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ขอมูลการจัดงานท่ัวไป 

 
ชื่องานอยางเปนทางการ : 

BANGKOK USED CAR & IMPORTED SHOW 2011 
บางกอกยูสคาร แอนด อิมพอรตคาร โชว 2011 
 

วันเวลาการจัดงาน :     วันที่ 22–31 กรกฎาคม 2554  
วันที่ 21-24, 27-31  กรกฎาคม 2554 เวลาเปด 11.00 น. เวลาปด 22.00 น. 
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2554   เวลาเปด 10.00 น. เวลาปด 22.00 น 
 

สถานที่การจัดงาน : 

IMPACT CHALLENGER 2-3,   MUANG THONG THANI 
อาคารชาเลนเจอร 2-3   อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น จํากัด 
99 ถนนปอปปูลาร  ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท  +66 (0) 2833-5252 โทรสาร  +66 (0) 2833-5253 
 
ผูจัดงาน 
 

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
4/299 หมู 5  ซอยลาดปลาเคา 66   ถนนลาดปลาเคา แขวงอนสุาวรีย บางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทรศัพท  +66 (0) 2971-6450 ตอ 204, 205 โทรสาร  +66 (0) 2971-6462  
ช่ือผูติดตอ :  
นายพรรโษทก วงษสุวรรณ (ผูตรวจแบบการกอสราง) 
โทรศัพทมือถือ 08-1906-0505, 08-9996-2242 
E-mail : pansotog_opp@yahoo.com 
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ผูรับเหมาอยางเปนทางการดานการออกแบบตกแตงบูธ 
 

บริษัท คูดี จํากัด 
50/89 ซอยดี 3 ถนนบอนดสตรีท ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท  +66 (0) 2960-0262–4   โทรสาร  +66 (0) 2960-0265 
E-mail : khoodee@gmail.com 
ช่ือผูติดตอ : คุณอังกาบ อัครศักดิ์สุนทร    โทรศัพทมือถือ  08-4120-9587 
E-mail : ungkarb@khoodee.com, ungkiko@gmail.com 
 
ผูรับเหมาอยางเปนทางการดานแสง เสียง 
 

บริษัท เวย ไลท ซิสเท็ม จํากัด 
32/5 หมู 2 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
โทรศัพท  +66 (0) 2923-0269   โทรสาร  +66 (0) 2923-02969 
ช่ือผูติดตอ : คุณดนัย อาจหาญ 
โทรศัพทมือถือ 08-1915-0673 
E-mail : bluegreenlightsystem@yahoo.com 
 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด 
4/18-19 หมู 11 ถนนนวลจันทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท  +66 (0) 2791-9400 โทรสาร  +66 (0) 2791-9401 
ช่ือผูติดตอ : คุณวัชรินทร มะกอกนอย 
โทรศัพทมือถือ 08-1826-6078 
E-mail : vacharin@pmcenter.co.th  
 
บริษัท ที ไลทติ้ง จํากัด 
58/14 หมู 4 ซอยรามอินทรา 23 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทรศัพท  +66 (0) 2521-4726-7 โทรสาร  +66 (0) 2551-0443 
ช่ือผูติดตอ : คุณธีระศักดิ์ วัฒนารมย (คุณตุย) 
โทรศัพทมือถือ 08-1809-0115 
E-mail : t_lighting2001@yahoo.com   
              teerasak@tlighting.co.th  
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บริษัท ฟอรเอฟเวอร เน็ทเวอรค จํากัด   
101/4 ซ.รามคําแหง 50 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท : +66 (0) 2732-0117-20  โทรสาร : +66 (0) 2378-1880 
ช่ือผูติดตอ : คุณปรีชา  ศิริบุญสง  โทรศัพทมือถือ : 081-6469918, 086-374-7599 
          คุณชุติมา ศิริบุญสง  โทรศัพทมือถือ : 086 – 559-8220 
E-mail :  for_net@yahoo.com, guitar_fn@yhoo.com 
 
 
ผูรับเหมาอยางเปนทางการดานไฟฟา 
 

บริษัท เอ็กซโปซิช่ัน เทคโนโลยี จํากัด 
252 ซอยอยูเจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท +66 (0) 2691-6093-4  โทรสาร +66 (0) 2276-3940 
 
ผูรับเหมาอยางเปนทางการดานการทําความสะอาดบูธและรถยนต 
 

บริษัท โปรคลีน อินเตอร จํากัด 
522/68 ซอยรามคําแหง 39(เทพลีลา1) ถนนประชาอุทิศ 
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท  +66 (0) 2907-4709   โทรสาร  +66 (0) 2905-1134 
ช่ือผูติดตอ : คุณวรพงษ ศีรสวัสดิ ์
โทรศัพทมือถือ 08-5-4495514 
E-mail :  warapong@progressiveinter.com 
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ตารางการทํางาน 

 
กําหนดการ วันกอสราง เวลา 

 
ตีผังพื้นที่ 
ขึ้นทัชไฟฟา 
กอสราง 
 
การขนยายรถยนตเขาอาคาร 
ปูพรมทางเดิน 
 

 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 
 

 
24.00 -07.00 น. 
08.00 - 12.00 น. 
12.00 - 24.00 น. 
08.00 - 17.00 น. 
08.00 - 19.00 น. 
19.00 น. เปนตนไป 

กําหนดการ ชวงวันแสดงงาน เวลา 
 
การขนยายรถยนต และอุปกรณอื่นๆ  
การเปล่ียนแปลงแกไขบูธเพิ่มเติม 
 
 
การขนยายรถยนต ชวงระหวางวัน 
พิธีเปด 
 

 
วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2554 
 
 
 
วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2554 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 

 
09.00–11.00 น. และ 22.00–02.00 น.
ของวันธรรมดา 
08.00–10.00 น. และ 22.00–02.00 น.
ของวันเสาร-อาทิตย 
15.00-15.30 น. และ 18.00-18.30 น. 
10.00 น. บริเวณดานหนาอาคาร 
ชาเลนเจอร 3 

กําหนดการ ชวงเวลาร้ือถอน เวลา 
 
ร้ือพรม 
นํารถยนตออก 
การร้ือถอนโครงสราง 
นําทัชไฟลง 
การร้ือถอนคูหาตองแลวเสร็จ 
 

 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 
วันที่   1 สิงหาคม 2554 
วันที่   1 สิงหาคม 2554 
 

 
22.30–23.30 น. 
24.00–02.00 น. 
02.00–06.00 น. 
06.00–08.00 น. 
08.00 น. 

 
หมายเหตุ 
1. ผูเขารวมแสดงงานจะตองกอสรางใหเสร็จภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 
2. ในวันแสดงงาน ผูจัดงานอนุญาตใหนํารถเขาบริเวณ Pre-Loading เพื่อขนถายสินคาได แตจะตองแลกบัตรรับบัตรคิว 
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ขอมูลเฉพาะของอาคารแสดงสินคา ชาเลนเจอร 2-3 
ขนาดพื้นที่ :    40,000 ตารางเมตร 
พื้นที่รับน้ําหนัก :    2,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
ลักษณะพื้น :   คอนกรีต 
ความสูงจากพื้นถึงเพดาน :   18 เมตร 
กระแสไฟฟา :   220/380 โวลต 
ประตูขนถายสินคา (ดานหลังอาคาร) :   8x5 เมตร (กวางxสูง) 
 
การใหบริการ 

 โทรศัพทสาธารณะ 
โทรศัพทสาธารณะ มีอยูในบริเวณโถงดานหนาอาคารแสดงสินคา ชาเลนเจอร 1-3 

 ศูนยอาหารและรานอาหาร เคร่ืองดื่ม 
มีใหบริการภายในบริเวณอาคารแสดงสินคา ชาเลนเจอร 2–3 

 ATM และธนาคาร 
บริเวณโถง ดานหนาอาคารแสดงสินคา ชาเลนเจอร 1–3 

 ท่ีจอดรถ 
1. ลานจอดรถชั้นใตดินอาคาร ชาเลนเจอร 1–3 จํานวน 2,500 คัน (มีคาใชจาย) 
2. ลานจอดรถ โซน P2 จํานวน 1,500 คัน (มีคาใชจาย) 
3. ลานจอดรถ โซน P3, P4, P5 และ P6 (ไมเสียคาใชจาย) 
4. ลานจอดรถ โซน Aktiv Square (ไมเสียคาใชจาย) 

 จุดบริการรถ shuttle bus 
รถโดยสารปรับอากาศมีใหบริการรับ–สงฟรี สําหรับผูแสดงสินคาและผูชมงาน จากสถานีรถไฟฟา
หมอชิต ถึงบริเวณดานหนาอาคารชาเลนเจอร โดยสามารถข้ึนรถไดที่สถานีรถไฟฟาหมอชิต ฝงสวน
จตุจักร และบริเวณดานหนาอาคารชาเลนเจอร 

 ระบบปรับอากาศ 
ระบบปรับอากาศจะเปดในระหวางวันแสดงงาน คือระหวาง วันที่ 22–31 กรกฎาคม  2554         
ตั้งแต เวลา 09.00–22.00 น. 
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กฎระเบียบและระเบียบขอบังคับการกอสรางท่ัวไป 
 
บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ตอไปใหเรียกวา “ผูจัด” เปรียบเสมือนเจาของ

สถานท่ี ท่ีสามารถจะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูรับเหมาทุกประเภท ไดหรือไมไดขึ้นอยูกับ     
ดุลยพินิจของ ผูจัด การเขาทํางานของผูรับเหมาแตละประเภทจะตองวางเงินค้ําประกันการกอสรางรายละ 
200,000 บาท ผูรับเหมาจะตองดําเนินการวางเงินค้ําประกันใหแลวเสร็จ กอนเขาทําการกอสรางอยางนอย 1 
สัปดาห และจะตองศึกษาคูมือกอสรางฉบับนี้โดยละเอียด ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 การกอสรางจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก และจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบการ
กอสรางในคูมือนี้อยางเครงครัด 
ขอมูลสําหรับผูแสดงสินคา 

ผูจัดฯ ไดแตงตั้งผูรับเหมาอยางเปนทางการประเภทตางๆ ดังตอไปน้ี 
1. ผูรับเหมาออกแบบตกแตงอยางเปนทางการ     

บริษัท คูดี จํากัด 
2. ผูรับเหมาแสง เสียง อยางเปนทางการ   

บริษัท เวย ไลท ซิสเท็ม จํากัด 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด  
บริษัท ที ไลทติ้ง จํากัด 
บริษัท ฟอรเอฟเวอร เน็ทเวอรค จํากัด 

3. ผูรับเหมาทําความสะอาดบูธและรถยนต อยางเปนทางการ 
บริษัท โปรคลีน อินเตอร จํากัด  
 (สามารถดูรายละเอียดไดที่หนา 3 ผูรับเหมาอยางเปนทางการ) 
 
