สััปดาห์์หนัังสืือแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 49 และสััปดาห์์หนัังสืือนานาชาติิ ครั้�ง
้ ที่่� 19
(49th National Book Fair & Bangkok International Book Fair 2021)

ก�ำหนดการจับสลากบูธ
วัันศุุกร์์ที่่� 12 มีีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้้องภิิรััชฮอลล์์ 1 ไบเทค บางนา

12.30 – 13.00 น.		

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.
			
			

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
กล่่าวถึึง ภาพรวมของงาน และรายละเอีียดด้้านต่่างๆ
อาทิิ การจััดสรรพื้้�นที่่� การประชาสััมพัันธ์์ การอำำ�นวยความสะดวก นิิทรรศการและกิิจกรรม ฯลฯ

			
			
			
			

บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี.อิิมเมจ จำำ�กััด ชี้้�แจงเรื่่�อง
- ข้้อมููลทั่่�วไป อาทิิ ตารางเวลา การขนถ่่ายสิินค้้า แบบฟอร์์มต่่างๆ ฯลฯ
- กฏระเบีียบการเข้้าร่่วมงาน
- การก่่อสร้้างตกแต่่งคููหา
- อุุปกรณ์์ไฟฟ้้า กระแสไฟฟ้้า ฯลฯ

			
			

บริิษััท ไบเทค แมเนจเม้้นท์์ จํํากััด ชี้้�แจงเรื่่�อง
- กฏระเบีียบด้้านสถานที่่�
- เรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

14.00 – 15.00 น.		
			
		
			
			
			
			
			
			

ดำำ�เนิินการจัับสลากบููธ ผ่่านระบบจััดสรรบููธ
การจัับสลากบููธ แบ่่งออกเป็็น 7 โซน ดัังนี้้�
1. หนัังสืือเด็็กและสื่่�อการศึึกษา
2. หนัังสืือการศึึกษา
3. หนัังสืือการ์์ตููนและวััยรุ่่�น (Book Wonderland)
4. หนัังสืือนิิยาย / วรรณกรรม
5. หนัังสืือเก่่า
6. หนัังสืือต่่างประเทศ
7. หนัังสืือทั่่�วไป

15.00 – 16.00 น. 		

พาชมฮอลล์์ 98-99 และนั่่�งรถ shuttle bus สำำ�รวจเส้้นทางการขนส่่งและโหลดดิ้้�ง

ค�ำน�ำ
เรีียน 	ผู้้�ร่่วมออกงานสััปดาห์์หนัังสืือแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 49 และสััปดาห์์หนัังสืือนานาชาติิ ครั้้�งที่่� 19
คณะกรรมการขอขอบคุุณทุุกท่่านที่่�ให้้เกีียรติิเข้้าร่่วมงานสััปดาห์์หนัังสืือแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 49 และสััปดาห์์หนัังสืือนานาชาติิ
ครั้้�งที่่� 19 (49th National Book Fair & Bangkok International Book Fair 2021) ซึ่่�งกำำ�หนดจััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 17 - 25 เมษายน
2564 รวม 9 วััน เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์์ 98 - 99 ไบเทค บางนา
เพื่อให้การเข้าร่วมแสดงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงได้จัดท�ำเอกสารคู่มือผู้ร่วมออกงานฉบับนี้ขึ้น
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมแสดงงานและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ร่วมออกงานทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ร่วมออกงาน ดังนั้น โปรดศึกษาคู่มือฯ นี้อย่างละเอียด และปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะรายละเอียดการส่งแบบฟอร์มต่างๆ ไปยังผูเ้ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในคูม่ อื ฯ และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือฯ ฉบับนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.pubat.or.th
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ระบุไว้ใน
คู่มือฯ นี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้ร่วมออกงานที่ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

คณะกรรมการ
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
12 มีีนาคม 2564
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สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป / General Information

1. ข้อมูลทั่วไป								
2. รายชื่อผู้ติดต่อและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง						
3. เงื่อนไขและค�ำศัพท์เฉพาะ						
		
4. ตารางเวลาในการท�ำงาน								
5. การขนถ่ายสินค้า					
		
6. สิ่งอ�ำนวยความสะดวก/บริการต่างๆ ภายในงาน				

กฎเกณฑ์และระเบียบ / Rules & Regulations

7. สิทธิ์การเข้าร่วมแสดงสินค้าและจัดสรรพื้นที่					
8. หน้าที่และข้อปฏิบัติในการแสดงงาน 			
		
9. การก่อสร้างตกแต่งคูหา			
				
10. กฎระเบียบในการเข้าก่อสร้างคูหา						
11. กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า
		
12. การปฏิิบัติั ิงานล่่วงเวลา						
		
13. แผ่่นพัับชมงาน และเว็็บไซต์์				
		
14. กรมธรรม์์ประกัันภััย และความรัับผิิดต่่อทรััพย์์สิิน					
15. การรัักษาความสะอาด							
16. การรัักษาความปลอดภััย						
17. การเลื่่�อนระยะเวลา-ยกเลิิกการจััดงาน					
18. ข้้อควรระวัังและข้้อแนะนำำ�ความปลอดภััย						

แบบฟอร์มต่างๆ / Order Forms

แบบฟอร์์ม 1 	สั่่�งจองอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า (สำำ�หรัับผู้้�ร่่วมแสดงงาน) 		
แบบฟอร์์ม 2
ไฟฟ้้า สำำ�หรัับก่่อสร้้าง / รื้้�อถอน 		
		
แบบฟอร์์ม 3
LCD TV และเครื่่�องฉายต่่างๆ 		
		
แบบฟอร์์ม 4 	ค่่าเช่่าอุุปกรณ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ 		
		
แบบฟอร์์ม 5 	ค่่าเช่่าอุุปกรณ์์เบ็็ดเตล็็ด		
				
แบบฟอร์์ม 6
แจ้้งรููปแบบบููธ			
				

ผัังบููธ / Floor Plan

หน้า

5
7
7
8
9
10

12
12
14
16
17		
21
21
21
21
22
22
22
24
26
28
29
31
33

        35
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ข้อมูลทั่วไป
General Information
							
1. ข้้อมููลทั่่�วไป

l หน้้า 5

2. รายชื่่�อผู้้�ติิดต่่อและผู้้�ให้้บริิการ

l หน้้า 7

3. เงื่่�อนไขและคำำ�ศััพท์์เฉพาะ

l หน้้า 7

4. ตารางเวลาในการทำำ�งาน

l หน้้า 8

5. การขนถ่่ายสิินค้้า

l หน้้า 9

6. สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก / บริิการต่่างๆ
ภายในงาน

l หน้้า 10
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1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่่�องาน		
		

งานสััปดาห์์หนัังสืือแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 49 และสััปดาห์์หนัังสืือนานาชาติิ ครั้้�งที่่� 19
(49th National Book Fair & Bangkok International Book Fair 2021)

ลักษณะงาน
งานแสดงและจ�ำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา อบรมสัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการ และเวทีการแสดง
		
ระยะเวลาแสดงงาน	วัันเสาร์์ที่่� 17 เมษายน - วัันอาทิิตย์์ที่่� 25 เมษายน 2564 รวมทั้้�งสิ้้�น 9 วััน
พิิธีีเปิิด		วัันจัันทร์์ที่่� 19 เมษายน 2564
		
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
		
ทรงเสด็็จฯ เปิิดงาน เวลา 14.00 น.
		จะเปิิดให้้ประชาชนเข้้าชมงาน เวลา 10.00 - 12.00 น. และ เวลา 17.00 - 21.00 น.
		
สถานที่่�		
ฮอลล์์ 98 - 99  ไบเทค บางนา
		
แบ่งเป็น 7 โซนประเภทหนังสือ ได้แก่
		
1. โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษา
		
2. โซนหนังสือการศึกษา
		
3. โซนหนังสือต่างประเทศ
		
4. โซนหนังสือเก่า
		
5. โซน Book Wonderland (หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น)
		
6. โซนนิยาย / วรรณกรรม
		
7. โซนหนังสือทั่วไป
		
รวมทั้งบริเวณจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ และเวทีกลาง
วัตถุประสงค์
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. เป็นการรณรงค์สง่ เสริมให้คนไทยตัง้ แต่เด็ก เยาวชน ตลอดจนผูใ้ หญ่ทกุ อาชีพ เห็นถึงความส�ำคัญของการอ่าน
และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชน
อย่างเหมาะสมและได้ผล
3. เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นหนังสือจากนานาชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงการพัฒนาและเติบโต
ของโลกหนังสือของต่างประเทศ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เห็นหนังสือไทย และสร้างโอกาสให้นักเขียนและส�ำนักพิมพ์ของไทย
ได้ขายลิขสิทธิ์สู่ต่างประเทศ
5. ส่งเสริมให้ส�ำนักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ
มีความหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
ตลอดจนเรียนรู้และปฎิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

ผู้้�เข้้าร่่วมงาน	สำำ�นัักพิิมพ์์กว่่า 223 แห่่ง จำำ�นวน 615 บููธ
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ผู้เข้าชมงาน		

ประมาณ 1 ล้านคน

ผู้จัดงาน 		
			
			
			
			

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
83/159 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2954-9560-4 โทรสาร. 0-2954-9565-6
Website : www.pubat.or.th E-mail : info@pubat.or.th
Facebook : Thai Book Fair Line : @thaibookfair

• กระทรวงศึึกษาธิิการ
			• กระทรวงวััฒนธรรม 				
			• จัังหวััดกรุุงเทพมหานคร
			• สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการจััดประชุุมและนิิทรรศการ (องค์์การมหาชน)				
			• องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
			• สุุนีีย์์ทาวเวอร์์
			• ศููนย์์นิิทรรศการและการประชุุมไบเทค
ผู้้�สนัับสนุุนงาน		

ผู้สนับสนุนการเงิน
			
			
			

• บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
• บริิษััท รุ่่�งเรืืองตลอดไป จำำ�กััด
• บริิษััท สตอรี่่�เทล (ประเทศไทย) จำำ�กััด

				

• บริิษััท มติิชน จำำ�กััด (มหาชน)
• บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จ�ำกัด
• บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จ�ำกัด
• บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
			• บริิษััท โทเทิ่่�ล แอ็็คเซ็็ส คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
			• ThaiBookFair.com
			• บริิษััท ลาซาด้้า จำำ�กััด (ประเทศไทย)
			• บริิษััท ช้้อปปี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด
			• บริิษััท ดรีีม เอกซ์์เพรส (เดกซ์์) จำำ�กััด
ผู้้�สนัับสนุุนพื้้�นที่่�โฆษณา
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2. รายชื่อผู้ติดต่อและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างอย่่างเป็็นทางการ  
					
					
					

คุุณโกวิิทย์์ งามเกษม
บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี.อิิมเมจ จำำ�กััด
โทร. 02-203-4149
โทรสาร. 02-203-4117
E-mail : kowit.nga@nccimage.com

ผู้้�รัับเหมาไฟฟ้้าอย่่างเป็็นทางการ
					
					
					

คุุณเกวลีี เพ็็ญประยููร
บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี.อิิมเมจ จำำ�กััด
โทร. 02-203-4163
โทรสาร. 02-203-4117
E-mail : kewalee.phe@nccimage.com

ผู้้�รัับดำำ�เนิินงานและประสานงานทั่่�วไป
ผู้้�ดููแลกิิจกรรมบนเวทีี			
					
					

คุุณศุุฑริิน ทรรศณปรีีดา
บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี.อิิมเมจ จำำ�กััด
โทร. 0819194463
E-mail : sutharin.mon@nccimage.com

ผู้้�ดููแลห้้องอบรมสััมมนา
					
					
					

คุุณ คุุณธรรมภรณ์์ อ่่าวรุ่่�งเรืือง
บริิษััท ไบเทค แมเนจเม้้นท์์ จํํากััด
โทร. 02-366-9797 ต่่อ 7530
E-mail : Dhammaporn.A@bhirajburi.co.th

ผู้้�ดููแลด้้านโทรศััพท์์ และอิินเตอร์์เน็็ท
					
					
					

คุุณอภิิศัักดิ์์� อัังสุุเชษฐานนท์์
บริิษััท ไบเทค แมเนจเม้้นท์์ จํํากััด
โทร. 02-726-1999 ต่่อ 7522, 7529
E-mail : ecommerce@bhirajburi.co.th

3. เงื่อนไขและค�ำศัพท์เฉพาะ
“เงื่อนไข”

หมายถึง กฎและระเบียบการแสดงงาน ซึ่งผู้จัดงานเป็นผู้ออกระเบียบข้อบังคับ

“การแสดงงาน” หมายถึง การแสดงนิทรรศการ น�ำสินค้า (หนังสือ / สื่อการศึกษา) มาแสดงงานซึ่งผู้จัดงานเป็นผู้ก�ำหนด
“ผู้ร่วมออกงาน” หมายถึง สมาชิกของสมาคมฯ หรือบริษัท หน่วยงาน ที่สมัครร่วมออกงานแสดงสินค้า ซึ่งผู้สมัครร่วมออกงาน
			
แสดงสินค้ายินยอมด�ำเนินการตามข้อตกลงของผู้จัดงาน
“ผู้จัดงาน”
หมายถึง สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ดูแลและออกระเบียบข้อบังคับ
			
ทั้งหมดของงานแสดงสินค้า
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4. ตารางเวลาการท�ำงานในอาคาร
ช่วงวันก่อสร้าง
วันที่

15 เมษายน 2564

16 เมษายน 2564

เวลา

รายละเอียด

08.00 - 24.00 น.

ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างคููหา / บููธมาตรฐาน และ ผู้้�รัับเหมาไฟฟ้้า
(เฉพาะบริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี.อิิมเมจ จำำ�กััด)

13.00 - 24.00 น.

ผู้รับเหมานิทรรศการ / พื้นที่เปล่า
(ต้องมีเอกสารอนุุญาตจากผู้จัดงานเท่านั้น)

18.00 - 24.00 น.

ผู้ร่วมออกงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 8 บูธขึ้นไป

08.00 - 24.00 น.

ผู้ร่วมออกงาน / ตกแต่งบูธ / ขนสินค้า

13.00 - 24.00 น.

ระยะเวลาการจ่ายกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ :
1. พื้นที่เปล่า คือ พื้นที่ที่ไม่มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้เลย ผู้ร่วมออกงานจะต้องสั่งจองอุปกรณ์ อาทิ ปลั๊กไฟ ฟลูออเรสเซนท์ โต๊ะ
    เก้าอี้ ป้ายชื่อบริษัท ถังขยะ ฯลฯ เองทั้งหมด
2. ผู้้�ร่่วมออกงาน จะต้้องก่่อสร้้างและตกแต่่งคููหาให้้เสร็็จ ภายในเวลา 24.00 น. ของวัันที่่� 16 เม.ย. 64 เนื่่�องจากต้้องทำำ�ความ
สะอาดอาคารแสดงงาน

ช่วงวันแสดงงาน
วันที่

17 - 24 เมษายน 2564
19 เมษายน 2564
25 เมษายน 2564

เวลา

รายละเอียด

08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 22.00 น. ตกแต่งบูธ / จัดสินค้า / ขนสินค้า
08.00 - 22.00 น.

ระยะเวลาการจ่ายกระแสไฟฟ้า

12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียนรับบัตรอนุญาตรับเสด็จฯ ที่บูธ

08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 24.00 น. ตกแต่งบูธ / จัดสินค้า / ขนสินค้า
08.00 - 23.00 น.

ระยะเวลาการจ่ายกระแสไฟฟ้า
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ช่วงวันรื้อถอนและขนย้ายสินค้าออกจากอาคาร
วันที่

เวลา

25 เมษายน 2564

21.00 - 24.00 น.

26 เมษายน 2564

24.01 - 06.00 น.

รายละเอียด
รื้อถอน และขนย้ายสินค้า

หมายเหตุ :
1. ห้้ามรื้้�อถอนสิ่่�งก่่อสร้้าง/คููหา และขนสิินค้้าออกจากอาคารแสดงงาน ก่่อนเวลา 21.00 น. ในวัันที่่� 25 เมษายน 2564
    ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน
2. กรณีผู้ร่วมออกงานไม่น�ำสินค้า อุปกรณ์ตกแต่งบูธออกจากพื้นที่ตามเวลาที่ก�ำหนด หากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ร่วมออกงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนล่าช้า ซึ่งผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบ
ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่ทางผู้จัดงานจะเห็นสมควร หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ห้องผู้จัดงาน

5. การขนถ่่ายสิินค้้า
สมาคมผู้้�จััดพิิมพ์์ฯ ขอแจ้้งรายละเอีียด จุุดขนถ่่ายสิินค้้า (Loading) ดัังนี้้�

1. ขั้้�นตอนการขนถ่่ายสิินค้้า ช่่วงวัันก่่อสร้้างและวัันรื้้�อถอน
1) ลงทะเบีียนรอคิิวรัับ บััตรอนุุญาตขนถ่่ายสิินค้้า ที่่�ลานจอดรถ P3
วัันที่่� 15 - 16 เม.ย. 64 ตั้้�งแต่่เวลา 07.00 - 23.00 น. และวัันที่่� 25 เม.ย. 64 ตั้้�งแต่่เวลา 18.00 น. เป็็นต้้นไป
โดยคนขัับรถจะต้้องให้้ข้้อมููลกัับเจ้้าหน้้าที่่� เลขทะเบีียนรถ ชื่่�อบริิษััทและเลขบููธที่่�จะเข้้าไปก่่อสร้้าง รวมทั้้�งชื่่�อและเบอร์์
โทรศััพท์์ของคนขัับรถด้้วย
2) เจ้้าหน้้าที่่�จะเรีียกคิิว รัับบััตรอนุุญาตขนถ่่ายสิินค้้า วัันที่่� 15 เม.ย. 64 ตั้้�งแต่่เวลา 13.00 – 23.00 น. และ
วัันที่่� 16 เม.ย. 64 ตั้้�งแต่่เวลา 08.00 - 23.00 น. ตามคิิวที่่�ได้้ลงทะเบีียน เมื่่�อได้้รัับบััตรอนุุญาตขนถ่่ายสิินค้้า
กรุุณานำำ�บััตร วางไว้้ที่่�หน้้ารถของท่่านให้้เห็็นเด่่นชััด และนำำ�รถออกไปยัังจุุดขนถ่่ายสิินค้้า (Loading) ซึ่่�งอยู่่�บริิเวณ
ด้้านหลัังของอาคาร
3) ก่่อนเข้้าไปยัังจุุดขนถ่่ายสิินค้้า (Loading) คนขัับรถจะต้้องนำำ�รถผ่่านจุุดตรวจ เพื่่�อรัับ บััตรบัันทึึกเวลาเข้้า – ออก
		กำำ�หนดระยะเวลาสำำ�หรัับรถยนต์์ในการเข้้าขนถ่่ายสิินค้้า ดัังต่่อไปนี้้�
- รถยนต์์ไม่่เกิิน 4 ล้้อ
ใช้้เวลาในการขนถ่่ายสิินค้้าหรืืออุุปกรณ์์เป็็นเวลา 40 นาทีี
- รถยนต์์ไม่่เกิิน 10 ล้้อ
ใช้้เวลาในการขนถ่่ายสิินค้้าหรืืออุุปกรณ์์เป็็นเวลา 60 นาทีี
- รถยนต์์ 10 ล้้อขึ้้�นไป
ใช้้เวลาในการขนถ่่ายสิินค้้าหรืืออุุปกรณ์์เป็็นเวลา 1 ชั่่�วโมง 30 นาทีี
หมายเหตุุ  ผู้้�จััดงานขอความร่่วมมืือห้้ามจอดรถเกิินเวลาที่่�กำำ�หนด เนื่่�องจากจะทำำ�ให้้การจราจรติิดขััด
และล่่าช้้า หากฝ่่าฝืืนจะต้้องชำำ�ระเบี้้�ยปรัับที่่�ทางสถานที่่� เป็็นผู้้�กำำ�หนด ชั่่�วโมงละ 200 บาท
4) บุุคคลที่่�จะเข้้าไปภายในอาคาร ต้้องลงทะเบีียนแลกบััตร Contractor กัับเจ้้าหน้้าที่่�ก่อ่ น วัันที่่� 15 เม.ย. 64 ตั้้ง� แต่่เวลา
12.30 น. เป็็นต้้นไป และ วัันที่่� 16 เม.ย. 64 ตั้้ง� แต่่เวลา 08.00 น. เป็็นต้้นไป และต้้องติิด หรืือพกบััตร Contractor ไว้้
ในที่่�ที่่ม� องเห็็นชััด ตลอดวัันติิดตั้้ง� ในวัันที่่� 15 - 16 เมษายน 2564 รวมถึึงบััตรอนุุญาตเข้้าขนถ่่ายสิินค้้า จะต้้องวางไว้้บน
หน้้ารถ เพื่่�อแสดงให้้เจ้้าหน้้าที่่�เห็็น และสามารถตรวจสอบได้้ตลอดเวลาที่่�ขนถ่่ายสิินค้้า
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2. ขั้้�นตอนการขนถ่่ายสิินค้้า ช่่วงวัันแสดงงาน
	ผู้ร่วมออกงานทุกท่าน จะต้องน�ำรถเข้าบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า (Loading) ตามช่วงเวลาที่ก�ำหนดให้ดังนี้

วันที่

เวลา

17 - 24 เมษายน 2564

08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 22.00 น.

25 เมษายน 2564

08.00 - 10.00 น. / 21.00 - 24.00 น.

6. สิ่งอ�ำนวยความสะดวก / บริการต่างๆ ภายในงาน
บริการ

ที่ตั้ง

วัน

เวลา

15 - 16 เม.ย. 64
1. ห้องผู้จัดงาน
(Organizer Office)

ห้้อง EH98
ฝั่่�งเทพรััตน
ด้้านหน้้าฮอลล์์

17 - 24 เม.ย. 64
25 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64

2. จุดประชาสัมพันธ์
ด้้านหน้้า
(Information)
ฮอลล์์ 98 - 99
3. ห้องสื่อมวลชน ด้้านหน้้าฮอลล์์ 98
(Press Center)
ฝั่่�งเทพรััตน

รายละเอียดบริการ

08.00 - 24.00 น. - ติดต่อประสานงานต่างๆ
ั หาระหว่างการจัดงาน
08.00 - 22.00 น. ในกรณีทมี่ ปี ญ
- ติดต่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและ
08.00 - 24.00 น. ติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ
08.00 - 12.00 น. - อื่นๆ

17 - 25 เม.ย. 64

10.00 - 21.00 น. ให้บริการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงาน

17 - 25 เม.ย. 64

10.00 - 18.00 น.

ให้บริการสื่อมวลชนเป็นที่รับรอง
และติดต่อส่งข่าว

4. ห้องปฐมพยาบาล ด้้านหน้้าฮอลล์์ 98
(First Aid)
ฝั่่�งสุุขุุมวิิท

16 - 25 เม.ย. 64

10.00 - 21.00 น.

มีพยาบาลประจ�ำให้การปฐมพยาบาล
ผู้ร่วมออกงานและผู้เข้าชมงานทั่วไป

5. ห้องละหมาด
(Praying Room)

16 - 25 เม.ย. 64

10.00 - 21.00 น.

ส�ำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามท�ำพิธี
ละหมาด

ชั้้�น B1 ด้้านล่่าง
ฮอลล์์ 100
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กฎเกณฑ์และระเบียบ
Rules & Regulations
7. 	สิิทธิ์์�การเข้้าร่่วมแสดงสิินค้้าและจััดสรรพื้้�นที่่�
8.

หน้้าที่่�และข้้อปฏิิบััติิในการแสดงงาน

9.

