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THE 14th  BANGKOK USED CAR SHOWชื่องานอย�างเป�นทางการ: บางกอก ยูสด�คาร� โชว� ครั้งที่ 14

IMPACT CHALLENGER 1-2 LOADING AREA

อาคารชาเลนเจอร� 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น จ�ากัด

99	ถนนปอปปูล่าร์	ต�าบลบ้านใหม่	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120

โทรศัพท์	:	0-2833-5252	โทรสาร	:	0-2833-5253

วันที�	22	มีนาคม	-	2	เมษายน	2566	(	รวม	12	วัน	)

วันที�	22	มีนาคม	2566	 วันพิธีเปิด	 ตั้งแต่เวลา	11.00	น.	

วันที�	22	มีนาคม	-	2	เมษายน	2566		วันธรรมดา	 เวลาเปิด	12.00	น.	เวลาปิด	22.00	น

	 วันเสาร์	-	อาทิตย์	เวลาเปิด	11.00	น.	เวลาปิด	22.00	น.

สถานที่การจัดงาน : 

วันเวลาการจัดงาน:                

4/299	หมู่	5	ซอยลาดปลาเค้า	66	ถนนลาดปลาเค้า	
แขึ้วงอนุสาวรีย์	เขึ้ตบางเขึ้น	กรุงเทพฯ	10220
โทรศัพท์	:	0-2971-6450	ต่อ	208,	205	
โทรสาร	:	0-2971-6462	

บริษัท กรังด�ปรีซ� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)ผู�จัดงาน :

คู�มือก�อสร้าง BANGKOK USED CAR SHOW 2023

จัดท�าโดย: บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

เขียนโดย:	 ดร.	พรรโษทก	วงษ์สุวรรณ	(ผู้ตรวจแบบการก่อสร้าง)	

ติดต่อที่ :	 โทรศัพท์มือถือ	08-5644-4545

e-mail :	 opp.grandprix@gmail.com

ชื่อผู้ติดต่อ:

	 	 ดร.	พรรโษทก	วงษ์สุวรรณ	(ผู้ตรวจแบบการก่อสร้าง)

	 	 โทรศัพท์มือถือ	085-644-4545

	 	 e-mail	:	opp.grandprix@gmail.com
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ผู้ให้บริการหลักอย�างเป�นทางการ

ผู้ให้บริการอย�างเป�นทางการ ด้านแสง เสียง

บริษัท คูดี จ�ากัด

	 50/89	ซอย	ดี	3	ถนน.บอนด์สตรีท	ต�าบล.บ้านใหม่	อ�าเภอ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

	 โทรศัพท์	+66	(0)	2960-0262-4	โทรสาร	+66	(0)	2960-0265	

www.khoodee.com

ชื่อผู้ติดต่อ: 1.	คุณเกษรี	โกมลมิศร์

	 	 	 	 	 Mobile	08-1821-3800	

	 	 	 	 	 e-mail:	kedsarees@khoodee.com,	kedsarees@gmail.com

	 	 	 	 2.	คุณสุรีย์รัต	ศรีสมยง

	 	 	 	 	 Mobile	08-1866-7301	

	 	 	 	 	 e-mail:	sureerat@khoodee.com,	ac.khoodee@gmail.com

บริษัท เวย์ ไลท์ ซิสเท็ม จ�ากัด

	 32/5	หมู่	2	ต�าบลละหาร	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	11110

	 โทรศัพท์	+66	(0)	2058-4798		โทรสาร	+66	(0)	2924-1899

ชื่อผู้ติดต่อ:	 คุณดนัย	อาจหาญ

	 	 โทรศัพท์มือถือ	08-1915-0673-08-1297-2282	

	 	 e-mail	:	bluegreenlightsystem@yahoo.com

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด

	 4/18-19	หมู่	11	ถนนนวลจันทร์	แขึ้วงคลองกุ่ม	เขึ้ตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10240

	 โทรศัพท์		+66	(0)	2091-9888	 โทรสาร		+66	(0)	2091-9801

ชื่อผู้ติดต่อ:	 คุณธนพล	จุ้ยเจริญ			

	 	 โทรศัพท์มือถือ	08-6256-4266		

	 	 e-mail	:	thanapun@pmcenter.co.th

บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

	 101/4	ซ.รามค�าแหง	50	ถนน.รามค�าแหง	แขึ้วงหัวหมาก	เขึ้ตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

	 โทรศัพท์		+66(0)	2732-0117-20	โทรสาร		+66(0)	2378-1880

ชื่อผู้ติดต่อ: 	 คุณปรีชา	ศิริบุญส่ง	

	 	 โทรศัพท์มือถือ	08-1646-9918	

	 	 คุณชุติมา	ศิริบุญส่ง	

	 	 โทรศัพท์มือถือ		08-6374-7599

	 	 e-mail:	for_net@yakoo.com.	/	guitar_fn@yahoo.com

บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ เน็ทเวอร์ค จ�ากัดบริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด
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ตารางการทํางาน

หมายเหตุ 1.	ผู้เขึ้้าร่วมแสดงงานจะต้องก่อสร้างให้เสร็จภายในเวลา	18.00	น.	ขึ้อง	วันที�	21	มีนาคม	2566

		 		2.	ในวันแสดงงาน	ผู้จัดฯ	อนุญาตให้น�ารถเขึ้้าบริเวณ	Pre-Loading	เพื�อขึ้นถ่ายสินค้าได้	แต่จะต้องแลกบัตรเพื�อรับบัตรคิว

ข้อมูลเฉพาะของอาคารชาเลนเจอร� หลังโหลด 1-2

กําหนดการ วันก�อสร�าง เวลา

กําหนดการ ช�วงวันแสดงงาน เวลา

กําหนดการ ช�วงเวลารื้อถอน เวลา

ตผีงัพื้นท�ี

ก่อสร้าง

การขึ้นย้ายรถยนต์เขึ้้าอาคาร

ปูพรมทางเดนิ

การขึ้นย้ายรถยนต์	และอปุกรณ์อ�ืนๆ	

การเปล�ียนแปลงแก้ไขึ้บูธเพ�ิมเตมิ

การขึ้นย้ายรถยนต์	ช่วงระหว่างวนั

พธิเีปิดงาน

รื้อพรม

น�ารถยนต์ออก

การรื้อถอนโครงสร้าง

การรื้อถอนคูหาต้องแล้วเสร็จ

วันที�	20	มีนาคม	 2566

วันที�	20	มีนาคม	 2566

วันที�	21	มีนาคม	 2566

วันที�	21	มีนาคม	 2566

วันที�	21	มีนาคม	 2566

วันที�	22	มีนาคม	-	2	เมษายน	2566

วันที�	22	มีนาคม	-	2	เมษายน	2566

วันที�	22	มีนาคม	-	2	เมษายน	2566

วันที�	22	มีนาคม	2566

วันที�	2	เมษายน	 2566

วันที�	2	เมษายน	 2566

วันที�	3	เมษายน	 2566

วันที�	3	เมษายน	 2566

08.00-11.59	น.

12.00-24.00	น.

08.00-18.00	น.

08.00-18.00	น.

19.00	น.	เป็นต้นไป

10.00-11.00	น.	และ	15.00-15.30	น.

18.00-18.30	และ	22.00-23.00	น.

10.59	น.	บริเวณด้านหลังอาคาร

ชาเลนเจอร์3	เมืองทองธานี

22.00-23.00	น.

23.00-01.00	น.

01.00-06.00	น.

08.00	น.

