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สวนที ่1               หนา 

 ขอมลูทัว่ไปของงาน 
1. ชื่องานแสดงสินคาอยางเปนทางการ       4 
2. สถานที่จัดงาน         4 
3. วันและเวลา ของงานแสดงสินคา       4 
4. การเขาชมงาน         4 
5. ผูจัดงาน          4 
6. คุณลักษณะทางดานเทคนิคของอาคารแสดงสินคา     5 
7. ตารางเวลาปฏิบัติการ        6 

           สวนที ่2                หนา 

 ระเบยีบและการปฏบิตังิานภายในอาคารแสดงสนิคา 
1. การกอสรางและตกแตงคูหามาตรฐาน         7 
2. การกอสรางและตกแตงคูหาสําหรับคูหาเปลา      12 
3. การเขา-ออกบริเวณงานของผูรับเหมากอสราง      14 
4. ไฟฟาที่ใชภายในงาน        14 
5. เฟอรนิเจอรและอุปกรณเบ็ดเตล็ดที่ใชภายในงาน     17 
6. โทรศัพทภายในงาน        17 
7. โสตทัศนูปกรณที่ใชภายในงาน       18  
8. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ( พิเศษ ) ภายในงาน     18   
9. การสาธิตสินคาภายในงาน        18    
10. การเขา-ออกบริเวณงานของผูรวมแสดงสินคา      19 
11. การเก็บหรือทิ้งส่ิงของ        19    
12. การปองกันอัคคีภัย         19 
13. การประกาศสาธารณะ        19 
14. การแจกเอกสารของที่ระลึก        20 
15. การเกิดความเสียหาย        20 
16. เหตุการณที่ไมสามารถควบคุม       20 
17. การขนสินคาเขางานแสดงสินคา       20  
18. การปฏิบัติงานที่คูหาแสดงสินคา       21 
19. การขนยายสินคาออกจากงานแสดงสินคา      21 
20. การทําความสะอาด                                                                                                    21 

สารบญั
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สวนที ่2                หนา 

 ระเบยีบและการปฏบิตังิานภายในอาคารแสดงสนิคา 
21.     หองอาหารในระหวางแสดงสินคา       21 
22.     สถานที่จอดรถ         22 
23.     อุปกรณส่ือสาร         22 
24.     เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินคา      22 
25.     อํานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคาร      22 
26.     การปฏิบัติงานลวงเวลา        22 
27.     การร้ือถอนคูหาลวงเวลา        23 
28.     คานําอาหารเขา         23 

สวนที ่3           Win Zip แบบฟอรม 

 แบบฟอรมบรกิารสาํหรบัผูเชาพืน้ที ่
1. ผูรับเหมากอสรางและตกแตงคูหา ( สําหรับพื้นที่เปลา )     Ace Con    
2. ปายชื่อคูหาและเครื่องหมายการคา ( สําหรับพื้นที่มาตรฐาน )    Ace Con 
3. แบบแปลนการกอสรางคูหา        Ace Con 
4. รายละเอียดของสินคาที่นํามาแสดง       Ace Con 
5. รายชื่อเจาหนาที่ประจําคูหา        Ace Con 
6. ไฟฟาสําหรับกอสรางและร้ือถอน       Ncc Image 
7. แบบแปลนตําแหนงในการติดต้ังไฟฟา       Ncc Image   
8. อุปกรณไฟฟา         Ncc Image 
9. รายการเฟอรนิเจอร ( เชา )        Ncc Image 
10. รายการอปุกรณเบ็ดเตล็ด ( พรม,ผนัง,ปาย, )      Ncc Image 
11. โทรศัพท / โทรสาร         Ncc Management 
12. อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ( wi-fi )       Ncc Management  
13. อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ( ADSL )       Ncc Management 
14. เจาหนาที่รักษาความสะอาด ( พิเศษ )       Ncc Management 
15. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ( พิเศษ )      Ncc Management  
16. ดอกไมและตนไม         Ncc Management 
17. ส่ือโฆษณา NCCTV        Ncc Management                  

 

สารบญั
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  สวนที่ 1 
 

 
 
 

1. ชือ่งานแสดงสนิคาอยางเปนทางการ 
 

ชอ็ปเพือ่ลกู  by Baby Best Buy 2017 

 

2. สถานทีจ่ดังาน 
 

ณ ศนูยการประชุมแหงชาติสริกิติิ ์
โซน ATRIUM, โซน C ชัน้ 1, โซน C ชัน้ 2 ,โซน Plaza  

 
 

3. วนัและเวลาของงานแสดงสนิคา 
 

วนัที่   24-27   สงิหาคม  พ.ศ. 2560 
ตัง้แตเวลา 10.00 - 20.00  น. 

 

4. การเขาชมงาน 
 

เปดใหครอบครวั พอ แม ลูก ยคุใหมและผูเขาชมงานทัว่ไป 

 

5. ผูจดังาน 
 

    บรษิทั เอซ คอน (ไทยแลนด) จาํกดั 
    191/1  อาคาร เอช.เอส.เอช ชั้น  9 ถ.พระราม 3  แขวงบางคอแหลม 
    เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120   
    โทรศัพท 02-6892899 , 02-6892993 โทรสาร   02-6892899 กด 16 

 
 

ขอมลูทัว่ไปของงาน
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6. คุณลกัษณะทางดานเทคนคิของอาคารแสดง 
 
6.1 การรบัน้าํหนกัของพืน้ที ่

          โซน C ชัน้ 2   ความสามารถในการรบัน้าํหนัก   500    กโิลกรมั / ตารางเมตร 
               ถาสินคาของทานมีน้ําหนักเฉล่ียกดลงพื้นที่ตอหนึ่งตารางเมตรมากกวาน้ําหนักที่มากกวาน้ําหนักที่อาคารจะ
สามารถรับหนักได ทานตองสรางพื้นที่เหล็กเสริม เพื่อกระจายน้ําหนักของสินคา และตองแจงใหทางผูจัดงานทราบ
ลวงหนาเก่ียวกับสินคาทุกช้ินที่จะนํามาแสดงจึงจะนําสินคานั้นเขาไปแสดงได 

 
6.2     ความสงูของสิง่กอสราง 

  
        Zone c 1             ความสูงของส่ิงกอสรางไมเกิน 2.3 เมตร 

        Zone c 2                      ความสูงของส่ิงกอสรางไมเกิน 2.4 เมตร     
        Zone Plaza          ความสูงของส่ิงกอสรางบริเวณฝงสูง ไมเกิน 5 เมตรกอสรางแบบโปรง 

                                   ฝงตํ่าไมเกิน 2.5 เมตร   
        Atrium                              ความสูงของส่ิงกอสรางไมเกิน 3 เมตร 

              
         

 
  *** หากสนิคาทีท่านนาํมาจดัแสดงหรอืสิง่กอสรางสงูเกนิจากทีก่าํหนดไวขางตน  

    จะตองทาํการขออนญุาตจากผูจดัการงานกอนจงึจะสามารถนาํสนิคาเขาหรอื 
    ทาํการกอสรางได 
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   7.ตารางเวลาปฏบิตักิาร 
 

กาํหนดการ เวลา วนัที ่
กาํหนดเวลาการกอสรางคหูา 

การกอสรางและการตกแตงสําหรับพื้นที่เปลา 12.00 - 24.00  น.  22  สิงหาคม 2560 

ผูเชาพื้นที่คูหามาตรฐาน เขาตกแตงคูหาเพื่อจัดวางอุปกรณ
และสินคา 

10.00 – 24.00  น.  23  สิงหาคม 2560 

การขนยายสินคา 10.00 – 24.00  น.               23  สิงหาคม  2560 
การติดต้ังไฟฟาแลวเสร็จภายใน 12.00  น. 23  สิงหาคม 2560 
การติดต้ังตกแตง และจัดวางสินคาแลวเสร็จภายใน 24.00  น. 23  สิงหาคม 2560 
ปดอาคารแสดงสินคา 24.00  น. 22 – 23  สิงหาคม  2560 

กาํหนดการเปด – ปดงานแสดงสนิคา 
ผูเขารวมแสดงสินคา (Exhibitor) เขาเตรียมงานและขนยาย
สินคากอนการเปดแสดงสินคา 

08.00 – 10.00 น. 24 – 27 สิงหาคม  2560 

วันเวลา เปด - ปด งานแสดงสินคา 10.00 – 20.00 น. 24 – 27 สิงหาคม  2560 
เวลาขนยายสินคา หลังปดแสดงสินคา ประจําวัน 20.00 - 21.00 น. 24 – 27 สิงหาคม  2560 

กาํหนดเวลาการรือ้ถอนคหูา 
เร่ิมการขนยายสินคา 20.30 น. 27  สิงหาคม  2560 
การร้ือถอนคูหาและไฟฟา 20.30 น. 27  สิงหาคม  2560 
การขนยายสินคาและร้ือถอนคูหาแลวเสร็จภายใน 24.00 น. 27  สิงหาคม  2560 
การร้ือถอนไฟฟาแลวเสร็จภายใน 24.00 น. 27  สิงหาคม  2560 

 
หมายเหตุ :  

 หลังจากจบงานในแตละวัน ไฟฟาในคูหาจะดับภายใน 60 นาที และอาคารแสดงสินคาจะเปดจนกระทั่งเวลา 21.00 น.สวนในวันสุดทาย 
ของงานแสดงสินคาจะเปดจนกระทั่งเวลา 24.00 น. เพื่อใหผูรวมงานแสดงทําการขนยายสินคาและร้ือถอนคูหาพรอมอุปกรณ 

 หามผูแสดงสินคาขนยายสินคาที่จะนํามาจัดแสดงเขาไปในอาคารแสดงสินคา ในวันที ่22  สงิหาคม พ.ศ.2560 แตจะอนุญาตใหขนยาย 
เขาไปในวันที่ 23  สงิหาคม พ.ศ.2560 เทานั้น มิฉะนั้นหากสินคาดังกลาวเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ทางผูจัดงานจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ในระหวางจัดงานแสดงสินคา หามขนยายสินคาโดยใชรถเข็นเด็ดขาด เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกสถานที่จัดงาน ผูเย่ียมชมงาน และถา 
เกิดความเสียหายประการใด ทานจะตองรับผิดชอบความเสียหายดังกลาว 

