
บริษัท...............................................................................ชื�อแบรนด.์...................................................................
ชื�อผู้ตดิตอ่................................................................................................................................................................

โทร................................................................................E-Mail.................................................................................

Booth No.

ประเภทบธู

1. บตัรเจา้หน้าที�

2. บธู

คหูามาตรฐาน คหูาเปลา่

(หมายเหต:ุ คหูาทั�ง 2 ประเภท Exhibitor ผูเ้ขา้รว่มจดังานฯ จาํเป็นตอ้งตดิตั�งพรมปพืู �นเองตามกฎบงัคบัการใชส้ถานที�ของอิมแพค็)

 กรุณาใช้แบบฟอร์มนี �ในการสั�งบตัรประจําคหูาของทา่นในชว่งระหวา่งการเข้าทําการก่อสร้างตกแตง่คหูา   ระหวา่งงานแสดงสนิค้า 

จนถงึชว่งรื �อถอน 
 ทา่นสามารถรับบตัร จากเจ้าหน้าที�ของบริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากดั ในวนัที� 28 - 29 ม.ค. นี � เทา่นั �น ได้ที�จดุรับบตัรดงันี �  
 - จดุลงทะเบียนลานทะเลสาบ เวลาเปิดทําการ 9:45 - 18:00 น.
 - จดุลงทะเบียนทางเข้า Loading อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์3 เวลาเปิดทําการ 10:00 - 20:00 น.
 - จดุลงทะเบียนหน้าห้อง C12  เวลาเปิดทําการ 12:00 - 20:00 น.
1. หมายเหต ุ(โดยนําบตัรประชาชนมา แสดงตวัเพื�อรับบตัรเข้า-ออกพื �นที� ถ้ากรณีบตัรสญูหายเสียคา่ปรับใบละ50 บาท)
2. เวลาเปิด-ปิดทําการ ขอปรับเปลี�ยนเวลาตามความเหมาะสมของผู้จดัการเทา่นั �น

2.1 สาํหรับคูหามาตรฐานเท่านั �น
 ผู้จดังานมีความยินดีที�จะจดัทําสติ�กเกอร์ปา้ยชื�อบธูโดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ย สาํหรับผู้เข้าร่วมจดังานฯ ที�สั�งจองคูหามาตรฐานเท่านั �น 

มีเงื�อนไขดงันี �
 - โปรดกรอกชื�อร้านหรือชื�อบริษัทของทา่น อยา่งใดอยา่งหนึ�ง เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ในชอ่งวา่งด้านลา่งชอ่งละ 1 ตวัอกัษร       
          แตไ่มเ่กิน 24 ตวัอกัษร 
 - หากผู้จดังานไมไ่ด้รับการตอบกลบัเอกสารนี �เพื�อแจ้งรายละเอียดปา้ยชื�อร้านของทา่นภายในเวลาที�กําหนด ผู้จดังานจะถือวา่ 
          ทา่นอนญุาตให้ใช้ชื�อตามที�ปรากฏ ในใบสั�งจองพื �นที� (คําวา่ “บริษัท” จะใช้คํายอ่ “บ.” แทนเสมอ)  

 - ในกรณีที�มีการแจ้งเปลี�ยนแปลง แก้ไขในวนัตดิตั �งงาน  ทา่นจะต้องชําระคา่ใช้จา่ยในการเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว

หากใช้ภาษาอังกฤษกรุณากรอกดว้ยตวัอักษรพมิพใ์หญ่เทา่นั�น

ขา้พเจา้ตอ้งการใชข้อ้มลูเดิมจากงานครั�งที� 35

เจา้หน้าที�ก่อสร้างคูหา Exhibitor ผู้เข้าร่วมจดังานฯเจ้าหน้าที�รื �อถอนคูหา

.....................................บตัร .....................................บตัร .....................................บตัร

* สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มจดังานฯ ที�จองคหูาเปลา่กรุณากรอกแบบบธูในหนา้ 2

**เอกสารสาํคญัทั�ง 3 แผน่ ตอ้งสง่กลบัทกุบธู กรุณากรอกขอ้มลูใหช้ดัเจนครบถว้น**

กาํหนดสง่ภายใน

25 ธ.ค. 62 
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2.2 สาํหรับคูหาเปล่า กรอกแบบแปลนการก่อสร้างบธู
 กรุณากรอกรายละเอียดการออกแบบโครงสรา้งภายในคหูาใหล้ะเอียดลงในแบบฟอรม์นี �  หรอืแนบแบบบธูสามมิต ิPerspective 3D 

