
บริษัท...............................................................................ชื่อแบรนด....................................................................
ชื่อผูติดตอ................................................................................................................................................................

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

Booth No.

ประเภทบูธ

1. บัตรเจาหนาที่

2. บูธ

คูหามาตรฐาน คูหาเปลา

(หมายเหตุ: คูหาทั้ง 2 ประเภท Exhibitor ผูเขารวมจัดงานฯ จําเปนตองติดตั้งพรมปูพื้นเองตามกฎบังคับการใชสถานที่ของอิมแพ็ค)

 กรุณาใชแบบฟอรมนี้ในการสั่งบัตรประจําคูหาของทานในชวงระหวางการเขาทําการกอสรางตกแตงคูหา   ระหวางงานแสดงสินคา 

จนถึงชวงรื้อถอน 
 ทานสามารถรับบัตร จากเจาหนาที่ของบริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด ในวันที่ 23-24 ก.พ. นี้ เทานั้น ไดที่จุดรับบัตรดังนี้  
 - จุดลงทะเบียนลานทะเลสาบ เวลาเปดทําการ 9:45 - 18:00 น. เฉพาะบูธมาตรฐาน เปดแลกบัตรวันที่ 24 ก.พ. เริ่มเวลา 11.45 น.
 - จุดลงทะเบียนทางเขา Loading อาคารชาเลนเจอร ฮอลล 3 เวลาเปดทําการ 10:00 - 20:00 น.
 - จุดลงทะเบียนหนาหอง C12  เวลาเปดทําการ 12:00 - 20:00 น.
1. หมายเหตุ (โดยนําบัตรประชาชนมา แสดงตัวเพื่อรับบัตรเขา-ออกพื้นที่ ถากรณีบัตรสูญหายเสียคาปรับใบละ 50 บาท)
2. เวลาเปด-ปดทําการ ขอปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสมของผูจัดการเทานั้น

2.1 สาํหรบัคูหามาตรฐานเทาน้ัน
 ผูจดังานมคีวามยินดท่ีีจะจดัทาํสติก๊เกอรปายชือ่บธูโดยไมคดิคาใชจาย สาํหรบัผูเขารวมจดังานฯ ท่ีสัง่จองคูหามาตรฐานเทาน้ัน 

มีเงื่อนไขดังนี้
 - โปรดกรอกชือ่รานหรอืชือ่บรษิทัของทาน อยางใดอยางหน่ึง เปนภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย ในชองวางดานลางชองละ 1 ตัวอักษร       
          แตไมเกิน 24 ตัวอักษร 
 - หากผูจัดงานไมไดรับการตอบกลับเอกสารนี้เพื่อแจงรายละเอียดปายชื่อรานของทานภายในเวลาที่กําหนด ผูจัดงานจะถือวา 
          ทานอนุญาตใหใชชื่อตามที่ปรากฏ ในใบสั่งจองพื้นที่ (คําวา “บริษัท” จะใชคํายอ “บ.” แทนเสมอ)  

 - ในกรณีที่มีการแจงเปลี่ยนแปลง แกไขในวันติดตั้งงาน  ทานจะตองชําระคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

หากใชภาษาอังกฤษกรณุากรอกดวยตวัอกัษรพมิพใหญเทาน้ัน

ขาพเจาตองการใชขอมูลเดิมจากงานครั้งที่ 38

เจาหนาที่กอสรางคูหา Exhibitor ผูเขารวมจัดงานฯเจาหนาที่รื้อถอนคูหา

.....................................บัตร .....................................บัตร .....................................บัตร

* สําหรับผูเขารวมจัดงานฯ ที่จองคูหาเปลากรุณากรอกแบบบูธในหนา 2

**เอกสารสําคัญทั้ง 3 แผน ตองสงกลับทุกบูธ กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจนครบถวน**

กําหนดสงภายใน
30 ม.ค. 64 
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2.2 สําหรับคูหาเปลา กรอกแบบแปลนการกอสรางบูธ
 กรณุากรอกรายละเอยีดการออกแบบโครงสรางภายในคหูาใหละเอยีดลงในแบบฟอรมน้ี  หรอืแนบแบบบธูสามมติ ิPerspective 3D 

