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2. ไฟฟ้ำส ำหรับก่อสร้ำงและรือ้ถอน       Ncc Image 
3. แบบแปลนต ำแหนง่ในกำรติดตัง้ไฟฟ้ำ       Ncc Image   
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9. อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสงู ( ADSL )       Ncc Management 
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11. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั ( พิเศษ )      Ncc Management  
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สารบญั 



 

                                                 

                                          บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จ ำกดั    
                                         191/1 อำคำร เอชเอสเอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  โทรศพัท์ 02-6892899 โทรสำรกด 16 
 

4 

ส่วนที่ 1 
 

 
 
 

1. ช่ืองานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ 
 

งานชอ็ปเพื่อลูก 2018 

 

2. สถานที่จัดงาน 
 

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

 
 

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้า 
 

วันที่   23-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ตัง้แต่เวลา 10.00 - 20.00  น. 

 

4. การเข้าชมงาน 
 

เปิดให้ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ยุคใหม่และผู้เข้าชมงานทั่วไป 

 

5. ผู้จัดงาน 
 

    บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
    191/1  อำคำร เอช.เอส.เอช ชัน้  9 ถ.พระรำม 3  แขวงบำงคอแหลม 
    เขตบำงคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120   
    โทรศพัท์ 02-6892899 , 02-6892993 โทรสำร   02-6892899 กด 16 

 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของงาน 
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6. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 
 
6.1 การรับน า้หนักของพืน้ที่ 

          โซน C ชัน้ 2   ความสามารถในการรับน า้หนัก   500    กิโลกรัม / ตารางเมตร 
               ถ้ำสนิค้ำของทำ่นมีน ำ้หนกัเฉลีย่กดลงพืน้ท่ีตอ่หนึง่ตำรำงเมตรมำกกวำ่น ำ้หนกัที่มำกกว่ำน ำ้หนกัที่อำคำรจะ
สำมำรถรับหนกัได้ ท่ำนต้องสร้ำงพืน้ที่เหล็กเสริม เพื่อกระจำยน ำ้หนกัของสินค้ำ และต้องแจ้งให้ทำงผู้จัดงำนทรำบ
ลว่งหน้ำเก่ียวกบัสนิค้ำทกุชิน้ท่ีจะน ำมำแสดงจึงจะน ำสนิค้ำนัน้เข้ำไปแสดงได้ 

 
6.2     ความสูงของส่ิงก่อสร้าง 

  
        Zone c 1            ควำมสงูของสิง่ก่อสร้ำงไมเ่กิน 2.3 เมตร 
        Zone c 2                   ควำมสงูของสิง่ก่อสร้ำงไมเ่กิน 2.4 เมตร     
        Zone Plaza        ควำมสงูของสิง่ก่อสร้ำงบริเวณฝ่ังสงู ไมเ่กิน 5 เมตรก่อสร้ำงแบบโปร่ง 
                                 ฝ่ังต ่ำไมเ่กิน 2.5 เมตร   
        Atrium                        ควำมสงูของสิง่ก่อสร้ำงไมเ่กิน 3 เมตร 
              
         

 
  *** หากสินค้าท่ีท่านน ามาจัดแสดงหรือส่ิงก่อสร้างสูงเกินจากท่ีก าหนดไว้ข้างต้น  

    จะต้องท าการขออนุญาตจากผู้จัดการงานก่อนจึงจะสามารถน าสินค้าเข้าหรือ 
    ท าการก่อสร้างได้ 
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   7.ตารางเวลาปฏิบัตกิาร 
 

ก าหนดการ เวลา วันที่ 
ก าหนดเวลาการก่อสร้างคหูา 

กำรก่อสร้ำงและกำรตกแตง่ส ำหรับพืน้ท่ีเปลำ่ 12.00 – 24.00  น. 21 สงิหำคม 2561 

ผู้ เช่ำพืน้ท่ีคหูำมำตรฐำน เข้ำตกแตง่คหูำเพื่อจดัวำงอปุกรณ์
และสนิค้ำ 

10.00 – 24.00  น. 22 สงิหำคม 2561 

กำรขนย้ำยสนิค้ำ 10.00 – 24.00น.               22 สงิหำคม 2561 
กำรติดตัง้ไฟฟ้ำแล้วเสร็จภำยใน 13.00 น.               22 สงิหำคม 2561 
กำรติดตัง้ตกแตง่ และจดัวำงสนิค้ำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น.               22 สงิหำคม 2561 
ปิดอำคำรแสดงสนิค้ำ 24.00 น. 21-22 สงิหำคม 2561 

ก าหนดการเปิด – ปิดงานแสดงสนิค้า 
ผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำ (Exhibitor)เข้ำเตรียมงำนและขนย้ำย
สนิค้ำก่อนกำรเปิดแสดงสนิค้ำ 

08.00 – 10.00 น. 23-26 สงิหำคม 2561 

วนัเวลำ เปิด - ปิด งำนแสดงสนิค้ำ 10.00 – 20.00 น. 23-26 สงิหำคม 2561 
เวลำขนย้ำยสนิค้ำ หลงัปิดแสดงสนิค้ำ ประจ ำวนั 20.00 – 21.00 น. 23-26 สงิหำคม 2561 

ก าหนดเวลาการรือ้ถอนคูหา 
เร่ิมกำรขนย้ำยสนิค้ำ 20.30 น. 26 สงิหำคม 2561 
กำรรือ้ถอนคหูำและไฟฟ้ำ 20.30 น. 26 สงิหำคม 2561 
กำรขนย้ำยสนิค้ำและรือ้ถอนคหูำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 26 สงิหำคม 2561 
กำรรือ้ถอนไฟฟ้ำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 26 สงิหำคม 2561 

 
หมำยเหต ุ:  

 หลงัจำกจบงำนในแตล่ะวนั ไฟฟ้ำในคหูำจะดบัภำยใน 60 นำที และอำคำรแสดงสินค้ำจะเปิดจนกระทัง่เวลำ 21.00 น.สว่นในวนัสดุท้ำย 
ของงำนแสดงสินค้ำจะเปิดจนกระทัง่เวลำ 24.00 น. เพื่อให้ผู้ ร่วมงำนแสดงท ำกำรขนย้ำยสินค้ำและรือ้ถอนคหูำพร้อมอปุกรณ์ 

 ห้ำมผู้แสดงสินค้ำขนย้ำยสินค้ำที่จะน ำมำจดัแสดงเข้ำไปในอำคำรแสดงสินค้ำ ในวนัที่ 21 สงิหำคม พ.ศ.2561 แตจ่ะอนญุำตให้ขนย้ำย 
เข้ำไปในวนัที่ 22 สิงหำคม พ.ศ.2561 เทำ่นัน้ มิฉะนัน้หำกสินค้ำดงักลำ่วเกิดควำมเสียหำยหรือสญูหำย ทำงผู้จดังำนจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 ในระหวำ่งจดังำนแสดงสินค้ำ ห้ามขนย้ายสินค้าโดยใช้รถเข็นเด็ดขาด เพ่ือไมใ่ห้เกิดควำมเสียหำยแกส่ถำนที่จดังำน ผู้ เยี่ยมชมงำน และถ้ำ 
เกิดควำมเสียหำยประกำรใด ทำ่นจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยดงักลำ่ว 

 ในวนัก่อสร้ำงและรือ้ถอน ผู้จดังำนจะอนญุำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงและรือ้ถอนได้ถึง 24.00 น. ซึง่ถ้ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์จะ 
ท ำกำรก่อสร้ำงหรือรือ้ถอนเกินเวลำดงักลำ่ว กรุณำแจ้งที่ศนูย์อ ำนวยกำรผู้จดังำนแสดงสินค้ำที่ประจ ำกำร ณ ศนูย์กำรประชมุแหง่ชำติสิริกิติ์  
ก่อนเวลำ 18.00 น.  ส ำหรับวนัก่อสร้ำงคหูำ วนัที่ 21-22 สิงหำคม  2561  พร้อมช ำระคำ่ลว่งเวลำเพิ่ม จ ำนวน 5,000 บำท / ชม. / คหูำ  
( รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%) และต้องวำ่จ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัจ ำนวน 1 นำย /คหูำ  เป็นเงิน 950 บำท(รำคำนีย้งัไมร่วมภำษี 
มลูคำ่เพิ่ม 7%)และส ำหรับวนัรือ้ถอนคหูำ วนัที่ 26 สิงหำคม  2561 พร้อมช ำระคำ่ลว่งเวลำเพิ่ม จ ำนวน 20,000 บำท /ชม. / คหูำ ( รำคำนีย้งัไมร่วม 
ภำษีมลูคำ่เพิ่ม  7 %) 
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ส่วนที่ 2 

 
 
 
 

 

1. กำรก่อสร้ำงและตกแตง่คหูำมำตรฐำน 

 

 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคหูามาตรฐานอย่างเป็นทางการ 
บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ีอิมเมจ จ ำกดั 
ศนูย์กำรประชมุแหง่ชำติสริิกิติ ์
เลขที ่60 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
คุณนพรัตน์  โชตกิไพศาล  โทรศพัท์ 02-203-4164 โทรสำร 02-203-4117 
E-mail Address : nopparat.cho@nccimage.com                      

                      

          ผู้จดังำนขอสงวนสทิธ์ิในกำรอนญุำตให้เฉพำะผู้ ร่วมแสดงงำนท่ี เชำ่พืน้ท่ีพร้อมคหูำมำตรฐำนได้ร่วมออกงำน
แสดงเทำ่นัน้ ผู้ ร่วมแสดงงำนไมม่สีทิธ์ิให้บริษัทอ่ืนมำเชำ่ชว่งตอ่ หรือให้บริษัทอื่นหรือรำยอื่นที่ไมไ่ด้ซือ้พืน้ท่ีในงำนมำร่วม
ออกแสดงงำนกบัทำ่น (ยกเว้นบริษัทในเครือ ) 

         ในกรณีที่ผู้ ร่วมแสดงงำนมคีวำมประสงค์ให้บริษัทอื่นมำร่วมออกงำน  กรุณำแจ้งช่ือบริษัทดงักลำ่ว และช่ือผู้
ประสำนงำน,ที่อยูแ่ละเบอร์ติดตอ่ พร้อมแจ้งประเภทสนิค้ำที่จะร่วมออกงำนก่อนวนัแสดงงำน 1 เดือน ทัง้นีเ้พื่อผู้จดังำน 
จะได้พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

 

 ลักษณะคหูามาตรฐาน  (พืน้ท่ีมีขนำด กว้ำง 3 เมตร ลกึ 3 เมตร ) 
1. ผนงัสขีำวสงู 2.4 ม. กว้ำงแผน่ละ 1 เมตร โดยแตล่ะแผน่จะยดึตดิกบัโครงสร้ำงอะลมูิเนยีมห้ำมตอกตรึง เจำะรูที่ท ำควำม
 เสยีหำยแก่ผนงัเว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกผู้ รับเหมำก่อสร้ำงคหูำแสดงสนิค้ำอยำ่งเป็นทำงกำรแล้ว 
2. ป้ำยช่ือ ป้ำยบริษัท เป็นป้ำยช่ือขนำดสงู 30 ซม. และหน้ำกว้ำง 3 ม. (ตวัอกัษรบนป้ำยช่ือสงู 10 ซม. ) อยูด้่ำนหน้ำของทกุ
 คหูำโดยจะระบช่ืุอบริษัท และหมำยเลขของคหูำแสดงสนิค้ำ 
3. ไฟฟ้ำ และเฟอร์นิเจอร์ มีปลัก๊ ขนำด 5 แอมป์ (ห้ำมใช้กบัดวงไฟแสงสวำ่ง) หลอดฟลอูอเรสเซนส์ 2 หลอด  เก้ำอีเ้หลก็ด ำ  
 2 ตวั โต๊ะประชำสมัพนัธ์ 1 ตวั และถงัขยะ 1 ใบ 
 

