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ส่วนที่ 1 
 

 

 

 

1. ช่ืองานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ 
 

THAILAND BABY & KIDS BEST BUY 2017 ครัง้ ที่ 28 

 

2. สถานที่จัดงาน 
 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิติ์ 

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

Plenary 

 

 

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้า 

 
วันที่   9-12 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

ตัง้แต่เวลา 10.00 - 20.00  น. 

 

4. การเข้าชมงาน 
 

เปิดให้ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ยุคใหม่และผู้เข้าชมงานทั่วไป 

 

5. ผู้จัดงาน 
 

    บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จาํกัด 

    191/1  อาคาร เอช.เอส.เอช ชัน้  9 ถ.พระราม 3  แขวงบางคอแหลม 

    เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120   

    โทรศพัท์ 02-6892899 , 02-6892993 โทรสาร   02-6892899 กด 16 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของงาน 
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6. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 

 

6.1 การรับนํา้หนักของพืน้ท่ี 

          โซน C ชัน้ 2   ความสามารถในการรับนํา้หนัก   500    กิโลกรัม / ตารางเมตร 

               ถ้าสนิค้าของทา่นมีนํา้หนกัเฉลีย่กดลงพืน้ท่ีตอ่หนึง่ตารางเมตรมากกวา่นํา้หนกัท่ีมากกว่านํา้หนกัท่ีอาคารจะ

สามารถรับหนกัได้ ท่านต้องสร้างพืน้ท่ีเหล็กเสริม เพ่ือกระจายนํา้หนกัของสินค้า และต้องแจ้งให้ทางผู้จัดงานทราบ

ลว่งหน้าเก่ียวกบัสนิค้าทกุชิน้ท่ีจะนํามาแสดงจึงจะนําสนิค้านัน้เข้าไปแสดงได้ 

 

6.2     ความสูงของสิ่งก่อสร้าง 

  
        Zone c 1            ความสงูของสิง่ก่อสร้างไมเ่กิน 2.3 เมตร 

        Zone c 2                   ความสงูของสิง่ก่อสร้างไมเ่กิน 2.4 เมตร     
        Zone Plaza        ความสงูของสิง่ก่อสร้างบริเวณฝ่ังสงู ไมเ่กิน 5 เมตรก่อสร้างแบบโปร่ง 

                                 ฝ่ังตํ่าไมเ่กิน 2.5 เมตร   
        Zone Planary     ความสงูของสิง่ก่อสร้างไมเ่กิน 5 เมตรก่อสร้างแบบโปร่ง 
                                แบบโครงสร้างมราตฐานสงูไมเ่กิน 2.5 เมตร 

        Atrium                        ความสงูของสิง่ก่อสร้างไมเ่กิน 3 เมตร 

              

         

 

  *** หากสินค้าท่ีท่านนํามาจัดแสดงหรือสิ่งก่อสร้างสูงเกินจากท่ีกาํหนดไว้ข้างต้น  

    จะต้องทาํการขออนุญาตจากผู้จัดการงานก่อนจึงจะสามารถนําสินค้าเข้าหรือ 

    ทาํการก่อสร้างได้ 
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   7.ตารางเวลาปฏิบัตกิาร 

 
กาํหนดการ เวลา วันที่ 

กาํหนดเวลาการก่อสร้างคหูา 

การก่อสร้างและการตกแตง่สาํหรับพืน้ท่ีเปลา่ 12.00 – 24.00  น. 7 พฤศจิกายน  2560 

ผู้ เช่าพืน้ท่ีคหูามาตรฐาน เข้าตกแตง่คหูาเพ่ือจดัวางอปุกรณ์

และสนิค้า 

10.00 – 24.00  น. 8 พฤศจิกายน  2560 

การขนย้ายสนิค้า 10.00 – 24.00น.               8 พฤศจิกายน  2560 

การติดตัง้ไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 13.00 น. 8 พฤศจิกายน  2560 

การติดตัง้ตกแตง่ และจดัวางสนิค้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 8 พฤศจิกายน  2560 

ปิดอาคารแสดงสนิค้า 24.00 น. 7-8 พฤศจิกายน 2560 

กาํหนดการเปิด – ปิดงานแสดงสนิค้า 

ผู้ เข้าร่วมแสดงสนิค้า (Exhibitor)เข้าเตรียมงานและขนย้าย

สนิค้าก่อนการเปิดแสดงสนิค้า 

08.00 – 10.00 น. 9-12 พฤศจิกายน 2560 

วนัเวลา เปิด - ปิด งานแสดงสนิค้า 10.00 – 20.00 น. 9-12 พฤศจิกายน 2560 

เวลาขนย้ายสนิค้า หลงัปิดแสดงสนิค้า ประจําวนั 20.00 – 21.00 น. 9-12 พฤศจิกายน 2560 

กาํหนดเวลาการรือ้ถอนคูหา 

เร่ิมการขนย้ายสนิค้า 20.30 น. 12 พฤศจิกายน 2560 

การรือ้ถอนคหูาและไฟฟ้า 20.30 น. 12 พฤศจิกายน 2560 

การขนย้ายสนิค้าและรือ้ถอนคหูาแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 12 พฤศจิกายน 2560 

การรือ้ถอนไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 12 พฤศจิกายน 2560 

 

หมายเหต ุ:  

• หลงัจากจบงานในแตล่ะวนั ไฟฟ้าในคหูาจะดบัภายใน 60 นาที และอาคารแสดงสินค้าจะเปิดจนกระทัง่เวลา 21.00 น.สว่นในวนัสดุท้าย 

ของงานแสดงสินค้าจะเปิดจนกระทัง่เวลา 24.00 น. เพ่ือให้ผู้ ร่วมงานแสดงทาํการขนย้ายสินค้าและรือ้ถอนคหูาพร้อมอปุกรณ์ 

• ห้ามผู้แสดงสินค้าขนย้ายสินค้าที่จะนํามาจดัแสดงเข้าไปในอาคารแสดงสินค้า ในวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แตจ่ะอนญุาตให้ขนย้าย 

เข้าไปในวนัที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เทา่นัน้ มิฉะนัน้หากสินค้าดงักลา่วเกิดความเสียหายหรือสญูหาย ทางผู้จดังานจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

• ในระหวา่งจดังานแสดงสินค้า ห้ามขนย้ายสินค้าโดยใช้รถเข็นเด็ดขาด เพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสียหายแก่สถานที่จดังาน ผู้ เยี่ยมชมงาน และถ้า 

เกิดความเสียหายประการใด ทา่นจะต้องรับผิดชอบความเสียหายดงักลา่ว 

• ในวนัก่อสร้างและรือ้ถอน ผู้จดังานจะอนญุาตให้ทําการก่อสร้างและรือ้ถอนได้ถึง 24.00 น. ซึง่ถ้าผู้แสดงงานรายใดมีความประสงค์จะ 

ทําการก่อสร้างหรือรือ้ถอนเกินเวลาดงักลา่ว กรุณาแจ้งที่ศนูย์อํานวยการผู้จดังานแสดงสินค้าที่ประจําการ ณ ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสิริกิติ์  

ก่อนเวลา 18.00 น.  สําหรับวนัก่อสร้างคหูา วนัที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 พร้อมชําระคา่ลว่งเวลาเพ่ิม จํานวน 5,000 บาท / ชม. / คหูา  

( ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%) และต้องวา่จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัจํานวน 1 นาย /คหูา  เป็นเงิน 950 บาท(ราคานีย้งัไมร่วมภาษี 

มลูคา่เพ่ิม 7%)และสําหรับวนัรือ้ถอนคหูา วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2560 พร้อมชําระคา่ลว่งเวลาเพ่ิม จํานวน 15,000 บาท /ชม. / คหูา ( ราคานีย้งัไมร่วม 

ภาษีมลูคา่เพ่ิม  7 %) 
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ส่วนที่ 2 

 

 

 

 

 

1. การก่อสร้างและตกแตง่คหูามาตรฐาน 

 

• ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคหูามาตรฐานอย่างเป็นทางการ 

บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ีอิมเมจ จํากดั 

ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ ์

เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

คุณนพรัตน์  โชตกิไพศาล  โทรศพัท์ 02-203-4164 โทรสาร 02-203-4117 

E-mail Address : nopparat.cho@nccimage.com                      

                      

          ผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้ ร่วมแสดงงานท่ี เชา่พืน้ท่ีพร้อมคหูามาตรฐานได้ร่วมออกงาน

แสดงเทา่นัน้ ผู้ ร่วมแสดงงานไมม่สีทิธ์ิให้บริษัทอ่ืนมาเชา่ชว่งตอ่ หรือให้บริษัทอ่ืนหรือรายอ่ืนท่ีไมไ่ด้ซือ้พืน้ท่ีในงานมาร่วม

ออกแสดงงานกบัทา่น (ยกเว้นบริษัทในเครือ ) 

         ในกรณีท่ีผู้ ร่วมแสดงงานมคีวามประสงค์ให้บริษัทอ่ืนมาร่วมออกงาน  กรุณาแจ้งช่ือบริษัทดงักลา่ว และช่ือผู้

ประสานงาน,ท่ีอยูแ่ละเบอร์ติดตอ่ พร้อมแจ้งประเภทสนิค้าท่ีจะร่วมออกงานก่อนวนัแสดงงาน 1 เดือน ทัง้นีเ้พ่ือผู้จดังาน 

จะได้พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 

• ลักษณะคหูามาตรฐาน  (พืน้ท่ีมีขนาด กว้าง 3 เมตร ลกึ 3 เมตร ) 

1. ผนงัสขีาวสงู 2.4 ม. กว้างแผน่ละ 1 เมตร โดยแตล่ะแผน่จะยดึตดิกบัโครงสร้างอะลมูิเนียมห้ามตอกตรึง เจาะรูท่ีทําความ

เสยีหายแก่ผนงัเว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ รับเหมาก่อสร้างคหูาแสดงสนิค้าอยา่งเป็นทางการแล้ว 

2. ป้ายช่ือ ป้ายบริษัท เป็นป้ายช่ือขนาดสงู 30 ซม. และหน้ากว้าง 3 ม. (ตวัอกัษรบนป้ายช่ือสงู 10 ซม. ) อยูด้่านหน้าของทกุ

คหูาโดยจะระบช่ืุอบริษัท และหมายเลขของคหูาแสดงสนิค้า 

3. ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ มีปลัก๊ ขนาด 5 แอมป์ (ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสวา่ง) หลอดฟลอูอเรสเซนส์ 2 หลอด  เก้าอีเ้หลก็ดํา  

2 ตวั โต๊ะประชาสมัพนัธ์ 1 ตวั และถงัขยะ 1 ใบ 

 

ระเบยีบและการปฏบิตังิานภายในอาคารแสดงสนิค้า 

 



 

                   

                                          บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จํากดั    
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4. สาํหรับผู้ ร่วมแสดงท่ีเชา่พืน้ท่ีแสดงสนิค้าแบบคหูาสาํเร็จรูป กรุณากรอกแบบฟอร์มป้ายชื่อคหูาและเคร่ืองหมายการค้า 

