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สว่นที ่1               หนำ้ 

 ขอ้มลูทัว่ไปของงำน 

1. ชื่องำนแสดงสินค้ำอยำ่งเปน็ทำงกำร      4 

2. สถำนที่จัดงำน         4 

3. วันและเวลำ ของงำนแสดงสนิค้ำ       4 

4. กำรเข้ำชมงำน         4 

5. ผู้จัดงำน         4 

6. คุณลักษณะทำงด้ำนเทคนิคของอำคำรแสดงสนิค้ำ    5 

7. ตำรำงเวลำปฏิบตัิกำร        6 

           สว่นที ่2                หนำ้ 

 ระเบยีบและกำรปฏบิตังิำนภำยในอำคำรแสดงสนิคำ้ 

1. กำรกอ่สรำ้งและตกแต่งคูหำมำตรฐำน        7 

2. กำรกอ่สรำ้งและตกแต่งคูหำส ำหรับคูหำเปล่ำ     12 

3. กำรเข้ำ-ออกบริเวณงำนของผู้รับเหมำกอ่สรำ้ง     14 

4. ไฟฟ้ำที่ใช้ภำยในงำน        14 

5. เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณเ์บ็ดเตล็ดที่ใช้ภำยในงำน     17 

6. โทรศัพท์ภำยในงำน        17 

7. โสตทัศนปูกรณ์ที่ใช้ภำยในงำน       17  

8. เจ้ำหนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภัย ( พิเศษ ) ภำยในงำน    17   

9. กำรสำธติสินค้ำภำยในงำน       18    

10. กำรเข้ำ-ออกบริเวณงำนของผู้ร่วมแสดงสินคำ้     18 

11. กำรเก็บหรือทิ้งสิ่งของ        18    

12. กำรป้องกันอัคคีภัย        19 

13. กำรประกำศสำธำรณะ        19 

14. กำรแจกเอกสำรของที่ระลึก       19 

15. กำรเกิดควำมเสียหำย        19 

16. เหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถควบคุม       19 

17. กำรขนสินค้ำเขำ้งำนแสดงสนิค้ำ       20  

18. กำรปฏบิัติงำนทีคู่หำแสดงสนิค้ำ       20 

19. กำรขนย้ำยสินคำ้ออกจำกงำนแสดงสินค้ำ     20 

20. กำรท ำควำมสะอำด        21 
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สว่นที ่2                หนำ้ 

 ระเบยีบและกำรปฏบิตังิำนภำยในอำคำรแสดงสนิคำ้ 

21.     ห้องอำหำรในระหว่ำงแสดงสินค้ำ      21 

22.     อปุกรณ์สื่อสำร         21 

23.     เครื่องปรับอำกำศภำยในอำคำรแสดงสินคำ้     21 

24.     อ ำนำจสิทธิ์ขำดในกำรตดัสินใจภำยในอำคำร     21 

25.     กำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำ        22 

26.     กำรรื้อถอนคูหำล่วงเวลำ       22 

27.     คำ่น ำอำหำรเข้ำ        22 

สว่นที ่3           Win Zip แบบฟอรม์ 

 แบบฟอรม์บรกิำรส ำหรบัผูเ้ชำ่พืน้ที ่

1. แบบฟอร์มส ำหรบัผู้ที่รว่มแสดงสินค้ำ                      Ace Con  

2. ไฟฟ้ำส ำหรับก่อสรำ้งและรื้อถอน       Ncc Image 

3. แบบแปลนต ำแหน่งในกำรตดิตั้งไฟฟ้ำ      Ncc Image   

4. อุปกรณ์ไฟฟ้ำ         Ncc Image 

5. รำยกำรเฟอร์นิเจอร ์( เชำ่ )       Ncc Image 

6. รำยกำรอุปกรณเ์บ็ดเตล็ด ( พรม,ผนัง,ป้ำย, )     Ncc Image 

7. โทรศัพท ์/ โทรสำร        Ncc Management 

8. อินเตอรเ์นต็ไร้สำยควำมเร็วสูง ( wi-fi by KIRZ )     Ncc Management  

9. อินเตอรเ์นต็ควำมเร็วสูง ( ADSL )      Ncc Management 

10. เจ้ำหนำ้ที่รกัษำควำมสะอำด ( พิเศษ )      Ncc Management 

11. เจ้ำหนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภัย ( พิเศษ )      Ncc Management  

12. ดอกไม้และต้นไม้        Ncc Management 

13. สื่อโฆษณำ NCCTV        Ncc Management                                                                                               
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สว่นที ่1 
 

 

 

 

1. ชือ่งำนแสดงสินคำ้อยำ่งเป็นทำงกำร 

 

Thailand Baby & Kids Best Buy ครัง้ที3่2 

 

2. สถำนทีจ่ดังำน 

 

ณ ศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติิ ์  

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

โซน Plaza ,โซน Plenary1-2 

 

 

3. วนัและเวลำของงำนแสดงสินคำ้ 

 

วนัที ่  8-11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 

ตัง้แตเ่วลำ 10.00 - 20.00  น. 