การก่่อสร้้างตกแต่่งคููหา

l หน้้า 12

l หน้้า 12

l หน้้า 14

10. กฎระเบีียบในการเข้้าก่่อสร้้างคููหา

l หน้้า 16

11. กฎเกณฑ์์และระเบีียบปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับ
บริิการด้้านไฟฟ้้า

l หน้้า 17

12. การปฏิิบััติิงานล่่วงเวลา

l หน้้า 21

13. แผ่่นพัับชมงาน และเว็็บไซต์์

l หน้้า 21

14. กรมธรรม์์ประกัันภััย และความรัับผิิดต่่อทรััพย์์สิิน
15. การรัักษาความสะอาด

l หน้้า 21

16. การรัักษาความปลอดภััย

l หน้้า 22

17. การเลื่่�อนระยะเวลา-ยกเลิิกการจััดงาน

l หน้้า 22

18. ข้้อควรระวัังและข้้อแนะนำำ�ความปลอดภััย

l หน้้า 22

l หน้้า 21

7. สิิทธิ์์�การเข้้าร่่วมแสดงสิินค้้าและจััดสรรพื้้�นที่่�
1. ผู้้�จััดงานขอสงวนสิิทธิ์์�ในการจััดสรรบููธ โดยจะตััดสิินจากกลุ่่�มสิินค้้า จำำ�นวนบููธ วัันที่่�สมััครเข้้าร่่วมงานและการชำำ�ระเงิิน
ความร่่วมมืือในกิิจกรรมของสมาคมผู้้�จััดพิิมพ์์ฯ และอื่่�นๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้้�จััดงานไม่่อนุุญาตให้้มีีบุุคคล/นิิติิบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่ได้้สมััครเข้้าร่่วมงานกัับผู้้�จััดงานโดยตรงมาจััดแสดงหรืือจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ในพื้้�นที่่�ของผู้้�ร่่วมออกงานตลอดระยะเวลาการจััดงาน
3.  ผู้้�ร่่วมออกงานไม่่สามารถโอนสิิทธิ์์�ในการเข้้าร่่วมออกงาน ขายหรืือให้้เช่่าช่่วงพื้้�นที่่�  ไม่่ว่่าจะเป็็นพื้้�นที่่�ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน  
    ที่่�ได้้รัับการจััดสรรให้้บุุคคลหรืือองค์์กรอื่่�นตลอดระยะเวลาการจััดงาน ในกรณีีที่่�ผู้้�ร่่วมออกงานฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิิบัติั ิตาม ผู้้�จััดงาน
    จะพิิจารณาทบทวนสิิทธิ์์�ในการร่่วมงานในครั้้�งต่่อไป
4. สิินค้้าที่่�จััดแสดงต้้องเป็็นสิินค้้าที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าร่่วมงาน ผู้้�จััดงานขอสงวนสิิทธิ์์�ที่่�จะนำำ�สิินค้้าที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับงานแสดง
     สิินค้้านี้้�ออกจากอาคารแสดงสิินค้้าได้้ทัันทีี
5. ผู้้�ร่่วมออกงานสามารถจำำ�หน่่ายสิินค้้าได้้ภายในคููหาของตนเองเท่่านั้้�น
6. ผู้้�ร่่วมออกงานสามารถติิดป้้าย สติ๊๊�กเกอร์์ โปสเตอร์์ ได้้เฉพาะในบริิเวณคููหาของตนเองเท่่านั้้�น
(ยกเว้้นป้้ายยื่่�นแสดงเลขที่่�คููหา ห้้ามติิดป้้ายหรืืออุุปกรณ์์ใดๆ ทั้้�งสิ้้�น)
7. ห้้าม แจกใบปลิิว บััตรเชิิญ ในบริิเวณทางเดิิน ทางเข้้า-ออก หรืือบริิเวณที่่�สาธารณะอื่่�น
8. ผู้้�ร่่วมออกงานต้้องจััดหาเจ้้าหน้้าที่่�อยู่่�ประจำำ�คููหาตลอดช่่วงเวลาจััดแสดงงาน

8. หน้้าที่่�และข้้อปฏิิบััติิในการแสดงงาน
1.







บัตรผู้ร่วมออกงาน / ตกแต่งบูธ / ขนสินค้า (Exhibitor Badge)
ลงทะเบียนขอรับบัตรผู้ร่วมออกงาน / ตกแต่งบูธ / ขนสินค้า (Exhibitor Badge)
วัันศุุกร์ที่่� 
์ 16 เมษายน 2564  เวลา 8.30 น - 19.00 น  ณ บริิเวณ Counter ด้้านหน้้า ฮอลล์์ 98 ฝั่่�งเทพรััตน
บัตรผู้ร่วมออกงาน Exhibitor Badge ใช้ได้ทั้งในระหว่างวันงานและในช่วงก่อสร้าง / ตกแต่งคูหา
ผูร้ ว่ มออกงานจะได้รบั บัตร Exhibitor Badge 4 ใบต่อหนึง่ คูหา และไม่สามารถรับเพิม่ ได้อกี ดังนัน้ ผูม้ ารับบัตรจะต้องแจก
จ่ายให้แก่ผทู้ ่จี ะมาประจ�ำบูธด้วย กรณีทบ่ี ตั รสูญหายหรือต้องการเพิม่ กรุณาติดต่อผูจ้ ดั งานโดยเสียค่าใช้จา่ ยใบละ 200 บาท
ผูร้ ว่ มออกงานจะต้องติดบัตร Exhibitor Badge ตลอดเวลาทีอ่ ยูอ่ าคารแสดงเพอื่ ประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัย
ภายในงาน ผู้ร่วมออกงานที่ไม่ติดบัตรหรือไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในบริเวณอาคารแสดงงานก่อนและหลังเวลา
แสดงงานที่ก�ำหนด
ผู้ร่วมออกงานจะต้องเตรียมสินค้าให้เสร็จ และพร้อมที่จะเปิดร้านก่อนงานแสดงเปิดครึ่งชั่วโมง และผู้ร่วมออกงานจะต้อง
ติดบัตร Exhibitor Badge ก่อนเข้างาน

บัตรผู้เข้าท�ำการก่อสร้าง / ผู้รับเหมาพื้นที่เปล่า / นิทรรศการ (Contractor Badge)
 ลงทะเบียนขอรับบัตรผู้เข้าท�ำการก่อสร้าง / ผู้รับเหมาพื้นที่เปล่า / นิทรรศการ (Contractor Badge)
วัันพฤหััสบดีีที่่� 15 เมษายน 2564  ตั้้�งแต่่เวลา 12.30 น เป็็นต้้นไป  และ
วัันศุุกร์ที่่� 
์ 16 เมษายน 2564  ตั้้�งแต่่เวลา 8.00 น เป็็นต้้นไป  ณ บริิเวณ Loading ฮอลล์์ 98
 ผูร้ ว่ มออกงานจะได้รบั บัตร Contractor Badge 4 ใบต่อหนึง่ คูหา สามารถติดต่อขอรับเพิม่ ได้ ณ จุดลงทะเบียนบริเวณ
Loading ทั้งนี้จะต้องส่งคืนบัตรภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
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 บัตรผู้เข้าท�ำการก่อสร้าง (Contractor Badge) ที่ก�ำหนดใช้ได้เฉพาะวันก่อสร้าง ตกแต่ง และรื้อถอนคูหาเท่านั้นไม่สามารถ
ใช้ได้ในระหว่างวันแสดงงาน
 ผู้ส่งสินค้าชั่วคราวในวันแสดงงานจะต้องติดบัตรผู้ส่งสินค้าชั่วคราว ที่ผู้จัดงานก�ำหนด เมื่อขนย้ายสินค้าเข้า-ออก ก่อนและ
หลังเวลาแสดงงานอย่างเคร่งครัด หากไม่ติดบัตรจะไม่สามารถเข้าบริเวณพื้นที่แสดงงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 ในระหว่่างวัันแสดงงาน ติิดต่่อขอรัับบััตรผู้้�ส่่งสิินค้้าชั่่�วคราว ได้้ที่่�ห้้องผู้้�จััดงาน เวลา 08.00 - 20.00 น

2.

ผูร้ ว่ มออกงานจะต้องไม่นำ� หนังสือหรือสือ่ ใดๆ ทีส่ อ่ ไปในทางลามก อนาจาร หรือส่งเสริมความรุนแรง หรือ
ขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนหนังสือที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้มาอย่างไม่ถูกกฎหมาย ไปจ�ำหน่าย
ภายในงาน หากปรากฎพบว่ามีหนังสือหรือสื่อดังกล่าวภายในบูธของท่าน สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะน�ำหนังสือหรือสื่อดังกล่าว ออกจากอาคารแสดงสินค้าหรือให้ปิดบูธได้ทันที

3.

ผู้ร่วมออกงานทุกบริษัทจะต้องให้ความร่วมมือในการกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนในแบบประเมินการออกงาน
ซึง่ จะจัดท�ำในวันสุดท้ายของการจัดงาน เพื่อทีส่ มาคมผูจ้ ดั พิมพ์ฯ จะได้น�ำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินภาพรวมของงานได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโดยรวม

4.

ผู้ร่วมออกงานต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตลอดจนการแข่งขันที่มีการแจก
รางวัล ทั้งนี้ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะตักเตือนหรือขอยกเลิกกิจกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือรบกวนผู้เข้าร่วมออกงาน
รายอื่นๆ ตลอดจนผู้เข้าชมงาน

5.

ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องขยายเสียง ในระหว่างการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรบกวนผู้อื่น ยกเว้น อุปกรณ์โสต
ทัศนูปกรณ์ เช่น ทีวี วิดีโอ คอมพิวเตอร์ แต่จะต้องได้รับการควบคุมระดับเสียงให้เหมาะสม ห้ามเปิดเสียงดังเกิน 70 เดซิ
เบล โดยจะวัดจากจุดกึ่งทางเดินด้านหน้าคูหาของท่าน และขอความร่วมมือหันเครื่องขยายเสียง ล�ำโพง เข้าไปภายในคูหา
ของท่านเท่านั้น เพื่อมิให้เป็นเหตุก่อให้เกิดความร�ำคาญแก่ผู้ร่วมออกงานในบริเวณใกล้เคียง หากไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ทางผู้จัดงานจะขอตัดสิทธิ์ในการใช้เสียงภายในคูหาของท่าน จนกว่าจะด�ำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

6.

ห้ามติดป้าย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไม่ว่ารูปแบบใดๆ รวมถึงการวางประชาสัมพันธ์ หรือจ�ำหน่าย ที่มิใช่สินค้าของ
บริษัท ณ จุดขายสินค้า และพื้นที่ส่วนกลาง

7.

การแจกเอกสาร ใบปลิว ของที่ระลึกต่างๆ หรือการกระท�ำใดๆ อันเป็นการชี้ชวน / เชิญชวน จะกระท�ำได้ภายในคูหา
ของตนเองเท่านั้น เว้นแต่จุดที่ผู้จัดงานจัดไว้ให้ กรณีที่ใช้ตัวมาสคอทหรือคอสเพลย์เดินถือป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ใน
บริเวณงานจะต้องไม่กีดขวางการจราจรบริเวณทางเดินหรือรบกวนแก่ผู้เข้าร่วมออกงานรายอื่นตลอดจนผู้เข้าชมงาน

8.

ในกรณีที่ผู้ร่วมออกงานประสงค์จะท�ำแบบสอบถามภายในงาน กรุณาท�ำหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และจ�ำนวนคนที่จะ
ท�ำแบบสอบถาม พร้อมตัวอย่างแบบสอบถาม ไปยังสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก่อนด�ำเนินการ 3 วัน เพื่อที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะ
ได้ประสานให้หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบทราบ

9.

ผู้ร่วมออกงานต้องจัดแสดงสินค้า รวมทั้งตกแต่ง / ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในพื้นทีค่ ูหา
ของตนเองเท่านัน้ ห้ามล�้ำออกนอกบูธเด็ดขาด และป้ายยืน่ หมายเลขคูหาไม่สามารถตกแต่ง ต่อเติมอุปกรณ์ใดๆ ได้ทงั้ สิน้
ทั้งนี้หากผู้ร่วมออกงานยกเลิกโครงสร้างคูหา ป้ายชื่อ ทางผู้จัดงานถือว่าท่านสละสิทธิ์ในสิ่งที่ผู้จัดงานจัดไว้ให้

10.

เครื่่อ� งดื่่ม� และอาหาร ตามระเบีียบของสถานที่่�จัดั งาน ไม่่อนุุญาตให้้นำำ�เครื่่อ� งดื่่ม� และอาหารจากด้้านนอกเข้้ามาในบริิเวณการจััด
แสดงงาน ไม่่ว่า่ ในกรณีีใดๆ ทั้้�งสิ้้น� ผู้้�ร่ว่ มออกงานสามารถใช้้บริิการได้้จากศููนย์์อาหารและบริิการอาหารกล่่องจากสถานที่่�จัดั งาน
กรณีีที่่�ผู้้�ร่่วมออกงานจััดให้้มีีการส่่งเสริิมการขายด้้วยการจำำ�หน่่าย จ่่าย แจก สิินค้้าประเภทเครื่่�องดื่่�ม ขนม อาหาร
จะกระทำำ�ได้้ต่่อเมื่่�อได้้รัับอนุุญาตจากผู้้�จััดงานและสถานที่่�จััดงานเท่่านั้้�น
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11.

ห้ามน�ำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาภายในงาน หากประสงค์จะน�ำมาร่วมกิจกรรมต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานและ
สถานที่่�จััดงาน

12.

การขนสินค้าระหว่างเวลาแสดงงาน ผู้จัดงานอนุญาตให้ใช้รถเข็นขนาด 48 ซม. x 74 ซม. x 83 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
ดังภาพประกอบด้านล่าง

13.