ระเบียบและการปฏบิตังิานภายในอาคารแสดงสนิค้า 
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4. ส ำหรับผู้ ร่วมแสดงทีเ่ชำ่พืน้ท่ีแสดงสนิค้ำแบบคหูำส ำเร็จรูป กรุณากรอกแบบฟอร์มป้ายชื่อคหูาและเคร่ืองหมายการค้า 
และสง่กลบัมำยงั บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จ ำกดั 

       5 . ทำงผู้จดังำนขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัิตำมระเบียบข้อบงัคบัของกำรใช้คหูำส ำเร็จรูปดงันี ้
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กฎข้อบงัคับส าหรับผู้แสดงสินค้า 

ห้าม!  กระท าการใดๆ ที่จะก่อให้เกดิความเสียหายต่อผนังคูหา 

 

1. ห้ามต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ำยโครงสร้ำงของคหูำมำตรฐำนโดยเด็ดขำดหำก
มีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของคหูำ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบตัิกำรของบริษัทฯ 
เพ่ือด ำเนินกำร 

2. ห้ามฉีดสเปรย์กำว , ติดกำว , หรือซิลโิคน  บนแผ่นผนงั 

3. ห้ามทำสี , พ่นสี , ขีดหรือเขียน  ลงบนผนงั 

4. ห้ามมิให้เจำะ , ตอกตะป ู , ยิง MAX , ขีดข่วน หรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยกบัแผ่น
ผนงัหรือสว่นใดสว่นหนึ่งของโครงสร้ำงคหูำเป็นอนัขำด  หำกต้องกำรติดหรือยึดสิ่งใดกบัตวั
ผนงักรุณำปรึกษำเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบตัิกำรก่อน 

 

  หำกผู้แสดงสนิค้ำท่ำนใดมไิด้ปฏิบตัิตำม  หรือฝ่ำฝืนข้อปฏิบตัิดงักลำ่วทำง 

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั  ซึง่เป็นผู้ รับผดิชอบในกำรก่อสร้ำงคหูำมำตรฐำน   

  **มีความจ าเป็นจะต้องคิดค่าเสียหายแก่ผู้มาแสดงสนิค้า 

   เป็นมูลค่าผนังคูหาแผ่นละ  3,000.-  บาท 
 

จงึแจ้งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้
 

หมำยเหต ุ:     ปลัก๊ไฟท่ีติดตัง้ในคหูำของท่ำนห้ำมใช้ต่อกบัดวงไฟแสงสว่ำงโดยเด็ดขำด   

                      หำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบพบจะด ำเนินกำรตดักระแสไฟฟ้ำในคหูำของท่ำนทนัที 

 



 

                                                 

                                          บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จ ำกดั    
                                         191/1 อำคำร เอชเอสเอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  โทรศพัท์ 02-6892899 โทรสำรกด 16 
 

10 

 
ระเบียบข้อบังคับทั่วไปของผู้รับเหมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติิ์ส าหรับงานแสดงสนิค้า 

 

ผู้ รับเหมำหรือผู้ก่อสร้ำงคหูำจะต้องจดัสง่เอกสำรฉบบันีก้ลบัมำยงัโทรสำรหมำยเลข 0 2229 3222 หรือ 
หำกมีข้อสงสยัประกำรใดท่ำนสำมำรถสอบถำมได้ท่ี Event Services Department หมำยเลข   02-229 3210 

 
1. ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำจะต้องแจ้งช่ือบริษัทผู้ รับเหมำให้กบัผู้จดังำนทรำบ รวมทัง้จะต้องยื่นแบบคหูำตกแตง่พิเศษ และสว่นตกแตง่
ทัง้หมดให้กบัศนูย์กำรประชมุฯ ลว่งหน้ำ 1 เดือนก่อนวนัเข้ำก่อสร้ำง  อนึง่ กำรตกแตง่คหูำพิเศษทีข่ดัตอ่กฎระเบยีบของศนูย์กำรประชมุฯ 
ผู้จดังำน หรือ ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงต้องยื่นเร่ืองเพื่อขออนมุตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกศนูย์กำรประชมุฯ  
2. ผู้จดังำนหรือผู้ รับเหมำพร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ศนูย์กำรประชมุฯ ต้องท ำกำรส ำรวจควำมเรียบร้อยของพืน้ท่ีพร้อมกนัก่อนท ำกำรรับมอบ
และสง่คืน 
3. ผู้จดังำน, ผู้ รับเหมำหรือผู้ก่อสร้ำงคหูำต้องจดัหำสิง่ปกคลมุพืน้หรือ พืน้พรมอยำ่งเหมำะสม ไมว่ำ่จะเป็นงำนไม้ งำนส ี และกำร
เคลือ่นย้ำยอปุกรณ์ หรือวสัดทุี่มนี ำ้หนกัมำก ต้องมีวสัดไุม้รองรับ เพื่อป้องกนัควำมเสยีหำยอนัอำจเกิดขึน้กบัพืน้หรือพรม  
4. กำรสร้ำงคหูำ,เวท,ีฉำก,แขวนมำ่นต้องไมปิ่ดกัน้ทำงหนีไฟและอปุกรณ์เคร่ืองดบัเพลงิของศนูย์กำรประชมุฯ หำกฝ่ำฝืนจะถกูระงบั
กำรสร้ำงงำนทนัที 
5. เจ้ำหน้ำที่ท่ีเข้ำมำก่อสร้ำงต้องแตง่กำยสภุำพเรียบร้อย กลำ่วคือต้องสวมเคร่ืองแบบของบริษัทก่อสร้ำงมิฉะนัน้ศนูย์กำรประชมุฯ  
ขอสงวนสทิธ์ิไมอ่นญุำตให้พนกังำนผู้นัน้เข้ำมำในพืน้ท่ีที่จดังำนโดยเด็ดขำด 
6. หำกผู้ รับเหมำหรือผู้ก่อสร้ำงมีควำมจ ำเป็นต้องท ำงำนเลยเวลำที่ได้ระบใุนสญัญำ  จะต้องแจ้งให้ Event Services Department  
ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 2 ชัว่โมง ก่อนเวลำปิดท ำกำร  ทัง้นีศ้นูย์กำรประชมุฯ จะคดิคำ่ใช้จ่ำยกำรให้บริกำรลว่งเวลำตำมขนำดของคหูำ 
7. ศนูย์กำรประชมุฯ ไมอ่นญุำตให้ผู้ใดนอนค้ำงหรือจอดรถค้ำงคนืในบริเวณศนูย์กำรประชมุฯ โดยมิได้รับอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร 
8. ในกรณีผู้จดังำนจดัให้ม ี โซนขำยอำหำร ฯลฯ ในพืน้ท่ีที่เป็นพรมของศนูย์กำรประชมุฯ ผู้จดังำนต้องปไูม้อดัอยำ่งน้อย 15 มม. ก่อน
กำรปพูรมหรือวสัดอุื่นใด  ห้ำมมใิห้ปพูรมลงบนพืน้พรมของศนูย์กำรประชมุฯ  โดยเดด็ขำด เพื่อหลกีเลีย่งควำมเสยีหำยทีเ่กิดขึน้กบัพรม
ในระหวำ่งกำรจดังำน 
9. ห้ำมรับประทำนอำหำรหรือดืม่เคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในบริเวณพืน้ท่ีจดังำน ผู้ รับเหมำและผู้ก่อสร้ำงคหูำจะต้องรับประทำน

อำหำรและสบูบหุร่ีในบริเวณที่ศนูย์กำรประชมุฯ ก ำหนดไว้ให้เทำ่นัน้ 

10. ห้ำมเก็บลงัไม้  วสัดหุีบหอ่  กลอ่งไม้  กลอ่งกระดำษแข็ง  และวสัดทุี่ติดไฟงำ่ยไว้บริเวณจดังำน 

11. ห้ำมน ำถงัก๊ำซหงุต้ม  ทัง้ที่บรรจแุละไมบ่รรจกุ๊ำซมำเก็บไว้บริเวณจดังำน 

12. ห้ำมตอกยดึอปุกรณ์กบัพืน้ผิวของพืน้ท่ีจดังำน 

13. ห้ำมทิง้ส ี ขยะ  สำรอนัตรำยและสำรพิษ  เช่น  สำรเคม ี น ำ้มนัหลอ่ลืน่  กรด  และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมลงในรำงระบบน ำ้ 

14. กำรทำส ี กรณีที่ต้องใช้น ำ้มนัสน, น ำ้มนัซกัแห้ง,ทินเนอร์ หรือสำรระเหยที่มกีลิน่แรงส ำหรับเช็ดท ำควำมสะอำดผนงั  หรือเป็น

สว่นผสมของกำรทำส,ีส ีจะสำมำรถท ำได้หลงัเวลำ 18.00 น. เท่ำนัน้ (เฉพำะในโซนซี 1-2 และโซนพลำซำ่) ถ้ำต้องท ำก่อนเวลำดงักลำ่ว

จะต้องใช้พืน้ท่ีด้ำนนอกอำคำรศนูย์ประชมุฯ 

15. ห้ำมน ำสตัว์เลีย้งทกุชนิดเข้ำมำในพืน้ท่ีที่ให้บริกำร และพืน้ท่ีสว่นกลำง  ยกเว้นได้รับอนญุำตจำกศนูย์กำรประชมุฯ   
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16. ห้ำมใช้ไฟฟ้ำกบัปลัก๊ตำมผนงัหรือพืน้ห้องโดยตรง จะต้องสัง่ไฟฟ้ำกบั บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั ส ำหรับกำรเดินสำยไฟหรือสญัญำณ
ตำ่งๆ ต้องเก็บสำยอยำ่งเป็นระเบียบ ไมกี่ดขวำงเส้นทำงกำรล ำเลยีงอำหำรและเส้นทำงเดินผู้ เข้ำ 

       ชมงำน (กรณีกำรขอใช้ไฟฟ้ำกบัปลัก๊ตำมผนงัหรือพืน้ห้องโดยตรง กรุณำประสำนงำนกบัเจ้ำหน้ำที่ Event Services Department) 
17. ส ำหรับสว่นก่อสร้ำงทีม่ีกำรตกแตง่ด้วยน ำ้ ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงต้องปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัดดงันี ้

 กำรน ำน ำ้เข้ำตกแตง่ผู้ รับเหมำต้องเป็นผู้ เตรียมน ำ้และสำยยำงส ำหรับตอ่จำกทอ่ของศนูย์กำรประชมุไปยงัพืน้ท่ีตกแตง่ 
 ต้องเตรียมวสัดกุนัน ำ้รองสว่นท่ีบรรจนุ ำ้ถ้ำเกิดกรณีน ำ้หกร่ัวซมึหรือเกิดควำมเสยีหำยแก่สว่นตำ่ง ๆ ของห้องผู้ รับเหมำต้องจดักำรให้

อยูใ่นสภำพเรียบร้อยก่อนท่ีจะด ำเนินงำนตอ่ไป 
 กำรปลอ่ยน ำ้หลงักำรใช้งำนแล้วต้องจดัล ำดบัก่อนหลงัหรือคิวเพือ่ควำมเป็นระเบียบและไมเ่กิดควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้ได้ใน

กรณีที่ทกุฝ่ำยตำ่งรีบรือ้ถอน 
 ผู้ รับเหมำจะต้องท ำที่พกัหรือบอ่พกัส ำหรับกรองสิง่สกปรกที่อำจก่อให้เกิดกำรอดุตนัของทอ่ระบำยน ำ้บริเวณก่อนถงึบอ่พกัของสว่น