และสง่กลบัมายงั บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จํากดั 

       5 . ทางผู้จดังานขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของการใช้คหูาสาํเร็จรูปดงันี ้
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กฎข้อบงัคับสาํหรับผู้แสดงสินค้า 

ห้าม!  กระทาํการใดๆ ที่จะก่อให้เกดิความเสียหายต่อผนังคูหา 

 

1. ห้ามต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายโครงสร้างของคหูามาตรฐานโดยเด็ดขาดหาก

มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของคหูา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการของบริษัทฯ 

เพ่ือดําเนินการ 

2. ห้ามฉีดสเปรย์กาว , ติดกาว , หรือซิลโิคน  บนแผ่นผนงั 

3. ห้ามทาสี , พ่นสี , ขีดหรือเขียน  ลงบนผนงั 

4. ห้ามมิให้เจาะ , ตอกตะป ู, ยิง MAX , ขีดข่วน หรือทําให้เกิดความเสียหายกบัแผ่น

ผนงัหรือสว่นใดสว่นหนึ่งของโครงสร้างคหูาเป็นอนัขาด  หากต้องการติดหรือยึดสิ่งใดกบัตวั

ผนงักรุณาปรึกษาเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการก่อน 

 

  หากผู้แสดงสนิค้าท่านใดมไิด้ปฏิบตัิตาม  หรือฝ่าฝืนข้อปฏิบตัิดงักลา่วทาง 

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากดั  ซึง่เป็นผู้ รับผดิชอบในการก่อสร้างคหูามาตรฐาน   

  **มีความจาํเป็นจะต้องคดิค่าเสียหายแก่ผู้มาแสดงสนิค้า 

   เป็นมูลค่าผนังคูหาแผ่นละ  3,000.-  บาท 

 

จงึแจ้งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้

 

หมายเหต ุ:     ปลัก๊ไฟท่ีติดตัง้ในคหูาของท่านห้ามใช้ต่อกบัดวงไฟแสงสว่างโดยเด็ดขาด   

                      หากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพบจะดําเนินการตดักระแสไฟฟ้าในคหูาของท่านทนัที 

 



 

                   

                                          บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จํากดั    
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ระเบียบข้อบังคับทั่วไปของผู้รับเหมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติิ์สาํหรับงานแสดงสนิค้า 

 

ผู้ รับเหมาหรือผู้ก่อสร้างคหูาจะต้องจดัสง่เอกสารฉบบันีก้ลบัมายงัโทรสารหมายเลข 0 2229 3222 หรือ 

หากมีข้อสงสยัประการใดท่านสามารถสอบถามได้ท่ี Event Services Department หมายเลข   02-229 3210 

 

1. ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าจะต้องแจ้งช่ือบริษัทผู้ รับเหมาให้กบัผู้จดังานทราบ รวมทัง้จะต้องยื่นแบบคหูาตกแตง่พิเศษ และสว่นตกแตง่

ทัง้หมดให้กบัศนูย์การประชมุฯ ลว่งหน้า 1 เดือนก่อนวนัเข้าก่อสร้าง  อนึง่ การตกแตง่คหูาพิเศษท่ีขดัตอ่กฎระเบียบของศนูย์การประชมุฯ 

ผู้จดังาน หรือ ผู้ รับเหมาก่อสร้างต้องยื่นเร่ืองเพ่ือขออนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากศนูย์การประชมุฯ  

2. ผู้จดังานหรือผู้ รับเหมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีศนูย์การประชมุฯ ต้องทําการสาํรวจความเรียบร้อยของพืน้ท่ีพร้อมกนัก่อนทําการรับมอบ

และสง่คืน 

3. ผู้จดังาน, ผู้ รับเหมาหรือผู้ก่อสร้างคหูาต้องจดัหาสิง่ปกคลมุพืน้หรือ พืน้พรมอยา่งเหมาะสม ไมว่า่จะเป็นงานไม้ งานส ี และการ

เคลือ่นย้ายอปุกรณ์ หรือวสัดท่ีุมนํีา้หนกัมาก ต้องมีวสัดไุม้รองรับ เพ่ือป้องกนัความเสยีหายอนัอาจเกิดขึน้กบัพืน้หรือพรม  

4. การสร้างคหูา,เวที,ฉาก,แขวนมา่นต้องไมปิ่ดกัน้ทางหนีไฟและอปุกรณ์เคร่ืองดบัเพลงิของศนูย์การประชมุฯ หากฝ่าฝืนจะถกูระงบั

การสร้างงานทนัที 

5. เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ามาก่อสร้างต้องแตง่กายสภุาพเรียบร้อย กลา่วคือต้องสวมเคร่ืองแบบของบริษัทก่อสร้างมิฉะนัน้ศนูย์การประชมุฯ  

ขอสงวนสทิธ์ิไมอ่นญุาตให้พนกังานผู้นัน้เข้ามาในพืน้ท่ีท่ีจดังานโดยเด็ดขาด 

6. หากผู้ รับเหมาหรือผู้ก่อสร้างมีความจําเป็นต้องทํางานเลยเวลาท่ีได้ระบใุนสญัญา  จะต้องแจ้งให้ Event Services Department  

ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 ชัว่โมง ก่อนเวลาปิดทําการ  ทัง้นีศ้นูย์การประชมุฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายการให้บริการลว่งเวลาตามขนาดของคหูา 

7. ศนูย์การประชมุฯ ไมอ่นญุาตให้ผู้ใดนอนค้างหรือจอดรถค้างคนืในบริเวณศนูย์การประชมุฯ โดยมิได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

8. ในกรณีผู้จดังานจดัให้ม ี โซนขายอาหาร ฯลฯ ในพืน้ท่ีท่ีเป็นพรมของศนูย์การประชมุฯ ผู้จดังานต้องปไูม้อดัอยา่งน้อย 15 มม. ก่อน

การปพูรมหรือวสัดอ่ืุนใด  ห้ามมใิห้ปพูรมลงบนพืน้พรมของศนูย์การประชมุฯ  โดยเดด็ขาด เพ่ือหลกีเลีย่งความเสยีหายท่ีเกิดขึน้กบัพรม

ในระหวา่งการจดังาน 

9. ห้ามรับประทานอาหารหรือดืม่เคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในบริเวณพืน้ท่ีจดังาน ผู้ รับเหมาและผู้ก่อสร้างคหูาจะต้องรับประทาน

อาหารและสบูบหุร่ีในบริเวณท่ีศนูย์การประชมุฯ กําหนดไว้ให้เทา่นัน้ 

10. ห้ามเก็บลงัไม้  วสัดหีุบหอ่  กลอ่งไม้  กลอ่งกระดาษแข็ง  และวสัดท่ีุติดไฟงา่ยไว้บริเวณจดังาน 

11. ห้ามนําถงัก๊าซหงุต้ม  ทัง้ท่ีบรรจแุละไมบ่รรจกุ๊าซมาเก็บไว้บริเวณจดังาน 

12. ห้ามตอกยดึอปุกรณ์กบัพืน้ผิวของพืน้ท่ีจดังาน 

13. ห้ามทิง้ส ี ขยะ  สารอนัตรายและสารพิษ  เช่น  สารเคม ี นํา้มนัหลอ่ลืน่  กรด  และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมลงในรางระบบนํา้ 

14. การทาส ี กรณีท่ีต้องใช้นํา้มนัสน, นํา้มนัซกัแห้ง,ทินเนอร์ หรือสารระเหยท่ีมกีลิน่แรงสาํหรับเช็ดทําความสะอาดผนงั  หรือเป็น

สว่นผสมของการทาส,ีส ีจะสามารถทําได้หลงัเวลา 18.00 น. เท่านัน้ (เฉพาะในโซนซี 1-2 และโซนพลาซา่) ถ้าต้องทําก่อนเวลาดงักลา่ว

จะต้องใช้พืน้ท่ีด้านนอกอาคารศนูย์ประชมุฯ 

15. ห้ามนําสตัว์เลีย้งทกุชนิดเข้ามาในพืน้ท่ีท่ีให้บริการ และพืน้ท่ีสว่นกลาง  ยกเว้นได้รับอนญุาตจากศนูย์การประชมุฯ   



 

                   

                                          บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จํากดั    
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16. ห้ามใช้ไฟฟ้ากบัปลัก๊ตามผนงัหรือพืน้ห้องโดยตรง จะต้องสัง่ไฟฟ้ากบั บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากดั 

สาํหรับการเดินสายไฟหรือสญัญาณตา่งๆ ต้องเก็บสายอยา่งเป็นระเบียบ ไมกี่ดขวางเส้นทางการลาํเลยีงอาหารและเส้นทางเดินผู้ เข้า 

       ชมงาน (กรณีการขอใช้ไฟฟ้ากบัปลัก๊ตามผนงัหรือพืน้ห้องโดยตรง กรุณาประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ี Event Services Department) 

17. สาํหรับสว่นก่อสร้างท่ีมีการตกแตง่ด้วยนํา้ ผู้ รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดดงันี ้

 การนํานํา้เข้าตกแตง่ผู้ รับเหมาต้องเป็นผู้ เตรียมนํา้และสายยางสาํหรับตอ่จากทอ่ของศนูย์การประชมุไปยงัพืน้ท่ีตกแตง่ 

 ต้องเตรียมวสัดกุนันํา้รองสว่นท่ีบรรจนํุา้ถ้าเกิดกรณีนํา้หกร่ัวซมึหรือเกิดความเสยีหายแก่สว่นตา่ง ๆ ของห้องผู้ รับเหมาต้องจดัการให้

อยูใ่นสภาพเรียบร้อยก่อนท่ีจะดําเนินงานตอ่ไป 

 การปลอ่ยนํา้หลงัการใช้งานแล้วต้องจดัลาํดบัก่อนหลงัหรือคิวเพ่ือความเป็นระเบียบและไมเ่กิดความเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ใน

กรณีท่ีทกุฝ่ายตา่งรีบรือ้ถอน 

 ผู้ รับเหมาจะต้องทําท่ีพกัหรือบอ่พกัสาํหรับกรองสิง่สกปรกท่ีอาจก่อให้เกิดการอดุตนัของทอ่ระบายนํา้บริเวณก่อนถงึบอ่พกัของสว่น

บําบดันํา้เสยี 

18. กรณีท่ีมีการใช้ลกูโป่งผู้จดัแสดงต้องใช้ลกูโป่งท่ีบรรจกุ๊าซฮีเลีย่มเทา่นัน้และในการบรรจกุ๊าซดงักลา่วต้องกระทํานอกบริเวณอาคารของศนูย์

การประชมุฯ 

19. กรณีผู้จดัแสดงงานจดัให้มีการจดุพลไุพโล จดุดอกไม้ไฟ และอ่ืน ๆ ภายในอาคารของศนูย์การประชมุฯ ต้องแจ้งให้ Event Services 

