรือแก๊สหุงต้มเข้ามาภายในบริเวณอาคารแสดงสินค้าโดยเด็ดขาด

12. กำรรักษำควำมปลอดภัย

.......
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16. กำรให้บริกำร

◆	 โทรศัพท์สาธารณะ

 โทรศัพท์สาธารณะ มีอยู่ในบริเวณโถงด้านหน้าอาคารแสดงสินค้า ชาเลนเจอร์  1-3

◆	ศูนย์อาหารและร้านอาหาร	เครื่องดื่ม
 มีให้บริการภายในบริเวณอาคารแสดงสินค้า ชาเลนเจอร์ 3

◆	ATM	และธนาคาร
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริเวณโถงด้านล่าง 

 ATM ธ.กรุงเทพ  ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงศรีอยุธยา  ธ.ไทยพาณิชย์ หน้าอาคารแสดงสินค้า ชาเลนเจอร์ 2-3

◆	ที่จอดรถ
 1. ลานจอดรถชั้นใต้ดิน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 จ�านวน 2,500 คัน (มีค่าใช้จ่าย)

 2. ลานจอดรถ โซน P2   จ�านวน 2,344 คัน (มีค่าใช้จ่าย)

 3. ลานจอดรถ โซน P3, P4, P5 และ P6  จ�านวน 2,148 คัน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 4. ลานจอดรถ โซน Active Square  จ�านวน 1,250 คัน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

◆	จุดบริการรถ	shuttle	bus
 รถโดยสารปรับอากาศมีให้บริการรับ-ส่ง ส�าหรับผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงาน จากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ถึงบริเวณด้านหน้าอาคาร 

 ชาเลนเจอร์ โดยสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ฝั่งสวนจตุจักร และบริเวณด้านหน้าอาคาร

◆	ระบบปรับอากาศ
 - ระบบปรับอากาศจะไม่เปิดในระหว่างวันก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 18-21 มีนาคม 2558  

 - จะเปิดระบบปรับอากาศเพื่อทดสอบระบบในวันที่ 22 มีนาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 14.00-22.00 น. 

 - ระบบปรับอากาศจะเปิดในระหว่างวันแสดงงาน คือระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-5 เมษายน 2558  ตั้งแต่ เวลา 09.00-22.00 น.

◆	ห้องน�้าและสุขา เปิดก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ปิดหลังงานเลิก 1 ชั่วโมง     

◆	ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันก่อสร้างเปิดตลอด 24 ชั่วโมง วันแสดงงานเปิด-ปิด พร้อมงาน

◆	การรักษาความปลอดภัย โดยรอบของอาคาร

◆	Business	Center บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ และโทรสาร และบัตรโทรศัพท์ แลกเปลี่ยนเงิน ให้บริการ Internet

◆	กองอ�านวยการ ให้บริการเกี่ยวกับการจัดงานทั้งหมดในวันก่อสร้างและวันรื้อถอน รวมถึงแบบฟอร์มการขอใช้ต่างๆ และตอบข้อ 

 สงสัยเกี่ยวกับการจัดงานทั้งหมด

◆	ห้องประชาสัมพันธ ์ ให้บริการเกี่ยวกับการจัดงานทั้งหมดในวันแสดงงาน และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดงาน
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18. กฎระเบียบในกำรน�ำสินค้ำออกจำกอำคำรประดับยนต์

17. กฎระเบียบในกำรน�ำรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ออกจำกอำคำรชำเลนเจอร์ 1-3

กฎระเบียบวันที่	5	เมษายน	2558	(หลังเลิกงาน)

1. ผู้จัดฯ อนุญาตให้ขนของออกได้ตั้งแต่เวลา 22.30 น. สามารถขนของโดย

2. ห้ามท�าการรื้อถอนโครงสร้างและงานระบบต่างๆ 

3. รถที่มาขนสินค้าของผู้แสดงสินค้ากลับจะต้องไปลงทะเบียน รับบัตรคิวที่ลาน P9 รอเจ้าหน้าที่เรียก

4. ห้ามจอดรถรอบริเวณใต้ทางด่วน เพราะระเบียบการเข้าอาคาร ผู้จัดฯ จะตรวจบัตรคิวตรงบริเวณทางเข้าสกัด 9 และสกัด 10 หากไม่มี 

 บัตรคิวเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าและต้องเสียเวลาไปต่อคิวใหม่

5. การลงทะเบียนจะต้องแจ้งชื่อบูธและรหัสพื้นที่เพราะส�าคัญมาก เพราะอาจจะท�าให้ท่านขนของไกลขึ้น

กฎระเบียบวันที่	5	เมษายน	2558	(หลังเลิกงาน)

1. ห้ามน�ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่น�ามาแสดงออกนอกบูธก่อนก�าหนดเวลาโดยเด็ดขาด

2. ห้ามขนของและสินค้าทุกประเภทออกจากอาคารวันที่ 5 เมษายน 2558 หลังเลิกงานโดยเด็ดขาด

3. ห้ามท�าการรื้อถอนโครงสร้างและงานระบบต่างๆ 

4. รถเทเลอร์และรถที่ขนอุปกรณ์ที่มาน�ารถกลับจะต้องไปลงทะเบียน รับบัตรคิวที่ลาน P9 

5. ห้ามจอดรถขนของรอบริเวณใต้ทางด่วน เพราะระเบียบการเข้าขนของในอาคาร ผู้จัดฯ จะตรวจบัตรคิวตรงบริเวณทางเข้าสกัด 9 

 และสกัด10 หากไม่มีบัตรคิวเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้า และต้องเสียเวลาเป็นอย่างมากในการไปต่อคิวใหม่

6. การลงทะเบียนจะต้องแจ้งชื่อบูธและรหัสพื้นที่ เพราะเจ้าหน้าที่จะแยกโซนและบัตรคิว จะแยกสีให้ใกล้กับโซนที่ท่านอยู่

7. ห้ามน�าเอาสินค้ามาตั้งขวางทางประตูเข้า-ออกอาคารโดยเด็ดขาด

8. การน�ารถขนของขึ้นไปผู้แสดงสินค้าจะต้องท�าการห่อหรือเก็บเพื่อพร้อมที่จะน�าขึ้นรถขนของ ผู้จัดฯ จะไม่อนุญาตให้จอดรถรอ

 บนพื้นที่ขนถ่ายสินค้าด้านหลังอาคารโดยเด็ดขาด

เพื่อความเป็นระเบียบร้อยและระบบรักษาความปลอดภัย ในการน�ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่น�ามาแสดงออกจากอาคารชาเลนเจอร์ 

1-3  ในวันที่ 5 เมษายน 2558  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน งานจะปิดในเวลา 22.00 น. หลังจากนั้นผู้จัดฯ จะเริ่มทยอยให้ผู้ชมงานออก

จากอาคารให้หมดภายในเวลา 22.30 น. แล้วท�าการรื้อพรมทางเดิน จากนั้นถึงอนุญาตให้น�ารถออกตามล�าดับ

ผูจ้ดัฯ จะอนญุาตให้เฉพาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ น�ารถออกจากอาคารเท่านัน้  ส่วนโครงสร้างของบธู อปุกรณ์ตกแต่ง ระบบแสงเสยีง

ภาพ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร สินค้า และอื่นๆ ให้น�าออกจากอาคารได้ในวันที่ 6-7 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น.

ตำรำงกำรท�ำงำน

  เวลา 22.00 น.    ปิดงานอย่างเป็นทางการ

  เวลา 22.00-22.30 น.   เชิญผู้ชมงานออกจากอาคาร

  เวลา 22.30-23.30 น.   รื้อพรมทางเดิน

  เวลา 24.00-24.30 น.   เตรยีมน�ารถยนต์และรถจกัรยานยนต์ออก

  เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป    เปิดประตูน�ารถออกจากอาคาร

วันที่	5	เมษายน	2558
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ก�าหนดวันรื้อถอน วันที่	6	เมษายน	2558			ตั้งแต่เวลา	08.00-24.00	น.

ก�าหนดวันรื้อถอน วันที่	7	เมษายน	2558			ตั้งแต่เวลา	08.00-18.00	น.