ผูจัดฯ ไดจัดแบงพื้นที่ออกเปน 2 แบบ คือแบบบูธพื้นที่เปลาและบูธมาตรฐาน บูธพื้นที่เปลา หมาย

ถึงบูธที่มีแตพื้นที่เปลาๆ โดยผูแสดงงานจะตองนํามาเองทั้งหมด โดยของอาคารเปนคอนกรีตขัดมัน จะตอง
นําพรมหรือไมพื้นมาทําการติดตั้งเอง รวมถึงการออกแบบตกแตงและกอสรางโดยจะใชผูรับเหมาอยางเปน
ทางการ ทางดานการออกแบบตกแตงและกอสรางที่ทางผูจัดฯ ไดทําการแตงตั้งข้ึนมาหรือจะนํามาจากขาง
นอกก็ได แตจะตองทําตามระเบียบที่ทางผูจัดฯ ไดกําหนดไวอยางเครงครัด และผูแสดงงานจะตองส่ังจอง
ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟา โทรศัพท อินเตอรเน็ต จะตองทําการส่ังเพื่อขอใชตามขนาดและ
จํานวนตามรายการในแบบฟอรมตางๆ ที่แนบอยูดานหลังคูมือกอสรางฉบับนี้ และเพื่อความสะดวกในการ
ทํางานในดานตาง ๆ ผูจัดฯ ไดคํานึงถึงความปลอดภัยและความเปนระเบียบ  จึงทําการขอสงวนสิทธิ์ใหผู
แสดงสินคา ตองใชผูรับเหมาอยางเปนทางการทางดานแสง เสียง และในดานทําความสะอาดที่ผูจัดฯ เปนผู
แตงตั้งใหเทานั้น  
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สวนการออกแบบตกแตง ผูแสดงงานสามารถใชผูรับเหมาอยางเปนทางการ หรือจะจัดจางมาเอง
จากขางนอกก็ได แตจะตองวางเงินค้ําประกันการกอสรางรายละ 200,000 บาท และจะตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยางเครงครัด 
 
กฎระเบียบทั่วไป 

1. จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก และหากเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของการทํางาน และการกอสราง ทําใหบูธอ่ืนไดรับความเสียหาย หรือมีบุคคลบาดเจ็บ ผูรับเหมา 
กอสรางบูธพื้นที่นั้น ตองชดใชคาเสียหายและคาใชจายทั้งหมดทั้งหมดที่เกิดข้ึน 

2. หามมิใหทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีทําใหพื้นผิวของอาคารเกิดความเสียหายจากสภาพเดิม
โดยเด็ดขาด เชน การตอกตะปูหรือใชการขุด เจาะ หรือการลากเข็นวัสดุอุปกรณโดยตรงลงบนพื้นผิวของ
อาคาร เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือเกิดรองรอยโดยเด็ดขาด รวมถึงหามใชกาวยางทาลงบนพื้นผิว
ของอาคารเพื่อปูพรมโดยเด็ดขาดรวมถึงเทปกาวสองหนาอยางบาง แตจะอนุญาตใหใชเฉพาะเทปกาวที่ใช
สําหรับปูพรมโดยเฉพาะเทานั้น  

3. ความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งกอสราง สวนตกแตงและวัสดุกอสราง จะตองมีความม่ันคง
และแข็งแรง หากทางผูจัดฯ ตรวจสอบพบหรือมีผูแจงถึงส่ิงกอสรางหรือสวนตกแตงมีแนวโนมวาจะตก หลน 
หัก หรืออาจจะพังลงมาไดนั้น ผูจัดฯ จะขออนุญาตปดพื้นที่บริเวณดังกลาวไมใหใชชั่วคราวและจะทําการ
เรียกผูรับเหมารายนั้น ๆ เขามาชี้แจงและใหดําเนินการแกไขใหเรียบรอยกอนที่จะเปดใชบริเวณดังกลาว 

4. การกอสรางและตกแตง จะตองทําการกอสรางตามแบบที่ไดรับการอนุมัติจากทางผูจัดฯ 
เทานั้น หามมิใหกอสรางนอกเหนือจากแบบที่ไดรับการอนุมัติโดยไมไดรับอนุญาต และหากผูจัดฯ ตรวจสอบ
พบ ผูจัดฯ จะใหผูรับเหมารายนั้น ทําการแกไขหรือปรับเปล่ียนใหเปนไปตามแบบที่ไดรับการอนุมัติเทานั้น  

5. การกอสรางตกแตง จะกระทําไดเฉพาะในเสนแบงพื้นท่ีเทาน้ัน  การกอสรางและ
ตกแตงบูธ จะตองทําไดเฉพาะในเสนแบงพื้นที่เทานั้น ทั้งบนพื้นและในอากาศ จะตองไมมีสวนใดสวนหนึ่ง 
ลํ้าออกมาจากเขตพื้นที่ทั้งในแนวราบและในแนวดิ่ง 

6. เศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสราง วัสดุตาง ๆ เชน เศษไม ทินเนอร น้ํามันหรือวัสดุไวไฟ
ตาง ๆ ที่เหลือใชในการกอสราง ใหผูรับเหมาเก็บออกจากพื้นที่ของอาคารแสดงสินคาฯ ใหหมด หามทิ้งไวใน
อาคารโดยเด็ดขาด 

7. การติดตั้งทาวเวอรและเสาไฟ การติดตั้งเสาไฟฟาจะตองมีแผนเพลทรองรับดานลางและ
มีไมพื้นปดทับตามขนาดและสัดสวนของเสา ซึ่งจะตองสงมาพรอมการตรวจแบบ 

8. การใชระบบไฮดรอลิก เพื่อยกรถข้ึน-ลง สามารถทําได แตความสูงตองไมเกิน 3.50 เมตร 
และจะตองไดรับการตรวจสอบถึงความแข็งแรงและความปลอดภัยจากทางผูจัดฯ กอน 
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9. พื้นท่ีทางเดิน, ชองทางหนีไฟ, พื้นท่ีสวนกลาง หามมิใหวางหรือกองของเด็ดขาด หาก
ทางผูจัดฯ ตรวจพบ จะใหผูรับเหมาทางดานการขนถายสินคาเปนผูดําเนินการยกออกจากพื้นที่นั้น ๆ ทันที 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

10. หามมิใหใชไฟฟาท่ีติดตั้งไวของอาคาร และปล๊ักที่อยูบริเวณโดยรอบของอาคารแสดง
สินคา โดยเด็ดขาด หากฝาฝน ทางผูจัดฯ จะทําการปรับจุดละ 5,000 บาท 

11. การอนุญาตใหเขาพื้นท่ีการกอสราง ผูจัดฯ จะอนุญาตใหเฉพาะผูรับเหมาอยางเปน
ทางการในของแตละประเภทที่ทางผูจัดฯ เปนผูคัดเลือกใหเทานั้น และขอความรวมมือในการปฏิบัติและแตง
กายเพื่อความปลอดภัย เม่ืออยูในพื้นที่การกอสราง ดังตอไปนี้ 

1. สวมเส้ือผูรับเหมาอยางเปนทางการและกางเกงขายาว 
2. สวมรองเทาหุมสน 
3. ติดบัตรผูรับเหมาอยางเปนทางการและใหติดบัตรที่หนาอกเทานั้น 
12. หามนําอาหารและเคร่ืองดื่ม เนื่องดวยเปนระเบียบของอาคารแสดงสินคาฯ หามมิใหนํา

อาหารเขามารับประทานในอาคารโดยเด็ดขาด 
13. หามดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล หามนําเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลเขามาดื่ม  ในอาคาร

โดยเด็ดขาด  
14. หามใชสลิงยึดกับฝาเพดานของอาคารเพื่อยึดโครงสราง หามทําการใดๆ ที่ทําการยึด

กับฝาเพดานของอาคาร นอกจากใชฝาเพดานเพื่อแขวนโครงทัชเพื่อติดตั้งระบบแสง เสียง ภาพ รวมถึงให
มีสวนตกแตงในอากาศได แตจะตองผานใหผูรับเหมาอยางเปนทางการในเร่ืองของการแขวนทัชและ
อุปกรณเปนผูตรวจสอบกอน  ความสูงของทัชจากพื้นเดิมของอาคารจะตองสูง 9.00 เมตร ทุกพื้นที่ 

15. การใชทัชเปนสวนตกแตงหรือแขวนปาย ผูจัดฯ อนุญาตใหติดตั้งปายชื่อไดกับโครงทัช 
แตจะตองอยูติดกับตัวของทัช และความสูงของปาย ตองไมเกิน 1.00 เมตร แตหามนําสวนโครงสราง
ของบูธมาตอติดกับสวนของปายโดยเด็ดขาด 

16. การทําการใดๆ ท่ีอยูนอกเหนือจากกฎระเบียบการกอสรางท่ีระบุไว จากขอกําหนด
ในกฎระเบียบการกอสราง และหากมีขอสงสัยเกิดข้ึน ใหติดตอสอบถามโดยตรงกับทางผูจัดฯ กอนที่จะทํา
การกอสรางหรือดําเนินการใดๆ 

17. การกอสรางท้ังหมดจะตองเสร็จ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 17.00 น. ผูรับเหมา
จะตองกอสรางใหเสร็จและทําการสงมอบบูธใหกับทางลูกคา และใหผูจัดฯ ตรวจสอบความเรียบรอยกอน
จะเปดใหใชพื้นที่ 

18. หามใชสารควบคุมและครอบครองสารผิดกฎหมายทุกชนิด ผูฝาฝนจะถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย 
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19. หามสูบบุหร่ี หามสูบบุหร่ีในอาคารแสดงสินคาโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถูกปรับตาม
กฎระเบียบของทางอาคาร ยกเวนพื้นที่ที่จัดไวใหสําหรับสูบบุหร่ี 

20. หามเจาหนาท่ีและพนักงานรักษาความปลอดภัยพักคางคืนในบูธ โดยเด็ดขาด
นอกจากไดรับอนุญาตจากทางผูจัดฯ กอน โดยจะดูจากความจําเปน เปนกรณี ๆ ไป 

21. หามพนสีหรือทินเนอรและใชกาวยาง ในอาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากกล่ินและ
สารเคมีจะสงผลรบกวนกับผูอ่ืน และอาจจะเกดิอันตรายกับตัวทานและผูอ่ืน 

22. หามใชเลื่อยไฟฟา (วงเดือน) แบบตั้งโตะ ในอาคารโดยเด็ดขาด นอกจากสถานที่ที่
ทางผูจัดฯ จัดเตรียมไวให โดยจะตองเสียคาใชจายข้ึนอยูกับระยะเวลาการใช 

23. หามมิใหสรางบูธลอมคอก ตลอดโดยรอบพื้นที่หรือมีส่ิงกีดขวางโดยรอบของพื้นที่ 
24. แทนวางรถยนตจะตองสูงไดไมเกิน 80 ซม. ยกเวนในสวนที่มีสวนตกแตงเพื่อนํารถข้ึน