บ ำบดัน ำ้เสยี 
18. กรณีที่มีกำรใช้ลกูโป่งผู้จดัแสดงต้องใช้ลกูโป่งที่บรรจกุ๊ำซฮีเลีย่มเทำ่นัน้และในกำรบรรจกุ๊ำซดงักลำ่วต้องกระท ำนอกบริเวณอำคำรของศนูย์

กำรประชมุฯ 
19. กรณีผู้จดัแสดงงำนจดัให้มีกำรจดุพลไุพโล จดุดอกไม้ไฟ และอื่น ๆ ภำยในอำคำรของศนูย์กำรประชมุฯ ต้องแจ้งให้ Event Services 

Department  ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หากฝ่าฝืน จะถกูระงบักำรแสดงชดุนัน้ทนัที 
20. ผู้จดังำนจะต้องรับผิดชอบในกำรจดัเก็บเศษวสัดจุำกกำรก่อสร้ำงทกุประเภทและน ำออกไปทิง้นอกบริเวณ ศนูย์กำรประชมุฯ 

 หำกไมป่ฏิบตัิตำม ศนูย์กำรประชมุฯ จะคิดคำ่จดัเก็บและท ำควำมสะอำด 
21. ผู้จดังำนต้องรับผิดชอบในกรณีทีเ่กิดควำมเสยีหำยใด ๆ กบัศนูย์กำรประชมุฯไมว่ำ่จะกระท ำโดยผู้ รับเหมำ หรือผู้ก่อสร้ำงคหูำในงำนของ 

ผู้จดังำนและในกรณีทีม่ีสิง่ของตกค้ำงผู้จดังำนจะต้องรับผิดชอบน ำออกไปให้หมด ภำยในเวลำ 48 ชัว่โมง หำกพ้นก ำหนด 
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมเสยีหำยหรือสญูหำยใด ๆ ทัง้สิน้  รวมทัง้คหูำที่ไมไ่ด้น ำเนินกำรรือ้ถอนออก ผู้จดังำนจะต้อง         
รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดขึน้กบักำรรือ้ถอนคหูำนัน้ ๆ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ก ำหนดคำ่บริกำรตำมควำมเหมำะสม 

22. ผู้ รับเหมำหรือผู้ก่อสร้ำงคหูำจะต้องตรวจสอบและปิดอปุกรณ์ไฟฟ้ำน ำ้และลมดนัทกุชนิดที่น ำเข้ำมำใช้ก่อนออกจำกพืน้ท่ีจดังำนทกุวนั 
23. ผู้แสดงสนิค้ำ หรือผู้ รับเหมำจะต้องรือ้ถอนคหูำให้เสร็จสิน้ภำยในวนั  และเวลำที่ผู้จดังำนก ำหนด มิฉะนัน้ศนูย์กำรประชมุฯ จะคิดคำ่บริกำร

ฝำกสนิค้ำ  และ / หรือ  คำ่บริกำรรือ้ถอนคหูำ 
24. ผู้จัดงาน /หรือผู้รับเหมาต้องช าระค่าประกันความเสียหาย จ านวน 50,000.- สุทธิ ก่อนวนัเข้ำท ำกำรก่อสร้ำงอยำ่งน้อย 10 วนั  

มิฉะนัน้เจ้ำหน้ำที ่ Event Services Department  จะไมอ่นญุำตให้เข้ำท ำกำรก่อสร้ำงโดดเดด็ขำด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ  
โดยท ำเช็คค ำ้ประกนัสัง่จ่ำย บริษัท เอ็น.ซ.ีซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั  

25. เง่ือนไขกำรช ำระคำ่ประกนัคืน  
 กรณีไมม่ีควำมเสยีหำยใด ๆ เกิดขึน้  : ศนูย์กำรประชมุฯ จะสง่เช็คค ำ้ประกนัคืนหลงัจำกจบงำนภำยใน 7 วนัท ำกำร 
 กรณีที่เกิดควำมเสยีหำยคิดเป็นเงินไมเ่กิน 50,000.- บำท : ศนูย์กำรประชมุฯ จะประเมินคำ่เสยีหำย และน ำไปหกัจำก 

เงินค ำ้ประกนั จำกนัน้จะช ำระสว่นท่ีเหลอืคืนให้ภำยใน 10 วนัท ำกำร  
 กรณีที่เกิดควำมเสยีหำยคิดเป็นเงินเกิน 50,000.- บำท : ผู้จดังำนหรือผู้ รับเหมำ จะต้องช ำระสว่นท่ีเกินให้กบัศนูย์กำรประชมุฯ ภำยใน 

10 วนัท ำกำร 
 
 

มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
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2 . การก่อสร้างและการตกแต่งคูหาส าหรับผู้เช่าพืน้ท่ีเปล่า 

1. กา 
 ส ำหรับผู้แสดงสนิค้ำที่เช่ำพืน้ท่ีเปลำ่ ผู้ รับเหมำในกำรก่อสร้ำงและตกแตง่คหูำจะมี 2 ประเภทคือ 

 
1.    ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหาอย่างเป็นทางการ ( Official Stand Contractor ) 
  บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ ำกดั 

ศนูย์กำรประชมุแหง่ชำติสริิกิติ์ 60 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม ่คลองเตย กรุงเทพ 10110 
คุณนพรัตน์  โชตกิไพศาล  โทรศพัท์ 02-203-4164 โทรสำร 02-203-4117 
E-mail Address : nopparat.cho@nccimage.com                      

2.    ผู้รับเหมาอนุมัติ (Approved Stand Contractors) 
ในกรณีที่ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำต้องกำรวำ่จ้ำงผู้ รับเหมำรำยอื่นนอกเหนือจำกผู้ รับเหมำอยำ่งเป็นทำงกำรของงำนในกำรก่อสร้ำงคหูำ
แสดงสนิค้ำผู้จดังำน พร้อมที่จะอ ำนวยควำมสะดวกให้โดยที่มกีฎในกำรเข้ำท ำกำรก่อสร้ำงดงันี ้

- ผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำต้องสง่รำยช่ือผู้ รับเหมำมำยงั บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
- ผู้จดังำน จะแจ้งยืนยนักำรตอบรับหรือ ปฏิเสธไปยงัผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำและผู้ รับเหมำที่ได้รับกำรเสนอช่ือ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 

ภำยหลงัจำกได้รับกำรเสนอช่ือ 
- ผู้จดังำนจะพิจำรณำอนมุตัิผู้ รับเหมำที่ได้รับกำรเสนอช่ือมำเพียง 10 รำย แรกเทำ่นัน้ 
- บริษัทผู้ รับเหมำจะต้องไมเ่คยมีประวตัิเสือ่มเสยี หรือสร้ำงควำมเสยีหำยตอ่ผู้แสดงสนิค้ำมำก่อน  และไมเ่คยถกูห้ำมในกำร 

ให้บริกำรในงำนใดงำนหนึง่มำก่อน 
- เป็นบริษัทห้ำงร้ำนที่สำมำรถให้บริกำรตำมที่ผู้แสดงสินค้ำต้องกำร มีอปุกรณ์เคร่ืองมือ และพนกังำนที่มีประสบกำรณ์พร้อมทัง้มี                  

สถำนท่ีที่สำมำรถติดตอ่ได้ตลอดเวลำ 
- สง่เจ้ำหน้ำที่ระดบับริหำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อม และมีเจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อย 1 ท่ำนพร้อมเคร่ืองมือสื่ อสำรประจ ำ 

บริเวณงำนตลอดระยะเวลำตัง้แตเ่ร่ิมกำรก่อสร้ำงจนถึงรือ้ถอน เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่วำ่จ้ำง 
- สง่แบบผงักำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำ 1 ชดุ ให้แก่ผู้จดังำน เพื่อตรวจอนมุัติก่อน 30 วนัก่อนท ำกำรก่อสร้ำงโดยกำรก่อสร้ำงจะต้องท ำ  

ตำมแบบที่ได้รับกำรอนมุตัิแล้วเทำ่นัน้ 
 

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบผังใดๆ ก็ตามจะต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที
และต้องได้รับการอนุมัตก่ิอนการเปล่ียนแปลงใดๆ 

 
- ให้ค ำปรึกษำ และควำมร่วมมือต่อผู้แสดงสินค้ำ บริษัทผู้จัดงำนแสดงสินค้ำ และผู้ รับเหมำรำยอื่นๆ เพื่อให้กำรปฏิบตัิกำรภำยใน

อำคำรแสดงสนิค้ำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
- ในกรณีเกิดควำมเสียหำยในบริเวณที่ผู้ รับเหมำรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่ำจะเกิดกำรกระท ำของผู้ ใดและกรณีใดๆ ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำและ

ผู้ รับเหมำจะต้องรับผิดชอบ คำ่เสยีหำยทัง้หมดที่เกิดขึน้ 
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กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาส าหรับผู้ร่วมงานแสดงสินค้าท่ีเช่าพืน้ท่ีเปล่า 
 