20. กฎระเบียบกำรรื้อถอน 

ผูจ้ดัฯ อนญุาตให้น�ารถขนของและรถขนอปุกรณ์มาจอดในลาน P9 ได้ตัง้แต่เวลา 05.00 น. และจะเริม่ท�าการลงทะเบยีบรบับตัร

คิวตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยการรับบัตรคิวจะต้องแจ้งชื่อและรหัสบูธที่จะไปรับของให้ถูกต้อง เพราะบัตรคิวจะถูกแยกสีออกไปตาม

โซนที่ใกล้กับบูธให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

19. ก�ำหนดกำรส่งแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่	1 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

แบบฟอร์มที่	2 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

แบบฟอร์มที่	3 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

แบบฟอร์มที่	4 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

แบบฟอร์มที่	5 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

แบบฟอร์มที่	6 ขอเอกสารได้ตั้งแต่	เดือนมกราคม	2558

แบบฟอร์มที่	7 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

แบบฟอร์มที่	8 ก�าหนดส่งก่อนเวลา	19.00	น.	ของทุกวัน

แบบฟอร์มที่	9 ก�าหนดส่งก่อนเวลา	19.00	น.	ของทุกวัน

แบบฟอร์มที่	10 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

แบบฟอร์มที่	11 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

แบบฟอร์มที่	12 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

แบบฟอร์มที่	13 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

แบบฟอร์มที่	14 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

แบบฟอร์มที่	15 ก�าหนดส่งภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558
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21. ข้อก�ำหนดกำรก่อสร้ำงของแต่ละพื้นที ่ 

P	(Pylon) เป็นพืน้ทีท่ีก่�าหนดไว้ให้ตัง้ป้ายชือ่โลโก้ โดยมข้ีอก�าหนดดัง

ต่อไปนี้  จะต้องตั้งป้ายตามจุดที่ทางผู้จัดฯ  ก�าหนดไว้ในผังเท่านั้น

1. ขนาดของป้ายจะต้องไม่เกิน กว้าง x หนา x สูง ได้ไม่เกิน

 1.80 x 0.80 x 7.00 เมตร

2. การตัง้ป้ายจะต้องท�าฐานเพือ่ป้องกนัมใิห้ล้ม จะต้องมคีวามแขง็แรง 

 ไม่โยกหรือเอน การติดตั้งป้ายจะต้องวางลงบนฐานเหล็ก ซึ่งฐาน 

 จะมีความกว้างโดยรอบอย่างน้อยด้านละ 1.00 เมตร ของทุกด้าน  

 และจะต้องน�าพรมมาปูรองพื้นก่อนที่จะท�าการติดตั้งป้าย และเมื่อ 

 ตดิตัง้เสรจ็จะต้องมาแจ้งกบัทางผูจ้ดัฯ ให้มาตรวจแผ่นเพลทรองพ้ืน

 ก่อนจะปิดไม้พื้นทับลงไปได้

F	(Floor)	

1. การยกพื้นขึ้นจากพื้นเดิมของอาคารสามารถท�าการยกพื้นทางเดิน

 ได้ตั้งแต่ 0.10 ซม. จนถึง 0.30 ซม. 

2. การยกพืน้ทีม่บีรเิวณของหัวมมุของบธูพืน้จะมคีวามแหลมคม เพือ่

 ป้องกันอันตรายจะต้องหุ้มหัวมุมทุกมุมด้วยขอบยาง

3. บูธที่ยกพื้นจะต้องปรับสโลปเพื่อท�าทางขึ้น-ลงส�าหรับรถผู้พิการ

D	(Display) เป็นจดุพืน้ท่ีลายกางปลาทัง้หมด สามารถท�าส่วนตกแต่ง

ได้เป็นบางส่วน โดยห้ามท�าส่วนตกแต่งทึบทั้งหมด โดยจะแบ่งออก

เป็นส่วนๆ ดังนี้ 

1. แท่นวางรถยนต์สูงได้ไม่เกิน 0.80 เมตร 

2. ส่วนตกแต่งอื่นๆ สูงไม่เกิน 2.00 เมตร แต่จะต้องค�านึงถึงความ  

 สวยงามและไม่บังทัศนียภาพของบูธอื่นๆ

W	(Wall) เป็นจดุทีส่ามารถท�าผนงัหลังได้ โดยก�าหนดความสงูไม่เกนิ 

7.00 เมตร ผนังจะต้องมีความแข็งแรงและสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง

โดยไม่มีการค�้ายันออกนอกเขตพื้นที่บูธโดยเด็ดขาด

W1 เป็นจุดท่ีสามารถท�าผนังได้บนเส้นแบ่งพ้ืนท่ีของบูธพื้นที่ติดกัน 

ก�าหนดให้มีความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร โดยจะต้องตั้งอยู่ได้ด้วยตัว

เองและห้ามตดิตัง้โลโก้ของบรษิทัหนัเข้าไปในพืน้ทีบ่ธูอืน่โดยเด็ดขาด

B	 (Building) จุด B เป็นจุดท่ีสามารถท�าโครงสร้างส่วนตกแต่งที่มี

ความทบึและบธู 2 ชัน้ได ้ แตค่วามสงูไมเ่กนิ 8.00 เมตร ในกรอบของ

จดุ B ซึง่ในแตล่ะบธูจะมขีนาดทีแ่ตกตา่งกนัออกไป จะตอ้งดผูงักอ่สรา้ง

ของแตล่ะพืน้ที่

ข้อก�ำหนดของพื้นที่รหัส   

A1,	A2,	A3,	A5,	A7,	A9,	A11,	A13,	A15,	A17,	A19,	A23/1,	A24/1
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P	(PYLON) เป็นพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ให้ตั้งป้ายชื่อโลโก้ โดยมีข้อก�าหนด

ดังต่อไปนี้ จะต้องตั้งป้ายตามจุดที่ทางผู้จัดฯ ก�าหนดไว้ในผังเท่านั้น

1. ขนาดของป้ายจะต้องไม่เกิน กว้าง x หนา x สูง ได้ไม่เกิน

 1.80 x 0.80 x 7.00 เมตร

2. การตัง้ป้ายจะต้องท�าฐานเพือ่ป้องกนัมิให้ล้ม จะต้องมีความแขง็แรง 

 ไม่โยกหรือเอน การติดตั้งป้ายจะต้องวางลงบนฐานเหล็ก ซึ่งฐาน 

 จะมีความกว้างโดยรอบอย่างน้อยด้านละ 1.00 เมตร ของทุกด้าน 

 และจะต้องน�าพรมมาปูรองพื้นก่อนที่จะท�าการติดตั้งป้าย และเมื่อ 

 ตดิตัง้เสรจ็จะต้องมาแจ้งกบัทางผูจ้ดัฯ ให้มาตรวจแผ่นเพลทรองพ้ืน

 ก่อนจะปิดไม้พื้นทับลงไปได้

F	(Floor)	

1. การยกพืน้ขึน้จากพืน้เดมิของอาคารสามารถท�าการยกพ้ืนทางเดนิ

 ได้ตั้งแต่ 0.10 ซม. จนถึง 0.30 ซม. 

2. การยกพืน้ทีม่บีรเิวณของหัวมมุของบธูพืน้จะมคีวามแหลมคม เพือ่

 ป้องกันอันตรายจะต้องหุ้มหัวมุมทุกมุมด้วยขอบยาง

3. บูธที่ยกพื้นจะต้องปรับสโลปเพื่อท�าทางขึ้น-ลงส�าหรับรถผู้พิการ

D	(Display) เป็นจดุพืน้ท่ีลายกางปลาทัง้หมด สามารถท�าส่วนตกแต่ง

ได้เป็นบางส่วน โดยห้ามท�าส่วนตกแต่งทึบทั้งหมด โดยจะแบ่งออก

เป็นส่วนๆ ดังนี้ 

1. แท่นวางรถยนต์สูงได้ไม่เกิน 0.80 เมตร 

2. ส่วนตกแต่งอื่นๆ สูงไม่เกิน 2.00 เมตร  แต่จะต้องค�านึงถึงความ 

 สวยงามและไม่บังทัศนียภาพของบูธอื่นๆ

W	(Wall)	เป็นจดุทีส่ามารถท�าผนงัหลงัได้ โดยก�าหนดความสูงไม่เกนิ 

7.00 เมตร ผนังจะต้องมีความแข็งแรงและสามารถตั้งอยู่ได้ด้วยตัว

เอง โดยไม่มีการค�้ายันออกนอกเขตพื้นที่บูธโดยเด็ดขาด

W1 เป็นจุดท่ีสามารถท�าผนังได้บนเส้นแบ่งพื้นท่ีของบูธพื้นท่ีติดกัน 

ก�าหนดให้มีความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร โดยที่จะต้องตั้งอยู่ได้ด้วยตัว

เองและห้ามตดิตัง้โลโก้ของบรษิทัหนัเข้าไปในพืน้ทีบ่ธูอืน่โดยเด็ดขาด

B	 (Building) จุด B เป็นจุดท่ีสามารถท�าโครงสร้างส่วนตกแต่งที่มี

ความทึบและบูธ 2 ชั้นได้ แต่ความสูงไม่เกิน 8.00 เมตร ในกรอบของ

จดุ B ซึง่ในแต่ละบธูจะมขีนาดท่ีแตกต่างกันออกไป จะต้องดผูงัก่อสร้าง

ของแต่ละพื้นที่

ข้อก�ำหนดของพื้นที่รหัส  

A4,	A6,	A8,	A10,	A12,	A14,	A16,	A18,	A20,	A20/1,	A21,	A21/1,	

A22,	A23,	A24
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B	(Building) เป็นจดุทีส่ามารถท�าส่วนตกแต่งทีม่คีวามทบึได้เตม็พืน้ที่

ตามขนาดทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในแต่ละพืน้ท่ี สามารถท�าบธู 2 ชัน้ได้ ท่ีความ

สูงไม่เกิน 8.00 เมตร นับจากพื้นเดิมของอาคาร และจะต้องมีวิศวกร

ค�านวณโครงสร้างและเซน็รบัรองส่งมาให้ผูจ้ดัฯ ตรวจก่อนทีจ่ะท�าการ

ก่อสร้าง

ข้อก�ำหนดของพื้นที่รหัส  

M1/1,	M1/2,	M2,	M3,	M4,	M4/1,	M5

W	(Wall) เป็นจุดที่สามารถท�าผนังได้โดยความสูงไม่เกิน 9.00 เมตร 

ผนังจะต้องมีความแข็งแรงและตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเอง ห้ามท�าการค�้ายัน

ออกนอกเขตพื้นที่ของท่านเอง

P	 (Pylon) เป็นพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ให้ตั้งป้ายชื่อโลโก้ โดยมีข้อก�าหนด  

ดังต่อไปนี้  จะต้องตั้งป้ายตามจุดที่ทางผู้จัดฯ  ก�าหนดไว้ในผังเท่านั้น

1. ขนาดของป้ายจะต้องไม่เกิน กว้าง x หนา x สูง ได้ไม่เกิน 

 1.50 x 0.80 x 7.00 เมตร

2. การตั้งป้ายจะต้องท�าฐานเพื่อป้องกันมิให้ล้ม  ต้องมีความแข็งแรง  

 ไม่โยกหรือเอน การติดตั้งป้ายจะต้องวางลงบนฐานเหล็ก ซ่ึงฐาน 

 จะมีความกว้างโดยรอบอย่างน้อยด้านละ1.00 เมตร ของทุกด้าน  

 และจะต้องน�าพรมมาปูรองพื้นก่อนที่จะท�าการติดตั้งป้าย และเมื่อ 

 ตดิตัง้เสรจ็จะต้องมาแจ้งกบัทางผูจ้ดัฯให้มาตรวจแผ่นเพลทรองพืน้

 ก่อนจะปิดไม้พื้นทับลงไปได้

F	(Floor)	

1. การยกพืน้ขึน้จากพืน้เดมิของอาคาร สามารถท�าการยกพืน้ทางเดนิ

 ได้ตั้งแต่ 0.10 ซม. จนถึง 0.30 ซม. 

