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สารบัญ 

ส่วนที ่1            หนำ้ 

• ขอ้มลูทั่วไปของงำน 

1. ชื่องำนแสดงสินคำ้อยำ่งเป็นทำงกำร       1 

2. สถำนท่ีจดังำน          1 

3. วนัและเวลำของงำนแสดงสินคำ้        1 

4. กำรเขำ้ชมงำน          1 

5. ผูจ้ดังำน          1 

6. ผูเ้ขำ้รว่มงำน 

7. คณุลกัษณะทำงดำ้นเทคนิคของอำคำรแสดงสินคำ้      2 

8. กำรรบัผิดชอบควำมเสียหำยต่อพืน้ท่ี       3 

9. ก ำหนดกำรส ำหรบัวนัก่อสรำ้ง , วนัแสดงงำน , วนัรือ้ถอน     4 

10. รำยชื่อผูต้ดิต่อตำ่งๆ         5 

ส่วนที ่2 

• ระเบียบและกำรปฏิบตัิงำนภำยในอำคำรแสดงสินคำ้ 

1. กำรก่อสรำ้งและตกแต่งคหูำมำตรฐำน       6-8 

2. กฎระเบียบกำรก่อสรำ้งและตกแต่งคหูำส ำหรบัคหูำเปล่ำ     9-10 

ส่วนที ่3 

1. ขอ้มลูกำรขนถำ่ยสินคำ้ส ำหรบัวนัติดตัง้ วนัแสดงงำน และวนัรือ้ถอน ศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิติิ์ 12-20 

2. ระเบียบขอ้บงัคบัทั่วไปของผูร้บัเหมำ ณ ศนูยก์ำรประชมุแห่งชำตสิิรกิิติ์ 

- ขอ้มลูสถำนท่ีจดังำน 

- กำรลงนำมหนงัสือรบัรองควำมเสียหำย 

- ขอ้ปฏิบตัิติและกำรขออนญุำตสิทธ์ิกำรกระจำยเสียงในพืน้ท่ีตนเอง 

- กฎขอ้บงัคบัและค ำแนะน ำ 

- ขอ้ปฏิบตัิติกำรขึน้ติดตัง้งำนบนท่ีสงู 2.0 เมตรขึน้ไป 

- ขอ้ปฏิบตัิติกำรใช ้Catwalk 

- ขอ้ปฏิบตัิกำรจองรำยกำรเพิ่มเตมิต่ำงๆ ทกุรำยกำร 

- สถำนท่ีจอดรถ (ส ำหรบัผูร้ว่มแสดงสินคำ้ วนัติดตัง้และวนัแสดงงำน) 

- กำรท ำควำมสะอำด 
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- เจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภยั 

- กำรสำธิตสินคำ้ภำยในงำน 

- เครื่องปรบัอำกำศภำยในอำคำรแสดงสินคำ้ 

- อ ำนำจสิทธ์ิขำดในกำรตดัสินใจภำยในอำคำรแสดงสินคำ้ 

- กำรปฏิบตัิงำนล่วงเวลำ 

- กำรรือ้ถอนคหูำล่วงเวลำ 

- กำรท ำกิจกรรมและกำรใชเ้สียงระหว่ำงงำน 

- กำรเก็บหรือทิง้ส่ิงของ 

- กำรแจกเอกสำรหรือของที่ระลกึ 

- กำรเกิดควำมเสียหำย 

- เหตกุำรณท์ี่ไม่อำจควบคมุได ้
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ส่วนที ่1 

ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

 

1.1 ชื่องานแสดงสนิคา้อย่างเป็นทางการ THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ที่ 50 

 

1.2 สถานทีจั่ดงาน   ศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติ์ ฮอลล ์5 , 6  ชัน้ แอลจี (LG) 

 

1.3 วันและเวลาของงานแสดงสนิค้า วนัท่ี 2 – 5 กมุภำพนัธ ์2565 

      ตัง้แตเ่วลำ 10.00 – 20.00 น. 

 

1.4 การเข้าชมงาน   เปิดใหค้รอบครวั พ่อ แม่ ลกู ยคุใหม่และผูเ้ขำ้ชมงำนทั่วไป 

 

1.5 ผู้จัดงาน    บรษิัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

ที่อยู่ 191/1  อำคำร เอช เอส เอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3   

แขวงบำงคอแหลม  เขตบำงคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท ์02-689-2899 , 02-689-2993  

โทรสำร  02-689-2890 

 

1.6 ผู้เข้าร่วมแสดงงาน   Exhibitor ที่ออกบธูในงำน THAILAND BABY & KIDS BEST BUY 
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1.7 คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 

1.7.1 กำรรบัน ำ้หนกัของพืน้ท่ีฮอลล ์5-6 ควำมสำมำรถในกำรรบัน ำ้หนกั 1,500 กิโลกรมัต่อตำรำงเมตร 

1.7.2 ควำมสงูของสิ่งก่อสรำ้งในพืน้ท่ีฮอลล ์5-6  

• ควำมสงูของส่ิงก่อสรำ้งสงูสดุไดไ้ม่เกิน 4.0 เมตร ในกรณีที่บธูของท่ำนสงูเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 4.0 เมตร ตอ้งเป็น

โครงสรำ้งโปรง่เทำ่นัน้ (ขอสงวนสิทธ์ิส่วนท่ีสงูระหว่ำง 3 เมตร -  4 เมตร เป็น โลโก ้หรือ ชื่อแบรนด ์เท่ำนัน้ และหนั

เขำ้ดำ้นบธูของตนเอง) 

• ท่ำนตอ้งลงนำมในแบบบธูที่ท่ำนส่งมำเพื่อแสดงควำมยินยอมรบัผิดชอบ หำกมีควำมเสียหำยใด ๆ เกิดขึน้กบัทำง

สถำนท่ี หรือผูเ้ขำ้รว่มงำนทกุกรณี 

• กำรขึน้ตดิตัง้งำนบนท่ีสงู 2.0 เมตรขึน้ไป หรือกำรตดิตัง้งำนบนเพดำน ผูป้ฎิบตัิงำนจะตอ้งปฎิบตัิตำมกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีก ำหนด และจะตอ้งสวมใส่อปุกรณค์ุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบคุคลตลอดเวลำที่ปฎิบตัิงำน 

• กำรท ำงำนบนท่ีสงู ผูจ้ดังำนขอควำมรว่มมือตอ้งมีอปุกรณก์ำรสรำ้งที่มคีวำมปลอดภยั มชีดุ Safety และนั่งรำ้น 

(สำมำรถศกึษำรำยละเอียดกำรใชน้ั่งรำ้นไดท้ี่หนำ้ 15) ที่ถกูตอ้งตำมลกัษณะของกำรก่อสรำ้ง 
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1.8 การรับผิดชอบความเสียหายตอ่พืน้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibitor หรือผู้เข้ำร่วมงำนแสดงทุกบูธ ตอ้งเซ็นตห์นังสือรับรองรับผิดชอบควำมเสียหำย และแนบเอกสำรส ำเนำบัตร

ประชำชนพรอ้มลำยเซ็นต์รับรองควำมเสียหำย (ในกรณีที่เป็นบริษัทต้องประทับตรำด้วย) โดยตอบกลับเจ้ำหน้ำที่ทำงอีเมล์ 

bbb.sirikit@gmail.com ก่อนวนัติดตัง้เป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 15 วนั 

หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึน้ในทุกกรณี บริเวณพืน้ที่บูธของผูเ้ขำ้ร่วมแสดงงำน ท่ำนจะตอ้งรบัผิดชอบค่ำเสียหำยตำมที่ศนูย์

กำรประชุมสิริกิติ์ เรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยกับ บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ำกัด โดยช ำระเป็นเงินสดหรือโอนเขำ้บญัชี บริษัท เอซ คอน 

(ไทยแลนด)์ จ ำกดั ภำยใน 5 วนัหลงัจบงำน 

 

 

 

 

*ตวัอย่ำงเอกสำร 

mailto:bbb.sirikit@gmail.com
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1.9 ก าหนดการส าหรับวนัก่อสร้าง, วันแสดงงาน, วนัรือ้ถอน 

ก าหนดการ เวลา วันที ่
ก าหนดการเวลาการกอ่สร้างคูหา 

ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี คหูาเปล่า 10.00 – 24.00 น.  31 ม.ค. – 1 ก.พ. 66 
ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี คหูามาตรฐาน  12.00 – 24.00 น. 

1 ก.พ. 66 
กำรขนยำ้ยสินคำ้ 12.00 – 24.00 น. 
กำรติดตัง้ไฟฟ้ำแลว้เสรจ็ภำยใน 17.00 น. 
กำรติดตัง้ตกแตง่และจดัวำงสินคำ้แลว้เสรจ็ภำยใน 24.00 น. 
ปิดอำคำรแสดงสินคำ้ 24.00 น. 
ก าหนดการเปิด – ปิด งานแสดงสนิค้า 

วนัเวลำเปิด – ปิด แสดงสินคำ้ 10.00 – 20.00 น. 
2 – 5 ก.พ. 66 

เวลำขนยำ้ยสินคำ้ หลงัปิดงำนแสดงสินคำ้ประจ ำวนั  20.00 – 21.00 น. 
ก าหนดการเวลารือ้ถอนคูหา 

เริ่มกำรขนยำ้ยสินคำ้ 20.30 – 24.00 น. 

5 ก.พ. 66 
กำรรือ้ถอนคหูำและไฟฟ้ำ 20.00 น. 
กำรขนยำ้ยสินคำ้และรือ้ถอนคหูำแลว้เสรจ็ภำยใน 24.00 น. 
กำรรือ้ถอนไฟฟ้ำแลว้เสรจ็ภำยใน 24.00 น. 

 

หมายเหตุ  

• หลงัจำกจบงำนในแต่ละวนั ไฟฟ้ำในคหูำจะดบัภำยใน 30 นำที และในวนัแสดงงำนวนัสดุทำ้ยจะดบัภำยใน 60 นำที และ

อำคำรแสดงสินคำ้จะเปิดจนกระทั่งเวลำ 21.00 น. ส่วนในวนัสดุทำ้ยของงำนแสดงสินคำ้ จะเปิดจนกระทั่งเวลำ 24.00 น.