 ในวันกอสรางและร้ือถอน ผูจัดงานจะอนุญาตใหทําการกอสรางและร้ือถอนไดถึง 24.00 น. ซ่ึงถาผูแสดงงานรายใดมีความประสงคจะ 
ทําการกอสรางหรือร้ือถอนเกินเวลาดังกลาว กรุณาแจงที่ศูนยอํานวยการผูจัดงานแสดงสินคาที่ประจําการ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ  
กอนเวลา18.00 น.  สําหรับวันกอสรางคูหา วันที่ 22-23  สิงหาคม 2560 พรอมชําระคาลวงเวลาเพิ่ม จํานวน 5,000 บาท / ชม. / คูหา  
( ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %) และตองวาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจํานวน 1 นาย /คูหา  เปนเงิน 950 บาท(ราคานี้ยังไมรวมภาษี 
มูลคาเพิ่ม 7%)และสาํหรับวนัรือ้ถอนคหูา วนัที ่27  สงิหาคม  2560 พรอมชําระคาลวงเวลาเพิ่ม จํานวน 15,000 บาท /ชม. / คูหา ( ราคานี้ยังไมรวม 
ภาษีมูลคาเพิ่ม  7 %) 
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                                สวนที ่2 

 
 
 
 

 

1. การกอสรางและตกแตงคูหามาตรฐาน 

 

 ผูรบัเหมาในการกอสรางคหูามาตรฐานอยางเปนทางการ 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จํากัด 
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
คณุวษิภา  แพรสูงเนนิ  โทรศพัท 02-203-4156            โทรสาร 02-203-4117 
E-mail Address : Wisapa.pra@nccimage.com                      

                      

          ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตใหเฉพาะผูรวมแสดงงานที่ เชาพื้นที่พรอมคูหามาตรฐานไดรวมออกงาน
แสดงเทานั้น ผูรวมแสดงงานไมมีสิทธิ์ใหบริษัทอื่นมาเชาชวงตอ หรือใหบริษัทอื่นหรือรายอื่นที่ไมไดซื้อพื้นที่ในงานมารวม
ออกแสดงงานกับทาน (ยกเวนบริษัทในเครือ ) 

         ในกรณีที่ผูรวมแสดงงานมีความประสงคใหบริษัทอื่นมารวมออกงาน  กรุณาแจงชื่อบริษัทดังกลาว และช่ือผู
ประสานงาน,ที่อยูและเบอรติดตอ พรอมแจงประเภทสินคาที่จะรวมออกงานกอนวันแสดงงาน 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อผูจัดงาน 
จะไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 ลักษณะคหูามาตรฐาน  (พื้นที่มีขนาด กวาง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ) 
1. ผนังสีขาวสูง 2.4 ม. กวางแผนละ 1 เมตร โดยแตละแผนจะยึดติดกับโครงสรางอะลูมิเนียมหามตอกตรึง เจาะรูที่ทําความ
เสียหายแกผนังเวนแตไดรับอนุญาตจากผูรับเหมากอสรางคูหาแสดงสินคาอยางเปนทางการแลว 
2. ปายช่ือ ปายบริษัท เปนปายชื่อขนาดสูง 30 ซม. และหนากวาง 3 ม. (ตัวอักษรบนปายชื่อสูง 10 ซม. ) อยูดานหนาของทุก
คูหาโดยจะระบุชื่อบริษัท และหมายเลขของคูหาแสดงสินคา 
3. ไฟฟา และเฟอรนิเจอร มีปล๊ัก ขนาด 5 แอมป (หามใชกับดวงไฟแสงสวาง) หลอดฟลูออเรสเซนส 2 หลอด  เกาอี้เหล็กดํา  
2 ตัว โตะประชาสัมพันธ 1 ตัว และถังขยะ 1 ใบ 
 
 

 
 
 

ระเบียบและการปฏิบตังิานภายในอาคารแสดงสนิคา 
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4. สําหรับผูรวมแสดงที่เชาพื้นที่แสดงสินคาแบบคูหาสําเร็จรูป กรณุากรอกแบบฟอรมปายชือ่คหูาและเครือ่งหมายการคา 
และสงกลับมายัง บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด 

       5 . ทางผูจัดงานขอความรวมมือในการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของการใชคูหาสําเร็จรูปดังนี้ 
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กฎขอบงัคบัสาํหรบัผูแสดงสินคา 

หาม!  กระทาํการใดๆ ทีจ่ะกอใหเกดิความเสยีหายตอผนงัคหูา 

 

1. หามตอเติมเปล่ียนแปลงหรือโยกยายโครงสรางของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขาดหากมี
ความจําเปนตองเปลี่ยนรูปแบบของคูหา กรุณาติดตอเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการของบริษัทฯ 
เพ่ือดําเนินการ 

2. หามฉีดสเปรยกาว , ติดกาว , หรือซิลิโคน  บนแผนผนัง 

3. หามทาสี , พนสี , ขีดหรือเขียน  ลงบนผนัง 

4. หามมิใหเจาะ , ตอกตะปู , ยิง MAX , ขีดขวน หรือทําใหเกิดความเสียหายกับแผน

ผนังหรือสวนใดสวนหนึ่งของโครงสรางคูหาเปนอันขาด  หากตองการติดหรือยึดสิ่งใดกับตัว
ผนังกรุณาปรึกษาเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการกอน 

 

  หากผูแสดงสินคาทานใดมิไดปฏิบัติตาม  หรือฝาฝนขอปฏิบัติดังกลาวทาง 

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด  ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางคูหามาตรฐาน   

  **มคีวามจาํเปนจะตองคดิคาเสยีหายแกผูมาแสดงสนิคา 

   เปนมลูคาผนงัคหูาแผนละ  3,000.-  บาท 
 

จงึแจงมาเพือ่ทราบและขอขอบคณุในความรวมมอืจากทกุทานลวงหนามา ณ โอกาสนี ้
 

หมายเหตุ :     ปลั๊กไฟที่ติดต้ังในคูหาของทานหามใชตอกับดวงไฟแสงสวางโดยเด็ดขาด   

                      หากเจาหนาที่ตรวจสอบพบจะดําเนินการตัดกระแสไฟฟาในคูหาของทานทันท ี
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ระเบียบขอบงัคบัทัว่ไปของผูรบัเหมา ณ ศูนยการประชมุแหงชาติสริิกติิส์าํหรบังานแสดงสินคา 

 

ผูรับเหมาหรือผูกอสรางคูหาจะตองจัดสงเอกสารฉบับน้ีกลับมายังโทรสารหมายเลข 0 2229 3222 หรือ 
หากมีขอสงสัยประการใดทานสามารถสอบถามไดท่ี Event Services Department หมายเลข   02-229 3210 

 
1. ผูรวมแสดงสินคาจะตองแจงชื่อบริษัทผูรับเหมาใหกับผูจัดงานทราบ รวมทั้งจะตองย่ืนแบบคูหาตกแตงพิเศษ และสวนตกแตง
ทั้งหมดใหกับศูนยการประชุมฯ ลวงหนา 1 เดือนกอนวันเขากอสราง  อนึ่ง การตกแตงคูหาพิเศษที่ขัดตอกฎระเบียบของศูนยการประชุมฯ 
ผูจัดงาน หรือ ผูรับเหมากอสรางตองย่ืนเร่ืองเพื่อขออนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากศูนยการประชุมฯ  
2. ผูจัดงานหรือผูรับเหมาพรอมดวยเจาหนาที่ศูนยการประชุมฯ ตองทําการสํารวจความเรียบรอยของพื้นที่พรอมกันกอนทําการรับมอบ
และสงคืน 
3. ผูจัดงาน, ผูรับเหมาหรือผูกอสรางคูหาตองจัดหาส่ิงปกคลุมพื้นหรือ พื้นพรมอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนงานไม งานสี และการ
เคล่ือนยายอุปกรณ หรือวัสดุที่มีน้ําหนักมาก ตองมีวัสดุไมรองรับ เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับพื้นหรือพรม  
4. การสรางคูหา,เวที,ฉาก,แขวนมานตองไมปดก้ันทางหนีไฟและอุปกรณเคร่ืองดับเพลิงของศูนยการประชุมฯ หากฝาฝนจะถูกระงับ
การสรางงานทันที 
5. เจาหนาที่ที่เขามากอสรางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย กลาวคือตองสวมเคร่ืองแบบของบริษัทกอสรางมิฉะนั้นศูนยการประชุมฯ  
ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหพนักงานผูนั้นเขามาในพื้นที่ที่จัดงานโดยเด็ดขาด 
6. หากผูรับเหมาหรือผูกอสรางมีความจําเปนตองทํางานเลยเวลาท่ีไดระบุในสัญญา  จะตองแจงให Event Services Department  
ทราบลวงหนาอยางนอย 2 ชั่วโมง กอนเวลาปดทําการ  ทั้งนี้ศูนยการประชุมฯ จะคิดคาใชจายการใหบริการลวงเวลาตามขนาดของคูหา 
7. ศูนยการประชุมฯ ไมอนุญาตใหผูใดนอนคางหรือจอดรถคางคืนในบริเวณศูนยการประชุมฯ โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษร 
8. ในกรณีผูจัดงานจัดใหมี โซนขายอาหาร ฯลฯ ในพื้นที่ที่เปนพรมของศูนยการประชุมฯ ผูจัดงานตองปูไมอัดอยางนอย 15 มม. กอน
การปูพรมหรือวัสดุอื่นใด  หามมิใหปูพรมลงบนพื้นพรมของศูนยการประชุมฯ  โดยเด็ดขาด เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรม
ในระหวางการจัดงาน 
9. หามรับประทานอาหารหรือด่ืมเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอลในบริเวณพ้ืนที่จัดงาน ผูรับเหมาและผูกอสรางคูหาจะตองรับประทาน

อาหารและสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีศูนยการประชุมฯ กําหนดไวใหเทานั้น 

10. หามเก็บลังไม  วัสดุหีบหอ  กลองไม  กลองกระดาษแข็ง  และวัสดุที่ติดไฟงายไวบริเวณจัดงาน 

11. หามนําถังกาซหุงตม  ทั้งที่บรรจุและไมบรรจุกาซมาเก็บไวบริเวณจัดงาน 

12. หามตอกยึดอุปกรณกับพื้นผิวของพื้นที่จัดงาน 

13. หามทิ้งสี  ขยะ  สารอันตรายและสารพิษ  เชน  สารเคมี  น้ํามันหลอล่ืน  กรด  และผลิตภัณฑปโตรเลียมลงในรางระบบน้ํา 
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14. การทาสี กรณีที่ตองใชน้ํามันสน, น้ํามันซักแหง,ทินเนอร หรือสารระเหยที่มีกล่ินแรงสําหรับเช็ดทําความสะอาดผนัง  หรือเปน

สวนผสมของการทาสี,สี จะสามารถทําไดหลังเวลา 18.00 น. เทานั้น (เฉพาะในโซนซี 1-2 และโซนพลาซา) ถาตองทํากอนเวลาดังกลาว