โชว แตตองไดรับการอนุญาตจากผูจัดฯ กอนที่จะทําการกอสราง 
25. การยกพื้นและการปรับระดับพื้น การยกพื้นเพื่อปรับระดับสามารถทําได แตทางข้ึนเพื่อ

เขาชมบูธจะตองปรับทําสโลปทางข้ึน และพื้นที่ที่ปรับระดับยกข้ึน แลวมีหัวมุมซึ่งอาจจะเกิดอันตรายแก
ผูชมงาน จะตองนําแผนยางมาหุมที่มุมใหเรียบรอย หามใชอะลูมิเนียมโดยเด็ดขาด เพราะมีความแหลม
คมและอาจเกิดอันตรายได 

26. ขอกําหนดความสูง ความสูงโดยรวมของบูธจะสูงไดไมเกิน  7.00 เมตร  
27. การนํารถเขามาแสดงในอาคาร การนํารถเขาในอาคารจะตองเขาตามกําหนดระยะเวลา

ที่ทางผูจัดฯ กําหนดคือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00 – 24.00 น. ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 
เวลา 18.00 น. เทานั้น และหลังจากเวลาดังกลาว ผูจัดฯ จะทําการปูพรมทางเดิน  และการนํารถออกจาก
อาคารในวันแสดงงานจะกระทําไดในเวลาหลังเลิกงานเทานั้น  

28. การขออนุญาตทํางานหลังงานเลิกแลวของทุกวัน การขออนุญาตทํางานหลังจากงาน
เลิกในวันแสดงงาน จะตองทําเร่ืองขออนุญาตที่หองผูจัดฯ กอนเวลา 19.00 น. ของวันที่ขอทํางาน และ
จะตองเสียคาใชจายข้ึนอยูกับระยะเวลาที่ใชและกระแสไฟฟาที่ใช 

29. การกอสรางบูธ 2 ช้ัน สามารถทําบูธ 2 ชั้นได แตตองไมเกิน 2 ใน 3 ของพื้นที่ โดยจะตอง
วัดจากจุดศูนยกลางออกไปในแตละดาน และในแตละดานจะตองไมเกิน 2 ใน 3 ของพื้นที่ และสามารถ
นําอุปกรณหรือรถยนตขึ้นไปจัดแสดงโชวได แตจะตองมีวิศวกรเซ็นรับรองโครงสราง 

30. หามทําการใดๆ นอกพื้นท่ีบูธโดยเด็ดขาด หามจําหนายจายแจกของ และทําการ
ประชาสัมพันธทุกชนิดนอกพื้นที่ของบูธ 

31. หามจําหนายจายแจกอาหารและเคร่ืองดื่ม ทุกชนิด ใหกับผูเขาชมงานทั่วไป แตยกเวน
อนุญาตใหมีการจัดเล้ียงอาหารและเคร่ืองดื่มในบูธได แตจะตองติดตอกับทางศูนยฯ อิมแพ็ค ใหเปน
ผูดําเนินการแตเพียงผูเดียว 
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ผูแสดงสินคาและผูรับเหมาทุกประเภท จะตองศึกษาคูมือฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อความสะดวก

และความเขาใจในการเขามาทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากกฎระเบียบของสถานที่ ที่มี
ความเครงครัดและกฎระเบียบขอบังคับของผูจัดฯ ที่มีขอกําหนดตาง ๆ ทําไวเพื่อการบริการที่สะดวกและ
ถูกตอง แตถาไมศึกษากฎระเบียบในคูมือนี้อาจจะทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน หรืออาจจะตองถูก
ปรับเปล่ียนแกไขใหถูกตองตามกฎระเบียบกอนที่จะทํางานตอไป ซึ่งอาจสรางความไมพึงพอใจใหกับผู
แสดงงาน จึงใครขอใหทานศึกษาอยางละเอียด และหากมีขอสงสัยนอกเหนือจากที่ผูจัดฯ ไดเขียนไวใน
คูมือกอสรางฉบับนี้ ขอใหผูแสดงงาน ติดตอสอบถามมายังผูจัดฯ กอนที่จะดําเนินการใด ๆ ในขอสงสัยนั้น 
ๆ และหากเกิดกรณีพิพาทข้ึนใหถือการตัดสินใจของผูจัดฯ เปนที่ส้ินสุด และส่ิงที่ทานผูแสดงสินคา จะตอง
ปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. สงแบบการกอสรางใหผูจัดฯ ตรวจตามวัน เวลา ที่กําหนด  
2. สงแบบการขอใชสาธารณูปโภคตามวัน เวลา ที่กําหนด 
3. สงแบบฟอรมที่เหลือตามวัน เวลา ที่กําหนดเทานั้น  

 
1. การสงแบบกอสรางใหตรวจ 

ผูจัดฯ ไดกําหนดใหผูแสดงสินคามีหนาที่จะตองสงแบบการกอสรางมาใหผูจัดฯ ตรวจแบบและรับ
การอนุมัติกอนทําการกอสราง ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 การตรวจแบบที่สมบูรณจะตองมีตราประทับ
และผูจัดฯ เซ็นอนุมัติ จึงถือเปนแบบที่สมบูรณ การสงแบบใหตรวจจะตองสงแบบมาตรวจดวยตนเองที่  
บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด   
ตั้งอยูเลขที่ 4/299 หมู 5 ซอยลาดปลาเคา 66 ถนนลาดปลาเคา แขวงอนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพฯ 10220 

 
การสงแบบกอสรางบูธประกอบดวย และจะตองสงใหครบตามรายการที่อยูดานลางตามวัน เวลา ที่
กําหนดตามแบบฟอรมตางๆ ดังน้ี 
 1. แบบฟอรมที่ 1 
 2. แปลนผังพื้น และผนัง  
 3. รูปดานหนาและดานขาง  

4. ทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) 
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การตกแตงกอสราง จะตองเปนตามแบบที่ไดรับการประทับตราอนุมัติจากผูจัดฯ เทานั้น กรณีที่การ

กอสรางไมตรงตามแบบ ผูจัดฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับการกอสราง หรือขอปรับเปล่ียนแกไข หรือจนกวาจะไดรับ
การพิจารณาอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจึงจะทําการกอสรางได 

1. การออกแบบตกแตงกอสราง จะตองตกแตงกอสรางไดเฉพาะในเสนแบงเขตและไมมีสวนหนึ่ง
สวนใดเลยออกมาตามแนวดิ่งและตามกรอบเขตที่กําหนดใหกอสรางไดเทานั้น 

2. การกอสรางตามแนวเสนแบงเขตบูธติดกัน สามารถสรางผนังแบงบูธสูงไดไมเกิน 3.00 เมตร
และหากบูธใดทําผนังสูงกวาจะตองเก็บดานหลังใหเรียบรอย และบูธที่ไมไดทําผนัง หามใชผนัง
ของผูอ่ืนทําการส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเด็ดขาด 

3. หามนําโลโกหรือสัญลักษณชื่อบริษัทมาติดตั้งเหนือบนผนังดานที่ติดกับบูธอ่ืน แตสามารถติดตั้ง
ใหอยูภายในผนังของทานไดโดยไมมีสวนหนึ่งสวนใดเกินขอบผนังข้ึนไป 

4. จุดกอสรางออฟฟศหรือสวนตกแตงจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

บูธ A1-A2, A5-A6 A7-A8 A11-A12   
1. ตําแหนง B (Building) ในกรอบพ้ืนท่ีสีเทา  หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีสามารถสราง

ส่ิงกอสรางตกแตงออฟฟศได ขนาด 10.00 x 23.00 เมตร และสูงไดไมเกิน 7.00 
เมตร สามารถสราง 2 ช้ันได แตตองมีวิศวกรเซ็นรับรอง  

2. ตําแหนง W (Wall, หมายถึง ผนังท่ีสามารถสรางหรือไมก็ได)  หมายถึงเสน
แบงพ้ืนท่ีระหวางบูธ สามารถทําผนังสูงไดไมเกิน 3.00 เมตร แตหามกั้นผนังยาว
ตลอดแนว โดยจะตองตัดผนังออกท้ังดานซายและดานขวาดานละ 3.00 เมตร 
และหามมีส่ิงกอสรางหรือสวนตกแตงมาขวางไว เพ่ือท่ีจะไดสามารถมองเห็นบูธ
ติดกัน และจะตองสามารถเดินทะลุถึงกันได และในกรณีท่ีทานทําผนังสูงกวาผนัง
ของบูธผูอื่นท่ีอยูติดกัน จะตองทําการเก็บรายละเอียดดานหลังใหเรียบรอย หาม
ปลอยเปนโครงท้ิงไวโดยเด็ดขาด 

3. ตําแหนง P (Pylon) หมายถึง  พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวให เ พ่ือทําการติดตั้งปาย
สัญลักษณโดยกําหนดขนาดไวดังน้ี กวาง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 5.00 
เมตร และจะตองมีแผนเพลทรองรับดานลางเพ่ือทําเปนฐาน และจะตองมีความ
มั่นคงแข็งแรง ตั้งอยูไดดวยตัวเอง 

4. ตําแหนง D Display Zone เปนตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีใชวางรถยนต หรือส่ิงตกแตงอื่น ๆ 
ไดเปนชวง ๆ แทนสําหรับวางรถยนต มีความสูงไดไมเกิน  80 เซนติเมตร และสวน
ตกแตงสูงไมเกิน 2.50 เมตร เปนชวง ๆ 
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บูธ A3-A4, A9-A10     
1. ตําแหนง B (Building) ในกรอบพ้ืนท่ีสีเทา  หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีสามารถสราง          

ส่ิงกอสรางตกแตงออฟฟศไดขนาด 12.00 x 23.00 เมตร และสูงไดไมเกิน 7.00 
เมตร สามารถสราง 2 ช้ันได แตตองมีวิศวกรเซ็นรับรอง  

2. ตําแหนง W (Wall)  หมายถึงเสนแบงพ้ืนท่ีระหวางบูธ สามารถทําผนังสูงไดไม
เกิน 3.00 เมตร แตหามกั้นผนังยาวตลอดแนว โดยจะตองตัดผนังออกท้ังดานซาย
และดานขวาดานละ 3.00 เมตร และหามมีส่ิงกอสรางหรือสวนตกแตงมาขวางไว 
เพ่ือท่ีจะไดสามารถมองเห็นบูธติดกัน และจะตองสามารถเดินทะลุถึงกันได และใน
กรณีท่ีทานทําผนัง สูงกว าผนังของบู ธผูอื่น ท่ีอยูติดกัน จะตองทําการเก็บ
รายละเอียดดานหลังใหเรียบรอย หามปลอยเปนโครงท้ิงไวโดยเด็ดขาด            