 

4. กำรเขำ้ชมงำน 

 

เปดิใหค้รอบครวั พอ่ แม ่ลกู ยคุใหมแ่ละผูเ้ขำ้ชมงำนทัว่ไป 

 

5. ผูจ้ดังำน 

 

    บรษิทั เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

    191/1  อำคำร เอช.เอส.เอช ชั้น  9 ถ.พระรำม 3   

    แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120   

    โทรศัพท ์02-6892899 , 02-6892993  

    โทรสำร   02-6892899 กด 16 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูทัว่ไปของ

งำน 
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6. คณุลกัษณะทำงดำ้นเทคนคิของอำคำรแสดง 

 

6.1 กำรรบัน้ ำหนกัของพืน้ที ่

          โซน C ชัน้ 2   ควำมสำมำรถในกำรรบัน้ ำหนกั   500    กโิลกรมั / ตำรำงเมตร 

               ถ้ำสินค้ำของท่ำนมีน้ ำหนักเฉล่ียกดลงพื้นที่ต่อหนึ่งตำรำงเมตรมำกกว่ำน้ ำหนักที่มำกกว่ำ

น้ ำหนักที่อำคำรจะสำมำรถรับหนักได้ ท่ำนต้องสร้ำงพื้นที่เหล็กเสริม เพื่อกระจำยน้ ำหนักของสินค้ำ 

และต้องแจ้งให้ทำงผู้จัดงำนทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับสินค้ำทุกชิ้นที่จะน ำมำแสดงจึงจะน ำสินค้ำนั้นเข้ำ

ไปแสดงได้ 

 

6.2     ควำมสงูของสิง่กอ่สรำ้ง 

  

        Zone c 1             ควำมสูงของสิ่งก่อสรำ้งไม่เกิน 2.3 เมตร 

        Zone c 2             ควำมสูงของสิ่งก่อสรำ้งไม่เกิน 2.4 เมตร     

        Zone Plaza         ควำมสูงของสิ่งก่อสรำ้งบริเวณฝั่งสูง ไม่เกิน 5 เมตรกอ่สรำ้งแบบโปร่ง 

                                   ฝั่งต่ ำไม่เกนิ 2.5 เมตร 

         Zone Plenary     ควำมสูงของสิ่งก่อสรำ้งไม่เกิน 5 เมตรก่อสรำ้งแบบโปร่ง 

                                   แบบโครงสรำ้งมำตรฐำนสูงไม่เกิน 2.5 เมตร 

        Atrium                 ควำมสูงของสิ่งก่อสรำ้งไม่เกิน 3 เมตร 

              

         

 

  *** หำกสนิคำ้ทีท่ำ่นน ำมำจดัแสดงหรอืสิง่กอ่สรำ้งสงูเกนิจำกทีก่ ำหนดไวข้ำ้งตน้  

    จะตอ้งท ำกำรขออนญุำตจำกผูจ้ดักำรงำนกอ่นจงึจะสำมำรถน ำสนิคำ้เขำ้หรอื 

    ท ำกำรกอ่สรำ้งได ้
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   7.ตำรำงเวลำปฏบิตักิำร 

 

ก ำหนดกำร เวลำ วนัที ่

ก ำหนดเวลำกำรกอ่สรำ้งคหูำ 

กำรกอ่สรำ้งและกำรตกแต่งส ำหรับพื้นทีเ่ปล่ำ 12.00 – 24.00  น. 6 พฤศจิกำยน 2561 

ผู้เช่ำพื้นที่คหูำมำตรฐำน เขำ้ตกแต่งคูหำเพื่อจัดวำง

อุปกรณ์และสินค้ำ 

10.00 – 24.00  น. 7 พฤศจิกำยน 2561 

กำรขนย้ำยสินคำ้ 10.00 – 24.00น. 7 พฤศจิกำยน 2561 

กำรติดตั้งไฟฟำ้แล้วเสร็จภำยใน 13.00 น. 7 พฤศจิกำยน 2561 

กำรติดตั้งตกแต่ง และจัดวำงสินค้ำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 7 พฤศจิกำยน 2561 

ปิดอำคำรแสดงสนิค้ำ 24.00 น. 6-7 พฤศจิกำยน 2561 

ก ำหนดกำรเปดิ – ปดิงำนแสดงสนิคำ้ 

ผู้เขำ้ร่วมแสดงสนิค้ำ (Exhibitor)เขำ้เตรียมงำน

และขนยำ้ยสินค้ำกอ่นกำรเปิดแสดงสินคำ้ 

08.00 – 10.00 น. 8-11 พฤศจิกำยน 2561 

วันเวลำ เปิด - ปิด งำนแสดงสินค้ำ 10.00 – 20.00 น. 8-11 พฤศจิกำยน 2561 

เวลำขนยำ้ยสินค้ำ หลังปิดแสดงสินคำ้ ประจ ำวัน 20.00 – 21.00 น. 8-11 พฤศจิกำยน 2561 

ก ำหนดเวลำกำรรือ้ถอนคหูำ 

เริ่มกำรขนยำ้ยสินค้ำ 20.30 น. 11 พฤศจิกำยน 2561 

กำรรื้อถอนคูหำและไฟฟำ้ 20.30 น. 11 พฤศจิกำยน 2561 

กำรขนย้ำยสินคำ้และรื้อถอนคูหำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 11 พฤศจิกำยน 2561 

กำรรื้อถอนไฟฟำ้แล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 11 พฤศจิกำยน 2561 

 

หมำยเหตุ :  

 หลังจำกจบงำนในแต่ละวัน ไฟฟ้ำในคูหำจะดับภำยใน 60 นำที และอำคำรแสดงสินค้ำจะเปิดจนกระท่ังเวลำ 21.00 น.ส่วนในวันสุดท้ำย 

ของงำนแสดงสินค้ำจะเปิดจนกระท่ังเวลำ 24.00 น. เพ่ือให้ผูร้่วมงำนแสดงท ำกำรขนย้ำยสินค้ำและรื้อถอนคูหำพร้อมอุปกรณ์ 