Department  ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากฝ่าฝืน จะถกูระงบัการแสดงชดุนัน้ทนัที 

20. ผู้จดังานจะต้องรับผิดชอบในการจดัเก็บเศษวสัดจุากการก่อสร้างทกุประเภทและนําออกไปทิง้นอกบริเวณ ศนูย์การประชมุฯ 

 หากไมป่ฏิบตัิตาม ศนูย์การประชมุฯ จะคิดคา่จดัเก็บและทําความสะอาด 

21. ผู้จดังานต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความเสยีหายใด ๆ กบัศนูย์การประชมุฯไมว่า่จะกระทําโดยผู้ รับเหมา หรือผู้ก่อสร้างคหูาในงานของ 

ผู้จดังานและในกรณีท่ีมีสิง่ของตกค้างผู้จดังานจะต้องรับผิดชอบนําออกไปให้หมด ภายในเวลา 48 ชัว่โมง หากพ้นกําหนด 

บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายหรือสญูหายใด ๆ ทัง้สิน้  รวมทัง้คหูาท่ีไมไ่ด้นําเนินการรือ้ถอนออก ผู้จดังานจะต้อง         

รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้กบัการรือ้ถอนคหูานัน้ ๆ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดคา่บริการตามความเหมาะสม 

22. ผู้ รับเหมาหรือผู้ก่อสร้างคหูาจะต้องตรวจสอบและปิดอปุกรณ์ไฟฟ้านํา้และลมดนัทกุชนิดท่ีนําเข้ามาใช้ก่อนออกจากพืน้ท่ีจดังานทกุวนั 

23. ผู้แสดงสนิค้า หรือผู้ รับเหมาจะต้องรือ้ถอนคหูาให้เสร็จสิน้ภายในวนั  และเวลาท่ีผู้จดังานกําหนด มิฉะนัน้ศนูย์การประชมุฯ จะคิดคา่บริการ

ฝากสนิค้า  และ / หรือ  คา่บริการรือ้ถอนคหูา 

24. ผู้จัดงาน /หรือผู้รับเหมาต้องชาํระค่าประกันความเสียหาย จาํนวน 50,000.- สุทธิ ก่อนวนัเข้าทําการก่อสร้างอยา่งน้อย 10 วนั  

มิฉะนัน้เจ้าหน้าท่ี  Event Services Department  จะไมอ่นญุาตให้เข้าทําการก่อสร้างโดดเดด็ขาด ไมว่า่กรณีใด ๆ  

โดยทําเช็คคํา้ประกนัสัง่จ่าย บริษัท เอ็น.ซ.ีซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากดั  

25. เง่ือนไขการชําระคา่ประกนัคืน  

 กรณีไมม่ีความเสยีหายใด ๆ เกิดขึน้  : ศนูย์การประชมุฯ จะสง่เช็คคํา้ประกนัคืนหลงัจากจบงานภายใน 7 วนัทําการ 

 กรณีท่ีเกิดความเสยีหายคิดเป็นเงินไมเ่กิน 50,000.- บาท : ศนูย์การประชมุฯ จะประเมินคา่เสยีหาย และนําไปหกัจาก 

เงินคํา้ประกนั จากนัน้จะชําระสว่นท่ีเหลอืคืนให้ภายใน 10 วนัทําการ  

 กรณีท่ีเกิดความเสยีหายคิดเป็นเงินเกิน 50,000.- บาท : ผู้จดังานหรือผู้ รับเหมา จะต้องชําระสว่นท่ีเกินให้กบัศนูย์การประชมุฯ ภายใน 

10 วนัทําการ 

 

 

มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

 



 

                   

                                          บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จํากดั    
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2 . การก่อสร้างและการตกแต่งคูหาสาํหรับผู้เช่าพืน้ท่ีเปล่า 

1. กา 
 สาํหรับผู้แสดงสนิค้าท่ีเช่าพืน้ท่ีเปลา่ ผู้ รับเหมาในการก่อสร้างและตกแตง่คหูาจะมี 2 ประเภทคือ 

 

1.    ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหาอย่างเป็นทางการ ( Official Stand Contractor ) 

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จํากดั 

ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่คลองเตย กรุงเทพ 10110 

คุณนพรัตน์  โชตกิไพศาล  โทรศพัท์ 02-203-4164 โทรสาร 02-203-4117 

E-mail Address : nopparat.cho@nccimage.com                      

2.    ผู้รับเหมาอนุมัติ (Approved Stand Contractors) 

ในกรณีท่ีผู้ ร่วมแสดงสนิค้าต้องการวา่จ้างผู้ รับเหมารายอ่ืนนอกเหนือจากผู้ รับเหมาอยา่งเป็นทางการของงานในการก่อสร้างคหูา

แสดงสนิค้าผู้จดังาน พร้อมท่ีจะอํานวยความสะดวกให้โดยท่ีมกีฎในการเข้าทําการก่อสร้างดงันี ้

- ผู้ เข้าร่วมแสดงสนิค้าต้องสง่รายช่ือผู้ รับเหมามายงั บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากดั 

- ผู้จดังาน จะแจ้งยืนยนัการตอบรับหรือ ปฏิเสธไปยงัผู้ ร่วมแสดงสนิค้าและผู้ รับเหมาท่ีได้รับการเสนอช่ือ ภายใน 7 วนัทําการ 

ภายหลงัจากได้รับการเสนอช่ือ 

- ผู้จดังานจะพิจารณาอนมุตัิผู้ รับเหมาท่ีได้รับการเสนอช่ือมาเพียง 10 ราย แรกเทา่นัน้ 

- บริษัทผู้ รับเหมาจะต้องไมเ่คยมีประวตัิเสือ่มเสยี หรือสร้างความเสยีหายตอ่ผู้แสดงสนิค้ามาก่อน  และไมเ่คยถกูห้ามในการ 

ให้บริการในงานใดงานหนึง่มาก่อน 

- เป็นบริษัทห้างร้านท่ีสามารถให้บริการตามท่ีผู้แสดงสินค้าต้องการ มีอปุกรณ์เคร่ืองมือ และพนกังานท่ีมีประสบการณ์พร้อมทัง้ม ี                 

สถานท่ีท่ีสามารถติดตอ่ได้ตลอดเวลา 

- สง่เจ้าหน้าท่ีระดบับริหารเข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม และมีเจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย 1 ท่านพร้อมเคร่ืองมือสื่อสารประจํา 

บริเวณงานตลอดระยะเวลาตัง้แตเ่ร่ิมการก่อสร้างจนถึงรือ้ถอน เพ่ือให้บริการแก่ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าท่ีวา่จ้าง 

- สง่แบบผงัการก่อสร้างพร้อมสาํเนา 1 ชดุ ให้แก่ผู้จดังาน เพ่ือตรวจอนมุตัิก่อน 30 วนัก่อนทําการก่อสร้างโดยการก่อสร้างจะต้องทํา  

ตามแบบท่ีได้รับการอนมุตัิแล้วเทา่นัน้ 

 

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบผังใดๆ ก็ตามจะต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที

และต้องได้รับการอนุมัตก่ิอนการเปล่ียนแปลงใดๆ 

 

- ให้คําปรึกษา และความร่วมมือต่อผู้แสดงสินค้า บริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้า และผู้ รับเหมารายอ่ืนๆ เพ่ือให้การปฏิบตัิการภายใน

อาคารแสดงสนิค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- ในกรณีเกิดความเสียหายในบริเวณท่ีผู้ รับเหมารับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าจะเกิดการกระทําของผู้ ใดและกรณีใดๆ ผู้ ร่วมแสดงสินค้าและ

ผู้ รับเหมาจะต้องรับผิดชอบ คา่เสยีหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 

 

 

 



 

                   

                                          บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จํากดั    
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กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาสาํหรับผู้ร่วมงานแสดงสินค้าท่ี

เช่าพืน้ท่ีเปล่า 

 

         ผู้ ร่วมแสดงเช่าพืน้ท่ีเปล่า สามารถก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าโดยผู้ รับเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีผู้ ร่วมแสดงสินค้าว่าจ้างเองได้แต่

จะต้อง กรอกแบบฟอร์มผู้รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งคูหา (สาํหรับพืน้ที่เปล่า)   เพ่ือแจ้งช่ือผู้ รับเหมา ท่ีอยู่เบอร์โทรศพัท์สง่

มายงัผู้จัดงานแสดงสินค้า ตามกําหนดเวลา (กรุณาดูกฎเกณฑ์การใช้ผู้ รับเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ รับเหมาก่อสร้างอย่างเป็น

ทางการ) และปฏิบตัิตามกฎระเบียบดงัตอ่ไปนี ้

1. การสร้างคหูาแสดงสนิค้าของตนเองขึน้หรือการให้พืน้ท่ีเปลา่ สาํหรับการแสดงจะต้องมีการติดหรือเขียนป้ายแสดงช่ือบริษัท 

และหมายเลขคหูาอยา่งชดัเจน ถ้าไมม่ีทางผู้จดังานแสดงสนิค้าจะจดัให้ตามความเหมาะสมโดย เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้กบัทาง

ผู้ ร่วมแสดงสนิค้า 

2. ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆท่ีผู้ รับเหมาก่อสร้างคหูาของท่านหรือบคุลากรของผู้ รับเหมา        

ก่อสร้างหรือผู้ รับจ้างของทา่นทําขึน้ และรับผิดชอบประสานงานในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ใดๆท่ีขดัต่อระเบียบภายในอาคารสินค้าให้

เป็นไปตามระเบียบของการก่อสร้าง ทกุประการ 

3. ผู้แสดงสนิค้าท่ีต้องการคหูาเองจะต้องจดัสง่แบบแผนการก่อสร้างคหูาแสดงสินค้าและผงัการใช้ไฟฟ้ามายงัผู้จดังานแสดง

สนิค้าภายในกําหนดเวลาท่ีระบเุอาไว้ในคูม่ือผู้ ร่วมแสดงสนิค้าหรือ 15 วนัก่อนวนังานแสดงสนิค้า โดยผู้จดังานจะตอบอนมุตัิเพ่ือให้

ดําเนินการตามแผนผงัท่ีสง่ไปภายใน 7 วนัหลงัจากท่ีได้รับแผนผงัการก่อสร้างและผู้จดังานแสดงสนิค้าขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกร้อง

ให้แก้ไปงานก่อสร้างในสว่นท่ีผิดไปจากแบบท่ีสง่มาหรือแผนผงัการก่อสร้างท่ีอาจจะขดัตอ่กฎระเบียบอาคารแสดงสินค้า หรือสร้าง

อนัตรายแก่ผู้ เข้าชมงานแสดงสนิค้าได้ 

 อน่ึง ผู้ร่วมแสดงสนิค้าที่ไม่ส่งแผนผังตามกาํหนด ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าจะไม่อนุญาตให้เข้าทาํการก่อสร้างในงาน 