เพื่อใหผู้เ้ขำ้รว่มจดังำนแสดงท ำกำรขนยำ้ยสินคำ้ และรือ้ถอนคหูำพรอ้มอปุกรณ ์

• หำ้มผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนขนยำ้ยสินคำ้ที่จะน ำมำจดัแสดงเขำ้ไปในอำคำรแสดงสินคำ้ ในวนัที่ 31 มกรำคม 2566 แต่จะ

อนญุำตใหข้นยำ้ยสินคำ้เขำ้ไป ในวนัที่ 1 กมุภำพนัธ ์2566 เท่ำนัน้ มิฉะนัน้หำกสินคำ้ดงักล่ำวเกิดควำมเสียหำยหรือสญู

หำย ทำงผูจ้ดังำนจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ในระหว่ำงจดังำนแสดงสินคำ้ หำ้มขนยำ้ยสินคำ้โดยใชร้ถเข็นใหญ่โดยเด็ดขำด เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่

สถำนที่จดังำน และผูเ้ย่ียมชมงำน หำกเกิดควำมเสียหำยขึน้ประกำรใด ท่ำนจะตอ้งรบัผิดชอบควำมเสียหำยดงักล่ำว 

• ส ำหรบัในวนัก่อสรำ้งและรือ้ถอน ผูจ้ดังำนขอสงวนสิทธ์ิในกำรก่อสรำ้งและรือ้ถอนภำยในวนัและเวลำที่ก ำหนด ซึ่งหำกมี

กำรท ำงำนเกินเวลำทำงศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิต์ิ จะมีค่ำปรบักบัผูล้่วงเวลำ และจะไดร้บัจดหมำยเตือนจำกบรษัิท 

เอซ คอน(ไทยแลนด)์  
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1.10 รายชื่อผู้ติดต่อ 

• สถำนท่ี ติดต่อคณุสชุำดำ เตชะเชี่ยวณรงค ์02-689-2899 ต่อ 15, E-mail: bbb.sirikit@gmail.com  

• ฝ่ำยกิจกรรมกำรตลำด ติดต่อ  02-689-2899, E-mail: bbb.mktorganize@gmail.com  

• ขำยพืน้ท่ี ติดต่อคณุปรียำนชุ เพิม่พนู เบอร ์02-689-2899 ต่อ 20, E-mail: Salebbb.b1@gmail.com  

• โครงสรำ้งบธูมำตรฐำน และ งำนไฟฟ้ำ ติดต่อบรษิัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์เบอร ์02-229-3412 

• ติดตัง้อินเตอรเ์น็ต บรกิำรท ำควำมสะอำด บรกิำรรกัษำควำมปลอดภยั ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ สทุธิภทั แนมขนุทด เบอร ์02-229-

3044 E-mail: Suttipat.nea@qsncc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bbb.sirikit@gmail.com
mailto:bbb.mktorganize@gmail.com
mailto:Salebbb.b1@gmail.com
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ส่วนที ่2 

รายละเอียดข้อก าหนดของคูหามาตรฐาน และ คูหาเปล่า 

2.1 การกอ่สร้างและตกแต่งคหูามาตรฐานส าหรับผู้เช่าคหูามาตรฐาน 

2.1.1     ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็นทางการ 

บรษิัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 

60 ถนนรชัดำภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

คณุโกวิทย ์งำมเกษม โทรศพัท ์02-229-3413 

E-mail address: kowit.nga@nccimage.com 

 

2.1.2     ลักษณะคูหามาตรฐาน  (พืน้ทีมี่ขนาด กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ) 

• ผนงัสีขำวสงู 2.5 ม. กวำ้งแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผ่นจะยดึติดกบัโครงสรำ้งอลมูเินียมหำ้มตอกตรงึ 

เจำะรูที่ท  ำควำมเสียหำยแก่ผนงั เวน้แต่ไดร้บัอนญุำตจำกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งคหูำแสดงสินคำ้อย่ำงเป็น

ทำงกำรแลว้ 

• ป้ำยชื่อ ปำ้ยบรษิัท เป็นป้ำยชื่อขนำดสงู 30 ซม. และหนำ้กวำ้ง 3 ม. (ตวัอกัษรบนป้ำยชื่อสงู 10 ซม. ) อยู่

ดำ้นหนำ้ของทกุคหูำโดยจะระบชุื่อบรษิัท และหมำยเลขของคหูำแสดงสินคำ้ 

• ไฟฟ้ำ มีปลั๊ก ขนำด 5 แอมป์ (หา้มใช้กับดวงไฟแสงสวา่ง) หลอดฟลอูอเรสเซนส ์2 หลอด 

• โต๊ะหนำ้ขำว 1 ตวั และ เกำ้อี ้2 ตวั 

• ส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน ที่เชำ่พืน้ท่ีแสดงสินคำ้แบบคหูำส ำเรจ็รูป กรุณำกรอกแบบฟอรม์ปำ้ยชื่อคหูำ 

และเครื่องหมำยกำรคำ้ พรอ้มส่งกลบัมำที่ บรษิัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  

• ผูจ้ดังำนขอควำมรว่มมือผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนว่ำ หำกคหูำของท่ำนมีอปุกรณท์ี่เป็นเหล็ก เช่น ชัน้วำงของ, ตู ้

วำงสินคำ้, กระบะวำงสินคำ้ ฯลฯ ที่มีชิน้ส่วนเป็นเหล็กสมัผสัพืน้อำคำรแสดงงำน ใหผู้เ้ขำ้รว่มแสดงงำน

ติดตัง้พรมปพูืน้ภำยในคหูำมำตรฐำนใหเ้รียบรอ้ย และใชเ้ทปกำวส ำหรบัปพูรมใหถ้กูตอ้ง  

• ทัง้นีผู้จ้ดังำนจงึขอควำมรว่มมือผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนทกุท่ำน ใหป้ฏิบตัิตำมกฎ-ระเบียบขอ้บงัคบัของกำร

จดังำนทกุประกำร เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และป้องกนัอนัตรำยอนัเกิดจำกเหตกุำรณต์ำ่ง ๆ 
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2.1.3   ตวัอย่างคหูามาตรฐาน 

 

หมายเหตุ   ผูจ้ดังำนขอสงวนสิทธ์ิในกำรอนญุำตใหเ้ฉพำะผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนท่ีเชำ่พืน้ท่ีพรอ้มคหูำมำตรฐำนไดร้ว่มออก

งำนแสดงเทำ่นัน้ ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนไม่มีสิทธ์ิใหบ้รษิัทอ่ืนมำเช่ำชว่งต่อ หรือใหบ้รษิัทอื่น หรือรำยอืน่ท่ีไม่ไดซ้ือ้พืน้ท่ีในงำน มำรว่มออก

แสดงงำนกบัท่ำน (ยกเวน้บรษิัทในเครือ ) 

ในกรณีที่ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน มีควำมประสงคใ์หบ้รษิัทอื่นมำรว่มออกงำนดว้ย กรุณำแจง้ชื่อบรษิัทดงักล่ำว และชื่อผู้

ประสำนงำน, ที่อยู่ และเบอรต์ดิต่อ พรอ้มแจง้ประเภทสินคำ้ที่จะรว่มออกงำน ก่อนวนัแสดงงำน 1 เดือน ทัง้นีเ้พื่อที่ผูจ้ดังำนจะได้

พิจำรณำอนมุตัเิป็นล ำดบัต่อไป 
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2.1.4     ข้อก าหนดการกอ่สร้างตกแต่งคหูามาตรฐาน 

• ส ำหรบัคหูำมำตรฐำน จะตอ้งน ำส่งแบบฟอรม์สถำนท่ี โดยส่งกลบัมำที่ bbb.sirikit@gmail.com   ภำยใน

วนัท่ี 16 มกราคม 2566 

• ผูเ้ช่ำคหูำมำตรฐำน ห้าม! กระท ำกำรใด ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผนงัคหูำ เช่น 

• หำ้มฉีดสเปรยก์ำว, ติดกำว, หรือซิลิโคนบนแผ่นผนงั 

• หำ้มทำสี, พ่นสี, ขีด หรือเขียนลงบนผนงั 

• หำ้มมิใหเ้จำะ, ตอกตะป,ู ยิง MAX , ขีดข่วน หรือท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกบัแผ่นผนงัหรือส่วนใดส่วนหนึง่

ของโครงสรำ้งคูหำเป็นอันขำด  หำกตอ้งกำรติดหรือยึดส่ิงใดกับตัวผนังกรุณำปรึกษำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย

ปฏิบตัิกำรก่อน เป็นตน้ 

• หำ้มต่อเติมเปล่ียนแปลงหรือโยกยำ้ยโครงสรำ้งของคหูำมำตรฐำนโดยเด็ดขำด หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้ง

เปล่ียนแปลงรูปแบบของคหูำ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรของบรษิัทฯ เพื่อด ำเนินกำร 

• หำกผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนทำ่นใด มิไดป้ฏิบตัิตำมหรือฝ่ำฝืนขอ้ปฏิบตัิดงักล่ำว ผูจ้ดังำนจ ำเป็นตอ้งคดิ

ค่ำเสียหำยเป็นมลูคำ่ผนงัคหูำ แผ่นละ 3,000 บำท 

• ตอ้งออกแบบคหูำมำตรฐำน รวมถึงสินคำ้ ส่ิงตกแตง่ ป้ำย จดุโฆษณำ และวสัดอุปุกรณต์ำ่งๆ ภำยใต้

เงื่อนไขดงันี ้

o ตอ้งเวน้ระยะหำ่ง จำกทำงหนีไฟ ตูด้บัเพลิง อปุกรณด์บัเพลิงทกุชนิด อย่ำงนอ้ย 1.5 เมตร โดย

ตอ้งไม่มกีำรขึน้โครงสรำ้ง ผนงัคหูำ หรือวำงสิ่งของใดๆ กีดขวำงทัง้สิน้ 

o ตอ้งเวน้ระยะหำ่ง จำกผนงัอำคำรและผนงัพำรต์ิชั่น อยำ่งนอ้ย 50 เซนติเมตร 

o ตอ้งเวน้ระยะหำ่ง จำกหอ้งน ำ้ และจดุจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในฮอลล ์ (Snack Conner) 

อย่ำงนอ้ย 3 เมตร 

• หำ้มวำงส่ิงของ อปุกรณอ์ื่นๆ นอกเขตพืน้ท่ีของตนเอง หำกฝ่ำฝืน ฝ่ำยสถำนท่ีขออนญุำตตกัเตือนดงันี ้

o ครัง้ที่ 1 ฝ่ำยสถำนที่น ำเอกสำรกำรตกัเตือนให้บูธเซ็นตร์บัทรำบ และเก็บส่ิงของอุปกรณน์อกพืน้ที่