ในกรณีีที่่�ผู้้�ร่ว่ มออกงานฝ่่าฝืืนระเบีียบข้้อปฏิิบัติั ใิ นการแสดงสิินค้้าดัังกล่่าวข้้างต้้น  ผู้้�จััดงานจะทำำ�การตัักเตืือนเป็็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อให้แก้ไขในเวลาที่ก�ำหนด   หากปรากฎว่ายังคงไม่ปฏิบัติตาม   ผู้จัดงานจะพิจารณาทบทวนสิทธิ์ใน
การร่วมงานในครั้งต่อไป

14.
หากสมาชิิกขายสิินค้้าอื่่�น ๆ (ที่่�ไม่่ใช่่หนัังสืือและสื่่�อการศึึกษา) โดยมีีสััดส่่วนเกิิน 20% สมาคมผู้้�จััดพิิมพ์์ฯ ขอ
              สงวนสิิทธิ์์�เก็็บค่่าบููธตามราคาปกติิ ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาประเภทสิินค้้าให้้เป็็นสิิทธิ์์�และดุุลพิินิิจของคณะกรรมการเท่่านั้้�น

9. การก่อสร้างตกแต่งคูหา
	ผู้ร่วมออกงานสามารถเลือกใช้คูหามาตรฐาน หรือจะด�ำเนินการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าโดยใช้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จัดหา
มาเองก็ได้ ทั้งนี้ผู้ร่วมออกงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการก่อสร้างตกแต่งคูหาดังนี้
1. กรณีใช้คูหามาตรฐาน
คูหามาตรฐาน หมายถึง คูหาส�ำเร็จรูปขนาด 3.00 x 3.00 เมตร (พื้นที่ 9 ตารางเมตร) ที่ผู้ร่วมออกงานสามารถท�ำการ
ตกแต่งเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าได้ทันที โดยผู้จัดงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์มาตรฐานให้แก่ผู้ร่วมออกงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
• ผนังโครงสร้าง SYSTEM ขนาด กว้าง 3.00 ม. x ยาว 3.00 ม. X สูง 2.50 ม. (ผนัง 3 ด้าน)
(ส�ำหรับคูหาหัวมุมจะมีผนัง 2 ด้านเท่านั้น)				จ�ำนวน 1 ชุด
• ปููพรม ขนาด 9 ตร.ม.						จำำ�นวน 1 ชุุด
• ป้ายพร้อมชื่อบริษัท (จะมีเฉพาะตัวหนังสือ ไม่มีโลโก้สินค้า) 		จ�ำนวน 1 ชุด
• โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว / เก้าอี้ 2 ตัว				จ�ำนวน 1 ชุด
• ถังขยะ				
				จ�ำนวน 1 ใบ
• ชุดฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์ 		
			จ�ำนวน 3 ดวง
• ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ (ห้ามน�ำไปใช้กับหลอดไฟแสงสว่าง)		จ�ำนวน 1 จุด
ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นผู้จัดงานได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากนี้ผู้ร่วมออกงานสามารถสั่งจองได้ใน
แบบฟอร์์มสั่่�งจองสิินค้้าตาม แบบฟอร์์ม 1-5
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2. พื้นที่เปล่า (Raw Space) หรือ กรณีก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษ
พนื้ ทีเ่ ปล่า หมายถึง พนื้ ทีท่ ี่ผรู้ ว่ มออกงานจะต้องเป็นผูจ้ ดั เตรียมโครงสร้างการตกแต่ง การปูพนื้ รวมถึงวัสดุทใี่ ช้รองพนื้ ก่อน
การติดตัง้ เข้ามาในพื้นที่เองทัง้ หมด ทั้งนี้ผู้รว่ มออกงานที่จองพื้นทีเ่ ปล่าต้องติดต่อกับผู้รับเหมาด้านไฟฟ้า เพื่อประสานงานเรื่องระบบ
ไฟฟ้าที่จะติดตั้งภายในคูหาเอง
ในกรณีที่ผู้ร่วมออกงานยกเลิกโครงสร้างคูหา และก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษ สามารถเลือกใช้บริการของผู้รับเหมาก่อสร้าง
คูหาอย่างเป็นทางการของงานหรือผู้รับเหมารายอื่นได้ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้

2.1

กรอกรายละเอีียดในแบบฟอร์์ม 6 แจ้้งรููปแบบบููธ พร้้อมส่่งแบบแปลนการก่่อสร้้างและตำำ�แหน่่งการติิด
ตั้้�งไฟฟ้้า ให้้ผู้้�จััดงานและไบเทค ภายในวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564  หากไม่่ส่่งตามกำำ�หนด จะไม่่อนุุญาต
ให้้เข้้าทำำ�งานภายในอาคารแสดงสิินค้้าเด็็ดขาด และในการจััดแสดงสิินค้้าคููหาแบบพิิเศษนี้้� ต้อ้ งติิดป้้าย
แสดงชื่่�อบริิษััท และหมายเลขคููหาอย่่างชััดเจน

2.2

ในอาคารจััดงาน คููหาที่่�อยู่่�ติิดบริิเวณผนัังของฮอลล์์ ผนัังคููหามีีความสููงได้้ไม่่เกิิน 5 เมตร

ส่่วนคููหาที่่�อยู่่�ด้้านกลางฮอลล์์ ผนัังคููหามีีความสููงได้้ไม่่เกิิน 3.5 เมตร

ทั้้�งนี้้�จะต้้องเก็็บรายละเอีียดทั้้�งด้้านข้้างและด้้านหลัังของส่่วนเกิินให้้เรีียบร้้อย และใช้้สีีขาวบริิเวณดัังกล่่าว
เท่่านั้้�น หากผู้้�ร่่วมออกงานไม่่ปฏิิบััติิตาม ทางผู้้�จััดงานจะทำำ�การเก็็บรายละเอีียดส่่วนที่่�ไม่่เรีียบร้้อยโดยจะไม่่
รัับผิิดชอบความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่ว่่ากรณีีใดๆ ทั้้�งสิ้้�น  
2.3

ผู้จัดงานจะท�ำเครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพื้นที่ที่จองไว้ หากไม่แน่ใจในขอบเขต
ของคูหาของตน ให้ติดต่อสอบถามผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นทางการ

2.4

พื้้�นที่่�เปล่่าจะไม่่มีีจุุดจ่่ายกระแสไฟฟ้้า ผู้้�ร่่วมออกงานต้้องขอติิดตั้้�งระบบไฟฟ้้าโดยสั่่�งจองและกรอกรายละเอีียดใน
แบบฟอร์์ม 1-2  ภายในวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 ผู้้�ร่่วมออกงานจะต้้องสร้้างผนัังกั้้�นระหว่่างคููหาของท่่านกัับคููหา
ข้้างเคีียงทั้้�ง 3 ด้้าน และหากผนัังคููหาของบริิษััทสููงกว่่าคููหาข้้างเคีียงจะต้้องตกแต่่งส่่วนที่่�เกิินให้้เรีียบร้้อย ทั้้�งนี้้�ไม่่
อนุุญาตให้้ใช้้ผนัังของคููหาข้้างเคีียงโดยเด็็ดขาด

2.5

ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างคููหาพิิเศษของท่่านต้้องติิดต่่อรัับบััตรก่่อสร้้าง (Contractor Badge) เพื่่�อเข้้าก่่อสร้้างและ
ตกแต่่ง  ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็็นต้้นไป

2.6

บริิเวณพื้้�นที่่�คููหาต้้องปููพรมหรืือวััสดุุรองพื้้�นที่่�เหมาะสม

2.7

ก่่อนดำำ�เนิินการก่่อสร้้าง ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างจะต้้องใช้้วััสดุุปูพืู้ ้�นก่่อน เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้พื้้�นในอาคารเสีียหาย ผู้้�เข้้าร่่วม
งานจะต้้องดููแลรัับผิิดชอบ และประสานงานให้้ผู้้�รับั เหมาก่่อสร้้างของตนปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบของการเข้้าก่่อสร้้างและ
ใช้้อาคารทุุกประการ เพราะหากเกิิดความเสีียหายใดๆ ขึ้้น� ผู้้�ร่ว่ มออกงานจะต้้องเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบค่่าเสีียหายดัังกล่่าว

2.8

ไม่อนุญาตให้มกี ารพ่นสี ทาสี ตลอดจนการใช้เลอื่ ยไฟฟ้า เครอื่ งเชอื่ ม หรอื อุปกรณ์จะท�ำให้เกิดประกายไฟในบริเวณ
ตัวอาคารในทุกกรณีโดยเด็ดขาด

2.9

ไม่่อนุุญาตดึึงลวดสลิิง หรืือขึึงเพื่่�อการค้ำำ��ยัันในบริิเวณพื้้�นที่่� และโครงสร้้างอาคารโดยเด็็ดขาด

2.10 ไม่่อนุุญาตให้้วางสิ่่�งของ วััสดุุก่่อสร้้างหรืือวััสดุุเหลืือใช้้ กีีดขวางแนวทางเดิิน โดยจะต้้องทำำ�การจััดเก็็บให้้เรีียบร้้อย
และนำำ�ออกไปนอกบริิเวณอาคารแสดงสิินค้้า
2.11 ไม่่อนุุญาตให้้นำำ�แผ่่นป้้ายโฆษณา หรืือวางอุุปกรณ์์สิ่่�งของต่่างๆ ออกนอกเขตพื้้�นที่่�คููหาของตน
2.12 ไม่่อนุุญาตให้้วาง แขวนหรืือติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ทุกชนิ
ุ ิดที่่�ท่่อจ่่าย ท่่อร้้อยสายไฟ  ท่่อดัับเพลิิง และเสาของสถาน
ที่่�จััดงาน
2.13 กรณีีใช้้เทปกาวสำำ�หรัับปููพรมในอาคาร อนุุญาตให้้ใช้้กระดาษกาวย่่น และเทปกาวติิดพรมเท่่านั้้�น
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แนวทางการตรวจสอบการท�ำงานในที่สูงที่ต้องใช้นั่งร้าน
1) นั่งร้านที่ใช้ต้องมีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะแก่การใช้งาน ดังนี้
• ต้องประกอบวัสดุอุปกรณ์ของนั่งร้านให้ครบ
• วัสดุของนั่งร้านต้องแข็งแรง ไม่ช�ำรุด เช่น ไม่คดงอ, ตัวล็อคข้างแข็งแรง
• พื้นที่ ที่ตั้งนั่งร้านต้องเรียบ แข็งแรง ไม่ทรุดตัวเมื่อรับน�้ำหนัก
2) นั่งร้านชั้นบนสุดที่ประกอบไว้ต้องมีพื้นส�ำหรับยืนได้ ความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. และมีราวกันตก สูงจากพื้นนั่งร้านอย่างน้อย
40 ซม. โดยรอบๆ นั่งร้าน
3) ในกรณีที่ใช้ล้อส�ำหรับเลื่อนนั่งร้าน สภาพล้อและข้อต่อต้องมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และล้อต้องสามารถล็อคไม่ให้เคลื่อนไหวได้
อย่างน้อย 2 ล้อ
4) ในการท�ำงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถขึ้นท�ำงานได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
5) ผู้้�ปฏิิบััติิงานบนนั่่�งร้้านต้้องมีีอุุปกรณ์์คุ้้�มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคลสวมใส่่ตามประเภทของงานตลอดเวลาที่่�ทำำ�งาน
เช่่น ผู้้�ติิดตั้้�งที่่�อยู่่�ด้้านบน ควรมีีเข็็มขััดนิิรภััย ถุุงมืือยางที่่�สามารถยึึดเกาะกัันลื่่�น
6) ผู้้�ปฏิิบััติิงานบนนั่่�งร้้านต้้องมีีสภาพร่่างกายสมบููรณ์์แข็็งแรง พร้้อมที่่�จะปฏิิบััติิงานบนที่่�สููงได้้
7) พื้นที่ท�ำงานของนั่งร้านด้านล่าง ต้องมีการกั้น ป้องกันบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป เพื่อป้องกันอันตรายจากวัสดุอุปกรณ์ที่
ตกจากที่สูง
8) ขยายฐานโดยใช้นั่งร้านอีก 2 ฝั่ง ตรงกันข้ามกัน และบังคับด้วยท่อเหล็ก ยึดกับตัวฐานทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อกันไม่ให้โยก