	 ขึ้นาดพื้นที�		 		5,000		 	 ตารางเมตร

	 พื้นท�ีรบัน�้าหนกั			 		2,000		 	 กโิลกรมั/ตารางเมตร

	 ลกัษณะพื้น		 			 	 	 คอนกรตี

	 ความสูงจากพื้นถึงเพดาน		 		12.00	 	 เมตร

	 กระแสไฟฟ้า		 		220	 	 โวลต์
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การให้บริการ

• โทรศัพท์สาธารณะ

	 โทรศพัท์สาธารณะ	มอียู่ในบรเิวณโถงด้านหน้าอาคารแสดงสนิค้า	ฮอลล์	1-3

• ศูนย์อาหารและร้านอาหาร เครื่องดื่ม

	 มใีห้บรกิารด้านหน้าอาคารแสดงสนิค้า	ชาเลนเจอร์	3

• ATM และธนาคาร

	 บรเิวณโถงด้านหน้าอาคารแสดงสนิค้า	ฮอลล์	1-3

• ที่จอดรถ

	 1.	ลานจอดรถชั้นใต้ดนิอาคารชาเลนเจอร์	1-3		 จ�านวน	2,500	คนั	(มคี่าใช้จ่าย)

	 2.	ลานจอดรถ	โซน	P2	 	 	 	 จ�านวน	2,344	คนั	(มคี่าใช้จ่าย)

	 3.	ลานจอดรถ	โซน	P3	 	 	 	 จ�านวน			465	คนั	(มคี่าใช้จ่าย)

	 4.	ลานจอดรถ	โซน	P4,	P5	และ	P6		 	 จ�านวน	2,148	คนั	(ไม่เสยีค่าใช้จ่าย)

	 5.	ลานจอดรถ	โซน	Active	Square												 จ�านวน	1,250	คนั	(ไม่เสยีค่าใช้จ่าย)

• จุดบริการ Shuttle Bus

	 รถโดยสารปรบัอากาศมใีห้บรกิารรบั-ส่ง	ส�าหรบัผู้แสดงสนิค้าและผู้ชมงาน	จากสถานรีถไฟฟ้า

หมอชิต	ถึงบริเวณด้านหน้าอาคารชาเลนเจอร์	(ค่าโดยสาร	30	บาท)	โดยสามารถขึ้ึ้นรถได้ที�สถานี

รถไฟฟ้าหมอชิต	ฝั่่�งสวนจตุจักร	และบริเวณด้านหน้าอาคารชาเลนเจอร์

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ต่อไปให้เรียกว่า “ผู้จัดฯ” เปรียบ

เสมือนเจ้าของสถานที่ ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าท�าการใดๆ ของผู้ให้บริการทุก

ประเภท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดฯ 

 

	 การเขึ้้าท�างานขึ้องผู้ให้บริการแต่ละประเภทจะต้องวางเงินค�้าประกันการก่อสร้างรายละ						

100,000	บาท	ผู้ให้บริการจะต้องด�าเนินการวางเงินค�้าประกันให้แล้วเสร็จ	ก่อนเขึ้้าท�าการก่อสร้าง

อย่างน้อย	1	สปัดาห์	และจะต้องศกึษาคู่มอืก่อสร้างฉบบันี้โดยละเอยีด	ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

	 การก่อสร้างจะต้องค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก	และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การก่อสร้างในคู่มอืนี้อย่างเคร่งครดั
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ข้อมูลสําหรับผู้แสดงสินค้า

ผู้จัดฯ ได้แต่งตั้งผู้ให้บริการอย่างเปนทางการประเภทต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1.ผู้ให้บริการ ออกแบบตกแต่งอย่างเปนทางการ    

	 1.	บริษัท	คูดี	จ�ากัด

2.ผู้ให้บริการ แสง เสียง อย่างเปนทางการ    

	 1.	บริษัท	เวย์	ไลท์	ซิสเท็ม	จ�ากัด	

	 2.	บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	

	 3.	บริษัท	ฟอร์เอฟเวอร์	เน็ตเวร์ค	จ�ากัด

ผู้จัดฯ	 ได้จัดแบ่งพื้นที�ออกเป็น	 2	 แบบ	 คือ	 แบบบูธพื้นที�เปล่าและบูธมาตรฐาน	 บูธพื้นที�เปล่า	

หมายถึงบูธที�ผู้แสดงสินค้าจะต้องน�าวัสดุอุปกรณ์มาเองทั้งหมด	พื้นขึ้องอาคารเป็นคอนกรีต	ขึ้ัดมัน	

จะต้องน�าพรมหรือพื้นไม้มาท�าการติดตั้งเอง	รวมถึงการออกแบบตกแต่งและก่อสร้าง	โดยจะต้องให้

ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการทางด้านการออกแบบตกแต่งและก่อสร้างที�ทางผู้จัดฯ	ได้ท�าการแต่งตั้ง

ขึ้ึ้นมา	แต่หากจะน�าผู้ให้บริการที�นอกเหนือจากที�ผู้จัดฯ	ได้แต่งตั้งไว้	ท่านจะต้องท�าตามระเบียบที�ทาง

ผู้จัดฯ	 ได้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	และหากเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุกับบูธขึ้องท่านและบุคคล

ที�	 3	 ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ในเหตุการณ์นั้นๆ	 ทั้งหมด	 การสั�งจองระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ	 เช่น	กระแสไฟฟ้า	 โทรศัพท์	อินเทอร์เน็ต	จะต้องท�าการสั�งเพื�อขึ้อใช้ตามขึ้นาด

และจ�านวนตามรายการในแบบฟอร์มต่างๆ	 ที�แนบอยู่ด้านหลังคู่มือก่อสร้างฉบับนี้	 เพื�อความสะดวก

ในการท�างานในด้านต่างๆ

กฎระเบียบทั่วไป

1. จะต้องค�านึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก

	 หากเกิดอุบัติเหตุท�ีเกิดจากความผิดพลาดขึ้องการท�างานและการก่อสร้าง	หรือท�าให้บูธอ�ืนได้รับ

ความเสยีหาย	หรอืมคีนบาดเจบ็	ผูใ้ห้บรกิารในด้านนั้นขึ้องบูธต้องชดใช้ค่าเสยีหายและค่าใช้จ่ายท�ีเกดิ

ขึ้ึ้นทั้งหมด

2. ห้ามมิให้ท�าสิง่หนึง่สิง่ใดทีท่�าให้พ้ืนผวิของอาคารเกดิความเสยีหายจากสภาพเดิมโดยเด็ดขาด

เช่น	การตอกตะปูหรอืใช้การขึ้ดุ	เจาะ	หรอืการลากเขึ้น็วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ	โดยตรงลงบนพื้นผวิขึ้อง

อาคาร	เพราะอาจท�าให้เกดิความเสยีหายหรอืเกดิร่องรอยโดยเดด็ขึ้าด	รวมถงึห้ามใช้เทปกาวสองหน้า

แบบบางและกาวยางทาลงบนพื้นผวิขึ้องอาคารเพ�ือปูพรมโดยเดด็ขึ้าด	แต่จะอนญุาตให้ใช้เฉพาะเทป

กาวสองหน้าท�ีใช้ส�าหรบัปพูรมโดยเฉพาะได้เท่านั้น	เพราะเม�ือรื้อถอนบธูออกไปแล้วจะต้องไม่ทิ้งคราบ

กาวไว้	หากผู้จดัฯ	ตรวจพบจะท�าการปรบัตามขึ้นาดขึ้องพื้นท�ีนั้น		

3. ความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง

	 ส่วนตกแต่งและวสัดกุ่อสร้าง	จะต้องมคีวามม�ันคงและแขึ้ง็แรง	หากทางผู้จดัฯ	ตรวจสอบพบหรอื

มีผู้แจ้งถึงส�ิงก่อสร้างหรือส่วนตกแต่งมีแนวโน้มว่าจะตก	หล่น	หัก	หรืออาจจะพังลงมาได้นั้น	ผู้จัดฯ	

จะขึ้ออนญุาตปิดพื้นท�ีบรเิวณดงักล่าวไม่ให้ใช้ช�ัวคราว	และจะท�าการเรยีกผู้ให้บรกิารรายนั้นๆ	เขึ้้ามา

ท�าการชี้แจงและให้ด�าเนนิการแก้ไขึ้ให้เรยีบร้อยก่อนท�ีจะเปิดให้ใช้บรเิวณดงักล่าว
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4. การก่อสร้างและตกแต่ง 

 จะต้องท�าการก่อสร้างตามแบบที�ได้รับการอนุมัติจากทางผู้จัดฯ	เท่านั้น	ห้ามมิให้ก่อสร้าง						

นอกเหนือจากแบบท�ีได้รับการอนุมัติโดยไม่ได้รับอนุญาต	และหากผู้จัดฯ	ตรวจสอบพบ	ผู้จัดฯ							

จะให้ผู้ให้บรกิารรายนั้น	ท�าการแก้ไขึ้หรอืปรบัเปล�ียนให้เป็นไปตามแบบท�ีได้รบัการอนมุตัเิท่านั้น	

5. การก่อสร้างตกแต่ง จะกระท�าได้เฉพาะในเส้นแบ่งพื้นที่เท่านั้น 

	 การก่อสร้างและตกแต่งบูธจะท�าได้เฉพาะในเส้นแบ่งพื้นที�เท่านั้น	ทั้งบนพื้นและในอากาศจะ