 ห้ำมผู้แสดงสินค้ำขนย้ำยสินค้ำที่จะน ำมำจัดแสดงเข้ำไปในอำคำรแสดงสินค้ำ ในวันท่ี 6 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 แต่จะอนุญำตให้ขนย้ำย 

เข้ำไปในวันท่ี 7 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 เท่ำน้ัน มิฉะน้ันหำกสินค้ำดังกล่ำวเกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำย ทำงผู้จัดงำนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ในระหว่ำงจัดงำนแสดงสินค้ำ ห้ำมขนยำ้ยสนิคำ้โดยใชร้ถเขน็เดด็ขำด เพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่สถำนที่จัดงำน ผู้เยี่ยมชมงำน และถ้ำ 

เกิดควำมเสียหำยประกำรใด ท่ำนจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยดังกล่ำว 

 ในวันก่อสร้ำงและรื้อถอน ผู้จัดงำนจะอนุญำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงและรื้อถอนได้ถึง 24.00 น. ซ่ึงถ้ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์จะ 

ท ำกำรก่อสร้ำงหรือรื้อถอนเกินเวลำดังกล่ำว กรุณำแจ้งที่ศูนย์อ ำนวยกำรผู้จัดงำนแสดงสินค้ำที่ประจ ำกำร ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์  

(ก่อนเวลำ 18.00 น.  ส ำหรับวันก่อสร้ำงคูหำ วันท่ี 6-7 พฤศจิกำยน  2561)  พร้อมช ำระค่ำล่วงเวลำเพ่ิม จ ำนวน 5,000 บำท / ชม. / คูหำ  

( รำคำน้ียังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%) และต้องว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยจ ำนวน 1 นำย /คูหำ  เป็นเงิน 950 บำท(รำคำน้ียังไม่รวม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%)  และส ำหรับวันรือ้ถอนคูหำ ผู้จัดงำนจะอนุญำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงและรื้อถอนได้ถึง 24.00 น. ถ้ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำม

ประสงค์ จะท ำกำรก่อสร้ำงหรือรื้อถอนเกินเวลำดังกล่ำว กรุณำแจ้งที่ศูนย์อ ำนวยกำรผู้จัดงำนแสดงสินค้ำที่ประจ ำกำร ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติ

สิริกิติ์         (ก่อนเวลำ 18.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2561) พร้อมช ำระค่ำล่วงเวลำเพ่ิม จ ำนวน 20,000 บำท /ชม. / คูหำ ( รำคำน้ียังไม่รวม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7 %)และต้องว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยจ ำนวน 1 นำย /คูหำ  เป็นเงิน 950 บำท(รำคำน้ียังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%)  
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                 สว่นที ่2 
 

 

 

 

 

1. กำรก่อสรำ้งและตกแต่งคหูำมำตรฐำน 

 

 ผูร้บัเหมำในกำรกอ่สรำ้งคหูำมำตรฐำนอยำ่งเปน็ทำงกำร 

บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ีอิมเมจ จ ำกดั 

ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิิติ ์

เลขที ่60 ถนนรัชดำภเิษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

คณุนพรตัน ์ โชตกิไพศำล  โทรศัพท ์02-203-4164 โทรสำร 02-203-4117 

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

                      

          ผู้จัดงำนขอสงวนสทิธิ์ในกำรอนุญำตให้เฉพำะผูร้่วมแสดงงำนที่ เช่ำพื้นที่พรอ้มคูหำ

มำตรฐำนได้ร่วมออกงำนแสดงเท่ำนัน้ ผู้ร่วมแสดงงำนไม่มีสิทธิ์ให้บริษทัอื่นมำเช่ำชว่งต่อ หรือให้บริษทั

อื่นหรือรำยอืน่ที่ไม่ได้ซื้อพืน้ที่ในงำนมำร่วมออกแสดงงำนกับท่ำน (ยกเว้นบรษิัทในเครือ ) 

         ในกรณีทีผู่้ร่วมแสดงงำนมีควำมประสงค์ให้บริษทัอื่นมำรว่มออกงำน  กรุณำแจ้งชื่อบรษิัท

ดังกล่ำว และชื่อผูป้ระสำนงำน,ที่อยูแ่ละเบอร์ตดิต่อ พร้อมแจ้งประเภทสินคำ้ที่จะร่วมออกงำนกอ่นวัน

แสดงงำน 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อผู้จัดงำน 

จะได้พิจำรณำอนุมัตติ่อไป 

 

 ลกัษณะคหูำมำตรฐำน  (พื้นที่มีขนำด กวำ้ง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ) 

1. ผนังสีขำวสูง 2.4 ม. กว้ำงแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผน่จะยึดติดกับโครงสรำ้งอะลูมิเนียมห้ำมตอกตรึง 

เจำะรทูี่ท ำควำม เสียหำยแก่ผนังเว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกผู้รับเหมำก่อสรำ้งคูหำแสดงสินคำ้อย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว 

2. ป้ำยชื่อ ป้ำยบริษทั เป็นป้ำยชื่อขนำดสูง 30 ซม. และหนำ้กวำ้ง 3 ม. (ตัวอกัษรบนป้ำยชื่อสูง 10 ซม. ) 

อยู่ด้ำนหนำ้ของทุก คูหำโดยจะระบุชื่อบรษิัท และหมำยเลขของคูหำแสดงสนิค้ำ 

3. ไฟฟ้ำ และเฟอรน์ิเจอร ์มีปล๊ัก ขนำด 5 แอมป ์(หำ้มใช้กบัดวงไฟแสงสวำ่ง) หลอดฟลูออเรสเซนส ์2 