         ผู้ ร่วมแสดงเช่ำพืน้ที่เปล่ำ สำมำรถก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำโดยผู้ รับเหมำก่อสร้ำงอื่นที่ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำว่ำจ้ำงเองได้แต่
จะต้อง กรอกแบบฟอร์มผู้รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งคูหา (ส าหรับพืน้ที่เปล่า)   เพื่อแจ้งช่ือผู้ รับเหมำ ที่อยู่เบอร์โทรศพัท์สง่
มำยงัผู้จัดงำนแสดงสินค้ำ ตำมก ำหนดเวลำ (กรุณำดูกฎเกณฑ์กำรใช้ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงอื่นที่ไม่ใช่ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงอย่ำงเป็น
ทำงกำร) และปฏิบตัิตำมกฎระเบียบดงัตอ่ไปนี ้
1. กำรสร้ำงคหูำแสดงสนิค้ำของตนเองขึน้หรือกำรให้พืน้ท่ีเปลำ่ ส ำหรับกำรแสดงจะต้องมีกำรติดหรือเขียนป้ำยแสดงช่ือบริษัท 
และหมำยเลขคหูำอยำ่งชดัเจน ถ้ำไมม่ีทำงผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะจดัให้ตำมควำมเหมำะสมโดย เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดขึน้กบัทำง
ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำ 
2. ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆที่ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงคหูำของท่ำนหรือบคุลำกรของผู้ รับเหมำ        
ก่อสร้ำงหรือผู้ รับจ้ำงของทำ่นท ำขึน้ และรับผิดชอบประสำนงำนในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ใดๆที่ขดัต่อระเบียบภำยในอำคำรสินค้ำให้
เป็นไปตำมระเบียบของกำรก่อสร้ำง ทกุประกำร 
3. ผู้แสดงสนิค้ำที่ต้องกำรคหูำเองจะต้องจดัสง่แบบแผนกำรก่อสร้ำงคหูำแสดงสินค้ำและผงักำรใช้ไฟฟ้ำมำยงัผู้จดังำนแสดง
สนิค้ำภำยในก ำหนดเวลำที่ระบเุอำไว้ในคูม่ือผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำหรือ 15 วนัก่อนวนังำนแสดงสนิค้ำ โดยผู้จดังำนจะตอบอนมุตัิเพื่อให้
ด ำเนินกำรตำมแผนผงัที่สง่ไปภำยใน 7 วนัหลงัจำกท่ีได้รับแผนผงักำรก่อสร้ำงและผู้จดังำนแสดงสนิค้ำขอสงวนสทิธ์ิในกำรเรียกร้อง
ให้แก้ไปงำนก่อสร้ำงในสว่นท่ีผิดไปจำกแบบที่สง่มำหรือแผนผงักำรก่อสร้ำงที่อำจจะขดัตอ่กฎระเบียบอำคำรแสดงสินค้ำ หรือสร้ำง
อนัตรำยแก่ผู้ เข้ำชมงำนแสดงสนิค้ำได้ 
 อน่ึง ผู้ร่วมแสดงสนิค้าที่ไม่ส่งแผนผังตามก าหนด ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าจะไม่อนุญาตให้เข้าท าการก่อสร้างในงาน 
4. จะต้องปพูรมหรือสิง่อื่นใดที่เหมำะสมเต็มพืน้ท่ีภำยในคหูำแสดงสนิค้ำ 
5. เพื่อควำมปลอดภยัและป้องกนัอนัตรำยจำกไฟฟ้ำลดัวงจร หำกต้องกำรติดตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงกรุณำติดต่อผู้ รับเหมำติดตัง้
ไฟฟ้ำ อยำ่งเป็นทำงกำรเทำ่นัน้ห้ำมติดตัง้กระแสไฟฟ้ำเอง ห้ำมใช้กระแสไฟฟ้ำที่สัง่มำเพื่อใช้กบัเคร่ืองจกัรที่จะแสดงมำใช้เป็นไฟฟ้ำ
แสงสวำ่ง 
6. ห้ำมพ่นสี อ็อค เช่ือมโลหะภำยในอำคำรแสดงสินค้ำและห้ำมตัง้โต๊ะเลื่อยไม้ ไสไม้ หรือท ำให้เกิดฝุ่ นภำยในอำคำรแสดง
สนิค้ำ และรบกวนผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำหรือผู้ เข้ำร่วมชมงำนแสดงสนิค้ำ 
7. ในกรณีพืน้ที่คหูำของผู้ ร่วมแสดงพืน้ที่เปล่ำติดกบัคหูำแสดงสินค้ำอื่นห้ำมใช้ประโยชน์จำกผนงันัน้ๆ ทำงผู้ ร่วมแสดงสินค้ำ      
จะต้องท ำกำรก่อสร้ำงผนงัในสว่นคหูำแสดงสนิค้ำของตนขึน้มำเอง 
8. หำกผนังของคูหำของผู้ ร่วมแสดงพืน้ที่เปล่ำสูงกว่ำผนังอีกด้ำนของคูหำแสดงสินค้ำติดกัน ท่ำนจะต้องท ำกำรปิดผนัง
ด้ำนหลงัของทำ่นท่ีสงูกวำ่อีกคหูำแสดงหนึง่ด้วย 
9. ห้ำมแขวนสิง่หนึง่สิง่ใดกบัสิง่ก่อสร้ำงของตวัอำคำร หรือตอก ตรึง กบัสว่นใดสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีอำคำร หรือกบัฝำผนงัเสำ 
10. ในกรณีพืน้ที่คูหำแสดงสินค้ำของท่ำนเป็นเกำะ ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำขอสงวนสิทธ์ิในกำรขอร้องให้ท่ำนท ำกำรปรับเปลี่ยน
ผนงั ด้ำนหลงัหรือด้ำนข้ำงในแบบท่ีทำ่นสง่มำให้ หำกพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นวำ่สิง่ก่อสร้ำงของทำ่นอำจจะบดบงัคหูำแสดงสินค้ำ
ใกล้เคียง 
11. ผู้ รับเหมำก่อสร้ำง หรือผู้ ร่วมแสดงสินค้ำ ที่ท ำกำรก่อสร้ำงคูหำเอง จะได้รับอนญุำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงก็ต่อเมื่อ ได้รับกำร
อนมุตัิให้เป็นผู้ รับเหมำอนมุตัิ และท ำกำรยื่นเช็คหรือหนงัสอืค ำ้ประกนักำรก่อสร้ำงตำมจ ำนวนเงินท่ีก ำหนด          
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(สัง่จ่ำยนำม บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั พร้อมตรำ A/C Payee Only) พร้อมทัง้เซ็นต์หนงัสอืยืนยนัควำมรับผิดชอบต่อผู้จดั
งำน 

 หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ รับเหมำอนุมัติไม่ด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ทำงผู้ จัดงำนขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหยุดกำร
ปฏิบตัิงำนหรือยกเลิกกำรอนุมตัิโดยทนัทีหรือตำมที่เห็นสมควร และผู้แสดงสินค้ำต้องใช้บริกำรจำกผู้ รับเหมำอื่นที่ได้รับกำรอนุมตัิแล้ว
เทำ่นัน้ 
 

3. การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
 
                 ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะออกบตัรผำ่นเข้ำออกบริเวณงำนให้แก่ผู้ รับเหมำตำ่งๆ ซึง่วำ่จ้ำงโดยผู้ ร่วมงำนแสดงสนิค้ำเพื่อใช้ผำ่น
เข้ำ-ออกบริเวณงำนในชว่งวนัก่อสร้ำงและรือ้ถอนเฉพำะผู้ รับเหมำที่ได้ติดตอ่กบัทำงผู้จดังำนแสดงสนิค้ำและได้ท ำข้อตกลงที่จะปฏิบตัิตำม
กฎระเบียบของผู้จดังำนแสดงสนิค้ำแล้วเทำ่นัน้โดยผู้ รับเหมำก่อสร้ำงสำมำรถรับบตัรผำ่นเข้ำ-ออกบริเวณงำนได้ที่ศนูย์อ ำนวยกำรผู้จดังำน
แสดงสนิค้ำที่ประจ ำกำร ณ ศนูย์ประชมุแหง่ชำติสริิกิติ์ในกรณีท่ีผู้ รับเหมำรำยนัน้ๆ ไมม่ีบตัรอนญุำตอยำ่งถกูต้องและได้สร้ำงควำมเสยีหำย
อยำ่งหนึง่อย่ำงใดขึน้ ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่วำ่จ้ำงจะต้องรับผิดชอบควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ 
  ผู้ รับเหมำจะต้องเป็นผู้ท ำกำร กรอกแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าคูหา และขอรับบตัรผ่ำนเข้ำออกด้วยตนเอง
เทำ่นัน้ และห้ำมผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำขอบตัรผำ่นเข้ำออกแทนผู้ รับเหมำของตน 
 

4.ไฟฟ้าที่ใช้ภายในงาน 
 
1. คูหามาตรฐานแต่ละคหูาจะประกอบด้วย 

 ชุดฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์    จ านวน  2  ดวง 

 ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์      จ านวน  1  จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 
ซึง่รำยกำรดงักลำ่วข้ำงต้นผู้จดังำนได้จดัเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจำกรำยกำรนีผู้้ ร่วมแสดงสนิค้ำจะต้องสัง่จองใน 

ใบสัง่จองรำยกำรไฟฟ้ำ (รำยกำรไฟฟ้ำส ำหรับคหูำมำตรฐำนจะเปลีย่นไปตำมที่บริษัทฯ เสนอรำคำกบัผู้จดังำน ) 

2. ต าแหน่งในการตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าในคหูามาตรฐาน 
ในคหูำมำตรฐำนจะถกูก ำหนดต ำแหนง่ที่ติดตัง้ไว้เรียบร้อยแล้ว  ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำไมส่ำมำรถเปลี่ยนต ำแหน่งที่ติดตัง้หรือเปลี่ยน

รำยกำรที่ติดตัง้ไฟฟ้ำในคูหำมำตรฐำนได้ ในกรณีที่ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำไม่ต้องกำรรำยกำรอปุกรณ์ไฟฟ้ำในคูหำมำตรฐำนที่ทำงผู้จัด
จดัเตรียมไว้ให้ทำงผู้จดัถือวำ่ทำ่นสละสทิธิในสิง่ที่พงึจะได้ 

3. ใบสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 รายการ คือ 
       รำยกำรท่ี 1 ส ำหรับผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่มีควำมประสงค์สัง่จองระบบแสงสวำ่ง 
       รำยกำรท่ี 2     ส ำหรับผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่มีควำมประสงค์สัง่จองกระแสไฟฟ้ำเพือ่น ำมำใช้กบัสนิค้ำที่น ำมำแสดงเทำ่นัน้ 
                                    ห้ำมน ำไปใช้กบัระบบแสงสวำ่ง 
       รำยกำรท่ี 3 ส ำหรับผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่มีควำมประสงค์ที่จะน ำดวงไฟมำติดตัง้เอง 
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4. ไฟฟ้าที่ใช้ในระหว่างงาน 
 
ผู้จดังำนได้มอบหมำยให้ผู้ รับเหมำตดิตัง้ไฟฟ้ำอยำ่งเป็นทำงกำรเป็นผู้ดแูลไฟฟ้ำแสงสวำ่งโดยทัว่ไปในอำคำรแสดงสนิค้ำ 

 

4.1  มำตรฐำนของไฟฟ้ำทีใ่ช้ในงำนแสดงสนิค้ำ 
4.1.1 ไฟฟ้ำขนำด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดนัไฟฟ้ำขึน้ลงระหวำ่ง +10% ส ำหรับสนิค้ำที่ควำมไวตอ่กำรขึน้ลงของ

แรงดนัไฟฟ้ำเพื่อควำมปลอดภยัตอ่สนิค้ำทำ่นควรจะจดัหำอปุกรณ์ควบคมุแรงดนัมำตอ่ด้วย   ไฟฟ้ำขนำด 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส 
แรงดนัไฟฟ้ำขึน้ลงระหวำ่ง +10% ส ำหรับสนิค้ำที่ควำมไวตอ่กำรขึน้ลงของแรงดนัไฟฟ้ำเพื่อควำมปลอดภยัตอ่สนิค้ำทำ่นควรจะจดัหำ
อปุกรณ์ควบคมุแรงดนัมำตอ่ด้วย 

4.1.2 หำกทำ่นมีควำมประสงค์ที่จะสัง่จองกระแสไฟฟ้ำในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส หรือ 220 โวลท์ 
            3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึง่จะสำมำรถจดักำรให้ได้เป็นพิเศษโดยกรอกใน  แบบฟอร์มการสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 4.1.3 วงจรไฟฟ้ำได้แบง่ออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้ำแสงสวำ่งและวงจรไฟฟ้ำก ำลงั 

4.2  มอเตอร์ไฟฟ้ำต้องมีอปุกรณ์ป้องกนักำรกระชำกของกระแสไฟฟ้ำอตัโนมตัิและต้องมีระบบสตำร์ทเตอร์ดงันี ้                               

 4.2.1 มอเตอร์ขนำดไมเ่กิน 5 แรงม้ำ สตำร์ทได้โดยตรง 
 4.2.2 มอเตอร์ขนำดไมเ่กิน 25 แรงม้ำ สตำร์ทระบบ สตำร์-เดลต้ำ 

 4.2.3 มอเตอร์ขนำดตัง้แต ่25 แรงม้ำ สตำร์ทระบบออโตทรำนสฟอร์เมอร์ 
4.3  กระแสไฟฟ้ำที่จ่ำยไปยงัแตล่ะคหูำจะเปิดและปิด ก่อนและหลงัจำกงำนแสดง 30 นำที  
4.4 ส ำหรับผู้ ร่วมแสดงสินค้ำที่ต้องกำรใช้กระแสไฟฟ้ำส ำหรับอุปกรณ์ที่ต้องน ำมำแสดงตลอด 24 ชั่วโมงจะต้องกรอกแบบฟอร์ม         
มำพร้อมกบักำรสัง่ไฟฟ้ำก่อนถึงเวลำที่ก ำหนดไว้ 
4.5 หลอดไฟฟ้ำฟลอูอเรสเซนส์ 2 หลอด และปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ ซึง่รวมอยูใ่นคหูำส ำเร็จรูปนัน้ได้ติดตัง้ให้พร้อมกบักระแสไฟฟ้ำแล้ว 
4.6 รำคำคำ่กระแสไฟฟ้ำและคำ่ติดตัง้สำยเมนได้รวมไว้เรียบร้อยในรำยกำรท่ี 1.2 และ 3  

       ( ทัง้ข้อ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์มการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า ) 