ของตวัเองใหเ้รียบรอ้ย 

o ครัง้ที่ 2 ฝ่ำยสถำนท่ีถ่ำยรูปบนัทึกหลกัฐำน และน ำเอกสำรใหท้ำงบธูเซ็นตร์บัทรำบ หำกยงัไม่ปฏิบตัิ 

o ครัง้ที่ 3 ฝ่ำยสถำนท่ีขออนญุำตน ำของออกจำกพืน้ท่ีส่วนกลำง เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

ทัง้นีจึ้งแจ้งมาเพือ่ทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือจากทกุท่านลว่งหน้ามา ณ โอกาสนี ้

 

 หมายเหต ุ ปลั๊กไฟที่ติดตัง้ในคหูำของทำ่นหำ้มใชต้่อกบัดวงไฟแสงสวำ่งโดยเด็ดขำด หำกเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบพบ จะ

ด ำเนินกำรตดักระแสไฟฟ้ำในคหูำของทำ่นทนัที พรอ้มช ำระค่ำไฟยอ้นหลงัทนัที 

mailto:bbb.sirikit@gmail.com
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2.2       การก่อสร้างและตกแต่งส าหรับผู้เช่าคหูาเปล่า 

 2.2.1     กฎระเบียบในการกอ่สร้างและตกแต่งคูหาส าหรับผู้ร่วมงานแสดงสินค้าทีเ่ช่าพืน้ทีเ่ปล่า 

• ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนทกุท่ำน ตอ้งส่งฟอรม์สถำนท่ี ระบรุำยละเอียดกำรสรำ้งบธู พรอ้มแนบรูปภำพหรือแบบกำรก่อสรำ้ง

ภำยในวนัท่ี 16 มกราคม 2566 

            2.2.2 รูปแบบคูหาเปล่า (คหูาแบบพเิศษ) 

• หำกพืน้ท่ีคหูำของผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนเป็นแบบกอ้นเดีย่ว สำมำรถสรำ้งโครงสรำ้งไดไ้ม่เกิน 4 เมตร พรอ้มทัง้ตอ้งเปิด

ทำงเขำ้บธูไดโ้ดยรอบ  

• โครงสรำ้งตัง้แต่ 1.00 – 3.00 เมตร เป็นโครงสรำ้งมีผนงัทึบไดต้ำมปกติ หำกมีโลโกร้ำ้น สำมำรถโชวโ์ลโกใ้นบธูของ

ตนเองเท่ำนัน้ ไม่อนญุำตใหห้นัโลโกไ้ปทำงบธูอื่นได ้

• ส ำหรบัโครงสรำ้งตัง้แต่ 3.00 – 4.00 เมตร ตอ้งเป็นโครงสรำ้งโปรง่ โชวเ์พยีงโลโกไ้ดเ้ทำ่นัน้ โดยโลโกต้อ้งหนัเขำ้หำบธู

ของตนเอง และตอ้งไม่ทึบ บดบงัวิสยัทศันบ์ธูขำ้งเคียง ไม่ท ำผนงัทึบบดบงับธูดำ้นหลงั ดำ้นขำ้ง 

• หำกฝ่ำยสถำนท่ีของศนูยก์ำรประชมุสิรกิิติ์ พบวำ่โครงสรำ้งบธูมคีวำมสงูเกิน 4 เมตร จะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขควำม

สงูบธูทนัที 

• กำรสรำ้งคหูำเปล่ำภำยในบธู ตอ้งประกอบดว้ย ไฟฟ้ำส่องสวำ่ง, พรมปพูืน้, หมำยเลขบธูที่ชดัเจน ตำมกฎขอ้บงัคบั

กำรใชส้ถำนท่ีของศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิติิ ์

• ส ำหรบัผูเ้ช่ำคหูำเปล่ำ ตอ้งกำรผูร้บัเหมำตดิตัง้ และออกแบบบธูเปล่ำ สำมำรถติดต่อ 

 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคหูาเปล่าอย่างเป็นทางการ 

บรษิัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 

60 ถนนรชัดำภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

คณุโกวิทย ์งำมเกษม โทรศพัท ์02-229-3413 

E-mail address: kowit.nga@nccimage.com 

• ทัง้นีค้หูำเปล่ำจะตอ้งเก็บรำยละเอียดทัง้ดำ้นขำ้งและดำ้นหลงัของส่วนเกินใหเ้รียบรอ้ย และใชสี้ขำวบรเิวณ

ดงักล่ำวเทำ่นัน้ 

• หำกผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนไม่แนใ่จในขอบเขตของคหูำตนเอง ใหต้ดิต่อสอบถำมผูจ้ดังำน หรือ ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งอยำ่ง

เป็นทำงกำรเทำ่นัน้ 

• ก่อนกำรก่อสรำ้งคหูำ ผูร้บัเหมำกอ่สรำ้งจะตอ้งใชว้สัดปุรูองพืน้ก่อน เพื่อป้องกนัมใิหพ้ืน้ในอำคำรเสียหำย ผูเ้ขำ้รว่ม

งำนตอ้งดแูลรบัผิดชอบ และประสำนงำนใหผู้ร้บัเหมำก่อสรำ้งของตนเองปฏิบตัิตำมระเบยีบคู่มอืงำน Thailand 
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Baby and Kids Best Buy เพรำะหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ ขึน้ ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ

ค่ำเสียหำยดงักลำ่ว 

• ตอ้งออกแบบคหูำมำตรฐำน รวมถึงสินคำ้ ส่ิงตกแต่ง ป้ำย จดุโฆษณำ และวสัดอุปุกรณต์่ำงๆ ภำยใตเ้งื่อนไขดงันี ้

o ตอ้งเวน้ระยะหำ่ง จำกทำงหนีไฟ ตูด้บัเพลิง อุปกรณด์บัเพลิงทกุชนิด อย่ำงนอ้ย 1.5 เมตร โดยตอ้งไม่มี

กำรขึน้โครงสรำ้ง ผนงัคหูำ หรือวำงส่ิงของใดๆ กีดขวำงทัง้สิน้ 

o ตอ้งเวน้ระยะหำ่ง จำกผนงัอำคำรและผนงัพำรต์ิชั่น อยำ่งนอ้ย 50 เซนติเมตร 

o ตอ้งเวน้ระยะหำ่ง จำกหอ้งน ำ้ และจดุจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในฮอลล ์(Snack Conner) อย่ำงนอ้ย 

3 เมตร 

หมายเหต ุ ขอควำมรว่มมือผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนทกุท่ำนปพูรมในคหูำใหเ้รียบรอ้ย ส ำหรบัคหูำเปล่ำที่มีโครงสรำ้ง และ

อปุกรณท์ี่เป็นเหล็ก เช่น ชัน้วำงของ, ตูว้ำงสินคำ้, กระบะวำงสินคำ้ ฯลฯ ที่มีชิน้ส่วนเป็นเหล็กสมัผสัพืน้อำคำรแสดงงำน ให้

ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนติดตัง้พรมปภูำยในคหูำเปล่ำใหเ้รียบรอ้ย และใชเ้ทปกำวส ำหรบัปพูรมที่ถกูตอ้ง หำกฝ่ำฝืนฝ่ำยสถำนท่ี

ของผูจ้ดังำน และเจำ้ของสถำนที่ คือศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติ์ จะขอยตุกิำรสรำ้งคหูำทนัที จนกว่ำจะมีกำรปพูรมพืน้

อย่ำงถกูตอ้ง 

 2.2.2  กำรจดัสรำ้งคหูำแสดงสินคำ้ หรือพืน้ท่ีเปล่ำส ำหรบัลำนกิจกรรมจะตอ้งเขียนป้ายชือ่บริษัท หรือแบรนดส์ินคา้ 

พร้อมหมายเลขประจ าคูหา ขนาด A4 ให้มองเหน็ชดัเจน ถำ้ไม่มีระบ ุทำงผูจ้ดังำนฯ จะจดัใหต้ำมควำมเหมำะสมโดย 

เรียกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยที่เกิดขึน้กบัผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน 

 2.2.3    ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ  ก็ตำม ที่ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งคหูำ หรือบคุลำกรของ

ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง หรือผูร้บัจำ้งของท่ำน โดยรบัผิดชอบ และประสำนงำนกับเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งในกรณีที่เกิดเหตกุำรณใ์ด 

ๆ ที่ขดัต่อระเบียบภำยในอำคำรสินคำ้ โดยใหเ้ป็นไปตำมระเบียบของกำรก่อสรำ้งทกุประกำร 

 2.2.4     ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน ที่ตอ้งกำรสรำ้งคหูำเอง จะตอ้งจดัส่งแบบ แผนกำรก่อสรำ้งคหูำแสดงสินคำ้ และผงักำรใชไ้ฟฟ้ำ

มำยงัผูจ้ดังำน ภำยในระยะเวลำที่ระบเุอำไวใ้นคู่มือ หรืออย่ำงนอ้ย 30 วนัก่อนวนัติดตัง้ โดยผูจ้ดังำนจะตอบอนมุตัิใหภ้ำยใน 

7 วนัท ำกำร เพื่อใหผู้เ้ขำ้รว่มแสดงงำนด ำเนินกำรตำมแผนผงักำรก่อสรำ้งที่ไดเ้สนอไป ทำงผูจ้ดังำนขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เรียกรอ้งใหแ้กแ้ผนผงักำรก่อสรำ้งในส่วนท่ีผิดไปจำกแบบที่อนมุตัแิลว้ หรือแผนผงักำรก่อสรำ้งที่อำจขดัต่อกฎระเบยีบอำคำร

แสดงสินคำ้ หรือสรำ้งอนัตรำยแก่ผูเ้ขำ้ชมงำนแสดงสินคำ้ได ้

หมายเหตุ หากผู้เข้าร่วมแสดงงานไม่ส่งแผนผังตามระยะเวลาที่ก าหนด ทางผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้เข้า
ท าการก่อสร้างใด ๆ ในงาน 

2.2.5     เพื่อควำมปลอดภยั และป้องกนัอนัตรำยจำกไฟฟ้ำลดัวงจร หำกตอ้งกำรติดตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำง กรุณำตดิต่อผูร้บัเหมำ

ติดตัง้ไฟฟ้ำอยำ่งเป็นทำงกำรเท่ำนัน้ หำ้มใชก้ระแสไฟฟ้ำรว่มกบัเครื่องจกัรหรือหลอดไฟแสงสว่ำง และหำ้มติดตัง้