จะตองใชพื้นที่ดานนอกอาคารศูนยประชุมฯ 

15. หามนําสัตวเล้ียงทุกชนิดเขามาในพื้นที่ที่ใหบริการ และพ้ืนที่สวนกลาง  ยกเวนไดรับอนุญาตจากศูนยการประชุมฯ   

16. หามใชไฟฟากับปล๊ักตามผนังหรือพื้นหองโดยตรง จะตองส่ังไฟฟากับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด สําหรับการเดินสายไฟหรือสัญญาณ
ตางๆ ตองเก็บสายอยางเปนระเบียบ ไมกีดขวางเสนทางการลําเลียงอาหารและเสนทางเดินผูเขา 

       ชมงาน (กรณีการขอใชไฟฟากับปล๊ักตามผนังหรือพื้นหองโดยตรง กรุณาประสานงานกับเจาหนาที่ Event Services Department) 
17. สําหรับสวนกอสรางที่มีการตกแตงดวยน้ํา ผูรับเหมากอสรางตองปฏิบัติอยางเครงครัดดังนี้ 

 การนําน้ําเขาตกแตงผูรับเหมาตองเปนผูเตรียมน้ําและสายยางสําหรับตอจากทอของศูนยการประชุมไปยังพื้นที่ตกแตง 
 ตองเตรียมวัสดุกันน้ํารองสวนที่บรรจุน้ําถาเกิดกรณีน้ําหกรั่วซึมหรือเกิดความเสียหายแกสวนตาง ๆ ของหองผูรับเหมาตองจัดการให

อยูในสภาพเรียบรอยกอนที่จะดําเนินงานตอไป 
 การปลอยน้ําหลังการใชงานแลวตองจัดลําดับกอนหลังหรือคิวเพื่อความเปนระเบียบและไมเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดใน

กรณีที่ทุกฝายตางรีบร้ือถอน 
 ผูรับเหมาจะตองทําที่พักหรือบอพักสําหรับกรองส่ิงสกปรกที่อาจกอใหเกิดการอุดตันของทอระบายน้ําบริเวณกอนถึงบอพักของสวน

บําบัดน้ําเสีย 
18. กรณีที่มีการใชลูกโปงผูจัดแสดงตองใชลูกโปงที่บรรจุกาซฮีเล่ียมเทานั้นและในการบรรจุกาซดังกลาวตองกระทํานอกบริเวณอาคารของศูนย

การประชุมฯ 
19. กรณีผูจัดแสดงงานจัดใหมีการจุดพลุไพโล จุดดอกไมไฟ และอื่น ๆ ภายในอาคารของศูนยการประชุมฯ ตองแจงให Event Services 

Department  ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร หากฝาฝน จะถูกระงับการแสดงชุดนั้นทันที 
20. ผูจัดงานจะตองรับผิดชอบในการจัดเก็บเศษวัสดุจากการกอสรางทุกประเภทและนําออกไปทิ้งนอกบริเวณ ศูนยการประชุมฯ 

 หากไมปฏิบัติตาม ศูนยการประชุมฯ จะคิดคาจัดเก็บและทําความสะอาด 
21. ผูจัดงานตองรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ กับศูนยการประชุมฯไมวาจะกระทําโดยผูรับเหมา หรือผูกอสรางคูหาในงานของ 

ผูจัดงานและในกรณีที่มีส่ิงของตกคางผูจัดงานจะตองรับผิดชอบนําออกไปใหหมด ภายในเวลา 48 ชั่วโมง หากพนกําหนด 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ทั้งส้ิน  รวมทั้งคูหาที่ไมไดนําเนินการร้ือถอนออก ผูจัดงานจะตอง         
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นกับการร้ือถอนคูหานั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะเปนผูกําหนดคาบริการตามความเหมาะสม 

22. ผูรับเหมาหรือผูกอสรางคูหาจะตองตรวจสอบและปดอุปกรณไฟฟาน้ําและลมดันทุกชนิดที่นําเขามาใชกอนออกจากพื้นที่จัดงานทุกวัน 
23. ผูแสดงสินคา หรือผูรับเหมาจะตองร้ือถอนคูหาใหเสร็จส้ินภายในวัน  และเวลาท่ีผูจัดงานกําหนด มิฉะนั้นศูนยการประชุมฯ จะคิดคาบริการ

ฝากสินคา  และ / หรือ  คาบริการร้ือถอนคูหา 
24. ผูจดังาน /หรอืผูรบัเหมาตองชาํระคาประกนัความเสยีหาย จาํนวน 50,000.- สทุธ ิ กอนวันเขาทําการกอสรางอยางนอย 10 วัน  มิฉะนั้น

เจาหนาที่  Event Services Department  จะไมอนุญาตใหเขาทําการกอสรางโดดเด็ดขาด ไมวากรณีใด ๆ  
โดยทําเช็คคํ้าประกันส่ังจาย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด  

25. เงื่อนไขการชําระคาประกันคืน  
 กรณีไมมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น  : ศูนยการประชุมฯ จะสงเช็คคํ้าประกันคืนหลังจากจบงานภายใน 7 วันทําการ 
 กรณีที่เกิดความเสียหายคิดเปนเงินไมเกิน 50,000.- บาท : ศูนยการประชุมฯ จะประเมินคาเสียหาย และนําไปหักจาก 

เงินคํ้าประกัน จากนั้นจะชําระสวนที่เหลือคืนใหภายใน 10 วันทําการ  
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 กรณีที่เกิดความเสียหายคิดเปนเงินเกิน 50,000.- บาท : ผูจัดงานหรือผูรับเหมา จะตองชําระสวนที่เกินใหกับศูนยการประชุมฯ ภายใน 
10 วันทําการ 

 
มีผลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

 
 

2 . การกอสรางและการตกแตงคหูาสาํหรบัผูเชาพืน้ทีเ่ปลา 

1. กา 
 สําหรับผูแสดงสินคาที่เชาพื้นที่เปลา ผูรับเหมาในการกอสรางและตกแตงคูหาจะมี 2 ประเภทคือ 

 
1.    ผูรบัเหมาในการกอสรางคหูาอยางเปนทางการ ( Official Stand Contractor ) 
  บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จํากัด 

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพ 10110 
คณุวษิภา  แพรสงูเนนิ  โทรศพัท 02-203-4156            โทรสาร 02-203-4117 
E-mail Address : Wisapa.pra@nccimage.com                      

2.    ผูรบัเหมาอนมุัต ิ(Approved Stand Contractors) 
ในกรณีที่ผูรวมแสดงสินคาตองการวาจางผูรับเหมารายอื่นนอกเหนือจากผูรับเหมาอยางเปนทางการของงานในการกอสรางคูหา
แสดงสินคาผูจัดงาน พรอมที่จะอํานวยความสะดวกใหโดยที่มีกฎในการเขาทําการกอสรางดังนี้ 

- ผูเขารวมแสดงสินคาตองสงรายช่ือผูรับเหมามายัง บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด 
- ผูจัดงาน จะแจงยืนยันการตอบรับหรือ ปฏิเสธไปยังผูรวมแสดงสินคาและผูรับเหมาที่ไดรับการเสนอชื่อ ภายใน 7 วันทําการ 

ภายหลังจากไดรับการเสนอช่ือ 
- ผูจัดงานจะพิจารณาอนุมัติผูรับเหมาท่ีไดรับการเสนอชื่อมาเพียง 10 ราย แรกเทานั้น 

- บริษัทผูรับเหมาจะตองไมเคยมีประวัติเส่ือมเสีย หรือสรางความเสียหายตอผูแสดงสินคามากอน  และไมเคยถูกหามในการ 
ใหบริการในงานใดงานหนึ่งมากอน 

- เปนบริษัทหางรานที่สามารถใหบริการตามที่ผูแสดงสินคาตองการ มีอุปกรณเคร่ืองมือ และพนักงานท่ีมีประสบการณพรอมทั้งมี            
สถานที่ที่สามารถติดตอไดตลอดเวลา 

- สงเจาหนาที่ระดับบริหารเขารวมประชุมเพื่อเตรียมความพรอม และมีเจาหนาที่อยางนอย 1 ทานพรอมเคร่ืองมือส่ือสารประจํา 
บริเวณงานตลอดระยะเวลาต้ังแตเร่ิมการกอสรางจนถึงร้ือถอน เพื่อใหบริการแกผูรวมแสดงสินคาที่วาจาง 

- สงแบบผังการกอสรางพรอมสําเนา 1 ชุด ใหแกผูจัดงาน เพื่อตรวจอนุมัติกอน 30 วันกอนทําการกอสรางโดยการกอสรางจะตองทํา  
ตามแบบที่ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น 

 

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงแบบผงัใดๆ ก็ตามจะตองแจงใหผูจดังานทราบเปนลายลกัษณอกัษรในทนัทีและตองไดรับ
การอนุมัติกอนการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
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- ใหคําปรึกษา และความรวมมือตอผูแสดงสินคา บริษัทผูจัดงานแสดงสินคา และผูรับเหมารายอื่นๆ เพื่อใหการปฏิบัติการภายใน
อาคารแสดงสินคาเปนไปดวยความเรียบรอย 

- ในกรณีเกิดความเสียหายในบริเวณท่ีผูรับเหมารับผิดชอบอยู ไมวาจะเกิดการกระทําของผูใดและกรณีใดๆ ผูรวมแสดงสินคาและ
ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบ คาเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

 
 
 

