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รหัสลูกค้า

บริษัท...............................................................................ชื�อแบรนด์....................................................................
ชื�อผู้ตดิ ต่อ................................................................................................................................................................
โทร................................................................................E-Mail.................................................................................
ประเภทบูธ
คูหามาตรฐาน
คูหาเปล่า

Booth No.

(หมายเหตุ: คูหาทัง� � ประเภท Exhibitor ผูเ้ ข้าร่วมจัดงานฯ จําเป็ นต้องติดตัง� พรมปูพืน� เองตามกฎบังคับการใช้สถานที�ของสิรกิ ิติ� )

�. บัตรเจ้าหน้าที�

กรุณาใช้แบบฟอร์มนีใ� นการสั�งบัตรประจําคูหาของท่านในช่วงระหว่างการเข้าทําการก่อสร้างตกแต่งคูหา ระหว่างงานแสดงสินค้า
จนถึงช่วงรือ� ถอน
ท่านสามารถรับบัตร จากเจ้าหน้าที�ของบริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากัด ในวันที� ��-�� พ.ย. �� นี � เท่านัน� ได้ท�ีจดุ รับบัตรดังนี �
- คูหาเปล่า เข้ารับบัตรเจ้าหน้าที�ก่อสร้างคูหา ได้ตงั� แต่วนั อังคารที� �� พ.ย. �� เวลา �.�� - ��.�� น.
- คูหามาตรฐาน เข้ารับบัตรเจ้าหน้าที�ก่อสร้างคูหา ได้เฉพาะวันพุธที� �� พ.ย. �� เวลา ��.�� - ��.�� น.
- สําหรับบัตร Exhibitor ผูเ้ ข้าร่วมจัดงานฯ (สําหรับวันแสดงงาน) รับได้ท�ี Counter ด้านหน้า Hall 5 เวลา ��.�� - ��.�� น.
�. หมายเหตุ (โดยนําบัตรประชาชนมา แสดงตัวเพื�อรับบัตรเข้า-ออกพืน� ที� ถ้ากรณีบตั รสูญหายเสียค่าปรับใบละ �� บาท)
�. เวลาเปิ ด-ปิ ดทําการ ขอปรับเปลี�ยนเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ ดั การเท่านัน�

เจ้าหน้าทีก� ่อสร้างคูหา
.....................................บัตร

�. บูธ

เจ้าหน้าทีร� ือ� ถอนคูหา
.....................................บัตร

Exhibitor ผู้เข้าร่วมจัดงานฯ
.....................................บัตร

�.� สําหรับคูหามาตรฐานเท่านัน�

ผูจ้ ดั งานมีความยินดีทจ�ี ะจัดทําสติก� เกอร์ปา้ ยชื�อบูธโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย สําหรับผูเ้ ข้าร่วมจัดงานฯ ทีส� �งั จองคูหามาตรฐานเท่านัน�
มีเงื�อนไขดังนี �
- โปรดกรอกชื�อร้านหรือชื�อบริษทั ของท่าน อย่างใดอย่างหนึง� เป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ในช่องว่างด้านล่างช่องละ � ตัวอักษร
แต่ไม่เกิน �� ตัวอักษร
- หากผูจ้ ดั งานไม่ได้รบั การตอบกลับเอกสารนีเ� พื�อแจ้งรายละเอียดป้ายชื�อร้านของท่านภายในเวลาที�กาํ หนด ผูจ้ ดั งานจะถือว่า
ท่านอนุญาตให้ใช้ช�ือตามที�ปรากฏ ในใบสั�งจองพืน� ที� (คําว่า “บริษัท” จะใช้คาํ ย่อ “บ.” แทนเสมอ)
- ในกรณีท�ีมีการแจ้งเปลี�ยนแปลง แก้ไขในวันติดตัง� งาน ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยในการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว

หากใช้ภาษาอังกฤษกรุ ณากรอกด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เท่านั�น

* สําหรับผูเ้ ข้าร่วมจัดงานฯ ที�จองคูหาเปล่ากรุณากรอกแบบบูธในหน้า �
**เอกสารสําคัญทัง� � แผ่น ต้องส่งกลับทุกบูธ กรุณากรอกข้อมูลให้ชดั เจนครบถ้วน**

กําหนดส่งภายใน
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�.� สําหรับคูหาเปล่า กรอกแบบแปลนการก่อสร้างบูธ