กระแสไฟฟ้ำเอง 
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 2.2.6  ห้ามพ่นสี, อ็อค, เชื่อมโลหะภำยในอำคำรแสดงสินคำ้ และหำ้มตัง้โต๊ะเพื่อเล่ือยไม,้ ไสไม ้ หรือท ำใหเ้กิดฝุ่ นละออง

ภำยในอำคำรแสดงสินคำ้ อนัก่อใหเ้กดิกำรรบกวนต่อผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน หรือผูเ้ขำ้รว่มชมงำน 

 2.2.7 ในกรณีพืน้ท่ีคหูำของผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน เป็นพืน้ท่ีเปล่ำติดกบัคหูำแสดงสินคำ้อื่น ห้ามใชป้ระโยชนจ์ำกผนงันัน้ ๆ

ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนจะตอ้งท ำกำรก่อสรำ้งผนงัในส่วนคูหำแสดงสินคำ้ของตนเอง 

 2.2.8 หำกผนงัคหูำของผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน สงูกวำ่ผนงัอีกดำ้นหน่ึงของคหูำอื่นที่ติดกนั ท่ำนจะตอ้งท ำกำรปิดผนงัดำ้นท่ีติด

กบัคหูำอื่น เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และสวยงำม 

 2.2.9    ห้ามตอก, ตรงึ หรือแขวนส่ิงใดสิ่งหน่ึงกบัฝำผนงั หรือตวัอำคำรโดยเดด็ขำด 

 2.2.10  ในกรณีที่คหูำแสดงสินคำ้ของทำ่นเป็นเกำะ ผูจ้ดังำนขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปล่ียนผนงั ดำ้นหลงั หรือดำ้นในตำม

แบบที่ท่ำนส่งมำ หำกพจิำรณำแลว้ และเห็นว่ำส่ิงก่อสรำ้งของทำ่นบดบงัคหูำแสดงสินคำ้ใกลเ้คยีง 

 หมายเหต ุ ในกรณีที่ผูร้บัเหมำอนมุตัิ หรือผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนไม่ด ำเนินกำรตำมกฎระเบยีบที่ก ำหนดไวข้ำ้งตน้ ผูจ้ดั

งำนขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหยดุกำรปฏิบตัิงำน หรือยกเลิกกำรอนมุตัิโดยทนัที หรือตำมที่เห็นสมควร โดยผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนตอ้งใช้

บรกิำรจำกผูร้บัเหมำอื่นท่ีไดร้บักำรอนมุตัิแลว้เท่ำนัน้ 
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ส่วนที ่3 

ระเบียบและข้อปฎิบัติอาคารศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติร่์วมกัน 

3.1 ข้อมูลลานจอด Loading ส าหรับวันติดตั้งและวนัรือ้ถอน ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกติิ ์

 3.1.1 ขัน้ตอนกำรขนถ่ำยสินคำ้ และก่อสรำ้งบธูใน วนัติดตัง้ 31 มกรำคม – 1 กมุภำพนัธ ์2566 

➢ เสน้ทำงกำรเขำ้ - ออก จดุขนถำ่ยสินคำ้ 

• ประตทูำงเขำ้หลกั มีทัง้หมด 3 ประตู 

o ประตู 1 ทำงเขำ้ - ออก จำกถนนรชัดำภิเษก (ตดิกบัอำคำรไทยเบฟฯ) 

o ประตู 2 ทำงเขำ้ - ออก จำกถนนรชัดำภิเษก 

o ประตู 3 ทำงเขำ้ - ออก จำกถนนพระรำมสี่ 
• ส าหรับรถขนถ่ายสนิค้า ในวนัติดตั้ง และวนัรือ้ถอน สามารถใช้ประตูทางเข้าหลกัทีส่ะดวกสุดคือ ประตู 2 

และใช้เส้นทางเดนิรถภายในศูนยป์ระชุมตามทีเ่ส้นจราจรภายในศูนยก์ าหนด เพือ่วนรถเข้าลานจอดขน
ถ่ายสินค้า 

• ส ำหรบัควำมสงู ลำนจอดของชัน้แอลจี (LG) จ ำกดัควำมสงูไมเ่กิน 4 เมตร 

o ในกรณีที่ลำนจอดขนถำ่ยสินคำ้เต็ม รถสำมำรถต่อแถวจอดเขำ้ลำนจอด และหำกลำนจอดว่ำง เจำ้หนำ้ที่

จะเรียกรถขนถำ่ยสินคำ้ของผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนตำมล ำดบั เพื่อใหม้ำรบับตัรอนญุำตเขำ้ขนถำ่ยสินคำ้ 

•  ระเบียบกำรจอดรถ 

o ส ำหรบัรถขนถ่ำยสินคำ้ : จอดหลงัโหลด 

▪ อตัรำคำ่บรกิำรรถ 4 ลอ้ 

• จอดฟรี 45 นำท ี

• ไม่อนญุำตใหจ้อดเกินในเวลำที่ก ำหนด 

• หำกลกูคำ้ท ำบตัรจอดรถสญูหำย หรือ ช ำรุด มีค่ำปรบั 300 บำท 

▪ อตัรำคำ่บรกิำรรถ 6 ลอ้ขึน้ไป 

• จอดฟรี 90 นำท ี

• ไม่อนญุำตใหจ้อดเกินในเวลำที่ก ำหนด 

• หำกลกูคำ้ท ำบตัรจอดรถสญูหำย หรือ ช ำรุด มีค่ำปรบั 300 บำท 

• กำรเขำ้พืน้ท่ีก่อสรำ้ง บคุคลที่จะเขำ้ไปในภำยในอำคำรรวมถงึกำรใชลิ้ฟทข์นของ จะตอ้งลงทะเบียนแลกบตัร 

Contractor กบัผูจ้ดังำนก่อนทกุครัง้ จดุรบับตัร Contractor จะอยู่ระหว่ำง Loading Hall 5 และ 6 

• หลงัจำกขนถ่ำยอปุกรณแ์ละสินคำ้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหน้ ำรถออกจำกช่องขนถ่ำยสินคำ้ทนัที 
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หมายเหตุ  เจำ้หนำ้ที่ / ผูจ้ดังำน ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เมื่อเขำ้ช่องจอดและด ำเนินกำรขนถำ่ย

สินคำ้ ผูข้บัรถจะตอ้งอยู่ประจ ำรถตลอดเวลำ หำกมีควำมจ ำเป็นที่จะไม่อยู่ประจ ำรถ กรุณำเขยีนหมำยเลขบธู ชื่อผูข้บัรถ และเบอร์

โทรศพัทต์ิดต่อ เพื่อใหส้ำมำรถตดิต่อประสำนงำนได ้

 3.1.2 ขั้นตอนการเติมสินค้าวนัแสดงงาน 2 – 5 กุมภาพันธ ์

o ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนทกุท่ำน จะตอ้งน ำรถเขำ้บรเิวณจดุขนถำ่ยสินคำ้ ตำมชว่งเวลำที่ก ำหนดให้ สำมำรถท ำกำร

เติมสินคำ้ได ้ก ำหนดเวลำดงันี ้รอบเชำ้ 8.00 – 10.00 น. รอบเย็น 20.00 – 21.00 น. 

  หมายเหต ุ หำกตอ้งกำรเตมิสินคำ้ระหว่ำงชว่งเวลำงำนคือ 10.00 – 20.00 น. จะตอ้งแจง้เจำ้หนำ้ที่ ที่จดังำนก่อน 

รถเข็นท่ีใชข้นสินคำ้เขำ้งำนตอ้งเป็นขนำดเล็ก ไม่เกินขนำด 60 X 90 X 85 ซม. และเรียงสินคำ้สงูไม่เกิน 1 เมตร สินคำ้ที่มี

ขนำดลงัเล็ก จ ำเป็นจะตอ้งมีแลปพลำสติกคลมุใหเ้รียบรอ้ยเพื่อควำมปลอดภยั เมื่อเติมสินคำ้แลว้เสรจ็ ใหน้ ำรถไปจอดใน

ลำนจอดที่ก ำหนดให ้

o ระยะเวลำในกำรขนถำ่ยสินคำ้ใหเ้ป็นไปตำมประกำศกฎ-ระเบยีบของกำรเขำ้ขนถ่ำยสินคำ้ 

 หมายเหต ุ เพื่อหลีกเล่ียงควำมแออดัในลำน loading ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนสำมำรถขนยำ้ย หรือหิว้สมัภำระส่วนตวั 

และส่ิงของ, กล่องเล็ก ๆ ที่ถือหิว้ได ้ โดยไมเ่ส่ียงต่อกำรแตกหกั สำมำรถหิว้เขำ้มำทำงดำ้นหนำ้ฮอลลไ์ด ้ โดยไม่ตอ้งอำศยั

รถเข็นขนยำ้ย ส ำหรบัสินคำ้ขนำดใหญ่ ใหผู้เ้ขำ้รว่มแสดงงำนท ำกำรเปิดหีบห่อดำ้นนอกอำคำร แลว้จึงขนยำ้ยเขำ้ตวัอำคำร 

ไปท่ีคหูำของทำ่น 

3.2 ระเบียบข้อบังคับทั่วไปของผู้รับเหมา ณ ศูนยก์ารประชุมแหง่ชาติสิริกติิส์ าหรับงานแสดงสนิค้า 

1.  ขอ้มลูสถำนท่ีจดังำน กำรรบัน ำ้หนกัและควำมสงูของวสัดอุปุกรณท์ี่ติดตัง้ใน “อำคำร” 

a) น ำ้หนกัของพืน้ทีจดังำน Exhibition Hall 5-8 ชัน้ แอลจี (LG) 

I. Exhibition Hall คือ 1,500 กิโลกรมั / ตำรำงเมตร 

II. LG Loading คือ 1,500 กิโลกรมั / ตำรำงเมตร 

III. LG Foyer A คือ 500 กิโลกรมั / ตำรำงเมตร 

IV. LG Foyer B คือ 500 กิโลกรมั / ตำรำงเมตร 

b) ขนำดควำมจลิุฟตข์นถ่ำยสินคำ้ 

I. ลิฟตข์นถ่ำยสินคำ้ขนำดใหญ่ (Freight Elevator) (หน่วยขนำดคือ เมตร) 

ขนำด 3.5(ก) X 8.0(ย) X 3.0(ส) รบัน ำ้หนกั 5,000 กิโลกรมั 

II. ลิฟตข์นถ่ำยสินคำ้ (Service Elevator)  

ขนำด 1.5(ก) X 2.7(ย) X 3.0(ส) รบัน ำ้หนกั 5,000 กิโลกรมั 

c) ขนำดควำมสงูของคหูำเปล่ำ คือ 4.0 เมตร (ตัง้แต่ควำมสงูที่ 3.0 เมตร – 4.0 เมตร ตอ้งเป็นโครงสรำ้งโปรง่