3. ตําแหนง P (Pylon) หมายถึง  พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวให เ พ่ือทําการติดตั้งปาย
สัญลักษณโดยกําหนดขนาดไวดังน้ี กวาง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 5.00 
เมตร และจะตองมีแผนเพลท รองรับดานลางเพ่ือทําเปนฐานและจะตองมีความ
มั่นคงแข็งแรงตั้งอยูไดดวยตัวเอง 

4. ตําแหนง D Display Zone เปนตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีใชวางรถยนต หรือส่ิงตกแตงอื่น ๆ 
ไดเปนชวง ๆ แทนสําหรับวางรถยนต มีความสูงไดไมเกิน  80 เซนติเมตร และสวน
ตกแตงสูงไมเกิน 2.50 เมตร เปนชวง ๆ 
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บูธ B1-B2 , B5-B6 , B8 , B11-B12    
ตําแหนง B (Building)  ในกรอบพ้ืนท่ีสีเทา หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีสามารถสราง
ส่ิงกอสรางตกแตงออฟฟศได ขนาด 10.00 x 21.00 เมตร และสูงไดไมเกิน 7.00 
เมตร สามารถสราง 2 ช้ันได แตตองมีวิศวกรเซ็นรับรอง  

1. ตําแหนง W (Wall)  หมายถึงเสนแบงพ้ืนท่ีระหวางบูธ สามารถทําผนังสูงไดไม
เกิน 3.00 เมตร แตหามกั้นผนังยาวตลอดแนว โดยจะตองตัดผนังออกท้ังดานซาย
และดานขวาดานละ 3.00 เมตร และหามมีส่ิงกอสรางหรือสวนตกแตงมาขวางไว 
เพ่ือท่ีจะไดสามารถมองเห็นบูธติดกัน และจะตองสามารถเดินทะลุถึงกันได และใน
กรณีท่ีทานทําผนัง สูงกว าผนังของบู ธผูอื่น ท่ีอยูติดกัน จะตองทําการเก็บ
รายละเอียดดานหลังให เรียบรอย ห ามปลอยเปนโครง ท้ิงไว โดยเด็ดขาด           
(W1 หมายถึง ผนังท่ีสามารถสรางหรือไมก็ได โดยบูธท่ีสามารถสราง w1 
ไดคือ บูธ A1, A6, A7 และ A12 เทาน้ัน) 

2. ตําแหนง P (Pylon)  หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวใหเพ่ือทําการติดตั้งปาย
สัญลักษณโดยกําหนดขนาดไวดังน้ี กวาง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 5.00 
เมตร และจะตองมีแผนเพลทรองรับดานลางเพ่ือทําเปนฐานและจะตองมีความ
มั่นคงแข็งแรง ตั้งอยูไดดวยตัวเอง 

3. ตําแหนง D Display Zone เปนตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีใชวางรถยนต หรือส่ิงตกแตงอื่น ๆ 
ไดเปนชวง ๆ แทนสําหรบัวางรถยนต มีความสูงไดไมเกิน  80 เซนติเมตร และสวน
ตกแตงสูงไมเกิน 2.50 เมตร เปนชวง ๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 15 

 

บูธ B7/1-B7/2, B10/1-B10/2  
1. ตําแหนง B (Building) ในกรอบพ้ืนท่ีสีเทา  หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีสามารถสราง  

ส่ิงกอสรางตกแตงออฟฟศได  B7/1,B7/2 ขนาด 10.00 x 10.50 เมตร 
B10/1,B10/2ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร และสูงไดไมเกิน 7.00 เมตร สามารถ
สราง 2 ช้ันได แตตองมีวิศวกรเซ็นรับรอง  

2. ตําแหนง W (Wall)  หมายถึงเสนแบงพ้ืนท่ีระหวางบูธ สามารถทําผนังสูงไดไม
เกิน 3.00 เมตร แตหามกั้นผนังยาวตลอดแนว โดยจะตองตัดผนังออกท้ังดานซาย
และดานขวาดานละ 3.00 เมตร และหามมีส่ิงกอสรางหรือสวนตกแตงมาขวางไว 
เพ่ือท่ีจะไดสามารถมองเห็นบูธติดกัน และจะตองสามารถเดินทะลุถึงกันได และใน
กรณีท่ีทานทําผนัง สูงกว าผนังของบู ธผูอื่น ท่ีอยูติดกัน จะตองทําการเก็บ
รายละเอียดดานหลังใหเรียบรอย หามปลอยเปนโครงท้ิงไวโดยเด็ดขาด 

3. ตําแหนง P (Pylon) หมายถึง  พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวให เ พ่ือทําการติดตั้งปาย
สัญลักษณโดยกําหนดขนาดไวดังน้ี กวาง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 5.00 
เมตร และจะตองมีแผนเพลทรองรับดานลางเพ่ือทําเปนฐานและจะตองมีความ
มั่นคงแข็งแรง ตั้งอยูไดดวยตัวเอง 

4. ตําแหนง D Display Zone เปนตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีใชวางรถยนต หรือส่ิงตกแตงอื่น ๆ 
ไดเปนชวง ๆ แทนสําหรับวางรถยนต มีความสูงไดไมเกิน  80 เซนติเมตร และสวน
ตกแตงสูงไมเกิน 2.50 เมตร เปนชวง ๆ 
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บูธ B3, B4, B9,  

1. ตําแหนง B (Building) ในกรอบพ้ืนท่ีสีเทา  หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีสามารถสราง
ส่ิงกอสรางตกแตงออฟฟศได ขนาด 12.00 x 21.00 เมตร และสูงไดไมเกิน 7.00 
เมตร สามารถสราง 2 ช้ันได แตตองมีวิศวกรเซ็นรับรอง  

2. ตําแหนง W (Wall)  หมายถึงเสนแบงพ้ืนท่ีระหวางบูธ สามารถทําผนังสูงไดไม
เกิน 3.00 เมตร แตหามกั้นผนังยาวตลอดแนว โดยจะตองตัดผนังออกท้ังดานซาย
และดานขวาดานละ 3.00 เมตร และหามมีส่ิงกอสรางหรือสวนตกแตงมาขวางไว 
เพ่ือท่ีจะไดสามารถมองเห็นบูธติดกัน และจะตองสามารถเดินทะลุถึงกันได และใน
กรณีท่ีทานทําผนัง สูงกว าผนังของบู ธผูอื่น ท่ีอยูติดกัน จะตองทําการเก็บ
รายละเอียดดานหลังใหเรียบรอย หามปลอยเปนโครงท้ิงไวโดยเด็ดขาด 

3. ตําแหนง P (Pylon) หมายถึง  พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวให เ พ่ือทําการติดตั้งปาย
สัญลักษณโดยกําหนดขนาดไวดังน้ี กวาง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 5.00 
เมตร และจะตองมีแผนเพลทรองรับดานลางเพ่ือทําเปนฐานและจะตองมีความ
มั่นคงแข็งแรง ตั้งอยูไดดวยตัวเอง 

4. ตําแหนง D Display Zone เปนตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีใชวางรถยนต หรือส่ิงตกแตงอื่น ๆ 
ไดเปนชวง ๆ แทนสําหรับวางรถยนต มีความสูงไดไมเกิน  80 เซนติเมตร และสวน
ตกแตงสูงไมเกิน 2.50 เมตร เปนชวง ๆ 
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บูธ C3/1C3/2,C4/1C4/2,C5/1C5/2, 

C6/1C6/2,C10/1C10/2 
1. ตําแหนง B (Building) ในกรอบพ้ืนท่ีสีเทา  หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีสามารถสราง

ส่ิงกอสรางตกแตงออฟฟศได ขนาด 10.00 x 10.00 เมตร และสูงไดไมเกิน 7.00 
เมตร สามารถสราง 2 ช้ันได แตตองมีวิศวกรเซ็นรับรอง  

2. ตําแหนง W (Wall)  หมายถึงเสนแบงพ้ืนท่ีระหวางบูธ สามารถทําผนังสูงไดไม
เกิน 3.00 เมตร แตหามกั้นผนังยาวตลอดแนว โดยจะตองตัดผนังออกท้ังดานซาย
และดานขวาดานละ 3.00 เมตร และหามมีส่ิงกอสรางหรือสวนตกแตงมาขวางไว 
เพ่ือท่ีจะไดสามารถมองเห็นบูธติดกัน และจะตองสามารถเดินทะลุถึงกันได และใน
กรณีท่ีทานทําผนัง สูงกว าผนังของบู ธผูอื่น ท่ีอยูติดกัน จะตองทําการเก็บ
รายละเอียดดานหลังใหเรียบรอย หามปลอยเปนโครงท้ิงไวโดยเด็ดขาด 

3. ตําแหนง P (Pylon) หมายถึง  พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวให เ พ่ือทําการติดตั้งปาย
สัญลักษณโดยกําหนดขนาดไวดังน้ี กวาง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 5.00 
เมตร และจะตองมีแผนเพลทรองรับดานลางเพ่ือทําเปนฐานและจะตองมีความ
มั่นคงแข็งแรง ตั้งอยูไดดวยตัวเอง 

4. ตําแหนง D Display Zone เปนตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีใชวางรถยนต หรือส่ิงตกแตงอื่น ๆ 
ไดเปนชวง ๆ แทนสําหรับวางรถยนต มีความสูงไดไมเกิน  80 เซนติเมตร และสวน
ตกแตงสูงไมเกิน 2.50 เมตร เปนชวง ๆ 
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บูธ C2/1 C2/2, C8/1 C8/2, C9/1 C9/2 

1. ตําแหนง B (Building) ในกรอบพ้ืนท่ีสีเทา  หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีสามารถสราง
ส่ิงกอสรางตกแตงออฟฟศได ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร และสูงไดไมเกิน 7.00 
เมตร สามารถสราง 2 ช้ันได แตตองมีวิศวกรเซ็นรับรอง  

2. ตําแหนง W (Wall)  หมายถึงเสนแบงพ้ืนท่ีระหวางบูธ สามารถทําผนังสูงไดไม
เกิน 3.00 เมตร แตหามกั้นผนังยาวตลอดแนว โดยจะตองตัดผนังออกท้ังดานซาย
และดานขวาดานละ 3.00 เมตร และหามมีส่ิงกอสรางหรือสวนตกแตงมาขวางไว 
เพ่ือท่ีจะไดสามารถมองเห็นบูธติดกัน และจะตองสามารถเดินทะลุถึงกันได และใน
กรณีท่ีทานทําผนัง สูงกว าผนังของบู ธผูอื่น ท่ีอยูติดกัน จะตองทําการเก็บ
รายละเอียดดานหลังใหเรียบรอย หามปลอยเปนโครงท้ิงไวโดยเด็ดขาด 

3. ตําแหนง P (Pylon) หมายถึง  พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวให เ พ่ือทําการติดตั้งปาย
สัญลักษณโดยกําหนดขนาดไวดังน้ี กวาง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 5.00 
เมตร และจะตองมีแผนเพลทรองรับดานลางเพ่ือทําเปนฐานและจะตองมีความ
มั่นคงแข็งแรง ตั้งอยูไดดวยตัวเอง 

