
 

 



 

 

 

 

 

 
เรียน  ผูเ้ข้าร่วมงานโฟโต้แฟร ์2014 
 
 
  คณะกรรมการจดังานโฟโต้แฟร ์2014 มีความยินดีต้อนรบัทุกท่านที%เข้าร่วมงาน 
โฟโต้แฟร ์2014 
 
  เอกสารคู่มอืสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มงานโฟโตแ้ฟร ์2014 ที"จดัทาํขึ&นชุดนี& มวีตัถุประสงคท์ี"จะช่วย
อํานวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้รว่มงานในการเตรยีมการดา้นต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด 
  โปรดศึกษาคู่มอืฯ ฉบบันี&อย่างละเอียดโดยตลอด และโปรดปฏิบตัิตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั โดยเฉพาะเรื"องเกี"ยวกบักําหนดระยะเวลาในการส่งแบบฟอรม์ต่างๆ ไปยงัผูท้ี"เกี"ยวขอ้ง
ตามที"ไดร้ะบุไวใ้นคู่มอื เพื"อที"จะทาํใหก้ารเขา้รว่มงานของท่านราบรื"นและประสบความสาํเรจ็ 
  หากท่านมขี้อสงสยัประการใด โปรดติดต่อผู้ที"เกี"ยวข้องตามชื"อ-ที"อยู่ และหมายเลข
โทรศพัท ์ซึ"งไดแ้จง้ในคู่มอืฯ ชุดนี&แลว้ 
  ขอขอบคุณในความรว่มมอืเป็นอยา่งดมีา ณ โอกาสนี& 
 
 
 

คณะกรรมการจดังานโฟโต้แฟร ์2014 
สมาคมธรุกิจการถ่ายภาพ 
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A ข้อมูลเบื=องต้น 

A1. ชื%องาน 
งานโฟโต้แฟร ์2014 
(PHOTO FAIR 2014) 

A2. สถานที%จดังาน 
ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 
โทรศพัท ์: 02-726-1999 โทรสาร : 02-726-1943 
E-mail: ops@bitec.co.th   www.bitec.co.th 
 

A3. ระยะเวลาจดังาน (5 วนั) 

วนัที" 26 พฤศจกิายน 2557 เวลา 13.00 -  21.00 น. 
วนัที" 27 - 30 พฤศจกิายน 2557 เวลา 10.30 – 21.00 น.  
 

A4. ผูจ้ดัและผูส้นับสนุนการจดังาน 

• ผูจ้ดังาน 

สมาคมธรุกิจการถ่ายภาพ 

• ผูส้นับสนุนการจดังาน 
1.  สมาพนัธส์มาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
2.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์
3.  สมาคมช่างภาพสื"อมวลชนแห่งประเทศไทย 
4.  สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ 
5.  สมาคมถ่ายภาพสยามคลัเลอรส์ไลด ์
6.  บรษิทั บตัรกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
7.  ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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A5. ประเภทสินค้าที%จดัแสดง 

• กลอ้งถ่ายภาพดจิติอล 
• กลอ้งถ่ายภาพ 
• เครื"องปริ&นทเ์ตอร,์ มนิิแลบ็ 
• อุปกรณ์การถ่ายภาพนานาชนิด 
• เครื"องมอืและอุปกรณ์ ในการทาํกรอบรปู กรอบรปู เครื"องเคลอืบ 
• กระเป๋ากลอ้ง 
• สื"อบนัทกึขอ้มลู 
• คู่มอื-นิตยสารถ่ายภาพ 
• หมกึและกระดาษองิคเ์จท็ 
• แบตเตอรี" 
• ซอฟแวรแ์ต่งภาพ 
• ชุดววิาห ์อลับั &ม ฉาก อุปกรณ์สาํหรบัสตูดโิอ ครบวงจร  
• ตูด้ดูความชื&น 

A6. การเข้าชมงาน 

•  26 พฤศจกิายน 2557 เวลา 13.00 - 21.00 น. 
•  27 - 30 พฤศจกิายน 2557 เวลา 10.30 - 21.00 น.  

เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบธุรกจิการถ่ายภาพ นิสติ นกัศกึษา และประชาชนทั "วไปชม
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยกีารถ่ายภาพยคุใหมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจและรกัการถ่ายภาพมาก
ยิ"งขึ&นและเพื"อเป็นแนวทางการประกอบอาชพีสาํหรบัผูส้นใจ 

A7. การติดต่อหน่วยงานที%เกี%ยวข้อง 

7.1 ผูจ้ดังาน 
สมาคมธุรกจิการถ่ายภาพ 
73/9-10 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรงุเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์: 02-803-7570-1, โทรสาร : 02-803-7572 
E-mail : photo.business.thai@gmail.com 

 WWW: PBA-THAI.ORG  
Facebook: www.facebook.com/PhotoFairThailand 

7.2 เจ้าหน้าที%ติดต่อประสานงาน 
 น.ส.กุสุมา พนูพพิฒัน์   โทร.086-320-5326, 085-344-0909 

  E-mail : tukphotofair@gmail.com  
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A8. ตารางเวลาการทาํงานในอาคารแสดงสินค้า 

วนัก่อสร้าง 24 – 25 พฤศจิกายน 2557 

กิจกรรม วนัที% เวลา 

•  การกอ่สรา้งคหูามาตรฐานและลงผงัคหูา
ของผูร้บัเหมา กอ่สรา้งอยา่งเป็นทางการ 

•  ผูร้บัเหมากอ่สรา้งอื"นๆ หรอืผูเ้ขา้รว่มแสดง 
กอ่สรา้งคหูาดว้ยตนเอง (พื&นที"เปล่า) 

•  ผูเ้ขา้รว่มแสดงตกแต่งคหูา/สนิคา้ 

24 พฤศจกิายน 2557 
 

08.00 - 24.00 น. 
 

24 พฤศจกิายน 2557 10.00 - 24.00 น. 

25 พฤศจกิายน 2557 08.00 - 24.00 น. 

วนัจดัแสดง 26 – 30 พฤศจิกายน 2557 

กิจกรรม วนัที% เวลา 
•  การขนสนิคา้ ก่อน เวลาจดัแสดงงาน 26 พฤศจกิายน 2557 08.00 - 09.00 น. 

•  การขนสนิคา้ ระหว่าง เวลาจดัแสดงงาน 
 (หา้มใชร้ถเขน็) 

26 - 30 พฤศจกิายน 2557 10.00 - 18.00 น. 

•  การขนสนิคา้ หลงั เวลาจดัแสดงงาน 26 - 30 พฤศจกิายน 2557 21.00 - 22.00 น 

วนัรื=อถอน   

กิจกรรม วนัที% เวลา 

•  การรื&อถอนสิ"งกอ่สรา้งและคหูา 30 พฤศจกิายน 2557 
1 ธนัวาคม 2557 

21.00 - 24.00 น. 
08.00 - 12.00 น. 

หมายเหตุ  

1) ผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่านต้องก่อสรา้ง และตกแต่งคูหาให้เสรจ็ภายใน เวลา 8.00 น. ของวนัที" 26 
พฤศจกิายน 2557 ทั &งนี& จะไม่มกีารเปิดอาคารให้ก่อสร้าง/ตกแต่งหลังจากเวลาดงักล่าวโดย
เดด็ขาด เพราะจะตอ้งทาํความสะอาดอาคารแสดง 

2) หา้มรื&อถอนสิ"งก่อสรา้ง/คูหาก่อนเวลา 21.00 น.ในวนัที" 30 พฤศจกิายน 2557 ซึ"งเป็นวนัสุดทา้ย
ของการจดังาน 

3) ผู้เข้าร่วมงานควรจดัเก็บสนิค้าในคูหา และทําการขนย้ายสนิค้าทนัท ีในวนัสุดท้ายของการเปิด
แสดงสนิคา้   (30 พฤศจกิายน 2557 เวลา 21.00-24.00 น.) สําหรบัคูหาส่วนตกแต่งที"ก่อสรา้ง
ขึ&นมาสามารถทาํการรื&อถอนไดใ้นวนัที" 1 ธนัวาคม 2557 เวลา 8.00-12.00 น. 

4) ไม่อนุญาตให้มีการขนสินค้าเข้า-ออกอาคารแสดง นอกเหนือจากเวลาข้างต้นโดยเด็ดขาด             
ในวนัแสดงงาน หากผู้เขา้ร่วมงานประสงค์จะขนสนิค้าเขา้เพิ"มเตมิจะต้องเขา้ตามเวลาที"กําหนด 
โดยเป็นการยกถอืสนิคา้ที"ไมร่บกวนผูช้มงาน (หา้มใชร้ถเขน็) 
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A9. ติดต่อผูใ้ห้บริการอย่างเป็นทางการ 
 

รายการ หน่วยงาน/บริษทั ที%อยู่ ติดต่อ 
ผูร้บัเหมากอ่สรา้ง 
- คหูามาตรฐาน 
- อปุกรณ์ไฟฟ้า 
- อปุกรณ์ตกแต่ง 

บจก.แอ๊ดเดก็ซ ์ 111 ซอยออ่นนุช 64 ถนนออ่นนุช 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 
10250 
โทรศพัท ์: 02-322-1625,02-322-3933 
โทรสาร : 02-721-0473 
มอืถอื : 080-923-7414 
Email : threephed@gmail.com 

คณุออ้ ตรเีพชร 

ผูบ้รกิารรกัษาความ
ปลอดภยั 

บจก. ไอเอสเอสซี
เคยีวรติี&เซอรว์สิ 

82/9 หมู ่7 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์
เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10210 
โทรศพัท ์: 02-981-7706 
โทรสาร  : 02-981-7705 
มอืถอื : 087-058-3035 
ชว่งแสดงงาน 089-143-0885 

คณุศนัสนุีย ์ 
ศรวีชิยั 
 
 
 
คณุลดัดาพร 
สเุทวพร 

ผูบ้รกิารสิ"งอาํนวย
ความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
- รกัษาความสะอาด 
- บรกิารอนิเตอรเ์น็ต 
- บรกิารโทรศพัท/์
โทรสาร 
- บรกิารดอกไม/้ตน้ไม ้
 
- บรกิารอาหารและ
เครื"องดื"ม 
 
 

ศนูยน์ิทรรศการและ
การประชมุไบเทค 
 
 
 
 
 
 
ศนูยน์ิทรรศการและ
การประชมุไบเทค 
 
 
 
 
ศนูยน์ิทรรศการและ
การประชมุไบเทค 

88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  
เขตบางนา กทม. 10260 
โทรศพัท ์: 02-726-1999  
โทรสาร  : 02-726-1943 
E-mail : ops@bitec.co.th 
Website : www.bitec.co.th 
 
 
88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  
เขตบางนา กทม. 10260 
โทรศพัท ์: 02-726-1999 ต่อ 7501 
โทรสาร  : 02-726-1943 
E-mail : ops@bitec.co.th 
 
โทรศพัท ์: 02-726-1999 ต่อ 6100 
โทรสาร  : 02-726-1944 
E-mail : kannikap@bitec.co.th 
catering@ bitec.co.th 
 

คณุปรญิญา 
ชาตมินตร ี
 
 
 
 
 
 
แผนกบรกิารลกูคา้ 
 
 
 
 
 
คณุกรรณิกา 
โพธิ Fศร ี
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A10. สิ%งอาํนวยความสะดวก/บริการต่างๆ ภายในงาน 
 

บริการ ที%ตั =ง วนั เวลา รายละเอียดบริการ 
1. หอ้งผูจ้ดังาน  
     (Organizer Office) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน้า Hall 103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 พ.ย. -  25 พ.ย.57 
26 – 30  พ.ย. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30-18.00 น. 
10.30–21.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• รบับตัร 
- ผูก้อ่สรา้ง 
- บตัรผูเ้ขา้รว่มงาน 
- Fair Catalogue 

• ตดิต่อประสานงาน
บรษิทัผูร้บัเหมากอ่สรา้ง
และ ตดิตั &งอปุกรณ์
ไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการ
(บจก.แอด็เดก็ซ)์ 
• ตดิต่อประสานงานต่างๆ

ในกรณีที"มปีญัหา
ระหว่างงาน 

• อื"นๆ 
2. จุดลงทะเบยีน 
•  Pre-Registration 
- Trade Mission 
- Pre-Registration 

หน้า Hall 104 
 

26 – 30  พ.ย. 57 
 

10.30-21.00 น. • คณะผูแ้ทนการคา้และ 
ผูล้งทะเบยีนล่วงหน้า  
ตดิต่อรบับตัร Visitor 

• ลงทะเบยีนเขา้งาน
ทั "วไปและรบับตัร 
Visitor 

3. จุดประชาสมัพนัธ ์
   (Information) 
 

หน้า Hall 103 
หน้า Hall 104 
 

26 – 30  พ.ย. 57 
 

10.30-21.00 น. 
 