ต้องไม่มสี่วนใดส่วนหน�ึงล�้าออกมาจากเขึ้ตพื้นท�ีทั้งในแนวราบและในแนวด�ิง

6. เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง 

	 วัสดุต่างๆ	เช่น	เศษไม้	ทินเนอร์	น�้ามัน	หรือวัสดุไวไฟต่างๆ	ท�ีเหลือใช้ในการก่อสร้าง	ให้ผู้ให้

บริการเก็บออกจากพื้นที�ขึ้องอาคารแสดงสินค้าให้หมด	ห้ามทิ้งไว้ในอาคารโดยเด็ดขึ้าด	จะต้อง

ท�าความสะอาดและเกบ็เศษวสัดแุละขึ้ยะออกจากพื้นท�ีทกุวนั

7. การติดตั้งทาวเวอร์และเสาไฟ 

	 การตดิตั้งเสาไฟฟ้าจะต้องมแีผ่นเพลทรองรบัด้านล่างและมไีม้พื้นปิดทบัตามขึ้นาดและสดัส่วน

ขึ้องเสา	ซ�ึงจะต้องส่งมาพร้อมการตรวจแบบ

8. การใช้ระบบไฮดรอลิก 

	 เพ�ือยกรถขึ้ึ้น-ลง	สามารถท�าได้	แต่ความสูงต้องไม่เกิน	3.50	เมตร	และจะต้องได้รับการตรวจ

สอบถงึความแขึ้ง็แรงและความปลอดภยัจากทางผู้จดัฯ

9. พื้นที่ทางเดิน ช่องทางหนีไฟ พื้นที่ส่วนกลาง 

	 ห้ามมิให้วางหรือกองขึ้องเด็ดขึ้าด	หากทางผู้จัดฯ	ตรวจพบ	จะให้ผู้ให้บริการทางด้านการขึ้น

ถ่ายสนิค้าเป็นผู้ด�าเนนิการยกออกจากพื้นท�ีนั้นๆ	ทนัท	ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ห้ามมิให้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ของอาคารและปลั๊ก ที่อยู่บริเวณโดยรอบของอาคารแสดง  

 สินค้าโดยเด็ดขาด 

	 หากฝั่่าฝั่ืน	ทางผู้จดัฯ	จะท�าการปรบัจดุละ	5,000	บาท

11. การอนุญาตเข้าพื้นที่การก่อสร้าง 

	 ผู้จดัฯ	จะอนญุาตให้เฉพาะผู้ให้บรกิารอย่างเป็นทางการ	ในขึ้องแต่ละประเภทท�ีทางผู้จดัฯ	เป็น

ผู้คัดเลือกให้เท่านั้น	และขึ้อความร่วมมือในการปฏิบัติและแต่งกายเพื�อความปลอดภัย	เม�ืออยู่ใน

พื้นท�ีการก่อสร้าง	ดงัต่อไปนี้

	 1.	สวมเสื้อผู้ให้บรกิารอย่างเป็นทางการและกางเกงขึ้ายาว

	 2.	สวมรองเท้าหุ้มส้น

	 3.	ตดิบตัรผู้ให้บรกิารอย่างเป็นทางการและให้ตดิบตัรท�ีหน้าอกเท่านั้น

12. ห้ามน�าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในอาคารโดยเด็ดขาด 

	 เนื�องด้วยเป็นระเบียบขึ้องอาคารแสดงสินค้า	ห้ามมิให้นำอาหารเขึ้้ามารับประทานในอาคาร

โดยเด็ดขึ้าด

13. ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

 ห้ามนำเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์เขึ้้ามาดื�มในอาคารโดยเด็ดขึ้าด	ถ้าผู้จัดฯ	ตรวจพบในบูธพื้นที�

ไหนจะทำการขึ้ออนุญาตหยุดการทำงานและเชิญออกจากพื้นที�ทันที
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14. การทำการใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากกฎระเบียบการก่อสร้างที่ระบุไว้ 

จากขึ้้อก�าหนดในกฎระเบยีบการก่อสร้าง	และหากมขีึ้้อสงสยัเกดิขึ้ึ้น	ให้ตดิต่อสอบถามโดยตรง

กบัทางผู้จดัฯ	ก่อนท�ีจะท�าการก่อสร้างหรอืด�าเนนิการใดๆ

15. การก่อสร้างทั้งหมดจะต้องเสร็จ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.

	 ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งกอ่สรา้งใหเ้สรจ็และทำการสง่มอบบธูใหก้บัทางลกูคา้	และใหผู้จ้ดัฯ	ตรวจสอบ

ความเรียบร้อยก่อนจะเปิดงาน

16. ห้ามใช้สารควบคุมและครอบครองสารผิดกฎหมายทุกชนิด

	 ผู้ฝั่่าฝั่ืนจะถูกด�าเนนิคดตีามกฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทย

17. ห้ามสูบบุหรี่

	 ห้ามสูบบุหร�ีในอาคารแสดงสินค้าโดยเด็ดขึ้าด	หากฝั่่าฝั่ืนจะถูกปรับตามกฎระเบียบขึ้องทาง

อาคาร	ยกเว้นพื้นท�ีท�ีจดัไว้ให้ส�าหรบัสูบบหุร�ี

18. ห้ามเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัยพักค้างคืนในบูธโดยเด็ดขาด

	 นอกจากได้รบัอนญุาตจากทางผู้จดัฯ	ก่อน	โดยจะดูจากความจ�าเป็นเป็นกรณีๆ 	ไป

19. ห้ามพ่นสีหรือทินเนอร์และใช้กาวยางในอาคารโดยเด็ดขาด

	 เน�ืองจากกล�ินและสารเคมจีะส่งผลรบกวนผู้อ�ืน	และอาจจะเกดิอนัตรายกบัตวัท่านและผู้อ�ืน																																																																																						

20. ห้ามใช้เลื่อยไฟฟ้า (วงเดือน) แบบตั้งโตะในอาคารโดยเด็ดขาด

	 นอกจากสถานท�ีท�ีทางผู้จดัฯ	จดัเตรยีมไว้ให้	โดยจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายขึ้ึ้นอยู่กบัระยะเวลาการใช้

21. ห้ามมิให้สร้างบูธล้อมคอกตลอดโดยรอบพื้นที่

	 หรอืมสี�ิงกดีขึ้วางโดยรอบขึ้องพื้นท�ี

22. แท่นวางรถยนต์จะต้องสูงได้ไม่เกิน 80 ซม.

	 ยกเว้นในส่วนท�ีมีส่วนตกแต่งเพ�ือน�ารถขึ้ึ้นโชว์	แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จัดฯ	ก่อนท�ีจะ

ท�าการก่อสร้าง

23. การยกพื้นและการปรับระดับพื้น

	 การยกพืน้เพื�อปรบัระดบัสามารถทำได	้แตท่างขึ้ึน้เพื�อเขึ้า้ชมบธูจะตอ้งปรบัทำสโลปทางขึ้ึน้	และ

พื้นที�ที�ปรับระดับยกขึ้ึ้น	แล้วมีหัวมุมซึ�งอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ชมงาน	จะต้องนำแผ่นยางมาหุ้ม

ที�มุมให้เรียบร้อย	ห้ามใช้อะลูมิเนียมโดยเด็ดขึ้าด	เพราะมีความแหลมคมและอาจเกิดอันตรายได้

24. ข้อกำหนดความสูง

	 ความสูงโดยรวมขึ้องบูธจะสูงได้ไม่เกิน	4.00	เมตร	

25. การนำรถเข้ามาแสดงในอาคาร

	 การนำรถเขึ้า้ในอาคาร	จะตอ้งเขึ้า้ตามกำหนดระยะเวลาที�ทางผูจ้ดัฯ	กำหนดคอื	วนัที�	20	มนีาคม

เวลา	08.00-24.00	น.	ถึงวันที�	21	มีนาคม	เวลา	18.00	น.	เท่านั้น	และหลังจากเวลาดังกล่าว	ผู้จัดฯ	

จะท�าการปูพรมทางเดิน	และการน�ารถออกจากอาคารในวันแสดงงานจะกระท�าได้ในเวลาหลังเลิก

งานเท่านั้น	
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26. การขออนุญาตทำงานหลังงานเลิกแล้วของทุกวัน 

	 การขึ้ออนุญาตท�างานหลังจากงานเลิกในวันแสดงงาน	จะต้องท�าเร�ืองขึ้ออนุญาตที�ห้อง					

ผู้จดัฯ	ก่อนเวลา	19.00	น.	ขึ้องวนัท�ีขึ้อท�างาน	และจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายขึ้ึ้นอยู่กบัระยะเวลาท�ีใช้