4. ตําแหนง D Display Zone เปนตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีใชวางรถยนต หรือส่ิงตกแตงอื่น ๆ 
ไดเปนชวง ๆ แทนสําหรับวางรถยนต มีความสูงไดไมเกิน  80 เซนติเมตร และสวน
ตกแตงสูงไมเกิน 2.50 เมตร เปนชวง ๆ 
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บูธมาตรฐาน รหัส 1-104 

 

 
 
 
บูธมาตรฐานประกอบดวย : มีขนาด 3x3 เมตร หรือ 9 ตารางเมตร/บูธ โดยจะมีอุปกรณใหดังตอไปนี้ 

1. ปายชื่อของบูธจะมีขนาดความกวาง x ยาว เทากับ 280 x 30 เซนติเมตร และจะมีตัวอักษรชื่อ
ของบูธ ไมเกิน 20 ตัวอักษร โดยทางผูแสดงสินคา จะตองแจงชื่อมายังผูจัดตามแบบฟอรมที่ 7 

2. โตะ 1 ตัว เกาอ้ี 2 ตัว 
3. ไฟฟลูออเรสเซนต 2 หลอด  
4. ปล๊ัก 5 Amp 1 จุด  
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กฎระเบียบและขอหามสําหรับบูธมาตรฐาน 
 

1. หามตกแตงหรือทําการกอสรางโดยการปดทับผนังของบูธเดิม และหามทากาว หรือตอกตะปู 
เจาะรู ที่ผนัง และหามทําแผนปายมาครอบทับแผนปายช่ือเดิมโดยเด็ดขาด 

2. ปล๊ักไฟที่มีใหของบูธมาตรฐาน อนุญาตใหใชไดกับอุปกรณเทานั้น เชน หามใชปล๊ักเสียบเพื่อใช
กับสปอตไลต และแสงสวาง โดยเด็ดขาด หากฝาฝน จนเปนเหตุใหไฟดับ ทางผูจัดฯ จะทําการปรับตาม
ความเสียหายที่เกิดข้ึน 

3. หามตั้งส่ิงของและสินคาลํ้าออกมานอกพื้นที่โดยเด็ดขาด 
4. บูธที่ขออนุญาตทําการตกแตงเอง จะตองแจงใหผูจัดฯ ทราบกอนที่จะทําการกอสราง โดยจะตอง

สงแบบการกอสรางและวางเงินค้ําประกันคาเสียหาย 
 5. หามใชเคร่ืองขยายเสียงโดยเด็ดขาด   
 
กฎระเบียบในการใชระบบแสง เสียง เพื่อความเปนระเบียบในการใชระบบแสง เสียง ซึ่งอาจจะกอใหเกิด
เสียงดังจนเกินไปและรบกวนผูอ่ืน รวมถึงการจัดแบงรอบการใชเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางผูจัดฯ จึง
ตองกําหนดใหใชผูรับเหมาอยางเปนทางการในดานแสง เสียงเทานั้น ซึ่งจะดูรายละเอียดไดจากรายชื่อ
ผูรับเหมาอยางเปนทางการที่อยูดานหนาของคูมือฉบับนี้ 
 
การขนยายสินคา 
ขั้นตอนการขนยายสินคาเขาในชวงวันกอสราง และตกแตงบูธมาตรฐาน 

1. นํารถขนสงทุกคันเขาไปจอดที่ลาดจอดรถ P9 เพื่อรับบัตรผานติดหนารถ โดยแจงเลขที่คูหา และ
อาคารแสดงสินคาใหกับทางเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ 

2. เม่ือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเรียก ใหแสดงบัตรผาน เพื่อนํารถเขาไปยังลานขนถายสินคา 
ดานหลังอาคารชาเลนเจอร 

3. เม่ือลงสินคาเรียบรอยแลว กรุณานํารถออกจากลานขนถายสินคาทันท ี
***การนํารถบรรทุกเขาภายในอาคาร อนุญาตใหเฉพาะวันท่ี 20 กรกฎาคม 2554        

ระหวางเวลา 08.00–18.00 น. เทาน้ัน 
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ขั้นตอนการขนยายสินคาเขาในชวงวันแสดงงาน 
เวลาในการขนถายสินคาและสับเปล่ียนรถตั้งแตเวลา 08.30–09.30 น. และ 22.00–02.00 น. 

การรักษาความปลอดภัย 
      1. ผูจัดฯ ไดจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารแสดงสินคาตลอด 24 ชั่วโมง 

ในทางเขา–ออกอาคารและพื้นที่สวนกลางของงาน 
      2. ผูจัดฯ จะอนุญาตใหเฉพาะผูที่ติดบัตรของงานเขา–ออกอาคารแสดงสินคาตามประเภทของ

บัตร และเวลาการทํางานของอาคารแสดงสินคาเทานั้น 
      3. หามนําวัตถุระเบิด วัตถุอันตราย อาวุธหรือแกสหุงตมเขามาภายในบริเวณอาคารแสดงสินคา

โดยเด็ดขาด 
 
การรักษาความสะอาด 

1. ผูจัดฯ ไดจัดพนักงานทําความสะอาดเฉพาะพื้นที่สวนกลางของงานเทานั้น โดยจะไมเขาไปทํา
ความสะอาดในบูธของผูแสดงงาน รวมถึงการทําความสะอาดรถยนต ผูจัดฯ ไดแตงตั้งให บริษัท โปรคลีน 
อินเตอร จํากัด เปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ โปรดกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม 

2. ผูแสดงสินคา จะตองรับผิดชอบดูแลทําความสะอาดภายในบูธของทานเอง ในกรณีที่ทานไม
มอบหมายใหผูรับเหมาอยางเปนทางการ โดยนําเศษขยะตาง ๆ ใสถุงขยะ และนํามาวางไวหนาคูหาของทาน
หลังจากจบงานในแตละวัน เพื่อใหพนักงานทําความสะอาดเก็บกวาดและนําไปทิ้ง 

3. กรณีที่ผูแสดงสินคาตองการจางพนักงานทําความสะอาดประจําคูหา โปรดกรอกขอมูลลงใน
แบบฟอรม 2 บริการรักษาความสะอาดพิเศษ 
 
บริการดานไฟฟา 

1. ผูจัดฯ จัดใหมีแสงสวางในอาคารแสดงสินคาเฉพาะชวงเวลาการทํางานภายในอาคารแสดงสินคา
เทานั้น 

2. ผูรับเหมาไฟฟาอยางเปนทางการของงานคือ บริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด และการติดตั้ง
ระบบไฟฟาตามบูธทั้งหมดตองกระทําโดย บริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด เทานั้น 

3. ผูจัดฯ ไดจัดเตรียมกระแสไฟฟาสําหรับการกอสรางและร้ือถอนใหกับผูรวมแสดงสินคาแลวใน
ลักษณะของการใชกระแสไฟฟารวมกัน ซึ่งกระแสไฟฟาดังกลาวอาจไมเพียงพอในกรณีทีบู่ธของทานมีขนาด
ใหญและจําเปนตองใชกระแสไฟฟาจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อความสะดวกและปองกันปญหาการกอสรางที่
อาจเสร็จไมทันตามกําหนดเวลา ทานสามารถขอใชบริการติดตั้งจุดจายไฟฟาโดยเฉพาะและยินดีรับภาระ
คาใชจายนั้น ๆ เอง กรุณากรอกแบบฟอรม 3 รายการไฟฟาชวงเวลากอสรางและร้ือถอน 
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4. ผูรับเหมาไฟฟาอยางเปนทางการจะจายกระแสไฟฟาภายในบูธกอนและหลังเวลางานประมาณ 
30 นาที กรณีที่ผูแสดงสินคาตองการกระแสไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง หรือตองการอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม   
ผูแสดงสินคาจะตองรับภาระคาใชจายนั้น ๆ เอง 

5. ผูจัดงานไมอนุญาตใหผูแสดงสินคาเดินสายไฟฟา หรือเชื่อมตอระบบไฟฟาจากการจายไฟฟา
หลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด 

6. หากมีการตอวงจรไฟฟา/การปรับแตงใด ๆ หรือการใชอุปกรณตอไฟเตาเสียบหลายทาง หรือ
เชื่อมตอวงจรไฟฟาโดยมิไดรับอนุญาต จะถูกตัดไฟโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ผูจัดฯ ไมอนุญาตใหผูแสดงสินคานําอาหารและเคร่ืองดื่มเขามาในบริเวณอาคารจัดแสดงสินคา 
ยกเวนผูแสดงสินคาในกลุมอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไดรับอนุญาตจากผูจัดงานอยางเปนทางการ หากพบวามี
การฝาฝน  จะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเงิน 50,000 บาท/บูธ/วัน ใหกับทาง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมน
เนจเมนท จํากัด 
 
ระบบปรับอากาศและความเย็น 

1. ผูจัดงานจะไมเปดเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินคาในระหวางวันกอสรางและ
ตกแตงบูธ แตจะเปดเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในวันที่จัดแสดงงานหรือระหวางวันที่ 22–31 กรกฎาคม 2554 
เทานั้น โดยจะเปดเคร่ืองปรับอากาศ 1 ชั่วโมงกอนการเปดแสดงสินคา และจะปดเม่ือถึงเวลาปดงานแสดง
สินคาในแตละวัน 

2. หามสูบบุหร่ีภายในอาคารแสดงสินคาโดยเด็ดขาด ยกเวนแตจะเปนที่ที่จัดไวสําหรับสูบบุหร่ี
เทานั้น 
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กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน                 แบบฟอรมที่ 1 
บริษัท......................................................บูธหมายเลข...............                                   ขอมูลเก่ียวกับบูธและผูรับเหมา 
โทรศัพท.............................................................                                 กรุณาสงคืนภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 
 