2. การยกพืน้ทีม่บีรเิวณของหัวมมุของบธูพืน้จะมคีวามแหลมคม เพือ่

 ป้องกันอันตรายจะต้องหุ้มหัวมุมทุกมุมด้วยขอบยาง

3. บูธที่ยกพื้นจะต้องปรับสโลปเพื่อท�าทางขึ้น-ลงส�าหรับรถผู้พิการ

D	(Display)	เป็นจุดที่สามารถท�าส่วนตกแต่งได้เป็นบางส่วน โดยจะ

แยกออกเป็นส่วนดังนี้ 

1. แท่นวางรถยนต์สูงได้ไม่เกิน 0.80 เมตร

2. ส่วนตกแต่งอื่นๆ สูงไม่เกิน 2.00 เมตร แต่จะต้องค�านึงถึงความ 

 สวยงามและไม่บังทัศนียภาพของบูธอื่นๆ

W1	(Wall	1)	เป็นจุดที่สามารถท�าผนังได้บนเส้นแบ่งพื้นที่ของบูธพื้นที่

ติดกัน ก�าหนดให้มีความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร โดยจะต้องตั้งอยู่ได้

ด้วยตัวเองและห้ามติดตั้งโลโก้ของบริษัทหันเข้าไปในพื้นที่บูธอ่ืนโดย

เด็ดขาด
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ข้อก�ำหนดของพื้นที่รหัส 

C1-C20

P	 (Pylon) เป็นพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ให้ตั้งป้ายชื่อโลโก้ โดยมีข้อก�าหนด  

ดังต่อไปนี้  จะต้องตั้งป้ายตามจุดที่ทางผู้จัดฯ  ก�าหนดไว้ในผังเท่านั้น

1. ขนาดของป้ายจะต้องไม่เกิน กว้าง x หนา x สูง ได้ไม่เกิน

 1.30 x 0.80 x 4.50 เมตร

2. การตั้งป้ายจะต้องท�าฐานเพื่อป้องกันมิให้ล้ม  ต้องมีความแข็งแรง 

 ไม่โยกหรือเอน การติดตั้งป้ายจะต้องวางลงบนฐานเหล็ก ซึ่งฐาน

 จะมีความกว้างโดยรอบอย่างน้อยด้านละ 1.00 เมตร ของทุกด้าน  

 และจะต้องน�าพรมมาปูรองพื้นก่อนที่จะท�าการติดตั้งป้าย และเมื่อ 

 ตดิตัง้เสรจ็จะต้องมาแจ้งกบัทางผูจ้ดัฯ ให้มาตรวจแผ่นเพลทรองพืน้

 ก่อนจะปิดไม้พื้นทับลงไปได้

F	(Floor)	

1. การยกพื้นขึ้นจากพื้นเดิมของอาคาร สามารถท�าการยกพื้นทางเดิน

 ได้ตั้งแต่ 0.10 ซม. จนถึง 0.30 ซม. 

2. การยกพืน้ทีม่บีรเิวณของหวัมมุของบธูพืน้จะมคีวามแหลมคม เพือ่

 ป้องกันอันตรายจะต้องหุ้มหัวมุมทุกมุมด้วยขอบยาง

3. บูธที่ยกพื้นจะต้องปรับสโลปเพื่อท�าทางขึ้น-ลงส�าหรับรถผู้พิการ 

 ด้วย

D	(Display) เป็นจุดที่สามารถท�าส่วนตกแต่งได้เป็นบางส่วน โดยจะ

แยกออกเป็นส่วนดังนี้ 

1. แท่นวางรถยนต์สูงได้ไม่เกิน 0.80 เมตร

2. ส่วนตกแต่งอื่นๆ สูงไม่เกิน 2.00 เมตร แต่จะต้องค�านึงถึงความ

 สวยงามและไม่บังทัศนียภาพของบูธอื่นๆ

W1	(Wall	1) เป็นจดุทีส่ามารถท�าผนงัได้บนเส้นแบ่งพืน้ทีข่องบธูพ้ืนท่ี

ติดกัน ก�าหนดให้มีความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร โดยที่ผนังจะต้องตั้ง

อยูไ่ด้ด้วยตวัเองและห้ามตดิตัง้โลโก้ของบรษิทัหนัเข้าไปในพืน้ทีบ่ธูอืน่

โดยเด็ดขาด

B	 (Building) เป็นจุดที่สามารถท�าส่วนตกแต่งที่มีความทึบได้                                                  

เต็มพื้นที่ที่ผู้จัดฯ ก�าหนดให้ไว้ในแต่ละพื้นที่ โดยสามารถสร้างบูธ 2 

ชั้นได้ ความสูงไม่เกิน 4.50 เมตร นับจากพื้นเดิมของอาคาร  แต่จะ

ต้องมีวิศวกรค�านวณโครงสร้างและเซ็นรับรองพร้อมแบบ รายการ

ค�านวณโครงสร้างส่งมาให้ผู้จัดฯ ตรวจก่อนที่จะท�าการก่อสร้าง

.......

.......
THE 36th BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2015

คู่มือก่อสร้าง



ข้อก�ำหนดของพื้นที่รหัส 

D1	–	D10

F	(Floor)

1. การยกพื้นขึ้นจากพื้นเดิมของอาคาร สามารถท�าการยกพื้นทางเดิน

 ได้ตั้งแต่ 0.10 ซม. จนถึง 0.30 ซม. 

2. เมือ่ยกพืน้แล้วบริเวณของหวัมมุของพืน้จะมีความแหลมคม จะต้อง

 หุ้มหัวมุมทุกหัวมุมของพื้นด้วยยาง

3. ด้านหน้าบูธจะต้องปรบัสโลปทางข้ึน เพือ่ให้สามารถเป็นทางขึน้-ลง 

 ส�าหรับรถผู้พิการ

P	(Pylon) เป็นพืน้ทีท่ีก่�าหนดไว้ให้ตัง้ป้ายชือ่และโลโก้ของแต่ละบรษิทั 

โดยมีข้อก�าหนดดังต่อไปนี้

1. ขนาดของป้ายจะมีขนาด กว้าง x ยาว x สงู ได้ไม่เกนิ 1.50 x 2.50

 x 5.00 เมตร

2. การต้ังป้ายจะต้องท�าฐานเพื่อป้องกันมิให้ล้ม ต้องมีความแข็งแรง  

 ไม่โยกหรือเอน  โดยการติดตั้งจะต้องวางป้ายบนฐานเหล็กซึ่งฐาน

 จะมีความกว้างอย่างน้อยด้านละ 1.00 เมตร โดยรอบไว้กบัพ้ืนเดมิ

 ของอาคารห้ามยดึกบัพืน้อาคารโดยเดด็ขาด และจะต้องน�าพรมมา

 ปูรองพื้นก่อนที่จะท�าการติดตั้งและก่อนจะปิดไม้พื้นทับจะต้องเรียก 

 เจ้าหน้าที่ของทางผู้จัดฯ มาตรวจสอบก่อน จึงท�าการปิดไม้พื้นได้

D	 (Display) เป็นพื้นที่ที่สามารถท�าส่วนตกแต่งได้เป็นบางส่วน โดย

จะแยกออกเป็นส่วนดังนี้ 

1. แท่นวางรถยนต์สูงได้ไม่เกิน 0.80 เมตร 

2. ส่วนตกแต่งอื่นๆ ได้บางส่วน สูงไม่เกิน 2.00 เมตร แต่จะต้อง 

 ค�านึงถึงความสวยงามและไม่บังทัศนียภาพของบูธอื่นๆ

B1 เป็นพืน้ท่ีสามารถท�าส่วนตกแต่งได้ทึบบางส่วน แต่ในเขตพืน้ทีน้ี่จาก

พื้นเดิมสูงจนถึง 2.50 เมตร ห้ามก่อสร้างให้ทึบตลอดแนว จะต้องท�า 

ให้มองเห็นโปร่งโล่งตา และสามารถท�าบูธ 2 ชั้นได้ ความสูงไม่เกิน 

7.00 เมตร  นับจากพื้นเดิมของอาคาร แต่จะต้องมีวิศวกรค�านวณ

น�้าหนักโครงสร้างและเซ็นรับรองโครงสร้าง

B	(Building) เป็นพืน้ทีส่ามารถท�าส่วนตกแต่งทีม่คีวามทบึได้เตม็พืน้ที่

ตามขนาดทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในแต่ละพืน้ที ่โดยสามารถท�าบธู 2 ชัน้ได้ความ

สูงไม่เกิน 7.00 เมตร นับจากพื้นเดิมของอาคาร แต่จะต้องมีวิศวกร

ค�านวณโครงสร้างและเซน็รบัรองพร้อมแบบรายการค�านวณโครงสร้าง

ส่งมาให้ผู้จัดฯ ตรวจก่อนที่จะท�าการก่อสร้าง

.......