กฎระเบยีบในการกอสรางและตกแตงคหูาสาํหรบัผูรวมงานแสดงสนิคาทีเ่ชาพืน้ทีเ่ปลา 
 
         ผูรวมแสดงเชาพื้นที่เปลา สามารถกอสรางคูหาแสดงสินคาโดยผูรับเหมากอสรางอื่นที่ผูรวมแสดงสินคาวาจางเองไดแต
จะตอง กรอกแบบฟอรมผูรับเหมากอสรางและตกแตงคูหา (สําหรับพื้นที่เปลา)   เพื่อแจงชื่อผูรับเหมา ที่อยูเบอรโทรศัพทสงมายังผู
จัดงานแสดงสินคา ตามกําหนดเวลา (กรุณาดูกฎเกณฑการใชผูรับเหมากอสรางอื่นที่ไมใชผูรับเหมากอสรางอยางเปนทางการ) และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังตอไปนี้ 
1. การสรางคูหาแสดงสินคาของตนเองขึ้นหรือการใหพื้นที่เปลา สําหรับการแสดงจะตองมีการติดหรือเขียนปายแสดงช่ือบริษัท 
และหมายเลขคูหาอยางชัดเจน ถาไมมีทางผูจัดงานแสดงสินคาจะจัดใหตามความเหมาะสมโดย เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นกับทาง
ผูรวมแสดงสินคา 
2. ผูรวมแสดงสินคาจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆท่ีผูรับเหมากอสรางคูหาของทานหรือบุคลากรของผูรับเหมา        
กอสรางหรือผูรับจางของทานทําขึ้น และรับผิดชอบประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุการณใดๆที่ขัดตอระเบียบภายในอาคารสินคาให
เปนไปตามระเบียบของการกอสราง ทุกประการ 
3. ผูแสดงสินคาที่ตองการคูหาเองจะตองจัดสงแบบแผนการกอสรางคูหาแสดงสินคาและผังการใชไฟฟามายังผูจัดงานแสดง
สินคาภายในกําหนดเวลาท่ีระบุเอาไวในคูมือผูรวมแสดงสินคาหรือ 15 วันกอนวันงานแสดงสินคา โดยผูจัดงานจะตอบอนุมัติเพื่อให
ดําเนินการตามแผนผังที่สงไปภายใน 7 วันหลังจากที่ไดรับแผนผังการกอสรางและผูจัดงานแสดงสินคาขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรอง
ใหแกไปงานกอสรางในสวนที่ผิดไปจากแบบที่สงมาหรือแผนผังการกอสรางที่อาจจะขัดตอกฎระเบียบอาคารแสดงสินคา หรือสราง
อันตรายแกผูเขาชมงานแสดงสินคาได 
 อนึง่ ผูรวมแสดงสนิคาทีไ่มสงแผนผงัตามกาํหนด ทางผูจดังานแสดงสนิคาจะไมอนญุาตใหเขาทาํการกอสรางในงาน 
4. จะตองปูพรมหรือส่ิงอื่นใดที่เหมาะสมเต็มพื้นที่ภายในคูหาแสดงสินคา 
5. เพื่อความปลอดภัยและปองกันอันตรายจากไฟฟาลัดวงจร หากตองการติดต้ังไฟฟาแสงสวางกรุณาติดตอผูรับเหมาติดต้ัง
ไฟฟา อยางเปนทางการเทานั้นหามติดต้ังกระแสไฟฟาเอง หามใชกระแสไฟฟาที่ส่ังมาเพื่อใชกับเคร่ืองจักรที่จะแสดงมาใชเปนไฟฟา
แสงสวาง 
6. หามพนสี อ็อค เช่ือมโลหะภายในอาคารแสดงสินคาและหามต้ังโตะเล่ือยไม ไสไม หรือทําใหเกิดฝุนภายในอาคารแสดง
สินคา และรบกวนผูรวมแสดงสินคาหรือผูเขารวมชมงานแสดงสินคา 
7. ในกรณีพื้นที่คูหาของผูรวมแสดงพื้นที่เปลาติดกับคูหาแสดงสินคาอื่นหามใชประโยชนจากผนังนั้นๆ ทางผูรวมแสดงสินคา      
จะตองทําการกอสรางผนังในสวนคูหาแสดงสินคาของตนขึ้นมาเอง 
8. หากผนังของคูหาของผูรวมแสดงพื้นที่เปลาสูงกวาผนังอีกดานของคูหาแสดงสินคาติดกัน ทานจะตองทําการปดผนัง
ดานหลังของทานที่สูงกวาอีกคูหาแสดงหนึ่งดวย 
9. หามแขวนส่ิงหนึ่งส่ิงใดกับส่ิงกอสรางของตัวอาคาร หรือตอก ตรึง กับสวนใดสวนหนึ่งของพื้นที่อาคาร หรือกับฝาผนังเสา 
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10. ในกรณีพื้นที่คูหาแสดงสินคาของทานเปนเกาะ ผูจัดงานแสดงสินคาขอสงวนสิทธิ์ในการขอรองใหทานทําการปรับเปล่ียน
ผนัง ดานหลังหรือดานขางในแบบท่ีทานสงมาให หากพิจารณาแลวมีความเห็นวาส่ิงกอสรางของทานอาจจะบดบังคูหาแสดงสินคา
ใกลเคียง 
11. ผูรับเหมากอสราง หรือผูรวมแสดงสินคา ที่ทําการกอสรางคูหาเอง จะไดรับอนุญาตใหทําการกอสรางก็ตอเม่ือ ไดรับการ
อนุมัติใหเปนผูรับเหมาอนุมัติ และทําการย่ืนเช็คหรือหนังสือคํ้าประกันการกอสรางตามจํานวนเงินที่กําหนด          
(ส่ังจายนาม บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด พรอมตรา A/C Payee Only) พรอมทั้งเซ็นตหนังสือยืนยันความรับผิดชอบตอผูจัด
งาน 

 หมายเหตุ  ในกรณีที่ผูรับเหมาอนุมัติไมดําเนินการตามกฎระเบียบที่กําหนดไวขางตน ทางผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการ
ปฏิบัติงานหรือยกเลิกการอนุมัติโดยทันทีหรือตามที่เห็นสมควร และผูแสดงสินคาตองใชบริการจากผูรับเหมาอ่ืนที่ไดรับการอนุมัติแลว
เทานั้น 
 

3. การเขา-ออกบริเวณงานของผูรับเหมากอสราง 
 
                 ผูจัดงานแสดงสินคาจะออกบัตรผานเขาออกบริเวณงานใหแกผูรับเหมาตางๆ ซึ่งวาจางโดยผูรวมงานแสดงสินคาเพื่อใชผาน
เขา-ออกบริเวณงานในชวงวันกอสรางและร้ือถอนเฉพาะผูรับเหมาท่ีไดติดตอกับทางผูจัดงานแสดงสินคาและไดทําขอตกลงท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของผูจัดงานแสดงสินคาแลวเทานั้นโดยผูรับเหมากอสรางสามารถรับบัตรผานเขา-ออกบริเวณงานไดที่ศูนยอํานวยการผูจัดงาน
แสดงสินคาที่ประจําการ ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิในกรณีที่ผูรับเหมารายน้ันๆ ไมมีบัตรอนุญาตอยางถูกตองและไดสรางความเสียหาย
อยางหนึ่งอยางใดขึ้น ผูรวมแสดงสินคาที่วาจางจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  ผูรับเหมาจะตองเปนผูทําการ กรอกแบบฟอรมรายชื่อเจาหนาที่ประจําคูหา และขอรับบัตรผานเขาออกดวยตนเองเทานั้น 
และหามผูรวมแสดงสินคาขอบัตรผานเขาออกแทนผูรับเหมาของตน 
 

4.ไฟฟาทีใ่ชภายในงาน 
 
1. คหูามาตรฐานแตละคหูาจะประกอบดวย 

 ชุดฟลอูอเรสเซนท 40 วัตต    จํานวน  2  ดวง 

 ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป      จาํนวน  1  จดุ (หามใชกบัดวงไฟแสงสวาง) 
ซึ่งรายการดังกลาวขางตนผูจัดงานไดจัดเตรียมไวใหเรียบรอยแลว นอกเหนือจากรายการนี้ผูรวมแสดงสินคาจะตองส่ังจองใน 

ใบส่ังจองรายการไฟฟา (รายการไฟฟาสําหรับคูหามาตรฐานจะเปล่ียนไปตามที่บริษัทฯ เสนอราคากับผูจัดงาน ) 

2. ตาํแหนงในการติดตัง้อปุกรณไฟฟาในคหูามาตรฐาน 
ในคูหามาตรฐานจะถูกกําหนดตําแหนงที่ติดต้ังไวเรียบรอยแลว  ผูรวมแสดงสินคาไมสามารถเปล่ียนตําแหนงที่ติดต้ังหรือเปล่ียน

รายการที่ติดต้ังไฟฟาในคูหามาตรฐานได ในกรณีที่ผูรวมแสดงสินคาไมตองการรายการอุปกรณไฟฟาในคูหามาตรฐานที่ทางผูจัด
จัดเตรียมไวใหทางผูจัดถือวาทานสละสิทธิในส่ิงที่พึงจะได 

 

3. ใบสัง่จองรายการอปุกรณไฟฟา แบงออกเปน 3 รายการ คอื 
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       รายการท่ี 1 สําหรับผูรวมแสดงสินคาที่มีความประสงคส่ังจองระบบแสงสวาง 
       รายการท่ี 2     สําหรับผูรวมแสดงสินคาที่มีความประสงคส่ังจองกระแสไฟฟาเพื่อนํามาใชกับสินคาที่นํามาแสดงเทานั้น 
                                    หามนําไปใชกับระบบแสงสวาง 
       รายการท่ี 3 สําหรับผูรวมแสดงสินคาที่มีความประสงคที่จะนําดวงไฟมาติดต้ังเอง 
 

4. ไฟฟาทีใ่ชในระหวางงาน 
 
ผูจัดงานไดมอบหมายใหผูรับเหมาติดต้ังไฟฟาอยางเปนทางการเปนผูดูแลไฟฟาแสงสวางโดยทั่วไปในอาคารแสดงสินคา 

 

4.1  มาตรฐานของไฟฟาที่ใชในงานแสดงสินคา 
4.1.1 ไฟฟาขนาด 380 โวลท. 3 เฟส 50 เฮิรตส แรงดันไฟฟาขึ้นลงระหวาง +10% สําหรับสินคาที่ความไวตอการขึ้นลงของ

แรงดันไฟฟาเพื่อความปลอดภัยตอสินคาทานควรจะจัดหาอุปกรณควบคุมแรงดันมาตอดวย   ไฟฟาขนาด 220 โวลท 1 เฟส 50 เฮิรตส 
แรงดันไฟฟาขึ้นลงระหวาง +10% สําหรับสินคาที่ความไวตอการขึ้นลงของแรงดันไฟฟาเพื่อความปลอดภัยตอสินคาทานควรจะจัดหา
อุปกรณควบคุมแรงดันมาตอดวย 

4.1.2 หากทานมีความประสงคที่จะส่ังจองกระแสไฟฟาในรูปแบบอื่น ๆ เชน 110 โวลท 1 เฟส 50 เฮิรตส หรือ 220 โวลท 
            3 เฟส 50 เฮิรตส ซึ่งจะสามารถจัดการใหไดเปนพิเศษโดยกรอกใน  แบบฟอรมการสัง่จองรายการอปุกรณไฟฟา 

 4.1.3 วงจรไฟฟาไดแบงออกเปน 2 วงจร คือวงจรไฟฟาแสงสวางและวงจรไฟฟากําลัง 

4.2  มอเตอรไฟฟาตองมีอุปกรณปองกันการกระชากของกระแสไฟฟาอัตโนมัติและตองมีระบบสตารทเตอรดังนี้                                

 4.2.1 มอเตอรขนาดไมเกิน 5 แรงมา สตารทไดโดยตรง 
 4.2.2 มอเตอรขนาดไมเกิน 25 แรงมา สตารทระบบ สตาร-เดลตา 