 

• ใหบ้รกิารขอ้มลูต่างๆ  
    เกี"ยวกบังาน 

4.Business Centre หน้า Hall 103 26 – 30  พ.ย. 57 
 

08.00-21.00 น. 
 
 
 
 
 
 

• ใหบ้รกิาร  
     E- Mail/Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10

บริการ ที%ตั =ง วนั เวลา รายละเอียดบริการ 
5. โทรศพัทส์าธารณะ 
    - ในประเทศ 
    - ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 

บรเิวณ
ดา้นหน้า
ทางเขา้ Hall 
104 และชั &น 
B1 หน้าทาง 
เขา้ศนูย์
อาหาร
นานาชาต ิ

26 – 30  พ.ย. 57 
 

24 ชั "วโมง 
 
 
 
 

• ตูโ้ทรศพัทแ์บบใชบ้ตัร 
TOT, หยอดเหรยีญ 

6. ตูบ้รกิาร ATM หน้า Hall 104 
ชั &น B1  
หน้าหอ้งนํ&า 

26 – 30  พ.ย. 57 
 

24 ชั "วโมง • ตูบ้รกิาร ATM  
ธนาคารกรงุเทพฯ,
กสกิรไทย,  
ไทยพาณิชย,์ กรงุไทย  
และกรงุศรอียธุยา 

 
7. ธนาคาร/แลกเงนิ หน้า Hall 103 26 – 30  พ.ย. 57 

 
10.00-18.00 น. • ธนาคารออมสนิ

ใหบ้รกิารแลกเงนิ
ต่างประเทศ 

8. บรกิารพาหนะ - 
   บรกิารเรยีกรถ 
   แทก็ซี"มเิตอร ์

หน้า Hall 101  26 – 30  พ.ย. 57 
 
 

09.00-21.30 น. 
 
 

• ใหบ้รกิารเรยีกรถ
แทก็ซี"มเิตอร ์

9. หอ้งปฐมพยาบาล 
(First Aid) 
 

บรเิวณ
ดา้นหน้า 
Hall 104 

26 – 30  พ.ย. 57 
 

10.00-21.00 น. • มเีจา้หน้าที"ประจาํให้
การปฐมพยาบาล
ผูเ้ขา้รว่ม 

• งานและผูเ้ขา้ชมงาน
ทั "วไป 
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บริการ ที%ตั =ง วนั เวลา รายละเอียดบริการ 
10. อาหารและ
เครื"องดื"ม 
 

Fahrenheit 26 – 30  พ.ย. 57 
 

09.30-18.30 น. 
 

• อาหารบุฟเฟต่์
นานาชาต ิ

Food 
Connexion 
 

26 – 30  พ.ย. 57 
 

09.30-20.30 น. 
 

• ศนูยอ์าหารนานาชาต ิ

Coffee I-do 26 – 30  พ.ย. 57 
 

09.30-20.30 น. 
 

• อาหารทานเล่นและ
เครื"องดื"ม 

 De.li.cio.us 26 – 30  พ.ย. 57 10.00-20.00  

 
**หมายเหตุ** 
บริการอาหารและเครื%องดื%มภายในศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
 

 แผนกอาหารและเครื "อ งดื "มจะเป็นผู ด้ํ า เน ินการและควบค ุมอาหาร เครื "อ งดื "ม             
การจดัเตรยีมอาหาร รา้นอาหาร จานด่วน และซุม้อาหาร  

 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถแจง้ความจํานงในเรื"องบรกิารอาหารและเครื"องดื"มได ้โดยผ่าน
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัเลี&ยง    

 หา้มผูใ้ดนําอาหารหรอืเครื"องดื"มเขา้มาในบรเิวณพื&นที"ใหบ้รกิาร ยกเวน้เป็นอาหาร หรอื
เครื"องดื"ม ที"ซื&อจากแผนกอาหาร และเครื"องดื"มของศูนยฯ์ ไบเทค เท่านั &น  

 

สามารถรบับตัรผู้ก่อสร้าง และบตัรผูเ้ข้าร่วมงาน ที%จดุรกัษาความปลอดภยั (รปภ.) ด้านหลงัโหลด 
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B กฎเกณฑแ์ละระเบยีบ 
 

 B 1   สทิธิ Fการเขา้รว่มแสดงสนิคา้และการจดัสรรพื&นที" 

 B 2   การก่อสรา้งตกแต่งคหูา 

 B 3   กระแสไฟฟ้าและแสงสวา่ง 

 B 4   บตัรผูเ้ขา้รว่มงาน/บตัรผูเ้ขา้ทาํการก่อสรา้ง 

 B 5   การรกัษาความปลอดภยั 

 B 6   การรกัษาความสะอาด 

 B 7   ระบบปรบัอากาศและความเยน็ 

 B 8   การปฏบิตังิานลว่งเวลา 

 B 9   การสาธติสนิคา้ 

    B 10   การประกาศขอ้ความภายในงาน 

    B 11   การใชเ้ครื"องขยายเสยีงภายในงานโฟโตแ้ฟร ์2014 

    B 12   เหตุสุดวสิยั 

              B 13 ขอ้ควรระวงั 
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B กฎเกณฑแ์ละระเบยีบ 

 
B1. สิทธิk การเข้าร่วมแสดงสินค้าและจดัสรรพื=นที% 
1.1 ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิ Fในการจดัสรรคหูาโดยจะตดัสนิจากกลุ่มสนิคา้ จาํนวนคหูาวนัที"สมคัรเขา้รว่มงาน

และการชาํระเงนิ ความรว่มมอืในกจิกรรมของสมาคมฯ และอื"น ๆ ตามความเหมาะสม 
1.2 ผูจ้ดังานไมอ่นุญาตใหม้บีุคคล/นิตบิุคคลอื"นใดที"ไมไ่ดส้มคัรเขา้รว่มงานกบัผูจ้ดังานโดยตรงมาจดัแสดง

หรอืจาํหน่ายสนิคา้ในพื&นที"ของผูเ้ขา้รว่มงานตลอดระยะเวลาการจดังาน 
1.3 ผูเ้ขา้รว่มงานไมส่ามารถโอนสทิธิ Fในการเขา้รว่มงาน และพื&นที"ทั &งหมด หรอื บางสว่น  

ที"ไดร้บัการจดัสรรใหผู้อ้ ื"นตลอดระยะเวลาการจดังาน 
1.4 สนิคา้ที"จดัแสดงตอ้งเป็นสนิคา้ที"ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มงาน ผูจ้ดังานมสีทิธิ Fที"จะนําสนิคา้ที"ไม่

เกี"ยวขอ้งกบังานแสดงสนิคา้นี&ออกจากอาคารแสดงสนิคา้ไดท้นัท ี
1.5 ผูเ้ขา้รว่มงานสามารถจาํหน่ายสนิคา้ไดภ้ายในคหูาของตนเองเทา่นั &น 
1.6 ผูเ้ขา้รว่มงานสามารถตดิป้าย สติ}กเกอร ์โปสเตอร ์ไดเ้ฉพาะในบรเิวณคหูาของตนเองเทา่นั &น 
1.7 หา้มแจกใบปลวิ บตัรเชญิ ในบรเิวณทางเดนิ ทางเขา้-ออก หรอื บรเิวณสาธารณะอื"นเดด็ขาด 
1.8 ผูเ้ขา้รว่มงานตอ้งจดัหาเจา้หน้าที"อยูป่ระจาํคหูาตลอดเวลางาน 
 

B2. การก่อสร้างตกแต่งคหูา 
1. คหูามาตรฐาน 

1.1.  คหูามาตรฐาน ขนาด 3 x 3 x 2.4 ม. (9 ตรม.) ประกอบด้วย 

- ผนงัไมอ้ดัโครงสรา้งอะลมูเินียมกรณีที"บธูอยูต่าํแหน่งหวัมมุจะเปิดผนงัใหส้องดา้น 
- ป้ายชื"อผูใ้หก้ารสนบัสนุนการแสดงสนิคา้ขนาดสงู 10 ซ.ม. ยาวไมเ่กนิ 20 ตวัอกัษร 
- โต๊ะ 1 ตวั, เกา้อี&พบั 2 ตวั, ตะกรา้ใสเ่ศษกระดาษ จาํนวน 1 ใบ 
- ไฟฟลอูอเรสเซนต ์ขนาด 40 วตัต ์จาํนวน 1 ชดุ  (2 หลอด) 
- ปลั }กไฟ ขนาด 5 แอมป์ จาํนวน 1 ชดุ  
- พรม 

1.2.  คหูามาตรฐาน ขนาด 3 X 6 X 2.4 เมตร (18 ตรม.)   
  ประกอบด้วย 

- ผนงัไมอ้ดัโครงการอะลมูเินียม กรณีที"บธูอยูต่าํแหน่งหวัมมุ จะเปิดผนงัใหส้องดา้น 
- ป้ายชื"อผูใ้หก้ารสนบัสนุนการแสดงสนิคา้ขนาดสงู 10 ซม.ยาวไมเ่กนิ 20 ตวัอกัษร 
- โต๊ะ 2 ตวั, เกา้อี&พบั 4 ตวั, ตะกรา้ใสเ่ศษกระดาษ จาํนวน 2 ใบ 
- ไฟฟลอูอเรสเซนต ์ขนาด 40 วตัต ์จาํนวน 2 ชดุ (4 หลอด) 
- ปลั }กไฟ ขนาด 5 แอมป์ จาํนวน 2 ชดุ  
- พรม 
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1.3. ระเบียบในการใช้คหูามาตรฐาน 
- การใช้ Balloon หรอืลูกโป่งอดัก๊าซภายในอาคารจะต้องได้รบัการอนุญาตจากผูจ้ดังานเป็น   

ลายลกัษณ์อกัษรกอ่นจงึจะสามารถนํามาแสดงได ้
- การปูพรมจะตอ้งใหใ้ชเ้ทปกาวสาํหรบัปูพรมเท่านั &น และเมื"อรื&อถอนพรมออกไปแลว้จะตอ้งขดู