.......
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22. บูธมำตรฐำน รหัส 1 – 173  

บูธมาตรฐานประกอบด้วย : บูธขนาด 3 x 3 เมตร หรือ 9 ตารางเมตร/บูธ จะมีอุปกรณ์ให้ดังต่อไปนี้

1. ป้ายชื่อของบูธจะมีขนาดความกว้าง x ยาว เท่ากับ 30 x 280 เซนติเมตร และจะมีตัวอักษรชื่อของบูธ ไม่เกิน 20 ตัวอักษร โดย

 ทางผู้แสดงสินค้าจะต้องแจ้งชื่อที่ใช้มายังผู้จัดฯ ตามแบบฟอร์มที่ 7

2. โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว

3. ไฟฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด 

4. ปลั๊ก 5 Amp 1 จุด

5. ถังขยะ 1 ใบ 

กฎระเบียบและข้อห้ามส�าหรับบูธมาตรฐาน

1. ห้ามตกแต่งหรือท�าการก่อสร้างโดยการปิดทับผนังของบูธเดิม และห้ามทากาว หรือตอกตะปู เจาะรู ที่ผนัง และห้ามท�าแผ่นป้าย

	 มาครอบทับแผ่นป้ายชื่อเดิมที่ผู้จัดฯ	จัดท�าให้โดยเด็ดขาด

2. ปลั๊กไฟฟ้าที่มีให้ของบูธมาตรฐาน ให้ใช้ได้กับอุปกรณ์เท่านั้น เช่น ที่ชาร์จโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ห้ามใช้ปลั๊กเสียบเพื่อใช้กับ

 สปอตไลท์และแสงสว่างโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้ไฟดับ ทางผู้จัดฯ จะท�าการปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. ห้ามตั้งสิ่งของและสินค้าล�้าออกมานอกพื้นที่โดยเด็ดขาด

4. สามารถตกแต่งบูธเพิ่มเติมได้แต่ห้ามรื้อโครงสร้างหลักของบูธออกโดยเด็ดขาด และจะท�าความสูงภายใต้โครงสร้างได้ไม่เกิน 

 2.40 เมตร

5. ห้ามใช้เครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงในทุกกรณีโดยเด็ดขาด และห้ามท�าการสาธิตที่ท�าให้เกิดเสียงดัง

.......
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 วันวีไอพี : เวลาเปิด-ปิด ให้เข้าอาคาร 10.00-20.000 น.

 วันผู้สื่อข่าว : เวลาเปิด-ปิด ให้เข้าอาคาร  08.00-18.00 น.

 วันแสดงงาน (วันธรรมดา) : เวลาเปิด-ปิด ให้เข้าอาคาร  10.00-22.30 น.

 วันแสดงงาน (วันเสาร์-อาทิตย์) : เวลาเปิด-ปิด ให้เข้าอาคาร  09.00-22.30 น.

 แขวนทัช : วันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

 รถก่อสร้างขนของเข้าอาคาร :   วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

 ก่อสร้าง : วันที่ 18-22 มีนาคม 2558   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 น�ารถโชว์เข้าอาคาร : วันที่ 21-22 มีนาคม 2558   ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.  

 ปิดอาคารเพื่อท�าการตรวจบัตร (เปลี่ยนบัตร) : วันที่ 22 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.

 เปิดให้เข้าอาคารโดยใช้บัตรใหม่ :    วันที่ 22 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. 

 แขวนทัช : วันที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

 รถก่อสร้างขนของเข้า บูธรหัส A1-A24 : วันที่ 18-19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

 ก่อสร้าง : วันที่ 18-22 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 น�ารถโชว์เข้าอาคาร : วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.  

 ปิดอาคารเพื่อท�าการตรวจบัตร (เปลี่ยนบัตร) : วันที่ 22 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.

 เปิดให้เข้าอาคารโดยใช้บัตรใหม่ : วันที่ 22 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.30 น.

 วันตกแต่ง บูธมาตรฐาน (3 x 3) รหัส 1-320 : วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 วันน�าสินค้าเข้าพื้นที่ : วันที่ 22 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 วันน�ารถโชว์เข้าอาคาร :    วันที่ 21 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

ระเบียบกำรเข้ำ-ออกอำคำรของเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำบูธ

อำคำรชำเลนเจอร์ 1 บูธรหัส  B1-B6 / C1-C18 / D1-D14 

23. ก�ำหนดกำรก่อสร้ำง และเวลำเปิด-ปิดอำคำร

อำคำรชำเลนเจอร์ 2-3 บูธรหัส  A1- A24, M1-M5

บูธประดับยนต์

.......

.......
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 อนุมัติให้ด�าเนินการก่อสร้าง ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................

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

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ตรวจสอบ      

วันที ่.................. เดือน ............................. พ.ศ. ........................... 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	1
ข้อมูลผู้ให้บริการ

ก�าหนดส่งคืนไม่เกินวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

1.	แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการ	 ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ	 ผู้ให้บริการรายย่อย

ประเภทของงาน :   ออกแบบและตกแต่ง ด้านแสงเสียงภาพ ด้านการน�าเสนอการแสดง 

ชื่อผู้ควบคุมงาน ............................................................................................. ต�าแหน่ง ..............................................................................................................

มือถือ ............................................................................................................... อีเมล ..................................................................................................................

จ�านวนพนักงานที่เข้ามาท�างาน  ................................................................... คน

2.	แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแบบก่อสร้างและตกแต่ง

ขนาดบูธ (กว้าง x ยาว ) กว้าง .................. เมตร x ยาว .................... เมตร/รวมเป็น ............................ ตารางเมตร ................................................

ขนาดบูธชั้น 2 ขนาด กว้าง .................. เมตร x ยาว .................... เมตร/รวมเป็น ............................ ตารางเมตร ................................................

วิศวกรออกแบบและควบคุมงาน ชื่อ. ................................................................................................................. เลขทะเบียน ................................................

เอกสารการส่งแบบเพื่อประกอบการอนุมัติ	มีต่อไปนี้ดังนี้

1. รูปทัศนียภาพ (Perspective) File 3D จ�านวน .................................................................. แผ่น

2. ผังพื้น (Floor Plan) จ�านวน .................................................................. แผ่น

3. รูปด้าน (Elevation) รูปตัด (Cross Section) จ�านวน .................................................................. แผ่น 

4. ตารางการท�างาน จ�านวน .................................................................. แผ่น

5. รูปแบบการแสดง และชุดแต่งตัว จ�านวน .................................................................. แผ่น

6 บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงบนแผ่น CD/DVD/File 3D จ�านวน ........................................................................... แผ่น

หมายเหต ุ1. ผู้จัดฯ จะไม่รับตรวจแบบทางโทรสารโดยเด็ดขาดและจะต้องน�าแบบมาตรวจที่ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

  ภายในเวลาที่ก�าหนดเท่านั้น

 2. กรณีผู้ให้บริการรายย่อยและก่อสร้างบูธเอง ต้องวางเช็คค�้าประกันการก่อสร้าง ในอัตรา 100,000 บาท/บูธ

 3. หากแบบก่อสร้างยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติและมีตราประทับ ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการก่อสร้างทุกกรณี

 4. ขั้นตอนการตรวจแบบจะต้องน�าแบบเข้ามาน�าเสนอและอธิบายรายละเอียดการก่อสร้าง และในส่วนของการแสดงจะต้องน�ารูปแบบ 

  การน�าเสนอพร้อมการโชว์ต่างๆ อย่างละเอียดให้ผู้จัด ได้รับรู้และรับทราบก่อนท�าการพิจารณาอนุมัติตามแบบที่เสนอมา

ชื่อบริษัท.......................................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ .......................................................................................................... โทรสาร ...............................................................................................................

ส่วนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่
ผลการพิจารณา

.......