 4.2.3 มอเตอรขนาดต้ังแต 25 แรงมา สตารทระบบออโตทรานสฟอรเมอร 
4.3  กระแสไฟฟาที่จายไปยังแตละคูหาจะเปดและปด กอนและหลังจากงานแสดง 30 นาที  
4.4 สําหรับผูรวมแสดงสินคาที่ตองการใชกระแสไฟฟาสําหรับอุปกรณที่ตองนํามาแสดงตลอด 24 ชั่วโมงจะตองกรอกแบบฟอรม         
มาพรอมกับการส่ังไฟฟากอนถึงเวลาท่ีกําหนดไว 
4.5 หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนส 2 หลอด และปล๊ักไฟ 5 แอมป ซึ่งรวมอยูในคูหาสําเร็จรูปนั้นไดติดต้ังใหพรอมกับกระแสไฟฟาแลว 
4.6 ราคาคากระแสไฟฟาและคาติดต้ังสายเมนไดรวมไวเรียบรอยในรายการท่ี 1.2 และ 3  

       ( ทัง้ขอ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอรมการสัง่จองอปุกรณไฟฟา ) 

4.7 หากทานติดต้ังอุปกรณไฟฟาเอง การติดต้ังไฟฟาทั้งหมดจะตองติดต้ังใหตรงกับที่แจงและส่ังไวในแบบฟอรมการส่ังจอง กระแสไฟฟา 

5. การติดตัง้ไฟในบรเิวณ 
5.1 ผูจัดงานจะจัดใหมีแสงสวางภายในอาคารแสดง สําหรับแสงสวางภายในคูหาแสดงหรือ กระแสไฟฟาสําหรับการเดินเคร่ืองสาธิตให
ผูรวมแสดงติดตอกับผูรับเหมาติดต้ังไฟฟาอยางเปนทางการของงานเพื่อส่ังการติดต้ังกระแสไฟฟาหรือแสงสวางเพิ่มเติมภายในคูหา โดย
ใหผูรวมแสดงสินคากรอกแบบฟอรมสําหรับความตองการของตน ในหนังสือคูมือผูรวมแสดงสินคาแลวสงใหผูรับเหมาติดต้ังไฟฟาอยาง
เปนทางการภายในเวลาท่ีกําหนดไวในแบบฟอรมเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดง โดยหามมิใหผูรวมแสดงสินคาดําเนินการตอ
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หรือเช่ือมกระแสไฟจากตูกระแสไฟฟาของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจัดงานสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการจายกระแสไฟฟาหรือถอดสายไฟที่ทําการ
ตอเช่ือมกระแสไฟฟาที่ไมถูกตอง 
5.2 การติดต้ังไฟฟาที่งานแสดงสินคาทั้งหมด จะสามารถทําไดโดยผูรับเหมาติดต้ังไฟฟาอยางเปนทางการเพียงรายเดียวหรือผูที่ไดรับ
อนุญาตใหเขาทํางานไดเทานั้น 

5.3 ผูรวมแสดงสินคาที่มีผูรับเหมาทําการติดต้ังอุปกรณไฟฟาภายในคูหาของทานเอง จะตองสงรายช่ือเจาหนาที่ทุกคนที่จะเขามา
ทํางานกอนวันทําการจึงจะสามารถเขาไปทํางานได 

5.4 ผูรับเหมาท่ีทานแตงต้ังใหทําการติดต้ังไฟฟาในคูหาของทานเอง จะตองสงรายละเอียดเก่ียวกับการติดต้ัง(แบบแปลนในการตดิตัง้
ไฟฟา) ใหกับผูจัดงานทราบลวงหนาภายในกําหนดเวลาในแบบฟอรมการส่ังจองซึ่งจะตองสงรายละเอียดดานลางนี้มิฉะนั้นจะไมไดรับ
อนุญาตใหเขาไปทํางานในอาคาร 

 5.4.1 รายละเอียดทางดานเทคนิคและจํานวนหรือวัตตที่ใช 
 5.4.2 จํานวนจุดทั้งหมดที่จะทําการติดต้ังกระแสไฟฟา 
 5.4.3 แบบแปลนในการติดต้ัง 
 5.4.4 ชื่อของบริษัทที่จะเขามาทําการติดต้ัง 
 5.4.5 ชื่อและหมายเลขบัตรประจําตัวหรือเลขที่หนังสือเดินทางของชางที่จะเขาไปทําการติดต้ัง 
 5.4.6 กรอกแบบฟอรมรายการส่ังจองใหสมบูรณ 

  5.5 ผูรับเหมาติดต้ังไฟฟาที่จะเขาทาํการติดต้ังสามารถที่จะรับบัตรผานเพื่อเขาทํางานในอาคารไดจากเจาหนาที่ฝายปฏิบัติ 

การของผูจัดงาน ณ สํานักงานผูจัดงานในบริเวณอาคารแสดงน้ัน โดยเจาหนาที่จะขอหลักฐานเพ่ือยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผาน 

เขาไปปฏิบัติงานใหคูหาของทานได 

5.6 ผูรับเหมาของทานจะตองจัดเตรียมจุดตอภายในท่ีไดมาตรฐานไวสําหรับใหเจาหนาที่ของผูรับเหมาอยางเปนทางการไปตรวจสอบและ
เพื่อติดต้ังควบคุมเพื่อปลอยกระแสไฟ 

5.7 ปล๊ักไฟทุกจุดจะตองมีการสัง่จากแบบฟอรมการสั่งจองไฟฟา เทานั้นมิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหมีการติดต้ัง 

5.8    ผูรับเหมาอยางเปนทางการจะดําเนินการจายกระแสไฟฟาใหกับผูรวมแสดงสินคาที่ส่ังจองโดยตรงกับผูรับเหมา 
อยางเปนทางการเปนลําดับแรก   
5.9 การตอไฟฟาหรือการตอพวงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทั้งการตอปล๊ักพวง โดยใชปล๊ักสามทางซ่ึงเปนเหตุใหเกิดอันตรายได
ทางผูจัดอนุญาตใหเจาหนาที่รับผิดขอบตัดออกโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาได 

5.10 ผูจัดไมอนุญาตใหติดต้ังไฟแฟลชเพื่อตกแตงคูหานอกจากไฟน้ันไดติดมาพรอมกับอุปกรณที่นําเขามาแสดงเทานั้น  
รวมถึงการติดต้ังไฟกระพริบจะตองแจงขนาด และจังหวะในการกระพริบและตองไดรับอนุญาตจากผูจัดงานกอนจึงจะติดต้ังได 
5.11 ผูรวมแสดงสินคาที่ส่ังจองพื้นที่เปลาเพื่อตกแตงเปนคูหาพิเศษ จะตองสงรายการส่ังจองพรอมทั้งแบบแปลนการติดต้ัง 

อุปกรณไฟฟาอยางละเอียดกอนเวลาท่ีกําหนดไว 

5.12 ในการส่ังจองอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม กรุณาอานรายละเอียดใหชัดเจนแลวกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมการส่ังจอง 

พรอมทั้งระบุตําแหนงที่จะติดต้ังไฟฟาดวย 

5.13 สําหรับการส่ังจองที่ผูรวมแสดงสินคาหรือผูรับเหมาไดส่ังจองหลังกําหนดเวลาจะตองถือปฏิบัติดวย 
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 5.13.1 จะตองแจงยอดรายการกระแสไฟฟารวมถึงจํานวนไฟที่จะติดต้ังเทาที่จะสรุปไดกอน 
5.13.2 ทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่ม 10% กรณีสงใบส่ังจองหลังกําหนดเวลาและ  30% ในกรณีส่ังในพ้ืนที่แสดงสินคา 
5.13.3 ในการยกเลิกรายการส่ังจองไฟฟา ผูรวมแสดงสินคาจะตองเสียคาใชจาย 50% ของราคาในใบส่ังจอง 

5.14 ผูรับเหมาหรือผูรวมแสดงสินคาที่ไดรับอนุญาตสามารถติดต้ังไฟฟาในคูหาของทานเองไดนั้น จะตองส่ังจองกระแสไฟฟาในแบบฟอรม
การส่ังจอง ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะคือ 

 5.14.1 การส่ังจองขนาดของกระแสไฟฟาสูงสุดที่ใชในงาน 
5.14.2 สําหรับผูรวมแสดงสินคาที่มีความประสงคส่ังจองตามจํานวนติดต้ังแตละดวงของหลอดไฟซ่ึงมีขนาดไมเกิน 100 วัตต  
ไมอนุญาตใหผูรับเหมาหรือผูรวมแสดงสินคาทําการส่ังจองในสวนรายการที่ 2  เพื่อมาตอใชกับแสงสวางในคูหาของทาน 
5.15 ผูรวมแสดงสินคาหรือผูรับเหมารายใดไดกระทําการตอสายไฟหรือติดต้ังอุปกรณไฟฟาใดๆที่จะมีอัตราเส่ียงตออุบัติเหตุหรือมี
แนวโนมวาอาจเกิดอุบัติเหตุตอผูเขาชมงานหรือผูรวมแสดงสินคาดวยกันไดรับอันตรายในนามผูจัดงานจะขอระงับการจายไฟฟา
ชั่วคราวจนกวาจะดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ 

5.15.1 ผูรับเหมาอยางเปนทางการไมอนุญาตให เปล่ียนแปลง แกไขหรือดําเนินการใดๆตออุปกรณไฟฟาทุกชนิด 
ของผูรับเหมาอยางเปนทางการโดยเด็ดขาด 
 

6. ผูรบัเหมาอยางเปนทางการขอสงวนสทิธิใ์นการติดตัง้ระบบจายกระแสไฟฟาซึง่รวมถงึปลั๊กไฟสาํเร็จรปูทัง้หมดนี้    จะตองสัง่จองจาก
ผูรบัเหมาอยางเปนทางการเทานัน้ 
 6.1         ชุดปล๊ักไฟจะไมอนุญาตใหผูรวมแสดงสินคานําระบบไฟแสงสวางมาเสียบปล๊ักไฟเด็ดขาด ถาผูรวมแสดงสินคานําระบบแสง
สวางมาเสียบ จะถูกตัดกระแสไฟฟาทันที 

 

5.เฟอรนเิจอรและอปุกรณเบ็ดเตลด็ทีใ่ชภายในงาน 

   
ทานสามารถนําเฟอรนิเจอรของทานเขามาต้ังภายในคูหาจัดแสดงสินคาของทานไดเองตามตองการหรือขอเชาเฟอรนิเจอรและ

รายการอุปกรณเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได โดยกรอกแบบฟอรมรายการเฟอรนิเจอรและแบบฟอรมอุปกรณเบ็ดเตล็ด และสงกลับไปยังที่อยู
ดานลางของแบบฟอรม 