ลอกเทปกาวและเชด็ถรูอยกาวที"เหนียวตดิพื&นออกใหส้ะอาดเหมอืนเดมิทกุจุดดว้ย 
- หา้มต่อเตมิ ทาสหีรอืตอกตรงึ และเจาะส่วนใดส่วนหนึ"งของคูหามาตรฐานสําเรจ็รูป มฉิะนั &น

หากเกดิความเสยีหายขึ&นผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายนั &น 
- ผูแ้สดงสนิค้าจะต้องตรวจสอบคุณภาพของคูหา/อุปกรณ์ตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ไฟฟ้า   

ให้เรยีบร้อยก่อนรบัมอบ และหากพบขอ้บกพร่องหรอืชํารุดโปรดแจ้งให้บรษิัทฯ ทราบทนัท ี 
เพื"อแก้ไข/เปลี"ยนแปลง  มิฉะนั &นจะถือว่าผู้แสดงสนิค้ายอมรบัในสินค้านั &นแล้ว และบริษัท    
แอด็เดก็ซ ์จาํกดั จะไมร่บัผดิชอบหากเกดิความเสยีหายใด ๆ ขึ&นในภายหลงั 

- ตาํแหน่งและรายการอปุกรณ์การตดิตั &งไฟฟ้าในคหูามาตรฐาน จะกาํหนดไวแ้น่นอน  
   หากจาํเป็นตอ้งเปลี"ยนแปลงรายการและตาํแหน่งที"ตดิตั &งได ้โปรดกรอก ฟอรม์ 15 
- หากผูเ้ขา้รว่มงาน ไมต่อ้งการรายการอปุกรณ์ใด ๆ ในคหูามาตรฐานที"กาํหนดไวถ้อืว่าสละสทิธิ F

ในรายการนั &น และไมส่ามารถคนืเงนิ หรอืชดเชยเป็นอปุกรณ์รายการอื"นได ้

2. กรณีก่อสรา้งคหูารปูแบบพิเศษ 
   ผูเ้ขา้ร่วมงานที"จองพื&นที"เปล่า (โดยไม่ใชคู้หามาตรฐาน) และก่อสรา้งคูหารปูแบบพเิศษสามารถ
เลอืกใชบ้รกิารของผูร้บัเหมาก่อสรา้งคูหาอย่างเป็นทางการของงานหรอืผูร้บัเหมารายอื"นได้ แต่ตอ้งปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั ดงันี& 

2.1 ส่งแบบแปลนและตําแหน่งการติดตั &งไฟฟ้าให้ผู้จ ัดงานภายใน วนัที%  17 ตุลาคม 2557 
หากไมส่ง่ตามกาํหนดจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ทาํงานภายใน อาคารแสดงสนิคา้เดด็ขาด 

2.2 เงื"อนไขการกอ่สรา้ง ตกแต่งและรื&อถอน งาน โฟโตแ้ฟร ์2014 สถานที" BITEC เพื"อใหเ้กดิความ
สวยงาม ความมรีะเบยีบแกง่านสถานที"และความเสมอภาคซึ"งกนัและกนั คณะกรรมการจดังาน  
จงึใครข่อกาํหนดเงื"อนไขในการจดัตกแต่งสถานที"ดงันี& 

1) เงื%อนไขเบื=องต้น 
      - การตกแต่งดว้ยวสัดใุด ๆ ใหก้ระทาํเฉพาะภายในเสน้แบ่งพื&นที"และสว่นสงู ตามที"
คณะกรรมการกาํหนดไวเ้ทา่นั &น  วสัดุตกแต่งทั &งมวลที"อยูช่ดิกบัเสน้แบ่งพื&นที" เมื"อทิ&งดิ"งแลว้จะตอ้งไมม่ี
สว่นใดยื"นลํ&าออกนอกเสน้ และ/หรอืสงูสว่นสงูที"กาํหนด 

 -  พื&นที"ซึ"งสงวนไวเ้ป็นทางเดนิมใิหป้ ูเขยีน หรอืตกแต่งดว้ยสิ"งใด ๆ ทั &งสิ&น 
   2) เงื%อนไขของมิติสิ%งก่อสร้างและอปุกรณ์ตกแต่ง  

2.1.ผูแ้สดงสนิคา้หรอืผูร้บัเหมากอ่สรา้งตกแต่งบธู จะตอ้งจดัสง่แบบกอ่สรา้งจํานวน 1 ชุด 
ไปยงัสมาคมฯ ภายในวนัที% 20 ตลุาคม 2557 การสง่แบบประกอบดว้ย 

• ผงัพื&น ผนงั (มาตราสว่นอยา่งตํ"า 1:100) 
• รปูดา้นหน้าและดา้นขา้ง (มาตราส่วน 1: 100) ขนาดและความสงูต้องกําหนด

อยา่งชดัเจน 
• ทศันียภาพ (PERSPECTIVE) 
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ผู้รบัเหมารายใด ที%ไม่ส่งแบบการก่อสร้างเพื%อตรวจสอบดงักล่าว จะไม่ได้รบัอนุญาต
ให้เข้าทาํการก่อสร้าง 

2.2 ความสงูและความทบึในการกอ่สรา้งบธู จงึใครข่อกาํหนดเงื"อนไขโดยขนาดของพื&นที"
เป็นตวักาํหนด ตามรายละเอยีดดงันี& 
- พื&นที"จาํนวน 95 ตารางเมตร ถงึ 190 ตารางเมตร ความสงูรวมไดท้ี" 6.00 เมตร ความสงูจาก

พื&นทบึไดไ้มเ่กนิ  4.50 เมตร ความสงูที"เกนิจาก 4.50 เมตร จะตอ้งโปรง่และมองทะลุผา่นได ้
คอื 1.50 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- พื&นที"จาํนวน 56 ตารางเมตร ถงึ 70 ตารางเมตร ความสงูรวมไดท้ี" 5.00 เมตร ความสงูจาก
พื&นทบึไดไ้มเ่กนิ 3.00 เมตร ความสงูที"เกนิจาก 3.00 เมตร จะตอ้งโปรง่และมองทะลุผา่นได ้
คอื 2.00 เมตร 
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- พื&นที"จาํนวน 35 ตารางเมตร ถงึ 48 ตารางเมตร ความสงูรวมไดท้ี" 4.00 เมตร ความสงูจาก
พื&นทบึไดไ้มเ่กนิ 2.50 เมตร ความสงูที"เกนิจาก 2.50 เมตร จะตอ้งโปรง่และมองทะลุผา่นได ้
คอื 1.50 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- พื&นที"จาํนวน 9 ตารางเมตร ถงึ 18 ตารางเมตร ความสงูรวมไดท้ี" 2.50 เมตร ความสงูจากพื&น

ทบึไดไ้มเ่กนิ 2.50 เมตร และหา้มทาํการต่อเตมิ หรอืกระทาํการใดๆที"ทาํใหค้วามสงูเกนิจาก 
2.50 เมตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 สิ"งก่อสร้างที"อยู่แนวขอบบูธ มคีวามสูงจากพื&นอาคารได้ ตามขนาดของพื&นที"ที"กําหนดไว้
ดา้นบน และ ในการต่อความสงูขึ&นไปจะตอ้งทาํใหโ้ปรง่สามารถมองทะลุผา่นได ้

2.2.2 ดา้นที"ตดิกบับธูขา้งเคยีง จะตอ้งมผีนังเป็นของตนเอง โดยมคีวามสงูไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร 
และไม่เกนิ ความสูงตามขนาดของพื&นที"ที"กําหนดไว้ดา้นบน โดยส่วนที"สูงเกนิ 2.50 เมตร 
จะต้องมวีสัดุปิดโครงสร้างหลกัและ ทําสใีห้เรยีบร้อย (หา้มใช้ผนังของบูธขา้งเคยีงโดย
เดด็ขาด) 

2.2.3 สิ"งกอ่สรา้งตอ้งถอยรน่ 50 ซม.จากแนวขอบบูธ มคีวามสงูจากพื&นอาคารไดต้ามขอ้กาํหนดที"
ไดแ้จง้ไวต้ามขนาดของพื&นที"   
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2.2.4 บรษิทัฯ ที"ซื&อพื&นที"เปล่า โดยที"บรเิวณผนังของพื&นที"ตดิกบัอาคาร สามารถขึ&นความสงู ดา้น
ตดิอาคารไดอ้กี 0.50 เมตร จากความสงูที"กาํหนดไวต้ามขนาดของพื&นที" และทาํการก่อสรา้ง
เอง 

2.2.5 ขอ้กาํหนดการแขวนป้ายแบนเนอร ์ขนาดแนวตั &ง 4X6 เมตร ขนาดแนวนอน 4X5 เมตร 
- บธู A พื&นที" 152 - 190 ตรม. สามารถแขวนแบนเนอร ์บธูละ 2 ผนื 
- บธู A และบธู B พื&นที" 48 - 70 ตรม. สามารถแขวนแบนเนอร ์บธูละ 1 ผนื 
- บธู C พื&นที" 36 ตรม. สามารถแขวนแบนเนอร ์บธูละ 1 ผนื 

• สาํหรบับธู C ไมอ่นุญาตใหค้หูา line C ทุกคหูา สรา้งผนังแนวหลงัฝ ั "งคหูา line D เป็น
ผนงัทบึ 

• การแขวนป้ายแบนเนอร ์ตอ้งวดัระยะจากพื&นขึ&นไปสงูในระดบั 8 เมตรเท่ากนั (ตอ้งส่ง
แบบเพื"อตรวจสอบแบบจากผูจ้ดังาน) 

• ทุกบริษทัต้องส่งแบบให้สมาคมฯ ตรวจภายในวนัที% 20 ตุลาคม 2557 เพื%อขอ
ความยินยอมจากคณะกรรมการผู้จดังานและศนูยฯ์ไบเทค 

• กรณีที%บริษัทไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบคณะกรรมการจดังานมีสิทธิk รื=อถอนได้
และเสียสิทธิk ที%เดิมในการจดังานครั =งต่อไป 

3)  หากคณะกรรมการจดังานพบ หรอืได้รบัการรอ้งเรยีนจากผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้รายอื"น 
และตรวจพบว่าสิ"งกอ่สรา้ง  วสัดุตกแต่งหรอืวสัดุสื"อโฆษณาของผูนํ้าสนิคา้มาแสดงบรษิทัใด 
สรา้ง ตดิตั &ง นอกเหนือจากที"กาํหนดไวน้ี&คณะกรรมการขอสงวนสทิธิ Fที"จะสั "งใหท้าํการแกไ้ขให้
ถกูตอ้งเรยีบรอ้ย ในทนัททีี"พสิจูน์ไดว้่าขดัต่อขอ้กาํหนดขอ้ใดขอ้หนึ"งหรอืทั &งหมดนี&      

4)  เงื%อนไขการก่อสรา้งและรื=อถอน 
4.1 บรษิทักอ่สรา้งบธูสามารถเขา้ดาํเนินการตกแต่งพื&นที"ไดใ้น 

วนัที" 24 พฤศจกิายน 2557 เวลา 10.00-24.00 น. 
วนัที" 25 พฤศจกิายน 2557 เวลา 08.00-24.00 น.  