4.7 หำกทำ่นติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้ำเอง กำรตดิตัง้ไฟฟ้ำทัง้หมดจะต้องตดิตัง้ให้ตรงกบัท่ีแจ้งและสัง่ไว้ในแบบฟอร์มกำรสัง่จอง กระแสไฟฟ้ำ 

5. การติดตัง้ไฟในบริเวณ 
5.1 ผู้จดังำนจะจดัให้มีแสงสวำ่งภำยในอำคำรแสดง ส ำหรับแสงสวำ่งภำยในคหูำแสดงหรือ กระแสไฟฟ้ำส ำหรับกำรเดินเคร่ืองสำธิตให้
ผู้ ร่วมแสดงติดตอ่กบัผู้ รับเหมำตดิตัง้ไฟฟ้ำอยำ่งเป็นทำงกำรของงำนเพื่อสัง่กำรติดตัง้กระแสไฟฟ้ำหรือแสงสวำ่งเพิ่มเติมภำยในคูหำ โดย
ให้ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำกรอกแบบฟอร์มส ำหรับควำมต้องกำรของตน ในหนงัสอืคูม่ือผู้ ร่วมแสดงสินค้ำแล้วสง่ให้ผู้ รับเหมำติดตัง้ไฟฟ้ำอย่ำง
เป็นทำงกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มเพื่อควำมปลอดภยัตลอดเวลำงำนแสดง โดยห้ำมมิให้ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำด ำเนินกำรต่อ
หรือเช่ือมกระแสไฟจำกตู้กระแสไฟฟ้ำของอำคำรโดยเด็ดขำด ผู้จดังำนสงวนสิทธ์ิท่ีจะยตุิกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำหรือถอดสำยไฟท่ีท ำกำร
ตอ่เช่ือมกระแสไฟฟ้ำที่ไมถ่กูต้อง 
5.2 กำรติดตัง้ไฟฟ้ำทีง่ำนแสดงสนิค้ำทัง้หมด จะสำมำรถท ำได้โดยผู้ รับเหมำติดตัง้ไฟฟ้ำอยำ่งเป็นทำงกำรเพยีงรำยเดียวหรือผู้ที่ได้รับ
อนญุำตให้เข้ำท ำงำนได้เทำ่นัน้ 
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5.3 ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่มีผู้ รับเหมำท ำกำรติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้ำภำยในคหูำของทำ่นเอง จะต้องสง่รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ทกุคนท่ีจะเข้ำมำ
ท ำงำนก่อนวนัท ำกำรจึงจะสำมำรถเข้ำไปท ำงำนได้ 

5.4 ผู้ รับเหมำที่ทำ่นแตง่ตัง้ให้ท ำกำรติดตัง้ไฟฟ้ำในคูหำของทำ่นเอง จะต้องสง่รำยละเอยีดเก่ียวกบักำรติดตัง้(แบบแปลนในการตดิตัง้
ไฟฟ้า) ให้กบัผู้จดังำนทรำบลว่งหน้ำภำยในก ำหนดเวลำในแบบฟอร์มกำรสัง่จองซึง่จะต้องสง่รำยละเอียดด้ำนลำ่งนีม้ิฉะนัน้จะไมไ่ด้รับ
อนญุำตให้เข้ำไปท ำงำนในอำคำร 

 5.4.1 รำยละเอียดทำงด้ำนเทคนคิและจ ำนวนหรือวตัต์ทีใ่ช้ 
 5.4.2 จ ำนวนจดุทัง้หมดทีจ่ะท ำกำรตดิตัง้กระแสไฟฟ้ำ 
 5.4.3 แบบแปลนในกำรตดิตัง้ 
 5.4.4 ช่ือของบริษัทท่ีจะเข้ำมำท ำกำรตดิตัง้ 
 5.4.5 ช่ือและหมำยเลขบตัรประจ ำตวัหรือเลขที่หนงัสอืเดินทำงของชำ่งทีจ่ะเข้ำไปท ำกำรติดตัง้ 
 5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรำยกำรสัง่จองให้สมบรูณ์ 

  5.5 ผู้ รับเหมำตดิตัง้ไฟฟ้ำที่จะเข้ำท ำกำรติดตัง้สำมำรถที่จะรับบตัรผำ่นเพื่อเข้ำท ำงำนในอำคำรได้จำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิ

กำรของผู้จดังำน ณ ส ำนกังำนผู้จดังำนในบริเวณอำคำรแสดงนัน้ โดยเจ้ำหน้ำที่จะขอหลกัฐำนเพื่อยืนยันและแลกบตัรจงึจะสำมำรถผำ่น 

เข้ำไปปฏิบตัิงำนให้คหูำของทำ่นได้ 

5.6 ผู้ รับเหมำของทำ่นจะต้องจดัเตรียมจดุตอ่ภำยในท่ีได้มำตรฐำนไว้ส ำหรับให้เจ้ำหน้ำที่ของผู้ รับเหมำอยำ่งเป็นทำงกำรไปตรวจสอบและ
เพื่อติดตัง้ควบคมุเพื่อปลอ่ยกระแสไฟ 

5.7 ปลัก๊ไฟทกุจดุจะต้องมีการสั่งจากแบบฟอร์มการสั่งจองไฟฟ้า เทำ่นัน้มิฉะนัน้จะไมไ่ด้รับอนญุำตให้มกีำรตดิตัง้ 

5.8    ผู้ รับเหมำอยำ่งเป็นทำงกำรจะด ำเนินกำรจำ่ยกระแสไฟฟ้ำให้กบัผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่สัง่จองโดยตรงกบัผู้ รับเหมำ 
อยำ่งเป็นทำงกำรเป็นล ำดบัแรก   
5.9 กำรตอ่ไฟฟ้ำหรือกำรตอ่พว่งที่ผิดระเบียบของควำมปลอดภยัรวมทัง้กำรตอ่ปลัก๊พว่ง โดยใช้ปลัก๊สำมทำงซึง่เป็นเหตใุห้เกิดอนัตรำยได้
ทำงผู้จดัอนญุำตให้เจ้ำหน้ำที่รับผิดขอบตดัออกโดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำได้ 

5.10 ผู้จดัไมอ่นญุำตให้ตดิตัง้ไฟแฟลชเพื่อตกแตง่คหูำนอกจำกไฟนัน้ได้ติดมำพร้อมกบัอปุกรณ์ที่น ำเข้ำมำแสดงเทำ่นัน้  
รวมถงึกำรติดตัง้ไฟกระพริบจะต้องแจ้งขนำด และจงัหวะในกำรกระพริบและต้องได้รับอนญุำตจำกผู้จดังำนก่อนจึงจะติดตัง้ได้ 
5.11 ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่สัง่จองพืน้ท่ีเปลำ่เพื่อตกแตง่เป็นคหูำพิเศษ จะต้องสง่รำยกำรสัง่จองพร้อมทัง้แบบแปลนกำรติดตัง้ 

อปุกรณ์ไฟฟ้ำอยำ่งละเอียดก่อนเวลำที่ก ำหนดไว้ 

5.12 ในกำรสัง่จองอปุกรณ์ไฟฟ้ำเพิม่เติม กรุณำอำ่นรำยละเอียดให้ชดัเจนแล้วกรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์มกำรสัง่จอง 

พร้อมทัง้ระบตุ ำแหนง่ที่จะติดตัง้ไฟฟ้ำด้วย 

5.13 ส ำหรับกำรสัง่จองที่ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำหรือผู้ รับเหมำได้สัง่จองหลงัก ำหนดเวลำจะต้องถือปฏิบตัิด้วย 
 5.13.1 จะต้องแจ้งยอดรำยกำรกระแสไฟฟ้ำรวมถึงจ ำนวนไฟท่ีจะติดตัง้เทำ่ที่จะสรุปได้ก่อน 

5.13.2 ทำ่นจะต้องเสยีคำ่ใช้จ่ำยเพิ่ม 10% กรณีสง่ใบสัง่จองหลงัก ำหนดเวลำและ  30% ในกรณีสัง่ในพืน้ท่ีแสดงสนิค้ำ 
5.13.3 ในกำรยกเลกิรำยกำรสัง่จองไฟฟ้ำ ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำจะต้องเสยีคำ่ใช้จำ่ย 50% ของรำคำในใบสัง่จอง 

5.14 ผู้ รับเหมำหรือผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่ได้รับอนญุำตสำมำรถติดตัง้ไฟฟ้ำในคหูำของทำ่นเองได้นัน้ จะต้องสัง่จองกระแสไฟฟ้ำในแบบฟอร์ม
กำรสัง่จอง ซึง่แบง่เป็น 2 ลกัษณะคือ 
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 5.14.1 กำรสัง่จองขนำดของกระแสไฟฟ้ำสงูสดุที่ใช้ในงำน 
5.14.2 ส ำหรับผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่มีควำมประสงค์สัง่จองตำมจ ำนวนติดตัง้แตล่ะดวงของหลอดไฟซึง่มีขนำดไมเ่กิน 100 วตัต์  
ไมอ่นญุำตให้ผู้ รับเหมำหรือผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำท ำกำรสัง่จองในสว่นรำยกำรท่ี 2  เพื่อมำตอ่ใช้กบัแสงสวำ่งในคหูำของทำ่น 
5.15 ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำหรือผู้ รับเหมำรำยใดได้กระท ำกำรตอ่สำยไฟหรือติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้ำใดๆที่จะมีอตัรำเสีย่งตอ่อบุตัเิหตหุรือมี
แนวโน้มว่ำอำจเกิดอุบตัิเหตุต่อผู้ เข้ำชมงำนหรือผู้ ร่วมแสดงสินค้ำด้วยกันได้รับอนัตรำยในนำมผู้จัดงำนจะขอระงับกำรจ่ำยไฟฟ้ำ
ชัว่ครำวจนกวำ่จะด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

5.15.1 ผู้ รับเหมำอยำ่งเป็นทำงกำรไม่อนญุำตให้ เปลีย่นแปลง แก้ไขหรือด ำเนินกำรใดๆตอ่อปุกรณ์ไฟฟ้ำทกุชนิด 
ของผู้ รับเหมำอยำ่งเป็นทำงกำรโดยเด็ดขำด 
 

6. ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการขอสงวนสทิธ์ิในการตดิตัง้ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าซ่ึงรวมถงึปลั๊กไฟส าเร็จรูปทัง้หมดนี ้   
จะต้องสั่งจองจากผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการเท่านัน้ 
 6.1         ชุดปลัก๊ไฟจะไม่อนญุำตให้ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำน ำระบบไฟแสงสว่ำงมำเสียบปลัก๊ไฟเด็ดขำด ถ้ำผู้ ร่วมแสดงสินค้ำ                
น ำระบบแสงสวำ่งมำเสยีบ จะถกูตดักระแสไฟฟ้ำทนัที 

 

5.เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบด็เตลด็ที่ใช้ภายในงาน 

   
ทำ่นสำมำรถน ำเฟอร์นิเจอร์ของท่ำนเข้ำมำตัง้ภำยในคหูำจดัแสดงสินค้ำของท่ำนได้เองตำมต้องกำรหรือขอเช่ำเฟอร์นิเจอร์และ

รำยกำรอปุกรณ์เบ็ดเตลด็เพิ่มเติมได้ โดยกรอกแบบฟอร์มรายการเฟอร์นิเจอร์และแบบฟอร์มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และสง่กลบัไปยงัที่
อยูด้่ำนลำ่งของแบบฟอร์ม 