 6.โทรศพัทภายในงาน 

 
 โดยกรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอรมโทรศพัท/โทรสาร ซึ่งโทรศัพทชั่วคราวน้ี จะเปนแบบใชภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล เทานั้น 
(ขึ้นตนดวย 02) และไมสามารถใชกับโทรศัพทเคล่ือนที่ไดซึ่งในการโทรออกตองกด 9 ทุกคร้ังไมมีสายตรง 
 กรณทีีท่านตองใชเครือ่งชาํระบตัรเครดิตจากธนาคาร ทานสามารถเชาสายโทรศพัทเพิ่มเติมกบัทางบรษิทัสาํหรบัในสวนของตวัเครือ่ง
ชาํระบตัรเครดิต ทานจะตองนาํมาเอง 
 สําหรบัการใชโทรสาร ทานสามารถใชบริการไดที ่Business Center ศูนยการประชุมแหงชาติสริกิติิ ์โดยเสยีคาบรกิารใหกบับรษิทั 
N.C.C. แมนเนจเมนท แอนด ดเิวลลอปเมนท จาํกัด. 
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7.โสตทศันปูกรณทีใ่ชภายในงาน 

 
 ทานสามารถนําโสตทัศนูปกรณเขามาใชภายในคูหาแสดงสินคาของทานตามความตองการหรือมิฉะนั้น ทานสามารถเชาโสตทัศนูปกรณ
จากบริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จํากัด ไดโดยกรอกแบบฟอรมทีวีและเครื่องฉายตางๆ แลวสงกลับไปยังที่อยูดานลางของแบบฟอรม 
 

8.เจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยั 

 
ผูรบัเหมาดานการรกัษาความปลอดภยัในงานอยางเปนทางการ ในกรณีที่ผูรวมออกงานตองการจางเจาหนาที่รักษาความ    

       ปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลาของการปฏิบัติงานที่กําหนดผูรวมงานจะตองแจงตอ   บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมนท  แอนด  
       ดิเวลลอปเมนต จํากัด แตเพียงผูเดียวเทานั้น ทัง้นีท้างผูจดังานจะไมรบัผิดชอบตอความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไมวากรณใีดใดทัง้สิน้ 
 
 หมายเหต ุ: ผูรวมแสดงงานควรแจงความประสงคขอใชบรกิารลวงหนา มิฉะนัน้ทานอาจมไิดรบับริการทัง้นี้เนือ่งจาก 
      เจาหนาทีร่ักษาความปลอดภยั (พเิศษ) มจีาํนวนจาํกดั 
 

9. การสาธติสนิคาภายในงาน 
    
หากผูรวมแสดงสินคาตองการทีจ่ะสาธติหรอืทดลองสนิคาจะตองปฏบิตัิดงันี ้
1. แจงใหผูจัดงานแสดงสินคาทราบลวงหนาถึงรูปแบบของการสาธิตที่นํามาแสดงโดยกรอก แบบฟอรมรายละเอยีดของสนิคาที ่ 
นาํมาแสดง (กรุณาแนบเอกสารแสดงรายละเอียดของสินคามาดวย เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาอนุญาตใหทําการสาธิต) 
2. มีการเตรียมการปองกันอันตรายอันตรายอันอาจเกิดขึ้นในระหวางการสาธิต 
3. การติดต้ังสินคาหรือเคร่ืองจักรที่จะมาสาธิต ควรติดต้ังหรือเดินเคร่ืองอยางม่ันคง เพื่อปองกันไมใหเกิดการล่ืนไถลหรือมีสวนหน่ึง
สวนใดลํ้าเกินออกนอกบริเวณคูหาแสดงสินคา ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอผูชมงานแสดงสินคาและจะตองจัดหาวัสดุปูพื้นเพื่อรองรับและ
สามารถปองกันความเสียหายตอพื้นผิวของอาคารแสดงสินคา  หรือวัสดุปูพื้นของอาคาร 
4. ตองมีการปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากสวนของสินคาหรือเครื่องจักรที่มีการเคล่ือนไหวอยางเพียงพอ 
5. ทําการเก็บและซอนสวิตชควบคุมเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่สาธิตอยางมิดชิด  เพื่อปองกันการเปดเคร่ืองโดยผูเขาชมงานหรือผูที่ไมได
รับอนุญาต 
6. จัดเตรียมภาชนะหรือถุงขยะ  เพื่อใชในการเก็บหรือขนยายส่ิงปฏิกูลที่เกิดจากการสาธิตเคร่ืองจักรอาทิเศษผง  เศษขยะ ฯลฯ  ออก
นอกบริเวณงาน 
7. ทางผูจัดงานแสดงสินคาไมอนุญาตใหมีการสาธิตของเคร่ืองจักรที่จะทําใหเกิดกล่ินควันไอเสียในอาคารแสดงสินคาที่จะรบกวน หรือ
เปนอันตรายตอผูชมงานแสดงสินคา 
8. ไมอนุญาตใหมีการเช่ือมหรือตอโลหะดวยความรอนภายในอาคาร  ยกเวนกรณีที่ไดแจงและไดรับอนุญาตจากฝายปฏิบัติการของ 
ผูจัดงานอยางนอย 30 วันกอนเขางาน 
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9. ในการสาธิตเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่นํามาแสดงท่ีกอใหเกิดเสียงดังรบกวนผูรวมแสดงสินคารายอ่ืน  หรือผูเขาชมงานแสดงสินคา
เกินกวา  60  เดซิเบลหรือผูจัดงานลงความเห็นวาดังมาก  ผูจัดงานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการงดจายกระแสไฟฟาบริเวณพ้ืนที่นั้นๆโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

10.การเขา-ออกบรเิวณงานของผูเขารวมแสดงสนิคา 
  

ผูจัดงานแสดงสินคาจะออกบัตรเขา-ออก  บริเวณงานสําหรับผูเขารวมแสดงสินคาในระหวางกอสรางวันงานแสดงสินคาและ
วันร้ือถอนสําหรับผูที่ไดแจงรายช่ือไวตอผูจัดงานเทานั้น  และเจาหนาที่ประจําคูหาของผูเขารวมแสดงสินคาทุกทาน  จะตองติดบัตรผาน
ดังกลาวตลอดระยะเวลาท่ีอยูในอาคารแสดงสินคา  โดยจํานวนของบัตรผานสามารถขอไดโดย  กรอกแบบฟอรมรายชือ่เจาหนาทีป่ระจาํ
คหูา  และสงมาท่ีบริษัท  เอซ  คอน (ไทยแลนด)  จํากัด  ภายในเวลาท่ีกําหนด  (ผูจัดงานแสดงสินคาจะมอบบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ประจําคูหาของผูรวมแสดงสินคาในวันเขาทําการตกแตงคูหา ถากรณีบัตรสูญหายเสียคาปรับใบละ 50 บาท)  

 

11. การเกบ็หรอืทิง้สิง่ของ 

 
ในระหวางวันกอสรางและขนยายสินคาเขาไปในบริเวณงานแสดงสินคา ทางผูจัดงาน ไมอนุญาตใหผูรวมงานแสดงสินคา 

วางส่ิงของหรือวัสดุเหลือใชกีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอใหผูรวมแสดงจัดเก็บส่ิงของภายในคูหาแสดงสินคาใหเรียบรอย 
หรือขนยายส่ิงของตางๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงสินคา 

หมายเหตุ  เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ ทางผูจัดงานไมไดจัดเตรียมสถานที่ไวสําหรับใหผูแสดง
สินคาจัดเก็บสิ่งของหรือสินคาใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นหามผูแสดงสินคาตั้งวางสินคา-อุปกรณออกนอกพื้นที่คูหาของผูแสดง
สินคา โดยเฉพาะบริเวณที่เปนทางเดิน 
 

12. การปองกันอัคคีภัย 
  

ผูรวมแสดงสินคาที่จะมีการสาธิต หรือกระทําส่ิงที่จะทําใหเกิดประกายไฟ กรุณาจัดหาอุปกรณปองกันอัคคีภัยมาใหพรอมในคูหา
แสดงสินคาของทาน  ทางผูจัดงานแสดงสินคาไดจัดเตรียมพรอมใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยไว  ในบริเวณอาคารแสดงสินคาเร็วที่สุด  หาก
มีอุปกรณปองกันอัคคีภัยอยูใกลขอใหใชอปุกรณชนิดนั้นดับไฟโดยเร็ว หรือ เคล่ือนยายส่ิงของที่จะทําใหเกิดไฟลุกลามออกนอกบริเวณน้ัน 

หากผูรวมแสดงสินคาทานใดที่สังเกตเห็นหรือไดทําใหเกิดเหตุเพลิงไหม  ขอใหรีบแจงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรือ 
ผูจัดงานแสดงสินคาภายในบริเวณงานโดยเร็วที่สุด 
 

13. การประกาศสาธารณะ 
 
การประกาศสาธารณะในอาคารแสดงสินคามีไวเฉพาะสําหรับใชโดย บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด และเจาหนาที่ของ 

อาคารแสดงสินคาที่ไดรับมอบหมายเทานั้น ทั้งนี้ผูจัดงานแสดงสินคาขอสงวนสิทธิ์ที่จะใชงานสําหรับการประกาศสาธารณะประโยชน
โดยเฉพาะ  
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14. การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก 
 
  จัดงานแสดงสินคาจะอนุญาตใหมีการแจกของที่ระลึกไดเฉพาะในคูหาของผูรวมแสดงสินคานั้นๆ เทานั้น โดยจะตอง 

ไมเปนการรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสรางความรําคาญใหกับคูหาแสดงสินคาขางเคียง 
 

15. การเกิดความเสียหาย 
  

เนื่องจากศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิไดมีการตรวจสอบความเรียบรอยของอาคารระหวางวันกอสรางและหลังจากร้ือถอน
เรียบรอยแลว ดังนั้นทานผูเขารวมสินคาทุกทานจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอาคารแสดงสินคารวมถึงพรมที่
เกิดขึ้นจากทาน ผูแทนของทานเจาหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบ หรือแมแตผูรับเหมาของทาน ที่ไมใชผูรับเหมากอสรางคูหาแสดงสินคา
อยางเปนทางการ ทั้งนี้ไมวาจะกระทําโดนจงใจหรือประมาทเลินเลอ สําหรับผูเขารวมแสดงสินคาที่รวมออกงานแบบคูหาสําเร็จรูป
จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดจากทาน ผูแทน หรือเจาหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของทาน โดยหากเกิดความเสียหาย
ดังกลาวขึ้นผูรับเหมากอสรางอยางเปนทางการของงานจะคิดคาใชจายที่เกิดจากผูรวมแสดงสินคาโดยตรง 