และกระแสไฟฟ้าท�ีใช้

27. การก่อสร้างบูธ 2 ชั้น 

	 สามารถท�าบูธ	2	ชั้นได้	แต่ต้องไม่เกิน	2	ใน	3	ขึ้องพื้นที�	โดยจะต้องวัดจากจุดศูนย์กลาง

ออกไปในแต่ละด้าน	และในแต่ละด้านจะต้องไม่เกนิ	2	ใน	3	ขึ้องพื้นท�ี และสามารถน�าอปุกรณ์

หรือรถยนต์ขึ้นไปจัดแสดงโชว์ได้	แต่จะต้องมวีศิวกรเซน็รบัรองโครงสร้าง

28. ห้ามทำการใดๆ นอกพื้นที่บูธโดยเด็ดขาด 

	 ห้ามจ�าหน่ายจ่ายแจกขึ้อง	และท�าการประชาสมัพนัธ์ทกุชนดินอกพื้นท�ีขึ้องบูธ

29. ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด 

	 ใหก้บัผูเ้ขึ้า้ชมงานทั�วไป	แตย่กเวน้อนญุาตใหม้กีารจดัเลีย้งอาหารเครื�องดื�มในบธูได	้จะตอ้ง

ติดต่อกับทางศูนย์ฯ	อิมแพ็ค	ให้เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น

30. การออกแบบตกแต่งก่อสร้าง 

	 จะต้องอยู่ในเขึ้ตพื้นที�เท่านั้น	โดยจะไม่มสี่วนเกนิออกจากพื้นที�ทั้งในแนวราบและในแนวดิ�ง

31. การก่อสร้างตามแนวเส้นแบ่งเขตบูธที่ติดกัน

	 สามารถสร้างผนังแบ่งบูธสูงได้ไม่เกิน	3.00	เมตร	และหากบูธใดทำผนังสูงกว่าจะต้องเก็บ

ด้านหลังขึ้องผนังให้เรียบร้อย	และบูธที�ไม่ได้ทำผนัง	ห้ามใช้ผนังขึ้องผู้อื�นทำการใดๆ	ทั้งสิ้น 

โดยเด็ดขึ้าด

32. ห้ามนำโลโก้หรือตราสัญลักษณ์บริษัทมาติดตั้งเหนือบนผนังด้านที่ติดกับบูธอื่น 

	 แต่สามารถตดิตั้งให้อยู่ภายในผนงัขึ้องท่านได้โดยไม่มสี่วนหน�ึงส่วนใดเกนิขึ้อบผนงัขึ้ึ้นไป

 

 ผู้แสดงสินค้าและผู้ให้บริการทุกประเภท	จะต้องศึกษาคู่มือฉบับนี้โดยละเอียด	เพ�ือความ

สะดวกและความเขึ้้าใจในการเข้ึ้ามาท�างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	เน�ืองจากกฎระเบียบ

ขึ้องสถานที�ท�ีมีความเคร่งครัดและกฎระเบียบขึ้้อบังคับขึ้องผู้จัดฯ	ท�ีมีขึ้้อก�าหนดต่าง	ๆ	ท�าไว้

เพ�ือการบรกิารท�ีสะดวกและถกูต้อง	และถ้าไม่ศกึษากฎระเบยีบในคูม่อืนี้อาจจะท�าให้เกดิความ

ล่าช้าในการท�างาน	หรืออาจจะต้องถูกปรับเปล�ียนแก้ไขึ้ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบก่อนที�จะ

ท�างานต่อไป	ซ�ึงอาจสร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้แสดงสินค้า	จึงใคร่ขึ้อให้ท่านศึกษาอย่าง

ละเอียด	และหากมีขึ้้อสงสัยนอกเหนือจากที�ผู้จัดฯ	ได้เขีึ้ยนไว้ในคู่มือก่อสร้างฉบับนี้	ขึ้อให้ผู้

แสดงสนิค้าตดิต่อสอบถามมายงัผู้จดัฯ	ก่อนที�จะด�าเนนิการใดๆ	ในขึ้้อสงสยันั้นๆ	หากเกดิกรณี

พิพาทขึ้ึ้นให้ถือการตัดสินใจขึ้องผู้จัดฯ	เป็นที�สิ้นสุด	และสิ�งท�ีท่านผู้แสดงสินค้าจะต้องปฏิบัติ

ตามขึ้ั้นตอนดงัต่อไปนี้

	 1.	ส่งแบบการก่อสร้างให้ผู้จดัฯ	ตรวจตามวนั	เวลา	ท�ีก�าหนด	

	 2.	ส่งแบบการขึ้อใช้สาธารณูปโภคตามวนั	เวลา	ท�ีก�าหนด

	 3.	ส่งแบบฟอร์มท�ีเหลอืตามวนั	เวลา	ท�ีก�าหนด	
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	 ผู้จัดฯ	ได้กำหนดให้ผู้แสดงสินค้ามีหน้าที�หรือผู้ให้บริการต่างๆ	จะต้องส่งแบบการก่อสร้าง

มาให้ผู้จัดฯ	ตรวจแบบและรับการอนุมัติก่อนทำการก่อสร้าง	ภายในวันที�	13	มีนาคม	2566		การ

ตรวจแบบท�ีสมบรูณ์จะต้องมตีราประทบัและผูจ้ดัฯ	เซน็อนมุตั	ิจงึถอืเป็นการตรวจแบบท�ีสมบรูณ์	

การส่งแบบให้ตรวจจะต้องส่งแบบมาตรวจด้วยตนเองท�ี	

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 

ส�านกังานใหญ่	ตั้งอยู่เลขึ้ท�ี	4/299	หมู่	5	ซอยลาดปลาเค้า	66	ถนนลาดปลาเค้า	แขึ้วงอนสุาวรยี์	

เขึ้ตบางเขึ้น	กรงุเทพฯ	10220

 การส่งแบบก่อสร้างบูธจะต้องส่งให้ครบตามรายการที่อยู่ด้านล่างตาม วัน เวลา     

ที่ก�าหนดตามแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้

	 1.	แบบฟอร์มท�ี	1

	 2.	แปลนผงัพื้นและผนงั	

	 3.	รูปด้านหน้าและด้านขึ้้าง	

	 4.	ทศันยีภาพ	(PERSPECTIVE)

				การตกแต่งก่อสร้าง	จะต้องเป็นตามแบบท�ีได้รับการประทับตราอนุมัติจากผู้จัดฯ	เท่านั้น	

กรณีที�การก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ	ผู้จัดฯ	ขึ้อสงวนสิทธิ์ในการระงับการก่อสร้าง	หรือขึ้อปรับ

เปลี�ยนแก้ไขึ้จนกว่าจะถูกต้องตามแบบและได้รับการพิจารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

จึงจะทำการก่อสร้างต่อได้	

การตรวจแบบก�อสร้าง

การส�งแบบก�อสร้างบูธ
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1. ตำแหน่ง B (Building)

ในกรอบพื้นที่สีเทา หมายถึง พื้นที่ที่สามารถสร�างส่ิงก�อสร�าง

ตกแต�งออฟฟ�ศได�ตามขนาดทีร่ะบไุว�ในแปลน  ไม�สามารถสร�างบธู    

2 ชัน้ได� ความสูงโดยรวมสงูได�ไม�เกนิ 3.00 เมตร

2. ตำแหน่ง D (Display Zone) 

เป�นตําแหน�งพื้นท่ีท่ีใช�วางรถยนต� หรือสิ่งตกแต�งอ่ืน ๆ  ได�เป�น

ช�วง ๆ  แท�นสําหรับวางรถยนต� มีความสงูได�ไม�เกนิ  80 เซนตเิมตร 

และส�วนตกแต�งสูงไม�เกิน 2.50 เมตร เป�นช�วง

3. ตำแหน่ง F 

หมายถึง	 การยกระดับของพื้นจะสูงได�ไม�เกิน 80 เซนติเมตร 

ทุกพื้นที่จะต�องปูพรมหรือวัสดุปูพื้นอื่นๆ ไม�อนุญาตให�ใช�พื้นเดิม

ของอาคารตั้งโชว�สินค�าและอุปกรณ�

4. ตำแหน่ง P (Pylon) 

หมายถึง	พื้นที่ที่กําหนดไว�ให�เพื่อทําการติดตั้งป�ายสัญลักษณ�โดย

กําหนดขนาดไว�ดังนี้ กว�าง 0.80 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 3.00 เมตร