 6.โทรศัพท์ภายในงาน 

 
 โดยกรอกรำยละเอียดลงใน แบบฟอร์มโทรศัพท์/โทรสาร ซึง่โทรศพัท์ชัว่ครำวนี ้จะเป็นแบบใช้ภำยในกรุงเทพฯและปริมณฑล เทำ่นัน้ 
(ขึน้ต้นด้วย 02) และไมส่ำมำรถใช้กบัโทรศพัท์เคลือ่นท่ีได้ซึง่ในกำรโทรออกต้องกด 9 ทกุครัง้ไมม่ีสำยตรง 
 กรณีที่ท่านต้องใช้เคร่ืองช าระบัตรเครดติจากธนาคาร ท่านสามารถเช่าสายโทรศัพท์เพิ่มเติมกับทางบริษัทส าหรับในส่วน
ของตัวเคร่ืองช าระบัตรเครดิต ท่านจะต้องน ามาเอง 
 ส าหรับการใช้โทรสาร ท่านสามารถใช้บริการได้ที่ Business Center ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติิ์ โดยเสียค่าบริการ
ให้กับบริษัท N.C.C. แมนเนจเมนท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

7.โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ภายในงาน 

 
 ทำ่นสำมำรถน ำโสตทศันปูกรณ์เข้ำมำใช้ภำยในคหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นตำมควำมต้องกำรหรือมิฉะนัน้ ทำ่นสำมำรถเช่ำโสตทศันปูกรณ์
จำกบริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ ำกดั ได้โดยกรอกแบบฟอร์มทีวีและเคร่ืองฉายต่างๆ แล้วสง่กลบัไปยงัที่อยูด้่ำนลำ่งของแบบฟอร์ม 
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8.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 
ผู้รับเหมาด้านการรักษาความปลอดภยัในงานอย่างเป็นทางการ ในกรณีที่ผู้ ร่วมออกงำนต้องกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม    

       ปลอดภยัเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลำของกำรปฏิบตัิงำนท่ีก ำหนดผู้ ร่วมงำนจะต้องแจ้งตอ่   บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมนท์  แอนด์  
       ดิเวลลอปเมนต์ จ ำกดั แตเ่พยีงผู้ เดยีวเทำ่นัน้ ทัง้นีท้างผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใดใดทัง้สิน้ 

 
 หมายเหตุ : ผู้ร่วมแสดงงานควรแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการล่วงหน้า มิฉะนัน้ท่านอาจมิได้รับบริการทัง้นีเ้น่ืองจาก 
      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั (พิเศษ) มีจ านวนจ ากัด 
 

9. การสาธิตสินค้าภายในงาน 
    
หากผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องการที่จะสาธิตหรือทดลองสนิค้าจะต้องปฏิบตัิดังนี ้
1. แจ้งให้ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำทรำบลว่งหน้ำถึงรูปแบบของกำรสำธิตที่น ำมำแสดงโดยกรอก แบบฟอร์มรายละเอียดของสินค้าที่  

น ามาแสดง (กรุณำแนบเอกสำรแสดงรำยละเอียดของสนิค้ำมำด้วย เพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนญุำตให้ท ำกำรสำธิต) 
2. มีกำรเตรียมกำรป้องกนัอนัตรำยอนัตรำยอนัอำจเกิดขึน้ในระหวำ่งกำรสำธิต 
3. กำรติดตัง้สนิค้ำหรือเคร่ืองจกัรที่จะมำสำธิต ควรติดตัง้หรือเดินเคร่ืองอยำ่งมัน่คง เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดกำรลืน่ไถลหรือมีสว่นหนึง่
สว่นใดล ำ้เกินออกนอกบริเวณคหูำแสดงสนิค้ำ ซึง่อำจจะเป็นอนัตรำยตอ่ผู้ชมงำนแสดงสนิค้ำและจะต้องจดัหำวสัดปุพูืน้เพื่อรองรับและ
สำมำรถป้องกนัควำมเสยีหำยตอ่พืน้ผิวของอำคำรแสดงสนิค้ำ  หรือวสัดปุพูืน้ของอำคำร 
4. ต้องมกีำรป้องกนัอนัตรำยที่อำจเกิดจำกสว่นของสนิค้ำหรือเคร่ืองจกัรที่มีกำรเคลือ่นไหวอยำ่งเพียงพอ 
5. ท ำกำรเก็บและซอ่นสวิตช์ควบคมุเคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ที่สำธิตอยำ่งมิดชิด  เพื่อป้องกนักำรเปิดเคร่ืองโดยผู้ เข้ำชมงำนหรือผู้ที่ไม่ได้
รับอนญุำต 
6. จดัเตรียมภำชนะหรือถงุขยะ  เพื่อใช้ในกำรเก็บหรือขนย้ำยสิง่ปฏิกลูที่เกิดจำกกำรสำธิตเคร่ืองจกัรอำทิเศษผง  เศษขยะ ฯลฯ  ออก
นอกบริเวณงำน 
7. ทำงผู้จดังำนแสดงสนิค้ำไมอ่นญุำตให้มีกำรสำธิตของเคร่ืองจกัรทีจ่ะท ำให้เกิดกลิน่ควนัไอเสยีในอำคำรแสดงสนิค้ำที่จะรบกวน หรือ
เป็นอนัตรำยตอ่ผู้ชมงำนแสดงสนิค้ำ 
8. ไมอ่นญุำตให้มีกำรเช่ือมหรือตอ่โลหะด้วยควำมร้อนภำยในอำคำร  ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งและได้รับอนญุำตจำกฝ่ำยปฏิบตัิกำรของ 
ผู้จดังำนอยำ่งน้อย 30 วนัก่อนเข้ำงำน 
9. ในกำรสำธิตเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ที่น ำมำแสดงที่ก่อให้เกิดเสยีงดงัรบกวนผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำรำยอืน่  หรือผู้ เข้ำชมงำนแสดงสนิค้ำ
เกินกวำ่  60  เดซเิบลหรือผู้จดังำนลงควำมเห็นวำ่ดงัมำก  ผู้จดังำนขอสงวนลขิสทิธ์ิในกำรงดจำ่ยกระแสไฟฟ้ำบริเวณพืน้ท่ีนัน้ๆโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
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10.การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า 
  

ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะออกบตัรเข้ำ-ออก  บริเวณงำนส ำหรับผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำในระหวำ่งก่อสร้ำงวนังำนแสดงสนิค้ำและ
วนัรือ้ถอนส ำหรับผู้ที่ได้แจ้งรำยช่ือไว้ตอ่ผู้จดังำนเทำ่นัน้  และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำคหูำของผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำทกุทำ่น  จะต้องติดบตัรผำ่น
ดงักลำ่วตลอดระยะเวลำที่อยูใ่นอำคำรแสดงสนิค้ำ  โดยจ ำนวนของบตัรผำ่นสำมำรถขอได้โดย  กรอกแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่
ประจ าคูหา  และสง่มำทีบ่ริษัท  เอซ  คอน (ไทยแลนด์)  จ ำกดั  ภำยในเวลำที่ก ำหนด  (ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะมอบบตัรประจ ำตวั
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำคหูำของผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำในวนัเข้ำท ำกำรตกแตง่คหูำ ถ้ำกรณีบตัรสญูหำยเสยีคำ่ปรับใบละ 50 บำท)  

 
 

 

11. การเก็บหรือทิง้สิ่งของ 
ในระหวำ่งวนัก่อสร้ำงและขนย้ำยสนิค้ำเข้ำไปในบริเวณงำนแสดงสนิค้ำ ทำงผู้จดังำน ไมอ่นญุำตให้ผู้ ร่วมงำนแสดงสนิค้ำ 

วำงสิง่ของหรือวสัดเุหลอืใช้กีดขวำงแนวทำงเดินสำธำรณะ และขอให้ผู้ ร่วมแสดงจดัเก็บสิง่ของภำยในคหูำแสดงสนิค้ำให้เรียบร้อย 
หรือขนย้ำยสิง่ของตำ่งๆ ออกนอกบริเวณอำคำรแสดงสนิค้ำ 

หมายเหตุ  เน่ืองจากมีข้อจ ากัดเร่ืองพืน้ท่ีในการจัดเก็บ ทางผู้จัดงานไม่ได้จัดเตรียมสถานท่ีไว้ส าหรับ
ให้ผู้แสดงสินค้าจัดเก็บส่ิงของหรือสินค้าใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ห้ามผู้แสดงสินค้าตัง้วางสินค้า-อุปกรณ์ออกนอก
พืน้ท่ีคูหาของผู้แสดงสินค้า โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทางเดนิ 
 

12. การป้องกันอัคคีภัย 
  

ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่จะมีกำรสำธิต หรือกระท ำสิง่ที่จะท ำให้เกิดประกำยไฟ กรุณำจดัหำอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัมำให้พร้อมในคหูำ
แสดงสนิค้ำของทำ่น  ทำงผู้จดังำนแสดงสนิค้ำได้จดัเตรียมพร้อมให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัไว้  ในบริเวณอำคำรแสดงสนิค้ำเร็วที่สดุ  หำก
มีอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัอยูใ่กล้ขอให้ใช้อปุกรณ์ชนิดนัน้ดบัไฟโดยเร็ว หรือ เคลือ่นย้ำยสิง่ของที่จะท ำให้เกิดไฟลกุลำมออกนอกบริเวณนัน้ 

หำกผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำทำ่นใดที่สงัเกตเห็นหรือได้ท ำให้เกิดเหตเุพลงิไหม้  ขอให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัหรือ  
ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำภำยในบริเวณงำนโดยเร็วที่สดุ 
 

13. การประกาศสาธารณะ 
 
กำรประกำศสำธำรณะในอำคำรแสดงสนิค้ำมีไว้เฉพำะส ำหรับใช้โดย บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั และเจ้ำหน้ำที่ของ 

อำคำรแสดงสินค้ำท่ีได้รับมอบหมำยเท่ำนัน้ ทัง้นีผู้้จัดงำนแสดงสินค้ำขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใช้งำนส ำหรับกำรประกำศสำธำรณะประโยชน์
โดยเฉพำะ  
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14. การแจกเอกสารหรือของท่ีระลึก 
 
  จดังำนแสดงสนิค้ำจะอนญุำตให้มีกำรแจกของที่ระลกึได้เฉพำะในคหูำของผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำนัน้ๆ เทำ่นัน้ โดยจะต้อง 

ไมเ่ป็นกำรรบกวนหรือกีดขวำงทำงเดินหรือสร้ำงควำมร ำคำญให้กบัคหูำแสดงสนิค้ำข้ำงเคียง 
 

15. การเกิดความเสียหาย 
  

เน่ืองจำกศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ได้มีกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของอำคำรระหว่ำงวนัก่อสร้ำงและหลงัจำกรือ้ถอน
เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ท่ำนผู้ เข้ำร่วมสินค้ำทุกท่ำนจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้กับอำคำรแสดงสินค้ำรวมถึงพรมที่
เกิดขึน้จำกทำ่น ผู้แทนของทำ่นเจ้ำหน้ำที่ท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบ หรือแม้แตผู่้ รับเหมำของทำ่น ที่ไมใ่ช่ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงคหูำแสดงสนิค้ำ
อย่ำงเป็นทำงกำร ทัง้นีไ้ม่ว่ำจะกระท ำโดนจงใจหรือประมำทเลินเล่อ ส ำหรับผู้ เข้ำร่วมแสดงสินค้ำที่ร่วมออกงำนแบบคูหำส ำเร็จรูป
จะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยอนัเกิดจำกท่ำน ผู้แทน หรือเจ้ำหน้ำที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของท่ำน โดยหำกเกิดควำมเสียหำย
ดงักลำ่วขึน้ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงอยำ่งเป็นทำงกำรของงำนจะคิดคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำโดยตรง  

16. เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ 
 

  งำนแสดงสินค้ำนีอ้ำจจะมีกำรเลื่อนระยะเวลำงำนแสดงสินค้ำจำกเดิม เนื่องจำกสดุวิสยับำงประกำรที่ผู้จดังำนไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เช่น เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง ค ำสัง่จำกรัฐบำล เป็นต้น    ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีทำง
ผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำจ่ำยให้กบัผู้จดังำนแสดงสนิค้ำแล้วหรือคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึน้ 
 
