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ชื่องานอย�างเป�นทางการ : บางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 36

ชื่องานอย�างเป�นทางการ : บางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 36ผู�จัดงาน  : บริษัท กรังด�ปรีซ� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

4/299 หมู 5 ซอยลาดปลาเคา 66 ถนนลาดปลาเคา 

แขวงอนสุาวรยี เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10220

โทรศัพท : 0-2971-6450 ตอ 204, 205 โทรสาร : 0-2971-6462 

ชื่องานอย�างเป�นทางการ : บางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 36คู�มือก�อสร�าง BANGKOK USED CAR SHOW 2016

จัดทําโดย : บรษิทั กรงัดปรซี อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)

เขียนโดย : นายพรรโษทก วงษสวุรรณ (ผูตรวจแบบการกอสราง) 

ติดตอที่ : โทรศพัทมอืถอื 08-1906-0505, 08-9996-2242

e-mail : opp.grandprix@gmail.com

อมิแพค เอก็ซบิชิั่น ฮอลล 2-4 อมิแพค็ เมอืงทองธานี

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น จํากัด

99 ถนนปอปปูลาร ตาํบลบานใหม อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120

โทรศัพท : 0-2833-5252 โทรสาร : 0-2833-5253

สถานที่การจัดงาน : IMPACT EXHIBITION HALL 2-4, MUANG THONG THANI

วันเวลาการจัดงาน : วนัที่ 3-9 เมษายน 2560 (รวม 7 วนั)

วนัที่ 3 เมษายน 2560  วนัพธิเีปด เวลา 11.00 น. 

วนัที่ 3-7 เมษายน 2560   วนัธรรมดา เวลาเปด 12.00 น. เวลาปด 22.00 น. 

วนัที่ 8-9 เมษายน 2560  วนัเสาร-อาทติย เวลาเปด 11.00 น. เวลาปด 22.00 น.

ชื่องานอย�างเป�นทางการ    : THE 9th BANGKOK USED CAR SHOW
บางกอก ยูสด�คาร� โชว� ครั้งที่ 9

คู�มือก�อสร�าง
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ชื่องานอย�างเป�นทางการ : บางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 36

ชื่องานอย�างเป�นทางการ : บางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 36

บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
10 ซอยลาซาล 56 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260
(www.picothail.com) (chokchai@picothai.com)
ชื่อผูติดตอ : คณุโชคชยั วชัรนรินัดรกลุ
        รองประธานกรรมการผูบรหิารระดบัสูงอาวโุส
โทรศัพท : 09-248-5555, 0-2748-7007 ตอ 216, 0-2748-7589

บริษัท เอ็กซซิบิท เมคเกอร จํากัด
299/75 หมูบานอารยีาแมนตรนีา ถ.สทุธสิารวนิจิฉยั
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310
(www.exhibitmaker.co.th), (carrot_cr@hotmail.com)
ชื่อผูติดตอ : คณุชยัวฒัน สริสิงักาส
        กรรมการผูจดัการ
โทรศัพท : 08-1855-1174, 0-2560-2479, 0-25602499

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด
122/4 ถ.กรงุเทพกรฑีา แขวง/เขตสะพานสูง กรงุเทพฯ 10250
(www.kingsmen-cmti.com) (supattra@ kingsmen-cmti.com)
ชื่อผูติดตอ : คณุสภุทัรา อองแกว
        ผูจดัการฝายกจิกรรมการตลาด
โทรศัพท : 08-9131-6122, 0-2735-8000, 0-2735-8484

บริษัท เวย ไลท ซิสเท็ม จํากัด
32/5 หมู 2 ตาํบลละหาร อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 11110
โทรศัพท : +66 (0) 2923-0269 โทรสาร : +66 (0) 2923-02969
ชื่อผูติดตอ : คณุดนยั อาจหาญ 
โทรศัพท : 08-1915-0673 
e-mail : bluegreenlightsystem@yahoo.com

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด
4/18-19 หมู 11 ถนนนวลจนัทร แขวงคลองกุม เขตบงึกุม กรงุเทพฯ 10240
โทรศัพท : +66 (0) 2791-9400 โทรสาร : +66 (0) 2791-9401
ชื่อผูติดตอ : คณุวชัรนิทร มะกอกนอย   
โทรศัพท : 08-1826-6078   
e-mail : vacharin@pmcenter.co.th 

บริษัท ฟอรเอฟเวอร เน็ทเวอรค จํากัด
101/4 ซ.รามคาํแหง 50 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป กรงุเทพฯ 10240
โทรศัพท : +66 (0) 2732-0117-20 โทรสาร : +66 (0) 2378-1880
ชื่อผูติดตอ : คณุปรชีา ศริบิุญสง โทรศัพท : 08-1646-9918, 08-6374-7599
        คณุชตุมิา ศริบิญุสง โทรศัพท : 08-6559-8220
e-mail : for_net@yakoo.com. / guitar_fn@yahoo.com

ผู�ให�บริการหลักอย�างเป�นทางการ

ผู�ให�บริการออกแบบตกแต�ง อย�างเป�นทางการ

ผู�ให�บริการอย�างเป�นทางการ ด�านแสง เสียง

คู�มือก�อสร�าง
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ตารางการทํางาน

กําหนดการ วันกอสราง เวลา

กําหนดการ ชวงวันแสดงงาน เวลา

กําหนดการ ชวงเวลารื้อถอน เวลา

ตผีงัพื้นที่

ขึ้นทชัไฟฟา

กอสราง

การขนยายรถยนตเขาอาคาร

ปูพรมทางเดนิ

การขนยายรถยนต และอปุกรณอื่นๆ 

การเปลี่ยนแปลงแกไขบูธเพิ่มเตมิ

การขนยายรถยนต ชวงระหวางวนั

พธิเีปด

รื้อพรม

นาํรถยนตออก

การรื้อถอนโครงสราง

นาํทชัไฟลง

การรื้อถอนคูหาตองแลวเสรจ็

วนัที่ 31 มนีาคม 2560

วนัที่ 1 เมษายน 2560

วนัที่ 1 เมษายน 2560

วนัที่ 2 เมษายน 2560

วนัที่ 2 เมษายน 2560

วนัที่ 2 เมษายน 2560

วนัที่ 3-9 เมษายน 2560

วนัที่ 3-9 เมษายน 2560

วนัที่ 3-9 เมษายน 2560

วนัที่ 3 เมษายน 2560

วนัที่ 9 เมษายน 2560

วนัที่ 9 เมษายน 2560

วนัที่ 10 เมษายน 2560

วนัที่ 10 เมษายน 2560

วนัที่ 10 เมษายน 2560

23.00-07.00 น.

08.00-12.00 น.

12.00-24.00 น.

08.00-18.00 น.

08.00-19.00 น.

19.00 น. เปนตนไป

08.00-11.00 น. และ 22.00-24.00 น.

22.00-24.00 น.

15.00-15.30 น.และ 18.00-18.30 น.

10.59 น. บรเิวณดานหนาอาคาร 2

อาคารอมิแพค เมอืงทองธานี

22.00-23.00 น.

23.00-01.00 น.

01.00-06.00 น.

04.00-07.00 น.

08.00 น.

 หมายเหตุ   1. ผูเขารวมแสดงงานจะตองกอสรางใหเสรจ็ภายในเวลา 18.00 น. ของวนัที่ 2 เมษายน 2560

       2. ในวนัแสดงงาน ผูจดัฯ อนญุาตใหนาํรถเขาบรเิวณ Pre-Loading เพื่อขนถายสนิคาได แตจะตองแลกบตัรเพื่อ 

    รบับตัรควิ

 ขนาดพื้นที่    20,000   ตารางเมตร

 พื้นที่รบันํ้าหนกั     2,000   กโิลกรมั/ตารางเมตร

 ลกัษณะพื้น       คอนกรตี

 ความสูงจากพื้นถงึเพดาน    12.00-16.00 เมตร

 กระแสไฟฟา    220-380  โวลต

 ประตูขนถายสนิคา (ดานหลงัอาคาร)    10.00x4.65  เมตร (กวางxสูง)

ชื่องานอย�างเป�นทางการ : บางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 36ข�อมูลเฉพาะของอาคารแสดงสินค�าอาคาร 1 – 4 

คู�มือก�อสร�าง
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ชื่องานอย�างเป�นทางการ : บางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 36การให�บริการ

• โทรศัพทสาธารณะ

 โทรศพัทสาธารณะ มอียูในบรเิวณโถงดานหนาอาคารแสดงสนิคา ฮอลล 2-4

• ศูนยอาหารและรานอาหาร เครื่องดื่ม

 มใีหบรกิารดานหนาอาคารแสดงสนิคา ชาเลนเจอร 3

• ATM และธนาคาร

 บรเิวณโถงดานหนาอาคารแสดงสนิคา ฮอลล 1-4

• ที่จอดรถ

 1. ลานจอดรถชั้นใตดนิอาคารชาเลนเจอร 1–3  จาํนวน 2,500 คนั (มคีาใชจาย)