หลอด  เกำ้อี้เหล็กด ำ 2 ตัว โต๊ะประชำสัมพันธ์ 1 ตวั 

 

ระเบยีบและกำรปฏบิตังิำนภำยในอำคำร

แสดงสินคำ้ 
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4. ส ำหรับผู้ร่วมแสดงทีเ่ช่ำพืน้ที่แสดงสินคำ้แบบคูหำส ำเรจ็รูป กรณุำกรอกแบบฟอรม์ปำ้ยชือ่คหูำและเครือ่งหมำย

กำรคำ้ และส่งกลับมำยัง บรษิัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ์) จ ำกัด 

       5 . ทำงผู้จัดงำนขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัตติำมระเบยีบขอ้บังคับของกำรใช้คหูำส ำเรจ็รูปดังนี้ 
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กฎขอ้บงัคบัส ำหรบัผูแ้สดงสนิคำ้ 

หำ้ม!  กระท ำกำรใดๆ ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่ผนงัคหูำ 

 

1. ห้ำมต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ำยโครงสร้ำงของคูหำมำตรฐำนโดยเด็ดขำดหำกมีควำม

จ ำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของคูหำ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรของบริษัทฯ เพ่ือด ำเนินกำร 

2. ห้ำมฉีดสเปรย์กำว , ติดกำว , หรือซิลิโคน  บนแผ่นผนัง 

3. ห้ำมทำสี , พ่นสี , ขีดหรือเขียน  ลงบนผนัง 

4. ห้ำมมิให้เจำะ , ตอกตะปู , ยิง MAX , ขีดข่วน หรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยกับแผ่นผนังหรือส่วน

ใดส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงคูหำเป็นอันขำด  หำกต้องกำรติดหรือยึดส่ิงใดกับตัวผนังกรุณำปรึกษำ

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรก่อน 

 

  หำกผู้แสดงสินค้ำท่ำนใดมิได้ปฏิบัติตำม  หรือฝ่ำฝืนข้อปฏิบัติดังกล่ำวทำง 

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในกำรก่อสร้ำงคูหำมำตรฐำน   

  **มคีวำมจ ำเปน็จะตอ้งคดิคำ่เสยีหำยแกผู่ม้ำแสดงสนิคำ้ 

   เปน็มลูคำ่ผนงัคหูำแผน่ละ  3,000.-  บำท 

 

  จงึแจง้มำเพือ่ทรำบและขอขอบคณุในควำมรว่มมอืจำกทกุทำ่นลว่งหนำ้มำ ณ โอกำสนี้ 

 

หมำยเหตุ :     ปลั๊กไฟที่ติดต้ังในคูหำของท่ำนห้ำมใช้ต่อกับดวงไฟแสงสว่ำงโดยเด็ดขำด   

                      หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพบจะด ำเนินกำรตัดกระแสไฟฟ้ำในคูหำของท่ำนทันที 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับเหมำหรือผู้ก่อสร้ำงคหูำจะต้องจัดส่งเอกสำรฉบับนี้กลับมำยังโทรสำรหมำยเลข 0 2229 3222 

หรือ 

หำกมีข้อสงสัยประกำรใดท่ำนสำมำรถสอบถำมได้ที่ Event Services Department หมำยเลข    

02-229 3210 



 

                                   

              

                           บริษทั เอซ คอน ( ไทยแลนด ์) จ ำกัด    

                                         1    91/1 อำคำร เอชเอสเอช ช้ัน 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลม กรงุเทพฯ 10120  โทรศพัท ์02-6892899 โทรสำรกด 16 

 

10 

 

ระเบยีบขอ้บงัคบัทัว่ไปของผูร้บัเหมำ ณ ศูนยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติิส์ ำหรบังำนแสดงสนิคำ้ 

 

1. ผู้ร่วมแสดงสินคำ้จะต้องแจ้งชื่อบริษทัผู้รับเหมำให้กับผู้จดังำนทรำบ รวมทั้งจะต้องยืน่แบบคูหำตกแต่งพิเศษ และ

ส่วนตกแต่งทั้งหมดให้กบัศูนย์กำรประชุมฯ ล่วงหน้ำ 1 เดือนก่อนวันเข้ำก่อสรำ้ง  อนึ่ง กำรตกแต่งคหูำพเิศษทีข่ัดต่อ

กฎระเบียบของศูนย์กำรประชุมฯ ผู้จัดงำน หรือ ผู้รับเหมำก่อสรำ้งต้องยื่นเรื่องเพื่อขออนุมัตเิป็นลำยลักษณ์อกัษรจำก

ศูนย์กำรประชุมฯ  

2. ผู้จัดงำนหรือผู้รบัเหมำพร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ศูนย์กำรประชุมฯ ต้องท ำกำรส ำรวจควำมเรียบร้อยของพื้นทีพ่ร้อมกนั

ก่อนท ำกำรรับมอบและส่งคนื 

3. ผู้จัดงำน, ผู้รับเหมำหรือผู้กอ่สร้ำงคูหำต้องจัดหำสิ่งปกคลุมพื้นหรือ พื้นพรมอย่ำงเหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นงำนไม้ 

งำนส ีและกำรเคล่ือนย้ำยอปุกรณ ์หรือวัสดุที่มีน้ ำหนักมำก ต้องมีวัสดุไม้รองรับ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยอันอำจเกดิ

ขึ้นกบัพื้นหรือพรม  

4. กำรสรำ้งคูหำ,เวท,ีฉำก,แขวนม่ำนต้องไม่ปิดกั้นทำงหนไีฟและอปุกรณ์เครือ่งดับเพลิงของศูนย์กำรประชุมฯ หำก