 

17. การขนส่งสินค้าเข้างานแสดงสินค้า 
 

ไม่อนญุำตให้น ำสินค้ำเข้ำมำยงัอำคำรสินค้ำจนกว่ำกำรก่อสร้ำงคหูำแสดงสินค้ำจะพร้อมที่จะรับสินค้ำเข้ำมำภำยในคหูำได้
แล้ว ผู้ เข้ำร่วมแสดงสินค้ำควรจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยอยู่ที่คูหำของท่ำนเพื่อเตรียมรับสินค้ำ ผู้จัดแสดงสินค้ำจะไม่รับสินค้ำแทนผู้ เข้ำร่วม
แสดงสนิค้ำรวมทัง้จะไมรั่บผิดชอบตอ่กำรเก็บรักษำสนิค้ำนัน้ๆ ภำยหลงัจำกกำรขนย้ำยเข้ำแล้ว   (เนื่องจำกกำรอนญุำตเข้ำออกอำคำร
แสดงสนิค้ำจะถกูตรวจตรำอยำ่งเข้มงวด ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำทกุทำ่น ต้องแนใ่จวำ่กำรขนย้ำยสนิค้ำตำ่งๆ ของทำ่นนัน้ขนย้ำยไปยงัสถำนที่
ที่ทำงผู้จดังำนแสดงสินค้ำได้แจ้งไว้โดยกำรขนสินค้ำและยำนพำหนะต่ำงๆ ที่ลำนขนย้ำยดงักลำ่วนี ้จะต้องอยู่ภำยใต้ควำมดูแลและ
ก ำกบัของเจ้ำหน้ำที่ของผู้ รับเหมำขนย้ำยสนิค้ำภำยในอำคำร และเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัของงำนแสดงสนิค้ำ)  

 

  เพื่อหลีกเลี่ยงควำมแออดัในลำนขนย้ำยสมัภำระส่วนตวัและสิ่งของเล็กๆ ที่ถือหิว้ได้ที่ไม่ต้องอำศยัเคร่ืองมือขนย้ำย และ
สำมำรถน ำออกจำกกลอ่งบรรจหุีบหอ่ได้โดยไมต้่องหลกีเลีย่งตอ่กำรแตกหกั เสยีหำยสำมำรถน ำเข้ำไปเปิดหีบห่อได้ในอำคำรได้ ส ำหรับ
สนิค้ำขนำดใหญ่ ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำให้ผู้ รับขนสง่สินค้ำท ำกำรเปิดหีบภำยด้ำนนอกอำคำร และหลงัจำกนัน้จึงค่อยขนย้ำยเข้ำตวัอำคำร 
และน ำไปวำงไว้ในคหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นตำมต ำแหนง่ที่ทำ่นได้แจ้งไว้ลว่งหน้ำ 

 
ทางผู้จัดงานแสดงสนิค้าขอแนะน าให้ผู้ร่วมแสดงสนิค้ามาถงึอาคารแสดงสนิค้าพร้อมสินค้าของท่าน ทัง้นีก้ารมา

ล่าช้าของท่านอาจมีผลต่อการน าส่งสนิค้าเข้ามายงัคหูา และเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างคูหาแสดงสนิค้าของท่านด้วย 
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18. การปฏิบัตงิานท่ีคูหาแสดงสินค้า 
 

  ทกุคหูำแสดงสนิค้ำจะต้องมพีนกังำนอยูป่ระจ ำ และปฏิบตัิหน้ำที่อยูต่ลอดเวลำที่มีงำนแสดงเปิดให้ผู้ เข้ำชม ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำ
จะต้องไมเ่ข้ำร่วมในกิจกรรมใดก็ตำมที่ทำงผู้จดัมีควำมเห็นวำ่จะเป็นพืน้ท่ีรบกวนตอ่ผู้ เข้ำชมงำน หรือผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำรำยอื่นโดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่งกำรแสดงโดยใช้อปุกรณ์ทำงด้ำนโสตทศันปูกรณ์ จะต้องมีระดบัเสยีงที่ไมเ่กินไปกวำ่ที่ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำอนญุำตไว้ 
 

กิจกรรมทุกชนิดของผู้ร่วมแสดงสินค้าและพนักงานของแต่ละคูหาแสดงสินค้า จะต้องจ ากัดอยู่แต่ในพืน้ที่คูหา
แสดงสินค้าของตน ห้ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชักชวนทางด้านธุรกิจใดๆ  นอกคูหาแสดงสินค้าของท่าน       

ห้ามท าการรับสมัครพนักงานระหว่างแสดงสินค้า และห้ามท าการขนย้ายสินค้าและออกนอกคูหาแสดงสินค้าใน
ระหว่างเวลาแสดงสินค้า 
 
 

19. การขนย้ายสินค้าออกจากงานแสดงสินค้า 
   

สิง่ของสว่นตวัและสนิค้ำที่หิว้ได้ สำมำรถน ำออกนอกอำคำรแสดงสนิค้ำได้ภำยหลงัเวลำ 17.00 น. ของงำนแสดงสนิค้ำในวนั
สดุท้ำยถงึแม้วำ่ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะมีบริกำรรักษำควำมปลอดภยั แตส่นิค้ำนัน้อำจเสีย่งตอ่กำรสญูหำยได้ตลอดเวลำดงันัน้ไมค่วร
ปลอ่ยคหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นทิง้ไว้โดยไมม่เีจ้ำหน้ำที่อยูป่ระจ ำ 

อปุกรณ์ในกำรช่วยขนย้ำยสนิค้ำไมว่ำ่จะเป็นรถเข็นล้อเลือ่นบรรทกุใดๆ ต้องอยูใ่นสภำพท่ีใช้กำรได้เป็นปรกติหำกเกิดควำม
เสยีหำยแก่อำคำรแสดงสนิค้ำ อำทิ เช่น พรมปทูำงเดิน ผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำจะต้องรับผิดชอบในควำมเสยีหำยนัน้ๆ 
 

20. การท าความสะอาด 
 

  ทำงผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะจดัให้มีเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดคอยดแูลควำมสะอำดบริเวณรอบกำรจดังำนแสดงสนิค้ำ 
ซึง่จะท ำควำมสะอำดทกุวนัในระหวำ่งงำนและหลงัจำกเลิกงำน โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู้จดังำนแสดงสินค้ำขอควำม
ร่วมมือจำกผู้ ร่วมแสดงสินค้ำในกำรที่จะรักษำควำมสะอำดคหูำแสดงสินค้ำของตนให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบอยู่เสมอ เจ้ำหน้ำที่ท ำ
ควำมสะอำดไม่ได้รับอนญุำตให้ท ำควำมสะอำดภำยในคหูำแสดงสินค้ำที่น ำมำแสดงของท่ำน หำกท่ำนต้องกำรเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
สะอำด (พิเศษ) กรุณากรอกแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
 

21. ห้องอาหารในระหว่างงานแสดงสินค้า 
 
มีบริกำรห้องอำหำรและคำเฟทีเรียไว้คอยบริกำรในช่วงระหวำ่งงำนแสดงสนิค้ำ 

วนัเตรียมงำน ตัง้แต ่ 07.00 น. – 15.00 น.  
วนัแสดงงำน ตัง้แต ่ 07.00 น. – 20.00 น. 
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22. อุปกรณ์ส่ือสาร 
 
ทำ่นสำมำรถใช้บริกำรจำกบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั โดยติดตอ่ที่ Business Center  ซึง่มีคำ่ใช้จ่ำยดงันี ้

ส ำหรับกำรสง่โทรสำร   แผน่แรก  15 บำท แผน่ถดัไป   5 บำท/แผน่ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 
ส ำหรับกำรรับโทรสำร   แผน่แรก   20 บำท แผน่ถดัไป   5 บำท/แผน่ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 

 

23. เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า 
 
          ผู้จัดงำนจะไม่เปิดเคร่ืองปรับอำกำศในบริเวณอำคำรแสดงสินค้ำในวนัก่อสร้ำงและตกแต่งคูหำแต่จะเปิดเคร่ืองปรับอำกำศ
เฉพำะวนัท่ีจดัแสดงงำน หรือระหวำ่ง วนัท่ี 23-26 สงิหำคม 2561  เทำ่นัน้ โดยจะเปิดเคร่ืองปรับอำกำศ 1 ชัว่โมง ก่อนกำรเปิดแสดงสินค้ำ 
และจะปิดเมื่อถึงเวลำปิดแสดงสนิค้ำในแตล่ะวนั 
 

24. อ านาจสิทธ์ิขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า 
  

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากัด เปรียบเสมือนเจ้าของสถานที่จดัแสดงสินค้าในช่วงระยะเวลาเช่าท าการแสดง
สินค้า ดังนัน้การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึน้ในช่วงนีถ้อืเป็นสิทธ์ิขาดในการยุตปัิญหานัน้ๆ 
 

25. การปฏิบัตงิานล่วงเวลา 
  

ระหวำ่งวนัท่ี 21-22 สงิหำคม 2561  ผู้จดังำนอนญุำตให้ท ำกำรก่อสร้ำง และตกแตง่คหูำได้ถึงเวลำ 24.00 น. และรือ้ถอนคหูำ  
ในวนัท่ี  26 สงิหำคม 2561 ตัง้แตเ่วลำ 20.00 น. – 24.00 น. เทำ่นัน้       ซึง่ถ้ำผู้แสดงงำนรำยใด มีควำมประสงค์จะท ำกำรก่อสร้ำงเกิน
เวลำดังกล่ำว กรุณำแจ้งที่ส ำนักงำนผู้ จัดงำน ก่อนเวลำ 18.00 น. ของแต่ละวัน และจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำน
ลว่งเวลำ ในอตัรำของศนูย์กำรประชมุแหง่ชำติสริิกิติ์     คือ 5,000 บาท / คูหา / ชั่ วโมง   และรับผิดชอบกำรจดัเตรียมพนกังำนรักษำ
ควำมปลอดภยั 1 นำย ในอตัรำ 950 บำท ( รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม )  ทัง้นีจ้ะต้องช ำระเป็นเงินสดในวนันัน้ 

  

26. การรือ้ถอนคูหาล่วงเวลา 
  

กรณีผู้แสดงงำนแตล่ะรำยรือ้ถอนไมเ่สร็จตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ ( 24.00 น. ของวนัท่ี 26 สงิหำคม 2561 ) จะมีคำ่ใช้จำ่ยใน 
อตัรำ 20,000  บำท ตอ่ คหูำ ตอ่ ชัว่โมง ( รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ) ทัง้นีต้้องช ำระเป็นเงินสดในวนันัน้ ๆ 
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27. ค่าน าอาหารเข้า 
  

ผู้แสดงสนิค้ำที่จ ำหนำ่ยสนิค้ำส ำหรับในงำนท่ีต้องมีกำรประกอบและจ ำหนำ่ยอำหำรเคร่ืองดื่ม จะต้องจ่ำยเงินเพิ่มเติมเป็นเงิน  
4,000 บำท รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 

        ข้อก ำหนดดงัตอ่ไปนีเ้พื่อให้เป็นท่ีเข้ำใจกนัระหว่ำงผู้จดังำน กบับริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 

บริษัทฯ จึงมีข้อก าหนดในเร่ืองนีด้ังต่อไปนี ้

1. บริษัทฯ ไมอ่นญุำตให้มีกำรจดัจ ำหนำ่ยอำหำรและเคร่ืองดื่มในงำนแสดงสนิค้ำทกุประเภท ยกเว้น สนิค้ำดงัรำยละเอยีด
ตอ่ไปนี ้