4.2 ผู้นําสินค้ามาแสดงสามารถเข้าตกแต่งสถานที"ในบริเวณงานได้ ตั &งแต่เวลา  
08.00 น.ของวนัที" 26 พ.ย. 2557  และตอ้งทาํการตกแต่งสถานที"พรอ้มนําสนิคา้เขา้ที"
ใหเ้สรจ็สมบรูณ์ กอ่นเวลา 9.00 น. ของวนัที" 26 พ.ย. 2557 

4.3 การรื&อถอนจะกระทาํพรอ้มกนัตั &งแต่เวลา 21.00 -24.00 น. ของวนัที" 30 พฤศจกิายน
2557  ผูนํ้าสนิคา้มาแสดงมหีน้าที"ตอ้งกระทาํใหลุ้ล่วงสมบูรณ์ภายในเวลา 8.00-12.00 
น. ของวนัที" 1 ธนัวาคม 2557 
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5)  การวางเงินประกนัพื=นที% (พื=นที%เปลา่ โซน A, โซน B และโซน C)  
   ในกรณีผูใ้หก้ารสนับสนุนการจดังานประสงค์ที"จะใหบ้รษิทัอื"น มาทําการตกแต่ง 

พื&นที"ที"ได้จองไว้กบัคณะกรรรมการจัดงานแล้ว บริษัทฯ ที"จะมารบัทําการตกแต่งพื&นที"      
ที"ผูใ้หก้ารสนับสนุนได้จองไว ้จะต้องวางเงนิประกนัในความเสยีหายที"อาจจะเกดิขึ&นไวก้บั
ทางคณะกรรมการจดังาน ในอตัราตารางเมตรละ 1,000 บาท ตามจํานวนพื&นที"ที"ผูใ้หก้าร
สนับสนุนได้จองพื&นที"ไว้ โดยเขยีนเชค็สั "งจ่าย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ลงวนัที%  20 
ตุลาคม 2557 หนึ"งฉบบั  โดยส่งเชค็ ค่าประกนัพื=นที% ได้ที"ทําการ สมาคมธุรกิจการ
ถ่ายภาพ เลขที%  73/9-10  ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160  โทร.02-803-7570-1  โทรสาร.02-803-7572  ภายในวนัที%  20 ตุลาคม 2557  
หากปรากฏว่าการก่อสรา้ง ตกแต่ง ขนยา้ยสนิคา้ ทําใหพ้ื&นที"หรอืสิ"งของ ของบรเิวณ Hall 
103-104 เสยีหายจะตดัเงนิในส่วนนี&ชดใชท้างบรษิทั ปรนิทร จํากดั ส่วนที"เหลอืจะคนืให้
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนหลงังานสิ&นสุด หากไม่มสีิ"งของเสยีหายสมาคมฯ จะคนืเชค็ฉบบัดงักล่าว
ใหท้า่นภายใน 15 วนัหลงัจากจบงานแลว้ โดยกรอกรายละเอยีดฟอรม์ 20 

2.3 ผูจ้ดังานจะทาํเครื"องหมายแสดงเขตพื&นที"กอ่สรา้งคหูาของท่านตามขนาดพื&นที"ที"จองไว ้หากไม่แน่ใจ
ในขอบเขตของคหูาของตนใหต้ดิต่อสอบถามจากหวัหน้างานของผูร้บัเหมากอ่สรา้งอยา่งเป็นทางการ
เทา่นั &น 

2.4 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคูหาพเิศษของท่านต้องติดต่อรบับตัรก่อสร้าง (Contractor Badge) เพื"อเขา้
กอ่สรา้งและตกแต่งตั &งแต่วนัที" 24 พ.ย. 2557 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 

2.5 พื&นที"เปล่าจะไมม่จีุดจ่ายกระแสไฟฟ้าและไฟแสงสว่างทา่นตอ้งขอตดิตั &งระบบไฟฟ้า โดยกรอก 
ฟอรม์ 15 และสั "งตรงกบับรษิทั แอด็เดก็ซ ์จาํกดั ภายในวนัที% 17 ตลุาคม 2557 

2.6 ก่อนดําเนินการก่อสรา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะต้องใชว้สัดุปูพื&นก่อนป้องกนัมใิหพ้ื&นในอาคารเสยีหาย 
ผูเ้ขา้รว่มงานจะตอ้งดแูลรบัผดิชอบและประสานงานให ้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งของตนปฏบิตัติามระเบยีบ
ของการเขา้ก่อสรา้งและใชอ้าคารทุกประการ เพราะหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึ&น ผูเ้ขา้ร่วมงาน
จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่เสยีหายดงักล่าว 

2.7 ไมอ่นุญาตใหม้กีารพน่ส ีทาส ีตลอดจนการใชเ้ลื"อยไฟฟ้า เครื"องเชื"อม  หรอือปุกรณ์ที"จะทาํใหเ้กดิ
ประกายไฟในบรเิวณตวัอาคารในทกุกรณีโดยเดด็ขาด 

2.8 ไมอ่นุญาตใหด้งึลวดสลงิ หรอื ขงึเพื"อการคํ&ายนัในบรเิวณพื&นที" และโครงการอาคารโดยเดด็ขาด 
2.9 ไมอ่นุญาตใหว้างสิ"งของวสัดุกอ่สรา้งหรอื วสัดุเหลอืใช ้กดีขวาง แนวทางเดนิโดยจะตอ้งทาํการ

จดัเกบ็ใหเ้รยีบรอ้ยและนําออกไปนอกบรเิวณศนูย ์
2.10 ไมอ่นุญาตใหนํ้าแผน่ใบโฆษณาหรอืวางอปุกรณ์สิ"งของต่าง ๆ ออก นอกเขตพื&นที"คหูาของตน 
2.11 ไมอ่นุญาตใหแ้ขวนอปุกรณ์ทกุชนิดที"ทอ่จ่ายทอ่รอ้ยสายไฟทอ่ดบัเพลงิของศนูยฯ์ 
2.12 ทางสมาคมฯ มกีาํหนดการใชเ้ครื"องขยายเสยีง ไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้สยีงเกนิ 70 เดซเิบล 
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B3. กระแสไฟฟ้าและแสงสว่าง 

3.1 ผูจ้ดังานไดจ้ดัใหม้แีสงสว่างในอาคารแสดงสนิคา้โดยทั "วไป เฉพาะชว่งเวลาการทาํงานในอาคาร
แสดงสนิคา้เทา่นั &น 

3.2 กาํลงัไฟฟ้าที"ใชใ้นศนูยฯ์ คอื 220 โวลต ์
3.3 การตดิตั &งระบบไฟฟ้าตามคหูาทั &งหมด ตอ้งกระทาํโดยผูร้บัเหมาไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการของงาน คอื 

บรษิทั แอด็เดก็ซ ์จาํกดั 
3.4 การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคหูากอ่นและหลงัเวลาแสดงงานประมาณ 30 นาท ีกรณีที"ผูเ้ขา้รว่มงาน

ตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชั "วโมง หรอืตอ้งการอปุกรณ์ไฟฟ้าอื"น ๆ เพิ"มเตมิจะตอ้งรบัภาระ
คา่ใชจ้่ายนั &น ๆ เอง โดยกรอกรายละเอยีดใน ฟอรม์ 14 สง่กบัผูร้บัเหมาโดยตรง ภายใน          
วนัที% 14 ตลุาคม 2557 

3.5 ผูจ้ดังานไมอ่นุญาตใหผู้เ้ขา้รว่มงานเดนิสายไฟฟ้าหรอืเชื"อมต่อระบบไฟฟ้าจากการจ่ายไฟฟ้าหลกั
ของตวัอาคารเอง โดยเดด็ขาด 

3.6 หากมกีารต่อวงจรไฟฟ้า/การปรบัแต่งใด ๆ หรอืการใชอ้ปุกรณ์ต่อไฟ  เตา้เสยีบหลายทางหรอื
เชื"อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมไิดร้บัอนุญาต จะถกูตดัไฟโดยมติอ้งแจง้ ล่วงหน้า 

3.7 ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิ Fในการตดักระแสไฟฟ้า กรณีที"มกีารต่อไฟฟ้าที"  ไมเ่หมาะสม หรอือาจเกดิ
อนัตรายได ้

3.8 ไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้ลื"อยไฟฟ้า เครื"องเชื"อม หรอือปุกรณ์ใด ๆ ที"จะทาํให ้เกดิประกายไฟภายในศนูยฯ์ 

B4. บตัรผูเ้ข้าร่วมงาน/บตัรผูเ้ข้าทาํการก่อสร้าง 
4.1 บตัรผูก้อ่สรา้ง (Contractor Badge)  

4.1.1 ใชไ้ดเ้ฉพาะวนักอ่สรา้ง ตกแต่งและรื&อถอนคหูาเทา่นั &น 
4.1.2 ผูเ้ขา้รว่มงานที"กอ่สรา้งคหูาเองจะตอ้งสง่แบบฟอรม์ผูร้บัเหมากอ่สรา้งคหูารปูแบบพเิศษ 

(แบบฟอรม์ 2) ใหผู้จ้ดังานทราบเพื"อใหผู้ร้บัเหมาะสามารถตดิต่อของรบับตัร Contractor 
ได ้มฉิะนั &นจะไมส่ามารถเขา้ไปกอ่สรา้ง/ตกแต่งคหูาในอาคารแสดงสนิคา้ได ้

4.1.3 สามารถตดิต่อขอรบับตัร Contractor ไดใ้นระหว่างวนักอ่สรา้ง/ตกแต่งคหูา ระหว่างวนัที" 
24 - 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-18.00 น. โดยนําแบบฟอรม์ 3 มายื"นขอรบับตัร 
Contractor ณ หอ้ง Organizer หน้า Hall 104 ศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค 

4.2  บตัรผูเ้ขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ (Exhibitor Badge) 
4.2.1 บตัรผูเ้ขา้รว่มงานสามารถรบัไดร้ะหว่างวนัที" 24 – 25 พฤศจกิายน 2557 เวลา 9.00 ถงึ

18.00 น.  
4.2.2 คูม่อืผูเ้ขา้รว่มงาน สามารถรบัไดใ้นวนัประชมุผูเ้ขา้รว่มงาน หรอื Organizer Officer 
4.2.3 บตัรผูเ้ขา้รว่มงานใชไ้ดท้ั &งในระหว่างวนังานและในชว่งกอ่สรา้ง/ตกแต่งคหูา 
4.2.4 บตัรผูเ้ขา้รว่มงานจะจดัสรรใหค้หูามาตรฐาน คหูาละ 5 ใบ และคหูาพื&นที"เปล่า  

คหูาละ 20 ใบ 
4.2.5 ผูเ้ขา้รว่มงานจะตอ้งตดิบตัร Exhibitor Badge ตลอดเวลาที"อยูอ่าคารแสดง เพื"อประโยชน์

ในดา้นการรกัษาความปลอดภยัภายในงาน ผูเ้ขา้รว่มงานที"ไมต่ดิบตัรหรอืไมม่บีตัรจะไมไ่ด้
รบัอนุญาตใหเ้ขา้ในบรเิวณอาคารแสดง 
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B5. การรกัษาความปลอดภยั 

5.1 ผูจ้ดังานไดจ้ดัเจา้หน้าที"รกัษาความปลอดภยัในบรเิวณอาคารแสดงสนิคา้ ตลอด 24 ชั "วโมงในทาง
เขา้-ออก อาคาร และพื&นที"สว่นกลางของงาน 

5.2 ชว่งวนักอ่สรา้งและวนัรื&อถอนจะเปิดประตเูขา้ออกเฉพาะบรเิวณดา้นหลงัอาคารแสดงสนิคา้เทา่นั &น 
5.3 ผูจ้ดังานจะอนุญาตใหเ้ฉพาะผูท้ี"ตดิบตัรของงานเพื"อเขา้-ออก อาคารแสดงสนิคา้ตามประเภทของ