4. จะต้องปพูรมหรือสิง่อ่ืนใดท่ีเหมาะสมเต็มพืน้ท่ีภายในคหูาแสดงสนิค้า 

5. เพ่ือความปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร หากต้องการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างกรุณาติดต่อผู้ รับเหมาติดตัง้

ไฟฟ้า อยา่งเป็นทางการเทา่นัน้ห้ามติดตัง้กระแสไฟฟ้าเอง ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าท่ีสัง่มาเพ่ือใช้กบัเคร่ืองจกัรท่ีจะแสดงมาใช้เป็นไฟฟ้า

แสงสวา่ง 

6. ห้ามพ่นสี อ็อค เช่ือมโลหะภายในอาคารแสดงสินค้าและห้ามตัง้โต๊ะเลื่อยไม้ ไสไม้ หรือทําให้เกิดฝุ่ นภายในอาคารแสดง

สนิค้า และรบกวนผู้ ร่วมแสดงสนิค้าหรือผู้ เข้าร่วมชมงานแสดงสนิค้า 

7. ในกรณีพืน้ท่ีคหูาของผู้ ร่วมแสดงพืน้ท่ีเปล่าติดกบัคหูาแสดงสินค้าอ่ืนห้ามใช้ประโยชน์จากผนงันัน้ๆ ทางผู้ ร่วมแสดงสินค้า      

จะต้องทําการก่อสร้างผนงัในสว่นคหูาแสดงสนิค้าของตนขึน้มาเอง 

8. หากผนังของคูหาของผู้ ร่วมแสดงพืน้ท่ีเปล่าสูงกว่าผนังอีกด้านของคูหาแสดงสินค้าติดกัน ท่านจะต้องทําการปิดผนัง

ด้านหลงัของทา่นท่ีสงูกวา่อีกคหูาแสดงหนึง่ด้วย 

9. ห้ามแขวนสิง่หนึง่สิง่ใดกบัสิง่ก่อสร้างของตวัอาคาร หรือตอก ตรึง กบัสว่นใดสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีอาคาร หรือกบัฝาผนงัเสา 

10. ในกรณีพืน้ท่ีคูหาแสดงสินค้าของท่านเป็นเกาะ ผู้จัดงานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธ์ิในการขอร้องให้ท่านทําการปรับเปลี่ยน

ผนงั ด้านหลงัหรือด้านข้างในแบบท่ีทา่นสง่มาให้ หากพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่สิง่ก่อสร้างของทา่นอาจจะบดบงัคหูาแสดงสินค้า

ใกล้เคียง 

11. ผู้ รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ ร่วมแสดงสินค้า ท่ีทําการก่อสร้างคูหาเอง จะได้รับอนญุาตให้ทําการก่อสร้างก็ต่อเมื่อ ได้รับการ

อนมุตัิให้เป็นผู้ รับเหมาอนมุตัิ และทําการยื่นเช็คหรือหนงัสอืคํา้ประกนัการก่อสร้างตามจํานวนเงินท่ีกําหนด          
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(สัง่จ่ายนาม บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากดั พร้อมตรา A/C Payee Only) พร้อมทัง้เซ็นต์

หนงัสอืยืนยนัความรับผิดชอบตอ่ผู้จดังาน 

 หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผู้ รับเหมาอนุมัติไม่ดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว้ข้างต้น ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหยุดการ

ปฏิบตัิงานหรือยกเลิกการอนุมตัิโดยทนัทีหรือตามท่ีเห็นสมควร และผู้แสดงสินค้าต้องใช้บริการจากผู้ รับเหมาอ่ืนท่ีได้รับการอนุมตัิแล้ว

เทา่นัน้ 

 

3. การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 

                 ผู้จดังานแสดงสนิค้าจะออกบตัรผา่นเข้าออกบริเวณงานให้แก่ผู้ รับเหมาตา่งๆ ซึง่วา่จ้างโดยผู้ ร่วมงานแสดงสนิค้าเพ่ือใช้ผา่น

เข้า-ออกบริเวณงานในชว่งวนัก่อสร้างและรือ้ถอนเฉพาะผู้ รับเหมาท่ีได้ติดตอ่กบัทางผู้จดังานแสดงสนิค้าและได้ทําข้อตกลงท่ีจะปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบของผู้จดังานแสดงสนิค้าแล้วเทา่นัน้โดยผู้ รับเหมาก่อสร้างสามารถรับบตัรผา่นเข้า-ออกบริเวณงานได้ท่ีศนูย์อํานวยการผู้จดังาน

แสดงสนิค้าท่ีประจําการ ณ ศนูย์ประชมุแหง่ชาตสิริิกิติ์ในกรณีท่ีผู้ รับเหมารายนัน้ๆ ไมม่ีบตัรอนญุาตอยา่งถกูต้องและได้สร้างความเสยีหาย

อยา่งหนึง่อยา่งใดขึน้ ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าท่ีวา่จ้างจะต้องรับผิดชอบความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ 

  ผู้ รับเหมาจะต้องเป็นผู้ ทําการ กรอกแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจําคูหา และขอรับบตัรผ่านเข้าออกด้วยตนเอง

เทา่นัน้ และห้ามผู้ ร่วมแสดงสนิค้าขอบตัรผา่นเข้าออกแทนผู้ รับเหมาของตน 

 

4.ไฟฟ้าท่ีใช้ภายในงาน 

 

1. คูหามาตรฐานแต่ละคหูาจะประกอบด้วย 

• ชุดฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์    จาํนวน  2  ดวง 

• ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์      จาํนวน  1  จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 

ซึง่รายการดงักลา่วข้างต้นผู้จดังานได้จดัเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากรายการนีผู้้ ร่วมแสดงสนิค้าจะต้องสัง่จองใน 

ใบสัง่จองรายการไฟฟ้า (รายการไฟฟ้าสาํหรับคหูามาตรฐานจะเปลีย่นไปตามท่ีบริษัทฯ เสนอราคากบัผู้จดังาน ) 

2. ตาํแหน่งในการตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าในคหูามาตรฐาน 

ในคหูามาตรฐานจะถกูกําหนดตําแหนง่ท่ีติดตัง้ไว้เรียบร้อยแล้ว  ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าไมส่ามารถเปลี่ยนตําแหน่งท่ีติดตัง้หรือเปลี่ยน

รายการท่ีติดตัง้ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานได้ ในกรณีท่ีผู้ ร่วมแสดงสินค้าไม่ต้องการรายการอปุกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานท่ีทางผู้จัด

จดัเตรียมไว้ให้ทางผู้จดัถือวา่ทา่นสละสทิธิในสิง่ท่ีพงึจะได้ 

3. ใบสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 รายการ คือ 

       รายการท่ี 1 สาํหรับผู้ ร่วมแสดงสนิค้าท่ีมีความประสงค์สัง่จองระบบแสงสวา่ง 

       รายการท่ี 2     สาํหรับผู้ ร่วมแสดงสนิค้าท่ีมีความประสงค์สัง่จองกระแสไฟฟ้าเพ่ือนํามาใช้กบัสนิค้าท่ีนํามาแสดงเทา่นัน้ 

                                    ห้ามนําไปใช้กบัระบบแสงสวา่ง 

       รายการท่ี 3 สาํหรับผู้ ร่วมแสดงสนิค้าท่ีมีความประสงค์ท่ีจะนําดวงไฟมาติดตัง้เอง 
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4. ไฟฟ้าที่ใช้ในระหว่างงาน 

 

ผู้จดังานได้มอบหมายให้ผู้ รับเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเป็นผู้ดแูลไฟฟ้าแสงสวา่งโดยทัว่ไปในอาคารแสดงสนิค้า 

 

4.1  มาตรฐานของไฟฟ้าท่ีใช้ในงานแสดงสนิค้า 

4.1.1 ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดนัไฟฟ้าขึน้ลงระหวา่ง +10% สาํหรับสนิค้าท่ีความไวตอ่การขึน้ลงของ

แรงดนัไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภยัตอ่สนิค้าทา่นควรจะจดัหาอปุกรณ์ควบคมุแรงดนัมาตอ่ด้วย   ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส 

แรงดนัไฟฟ้าขึน้ลงระหวา่ง +10% สาํหรับสนิค้าท่ีความไวตอ่การขึน้ลงของแรงดนัไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภยัตอ่สนิค้าทา่นควรจะจดัหา

อปุกรณ์ควบคมุแรงดนัมาตอ่ด้วย 

4.1.2 หากทา่นมีความประสงค์ท่ีจะสัง่จองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น 110 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส หรือ 220 โวลท์ 

            3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึง่จะสามารถจดัการให้ได้เป็นพิเศษโดยกรอกใน  แบบฟอร์มการสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 4.1.3 วงจรไฟฟ้าได้แบง่ออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งและวงจรไฟฟ้ากําลงั 

4.2  มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีอปุกรณ์ป้องกนัการกระชากของกระแสไฟฟ้าอตัโนมตัิและต้องมีระบบสตาร์ทเตอร์ดงันี ้                               

 4.2.1 มอเตอร์ขนาดไมเ่กิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง 

 4.2.2 มอเตอร์ขนาดไมเ่กิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลต้า 

 4.2.3 มอเตอร์ขนาดตัง้แต ่25 แรงม้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์ 

4.3  กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายไปยงัแตล่ะคหูาจะเปิดและปิด ก่อนและหลงัจากงานแสดง 30 นาที  

4.4 สําหรับผู้ ร่วมแสดงสินค้าท่ีต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์ท่ีต้องนํามาแสดงตลอด 24 ชั่วโมงจะต้องกรอกแบบฟอร์ม         

มาพร้อมกบัการสัง่ไฟฟ้าก่อนถึงเวลาท่ีกําหนดไว้ 

4.5 หลอดไฟฟ้าฟลอูอเรสเซนส์ 2 หลอด และปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ ซึง่รวมอยูใ่นคหูาสาํเร็จรูปนัน้ได้ติดตัง้ให้พร้อมกบักระแสไฟฟ้าแล้ว 

4.6 ราคาคา่กระแสไฟฟ้าและคา่ติดตัง้สายเมนได้รวมไว้เรียบร้อยในรายการท่ี 1.2 และ 3  

       ( ทัง้ข้อ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์มการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า ) 

4.7 หากทา่นติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเอง การตดิตัง้ไฟฟ้าทัง้หมดจะต้องตดิตัง้ให้ตรงกบัท่ีแจ้งและสัง่ไว้ในแบบฟอร์มการสัง่จอง กระแสไฟฟ้า 

5. การติดตัง้ไฟในบริเวณ 

5.1 ผู้จดังานจะจดัให้มีแสงสวา่งภายในอาคารแสดง สาํหรับแสงสวา่งภายในคหูาแสดงหรือ กระแสไฟฟ้าสาํหรับการเดินเคร่ืองสาธิตให้

ผู้ ร่วมแสดงติดตอ่กบัผู้ รับเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการของงานเพ่ือสัง่การติดตัง้กระแสไฟฟ้าหรือแสงสวา่งเพ่ิมเติมภายในคหูา โดย