 2. ลานจอดรถ โซน P2    จาํนวน 2,344 คนั (มคีาใชจาย)

 3. ลานจอดรถ โซน P3    จาํนวน 465 คนั (มคีาใชจาย)

 4. ลานจอดรถ โซน P4, P5 และ P6   จาํนวน 2,148 คนั (ไมเสยีคาใชจาย)

 5. ลานจอดรถ โซน Active Square            จาํนวน 1,250 คนั (ไมเสยีคาใชจาย)

• จุดบริการ Shuttie Bus

 รถโดยสารปรบัอากาศมใีหบรกิารรบั-สง สาํหรบัผูแสดงสนิคาและผูชมงาน จากสถานรีถไฟฟา

หมอชติ ถงึบรเิวณดานหนาอาคารชาเลนเจอร (คาโดยสาร 30 บาท) โดยสามารถขึ้นรถไดที่สถานี

รถไฟฟาหมอชติ ฝงสวนจตจุกัร และบรเิวณดานหนาอาคารชาเลนเจอร

• ระบบปรับอากาศ

 ระบบปรับอากาศจะเปดในระหวางวันแสดงงาน คือ ระหวางวันที่ 3-9 เมษายน 2559 ตั้งแต 

เวลา 09.00-22.00 น.

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ตอไปใหเรียกวา “ผูจัด” เปรียบ

เสมือนเจาของสถานที่ ที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหเขาทําการใดๆ ของผูใหบริการทุก

ประเภท ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดฯ 

 

 การเขาทาํงานของผูใหบรกิารแตละประเภทจะตองวางเงนิคํ้าประกนัการกอสรางรายละ 100,000 

บาท ผูใหบรกิารจะตองดาํเนนิการวางเงนิคํ้าประกนัใหแลวเสรจ็ กอนเขาทาํการกอสรางอยางนอย 

1 สปัดาห และจะตองศกึษาคูมอืกอสรางฉบบันี้โดยละเอยีด ดงัมรีายละเอยีดดงัตอไปนี้

 การกอสรางจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก และจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การกอสรางในคูมอืนี้อยางเครงครดั

คู�มือก�อสร�าง
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ผูจัดฯ ไดแตงตั้งผูใหบริการอยางเปนทางการประเภทตางๆ มีดังตอไปนี้

1.ผูใหบริการ ออกแบบตกแตงอยางเปนทางการ    

 1. บรษิทั ปโก (ไทยแลนด) จาํกดั (มหาชน)

 2. บรษิทั เอก็ซซบิทิ เมคเกอร จาํกดั

 3. บรษิทั คงิสเมน ซ.ีเอม็.ท.ีไอ. จาํกดั

2. ผูใหบริการ แสง เสียง อยางเปนทางการ    

 1. บรษิทั เวย ไลท ซสิเทม็ จาํกดั 

 2. บรษิทั พเีอม็ เซน็เตอร จาํกดั 

 3. บรษิทั ฟอรเอฟเวอร เนท็เวอรค จาํกดั

 

 บูธพื้นที่เปลา หมายถงึบูธที่ผูแสดงสนิคาจะตองนาํวสัดอุปุกรณมาเองทั้งหมด พื้นของอาคารเปน

คอนกรตีขดัมนั จะตองนาํพรมหรอืพื้นไมพื้นมาทาํการตดิตั้งเอง รวมถงึการออกแบบตกแตงและกอสราง

โดยจะตองใหผูใหบริการอยางเปนทางการ ทางดานการออกแบบตกแตงและกอสรางที่ทางผูจัดฯ ได

ทาํการแตงตั้งขึ้นมา แตหากจะนาํผูใหบรกิารที่นอกเหนอืจากที่ผูจดัฯ ไดแตงตั้งไว ทานจะตองทาํตาม

ระเบยีบที่ทางผูจดัฯ ไดกาํหนดไวอยางเครงครดั และหากเกดิความเสยีหายหรอือบุตัเิหตกุบับธูของทาน

และบุคคลที่ 3 ผูแสดงสินคาจะตองเปนผูรับผิดชอบและชดใชในเหตุการณนั้นๆ ทั้งหมด การสั่งจอง

ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา โทรศัพท อินเทอรเน็ต จะตองทําการสั่งเพื่อขอใชตาม

ขนาดและจาํนวนตามรายการในแบบฟอรมตางๆ ที่แนบอยูดานหลงัคูมอืกอสรางฉบบันี้ และเพื่อความ

สะดวกในการทาํงานในดานตางๆ

ข�อมูลสําหรับผู�แสดงสินค�า

กฎระเบียบทั่วไป

1. จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก 

 และหากเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของการทํางานและการกอสรางหรือทําใหบูธอื่นได

รับความเสียหายหรือมีคนบาดเจ็บ ผูใหบริการในดานนั้นของบูธตองชดใชคาเสียหายและคาใชจายที่

เกดิขึ้นทั้งหมด

2. หามมิใหทาํสิง่หนึง่สิง่ใดทีท่าํใหพ้ืนผวิของอาคารเกดิความเสยีหายจากสภาพเดิมโดยเด็ดขาด 

 เชน การตอกตะปูหรอืใชการขดุ เจาะ หรอืการลากเขน็วสัดอุปุกรณตางๆ โดยตรงลงบนพื้นผวิของ

อาคาร เพราะอาจทาํใหเกดิความเสยีหายหรอืเกดิรองรอยโดยเดด็ขาด รวมถงึหามใชเทปกาวสองหนา

แบบบางและกาวยางทาลงบนพื้นผวิของอาคารเพื่อปูพรมโดยเดด็ขาด แตจะอนญุาตใหใชเฉพาะเทป

กาวสองหนาที่ใชสาํหรบัปพูรมโดยเฉพาะไดเทานั้น เพราะเมื่อรื้อถอนบธูออกไปแลว จะตองไมทิ้งคราบ

กาวไว หากผูจดัฯ ตรวจพบจะทาํการปรบัตามขนาดของพื้นที่นั้น 

3. ความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งกอสราง

 สวนตกแตงและวสัดกุอสราง จะตองมคีวามมั่นคงและแขง็แรง หากทางผูจดัฯ ตรวจสอบพบหรอื

มีผูแจงถึงสิ่งกอสรางหรือสวนตกแตงมีแนวโนมวาจะตก หลน หัก หรืออาจจะพังลงมาไดนั้น ผูจัดฯ 

จะขออนุญาตปดพื้นที่บริเวณดังกลาวไมใหใชชั่วคราวและจะทําการเรียกผูใหบริการรายนั้นๆ เขามา

ทาํการชี้แจงและใหดาํเนนิการแกไขใหเรยีบรอยกอนที่จะเปดใหใชบรเิวณดงักลาว

คู�มือก�อสร�าง
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4. การกอสรางและตกแตง 

 จะตองทําการกอสรางตามแบบที่ไดรับการอนุมัติจากทางผูจัดฯ เทานั้น หามมิใหกอสรางนอก

เหนือจากแบบที่ไดรับการอนุมัติโดยไมไดรับอนุญาต และหากผูจัดฯ ตรวจสอบพบ ผูจัดฯ จะใหผู

ใหบรกิารรายนั้น ทาํการแกไขหรอืปรบัเปลี่ยนใหเปนไปตามแบบที่ไดรบัการอนมุตัเิทานั้น 

5. การกอสรางตกแตง จะกระทําไดเฉพาะในเสนแบงพื้นที่เทานั้น 

 การกอสรางและตกแตงบูธจะทําไดเฉพาะในเสนแบงพื้นที่เทานั้น ทั้งบนพื้นและในอากาศ จะ

ตองไมมสีวนใดสวนหนึ่งลํ้าออกมาจากเขตพื้นที่ทั้งในแนวราบและในแนวดิ่ง

6. เศษวัสดุที่เหลือจากการกอสราง 

 วัสดุตางๆ เชน เศษไม ทินเนอร นํ้ามันหรือวัสดุไวไฟตางๆ ที่เหลือใชในการกอสราง ใหผูให