และจะต�องมีแผ�นเพลทรองรบัด�านล�างเพือ่ทําเป�นฐานจะต�องกว�าง

ขนาด 1.00x1.00 เมตร และจะต�องมีความม่ันคงแข็งแรง 

ตั้งอยู�ได�ด�วยตัวเอง

5. ตำแหน่ง W1 (Wall 1) 

เป�นจุดที่สามารถทําผนังทึบได�ที่ความสูงไม�เกิน 3.00 เมตร และ

จะต�องตัง้อยู�ได�ด�วยตวัเอง ห�ามทําการคํ้ายันออกมานอกพืน้ทีโ่ดย

เด็ดขึ้าด

6. ตำแหน่ง W1 (Wall 1) 

หมายถึงจุดที่สามารถทําผนังได�บนเส�นเส�นแบ�งเขตพื้นที่ระหว�าง

บูธ สามารถทําผนังสูงได�ไม�เกิน 3.00 เมตร แต�ห�ามกั้นผนังทึบ

ยาวตลอดแนว จะต�องเว�นผนังท้ังด�านซ�ายและด�านขวาอย�างน�อย

ด�านละ 2.00 เมตร หรือตามที่กําหนดไว�ในแปลน และห�ามมีสิ่ง

ก�อสร�างหรือส�วนตกแต�งมาขวางบริเวณดังกล�าวไว� เพื่อที่จะต�อง

สามารถมองผ�านบูธที่ติดกัน และจะต�องสามารถเดินทะลุถึงกันได� 

ในกรณทีีท่ําผนงัสูงกว�าผนงัของบธูผู�อ่ืนทีอ่ยู�ตดิกนั บธูทีท่ําผนงัสงู

กว�าจะต�องทําการเก็บรายละเอียดด�านหลังของผนังให�เรียบร�อย 

ห�ามปล�อยให�เห็นเป�นโครงสร�างทิง้ไว�โดยเดด็ขาดบธูทีไ่ม�ได�ทําผนงั

ข้ึนมาห�ามนําส�วนตกแต�งก�อสร�างไปฝากไว�ทีผ่นงัของบธูตดิกนัโดย

เด็ดขาด

บูธ U1 – U16
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ขั้นตอนการขนย้ายสินค้าเข้าในช�วงวันแสดงงาน

การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความสะอาด

บริการด้านไฟฟ�า

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

  เวลาในการขนถ�ายสินค�าและสับเปลี่ยนรถวันธรรมดาตั้งแต�เวลา 10.00-11.00 น., 15.00-15.30 น. 18.00-18.30 น. 

และ เวลา 22.00-23.00 น. สับเปลี่ยนรถวันเสาร�-อาทิตย� ตั้งแต�เวลา 09.30-10.30 น. 15.00-15.30 น., 18.00-18.30 น.

และเวลา 22.00-23.00 น.

	 1.	ผู้จดัฯ	ได้จดัเจ้าหน้าท�ีรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณอาคารแสดงสนิค้าตลอด	24	ช�ัวโมง	ในทางเขึ้้า-ออก	อาคารและพื้นท�ีส่วน	

	 	 กลางขึ้องงาน

		 2.	ผู้จดัฯ	จะอนญุาตให้เฉพาะผู้ท�ีตดิบตัรขึ้องงาน	เขึ้้า-ออกอาคารแสดงสนิค้าตามประเภทขึ้องบตัร	และเวลาการท�างานขึ้องอาคาร	

	 	 แสดงสนิค้าเท่านั้น

			 3.	ห้ามน�าวตัถรุะเบดิ	วตัถอุนัตราย	อาวธุ	หรอืแกสหงุต้มเขึ้้ามาภายในบรเิวณอาคารแสดงสนิค้าโดยเดด็ขึ้าด

	 1.	ผูจ้ดัฯ	ได้จดัพนกังานท�าความสะอาดเฉพาะพื้นท�ีส่วนกลางขึ้องงานเท่านั้น	โดยจะไม่เข้ึ้าไปท�าความสะอาดในบธูขึ้องผูแ้สดงสนิค้า	

	 2.	ผู้แสดงสนิค้าจะต้องรบัผดิชอบดูแลท�าความสะอาดภายในบูธขึ้องท่านเอง	โดยน�าเศษขึ้ยะต่างๆ	ใส่ถงุขึ้ยะ	และน�ามาวางไว้หน้า	

	 	 คูหาขึ้องท่านหลงัจากจบงานในแต่ละวนั	เพ�ือให้พนกังานท�าความสะอาดเกบ็กวาดและน�าไปทิ้ง

	 1.	ผู�จัดฯ จัดให�มีแสงสว�างในอาคารแสดงสินค�าเฉพาะช�วงเวลาการทํางานภายในอาคารแสดงสินค�าเท�านั้น

 2. ผู� ให�บรกิารไฟฟ�าอย�างเป�นทางการของงานคอื บรษิทั A Plus Management Co., Ltd. และการตดิตัง้ระบบไฟฟ�าตามบธูทัง้หมด

  ต�องกระทําโดย บริษัท A Plus Management Co., Ltd. เท�านั้น

 3. ผู�จดัฯ ได�จดัเตรียมกระแสไฟฟ�าสาํหรับการก�อสร�างและร้ือถอนให�กบัผู�แสดงสนิค�าแล�วในลักษณะของการใช�กระแสไฟฟ�าร�วมกนั

  ซึ่งกระแสไฟฟ�าดังกล�าวอาจไม�เพียงพอในกรณีที่บูธของท�านมีขนาดใหญ�และจําเป�นต�องใช�กระแสไฟฟ�าจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อ 

  ความสะดวกและป�องกันป�ญหาการก�อสร�างที่อาจเสร็จไม�ทันตามกําหนดเวลา ท�านสามารถขอใช�บริการติดตั้งจุดจ�ายไฟฟ�าโดย 

  เฉพาะและยินดีรับภาระค�าใช�จ�ายนั้น ๆ เอง กรุณากรอกแบบฟอร�ม 2 รายการไฟฟ�าช�วงเวลาก�อสร�างและรื้อถอน

 4. ผู� ให�บริการไฟฟ�าอย�างเป�นทางการจะจ�ายกระแสไฟฟ�าภายในบูธก�อนและหลังเวลางานประมาณ 30 นาที กรณีที่ผู�แสดงสินค�า 

  ต�องการกระแสไฟฟ�าตลอด 24 ชั่วโมง หรือต�องการอุปกรณ�ไฟฟ�าอื่นๆ เพิ่มเติม ผู�แสดง  สินค�าจะต�องรับภาระค�าใช�จ�ายนั้นๆ เอง

 5. ผู�จัดฯ ไม�อนุญาตให�ผู�แสดงสินค�าเดินสายไฟฟ�า หรือเชื่อมต�อระบบไฟฟ�าจากการจ�ายไฟฟ�าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด

 6. หากมีการต�อวงจรไฟฟ�า/การปรับแต�งใด ๆ หรือการใช�อุปกรณ�ต�อไฟเต�าเสียบหลายทาง หรือเชื่อมต�อวงจรไฟฟ�าโดยมิได�รับ 

  อนุญาตจะถูกตัดไฟโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

	 ผู้จดัฯ	 ไม่อนญุาตให้ผู้แสดงสนิค้าน�าอาหารและเคร�ืองด�ืมเขึ้้ามาในบรเิวณอาคารจดัแสดงสนิค้า	 ยกเว้นผู้แสดงสนิค้าในกลุ่มอาหาร

และเคร�ืองด�ืมท�ีได้รบัอนญุาตจากผู้จดังานอย่างเป็นทางการ	หากพบว่ามกีารฝั่่าฝั่ืน	จะต้องเสยีค่าปรบัเป็นจ�านวนเงนิ	50,000	บาท/บูธ/วนั

ให้กบัทาง	บรษิทั	อมิแพค็	เอก็ซบิชิ�ัน	แมนเนจเม้นท์	จ�ากดั
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	 อนมุตัใิห้ด�าเนนิการก่อสร้าง	 ไม่อนมุตั	ิเน�ืองจาก	.......................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................................................................................

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

ลงช�ือ	...................................................................... ผู้ตรวจแบบ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ .....................................................................................

ลงช�ือ	...................................................................... ผู้แสดงสนิค้า

บริษัท ...........................................................................................

วันที่ ........................................................................................