.......
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กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	2
	โทรศัพท์ภายในและทางไกล

ก�าหนดส่งคืนไม่เกินวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

การสั่งจองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการช�าระเงินเต็มจ�านวนภายในระยะเวลาที่ก�าหนดในใบแจ้งหนี้ โดยสั่งจ่ายบัญชีชื่อ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 075-3-00234-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนลาดปลาเค้า พร้อมแฟกซ์หลักฐานการ

ช�าระเงิน (ส�าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมายัง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ส่งถึง นายพรรโษทก วงษ์สุวรรณ 

หมายเลขแฟกซ์  0-2971-6462 นิติบุคคลผู้ช�าระค่าบริการ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลค่าบริการก่อนภาษี

มูลค่าเพิ่ม)

หมายเหต ุ

 - อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมค่าใช้โทรศัพท์ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว

 - อัตราค่าบริการที่ไม่รวมในข้อที่ 1 ได้แก่ ค่าใช้โทรศัพท์ทางไกล, ต่างจังหวัด, มือถือ และต่างประเทศ โดยคิดค่าบริการตามจริง

 - เงินมัดจ�าไม่สามารถน�าไปหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ และจะถูกคืนให้ หลังจากหักค่าใช้โทรศัพท์ทางไกล, มือถือ และต่างประเทศแล้วภายใน 30 วัน

 - ราคาค่าใช้บริการข้างต้นนี้ครอบคลุมการใช้งานตลอดช่วง 14 วัน หากมีการใช้บริการเกินจะต้องจ่ายค่าบริการพิเศษ 1,500 บาท/วัน/หน่วย

 - การสั่งจองบริการในรายการข้างต้น จะต้องเสียค่าบริการเต็มจ�านวนภายในวันที่ก�าหนด มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกรายการที่สั่งจอง

 - ส�าหรับผู้แสดงสินค้าที่ต้องการใบก�ากับภาษี กรุณาส่งชื่อและที่อยู่แนบท้ายมาด้วย

 - กรณีต้องการยกเลิกการสั่งจอง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากช้าเกินกว่าที่ก�าหนด จะคืนเงินค่า 

  ใช้บริการให้ร้อยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจดัแสดง

หมายเลขบูธ ..............................................................................................

บริษัท ......................................................................................................... 

ชื่อ ............................................................................................................... 

ต�าแหน่ง ..................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..................................................................................................... 

โทรสาร ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป.ี.................................................................................................

ล�าดับ รายการ
ค่ามัดจ�า
เครื่อง

จ�านวน
ระหว่างวันที่

(บาท)
ค่าบริการเพิ่มเติม

(บาท)
เป็นเงิน
(บาท)

1
สายภายใน กทม. และปริมณฑล
พร้อมเครื่องโทรศัพท์ 10,500

2
สายทั่วไป (โทรมือถือและทางไกลทั้งในและ
ต่างประเทศ) พร้อมเครื่องโทรศัพท์

   
16,500

3
สายทั่วไป (โทรมือถือและทางไกลทั้งในและ
ต่างประเทศ) พร้อมเครื่องโทรสาร

    
22,000

หมายเหต ุ:  ราคาค่าใช้บริการข้างต้นนี้ครอบคลุมการใช้งานตลอดช่วงเวลา 14 วัน
        1. ค่าบริการเพิ่มเติม 1,500 บาท/วัน/หน่วย
        2. ทุกรายการต้องมีเงินประกันความเสียหายอุปกรณ์ 15,000 บาท/หน่วย

รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

*** เงินประกัน

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ .................................................................................................. 

 ( ..........................................................................)

ประทับตรายาง

.......
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กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	3
ไฟฟ้าก่อสร้างและรื้อถอน/ไฟทดสอบ

ก�าหนดส่งคืนไม่เกินวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

การสั่งจองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการช�าระเงินเต็มจ�านวนภายในระยะเวลาที่ก�าหนดในใบแจ้งหนี้ โดยสั่งจ่ายบัญชีชื่อ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 075-3-00234-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนลาดปลาเค้า พร้อมแฟกซ์หลักฐานการ
ช�าระเงิน (ส�าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมายัง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ส่งถึง นายพรรโษทก วงษ์สุวรรณ 
หมายเลขแฟกซ์  0-2971-6462 นิติบุคคลผู้ช�าระค่าบริการ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลค่าบริการก่อนภาษี
มูลค่าเพิ่ม)
หมายเหต ุ
 - หากท่านยกเลิกใบสั่งจองไฟฟ้าก่อสร้างและไฟฟ้ารื้อถอน ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินให้
 - ไฟมาตรฐานที่ใช้คือ 220V หรือ 380V +, - ร้อยละ 10 หากอุปกรณ์ไฟฟ้าของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่ เพื่อความ    
  ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ผู้ออกงานแสดงสินค้าจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้าให้คงที่มาด้วย
 - ส�าหรับการใช้บริการ 24 ชั่วโมง จะมีการคิดอัตราเพิ่มร้อยละ 100 ของค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยระบุ (24 ชั่วโมง) ในช่องจ�านวน

 - ส�าหรับผู้แสดงสินค้าที่ต้องการใบก�ากับภาษี กรุณาส่งชื่อและที่อยู่แนบท้ายมาด้วย

 - ผู้แสดงสินค้าส่งแบบฟอร์มเกินก�าหนดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มจากราคาเดิม 10%

 - ผู้แสดงสินค้าส่งแบบฟอร์มเกินก�าหนดภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558 จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มจากราคาเดิม 30%

 - ผู้แสดงสินค้าส่งแบบฟอร์มเกินก�าหนดตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2558 จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มจากราคาเดิม 50%

หมายเลขบูธ ..............................................................................................

บริษัท ......................................................................................................... 

ชื่อ ............................................................................................................... 

ต�าแหน่ง ..................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..................................................................................................... 

โทรสาร ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป.ี.................................................................................................

ลงชื่อ .................................................................................................. 

 ( ..........................................................................)

ประทับตรายาง

ล�าดับที่ รายการ ราคา/วัน จ�านวนหน่วย ระบุวันทีขอใช้ รวมเป็นเงิน

1 15 Amp/220W 1 Phase 50Hz 1,000

2 15 Amp/380W 3 Phase 50Hz 1,920

3 30 Amp/220W 1 Phase 50Hz 1,920

4 30 Amp/380W 3 Phase 50Hz 3,840

5 60 Amp/380W 3 Phase 50Hz 7,800

6 100 Amp/380W 3 Phase 50Hz 12,000

รวมจ�านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น

ประเภทไฟฟ้าที่ใช ้ ไฟฟ้าก่อสร้าง ไฟฟ้ารื้อถอน ไฟทดสอบ

ไฟฟ้าส�าหรับการก่อสร้างและรื้อถอน
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บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	4
		ไฟฟ้าวันแสดงงาน

ก�าหนดส่งคืนไม่เกินวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

หมายเลขบูธ ..............................................................................................

บริษัท ......................................................................................................... 

ชื่อ ............................................................................................................... 

ต�าแหน่ง ..................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..................................................................................................... 

โทรสาร ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป.ี.................................................................................................

ลงชื่อ .................................................................................................. 

 ( ..........................................................................)

ประทับตรายาง

ล�าดับ รายการ จองภายใน
ก�าหนด จองเกินก�าหนด จองช่วง

ก่อสร้าง จ�านวน จ�านวนเงิน

Section	A	บริการอุปกรณ์เฉพาะบูธมาตรฐานเท่านั้น

1 สปอตไลท์ 100 W มาตรฐาน 870 957 1,131

2 สปอตไลท์ 100 W พร้อมแขนยาว 50 ซม. 870 957 1,131

3 ไฟฟลูออเรสเซนส์ยาว 1.2 เมตร 40W 800 880 1,040

4 ดาวน์ไลท์ 60 W 800 880 1,040

5 หลอดฮาโลเจน 500 W 220 V 2,650 2,915 3,445

6 เต้าเสียบไฟ 5 Amp (ฟิวส์ 5 Amp) 220V 50Hz 1,000 1,100 1,300

Section	B	เบรกเกอร์รวมค่ากระแสไฟฟ้า

7 15 Amp/220W 1 Phase 50Hz 6,125 6,737 7,962

8 15 Amp/380W 3 Phase 50Hz 18,375 20,212 23,887

9 30 Amp/220W 1 Phase 50Hz 11,025 12,127 14,332

10 30 Amp/380W 3 Phase 50Hz 25,725 28,297 33,442

11 60 Amp/380W 3 Phase 50Hz 46,550 51,205 60,515

12 100 Amp/380W 3 Phase 50Hz 71,050 78,155 92,365

รวมจ�านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น

การสั่งจองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการช�าระเงินเต็มจ�านวนภายในระยะเวลาที่ก�าหนดในใบแจ้งหนี้ โดยสั่งจ่ายบัญชีชื่อ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 075-3-00234-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนลาดปลาเค้า พร้อมแฟกซ์หลักฐานการ
ช�าระเงิน (ส�าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมายัง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ส่งถึง นายพรรโษทก วงษ์สุวรรณ 
หมายเลขแฟกซ์  0-2971-6462 นิติบุคคลผู้ช�าระค่าบริการ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลค่าบริการก่อนภาษี
มูลค่าเพิ่ม)

หมายเหต ุ
 -  ผู้แสดงงานส่งแบบฟอร์มเกินก�าหนดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มจากราคาเดิม 10%
 - ผู้แสดงงานส่งแบบฟอร์มเกินก�าหนดภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558 จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มจากราคาเดิม 30%
 - ผู้แสดงงานส่งแบบฟอร์มเกินก�าหนดตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2558 จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มจากราคาเดิม 50%
    - หากมีการขอย้ายเบรกเกอร์ไปจากต�าแหน่งที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการติดตั้งแล้ว จะคิดค่าด�าเนินการในการเคลื่อนย้าย 5,000 บาท/1 เส้น
 - ส�าหรับการขอใช้บริการ 24 ชั่วโมง จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาข้างต้น โปรดระบุ (24 ชม.) ในช่องจ�านวน มิฉะนั้นทาง        
  บริษัทฯ จะถือว่ามิได้ขอใช้บริการ 24 ชม.
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บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	5
	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	ADSL

ก�าหนดส่งคืนไม่เกินวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

หมายเลขบูธ ..............................................................................................

