แบบฟอร์ มผู้รับเหมาก่ อสร้ าง/ตกแต่ งคูหาพิเศษ

แบบฟอร์ มที่ 1

กาหนดส่ ง: 30 มิถุนายน 2561
มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2 ตอนโลกนีค้ ือห้ องเรียน
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน

***********************************************************************
ผู้เข้ าร่วมแสดงงานที่ก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาเอง โดยใช้ ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมแสดงงานเอง ซึง่ ไม่ใช่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างคูหามาตรฐาน จะต้ อง
ดาเนินการ ดังนี ้
1. แจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทผู้รับเหมาก่ อสร้ าง ดังต่ อไปนี ้
ชื่อบริษัทผู้เข้ าร่วมแสดงงาน (Exhibitor)
โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเลขคูหา
โทรศัพท์มือถือ

Email

ชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้ าง
ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อผู้ประสานงาน

โทรศัพท์มือถือ

Email

ชื่อหัวหน้ าคนงาน

โทรศัพท์มือถือ

จานวนพนักงานที่เข้ ามาในงานนี ้ คน

เริ่มก่อสร้ าง จาก วันที่

เวลา

ถึงวันที่

เวลา

เริ่มรือ้ ถอน จาก วันที่

เวลา

ถึงวันที่

เวลา

บริษัทรับเหมาของผู้เข้ าร่วมแสดงงานเคยมาทางานในรอยัล พารากอน ฮอลล์ หรือไม่

Email

 เคย

 ไม่เคย

2. ผู้เข้ าร่ วมแสดงงาน และ/หรื อ บริ ษัทผู้รับเหมาก่ อสร้ าง จะต้ องส่ งแบบแปลนและภาพเหมือนของคูหาของผู้เข้ าร่ วมแสดงงาน โดยแจ้ งวัสดุท่ ีใช้ ใน
การก่ อสร้ างและขนาดความกว้ าง-ยาว-สู งของคูหา พร้ อมแจ้ งตาแหน่ งการติดตัง้ ไฟฟ้า เพื่อให้ ผ้ ู บริ หารการจั ดงานตรวจสอบก่ อน ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2561 หากยังไม่ได้ รับการตรวจสอบ และอนุมัติจากทางผู้บริ หารการจัดงานและฝ่ ายปฏิบัติการของรอยัล พารากอน ฮอลล์ ก่อน จะไม่สามารถทาการ
ก่อสร้ างได้
3. กรณีผ้ ูเข้ าร่ วมแสดงงานก่ อสร้ างคูหาไม่ ตรงตามแบบแปลนของการก่ อสร้ าง เช่ น การก่ อสร้ างผิดรู ปแบบ ขนาด หรื อใช้ วัสดุผิดประเภท จากรู ปแบบ
การก่ อสร้ างที่ส่งมาให้ ผ้ ูบริหารการจัดงานและฝ่ ายปฏิบัตกิ ารของรอยัล พารากอน ฮอลล์ อนุมัติแล้ วนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆขึน้ ผู้เข้ าร่ วมแสดง
งานจะต้ องรั บผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด โดยไม่ มีข้อโต้ แย้ งใดๆ
4. หากผู้เข้ าร่ วมแสดงงาน และ/หรื อ บริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมแสดงงาน กระทาให้ เกิดความเสียหายแก่ตวั อาคารฯ หรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ ในรอยัล พารากอน
ฮอลล์ ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานจะต้ องชดใช้ คา่ เสียหาย หรื อซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพเดิมทันที ตามที่เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายปฏิบตั กิ ารของรอยัล พารากอน ฮอลล์ แจ้ งให้ ทราบ ทังนี
้ ้
ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานยินยอมชดใช้ คา่ เสียหายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้น โดยไม่มีข้อโต้ งแย้ งใดๆ
5. ผู้รับเหมาของบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในการก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาอย่างเคร่ งครัด
6. บัตรผู้รับเหมาก่อสร้ าง (Contractor Badge) สามารถแลกบัตรประชาชน เพื่อรับบัตรได้ ที่เคาเตอร์ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย บริ เวณหน้ าพารากอน ฮอลล์ 1
และบริ เวณพื ้นที่โหลดสินค้ า ด้ านหลังพารากอน ฮอลล์ 2 (บัตรประชาชน 1 ใบ สามารถและบัตรผู้รับเหมาก่อสร้ างได้ 1 ใบ)
7. ข้ าพเจ้ า (ชื่อบริ ษัทผู้เข้ าร่ วมแสดงงาน)