มาพรอมแบบฟอรมนี้  เพื่อใชในการขออนุญาตกอสรางบูธ กับทางอิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีขอกําหนดดังนี้
 - ความสูงสิ่งกอสรางของทานตองไมเกิน 3 เมตร 
 - ในกรณีท่ีการกอสรางบูธมีความสูงกวา 3 เมตร จะตองไมเกิน 5 เมตร และตองเปนโครงสรางโปรงเทาน้ัน ทานตองลงนามมา     
           ในแบบบูธที่ทานสงมา เพื่อแสดงความรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทางสถานที่หรือผูเขารวมงานทุกกรณี
 - ขอความกรุณาผูเขารวมจัดงานฯ จัดทําปายเลขบูธ และติดตั้งในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  
        เพื่อใหผูเขารวมงานหาบูธของทานเจอ
 หมายเหตุ: ทุกบูธที่มีการกอสรางจะตองสงแบบเพื่อขออนุมัติจากผูจัดงานกอน จึงจะสามารถนําสินคาเขา หรือทําการกอสรางได 

บูธใดที่ไมไดสงแบบกอสรางมา หากบริษัทฯพบวาผิดแบบหรือกอสรางไมถูกตองตามกฎ 

ทานจะตองแกไขและปรับแบบบูธของทาน ที่หนางานใหถูกตองตามกฎของสถานที่ ที่กําหนดไว โดยไมมีขอโตแยง

ขาพเจาไดศึกษาและทําความเขาใจคูมืองาน Thailand Baby&Kids Best Buy 

อยางละเอียดแลว และยอมรับในขอตกลงทั้งหมด ตามเอกสารที่สงมา

กรุณาสงฟอรมกลับมายัง บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด    Fax.02-6892890

ผูประสานงาน : คุณสุชาดา เตชะเชี่ยวณรงค (คุณนิว) คุณธิติมา เนาวสัยศรี (คุณเบส)  

                    Email :  bbbmanual.exhibitor@gmail.com   

                    โทร    : 02-6892899 ตอ 15   มือถือ: 086-3084604 (คุณนิว)  086-3428094 (คุณเบส)

       ______________________________

ลงชื่อตัวบรรจง (..........................................................)
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*เอกสารแนบ

-สําเนาบัตรประจําตัวผูมีอํานาจลงนามพรอมเซ็นตรับรองความรับผิดชอบความเสียหาย

ในกรณีที่เปนบริษัทตองประทับตรามาดวย

(ลงชื่อ) ______________________________ ผูมีอํานาจลงนาม

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

(ลงชื่อ) ______________________________ พยาน

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

(ลงชื่อ) ______________________________ พยาน

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

วันที.่.............เดือน.................................พ.ศ.................

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................................................... ผูมีอํานาจลงนาม
บมจ./บจก./หจก. ..................................................................................................................................... ที่อยูเลขที่ ..................................................
หมู ที่  ................ อาคาร .................................... ซอย .................................................. ถนน .......................................... 

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

ไดเช าพ้ืนที่ เลขท่ี ................................................................... รวมทั้งสิ้น ........................................ ตารางเมตร
ในงาน Thailand Baby&Kids Best Buy ครั้งท่ี 39 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแตวันที่ 23 - 28 ก.พ. 2564 

หากมคีวามเสยีหายใดๆ เกดิข้ึนกับทรพัยสนิของทางอมิแพ็คจากการกอสรางและรือ้ถอน อาท ิคราบกาวทีไ่มสามารถเอาออกได 

รอยตอกตะปู การกะเทาะหรือแตกราวของพ้ืนเปนตน ในพ้ืนที่ของขาพเจาในชวงเวลาดังกลาว ขาพเจาขอยืนยันวา  

จะรบัผดิชอบทกุกรณ ี และยนิยอมชดใชคาเสยีหาย  ตามจาํนวนเงินทีท่างอมิแพ็คคิดคาใชจายกับ บรษิทั เอซ คอน (ไทยแลนด) จาํกัด 

โดยชําระเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชี บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด ภายใน 5 วันหลังจบงาน
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หนังสือรับรองรับผิดชอบความเสียหาย