บริการเก็บออกจากพื้นที่ของอาคารแสดงสินคาฯ ใหหมด หามทิ้งไวในอาคารโดยเด็ดขาดจะตอง

ทาํความสะอาดและเกบ็เศษวสัดแุละขยะออกจากพื้นที่ ทกุวนั

7. การติดตั้งทาวเวอรและเสาไฟ 

 การตดิตั้งเสาไฟฟาจะตองมแีผนเพลทรองรบัดานลางและมไีมพื้นปดทบัตามขนาดและสดัสวน

ของเสา ซึ่งจะตองสงมาพรอมการตรวจแบบ

8. การใชระบบไฮดรอลิก 

 เพื่อยกรถขึ้น-ลง สามารถทําได แตความสูงตองไมเกิน 3.50 เมตร และจะตองไดรับการตรวจ

สอบถงึความแขง็แรงและความปลอดภยัจากทางผูจดัฯ

9. พื้นที่ทางเดิน, ชองทางหนีไฟ, พื้นที่สวนกลาง 

 หามมิใหวางหรือกองของเด็ดขาด หากทางผูจัดฯ ตรวจพบ จะใหผูใหบริการทางดานการขน

ถายสนิคา เปนผูดาํเนนิการยกออกจากพื้นที่  นั้นๆ ทนัท ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

10. หามมิใหใชไฟฟาที่ติดตั้งไวของอาคารและปลั๊ก 

 ที่อยูบริเวณโดยรอบของอาคารแสดงสินคาโดยเด็ดขาด หากฝาฝน ทางผูจัดฯ จะทําการปรับ

จดุละ 5,000 บาท

11. การอนุญาตเขาพื้นที่การกอสราง 

 ผูจดัฯ จะอนญุาตใหเฉพาะผูใหบรกิารอยางเปนทางการ ในของแตละประเภทที่ทางผูจดัฯ เปน

ผูคัดเลือกใหเทานั้น และขอความรวมมือในการปฏิบัติและแตงกายเพื่อความปลอดภัย เมื่ออยูใน

พื้นที่การกอสราง ดงัตอไปนี้

 1. สวมเสื้อผูใหบรกิารอยางเปนทางการและกางเกงขายาว

 2. สวมรองเทาหุมสน

 3. ตดิบตัรผูใหบรกิารอยางเปนทางการและใหตดิบตัรที่หนาอกเทานั้น

12. หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามาในอาคารโดยเด็ดขาด 

 เนื่องดวยเปนระเบียบของอาคารแสดงสินคาฯ หามมิใหนําอาหารเขามารับประทานในอาคาร

โดยเดด็ขาด

13. หามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

 หามนําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเขามาดื่มในอาคารโดยเด็ดขาดถาผูจัดฯ ตรวจพบในบูธพื้นที่

ไหนจะทาํการขออนญุาตหยดุการทาํงานและเชญิออกจากพื้นที่ทนัท ี

14. หามใชสลิงยึดกับฝาเพดานของอาคารเพื่อยึดโครงสราง 

 หามทาํการใดๆ ที่ทาํการยดึกบัฝาเพดานของอาคาร นอกจากใชฝาเพดานเพื่อแขวนโครงทชัเพื่อ

ติดตั้งระบบแสง เสียง ภาพ รวมถึงใหมีสวนตกแตงในอากาศได แตจะตองผานใหผูใหบริการอยาง

เปนทางการในดานแสง เสียง ของการแขวนทัชและอุปกรณเปนผูตรวจสอบกอน กําหนดความสูง

ของการแขวนทชัจะตองสูงจากพื้นเดมิของอาคารไมกนิ 9.00 เมตร โดยจะวดัจากจดุตํ่าสดุของทชั
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15. การใชทัชเปนสวนตกแตงหรือแขวนปาย 

 ผูจัดฯ อนุญาตใหติดตั้งปายชื่อไดกับโครงทัช แตจะตองอยูติดกับตัวของทัช และความสูงของ

ปายตองไมเกนิ 1.30 เมตร แตหามนาํสวนโครงสรางของบูธมาตอตดิกบัสวนของปายโดยเดด็ขาด

16. การทําการใดๆ ที่อยูนอกเหนือจากกฎระเบียบการกอสรางที่ระบุไว 

 จากขอกาํหนดในกฎระเบยีบการกอสราง และหากมขีอสงสยัเกดิขึ้น ใหตดิตอสอบถามโดยตรง

กบัทางผูจดัฯ กอนที่จะทาํการกอสรางหรอืดาํเนนิการใดๆ

17. การกอสรางทั้งหมดจะตองเสร็จ 

 วนัที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ผูใหบรกิารจะตองกอสรางใหเสรจ็และทาํการสงมอบบูธ

ใหกบัทางลูกคา และใหผูจดัฯ ตรวจสอบความเรยีบรอยกอนจะเปดงาน

18. หามใชสารควบคุมและครอบครองสารผิดกฎหมายทุกชนิด 

 ผูฝาฝนจะถูกดาํเนนิคดตีามกฎหมายแหงราชอาณาจกัรไทย

19. หามสูบบุหรี่ 

 หามสูบบุหรี่ในอาคารแสดงสินคาโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถูกปรับตามกฎระเบียบของทาง

อาคาร ยกเวนพื้นที่ที่จดัไวใหสาํหรบัสูบบหุรี่

20. หามเจาหนาที่และพนักงานรักษาความปลอดภัยพักคางคืนในบูธโดยเด็ดขาด 

 นอกจากไดรบัอนญุาตจากทางผูจดัฯ กอน โดยจะดูจากความจาํเปนเปนกรณีๆ  ไป

21. หามพนสีหรือทินเนอรและใชกาวยาง ในอาคารโดยเด็ดขาด 

 เนื่องจากกลิ่นและสารเคมจีะสงผลรบกวนกบัผูอื่น และอาจจะเกดิอนัตรายกบัตวัทานและผูอื่น                                                                                      

22. หามใชเลื่อยไฟฟา (วงเดือน) แบบตั้งโตะ ในอาคารโดยเด็ดขาด

 นอกจากสถานที่ที่ทางผูจดัฯ จดัเตรยีมไวให โดยจะตองเสยีคาใชจายขึ้นอยูกบัระยะเวลาการใช

23. หามมิใหสรางบูธลอมคอก 

 ตลอดโดยรอบพื้นที่หรอืมสีิ่งกดีขวางโดยรอบของพื้นที่

24. แทนวางรถยนตจะตองสูงไดไมเกิน 80 ซม. 

 ยกเวนในสวนที่มีสวนตกแตงเพื่อนํารถขึ้นโชว แตตองไดรับการอนุญาตจากผูจัดฯ กอนที่จะ

ทาํการกอสราง

25. การยกพื้นและการปรับระดับพื้น 

 การยกพื้นเพื่อปรบัระดบัสามารถทาํได แตทางขึ้นเพื่อเขาชมบูธจะตองปรบัทาํสโลปทางขึ้น และ

พื้นที่ที่ปรับระดับยกขึ้น แลวมีหัวมุมซึ่งอาจจะเกิดอันตรายแกผูชมงาน จะตองนําแผนยางมาหุมที่

มมุใหเรยีบรอย หามใชอะลูมเินยีมโดยเดด็ขาด เพราะมคีวามแหลมคมและอาจเกดิอนัตรายได

26. ขอกําหนดความสูง 

 ความสูงโดยรวมของบูธจะสูงไดไมเกนิ  7.00 เมตร 

27. การนํารถเขามาแสดงในอาคาร 

 การนาํรถเขาในอาคาร จะตองเขาตามกาํหนดระยะเวลาที่ทางผูจดัฯ กาํหนดคอื วนัที่ 1 เมษายน 

เวลา 18.00-24.00 น. ถงึวนัที่ 2 เมษายน เวลา 18.00 น. เทานั้น และหลงัจากเวลาดงักลาว ผูจดัฯ 

จะทําการปูพรมทางเดิน และการนํารถออกจากอาคารในวันแสดงงานจะกระทําไดในเวลาหลังเลิก

งานเทานั้น 
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28. การขออนุญาตทํางานหลังงานเลิกแลวของทุกวัน 

 การขออนุญาตทํางานหลังจากงานเลิกในวันแสดงงาน จะตองทําเรื่องขออนุญาตที่หองผู

จัดฯ กอนเวลา 19.00 น. ของวันที่ขอทํางาน และจะตองเสียคาใชจายขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ใช

และกระแสไฟฟาที่ใช

29. การกอสรางบูธ 2 ชั้น 

 สามารถทําบูธ 2 ชั้นได แตตองไมเกิน 2 ใน 3 ของพื้นที่ โดยจะตองวัดจากจุดศูนยกลาง

ออกไปในแตละดาน และในแตละดานจะตองไมเกนิ 2 ใน 3 ของพื้นที่ และสามารถนาํอปุกรณ

หรือรถยนตขึ้นไปจัดแสดงโชวได แตจะตองมวีศิวกรเซน็รบัรองโครงสราง

30. หามทําการใดๆ นอกพื้นที่บูธโดยเด็ดขาด 

 หามจาํหนายจายแจกของ และทาํการประชาสมัพนัธทกุชนดินอกพื้นที่ของบูธ

31. หามจําหนายจายแจกอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด 

 ใหกบัผูเขาชมงานทั่วไป แตยกเวนอนญุาตใหมกีารจดัเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มในบธูได จะตอง

