เรียน ผูเ้ ข้าร่วมงานโฟโต้แฟร์ 2013
คณะกรรมการจัดงานโฟโต้ แฟร์ 2013 มีความยิ นดี ต้อนรับทุกท่ านที% เข้าร่วมงาน
โฟโต้แฟร์ 2013
เอกสารคู่มอื สําหรับผูเ้ ข้าร่วมงานโฟโต้แฟร์ 2013 ทีจ" ดั ทําขึน& ชุดนี& มีวตั ถุประสงค์ทจ"ี ะช่วย
อํานวยความสะดวกแก่ผเู้ ข้าร่วมงานในการเตรียมการด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โปรดศึก ษาคู่มอื ฯ ฉบับนี& อ ย่างละเอียดโดยตลอด และโปรดปฏิบตั ิต ามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะเรื"องเกี"ยวกับกําหนดระยะเวลาในการส่งแบบฟอร์มต่างๆ ไปยังผูท้ เ"ี กี"ยวข้อง
ตามทีไ" ด้ระบุไว้ในคู่มอื เพื"อทีจ" ะทําให้การเข้าร่วมงานของท่านราบรืน" และประสบความ สําเร็จ
หากท่ านมีข้อ สงสัย ประการใด โปรดติด ต่ อ ผู้ท"ีเ กี"ยวข้อ งตามชื"อ -ที"อ ยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ ซึง" ได้แจ้งในคู่มอื ฯ ชุดนี&แล้ว
ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็ นอย่างดีมา ณ โอกาสนี&

คณะกรรมการจัดงานโฟโต้แฟร์ 2013
สมาคมธุรกิ จการถ่ายภาพ
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A ข้อมูลเบือ< งต้น
A1. ชื%องาน
งานโฟโต้ แฟร์ 2013
(PHOTO FAIR 2013)
A2. สถานที%จดั งาน
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02-749-3939
โทรสาร : 02-749-3951
E-mail: ops@bitec.net
www.bitec.co.th
A3. ระยะเวลาจัดงาน (5 วัน)
วันที" 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00- 21.00 น.
วันที" 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 – 21.00 น.
A4. ผูจ้ ดั และผูส้ นับสนุนการจัดงาน

• ผูจ้ ดั งาน
สมาคมธุรกิ จการถ่ายภาพ
• ผูส้ นับสนุนการจัดงาน
1. สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
2. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. สมาคมช่างภาพสื"อมวลชนแห่งประเทศไทย
4. สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
5. สมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
6. บริษทั บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารกรุงเทพ
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A5. ประเภทสิ นค้าที% จดั แสดง
• กล้องถ่ายภาพดิจติ อล
• กล้องถ่ายภาพ
• เครือ" งปริน& ท์เตอร์, มินิแล็บ
• อุปกรณ์การถ่ายภาพนานาชนิด
• เครือ" งมือและอุปกรณ์ ในการทํากรอบรูป กรอบรูป เครือ" งเคลือบ
• กระเป๋ากล้อง
• สื"อบันทึกข้อมูล
• คู่มอื -นิตยสารถ่ายภาพ
• หมึกและกระดาษอิงค์เจ็ท
• แบตเตอรี"
• ซอฟแวร์แต่งภาพ
• ชุดวิวาห์ อัลบัม& ฉาก อุปกรณ์สาํ หรับสตูดโิ อ ครบวงจร
• ตูด้ ดู ความชืน&
A6. การเข้าชมงาน
• 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-21.00 น.
• 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30-21.00 น.
เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบธุรกิจการถ่ายภาพ นิสติ นักศึกษา และประชาชนทัวไปชม
"
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพยุคใหม่ก่อให้เกิดความเข้าใจและรักการถ่ายภาพมาก
ยิง" ขึน& และเพื"อเป็ นแนวทางการประกอบอาชีพสําหรับผูส้ นใจ
A7. การติ ดต่อหน่ วยงานที%เกี%ยวข้อง
7.1 ผูจ้ ดั งาน
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
73/9-10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 02-803-7570-1, โทรสาร : 02-803-7572
E-mail : photo.business.thai@gmail.com
www: photofairthailand.com
Facebook: www.facebook.com/photofairthailand
7.2 เจ้าหน้ าที%ติดต่อประสานงาน
น.ส.กุสุมา พูนพิพฒ
ั น์ โทร.086-320-5326, 085-344-0909
E-mail : tukphotofair@gmail.com
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A8. ตารางเวลาการทํางานในอาคารแสดงสิ นค้า
วันก่อสร้าง 25 – 26 พฤศจิ กายน 2556
กิ จกรรม
• การก่อสร้างคูหามาตรฐานและลงผังคูหา
ของผูร้ บั เหมา ก่อสร้างอย่างเป็ นทางการ
• ผูร้ บั เหมาก่อสร้างอืน" ๆ หรือผูเ้ ข้าร่วมแสดง
ก่อสร้างคูหาด้วยตนเอง (พืน& ทีเ" ปล่า)
• ผูเ้ ข้าร่วมแสดงตกแต่งคูหา/สินค้า

วันที%

เวลา

25 พฤศจิกายน 2556

08.00-24.00 น.

25 พฤศจิกายน 2556

10.00-24.00 น.

26 พฤศจิกายน 2556

08.00-24.00 น.

วันจัดแสดง 27 พฤศจิ กายน – 1 ธันวาคม 2556
กิ จกรรม

วันที%

เวลา

• การขนสินค้า ก่อน เวลาจัดแสดงงาน

27 พฤศจิกายน 2556

08.00-9.00 น.

• การขนสินค้า ระหว่าง เวลาจัดแสดงงาน
(ห้ามใช้รถเข็น)
• การขนสินค้า หลัง เวลาจัดแสดงงาน

27 พฤศจิกายน ถึง
1 ธันวาคม 2556
27 พฤศจิกายน ถึง
1 ธันวาคม 2556

10.00-18.00 น.
21.00-22.00 น

วันรือ< ถอน
กิ จกรรม
• การรือ& ถอนสิง" ก่อสร้างและคูหา

วันที%

เวลา

1 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556

21.00-24.00 น.
08.00-12.00 น.

หมายเหตุ
1) ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านต้องก่อสร้าง และตกแต่งคูหาให้เสร็จภายใน เวลา 8.00 น. ของวันที" 27
พฤศจิกายน 2556 ทัง& นี& จะไม่มกี ารเปิดอาคารให้ก่อสร้าง/ตกแต่งหลังจากเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด
เพราะจะต้องทําความสะอาดอาคารแสดง
2) ห้ามรือ& ถอนสิง" ก่อสร้าง/คูหาก่อนเวลา 21.00 น.ในวันที" 1 ธันวาคม 2555 ซึง" เป็ นวันสุดท้ายของการ
จัดงาน
3) ผูเ้ ข้าร่วมงานควรจัดเก็บสินค้าในคูหา และทําการขนย้ายสินค้าทันที ในวันสุดท้ายของการเปิ ดแสดง
สินค้า (1 ธันวาคม 2556 เวลา 21.00-24.00 น.) สําหรับคูหาส่วนตกแต่งทีก" ่อสร้างขึน& มาสามารถ
ทําการรือ& ถอนได้ในวันที" 2 ธันวาคม 2556 เวลา 8.00-12.00 น.
4) ไม่ อ นุ ญ าตให้ม ีก ารขนสิน ค้า เข้า-ออกอาคารแสดง นอกเหนื อ จากเวลาข้างต้ น โดยเด็ด ขาด
ในวันแสดงงาน หากผู้เข้าร่วมงานประสงค์จะขนสินค้าเข้าเพิม" เติมจะต้องเข้าตามเวลาที"กําหนด
โดยเป็ นการยกถือสินค้าทีไ" ม่รบกวนผูช้ มงาน (ห้ามใช้รถเข็น)
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A9. ติ ดต่อผูใ้ ห้ บริ การอย่างเป็ นทางการ
รายการ

ที%อยู่

ติ ดต่อ

111 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
โทรศัพท์ : 02-322-1625,02-322-3933
โทรสาร : 02-721-0473
มือถือ : 080-923-7414
Email : threephed@gmail.com
82/9 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-981-7706
โทรสาร : 02-981-7705
มือถือ : 087-058-3035
ช่วงแสดงงาน 089-143-0885

คุณอ้อ ตรีเพชร

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
- คูหามาตรฐาน
- อุปกรณ์ไฟฟ้า
- อุปกรณ์ตกแต่ง

บจก.แอ๊ดเด็กซ์

ผูบ้ ริการรักษาความ
ปลอดภัย

บจก. ไอเอสเอสซี
เคียวริตเ&ี ซอร์วสิ

คุณศันสุนีย์
ศรีวชิ ยั

คุณลัดดาพร
สุเทวพร
คุณวนิดา
ปชั ชามาตย์

ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค

88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ : 02-749-3939
โทรสาร : 02-749-3951
E-mail : wanidap@bitec.co.th
Website : www.bitec.co.th
มือถือ : 086-322-7364

- รักษาความสะอาด ศูนย์นิทรรศการและ
- บริการอินเตอร์เน็ต การประชุมไบเทค
- บริการโทรศัพท์/
โทรสาร
- บริการดอกไม้/ต้นไม้

88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ : 02-749-3939 ต่อ 2031
โทรสาร : 02-749-3951
E-mail : ops@bitec.co.th

แผนกบริการลูกค้า

- บริการอาหารและ
เครือ" งดื"ม

โทรศัพท์ : 02-749-3939 ต่อ 3141
โทรสาร : 02-749-3959 ต่อ 3141
E-mail : kannikap@bitec.co.th
catering@ bitec.co.th

คุณกรรณิกา
โพธิ Fศรี

ผูบ้ ริการสิง" อํานวย
ความสะดวก

ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค
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A10. สิ% งอํานวยความสะดวก/บริ การต่างๆ ภายในงาน
บริ การ
1. ห้องผูจ้ ดั งาน
(Organizer Office)

2. จุดลงทะเบียน
• Pre-Registration
- Trade Mission
- Pre-Registration

3. จุดประชาสัมพันธ์
(Information)
4.Business Centre

ที% ตงั <
วัน
เวลา
รายละเอียดบริ การ
หน้า Hall 103 25 พ.ย. - 26 พ.ย.56 10.30-18.00 น. • รับบัตร
27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 56 10.30–21.00 น.
- ผูก้ อ่ สร้าง
- บัตรผูเ้ ข้าร่วมงาน
- Fair Catalogue
• ติดต่อประสานงาน
บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
และ ติดตัง& อุปกรณ์
ไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการ
(บจก.แอ็ดเด็กซ์)
• ติดต่อประสานงานต่างๆ
ในกรณีทม"ี ปี ญั หา
ระหว่างงาน
• อืน" ๆ
หน้า Hall 104 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 10.30-21.00 น. • คณะผูแ้ ทนการค้าและ
ผูล้ งทะเบียนล่วงหน้า
ติดต่อรับบัตร Visitor
• ลงทะเบียนเข้างาน
ทัวไปและรั
"
บบัตร
Visitor
หน้า Hall 103 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 10.30-21.00 น. • ให้บริการข้อมูลต่างๆ
หน้า Hall 104
เกีย" วกับงาน
หน้า Hall 103 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 08.00-21.00 น. • ให้บริการ
E- Mail/Internet
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บริ การ
5. โทรศัพท์สาธารณะ
- ในประเทศ
- ระหว่างประเทศ