ฝ่ำฝืนจะถกูระงับกำรสร้ำงงำนทันท ี

5. เจ้ำหนำ้ทีท่ี่เขำ้มำก่อสรำ้งตอ้งแต่งกำยสภุำพเรียบร้อย กล่ำวคือต้องสวมเครื่องแบบของบรษิัทก่อสรำ้งมิฉะนั้น

ศูนย์กำรประชุมฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่อนุญำตให้พนกังำนผูน้ั้นเขำ้มำในพื้นทีท่ี่จัดงำนโดยเด็ดขำด 

6. หำกผู้รบัเหมำหรอืผู้ก่อสร้ำงมีควำมจ ำเป็นต้องท ำงำนเลยเวลำที่ได้ระบุในสัญญำ  จะต้องแจ้งให ้ Event 

Services Department  ทรำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนเวลำปิดท ำกำร  ทั้งนี้ศูนย์กำรประชุมฯ จะคิด

ค่ำใช้จ่ำยกำรให้บริกำรล่วงเวลำตำมขนำดของคูหำ 

7. ศูนย์กำรประชุมฯ ไม่อนุญำตให้ผู้ใดนอนคำ้งหรือจอดรถค้ำงคนืในบริเวณศูนยก์ำรประชุมฯ โดยมิได้รับอนุญำต

เป็นลำยลักษณ์อักษร 

8. ในกรณีผู้จดังำนจัดให้มี โซนขำยอำหำร ฯลฯ ในพื้นที่ทีเ่ป็นพรมของศูนย์กำรประชมุฯ ผู้จัดงำนต้องปูไม้อัดอย่ำง

น้อย 15 มม. ก่อนกำรปูพรมหรือวัสดุอื่นใด  ห้ำมมิให้ปูพรมลงบนพื้นพรมของศูนย์กำรประชุมฯ  โดยเด็ดขำด เพื่อ

หลีกเล่ียงควำมเสียหำยทีเ่กดิขึ้นกบัพรมในระหว่ำงกำรจัดงำน 

9. ห้ำมรับประทำนอำหำรหรือดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในบริเวณพืน้ที่จัดงำน ผู้รับเหมำและผู้ก่อสร้ำงคหูำ

จะต้องรับประทำนอำหำรและสูบบหุรี่ในบริเวณที่ศูนย์กำรประชุมฯ ก ำหนดไว้ให้เทำ่นั้น 

10. ห้ำมเก็บลังไม้  วัสดุหีบห่อ  กลอ่งไม้  กล่องกระดำษแข็ง  และวัสดุทีต่ิดไฟงำ่ยไว้บรเิวณจัดงำน 

11. ห้ำมน ำถังก๊ำซหุงต้ม  ทั้งที่บรรจุและไม่บรรจกุ๊ำซมำเก็บไว้บริเวณจัดงำน 

12. ห้ำมตอกยึดอุปกรณก์ับพื้นผวิของพื้นที่จัดงำน 

13. ห้ำมทิ้งส ี ขยะ  สำรอันตรำยและสำรพษิ  เช่น  สำรเคมี  น้ ำมันหล่อล่ืน  กรด  และผลิตภัณฑป์ิโตรเลียมลงในรำง

ระบบน้ ำ 

14. กำรทำส ี กรณทีี่ต้องใช้น้ ำมันสน, น้ ำมันซกัแห้ง,ทินเนอร์ หรือสำรระเหยที่มีกล่ินแรงส ำหรับเช็ดท ำควำมสะอำด

ผนัง  หรือเปน็ส่วนผสมของกำรทำสี,สี จะสำมำรถท ำไดห้ลังเวลำ 18.00 น. เทำ่นั้น (เฉพำะในโซนซี 1-2 และโซน

พลำซำ่) ถำ้ต้องท ำก่อนเวลำดังกล่ำวจะต้องใช้พืน้ที่ดำ้นนอกอำคำรศูนยป์ระชุมฯ 

15. ห้ำมน ำสตัวเ์ลี้ยงทุกชนิดเข้ำมำในพื้นทีท่ี่ให้บริกำร และพื้นที่สว่นกลำง  ยกเว้นได้รบัอนุญำตจำกศูนย์กำรประชมุฯ 

16. ห้ำมใช้ไฟฟ้ำกับปล๊ักตำมผนังหรือพื้นห้องโดยตรง จะต้องสั่งไฟฟ้ำกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด ส ำหรับกำร

เดินสำยไฟหรือสัญญำณต่ำงๆ ต้องเก็บสำยอย่ำงเป็นระเบียบ ไม่กีดขวำงเส้นทำง 

กำรล ำเลียงอำหำรและเส้นทำงเดินผู้เข้ำชมงำน (กรณีกำรขอใช้ไฟฟ้ำกับปล๊ักตำมผนังหรือพื้นห้องโดยตรง กรุณำ

ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ Event Services Department) 
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17. ส ำหรับส่วนก่อสรำ้งที่มีกำรตกแต่งดว้ยน้ ำ ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องปฏิบัตอิย่ำงเคร่งครัดดังนี้ 

 กำรน ำน้ ำเขำ้ตกแต่งผู้รบัเหมำต้องเปน็ผู้เตรียมน้ ำและสำยยำงส ำหรับต่อจำกทอ่ของศูนย์กำรประชุมไปยัง