เท่ำนัน้) 
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2. ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนที่ไดร้บัอนญุำตจำกศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติ์ ใหเ้ขำ้ปฏิบตัิงำนใน “อำคำร” จะตอ้งลงนำมใน 

หนงัสือรบัรองควำมเสียหำย และตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่ศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติ ์ ก ำหนดไวอ้ย่ำงเครง่ครดั และ

รบัผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ 

3. กำรขนถำ่ยอปุกรณ ์และเครื่องมอืต่ำงๆ ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนจะตอ้งใชป้ระตขูนถำ่ยสินคำ้ของ “อำคำร” เท่ำนัน้ไม่อนญุำต

ใหใ้ชป้ระตดูำ้นหนำ้ทำงเขำ้หรือประตหูนีไฟ 

4. กำรถำ่ยทอดสด “งำน” หรือบนัทึกเทปโทรทศัน ์ “งำน” ที่มกีำรน ำรถบนัทึกเทปเคเบิล้ทวีีอินเทอรเ์น็ตออนไลนเ์ขำ้มำใน 

“สถำนท่ี” ซึ่งผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนจะตอ้งแจง้ผูจ้ดังำนทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 15 วนัท ำกำร เพื่อก ำหนดจดุจอด และ

ขัน้ตอนกำรเดินสำยอปุกรณต์่อเชื่อมตำ่งๆโดย ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยที่เกิดขึน้ทัง้หมด 

5. ศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติ์ไมอ่นญุำตใหผู้เ้ขำ้รว่มแสดงงำนน ำมำแสดง และ/หรือขำยสินคำ้ที่ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 

หรือขดัต่อระเบียบที่ดีดำ้นวฒันธรรมสงัคมและสขุภำพของประชำชน และ/หรือสินคำ้ที่อยู่นอกเหนือจำกรำยกำรท่ี

ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนระบไุวใ้นรำยกำร หำกผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนฝ่ำฝืนผูจ้ดังำนจะแจง้ใหน้ ำสินคำ้ดงักล่ำวออกจำก “งำน” 

โดยผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนจะตอ้งปฏิบตัิตำมอย่ำงไม่มีเงื่อนไข และผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนไมม่ีสิทธ์ิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆจำก

ผูจ้ดังำน 

6. หำ้มจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิทกุประเภทใน “สถำนท่ี” หำกฝ่ำฝืนผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนจะตอ้งรบัผิดชอบตำม

กฎหมำย และหำกผูจ้ดังำนขอท ำกำรตรวจสอบผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนตอ้งแสดงหลกัฐำนแสดงสิทธ์ิในสินคำ้เหล่ำนัน้แก่ผู้

จดังำน หรือผูต้รวจสอบของผูจ้ดังำน 

7. ในระหวำ่งกำรจดัแสดงงำนผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน มีสิทธ์ิกระจำยเสียงในพืน้ท่ีของตนเอง ตำมที่กฎหมำยก ำหนดมีควำมดงั

ไดไ้ม่เกิน 65 เดซิเบล (เอ) หำกผูเ้ขำ้รว่มแสดงำนกระจำยเสียงที่มีควำมดงัเกินกวำ่ที่ก ำหนด ผูจ้ดังำนขอควำมรว่มมือ

จำกผูเ้ขำ้รว่มแสดงำนใหด้ ำเนินกำรลดเสียงนัน้ลงทนัที หากฝ่าฝืนผูจ้ดังำนมคีวำมจ ำเป็นตอ้งงดกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ

จนกวำ่จะไดร้บัควำมรว่มมือจำกผูเ้ขำ้รว่มแสดงำน โดยผูเ้ขำ้รว่มแสดงำนจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจ

เกิดขึน้เองทัง้สิน้ ส ำหรบัพืน้ท่ีบรเิวณโถงตอ้นรบัหนำ้อำคำรจดังำนและโถงตอ้นรบัหนำ้หอ้งประชมุที่เป็นพืน้ท่ีกระจำย

เสียงส่วนกลำงของผูจ้ดังำน ไม่อนญุำตใหม้ีกำรใชเ้สียง 

a) ทัง้นีห้ำ้มใชเ้สียงดงัเกิน 60 เดซิเบล (เอ) ภำยในรศัมี 3 เมตร โดยจะวดัจำกจดุกึง่กลำงทำงเดินดำ้นหนำ้ คหูำ

ของท่ำนหรือจะตอ้งท ำกำรออกแบบก่อสรำ้งคหูำใหป้้องกนัเสยีงเพื่อมิใหเ้ป็นเหตกุ่อใหเ้กิดควำมร ำคำญแก่

คหูำอ่ืนๆในบรเิวณใกลเ้คียงหำกมีกำรฝ่ำฝืนทำงผูจ้ดังำนขอสงวนสิทธ์ิดงัต่อไปนี ้

i. เตือนครัง้ที่ 1 ผูจ้ดังำนตกัเตือนดว้ยวำจำแก่ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน 

ii. เตือนครัง้ที่ 2 ผูจ้ดังำนจะยื่นจดหมำยตกัเตือนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรแก่ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน 

iii. เตือนครัง้ที่ 3 ผูจ้ดังำนจะด ำเนินกำรระงบักระแสไฟภำยในบธูทัง้หมดแก่ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน 

b) อนญุำตใหต้ิดตัง้ล ำโพงที่ควำมสงูไม่เกิน 2.50 เมตรโดยอนญุำตเฉพำะล ำโพงที่วำงกบัพืน้หรือตัง้บนขำตัง้ 

c) หำ้มมใิหท้กุคหูำจดักิจกรรมภำยในคหูำโดยมิไดร้บัอนญุำตจำกผูจ้ดังำน 
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d) หำ้มมใิหผู้เ้ขำ้รว่มแสดงงำนจดักจิกรรมที่ไม่เหมำะสมขดัต่อศีลธรรมและส่งผลต่อภำพลกัษณข์องงำน หำกฝ่ำ

ฝืนผูจ้ดังำนขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่อนญุำตใหจ้ดักิจกรรม 

8. หำ้มผูเ้ขำ้รว่มแสดงำน ใชท้ำงเขำ้/ออกนอกเหนือจำกที่ผูจ้ดังำนก ำหนดไว ้

9. หำ้มผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนทิง้เศษวสัดหุรือขยะที่เกดิจำกกำรจดังำน เช่น แผ่นไม ้ลงัไม ้กล่องไม ้วสัดหุีบห่อ พลำสติก โฟม 

เหล็ก ไวใ้นพืน้ท่ีศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติเ์ท่ำนัน้ หำกตรวจพบมีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำร 

10. หำ้มทิง้อปุกรณห์รือส่ิงก่อสรำ้งไวใ้นพืน้ท่ีจดังำนภำยหลงักำรรือ้ถอน หำกตรวจพบจะมกีำรเรียกเก็บคำ่บรกิำรขนยำ้ย 

และค่ำบรกิำรท ำควำมสะอำดพืน้ท่ี 10,000 บำท/ตร.ม./ชั่วโมง (ไม่รวมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%) 

11. หำ้มขนยำ้ยทรพัยสิ์นท่ีเป็นของผูจ้ดังำน ออกจำก “สถำนท่ี” โดยเดด็ขำดหำกตรวจพบจะถกูด ำเนินกำรทำงกฎหมำย

ทนัที 

12. หำ้มใชก้ำวเทปกำวสองหนำ้หรือวตัถใุดๆในท ำนองเดยีวกนัทำหรือติดบนพืน้ผนงั และโครงสรำ้งส่วนหนึง่ส่วนใดของ 

“อำคำร” โดยเด็ดขำด 

13. หำ้มกระท ำกำรใดๆ ที่ท  ำใหพ้ืน้ผิว ผนงัอำคำร โครงสรำ้งอำคำร เกิดควำมเสียหำย ดงันี ้

a) หำ้มตอก ยึด ผกู เจำะหรือติดเทปกำวทกุชนิดบนพืน้ผิวผนงั   หรือโครงสรำ้งส่วนหนึง่ส่วนใดของ “อำคำร” โดย

เด็ดขำด 

b) หำ้มดงึ ขึง ยึด โยง เพื่อกำรค ำ้ยนัโครงสรำ้งคหูำกบัโครงสรำ้งของอำคำรโดยเด็ดขำด หำกฝ่ำฝืน ฝ่ำยสถำนท่ี

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บคำ่เสียหำย  

14. กำรก่อสรำ้งคหูำพิเศษตอ้งปวูสัดรุองพืน้ เช่น แผ่นพลำสติก พรมอดั หรือ ไม ้ก่อนท ำกำรก่อสรำ้ง 

15. ตอ้งใชป้ระตขูนถ่ำยสินคำ้ตำมที่ก ำหนดเท่ำนัน้ ไม่อนญุำตใหใ้ชป้ระตดูำ้นหนำ้ทำงเขำ้ หรือประตหูนีไฟในกำรขนถ่ำย

อปุกรณ ์เครื่องมือ และสินคำ้ 

16. ตอ้งแสดงบตัรก่อนเขำ้พืน้ท่ีจดัแสดงงำนและติดบตัรตลอดเวลำที่ปฏิบัติงำน 

17. หำ้มน ำเด็ก เยำวชน บตุรหลำน และ/หรือผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้งเขำ้พืน้ท่ีในช่วงกำรติดตัง้และรือ้ถอน 

18. หำ้มสบูบหุร่ีหำ้มรบัประทำนอำหำรและหำ้มนอนพกัหรือนอนคำ้งคืนบรเิวณ “อำคำร” ยกเวน้ในพืน้ท่ีที่จดัเตรียมให้

เท่ำนัน้ 

19. หำ้มน ำส่ิงเสพติดที่ผิดกฎหมำยทกุประเภทเขำ้มำใน “สถำนท่ี” โดยเด็ดขำด 

20. หำ้มใชอ้ปุกรณ ์ทกุชนิดที่ก่อใหเ้กิดประกำยไฟ อปุกรณส่์งเสียดงั อปุกรณท์ี่ก่อใหเ้กิดฝุ่ น ควนัแพรก่ระจำย 