6. ตูบ้ ริการ ATM

7. ธนาคาร/แลกเงิน

8. บริการพาหนะ
- บริการรถรับ-ส่ง
ระหว่างงาน-สถานี
รถไฟฟ้า

ที%ตงั <

เวลา

บริเวณ
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 24 ชัวโมง
"
ด้านหน้า
ทางเข้า Hall
104 และชัน&
B1 หน้าทาง
เข้าศูนย์
อาหาร
นานาชาติ
หน้า Hall 104 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 24 ชัวโมง
"

รายละเอียดบริ การ
• ตูโ้ ทรศัพท์แบบใช้บตั ร
TOT, หยอดเหรียญ

• ตูบ้ ริการ ATM
ธนาคารกรุงเทพฯ,กสิกร
ไทยไทยพาณิชย์, กรุงไทย
ยูโอบี และกรุงศรีอยุธยา

หน้า Hall 103 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 10.00-18.00 น. • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ให้บริการแลกเงิน
ต่างประเทศ
ชัน& ใต้ดนิ B1 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 09.00-21.30 น. • ให้บริการรับ-ส่ง ผูเ้ ข้า
(Basement1)
ชมงานทีเ" ดินทาง โดย
รถไฟฟ้าสถานีบางนา
โดยไม่คดิ ค่าบริการ

- บริการเรียกรถ
แท็กซีม" เิ ตอร์
9. ห้องปฐมพยาบาล
(First Aid)

วัน

บริเวณ
ด้านหน้า
Hall 104

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 09.00-21.30 น. • ให้บริการเรียกรถ
แท็กซีม" เิ ตอร์
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 10.00-21.00 น. • มีเจ้าหน้าทีป" ระจําให้
การปฐมพยาบาล
ผูเ้ ข้าร่วม
• งานและผูเ้ ข้าชมงาน
ทัวไป
"
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บริ การ
10. อาหารและ
เครือ" งดื"ม

ที%ตงั <
Fahrenheit
International
Food Court
Coffee I-do
De.li.cio.us

วัน

เวลา

รายละเอียดบริ การ

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 09.30-18.30 น. • อาหารบุฟเฟต่ ์
นานาชาติ
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 09.30-20.30 น. • ศูนย์อาหารนานาชาติ
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 09.30-20.30 น. • อาหารทานเล่นและ
เครือ" งดื"ม
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 10.00-20.00

**หมายเหตุ**
บริ การอาหารและเครื%องดื%มภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
แผนกอาหารและเครื "อ งดื "ม จะเป็ น ผู ด้ ํ า เนิน การและควบคุม อาหาร เครื "อ งดื "ม
การจัดเตรียมอาหาร ร้านอาหาร จานด่วน และซุม้ อาหาร
ผู ใ้ ช้บ ริก ารสามารถแจ้ง ความจํา นงในเรื"อ งบริก ารอาหารและเครื"อ งดื"ม ได้ โดยผ่า น
ผูจ้ ดั การฝ่ายจัดเลีย& ง
ห้ามผูใ้ ดนํ าอาหารหรือเครื"องดื"มเข้ามาในบริเวณพืน& ทีใ" ห้บริการ ยกเว้นเป็ นอาหาร หรือ
เครื"องดื"ม ทีซ" อ&ื จากแผนกอาหาร และเครื"องดื"มของศูนย์ฯ ไบเทค เท่านัน&
สามารถรับบัตรผู้ก่อสร้าง และบัตรผูเ้ ข้าร่วมงาน ที% จดุ รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ด้านหลังโหลด
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B กฎเกณฑ์และระเบียบ
B1

สิทธิ Fการเข้าร่วมแสดงสินค้าและการจัดสรรพืน& ที"

B2
B3

การก่อสร้างตกแต่งคูหา
กระแสไฟฟ้าและแสงสว่าง

B4

บัตรผูเ้ ข้าร่วมงาน/บัตรผูเ้ ข้าทําการก่อสร้าง

B5

การรักษาความปลอดภัย

B6

การรักษาความสะอาด

B7

ระบบปรับอากาศและความเย็น

B8

การปฏิบตั งิ านล่วงเวลา

B9

การสาธิตสินค้า

B 10

การประกาศข้อความภายในงาน

B 11

การใช้เครื"องขยายเสียงภายในงานโฟโต้แฟร์ 2013

B 12

เหตุสุดวิสยั

B 13

ข้อควรระวัง
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B กฎเกณฑ์และระเบียบ
B1. สิ ทธิj การเข้าร่วมแสดงสิ นค้าและจัดสรรพื<นที%
1.1 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ Fในการจัดสรรคูหาโดยจะตัดสินจากกลุ่มสินค้า จํานวนคูหาวันทีส" มัครเข้าร่วมงาน
และการชําระเงิน ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมฯ และอืน" ๆ ตามความเหมาะสม
1.2 ผูจ้ ดั งานไม่อนุญาตให้มบี ุคคล/นิตบิ ุคคลอืน" ใดทีไ" ม่ได้สมัครเข้าร่วมงานกับผูจ้ ดั งานโดยตรงมาจัดแสดง
หรือจําหน่ายสินค้าในพืน& ทีข" องผูเ้ ข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน
1.3 ผูเ้ ข้าร่วมงานไม่สามารถโอนสิทธิ Fในการเข้าร่วมงาน และพืน& ทีท" งั & หมด หรือ บางส่วน
ทีไ" ด้รบั การจัดสรรให้ผอู้ น"ื ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
1.4 สินค้าทีจ" ดั แสดงต้องเป็ นสินค้าทีไ" ด้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมงาน ผูจ้ ดั งานมีสทิ ธิ Fทีจ" ะนําสินค้าทีไ" ม่
เกีย" วข้องกับงานแสดงสินค้านี&ออกจากอาคารแสดงสินค้าได้ทนั ที
1.5 ผูเ้ ข้าร่วมงานสามารถจําหน่ายสินค้าได้ภายในคูหาของตนเองเท่านัน&
1.6 ผูเ้ ข้าร่วมงานสามารถติดป้าย สติก} เกอร์ โปสเตอร์ ได้เฉพาะในบริเวณคูหาของตนเองเท่านัน&
1.7 ห้ามแจกใบปลิว บัตรเชิญ ในบริเวณทางเดิน ทางเข้า-ออก หรือ บริเวณสาธารณะอืน" เด็ดขาด
1.8 ผูเ้ ข้าร่วมงานต้องจัดหาเจ้าหน้าทีอ" ยูป่ ระจําคูหาตลอดเวลางาน

B2. การก่อสร้างตกแต่งคูหา
1. คูหามาตรฐาน
1.1. คูหามาตรฐาน ขนาด 3 x 3 x 2.4 ม. (9 ตรม.) ประกอบด้วย

-

ผนังไม้อดั โครงสร้างอะลูมเิ นียมกรณีทบ"ี ธู อยูต่ าํ แหน่งหัวมุมจะเปิดผนังให้สองด้าน
ป้ายชือ" ผูใ้ ห้การสนับสนุนการแสดงสินค้าขนาดสูง 10 ซ.ม. ยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอีพ& บั 2 ตัว, ตะกร้าใส่เศษกระดาษ จํานวน 1 ใบ
ไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 40 วัตต์ จํานวน 1 ชุด (2 หลอด)
ปลักไฟ
} ขนาด 5 แอมป์ จํานวน 1 ชุด
พรม

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

-

ผนังไม้อดั โครงการอะลูมเิ นียม กรณีทบ"ี ธู อยูต่ าํ แหน่งหัวมุม จะเปิดผนังให้สองด้าน
ป้ายชือ" ผูใ้ ห้การสนับสนุนการแสดงสินค้าขนาดสูง 10 ซม.ยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
โต๊ะ 2 ตัว, เก้าอีพ& บั 4 ตัว, ตะกร้าใส่เศษกระดาษ จํานวน 2 ใบ
ไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 40 วัตต์ จํานวน 2 ชุด (4 หลอด)
ปลักไฟ
} ขนาด 5 แอมป์ จํานวน 2 ชุด
พรม
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1.3. ระเบียบในการใช้คหู ามาตรฐาน

- การใช้ Balloon หรือลูกโป่งอัดก๊าซภายในอาคารจะต้องได้รบั การอนุ ญาตจากผู้จดั การเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อนจึงจะสามารถนํามาแสดงได้
- การปูพรมจะต้องให้ใช้เทปกาวสําหรับปูพรมเท่านัน& และเมื"อรือ& ถอนพรมออกไปแล้วจะต้องขูด
ลอกเทปกาวและเช็ดถูรอยกาวทีเ" หนียวติดพืน& ออกให้สะอาดเหมือนเดิมทุกจุดด้วย
- ห้ามต่อเติม ทาสีหรือตอกตรึง และเจาะส่วนใดส่วนหนึ"งของคูหามาตรฐานสําเร็จรูป มิฉะนัน&
หากเกิดความเสียหายขึน& ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนัน&
- ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องตรวจสอบคุณภาพของคูหา/อุปกรณ์ ตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ ไฟฟ้า
ให้เรียบร้อยก่อนรับมอบ และหากพบข้อบกพร่องหรือชํารุดโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
เพื"อแก้ไข/เปลี"ย นแปลง มิฉ ะนัน& จะถือว่ า ผู้แ สดงสิน ค้า ยอมรับ ในสินค้า นัน& แล้ว และบริษัท
แอ็ดเด็กซ์ จํากัด จะไม่รบั ผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน& ในภายหลัง
- ตําแหน่งและรายการอุปกรณ์การติดตัง& ไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน จะกําหนดไว้แน่นอน
หากจําเป็ นต้องเปลีย" นแปลงรายการและตําแหน่งทีต" ดิ ตัง& ได้ โปรดกรอก ฟอร์ม 15
- หากผูเ้ ข้าร่วมงาน ไม่ตอ้ งการรายการอุปกรณ์ใด ๆ ในคูหามาตรฐานทีก" าํ หนดไว้ถอื ว่าสละสิทธิ F
ในรายการนัน& และไม่สามารถคืนเงิน หรือชดเชยเป็ นอุปกรณ์รายการอืน" ได้
2. กรณี ก่อสร้างคูหารูปแบบพิ เศษ