มาพรอ้มแบบฟอรม์นี �  เพื�อใชใ้นการขออนญุาตก่อสรา้งบธู กบัทางอิมแพค็เมืองทองธานี โดยมีขอ้กาํหนดดงันี �
 - ความสงูสิ�งก่อสรา้งของทา่นตอ้งไม่เกนิ 3 เมตร 
 - ในกรณีที�การก่อสรา้งบธูมีความสงูกวา่ 3 เมตร จะตอ้งหา้มเกิน 5 เมตร และตอ้งเป็นโครงสรา้งโปรง่เทา่นั�น ทา่นตอ้งลงนามมา     
           ในแบบบธูที�ทา่นสง่มา เพื�อแสดงความรบัผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ �นกบัทางสถานที�หรอืผูเ้ขา้รว่มงานทกุกรณี
 - ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมจดังานฯ จดัทาํป้ายเลขบธู และตดิตั�งในตาํแหน่งที�สามารถมองเหน็ไดชั้ดเจน  
        เพื�อใหผู้้เข้าร่วมงานหาบธูของทา่นเจอ
 หมายเหตุ: ทกุบธูที�มีการก่อสรา้งจะตอ้งสง่แบบเพื�อขออนมุตัจิากผูจ้ดังานก่อน จงึจะสามารถนาํสนิคา้เขา้ หรอืทาํการก่อสรา้งได ้

บธูใดที�ไม่ไดส้่งแบบก่อสรา้งมา หากบริษัทฯพบว่าผิดแบบหรือก่อสรา้งไม่ถกูตอ้งตามกฎ ท่านจะตอ้งแกไ้ขและปรบัแบบบธูของท่าน 

ที�หนา้งานใหถ้กูตอ้งตามกฎของสถานที� ที�กาํหนดไว ้โดยไมมี่ขอ้โตแ้ยง้

ข้าพเจา้ไดศ้กึษาและทาํความเข้าใจคู่มอืงาน Thailand Baby&Kids Best Buy 

อย่างละเอยีดแล้ว และยอมรับในข้อตกลงทั�งหมด ตามเอกสารที�ส่งมา

กรุณาสง่ฟอรม์กลบัมายงั บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จาํกดั    Fax.02-6892890

ผูป้ระสานงาน : คณุสชุาดา เตชะเชี�ยวณรงค ์(คณุนิว) คณุธิติมา เนาวสยัศร ี(คณุเบส)  

                    Email :  bbbmanual.exhibitor@gmail.com   

                    โทร    : 02-6892899 ตอ่ 15   มือถือ: 086-3084604 (คณุนิว)  086-3428094 (คณุเบส)

       ______________________________

ลงชื�อตวับรรจง (..........................................................)
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*เอกสารแนบ

-สาํเนาบตัรประจาํตวัผูมี้อาํนาจลงนามพรอ้มเซน็ตร์บัรองความรบัผิดชอบความเสียหาย

ในกรณีที�เป็นบรษัิทตอ้งประทบัตรามาดว้ย

(ลงชื�อ) ______________________________ ผู้มีอาํนาจลงนาม

            (..........................................................)

(ลงชื�อ) ______________________________ พยาน

            (..........................................................)

(ลงชื�อ) ______________________________ พยาน

            (..........................................................)

วนัที�..............เดือน.................................พ.ศ.................

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................................ ผู้ มีอํานาจลงนาม
บมจ./บจก./หจก. ..................................................................................................................................... ที�อยูเ่ลขที� ..................................................
หมู่ที�  ................ อาคาร .................................... ซอย .................................................. ถนน .......................................... 

แขวง .................................................... เขต ........................................................ จังหวัด ..............................................

ได้เช่าพื �นที� เลขที�  ................................................................... รวมทั �งสิ �น ................................................. ตารางเมตร
ในงาน Thailand Baby&Kids Best Buy ครั �งที� 36 ที� อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั �งแต่วนัที� 28 ม.ค. - 2 ก.พ. พ.ศ.2563

หากมีความเสยีหายใดๆ เกิดขึ �นกบัทรัพย์สนิของทางอิมแพค็จากการก่อสร้างและรื �อถอน อาทิ คราบกาวที�ไมส่ามารถเอาออกได้ 

รอยตอกตะปู การกะเทาะหรือแตกร้าวของพื �นเป็นต้น ในพื �นที�ของข้าพเจ้าในช่วงเวลาดงักล่าว ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า 

จะรับผิดชอบทกุกรณี  และยินยอมชดใช้คา่เสยีหาย  ตามจํานวนเงินที�ทางอิมแพค็คดิคา่ใช้จา่ยกบั บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากดั 

โดยชําระเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบญัชี บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากดั ภายใน 5 วนัหลงัจบงาน
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หนังสือรับรองรับผิดชอบความเสียหาย