21. หำ้มใชส้ำรเคมี ประเภทสีสเปรย ์หรือสีที่ใชก้ำรฉีดพ่นในลกัษณะท ำใหเ้กิดละออง โดยเดด็ขำด 

22. หำ้มน ำสำรอื่นใดที่น ำควำมรอ้นซึ่งอำจเกิดกำรลกุไหมแ้ละเส่ียงกบักำรระเบิด เช่น น ำ้มนัเชือ้เพลิง , วตัถไุวไฟ , ถงัแกส็ 

เขำ้มำใชใ้นอำคำรโดยเด็ดขำด 

23. หำ้มใชป้ลั๊กผนงั ปลั๊กตำมเสำ ในกำรก่อสรำ้งและกำรแสดงงำนโดยเด็ดขำด 

24. กำรขึน้ตดิตัง้งำนบนท่ีสงู 2.0 เมตรขึน้ไป หรือกำรติดตัง้งำนบนเพดำน ตอ้งใชน้ั่งรำ้นหรือใชแ้คทวอรค์ของอำคำรเทำ่นัน้ 

a) ขอ้ปฏิบตัิกำรใชน้ั่งรำ้น 
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i. ก่อนท ำงำนบนท่ีสงูใหก้รอกรำยละเอียดในแบบฟอรม์ขอติดตัง้งำนบนที่สงู (นั่งรำ้น) และปฏิบตัิตำม

ขอ้ปฏิบตัิอย่ำงเครง่ครดั 

ii. นั่งรำ้นท่ีใชต้อ้งมีสภำพสมบรูณ ์ แข็งแรง เหมำะแก่กำรใชง้ำน และมีรำวกนัตกชัน้บนสดุ สงูจำกพืน้

นั่งรำ้นอยำ่งนอ้ย 90 เซนตเิมตร ตอ้งมีพืน้ส ำหรบัยืนได ้ควำมกวำ้งไม่นอ้ยกว่ำ 35 เซนติเมตร 

iii. ขยำยฐำนนั่งรำ้นทัง้ 4 ดำ้น ดว้ยขำค ำ้ยนั (ขำหยั่ง) หรือวสัดทุี่เหมำะสมผกูยดึและบงัคบัดว้ยท่อโลหะ

ยึดกบัตวัฐำนทัง้ 2 ฝ่ัง เพื่อกนัไมใ่หโ้ยก 

iv. ในกรณีที่ใชล้อ้ส ำหรบัเลื่อนนั่งรำ้น สภำพลอ้และขอ้ต่อตอ้งมีสภำพสมบรูณแ์ข็งแรง และลอ้ตอ้ง

สำมำรถล็อคไมใ่หเ้คลื่อนไวไ้ดอ้ย่ำงนอ้ย 2 ลอ้ 

v. ผูป้ฏิบตัิงำนบนนั่งรำ้นก ำหนดใหค้รัง้ละไม่เกิน 2 คน โดยผูป้ฏิบตังิำนมีสภำพรำ่งกำยสมบรูณพ์รอ้ม

ที่จะท ำงำนบนท่ีสงูและตอ้งมีอปุกรณค์ุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบคุคลตำมประเภทของงำน

ตลอดเวลำที่ท  ำงำน อำทิ ผูต้ดิตัง้ที่อยู่ดำ้นบน ตอ้งมเีข็มขดันิรภยั หมวกนิรภยั ถงุมือยำงและรองเทำ้

หุม้สน้พืน้ยำงที่สำมำรถยึดเกำะกนัล่ืน 

vi. พืน้ท่ีท ำงำนของนั่งรำ้นดำ้นล่ำง ตอ้งมกีำรกัน้ จดัท ำป้ำยเตือน ปอ้งกนับคุคลที่ไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งเขำ้

ไป เพื่อป้องกนัอนัตรำยจำกวสัดอุปุกรณท์ี่ตกจำกที่สงู 

b) ขอ้ปฏิบตัิกำรใช ้Catwalk 

i. ผูจ้ดัแสดงงำน ประสงคจ์ะขอใช ้Catwalk จะตอ้งลงนำมในเอกสำรขอให ้Catwalk และจะตอ้งท ำกำร

แลกบตัร ลงชื่อบนัทึกกำรเขำ้ – ออกกบัเจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภยับรเิวณทำงขึน้ 

ii. อนญุำตให ้เฉพำะผูท้ี่รดัเข็มขดันริภยัและสวมหมวกนิรภยั ขึน้ไปปฏิบตัิงำนบน Catwalk เทำ่นัน้ หำก

ฝ่ำฝืนศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติข์อสงวนสิทธ์ิในกำรระงบักำรปฏิบตัิงำนจนกวำ่ผูจ้ดังำน จะ

จดัหำอปุกรณ ์Safety ไดค้รบถว้น ถกูตอ้ง 

iii. เจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภยั สำมำรถขอตรวจคน้กระเป๋ำเครื่องมือ และอปุกรณท์ี่ใชใ้นกำรท ำงำน

บน Catwalk ไดต้ลอดเวลำ 

iv. หำ้ม เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ำของตวัอำคำรบรเิวณ Catwalk ก่อนไดร้บัอนญุำตเป็นลำยลกัษณอ์กัษร

จำกฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ 

v. หำ้มมใิหบ้คุคลที่มีสขุภำพรำ่งกำย ไม่สมบรูณแ์ข็งแรง และมีอำกำรมึนเมำขึน้ไปปฏิบตัิงำนบน 

Catwalk โดยเด็ดขำด 

25. หำ้มน ำอำหำรและเครื่องดื่มจำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่นเขำ้มำใน “อำคำร” โดยเด็ดขำดเวน้แต่ผูเ้ขำ้รว่มแสดงำนจะไดร้บักำร

อนญุำตจำกผูจ้ดังำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเท่ำนัน้ หำกฝ่ำฝืนผูเ้ขำ้รว่มแสดงำนจะตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรน ำเขำ้

จ ำนวน 50,000 บำท (หำ้หมื่นบำทถว้น) ต่อ คหูำต่อวนั 
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26. หำ้มเก็บเศษวสัดทุี่เหลือจำกกำรก่อสรำ้งหรือวสัดทุี่ไวไฟ เช่น ทินเนอร ์ และน ำ้มนัเชือ้เพลิง ไวใ้นบรเิวณ “อำคำร” ใน

ระหว่ำงวนัตดิตัง้และวนัแสดงงำน และหำ้มทิง้ผ่ำนท่อระบำยน ำ้โดยเด็ดขำด หำกตรวจพบ ฝ่ำยสถำนท่ี ของศนูยก์ำร

ประชมุแห่งชำติสิรกิิติจ์ะด ำเนินกำรเรียกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยขัน้ต ่ำ 10,000 บำท/คหูำ (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7%) 

27. หำ้มพนกังำนของผูเ้ขำ้รว่มแสดงำน ปฏิบตัิงำนนอกเหนือจำกที่ระบไุวใ้นค ำขอโดยมิไดร้บัอนญุำต และหำ้มเปิดหอ้งหรือ

ประตใูดๆของ “อำคำร” โดยพลกำร 

28. หำ้มพกพำอำวธุ, ของมคีม, สำรกมัมนัตรงัสีหรือวตัถอุนัตรำยอื่นๆเขำ้มำใน “สถำนท่ี” โดยเดด็ขำด 

29. หำ้มก่อเหตทุะเลำะววิำทท ำรำ้ยรำ่งกำยหรือกระท ำกำรใดๆที่ผิดกฎหมำยใน “สถำนท่ี” 

30. ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนจะตอ้งปฏิบตัติำมค ำแนะน ำของพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยัโดยเครง่ครดัรวมถึงปฏิบตัิตำม

ระเบียบและขอ้ปฏิบตัิเรื่องควำมปลอดภยัที่ “ผูใ้หบ้รกิำร” ก ำหนดไว ้

31. หำ้มมกีำรใชเ้ล่ือยวงเดือนภำยใน “อำคำร” โดยอนญุำตใหใ้ชเ้ล่ือยไฟฟ้ำขนำดเล็กในกำรตดัแตง่ตำมประเภทของไม้

กระจกและกระเบือ้งในกรณีมีกำรตดัแตง่วสัดปุระเภทท่ีท ำใหเ้กิดฝุ่ นละอองจ ำนวนมำก ทำงผูจ้ดังำนสำมำรถระงบักำร

เล่ือยหรือตดัแต่งไดโ้ดยจะมกีำรจดัสถำนท่ีภำยนอก “อำคำร” ตำมจดุบรกิำรท่ีทำงผูจ้ดังำนก ำหนดไว ้ และผูเ้ขำ้รว่ม

แสดงงำนตอ้งมีกำรช ำระค่ำกระแสไฟฟ้ำและค่ำท ำควำมสะอำดเพิ่มเติมตำมอตัรำที่ก ำหนดใน “สญัญำ” 

32. หำ้มท ำกิจกรรมใดๆที่ก่อใหเ้กดิประกำยไฟเช่นกำรเชื่อมโลหะ, กำรตดัหรือเจยีรโลหะภำยใน“อำคำร” โดยเด็ดขำด 

33. ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตอ้งออกแบบคหูำมำตรฐำนและคหูำเปล่ำ รวมถึงสินคำ้ ส่ิงตกแต่ง ปำ้ย จดุโฆษณำ 

และวสัดอุปุกรณต์ำ่งๆภำยใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้

a) ตอ้งเวน้ระยะหำ่ง จำกทำงหนีไฟ ตูด้บัเพลิง อปุกรณด์บัเพลิงทกุชนิด อย่ำงนอ้ย 1.5 เมตร โดยตอ้งไม่มีกำรขึน้

โครงสรำ้งผนงัคหูำ หรือวำงส่ิงของใดๆกีดขวำงทัง้สิน้ 

b) ตอ้งเวน้ระยะหำ่ง จำกผนงัอำคำรและผนงัพำรต์ิชั่น อยำ่งนอ้ย 50 เซนติเมตร 

c) ตอ้งเวน้ระยะหำ่ง จำกหอ้งน ำ้ และจดุจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดืม่ในฮอลล(์Snake Corner)อยำ่งนอ้ย 3 เมตร 