กรุณากรอกรายละเอียดการออกแบบโครงสร้างภายในคูหาให้ละเอียดลงในแบบฟอร์มนี � หรือแนบแบบบูธสามมิติ Perspective 3D
มาพร้อมแบบฟอร์มนี � เพื�อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างบูธ กับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ิติ� โดยมีขอ้ กําหนดดังนี �
- ความสูงสิ�งก่อสร้างของท่านต้องไม่เกิน � เมตร
- ในกรณีท�ีการก่อสร้างบูธมีความสูงกว่า � เมตร จะต้องไม่เกิน � เมตร และต้องเป็ นโครงสร้างโปร่งเท่านัน� ท่านต้องลงนามมา
ในแบบบูธที�ทา่ นส่งมา เพื�อแสดงความรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึน� กับทางสถานที�หรือผูเ้ ข้าร่วมงานทุกกรณี
- ขอความกรุ ณาผู้เข้าร่วมจัดงานฯ จัดทําป้ ายเลขบูธ และติดตัง� ในตําแหน่งทีส� ามารถมองเห็นได้ชัดเจน
เพือ� ให้ผู้เข้าร่วมงานหาบูธของท่านเจอ
- สามารถอ่านรายละเอียดเพิม� เติมข้อกําหนดในการก่อสร้างคูหาเปล่าได้ทเี� ล่มคู่มอื การจัดงานฯ
หมายเหตุ: ทุกบูธที�มีการก่อสร้างจะต้องส่งแบบเพื�อขออนุมตั จิ ากผูจ้ ดั งานก่อน จึงจะสามารถนําสินค้าเข้า หรือทําการก่อสร้างได้
บูธใดที�ไม่ได้ส่งแบบก่อสร้างมา หากบริษัทฯพบว่าผิดแบบหรือก่อสร้างไม่ถกู ต้องตามกฎ ท่านจะต้องแก้ไขและปรับแบบบูธของท่าน
ที�หน้างานให้ถกู ต้องตามกฎของสถานที� ที�กาํ หนดไว้ โดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง

ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาและทําความเข้าใจคู่มอื งาน Thailand Baby&Kids Best Buy
อย่างละเอียดแล้ว และยอมรับในข้อตกลงทัง� หมด ตามเอกสารทีส� ่งมา

______________________________
ลงชื�อตัวบรรจง (..........................................................)

กรุณาส่งฟอร์มกลับมายัง บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากัด Fax.02-6892890
ผูป้ ระสานงาน : ฝ่ ายสถานที� หรือ คุณเกวลิน งามขํา (คุณเฟิ น)
Email : bbb.sirikit@gmail.com
โทร : ��-������� ต่อ �� มือถือ: ���-������� (ฝ่ ายสถานที�) ���-������� (คุณเฟิ น)
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หนังสือรับรองรับผิดชอบความเสียหาย

วันที�..............เดือน.................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................................................... ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
บมจ./บจก./หจก. ..................................................................................................................................... ที�อยูเ่ ลขที� ..................................................
หมู่ท�ี ................ อาคาร .................................... ซอย .................................................. ถนน ..........................................
แขวง .................................................... เขต ........................................................ จัง หวัด ..............................................
ได้เ ช่ า พื �น ที� เ ลขที� ................................................................... รวมทั�ง สิ น� ........................................ ตารางเมตร
ในงาน Thailand Baby&Kids Best Buy ครัง� ที� �� ที� ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ� ตัง� แต่วันที� ��-�� พ.ย. ����
หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน� กับทรัพย์สนิ ของทางสิรกิ ติ จิ� ากการก่อสร้างและรือ� ถอน อาทิ คราบกาวทีไ� ม่สามารถเอาออกได้ รอย
ตอกตะปู การกะเทาะหรือแตกร้าวของพืน� เป็ นต้น ในพืน� ที�ของข้าพเจ้าในช่วงเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า จะรับ
ผิดชอบทุกกรณี และยินยอมชดใช้คา่ เสียหาย ตามจํานวนเงินทีท� างสิรกิ ติ คิ� ดิ ค่าใช้จา่ ยกับ บริษทั เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากัด โดยชําระ
เป็ นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากัด ภายใน � วันหลังจบงาน

(ลงชื�อ) ______________________________ ผู้มอี าํ นาจลงนาม
(..........................................................)
(ลงชื�อ) ______________________________ พยาน
(..........................................................)
(ลงชื�อ) ______________________________ พยาน
(..........................................................)

*เอกสารแนบ
-สําเนาบัตรประจําตัวผูม้ ีอาํ นาจลงนามพร้อมเซ็นต์รบั รองความรับผิดชอบความเสียหาย
ในกรณีท�ีเป็ นบริษัทต้องประทับตรามาด้วย