ผูแสดงงานที่กอสรางและตกแตงบูธเอง จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
1. แจงขอมูลเกี่ยวกับผูรับเหมา 
ช่ือบริษัทผูรับเหมา…………………………………………………………..........…………………………………………… 
ที่อยู…………………………………………………………………………………………..………………………………… 
โทรศัพท……………………………………………………………….โทรสาร.................................................................... 
                                                              ประเภทของงาน :       กอสราง/ร้ือถอนบูธ   รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟา          อื่น ๆ ระบุ............................ 
ช่ือผูควบคุมงาน.....................................................................................ตําแหนง.......................................................... 
มือถือ..............................................................................................อีเมล..................................................................... 
จํานวนพนักงานที่เขามาในงานนี้ ........................................................คน 
2. แจงขอมูลเกี่ยวกับแบบกอสรางและตกแตง 
ช่ือบริษัท…………………………………………………………………เลขที่บูธ…………………………………….……….. 
ขนาดบูธ (กวาง x ยาว x สูง).......................................ม. x…………………...………ม. x…………………………....…ม. 
วิศวกรออกแบบและควบคุมงาน........................................................................... เลขทะเบียน....................................... 
พรอมกันนี้ไดสงแบบเพื่อประกอบการอนุมัติ ดังนี้ 
1. รูปทัศนียภาพ (Perspective) จํานวน.................................แผน 
2. ผังพื้น (Floor Plan)  จํานวน.................................แผน 
3. รูปดาน (Elevation)  จํานวน.................................แผน 
4 รูปตัด (Cross Section)  จํานวน.................................แผน 
5.  อื่น ๆ  (Other)   จํานวน.................................แผน 
หมายเหต ุ1. ผูจัดงานขอสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาการกอสราง หากสงแบบใหพิจารณาไมครบถวน ตามท่ีระบุขางตน 
  2. กรณีกอสรางบูธเองหรือใชผูรับเหมาอ่ืนท่ีไมเปนทางการ จะตองวางเช็คค้ําประกันการกอสราง 100,000 บาท 
  3. โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดของผูแสดงสินคาท่ีตองการพื้นท่ีเปลา เพื่อกอสรางบูธเอง 
  4. หากแบบกอสรางยังไมไดรับการพิจารณาอนุมัติพรอมประทับตราจะไมสามารถกอสรางบูธตามแบบได 
สวนนี้เฉพาะเจาหนาที ่
ผลการพิจารณา 
            อนุมัติใหดําเนินการกอสราง    ไมอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................... 
ขอเสนอแนะ................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
ลงช่ือ...............................................................ผูตรวจแบบ           ลงช่ือ.................................................... ผูแสดงสินคา 
         บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด          บริษัท ...................................................... 
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กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน                   แบบฟอรมที่ 2 
บริษัท.....................................................บูธหมายเลข..........                                 การทําความสะอาดบูธและรถยนต 
โทรศัพท.............................................................                  กรุณาสงคืนภายในวันที ่ 8  กรกฎาคม  2554 
 
บริการรักษาความสะอาดพิเศษ สําหรับผูแสดงสินคาที่ตองการบริการพิเศษเฉพาะในบูธและรถยนตเทานั้น 

 
ชวงตั้งแตวันที่ 

รายการที่ทํา 
จํานวน 
(คน/คัน) วันกอสราง วันแสดงงาน 

จองภายใน 
วันที่1ก.ค.54 
(บาท/คน/คัน) 

ระหวางวันที่ 
19 ก.ค. 54 
(บาท/คน/คัน) 

ระหวางวันที่ 
22 ก.ค. 54 
(บาท/คน/คัน) 

รวมเปนเงิน 
(บาท) 

ความสะอาดบูธ    600 720 800  

รถยนตขัดเคลือบ    1,200 1,400 1,500  

รถยนต    200 250 300  
        

เปนเงิน  
ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  

หมายเหต ุ
.............................................................................................................................................................. 

รวมเปนเงิน  
 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. บริการรักษาความสะอาด แบงการทํางานออกเปน 2 ประเภท คือ 1. การทําความสะอาดบูธ  2. การทําความสะอาดรถยนต 
2. อัตตราพนักงาน 1 ทานตอ 1 บูธมาตรฐานเทาน้ัน และพนักงาน 1 คน/100 ตารางเมตร และรวมเวลาวันละไมเกิน 8 ช่ัวโมง 
3. การบริการรวมถึง การดูดฝุน การม็อบพ้ืน การท้ิงขยะ และเช็ดทําความสะอาดเคานเตอร (ไมรวมอุปกรณท่ีนํามาจัดแสดง) 
4. การบริการไมรวมถึงการทําความสะอาด นํ้ามัน สี หรือนํ้าท่ีหกบนพ้ืน และโครงสรางบูธ 
5. การส่ังบริการจะสมบูรณ เมื่อมีการชําระเงินครบถวนกอนวันแสดงงาน 
6. การยกเลิกการส่ังจอง จะตองแจงเปนลายลักษณอักษร ภายใน 7 วัน กอนวันแสดงงาน 
 
การชําระเงิน 

ผูขอใชบริการจะตองสงแบบฟอรมฉบับน้ีซ่ึงกรอกขอความโดยสมบูรณแลวนํามาใหกับ บริษัท โปรคลีน อินเตอร จํากัด และชําระเงิน
คาบริการใหกับฝายบัญชี โดยเงินสดหรือเช็คส่ังจาย บริษัท โปรคลีน อินเตอร จํากัด หรือ โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอย
ถนนลาดปลาเคา เลขท่ีบัญชี 075-0-27365-8 พรอมสงหลักฐานยืนยันการชําระเงินทางโทรสาร ภายในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2554 
(นิติบุคคลผูชําระคาบริการ มีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย 3% ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลคาบริการกอนภาษีมูลคาเพ่ิม) 

 
กรุณากรอกใหครบถวน 
ช่ือผูติดตอ.................................................................................................... .ตําแหนง................................................ 
โทรศัพท........................................................................................................โทรสาร................................................. 
 
ลงช่ือ...............................................................                          ลงช่ือ.................................................... ผูแสดงสินคา 
         บริษัท โปรคลีน อินเตอร จํากัด                             บริษัท ......................................................    
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กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน                            แบบฟอรมที่ 3 
บริษัท........................................... บูธหมายเลข..........                                             ไฟฟากอสรางและร้ือถอน 
โทรศัพท.............................................................                                 กรุณาสงคืนภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 
 
ไฟฟาสําหรับการกอสรางและร้ือถอน 
  ไฟฟากอสราง        ไฟฟาร้ือถอน 

 

ลําดับท่ี รายการ ราคา/วัน จํานวนหนวย/
จํานวนวัน 

 

ระบุวันท่ีใช 
รวมเปนเงิน 

(บาท) 
1 15 Amp/220W 1 Phase 50Hz 1,152    
2 15 Amp/380W 3 Phase 50Hz 2,304    
3 30 Amp/220W 1 Phase 50Hz 2,304    
4 30 Amp/380W 3 Phase 50Hz 4,608    
5 60 Amp/380W 3 Phase 50Hz 9,360    
6 100 Amp/380W 3 Phase 50Hz 14,400    

รวมจํานวนเงิน  
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน  
 

การส่ังจองจะมีผลตอเมื่อไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในใบแจงหน้ี โดยส่ังจายบัญชีช่ือ                                
บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี 060-6-01844-1 ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา  
พรอมแฟกซหลักฐานการชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมายัง บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด สงถึง นายพรรโษทก วงษสุวรรณ 
หมายเลขแฟกซ 0-2971-6462 
(นิติบุคคลผูชําระคาบริการ มีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย 3% ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลคาบริการกอนภาษีมูลคาเพ่ิม) 
หมายเหต ุ

- ชําระเงินหนางาน โปรดชําระเปนเงินสดเทาน้ัน 
- กรณีชําระเงินดวยเครดิตการด บริษัทจะคิดคาธรรมเนียม 3% 
- หากทานยกเลิกใบส่ังจองไฟฟากอสรางและไฟฟารื้อถอน ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินให 
- ไฟมาตรฐานท่ีใชคือ 220V หรือ 380V +,- รอยละ 10 หากอุปกรณไฟฟาของทานเปนอุปกรณไฟฟาท่ีตองการแรงดันคงท่ี เพ่ือความ
ปลอดภัยตออุปกรณ ผูออกงานแสดงสินคาจึงควรเตรียมอุปกรณปรับกระแสไฟฟาใหคงท่ีมาดวย 
- การชําระเงินตองชําระพรอมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7 สําหรับผูแสดงสินคาท่ีตองการใบกํากับภาษี กรุณาสงช่ือและท่ีอยูแนบทายมาดวย 
- สําหรับการใชบริการ 24 ช่ัวโมง จะมีการคิดอัตราเพ่ิมรอยละ 100 ของคาอุปกรณไฟฟาโดยระบุ (24 ช่ัวโมง) ในชองจํานวน 

 
กรุณากรอกใหครบถวน 
ช่ือผูติดตอ.....................................................................................................ตําแหนง................................................ 
โทรศัพท........................................................................................................โทรสาร................................................. 
 
ลงช่ือ...............................................................ผูจัด                     ลงช่ือ.................................................... ผูแสดงสินคา 
         บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด                         บริษัท ......................................................    
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กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน        แบบฟอรมที่ 4 
บริษัท........................................................ บูธหมายเลข..........                                           ไฟฟาวันแสดงงาน 
โทรศัพท.............................................................                                 กรุณาสงคืนภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 

 
การสั่งจองจะมีผลตอเม่ือไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนดในใบแจงหนี้ โดยสั่งจายบัญชีชื่อ บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บัญชีกระแส
รายวัน เลขที่บัญชี 060-6-01844-1 ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา พรอมแฟกซหลักฐานการชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมายัง บริษัท กรังดปรีซ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด สงถึง นายพรรโษทก วงษสุวรรณ หมายเลขแฟกซ 0-2971-6462 
(นิติบุคคลผูชําระคาบริการ มีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย 3% ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลคาบริการกอนภาษีมูลคาเพ่ิม) 
หมายเหตุ 
- ชําระเงินหนางาน โปรดชําระเปนเงินสดเทานั้น 
- กรณีชําระเงินดวยเครดิตการด บริษัทจะคิดคาธรรมเนียม 3% 
- หากมีการขอยายตําแหนงเบรกเกอรไปจากตําแหนงที่บริษัทฯไดดําเนินการติดตั้งแลว จะคิดคาดําเนินการในการเคลื่อนยาย 300 บาทตอจุด 
- เตาเสียบไฟ 1 จุดใชสําหรับสินคาจัดแสดงเพียง 1 ชิ้น ในแตละครั้งไมอนุญาตใหมีการตอพวงไฟออกไปหลายจุดและหามตอพวงกับโคมไฟแสงสวาง เพ่ือปองกันการเสี่ยง
จากการใชไฟเกิน 
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณจนกอใหเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯจะทําการปรับ 20 เทาในแตละรายการตามราคาจัดแสดง 
- การชําระเงินตองชําระพรอมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7 สําหรับผูแสดงสินคาที่ตองการใบกํากับภาษี กรุณาสงชื่อและที่อยูแนบทายมาดวย 
สําหรับการขอใชบริการ 24 ชั่วโมง จะมีการคิดราคาเพ่ิมเปน 2 เทาจากราคาขางตน โปรดระบุ (24 ชม.) ในชองจํานวน มิฉะนั้นทางบรษิัทฯ จะถือวามิไดขอใชบริการ 24 ชม. 
- คาธรรมเนียมในการโอนเงินตาง ๆ ทางผูรวมแสดงสินคาตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมนั้น ๆ  
รายการขางตนใชสําหรับการจัดแสดงสินคาเทานั้น ดังนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปดระบบทดสอบใหในเวลา 13.00 น. ของวันกอสราง  
กรุณากรอกใหครบถวน 
ชื่อผูติดตอ.....................................................................................................ตําแหนง................................................ 
โทรศัพท........................................................................................................โทรสาร................................................. 
 