1.1. ต้องเป็นอำหำรส ำเร็จรูปท่ีมีกำรบรรจหุีบหอ่เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่มีกำรแช่เย็น ยกเว้นส ำหรับใช้เพื่อสำธิตและเป็นกำรซือ้
เพื่อไปบริโภคนอกศนูย์กำรประชุมฯ อำทิเช่นเคร่ืองดื่ม อำหำรกระป๋องทกุประเภท นมกลอ่ง UHT ทกุประเภทรวมถึงผลิตภณัฑ์
อำหำรท่ีผำ่นกำรผลติและบรรจมุำจำกโรงงำน 

1.2. เป็นอำหำรที่มีกำรปรุงแต่งมำจำกภำยนอกศนูย์กำรประชุมฯ  ซึ่งจะน ำมำจ ำหน่ำยได้ต่อเมื่อมีกำรบรรจุถงุจำกภำยนอก
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อำทิเช่น ไส้อัว่ หมยูอ หมแูผน่ แคบหม ูเป็นต้น 

1.3. ในกรณีผู้จดังำนมีควำมประสงค์จะให้มีกำรทดลองชิมอำหำรและเคร่ืองดื่ม โดยไมม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรจ ำหนำ่ยสำมำรถ
กระท ำได้ ทัง้นีจ้ะต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบียบข้อบงัคบัอยำ่งเคร่งครัดทัง้หมดนีจ้ะได้รับกำรยกเว้นในสว่นคำ่ธรรมเนียมที่ต้องช ำระ 

2. บริษัทฯ ไมอ่นญุำตให้มีกำรขำยอำหำรและเคร่ืองดื่มที่จะต้องมีกำรปรุงแต่ง โดยใช้อุปกรณ์ช่วยทกุประเภท อำทิเช่น เตำ
แก๊ส เตำไฟฟ้ำ เคร่ืองคัว่ข้ำวโพด เคร่ืองให้ควำมร้อนทกุชนิด และอปุกรณ์ครัว เช่น มีด เขียง เป็นต้น 

3. ในกรณีที่จะมีกำรจดัจ ำหนำ่ยอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมข้อห้ำมข้ำงต้น ผู้จดังำนจะต้องได้รับอนญุำตจำกบริษัทฯ เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร โดยจะต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบยีบข้อบงัคบัอยำ่งเคร่งครัด 

ตัวอย่างประเภทของอาหารที่ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม 

1. นมกลอ่ง UHT ที่ไมแ่ช่เย็น ไอศกรีมที่บรรจใุนภำชนะเป็นท่ีเรียบร้อย 
2. อำหำรกระป๋องตำ่ง ๆ เช่น ผลไม้กระป๋อง แกงเผ็ดกระป๋อง ปลำกระป๋อง เป็นต้น 
3. กนุเชียง หมแูผน่ หมหูยอง น ำ้พริก หรืออำหำรแห้งที่บรรจอุยูใ่นภำชนะที่ปิดสนิท 
4. เคร่ืองปรุงตำ่ง ๆ เช่น น ำ้ปลำ น ำ้ตำล กะท ิเคร่ืองแกง ต้องบรรจอุยูใ่นภำชนะที่ปิดสนิท 
5. ผลไม้ดอง กระเทียมดอง ที่บรรจอุยูใ่นภำชนะที่ปิดสนิท 
6. กำรสำธิตกำรท ำอำหำรโดยไมม่วีตัถปุระสงค์เพื่อกำรค้ำ เช่น กำรสำธิตกำรท ำโดนทัในงำนแสดงสนิค้ำที่เก่ียวกบัอำหำร 
7. กำรเช่ำพืน้ท่ีทัง้หมดในสว่นของพืน้ท่ีเช่ำนัน้ ๆ โดยมีผู้ออกงำนเพียงรำยเดียว เช่น เครือสหพฒัน์ เช่ำพืน้ท่ีทัง้หมด 
 เพื่อกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำลดรำคำ 
8. อำหำรปรุงส ำเร็จจำกภำยนอกทีบ่รรจใุนภำชนะที่ปิดสนิท เช่น ไส้กรอกอีสำน ไส้กรอกทอด หมแูผน่ 
9. อำหำรสดที่บรรจใุนภำชนะปิดสนิท 
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ตัวอย่างประเภทของอาหารที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม 

1. อำหำรท่ีน ำเข้ำมำปรุงภำยในศนูย์กำรประชมุฯ เช่น ก๋วยเตีย๋ว หมทูอด ปลำทอด ทอดมนั เป็นต้น 
2. อำหำรท่ีปรุงส ำเร็จจำกภำยนอกแตไ่มไ่ด้บรรจใุนภำชนะที่ปิดสนิท เช่น กบัข้ำวตำ่ง ๆ น ำ้พริกหนุม่ ไส้อัว่ ลกูชิน้ 

ไส้กรอก เป็นต้น 
3. เคร่ืองดื่มตำ่ง ๆ เช่น กำแฟ น ำ้หวำน น ำ้ผลไม้ เป็นต้น 
4. ขนมประเภทตำ่ง ๆ เช่น ขนมอบประเภทเบเกอร์ร่ี  ขนมปังสงัขยำ ขนมไทย ขนมผสมน ำ้แข็ง เป็นต้น 
 
แนวทางและวิธีการปฏิบัติ 
 
 แนวทำงและวิธีกำรปฏิบตัิส ำหรับผู้จดังำน เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรดแูลและบ ำรุงรักษำศนูย์กำรประชมุแหง่ชำติสริิกิติ ์
 อนัเป็นควำมภำคภมูใิจของเรำและแขกผู้มำเยือน 
 ควำมร่วมมือของทำ่นในกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงซึง่ก ำหนดไว้ เพือ่ประโยชน์ร่วมกนัจำกกำรรักษำไว้ซึง่มำตรฐำนของ 
ควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และคณุภำพของงำนท่ีจดัขึน้ ณ ศนูย์กำรประชมุแหง่ชำติสริิกิติ ์
 
 
 
 

การเตรียมพืน้ที่  : ส ำหรับกำรปรุงอำหำรและจ ำหนำ่ยอำหำร จดัเตรียมอปุกรณ์ส ำหรับรองพืน้ในสว่นทัง้ทีเ่ป็นคอนกรีตและ
พืน้พรมให้เหมำะสม โดยกำรใช้แผน่พลำสติกยำงทีเ่หมำะสมปใูห้เตม็พืน้ท่ีเชำ่ และจดัให้ปอูอกมำไม่
น้อยกวำ่ 30 ซม. ก่อนกำรจดัลงโต๊ะและประกอบอำหำร 

อุปกรณ์ประกอบอาหาร  : ไมอ่นญุำตให้น ำอปุกรณ์ประกอบอำหำรที่ใช้แก๊สเข้ำมำใช้ในตวัอำคำรโดยเดด็ขำดให้ใช้ได้เฉพำะ
อปุกรณ์ไฟฟ้ำเทำ่นัน้ ยกเว้นถงัแก๊ส 15 กก. และมีหวันิรภยั 

อุปกรณ์ป้องกนั  : เพื่อควำมปลอดภยัของสว่นรวม ผู้จดังำนจะต้องเตรียมอปุกรณ์คอืถงัดบัเพลงิขนำดไมน้่อยกวำ่ 9 ปอนด์ 
ตอ่ 1 คหูำมำตรฐำน (9 ตร.ม.) ซึง่ผู้จดังำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ขำยและฝ่ำยปฏิบตัิกำรของศนูย์กำรประชมุฯ  

สินค้าที่มีกลิ่น  : สนิค้ำที่มีกลิน่ เช่น แหนม กระเทียมดอง ปลำตำ่ง ๆ และอื่น ๆ ผู้จดังำนต้องบรรจสุนิค้ำเหลำ่นัน้ไว้ใน
ภำชนะที่เก็บกลิน่ เพื่อมใิห้เป็นกำรรบกวนผู้อื่น 

การขนของ  : สนิค้ำตำ่ง ๆ สำมำรถขนย้ำยเข้ำมำในงำนได้เฉพำะชว่งเวลำก่อนเร่ิมงำนของทกุวนัสนิค้ำที่เป็นของเหลว 
เช่นน ำ้เช่ือม น ำ้แขง็ และอื่น ๆ กำรขนย้ำยต้องมีกำรปแูผน่พลำสติกตลอดแนวที่จะขนผำ่น 

การท าความสะอาด : กำรท ำควำมสะอำดที่บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ จดัให้ ไมร่วมถงึสิง่ตอ่ไปนี ้
 กำรเก็บและเคลือ่นย้ำยวสัด ุและอปุกรณ์ตำ่ง ๆ อนัเกิดจำกกำรประกอบอำหำร 
 ครำบน ำ้มนั รอยเปือ้นอนัเกิดจำกกำรขำยและประกอบอำหำร 
 กำรเก็บเศษอำหำรและเศษขยะภำยในคหูำ 
 กำรท ำควำมสะอำดสนิค้ำที่น ำมำแสดงหรือจ ำหนำ่ยและภำยในบริเวณคหูำ 

พืน้ที่สนับสนุนนอกอาคาร   บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ อนญุำตให้ใช้พืน้ท่ีด้ำนนอกเพื่อเตรียมอำหำรโดยไมค่ิดคำ่ใช้จำ่ย ประมำณ 
32 ตร.ม./งำน (ถ้ำต้องกำรพืน้ท่ีมำกกวำ่นี ้คิดอตัรำ 35.- บำท/ตร.ม./วนั)โดยผู้จดังำนรับผิดชอบคำ่ 
บริกำรท ำควำมสะอำดไมเ่กิน 4 คน/วนั/รอบ 



 

                                                 

                                          บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จ ำกดั    
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ค่าธรรมเนียม  : บริษัทฯ คิดคำ่ใช้จำ่ยเพิม่เติมส ำหรับกำรประกอบและ/หรือจ ำหนำ่ยอำหำร และเคร่ืองดื่มตำมระยะเวลำ
กำรจดังำน ดงันี ้

 วันงาน ขนาดพืน้ที่มาตรฐาน อัตรา (รวม VAT 7%) 

 1 - 3 วนั 3 x 3 ตำรำงเมตร 4,000.- 

 มำกกวำ่ 3 วนั 3 x 3 ตำรำงเมตร รำคำวนัละ 1,000 บำท 

 บริษัทฯ จะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผู้จดังำนเพื่อน ำไปช ำระให้กบับริษัท F&B International จ ำกดั 
ผู้ได้สทิธ์ิในกำรจ ำหนำ่ยอำหำรภำยในศนูย์กำรประชมุฯ แตเ่พียงผู้ เดียว เป็นคำ่ชดเชยกำรสญูเสยีสทิธ์ิ 

ค่ามัดจ า  : บริษัทฯ คิดคำ่มดัจ ำจำกผู้จดังำนเป็นจ ำนวนเงิน 30,000.- บำทต่องำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีมีกำรท ำพืน้ที่
สกปรกหรือเสยีหำย โดยจะคืนให้หลงัจำกจบงำน และมีกำรตรวจรับพืน้ท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

เงื่อนไขการช าระเงนิ  : บริษัทฯ ขอรับช ำระเงินสดทัง้หมดจำกผู้จัดงำนก่อนหน้ำงำน 3 วนั บริษัทฯ จึงจะอนุญำตให้เข้ำจดักำรใช้
สถำนท่ีดงักลำ่วได้ 

ข้อสงสัย  : ในกรณีที่มีข้อสงสยัใด ๆ โปรดสอบถำมรำยละเอียดจำกเจ้ำหน้ำที่ของฝ่ำยขำยและฝ่ำยปฏิบตัิกำรของศนูย์
กำรประชมุฯ  

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ  ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับดงักล่าว และขอขอบคุณในความร่วมมือ  
              และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้ามาปฏิบัตหิน้าที่ของท่านในศูนย์การประชุมฯ คงประสบความส าเร็จด้วยด ี
 