10. กฎระเบียบในการเข้าก่อสร้างคูหา
กฎระเบีียบข้้อบัังคัับของศููนย์์นิิทรรศการและการประชุุมไบเทค จััดตั้้�งขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อความปลอดภััย และ
ความสะดวกในการปฏิิบััติิ ผู้้�จััดงานขอความร่่วมมืือผู้้�ร่่วมออกงานและผู้้�ก่่อสร้้างคููหาในการปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด ดัังนี้้�
ห้าม	ต่อเติม ติดตั้ง ปรับแต่ง ตอกตะปู เจาะ ติด ผนังคูหา ผนังอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ ของศูนย์การประชุมฯ
ห้าม พ่นสีใดๆ ลงบนผนังหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ ของศูนย์การประชุมฯ
ห้าม น�ำแผ่นป้ายโฆษณา หรือวางอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ออกนอกเขตพื้นที่คูหาของตน
ห้าม พ่นสีในพื้นที่แสดงสินค้า แต่สามารถท�ำได้ที่ด้านหลังอาคาร
ห้าม แขวนอุปกรณ์ทุกชนิดที่ท่อจ่าย ท่อร้อยสายไฟ ท่อดับเพลิงของศูนย์การประชุมฯ
ห้าม เปิด-ปิด หรือต่อสายไฟฟ้าเข้ากับตู้สวิทช์ไฟฟ้าของศูนย์การประชุมฯ
ห้าม วางสิ่งของ วัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุเหลือใช้ กีดขวางแนวทางเดิน
ห้าม ใช้เลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่จะท�ำให้เกิดประกายไฟภายในอาคารของศูนย์การประชุมฯ
ห้าม ลากหรือเข็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กับพื้นของศูนย์การประชุมฯ โดยตรง จะต้องมีวัสดุที่เหมาะสมอื่นๆ รองรับ
ห้าม น�ำก๊าซหรือสัตว์ทุกชนิดเข้าในบริเวณงาน
ห้าม สูบบุหรี่ในบริเวณศูนย์การประชุมฯ ยกเว้นบริเวณที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น
ห้าม ขนสินค้าเข้า-ออกในระหว่างแสดงงาน จะอนุญาตให้ขนย้ายสินค้าในเวลาที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น
** กรณีีที่่�ต้้องใช้้น้ำำ��มัันสน, น้ำำ��มัันซัักแห้้ง, ทิินเนอร์์ หรืือสารระเหยที่่�มีีกลิ่่�นแรง สำำ�หรัับเช็็ดทำำ�ความสะอาดผนััง หรืือ ในส่่วนของการ
ผสมสีี จะสามารถทำำ�ได้้หลััง 19.00 น. เท่่านั้้�น หากต้้องการทำำ�ก่่อนเวลาดัังกล่่าวจะต้้องใช้้พื้้�นที่่�ด้้านนอกอาคารจััดงาน
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11. กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า

กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัตเิ กีย่ วกับบริการด้ านไฟฟ้า
ผูจ้ ดั งานได้มอบหมายอย่างเป็ นทางการให้บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่) เป็ นรับผิดชอบการบริ การ
ดังต่อไปนี้
1. การให้ บริการไฟฟ้าทั่วไป
1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่าง และ วงจรไฟฟ้าสาหรับสินค้าจัดแสดง
1.2 ไฟฟ้าที่จดั ให้ตามมาตรฐานเป็ นแบบกระแสสลับเฟสเดียว 220V, 50 Hz ค่าการผันแปรอยูท่ ี่+ / - ร้อยละ 10 ดังนั้น
จึงควร ใช้อุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน หากต้องการแรงดันคงที่
ควรเตรี ยมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)
1.3 มอเตอร์ ไฟฟ้าทั้งหมดต้องมีระบบป้ องกันอัต โนมัติ เพื่ อป้ องกันการกระชากเนื่ องจากกระแสไฟเกิ นจึ งควรมี
ระบบสตาร์ท ดังนี้
1.3.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง : มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า
1.3.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star - Delta : มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้า
1.3.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer : มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึ้นไป
1.4

ค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง (ลูกค้าติดตั้งเอง) ต่อ 1 หน่วยการใช้งาน
1.4.1 ใช้ดวงไฟแสงสว่างได้ไม่เกิน 5 ดวง และรวมแล้วไม่เกิน 100 วัตต์
1.4.2 ไฟริ บบิ้น ยาวสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร
1.5 ไม่อนุญาตให้เดินสายไฟข้ามผ่านทางเดิน เพื่อความปลอดภัย และไม่กีดขวางการจราจรของ
ผูแ้ สดงงานท่านอื่นๆ
1.6 กระแสไฟฟ้าในวันงานจะเปิ ดให้บริ การใน เวลา 13.00 น. ของ วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
1.7 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณี ที่ลูกค้ายกเลิกรายการ

1.8 กรณี ที่ท่านต้องการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่ โมง บริ ษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 100% (สองเท่า) จากราคาปกติ
1.9 ระยะการติดตั้งสายเบรคเกอร์ ยาวไม่เกิน 3 เมตร จากหลุมไฟ หากประสงค์ต่อความยาวของสายไฟ
จะมีค่าบริ การ 200 บาท/เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
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1.10 หากมีการขอย้ ายตาแหน่ งจุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า บริ การจุดละ 200 บาท
หากมีการย้ายหลุมไฟ เบรกเกอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลท์ บริ การจุดละ 1,000 บาท และเบรกเกอร์
ขนาด 3 เฟส 380โวลท์ บริ การจุดละ 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ผูแ้ สดงสิ นค้าและผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ างที่ มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้ า กรุ ณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้ าให้
เหมาะสมกับ ความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผื่อค่ าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้ อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้ เป็ นไป
ตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลียงอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้ กระแสไฟฟ้ าเต็มพิกดั การ
เดินสายภายในระบบ ต้องใช้ สายไฟให้ ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดิ นระบบสายกราวน์ ทุกจุด
2. การให้ บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน
2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบด้วยโคมไฟ (จานวน และรายการตามแต่ละงาน) พร้อมเต้าเสียบไฟ ขนาด
5 Amp (ห้ามใช้กบั โคมไฟแสงสว่าง) รายการดังกล่าวรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าเรี ยบร้อยแล้ว
2.2 ผูอ้ อกงานแสดงสินค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริ การได้โดยใช้แบบฟอร์ มใบสั่งจองบริ การด้านไฟฟ้ า
ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ
- ไฟฟ้าสาหรับการก่อสร้ าง และรื้ อถอน : สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่ตอ้ งการใช้ไฟฟ้าสาหรับการก่อสร้าง
และรื้ อถอน
- รายการที่ 1 : สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสินค้าที่ตอ้ งการให้บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด เป็ นผูต้ ิดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่าง
- รายการที่ 2 : สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสินค้าที่ตอ้ งการใช้กระแสไฟฟ้าสาหรับการสาธิตอุปกรณ์ หรื อสินค้าจัด
แสดง (ห้ามใช้กบั ดวงไฟแสงสว่าง)
- รายการที่ 3 : สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่นาอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้
2.3 การขอใช้บริ การไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอร์ มใบสั่งจองบริ การต้องระบุตาแหน่ งของจุดต่อระบบแสงสว่าง และ
ระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนที่กาหนดไว้ กรุ ณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
2.4 ผูอ้ อกงานแสดงสินค้าที่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้อุปกรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้องสั่งจองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ าย
ตามแบบฟอร์มใบสัง่ จองบริ การในรายการที่ 3 เท่านั้น
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2.5 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่ )
เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายหรื อสร้างความราคาญให้แก่ผเู ้ ข้าชมงานหรื อผูอ้ อกงานแสดงสินค้าอื่น ๆ
2.6 ทุกๆ วันหลังจากปิ ดงานไปแล้ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสาหรับสิ นค้าจัดแสดง และ
ในวันสุดท้ายของงานจะตัดหลังจากปิ ดงานไปแล้ว 60 นาที เว้นไว้แต่เฉพาะจุดที่สงั่ บริ การ 24 ชัว่ โมงเท่านั้น
2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทาง, หรื อการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดย
มิได้รับอนุญาตอาจเป็ นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การให้ บริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)
3.1 ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าที่สั่งจอง "พื้นที่" เพียงอย่างเดี ยวเพื่อตกแต่งเป็ นคู หาแสดงสิ นค้าที่ ออกแบบเป็ นพิเศษ
จะต้องส่งแบบฟอร์มขอใช้บริ การไฟฟ้าเพื่อคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็ นพิเศษนั้น
3.2 ผูจ้ ดั งานได้จดั ให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสิ นค้าโดยทัว่ ไป แต่ การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหา และเพื่อ
การสาธิ ตต่ าง ๆ สามารถดาเนิ นการได้โดยผูร้ ับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้รับการอนุ มตั ิจากผูจ้ ดั งานแล้วเท่ านั้น
โดยผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าเพี ยงส่ งแบบฟอร์ มใบสั่งจองบริ การไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายัง
บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่) พร้อมชาระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพื่อความปลอดภัย
จึงไม่อนุญาตให้ผแู ้ สดงสินค้าต่อไฟสาหรับสินค้าจัดแสดง หรื ออุปกรณ์ให้แสงสว่างเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก
ของตัว อาคารโดยเด็ ด ขาด ทั้งนี้ ผูจ้ ัด งานขอสงวนสิ ทธิ์ ระงับการจ่ า ยไฟฟ้ า กรณี ที่มี ก ารต่ อ ไฟฟ้ าอย่างไม่
เหมาะสม
3.3 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ดาเนินการโดยผูร้ ับเหมาของท่านที่ได้รับอนุมตั ิจากผูจ้ ดั งาน จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก
บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่) ก่อนที่จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
3.4 ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าที่ สั่งจองบริ การด้านไฟฟ้ากับบริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานัก งานใหญ่) จะมีสิทธิ์
ได้รับบริ การตามลาดับก่อนหลัง
3.5 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสี ยบหลายทาง, หรื อการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโด
มิได้รับอนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.6 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริ บ ยกเว้นแต่เป็ นส่วนประกอบของวงจรรวม
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3.7 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้ าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี . อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่ )
เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายหรื อสร้างความราคาญให้แก่ผเู ้ ข้าชมงานหรื อผูอ้ อกงานแสดงสินค้าอื่น ๆ
3.8 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น

4. การเดิน สายภายในระบบ ต้ อ งใช้ สายไฟให้ ที่เ หมาะสมตามมาตรฐาน และต้ อ งเดิน ระบบสายกราวน์ ทุ ก จุ ด หาก
ตรวจสอบพบการใช้ สายไฟไม่ได้ ขนาดตามมาตรฐาน หรื อการติดตั้งที่บริษัทฯ เห็นว่ าไม่ ปลอดภัยตามมาตรฐานที่
กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ระงับการจ่ ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะได้ รับการแก้ ไขให้ ได้ ตามมาตรฐาน
จึงจะทาการปล่อยกระแสไฟฟ้า ให้ ตามปกติ ขนาดสายไฟที่ได้ มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์ มี ดังนี้
ขนาดเบรกเกอร์
15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
150 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
200 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

สายไฟทีไ่ ด้ มาตรฐาน
2x2.5 Sq.mm. , 1.5 Sq.mm./Ground
4x2.5 Sq.mm. , 1.5 Sq.mm./Ground
2x6 Sq.mm. , 4 Sq.mm./Ground
4x6 Sq.mm. , 4 Sq.mm./Ground
4x16 Sq.mm. , 6 Sq.mm./Ground
4x35 Sq.mm. , 10 Sq.mm./Ground
4x70 Sq.mm. , 16 Sq.mm./Ground
4x95 Sq.mm. , 16 Sq.mm./Ground

5. กรณีสั่งจองเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนุญาติให้ ใช้ 1 วงจรย่ อยเท่ านั้น หากผู้แสดงงานต้ องการใช้ มากกว่ า 1 วงจร
ย่อยต้ องทาการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพื่อใช้ กับวงจรย่ อย หากตรวจสอบพบไม่ มกี ารติดตั้งตู้โหลด
เซ็นเตอร์ (Load Center) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะมีการติดตั้งเรียบร้ อย
จึง จะทาการปล่ อ ยกระแสไฟฟ้ า ตามปกติ และการเชื่ อ มต่ อ สายเข้ า เบรกเกอร์ ให้ ต่อ เชื่ อ มด้ ว ยหางปลา ( RING
TERMINALS) เท่ านั้น ห้ ามใช้ สายเปลือยต่อเข้ าเบรกเกอร์ โดยตรง
การฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ทกี่ าหนดเหล่านี้ จักมีผลให้ ตวั แทนทีไ่ ด้รับอานาจหน้าที่สามารถตัดการจ่ายไฟฟ้าได้ ทนั ที
และจะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 20 เท่ าของราคาในแบบฟอร์ ม
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12. การปฏิบัติงานล่วงเวลา
	ผู้้�ร่่วมออกงานที่่�มีีความประสงค์์จะทำำ�การก่่อสร้้าง หรืือจััดสิินค้้าเกิินเวลาที่่�กำำ�หนด กรุุณาแจ้้งที่่�ห้้องผู้้�จััดงานก่่อน
เวลา 17.00 น ของแต่่ละวััน และต้้องรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายในการปฏิิบััติิงานล่่วงเวลาตามอััตราของอาคารจััดงาน มีีค่่าใช้้จ่่ายในการ
ปฏิิบััติิงานล่่วงเวลาตามขนาดพื้้�นที่่� (ไม่่รวมค่่ากระแสไฟฟ้้าเพิ่่�มเติิม และค่่าบริิการเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััย 1 นาย)