ลงชื่อ...............................................................ผูจัด                      ลงชื่อ.................................................... ผูแสดงสินคา 
       บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                                                 บริษัท.................................................   
 

ลําดับ รายการ จองภายใน 
8 ก.ค. 2554 

จองภายใน 
19 ก.ค. 2554 

จองภายใน 
22 ก.ค. 2554 

จํานวน รวมเปนเงิน 
(บาท) 

Section A บริการอุปกรณ/สวนประกอบและคาใชไฟฟา 
1 สปอตไลต 100 W มาตรฐาน 1,044 1,148 1,357   
2 สปอตไลต 100 W พรอมแขนยาว 50 ซม. 1,044 1,148 1,357   
3 ไฟฟลูออเรสเซนตยาว 1.2 เมตร 40W   960 1,056 1,248   
4 ดาวนไลต 60 W   960 1,056 1,248   
5 หลอดฮาโลเจน 500 W 220 V 3,180 3,498 4,134   

Section B เบรกเกอรตัดไฟสําหรับสินคาจัดแสดง (ไมใชสําหรับการใหแสงสวาง) รวมคาใชไฟฟา 
6 เตาเสียบไฟ 5 Amp (ฟวส 5 Amp) 220V 50Hz 1,200 1,320 1,560   
7 15 Amp/220W 1 Phase 50Hz 4,320 4,752 5,616   
8 15 Amp/380W 3 Phase 50Hz 8,160 8,976 10,608   
9 30 Amp/220W 1 Phase 50Hz 8,160 8,976 10,608   
10 30 Amp/380W 3 Phase 50Hz 17,640 19,404 22,932   
11 60 Amp/380W 3 Phase 50Hz 34,800 38,280 45,240   
12 100 Amp/380W 3 Phase 50Hz 54,720 60,192 71,136   
13 150 Amp/380W 3 Phase 50Hz 84,000 92,400 109,200   
14 200 Amp/380W 3 Phase 50Hz 121,200 133,320 157,560   

รวมจํานวนเงิน  
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน  
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กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน                             แบบฟอรมที่ 5 
บริษัท...........................................................บูธหมายเลข............                           ไฟฟาวันแสดงงาน 
โทรศัพท.............................................................                    กรุณาสงคืนภายในวันที่  8 กรกฎาคม 2554 
รายการนีใ้ชสําหรับการสั่งจองไฟฟาเพ่ิมเติมเทานั้น 

 
การสั่งจองจะมีผลตอเมื่อไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนดในใบแจงหนี้ โดยสั่งจายบัญชีชื่อ บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 060-6-01844-1 ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา พรอมแฟกซหลักฐานการชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมายัง 
บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สงถึง นายพรรโษทก วงษสุวรรณ หมายเลขแฟกซ 0-2971-6462 
(นิติบุคคลผูชําระคาบริการ มีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย 3% ต้ังแต 1,000 บาทข้ึนไป จากมูลคาบริการกอนภาษีมลูคาเพ่ิม) 
หมายเหตุ 
- ชําระเงินหนางาน โปรดชําระเปนเงินสดเทานั้น 
- กรณีชําระเงินดวยเครดิตการด บริษัทจะคิดคาธรรมเนียม 3% 
- หากมีการขอยายตําแหนงเบรกเกอรไปจากตําแหนงที่บริษัทฯไดดําเนินการติดต้ังแลว จะคิดคาดําเนินการในการเคลื่อนยาย 300 บาทตอจุด 
- เตาเสียบไฟ 1 จุดใชสําหรับสินคาจัดแสดงเพียง 1 ชิ้น ในแตละครั้งไมอนุญาตใหมีการตอพวงไฟออกไปหลายจุดและหามตอพวงกับโคมไฟแสงสวาง เพ่ือ
ปองกันการเสี่ยงจากการใชไฟเกิน 
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณจนกอใหเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯจะทําการปรับ 20 เทาในแตละรายการตามราคาจัดแสดง 
- การชําระเงินตองชําระพรอมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7 สําหรับผูแสดงสินคาที่ตองการใบกํากับภาษี กรุณาสงชื่อและที่อยูแนบทายมาดวย 
- สําหรับการขอใชบริการ 24 ชั่วโมง จะมีการคิดราคาเพ่ิมเปน 2 เทาจากราคาขางตน โปรดระบุ (24 ชม.) ในชองจํานวน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวามิไดขอ
ใชบริการ 24 ชม. 
- คาธรรมเนียมในการโอนเงินตาง ๆ ทางผูรวมแสดงสินคาตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมนั้น ๆ  
- รายการขางตนใชสําหรับการจัดแสดงสินคาเทานั้น ดังนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปดระบบทดสอบใหในเวลา 13.00 น. ของวันกอสราง  
 
กรุณากรอกใหครบถวน 
ชื่อผูติดตอ.....................................................................................................ตําแหนง................................................ 
โทรศัพท........................................................................................................โทรสาร................................................. 
 
ลงชื่อ...............................................................ผูจัด                                        ลงชื่อ.................................................... ผูแสดงสินคา 
         บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                                        บริษัท .................................................  
 
  
 
 
 
 

ลําดับ รายการ จองภายใน 
8 ก.ค. 2554 

จองภายใน 
19 ก.ค. 2554 

จองภายใน 
22 ก.ค. 2554 

จํานวน รวมเปนเงิน 
(บาท) 

Section C เบรกเกอรตัดหลอดไฟใหแสงสวาง (รวมคาใชไฟฟา) 
15 15 Amp/220W   1 Phase 50Hz 14,400 15,840 18,720   
16 30 Amp/220W   1 Phase 50Hz 28,800 31,680 37,440   
17 30 Amp/380V.   3 Phase 50Hz 47,160 51,876 61,308   
18 60 Amp/380V.   3 Phase 50Hz 72,720 79,992 94,536   
19 100 Amp/380V. 3 Phase 50Hz 108,108 118,918 140,540   

รวมจํานวนเงิน  
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน  
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กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน                            แบบฟอรมที่ 6 
บริษัท......................................................บูธหมายเลข..........                                         โทรศัพทภายในและทางไกล 
โทรศัพท.............................................................                             กรุณาสงคืนภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 
 

 
การสั่งจองจะมีผลตอเมื่อไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนดในใบแจงหนี้ โดยสั่งจายบัญชีชื่อ บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 060-6-01844-1 ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา พรอมแฟกซหลักฐานการชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมายัง 
บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สงถึง นายพรรโษทก วงษสุวรรณ หมายเลขแฟกซ 0-2971-6462 
(นิติบุคคลผูชําระคาบริการ มีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย 3% ต้ังแต 1,000 บาทข้ึนไป จากมูลคาบริการกอนภาษีมูลคาเพ่ิม) 
หมายเหตุ  

- อัตราคาบริการดังกลาว รวมคาใชโทรศัพทภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแลว 
- อัตราคาบริการที่ไมรวมในขอที่ 1 ไดแก คาใชโทรศัพททางไกล, ตางจังหวัด, มือถือ และตางประเทศ โดยคิดคาบริการตามจริง 
- เงินมัดจําไมสามารถนําไปหักภาษี ณ ที่จายได และจะถูกคืนให หลังจากหักคาใชโทรศัพททางไกล, มือถือ และตางประเทศแลวภายใน 30 วัน 
- ราคาคาใชบริการขางตนนี้ครอบคลุมการใชงานตลอดชวง 5 วัน หากมีการใชบริการเกินจะตองจายคาบริการพิเศษ 500 บาท/วัน/หนวย 
- การสั่งจองบริการในรายการขางตน จะตองเสียคาบริการเต็มจํานวนภายในวันที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวายกเลิกรายการที่สั่งจอง 
- สําหรับผูแสดงสินคาที่ตองการใบกํากับภาษี กรุณาสงชื่อและที่อยูแนบทายมาดวย 
- กรณีตองการยกเลิกการสั่งจอง จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 7 วัน กอนวันเตรียมงาน ถาหากชาเกินกวาที่กําหนดจะคืนเงินคาใชบริการให    

รอยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินหากยกเลิกในระหวางวันจัดแสดง 
 

กรุณากรอกใหครบถวน 
ช่ือผูติดตอ.....................................................................................................ตําแหนง................................................ 
โทรศัพท........................................................................................................โทรสาร................................................. 
 
ลงช่ือ..................................................................ผูจัด                     ลงชื่อ.................................................... ผูแสดงสินคา 
         บริษัท กรังดปรซี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด                                   บริษัท .................................................  
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ รายการ จองภายใน 
8 ก.ค. 2554 

จองภายใน 
19 ก.ค. 2554 

จองภายใน 
23 ก.ค. 2554 

จํานวน รวมเปนเงิน 
(บาท) 

1 
สายภายใน กทม. และปริมณฑล 
พรอมเครื่องโทรศัพท 

7,200 7,920 9,360 
  

2 
สายท่ัวไป (โทรมือถือและทางไกลท้ังในและ
ตางประเทศ) พรอมเครื่องโทรศัพท 

7,800 8,580 10,140 
  

3 
สายท่ัวไป (โทรมือถือและทางไกลท้ังในและ
ตางประเทศ) พรอมเครื่องโทรสาร 

 
10,800 

 

 
11,880 

 
14,040 

  

รวม  
ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  

*** เงินประกัน  

หมายเหต ุ:  ราคาคาใชบริการขางตนน้ีครอบคลุมการใชงานตลอดชวงเวลา 10 วัน 
1. คาบริการเพ่ิมเติม 500 บาท/วัน/หนวย 
2. ทุกรายการตองมีเงินประกันความเสียหายอุปกรณ 12,500 บาท/หนวย 

รวมท้ังส้ิน  
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กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน                             แบบฟอรมที่ 7 
บริษัท......................................................บูธหมายเลข..........                                             รายการอุปกรณบูธมาตรฐาน
โทรศัพท.............................................................          กรุณาสงคืนภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554                         
 
บูธมาตรฐาน ไมสามารถใชผนังเปนผนังตกแตง หรือทําการเจาะเพื่อแขวนสินคา หรือทําการเปล่ียนสีผนังได หากจะทําการ
ตกแตงจะตองนําวัสดุมาทําตกแตงบูธเอง 
 
 ยกเลิกทุกรายการ ตองการพื้นที่เปลาเพื่อกอสรางบูธ  
 ใชทุกรายการ  
 
บูธมาตรฐานจะมีอุปกรณตางๆ ใหดังตอไปนี้ หากตองการใชบางรายการ  
(ใหทําเคร่ืองหมาย x ลงบนดานหนารายการที่ตองการใช) 
 
 ผนังบูธ 3 ดานสีขาว แตละแผนกวาง 1 เมตร สูง 2.50 เมตร (รวมขอบอลูมิเนียม) 
 ปายช่ือบริษัท 1ปาย 
ใหใสช่ือบูธของทานผูแสดงสินคาลงในชอง โดย 1 ชอง ตัวหนึ่งตัวอักษร ถามีสระใหใสไวในชองเดียวกันกับตัวอักษร ซ่ึงผูจัดฯ 
จะจัดให 1 ปายช่ือไมเกิน 20 ตัวอักษร ปายช่ือที่จัดทําใหนี้จะไมรวมโลโกของแตละบริษัท 
 
 
 
 โตะ 1 ตัว 
 เกาอี้ 2 ตัว 
 ถังขยะ 1 ใบ 
 ไฟฟาสองสวาง 2  ดวง (ฟลูออเรสเซนต 40 วัตต) 
 ปล๊ักไฟขนาด 5 แอมป 220 โวตต จํานวน 1 จุด (หามใชอุปกรณแสงสวางทุกประเภท) 
 

หากผูแสดงสินคา รายใดไมจัดสงเอกสาร หรือไมมีการแจงขอเพิ่มหรือลดรายการตางๆ ผูจัด จะถือวาไมมีการขอยกเลิก
รายการใดๆ โดยจะสรางบูธตามรายการขางตน และหากจะมีการลดหรือเพิ่มรายการภายหลังวันที่กําหนดสงแบบฟอรม
อาจจะเกิดความลาชาและมีคาใชจาย 
กรุณากรอกใหครบถวน 
ช่ือผูติดตอ.....................................................................................................ตําแหนง................................................ 
โทรศัพท........................................................................................................โทรสาร................................................. 
 