บตัร และเวลาการทาํงานของอาคารแสดงสนิเคา้ เทา่นั &น 
5.4 การดูแลรกัษาความปลอดภยัของทรพัย์สินในคูหาของผู้เขา้ร่วมงานเป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย

ผูเ้ขา้รว่มงานสามารถตดิต่อผูร้บัเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยัของงาน คอื บริษทั ไอ เอส เอส 
ซีเคียวริตี= เซอรวิ์ส จาํกดั โดยกรอกรายละเอยีดใน ฟอรม์ 13  โดยส่งคนืภายในวนัที% 20 ตุลาคม 
2557 

5.5 ผูจ้ดังานขอแนะนําใหท้่านทาํการประกนัภยัสนิคา้ที"มมีลูค่าสงูและในช่วงปิดงานขอใหผู้เ้ขา้ร่วมงาน
จดัเกบ็สนิคา้ใหเ้รยีบรอ้ยหรอืทาํการ ปิดคหูา ทั &งนี&หากเกดิการสญูหายตลอดระยะเวลาการจดังาน  
ผูจ้ดังานจะไมร่บัผดิชอบในกรณีใด ๆ ทั &งสิ&น 

5.6 หา้มนําวตัถุระเบดิ วตัถุอนัตราย อาวุธหรอืแก๊สหุงต้มเขา้มาภายในบรเิวณอาคารแสดงสนิคา้โดย
เดด็ขาด 

 

B6. การรกัษาความสะอาด 

6.1 ผูจ้ดังานไดจ้ดัพนักงานทาํความสะอาดเฉพาะพื&นที"ส่วนกลางของงานเท่านั &น โดยจะไม่เขา้ไปทํา
ความสะอาดในคหูาของทา่น 

6.2 ผูเ้ขา้รว่มงานจะตอ้งรบัผดิชอบดแูลทาํความสะอาดภายในคหูาของท่านเอง โดยนําเศษขยะต่างๆ 
ใส่ถุงขยะ และนํามาวางไว้หน้าคูหาของท่านหลงัจากจบงานในแต่ละวนัเพื"อใหเ้จ้าหน้าที"รกัษา
ความสะอาดเกบ็กวาด 

6.3 กรณีที"ท่านต้องการจ้างพนักงานทําความสะอาดประจําคูหาของท่านโปรดกรอกรายละเอียด  
ฟอรม์ 9  สง่กบั BITEC โดยตรง ภายในวนัที% 20 ตลุาคม 2557  

 

B7. ระบบปรบัอากาศและความเยน็ 

7.1 ผูจ้ดังานจะไมเ่ปิดเครื"องปรบัอากาศในบรเิวณอาคารแสดงสนิคา้ ในวนัที" 24-25 พฤศจกิายน 2557 
7.2 ผู้จัดงานจะเปิดเครื"องปรับอากาศเฉพาะในวันที"จ ัดแสดงสินค้าหรือระหว่าง วันที" 26 - 30 

พฤศจกิายน 2557 ซึ"งเป็นวนักอ่สรา้งและตกแต่งคหูา 
7.3 หา้มสบูบุหรี"ในอาคารแสดงสนิคา้ 

 

 

 

 



 

21

B8. การปฏิบติังานล่วงเวลา 

 ผูจ้ดังานอนุญาตใหท้าํการก่อสรา้งและตกแต่งคหูาได ้ตั &งแต่วนัที" 24 พฤศจกิายน 2557 ตั &งแต่เวลา 
10.00 ถงึ 24.00 น. วนัที" 25 พฤศจกิายน 2557 ตั &งแต่เวลา 8.00-24.00 น. ซึ"งถา้ผูเ้ขา้ร่วมงานรายใด (หรอื
ผูร้บัเหมากอ่สรา้งที"ไดร้บัอนุญาต) มคีวามประสงคจ์ะทาํการก่อสรา้งเกนิเวลาดงักล่าว กรุณาแจง้ที"หอ้งผูจ้ดั
งานกอ่นเวลา 15.00 น. ของแต่ละวนัและจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการปฏบิตังิานล่วงเวลาตามอตัราของ
ศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค 

 

B9. การสาธิตสินค้า 

9.1 ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิ Fที"จะตกัเตอืนหรอืขอยกเลกิการสาธติใด ๆ ที"กอ่ใหเ้กดิเสยีงดงั รบกวน
ผูเ้ขา้รว่มงานรายอื"น ๆ ซึ"งผูเ้ขา้รว่มงานตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดังานทราบลว่งหน้าถงึกจิกรรมและการ
สง่เสรมิการขายต่าง ๆ ที"เกี"ยวกบัการแขง่ขนัที"มกีารแจกรางวลั 

9.2 ผูร้ว่มงานไมค่วรกระทาํการใด ๆ ใหเ้ดอืนรอ้น/รบกวนผูเ้ขา้ชมงานหรอื ผูเ้ขา้รว่มงานรายอื"น ๆ 

 

B10. การประกาศข้อความภายในงาน 

 เนื"องจากการขอประกาศขอ้ความของผู้ที"มาติดต่อบรษิัท/ห้างร้านภายในงานจะเป็นการรบกวน
สมาธใินการเจรจาการคา้ ผูจ้ดังานจงึขอสงวนสทิธิ Fที"จะใชร้ะบบประกาศเฉพาะเรื"องที"เป็นสาธารณะประโยชน์
เทา่นั &น โดยของดประกาศขอ้ความเฉพาะบุคคลในทกุกรณี 

 

B11. การใช้เครื%องขยายเสียงภายในงานโฟโต้แฟร ์2014 

 1. ผู้แสดงสนิค้าที"ประสงค์จะใช้เครื"องขยายเสยีง จะต้องแจ้งความประสงค์พร้อมแนบผงัระบุ 
ตําแหน่งตดิตั &งลําโพงเครื"องขยายเสยีง ใหท้างสมาคมฯ ทราบและตรวจสอบ โดยกรอกแบบฟอร์มการใช้
เครื"องขยายเสยีง (ฟอรม์ 21 ) สง่ไปยงั สมาคมฯ ภายในวนัที% 20 ตุลาคม 2557 สมาคมฯ จะตรวจสอบและ
แจง้ กลบัไปยงัผูแ้สดงสนิคา้ ภายในวนัที% 31 ตลุาคม 2557 หากผูแ้สดงสนิคา้รายใด มไิดแ้จง้ความประสงค ์
ล่วงหน้าสมาคมฯ จะไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้ครื"องขยายเสยีงดงักล่าว 

2. ลกัษณะการใชเ้ครื"องขยายเสยีง 
2.1 การใชเ้ครื"องขยายเสยีงเพื"อการนําเสนอสนิคา้ และการแสดงมคีวามดงัของเสยีงไม่เกิน 

70 เดซิเบล สมาคมฯ จะกาํหนดตารางเวลาการนําเสนอและการแสดงให ้โดยผูแ้สดงสนิคา้ จะตอ้ง
ดําเนินการตามตารางเวลาที"กําหนด และใหท้ําการแสดงภายในพื&นที"บูธของผูแ้สดงสนิคา้เท่านั &น  
หา้มทาํการแสดงนอกพื&นที"บธูโดยเดด็ขาด 

2.2 ทางสมาคมฯ จะมอบหมายใหบ้รษิทั แอด็เดก็ซ์ จํากดั ทาํการตรวจสอบ รบัรองการใช้
เครื"องขยายเสยีงของผูแ้สดงสนิคา้จากสถานที"จรงิ 
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3. การตดิตั &งลาํโพงเครื"องขยายเสยีงจะตอ้งกระทาํภายในบรเิวณพื&นที"บธูของผูแ้สดงสนิคา้ โดยมี
ความสงูไมเ่กนิ 3.5 เมตร จากพื&นอาคาร และมมุตกของเสียงต้องอยู่ในพื=นที%บูธของผู้แสดงสินค้า
เท่านั=น 

4. การตรวจสอบเครื"องขยายเสยีงจะดําเนินการในสถานที"จรงิ ในวนัที% 25 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 16.00 - 19.00 น. (วนัก่อสร้าง – ตกแต่งวนัสุดท้าย) โดยวดัระดบัเสยีงจากแนวเสน้ขอบบูธออกมา  
1 เมตร ซึ"งเสยีงทั &งหมดภายในบธูจะตอ้งมคีวามดงัไมเ่กนิตามกาํหนด 

5. หากผูแ้สดงสนิคา้มกีารใชเ้สยีงหรอือุปกรณ์อื"น นอกตารางเวลาที"กาํหนดหรอืเกนิความดงัของ
เสยีงที"กาํหนดสมาคมฯ จะพจิารณาและขอสงวนสทิธิ F มใิหใ้ชร้ะบบเสยีงดงักล่าว โดยในครั &งแรกจะทาํการแจง้ 
เตอืนดว้ยวาจา ถา้ผูแ้สดงสนิคา้ยงัเสยีงดงัเกนิกว่าที"กาํหนดไว ้ จะทาํจดหมายแจง้เตอืน ครั &งที" 1 ครั &งที" 2 
และในครั &งที" 3 จะประกาศงดการใชเ้สยีงซึ"งขอ้กําหนดนี&จะอธบิายรายละเอยีดในการประชุมผูแ้สดงสนิคา้
ต่อไป 

6. ผูแ้สดงงานสามารถใชเ้สยีงไดต้ามรอบกจิกรรมที"สมาคมกาํหนดเท่านั &น และหา้มใชเ้ครื"องขยาย
เสยีงดงัเกนิ 70 เดซเิบล ผูจ้ดังานขอความร่วมมอืผูร้่วมแสดงสนิคา้ปรบัลําโพงใหเ้อยีงขึ&นเพดาน โดยทาํมุม
ประมาณ 45 องศากบัพื&นที" ทั &งนี&เพื"อเป็นการป้องกนัมใิหเ้สยีงจากคหูาของท่านรบกวนผูร้่วมแสดงสนิคา้ราย
อื"นและผูท้ี"เดนิชมงาน 

 

B12. เหตสุดุวิสยั 

 กรณีเกดิเหตุสุดวสิยันอกเหนือจากกฎระเบยีบที"ระบุไวใ้นคู่มอืนี& การตดัสนิใจของผูจ้ดังานถอืเป็น
สิ&นสดุ 

 

B13. ข้อควรระวงั 

 สิ"งกอ่สรา้งทางโครงสรา้งหรอืสว่นประดบัตกแต่งภายในศนูยแ์สดงสนิคา้ เป็นทรพัยส์นิที"มคีา่หา้ม
เปลี"ยนแปลง หรอืเคลื"อนยา้ย และควรปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงั ผูใ้ดที"กอ่ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ
เหล่านี&โดยไมศ่กึษากฎระเบยีบของผูจ้ดังาน หรอืศนูยแ์สดงสนิคา้จะตอ้งรบัผดิชอบคา่เสยีหายที"เกดิขึ&น
ทั &งหมด 
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C ข้อมูลที%พกั 

  

 C1   แผนผงัโรงแรมบรเิวณใกลเ้คยีงบรเิวณศูนยฯ์ ไบเทค 

 C2   ขอ้มลูโรงแรมบรเิวณใกลเ้คยีงบรเิวณศูนยฯ์ ไบเทค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24

 



 

25
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D แผนผงัสถานที"จดัแสดงสนิคา้ 

    

D1  General Floor Plan  

D2  Floor Plan (EH 103 – 104) 
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F แบบฟอรม์ต่าง ๆ  
 