13. แผ่นพับชมงาน และเว็บไซต์
ข้อมูลของผู้ร่วมออกงานจะรวบรวมอยู่ในแผ่นพับชมงาน และเว็บไซต์ www.pubat.or.th หากผู้ร่วมออกงาน
ยื่นเอกสารรายละเอียดพ้นจากระยะเวลาที่ก�ำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
เอกสารดังกล่าว

14. กรมธรรม์ประกันภัย และความรับผิดต่อทรัพย์สิน
1.	ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับอุบัติเหตุ การโจรกรรม หรือภัยชนิดใดๆที่เกิดกับสินค้า อุปกรณ์ และ
		
ทรัพย์สนิ ใดๆของผูร้ ว่ มออกงาน ผูร้ ว่ มแสดงนิทรรศการภายในงาน ผูร้ ว่ มออกงานและผูร้ ว่ มแสดงนิทรรศการจะต้อง
		
ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท�ำกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุม สินค้า อุปกรณ์ และทรัพย์สินอันมีค่าเอง
2.	ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย ของสินค้า อุปกรณ์และทรัพย์สินใดๆ ของผู้ร่วมออกงาน ผู้ร่วม
		
แสดงนิทรรศการภายในงาน อันเนื่องมาจากการขนย้ายสินค้าระหว่างงาน
3.	ผู้จัดงานและเจ้าของสถานที่ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย ของสินค้า อุปกรณ์และทรัพย์สินใดๆ
		
ที่ผู้ร่วมออกงาน ผู้ร่วมแสดงนิทรรศการภายในงาน เก็บไว้ภายในห้องเก็บสินค้า / คูหา ระหว่างที่จัดแสดงงาน

15. การรักษาความสะอาด
1.	ผู้จัดงานได้จัดพนักงานท�ำความสะอาดเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางของงานเท่านั้น โดยจะไม่เข้าไปท�ำความสะอาดใน
		
คูหาของท่าน
2.
ผู้ร่วมออกงานจะต้องรับผิดชอบดูแลท�ำความสะอาดภายในคูหาของท่านเอง โดยน�ำเศษขยะต่างๆ ใส่ถุงขยะ
		
และน�ำมาวางไว้หน้าคูหาของท่านหลังจากจบงานในแต่ละวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดด�ำเนินการ
		ต่อไป
3.
กรณีท่านต้องการจ้างพนักงานท�ำความสะอาดประจ�ำคูหาของท่าน โปรดขอรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าฝ่ายดูแล
		
อาคารจััดงาน
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16. การรักษาความปลอดภัย
1.	ผู้จัดงานได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารแสดงสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในทางเข้า-ออก
		
อาคารและพื้นที่ส่วนกลางของงาน
2.
ช่วงวันก่อสร้าง และวันรื้อถอน จะเปิดประตูเข้า-ออกเฉพาะบริเวณ Loading อาคารแสดงสินค้าเท่านั้น
3.	ผู้จัดงานจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ท่ตี ิดบัตรของงาน เพื่อเข้า-ออกอาคารแสดงสินค้าตามประเภทของบัตร และ
		
เวลาการท�ำงานของการแสดงสินค้าที่ระบุไว้เท่านั้น
4.
การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินในคูหาของผู้ร่วมออกงานเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ผู้ร่วมออกงาน
		
สามารถแจ้้งผู้้�จััดงาน เพื่่�อติิดต่่อผู้้�รัับเหมาบริิการรัักษาความปลอดภััยของงาน
5.	ผู้จัดงานขอแนะน�ำให้ท่านท�ำการประกันภัยสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีเจ้าหน้าที่ดูแลสินค้า/ทรัพย์สินของบริษัท
		
เองตลอดการขนถ่ายสินค้าในช่วงปิดงานขอให้ผู้ร่วมออกงานจัดเก็บสินค้าให้เรียบร้อย หรือท�ำการปิดคูหาทั้งนี้
		
หากเกิดการสูญหายตลอดระยะเวลาการจัดงาน ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.
ห้ามน�ำวัตถุระเบิด วัตถุอันตราย อาวุธ หรือแก๊สหุงต้ม เข้ามาภายในบริเวณอาคารแสดงสินค้าโดยเด็ดขาด

17. การเลื่อนระยะเวลา – ยกเลิกการจัดงาน
1.	ผูจ้ ดั งานสามารถเลอื่ น หรอื ยกเลิก การแสดงงาน หรือเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการเปิด-ปิดการแสดงงานได้ หากเกิดภัย
	ธรรมชาติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
2.
หากเกิดเหตุการณ์ในกรณีดังกล่าว ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการขอรับเงินคืน หรือคืนเงินชดเชย
3.
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยนอกเหนือจากกฎระเบียบที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ การตัดสินใจของผู้จัดงานถือเป็นอันสิ้นสุด

18. ข้อควรระวัง และข้อแนะน�ำความปลอดภัย
1.
สิ่งก่อสร้างทางโครงสร้างหรือส่วนประดับตกแต่งภายในศูนย์แสดงสินค้า เป็นทรัพย์สินที่มีค่าห้ามเปลี่ยนแปลง
		
หรือเคลื่อนย้าย และควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ผู้ใดที่ก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินเหล่านี้โดยไม่
		
ศึกษากฎระเบียบของผู้จัดงาน หรือศูนย์แสดงสินค้า จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
2. 	ติดบัตร Exhibitor ตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่จัดงาน
3.
เปิด-ปิดบูธตามก�ำหนดเวลาให้บริการ
4.
เก็บทรัพย์สินมีค่าไว้กับตัว หรือในพื้นที่ปลอดภัยมีที่เก็บมิดชิด ล็อคกุญแจ
5.
หลีกเลี่ยงการวางกระเป๋าเงิน ทรัพย์สินมีค่าไว้ใต้โต๊ะหรือแขวนไว้ เพื่อป้องกันการสูญหาย
6.
กระเป๋าเงินควรเป็นลักษณะสะพายเอวไว้ด้านหน้า
7.
ควรมีพนักงานขายดูแลเพียงพอต่อพื้นที่คูหา
8.
หลีกเลี่ยงการชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรือวางไว้ภายในคูหาอย่างเปิดเผย
9.
กรณีเป็นคูหาเปิด (ผู้เข้าชมงานสามารถเข้าไปภายในคูหาได้) ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรจัดพื้นที่ควบคุม
		
โดยเฉพาะในการห้ามลูกค้าเข้าไปบริเวณควบคุม (โต๊ะเก็บทรัพย์สิน ฯลฯ)
10.
หลังให้บริการควรจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ให้มิดชิดและปลอดภัย (คลุมสินค้า)
11.
กรณีพบเหตุผิดปกติ หรือสงสัยว่ามีสินค้าสูญหาย (ขณะเปิดคูหา,ระหว่างแสดงงาน) ขอให้รีบท�ำการแจ้งเจ้า
		
หน้าที่ รปภ. ทราบทันที เพื่อที่รปภ.จะเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
12.
กรณีพบเหตุสงสัยว่ามีทรัพย์สินสูญหาย (ขณะเปิดคูหา) ห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของ ก่อนที่เจ้าหน้าที่
		
รปภ.จะไปถึง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแปรเปลี่ยนของสถานที่เกิดเหตุ อาจท�ำให้การสันนิษฐานสาเหตุผิด
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แบบฟอร์์มต่่างๆ
Order Forms
แบบฟอร์์ม 1

สั่่�งจองอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า (สำำ�หรัับผู้้�ร่่วมแสดงงาน)
l หน้้า 24

แบบฟอร์์ม 2

ไฟฟ้้า สำำ�หรัับก่่อสร้้าง / รื้้�อถอน

แบบฟอร์์ม 3

LCD TV และเครื่่�องฉายต่่างๆ

แบบฟอร์์ม 4 	ค่่าเช่่าอุุปกรณ์์เฟอร์์นิิเจอร์์
แบบฟอร์์ม 5 	ค่่าเช่่าอุุปกรณ์์เบ็็ดเตล็็ด
แบบฟอร์์ม 6

แจ้้งรููปแบบบููธ

l หน้้า 26

l หน้้า 28

l หน้้า 29

l หน้้า 31

l หน้้า 33

หมายเหตุุ : สามารถดาวโหลดแบบฟอร์์มได้้ที่่� www.pubat.or.th

แบบฟอร์์ม 1

วันกาหนดส่ ง
31 มีนาคม 64

แบบฟอร์ มสั่งจองอุปกรณ์ ไฟฟ้า (สาหรับผู้ร่วมแสดงงาน)
สั ปดาห์ หนังสื อแห่ งชาติ ครั้งที่ 49 วันที่ 17-25 เมษายน 2564

บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่ ) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้ วยขวาง ข.ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
ชื่ อผู้ตดิ ต่อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร
สายตรง : 02-203-4163
โทรสาร: 0-2203-4117
อีเมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา
สายตรง : 02-203-4127 - 8
โทรสาร: 0-2203-4119
อีเมลล์: ar.nccimage@nccimage.com
ราคามาตรฐาน
ราคาในวันงาน
รายการ
จานวน
จานวนเงิน
จองและชาระเงิน
จองและชาระเงิน
ภายใน 31/03/64
ตั้งแต่ 1-25/4/64
รายการที่ 1 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการให้บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด เป็ นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สปอตไลท์ LED 9 วัตต์ (ขาสั้น) (แสงเหลือง )
920
1,100
สปอตไลท์ LED 9 วัตต์ (ขายาว) (แสงเหลือง)
990
1,170
ฟลูออเรสเซนต์ LED 14 วัตต์ ยาว 1.20 เมตร (แสงขาว)
836
988
ดาวน์ไลท์ LED 7 วัตต์ (ไฟฝัง) (แสงเหลือง) ศูนย์กลาง 9.50 Fix
1,067
1,261
สปอตไลท์ ฮาโลเจน LED 4 วัตต์ (ขายาว 30ซม.) (แสงเหลือง)
1,100
1,300
Floodlight LED 30 วัตต์ (แสงเหลือง)
2,750
3,250
Floodlight LED 50 วัตต์ (แสงเหลือง)
3,575
4,225
Floodlight LED 100 วัตต์ (แสงขาว)
3,850
4,550
รายการที่ 2 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการใช้ กระแสไฟฟ้าสาหรับการสาธิตอุปกรณ์ (ห้ามใช้ กบั ดวงไฟแสงสว่าง)
ปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ามใช้ กบั ดวงไฟแสงสว่าง)
1,265
1,495
ปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ามใช้ กบั ดวงไฟแสงสว่าง) 24 ชั่วโมง
2,530
2,990
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ
3,850
4,550
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ
11,550
13,650
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ
7,700
9,100
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ
16,500
19,500
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ
31,900
37,700
บริ การต่อปลัก๊ ไฟจากเบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส
200 บาท (ไม่สามารถต่อได้มากว่า 1 จุด)
บริ การต่อปลัก๊ ไฟจากเบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส
400 บาท (มากสุดไม่เกิน 2 จุด)
รายการที่ 3 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่นาดวงไฟแสงสว่างมาเอง
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ
11,943
14,114
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ
35,828
42,342
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ
23,885
28,228
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ
71,656
78,684
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ
130,284
153,972
ค่ากระแสไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ (ลูกค้าติดตั้งเอง)
**หลอดไฟไม่เกิน 5 ดวง/100 วัตต์
*ไฟริ บบิ้น LED เส้น ใช้ได้ไม่เกิน 5 เมตร/100 วัตต์
462
546
ค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับดวงไฟที่นามาเอง ไม่เกิน 1 ดวง ดวงละไม่เกิน 100 วัตต์ (ติดตั้งโดยอิมเมจ)
550
640
การสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสัง่ จองนี้จะสมบูรณ์กต็ อ่ เมื่อได้มีการชาระเงินเต็มจานวนให้แก่บริ ษทั ฯ
รวมเป็ นเงิน
เรียบร้ อยแล้วเท่ านั้น โดยเงินสด, เช็คสั่งจ่ ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด” หรื อโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ชื่อบัญชี : บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากดั
ธนาคาร : กรุ งไทย จากดั (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
เลขที่บญั ชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) ที่อยู่ : 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
**กรุ ณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ( คานวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิม่ ที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประตัวผูเ้ สียภาษี 0105538011258**
หมายเหตุ
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างต้นเป็ นราคาบริ การสาหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 10 วัน) บริ ษทั ฯไม่อนุญาตให้มีการต่อเชื่อมไฟฟ้าจากปลัก๊ ไฟออกไปหลายๆจุด ทั้งนี้เพือ่ ป้องกนั อันตรายจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกาลัง
2. กระแสไฟฟ้าในวันงานจะเปิ ดให้บริการใน เวลา 13.00 น. ของ วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีที่ลกู ค้ายกเลิกรายการ
4. กรณีที่ท่านต้องการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่ โมง บริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ อีก 100% (สองเท่า) จากราคาปกติ
5. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทีป่ ล่อยให้ใช้คอื 220V หรื อ 380V ค่าการผันแปรอยูท่ ี่ ± 10% หากต้องการแรงดันคงที่ ควรเตรี ยมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)
6. ระยะการติดตั้งสายเบรคเกอร์ยาวไม่เกิน 3 เมตร จากหลุมไฟ หากประสงค์ต่อความยาวของสายไฟ จะมีคา่ บริ การ 200 บาท/เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
7. หากมีการขอย้ายตาแหน่งจุดติดตั้ง บริการจุดละ 200 บาท หากมีการย้ายหลุมไฟ เบรกเกอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลท์ บริการจุดละ 1,000 บาท เบรกเกอร์ขนาด 3 เฟส 380โวลท์ บริ การจุดละ 2,500 บาท(ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)
สาหรับผู้มอี านาจสั่งจอง โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้ องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ตัวบรรจง)