ผูเ้ ข้าร่วมงานทีจ" องพื&นทีเ" ปล่า (โดยไม่ใช้คูหามาตรฐาน) และก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษสามารถ
เลือกใช้บริการของผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาอย่างเป็ นทางการของงานหรือผูร้ บั เหมารายอื"นได้ แต่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี&
2.1 ส่งแบบแปลนและตํ า แหน่ งการติด ตัง& ไฟฟ้ า ให้ผู้จ ัด งานภายใน วันที% 18 ตุล าคม 2556
หากไม่สง่ ตามกําหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าทํางานภายใน อาคารแสดงสินค้าเด็ดขาด
2.2 เงือ" นไขการก่อสร้าง ตกแต่งและรือ& ถอน งาน โฟโต้แฟร์ 2013 สถานที" BITEC เพื"อให้เกิดความ
สวยงาม ความมีระเบียบแก่งานสถานทีแ" ละความเสมอภาคซึง" กันและกัน คณะกรรมการจัดงาน
จึงใคร่ขอกําหนดเงือ" นไขในการจัดตกแต่งสถานทีด" งั นี&
1) เงื%อนไขเบือ< งต้น
- การตกแต่งด้วยวัสดุใด ๆ ให้กระทําเฉพาะภายในเส้นแบ่งพืน& ทีแ" ละส่วนสูง ตามที"
คณะกรรมการกําหนดไว้เท่านัน& วัสดุตกแต่งทัง& มวลทีอ" ยูช่ ดิ กับเส้นแบ่งพืน& ที" เมือ" ทิง& ดิง" แล้วจะต้องไม่ม ี
ส่วนใดยืน" ลํา& ออกนอกเส้น และ/หรือสูงส่วนสูงทีก" าํ หนด
- พืน& ทีซ" ง"ึ สงวนไว้เป็ นทางเดินมิให้ปู เขียน หรือตกแต่งด้วยสิง" ใด ๆ ทัง& สิน&
2) เงื%อนไขของมิ ติสิ%งก่อสร้างและอุปกรณ์ ตกแต่ง
2.1.ผูแ้ สดงสินค้าหรือผูร้ บั เหมาก่อสร้างตกแต่งบูธ จะต้องจัดส่งแบบก่อสร้างจํานวน 1 ชุด
ไปยังสมาคมฯ ภายในวันที% 22 ตุลาคม 2556 การส่งแบบประกอบด้วย
• ผังพืน& ผนัง (มาตราส่วนอย่างตํ"า 1:100)
• รูปด้านหน้าและด้านข้าง (มาตราส่วน 1: 100) ขนาดและความสูงต้องกําหนด
อย่างชัดเจน
• ทัศนียภาพ (PERSPECTIVE)
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ผู้รบั เหมารายใด ที% ไม่ส่งแบบการก่อสร้างเพื%อตรวจสอบดังกล่าว จะไม่ได้รบั อนุญาต
ให้เข้าทําการก่อสร้าง
2.2 ความสูงและความทึบในการก่อสร้างบูธ จึงใคร่ขอกําหนดเงือ" นไขโดยขนาดของพืน& ที"
เป็ นตัวกําหนด ตามรายละเอียดดังนี&
พืน& ทีจ" าํ นวน 95 ตารางเมตร ถึง 190 ตารางเมตร ความสูงรวมได้ท"ี 6.00 เมตร ความสูงจาก
พืน& ทึบได้ไม่เกิน 4.50 เมตร ความสูงทีเ" กินจาก 4.50 เมตร จะต้องโปร่งและมองทะลุผา่ นได้
คือ 1.50 เมตร

-

พืน& ทีจ" าํ นวน 56 ตารางเมตร ถึง 70 ตารางเมตร ความสูงรวมได้ท"ี 5.00 เมตร ความสูงจาก
พืน& ทึบได้ไม่เกิน 3.00 เมตร ความสูงทีเ" กินจาก 3.00 เมตร จะต้องโปร่งและมองทะลุผา่ นได้
คือ 2.00 เมตร
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-

พืน& ทีจ" าํ นวน 35 ตารางเมตร ถึง 48 ตารางเมตร ความสูงรวมได้ท"ี 4.00 เมตร ความสูงจาก
พืน& ทึบได้ไม่เกิน 2.50 เมตร ความสูงทีเ" กินจาก 2.50 เมตร จะต้องโปร่งและมองทะลุผา่ นได้
คือ 1.50 เมตร

-

พืน& ทีจ" าํ นวน 9 ตารางเมตร ถึง 18 ตารางเมตร ความสูงรวมได้ท"ี 2.50 เมตร ความสูงจากพืน&
ทึบได้ไม่เกิน 2.50 เมตร และห้ามทําการต่อเติม หรือกระทําการใดๆทีท" าํ ให้ความสูงเกินจาก
2.50 เมตร

2.2.1 สิง" ก่อสร้างที"อยู่แนวขอบบูธ มีความสูงจากพื&นอาคารได้ ตามขนาดของพื&นที"ทก"ี ําหนดไว้
ด้านบน และ ในการต่อความสูงขึน& ไปจะต้องทําให้โปร่งสามารถมองทุลุผา่ นได้
2.2.2 ด้านทีต" ดิ กับบูธข้างเคียง จะต้องมีผนังเป็ นของตนเอง โดยมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
และไม่เกิน ความสูงตามขนาดของพื&นทีท" ก"ี ําหนดไว้ดา้ นบน โดยส่วนทีส" ูงเกิน 2.50 เมตร
จะต้องมีวสั ดุปิดโครงสร้างหลักและ ทําสีให้เรียบร้อย (ห้ามใช้ผนังของบูธข้างเคียงโดย
เด็ดขาด)
2.2.3 สิง" ก่อสร้างต้องถอยร่น 50 ซม.จากแนวขอบบูธ มีความสูงจากพืน& อาคารได้ตามข้อกําหนดที"
ได้แจ้งไว้ตามขนาดของพืน& ที"
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2.2.4 บริษทั ฯ ทีซ" &อื พืน& ทีเ" ปล่า โดยทีบ" ริเวณผนังของพืน& ทีต" ดิ กับอาคาร สามารถขึน& ความสูง ด้าน
ติดอาคารได้อกี 0.50 เมตร จากความสูงทีก" าํ หนดไว้ตามขนาดของพืน& ที" และทําการก่อสร้าง
เอง
2.2.5 ข้อกําหนดการแขวนป้ายแบนเนอร์ ขนาดแนวตัง& 4X6 ขนาดแนวนอน 4X5
- บูธ A พืน& ที" 152 - 190 ตรม. สามารถแขวนแบนเนอร์ บูธละ 2 ผืน
- บูธ A และบูธ B พืน& ที" 48 - 70 ตรม. สามารถแขวนแบนเนอร์ บูธละ 1 ผืน
- บูธ C พืน& ที" 36 ตรม. สามารถแขวนแบนเนอร์ บูธละ 1 ผืน
ั " หา line D เป็ น
• สําหรับบูธ C ไม่อนุญาตให้คหู า line C ทุกคูหา สร้างผนังแนวหลังฝงคู
ผนังทึบ
• การแขวนป้ายแบนเนอร์ ต้องวัดระยะจากพืน& ขึน& ไปสูงในระดับ 8 เมตรเท่ากัน (ต้องส่ง
แบบเพือ" ตรวจสอบแบบจากผูจ้ ดั งาน)
• ทุกบริ ษทั ต้องส่งแบบให้ สมาคมฯ ตรวจภายในวันที% 22 ตุลาคม 2556 เพื%อขอ
ความยิ นยอมจากคณะกรรมการผู้จดั งานและศูนย์ฯไบเทค
• กรณี ที%บริ ษัทไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบคณะกรรมการจัดงานมีสิทธิj รื<อถอนได้
และเสียสิ ทธิj ที%เดิ มในการจัดงานครัง< ต่อไป
3)

หากคณะกรรมการจัดงานพบ หรือได้รบั การร้องเรียนจากผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้ารายอื"น
และตรวจพบว่าสิง" ก่อสร้าง วัสดุตกแต่งหรือวัสดุส"อื โฆษณาของผูน้ ําสินค้ามาแสดงบริษทั ใด
สร้าง ติดตัง& นอกเหนือจากทีก" าํ หนดไว้น&ีคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ Fทีจ" ะสังให้
" ทาํ การแก้ไขให้
ถูกต้องเรียบร้อย ในทันทีทพ"ี สิ จู น์ได้ว่าขัดต่อข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ"งหรือทัง& หมดนี&

4) เงื%อนไขการก่อสร้างและรือ< ถอน

4.1 บริษทั ก่อสร้างบูธสามารถเข้าดําเนินการตกแต่งพืน& ทีไ" ด้ใน
วันที" 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-24.00 น.
วันที" 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00-24.00 น.
4.2 ผู้ นํ า สิ น ค้ า มาแสดงสามารถเข้ า ตกแต่ ง สถานที" ใ นบริ เ วณงานได้ ตั ง& แต่ เ วลา
08.00 น.ของวันที" 27 พ.ย. 2556 และต้องทําการตกแต่งสถานทีพ" ร้อมนําสินค้าเข้าที"
ให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนเวลา 9.00 น. ของวันที" 27 พ.ย. 2556
4.3 การรือ& ถอนจะกระทําพร้อมกันตัง& แต่เวลา 21.00 -24.00 น. ของวันที" 1 ธันวาคม2556
ผูน้ ํ าสินค้ามาแสดงมีหน้าทีต" ้องกระทําให้ลุล่วงสมบูรณ์ ภายในเวลา 8.00-12.00 น.
ของวันที" 2 ธันวาคม 2556
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5) การวางเงิ นประกันพืน< ที% (พืน< ที%เปล่า โซน A, โซน B และโซน C)