พื้นทีต่กแต่ง 

 ต้องเตรยีมวัสดกุันน้ ำรองส่วนที่บรรจุน้ ำถำ้เกิดกรณีน้ ำหกรั่วซึมหรือเกิดควำมเสียหำยแกส่่วนต่ำง ๆ ของ

ห้องผู้รับเหมำต้องจัดกำรใหอ้ยู่ในสภำพเรียบรอ้ยก่อนทีจ่ะด ำเนินงำนต่อไป 

 กำรปล่อยน้ ำหลังกำรใช้งำนแล้วตอ้งจัดล ำดับก่อนหลังหรือคิวเพื่อควำมเป็นระเบียบและไม่เกิดควำม

เสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในกรณทีี่ทกุฝ่ำยตำ่งรีบรื้อถอน 

 ผู้รับเหมำจะต้องท ำที่พักหรอืบ่อพักส ำหรบักรองสิ่งสกปรกที่อำจก่อให้เกิดกำรอุดตนัของท่อระบำยน้ ำ

บริเวณก่อนถึงบ่อพกัของส่วนบ ำบัดน้ ำเสีย 

18. กรณทีี่มีกำรใช้ลูกโป่งผู้จัดแสดงต้องใช้ลูกโป่งที่บรรจกุ๊ำซฮีเล่ียมเท่ำนัน้และในกำรบรรจุก๊ำซดังกล่ำวตอ้งกระท ำ

นอกบริเวณอำคำรของศูนยก์ำรประชุมฯ 

19. กรณีผู้จดัแสดงงำนจัดให้มีกำรจุดพลุไพโล จุดดอกไม้ไฟ และอื่น ๆ ภำยในอำคำรของศูนย์กำรประชุมฯ ต้องแจง้

ให้ Event Services Department  ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลักษณ์อกัษร หำกฝำ่ฝนื จะถูกระงับกำรแสดงชุดนั้นทันท ี

20. ผู้จัดงำนจะต้องรับผิดชอบในกำรจัดเก็บเศษวัสดุจำกกำรก่อสรำ้งทุกประเภทและน ำออกไปทิ้งนอกบริเวณ  

ศูนย์กำรประชุมฯหำกไม่ปฏบิัติตำม ศูนย์กำรประชุมฯ จะคิดคำ่จัดเก็บและท ำควำมสะอำด 

21. ผู้จัดงำนต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยใด ๆ กับศูนย์กำรประชุมฯไม่วำ่จะกระท ำโดยผู้รับเหมำ หรือผู้

ก่อสรำ้งคูหำในงำนของ ผู้จัดงำนและในกรณีที่มสีิ่งของตกคำ้งผู้จัดงำนจะต้องรับผดิชอบน ำออกไปให้หมด ภำยใน

เวลำ 48 ชั่วโมง หำกพน้ก ำหนด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยหรือสูญหำยใด ๆ ทั้งสิ้น  รวมทั้งคูหำที่ไม่ได้

น ำเนนิกำรรื้อถอนออก ผู้จัดงำนจะต้อง รับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึ้นกบักำรรื้อถอนคูหำนั้น ๆ โดยบริษทัฯ จะเปน็ผู้

ก ำหนดค่ำบริกำรตำมควำมเหมำะสม 

21.ผู้รับเหมำหรือผูก้่อสรำ้งคูหำจะต้องตรวจสอบและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำน้ ำและลมดันทุกชนิดที่น ำเข้ำมำใชก้่อนออกจำก

พื้นที่จัดงำนทกุวัน 

22. ผู้แสดงสินคำ้ หรือผู้รับเหมำจะต้องรื้อถอนคูหำใหเ้สร็จสิ้นภำยในวัน และเวลำที่ผู้จดังำนก ำหนด มิฉะนั้นศูนยก์ำร

ประชุมฯ จะคิดคำ่บริกำรฝำกสินคำ้  และ / หรือ  ค่ำบริกำรรื้อถอนคูหำ 

23. ผูจ้ดังำน /หรอืผูร้บัเหมำตอ้งช ำระคำ่ประกนัควำมเสยีหำย จ ำนวน 50,000.- สทุธ ิก่อนวันเขำ้ท ำกำรก่อสร้ำงอย่ำง

น้อย 10 วัน  มิฉะนั้นเจำ้หนำ้ที ่ Event Services Department  จะไม่อนุญำตให้เขำ้ท ำกำรก่อสรำ้งโดดเด็ดขำด ไม่ว่ำ

กรณีใด ๆ โดยท ำเช็คค้ ำประกันสั่งจ่ำย บริษัท เอ็น.ซ.ีซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จ ำกัด  

24. เงื่อนไขกำรช ำระคำ่ประกนัคืน  

 กรณีไม่มีควำมเสียหำยใด ๆ เกิดขึ้น  : ศูนย์กำรประชุมฯ จะส่งเช็คค้ ำประกันคืนหลังจำกจบงำนภำยใน 7 

วันท ำกำร 

 กรณทีี่เกดิควำมเสียหำยคิดเป็นเงินไม่เกิน 50,000.- บำท : ศูนย์กำรประชุมฯ จะประเมินคำ่เสยีหำย และ

น ำไปหักจำกเงินค้ ำประกัน จำกนั้นจะช ำระส่วนที่เหลือคืนให้ภำยใน 10 วันท ำกำร  

 กรณทีี่เกดิควำมเสียหำยคิดเป็นเงินเกิน 50,000.- บำท : ผู้จัดงำนหรือผู้รับเหมำ จะต้องช ำระส่วนที่เกิน

ให้กับศูนย์กำรประชุมฯ ภำยใน 10 วันท ำกำร 

 

 

