ขอตกลงในการเชาพื้นที่
งาน Asia Digital Expo 2018: Digital Transformation
วันที่ 25-27มกราคม 2561ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
1. ชื่อบริษัทและที่อยูที่ติดตอไดของผูเชา

ชื่อบริษัท (อังกฤษ) ..................................................................................
(ไทย) .......................................................................................................
ที่อยู .........................................................................................................
......................................................... รหัสไปรษณีย ................................
ชื่อผูติดตอ ...............................................................................................
ตําแหนง ..................................................................................................
โทรศัพท ..................................................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่......................................................................................
โทรสาร ....................................................................................................
อีเมล ........................................................................................................

2. ชื่อบริษัทและที่อยูที่ใชสําหรับออกใบกํากับภาษีของผูเชา

ชื่อบริษัท .................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .................................................... สาขา ............
ที่อยู .........................................................................................................
.................................................................................................................
.......................................................... รหัสไปรษณีย ...............................
โทรศัพท ........................................... โทรสาร ........................................

3. ประเภทของกิจการ

ประเภทสินคา ........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
ชื่อสินคา .................................................................................................

4. อัตราคาเชาพื้นที่พรอมคูหามาตรฐาน เปนเงิน 20,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)
□ กลุม B2B ขนาด 4 ตร.ม. (2x2ม.)
□กลุม B2Cขนาด 4 ตรม. (2x2 ม.)

4.1 พื้นที่พรอมคูหามาตรฐานหมายเลข ............................................ รวมจํานวนคูหา ................ คูหา รวมเปนพื้นที่ทั้งหมด ........................... ตร.ม.
เปนจํานวนเงิน ............................................................................. บาท ( …………………………………………..………………………………………………….. )
4.2ติดตอสอบถามและสงขอตกลงการเชาพื้นที่ไดที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จํากัด ติดตอ คุณยุภา ดํารงคงวิทยานุกูล
และคุณนิตยา ภูผึ้ง โทรศัพท 0 2203 4212, 4216 โทรสาร 0 2203 4250 E-mail: yupha@qsncc.com, nittaya.phu@qsncc.com
4.3ขั้นตอนและเงื่อนไขการชําระเงินคาเชา
1) ชําระโดยเงินสดหรือแคชเชียรเช็คสั่งจายสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2) ชําระโดย การโอนเงินเขาบัญชี(ในประเทศ) สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลธนาคารกรุงไทย สาขาศูนยราชการฯแจงวัฒนะ (อาคารบี)
เลขบัญชี 955-0-10362-5เมื่อโอนเงินแลว กรุณา Fax หลักฐานการโอนเงินมายังฝายการเงิน โดยระบุใหชัดเจนชื่อบริษัทและหมายเลขคูหา
พรอมแนบหนังสือรับรองบริษัท (กรณีเปนนิติบุคคล) เพื่อทําการออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ไดอยางถูกตอง
3) สามารถติดตอฝายบัญชี การเงิน งบประมาณ (คุณสุภาวดี เลิศเรืองอนันตหรือ คุณมยุรีเสาะดน)โทรศัพท 0 2141 7219, 0 2141 7211
โทรสาร 0 2143 8058

5. ขอตกลงการเชาพื้นที่ในงาน AsiaDigital Expo 2018: Digital Transformation

1) ผูจัดงานตกลงใหผูเชา เชาพื้นที่ตามรายละเอียดในขอ 1 เปนเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 25มกราคม 2561ถึงวันที่ 27 มกราคม 2561
พื้นที่จัดงานนอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 1 ผูเชาไมมีสิทธิเชาหรือใชประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น
2) ผูเชาตกลงชําระคาเชาตามรายละเอียด ขั้นตอนและเงื่อนไขในการชําระเงินคาเชาในรายละเอียดขอ 2
3) ในกรณีที่พื้นที่เชา /คูหา หรือวัสดุอุปกรณตลอดจนวัตถุสิ่งของใดในพื้นที่เชาชํารุดเสียหายภายในระหวางการเชา ผูเชาตองแจงใหผูจัดงาน
รับทราบทันที โดยผูจัดงานมีสิทธิที่จะกําหนดใหผูเชาซอมแซมหรือผูจัดงานอาจซอมแซมเอง โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจายที่เกิดขึ้นก็ได
4) ผูเชารับรองวา จะไมดําเนินการกิจกรรมใดๆ ไปในทางที่ผิดกฎหมาย ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือที่กอใหเกิด
ความเสียหาย หรือเสื่อมเสียตอศูนยการประชุมฯ หรือเปนอันตรายหรือรบกวนตอผูอื่นโดยเด็ดขาด
5) ผูเชาตองไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แกสถานที่ วัตถุ อุปกรณ สิ่งตกแตง หรือทรัพยสินใดๆ ในศูนยการประชุมฯ และจะดูแลรักษาพื้นที่ที่เชา
ใหสะอาดและมีความเปนระเบียบเรียบรอยตลอดเวลาที่เชา
6) หากผูเชานําเครื่องใชไฟฟามาใชในพื้นที่ดังกลาว หากกอใหเกิดอันตรายไฟฟาลัดวงจรเปนสาเหตุเกิดเพลิงไหม เปนอันตรายทําความเสียหายแก