ผู้แสดงสนิค้าหรอืผู้ให้บรกิารต่างๆ	จะต้องกรอกรายละเอยีดต่างๆ	ในแบบฟอร์มท�ี	1	ให้ครบและชดัเจน	ส่งมาพร้อมแบบขึ้ออนญุาตต่างๆ

1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการ

ช�ือบรษิทัผู้ให้บรกิาร	.......................................................................................................................................................................................................

ท�ีอยู่		.................................................................................................................................................................................................................................

โทรศพัท์		................................................................................................... โทรสาร	..................................................................................................

ประเภทของงาน : ก่อสร้าง/รื้อถอนบูธ    รับเหมาติดตั้งระบบแสง เสียง        อื่นๆ ระบุ ....................................

ช�ือผู้ควบคมุงาน	....................................................................................... ต�าแหน่ง..................................................................................................... 

มอืถอื	......................................................................................................... อเีมล	........................................................................................................ 

จ�านวนพนกังานท�ีเขึ้้ามาในงานนี้	........................................................... คน

2. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแบบก่อสร้างและตกแต่ง

ช�ือบรษิทั	.................................................................................................... รหสับูธ	......................................................................................................

ขึ้นาดบูธ	(กว้าง	x	ยาว	x	สูง)	..................................................... ม.	x	..................................................... ม.	x	..................................................... ม.

วศิวกรเซน็รบัรองช�ือ	................................................................................. เลขึ้ทะเบยีน	 .............................................................................................

พร้อมกนันี้ได้ส่งแบบเพ�ือประกอบการอนมุตั	ิดงันี้

1.	 	 รูปทศันยีภาพ	(Perspective)	 	 จ�านวน		....................................................... แผ่น

2.	 	 ผงัพื้น	(Floor	Plan)	 	 จ�านวน		....................................................... แผ่น

3.	 	 รูปด้าน	(Elevation)	 	 จ�านวน		....................................................... แผ่น

4	 	 รูปตดั	(Cross	Section)	 	 จ�านวน	 ....................................................... แผ่น

5.	 		 อ�ืนๆ	(Other)	 	 	 จ�านวน		....................................................... แผ่น

หมายเหตุ			 1.	ผู้จดัฯ	ขึ้อสงวนสทิธิ์ไม่พจิารณาการก่อสร้าง	หากส่งแบบให้พจิารณาไม่ครบถ้วน	ตามท�ีระบขุึ้้างต้น

	 2.	กรณกี่อสร้างบูธเองหรอืใช้ผู้ให้บรกิารรายอ�ืนท�ีไม่เป็นทางการ	ต้องวางเชค็ค�้าประกนัการก่อสร้าง	100,000	บาท

	 3.	โปรดปฏบิตัติามขึ้้อก�าหนดขึ้องผู้แสดงสนิค้าท�ีต้องการพื้นท�ีเปล่าเพ�ือก่อสร้างบูธเอง

	 4.	หากแบบก่อสร้างยงัไม่ได้รบัการพจิารณาอนมุตัพิร้อมประทบัตรา	จะไม่สามารถก่อสร้างบูธตามแบบได้

ส่วนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่
ผลการพิจารณา

1
กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

บริษัท .........................................................................................................

แบบฟอร์มที่ 

ข้อมูลเกี่ยวกับบูธและผู้ให้บริการ

 กรุณาส่งคืนภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566
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ลำดับที่ รายการ ราคา/วัน
จำนวน

หน่วย/วัน
ระบุวันที่ขอใช้ จำนวนเงิน

1 15	Amp/220W	1	Phase	50Hz 				1,000

2 15	Amp/380W	3	Phase	50Hz 2,500

3 30	Amp/220W	1	Phase	50Hz 1,920

4 30	Amp/380W	3	Phase	50Hz 3,840

5 60	Amp/380W	3	Phase	50Hz 7,800

6 100	Amp/380W	3	Phase	50Hz 12,000

รวมจำนวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ�ม	7%

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

ไฟฟ้าส�าหรับการก่อสร้างและรื้อถอน จะต้องแยกเอกสารแบบฟอร์มการขอ ระหว่างไฟฟ้าก่อสร้างและรื้อถอน

ไฟฟ้าก่อสร้าง ไฟฟ้ารื้อถอน

ช�ือผู้ตดิต่อ	.......................................................................................................... ต�าแหน่ง	...........................................................................................

โทรศพัท์	............................................................................................................. โทรสาร	.............................................................................................

กรุณากรอกให้ครบถ้วน

การสั่งจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนดในใบแจ�งหนี้ โดยส่ังจ�ายบัญชีชื่อ บริษัท 

กรังด�ปรีซ� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย� เลขบัญชี 075-3-00234-4 สาขาถนนลาดปลาเค�า 

พร�อมแฟกซ�หลักฐานการชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมายัง บริษัท กรังด�ปรีซ� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  ส�งถึง 

ดร. พรรโษทก วงษ�สุวรรณ หมายเลขแฟกซ� 0-2971-6462

 (นิติบุคคลผู�ชําระค�าบริการ มีหน�าที่หักภาษี ณ ที่จ�าย 3% ตั้งแต� 1,000 บาทขึ้นไป จากมูลค�าบริการก�อนภาษีมูลค�าเพิ่ม)

หมายเหตุ

	 -	หากท่านยกเลกิใบส�ังจองไฟฟ้าก่อสร้างและไฟฟ้ารื้อถอน	ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิให้

	 	ไฟมาตรฐานท�ีใช้คอื	220V	หรอื	380	V	+,-	ร้อยละ	10	หากอปุกรณ์ไฟฟ้าขึ้องท่านเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าท�ีต้องการแรงดนัคงท�ี	

	 	เพ�ือความปลอดภยัต่ออปุกรณ์	ผู้แสดงสนิค้าจงึควรเตรยีมอปุกรณ์ปรบักระแสไฟฟ้าให้คงท�ีมาด้วย

	 	การช�าระเงนิต้องช�าระพร้อมภาษมีูลค่าเพ�ิมร้อยละ	7	กรณุาส่งช�ือและท�ีอยู่แนบท้ายมาด้วย

- กรณีต้องการยกเลิกการสั่งจอง จะต้องแจ้งเปนลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากช้าเกินกว่า 

   ที่ก�าหนด จะคืนเงินค่าใช้บริการให้ร้อยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

บริษัท .........................................................................................................

แบบฟอร์มที่ 

ไฟฟ้าก่อสร้างและรื้อถอน

กรุณาส่งคืนภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566

2

ลงช�ือ	...................................................................... ผู้ตรวจสอบ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ .....................................................................................

ลงช�ือ	........................................................ ผู้ขึ้อ	(เขึ้ยีนตวับรรจง)

บริษัท ...........................................................................................

วันที่ ........................................................................................

	20	 21	 	 2

	20	 21	 	 2

	20	 21	 	 2

	20	 21	 	 2

	20	 21	 	 2

	20	 21	 	 2
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คู�มือก�อสร�าง15

ช�ือผู้ตดิต่อ	.......................................................................................................... ต�าแหน่ง	...........................................................................................

โทรศพัท์	............................................................................................................. โทรสาร	.............................................................................................