ในกรณีผใู้ ห้การสนับสนุ นการจัดงานประสงค์ทจ"ี ะให้บริษทั อื"น มาทําการตกแต่ง
พื&น ที"ท"ไี ด้จ องไว้กบั คณะกรรรมการจัดงานแล้ว บริษัทฯ ที"จะมารับทําการตกแต่ งพื&น ที"
ทีผ" ใู้ ห้การสนับสนุ นได้จองไว้ จะต้องวางเงินประกันในความเสียหายทีอ" าจจะเกิดขึน& ไว้กบั
ทางคณะกรรมการจัดงาน ในอัตราตารางเมตรละ 1,000 บาท ตามจํานวนพืน& ทีท" ผ"ี ใู้ ห้การ
สนับสนุ นได้จองพื&นที"ไว้ โดยเขียนเช็คสังจ่
" าย สมาคมธุรกิ จการถ่ ายภาพ ลงวันที% 22
ตุลาคม 2556 หนึ"งฉบับ โดยส่งเช็ค ค่ าประกันพื<นที% ได้ทท"ี ําการ สมาคมธุรกิ จการ
ถ่ายภาพ เลขที% 73/9-10 ถ.กาญจนาภิ เษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ
10160 โทร.02-803-7570-1 โทรสาร.02-803-7572 ภายในวันที% 22 ตุลาคม 2556
หากปรากฏว่าการก่อสร้าง ตกแต่ง ขนย้ายสินค้า ทําให้พ&นื ทีห" รือสิง" ของ ของบริเวณ Hall
103-104 เสียหายจะตัดเงินในส่วนนี&ชดใช้ทางบริษทั ปรินทร จํากัด ส่วนทีเ" หลือจะคืนให้
ผูใ้ ห้การสนับสนุ นหลังงานสิน& สุด หากไม่มสี งิ" ของเสียหายสมาคมฯ จะคืนเช็คฉบับดังกล่าว
ให้ทา่ นภายใน 15 วันหลังจากจบงานแล้ว
2.3 ผูจ้ ดั งานจะทําเครือ" งหมายแสดงเขตพืน& ทีก" อ่ สร้างคูหาของท่านตามขนาดพืน& ทีท" จ"ี องไว้ หากไม่แน่ ใจ
ในขอบเขตของคูหาของตนให้ตดิ ต่อสอบถามจากหัวหน้างานของผูร้ บั เหมาก่อสร้างอย่างเป็ นทางการ
เท่านัน&
2.4 ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาพิเศษของท่านต้องติดต่อรับบัตรก่อสร้าง (Contractor Badge) เพื"อเข้า
ก่อสร้างและตกแต่งตัง& แต่วนั ที" 25 พ.ย. 2556 เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป
2.5 พืน& ทีเ" ปล่าจะไม่มจี ุดจ่ายกระแสไฟฟ้าและไฟแสงสว่างท่านต้องขอติดตัง& ระบบไฟฟ้า โดยกรอก
ฟอร์ม 15 และสังตรงกั
"
บบริษทั แอ็ดเด็กซ์ จํากัด ภายในวันที% 18 ตุลาคม 2556
2.6 ก่อนดําเนินการก่อสร้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะต้องใช้วสั ดุปูพน&ื ก่อนป้องกันมิให้พ&นื ในอาคารเสียหาย
ผูเ้ ข้าร่วมงานจะต้องดูแลรับผิดชอบและประสานงานให้ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างของตนปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ของการเข้าก่อสร้างและใช้อาคารทุกประการ เพราะหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน& ผูเ้ ข้าร่วมงาน
จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว
2.7 ไม่อนุญาตให้มกี ารพ่นสี ทาสี ตลอดจนการใช้เลื"อยไฟฟ้า เครือ" งเชือ" ม หรืออุปกรณ์ทจ"ี ะทําให้เกิด
ประกายไฟในบริเวณตัวอาคารในทุกกรณีโดยเด็ดขาด
2.8 ไม่อนุญาตให้ดงึ ลวดสลิง หรือ ขึงเพือ" การคํา& ยันในบริเวณพืน& ที" และโครงการอาคารโดยเด็ดขาด
2.9 ไม่อนุญาตให้วางสิง" ของวัสดุกอ่ สร้างหรือ วัสดุเหลือใช้ กีดขวาง แนวทางเดินโดยจะต้องทําการ
จัดเก็บให้เรียบร้อยและนําออกไปนอกบริเวณศูนย์
2.10 ไม่อนุญาตให้นําแผ่นใบโฆษณาหรือวางอุปกรณ์สงิ" ของต่าง ๆ ออก นอกเขตพืน& ทีค" หู าของตน
2.11 ไม่อนุญาตให้แขวนอุปกรณ์ทกุ ชนิดทีท" อ่ จ่ายท่อร้อยสายไฟท่อดับเพลิงของศูนย์ฯ
2.12 ทางสมาคมฯ มีกาํ หนดการใช้เครือ" งขยายเสียง ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงเกิน 70 เดซิเบล
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B3. กระแสไฟฟ้ าและแสงสว่าง
3.1 ผูจ้ ดั งานได้จดั ให้มแี สงสว่างในอาคารแสดงสินค้าโดยทัวไป
" เฉพาะช่วงเวลาการทํางานในอาคาร
แสดงสินค้าเท่านัน&
3.2 กําลังไฟฟ้าทีใ" ช้ในศูนย์ฯ คือ 220 โวลต์
3.3 การติดตัง& ระบบไฟฟ้าตามคูหาทัง& หมด ต้องกระทําโดยผูร้ บั เหมาไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการของงาน คือ
บริษทั แอ็ดเด็กซ์ จํากัด
3.4 การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคูหาก่อนและหลังเวลาแสดงงานประมาณ 30 นาที กรณีทผ"ี เู้ ข้าร่วมงาน
ต้องการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัวโมง
" หรือต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน" ๆ เพิม" เติมจะต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายนัน& ๆ เอง โดยกรอกรายละเอียดใน ฟอร์ม 12 ส่งกับผูร้ บั เหมาโดยตรง ภายใน
วันที% 18 ตุลาคม 2556
3.5 ผูจ้ ดั งานไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าร่วมงานเดินสายไฟฟ้าหรือเชือ" มต่อระบบไฟฟ้าจากการจ่ายไฟฟ้าหลัก
ของตัวอาคารเอง โดยเด็ดขาด
3.6 หากมีการต่อวงจรไฟฟ้า/การปรับแต่งใด ๆ หรือการใช้อปุ กรณ์ต่อไฟ เต้าเสียบหลายทางหรือ
เชือ" มต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รบั อนุญาต จะถูกตัดไฟโดยมิตอ้ งแจ้ง ล่วงหน้า
3.7 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ Fในการตัดกระแสไฟฟ้า กรณีทม"ี กี ารต่อไฟฟ้าที" ไม่เหมาะสม หรืออาจเกิด
อันตรายได้
3.8 ไม่อนุญาตให้ใช้เลื"อยไฟฟ้า เครือ" งเชือ" ม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทีจ" ะทําให้ เกิดประกายไฟภายในศูนย์ฯ

B4. บัตรผู้เข้าร่วมงาน/บัตรผูเ้ ข้าทําการก่อสร้าง
4.1 บัตรผูก้ อ่ สร้าง (Contractor Badge)
4.1.1 ใช้ได้เฉพาะวันก่อสร้าง ตกแต่งและรือ& ถอนคูหาเท่านัน&
4.1.2 ผูเ้ ข้าร่วมงานทีก" อ่ สร้างคูหาเองจะต้องส่งแบบฟอร์มผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษ
(แบบฟอร์ม 2) ให้ผจู้ ดั งานทราบเพือ" ให้ผรู้ บั เหมาะสามารถติดต่อของรับบัตร Contractor
ได้ มิฉะนัน& จะไม่สามารถเข้าไปก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาในอาคารแสดงสินค้าได้
4.1.3 สามารถติดต่อขอรับบัตร Contractor ได้ในระหว่างวันก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา ระหว่างวันที"
25 - 26 พฤศจิ กายน 2556 เวลา 09.00-18.00 น. โดยนําแบบฟอร์ม 3 มายืน" ขอรับบัตร
Contractor ณ ห้อง Organizer หน้า Hall 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
4.2 บัตรผูเ้ ข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Exhibitor Badge)
4.2.1 บัตรผูเ้ ข้าร่วมงานสามารถรับได้ระหว่างวันที" 25 – 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 ถึง
18.00 น.
4.2.2 คูม่ อื ผูเ้ ข้าร่วมงาน สามารถรับได้ในวันประชุมผูเ้ ข้าร่วมงาน หรือ Organizer Officer
4.2.3 บัตรผูเ้ ข้าร่วมงานใช้ได้ทงั & ในระหว่างวันงานและในช่วงก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา
4.2.4 บัตรผูเ้ ข้าร่วมงานจะจัดสรรให้คหู ามาตรฐาน คูหาละ 5 ใบ และคูหาพืน& ทีเ" ปล่า
คูหาละ 20 ใบ
4.2.5 ผูเ้ ข้าร่วมงานจะต้องติดบัตร Exhibitor Badge ตลอดเวลาทีอ" ยูอ่ าคารแสดง เพือ" ประโยชน์
ในด้านการรักษาความปลอดภัยภายในงาน ผูเ้ ข้าร่วมงานทีไ" ม่ตดิ บัตรหรือไม่มบี ตั รจะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าในบริเวณอาคารแสดง
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B5. การรักษาความปลอดภัย
5.1 ผูจ้ ดั งานได้จดั เจ้าหน้าทีร" กั ษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารแสดงสินค้า ตลอด 24 ชัวโมงในทาง
"
เข้า-ออก อาคาร และพืน& ทีส" ว่ นกลางของงาน
5.2 ช่วงวันก่อสร้างและวันรือ& ถอนจะเปิ ดประตูเข้าออกเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคารแสดงสินค้าเท่านัน&
5.3 ผูจ้ ดั งานจะอนุ ญาตให้เฉพาะผูท้ ต"ี ดิ บัตรของงานเพื"อเข้า-ออก อาคารแสดงสินค้าตามประเภทของ
บัตร และเวลาการทํางานของอาคารแสดงสินเค้า เท่านัน&
5.4 การดูแลรักษาความปลอดภัย ของทรัพ ย์ส ินในคูห าของผู้เ ข้า ร่ว มงานเป็ นกรณี พเิ ศษเฉพาะราย
ผูเ้ ข้าร่วมงานสามารถติดต่อผูร้ บั เหมาบริการรักษาความปลอดภัยของงาน คือ บริ ษทั ไอ เอส เอส
ซีเคียวริ ตี< เซอร์วิส จํากัด โดยกรอกรายละเอียดใน ฟอร์ม 13 โดยส่งคืนภายในวันที% 22 ตุลาคม
2556
5.5 ผูจ้ ดั งานขอแนะนําให้ท่านทําการประกันภัยสินค้าทีม" มี ลู ค่าสูงและในช่วงปิ ดงานขอให้ผเู้ ข้าร่วมงาน
จัดเก็บสินค้าให้เรียบร้อยหรือทําการ ปิ ดคูหา ทัง& นี&หากเกิดการสูญหายตลอดระยะเวลาการจัดงาน
ผูจ้ ดั งานจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีใด ๆ ทัง& สิน&
5.6 ห้ามนํ าวัตถุระเบิด วัตถุอนั ตราย อาวุธหรือแก๊สหุงต้มเข้ามาภายในบริเวณอาคารแสดงสินค้าโดย
เด็ดขาด

B6. การรักษาความสะอาด
6.1 ผูจ้ ดั งานได้จดั พนักงานทําความสะอาดเฉพาะพืน& ทีส" ่วนกลางของงานเท่านัน& โดยจะไม่เข้าไปทํา
ความสะอาดในคูหาของท่าน
6.2 ผูเ้ ข้าร่วมงานจะต้องรับผิดชอบดูแลทําความสะอาดภายในคูหาของท่านเอง โดยนําเศษขยะต่างๆ
ใส่ถุงขยะ และนํ ามาวางไว้หน้ าคูหาของท่านหลังจากจบงานในแต่ละวันเพื"อให้เจ้าหน้าทีร" กั ษา
ความสะอาดเก็บกวาด
6.3 กรณีท"ีท่า นต้องการจ้างพนักงานทํา ความสะอาดประจํา คูห าของท่า นโปรดกรอกรายละเอีย ด
ฟอร์ม 9 ส่งกับ BITEC โดยตรง ภายในวันที% 22 ตุลาคม 2556