34. กำรแจกเอกสำรหรือของที่ระลกึ จดังำนแสดงสินคำ้จะอนญุำตใหม้ีกำรแจกของที่ระลกึไดเ้ฉพำะในคหูำของผูร้ว่มแสดง

สินคำ้นัน้ๆ เท่ำนัน้ โดยจะตอ้งไม่เป็นกำรรบกวนหรือกีดขวำงทำงเดินหรือสรำ้งควำมร ำคำญใหก้บัคหูำแสดงสินคำ้

ขำ้งเคียง 

35. เหตกุำรณท์ี่ไม่อำจควบคมุได ้ งำนแสดงสินคำ้นีอ้ำจจะมีกำรเล่ือนระยะเวลำงำนแสดงสินคำ้จำกเดิม เนื่องจำกสดุวิสยั

บำงประกำรท่ีผูจ้ดังำนไม่สำมำรถควบคมุได ้ เช่น เหตกุำรณท์ำงกำรเมือง ค ำสั่งจำกรฐับำล เป็นตน้    ผูจ้ดังำนแสดง

สินคำ้ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ท่ีทำงผูเ้ขำ้รว่มแสดงสินคำ้จำ่ยใหก้บัผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้แลว้หรือคำ่ใชจ้ำ่ย

อื่นๆท่ีเกิดขึน้ 

36. กำรปฏิบตัิงำนท่ีคหูำแสดงสินคำ้  ทกุคหูำแสดงสินคำ้จะตอ้งมพีนกังำนอยู่ประจ ำ และปฏิบตัหินำ้ที่อยู่ตลอดเวลำที่มี

งำนแสดงเปิดใหผู้เ้ขำ้ชม ผูร้ว่มแสดงสินคำ้จะตอ้งไม่เขำ้รว่มในกิจกรรมใดกต็ำมที่ทำงผูจ้ดัมคีวำมเห็นวำ่จะเป็นพืน้ท่ี

รบกวนต่อผูเ้ขำ้ชมงำน หรือผูร้ว่มแสดงสินคำ้รำยอื่นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแสดงโดยใชอ้ปุกรณท์ำงดำ้นโสตทศันปูกรณ ์

จะตอ้งมีระดบัเสียงที่ไม่เกินไปกวำ่ที่ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้อนญุำตไว ้ กิจกรรมทกุชนดิของผูร้ว่มแสดงสินคำ้และพนกังำน
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ของแต่ละคหูำแสดงสินคำ้ จะตอ้งจ ำกดัอยู่แตใ่นพืน้ท่ีคหูำแสดงสินคำ้ของตน หำ้มมีกำรโฆษณำประชำสมัพนัธช์กัชวน

ทำงดำ้นธุรกจิใดๆ  นอกคหูำแสดงสินคำ้ของทำ่น       

หมายเหต ุ หำ้มท ำกำรรบัสมคัรพนกังำนระหว่ำงแสดงสินคำ้ และหำ้มท ำกำรขนยำ้ยสินคำ้และออกนอกคหูำแสดง

สินคำ้ในระหว่ำงเวลำแสดงสินคำ้ 

37. หำ้มวำงส่ิงของอปุกรณอ์ื่นๆ วำงนอกเขตพืน้ท่ีของตนเอง หำกฝ่ำฝืนฝ่ำยสถำนท่ีขออนญุำตตกัเตอืนดงันี ้

a) กำรตกัเตือนครัง้ที่ 1 ฝ่ำยสถำนที่น ำเอกสำรกำรตกัเตือนใหท้ำงบูธเซ็นรบัทรำบ และเก็บส่ิงของอุปกรณน์อก

พืน้ท่ีของตวัเองใหเ้รียบรอ้ย 

b) กำรตกัเตือนครัง้ที่ 2 ฝ่ำยสถำนท่ีถ่ำยรูปบนัทึกหลกัฐำนและน ำเอกสำรใหท้ำงบธูเซ็นรบัทรำบ หำกยงัไม่ปฏิบตัิ 

c) กำรตกัเตือนครัง้ที่ 3 ฝ่ำยสถำนท่ีขออนญุำตน ำของออกจำกพืน้ท่ีส่วนกลำง เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

38. กำรจองรำยกำรเพิ่มเติมตำ่งๆทกุรำยกำร ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

a) ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนจะตอ้งแจง้รำยละเอียดกำรใชไ้ฟฟ้ำก่อนเขำ้ท ำงำนใน “สถำนท่ี” ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนัโดย

ติดต่อบรษิัทผูร้บัเหมำไฟฟ้ำอย่ำงเป็นทำงกำรกระแสไฟฟ้ำทัง้หมดของบรเิวณ “งำน” จะถกูปิดลงหลงัจำกเลิก 

“งำน”แลว้ภำยใน 1 ชั่วโมงหลงัจำก “งำน” เลิกในแต่ละวนั 

 หมายเหต ุ ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนหำ้มกระท ำกำรปรบัเปล่ียนกำรใชไ้ฟฟ้ำไปจำกขอ้ตกลงที่ไดจ้ดัท ำไวก้บัผูจ้ดังำน หรือผู้

ที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกผูจ้ดังำนโดยเดด็ขำด และในกรณีที่ผูจ้ดังำนตรวจพบกำรเดินสำยไฟภำยใน “งำน” ที่ใชว้ธีิกำรไม่

ถกูตอ้งและไม่เหมำะสมอนัเป็นเหตใุหเ้กิดอบุตัเิหตขุึน้ไดเ้ช่นสะดดุลม้หรือกำรต่อสำยไฟไม่เรียบรอ้ย ผูจ้ดังำนขอระงบักำร

ท ำงำนของผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนชั่วครำวและใหผู้เ้ขำ้รว่มแสดงงำนแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยปลอดภยัและสวยงำมตำมที่ผูจ้ดั

งำนแนะน ำ ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัอบุตัเิหตทุี่อำจเกดิขึน้กบัผูม้ำรว่มงำนหรือพนกังำนของผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนเองดว้ย 

b) กำรติดตัง้โทรศพัท ์และสญัญำณอินเตอรเ์น็ต ผูจ้ดังำน / ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน และผูเ้ก่ียวขอ้ง จะตอ้งใชบ้รกิำร

จำกผูท่ี้ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิติิ์ ในกรณีที่ตอ้งกำรน ำผูบ้รกิำรรำยอื่นเขำ้มำ ฝ่ำย

บรกิำรลกูคำ้ของศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติจ์ะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรน ำเขำ้ 

c) เฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณเ์บ็ดเตลด็ที่ใชภ้ำยในงำน ท่ำนสำมำรถน ำเฟอรน์ิเจอรข์องทำ่นเขำ้มำตัง้ภำยในคหูำจดั

แสดงสินคำ้ของท่ำนไดเ้องตำมตอ้งกำรหรือขอเชำ่เฟอรน์ิเจอรแ์ละรำยกำรอปุกรณเ์บด็เตลด็เพิ่มเติมได ้ โดย

กรอกแบบฟอรม์รำยกำรเฟอรน์ิเจอรแ์ละแบบฟอรม์อปุกรณเ์บด็เตล็ดและส่งกลบัไปยงัที่อยูด่ำ้นในของ

แบบฟอรม์ 

39. บทพิจำรณำหำกไม่ปฏิบตัิตำมระเบียบและขอ้ปฏิบตัิ หำก“ผูร้บับรกิำร”ไม่ปฏิบตัิตำมระเบยีบและขอ้ปฏิบตัิฉบบันี ้ “ผู้

ใหบ้รกิำร” ขอสงวนสิทธ์ิในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

a) เมื่อพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ของผูจ้ดังำนแจง้ใหท้รำบแลว้ไม่ปฏิบตัิตำมระเบียบและขอ้ปฏิบตัิฉบบันีใ้นเรื่องควำม

ปลอดภยัของอำคำรและสถำนท่ี ผูจ้ดังำนมีสิทธ์ิในกำรหำ้มผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนไมใ่หด้  ำเนินกำรใดๆทัง้สิน้ทัง้นี ้

เจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภยัของ ผูจ้ดังำนมีสิทธ์ิในกำรขอให ้ ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนหยดุกำรกระท ำดงักล่ำว

และมีสิทธ์ิน ำวสัดอุปุกรณห์รือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งออกจำกพืน้ท่ีไดท้นัที 
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b) กรณี ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนยงัด ำเนนิกำรใดๆอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนอีก ผูจ้ดังำนมีสิทธ์ิขอคืนพืน้ท่ีและไม่อนญุำตใหใ้ช้

พืน้ท่ีไดต้ลอดไปจนกวำ่จะมีกำรแกไ้ขขอ้ฝ่ำฝืนนัน้ๆ 

c) ในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ผูจ้ดังำนจะแจง้ ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งใหร้บัทรำบเหตผุลและแนวทำงใน

กำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

40. สถำนท่ีจอดรถ (ส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มแสดงสินคำ้ วนัติดตัง้และวนัแสดงงำน) มีลำนจอดรถไวบ้รกิำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มแสดง

งำนและผูเ้ขำ้ชมงำนแสดงสินคำ้  

1. ลำนจอดชัน้ใตด้ิน B1 , B2  

o จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 30 บำท 

o กรณีลกูคำ้ท ำบตัรจอดรถสญูหำย หรือ ช ำรุด มีคำ่ปรบั 300 บำท 

o ลำนจอดเปิดบรกิำร 06.00 – 24.00 น. 

o หำ้มจอดรถคำ้งคืนภำยในพืน้ท่ีศนูยฯ์ประชมุโดยเดด็ขำด 

o จ ำกดัควำมสงูไม่เกิน 2.5 เมตร 

41. กำรรกัษำควำมสะอำดและเจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมสะอำด  

a) เจำ้หนำ้ท่ีรกัษำควำมสะอำดของศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติ ์ มีหนำ้ที่ในกำรดแูลควำมสะอำดพืน้ท่ีส่วนกลำง 

บรเิวณทำงเขำ้ - ออก เท่ำนัน้ 

b) ขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเขำ้บรกิำรเจำ้หนำ้ท่ีท ำควำมสะอำดจำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอ่ืน 

42. เจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภยั 

a) เจำ้หนำ้ท่ีรกัษำควำมปลอดภยัของศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิติิ ์มีหนำ้ที่ในกำรดแูลพืน้ท่ีส่วนกลำงบรเิวณทำงเขำ้ 