ให้ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ากรอกแบบฟอร์มสาํหรับความต้องการของตน ในหนงัสอืคูม่ือผู้ ร่วมแสดงสินค้าแล้วสง่ให้ผู้ รับเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่าง

เป็นทางการภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มเพ่ือความปลอดภยัตลอดเวลางานแสดง โดยห้ามมิให้ผู้ ร่วมแสดงสินค้าดําเนินการต่อ

หรือเช่ือมกระแสไฟจากตู้กระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผู้จดังานสงวนสิทธ์ิท่ีจะยตุิการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือถอดสายไฟท่ีทําการ

ตอ่เช่ือมกระแสไฟฟ้าท่ีไมถ่กูต้อง 

5.2 การติดตัง้ไฟฟ้าท่ีงานแสดงสนิค้าทัง้หมด จะสามารถทําได้โดยผู้ รับเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเพียงรายเดียวหรือผู้ ท่ีได้รับ

อนญุาตให้เข้าทํางานได้เทา่นัน้ 
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5.3 ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าท่ีมีผู้ รับเหมาทําการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในคหูาของทา่นเอง จะต้องสง่

รายช่ือเจ้าหน้าท่ีทกุคนท่ีจะเข้ามาทํางานก่อนวนัทําการจงึจะสามารถเข้าไปทํางานได้ 

5.4 ผู้ รับเหมาท่ีทา่นแตง่ตัง้ให้ทําการติดตัง้ไฟฟ้าในคหูาของทา่นเอง จะต้องสง่รายละเอียดเก่ียวกบัการติดตัง้(แบบแปลนในการตดิตัง้

ไฟฟ้า) ให้กบัผู้จดังานทราบลว่งหน้าภายในกําหนดเวลาในแบบฟอร์มการสัง่จองซึง่จะต้องสง่รายละเอียดด้านลา่งนีม้ิฉะนัน้จะไมไ่ด้รับ

อนญุาตให้เข้าไปทํางานในอาคาร 

 5.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจํานวนหรือวตัต์ท่ีใช้ 

 5.4.2 จํานวนจดุทัง้หมดท่ีจะทําการตดิตัง้กระแสไฟฟ้า 

 5.4.3 แบบแปลนในการตดิตัง้ 

 5.4.4 ช่ือของบริษัทท่ีจะเข้ามาทําการตดิตัง้ 

 5.4.5 ช่ือและหมายเลขบตัรประจําตวัหรือเลขท่ีหนงัสอืเดินทางของชา่งท่ีจะเข้าไปทําการติดตัง้ 

 5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสัง่จองให้สมบรูณ์ 

  5.5 ผู้ รับเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าท่ีจะเข้าทําการติดตัง้สามารถท่ีจะรับบตัรผา่นเพ่ือเข้าทํางานในอาคารได้จากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตั ิ

การของผู้จดังาน ณ สาํนกังานผู้จดังานในบริเวณอาคารแสดงนัน้ โดยเจ้าหน้าท่ีจะขอหลกัฐานเพ่ือยืนยนัและแลกบตัรจงึจะสามารถผา่น 

เข้าไปปฏิบตัิงานให้คหูาของทา่นได้ 

5.6 ผู้ รับเหมาของทา่นจะต้องจดัเตรียมจดุตอ่ภายในท่ีได้มาตรฐานไว้สาํหรับให้เจ้าหน้าท่ีของผู้ รับเหมาอยา่งเป็นทางการไปตรวจสอบและ
เพ่ือติดตัง้ควบคมุเพ่ือปลอ่ยกระแสไฟ 

5.7 ปลัก๊ไฟทกุจดุจะต้องมีการสั่งจากแบบฟอร์มการสั่งจองไฟฟ้า เทา่นัน้มิฉะนัน้จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้มกีารตดิตัง้ 

5.8    ผู้ รับเหมาอยา่งเป็นทางการจะดาํเนินการจา่ยกระแสไฟฟ้าให้กบัผู้ ร่วมแสดงสนิค้าท่ีสัง่จองโดยตรงกบัผู้ รับเหมา 

อยา่งเป็นทางการเป็นลาํดบัแรก   

5.9 การตอ่ไฟฟ้าหรือการตอ่พว่งท่ีผิดระเบียบของความปลอดภยัรวมทัง้การตอ่ปลัก๊พว่ง โดยใช้ปลัก๊สามทางซึง่เป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายได้

ทางผู้จดัอนญุาตให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดขอบตดัออกโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าได้ 

5.10 ผู้จดัไมอ่นญุาตให้ตดิตัง้ไฟแฟลชเพ่ือตกแตง่คหูานอกจากไฟนัน้ได้ติดมาพร้อมกบัอปุกรณ์ท่ีนําเข้ามาแสดงเทา่นัน้  

รวมถงึการติดตัง้ไฟกระพริบจะต้องแจ้งขนาด และจงัหวะในการกระพริบและต้องได้รับอนญุาตจากผู้จดังานก่อนจึงจะติดตัง้ได้ 

5.11 ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าท่ีสัง่จองพืน้ท่ีเปลา่เพ่ือตกแตง่เป็นคหูาพิเศษ จะต้องสง่รายการสัง่จองพร้อมทัง้แบบแปลนการติดตัง้ 

อปุกรณ์ไฟฟ้าอยา่งละเอียดก่อนเวลาท่ีกําหนดไว้ 

5.12 ในการสัง่จองอปุกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม กรุณาอา่นรายละเอียดให้ชดัเจนแล้วกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสัง่จอง 

พร้อมทัง้ระบตุาํแหนง่ท่ีจะติดตัง้ไฟฟ้าด้วย 

5.13 สาํหรับการสัง่จองท่ีผู้ ร่วมแสดงสนิค้าหรือผู้ รับเหมาได้สัง่จองหลงักําหนดเวลาจะต้องถือปฏิบตัิด้วย 

 5.13.1 จะต้องแจ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจํานวนไฟท่ีจะติดตัง้เทา่ท่ีจะสรุปได้ก่อน 

5.13.2 ทา่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 10% กรณีสง่ใบสัง่จองหลงักําหนดเวลาและ  30% ในกรณีสัง่ในพืน้ท่ีแสดงสนิค้า 

5.13.3 ในการยกเลกิรายการสัง่จองไฟฟ้า ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าจะต้องเสยีคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาในใบสัง่จอง 

5.14 ผู้ รับเหมาหรือผู้ ร่วมแสดงสนิค้าท่ีได้รับอนญุาตสามารถติดตัง้ไฟฟ้าในคหูาของทา่นเองได้นัน้ จะต้องสัง่จองกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์ม

การสัง่จอง ซึง่แบง่เป็น 2 ลกัษณะคือ 
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 5.14.1 การสัง่จองขนาดของกระแสไฟฟ้าสงูสดุท่ีใช้ในงาน 

5.14.2 สาํหรับผู้ ร่วมแสดงสนิค้าท่ีมีความประสงค์สัง่จองตามจํานวนติดตัง้แตล่ะดวงของหลอดไฟซึง่มีขนาดไมเ่กิน 100 วตัต์  

ไมอ่นญุาตให้ผู้ รับเหมาหรือผู้ ร่วมแสดงสนิค้าทําการสัง่จองในสว่นรายการท่ี 2  เพ่ือมาตอ่ใช้กบัแสงสวา่งในคหูาของทา่น 

5.15 ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าหรือผู้ รับเหมารายใดได้กระทําการตอ่สายไฟหรือติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าใดๆท่ีจะมีอตัราเสีย่งตอ่อบุตัเิหตหุรือมี

แนวโน้มว่าอาจเกิดอุบตัิเหตุต่อผู้ เข้าชมงานหรือผู้ ร่วมแสดงสินค้าด้วยกันได้รับอนัตรายในนามผู้จัดงานจะขอระงับการจ่ายไฟฟ้า

ชัว่คราวจนกวา่จะดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

5.15.1 ผู้ รับเหมาอยา่งเป็นทางการไมอ่นญุาตให้ เปลีย่นแปลง แก้ไขหรือดําเนินการใดๆตอ่อปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด 

ของผู้ รับเหมาอยา่งเป็นทางการโดยเด็ดขาด 

 

6. ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการขอสงวนสิทธ์ิในการตดิตัง้ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งรวมถงึปลั๊กไฟสาํเร็จรูปทัง้หมดนี ้   

จะต้องสั่งจองจากผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการเท่านัน้ 
 6.1         ชดุปลัก๊ไฟจะไมอ่นญุาตให้ผู้ ร่วมแสดงสนิค้านําระบบไฟแสงสวา่งมาเสยีบปลัก๊ไฟเด็ดขาด ถ้าผู้ ร่วมแสดงสนิค้านําระบบแสง
สวา่งมาเสยีบ จะถกูตดักระแสไฟฟ้าทนัที 

 

5.เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบด็เตลด็ที่ใช้ภายในงาน 

   

ทา่นสามารถนําเฟอร์นิเจอร์ของท่านเข้ามาตัง้ภายในคหูาจดัแสดงสินค้าของท่านได้เองตามต้องการหรือขอเช่าเฟอร์นิเจอร์และ

รายการอปุกรณ์เบ็ดเตลด็เพ่ิมเติมได้ โดยกรอกแบบฟอร์มรายการเฟอร์นิเจอร์และแบบฟอร์มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และสง่กลบัไปยงัท่ี

อยูด้่านลา่งของแบบฟอร์ม 

 6.โทรศัพท์ภายในงาน 

 

 โดยกรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์มโทรศัพท์/โทรสาร ซึง่โทรศพัท์ชัว่คราวนี ้จะเป็นแบบใช้ภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล เทา่นัน้ 

(ขึน้ต้นด้วย 02) และไมส่ามารถใช้กบัโทรศพัท์เคลือ่นท่ีได้ซึง่ในการโทรออกต้องกด 9 ทกุครัง้ไมม่ีสายตรง 

 กรณีที่ท่านต้องใช้เคร่ืองชาํระบัตรเครดติจากธนาคาร ท่านสามารถเช่าสายโทรศัพท์เพิ่มเติมกับทางบริษัทสาํหรับในส่วน

ของตัวเคร่ืองชาํระบัตรเครดิต ท่านจะต้องนํามาเอง 

 สาํหรับการใช้โทรสาร ท่านสามารถใช้บริการได้ที่ Business Center ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติิ์ โดยเสียค่าบริการ

ให้กับบริษัท N.C.C. แมนเนจเมนท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จาํกัด 

7.โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ภายในงาน 

 

 ทา่นสามารถนําโสตทศันปูกรณ์เข้ามาใช้ภายในคหูาแสดงสนิค้าของทา่นตามความต้องการหรือมิฉะนัน้ ทา่นสามารถเช่าโสตทศันปูกรณ์

จากบริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จํากดั ได้โดยกรอกแบบฟอร์มทีวีและเคร่ืองฉายต่างๆ แล้วสง่กลบัไปยงัท่ีอยูด้่านลา่งของแบบฟอร์ม 
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8.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 