ชื่อบริ ษทั :
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/เลขที่บตั รประชาชน
ที่อยู่
:
โทรศัพท์ :
ชื่อผูต้ ิดต่อ :
E-Mail :

คูหาเลขที่ :
สานักงานใหญ่
โทรสาร :
ตาแหน่ง :
ลายเซนต์ :
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สาขา ที่ ...................................... (รหัสสาขา 5 หลัก)

วันที่ :

25

แบบฟอร์์ม 2

วันกาหนดส่ ง
31 มีนาคม 64

ไฟฟ้าสาหรับก่อสร้ าง / รื้อถอน

สั ปดาห์ หนังสื อแห่ งชาติ ครั้งที่ 49 วันที่ 17-25 เมษายน 2564

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่ ) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้ วยขวาง ข.ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชื่ อผู้ติดต่ อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร
สายตรง : 02-203-4163
โทรสาร: 0-2203-4117
อีเมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา
สายตรง : 02-203-4127 - 8
โทรสาร: 0-2203-4119
อีเมลล์: ar.nccimage@nccimage.com
รายการ

ราคามาตรฐาน
จองและชาระเงิน
ภายใน 31/03/64

ราคาในวันงาน
จองและชาระเงิน
ตั้งแต่ 1-25/4/64

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

1045/วัน

1,235/วัน

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ

3,135/วัน

3,705/วัน

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

2,090/วัน

2,470/วัน

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ

6,270/วัน

7,410/วัน

จานวน
(เบรก
เกอร์ )

จานวนวัน
(โปรดระบุวันที่
ด้ านล่าง)

จานวนเงิน

รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

โปรดระบุวันทีต่ ้ องการใช้ อปุ กรณ์ ไฟฟ้ าสาหรับการติดตั้งและรื้อถอน
รายการ
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ

วันใช้งาน
15 เม.ย.
15 เม.ย.
15 เม.ย.
15 เม.ย.

วันใช้งาน
16 เม.ย.
16 เม.ย.
16 เม.ย.
16 เม.ย.

วันใช้งาน
25 เม.ย.
25 เม.ย.
25 เม.ย.
25 เม.ย.

หมายเหตุ

การสั่ งจองอุปกรณ์ ไฟฟ้ าตามใบสั่ งจองนีจ้ ะสมบูรณ์ กต็ ่ อเมื่อได้ มีการชาระเงินเต็มจานวนให้ แก่บริษัทฯ
เรียบร้ อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คสั่ งจ่ ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด” หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีที่ :
ชื่อบัญชี : บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . อิมเมจ จากัด
ธนาคาร : กรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์
เลขที่บญ
ั ชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) ที่อยู่ : 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
**กรุ ณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % (คานวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสื อรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประตัวผูเ้ สี ยภาษี 0105538011258**
หมายเหตุ
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างต้นเป็ นราคาบริ การสาหรับ 1 งาน (ไม่ เกิน 10 วัน) เท่านั้น บริ ษทั ฯไม่อนุญาตให้มีการต่อเชื่อมไฟฟ้าจากปลัก๊ ไฟออกไปหลายๆจุด ทั้งนี้เพื่อ
ป้ องกันอันตรายจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกาลัง
2. บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินในกรณีทลี่ ูกค้ายกเลิกรายการ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าล่าช้ากว่ากาหนดที่ได้แจ้งไว้ในใบสั่งจองนี้
4. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้ใช้คือ 220V หรื อ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ ± 10% หากต้องการแรงดันคงที่ ควรเตรี ยมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย
(Stabilizer)
5. ในกรณี ที่ท่านต้องการกระแสไฟฟ้าหลัง 24.00 นาฬิกา บริ ษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 100% (สองเท่า)
สาหรับผู้มีอานาจสั่ งจอง โปรดระบุชื่อและทีอ่ ยู่บริษัททีถ่ ูกต้ องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ตัวบรรจง)

ชื่อบริ ษทั :
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/เลขที่บตั รประชาชน
ที่อยู่
:
โทรศัพท์ :
ชื่อผูต้ ิดต่อ :
E-Mail :

คูหาเลขที่ :
สานักงานใหญ่
โทรสาร :
ตาแหน่ง :
ลายเซนต์ :
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สาขา ที่ ...................................... (รหัสสาขา 5 หลัก)

วันที่ :

จุดติดตั้งอุปกรณ์

วันกาหนดส่ ง
31 มีนาคม 64

สั ปดาห์ หนังสื อแห่ งชาติ ครั้งที่ 49 วันที่ 17-25 เมษายน 2564

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่ ) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้ วยขวาง ข.ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชื่ อผู้ติดต่ อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร
สายตรง : 02-203-4163
โทรสาร: 0-2203-4117
อีเมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา
สายตรง : 02-203-4127 - 8
โทรสาร: 0-2203-4119
อีเมลล์: ar.nccimage@nccimage.com
กรุ ณาระบุตาแหน่งของจุดสาธารณูปโภคที่ตอ้ งการในแบบฟอร์ม มิฉะนั้น บริ ษทั จะติดตั้งลงตามดุลยพินิจของผูร้ ับเหมา และจะไม่รับผิดชอบค่ าบริ การในการย้าย
ตาแหน่งสาธารณู ปโภคที่ได้ติดตั้งไปแล้ว

B

Spotlight standard
สปอตไลท์มาตรฐาน

N

Connecting (by IMAGE)
จุดต่อไฟ (โดยอิมเมจ)

Spotlight w/ arm
สปอตไลท์พร้อมแขน

W

Water
นา้ ประปา

Fluorescent Lamp
หลอดฟลูออเรสเซนท์

D

Drain
ท่อระบายนา้

Breaker
เบรกเกอร์

C

Compressed Air
เครือ
่ งปั๊มลม

Socket Point
จุดปลก
๊ ั ไฟ

T

Telephone
ั
โทรศพท์

BACK/ด้านหล ัง

LEFT/ซา้ ย

RIGHT/ขวา

FRONT/ด้านหน้า

สาหรับผู้มีอานาจสั่ งจอง โปรดระบุชื่อและทีอ่ ยู่บริษัททีถ่ ูกต้ องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ตัวบรรจง)
ชื่อบริ ษทั :
คูหาเลขที่ :
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/เลขที่บตั รประชาชน
สานักงานใหญ่ สาขา ที่ .......................... (รหัสสาขา 5 หลัก)
ที่อยู่
:
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ชื่อผูต้ ิดต่อ :
ตาแหน่ง :
E-Mail :
ลายเซนต์ :
วันที่ :

27

แบบฟอร์์ม 3

วันกาหนดส่ ง
31 มีนาคม 64

LCD TV และเครื่ องฉายต่างๆ

สั ปดาห์ หนังสื อแห่ งชาติ ครั้งที่ 49 วันที่ 17-25 เมษายน 2564

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่ ) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้ วยขวาง ข.ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชื่ อผู้ติดต่ อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร
สายตรง : 02-203-4163
โทรสาร: 0-2203-4117
อีเมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา
สายตรง : 02-203-4127 - 8
โทรสาร: 0-2203-4119
อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com

หมายเหตุ
1.
2.

ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้ าข้างต้นเป็ นราคาบริ การสาหรับ 1 งาน (ไม่เกิน 10 วัน) เท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีที่ลูกค้ายกเลิก

รายการ

ราคามาตรฐาน
จองและชาระเงิน
ภายใน31/3/64

ราคาในวันงาน
จองและชาระเงิน
ตั้งแต่ 1-25/4/64

24 inch LED.
32 inch LED.
42 inch LED.
50 inch LED.
Stand for 42 inch Screen (eye level).
Hanging Brackets for 42 inch Screen
(For partition wall).
DVD Blu-ray Player.

10,032
13,156
18,876
22,880
3,190

11,856
15,548
22,308
27,040
3,770

1,980

2,340

4,158

4,914

Laptop Standard.
Laptop Hi Spec.
PC (Personal Computer) + 19 inch LCD
17 inch LCD flat screen monitor.
19 inch LCD flat screen monitor.

11,000
14,014
9,510
4,235
4,890

13,000
16,562
11,239
5,005
5,779

Data Projector 2000
Data Projector 3200
Data Projector 4500
Data Projector 5500

ANSI Lm, XGA
ANSI Lm, XGA
ANSI Lm, XGA
ANSI Lm, XGA

21,021
25,025
37,538
62,563

24,843
29,575
44,363
73,938

Screen, 2x 3 m. (150”) Projection.
Screen, 3x 4 m. (200”) Projection.
Screen, 4.5x 6 m. (500”) Projection.

20,020
32,032
66,924

23,660
37,856
79,092

LED Screens

Computer + Laptop + Monitor

Projectors

Projective Screens

จานวน

จานวนเงิน

รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
3.
4.

บริ ษทั ฯ จะนาเสนอราคาค่าเช่า VDO Projector Wall เมื่อผูร้ ่ วมแสดงงานระบุความต้องการไว้
การเช่าอุปกรณ์ตามใบสัง่ จองนี้จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้มีการชาระเงินให้แก่บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากดั ภายในระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ดา้ นล่างของใบสัง่ จองนี้แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถชาระเงิน
ด้วยเงินสด, เช็คสัง่ จ่ายในนาม “บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากดั ” หรื อโอนเงินเข้าบัญชีที่ :

ชื่ อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
เลขทีบ่ ัญชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์ )
ธนาคาร : กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์ ทีอ่ ยู่ : 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
**กรุ ณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % พร้อมแนบหนังสื อรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประตัวผูเ้ สี ยภาษี 0105538011258**

สาหรับผู้มีอานาจสั่ งจอง โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัทที่ถกู ต้ องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ตัวบรรจง)
ชื่อบริ ษทั :

คูหาเลขที่ :

เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/เลขที่บตั รประชาชน
ที่อยู่

สานักงานใหญ่

สาขา....................................... (รหัสสาขา 5 หลัก)

:

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

ชื่อผูต้ ิดต่อ :

ตาแหน่ ง :

E-Mail :

ลายเซนต์ :
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วันที่ :

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (วันที่ 17 – 25 เมษายน 2564)
วันกำหนดส่ง
31 มีนำคม 2564

แบบฟอร์์ม 4 ค่ำเช่ำอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด (สำนักงำนใหญ่) เลขที่ 90 อำคำร ซีดับเบิ้ลยู ชั้น 5 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณโกวิทย์ งำมเกษม
สำยตรง : 02-203-4149
โทรสำร: 0-2203-4117
อีเมลล์ : kowit.nga@nccimage.com
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ
สำยตรง : 02-203-4127 - 8 โทรสำร: 0-2203-4119
อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com
รำคำพิเศษ
รำคำมำตรฐำน
รำคำวันงำน
ขนำด
รหัส
รำยกำร
สี
จองและชำระเงิน จองและชำระเงิน จองและชำระเงิน จำนวน รวมเป็นเงิน
กxยxส (ซม.)
ภำยใน 31 มี.ค. 64 ภำยใน 1-8 เม.ย. 9 - 25 เม.ย.
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19

ตู้แสดงสินค้าเตี้ย
ตู้แสดงสินค้า ทรงสูง (ไม่รวมไฟ)
เพิ่ม ชัน้ กระจก
ตู้แสดงสินค้า ขนาดใหญ่ (ไม่รวมไฟ)
เพิ่ม ชัน้ กระจก
ตู้เก็บของ
แท่นแสดงสินค้า 2 ชัน้
เคาน์เตอร์ (System)
เคาน์เตอร์ (System)
ชั้นวางทีวีและวีดีโอ
แท่นแสดงสินค้า สูง 50 ซม.
แท่นแสดงสินค้า สูง 75 ซม.
แท่นแสดงสินค้า สูง 100 ซม.
โต๊ะประชาสัมพันธ์
โต๊ะกลม
โต๊ะกาแฟ
ชั้นวางสินค้าติดผนัง (ชั้นตรง)
ชั้นวางสินค้าติดผนัง (ชั้นเอียง)
เก้าอี้ไฟเบอร์
โซฟา
สตูล
ตู้เย็น (ไม่รวมปลั๊ก)
แท่นโบร์ชัวร์
แท่นแขวนเสื้อ
ตะขอแขวน ตัว S

ขาว
ขาว

50x100x100
50x50x250

ขาว

50x100x250

ขาว
50x100x75
ขาว
50x100x100/120
ขาว
50x100x75
ขาว
50x100x100
ขาว
50x50x120
ขาว
50x50x50
ขาว
50x50x75
ขาว
50x50x100
ขาว
60x120x75
ขาว
75x75x75
ขาว
65x65x40
ขาว
25x100
ขาว
25x100
เทา
50x50x50/80
หนังดา
60x80x40/70
ดา
50x50x85/120
ขาว
4.4 cu. ft.
โครเมียม
30x40x170
ไม้
40x40x180
ยาว6.5 ซม.