– ออก 

b) ลำนจอดรถเป็นพืน้ท่ีส ำหรบัจอดรถเท่ำนัน้ ไม่อนญุำตใหใ้ชล้ำนจอดรถเป็นพืน้ท่ีจดัแสดงงำน หรือกิจกรรมใดๆ หำก

ตอ้งกำรใชล้ำนจอดรถ เพื่อท ำกิจกรรมจะตอ้งท ำกำรขออนญุำตเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ 

c) ไม่อนญุำตใหจ้อดรถคำ้งคืนในลำนจอดรถภำยในและภำยนอกอำคำร ยกเวน้ไดร้บัอนญุำตจำกฝ่ำยสถำนท่ีของ

ศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติ ์

d) ขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเขำ้บรกิำรรกัษำควำมปลอดภยั จำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอ่ืน 

43. กำรสำธิตสินคำ้ภำยในงำน หำกผูเ้ขำ้รว่มแสดงสินคำ้ตอ้งกำรท่ีจะสำธิตหรือทดลองสินคำ้จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

a) แจง้ใหผู้จ้ดังำนทรำบล่วงหนำ้ถึงรูปแบบของกำรสำธิตที่น ำมำแสดงโดยกรอกแบบฟอรม์รำยละเอยีดของ

สินคำ้ที่น ำมำแสดง (กรุณำแนบเอกสำรแสดงรำยละเอียดของสินคำ้มำดว้ย เพื่อน ำมำใชป้ระกอบกำร

พิจำรณำอนญุำตใหท้ ำกำรสำธิต) 

b) มีกำรเตรียมกำรป้องกนัอนัตรำยอนัตรำยอนัอำจเกิดขึน้ในระหวำ่งกำรสำธิต 

c) กำรติดตัง้สินคำ้หรือเครื่องจกัรที่จะมำสำธิต ควรตดิตัง้หรือเดินเครื่องอยำ่งมั่นคง เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิกำรล่ืน

ไถลหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดล ำ้เกินออกนอกบรเิวณคหูำแสดงสินคำ้ ซึ่งอำจจะเป็นอนัตรำยต่อผูช้มงำนแสดง
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สินคำ้ และจะตอ้งจดัหำวสัดปุพูืน้เพื่อรองรบัและสำมำรถปอ้งกนัควำมเสียหำยต่อพืน้ผิวของอำคำรแสดง

สินคำ้  หรือวสัดปุพูืน้ของอำคำร 

d) ตอ้งมกีำรป้องกนัอนัตรำยที่อำจเกิดจำกส่วนของสินคำ้หรือเครื่องจกัรที่มีกำรเคล่ือนไหวอย่ำงเพียงพอ 

e) ท ำกำรเก็บและซ่อนสวิตชค์วบคมุเครื่องจกัรหรืออปุกรณท์ี่สำธิตอย่ำงมิดชดิ  เพื่อป้องกนักำรเปิดเครื่องโดยผู้

เขำ้ชมงำนหรือผูท้ี่ไม่ไดร้บัอนญุำต 

f) จดัเตรียมภำชนะหรือถงุขยะ  เพื่อใชใ้นกำรเก็บหรือขนยำ้ยสิ่งปฏิกลูที่เกิดจำกกำรสำธิตเครื่องจกัรอำทิเศษผง  

เศษขยะ ฯลฯ  ออกนอกบรเิวณงำน 

g) ทำงผูจ้ดังำนไม่อนญุำตใหม้กีำรสำธิตของเครื่องจกัรที่จะท ำใหเ้กดิกล่ินควนัไอเสียในอำคำรแสดงสินคำ้ที่จะ

รบกวน หรือเป็นอนัตรำยตอ่ผูช้มงำนแสดงสินคำ้ไม่อนญุำตใหม้ีกำรเชื่อมหรือต่อโลหะดว้ยควำมรอ้นภำยใน

อำคำร  ยกเวน้กรณีที่ไดแ้จง้และไดร้บัอนญุำตจำกฝ่ำยปฏิบตัิกำรของผูจ้ดังำนอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนเขำ้งำน 

h) ในกำรสำธิตเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่น ำมำแสดงที่ก่อใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนรำยอื่น  หรือผู้

เขำ้ชมงำนแสดงสินคำ้เกินกว่ำ  65  เดซเิบล (เอ) หรือผูจ้ดังำนลงควำมเห็นวำ่ดงัมำก  ผูจ้ดังำนขอสงวนลิขสิทธ์ิ

ในกำรงดจำ่ยกระแสไฟฟ้ำบรเิวณพืน้ท่ีนัน้ๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

44. อ ำนำจสิทธ์ิขำดในกำรตดัสินใจภำยในอำคำรแสดงสินคำ้ บรษิัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เปรียบเสมือนเจำ้ของ

สถำนท่ีจดัแสดงสินคำ้ในชว่งระยะเวลำเชำ่ท ำกำรแสดงสินคำ้ ดงันัน้กำรตดัสินใจของบรษิัทฯ ในกำรแกปั้ญหำตำ่งๆ ที่

เกิดขึน้ในชว่งนีถื้อเป็นสิทธ์ิขำดในกำรยตุิปัญหำนัน้ๆ 

45. ผูร้ว่มแสดงงำน หรือ ผูร้บัเหมำ มีควำมประสงคท์ ำงำนล่วงเวลำ หรือเกิน 24.00 น. จะตอ้งแจง้ฝ่ำยสถำนท่ีของผูจ้ดังำน

ล่วงหนำ้ก่อนเวลำ 17.00 น. ของแต่ละวนั ทัง้นีฝ่้ำยบรกิำรลกูคำ้ของศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิติิ์จะคดิค่ำใชจ้่ำยกำร

ใหบ้รกิำรล่วงเวลำ ตำมขอ้ก ำหนดกำรจดังำน (ไม่รวมค่ำกระแสไฟฟ้ำ เพิ่มเติม และคำ่บรกิำรเจำ้หนำ้ที่รกัษำควำม

ปลอดภยั 1 นำย) 
46. ในกำรรือ้ถอน ผูจ้ดังำน ผูร้ว่มแสดงงำน และผูเ้ก่ียวขอ้ง จะตอ้งขนยำ้ยอปุกรณแ์ละส่ิงก่อสรำ้งออกนอกพืน้ท่ี ภำยในวนั

และเวลำรือ้ถอนท่ีผูจ้ดังำนไดก้ ำหนดไว ้ หำกพบอปุกรณแ์ละเครื่องมือตำ่งๆอยู่ในพืน้ท่ี ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ของศนูยก์ำร

ประชมุแห่งชำติสิรกิิติข์อสงวนสิทธ์ิในกำรเคล่ือนยำ้ยและจดัเก็บอปุกรณไ์วใ้นพืน้ท่ีท่ีเหมำะสมโดยไม่รบัผิดชอบใดๆต่อ

ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ โดยจะมกีำรเรียกเก็บค่ำบรกิำรขนยำ้ย และค่ำบรกิำรท ำควำมสะอำดพืน้ที่ 10,000 บำท / ตร.ม. 

/ ชั่วโมง (ไม่รวมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%) 

47. กำรแจกเอกสำรหรือของที่ระลกึ ผูจ้ดังำนอนญุำตใหม้ีกำรแจกของที่ระลกึไดเ้ฉพำะในคหูำของผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนนัน้ๆ 

เท่ำนัน้ โดยจะตอ้งไมเ่ป็นกำรรบกวนหรือกีดขวำงทำงเดินหรือสรำ้งควำมร ำคำญใหก้บัคหูำแสดงสินคำ้ขำ้งเคียง ทัง้นี ้

ควรแจง้ต่อผูจ้ดังำน และไดร้บัอนญุำตแลว้เท่ำนัน้ 

48. กำรเกิดควำมเสียหำย เนื่องจำกศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติ์ ไดม้ีกำรตรวจสอบควำมเรียบรอ้ยของอำคำรระหวำ่งวนั

ก่อสรำ้ง และหลงัจำกรือ้ถอนเรียบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ท่ำนผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนทกุท่ำนจะตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ 

ที่เกิดขึน้กบัอำคำรแสดงสินคำ้รวมถึงพรมที่เกิดขึน้จำกท่ำนผูแ้ทนของท่ำนเจำ้หนำ้ที่ที่อยูใ่นควำมรบัผิดชอบ หรือแมแ้ต่
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ผูร้บัเหมำของทำ่น ที่ไม่ใช่ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งคหูำแสดงสินคำ้อยำ่งเป็นทำงกำร ทัง้นีไ้ม่วำ่จะกระท ำโดนจงใจหรือประมำท

เลินเล่อ ส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มแสดงสินคำ้ที่รว่มออกงำนแบบคหูำส ำเรจ็รูปจะตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยอนัเกิดจำกท่ำน 

ผูแ้ทน หรือเจำ้หนำ้ที่ที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบของทำ่น โดยหำกเกดิควำมเสียหำยดังกล่ำวขึน้ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งอยำ่งเป็น

ทำงกำรของงำนจะคดิค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกผูร้ว่มแสดงสินคำ้โดยตรง 

49. ผูจ้ดังำนจะไม่รบัผิดชอบเก่ียวกบัอบุตัิเหต ุ กำรโจรกรรม และภยัชนิดใดๆที่เกิดกบัสินคำ้ อปุกรณ ์ และทรพัยสิ์นใดๆของ

ผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ผูเ้ขำ้ร่วมแสดงงำน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะตอ้งดแูลรบัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยในกำรท ำ

กรมธรรมป์ระกนัภยัที่ครอบคลมุ สินคำ้ อปุกรณ ์และทรพัยสิ์นอนัมีค่ำเอง 

50. ผูจ้ดังำนจะไม่รบัผิดชอบควำมเสียหำย สญูหำย ของสินคำ้ อปุกรณแ์ละทรพัยสิ์นใดๆ ของผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำน และผูท้ี่

เก่ียวขอ้ง 

51. เหตกุำรณท์ี่ไม่อำจควบคมุได ้ งำนแสดงสินคำ้นีอ้ำจจะมีกำรเล่ือนระยะเวลำงำนแสดงสินคำ้จำกเดิม เนื่องจำกสดุวิสยั

บำงประกำรท่ีผูจ้ดังำนไม่สำมำรถควบคมุได ้ เช่น เหตกุำรณท์ำงกำรเมือง ค ำสั่งจำกรฐับำล เป็นตน้    ผูจ้ดังำนแสดง

สินคำ้ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ท่ีทำงผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนจ่ำยใหก้บัผูจ้ดังำนแลว้หรือคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆที่เกิดขึน้ 