 F-1   ระเบยีบข้อบงัคบัทั %วไปของผูร้บัเหมา 

 F-2   ผูร้บัเหมาก่อสร้าง/ตกแต่งคหูารปูแบบพิเศษ 

 F-3   การรบับตัรผูก่้อสร้าง/ตกแต่งคหูา 

 F-4   การขอนําสินค้าออกก่อนเวลา 

 F-5   บริการโทรศพัทแ์ละโทรสาร 

 F-6   บริการอินเตอรเ์น็ต ADSL Internet 

 F-7   บริการอินเตอรเ์น็ตแบบไร้สาย true (Wireless) 

 F-8   บริการอินเตอรเ์น็ตแบบไร้สาย TOT (Wireless) 

 F-9   บริการรกัษาความสะอาด 

 F-10 บริการดอกไม้และต้นไม้ 

 F-11 บริการอาหาร 

 F-12 บริการเครื%องดื%ม 

 F-13 บริการรกัษาความปลอดภยั 

 F-14 ระบบแสงสว่างและอปุกรณ์ไฟฟ้า 

 F-15 ป้ายชื%อและเครื%องหมายการค้า 

 F-16 บริการเฟอรนิ์เจอรเ์พิ%มเติม 

 F-17 บริการเช่าอปุกรณ์เบด็เตลด็ 

 F-18 บริการเช่าทีวีและเครื%องเสียง 

 F-19 แบบติดตั =ง 

 F-20 ใบรบัประกนัพื=นที%เปล่า 

 F-21 การใช้เครื%องขยายเสียงภายในงาน 

 F-22 การประชาสมัพนัธที์%เวทีกิจกรรม 
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แบบฟอรม์ส่งคืน : ผูจ้ดังาน 

ฟอรม์ รายการ กาํหนดส่ง ส่งคืน ���� 
F-1 

F-2 

F-3 

F-4 

ระเบยีบขอ้บงัคบัทั "วไปของผูร้บัเหมา 

ผูร้บัเหมากอ่สรา้งคหูารปูแบบพเิศษ 

การขอรบับตัรผูก้อ่สรา้ง 

การขอนําสนิคา้ออกกอ่นเวลา 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

BITEC  

PBA 

PBA 

PBA 

 

 
แบบฟอรม์ส่งคืน : ผูใ้ห้บริการด้านต่าง ๆ 

ฟอรม์ รายการ กาํหนดส่ง ส่งคืน ���� 
F-5 

F-6 

F-7 

F-8 

F-9 

F-10 

F-11 

F-12 

F-13 

F-14 

F-15 

F-16 

F-17 

F-18 

F-19 

F-20 

F-21 

F-22 

บรกิารโทรศพัทแ์ละโทรสาร 

บรกิาร ADSL Internet 

บรกิารอนิเตอรเ์น็ตแบบไรส้าย True  

บรกิารอนิเตอรเ์น็ตแบบไรส้าย TOT  

บรกิารรกัษาความสะอาด 

บรกิารดอกไมแ้ละตน้ไม ้

บรกิารอาหาร 

บรกิารเครื"องดื"ม 

บรกิารรกัษาความปลอดภยั 

ระบบแสงสว่างและอปุกรณ์ไฟฟ้า 

ป้ายชื"อและเครื"องหมายการคา้ 

บรกิารเฟอรน์ิเจอรเ์พิ"มเตมิ 

บรกิารเชา่อปุกรณ์เบด็เตลด็ 

บรกิารเชา่ทวีแีละเครื"องเสยีง 

แบบตดิตั &ง 

ใบรบัประกนัพื&นที" 

การใชเ้ครื"องขยายเสยีงภายในงาน 

การประชาสมัพนัธ ์ที"เวทกีจิกรรม 

 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

14 ต.ค. 2557 

17 ต.ค. 2557 

17 ต.ค. 2557 

21 ต.ค. 2557 

17 ต.ค. 2557 

14 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

20 ต.ค. 2557 

 

BITEC 

BITEC 

BITEC 

BITEC 

BITEC 

BITEC 

BITEC 

BITEC 

SIS 

addex 

addex 

addex 

addex 

addex 

addex 

PBA  

PBA 

PBA 
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ระเบยีบข้อบงัคบัทั %วไปของผูร้บัเหมา ณ ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค 
สาํหรบัการจดันิทรรศการ /การก่อสร้างงานกิจกรรมพิเศษ 

 
ผูร้บัเหมา หรือผูก่้อสร้างคหูาจะต้องจดัส่งเอกสารฉบบันี=กลบัมายงัโทรสารหมายเลข 02-726-1943 หรือ
หากมีข้อสงสยัประการใดท่านสามารถสอบถามได้ที%ฝ่ายปฏิบติัการบริการ หมายเลข 02-726-1999  
 

ระเบยีบขอ้บงัคบัทั "วไปของผูร้บัเหมาและผูก้่อสรา้งคหูาเพื"อใหป้ฏบิตังิานในสภาพแวดลอ้มที"ปลอดภยัและเป็น
ระเบยีบซึ"งทุกฝา่ยที"เกี"ยวขอ้งตอ้งถอืเป็นแนวทางปฏบิตัติาม 
1. ผู้ร่วมแสดงสนิค้าจะต้องแจ้งชื"อของบรษิัทผู้รบัเหมาให้กบัผู้จดังานทราบ  รวมทั &งจะต้องยื"นแบบคูหาหรอืส่วน

ตกแตง่พเิศษแก่ ไบเทค 1 เดอืนก่อนวนัเขา้ก่อสรา้ง 
2. ลานขนส่งสนิคา้จะใชเ้ป็นสถานที"สําหรบัการขนถ่ายสนิคา้เท่านั &น ไบเทคไม่อนุญาตให้ใชเ้ป็นสถานที"จอดรถ เมื"อ

ท่านขนถ่ายสนิคา้ไปยงัคหูาแลว้จะตอ้งนํารถออกจากลานขนถ่ายทนัท ี  หากฝา่ฝืนจะมผีลถงึขั &นดําเนินการลากรถ
ออกจากบรเิวณดงักลา่วและคดิคา่ใชจ้า่ยจากเจา้ของรถ 

3.   พาหนะทุกประเภทที"ขบัเคลื"อนเขา้มาภายในบรเิวณขนถ่ายสนิคา้ตอ้งควบคุมความเรว็ที" 5 กโิลเมตรตอ่ชั "วโมง 
4.   การขนถ่ายสนิคา้ เครื"องมอื หรอือุปกรณ์ใด ๆ ใหใ้ชเ้ฉพาะประตดูา้นหลงัและดา้นขา้งอาคารเท่านั &น   หา้มใช ้
      ประต ูดา้นหน้าอาคาร หากท่านแสดงสนิคา้บรเิวณชั &น 2 ท่านสามารถใชล้ฟิทข์นสนิคา้ซึ"งอยูบ่รเิวณจุดขน 
      สนิคา้ชั &น B1 หา้มใชล้ฟิทส์าํหรบัคนพกิารหรอืบนัไดเลื"อนเป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้ 
5. ผูร้บัเหมาหรอืผูก้่อสรา้งคหูาหรอืสว่นตกแตง่พเิศษตอ้งจดัหาสิ"งปกคลุมพื&นอยา่งเหมาะสม(พรมหรอืพื&นไม)้เพื"อ

ป้องกนัความเสยีหายอนัอาจเกดิขึ&นกบัพื&นหรอืพรมอาคาร เมื"อจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ลากจงู หรอืเมื"อจะตอ้งวาง
อุปกรณ์ใด ๆ ลงบนพื&น   ทั &งนี& ไบเทค หา้มใชพ้าหนะ และอุปกรณ์ ขนถ่ายที"ไมม่ลีอ้หุม้ยางในบรเิวณอาคารแสดง
สนิคา้ พื&นที"ปพูรมและพื&นหนิขดั 

6. หา้มเกบ็ลงัไม ้วสัดุหบีหอ่ กลอ่งไม ้กลอ่งกระดาษแขง็ และวสัดุที"ตดิไฟงา่ยไวใ้นโถงนิทรรศการ หอ้งจดัประชุม  
      บรเิวณทางหนีไฟและบรเิวณพื&นที"สว่นกลาง 
7. ระหวา่งการก่อสรา้งและการจดัแสดง หา้มวางวสัดุอุปกรณ์ใด ๆ กดีขวางประตหูนีไฟ ประตเูขา้-ออก แผงควบคุม

ไฟฟ้า หอ้งควบคุมระบบปรบัอากาศ  หอ้งเกบ็อุปกรณ์ดบัเพลงิและตูส้ญัญาณเตอืนไฟไหม ้
8.   หา้มนําถงัก๊าซหุงตม้ ทั &งที"บรรจุและไมบ่รรจุก๊าซมาเกบ็ไวใ้นไบเทค 
9. หา้มรบัประทานอาหารหรอืดื"มเครื"องดื"มประเภทแอลกอฮอลร์วมทั &งสบูบุหรี"ในบรเิวณอาคาร  ผูร้บัเหมาและผู้

ก่อสรา้งคหูาจะตอ้งรบัประทานอาหารและสบูบุหรี"ในบรเิวณที"ไบเทค กําหนดไวใ้หเ้ท่านั &น 
10. หา้มแขวนป้ายหรอือุปกรณ์ตกแตง่ใด ๆ กบัอาคาร ฝ้าเพดาน หรอืผนงัของไบเทค  รวมทั &งหา้มการนําสว่นตกแตง่ 

ประเภทลกูโปง่หรอืบอลลนูมาจดัแสดงโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไบเทค 
11. เทปกาวที"ใช้ตดิพื&นเพื"อการตกแต่งหรอืปูพรมจะตอ้งเป็นเทปติดพรมชนิดหนา เช่น เทป SHIRAFUJI เท่านั &น 

หา้มใชเ้ทปชนิดบาง การทากาวบนพื&น รวมทั &งห้ามใชเ้ทปโฟม กระดาษกาวหน้าเดยีวและ 2 หน้า หรอืเทปกาว
ประเภทอื"นโดยเดด็ขาด และในกรณีก่อสรา้งที"ช ั &น 2 หา้มใชเ้ทปทุกประเภทตดิบนพรม  หากมคีวามจาํเป็นจะตอ้งปู
พรมควรวางแผน่ไมอ้ดัก่อนและปพูรมทบัอกีครั &งหากฝา่ฝืน ผูแ้สดงสนิคา้หรอืผูร้บัเหมาจะตอ้งรบัผดิชอบในการ ทํา
ความสะอาดหรอืชาํระคา่บรกิารทําความสะอาด 

12. หา้มตดิวสัดุใด ๆ บนเสาปนูและบรเิวณที"ทาสใีนอาคารไบเทค 
13. หา้มแขวน ก่อสรา้ง หรอืวางสิ"งของชดิ ตดิ พงิ หรอืใกลผ้นงัเลื"อนและกําแพงในรศัม ี60 ซม. (24 นิ&ว) 
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14. ระหว่างการก่อสร้าง ห้ามพ่นสหีรอืทาสทีี"มสี่วนผสมของทนิเนอรห์รอืสารไวไฟอื"น ๆ ภายในอาคารโดยเดด็ขาด 
รวมทั &งหา้มการพน่หรอืทาสทุีกประเภทบรเิวณโถงตอ้นรบั 