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2548 
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2 . กำรกอ่สรำ้งและกำรตกแตง่คหูำส ำหรบัผูเ้ชำ่พืน้ทีเ่ปลำ่ 

1. กำ 

 ส ำหรับผู้แสดงสินคำ้ทีเ่ช่ำพืน้ที่เปล่ำ ผูร้ับเหมำในกำรกอ่สร้ำงและตกแต่งคูหำจะม ี2 ประเภทคือ 

 

1.    ผูร้บัเหมำในกำรกอ่สรำ้งคหูำอยำ่งเปน็ทำงกำร ( Official Stand Contractor ) 

  บริษัท เอน็.ซี.ซี.อิมเมจ จ ำกดั 

ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิิติ ์60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110 

คณุนพรตัน ์ โชตกิไพศำล  โทรศัพท ์02-203-4164 โทรสำร 02-203-4117 

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

2.    ผูร้บัเหมำอนมุตั ิ(Approved Stand Contractors) 

ในกรณทีี่ผู้ร่วมแสดงสนิค้ำต้องกำรว่ำจำ้งผู้รับเหมำรำยอื่นนอกเหนือจำกผู้รับเหมำอย่ำงเป็นทำงกำรของงำนใน

กำรกอ่สรำ้งคูหำแสดงสินคำ้ผู้จัดงำน พร้อมที่จะอ ำนวยควำมสะดวกให้โดยที่มีกฎในกำรเข้ำท ำกำรก่อสรำ้งดังนี ้

- ผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำต้องส่งรำยชื่อผู้รับเหมำมำยัง บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

- ผู้จัดงำน จะแจ้งยืนยันกำรตอบรับหรือ ปฏิเสธไปยังผู้รว่มแสดงสินค้ำและผูร้ับเหมำทีไ่ด้รับกำรเสนอชือ่ ภำยใน 7 

วันท ำกำร ภำยหลังจำกได้รบักำรเสนอชือ่ 

- ผู้จัดงำนจะพิจำรณำอนุมัติผู้รับเหมำที่ได้รับกำรเสนอชื่อมำเพียง 10 รำย แรกเท่ำนั้น 

- บริษัทผู้รับเหมำจะต้องไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อผู้แสดงสินค้ำมำก่อน  และไม่เคยถูก

ห้ำมในกำรให้บริกำรในงำนใดงำนหนึ่งมำก่อน 

- เป็นบริษัทห้ำงร้ำนที่สำมำรถให้บริกำรตำมที่ผู้แสดงสินค้ำต้องกำร มีอุปกรณ์เครื่องมือ และพนักงำนที่มี

ประสบกำรณ์พร้อมทั้งมี สถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ตลอดเวลำ 

- ส่งเจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อม และมีเจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อย 1 ท่ำนพร้อมเครื่องมือ

สื่อสำรประจ ำ บริเวณงำนตลอดระยะเวลำตั้งแต่เริ่มกำรก่อสร้ำงจนถงึรื้อถอน เพื่อให้บริกำรแก่ผู้รว่มแสดงสินคำ้ที่

ว่ำจ้ำง 

- ส่งแบบผังกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำ 1 ชุด ให้แก่ผู้จัดงำน เพื่อตรวจอนุมัติก่อน 30 วันก่อนท ำกำรก่อสร้ำงโดยกำร

ก่อสร้ำงจะต้องท ำ  ตำมแบบที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วเท่ำนั้น 

 

กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบผังใดๆ ก็ตำมจะต้องแจ้งให้ผู้จัดงำนทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรในทันทีและต้อง

ได้รับกำรอนุมัติก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ 

 

- ให้ค ำปรึกษำ และควำมร่วมมือต่อผู้แสดงสินค้ำ บริษัทผู้จัดงำนแสดงสินค้ำ และผู้รับเหมำรำยอื่นๆ เพื่อให้กำร

ปฏิบัติกำรภำยในอำคำรแสดงสินค้ำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

- ในกรณีเกิดควำมเสยีหำยในบริเวณทีผู่้รับเหมำรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่ำจะเกิดกำรกระท ำของผู้ใดและกรณีใดๆ ผู้ร่วม

แสดงสินค้ำและผู้รับเหมำจะต้องรับผิดชอบ ค่ำเสียหำยทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
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กฎระเบยีบในกำรกอ่สรำ้งและตกแตง่คหูำส ำหรบัผูร้ว่มงำนแสดงสนิคำ้ทีเ่ชำ่พืน้ทีเ่ปลำ่ 

 

         ผู้ร่วมแสดงเช่ำพื้นที่เปล่ำ สำมำรถก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำโดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงอื่นที่ผู้ร่วมแสดงสินค้ำ

ว่ำจ้ำงเองได้แต่จะต้อง กรอกแบบฟอร์มผู้รับเหมำก่อสร้ำงและตกแต่งคูหำ (ส ำหรับพื้นที่เปล่ำ)   เพื่อแจ้งชื่อ

ผู้รับเหมำ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ส่งมำยังผู้จัดงำนแสดงสินค้ำ ตำมก ำหนดเวลำ (กรุณำดูกฎเกณฑ์กำรใช้

ผู้รับเหมำก่อสร้ำงอื่นที่ไม่ใช่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงอย่ำงเป็นทำงกำร) และปฏิบัติตำมกฎระเบียบดังต่อไปนี้ 

1. กำรสรำ้งคูหำแสดงสินค้ำของตนเองขึน้หรือกำรให้พื้นที่เปล่ำ ส ำหรับกำรแสดงจะต้องมีกำรติดหรอืเขยีน