16. เหตกุารณทีไ่มอาจควบคมุได 
 

  งานแสดงสินคานี้อาจจะมีการเล่ือนระยะเวลางานแสดงสินคาจากเดิม เนื่องจากสุดวิสัยบางประการท่ีผูจัดงานไมสามารถ
ควบคุมได เชน เหตุการณทางการเมือง คําส่ังจากรัฐบาล เปนตน    ผูจัดงานแสดงสินคาขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายตางๆ ที่ทาง
ผูเขารวมแสดงสินคาจายใหกับผูจัดงานแสดงสินคาแลวหรือคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้น 
 
 

17. การขนสงสนิคาเขางานแสดงสนิคา 
 

ไมอนุญาตใหนําสินคาเขามายังอาคารสินคาจนกวาการกอสรางคูหาแสดงสินคาจะพรอมที่จะรับสินคาเขามาภายในคูหาได
แลว ผูเขารวมแสดงสินคาควรจะมีเจาหนาที่คอยอยูที่คูหาของทานเพ่ือเตรียมรับสินคา ผูจัดแสดงสินคาจะไมรับสินคาแทนผูเขารวม
แสดงสินคารวมทั้งจะไมรับผิดชอบตอการเก็บรักษาสินคานั้นๆ ภายหลังจากการขนยายเขาแลว   (เนื่องจากการอนุญาตเขาออกอาคาร
แสดงสินคาจะถูกตรวจตราอยางเขมงวด ผูรวมแสดงสินคาทุกทาน ตองแนใจวาการขนยายสินคาตางๆ ของทานนั้นขนยายไปยังสถานท่ี
ที่ทางผูจัดงานแสดงสินคาไดแจงไวโดยการขนสินคาและยานพาหนะตางๆ ที่ลานขนยายดังกลาวน้ี จะตองอยูภายใตความดูแลและ
กํากับของเจาหนาที่ของผูรับเหมาขนยายสินคาภายในอาคาร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของงานแสดงสินคา) 

 

  เพื่อหลีกเล่ียงความแออัดในลานขนยายสัมภาระสวนตัวและส่ิงของเล็กๆ ที่ถือหิ้วไดที่ไมตองอาศัยเครื่องมือขนยาย และ
สามารถนําออกจากกลองบรรจุหีบหอไดโดยไมตองหลีกเล่ียงตอการแตกหัก เสียหายสามารถนําเขาไปเปดหีบหอไดในอาคารได สําหรับ
สินคาขนาดใหญ ผูรวมแสดงสินคาใหผูรับขนสงสินคาทําการเปดหีบภายดานนอกอาคาร และหลังจากนั้นจึงคอยขนยายเขาตัวอาคาร 
และนําไปวางไวในคูหาแสดงสินคาของทานตามตําแหนงที่ทานไดแจงไวลวงหนา 

 
ทางผูจดังานแสดงสนิคาขอแนะนาํใหผูรวมแสดงสนิคามาถงึอาคารแสดงสนิคาพรอมสนิคาของทาน ทัง้นี้การมาลาชาของทาน

อาจมผีลตอการนาํสงสนิคาเขามายงัคหูา และเกิดความลาชาในการกอสรางคหูาแสดงสินคาของทานดวย 



 

   

                                          บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด    
                                         191/1 อาคาร เอชเอสเอช ช้ัน 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  โทรศัพท 02-6892899 โทรสารกด 16 
 

21

 

18. การปฏบิตังิานทีค่หูาแสดงสนิคา 
 

  ทุกคูหาแสดงสินคาจะตองมีพนักงานอยูประจํา และปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลาท่ีมีงานแสดงเปดใหผูเขาชม ผูรวมแสดงสินคา
จะตองไมเขารวมในกิจกรรมใดก็ตามที่ทางผูจัดมีความเห็นวาจะเปนพื้นที่รบกวนตอผูเขาชมงาน หรือผูรวมแสดงสินคารายอื่นโดยเฉพาะ
อยางย่ิงการแสดงโดยใชอุปกรณทางดานโสตทัศนูปกรณ จะตองมีระดับเสียงที่ไมเกินไปกวาที่ผูจัดงานแสดงสินคาอนุญาตไว 
 

กิจกรรมทุกชนิดของผูรวมแสดงสินคาและพนักงานของแตละคูหาแสดงสินคา จะตองจํากัดอยูแตในพื้นที่คูหาแสดงสินคาของ
ตน หามมีการโฆษณาประชาสัมพันธชักชวนทางดานธุรกิจใดๆ  นอกคูหาแสดงสินคาของทาน       

หามทําการรับสมัครพนักงานระหวางแสดงสินคา และหามทําการขนยายสินคาและออกนอกคูหาแสดงสินคาในระหวางเวลา
แสดงสินคา 
 

19. การขนยายสนิคาออกจากงานแสดงสนิคา 
   

ส่ิงของสวนตัวและสินคาที่หิ้วได สามารถนําออกนอกอาคารแสดงสินคาไดภายหลังเวลา 17.00 น. ของงานแสดงสินคาในวัน
สุดทายถึงแมวาผูจัดงานแสดงสินคาจะมีบริการรักษาความปลอดภัย แตสินคานั้นอาจเส่ียงตอการสูญหายไดตลอดเวลาดังนั้นไมควร
ปลอยคูหาแสดงสินคาของทานทิ้งไวโดยไมมีเจาหนาที่อยูประจํา 

อุปกรณในการชวยขนยายสินคาไมวาจะเปนรถเข็นลอเล่ือนบรรทุกใดๆ ตองอยูในสภาพที่ใชการไดเปนปรกติหากเกิดความ
เสียหายแกอาคารแสดงสินคา อาทิ เชน พรมปูทางเดิน ผูเขารวมแสดงสินคาจะตองรับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ 
 

20. การทาํความสะอาด 
 

  ทางผูจัดงานแสดงสินคาจะจัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาดคอยดูแลความสะอาดบริเวณรอบการจัดงานแสดงสินคา 
ซึ่งจะทําความสะอาดทุกวันในระหวางงานและหลังจากเลิกงาน โดยไมมีคาใชจายใดๆ อยางไรก็ตามทางผูจัดงานแสดงสินคาขอความ
รวมมือจากผูรวมแสดงสินคาในการที่จะรักษาความสะอาดคูหาแสดงสินคาของตนใหเรียบรอยและเปนระเบียบอยูเสมอ เจาหนาท่ีทํา
ความสะอาดไมไดรับอนุญาตใหทําความสะอาดภายในคูหาแสดงสินคาที่นํามาแสดงของทาน หากทานตองการเจาหนาที่รักษาความ
สะอาด (พิเศษ) กรุณากรอกแบบฟอรมเจาหนาที่รักษาความสะอาด 
 

21. หองอาหารในระหวางงานแสดงสินคา 
 
มีบริการหองอาหารและคาเฟทีเรียไวคอยบริการในชวงระหวางงานแสดงสินคา 

วันที่ 22-25 สิงหาคม    หองอาหารเปดเวลา 07.00-15.00 น.  
วันที่ 26-27 สิงหาคม    หองอาหารเปดเวลา 08.00-19.00 น. 
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22. สถานทีจ่อดรถ 
 

 มีลานจอดรถไวบริการสําหรับผูเขารวมแสดงสินคาและผูเขาชมงานแสดงสินคา ซึ่งทางผูจัดงานจะไดจัดทําบัตรจอดรถ 
ใหแกผูเขารวมงานแสดงสินคา        

*หมายเหตุ : ทางศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ไมอนุญาตใหทําการจอดรถคางคืน ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการ 
ที่เครงครัด สําหรับการรักษาความปลอดภัย หากผูใดประสงคที่จะจอดรถคางคืนตองติดตอฝายบริการลูกคาลวงหนากอนทุกครั้ง  โทร 
02 229 3212    
 

23. อปุกรณสือ่สาร 

 
ทานสามารถใชบริการจากบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท ดิเวลลอปเมนท จํากัด โดยติดตอที่ Business Center  ซึ่งมีคาใชจายดังนี้ 

สําหรับการสงโทรสาร   แผนแรก  15 บาท แผนถัดไป   5 บาท/แผน (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 
สําหรับการรับโทรสาร   แผนแรก   20 บาท แผนถัดไป   5 บาท/แผน (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 

 

24. เครือ่งปรบัอากาศภายในอาคารแสดงสนิคา 
 
          ผูจัดงานจะไมเปดเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินคาในวันกอสรางและตกแตงคูหาแตจะเปดเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะวันที่จัดแสดงงาน หรือระหวาง วันที่ 1-4 มิถุนายน 2560  เทานั้น โดยจะเปดเคร่ืองปรับอากาศ 1 ชั่วโมง กอนการเปดแสดงสินคา 
และจะปดเม่ือถึงเวลาปดแสดงสินคาในแตละวนั 
 

25. อาํนาจสทิธิข์าดในการตดัสนิใจภายในอาคารแสดงสนิคา 
  

บรษิทั เอซ คอน (ไทยแลนด) จาํกัด เปรยีบเสมอืนเจาของสถานทีจ่ัดแสดงสนิคาในชวงระยะเวลาเชาทาํการแสดงสนิคา ดงันัน้
การตดัสนิใจของบรษิทัฯ ในการแกปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวงนี้ถอืเปนสทิธิข์าดในการยุตปิญหานัน้ๆ 
 

26. การปฏบิตังิานลวงเวลา 
  

ระหวางวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ผูจัดงานอนุญาตใหทําการกอสราง และตกแตงคูหาไดถึงเวลา 24.00 น. และรื้อถอนคูหา  
ในวันที่  27  สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 20.00 น. – 24.00 น. เทานั้น       ซึ่งถาผูแสดงงานรายใด มีความประสงคจะทําการกอสรางเกิน
เวลาดังกลาว กรุณาแจงที่สํานักงานผูจัดงาน กอนเวลา 18.00 น. ของแตละวัน และจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการปฏิบัติงาน
ลวงเวลา ในอัตราของศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ     คือ 5,000 บาท / คูหา / ชั่วโมง   และรับผิดชอบการจัดเตรียมพนักงานรักษา
ความปลอดภัย 1 นาย ในอัตรา 950 บาท ( ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม )  ทั้งนี้จะตองชําระเปนเงินสดในวันนั้น 
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27. การรือ้ถอนคหูาลวงเวลา 
  

กรณีผูแสดงงานแตละรายรื้อถอนไมเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว ( 24.00 น. ของวันที่ 27  กรกฎาคม 2560 ) จะมีคาใชจายใน 
อัตรา 15,000  บาท ตอ คูหา ตอ ชั่วโมง ( ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ) ทั้งนี้ตองชําระเปนเงินสดในวันนั้น ๆ 
 