15. หา้มใชอุ้ปกรณ์ประเภทเลื"อยวงเดอืน หรอืเลื"อยไฟฟ้าสําหรบัการก่อสรา้งภายในอาคารโดยเดด็ขาด และในกรณีที"
ก่อสรา้งบนพื&นพรมจะตอ้งมอุีปกรณ์รองรบัเศษวสัดุที"เกดิจากการก่อสรา้ง 

16. เครื"องยนต์ที"ใช้นํ&ามนัดเีซลที"ได้รบัอนุญาตให้นําเข้ามาใช้งานได้ในห้องนิทรรศการจะต้องตดิตั &งท่อระบายควนั              
ซึ"งไบเทคไดจ้ดัเตรยีมไวบ้รกิารในราคาชุดละ 500 บาท 

17. หากนํายานพาหนะมาจดัแสดง และบรรจุนํ&ามนัเชื&อเพลงิเกนิ 1/8 ถงั  จะตอ้งตดิตั &งฝาเพื"อป้องกนัการรั "วไหลและ
ปิดผนึกถงันํ&ามนัอยา่งแน่นหนา รวมทั &งตอ้งถอดสายแบตเตอรี"ออกทุกสายและปิดทบัดว้ยแถบกาวเพื"อป้องกนัการ
เกดิประกายไฟ 

18. ในกรณีที"จะต้องตดิตั &งอุปกรณ์ลมดนัที"มแีรงเกนิ ½ แรงเพื"อการจดัแสดง  ผู้รบัเหมาหรอืเจ้าของคูหาจะต้องนํา
อุปกรณ์ไปวางไวท้ี"ช ั &น B2 โดยชาํระคา่วางอุปกรณ์เป็นอตัราตอ่วนั โดยเริ"มนบัจากวนัแรกที"ตดิตั &ง 

19. ไบเทคไมอ่นุญาตใหใ้ชป้ลั }กไฟรมิผนงัเพื"อการก่อสรา้งและรื&อถอน ทั &งนี&ผูร้บัเหมาจะตอ้งสั "งกระแสไฟจากผูจ้ดังาน 
20. ในกรณีการทํางานเกี"ยวกบัไฟฟ้า 

20.1. ผูร้บัเหมาหรอืผูก้่อสรา้งคหูาตอ้งตรวจเชค็อุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพปกต ิและใชง้านไดป้ลอดภยั 
20.2. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกเครื"องจะตอ้งจดัใหม้กีารป้องกนักระแสไฟฟ้ารั "ว หรอืใหม้กีารตอ่สายดนิ 

21. ในกรณีการทํางานในที"สงู ผูร้บัเหมาหรอืผูก้่อสรา้งคหูาตอ้งจดัใหม้อุีปกรณ์ป้องกนัการพลดัหลน่จากที"สงู  
22. หา้มลา้งภาชนะและอุปกรณ์เครื"องมอื เครื"องใชใ้นการก่อสรา้งเตรยีมงาน ในหอ้งนํ&าและอ่างลา้งหน้าของไบเทค 
23. ผู้รบัเหมาหรอืผู้ก่อสร้างคูหาจะต้องรบัผดิชอบในการจดัเก็บ เศษวสัดุจากการก่อสร้างทุกประเภททั &งในบรเิวณ

อาคารจดัแสดงและบรเิวณทางเดนิใต้หลงัคา หากไม่ปฏิบตัติาม  ทางไบเทคจะต้องคดิค่าจดัเก็บและทําความ
สะอาด 

24. หากผู้รบัเหมาหรอืผู้แสดงสนิค้ามคีวามจําเป็นต้องทํางานเลยเวลาที"ได้ระบุในสญัญา จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบรกิาร
ลูกคา้ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 2 ช.ม.ก่อนเวลาปิดทําการ ทั &งนี&ไบเทคจะคดิค่าใชจ้่ายการใหบ้รกิารล่วงเวลาตาม
ขนาดของคหูา 

25. ผูร้บัเหมาและผูก้่อสรา้งคหูาจะตอ้งตรวจสอบและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า นํ&า และลมดนัทุกชนิดที"เขา้มาใชก้่อนออกจาก
พื&นที" จดังานทุกวนั 

26. ไบเทคไมอ่นุญาตใหผู้ใ้ดนอน หรอืจอดรถคา้งคนืในบรเิวณศูนยฯ์โดยมไิดร้บัการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
27. หา้มทิ&งสารอนัตรายและสารพษิ เช่น  สารเคม ีนํ&ามนัหล่อลื"น กรด และผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมลงในรางระบายนํ&า

มาตรฐาน  ผู้แสดงสินค้าจะต้องแจ้งให้ศูนย์ฯทราบถึงประเภทของสารเพื"อการเตรียมการในการกําจดัอย่าง
เหมาะสม 

28. ผูแ้สดงสนิคา้ หรอืผูร้บัเหมาจะตอ้งรื&อถอนคหูาใหเ้สรจ็สิ&นภายในวนั และเวลาที"ผูจ้ดังานกําหนด มฉิะนั &นไบเทค จะ
คดิคา่บรกิารฝากสนิคา้และ/หรอืคา่บรกิารรื&อถอนคหูา 

29. การก่อสร้างฉากเวท ีห้ามตอกยดึอุปกรณ์ เช่น ตะปูกบัผนังพื&นผวิอาคารและเวท ีและ ไม่อนุญาตให้วางนั "งร้าน          
บนเวทโีดยเดด็ขาด หากจาํเป็นตอ้งวางฉากเวททีี"มนีั "งรา้น ขอใหผู้ร้บัเหมานําชิ&นเวทมีาเพิ"มเตมิเสรมิต่อเอง  กรณี
ที"มีอุปกรณ์หรอืสิ"งก่อสร้างอื"น ๆ ที"ต้องวางบนเวที ขอให้ส่งรายละเอียดของอุปกรณ์และสิ"งของมาให้ไบเทค
พจิารณาก่อน (การรบันํ&าหนกัของพื&นเวทมีขีอ้จาํกดั)   หากไดร้บัอนุญาตในการจดัวางได ้ผูร้บัเหมาจะตอ้งหาพรม
เพื"อรองอุปกรณ์ หรอืสิ"งก่อสรา้งนั &น  
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30. ระหว่างการก่อสร้าง ห้ามพ่นสหีรอืทาสทีี"มสี่วนผสมของทนิเนอรห์รอืสารไวไฟอื"น ๆ ภายในอาคารโดยเดด็ขาด 

รวมทั &งหา้มการพน่หรอืทาสทุีกประเภทบรเิวณโถงตอ้นรบั 
31. หา้มใชอุ้ปกรณ์ประเภทเลื"อยวงเดอืน หรอืเลื"อยไฟฟ้าสําหรบัการก่อสรา้งภายในอาคารโดยเดด็ขาด และในกรณีที"

ก่อสรา้งบนพื&นพรมจะตอ้งมอุีปกรณ์รองรบัเศษวสัดุที"เกดิจากการก่อสรา้ง 
32. เครื"องยนต์ที"ใช้นํ&ามนัดเีซลที"ได้รบัอนุญาตให้นําเข้ามาใช้งานได้ในห้องนิทรรศการจะต้องตดิตั &งท่อระบายควนั              

ซึ"งไบเทคไดจ้ดัเตรยีมไวบ้รกิารในราคาชุดละ 500 บาท 
33. หากนํายานพาหนะมาจดัแสดง และบรรจุนํ&ามนัเชื&อเพลงิเกนิ 1/8 ถงั  จะตอ้งตดิตั &งฝาเพื"อป้องกนัการรั "วไหลและ

ปิดผนึกถงันํ&ามนัอยา่งแน่นหนา รวมทั &งตอ้งถอดสายแบตเตอรี"ออกทุกสายและปิดทบัดว้ยแถบกาวเพื"อป้องกนัการ
เกดิประกายไฟ 

34. ในกรณีที"จะต้องตดิตั &งอุปกรณ์ลมดนัที"มแีรงเกนิ ½ แรงเพื"อการจดัแสดง  ผู้รบัเหมาหรอืเจ้าของคูหาจะต้องนํา
อุปกรณ์ไปวางไวท้ี"ช ั &น B2 โดยชาํระคา่วางอุปกรณ์เป็นอตัราตอ่วนั โดยเริ"มนบัจากวนัแรกที"ตดิตั &ง 

35. ไบเทคไมอ่นุญาตใหใ้ชป้ลั }กไฟรมิผนงัเพื"อการก่อสรา้งและรื&อถอน ทั &งนี&ผูร้บัเหมาจะตอ้งสั "งกระแสไฟจากผูจ้ดังาน 
36. ในกรณีการทํางานเกี"ยวกบัไฟฟ้า 

36.1. ผูร้บัเหมาหรอืผูก้่อสรา้งคหูาตอ้งตรวจเชค็อุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพปกต ิและใชง้านไดป้ลอดภยั 
36.2. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกเครื"องจะตอ้งจดัใหม้กีารป้องกนักระแสไฟฟ้ารั "ว หรอืใหม้กีารตอ่สายดนิ 

37. ในกรณีการทํางานในที"สงู ผูร้บัเหมาหรอืผูก้่อสรา้งคหูาตอ้งจดัใหม้อุีปกรณ์ป้องกนัการพลดัหลน่จากที"สงู  
38. หา้มลา้งภาชนะและอุปกรณ์เครื"องมอื เครื"องใชใ้นการก่อสรา้งเตรยีมงาน ในหอ้งนํ&าและอ่างลา้งหน้าของไบเทค 
39. ผู้รบัเหมาหรอืผู้ก่อสร้างคูหาจะต้องรบัผดิชอบในการจดัเก็บ เศษวสัดุจากการก่อสร้างทุกประเภททั &งในบรเิวณ

อาคารจดัแสดงและบรเิวณทางเดนิใต้หลงัคา หากไม่ปฏิบตัติาม  ทางไบเทคจะต้องคดิค่าจดัเก็บและทําความ
สะอาด 

40. หากผู้รบัเหมาหรอืผู้แสดงสนิค้ามคีวามจําเป็นต้องทํางานเลยเวลาที"ได้ระบุในสญัญา จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบรกิาร
ลูกคา้ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 2 ช.ม.ก่อนเวลาปิดทําการ ทั &งนี&ไบเทคจะคดิค่าใชจ้่ายการใหบ้รกิารล่วงเวลาตาม
ขนาดของคหูา 

41. ผูร้บัเหมาและผูก้่อสรา้งคหูาจะตอ้งตรวจสอบและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า นํ&า และลมดนัทุกชนิดที"เขา้มาใชก้่อนออกจาก
พื&นที" จดังานทุกวนั 

42. ไบเทคไมอ่นุญาตใหผู้ใ้ดนอน หรอืจอดรถคา้งคนืในบรเิวณศูนยฯ์โดยมไิดร้บัการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
43. หา้มทิ&งสารอนัตรายและสารพษิ เช่น  สารเคม ีนํ&ามนัหล่อลื"น กรด และผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมลงในรางระบายนํ&า

มาตรฐาน  ผู้แสดงสินค้าจะต้องแจ้งให้ศูนย์ฯทราบถึงประเภทของสารเพื"อการเตรียมการในการกําจดัอย่าง
เหมาะสม 

44. ผูแ้สดงสนิคา้ หรอืผูร้บัเหมาจะตอ้งรื&อถอนคหูาใหเ้สรจ็สิ&นภายในวนั และเวลาที"ผูจ้ดังานกําหนด มฉิะนั &นไบเทค จะ
คดิคา่บรกิารฝากสนิคา้และ/หรอืคา่บรกิารรื&อถอนคหูา 

45. การก่อสร้างฉากเวท ีห้ามตอกยดึอุปกรณ์ เช่น ตะปูกบัผนังพื&นผวิอาคารและเวท ีและ ไม่อนุญาตให้วางนั "งร้าน          
บนเวทโีดยเดด็ขาด หากจาํเป็นตอ้งวางฉากเวททีี"มนีั "งรา้น ขอใหผู้ร้บัเหมานําชิ&นเวทมีาเพิ"มเตมิเสรมิต่อเอง  กรณี
ที"มีอุปกรณ์หรอืสิ"งก่อสร้างอื"น ๆ ที"ต้องวางบนเวที ขอให้ส่งรายละเอียดของอุปกรณ์และสิ"งของมาให้ไบเทค
พจิารณาก่อน (การรบันํ&าหนกัของพื&นเวทมีขีอ้จาํกดั)   หากไดร้บัอนุญาตในการจดัวางได ้ผูร้บัเหมาจะตอ้งหาพรม
เพื"อรองอุปกรณ์ หรอืสิ"งก่อสรา้งนั &น  

 

FORM 1 

รับทราบและยนิดีปฏบัิติตามระเบียบข้อบังคบัของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

กรุณากรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นและส่งโทรสารกลบัมายงัหมายเลข 02-726-1943 

 

1. ข้อมูลงาน 
 

ชื'องาน             ………………………………………………………  

เริ'มเข้าก่อสร้างงาน          วนัที'………………………………..............… เวลา .................................... 