หมายเลขคูหา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

Email

ได้ รับทราบระเบียบปฏิบตั ใิ นการเข้ าก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาและรื อ้ ถอนคูหาแสดงสินค้ าแล้ ว และยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบดังกล่าวทุกประการ

ลงชื่อผู้มีอานาจ
วัน/เดือน/ปี
โปรดกรอกรายละเอียดให้ สมบูรณ์ และจัดส่ งมาที่:
คุณชฎาภรณ์ เครื อวัลวงษ์
รอยัล พารากอน ฮอลล์
991 อาคารศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-610-8067
โทรศัพท์ มือถือ: 090-104-1729 อีเมล์ : Chadaporn.k@siamparagon.co.th
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_

แบบฟอร์ มการส่ งแบบขออนุมัติก่อสร้ าง/ตกแต่ งคูหาพิเศษ

แบบฟอร์ มที่ 2

กาหนดส่ ง: 30 มิถุนายน 2561
มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2 ตอนโลกนีค้ ือห้ องเรียน
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน
**********************************************************************

ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานที่ก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาพิเศษเอง หรื อว่าจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ างใดๆ ทาการก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหา กรุ ณากรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์ มนี ้โดยละเอียดอย่างชัดเจน ** กรุณากรอกแบบฟอร์ มนีพ้ ร้ อมกับนาส่ งแบบก่ อสร้ างคูหา**
ชื่อบริ ษัทผู้เข้ าร่ วมแสดงงาน (Exhibitor)
โทรศัพท์

หมายเลขคูหา

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

ชื่อบริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ าง

Email

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

Email

ชื่อผู้ประสาน

งานตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

Email

พร้ อมกันนี ้ได้ ส่งแบบประกอบเพื่อขออนุมตั กิ ่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาพื ้นที่เปล่า ดังต่อไปนี ้
- รู ปทัศนียภาพ (Perspective)

จานวน

แผ่น

- แผนผัง (Floor Plan)

จานวน

แผ่น

- รู ปด้ าน (Elevation)

จานวน

แผ่น

- รู ปตัด (Cross Section)

จานวน

แผ่น

- อื่นๆ(Other)

จานวน

แผ่น

หมายเหตุ:
1. รู ปแบบของคูหาและไฟฟ้าจะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บริ หารการจัดงานภายในวันที่กาหนด
2. ผู้รับเหมาก่อสร้ างสามารถแลกบัตรผ่านเข้ างานได้ ที่ทางขนย้ ายสินค้ าหลังพารากอน ฮอลล์ 2 โดยแลกบัตรประชาชนในวันที่เข้ าทางาน
3. ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานควรจะแจ้ งถึงกฎระเบียบข้ อปฏิบตั ใิ นการทางานในอาคารให้ กบั ผู้รับเหมาก่อสร้ างทุกคนทราบเพื่อปฏิบตั ติ าม
4. บริ ษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการก่อสร้ างหากผู้เข้ าร่ วมแสดงงานส่งแบบมาให้ พิจารณาไม่
ครบถ้ วนตามระบุข้างต้ น
ข้ าพเจ้ าทราบเงื่อนไขและข้ อกาหนดในการเข้ าปฏิบตั งิ านในอาคารแสดงสินค้ าแล้ ว
ลงชื่อผู้มีอานาจ
วัน/เดือน/ปี
โปรดกรอกรายละเอียดให้ สมบูรณ์ และจัดส่ งมาที่:
คุณชฎาภรณ์ เครือวัลวงษ์
รอยัล พารากอน ฮอลล์
991 อาคารศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-610-8067
โทรศัพท์ มือถือ: 090-104-1729 อีเมล์ : Chadaporn.k@siamparagon.co.th

2