บริษัท ......................................................................................................... 

ชื่อ ............................................................................................................... 

ต�าแหน่ง ..................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..................................................................................................... 

โทรสาร ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป.ี.................................................................................................

ลงชื่อ .................................................................................................. 

 ( ..........................................................................)

ประทับตรายาง

หมายเหต ุ

 -  ผู้แสดงงานส่งแบบฟอร์มเกินก�าหนดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มจากราคาเดิม 10%  

 - ราคาค่าใช้บริการข้างต้นนี้ครอบคลุมการใช้งานตลอดช่วง 14 วัน หากมีการใช้บริการเกินจะต้องจ่ายค่าบริการพิเศษ 2,000 บาท/วัน/หน่วย

 - ส�าหรับผู้แสดงสินค้าที่ต้องการใบก�ากับภาษี กรุณาส่งชื่อและที่อยู่แนบท้ายมาด้วย

 - ผู้แสดงสินค้าส่งแบบฟอร์มเกินก�าหนดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มจากราคาเดิม 10%

 - ผู้แสดงสินค้าส่งแบบฟอร์มเกินก�าหนดภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558 จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มจากราคาเดิม 30%

 - ผู้แสดงสินค้าส่งแบบฟอร์มเกินก�าหนดตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2558 จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มจากราคาเดิม 50%

ล�าดับ รายการ ค่ามัดจ�า
เครื่อง จ�านวน ราคา

(บาท)
เพิ่มเติม
(บาท) เป็นเงิน	(บาท)

1
ADSL Line 4 Mbps For Window 
XP,Internet access time included 58,285

2
ADSL Line 6 Mbps For Window 
XP,Internet access time included

   
68,150

3
ADSL Line 8 Mbps For Window XP, 
Internet access time included 77,860

4
ADSL Line 10 Mbps For Window 
XP,Internet access time included

    
85,600

หมายเหต ุ:    ราคาค่าใช้บริการข้างต้นนี้ครอบคลุมการใช้งานตลอดช่วงเวลา 14 วัน
             1. ค่าบริการเพิ่มเติม 2,000 บาท/วัน/หน่วย
             2. ทุกรายการต้องมีเงินประกันความเสียหายอุปกรณ์ 15,000 บาท/หน่วย
             3. การยกเลิกการสั่งจอง จะคืนเงินให้ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายและจะไม่มีการคืนเงิน         
                หากยกเลิกระหว่างการแสดงงาน

รวม

ภาษี 7%

เงินประกัน

รวมทั้งสิ้น

การสั่งจองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการช�าระเงินเต็มจ�านวนภายในระยะเวลาที่ก�าหนดในใบแจ้งหนี้ โดยสั่งจ่ายบัญชีชื่อ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 075-3-00234-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนลาดปลาเค้า พร้อมแฟกซ์หลักฐานการ
ช�าระเงิน (ส�าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมายัง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ส่งถึง นายพรรโษทก วงษ์สุวรรณ 
หมายเลขแฟกซ์  0-2971-6462 นิติบุคคลผู้ช�าระค่าบริการ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลค่าบริการก่อนภาษี
มูลค่าเพิ่ม)
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บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	6
			เอกสารขอหนังสือรับรองการจัดงานฯ	

และหนังสือรับรองสถานที่จัดงานฯ

หมายเลขบูธ ..............................................................................................

บริษัท ......................................................................................................... 

ชื่อ ............................................................................................................... 

ต�าแหน่ง ..................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..................................................................................................... 

โทรสาร ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป.ี.................................................................................................

ลงชื่อ .................................................................................................. 

 ( ..........................................................................)

ประทับตรายาง

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบส�าเนาเอกสาร เพื่อแสดงรายละเอียดของ SHIPMENT ดังนี้

1. B/L/AIR WAYBILL หมายเลข ...............................................................................................................................................................................................

2. INVOICE หมายเลข..................................................................................................................................................................................................................

3. PACKING LIST

ท่าอากาศยาน

เรือ

อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ........................................................................................................................................................................................................

บริษัท ......................................................................................................................................................................................................................................

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการจัดงาน บางกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	มอเตอร์โชว์	ครั้งที่	36

เพื่อประกอบการด�าเนินการพิธีการศุลกากรขาเข้าทาง

แบบ	

 วางประกันทัณฑ์บน

 เอ ที เอ คาร์เนท์

 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ ........................................................................ ผู้ขออนุญาต

( ..........................................................................)

ชื่อ ................................................................................... ผู้อนุมัติ

( ..........................................................................)
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บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	7
	รายการอุปกรณ์บูธมาตรฐาน

กรุณาส่งคืนภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

หมายเลขบูธ ..............................................................................................

บริษัท ......................................................................................................... 

ชื่อ ............................................................................................................... 

ต�าแหน่ง ..................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..................................................................................................... 

โทรสาร ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป.ี.................................................................................................

ลงชื่อ .................................................................................................. 

 ( ..........................................................................)

ประทับตรายาง

บูธมาตรฐาน ไม่สามารถใช้ผนังเป็นส่วนตกแต่งหรือท�าการเจาะเพื่อแขวนสินค้าหรือท�าการเปลี่ยนสีผนังได้ หากจะท�าการตกแต่งจะต้องน�าวัสดุ

มาท�าตกแต่งท�าบูธเอง

ให้ใส่ชื่อบูธของท่านผู้แสดงสินค้าลงในช่อง โดยหนึ่งช่องต่อ 1 ตัวอักษร ถ้ามีสระให้ใส่ไว้ในช่องเดียวกับตัวอักษร ซึ่งผู้จัดฯ

จะจัดให้ 1 ป้ายชื่อ ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ป้ายชื่อที่จัดท�าให้นี้จะไม่รวมโลโก้ของแต่ละบริษัท

บูธมาตรฐานจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดังต่อไปนี้ หากต้องการใช้บางรายการ (ให้ท�าเครื่องหมาย x ลงบนด้านหน้ารายการที่ต้องการใช้)

	 ใช้ทุกรายการ

ผนังบูธ	3	ด้านสีขาว	แต่ละแผ่นกว้าง	1	เมตร	สูง	2.50	เมตร	(รวมขอบอะลูมิเนียม)

ป้ายชื่อบริษัท	1	ป้าย

กรุณากรอกหนึ่งช่องต่อ	1	ตัวอักษร	เขียนตัวบรรจง

โต๊ะ	1	ตัว

เก้าอี้	2	ตัว

ถังขยะ	1	ใบ

ไฟฟ้าส่องสว่าง	2	ดวง	(ฟลูออเรสเซนส์	40	วัตต์)

ปลั๊กไฟขนาด	5	แอมป์	220	โวลต์	จ�านวน	1	จุด	(ห้ามใช้กับอุปกรณ์แสงสว่างทุกประเภท)

****หากผู้แสดงสินค้ารายใดไม่จัดส่งเอกสาร หรือไม่มีการแจ้งขอเพิ่มหรือลดรายการต่างๆ ผู้จัดฯ จะถือว่าไม่มีการขอยกเลิกรายการใดๆ โดย

จะสร้างบูธตามรายการข้างต้น และหากจะมีการลดหรือเพิ่มรายการภายหลังวันที่ก�าหนดส่งแบบฟอร์มอาจจะเกิดความล่าช้าและมีค่าใช้จ่าย

.......

.......
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กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	8
			ขอน�ารถยนต์เข้า-ออกพื้นที่

กรุณาน�าส่งคืนภายในเวลา	19.00	น.	ของทุกวัน

มีความประสงค์จะน�ารถยนต์ออกจากพื้นที่แสดงสินค้า

วันที่ ................./ มีนาคม / เมษายน /2558 ตั้งแต่เวลา ........................................................... ถึงเวลา ............................................................

มีรายละเอียดดังนี้

มีความประสงค์จะน�ารถยนต์เข้าในพื้นที่แสดงสินค้า

วันที่ ................./ มีนาคม / เมษายน /2558 ตั้งแต่เวลา ........................................................... ถึงเวลา ............................................................

มีรายละเอียดดังนี้

การน�ารถออกจากอาคารในวันแสดงงาน จะต้องท�าเรื่องขอน�ารถออกจากอาคารในวันแสดงงาน โดยจะต้องมีจดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร 

ของกรรมการบริหารผู้มีอ�านาจของบริษัทนั้นๆ พร้อมกับแนบแบบฟอร์มฉบับนี้น�าส่งที่ห้อง C15 ภายใน 19.00 น. ของวันที่จะน�ารถเข้าหรือออก

1. ผู้จัดฯ จะรับตรวจเอกสารที่ยื่นมาไม่เกินเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

2. จะต้องปูพรมตามทางที่จะน�ารถออก และห้ามท�าสิ่งใดๆ ก็ตามที่ท�าให้พรมเปื้อน 

3. ผู้จัดฯ จะให้เริ่มด�าเนินการได้หลังเวลา 22.30 น. 

รหัสบูธ ............................................................................................................ ชื่อบูธ/บริษัท ......................................................................................................

ชื่อผู้รับผิดชอบ ............................................................................................... ต�าแหน่ง .............................................................................................................

โทรศัพท์ ..........................................................................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการน�ารถออก

1. ......................................................................................................................................................................................................................................

2 .......................................................................................................................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................................................................................................................

4........................................................................................................................................................................................................................................

5........................................................................................................................................................................................................................................