ทรัพยสิน หรือชีวิตของตนเอง ทั้งของผูอื่น ผูสมัครจะตองรับผิดชอบแตผูเดียว และหากมีอุบัติภัยเกิดขึ้นสาเหตุจากที่อื่นใดก็ตาม ไมวาจะเปน
อุบัติภัยชนิดใดๆ ก็ตาม ทําความเสียหายตอทรัพยสิน หรือชีวิตของผูสมัคร ผูจัดงานไมตองรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น และผูสมัครไมมี
สิทธิเรียกเงินมัดจําคืน
7) ผูเชาจะตองปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ ขอกําหนด และขอบังคับทั้งปวงที่ศูนยการประชุมฯ ประกาศใชบังคับอยางเครงครัด
8) หากผูเชาจําตองใชงานอันมีลิขสิทธิ์ภายในบริเวณพื้นที่เชา อาทิเชน งานดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ เพื่อใชประกอบการจัดงานนิทรรศการ
ผูสมัครจะตองขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด หากผูสมัครกระทําการใดอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาเกิดขึ้น ผูสมัครจะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมดแตเพียงผูเดียว
9) ผูจัดงานหรือตัวแทนมีสิทธิเขาไปและตรวจตราพื้นที่ที่เชา สิ่งที่ติดตรึงตรา สิ่งตบแตง เครื่องประกอบ หรืออุปกรณทั้งปวงในพื้นที่ที่เชาดังกลาวได
ตลอดเวลา ผูเชาจะตองอํานวยความสะดวกใหแก DEPA หรือตัวแทน
10) ผูเชาจะตองไมปฏิบัติการใดอันเปนการฝาฝนเงื่อนไขตามใบสมัครนี้ หากผูเชาปฏิบัติฝาฝนขอหนึ่งขอใด ผูจัดงานมีสิทธิยกเลิกการใหเชา โดยที่
ผูสมัครไมมีขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น และผูสมัครไมอาจเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากผูจัดงานได
11) ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุคาดไมถึง ทําใหพื้นที่ที่เชาไมอาจใชประโยชนไดอีกตอไป คูสัญญาตกลงใหการเชานี้สิ้นสุดลง
12) ผูจัดงานไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสินใดๆ ของผูสมัคร เวนแตจะมีขอตกลงกันเปนพิเศษเปนลายลักษณอักษร
13) เมื่อการจัดงานสิ้นสุดลงในวันที่ 27 มกราคม 2561 ผูสมัครตองขนยายสิ่งของทั้งหมดออกจากพื้นที่เชาโดยทันที เพื่อใหผูจัดงานสามารถสงมอบ
พื้นที่คืนแกศูนยการประชุมฯ ไดทันในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 27 มกราคม 2561
14) หากผูปฏิบัติไมปฏิบัติตามขอตกลงนี้ขอใดขอหนึ่ง ผูจัดงานมีสิทธิบอกเลิกการเชาและผูเชาตองยายทรัพยสินและสิ่งของของผูเชาออกไปจาก
พื้นที่เชาโดยทันที

4. ลงนามผูเชา

5. ลงนามผูใหเชาสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

............................................................................................
ลายเซ็นผูมีอํานาจ

................................................................................................
ลายเซ็นผูมีอํานาจ

ชื่อ …………………………………………………………………..........……….…
ตําแหนง ………………………………………………………..........……………
วันที่ ..............................................................................................

ชื่อ ………………………………………………………………...........………..……
ตําแหนง …………………………………………………………............…………
วันที่ ................................................................................................

ขอตกลงลําดับที่ ....................................................
วันที่ ......................................................................
ผูรับขอตกลง .........................................................