B7. ระบบปรับอากาศและความเย็น
7.1 ผูจ้ ดั งานจะไม่เปิดเครือ" งปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินค้า ในวันที" 25-26 พฤศจิกายน 2556
7.2 ผูจ้ ดั งานจะเปิ ดเครือ" งปรับอากาศเฉพาะในวันทีจ" ดั แสดงสินค้าหรือระหว่าง
วันที" 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 ซึง" เป็ นวันก่อสร้างและตกแต่งคูหา
7.3 ห้ามสูบบุหรีใ" นอาคารแสดงสินค้า
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B8. การปฏิ บตั ิ งานล่วงเวลา
ผูจ้ ดั งานอนุญาตให้ทาํ การก่อสร้างและตกแต่งคูหาได้ ตัง& แต่วนั ที" 25 พฤศจิกายน 2556 ตัง& แต่เวลา
10.00 ถึง 24.00 น. วันที" 26 พฤศจิกายน 2556 ตัง& แต่เวลา 8.00-24.00 น. ซึง" ถ้าผูเ้ ข้าร่วมงานรายใด (หรือ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีไ" ด้รบั อนุ ญาต) มีความประสงค์จะทําการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งทีห" อ้ งผูจ้ ดั
งานก่อนเวลา 15.00 น. ของแต่ละวันและจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านล่วงเวลาตามอัตราของ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

B9. การสาธิ ตสิ นค้า
9.1 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ Fทีจ" ะตักเตือนหรือขอยกเลิกการสาธิตใด ๆ ทีก" อ่ ให้เกิดเสียงดัง รบกวน
ผูเ้ ข้าร่วมงานรายอืน" ๆ ซึง" ผูเ้ ข้าร่วมงานต้องแจ้งให้ผจู้ ดั งานทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรมและการ
ส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทีเ" กีย" วกับการแข่งขันทีม" กี ารแจกรางวัล
9.2 ผูร้ ว่ มงานไม่ควรกระทําการใด ๆ ให้เดือนร้อน/รบกวนผูเ้ ข้าชมงานหรือ ผูเ้ ข้าร่วมงานรายอืน" ๆ

B10. การประกาศข้อความภายในงาน
เนื"องจากการขอประกาศข้อความของผู้ท"มี าติดต่อบริษัท/ห้างร้านภายในงานจะเป็ นการรบกวน
สมาธิในการเจรจาการค้า ผูจ้ ดั งานจึงขอสงวนสิทธิ Fทีจ" ะใช้ระบบประกาศเฉพาะเรือ" งทีเ" ป็ นสาธารณะประโยชน์
เท่านัน& โดยของดประกาศข้อความเฉพาะบุคคลในทุกกรณี

B11. การใช้เครื%องขยายเสียงภายในงานโฟโต้แฟร์ 2013
1. ผู้แสดงสิน ค้าที"ประสงค์จะใช้เ ครื"องขยายเสียง จะต้องแจ้งความประสงค์พร้อมแนบผังระบุ
ตําแหน่ งติดตัง& ลําโพงเครื"องขยายเสียง ให้ทางสมาคมฯ ทราบและตรวจสอบ โดยกรอกแบบฟอร์มการใช้
เครือ" งขยายเสียง (ฟอร์ม 21 ) ส่งไปยัง สมาคมฯ ภายในวันที% 22 ตุลาคม 2556 สมาคมฯ จะตรวจสอบและ
แจ้ง กลับไปยังผูแ้ สดงสินค้า ภายในวันที% 31 ตุลาคม 2556 หากผูแ้ สดงสินค้ารายใด มิได้แจ้งความประสงค์
ล่วงหน้าสมาคมฯ จะไม่อนุญาตให้ใช้เครือ" งขยายเสียงดังกล่าว
2. ลักษณะการใช้เครือ" งขยายเสียง
2.1 การใช้เครือ" งขยายเสียงเพือ" การนําเสนอสินค้า และการแสดงมีความดังของเสียงไม่เกิ น
70 เดซิ เบล สมาคมฯ จะกําหนดตารางเวลาการนําเสนอและการแสดงให้ โดยผูแ้ สดงสินค้า จะต้อง
ดําเนินการตามตารางเวลาทีก" ําหนด และให้ทําการแสดงภายในพื&นทีบ" ูธของผูแ้ สดงสินค้าเท่านัน&
ห้ามทําการแสดงนอกพืน& ทีบ" ธู โดยเด็ดขาด
2.2 ทางสมาคมฯ จะมอบหมายให้บริษทั แอ็ดเด็กซ์ จํากัด ทําการตรวจสอบ รับรองการใช้
เครือ" งขยายเสียงของผูแ้ สดงสินค้าจากสถานทีจ" ริง
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3. การติดตัง& ลําโพงเครือ" งขยายเสียงจะต้องกระทําภายในบริเวณพืน& ทีบ" ธู ของผูแ้ สดงสินค้า โดยมี
ความสูงไม่เกิน 3.5 เมตร จากพืน& อาคาร และมุมตกของเสียงต้องอยู่ในพื<นที% บูธของผู้แสดงสิ นค้า
เท่านัน<
4. การตรวจสอบเครื"องขยายเสียงจะดําเนินการในสถานทีจ" ริง ในวันที% 26 พฤศจิ กายน 2556
เวลา 16.00 - 19.00 น. (วันก่อสร้าง – ตกแต่งวันสุดท้ าย) โดยวัดระดับเสียงจากแนวเส้นขอบบูธออกมา
1 เมตร ซึง" เสียงทัง& หมดภายในบูธจะต้องมีความดังไม่เกินตามกําหนด
5. หากผูแ้ สดงสินค้ามีการใช้เสียงหรืออุปกรณ์อ"นื นอกตารางเวลาทีก" าํ หนดหรือเกินความดังของ
เสียงทีก" าํ หนดสมาคมฯ จะพิจารณาและขอสงวนสิทธิ F มิให้ใช้ระบบเสียงดังกล่าว โดยในครัง& แรกจะทําการแจ้ง
เตือนด้วยวาจา ถ้าผูแ้ สดงสินค้ายังเสียงดังเกินกว่าทีก" าํ หนดไว้ จะทําจดหมายแจ้งเตือน ครัง& ที" 1 ครัง& ที" 2
และในครัง& ที" 3 จะประกาศงดการใช้เสียงซึง" ข้อกําหนดนี&จะอธิบายรายละเอียดในการประชุมผูแ้ สดงสินค้า
ต่อไป
6. ผูแ้ สดงงานสามารถใช้เสียงได้ตามรอบกิจกรรมทีส" มาคมกําหนดเท่านัน& และห้ามใช้เครื"องขยาย
เสียงดังเกิน 70 เดซิเบล ผูจ้ ดั งานขอความร่วมมือผูร้ ่วมแสดงสินค้าปรับลําโพงให้เอียงขึน& เพดาน โดยทํามุม
ประมาณ 45 องศากับพืน& ที" ทัง& นี&เพือ" เป็ นการป้องกันมิให้เสียงจากคูหาของท่านรบกวนผูร้ ่วมแสดงสินค้าราย
อืน" และผูท้ เ"ี ดินชมงาน

B12. เหตุสดุ วิ สยั
กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั นอกเหนือจากกฎระเบียบทีร" ะบุไว้ในคู่มอื นี& การตัดสินใจของผูจ้ ดั งานถือเป็ น
สิน& สุด

B13. ข้อควรระวัง
สิง" ก่อสร้างทางโครงสร้างหรือส่วนประดับตกแต่งภายในศูนย์แสดงสินค้า เป็ นทรัพย์สนิ ทีม" คี า่ ห้าม
เปลีย" นแปลง หรือเคลื"อนย้าย และควรปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง ผูใ้ ดทีก" อ่ ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
เหล่านี&โดยไม่ศกึ ษากฎระเบียบของผูจ้ ดั งาน หรือศูนย์แสดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ" กิดขึน&
ทัง& หมด
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C ข้อมูลที%พกั

C1

แผนผังโรงแรมบริเวณใกล้เคียงบริเวณศูนย์ฯ ไบเทค

C2

ข้อมูลโรงแรมบริเวณใกล้เคียงบริเวณศูนย์ฯ ไบเทค
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D แผนผังสถานทีจ" ดั แสดงสินค้า

D1 General Floor Plan
D2 Floor Plan (EH 103 – 104)
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F แบบฟอร์มต่าง ๆ
F-1 ระเบียบข้อบังคับทัวไปของผู
%
ร้ บั เหมา
F-2 ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง/ตกแต่งคูหารูปแบบพิ เศษ
F-3 การรับบัตรผูก้ ่อสร้าง/ตกแต่งคูหา
F-4 การขอนําสิ นค้าออกก่อนเวลา
F-5 บริ การโทรศัพท์และโทรสาร
F-6 บริ การอิ นเตอร์เน็ต ADSL Internet
F-7 บริ การอิ นเตอร์เน็ตแบบไร้สาย true (Wireless)
F-8 บริ การอิ นเตอร์เน็ตแบบไร้สาย TOT (Wireless)
F-9 บริ การรักษาความสะอาด
F-10 บริ การดอกไม้และต้นไม้
F-11 บริ การอาหาร
F-12 บริ การเครื%องดื%ม
F-13 บริ การรักษาความปลอดภัย
F-14 ไฟฟ้ าสําหรับก่อสร้างและรือ< ถอน
F-15 ระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
F-16 ป้ ายชื%อและเครื%องหมายการค้า
F-17 บริ การเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด
F-18 ผนังไม้และพืน< ไม้
F-19 ทีวีและเครื%องฉายต่าง ๆ
F-20 ใบรับประกันพืน< ที%เปล่า
F-21 การใช้เครื%องขยายเสียงภายในงาน
F-22 การประชาสัมพันธ์ที%เวทีกิจกรรม
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แบบฟอร์มส่งคืน : ผูจ้ ดั งาน
ฟอร์ม