กรุณากรอกให้ครบถ้วน

  การส�ังจองจะมผีลต่อเม�ือได้มกีารช�าระเงนิเตม็จ�านวนภายในระยะเวลาท�ีก�าหนดในใบแจ้งหนี้	โดยส�ังจ่ายบญัชชี�ือ	บรษิทั	กรงัด์ปรซี์	
อินเตอร์เนช�ันแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย� เลขบัญชี 075-3-00234-4 สาขาถนนลาดปลาเค�า
พร้อมแฟกซ์หลกัฐานการช�าระเงนิ	 (ส�าเนาเชค็หรอืใบโอนเงนิ)	 กลบัมายงั	บรษิทั	 กรงัด์ปรซี์	 อนิเตอร์เนช�ันแนล	จ�ากดั	 (มหาชน)	 ส่งถงึ	
ดร.	พรรโษทก	วงษ์สวุรรณ	หมายเลขึ้แฟกซ์	0-2971	6462	
	 (นติบิคุคลผู้ช�าระค่าบรกิาร	มหีน้าท�ีหกัภาษ	ีณ	ท�ีจ่าย	3%	ตั้งแต่	1,000	บาทขึ้ึ้นไป	จากมูลค่าบรกิารก่อนภาษมีูลค่าเพ�ิม)
หมายเหตุ
	 	 -	ช�าระเงนิหน้างาน	โปรดช�าระเป็นเงนิสดเท่านั้น
	 	 -	หากมกีารขึ้อย้ายต�าแหน่งเบรกเกอร์ไปจากต�าแหน่งท�ีบรษิทัได้ด�าเนนิการตดิตั้งแล้ว	จะคดิค่าด�าเนนิการในการเคล�ือนย้าย
	 				300	บาทต่อจดุ
	 	 -	เต้าเสยีบไฟ	1	จดุใช้ส�าหรบัสนิค้าจดัแสดงเพยีง	1	ชิ้น	ในแต่ละครั้งไม่อนญุาตให้มกีารต่อพ่วงไฟออกไปหลายจดุและห้ามต่อพ่วง	
	 	 		กบัโคมไฟแสงสว่าง	เพ�ือป้องกนัการเส�ียงจากการใช้ไฟเกนิ
	 	 -	หากมกีารดดัแปลงอปุกรณ์จนก่อให้เกดิความเสยีหาย	ทางบรษิทัจะท�าการปรบั	20	เท่าในแต่ละรายการตามราคาจดัแสดง
	 	 -	การช�าระเงนิต้องช�าระพร้อมภาษมีูลค่าเพ�ิมร้อยละ	7	กรณุาส่งช�ือและท�ีอยู่แนบท้ายมาด้วย
	 	 -	ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงนิต่างๆ	ทางผู้แสดงสนิค้าต้องเป็นผู้รบัผดิชอบค่าธรรมเนยีมนั้นๆ	

- กรณีต้องการยกเลิกการสั่งจอง จะต้องแจ้งเปนลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากช้าเกินกว่า 
   ที่ก�าหนด จะคืนเงินค่าใช้บริการให้ร้อยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

ล�าดับ รายการ ราคา จ�านวน จ�านวนเงิน

 Section A บริการอุปกรณ์/ส่วนประกอบและค่าใช้ไฟฟ้า

1 สปอตไลท์	100W	มาตรฐาน 900

2 สปอตไลท์	100W	พร้อมแขึ้นยาว	50	ซม. 900

3 ไฟฟลูออเรสเซนต์ยาว	1.2	เมตร	40W   900

4 ดาวน์ไลท์	60W   900

5 หลอดฮาโลเจน	500W	220V 2,700
 Section B เบรกเกอร์ตัดไฟส�าหรับสินค้าจัดแสดง รวมค่าใช้ไฟฟ้า

6 เต้าเสยีบไฟ	5	Amp	(ฟิวส์	5	Amp)	220V	50Hz 1,200

7 15	Amp/220W	1	Phase	50Hz 6,130

8 15	Amp/380W	3	Phase	50Hz 18,380
9 30	Amp/220W	1	Phase	50Hz 11,030     

10 30	Amp/380W	3	Phase	50Hz 25,730

11 60	Amp/380W	3	Phase	50Hz 46,550

12 100	Amp/380W	3	Phase	50Hz 71,050

รวมจ�านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

บริษัท .........................................................................................................

แบบฟอร์มที่ 

ไฟฟ้าวันแสดงงาน

กรุณาส่งคืนภายใน 13 มีนาคม 2566
3

ลงช�ือ	...................................................................... ผู้ตรวจสอบ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ .....................................................................................

ลงช�ือ	.........................................................ผู้ขึ้อ	(เขึ้ยีนตวับรรจง)

บริษัท ...........................................................................................

วันที่ ........................................................................................
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คู�มือก�อสร�าง16

ช�ือผู้ตดิต่อ	.......................................................................................................... ต�าแหน่ง	...........................................................................................

โทรศพัท์	............................................................................................................. โทรสาร	.............................................................................................

กรุณากรอกให้ครบถ้วนและชัดเจน

	 การส�ังจองจะมผีลต่อเม�ือได้มกีารช�าระเงนิเตม็จ�านวนภายในระยะเวลาท�ีก�าหนดในใบแจ้งหนี้	โดยส�ังจ่ายบญัชชี�ือ	บรษิทั	กรงัด์ปรซี์	

อินเตอร์เนช�ันแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย� เลขบัญชี 075-3-00234-4 สาขาถนนลาดปลาเค�า 

พร้อมแฟกซ์หลักฐานการช�าระเงิน	 (ส�าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน)	กลับมายัง	บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนช�ันแนล	จ�ากัด	 (มหาชน)	ส่งถึง	

ดร.	พรรโษทก	วงษ์สวุรรณ	หมายเลขึ้แฟกซ์	0-2971-6462

	 (นติบิคุคลผู้ช�าระค่าบรกิาร	มหีน้าท�ีหกัภาษ	ีณ	ท�ีจ่าย	3%	ตั้งแต่	1,000	บาทขึ้ึ้นไป	จากมูลค่าบรกิารก่อนภาษมีูลค่าเพ�ิม)		

หมายเหตุ

	 -	อตัราค่าบรกิารดงักล่าว	รวมค่าใช้โทรศพัท์ภายในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลแล้ว

	 -	อตัราค่าบรกิารท�ีไม่รวมในขึ้้อท�ี	1	ได้แก่	ค่าใช้โทรศพัท์ทางไกล,	ต่างจงัหวดั,	มอืถอื	และต่างประเทศ	โดยคดิค่าบรกิารตามจรงิ

	 -	เงินมัดจำไม่สามารถนำไปหักภาษี	ณ	ที�จ่ายได้	และจะถูกคืนให้หลังจากหักค่าใช้โทรศัพท์ทางไกล,	มือถือ	และต่างประเทศแล้ว	

	 		ภายใน	30	วนั

	 -	ราคาค่าใช้บรกิารขึ้้างต้นนี้ครอบคลมุการใช้งานตลอดช่วง	7	วนั	

	 -	การส�ังจองบรกิารในรายการขึ้้างต้น	จะต้องเสยีค่าบรกิารเตม็จ�านวนภายในวนัท�ีก�าหนด	มฉิะนั้นจะถอืว่ายกเลกิรายการท�ีส�ังจอง

	 -	ส�าหรบัผู้แสดงสนิค้าท�ีต้องการใบก�ากบัภาษ	ีกรณุาส่งช�ือและท�ีอยู่แนบท้ายมาด้วย

- กรณีต้องการยกเลิกการสั่งจอง จะต้องแจ้งเปนลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากช้าเกินกว่า 

   ที่ก�าหนด จะคืนเงินค่าใช้บริการให้ร้อยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

ล�าดับ รายการ
ราคา
(บาท)

จ�านวนหน่วย เปนเงิน
(บาท)

1 สายภายใน	กทม.	และปรมิณฑลพร้อมเคร�ืองโทรศพัท์ 11,000

2
สายท�ัวไป	 (โทร.มือถือและทางไกลทั้งในและต่างประเทศ)	
พร้อมเคร�ืองโทรศพัท์

17,000

3
สายท�ัวไป	(โทร.มอืถอืและทางไกลทั้งในและต่างประเทศ)	
พร้อมเคร�ืองโทรสาร

22,000

4 อ�ืนๆ

รวม

ภาษมีูลค่าเพ�ิม	7%

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : 	ราคาค่าใช้บรกิารขึ้้างต้นนี้ครอบคลมุการใช้งานตลอดช่วงเวลา	7	วนั
	 1.	ค่าบรกิารเพ�ิมเตมิ	1,000	บาท/วนั/หน่วย
	 2.	ทกุรายการต้องมเีงนิประกนัความเสยีหายอปุกรณ์	12,500	บาท/หน่วย

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

บริษัท .........................................................................................................

4
แบบฟอร์มที่ 

โทรศัพท์ภายในและทางไกล

กรุณาส่งคืนภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566

ลงช�ือ	...................................................................... ผู้ตรวจสอบ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ .....................................................................................

ลงช�ือ	....................................................... ผู้ขึ้อ	(เขึ้ยีนตวับรรจง)

บริษัท ...........................................................................................

วันที่ ........................................................................................
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คู�มือก�อสร�าง17

ช�ือผู้ตดิต่อ	.......................................................................................................... ต�าแหน่ง	...........................................................................................

โทรศพัท์	............................................................................................................. โทรสาร	.............................................................................................

กรุณากรอกให้ครบถ้วนและชัดเจน

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

บริษัท .........................................................................................................