ตดิตอกบัทางศูนยฯ อมิแพค ใหเปนผูดาํเนนิการเทานั้น

32. การออกแบบตกแตงกอสราง 

 จะตองอยูในเขตพื้นที่เทานั้น โดยจะไมมีสวนสวนเกินออกจากพื้นที่ทั้งในแนวราบและใน

แนวดิ่ง

33. การกอสรางตามแนวเสนแบงเขตบูธที่ติดกัน

 สามารถสรางผนังแบงบูธสูงไดไมเกิน 3.00 เมตรและหากบูธใดทําผนังสูงกวาจะตองเก็บ

ดานหลงัของผนงัใหเรยีบรอย และบูธที่ไมไดทาํผนงั หามใชผนงัของผูอื่นทาํการใดๆ ทั้งสิ้นโดย

เดด็ขาด

34. หามนําโลโกหรือตราสัญลักษณบริษัทมาติดตั้งเหนือบนผนังดานที่ติดกับบูธอื่น 

 แตสามารถตดิตั้งใหอยูภายในผนงัของทานไดโดยไมมสีวนหนึ่งสวนใดเกนิขอบผนงัขึ้นไป

 

  ผูแสดงสินคาและผูใหบริการทุกประเภท จะตองศึกษาคูมือฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อ

ความสะดวกและความเขาใจในการเขามาทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากกฎ

ระเบียบของสถานที่ที่มีความเครงครัดและกฎระเบียบขอบังคับของผูจัดฯ ที่มีขอกําหนดตาง ๆ 

ทาํไวเพื่อการบรกิารที่สะดวกและถูกตอง และถาไมศึกษากฎระเบยีบในคูมอืนี้อาจจะทาํใหเกดิ

ความลาชาในการทํางาน หรืออาจจะตองถูกปรับเปลี่ยนแกไขใหถูกตองตามกฎระเบียบกอนที่

จะทํางานตอไป ซึ่งอาจสรางความไมพึงพอใจใหกับผูแสดงสินคา จึงใครขอใหทานศึกษาอยาง

ละเอียด และหากมีขอสงสัยนอกเหนือจากที่ผูจัดฯ ไดเขียนไวในคูมือกอสรางฉบับนี้ ขอใหผู

แสดงสนิคาตดิตอสอบถามมายงัผูจดัฯ กอนที่จะดาํเนนิการใดๆ ในขอสงสยันั้นๆ  หากเกดิกรณี

พิพาทขึ้นใหถือการตัดสินใจของผูจัดฯ เปนที่สิ้นสุด และสิ่งที่ทานผูแสดงสินคา จะตองปฏิบัติ

ตามขั้นตอนดงัตอไปนี้

 1. สงแบบการกอสรางใหผูจดัฯ ตรวจตามวนั เวลา ที่กาํหนด 

 2. สงแบบการขอใชสาธารณูปโภคตามวนั เวลา ที่กาํหนด

 3. สงแบบฟอรมที่เหลอืตามวนั เวลา ที่กาํหนด 

คู�มือก�อสร�าง
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การส�งแบบก�อสร�างบูธ

 ผูจัดฯ ไดกําหนดใหผูแสดงสินคามีหนาที่หรือผูใหบริการตางๆ จะตองสงแบบการกอสราง

มาใหผูจดัฯ ตรวจแบบและรบัการอนมุตักิอนทาํการกอสราง ภายในวนัที่ 10 มนีาคม 2560  การ

ตรวจแบบที่สมบรูณจะตองมตีราประทบัและผูจดัฯ เซน็อนมุตั ิจงึถอืเปนการตรวจแบบที่สมบรูณ 

การสงแบบใหตรวจจะตองสงแบบมาตรวจดวยตนเองที่ 

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 4/299 หมู 5 ซอยลาดปลาเคา 66 ถนนลาดปลาเคา แขวงอนสุาวรยี 

เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10220

 การสงแบบกอสรางบูธจะตองสงใหครบตามรายการที่อยูดานลางตามวัน เวลา ที่

กําหนดตามแบบฟอรมตางๆ ดังนี้

 1. แบบฟอรมที่ 1

 2. แปลนผงัพื้น และผนงั 

 3. รูปดานหนาและดานขาง 

 4. ทศันยีภาพ (PERSPECTIVE)

    การตกแตงกอสราง จะตองเปนตามแบบที่ไดรับการประทับตราอนุมัติจากผูจัดฯ เทานั้น 

กรณีที่การกอสรางไมตรงตามแบบ ผูจัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการกอสราง หรือขอปรับ

เปลี่ยนแกไข จนกวาจะถูกตองตามแบบและไดรับการพิจารณาอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจึง

จะทาํการกอสรางตอได 

ชื่องานอย�างเป�นทางการ : บางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 36การตรวจแบบก�อสร�าง

คู�มือก�อสร�าง
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บูธ A1 – A6

1. ตําแหนง B (Building) 

ในกรอบพื้นที่สเีทา หมายถงึ พื้นที่ที่สามารถสรางสิ่งกอสรางตกแตง

ออฟฟศไดตามขนาดที่ระบไุวในแปลน สามารถสรางบูธ 2 ชั้นได 

แตตองมวีศิวกรเซน็รบัรอง ความสงูโดยรวมสงูไดไมเกนิ 5.00 เมตร

2. ตําแหนง D (Display Zone) 

เปนตาํแหนงพื้นที่ที่ใชวางรถยนต หรอืสิ่งตกแตงอื่นๆ ไดเปนชวงๆ  

แทนสาํหรบัวางรถยนต มคีวามสงูไดไมเกนิ 80 เซนตเิมตร และสวน

ตกแตงสูงไมเกนิ 2.50 เมตร  

3. ตําแหนง F 

หมายถึง การยกระดับของพื้นจะสูงไดไมเกิน 80 เซนติเมตร ทุก

พื้นที่จะตองปูพรมหรือวัสดุปูพื้นอื่นๆ ไมอนุญาตใหใชพื้นเดิมของ

อาคารตั้งโชวสนิคาและอปุกรณ

4. ตําแหนง P (Pylon) 

หมายถงึ พื้นที่ที่กาํหนดไวใหเพื่อทาํการตดิตั้งปายสญัลกัษณ โดย

กาํหนดขนาดไวดงันี้ กวาง 0.80 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 5.00 

เมตร และจะตองมแีผนเพลทรองรบัดานลางเพื่อทาํเปนฐานจะตอง

กวางขนาด 1.00x1.00 เมตร และจะตองมคีวามมั่นคงแขง็แรง ตั้ง

อยูไดดวยตวัเอง

5. ตําแหนง W (Wall) 

เปนจุดที่สามารถทําผนังทึบไดที่ความสูงไมเกิน 5.00 เมตร และ  

จะตองตั้งอยูไดดวยตวัเอง หามทาํการคํ้ายนัออกมานอกพื้นที่โดย

เดด็ขาด

6. ตําแหนง W1 (Wall 1) 

หมายถึงจุดที่สามารถทําผนังไดบนเสนแบงเขตพื้นที่ระหวางบูธ  

สามารถทาํผนงัสงูไดไมเกนิ 3.00 เมตร แตหามกั้นผนงัทบึยาวตลอด

แนว จะตองเวนผนงัทั้งดานซายและดานขวาอยางนอยดานละ 2.00 

เมตร หรือตามที่กําหนดไวในแปลน หามมีสิ่งกอสรางหรือสวน

ตกแตงมาขวางบรเิวณดงักลาวไว เพื่อใหสามารถมองผานบูธที่ตดิ

กนั และจะตองสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ในกรณทีี่ทาํผนงัสูงกวา

ผนังของบูธผูอื่นที่อยูติดกัน บูธที่ทําผนังสูงกวาจะตองทําการเก็บ

รายละเอียดดานหลังของผนังใหเรียบรอย หามปลอยใหเห็นเปน

โครงสรางทิ้งไวโดยเด็ดขาด บูธที่ไมไดทําผนังขึ้นมา หามนําสวน

ตกแตงกอสรางไปฝากไวที่ผนงัของบูธตดิกนัโดยเดด็ขาด

คู�มือก�อสร�าง
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บูธ B1 – B14

1. ตําแหนง B (Building) 

ในกรอบพื้นที่สเีทา หมายถงึ พื้นที่ที่สามารถสรางสิ่งกอสรางตกแตง

ออฟฟศไดตามขนาดที่ระบไุวในแปลน สามารถสรางบูธ 2 ชั้นได 

แตตองมวีศิวกรเซน็รบัรอง ความสงูโดยรวมสงูไดไมเกนิ 5.00 เมตร

2. ตําแหนง D (Display Zone) 