รายการ

กําหนดส่ง

ส่งคืน

F-1

ระเบียบข้อบังคับทัวไปของผู
"
ร้ บั เหมา

22 ต.ค. 2556

BITEC

F-2

ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหารูปแบบพิเศษ

22 ต.ค. 2556

PBA

F-3

การขอรับบัตรผูก้ อ่ สร้าง

22 ต.ค. 2556

PBA

F-4

การขอนําสินค้าออกก่อนเวลา

22 ต.ค. 2556

PBA

กําหนดส่ง

ส่งคืน



แบบฟอร์มส่งคืน : ผูใ้ ห้บริ การด้านต่าง ๆ
ฟอร์ม

รายการ

F-5

บริการโทรศัพท์และโทรสาร

22 ต.ค. 2556

BITEC

F-6

บริการ IDSL Internet

22 ต.ค. 2556

BITEC

F-7

บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย True

22 ต.ค. 2556

BITEC

F-8

บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย TOT

22 ต.ค. 2556

BITEC

F-9

บริการรักษาความสะอาด

22 ต.ค. 2556

BITEC

F-10

บริการดอกไม้และต้นไม้

22 ต.ค. 2556

BITEC

F-11

บริการอาหาร

22 ต.ค. 2556

BITEC

F-12

บริการเครือ" งดื"ม

22 ต.ค. 2556

BITEC

F-13

บริการรักษาความปลอดภัย
ไฟ้ฟ้าสําหรับก่อสร้างและรือ& ถอน

22 ต.ค. 2556

SIS

18 ต.ค. 2556

addex

18 ต.ค. 2556

addex

F-16

ระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ป้ายชือ" และเครือ" งหมายการค้า

18 ต.ค. 2556

addex

F-17

บริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

18 ต.ค. 2556

addex

F-18

ผนังไม้และพืน& ไม้

18 ต.ค. 2556

addex

F-19

ทีวแี ละเครือ" งฉายต่าง ๆ

18 ต.ค. 2556

addex

F-20

ใบรับประกันพืน& ที"

22 ต.ค. 2556

PBA

F-21

การใช้เครือ" งขยายเสียงภายในงาน

22 ต.ค. 2556

PBA

F-22

การประชาสัมพันธ์ ทีเ" วทีกจิ กรรม

22 ต.ค. 2556

PBA

F-14
F-15
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ระเบียบข้อบังคับทัวไปของผู
%
ร้ บั เหมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
สําหรับการจัดนิ ทรรศการ /การก่อสร้างงานกิ จกรรมพิ เศษ
ผู้รบั เหมา หรือผู้ก่อสร้างคูหาจะต้องจัดส่งเอกสารฉบับนี< กลับมายังโทรสารหมายเลข 02-7493951 หรือ
หากมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถสอบถามได้ที%ฝ่ายปฏิ บตั ิ การบริ การ หมายเลข 02-7493939
ระเบียบข้อบังคับทัวไปของผู
"
ร้ บั เหมาและผูก้ ่อสร้างคูหาเพือ" ให้ปฏิบตั งิ านในสภาพแวดล้อมทีป" ลอดภัยและเป็ น
ระเบียบซึง" ทุกฝา่ ยทีเ" กีย" วข้องต้องถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ติ าม
1. ผู้ร่วมแสดงสินค้าจะต้องแจ้งชื"อของบริษัทผู้รบั เหมาให้ก บั ผู้จดั งานทราบ รวมทัง& จะต้องยื"นแบบคูหาหรือส่วน
ตกแต่งพิเศษแก่ ไบเทค 1 เดือนก่อนวันเข้าก่อสร้าง
2. ลานขนส่งสินค้าจะใช้เป็ นสถานทีส" ําหรับการขนถ่ายสินค้าเท่านัน& ไบเทคไม่อนุ ญาตให้ใช้เป็ นสถานทีจ" อดรถ เมื"อ
ท่านขนถ่ายสินค้าไปยังคูหาแล้วจะต้องนํารถออกจากลานขนถ่ายทันที หากฝา่ ฝืนจะมีผลถึงขัน& ดําเนินการลากรถ
ออกจากบริเวณดังกล่าวและคิดค่าใช้จา่ ยจากเจ้าของรถ
3. พาหนะทุกประเภททีข" บั เคลือ" นเข้ามาภายในบริเวณขนถ่ายสินค้าต้องควบคุมความเร็วที" 5 กิโลเมตรต่อชัวโมง
"
4. การขนถ่ายสินค้า เครือ" งมือ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ให้ใช้เฉพาะประตูดา้ นหลังและด้านข้างอาคารเท่านัน& ห้ามใช้
ประตู ด้านหน้าอาคาร หากท่านแสดงสินค้าบริเวณชัน& 2 ท่านสามารถใช้ลฟิ ท์ขนสินค้าซึง" อยูบ่ ริเวณจุดขน
สินค้าชัน& B1 ห้ามใช้ลฟิ ท์สาํ หรับคนพิการหรือบันไดเลือ" นเป็ นเส้นทางขนถ่ายสินค้า
5. ผูร้ บั เหมาหรือผูก้ ่อสร้างคูหาหรือส่วนตกแต่งพิเศษต้องจัดหาสิง" ปกคลุมพืน& อย่างเหมาะสม(พรมหรือพืน& ไม้)เพือ"
ป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึน& กับพืน& หรือพรมอาคาร เมือ" จําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ลากจูง หรือเมือ" จะต้องวาง
อุปกรณ์ใด ๆ ลงบนพืน& ทัง& นี& ไบเทค ห้ามใช้พาหนะ และอุปกรณ์ ขนถ่ายทีไ" ม่มลี อ้ หุม้ ยางในบริเวณอาคารแสดง
สินค้า พืน& ทีป" พู รมและพืน& หินขัด
6. ห้ามเก็บลังไม้ วัสดุหบี ห่อ กล่องไม้ กล่องกระดาษแข็ง และวัสดุทต"ี ดิ ไฟง่ายไว้ในโถงนิทรรศการ ห้องจัดประชุม
บริเวณทางหนีไฟและบริเวณพืน& ทีส" ว่ นกลาง
7. ระหว่างการก่อสร้างและการจัดแสดง ห้ามวางวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ กีดขวางประตูหนีไฟ ประตูเข้า-ออก แผงควบคุม
ไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบปรับอากาศ ห้องเก็บอุปกรณ์ดบั เพลิงและตูส้ ญ
ั ญาณเตือนไฟไหม้
8. ห้ามนําถังก๊าซหุงต้ม ทัง& ทีบ" รรจุและไม่บรรจุก๊าซมาเก็บไว้ในไบเทค
9. ห้ามรับประทานอาหารหรือดืม" เครือ" งดืม" ประเภทแอลกอฮอล์รวมทัง& สูบบุหรีใ" นบริเวณอาคาร ผูร้ บั เหมาและผู้
ก่อสร้างคูหาจะต้องรับประทานอาหารและสูบบุหรีใ" นบริเวณทีไ" บเทค กําหนดไว้ให้เท่านัน&
10. ห้ามแขวนป้ายหรืออุปกรณ์ตกแต่งใด ๆ กับอาคาร ฝ้าเพดาน หรือผนังของไบเทค รวมทัง& ห้ามการนําส่วนตกแต่ง
ประเภทลูกโปง่ หรือบอลลูนมาจัดแสดงโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากไบเทค
11. เทปกาวทีใ" ช้ตดิ พืน& เพื"อการตกแต่งหรือปูพรมจะต้องเป็ นเทปติ ดพรมชนิ ดหนา เช่น เทป SHIRAFUJI เท่านัน&
ห้ามใช้เทปชนิดบาง การทากาวบนพืน& รวมทัง& ห้ามใช้เทปโฟม กระดาษกาวหน้าเดียวและ 2 หน้ า หรือเทปกาว
ประเภทอื"นโดยเด็ดขาด และในกรณีก่อสร้างทีช" นั & 2 ห้ามใช้เทปทุกประเภทติดบนพรม หากมีความจําเป็ นจะต้องปู
พรมควรวางแผ่นไม้อดั ก่อนและปูพรมทับอีกครัง& หากฝา่ ฝืน ผูแ้ สดงสินค้าหรือผูร้ บั เหมาจะต้องรับผิดชอบในการ ทํา
ความสะอาดหรือชําระค่าบริการทําความสะอาด
12. ห้ามติดวัสดุใด ๆ บนเสาปูนและบริเวณทีท" าสีในอาคารไบเทค
13. ห้ามแขวน ก่อสร้าง หรือวางสิง" ของชิด ติด พิง หรือใกล้ผนังเลือ" นและกําแพงในรัศมี 60 ซม. (24 นิ&ว)
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14. ระหว่างการก่อสร้าง ห้ามพ่นสีหรือทาสีท"มี สี ่วนผสมของทินเนอร์หรือสารไวไฟอื"น ๆ ภายในอาคารโดยเด็ดขาด
รวมทัง& ห้ามการพ่นหรือทาสีทุกประเภทบริเวณโถงต้อนรับ
15. ห้ามใช้อุปกรณ์ประเภทเลื"อยวงเดือน หรือเลื"อยไฟฟ้าสําหรับการก่อสร้างภายในอาคารโดยเด็ดขาด และในกรณีท"ี
ก่อสร้างบนพืน& พรมจะต้องมีอุปกรณ์รองรับเศษวัสดุทเ"ี กิดจากการก่อสร้าง
16. เครื"องยนต์ท"ใี ช้น&ํ ามันดีเซลที"ได้รบั อนุ ญาตให้นําเข้ามาใช้งานได้ในห้องนิทรรศการจะต้องติดตัง& ท่อระบายควัน
ซึง" ไบเทคได้จดั เตรียมไว้บริการในราคาชุดละ 500 บาท
17. หากนํ ายานพาหนะมาจัดแสดง และบรรจุน&ํ ามันเชือ& เพลิงเกิน 1/8 ถัง จะต้องติดตัง& ฝาเพื"อป้องกันการรัวไหลและ
"
ปิดผนึกถังนํ&ามันอย่างแน่นหนา รวมทัง& ต้องถอดสายแบตเตอรีอ" อกทุกสายและปิ ดทับด้วยแถบกาวเพื"อป้องกันการ
เกิดประกายไฟ
18. ในกรณีท"จี ะต้องติดตัง& อุ ปกรณ์ ลมดันที"มแี รงเกิน ½ แรงเพื"อการจัดแสดง ผู้รบั เหมาหรือเจ้าของคูหาจะต้องนํ า
อุปกรณ์ไปวางไว้ทช"ี นั & B2 โดยชําระค่าวางอุปกรณ์เป็ นอัตราต่อวัน โดยเริม" นับจากวันแรกทีต" ดิ ตัง&
19. ไบเทคไม่อนุ ญาตให้ใช้ปลักไฟริ
} มผนังเพือ" การก่อสร้างและรือ& ถอน ทัง& นี&ผรู้ บั เหมาจะต้องสังกระแสไฟจากผู
"
จ้ ดั งาน
20. ในกรณีการทํางานเกีย" วกับไฟฟ้า
20.1. ผูร้ บั เหมาหรือผูก้ ่อสร้างคูหาต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยูใ่ นสภาพปกติ และใช้งานได้ปลอดภัย
20.2. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกเครือ" งจะต้องจัดให้มกี ารป้องกันกระแสไฟฟ้ารัว" หรือให้มกี ารต่อสายดิน
21. ในกรณีการทํางานในทีส" งู ผูร้ บั เหมาหรือผูก้ ่อสร้างคูหาต้องจัดให้มอี ุปกรณ์ป้องกันการพลัดหล่นจากทีส" งู
22. ห้ามล้างภาชนะและอุปกรณ์เครือ" งมือ เครือ" งใช้ในการก่อสร้างเตรียมงาน ในห้องนํ&าและอ่างล้างหน้าของไบเทค
23. ผู้รบั เหมาหรือผู้ก่อสร้างคูหาจะต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บ เศษวัสดุจากการก่อสร้างทุกประเภททัง& ในบริเวณ
อาคารจัดแสดงและบริเวณทางเดินใต้หลังคา หากไม่ปฏิบตั ติ าม ทางไบเทคจะต้องคิดค่าจัดเก็บและทําความ
สะอาด
24. หากผู้รบั เหมาหรือผู้แสดงสินค้ามีความจําเป็ นต้องทํางานเลยเวลาที"ได้ระบุในสัญญา จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริการ
ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ช.ม.ก่อนเวลาปิ ดทําการ ทัง& นี&ไบเทคจะคิดค่าใช้จ่ายการให้บริการล่วงเวลาตาม
ขนาดของคูหา
25. ผูร้ บั เหมาและผูก้ ่อสร้างคูหาจะต้องตรวจสอบและปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้า นํ& า และลมดันทุกชนิดทีเ" ข้ามาใช้ก่อนออกจาก
พืน& ที" จัดงานทุกวัน
26. ไบเทคไม่อนุ ญาตให้ผใู้ ดนอน หรือจอดรถค้างคืนในบริเวณศูนย์ฯโดยมิได้รบั การอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
27. ห้ามทิ&งสารอันตรายและสารพิษ เช่น สารเคมี นํ& ามันหล่อลื"น กรด และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลงในรางระบายนํ& า
มาตรฐาน ผู้แ สดงสิน ค้าจะต้อ งแจ้ง ให้ศู น ย์ฯ ทราบถึง ประเภทของสารเพื"อ การเตรีย มการในการกํ าจัด อย่าง
เหมาะสม
28. ผูแ้ สดงสินค้า หรือผูร้ บั เหมาจะต้องรือ& ถอนคูหาให้เสร็จสิน& ภายในวัน และเวลาทีผ" ูจ้ ดั งานกําหนด มิฉะนัน& ไบเทค จะ
คิดค่าบริการฝากสินค้าและ/หรือค่าบริการรือ& ถอนคูหา
29. การก่อสร้างฉากเวที ห้ามตอกยึดอุปกรณ์ เช่น ตะปูกบั ผนังพื&นผิวอาคารและเวที และ ไม่อนุ ญาตให้วางนัง" ร้าน
บนเวทีโดยเด็ดขาด หากจําเป็ นต้องวางฉากเวทีทม"ี นี งร้
ั " าน ขอให้ผูร้ บั เหมานํ าชิน& เวทีมาเพิม" เติมเสริมต่อเอง กรณี
ที"ม ีอุป กรณ์ หรือ สิ"งก่ อสร้างอื"น ๆ ที"ต้องวางบนเวที ขอให้ส่งรายละเอีย ดของอุ ปกรณ์ แ ละสิ"งของมาให้ไ บเทค
พิจารณาก่อน (การรับนํ&าหนักของพืน& เวทีมขี อ้ จํากัด) หากได้รบั อนุ ญาตในการจัดวางได้ ผูร้ บั เหมาจะต้องหาพรม
เพือ" รองอุปกรณ์ หรือสิง" ก่อสร้างนัน&
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FORM 1
รับทราบและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้ อบังคับของศู นย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ระหว่างการก่อยสร้
าง คห้รบถ้
ามพ่วนนและส่
สีหรือทาสี
ท"มี สี ่วนผสมของทิ
นเนอร์หรื02-749-3951
อสารไวไฟอื"น ๆ ภายในอาคารโดยเด็ดขาด
กรุ30.
ณากรอกรายละเอี
ดให้
งโทรสารกลั
บมายังหมายเลข