1. ......................................................................................................................................................................................................................................

2 .......................................................................................................................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้แสดงสินค้า

บริษัท .................................................................................................

วันที ่.................. / .........................../........................... 

ลงชื่อ ...................................................................................... ผู้จัดฯ

วันที ่.................. เดือน ............................. พ.ศ. ........................... 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

.......

.......
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กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	9
ขออนุญาตเข้าท�างานก่อนและหลังงานเลิกทุกวัน
กรุณาส่งคืนภายในเวลา	19.00	น.	ของทุกวัน	

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้แสดงสินค้า

บริษัท .................................................................................................

วันที ่.................. / ............................./........................... 

ลงชื่อ ...................................................................................... ผู้จัดฯ

วันที ่.................. เดือน ............................. พ.ศ. ........................... 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

         

วัตถุประสงค์เพื่อ  ..........................................................................................................................................................................................................................

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

อุปกรณ์ที่ขนเข้ามาในอาคาร .......................................................................................................................................................................................................

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

อุปกรณ์ที่ขนออกนอกอาคาร .......................................................................................................................................................................................................

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

การก่อสร้าง และการตกแต่งเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในบูธจะต้องกรอกแบบฟอร์ม และส่งกลับคืนมายังผู้จัดฯ ภายในเวลา 

19.00 น. ของทุกวัน หากไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อน ทางผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้เข้าท�างานโดยเด็ดขาด เนื่องจากไม่สามารถจัดเตรียมเจ้าหน้าที่

คอยอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ รวมถึงไฟแสงสว่างในอาคารและกระแสไฟฟ้าที่จะใช้ในบูธของท่าน

1. การเข้าท�างานการตกแต่งหลังจากงานเลิกแล้วของทุกวันจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการท�างาน ซึ่งผู้จัดฯ  

 จะแจ้งให้ทราบหลังจากได้รับแบบฟอร์มแล้ว

2. จะต้องแจ้งให้ทราบถึงจ�านวนพนักงาน พร้อมท้ังรายชื่อของพนักงานทั้งหมดให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้ เพราะทางผู้จัดฯ จะได้จัด 

 เตรียมบัตรส�าหรับการเข้าท�างาน และจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีบัตรเข้าภายในศูนย์แสดงสินค้าโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยใน

 ทรัพย์สินของท่านและของผู้อื่น

3. การท�างานจะต้องท�างานในพื้นที่บูธของท่านเองเท่านั้น ห้ามบุกรุก รุกล�้าเข้าไปในบูธอื่นโดยเด็ดขาด

4. ผู้จัดฯ จะมีบัตรพิเศษส�าหรับผู้ที่เข้าท�างานโดยเฉพาะ  ซึ่งแตกต่างจากบัตรที่ใช้ประจ�า  ดังนั้น หากไม่มาท�าเรื่องขอท�าในเวลาท่ี

 ก�าหนด ท่านจะไม่มีบัตรเข้าท�างานและจะต้องน�ามาคืนหลังเลิกงานแล้ว

บูธหมายเลข ................................................................................................... บริษัท .................................................................................................................

ที่อยู่ .............................................................................................. ซอย .............................................................. ถนน ..............................................................

เขต ........................................................................ จังหวัด ........................................................................ รหัสไปรษณีย.์......................................................

โทรศัพท์ .......................................................................................................... โทรสาร ..............................................................................................................

ชื่อผู้รับผิดชอบ ............................................................................................... ต�าแหน่ง .............................................................................................................

จ�านวนพนักงาน .................................................................... คน / 1 บัตร  (รายชื่อพร้อมแนบส�าเนาบัตรประชาชน) 

ระยะเวลาการท�างานตั้งแต่เวลา .................................................................... ถึง .................................................. รวมเป็นเวลา................................ ชั่วโมง

วันที่ ................ เดือน ............................................ พ.ศ..................................

กรุณาเขียนตัวบรรจง

ไฟแสงสว่างในอาคาร  ไฟฟ้าในบูธ ไฟแสงสว่างบนทัช    
.......

.......
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แบบฟอร์มที่	10
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ท�าความสะอาดบูธ

และรถยนต์/รถจักรยานยนต์

ชื่อ .......................................................................................... นามสกุล ....................................................................................... ชื่อเล่น .................................

วัน/เดือน/ปีเกิด ............................................................................................................................ อาย ุ.......................... ปี	กรุ๊ปเลือด ....................................

สัดส่วน  ................................................................................ น�้าหนัก ............................................................................ ส่วนสูง .............................................. 

บัตรประชาชนเลขที ่........................................................................................ ออกให้ที่เขต/อ�าเภอ ......................................................................................... 

วันที่ออกบัตร .................................................................................................. บัตรหมดอาย ุ.....................................................................................................

เชื้อชาติ	.................................................................... สัญชาต ิ................................................................... ศาสนา ................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน ....................................................................................................................................................................................................................................

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

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 1 .........................................................  2  ......................................................... 3 .......................................................

ในนามบริษัทท�าความสะอาด	 .....................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่เลขที ่........................................................................................................................................................................................................................................

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

ชื่อผู้ติดต่อและควบคุม	..................................................................................................................................................................................................................

 มัธยมปลาย	สถาบัน	.....................................................................................................................................................

	 อนุปริญญา	สถาบัน ......................................................................................................................................................

 ปริญญาตรี	สถาบัน ......................................................................................................................................................

 รูปถ่าย	(ขนาด	1	นิ้ว)	2	รูป	

	 ส�าเนาบัตรประชาชน

ผู้รับ..............................................................................................

วันที่	.................... /..................../....................

การศึกษาระดับ

ประจ�าบูธหมายเลข .................................................................................................................................

บริษัท	(ลูกค้า)	 .......................................................................................................................................

ส�าหรับเจ้าหน้าที่	บริษัท	โปรคลีน	อินเตอร์	จ�ากัด

ตรวจสอบเอกสาร

.......

.......
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กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	11
	ขอตราสัญญาลักษณ์ผลิตภัณฑ์	(LOGO)																				

กรุณาส่งคืนภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

หมายเลขบูธ ..............................................................................................

บริษัท ......................................................................................................... 

ชื่อ ............................................................................................................... 

ต�าแหน่ง ..................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..................................................................................................... 

โทรสาร ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป.ี.................................................................................................

ลงชื่อ .................................................................................................. 

 ( ..........................................................................)

ประทับตรายาง

ข้อมูลลูกค้า

บริษัท  .......................................................................................................................  บูธหมายเลข ...........................................................................................

บริษัท A1-A24,	C1-C20,	M1-M5

รูปแบบตราผลิตภัณฑ์

1. ตราผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Adobe Illustrator file ขนาดใหญ่สามารถปรับขยายภาพได้

2. จัดส่งตราผลิตภัณฑ์ลงแผ่นซีดี พร้อมแนบแบบตัวอย่างตราผลิตภัณฑ์บนกระดาษ A4 พร้อมลงนาม

หมายเหตุ	: กรณีที่มีการเปลี่ยนการใช้ตราผลิตภัณฑ์ และทางผู้แสดงสินค้ามิได้แจ้งให้ทางผู้จัดฯ 

ทราบก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้ตราผลิตภัณฑ์ที่ท่านผู้แสดงสินค้าได้จัดส่งมา หรือตราผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้จัดฯ ได้จัดท�าเมื่อครั้งที่ผ่านมา

ส่งถึง นายพรรโษทก วงษ์สุวรรณ

Challenger	Hall	2-3		A1-A24

ใช้ส�าหรับงานต้องขยายได้ชัดเจนขนาด  2 x 3 เมตร

Challenger	Hall	1		C1-C20,	M1-M5

ใช้ส�าหรับงานต้องขยายได้ชัดเจนขนาด  2 x 3 เมตร

.......

.......
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กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	12
		การท�าความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์

กรุณาส่งคืนภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

เงื่อนไขการให้บริการ

 1.  บริการรักษาความสะอาดประจ�าวัน ให้บริการก่อนเริ่มงาน 45 นาที และหลังงานไม่เกิน 45 นาที

 2. ขอบข่ายการให้บริการรักษาความสะอาดประจ�าวัน

  2.1 ท�าความสะอาดรถที่แสดงโชว์ประจ�าบูธ และหรือเตรียมเข้าแสดง ไม่รวมถึงพื้นที่บูธ เฟอร์นิเจอร์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

  2.2 พนักงานท�าความสะอาด 1 คน สามารถดูแลรถยนต์ได้ไม่เกิน 2 คัน และไม่เกิน 4 คัน ส�าหรับรถมอเตอร์ไซค์

  2.3 การดูแลท�าความสะอาด หมายถึง การเช็ดรอยนิ้วมือ คราบสกปรกอื่นๆ เช็ดกระจก เช็ดความสะอาดภายในห้องผู้โดยสาร  

   เช็ดเคลือบเงายางด�า-ล้อแม็กซ์

 3. บริการปรับสภาพส�าหรับรถโชว์ คือ การปรับสภาพผิวสีรถยนต์ ขัดลบรอยขนแมวท�าให้คราบแลคเกอร์ใสขึ้น และเครือบสีรถยนต์ 

  ป้องกันรอยขีดข่วน

  3.1 ผู้ว่าจ้างจะต้องนัดเวลาล่วงหน้า เพื่อขอรับบริการ เพื่อให้ทางบริษัทฯ จัดทีมงานได้ตรงตามเวลา สามารถนัดให้บริการนอก 

   สถานที่ได้ เช่น โชว์รูม

 4. การสั่งบริการจะสมบูรณ์ เมื่อมีการช�าระเงินครบถ้วนก่อนวันแสดงงาน

 5. การยกเลิกการสั่งจอง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วัน ก่อนวันแสดงงาน

เงื่อนไขการช�าระเงิน

ผู้ให้บริการจะต้องส่งแบบฟอร์มฉบับนี้ซึ่งกรอกโดยสมบูรณ์แล้ว และมีผลต่อเมื่อได้มีการช�าระเงินเต็มจ�านวนภายในระยะเวลาตามใบแจ้งหนี้ โดย

สั่งจ่าย บัญชีชื่อ บริษัท เดอะซีคเคอร์ จ�ากัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 773-2-03626-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัสสุขาภิบาล 1 พร้อม

แฟกซห์ลักฐานการช�าระเงิน (ใบโอนเงิน) ส่งถึง คุณศิริพร เกิดข�า หมายเลขแฟกซ์ 0-2510-0089 นิติบุคคลผู้ช�าระค่าบริการมีหน้าที่หักภาษี ณ 

ที่จ่าย 3% ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลค่าบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท ............................................................................................................... หมายเลขบูธ ......................................................................................................