ผู้รับเหมาด้านการรักษาความปลอดภยัในงานอย่างเป็นทางการ ในกรณีท่ีผู้ ร่วมออกงานต้องการจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความ    

       ปลอดภยัเพ่ิมเติมนอกเหนือระยะเวลาของการปฏิบตัิงานท่ีกําหนดผู้ ร่วมงานจะต้องแจ้งตอ่   บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมนท์  แอนด์  

       ดิเวลลอปเมนต์ จํากดั แตเ่พียงผู้ เดยีวเทา่นัน้ ทัง้นีท้างผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใดใดทัง้สิน้ 

 

 หมายเหตุ : ผู้ร่วมแสดงงานควรแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการล่วงหน้า มิฉะนัน้ท่านอาจมิได้รับบริการทัง้นีเ้น่ืองจาก 

      เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภยั (พิเศษ) มีจาํนวนจาํกัด 

 

9. การสาธิตสินค้าภายในงาน 

    

หากผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องการที่จะสาธิตหรือทดลองสนิค้าจะต้องปฏิบตัิดังนี ้

1. แจ้งให้ผู้จดังานแสดงสนิค้าทราบลว่งหน้าถึงรูปแบบของการสาธิตท่ีนํามาแสดงโดยกรอก แบบฟอร์มรายละเอียดของสินค้าที่  

นํามาแสดง (กรุณาแนบเอกสารแสดงรายละเอียดของสนิค้ามาด้วย เพ่ือนํามาใช้ประกอบการพิจารณาอนญุาตให้ทําการสาธิต) 

2. มีการเตรียมการป้องกนัอนัตรายอนัตรายอนัอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการสาธิต 

3. การติดตัง้สนิค้าหรือเคร่ืองจกัรท่ีจะมาสาธิต ควรติดตัง้หรือเดินเคร่ืองอยา่งมัน่คง เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการลืน่ไถลหรือมีสว่นหนึง่

สว่นใดลํา้เกินออกนอกบริเวณคหูาแสดงสนิค้า ซึง่อาจจะเป็นอนัตรายตอ่ผู้ชมงานแสดงสนิค้าและจะต้องจดัหาวสัดปุพืูน้เพ่ือรองรับและ

สามารถป้องกนัความเสยีหายตอ่พืน้ผิวของอาคารแสดงสนิค้า  หรือวสัดปุพืูน้ของอาคาร 

4. ต้องมกีารป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากสว่นของสนิค้าหรือเคร่ืองจกัรท่ีมีการเคลือ่นไหวอยา่งเพียงพอ 

5. ทําการเก็บและซอ่นสวิตช์ควบคมุเคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ท่ีสาธิตอยา่งมิดชิด  เพ่ือป้องกนัการเปิดเคร่ืองโดยผู้ เข้าชมงานหรือผู้ ท่ีไมไ่ด้

รับอนญุาต 

6. จดัเตรียมภาชนะหรือถงุขยะ  เพ่ือใช้ในการเก็บหรือขนย้ายสิง่ปฏิกลูท่ีเกิดจากการสาธิตเคร่ืองจกัรอาทิเศษผง  เศษขยะ ฯลฯ  ออก

นอกบริเวณงาน 

7. ทางผู้จดังานแสดงสนิค้าไมอ่นญุาตให้มีการสาธิตของเคร่ืองจกัรท่ีจะทําให้เกิดกลิน่ควนัไอเสยีในอาคารแสดงสนิค้าท่ีจะรบกวน หรือ

เป็นอนัตรายตอ่ผู้ชมงานแสดงสนิค้า 

8. ไมอ่นญุาตให้มีการเช่ือมหรือตอ่โลหะด้วยความร้อนภายในอาคาร  ยกเว้นกรณีท่ีได้แจ้งและได้รับอนญุาตจากฝ่ายปฏิบตัิการของ 

ผู้จดังานอยา่งน้อย 30 วนัก่อนเข้างาน 

9. ในการสาธิตเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ท่ีนํามาแสดงท่ีก่อให้เกิดเสยีงดงัรบกวนผู้ ร่วมแสดงสนิค้ารายอ่ืน  หรือผู้ เข้าชมงานแสดงสนิค้า

เกินกวา่  60  เดซเิบลหรือผู้จดังานลงความเห็นวา่ดงัมาก  ผู้จดังานขอสงวนลขิสทิธ์ิในการงดจา่ยกระแสไฟฟ้าบริเวณพืน้ท่ีนัน้ๆโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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10.การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า 

  

ผู้จดังานแสดงสนิค้าจะออกบตัรเข้า-ออก  บริเวณงานสาํหรับผู้ เข้าร่วมแสดงสนิค้าในระหวา่งก่อสร้างวนังานแสดงสนิค้าและ

วนัรือ้ถอนสาํหรับผู้ ท่ีได้แจ้งรายช่ือไว้ตอ่ผู้จดังานเทา่นัน้  และเจ้าหน้าท่ีประจําคหูาของผู้ เข้าร่วมแสดงสนิค้าทกุทา่น  จะต้องติดบตัรผา่น

ดงักลา่วตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นอาคารแสดงสนิค้า  โดยจํานวนของบตัรผา่นสามารถขอได้โดย  กรอกแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่

ประจาํคูหา  และสง่มาท่ีบริษัท  เอซ  คอน (ไทยแลนด์)  จํากดั  ภายในเวลาท่ีกําหนด  (ผู้จดังานแสดงสนิค้าจะมอบบตัรประจําตวั

เจ้าหน้าท่ีประจําคหูาของผู้ ร่วมแสดงสนิค้าในวนัเข้าทําการตกแตง่คหูา ถ้ากรณีบตัรสญูหายเสยีคา่ปรับใบละ 50 บาท)  

 

 

 

11. การเก็บหรือทิง้สิ่งของ 

ในระหวา่งวนัก่อสร้างและขนย้ายสนิค้าเข้าไปในบริเวณงานแสดงสนิค้า ทางผู้จดังาน ไมอ่นญุาตให้ผู้ ร่วมงานแสดงสนิค้า 

วางสิง่ของหรือวสัดเุหลอืใช้กีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอให้ผู้ ร่วมแสดงจดัเก็บสิง่ของภายในคหูาแสดงสนิค้าให้เรียบร้อย 

หรือขนย้ายสิง่ของตา่งๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงสนิค้า 

หมายเหตุ  เน่ืองจากมีข้อจํากัดเร่ืองพืน้ท่ีในการจัดเก็บ ทางผู้จัดงานไม่ได้จัดเตรียมสถานท่ีไว้สําหรับ

ให้ผู้แสดงสินค้าจัดเก็บสิ่งของหรือสินค้าใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ห้ามผู้แสดงสินค้าตัง้วางสินค้า-อุปกรณ์ออกนอก

พืน้ท่ีคูหาของผู้แสดงสินค้า โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นทางเดนิ 
 

12. การป้องกันอัคคีภัย 

  

ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าท่ีจะมีการสาธิต หรือกระทําสิง่ท่ีจะทําให้เกิดประกายไฟ กรุณาจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัมาให้พร้อมในคหูา

แสดงสนิค้าของทา่น  ทางผู้จดังานแสดงสนิค้าได้จดัเตรียมพร้อมให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัไว้  ในบริเวณอาคารแสดงสนิค้าเร็วท่ีสดุ  หาก

มีอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัอยูใ่กล้ขอให้ใช้อปุกรณ์ชนิดนัน้ดบัไฟโดยเร็ว หรือ เคลือ่นย้ายสิง่ของท่ีจะทําให้เกิดไฟลกุลามออกนอกบริเวณนัน้ 

หากผู้ ร่วมแสดงสนิค้าทา่นใดท่ีสงัเกตเห็นหรือได้ทําให้เกิดเหตเุพลงิไหม้  ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัหรือ 

ผู้จดังานแสดงสนิค้าภายในบริเวณงานโดยเร็วท่ีสดุ 

 

13. การประกาศสาธารณะ 

 

การประกาศสาธารณะในอาคารแสดงสนิค้ามีไว้เฉพาะสาํหรับใช้โดย บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จํากดั และเจ้าหน้าท่ีของ 

อาคารแสดงสินค้าท่ีได้รับมอบหมายเท่านัน้ ทัง้นีผู้้จัดงานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใช้งานสําหรับการประกาศสาธารณะประโยชน์

โดยเฉพาะ  
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14. การแจกเอกสารหรือของท่ีระลึก 

 

  จดังานแสดงสนิค้าจะอนญุาตให้มีการแจกของท่ีระลกึได้เฉพาะในคหูาของผู้ ร่วมแสดงสนิค้านัน้ๆ เทา่นัน้ โดยจะต้อง 

ไมเ่ป็นการรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสร้างความรําคาญให้กบัคหูาแสดงสนิค้าข้างเคียง 

 

15. การเกิดความเสียหาย 

  

เน่ืองจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารระหว่างวนัก่อสร้างและหลงัจากรือ้ถอน

เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ท่านผู้ เข้าร่วมสินค้าทุกท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้กับอาคารแสดงสินค้ารวมถึงพรมท่ี

เกิดขึน้จากทา่น ผู้แทนของทา่นเจ้าหน้าท่ีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ หรือแม้แตผู่้ รับเหมาของทา่น ท่ีไมใ่ช่ผู้ รับเหมาก่อสร้างคหูาแสดงสนิค้า

อย่างเป็นทางการ ทัง้นีไ้ม่ว่าจะกระทําโดนจงใจหรือประมาทเลินเล่อ สําหรับผู้ เข้าร่วมแสดงสินค้าท่ีร่วมออกงานแบบคูหาสําเร็จรูป

จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอนัเกิดจากท่าน ผู้แทน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน โดยหากเกิดความเสียหาย

ดงักลา่วขึน้ผู้ รับเหมาก่อสร้างอยา่งเป็นทางการของงานจะคิดคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากผู้ ร่วมแสดงสนิค้าโดยตรง 

16. เหตุการณ์ท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

 

  งานแสดงสินค้านีอ้าจจะมีการเลื่อนระยะเวลางานแสดงสินค้าจากเดิม เน่ืองจากสดุวิสยับางประการท่ีผู้จดังานไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง คําสัง่จากรัฐบาล เป็นต้น    ผู้จัดงานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีทาง

ผู้ เข้าร่วมแสดงสนิค้าจ่ายให้กบัผู้จดังานแสดงสนิค้าแล้วหรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ 

 

 

17. การขนส่งสินค้าเข้างานแสดงสินค้า 

 

ไม่อนญุาตให้นําสินค้าเข้ามายงัอาคารสินค้าจนกว่าการก่อสร้างคหูาแสดงสินค้าจะพร้อมท่ีจะรับสินค้าเข้ามาภายในคหูาได้