รวมทัง& ห้ามการพ่นหรือทาสีทุกประเภทบริเวณโถงต้อนรับ
้
1. 31.ข้ อห้มูาลมใช้
งานอุปกรณ์ประเภทเลื"อยวงเดือน หรือเลื"อยไฟฟาสําหรับการก่อสร้างภายในอาคารโดยเด็ดขาด และในกรณีท"ี
ก่อสร้างบนพืน& พรมจะต้องมีอุปกรณ์รองรับเศษวัสดุทเ"ี กิดจากการก่อสร้าง
32. เครื"องยนต์ท"ใี ช้น&ํ ามันดีเซลที"ได้รบั อนุ ญาตให้นําเข้ามาใช้งานได้ในห้องนิทรรศการจะต้องติดตัง& ท่อระบายควัน
ชื'องาน
………………………………………………………
ซึง" ไบเทคได้จดั เตรียมไว้บริการในราคาชุดละ 500 บาท
เริ'มเข้ าก่33.
อสร้หากนํ
างงานายานพาหนะมาจั
วันที…
' ……………………………..............…
ดแสดง และบรรจุน&ํ ามันเชือ& เพลิงเวลา
เกิน....................................
1/8 ถัง จะต้องติดตัง& ฝาเพื"อป้องกันการรัวไหลและ
"
ถึง การรือ- ถอน
วั
น
ที
'
.....................................................เวลา
....................................
ปิดผนึกถังนํ&ามันอย่างแน่นหนา รวมทัง& ต้องถอดสายแบตเตอรีอ" อกทุกสายและปิ ดทับด้วยแถบกาวเพื"อป้องกันการ
สถานที' (หมายเลขห้
อง) ............................................................................................................
เกิดประกายไฟ
34. ในกรณีท"จี ะต้องติดตัง& อุ ปกรณ์ ลมดันที"มแี รงเกิน ½ แรงเพื"อการจัดแสดง ผู้รบั เหมาหรือเจ้าของคูหาจะต้องนํ า
ทช"ี น- นั & ทีB2
โดยชําระค่าวางอุปกรณ์เป็ นอัตราต่อวัน โดยเริม" นับจากวันแรกทีต" ดิ ตัง&
2. ข้ ออุมูปลกรณ์
ผู้รับไผิปวางไว้
ดชอบพื
จ' ัดงาน
ไบเทคไม่
อนุ ญาตให้
กไฟริ
} 'อระบุ
มผนัในเอกสาร
งเพือ" การก่
งและรื
ถอน ทัอความเสี
ง& นี&ผรู้ บั ยเหมาจะต้
องสังกระแสไฟจากผู
"
จ้ ดั งาน
(กรณีเกิ35.
ดความเสี
ยหายของพื
น- ที' ผูใ้ทช้มี' ปรี ลัายชื
ยินอดีสร้
เป็ านผู
้รับผิดอ& ชอบต่
หาย ตามราคาประเมิ
นของไบเทค)
ในกรณี
างานเกีย" วกับไฟฟ้า
ชื'อผู้รับ36.
ผิดชอบพื
น- ทีก' ารทํ
…………………………………………………...............................
อผูก้ ่อสร้างคูหาต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยูใ่ นสภาพปกติ และใช้งานได้ปลอดภัย
ชื'อบริษัท 36.1. ผูร้ บั เหมาหรื
……………………………………………………………….......……..
36.2. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกเครือ" งจะต้องจัดให้มกี ารป้องกันกระแสไฟฟ้ารัว" หรือให้มกี ารต่อสายดิน
ทีอ' ยู่
37. ในกรณีการทํางานในทีส" งู ผูร้ บั เหมาหรือผูก้ ่อสร้างคูหาต้องจัดให้มอี ุปกรณ์ป้องกันการพลัดหล่นจากทีส" งู
.................................................................................................................................................................................................................
38. ห้ามล้างภาชนะและอุปกรณ์เครือ" งมือ เครือ" งใช้ในการก่อสร้างเตรียมงาน ในห้องนํ&าและอ่างล้างหน้าของไบเทค
...................................................................................................................................................................................................................
39. ผู้รบั เหมาหรือผู้ก่อสร้างคูหาจะต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บ เศษวัสดุจากการก่อสร้างทุกประเภททัง& ในบริเวณ
...................................................................................................................................................................................................................
อาคารจัดแสดงและบริเวณทางเดินใต้หลังคา หากไม่ปฏิบตั ติ าม ทางไบเทคจะต้องคิดค่าจัดเก็บและทําความ
โทรศัพท์ มอื ถือ
……………………………………..............................................
สะอาด
หมายเลขติ
ต่ อของบริ
ษัท ……………………………………......................................
40. ดหากผู
้รบั เหมาหรื
อผู้แสดงสินค้ามีความจําเป็ นต้องทํางานเลยเวลาที"ได้ระบุในสัญญา จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริการ
ณาถ่
ายเอกสารลงในพื
น- ทีวอ' ่ านเวลาปิ
งด้ านล่าดงนีทํ)- าการ ทัง& นี&ไบเทคจะคิดค่าใช้จ่ายการให้บริการล่วงเวลาตาม
สําเนาหน้ าบัลูตกรประชาชน
ค้าทราบล่ว(กรุ
งหน้
าอย่
างน้อย 2 ช.ม.ก่
ขนาดของคูหา
งคูหาจะต้บอผิงตรวจสอบและปิ
ดอุปกรณ์ไฟฟ้า นํ& า และลมดันทุกชนิดทีเ" ข้ามาใช้ก่อนออกจาก
ข้ อมูลชื41.
' อบริผูษร้ บั ัทเหมาและผู
ผู้รับเหมาทีก้ ่ออ' สร้
ยู่ใานความรั
ดชอบ
จัดคงานทุ
น 'องจากไบเทคจะไม่ อนุญาตให้ บริษัททีไ' ม่ มรี ายชื'อตรงตามเอกสารนี- เข้ าพืน- ทีเ' พือ' ปฏิบัตงิ าน
(กรุณากรอกข้พือน& มูทีล" ให้
รบถ้ วกนวัเนื
42. ไบเทคไม่อนุ ญาตให้ผใู้ ดนอน หรือจอดรถค้างคืนในบริเวณศูนย์ฯโดยมิได้รบั การอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กรณีเปลีย' นแปลงรายชื'อ ต้ องแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าทีไ' บเทค ผู้ประสานงานรับทราบภายใน 24 ชม. ก่ อนเข้ าปฏิบัตงิ าน)
43. ห้ามทิ&งสารอันตรายและสารพิษ เช่น สารเคมี นํ& ามันหล่อลื"น กรด และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลงในรางระบายนํ& า
ก่ อสร้ างโครงสร้ างฉาก ................................................................................................
มาตรฐาน ผู้แ สดงสิน ค้าจะต้อ งแจ้ง ให้ศู น ย์ฯ ทราบถึง ประเภทของสารเพื"อ การเตรีย มการในการกํ าจัด อย่าง
ก่ อสร้ างโครงสร้ างคูหา ................................................................................................
เหมาะสม
ระบบแสง
................................................................................................
44. ผูแ้ สดงสินค้า หรือผูร้ บั เหมาจะต้องรือ& ถอนคูหาให้เสร็จสิน& ภายในวัน และเวลาทีผ" ูจ้ ดั งานกําหนด มิฉะนัน& ไบเทค จะ
ระบบเสียง คิดค่าบริก................................................................................................
ารฝากสินค้าและ/หรือค่าบริการรือ& ถอนคูหา
ระบบโสต
ศนูปกรณ์
45.ทัการก่
อสร้................................................................................................
างฉากเวที ห้ามตอกยึดอุปกรณ์ เช่น ตะปูกบั ผนังพื&นผิวอาคารและเวที และ ไม่อนุ ญาตให้วางนัง" ร้าน
ประเภทอืน' (หากมี
...................................................
บนเวที) โประเภท
ดยเด็ดขาด
หากจําเป็ นต้องวางฉากเวทีชืท'อบริ
ม"ี นี ษงร้
ั " ัทา...........................................................................................
น ขอให้ผูร้ บั เหมานํ าชิน& เวทีมาเพิม" เติมเสริมต่อเอง กรณี
น- ทีเ' พืหอ' รืปฏิ
ับเหมาต้
การแลกบัตรพร้ขอให้
อมลงทะเบี
ยน ณ แผนกรั
กษาความปลอดภั
หมายเหตุ ก่ อทีนเข้
"ม ีอาุ ปพืกรณ์
อ สิบ"งตั ก่งิ อานสร้ผูา้รงอื
" น ๆ ทีองทํ
"ต้อางวางบนเวที
ส่งรายละเอี
ย ดของอุ
ปกรณ์ แ ละสิ"งยของมาให้ไ บเทค
บริพิเจวณด้
านหลัอนงอาคาร
ารณาก่
(การรั103
บนํ&าหนักของพืน& เวทีมขี อ้ จํากัด) หากได้รบั อนุ ญาตในการจัดวางได้ ผูร้ บั เหมาจะต้องหาพรม
เพือ" รองอุปกรณ์ หรือสิง" ก่อสร้างนัน&
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FORM 2