2,500
3,500
300
5,500
500
1,200
1,500
1,500
1,500
1,000
700
700
700
700
700
600
350
350
400
800
750
3,500
1,400
1,000
60

2,750
3,850
330
6,050
550
1,320
1,650
1,650
1,650
1,100
770
770
770
770
770
660
385
385
440
880
825
3,850
1,540
1,100
66

3,250
4,550
390
7,150
650
1,560
1,950
1,690
1,690
1,300
910
910
910
910
910
780
455
455
520
1,040
975
4,550
1,820
1,300
78

กำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำตำมใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้มีกำรชำระเงินเต็มจำนวนให้แก่บริษัทฯ
รวมเป็นเงิน
เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น โดยเงินสด, เช็คสั่งจ่ำยในนำม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด” หรือโอนเงินเข้ำบัญชีที่ :
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
ธนาคาร : กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟควอเตอร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
เลขที่บัญชี : 009 1 70976 8 (บัญชีออมทรัพย์)
ที่อยู่ธนาคาร : 62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ที่อยู่บริษัท : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
** กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % (คานวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258 **
หมำยเหตุ - กรณีการสั่งจองระหว่างวันติดตั้งงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหน้างาน บริษัทฯ
จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สาหรับการยกเลิกสินค้าภายในวันติดตั้ง และวันแสดงงาน
สำหรับผู้มีอำนำจสัง่ จอง โปรดระบุชอื่ และที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง “เพื่อกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภำษี” (ตัวบรรจง)
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่

คูหำเลขที่ :

:

เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรหรือเลขที่บตั รประชำชน :

สำนักงำนใหญ่

สำขำ : (ระบุตัวเลข 5 หลัก)

โทรศัพท์ :

โทรสำร :

ชื่อผู้ติดต่อ :

E-mail :

ลำยเซนต์ :

วันที่ :

29

30

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (วันที่ 17 – 25 เมษายน 2564)
วันกำหนดส่ง
31 มีนำคม 2564

แบบฟอร์์ม 5 ค่ำเช่ำอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด (สำนักงำนใหญ่) เลขที่ 90 อำคำร ซีดับเบิ้ลยู ชั้น 5 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณโกวิทย์ งำมเกษม
สำยตรง : 02-203-4149
โทรสำร: 0-2203-4117
อีเมลล์ : kowit.nga@nccimage.com
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ
สำยตรง : 02-203-4127 - 8 โทรสำร: 0-2203-4119
อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com
รำยกำร


ผนัง (system-built)



ป้ายชื่อคูหา พร้อมตัวอักษร
แบบมาตรฐานสูง 10 ซม.



ประตูบานยืด (system-built)



แผ่นไม้ยกพื้น (ไม่มีพรม)



พรมในคูหา

รำคำพิเศษ
รำคำมำตรฐำน
จองและชำระเงิน จองและชำระเงิน
ภำยใน 31 มี.ค. 64 ภำยใน 1-8 เม.ย.

รำคำวันงำน
จองและชำระเงิน
9 - 25 เม.ย.

สี

ขนำด
กxยxส (ซม.)

ขาว

1.00x2.50 ม.

920.-/หน่วย

1,012.-/หน่วย

1,196.-/หน่วย

-

สูง 30 ซม.

460.-/เมตร

506.-/เมตร

598.-/เมตร

เทาอ่อน

1.00x2.00 ม.

1,725.-/หน่วย

1,898.-/หน่วย

2,243.-/หน่วย

-

สูง 15 มม.

400.-/ตร.ม.

440.-/ตร.ม.

520.-/ตร.ม.

-

290.-/ตร.ม.

319.-/ตร.ม.

377.-/ตร.ม.

แดง/น้า
เงิน/
เทา/เขียว

จำนวน

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หมำยเหตุ
1. การให้บริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการชาระเงินเต็มจานวนให้แก่บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด พร้อมกับ ใบสั่งจอง
โดยท่านสามารถชาระเงินด้วยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
เลขที่บัญชี : 009 1 70976 8 (บัญชีออมทรัพย์)
ธนำคำร : กรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำไทยเบฟควอเตอร์
ที่อยู่ธนำคำร : 62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ที่อยู่บริษัท : 90 อำคำรซีดับเบิลยูทำวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุง เทพฯ 10310
** กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % (คานวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258 **
2. หากท่านชาระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส่งสาเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อบริษัทของท่านมาด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในการชาระเงิน
3. กรณีกำรสั่งจองระหว่ำงวันติดตั้งงำนถึงวันแสดงงำน บริษัทฯ จะคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 30% จำกรำคำปกติ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหน้างาน
บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน สำหรับกำรยกเลิกสินค้ำภำยในวันติดตั้ง และวันแสดงงำน
สำหรับผู้มีอำนำจสัง่ จอง โปรดระบุชอื่ และที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง “เพื่อกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภำษี” (ตัวบรรจง)
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่

คูหำเลขที่ :

:

เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรหรือเลขที่บตั รประชำชน :

สำนักงำนใหญ่

สำขำ : (ระบุตัวเลข 5 หลัก)

โทรศัพท์ :

โทรสำร :

ชื่อผู้ติดต่อ :

E-mail :

ลำยเซนต์ :

วันที่ :

31

32

			 สััปดาห์์หนัังสืือแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 49 และสััปดาห์์หนัังสืือนานาชาติิ ครั้้�งที่่� 19
วัันที่่� 17 - 25 เมษายน 2564

แบบฟอร์์ม 6

แบบฟอร์มแจ้งรูปแบบบูธ
ชื่อร้านค้า/ส�ำนักพิมพ์............................................................................................โซน................................................เลขบูธ.......................
ชื่อผู้ประสาน.......................................................โทรศัพท์ : ............................................... อีเมล : .............................................................

ประเภทของบูธ   
พื้นที่เปล่า						

บูธมาตรฐาน

(ผู้ออกบูธจะต้องสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ทั้งหมด)

ก่อสร้าง ตกแต่งบูธ					
ต่อเติมโครงสร้างบูธ
ชื่อบริษัทผู้รับเหมา : ....................................................... 		
ชื่อบริษัทผู้รับเหมา : ......................................................
.
ชื่อผู้ควบคุมงาน : …………………….................................... 		
ชื่อผู้ควบคุมงาน : ……………………....................................
โทรศัพท์ : .......................................................................
โทรศัพท์ : .......................................................................
			 				ป้ายชื่อบูธ (ป้ายด้านหน้า)
อื่นๆ  ระบุ..................................................................            
1. ป้ายชื่อบูธพร้อมเลขที่บูธ
									
2. ป้ายชื่อเปล่า ไม่มีชื่อสติ๊กเกอร์ชื่อบริษัท
									
3. ยกเลิกโครงสร้างป้ายชื่อ แบบมีคานคาด
									
4. ยกเลิกโครงสร้างป้ายชื่อ
อื่นๆ  ระบุ..................................................................
1. พื้นที่เปล่า คือ พื้นที่ที่ไม่มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้เลย ผู้ร่วมออกงานจะต้องสั่งจองอุปกรณ์ อาทิ ปลั๊กไฟ ฟลูออเรสเซนท์ โต๊ะ เก้าอี้  ป้าย
ชื่อบริษัท ถังขยะ ฯลฯ เองทั้งหมด
2. การตกแต่่งบููธรููปแบบพิิเศษ ผู้้�ร่่วมออกงานจะต้้องส่่งแบบแปลนและภาพเหมืือนของบููธ เพื่่�อให้้ผู้้�จััดงานตรวจสอบก่่อน ภายในวัันที่่�      
31 มีีนาคม 2564 หากยัังไม่่ได้้รัับการตรวจสอบและอนุุมััติิจากทางผู้้�จััดงาน จะไม่่สามารถทำำ�การก่่อสร้้าง / ติิดตั้้�งได้้
3. หากผู้ร่วมออกงาน และ/หรือผู้รับเหมาของท่านกระท�ำใดๆ ให้เกิดความเสียหายแก่ตัวอาคาร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
หรือ ซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพเดิม ตามทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องอาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบชิ ัน่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมอื งทองธานี แจ้งให้ทราบ
4. พื้้�นที่่�เปล่่า สามารถมารัับบััตรประจำำ�ตััวเข้้าอาคารแสดงงานสำำ�หรัับผู้้�ก่่อสร้้าง Contractor Badge ได้้ที่่�บริิเวณจุุดขนถ่่ายสิินค้้า (Loadiing) ในวัันที่่� 15 เมษายน 2564 ระหว่่างเวลา 13.00 - 19.00 น.

***ขอสงวนสิทธิ์ส�ำหรับผู้ที่ส่งแบบให้พิจารณาโดยมีเอกสารอนุญาตจากผู้จัดงาน ให้เข้าท�ำการก่อสร้างและติดตั้งได้เท่านั้น***
    หมายเหตุ :
    กรณีที่สมาคมฯ ไม่ได้รับแบบฟอร์มนี้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบบัตรหรืออนุญาตให้เข้าก่อสร้างบูธ หรือติดตั้งป้าย
ได้รับทราบระเบียบปฏิบัติในการเข้าก่อสร้าง/ตกแต่งบูธ และรื้อถอนคูหาแสดงฯ แล้ว และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
ทุกประการ
							
(....................................................................................)
ประทับตราบริษัท						ผู้มีอ�ำนาจลงนาม
							

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

กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ภายในวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564   อีีเมล v-patchapan@pubat.or.th   โทรสาร 0-2954-9565-6
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1.บู ธมาตรฐาน มีป้ ายชื่อพร้ อมเลขที่บู ธ

3.บู ธมาตรฐาน ที่ยกเลิกโครงสร้ างป้ ายชื่อมีคานคาด

2.บู ธมาตรฐาน มีป้ ายชื่อเปล่า(ไม่มีสติ๊กเกอร์ ชื่อ บริ ษัท)

4.บู ธมาตรฐาน ที่ยกเลิกโครงสร้ างป้ ายชื่อ

รายการเฟอร์ นิเจอร์

1.โต๊ะ T4 จำนวน 1 ตัว

2.เก้าอี้ไฟเบอร์ จำนวน 2 ตัว

3.ถังขยะ จำนวน 1 ใบ

รายการไฟฟ้า

1.ไฟฟลูออกเรสเซนต์ 3 ดวง

2.ปลั๊กไฟ 5แอมป์ 1 จุ ด
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ผังบูธ / Floor Plan
	ผังบูธแบ่งตามประเภทหนังสือ ดังนี้
1. โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษา
2. โซนหนังสือการศึกษา
3. โซนการ์ตูน (Book Wonderland)
4. โซนนิยาย / วรรณกรรม
5. โซนหนังสือเก่า
6. โซนหนังสือต่างประเทศ
7. โซนหนังสือทั่วไป
								

หมายเหตุ : สามารถดาวโหลดผังบูธได้ที่ www.pubat.or.th
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หมายเหตุ : ผังบูธอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