แล้ว ผู้ เข้าร่วมแสดงสินค้าควรจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยอยู่ท่ีคูหาของท่านเพ่ือเตรียมรับสินค้า ผู้จัดแสดงสินค้าจะไม่รับสินค้าแทนผู้ เข้าร่วม

แสดงสนิค้ารวมทัง้จะไมรั่บผิดชอบตอ่การเก็บรักษาสนิค้านัน้ๆ ภายหลงัจากการขนย้ายเข้าแล้ว   (เน่ืองจากการอนญุาตเข้าออกอาคาร

แสดงสนิค้าจะถกูตรวจตราอยา่งเข้มงวด ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าทกุทา่น ต้องแนใ่จวา่การขนย้ายสนิค้าตา่งๆ ของทา่นนัน้ขนย้ายไปยงัสถานท่ี

ท่ีทางผู้จดังานแสดงสินค้าได้แจ้งไว้โดยการขนสินค้าและยานพาหนะต่างๆ ท่ีลานขนย้ายดงักลา่วนี ้จะต้องอยู่ภายใต้ความดูแลและ

กํากบัของเจ้าหน้าท่ีของผู้ รับเหมาขนย้ายสนิค้าภายในอาคาร และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของงานแสดงสนิค้า) 

 

  เพ่ือหลีกเลี่ยงความแออดัในลานขนย้ายสมัภาระส่วนตวัและสิ่งของเล็กๆ ท่ีถือหิว้ได้ท่ีไม่ต้องอาศยัเคร่ืองมือขนย้าย และ

สามารถนําออกจากกลอ่งบรรจหีุบหอ่ได้โดยไมต้่องหลกีเลีย่งตอ่การแตกหกั เสยีหายสามารถนําเข้าไปเปิดหีบห่อได้ในอาคารได้ สําหรับ

สนิค้าขนาดใหญ่ ผู้ ร่วมแสดงสินค้าให้ผู้ รับขนสง่สินค้าทําการเปิดหีบภายด้านนอกอาคาร และหลงัจากนัน้จึงค่อยขนย้ายเข้าตวัอาคาร 

และนําไปวางไว้ในคหูาแสดงสนิค้าของทา่นตามตําแหนง่ท่ีทา่นได้แจ้งไว้ลว่งหน้า 

 

ทางผู้จัดงานแสดงสนิค้าขอแนะนําให้ผู้ร่วมแสดงสนิค้ามาถงึอาคารแสดงสนิค้าพร้อมสนิค้าของท่าน ทัง้นีก้ารมา

ล่าช้าของท่านอาจมีผลต่อการนําส่งสนิค้าเข้ามายงัคหูา และเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างคูหาแสดงสนิค้าของท่านด้วย 
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18. การปฏิบัตงิานท่ีคูหาแสดงสินค้า 

 

  ทกุคหูาแสดงสนิค้าจะต้องมพีนกังานอยูป่ระจํา และปฏิบตัิหน้าท่ีอยูต่ลอดเวลาท่ีมีงานแสดงเปิดให้ผู้ เข้าชม ผู้ ร่วมแสดงสนิค้า

จะต้องไมเ่ข้าร่วมในกิจกรรมใดก็ตามท่ีทางผู้จดัมีความเห็นวา่จะเป็นพืน้ท่ีรบกวนตอ่ผู้ เข้าชมงาน หรือผู้ ร่วมแสดงสนิค้ารายอ่ืนโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งการแสดงโดยใช้อปุกรณ์ทางด้านโสตทศันปูกรณ์ จะต้องมีระดบัเสยีงท่ีไมเ่กินไปกวา่ท่ีผู้จดังานแสดงสนิค้าอนญุาตไว้ 

 

กิจกรรมทุกชนิดของผู้ร่วมแสดงสินค้าและพนักงานของแต่ละคูหาแสดงสินค้า จะต้องจํากัดอยู่แต่ในพืน้ที่คูหา

แสดงสินค้าของตน ห้ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชักชวนทางด้านธุรกิจใดๆ  นอกคูหาแสดงสินค้าของท่าน       

ห้ามทําการรับสมัครพนักงานระหว่างแสดงสินค้า และห้ามทําการขนย้ายสินค้าและออกนอกคูหาแสดงสินค้าใน

ระหว่างเวลาแสดงสินค้า 

 

 

19. การขนย้ายสินค้าออกจากงานแสดงสินค้า 

   

สิง่ของสว่นตวัและสนิค้าท่ีหิว้ได้ สามารถนําออกนอกอาคารแสดงสนิค้าได้ภายหลงัเวลา 17.00 น. ของงานแสดงสนิค้าในวนั

สดุท้ายถงึแม้วา่ผู้จดังานแสดงสนิค้าจะมีบริการรักษาความปลอดภยั แตส่นิค้านัน้อาจเสีย่งตอ่การสญูหายได้ตลอดเวลาดงันัน้ไมค่วร

ปลอ่ยคหูาแสดงสนิค้าของทา่นทิง้ไว้โดยไมม่เีจ้าหน้าท่ีอยูป่ระจํา 

อปุกรณ์ในการช่วยขนย้ายสนิค้าไมว่า่จะเป็นรถเข็นล้อเลือ่นบรรทกุใดๆ ต้องอยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้เป็นปรกติหากเกิดความ

เสยีหายแก่อาคารแสดงสนิค้า อาทิ เช่น พรมปทูางเดิน ผู้ เข้าร่วมแสดงสนิค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสยีหายนัน้ๆ 

 

20. การทาํความสะอาด 

 

  ทางผู้จดังานแสดงสนิค้าจะจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีทําความสะอาดคอยดแูลความสะอาดบริเวณรอบการจดังานแสดงสนิค้า 

ซึง่จะทําความสะอาดทกุวนัในระหวา่งงานและหลงัจากเลิกงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรก็ตามทางผู้จดังานแสดงสินค้าขอความ

ร่วมมือจากผู้ ร่วมแสดงสินค้าในการท่ีจะรักษาความสะอาดคหูาแสดงสินค้าของตนให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบอยู่เสมอ เจ้าหน้าท่ีทํา

ความสะอาดไม่ได้รับอนญุาตให้ทําความสะอาดภายในคหูาแสดงสินค้าท่ีนํามาแสดงของท่าน หากท่านต้องการเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

สะอาด (พิเศษ) กรุณากรอกแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่ รักษาความสะอาด 

 

21. ห้องอาหารในระหว่างงานแสดงสินค้า 

 

มีบริการห้องอาหารและคาเฟทีเรียไว้คอยบริการในช่วงระหวา่งงานแสดงสนิค้า 

วนัเตรียมงาน ตัง้แต ่ 07.00 น. – 15.00 น.  

วนัแสดงงาน ตัง้แต ่ 07.00 น. – 20.00 น. 
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22. สถานท่ีจอดรถ 

 

 มีลานจอดรถไว้บริการสาํหรับผู้ เข้าร่วมแสดงสนิค้าและผู้ เข้าชมงานแสดงสนิค้า ซึง่ทางผู้จดังานจะได้จดัทําบตัรจอดรถ 

ให้แก่ผู้ เข้าร่วมงานแสดงสนิค้า        

*หมายเหตุ : ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไม่อนุญาตให้ทาํการจอดรถค้างคืน ซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรการ 

ที่เคร่งครัด สําหรับการรักษาความปลอดภัย หากผู้ใดประสงค์ที่จะจอดรถค้างคืนต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าล่วงหน้าก่อน

ทุกครัง้  โทร 02 229 3212    

 

23. อุปกรณ์ส่ือสาร 

 

ทา่นสามารถใช้บริการจากบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากดั โดยติดตอ่ท่ี Business Center  ซึง่มีคา่ใช้จ่ายดงันี ้

สาํหรับการสง่โทรสาร   แผน่แรก  15 บาท แผน่ถดัไป   5 บาท/แผน่ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 

สาํหรับการรับโทรสาร   แผน่แรก   20 บาท แผน่ถดัไป   5 บาท/แผน่ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 

 

24. เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า 

 

          ผู้จัดงานจะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินค้าในวนัก่อสร้างและตกแต่งคูหาแต่จะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ

เฉพาะวนัท่ีจดัแสดงงาน หรือระหว่าง วนัท่ี 9-12 พฤศจิกายน 2560  เท่านัน้ โดยจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 1 ชัว่โมง ก่อนการเปิดแสดง

สนิค้า และจะปิดเมื่อถึงเวลาปิดแสดงสนิค้าในแตล่ะวนั 

 

25. อาํนาจสิทธ์ิขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า 

  

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จาํกัด เปรียบเสมือนเจ้าของสถานที่จดัแสดงสินค้าในช่วงระยะเวลาเช่าทาํการแสดง

สินค้า ดังนัน้การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ในช่วงนีถ้อืเป็นสิทธ์ิขาดในการยุตปัิญหานัน้ๆ 

 

26. การปฏิบัตงิานล่วงเวลา 

  

ระหวา่งวนัท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2560 ผู้จดังานอนญุาตให้ทําการก่อสร้าง และตกแต่งคหูาได้ถึงเวลา 24.00 น. และรือ้ถอนคหูา  

ในวนัท่ี  12 พฤศจิกายน 2560 ตัง้แตเ่วลา 20.00 น. – 24.00 น. เทา่นัน้       ซึ่งถ้าผู้แสดงงานรายใด มีความประสงค์จะทําการก่อสร้าง

เกินเวลาดงักล่าว กรุณาแจ้งท่ีสํานกังานผู้จัดงาน ก่อนเวลา 18.00 น. ของแต่ละวนั และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงาน

ลว่งเวลา ในอตัราของศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์     คือ 5,000 บาท / คูหา / ชั่วโมง   และรับผิดชอบการจดัเตรียมพนกังานรักษา

ความปลอดภยั 1 นาย ในอตัรา 950 บาท ( ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม )  ทัง้นีจ้ะต้องชําระเป็นเงินสดในวนันัน้ 
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27. การรือ้ถอนคูหาล่วงเวลา 

  

กรณีผู้แสดงงานแตล่ะรายรือ้ถอนไมเ่สร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว้ ( 24.00 น. ของวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 ) จะมีคา่ใช้จา่ยใน 

อตัรา 15,000  บาท ตอ่ คหูา ตอ่ ชัว่โมง ( ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม ) ทัง้นีต้้องชําระเป็นเงินสดในวนันัน้ ๆ 

 

28. ค่านําอาหารเข้า 

  

ผู้แสดงสนิค้าท่ีจําหนา่ยสนิค้าสาํหรับในงานท่ีต้องมีการประกอบและจําหนา่ยอาหารเคร่ืองดื่ม จะต้องจ่ายเงินเพ่ิมเติมเป็นเงิน  

4,000 บาท รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

        ข้อกําหนดดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือให้เป็นท่ีเข้าใจกนัระหวา่งผู้จดังาน กบับริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

บริษัทฯ จึงมีข้อกาํหนดในเร่ืองนีด้ังต่อไปนี ้

1. บริษัทฯ ไมอ่นญุาตให้มีการจดัจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่มในงานแสดงสนิค้าทกุประเภท ยกเว้น สนิค้าดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้