ถึง การรื-อถอน            วนัที' .....................................................เวลา .................................... 

สถานที' (หมายเลขห้อง)    ............................................................................................................ 

 

2. ข้อมูลผู้รับผดิชอบพื-นที'จัดงาน  
(กรณีเกดิความเสียหายของพื-นที' ผู้ที'มรีายชื'อระบุในเอกสาร ยนิดเีป็นผู้รับผดิชอบต่อความเสียหาย ตามราคาประเมนิของไบเทค) 

ชื'อผู้รับผดิชอบพื-นที'      …………………………………………………............................... 

ชื'อบริษัท          ……………………………………………………………….......…….. 

ที'อยู่          

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

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

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

โทรศัพท์มอืถือ         …………………………………….............................................. 

หมายเลขตดิต่อของบริษัท ……………………………………...................................... 

สําเนาหน้าบัตรประชาชน  (กรุณาถ่ายเอกสารลงในพื-นที'ว่างด้านล่างนี-) 

    
ข้อมูลชื'อบริษัทผู้รับเหมาที'อยู่ในความรับผดิชอบ 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เนื'องจากไบเทคจะไม่อนุญาตให้บริษัทที'ไม่มรีายชื'อตรงตามเอกสารนี- เข้าพื-นที'เพื'อปฏบิัตงิาน  

กรณีเปลี'ยนแปลงรายชื'อ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที'ไบเทค ผู้ประสานงานรับทราบภายใน 24 ชม. ก่อนเข้าปฏิบัตงิาน) 

ก่อสร้างโครงสร้างฉาก ................................................................................................ 

ก่อสร้างโครงสร้างคูหา ................................................................................................ 

ระบบแสง       ................................................................................................ 

ระบบเสียง       ................................................................................................ 

ระบบโสต ทศันูปกรณ์ ................................................................................................ 

ประเภทอื'น (หากม)ี ประเภท ................................................... ชื'อบริษัท ........................................................................................... 

หมายเหตุ ก่อนเข้าพื-นที'เพื'อปฏิบตังิาน ผู้รับเหมาต้องทาํการแลกบตัรพร้อมลงทะเบียน ณ แผนกรักษาความปลอดภัย  

                 บริเวณด้านหลงัอาคาร 103  
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PBA 
ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง/ตกแต่งคหูารปูแบบพิเศษ 

FORM 2 
กาํหนดส่ง : 20 ตลุาคม 2557 

 

ผูเ้ขา้รว่มงานที"ก่อสรา้ง/ตกแต่งคหูาเอง โดยใชผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งของท่าน ซึ"งมใิช่บรษิทัผูร้บัเหมาอย่าง
เป็นทางการ จะตอ้งดาํเนินการ ดงันี& 

1. แจง้ขอ้มลูเกี"ยวกบับรษิทัผูร้บัเหมา ดงัต่อไปนี& 
ชื"อของบรษิทัผูร้บัเหมา………………………………………………………………………………..…….…… 
ที"อยู่……………………………………………………………………………………………………….….…… 
โทรศพัท…์………………………………โทรสาร………………………..…มอืถอื…………………….….…… 
E-mail :……………………………………………………………………………………………………..…..… 
ประเภทของงาน  
ชื"อผูค้วบคมุงาน…………………………………….………เลขที"บตัรประจาํตวั…………….…….……..….… 
ชื"อหวัหน้าคนงาน……………………………………..……เลขที"บตัรประจาํตวั……………….……….……… 
จาํนวนพนกังานที"เขา้มาในงานนี&………………………..ตน 
เริ"มกอ่สรา้ง จาก วนัที"…………………เวลา……………….ถงึวนัที"………….…………เวลา……….........… 
เริ"มรื&อถอน จาก วนัที"………………….เวลา……………….ถงึวนัที"……………….……เวลา………….…….. 
บรษิทัรบัเหมาของทา่นเคยมาทาํงานในศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค หรอืไม ่
ถา้เคยโปรดระบุชื"องานที"เคยเขา้มาทาํ 1……………….…………… 2…………………..…….…… 

2. บรษิทัฯจะตอ้งส่งแบบแปลนและภาพเหมอืนของคหูาบรษิทั ฯ เพื"อใหผู้จ้ดังานตรวจสอบก่อน ภายในวนัที"   
20 ตุลาคม 2557   หากยงัไม่ไดร้บัการตรวจสอบและอนุมตัจิากทางผูจ้ดังาน และศูนยน์ิทรรศการและ      
การประชมุไบเทคกอ่นจะไมส่ามารถ ทาํการกอ่สรา้งได ้

3. หากผูเ้ขา้รว่มงาน ฯ และ/หรอืผูร้บัเหมาของท่านกระทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่ตวัอาคารฯ หรอือุปกรณ์ต่าง 
ๆ ในศนูยน์ิทรรศการ และการประชมุไบเทค ทา่นจะตอ้งชดใชค้า่เสยีหาย หรอืซ่อมแซมใหอ้ยูส่ภาพเดมิทนัท ี
ตามที"เจ้าหน้าที"ของศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทคแจง้ใหท้ราบ ทั &งนี& ผูเ้ขา้ร่วมงานฯ ยนิยอมชดใช้
คา่เสยีหายทั &งหมดที"เกดิขึ&น โดยไมม่ขีอ้โตแ้ยง้ใด ๆ ทั &งสิ&น 

4. ผูร้บัเหมาของบรษิทั ฯ จะตอ้งปฏบิตัติามกฎและระเบยีบในการกอ่สรา้ง/ตกแต่งคหูาอยา่งเครง่ครดั 
5. บัตรประจําตัว เข้าอาคารแสดงสําหรับผู้ก่อสร้าง จะสามารถรับได้ที"ห้องผู้จ ัดงาน หน้า Hall103                   

ศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค ระหว่างวนักอ่สรา้งตกแต่งคหูา ในวนัที" ระหว่าง 
6. ขา้พเจา้ (บรษิทั)……………………… …………คหูาเลขที"……………อาคาร……………………… 
 ที"ตั &งสาํนกังาน……………………………….โทรศพัท…์…………………โทรสาร…………………… 
 ไดร้บัทราบระเบยีบปฏบิตัใินการเขา้กอ่สรา้ง/ตกแต่งคหูาและรื&อถอนคหูาแสดง ฯ แลว้ และยนิยอมปฏบิตัิ

ตาม ระเบยีบดงักล่าวทกุประการ 
 
  ลงนามและประทบัตราบรษิทั 
 

 
    วนัที" ........./................/2557 
 
 
 
 
 

ชื"อ-นามสกุล ....................................................... 
ตําแหน่ง.............................................................. 
หมายเลขตดิต่อ.................................................... 

กรณุาส่งคืนแบบฟอรม์สมาคมธรุกิจการถ่ายภาพ 
คณุกสุมุา พนูพิพฒัน์ โทรศพัท ์02-803-7570-1 โทรสาร 02-803-7572 
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PBA 
 

การรบับตัรผูก่้อสร้าง/ตกแต่งคหูา FORM 3 
กาํหนดส่ง : 20 ตลุาคม 2557 

 

 เพื"อความสะดวกในการตดิต่อขอรบับตัรผูก้อ่สรา้ง/ตกแต่งคหูา (Contractor Badges) และป้องกนัความผดิพลาดใน
กรณีที"ผูร้บัเหมากอ่สรา้งของบรษิทัฯ ซึ"งมารบับตัร Contractor แลว้จะรบับตัร Exhibitor พรอ้มเอกสารต่างๆและแคตตาลอ็ค
ของงานไปดว้ย 
 จงึขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ร่วมงานฯ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี& และส่งใหผู้ก้่อสรา้งเพื"อนํามาแสดงในวนัที"เขา้ก่อสรา้ง
คหูา  ทั &งนี&ผูจ้ดังานจะมอบบตัร Contractor ของงานใหเ้ฉพาะผูท้ี"มแีบบฟอรม์นี&มาแสดงเท่านั &น โดยจะจดับตัร Contractor 
ใหต้ามจาํนวนผูเ้ขา้กอ่สรา้งคหูา 

 
 
ขา้พเจา้ …………………………………….……………………………………….……………………… 
ตาํแหน่ง ....................................................................บรษิทั............................................................ 

ซึ"งไดเ้ขา้รว่มงานโฟโตแ้ฟร ์2014 บธูหมายเลข.................................... 
 
�  รบับตัร Contractor ของงานดว้ยตนเอง  จาํนวน ..................................ใบ 
 
� รบับตัร Exhibitor ของงานดว้ยตนเอง  จาํนวน ..................................ใบ 
 
� มอบหมายให ้บรษิทั............................................................................................................... 

 เป็นผูร้บัเหมากอ่สรา้งคหูา ตอ้งการรบับตัร Contractor ของงาน  
 จาํนวน ............................ ใบ 
  
ลงนามและประทบัตราบรษิทั 
 
 
วนัที" ........./................/2557 

 
หมายเหต ุ: บตัรผู้ก่อสร้าง/ตกแต่งคหูา (Contractor Badges) สามารถ ใช้ได้เฉพาะในวนัก่อสร้างคหูาและ

ในวนัรื=อถอนเท่านั=น 
 

 
กรณุาส่งคืนแบบฟอรม์สมาคมธรุกิจการถ่ายภาพ 

คณุกสุมุา  พนูพิพฒัน์   โทรศพัท ์02-803-7570-1  โทรสาร 02-803-7572 

ชื"อ-นามสกุล ....................................................... 
ตําแหน่ง.............................................................. 
หมายเลขตดิต่อ.................................................... 
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PBA การขอนําสินค้าออกก่อนเวลา FORM 4 

 

บรษิทั  …………………………………..……………………..…….คหูาเลขที"……….…………..…… 

มคีวามประสงคข์อนําสนิคา้จดัแสดงออกจากอาคารกอ่นเลกิงาน ในเวลา.....................................น.ของ
วนัที"……………....../..................../2557
เนื"องจาก………………………………………..………………………………………………………… 

รายการสินค้าที%นําออก 

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

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