ผูเ้ ข้าร่วมงานทีก" ่อสร้าง/ตกแต่งคูหาเอง โดยใช้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างของท่าน ซึง" มิใช่บริษทั ผูร้ บั เหมาอย่าง
เป็ นทางการ จะต้องดําเนินการ ดังนี&
แจ้งข้อมูลเกีย" วกับบริษทั ผูร้ บั เหมา ดังต่อไปนี&
ชือ" ของบริษทั ผูร้ บั เหมา………………………………………………………………………………..…….……
ทีอ" ยู่……………………………………………………………………………………………………….….……
โทรศัพท์…………………………………โทรสาร………………………..…มือถือ…………………….….……
E-mail :……………………………………………………………………………………………………..…..…
ประเภทของงาน
ชือ" ผูค้ วบคุมงาน…………………………………….………เลขทีบ" ตั รประจําตัว…………….…….……..….…
ชือ" หัวหน้าคนงาน……………………………………..……เลขทีบ" ตั รประจําตัว……………….……….………
จํานวนพนักงานทีเ" ข้ามาในงานนี&………………………..ตน
เริม" ก่อสร้าง จาก วันที…
" ………………เวลา……………….ถึงวันที…
" ……….…………เวลา……….........…
เริม" รือ& ถอน จาก วันที…
" ……………….เวลา……………….ถึงวันที…
" …………….……เวลา………….……..
บริษทั รับเหมาของท่านเคยมาทํางานในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค หรือไม่
ถ้าเคยโปรดระบุชอ"ื งานทีเ" คยเข้ามาทํา 1……………….…………… 2…………………..…….……
บริษทั ฯจะต้องส่งแบบแปลนและภาพเหมือนของคูหาบริษทั ฯ เพือ" ให้ผจู้ ดั งานตรวจสอบก่อน ภายในวันที" 22
ตุลาคม 2556 หากยังไม่ได้รบั การตรวจสอบและอนุ ม ตั ิจากทางผู้จดั งานและศูน ย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคก่อนจะไม่สามารถ ทําการก่อสร้างได้
หากผูเ้ ข้าร่วมงาน ฯ และ/หรือผูร้ บั เหมาของท่านกระทําให้เกิดความเสียหายแก่ตวั อาคารฯ หรืออุปกรณ์ต่าง
ๆ ในศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค ท่านจะต้องชดใช้คา่ เสียหาย หรือซ่อมแซมให้อยูส่ ภาพเดิมทันที
ตามทีเ" จ้าหน้าทีข" องศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคแจ้งให้ทราบ ทัง& นี& ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ ยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายทัง& หมดทีเ" กิดขึน& โดยไม่มขี อ้ โต้แย้งใด ๆ ทัง& สิน&
ผูร้ บั เหมาของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎและระเบียบในการก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาอย่างเคร่งครัด
บั ต รประจํ า ตั ว เข้ า อาคารแสดงสํ า หรั บ ผู้ ก่ อ สร้ า ง จะสามารถรั บ ได้ ท"ี ห้ อ งผู้ จ ั ด งาน หน้ า Hall103
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันก่อสร้างตกแต่งคูหา ในวันที" ระหว่าง
ข้าพเจ้า (บริษทั )……………………… …………คูหาเลขที…
" …………อาคาร………………………
ทีต" งั & สํานักงาน……………………………….โทรศัพท์……………………โทรสาร……………………
ได้รบั ทราบระเบียบปฏิบตั ใิ นการเข้าก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาและรือ& ถอนคูหาแสดง ฯ แล้ว และยินยอมปฏิบตั ิ
ตาม ระเบียบดังกล่าวทุกประการ
ลงนามและประทับตราบริษทั

ชื"อ-นามสกุล .......................................................
ตําแหน่ง..............................................................
หมายเลขติดต่อ....................................................

วันที" ........./................/2556

กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มสมาคมธุรกิ จการถ่ายภาพ
คุณกุสมุ า พูนพิ พฒ
ั น์ โทรศัพท์ 02-803-7570-1 โทรสาร 02-803-7572
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FORM 3

กําหนดส่ง : 22 ตุลาคม 2556
เพือ" ความสะดวกในการติดต่อขอรับบัตรผูก้ อ่ สร้าง/ตกแต่งคูหา (Contractor Badges) และป้องกันความผิดพลาดใน
กรณีทผ"ี รู้ บั เหมาก่อสร้างของบริษทั ฯ ซึง" มารับบัตร Contractor แล้วจะรับบัตร Exhibitor พร้อมเอกสารต่างๆและแคตตาล็อค
ของงานไปด้วย
จึงขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมงานฯ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี& และส่งให้ผกู้ ่อสร้างเพื"อนํ ามาแสดงในวันทีเ" ข้าก่อสร้าง
คูหา ทัง& นี&ผจู้ ดั งานจะมอบบัตร Contractor ของงานให้เฉพาะผูท้ ม"ี แี บบฟอร์มนี&มาแสดงเท่านัน& โดยจะจัดบัตร Contractor
ให้ตามจํานวนผูเ้ ข้าก่อสร้างคูหา
ข้าพเจ้า …………………………………….……………………………………….………………………
ตําแหน่ง ....................................................................บริษทั ............................................................
ซึง" ได้เข้าร่วมงานโฟโต้แฟร์ 2013 บูธหมายเลข....................................
 รับบัตร Contractor ของงานด้วยตนเอง จํานวน ..................................ใบ
 รับบัตร Exhibitor ของงานด้วยตนเอง จํานวน ..................................ใบ
 มอบหมายให้ บริษทั ...............................................................................................................
เป็ นผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหา ต้องการรับบัตร Contractor ของงาน
จํานวน ............................ ใบ
ลงนามและประทับตราบริษทั

ชื"อ-นามสกุล .......................................................
ตําแหน่ง..............................................................
หมายเลขติดต่อ....................................................

วันที" ........./................/2556
หมายเหตุ : บัตรผู้ก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา (Contractor Badges) สามารถ ใช้ได้เฉพาะในวันก่อสร้างคูหาและ
ในวันรือ< ถอนเท่านัน<

กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มสมาคมธุรกิ จการถ่ายภาพ
คุณกุสมุ า พูนพิ พฒ
ั น์ โทรศัพท์ 02-803-7570-1 โทรสาร 02-803-7572
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PBA

การขอนําสิ นค้าออกก่อนเวลา

FORM 4

บริษทั …………………………………..……………………..…….คูหาเลขที…
" …….…………..……
มีความประสงค์ขอนําสินค้าจัดแสดงออกจากอาคารก่อนเลิกงาน ในเวลา.....................................น.ของ
วันที…
" …………....../..................../2556
เนื"องจาก………………………………………..…………………………………………………………
รายการสิ นค้าที% นําออก
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงนามและประทับตราบริษทั

ชื"อ-นามสกุล .......................................................
ตําแหน่ง..............................................................
หมายเลขติดต่อ....................................................

วันที" ........./................/2556
ผูจ้ ดั งาน  อนุญาต โดย................................................
วันที." ......./......................./2556
 ไม่อนุญาต
ให้ขนสินค้าจัดแสดงออกจากอาคารในเวลาทีส" มาคมฯได้แจ้งไว้

ประทับตรา
สมาคมฯ
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FORM 14
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FORM 16
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FORM 17
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FORM 18
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FORM 19
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FORM 20
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การใช้เครื%องขยายเสียงภายในงาน
PBA

FORM 21
กําหนดส่ง 22 ตุลาคม 2556

ข้าพเจ้า..............................................................................ตําแหน่ ง.....................................
บริ ษทั .............................................................................คูหาเลขที%.......................................
โทรศัพท์........................................................................โทรสาร...........................................
มีความประสงค์ใช้เครื%องขยายเสียงภายในงาน ดังนี<
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ลงนาม......................................................................................

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี< โดยสมบูรณ์ และส่งกลับมายัง
สมาคมธุรกิ จการถ่ายภาพ โทรสาร. 02-803-7572
คุณกุสมุ า พูนพิ พฒ
ั น์
โทรศัพท์. 02-803-7570-1
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การประชาสัมพันธ์ที%เวทีกิจกรรม
FORM 22

PBA
กําหนดส่ง 22 ตุลาคม 2556

ข้าพเจ้า........................................................................ตําแหน่ ง..........................................
บริ ษทั ...........................................................................คูหาเลขที% .......................................
โทรศัพท์........................................................................โทรสาร.........................................
มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ภายในงาน ดังนี<
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ลงนาม.........................................................

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี< โดยสมบูรณ์ และส่งกลับมายัง
สมาคมธุรกิ จการถ่ายภาพ โทรสาร. 02-803-7572
คุณกุสมุ า พูนพิ พฒ
ั น์
โทรศัพท์. 02-803-7570-1
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