1.1. ต้องเป็นอาหารสาํเร็จรูปท่ีมีการบรรจหีุบหอ่เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่มีการแช่เย็น ยกเว้นสําหรับใช้เพ่ือสาธิตและเป็นการซือ้

เพ่ือไปบริโภคนอกศนูย์การประชุมฯ อาทิเช่นเคร่ืองดื่ม อาหารกระป๋องทกุประเภท นมกลอ่ง UHT ทกุประเภทรวมถึงผลิตภณัฑ์

อาหารท่ีผา่นการผลติและบรรจมุาจากโรงงาน 

1.2. เป็นอาหารท่ีมีการปรุงแต่งมาจากภายนอกศนูย์การประชุมฯ  ซึ่งจะนํามาจําหน่ายได้ต่อเมื่อมีการบรรจุถงุจากภายนอก

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อาทิเช่น ไส้อัว่ หมยูอ หมแูผน่ แคบหม ูเป็นต้น 

1.3. ในกรณีผู้จดังานมีความประสงค์จะให้มีการทดลองชิมอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยไมม่ีวตัถปุระสงค์เพ่ือการจําหนา่ยสามารถ

กระทําได้ ทัง้นีจ้ะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัอยา่งเคร่งครัดทัง้หมดนีจ้ะได้รับการยกเว้นในสว่นคา่ธรรมเนียมท่ีต้องชําระ 

2. บริษัทฯ ไมอ่นญุาตให้มีการขายอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีจะต้องมีการปรุงแต่ง โดยใช้อปุกรณ์ช่วยทกุประเภท อาทิเช่น เตา

แก๊ส เตาไฟฟ้า เคร่ืองคัว่ข้าวโพด เคร่ืองให้ความร้อนทกุชนิด และอปุกรณ์ครัว เช่น มีด เขียง เป็นต้น 

3. ในกรณีท่ีจะมีการจดัจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่มตามข้อห้ามข้างต้น ผู้จดังานจะต้องได้รับอนญุาตจากบริษัทฯ เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร โดยจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัอยา่งเคร่งครัด 

ตัวอย่างประเภทของอาหารที่ไม่ต้องชาํระค่าธรรมเนียม 

1. นมกลอ่ง UHT ท่ีไมแ่ช่เย็น ไอศกรีมท่ีบรรจใุนภาชนะเป็นท่ีเรียบร้อย 

2. อาหารกระป๋องตา่ง ๆ เช่น ผลไม้กระป๋อง แกงเผ็ดกระป๋อง ปลากระป๋อง เป็นต้น 

3. กนุเชียง หมแูผน่ หมหูยอง นํา้พริก หรืออาหารแห้งท่ีบรรจอุยูใ่นภาชนะท่ีปิดสนิท 

4. เคร่ืองปรุงตา่ง ๆ เช่น นํา้ปลา นํา้ตาล กะทิ เคร่ืองแกง ต้องบรรจอุยูใ่นภาชนะท่ีปิดสนิท 

5. ผลไม้ดอง กระเทียมดอง ท่ีบรรจอุยูใ่นภาชนะท่ีปิดสนิท 

6. การสาธิตการทําอาหารโดยไมม่วีตัถปุระสงค์เพ่ือการค้า เช่น การสาธิตการทําโดนทัในงานแสดงสนิค้าท่ีเก่ียวกบัอาหาร 

7. การเช่าพืน้ท่ีทัง้หมดในสว่นของพืน้ท่ีเช่านัน้ ๆ โดยมีผู้ออกงานเพียงรายเดียว เช่น เครือสหพฒัน์ เช่าพืน้ท่ีทัง้หมด 

 เพ่ือการจําหนา่ยสนิค้าลดราคา 
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8. อาหารปรุงสาํเร็จจากภายนอกท่ีบรรจใุนภาชนะท่ีปิดสนิท เช่น ไส้กรอกอีสาน ไส้กรอก

ทอด หมแูผน่ 

9. อาหารสดท่ีบรรจใุนภาชนะปิดสนิท 

ตัวอย่างประเภทของอาหารที่ต้องชาํระค่าธรรมเนียม 

1. อาหารท่ีนําเข้ามาปรุงภายในศนูย์การประชมุฯ เช่น ก๋วยเตีย๋ว หมทูอด ปลาทอด ทอดมนั เป็นต้น 

2. อาหารท่ีปรุงสาํเร็จจากภายนอกแตไ่มไ่ด้บรรจใุนภาชนะท่ีปิดสนิท เช่น กบัข้าวตา่ง ๆ นํา้พริกหนุม่ ไส้อัว่ ลกูชิน้ 

ไส้กรอก เป็นต้น 

3. เคร่ืองดื่มตา่ง ๆ เช่น กาแฟ นํา้หวาน นํา้ผลไม้ เป็นต้น 

4. ขนมประเภทตา่ง ๆ เช่น ขนมอบประเภทเบเกอร์ร่ี  ขนมปังสงัขยา ขนมไทย ขนมผสมนํา้แข็ง เป็นต้น 

 

แนวทางและวิธีการปฏิบัติ 

 

 แนวทางและวิธีการปฏิบตัิสาํหรับผู้จดังาน เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการดแูลและบํารุงรักษาศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ ์

 อนัเป็นความภาคภมูใิจของเราและแขกผู้มาเยือน 

 ความร่วมมือของทา่นในการปฏิบตัิตามแนวทางซึง่กําหนดไว้ เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัจากการรักษาไว้ซึง่มาตรฐานของ 

ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคณุภาพของงานท่ีจดัขึน้ ณ ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ ์

 

 

 

 

การเตรียมพืน้ที่  : สาํหรับการปรุงอาหารและจําหนา่ยอาหาร จดัเตรียมอปุกรณ์สาํหรับรองพืน้ในสว่นทัง้ท่ีเป็นคอนกรีตและ

พืน้พรมให้เหมาะสม โดยการใช้แผน่พลาสติกยางท่ีเหมาะสมปใูห้เตม็พืน้ท่ีเชา่ และจดัให้ปอูอกมาไม่

น้อยกวา่ 30 ซม. ก่อนการจดัลงโต๊ะและประกอบอาหาร 

อุปกรณ์ประกอบอาหาร  : ไมอ่นญุาตให้นําอปุกรณ์ประกอบอาหารท่ีใช้แก๊สเข้ามาใช้ในตวัอาคารโดยเดด็ขาดให้ใช้ได้เฉพาะ

อปุกรณ์ไฟฟ้าเทา่นัน้ ยกเว้นถงัแก๊ส 15 กก. และมีหวันิรภยั 

อุปกรณ์ป้องกนั  : เพ่ือความปลอดภยัของสว่นรวม ผู้จดังานจะต้องเตรียมอปุกรณ์คอืถงัดบัเพลงิขนาดไมน้่อยกวา่ 9 ปอนด์ 

ตอ่ 1 คหูามาตรฐาน (9 ตร.ม.) ซึง่ผู้จดังานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ขายและฝ่ายปฏิบตัิการของศนูย์การประชมุฯ  

สินค้าที่มีกลิ่น  : สนิค้าท่ีมีกลิน่ เช่น แหนม กระเทียมดอง ปลาตา่ง ๆ และอ่ืน ๆ ผู้จดังานต้องบรรจสุนิค้าเหลา่นัน้ไว้ใน

ภาชนะท่ีเก็บกลิน่ เพ่ือมใิห้เป็นการรบกวนผู้ อ่ืน 

การขนของ  : สนิค้าตา่ง ๆ สามารถขนย้ายเข้ามาในงานได้เฉพาะชว่งเวลาก่อนเร่ิมงานของทกุวนัสนิค้าท่ีเป็นของเหลว 

เช่นนํา้เช่ือม นํา้แขง็ และอ่ืน ๆ การขนย้ายต้องมีการปแูผน่พลาสติกตลอดแนวท่ีจะขนผา่น 

การทาํความสะอาด : การทําความสะอาดท่ีบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ จดัให้ ไมร่วมถงึสิง่ตอ่ไปนี ้

• การเก็บและเคลือ่นย้ายวสัด ุและอปุกรณ์ตา่ง ๆ อนัเกิดจากการประกอบอาหาร 

• คราบนํา้มนั รอยเปือ้นอนัเกิดจากการขายและประกอบอาหาร 

• การเก็บเศษอาหารและเศษขยะภายในคหูา 

• การทําความสะอาดสนิค้าท่ีนํามาแสดงหรือจําหนา่ยและภายในบริเวณคหูา 
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พืน้ที่สนับสนุนนอกอาคาร   บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ อนญุาตให้ใช้พืน้ท่ีด้านนอกเพ่ือเตรียมอาหารโดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ย ประมาณ 

32 ตร.ม./งาน (ถ้าต้องการพืน้ท่ีมากกวา่นี ้คิดอตัรา 35.- บาท/ตร.ม./วนั)โดยผู้จดังานรับผิดชอบคา่ 

บริการทําความสะอาดไมเ่กิน 4 คน/วนั/รอบ 

ค่าธรรมเนียม  : บริษัทฯ คิดคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมสาํหรับการประกอบและ/หรือจําหนา่ยอาหาร และเคร่ืองดื่มตามระยะเวลา

การจดังาน ดงันี ้

 วันงาน ขนาดพืน้ที่มาตรฐาน อัตรา (รวม VAT 7%) 

 1 - 3 วนั 3 x 3 ตารางเมตร 4,000.- 

 มากกวา่ 3 วนั 3 x 3 ตารางเมตร ราคาวนัละ 1,000 บาท 

 บริษัทฯ จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้จดังานเพ่ือนําไปชําระให้กบับริษัท F&B International จํากดั 

ผู้ได้สทิธ์ิในการจําหนา่ยอาหารภายในศนูย์การประชมุฯ แตเ่พียงผู้ เดียว เป็นคา่ชดเชยการสญูเสยีสทิธ์ิ 

ค่ามัดจาํ  : บริษัทฯ คิดคา่มดัจําจากผู้จดังานเป็นจํานวนเงิน 30,000.- บาทต่องาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีการทําพืน้ท่ี

สกปรกหรือเสยีหาย โดยจะคืนให้หลงัจากจบงาน และมีการตรวจรับพืน้ท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

เงื่อนไขการชาํระเงนิ  : บริษัทฯ ขอรับชําระเงินสดทัง้หมดจากผู้จัดงานก่อนหน้างาน 3 วนั บริษัทฯ จึงจะอนุญาตให้เข้าจดัการใช้

สถานท่ีดงักลา่วได้ 

ข้อสงสัย  : ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัใด ๆ โปรดสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบตัิการของศนูย์

การประชมุฯ  

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ  ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับดงักล่าว และขอขอบคุณในความร่วมมือ  

              และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้ามาปฏิบัตหิน้าที่ของท่านในศนูย์การประชุมฯ คงประสบความสาํเร็จด้วยด ี
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