แบบฟอร์มที่ 

 อินเทอร์เน็ต ADSL

กรุณาส่งคืน ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566
5

	 การส�ังจองจะมผีลต่อเม�ือได้มกีารช�าระเงนิเตม็จ�านวนภายในระยะเวลาท�ีก�าหนดในใบแจ้งหนี้	โดยส�ังจ่ายบญัชชี�ือ	บรษิทั	กรงัด์ปรซี์	

อินเตอร์เนช�ันแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย� เลขบัญชี 075-3-00234-4 สาขาถนนลาดปลาเค�า

พร้อมแฟกซ์หลักฐานการช�าระเงิน	 (ส�าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน)	กลับมายัง	บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนช�ันแนล	จ�ากัด	 (มหาชน)	ส่งถึง	

ดร.	พรรโษทก	วงษ์สวุรรณ	หมายเลขึ้แฟกซ์	0-2971-6462	

	 (นติบิคุคลผู้ช�าระค่าบรกิาร	มหีน้าท�ีหกัภาษ	ีณ	ท�ีจ่าย	3%	ตั้งแต่	1,000	บาทขึ้ึ้นไป	จากมูลค่าบรกิารก่อนภาษมีูลค่าเพ�ิม)

หมายเหตุ

	 -	ราคาค่าใช้บรกิารขึ้้างต้นนี้ครอบคลมุการใช้งานตลอดช่วง	7	วนั	หากมกีารใช้บรกิารเกนิจะต้องจ่ายค่าบรกิารพเิศษ	

	 		3,000	บาท/วนั/หน่วย

	 -	การส�ังจองบรกิารในรายการขึ้้างต้น	จะต้องเสยีค่าบรกิารเตม็จ�านวนภายในวนัท�ีก�าหนด	มฉิะนั้นจะถอืว่ายกเลกิรายการท�ีส�ังจอง

	 -	ส�าหรบัผู้แสดงสนิค้าท�ีต้องการใบก�ากบัภาษ	ีกรณุาส่งช�ือและท�ีอยู่แนบท้ายมาด้วย

- กรณีต้องการยกเลิกการสั่งจอง จะต้องแจ้งเปนลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากช้าเกินกว่า 

   ที่ก�าหนด จะคืนเงินค่าใช้บริการให้ร้อยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณียกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

ล�าดับ รายการ ราคา (บาท) จ�านวนหน่วย เปนเงิน
(บาท)

1 ADSL	Line	10	Mbs	For	Windows	XP,
Internet	access	time	included 58,800

2 ADSL	Line	20	Mbs	For	Windows	XP,
Internet	access	time	included

   
68,600

3 ADSL	Line	30	Mbs	For	Windows	XP,
Internet	access	time	included 78,300

4 ADSL	Line	40	Mbs	For	Windows	XP,
Internet	access	time	included

    
86,100

5 Other     

หมายเหตุ : 	ราคาค่าใช้บรกิารขึ้้างต้นนี้ครอบคลมุการใช้งานตลอดช่วงเวลา	7	วนั

1.	ค่าบรกิารเพ�ิมเตมิ	3,000	บาท/วนั/หน่วย
					2.	ทกุรายการต้องมเีงนิประกนัความเสยีหายอปุกรณ์	12,500	บาท/หน่วย
								กบัทางอมิแพค็

รวม

ภาษ	ี7%

รวมทั้งสิ้น

ลงช�ือ	...................................................................... ผู้ตรวจสอบ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ .....................................................................................

ลงช�ือ	.........................................................ผู้ขึ้อ	(เขึ้ยีนตวับรรจง)

บริษัท ...........................................................................................

วันที่ ........................................................................................
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กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

บริษัท .........................................................................................................

รหสับูธ	...........................................................................................	ช�ือบูธ/บรษิทั	............................................................................................................................

ช�ือผู้รบัผดิชอบ	................................................................	ต�าแหน่ง	................................................................................................................

โทรศพัท์	............................................................................................................................................................................................................	

และต้องการนำรถยนต์ออกจากพื้นที�แสดงสินค้าในวันที�	........................	มีนาคม 2566 / เมษายน 2566

มรีายละเอยีดดงันี้

มีความประสงค์จะนำรถยนต์เขึ้้าพื้นที�แสดงสินค้าในวันที�	........................	มีนาคม 2566 / เมษายน 2566

มรีายละเอยีดดงันี้

1.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

2.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

3.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

4.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

5.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

6.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

7.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

8.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

1.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

2.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

3.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

4.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

5.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

6.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

7.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

8.	 ........................................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มที่ 

ขอน�ารถยนต์เข้า-ออกพื้นที่

 กรุณาส่งคืนภายเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

6

ลงช�ือ	...................................................................... ผู้ตรวจสอบ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ .....................................................................................

ลงช�ือ	.........................................................ผู้ขึ้อ	(เขึ้ยีนตวับรรจง)

บริษัท ...........................................................................................

วันที่ ........................................................................................

กรุณากรอกให้ครบถ้วนและชัดเจน
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การก่อสร้างและการตกแต่งเพ�ิมเตมิหรอืการปรบัปรงุเปล�ียนแปลงภายในบธู	จะต้องกรอกแบบฟอร์ม	และส่งกลบัคนืมายงัผูจ้ดังานฯ		

ภายในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน	หากไม่มกีารแจ้งให้ทราบก่อน	ทางผู้จดัฯ	ไม่อนญุาตให้เขึ้้าท�างานโดยเดด็ขึ้าด	เน�ืองจากไม่สามารถ

จดัเตรยีมเจ้าหน้าท�ีคอยอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ	รวมถงึไฟแสงสว่างในอาคารและกระแสไฟฟ้าท�ีจะใช้ในบูธขึ้องท่าน

1.	การเขึ้้าท�างานการตกแต่งหลงัจากงานเลกิแล้วขึ้องทกุวนัจะต้องเสยีค่าใช้จ่าย	ซ�ึงจะขึ้ึ้นอยู่กบัระยะเวลาท�ีใช้ในการท�างาน	ซ�ึงผู้จดัฯ  

	 จะแจ้งให้ทราบหลงัจากได้รบัแบบฟอร์มแล้ว

2.	จะต้องแจ้งให้ทราบถงึจ�านวนพนกังาน	พร้อมทั้งรายช�ือขึ้องพนกังานทั้งหมดให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้	เพราะทางผู้จดัฯ	จะได้จดั	

	 เตรยีมบตัรส�าหรบัการเขึ้้าท�างาน	และจะไม่อนญุาตให้ผู้ท�ีไม่มบีตัรเขึ้้าภายในศูนย์แสดงสนิค้าโดยเดด็ขึ้าด	เพ�ือความปลอดภยั	

	 ในทรพัย์สนิขึ้องท่านและขึ้องผู้อ�ืน

3.	การท�างานจะต้องท�างานในพื้นท�ีบูธขึ้องท่านเองเท่านั้น	ห้ามบกุรกุ	รกุล�้าเขึ้้าไปในบูธอ�ืนโดยเดด็ขึ้าด

บูธหมายเลขึ้	..................................................................บรษิทั	.....................................................................................................................................

ท�ีอยู่	........................................... ซอย	.......................................................... ถนน	................................................แขึ้วง.............................................

เขึ้ต	.................................................................... จงัหวดั	........................................................................ รหสัไปรษณยี์............................................

โทรศพัท์	................................................................................................ โทรสาร	................................................................................................

ช�ือผู้รบัผดิชอบ	.................................................................................... ต�าแหน่ง	..............................................................................................

จ�านวนพนกังาน	................................................................................... ท่าน	(รายช�ือพร้อมแนบส�าเนาบตัรประชาชน)

ระยะเวลาการท�างานตั้งแต่เวลา	.........................................	ถงึ	...........................................	รวมเป็นเวลา	...........................................	ช�ัวโมง

วนัท�ี	................................... เดอืน	................................... พ.ศ.	...................................

วตัถปุระสงค์เพ�ือ	.............................................................................................................................................................................................................

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

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

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน

บูธหมายเลข ............................................................................................

บริษัท .........................................................................................................

แบบฟอร์มที่ 

 อนุญาตเข้าท�างานหลังงานเลิกทุกวัน

กรุณาส่งคืนภายในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน

7

ลงช�ือ	...................................................................... ผู้ตรวจสอบ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ .....................................................................................

ลงช�ือ	.........................................................ผู้ขึ้อ	(เขึ้ยีนตวับรรจง)

บริษัท ...........................................................................................

วันที่ ........................................................................................

กรุณากรอกให้ครบถ้วนและชัดเจน
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THE 14th  BANGKOK USED CAR SHOW
22 MARCH - 2 APRIL 2023 

IMPACT CHALLENGER LAODING AREA 1 - 2
MUANG THONG THANI