เปนตาํแหนงพื้นที่ที่ใชวางรถยนต หรอืสิ่งตกแตงอื่นๆ ไดเปนชวงๆ 

แทนสาํหรบัวางรถยนต มคีวามสงูไดไมเกนิ 80 เซนตเิมตร และสวน

ตกแตงสูงไมเกนิ 2.50 เมตร

3. ตําแหนง F 

หมายถึง การยกระดับของพื้นจะสูงไดไมเกิน 80 เซนติเมตร ทุก

พื้นที่จะตองปูพรมหรือวัสดุปูพื้นอื่นๆ ไมอนุญาตใหใชพื้นเดิมของ

อาคารตั้งโชวสนิคาและอปุกรณ

4. ตําแหนง P (Pylon) 

หมายถึง พื้นที่ที่กําหนดไวใหเพื่อทําการติดตั้งปายสัญลักษณโดย

กาํหนดขนาดไวดงันี้ กวาง 0.80 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 5.00 

เมตร และจะตองมแีผนเพลทรองรบัดานลางเพื่อทาํเปนฐานจะตอง

กวางขนาด 1.00x1.00 เมตร และจะตองมคีวามมั่นคงแขง็แรง ตั้ง

อยูไดดวยตวัเอง

5. ตําแหนง W (Wall) 

เปนจดุที่สามารถทาํผนงัทบึไดที่ความสูงไมเกนิ 5.00 เมตร และจะ

ตองตั้งอยูไดดวยตัวเอง หามทําการคํ้ายันออกมานอกพื้นที่โดย   

เดด็ขาด

6. ตําแหนง W1 (Wall 1) 

หมายถึงจุดที่สามารถทําผนังไดบนเสนแบงเขตพื้นที่ระหวางบูธ  

สามารถทาํผนงัสงูไดไมเกนิ 3.00 เมตร แตหามกั้นผนงัทบึยาวตลอด

แนว จะตองเวนผนงัทั้งดานซายและดานขวาอยางนอยดานละ 2.00 

เมตร หรือตามที่กําหนดไวในแปลน หามมีสิ่งกอสรางหรือสวน

ตกแตงมาขวางบรเิวณดงักลาวไว เพื่อใหสามารถมองผานบูธที่ตดิ

กนั และจะตองสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ในกรณทีี่ทาํผนงัสูงกวา

ผนังของบูธผูอื่นที่อยูติดกัน บูธที่ทําผนังสูงกวาจะตองทําการเก็บ

รายละเอียดดานหลังของผนังใหเรียบรอย หามปลอยใหเห็นเปน

โครงสรางทิ้งไวโดยเด็ดขาด บูธที่ไมไดทําผนังขึ้นมา หามนําสวน

ตกแตงกอสรางไปฝากไวที่ผนงัของบูธตดิกนัโดยเดด็ขาด

คู�มือก�อสร�าง
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บูธ CC1 – CC11  

1. ตําแหนง B (Building) 

ในกรอบพื้นที่สเีทา หมายถงึ พื้นที่ที่สามารถสรางสิ่งกอสรางตกแตง

ออฟฟศไดตามขนาดที่ระบไุวในแปลน สามารถสรางบูธ 2 ชั้นได 

แตตองมวีศิวกรเซน็รบัรอง ความสงูโดยรวมสงูไดไมเกนิ 5.00 เมตร

2. ตําแหนง D (Display Zone) 

เปนตาํแหนงพื้นที่ที่ใชวางรถยนต หรอืสิ่งตกแตงอื่นๆ ไดเปนชวงๆ 

แทนสาํหรบัวางรถยนต มคีวามสงูไดไมเกนิ 80 เซนตเิมตร และสวน

ตกแตงสูงไมเกนิ 2.50 เมตร

3. ตําแหนง F

หมายถึง การยกระดับของพื้นจะสูงไดไมเกิน 80 เซนติเมตร ทุก

พื้นที่จะตองปูพรมหรือวัสดุปูพื้นอื่นๆ ไมอนุญาตใหใชพื้นเดิมของ

อาคารตั้งโชวสนิคาและอปุกรณ

4. ตําแหนง P (Pylon)

หมายถึง พื้นที่ที่กําหนดไวใหเพื่อทําการติดตั้งปายสัญลักษณโดย

กาํหนดขนาดไวดงันี้ กวาง 0.80 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 5.00 

เมตร และจะตองมแีผนเพลทรองรบัดานลางเพื่อทาํเปนฐานจะตอง

กวางขนาด 1.00x1.00 เมตร และจะตองมคีวามมั่นคงแขง็แรง ตั้ง

อยูไดดวยตวัเอง

5. ตําแหนง W (Wall) 

เปนจดุที่สามารถทาํผนงัทบึไดที่ความสูงไมเกนิ 5.00 เมตร และจะ

ตองตั้งอยูไดดวยตัวเอง หามทําการคํ้ายันออกมานอกพื้นที่โดย   

เดด็ขาด

6. ตําแหนง W1 (Wall 1)

หมายถึงจุดที่สามารถทําผนังไดบนเสนแบงเขตพื้นที่ระหวางบูธ 

สามารถทาํผนงัสงูไดไมเกนิ 3.00 เมตร แตหามกั้นผนงัทบึยาวตลอด

แนว จะตองเวนผนงัทั้งดานซายและดานขวาอยางนอยดานละ 2.00 

เมตร หรือตามที่กําหนดไวในแปลน หามมีสิ่งกอสรางหรือสวน

ตกแตงมาขวางบรเิวณดงักลาวไว เพื่อใหสามารถมองผานบูธที่ตดิ

กนั และจะตองสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ในกรณทีี่ทาํผนงัสูงกวา

ผนังของบูธผูอื่นที่อยูติดกัน บูธที่ทําผนังสูงกวาจะตองทําการเก็บ

รายละเอียดดานหลังของผนังใหเรียบรอย หามปลอยใหเห็นเปน

โครงสรางทิ้งไวโดยเด็ดขาด บูธที่ไมไดทําผนังขึ้นมา หามนําสวน

ตกแตงกอสรางไปฝากไวที่ผนงัของบูธตดิกนัโดยเดด็ขาด

คู�มือก�อสร�าง
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  เวลาในการขนถายสนิคาและสบัเปลี่ยนรถวนัธรรมดาตั้งแตเวลา 09.00-11.00 น., 15.00-15.30 น. 18.00-18.30 น. และเวลา 22.00-

24.00 น. สบัเปลี่ยนรถวนัเสาร-อาทติย ตั้งแตเวลา 08.30-10.30 น., 15.00-15.30 น., 18.00-18.30 น. และเวลา 22.00-24.00 น.

การรักษาความปลอดภัย

ขั้นตอนการขนย�ายสินค�าเข�าในช�วงวันแสดงงาน

 1. ผูจดัฯ ไดจดัเจาหนาที่รกัษาความปลอดภยัในบรเิวณอาคารแสดงสนิคาตลอด 24 ชั่วโมง ในทางเขา–ออก อาคารและพื้นที่สวน 

  กลางของงาน

  2. ผูจดัฯ จะอนญุาตใหเฉพาะผูที่ตดิบตัรของงานเขา–ออก อาคารแสดงสนิคาตามประเภทของบตัร และเวลาการทาํงานของอาคาร 

  แสดงสนิคาเทานั้น

   3. หามนาํวตัถรุะเบดิ วตัถอุนัตราย อาวธุหรอืแกสหงุตมเขามาภายในบรเิวณอาคารแสดงสนิคาโดยเดด็ขาด

การรักษาความสะอาด
 1. ผูจดัฯ ไดจดัพนกังานทาํความสะอาดเฉพาะพื้นที่สวนกลางของงานเทานั้น โดยจะไมเขาไปทาํความสะอาดในบธูของผูแสดงสนิคา 

 2. ผูแสดงสนิคาจะตองรบัผดิชอบดูแลทาํความสะอาดภายในบูธของทานเอง โดยนาํเศษขยะตางๆ  ใสถงุขยะ และนาํมาวางไวหนา 

  คูหาของทานหลงัจากจบงานในแตละวนั เพื่อใหพนกังานทาํความสะอาดเกบ็กวาดและนาํไปทิ้ง

บริการด�านไฟฟ�า
 1. ผูจดัฯ จดัใหมแีสงสวางในอาคารแสดงสนิคาเฉพาะชวงเวลาการทาํงานภายในอาคารแสดงสนิคาเทานั้น

 2. ผูใหบรกิารไฟฟาอยางเปนทางการของงานคอื บรษิทั A Plus Management Co.,Ltd. และการตดิตั้งระบบไฟฟาตามบูธ