ลงช่ือ..................................................................ผูจัด                              ลงชื่อ.................................................... ผูแสดงสินคา 
         บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด                                 บริษัท ................................................  
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กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน                                     แบบฟอรมที่ 8 
บริษัท...............................................บูธหมายเลข..........                     ขอนํารถยนตเขา-ออกพื้นที่ 
โทรศัพท.............................................................                                กรุณาสงคืนภายเวลา 19.00 น. ของทุกวัน  
 
รหัสบูธ ............................... ชื่อบูธ/บริษัท............................................................................................ 
ชื่อผูรับผิดชอบ ......................................................... ตําแหนง ...........................................................
โทรศัพท ..................................................................  
มีความประสงคจะนํารถยนตเขาพื้นที่แสดงสินคา 
ในวันที่ ......................../ กรกฎาคม /2554 มีรายละเอียดดังนี ้
 

1. ................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................... 
4. .................................................................................................................................... 
5. .................................................................................................................................... 
6. .................................................................................................................................... 
7. .................................................................................................................................... 
8. .................................................................................................................................... 

 

และตองการนํารถยนตออกจากพื้นที่แสดงสินคาในวันที่ ......................../ กรกฎาคม /2553  
มีรายละเอียดดังนี ้

1. .................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................... 
4. .................................................................................................................................... 
5. .................................................................................................................................... 
6. .................................................................................................................................... 
7. .................................................................................................................................... 
8. .................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...............................................................ผูจัด                    ลงช่ือ.................................................... ผูแสดงสินคา 
       บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด                             บริษัท...................................................   
           วันที่.............../................/...............      วันที่.............../................/............ 
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กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน                             แบบฟอรมที่ 9 
บริษัท................................บูธหมายเลข..........                    อนุญาตเขาทํางานหลังงานเลิกทุกวัน 
 โทรศัพท....................................................................       กรุณาสงคืนภายเวลา 19.00 น. ของทุกวัน  
 
 

การกอสรางและการตกแตงเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายในบูธจะตองกรอกแบบฟอรม และสง
กลับคืนมายังผูจัดงานฯ ภายในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน หากไมมีการแจงใหทราบกอน ทางผูจัดฯ ไมอนุญาตใหเขา
ทํางานโดยเด็ดขาด เนื่องจากไมสามารถจัดเตรียมเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ รวมถึงไฟแสงสวางใน
อาคารและกระแสไฟฟาที่จะใชในบูธของทาน 

1. การเขาทํางานการตกแตงหลังจากงานเลิกแลวของทุกวันจะตองเสียคาใชจาย ซ่ึงจะขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ใช
ในการทํางาน ซ่ึงผูจัดฯ จะแจงใหทราบหลังจากไดรับแบบฟอรมแลว 

2. จะตองแจงใหทราบถึงจํานวนพนักงาน พรอมทั้งรายช่ือของพนักงานทั้งหมดใหแนบทายแบบฟอรมนี้ เพราะ
ทางผูจัดฯ จะไดจัดเตรียมบัตรสําหรับการเขาทํางาน และจะไมอนุญาตใหผูที่ไมมีบัตรเขาภายในศูนยแสดง
สินคาโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสินของทานและของผูอื่น 

3. การทํางานจะตองทํางานในพื้นที่บูธของทานเองเทานั้น หามบุกรุก รุกลํ้าเขาไปในบูธอื่นโดยเด็ดขาด 
 

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

ที่อยู .................................... ซอย.................................................. ถนน.................................................................... 
 

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

โทรศัพท ............................................................................ โทรสาร .......................................................................... 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ ........................................................................................ ตําแหนง.................................................... 
 

จํานวนพนักงาน ..................................................................................... ทาน (รายช่ือพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน)  
 

ระยะเวลาการทํางานต้ังแตเวลา .................................... ถึง .................................... รวมเปนเวลา ................... ช่ัวโมง 
 

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

วัตถุประสงคเพื่อ ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
ลงช่ือ...............................................................ผูจัด                     ลงช่ือ.................................................... ผูแสดงสินคา 
       บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด                              บริษัท...................................................   
          วันที่.............../................/...............     วันที่.............../................/............ 
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กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน                      แบบฟอรมท่ี 10 
บริษัท......................................................บูธหมายเลข..........                         อินเตอรเน็ต ADSL  
โทรศัพท.............................................................                     กรุณาสงคืนภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 
 

การสั่งจองจะมีผลตอเมื่อไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนดในใบแจงหนี้ โดยสั่งจายบัญชีชื่อ บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บัญชีกระแสรายวัน เลขทีบ่ัญชี 060-6-01844-1 ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา พรอมแฟกซหลักฐานการชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมายัง 
บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สงถึง นายพรรโษทก วงษสุวรรณ หมายเลขแฟกซ 0-2971-6462 
(นิติบุคคลผูชําระคาบริการ มีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย 3% ต้ังแต 1,000 บาทข้ึนไป จากมูลคาบริการกอนภาษีมูลคาเพ่ิม) 
 
หมายเหตุ  

- ราคาคาใชบริการขางตนนี้ครอบคลุมการใชงานตลอดชวง 5 วัน หากมีการใชบริการเกินจะตองจายคาบริการพิเศษ 500 บาท/วัน/หนวย 
- การสั่งจองบริการในรายการขางตน จะตองเสียคาบริการเต็มจํานวนภายในวันที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวายกเลิกรายการที่สั่งจอง 
- สําหรับผูแสดงสินคาที่ตองการใบกํากับภาษี กรุณาสงชื่อและที่อยูแนบทายมาดวย 
- กรณีตองการยกเลิกการสั่งจอง จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 7 วัน กอนวันเตรียมงาน ถาหากชาเกินกวาที่กําหนดจะคืนเงินคาใชบริการให    

รอยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินหากยกเลิกในระหวางวันจัดแสดง 
 
 

กรุณากรอกใหครบถวน 
ช่ือผูติดตอ.....................................................................................................ตําแหนง................................................ 
โทรศัพท........................................................................................................โทรสาร................................................. 
 
ลงช่ือ..................................................................ผูจัด                            ลงชื่อ.................................................... ผูแสดงสินคา 
         บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด                                   บริษัท .................................................  
 
 
 
 
 
 

ลําดับ รายการ จองภายใน 
8 ก.ค. 2554 

จองภายใน 
19 ก.ค. 2554 

จองภายใน 
22 ก.ค. 2554 จํานวน รวมเปนเงิน 

(บาท) 
1 สายอินเตอรเน็ตความเร็ว 4 Mbps (ADSL) 

พรอม ADSL Modem สําหรับ Window XP 
 

39,930 
 

41,593 
 

43,925 
  

2 สายอินเตอรเน็ตความเร็ว 6 Mbps (ADSL) 
พรอม ADSL Modem สําหรับ Window XP 

 
46,750 

 
49,108 

 
51,425 

  

3 สายอินเตอรเน็ตความเร็ว 8 Mbps (ADSL) 
พรอม ADSL Modem สําหรับ Window XP 

 
53,240 

 
55,668 

 
58,564 

  

4 สายอินเตอรเน็ตความเร็ว 10 Mbps(ADSL) 
พรอม ADSL Modem สําหรับ Window XP 

 
63,000 

 
67,668 

 
70,180 

  

รวม  
ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  

*** เงินประกัน  

หมายเหต ุ:  ราคาคาใชบริการขางตนน้ีครอบคลุมการใชงานตลอดชวงเวลา 10 วัน 
1. คาบริการเพ่ิมเติม 500 บาท/วัน/หนวย 
2. ทุกรายการตองมีเงินประกันความเสียหายอุปกรณ 12,500 บาท/หนวย 

รวมท้ังส้ิน  
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กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน              แ บ บ ฟ อ ร ม ท่ี  1 1          
บริษัท................................บูธหมายเลข..........                   ขอตราสัญญาลักษณผลิตภัณฑ (LOGO) 
โทรศัพท.............................................                                  กรุณาสงคืนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554  

 
 
ขอมูลบริษัทผูแสดงสินคา  เฉพาะพื้นท่ี รหัส  A, B, C 
 
บริษัท ........................................................................................ บูธหมายเลข................................ 
 
รูปแบบตราผลิตภัณฑ 
 1. ตราผลิตภัณฑในรูปแบบ Adobe llustrator file ai สามารถปรับขยายภาพได 
 2. จัดสงตราผลิตภัณฑลงแผนซีดี พรอมแนบแบบตัวอยางตราผลิตภัณฑบนกระดาษ A4  
 3. หรือจัดสงทาง E-mail : pansotog_opp@yahoo.com 
        E-mail :  Tanya_rat_t@yahoo.com 
 
หมายเหตุ : กรณีทางผูแสดงสินคามิไดสงตราผลิตภัณฑใหทางผูจัดฯ ตามกําหนด ทางผูจัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม  

นําเสนอตราผลิตภัณฑในรายการโทรทัศน GRANDPRIX CHANNEL ของทางผูจัดงานฯ  
 
 
 
 
 
 
กรุณากรอกใหครบถวน 
ช่ือผูติดตอ................................................................................................... ตําแหนง................................................ 
โทรศัพท........................................................................................................โทรสาร................................................. 
 

                                  ลงช่ือ.................................................... ผูแสดงสินคา 
                                                                บริษัท .................................................  
 