28. คานาํอาหารเขา 
  

ผูแสดงสินคาที่จําหนายสินคาสําหรับในงานที่ตองมีการประกอบและจําหนายอาหารเครื่องด่ืม จะตองจายเงินเพิ่มเติมเปนเงิน  
4,000 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

 
    ขอกําหนดดังตอไปนี้เพื่อใหเปนที่เขาใจกันระหวางผูจัดงาน กับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนทแอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด 

บรษิทัฯ จงึมขีอกาํหนดในเรือ่งนีด้งัตอไปนี ้

1. บริษัทฯ ไมอนุญาตใหมีการจัดจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานแสดงสินคาทุกประเภท ยกเวน สินคาดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

1.1. ตองเปนอาหารสําเร็จรูปที่มีการบรรจุหีบหอเปนที่เรียบรอยโดยไมมีการแชเย็น ยกเวนสําหรับใชเพื่อสาธิตและเปนการซ้ือ
เพื่อไปบริโภคนอกศูนยการประชุมฯ อาทิเชนเคร่ืองด่ืม อาหารกระปองทุกประเภท นมกลอง UHT ทุกประเภทรวมถึงผลิตภัณฑ
อาหารที่ผานการผลิตและบรรจุมาจากโรงงาน 

1.2. เปนอาหารที่มีการปรุงแตงมาจากภายนอกศูนยการประชุมฯ  ซึ่งจะนํามาจําหนายไดตอเม่ือมีการบรรจุถุงจากภายนอก
เปนที่เรียบรอยแลว อาทิเชน ไสอั่ว หมูยอ หมูแผน แคบหมู เปนตน 

1.3. ในกรณีผูจัดงานมีความประสงคจะใหมีการทดลองชิมอาหารและเครื่องด่ืม โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการจําหนายสามารถ
กระทําได ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัดทั้งหมดนี้จะไดรับการยกเวนในสวนคาธรรมเนียมที่ตองชําระ 

2. บริษัทฯ ไมอนุญาตใหมีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมที่จะตองมีการปรุงแตง โดยใชอุปกรณชวยทุกประเภท อาทิเชน เตา
แกส เตาไฟฟา เคร่ืองค่ัวขาวโพด เคร่ืองใหความรอนทุกชนิด และอุปกรณครัว เชน มีด เขียง เปนตน 

3. ในกรณีที่จะมีการจัดจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมตามขอหามขางตน ผูจัดงานจะตองไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ เปนลาย
ลักษณอักษร โดยจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด 

ตวัอยางประเภทของอาหารทีไ่มตองชาํระคาธรรมเนยีม 

1. นมกลอง UHT ที่ไมแชเย็น ไอศกรีมที่บรรจุในภาชนะเปนที่เรียบรอย 
2. อาหารกระปองตาง ๆ เชน ผลไมกระปอง แกงเผ็ดกระปอง ปลากระปอง เปนตน 
3. กุนเชียง หมูแผน หมูหยอง น้ําพริก หรืออาหารแหงที่บรรจุอยูในภาชนะท่ีปดสนิท 
4. เคร่ืองปรุงตาง ๆ เชน น้ําปลา น้ําตาล กะทิ เคร่ืองแกง ตองบรรจุอยูในภาชนะท่ีปดสนิท 
5. ผลไมดอง กระเทียมดอง ที่บรรจุอยูในภาชนะท่ีปดสนิท 
6. การสาธิตการทําอาหารโดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา เชน การสาธิตการทําโดนัทในงานแสดงสินคาที่เก่ียวกับอาหาร 
7. การเชาพื้นที่ทั้งหมดในสวนของพ้ืนที่เชานั้น ๆ โดยมีผูออกงานเพียงรายเดียว เชน เครือสหพัฒน เชาพื้นที่ทั้งหมด 
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 เพื่อการจําหนายสินคาลดราคา 
8. อาหารปรุงสําเร็จจากภายนอกที่บรรจุในภาชนะท่ีปดสนิท เชน ไสกรอกอีสาน ไสกรอกทอด หมูแผน 
9. อาหารสดที่บรรจุในภาชนะปดสนิท 

ตวัอยางประเภทของอาหารทีต่องชาํระคาธรรมเนียม 

1. อาหารที่นําเขามาปรุงภายในศูนยการประชุมฯ เชน กวยเต๋ียว หมูทอด ปลาทอด ทอดมัน เปนตน 
2. อาหารที่ปรุงสําเร็จจากภายนอกแตไมไดบรรจใุนภาชนะที่ปดสนิท เชน กับขาวตาง ๆ น้ําพริกหนุม ไสอั่ว ลูกช้ิน 

ไสกรอก เปนตน 
3. เคร่ืองด่ืมตาง ๆ เชน กาแฟ น้ําหวาน น้ําผลไม เปนตน 
4. ขนมประเภทตาง ๆ เชน ขนมอบประเภทเบเกอรร่ี  ขนมปงสังขยา ขนมไทย ขนมผสมน้ําแข็ง เปนตน 
แนวทางและวิธีการปฏิบัติ 
 
 แนวทางและวิธกีารปฏิบัติสําหรับผูจัดงาน เพื่อวัตถุประสงคในการดูแลและบํารุงรักษาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
 อันเปนความภาคภูมิใจของเราและแขกผูมาเยือน 
 ความรวมมือของทานในการปฏิบัติตามแนวทางซ่ึงกําหนดไว เพื่อประโยชนรวมกันจากการรักษาไวซึ่งมาตรฐานของ 
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และคุณภาพของงานที่จัดขึ้น ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 

การเตรียมพืน้ที ่ : สําหรับการปรุงอาหารและจําหนายอาหาร จัดเตรียมอุปกรณสําหรับรองพื้นในสวนทั้งที่เปนคอนกรีตและ
พื้นพรมใหเหมาะสม โดยการใชแผนพลาสติกยางที่เหมาะสมปูใหเต็มพื้นที่เชา และจัดใหปูออกมาไม
นอยกวา 30 ซม. กอนการจัดลงโตะและประกอบอาหาร

อปุกรณประกอบอาหาร  : ไมอนุญาตใหนําอุปกรณประกอบอาหารที่ใชแกสเขามาใชในตัวอาคารโดยเด็ดขาดใหใชไดเฉพาะ
อุปกรณไฟฟาเทานั้น ยกเวนถังแกส 15 กก. และมีหัวนิรภัย

อปุกรณปองกนั  : เพื่อความปลอดภัยของสวนรวม ผูจัดงานจะตองเตรียมอุปกรณคือถังดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 9 ปอนด 
ตอ 1 คูหามาตรฐาน (9 ตร.ม.) ซึ่งผูจัดงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเจาหนาที่ฝาย
ขายและฝายปฏิบัติการของศูนยการประชุมฯ 

สินคาที่มกีลิ่น  : สินคาที่มีกล่ิน เชน แหนม กระเทียมดอง ปลาตาง ๆ และอื่น ๆ ผูจัดงานตองบรรจุสินคาเหลานั้นไวใน
ภาชนะท่ีเก็บกล่ิน เพื่อมิใหเปนการรบกวนผูอื่น

การขนของ  : สินคาตาง ๆ สามารถขนยายเขามาในงานไดเฉพาะชวงเวลากอนเร่ิมงานของทุกวันสินคาที่เปนของเหลว 
เชนน้ําเช่ือม น้ําแข็ง และอื่น ๆ การขนยายตองมีการปูแผนพลาสติกตลอดแนวที่จะขนผาน

การทาํความสะอาด : การทําความสะอาดที่บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ จัดให ไมรวมถึงส่ิงตอไปนี้ 
 การเก็บและเคล่ือนยายวัสดุ และอุปกรณตาง ๆ อันเกิดจากการประกอบอาหาร 
 คราบน้ํามัน รอยเปอนอันเกิดจากการขายและประกอบอาหาร 
 การเก็บเศษอาหารและเศษขยะภายในคูหา 
 การทําความสะอาดสินคาที่นํามาแสดงหรือจําหนายและภายในบริเวณคูหา 

พืน้ที่สนบัสนนุนอกอาคาร   บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ อนุญาตใหใชพื้นที่ดานนอกเพื่อเตรียมอาหารโดยไมคิดคาใชจาย ประมาณ 
32 ตร.ม./งาน (ถาตองการพื้นที่มากกวานี้ คิดอัตรา 35.- บาท/ตร.ม./วัน)โดยผูจัดงานรับผิดชอบคา 
บริการทําความสะอาดไมเกิน 4 คน/วัน/รอบ 
 



 

   

                                          บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด    
                                         191/1 อาคาร เอชเอสเอช ช้ัน 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  โทรศัพท 02-6892899 โทรสารกด 16 
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คาธรรมเนียม  : 

 
บริษัทฯ คิดคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับการประกอบและ/หรือจําหนายอาหาร และเครื่องด่ืมตามระยะเวลา
การจัดงาน ดังนี้ 
 

 วนังาน ขนาดพืน้ทีม่าตรฐาน อตัรา (รวม VAT 7%) 

 1 - 3 วัน 3 x 3 ตารางเมตร 4,000.- บาท

 มากกวา 3 วัน 3 x 3 ตารางเมตร ราคาวันละ 1,000.- บาท

  

บริษัทฯ จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูจัดงานเพื่อนําไปชําระใหกับบริษัท F&B International จํากัด 
ผูไดสิทธิ์ในการจําหนายอาหารภายในศูนยการประชุมฯ แตเพียงผูเดียว เปนคาชดเชยการสูญเสียสิทธิ์

คามดัจาํ  : บริษัทฯ คิดคามัดจําจากผูจัดงานเปนจํานวนเงิน 30,000.- บาทตองาน เพื่อเปนคาใชจายกรณีมีการทําพื้นที่
สกปรกหรือเสียหาย โดยจะคืนใหหลังจากจบงาน และมีการตรวจรับพื้นที่เปนที่เรียบรอยแลว

เงือ่นไขการชาํระเงนิ  : บริษัทฯ ขอรับชําระเงินสดทั้งหมดจากผูจัดงานกอนหนางาน 3 วัน บริษัทฯ จึงจะอนุญาตใหเขาจัดการใช
สถานที่ดังกลาวได 

ขอสงสยั  : ในกรณีที่มีขอสงสัยใด ๆ โปรดสอบถามรายละเอียดจากเจาหนาที่ของฝายขายและฝายปฏิบัติการของศูนย
การประชุมฯ  
 

 
บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ีฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงระเบียบขอบงัคบัดงักลาว และขอขอบคณุในความรวมมอื  

              และหวงัเปนอยางยิง่วาการเขามาปฏบิตัิหนาทีข่องทานในศนูยการประชมุฯ คงประสบความสาํเรจ็ดวยด ี
 