ชื่อผู้ติดต่อ ....................................................................................................... ต�าแหน่ง ............................................................................................................. 

โทรศัพท์  ........................................................................................................ โทรสาร .............................................................................................................. 

บริการรักษาความสะอาดรถยนต์พิเศษ ส�าหรับผู้แสดงงานที่ต้องการบริการพิเศษเฉพาะคูหารถยนต์-ยานยนต์ทุกชนิด

รายการ
จ�านวนรถที่						
จอดโชว์

เริ่มงาน
ตั้งแต่วันที่

รวม
จ�านวนวัน

จ�านวน
รถยนต์(คัน)

รวมจ�านวนพนักงาน
ท�าความสะอาด

จองภายใน

วันที่	.......(บาท)

รวมเป็น
เงิน	(บาท)

ท�าความสะอาดประจ�าวัน 
(เคลือบเงา ท�าความสะอาด
รอยนิ้วมือ เคลือบเงายางรถยนต์)
Clean Care (daily)

**ราคาต่อ 1 คนต่อวัน

1,000

บริการปรับสภาพรถส�าหรับโชว์
(ขัดปรับสภาพ เคลือบสี ท�าความ
สะอาดภายใน)

**ราคาต่อ 1 คนต่อวัน
Detailing Clean & Glass Coat       

รถยนต์ใหม่ 2,500

รถยนต์ใช้แล้ว 3,000

รถจักรยานยนต์ 1,500

โปรดขัดเคลือบ ท�าเพียงครั้งเดียวสามารถท�าให้รถเงาสวยได้ทั้งงาน ด้วย
น�้ายาเคลือบชนิดพิเศษ (1 คน สามารถดูแลรถได้ไม่เกิน 2 คัน)

รวมเป็นเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้แสดงสินค้า

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

ลงชื่อ..........................................................................  ผู้ให้บริการ

              บริษัท เดอะซีคเคอร์ จ�ากัด

.......

.......
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กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	13
	ตารางการท�างานและระยะเวลาก่อสร้าง

กรุณาส่งคืนภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558
ก่อสร้าง

17 ม
ี.ค. 2558

18 ม
ี.ค. 2558

19 ม
ี.ค. 2558

20 มี
.ค. 2558

21 ม
ี.ค. 2558

22 ม
ี.ค. 2558

ขนของเข้าพ
ื้นท

ี่
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.

งานพ
ื้นท

ี่
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.

เดินสายไฟ
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.

โครงสร้าง
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.

โครงสร้างชั้น 2 (ถ้าม
ี)

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

แท
่นโชว์รถยนต์

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เสาไฟ
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.

งานตกแต่งภ
ายนอก

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

งานตกแต่งภ
ายใน

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

งานพ
ื้น พ

รม
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.

ติดตั้งระบ
บ
แสง เสียง

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

เวลา	........-
........	น.

ท
ดสอบ

อุป
กรณ

์
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.

เสร็จสม
บ
ูรณ

์
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.
เวลา	........-

........	น.

รื้อถอน
6 เม

.ย. 2558
7 เม

.ย. 2558

อุป
กรณ

์แสง เสียง
	เวลา	........-

........	น.
	เวลา	........-

........	น.

งานโครงสร้าง
	เวลา	........-

........	น.
	เวลา	........-

........	น.

งานพ
ื้น

	เวลา	........-
........	น.

	เวลา	........-
........	น.

ขยะท
ีเ่หลอืจากการรือ้ถอน

	เวลา	........-
........	น.

	เวลา	........-
........	น.

ส่งม
อบ

พ
ื้นท

ี่
	เวลา	........-

........	น.
	เวลา	........-

........	น.

  
บ
ทู
หม

ายเลข .................................................................................

ชื่อ .................................................................................................

ต�าแห
น่ง .......................................................................................

บ
ริษ

ัท
 .......................................................................................... 

โท
รศัพ

ท์
 ......................................................................................

โท
รสาร ........................................................................................

วัน/เดือน/ปี
 ..................................................................................

ลงชื่อ .............................................................................................

(....................................................................................................)

ป
ระท

ับ
ตรายาง

ตำรำงกำรท�ำงำนและระยะเวลำก่อสร้ำง
กรุณ

ำส่งคืนภำยในวันที่ 16 กุมภำพ
ันธ์ 2558

.......

.......
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กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บริษัท .......................................................................................................      

โทรศัพท ์..................................................................................................

แบบฟอร์มที่	14
	ใบขอเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่

กรุณาส่งคืนภายในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

ผู้จัดฯ ได้อนุญาตให้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ไว้ส�าหรับเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และนักแสดง ผู้จัดฯ ได้ท�าการจัดแบ่งช่องด้านหลังอาคาร 

ชาเลนเจอร์ ซึ่งในแต่ละบริษัทของบริษัทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะได้ตามสัดส่วนของแต่ละบริษัท โดยทางผู้จัดฯ ก�าหนดให้สามารถเช่า

ใช้ได้ โดยต้องเช่าผ่าน บริษัท PROGRESSIVE INTERNATIONAL CO., LTD. ที่ทางผู้จัดฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้ด�าเนินการโดยตรง

กฎระเบยีบในการใช้

 1. ห้ามเจ้าหน้าที่พักค้างคืนในตู้คอนเทนเนอร์โดยเด็ดขาด

 2. จะต้องขอใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อใช้กับตู้คอนเทนเนอร์

 3. ระเบียบการเข้า-ออก ก�าหนดให้เข้าได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีบัตรเข้าในพื้นที่ตามเวลาดังกล่าว ดังนั้น

  จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรเข้าพื้นที่จากทางผู้จัดฯ ก่อน

 4. อนุญาตให้ท�าการตกแต่งตู้คอนเทนเนอร์แต่จะต้องส่งคืนตู้ให้อยู่ในสภาพเดิม

 5. การจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ ทางผู้จัดฯ จะเป็นผู้ก�าหนดให้ ห้ามย้ายหรือเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาด

รายการ จ�านวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน

        ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 12” 50,000

หมายเลขบูธ ..............................................................................................

บริษัท ......................................................................................................... 

ชื่อ ............................................................................................................... 

ต�าแหน่ง ..................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..................................................................................................... 

โทรสาร ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป.ี.................................................................................................

ลงชื่อ .................................................................................................. 

 ( ..........................................................................)

ประทับตรายาง

.......

.......
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แบบฟอร์มที่	15

บัตรหมายเลข .................................

ชื่อ .......................................................................................... นามสกุล ....................................................................................... ชื่อเล่น .................................

วัน/เดือน/ปีเกิด ............................................................................................................................ อาย ุ.......................... ปี	กรุ๊ปเลือด ....................................

สัดส่วน  ................................................................................ น�้าหนัก ............................................................................ ส่วนสูง .............................................. 

บัตรประชาชนเลขที ่........................................................................................ ออกให้ที่เขต/อ�าเภอ ......................................................................................... 

วันที่ออกบัตร .................................................................................................. บัตรหมดอาย ุ.....................................................................................................

เชื้อชาติ	.................................................................... สัญชาต ิ................................................................... ศาสนา ................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน ....................................................................................................................................................................................................................................

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

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 1 .........................................................  2  ......................................................... 3 .......................................................

 มัธยมปลาย	สถาบัน	.....................................................................................................................................................

	 อนุปริญญา	สถาบัน ......................................................................................................................................................

 ปริญญาตรี	สถาบัน ......................................................................................................................................................

 ปริญญาโท	สถาบัน .......................................................................................................................................................

 ปริญญาเอก	สถาบัน .....................................................................................................................................................

 รูปถ่าย	(ขนาด	1	นิ้ว	)	2	รูป	

	 ส�าเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุ		: การส่งใบขอบัตรอนุญาตผ่านเข้างานจะต้องกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและส่งเอกสารให้ครบ หากเอกสารไม่ครบ

  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรให้

ผู้รับเอกสาร ..............................................................................

วันที่	.................... /..................../....................

THE 36th BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW
PRETTY & PRESENTER

การศึกษาระดับ

ประจ�าบูธหมายเลข ...............................................................................................................

บูธชื่อ .......................................................................................................................................

ส�าหรับเจ้าหน้าที่

.......

.......
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