  ทั้งหมดตองกระทาํโดย บรษิทั A Plus Management Co.,Ltd. เทานั้น

 3. ผูจดัฯ ไดจดัเตรยีมกระแสไฟฟาสาํหรบัการกอสรางและรื้อถอนใหกบัผูแสดงสนิคาแลวในลกัษณะของการใชกระแสไฟฟารวมกนั  

  ซึ่งกระแสไฟฟาดงักลาวอาจไมเพยีงพอในกรณทีี่บูธของทานมขีนาดใหญและจาํเปนตองใชกระแสไฟฟาจาํนวนมาก ดงันั้น เพื่อ 

  ความสะดวกและปองกนัปญหาการกอสรางที่อาจเสรจ็ไมทนัตามกาํหนดเวลา ทานสามารถขอใชบรกิารตดิตั้งจดุจายไฟฟาโดย 

  เฉพาะและยนิดรีบัภาระคาใชจายนั้น ๆ เอง กรณุากรอกแบบฟอรม 2 รายการไฟฟาชวงเวลากอสรางและรื้อถอน

 4. ผูใหบรกิารไฟฟาอยางเปนทางการจะจายกระแสไฟฟาภายในบูธกอนและหลงัเวลางานประมาณ 30 นาท ีกรณทีี่ผูแสดงสนิคา 

  ตองการกระแสไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง หรอืตองการอปุกรณไฟฟาอื่นๆ เพิ่มเตมิ ผูแสดงสนิคาจะตองรบัภาระคาใชจายนั้นๆ เอง

 5. ผูจดัฯ ไมอนญุาตใหผูแสดงสนิคาเดนิสายไฟฟา หรอืเชื่อมตอระบบไฟฟาจากการจายไฟฟาหลกัของตวัอาคารโดยเดด็ขาด

 6. หากมกีารตอวงจรไฟฟา/การปรบัแตงใดๆ หรอืการใชอปุกรณตอไฟเตาเสยีบหลายทาง หรอืเชื่อมตอวงจรไฟฟาโดยมไิดรบั 

  อนญุาต จะถูกตดัไฟโดยมติองแจงใหทราบลวงหนา

บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 ผูจดัฯ ไมอนญุาตใหผูแสดงสนิคานาํอาหารและเครื่องดื่มเขามาในบรเิวณอาคารจดัแสดงสนิคา ยกเวนผูแสดงสนิคาในกลุมอาหาร

และเครื่องดื่มที่ไดรบัอนญุาตจากผูจดังานอยางเปนทางการ หากพบวามกีารฝาฝน จะตองเสยีคาปรบัเปนจาํนวนเงนิ 50,000 บาท/บูธ/

วนั ใหกบัทาง บรษิทั อมิแพค็ เอก็ซบิชิั่น แมนเนจเมนท จาํกดั

ระบบปรับอากาศและความเย็น
 1. ผูจดัฯ จะไมเปดเครื่องปรบัอากาศในบรเิวณอาคารแสดงสนิคาในระหวางวนักอสรางและตกแตงบูธ แตจะเปดเครื่องปรบัอากาศ 

  เฉพาะในวนัที่จดัแสดงงานหรอืระหวางวนัที่ 3-9 เมษายน 2560 เทานั้น โดยจะเปดเครื่องปรบัอากาศ 1 ชั่วโมง กอนการเปด 

  แสดงสนิคา และจะปดเมื่อถงึเวลาปดงานแสดงสนิคาในแตละวนั

 2. หามสูบบหุรี่ภายในอาคารแสดงสนิคาโดยเดด็ขาด ยกเวนในที่ที่จดัไวสาํหรบัสูบบหุรี่เทานั้น

คู�มือก�อสร�าง
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 อนมุตัใิหดาํเนนิการกอสราง ไมอนมุตั ิเนื่องจาก .......................................................................................................................

ขอเสนอแนะ .................................................................................................................................................................................................................

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

ลงชื่อ ...................................................................... ผูตรวจแบบ

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ...................................................................... ผูแสดงสนิคา

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

ผูแสดงสนิคาหรอืผูใหบรกิารตางๆ จะตองกรอกรายละเอยีดตางๆ ในแบบฟอรมที่ 1 ใหครบและชดัเจน สงมาพรอมแบบขออนญุาตตางๆ

1. แจงขอมูลเกี่ยวกับผูใหบริการ

ชื่อบรษิทัผูใหบรกิาร .......................................................................................................................................................................................................

ที่อยู  .................................................................................................................................................................................................................................

โทรศพัท  ................................................................................................... โทรสาร ..................................................................................................

ประเภทของงาน : กอสราง/รื้อถอนบูธ    รับเหมาติดตั้งระบบแสง เสียง        อื่นๆ ระบุ ....................................

ชื่อผูควบคมุงาน ....................................................................................... ตาํแหนง..................................................................................................... 

มอืถอื ......................................................................................................... อเีมล ........................................................................................................ 

จาํนวนพนกังานที่เขามาในงานนี้ ........................................................... คน

2. แจงขอมูลเกี่ยวกับแบบกอสรางและตกแตง

ชื่อบรษิทั .................................................................................................... รหสับูธ ......................................................................................................

ขนาดบูธ (กวาง x ยาว x สูง) ..................................................... ม. x ..................................................... ม. x ..................................................... ม.

วศิวกรเซน็รบัรองชื่อ ................................................................................. เลขทะเบยีน .............................................................................................

พรอมกนันี้ไดสงแบบเพื่อประกอบการอนมุตั ิดงันี้

1.  รูปทศันยีภาพ (Perspective)  จาํนวน  ....................................................... แผน

2.  ผงัพื้น (Floor Plan)  จาํนวน  ....................................................... แผน

3.  รูปดาน (Elevation)  จาํนวน  ....................................................... แผน

4  รูปตดั (Cross Section)  จาํนวน  ....................................................... แผน

5.   อื่นๆ (Other)   จาํนวน  ....................................................... แผน

หมายเหตุ   1. ผูจดัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมพจิารณาการกอสราง หากสงแบบใหพจิารณาไมครบถวน ตามที่ระบขุางตน

 2. กรณกีอสรางบูธเองหรอืใชผูใหบรกิารรายอื่นที่ไมเปนทางการ ตองวางเชค็คํ้าประกนัการกอสราง 100,000 บาท

 3. โปรดปฏบิตัติามขอกาํหนดของผูแสดงสนิคาที่ตองการพื้นที่เปลา เพื่อกอสรางบูธเอง

 4. หากแบบกอสรางยงัไมไดรบัการพจิารณาอนมุตัพิรอมประทบัตรา จะไมสามารถกอสรางบูธตามแบบได

สวนนี้เฉพาะเจาหนาที่
ผลการพิจารณา

1
กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

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

แบบฟอรมที่ 

ขอมูลเกี่ยวกับบูธและผูใหบริการ

 กรุณาสงคืนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

คู�มือก�อสร�าง
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ลําดับที่ รายการ ราคา/วัน
จํานวนหนวย/
จํานวนวัน

ระบุวันที่ขอใช รวมเปนเงิน

1 15 Amp/220W 1 Phase 50Hz     1,100

2 15 Amp/380W 3 Phase 50Hz 2,300

3 30 Amp/220W 1 Phase 50Hz 2,000

4 30 Amp/380W 3 Phase 50Hz 4,600

5 60 Amp/380W 3 Phase 50Hz 9,300

6 100 Amp/380W 3 Phase 50Hz 14,400

รวมจาํนวนเงนิ

ภาษมีูลคาเพิ่ม 7%

รวมจาํนวนเงนิทั้งสิ้น

ไฟฟาสําหรับการกอสรางและรื้อถอน จะตองแยกเอกสารแบบฟอรมการขอ ระหวางไฟฟากอสรางและรื้อถอน

ไฟฟากอสราง ไฟฟารื้อถอน

ชื่อผูตดิตอ .......................................................................................................... ตาํแหนง ...........................................................................................

โทรศพัท ............................................................................................................. โทรสาร .............................................................................................

ลงชื่อ ...................................................................... ผูตรวจแบบ

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ...................................................................... ผูแสดงสนิคา

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

กรุณากรอกใหครบถวน

 การสั่งจองจะมผีลตอเมื่อไดมกีารชาํระเงนิเตม็จาํนวนภายในระยะเวลาที่กาํหนดในใบแจงหนี้ โดยสั่งจายบญัชชีื่อ บรษิทั กรงัดปรซี 

อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย บญัชกีระแสรายวนั เลขที่ 757-1-00006-1 สาขาสี่แยกวงัหนิ  พรอมแฟกซหลกัฐาน

การชาํระเงนิ (สาํเนาเชค็หรอืใบโอนเงนิ) กลบัมายงั บรษิทั กรงัดปรซี อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) สงถงึ นายพรรโษทก วงษสวุรรณ 

หมายเลขแฟกซ 0-2971-6462

 (นติบิคุคลผูชาํระคาบรกิาร มหีนาที่หกัภาษ ีณ ที่จาย 3% ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลคาบรกิารกอนภาษมีูลคาเพิ่ม)

หมายเหตุ

 - หากทานยกเลกิใบสั่งจองไฟฟากอสรางและไฟฟารื้อถอน ทางบรษิทัฯ จะไมคนืเงนิให

  ไฟมาตรฐานที่ใชคอื 220V หรอื 380 V +,- รอยละ 10 หากอปุกรณไฟฟาของทานเปนอปุกรณไฟฟาที่ตองการแรงดนัคงที่ 

  เพื่อความปลอดภยัตออปุกรณ ผูแสดงสนิคาจงึควรเตรยีมอปุกรณปรบักระแสไฟฟาใหคงที่มาดวย

  การชาํระเงนิตองชาํระพรอมภาษมีูลคาเพิ่มรอยละ 7 กรณุาสงชื่อและที่อยูแนบทายมาดวย

 - กรณีตองการยกเลิกการสั่งจอง จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 7 วัน กอนวันเตรียมงาน ถาหากชาเกินกวา 

   ที่กําหนด จะคืนเงินคาใชบริการใหรอยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินหากยกเลิกในระหวางวันจัดแสดง

กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

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

แบบฟอรมที่ 

ไฟฟากอสรางและรื้อถอน

กรุณาสงคืนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
2

คู�มือก�อสร�าง
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ชื่อผูตดิตอ .......................................................................................................... ตาํแหนง ...........................................................................................

โทรศพัท ............................................................................................................. โทรสาร .............................................................................................

ลงชื่อ ...................................................................... ผูตรวจแบบ

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ...................................................................... ผูแสดงสนิคา

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

กรุณากรอกใหครบถวน

  การสั่งจองจะมผีลตอเมื่อไดมกีารชาํระเงนิเตม็จาํนวนภายในระยะเวลาที่กาํหนดในใบแจงหนี้ โดยสั่งจายบญัชชีื่อ บรษิทั กรงัดปรซี 
อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย บญัชกีระแสรายวนั เลขที่ 757-1-00006-1 สาขาสี่แยกวงัหนิ พรอมแฟกซหลกัฐาน
การชาํระเงนิ (สาํเนาเชค็หรอืใบโอนเงนิ) กลบัมายงั บรษิทั กรงัดปรซี อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) สงถงึ นายพรรโษทก วงษสวุรรณ 
หมายเลขแฟกซ 0-2971 6462 
 (นติบิคุคลผูชาํระคาบรกิาร มหีนาที่หกัภาษ ีณ ที่จาย 3% ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลคาบรกิารกอนภาษมีูลคาเพิ่ม)
หมายเหตุ
  - ชาํระเงนิหนางาน โปรดชาํระเปนเงนิสดเทานั้น
  - หากมกีารขอยายตาํแหนงเบรกเกอรไปจากตาํแหนงที่บรษิทัฯไดดาํเนนิการตดิตั้งแลว จะคดิคาดาํเนนิการในการเคลื่อนยาย
     300 บาทตอจดุ
  - เตาเสยีบไฟ 1 จดุใชสาํหรบัสนิคาจดัแสดงเพยีง 1 ชิ้น ในแตละครั้งไมอนญุาตใหมกีารตอพวงไฟออกไปหลายจดุและหามตอพวง 
    กบัโคมไฟแสงสวาง เพื่อปองกนัการเสี่ยงจากการใชไฟเกนิ
  - หากมกีารดดัแปลงอปุกรณจนกอใหเกดิความเสยีหาย ทางบรษิทัฯจะทาํการปรบั 20 เทาในแตละรายการตามราคาจดัแสดง
  - การชาํระเงนิตองชาํระพรอมภาษมีูลคาเพิ่มรอยละ 7 กรณุาสงชื่อและที่อยูแนบทายมาดวย
  - คาธรรมเนยีมในการโอนเงนิตางๆ ทางผูแสดงสนิคาตองเปนผูรบัผดิชอบคาธรรมเนยีมนั้นๆ 
 - กรณีตองการยกเลิกการสั่งจอง จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 7 วัน กอนวันเตรียมงาน ถาหากชาเกินกวา 
   ที่กําหนด จะคืนเงินคาใชบริการใหรอยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินหากยกเลิกในระหวางวันจัดแสดง

ลําดับ รายการ ราคา จํานวน จํานวนเงิน

 Section A บริการอุปกรณ/สวนประกอบและคาใชไฟฟา

1 สปอตไลท 100W มาตรฐาน 1,100

2 สปอตไลท 100W พรอมแขนยาว 50 ซม. 1,100

3 ไฟฟลูออเรสเซนตยาว 1.2 เมตร 40W   960

4 ดาวนไลท 60W   960

5 หลอดฮาโลเจน 500W 220V 3,200
 Section B เบรกเกอรตัดไฟสําหรับสินคาจัดแสดง (ไมใชสําหรับการใหแสงสวาง) รวมคาใชไฟฟา

6 เตาเสยีบไฟ 5 Amp (ฟวส 5 Amp) 220V 50Hz 1,200

7 15 Amp/220W 1 Phase 50Hz 4,300

8 15 Amp/380W 3 Phase 50Hz 15,000
9 30 Amp/220W 1 Phase 50Hz 9,500     

10 30 Amp/380W 3 Phase 50Hz 18,000

11 60 Amp/380W 3 Phase 50Hz 34,000

12 100 Amp/380W 3 Phase 50Hz 54,750

13 150 Amp/380W 3 Phase 50Hz 84,000

14 200 Amp/380W 3 Phase 50Hz 121,500

รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น

กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

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

แบบฟอรมที่ 

ไฟฟาวันแสดงงาน

กรุณาสงคืนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
3
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ชื่อผูตดิตอ .......................................................................................................... ตาํแหนง ...........................................................................................

โทรศพัท ............................................................................................................. โทรสาร .............................................................................................

ลงชื่อ ...................................................................... ผูตรวจแบบ

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ...................................................................... ผูแสดงสนิคา

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

กรุณากรอกใหครบถวน

 การสั่งจองจะมผีลตอเมื่อไดมกีารชาํระเงนิเตม็จาํนวนภายในระยะเวลาที่กาํหนดในใบแจงหนี้ โดยสั่งจายบญัชชีื่อ บรษิทั กรงัดปรซี 

อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย บญัชกีระแสรายวนั เลขที่  757-1-00006-1 สาขาสี่แยกวงัหนิ พรอมแฟกซหลกัฐาน

การชาํระเงนิ (สาํเนาเชค็หรอืใบโอนเงนิ) กลบัมายงั บรษิทั กรงัดปรซี อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) สงถงึ นายพรรโษทก วงษสวุรรณ 

หมายเลขแฟกซ 0-2971-6462

 (นติบิคุคลผูชาํระคาบรกิาร มหีนาที่หกัภาษ ีณ ที่จาย 3% ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลคาบรกิารกอนภาษมีูลคาเพิ่ม)  

หมายเหตุ

 - อตัราคาบรกิารดงักลาว รวมคาใชโทรศพัทภายในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลแลว

 - อตัราคาบรกิารที่ไมรวมในขอที่ 1 ไดแก คาใชโทรศพัททางไกล, ตางจงัหวดั, มอืถอื และตางประเทศ โดยคดิคาบรกิารตามจรงิ

 - เงนิมดัจาํไมสามารถนาํไปหกัภาษ ีณ ที่จายได และจะถูกคนืให หลงัจากหกัคาใชโทรศพัททางไกล, มอืถอืและตางประเทศแลว 

   ภายใน 30 วนั

 - ราคาคาใชบรกิารขางตนนี้ครอบคลมุการใชงานตลอดชวง 7 วนั 

 - การสั่งจองบรกิารในรายการขางตน จะตองเสยีคาบรกิารเตม็จาํนวนภายในวนัที่กาํหนด มฉิะนั้นจะถอืวายกเลกิรายการที่สั่งจอง

 - สาํหรบัผูแสดงสนิคาที่ตองการใบกาํกบัภาษ ีกรณุาสงชื่อและที่อยูแนบทายมาดวย

 - กรณีตองการยกเลิกการสั่งจอง จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 7 วัน กอนวันเตรียมงาน ถาหากชาเกินกวา 

   ที่กําหนด จะคืนเงินคาใชบริการใหรอยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินหากยกเลิกในระหวางวันจัดแสดง

ลําดับ รายการ
ราคา
(บาท)

คาบริการเพิ่มเติม
(บาท)

เปนเงิน
(บาท)

1 สายภายใน กทม. และปรมิณฑลพรอมเครื่องโทรศพัท 7,200

2
สายทั่วไป (โทรมือถือและทางไกลทั้งในและตางประเทศ) 
พรอมเครื่องโทรศพัท

7,800

3
สายทั่วไป (โทรมอืถอืและทางไกลทั้งในและตางประเทศ) 
พรอมเครื่องโทรสาร

10,800

รวม

ภาษมีูลคาเพิ่ม 7%

*** เงนิประกนั

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ :  ราคาคาใชบรกิารขางตนนี้ครอบคลมุการใชงานตลอดชวงเวลา 7 วนั
 1. คาบรกิารเพิ่มเตมิ 1,000 บาท/วนั/หนวย
 2. ทกุรายการตองมเีงนิประกนัความเสยีหายอปุกรณ 12,500 บาท/หนวย

กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

บริษัท  .........................................................................................................
4

แบบฟอรมที่ 

โทรศัพทภายในและทางไกล

กรุณาสงคืนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

คู�มือก�อสร�าง
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9

ชื่อผูตดิตอ .......................................................................................................... ตาํแหนง ...........................................................................................

โทรศพัท ............................................................................................................. โทรสาร .............................................................................................

กรุณากรอกใหครบถวน

ลงชื่อ ...................................................................... ผูตรวจแบบ

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ...................................................................... ผูแสดงสนิคา

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

กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

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

แบบฟอรมที่ 

 อินเทอรเน็ต ADSL

กรุณาสงคืนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
5

 การสั่งจองจะมผีลตอเมื่อไดมกีารชาํระเงนิเตม็จาํนวนภายในระยะเวลาที่กาํหนดในใบแจงหนี้ โดยสั่งจายบญัชชีื่อ บรษิทั กรงัดปรซี 

อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย บญัชกีระแสรายวนั เลขที่ 757-1-00006-1 สาขาสี่แยกวงัหนิ พรอมแฟกซหลกัฐาน

การชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมายัง บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) สงถึง นายพรรโษทก              

วงษสวุรรณ หมายเลขแฟกซ 0-2971-6462 

 (นติบิคุคลผูชาํระคาบรกิาร มหีนาที่หกัภาษ ีณ ที่จาย 3% ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลคาบรกิารกอนภาษมีูลคาเพิ่ม)

หมายเหตุ

 - ราคาคาใชบรกิารขางตนนี้ครอบคลมุการใชงานตลอดชวง 7 วนั หากมกีารใชบรกิารเกนิจะตองจายคาบรกิารพเิศษ 

   3,000 บาท/วนั/หนวย

 - การสั่งจองบรกิารในรายการขางตน จะตองเสยีคาบรกิารเตม็จาํนวนภายในวนัที่กาํหนด มฉิะนั้นจะถอืวายกเลกิรายการที่สั่งจอง

 - สาํหรบัผูแสดงสนิคาที่ตองการใบกาํกบัภาษ ีกรณุาสงชื่อและที่อยูแนบทายมาดวย

 - กรณีตองการยกเลิกการสั่งจอง จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 7 วัน กอนวันเตรียมงาน ถาหากชาเกินกวา 

   ที่กําหนด จะคืนเงินคาใชบริการใหรอยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในกรณียกเลิกในระหวางวันจัดแสดง

ลําดับ รายการ
คามัดจํา
เครื่อง

จํานวน ราคา (บาท) เพิ่มเติม
(บาท)

เปนเงิน
(บาท)

1 ADSL Line 4 Mbs For Windows XP,
Internet access time included 58,285

2 ADSL Line 6 Mbs For Windows XP,
Internet access time included

   
68,150

3 ADSL Line 8 Mbs For Windows XP,
Internet access time included 77,860

4 ADSL Line 10 Mbs For Windows XP,
Internet access time included

    
85,600

หมายเหตุ :  ราคาคาใชบรกิารขางตนนี้ครอบคลมุการใชงานตลอดชวงเวลา 7 วนั

1. คาบรกิารเพิ่มเตมิ 3,000 บาท/วนั/หนวย

     2. ทกุรายการตองมเีงนิประกนัความเสยีหายอปุกรณ 12,500 บาท/หนวย

รวม

ภาษ ี7%

เงนิประกนั

รวมทั้งสิ้น

คู�มือก�อสร�าง

19



ลงชื่อ ...................................................................... ผูตรวจแบบ

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

วนัที่.............../................/............

ลงชื่อ ...................................................................... ผูแสดงสนิคา

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

วนัที่.............../................/............

กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

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

รหสับูธ ........................................................................................... ชื่อบูธ/บรษิทั ............................................................................................................................

ชื่อผูรบัผดิชอบ ................................................................ ตาํแหนง ................................................................................................................

โทรศพัท ............................................................................................................................................................................................................ 

และตองการนาํรถยนตออกจากพื้นที่แสดงสนิคาในวนัที่ ........................เมษายน 2560 

มรีายละเอยีดดงันี้

มคีวามประสงคจะนาํรถยนตเขาพื้นที่แสดงสนิคา ในวนัที่ ........................เมษายน 2560

มรีายละเอยีดดงันี้

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

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

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

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

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

6. ........................................................................................................................................................................................................................................

7. ........................................................................................................................................................................................................................................

8. ........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

6. ........................................................................................................................................................................................................................................

7. ........................................................................................................................................................................................................................................

8. ........................................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอรมที่ 

ขอนํารถยนตเขา-ออกพื้นที่

 กรุณาสงคืนภายในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน 
6

คู�มือก�อสร�าง
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9

ลงชื่อ ...................................................................... ผูตรวจแบบ

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

วนัที่.............../................/............

ลงชื่อ ...................................................................... ผูแสดงสนิคา

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

วนัที่.............../................/............

การกอสรางและการตกแตงเพิ่มเตมิหรอืการปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงภายในบธู จะตองกรอกแบบฟอรม และสงกลบัคนืมายงัผูจดังานฯ  

หองฮอลล 3 ภายในเวลา 19.00 น. ของทกุวนั หากไมมกีารแจงใหทราบกอน ทางผูจดัฯ ไมอนญุาตใหเขาทาํงานโดยเดด็ขาด เนื่องจาก

ไมสามารถจดัเตรยีมเจาหนาที่คอยอาํนวยความสะดวกในดานตางๆ รวมถงึไฟแสงสวางในอาคารและกระแสไฟฟาที่จะใชในบูธของทาน

1. การเขาทาํงานการตกแตงหลงัจากงานเลกิแลวของทกุวนัจะตองเสยีคาใชจาย ซึ่งจะขึ้นอยูกบัระยะเวลาที่ใชในการทาํงาน ซึ่งผู 

 จดัฯ จะแจงใหทราบหลงัจากไดรบัแบบฟอรมแลว

2. จะตองแจงใหทราบถงึจาํนวนพนกังาน พรอมทั้งรายชื่อของพนกังานทั้งหมดใหแนบทายแบบฟอรมนี้ เพราะทางผูจดัฯ จะไดจดั 

 เตรยีมบตัรสาํหรบัการเขาทาํงาน และจะไมอนญุาตใหผูที่ไมมบีตัรเขาภายในศูนยแสดงสนิคาโดยเดด็ขาด เพื่อความปลอดภยั 

 ในทรพัยสนิของทานและของผูอื่น

3. การทาํงานจะตองทาํงานในพื้นที่บูธของทานเองเทานั้น หามบกุรกุ รกุลํ้าเขาไปในบูธอื่นโดยเดด็ขาด

บูธหมายเลข ..................................................................บรษิทั .....................................................................................................................................

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

เขต .................................................................... จงัหวดั ........................................................................ รหสัไปรษณยี............................................

โทรศพัท ................................................................................................ โทรสาร ................................................................................................

ชื่อผูรบัผดิชอบ .................................................................................... ตาํแหนง ..............................................................................................

จาํนวนพนกังาน ................................................................................... ทาน (รายชื่อพรอมแนบสาํเนาบตัรประชาชน)

ระยะเวลาการทาํงานตั้งแตเวลา ......................................... ถงึ ........................................... รวมเปนเวลา ........................................... ชั่วโมง

วนัที่ ................................... เดอืน ................................... พ.ศ. ...................................

วตัถปุระสงคเพื่อ .............................................................................................................................................................................................................

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

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

กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

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

แบบฟอรมที่ 

 อนุญาตเขาทํางานหลังงานเลิกทุกวัน

กรุณาสงคืนภายในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน
7

คู�มือก�อสร�าง
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คู�มือก�อสร�าง
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คู�มือก�อสร�าง
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คู�มือก�อสร�าง
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