ป้ำยแสดงชื่อบรษิัท และหมำยเลขคูหำอย่ำงชดัเจน ถำ้ไม่มีทำงผู้จัดงำนแสดงสินคำ้จะจัดให้ตำมควำมเหมำะสม

โดย เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำยที่เกดิขึ้นกบัทำงผู้ร่วมแสดงสนิคำ้ 

2. ผู้ร่วมแสดงสินค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆที่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงคูหำของท่ำนหรือ

บุคลำกรของผู้รับเหมำ ก่อสร้ำงหรือผู้รับจ้ำงของท่ำนท ำขึ้น และรับผิดชอบประสำนงำนในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์

ใดๆที่ขัดต่อระเบียบภำยในอำคำรสินค้ำให้เป็นไปตำมระเบียบของกำรก่อสร้ำง ทุกประกำร 

3. ผู้แสดงสินค้ำที่ต้องกำรคูหำเองจะต้องจัดส่งแบบแผนกำรก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำและผังกำรใช้ไฟฟ้ำ

มำยังผู้จัดงำนแสดงสินค้ำภำยในก ำหนดเวลำที่ระบุเอำไว้ในคู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้ำหรือ 15 วันก่อนวันงำนแสดง

สินค้ำ โดยผู้จัดงำนจะตอบอนุมัติเพื่อให้ด ำเนินกำรตำมแผนผังที่ส่งไปภำยใน 7 วันหลังจำกที่ได้รับแผนผังกำร

ก่อสร้ำงและผู้จัดงำนแสดงสินค้ำขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกร้องให้แก้ไปงำนก่อสร้ำงในส่วนที่ผิดไปจำกแบบที่ส่ง

มำหรือแผนผังกำรก่อสร้ำงที่อำจจะขัดต่อกฎระเบียบอำคำรแสดงสินค้ำ หรือสร้ำงอันตรำยแก่ผู้เข้ำชมงำนแสดง

สินค้ำได้ 

 อนึง่ ผูร้ว่มแสดงสนิคำ้ทีไ่มส่ง่แผนผงัตำมก ำหนด ทำงผูจ้ดังำนแสดงสนิคำ้จะไมอ่นญุำตใหเ้ขำ้ท ำกำรกอ่สรำ้ง

ในงำน 

4. จะต้องปพูรมหรือสิ่งอื่นใดที่เหมำะสมเต็มพื้นที่ภำยในคูหำแสดงสินคำ้ 

5. เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำลัดวงจร หำกต้องกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงกรุณำติดต่อ

ผู้รับเหมำติดตั้งไฟฟ้ำ อย่ำงเป็นทำงกำรเท่ำนั้นห้ำมติดตั้งกระแสไฟฟ้ำเอง ห้ำมใช้กระแสไฟฟ้ำที่สั่งมำเพื่อใช้กับ

เครื่องจักรที่จะแสดงมำใช้เป็นไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

6. ห้ำมพ่นสี อ็อค เชื่อมโลหะภำยในอำคำรแสดงสินค้ำและห้ำมตั้งโต๊ะเล่ือยไม้ ไสไม้ หรือท ำให้เกิดฝุ่น

ภำยในอำคำรแสดงสินค้ำ และรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ำหรือผู้เข้ำร่วมชมงำนแสดงสินค้ำ 

7. ในกรณีพื้นที่คูหำของผู้ร่วมแสดงพื้นที่เปล่ำติดกับคูหำแสดงสินค้ำอื่นห้ำมใช้ประโยชน์จำกผนังนั้นๆ ทำงผู้

ร่วมแสดงสินค้ำ จะต้องท ำกำรก่อสร้ำงผนังในส่วนคูหำแสดงสินค้ำของตนขึ้นมำเอง 

8. หำกผนังของคูหำของผู้ร่วมแสดงพื้นที่เปล่ำสูงกว่ำผนังอีกด้ำนของคูหำแสดงสินค้ำติดกัน ท่ำนจะต้องท ำ

กำรปิดผนังด้ำนหลังของท่ำนที่สูงกว่ำอีกคูหำแสดงหนึ่งด้วย 

9. ห้ำมแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับสิง่ก่อสร้ำงของตวัอำคำร หรือตอก ตรึง กับส่วนใดส่วนหนึง่ของพื้นที่อำคำร 

หรือกับฝำผนังเสำ 

10. ในกรณีพื้นที่คูหำแสดงสินค้ำของท่ำนเป็นเกำะ ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำขอสงวนสิทธิ์ในกำรขอร้องให้ท่ำนท ำ

กำรปรับเปลี่ยนผนัง ด้ำนหลังหรือด้ำนข้ำงในแบบที่ท่ำนส่งมำให้ หำกพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำสิ่งก่อสร้ำงของ

ท่ำนอำจจะบดบังคูหำแสดงสินค้ำใกล้เคียง 

11. ผู้รับเหมำก่อสร้ำง หรือผู้ร่วมแสดงสินค้ำ ที่ท ำกำรก่อสร้ำงคูหำเอง จะได้รับอนุญำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงก็

ต่อเม่ือ ได้รับกำรอนุมัติให้เป็นผู้รับเหมำอนุมัติ และท ำกำรยื่นเช็คหรือหนังสือค้ ำประกันกำรก่อสร้ำงตำมจ ำนวน

เงินที่ก ำหนด          

(สั่งจ่ำยนำม บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกัด พร้อมตรำ A/C Payee Only) พร้อมทั้งเซ็นต์หนังสือยืนยัน

ควำมรับผิดชอบต่อผู้จัดงำน 

 หมำยเหตุ  ในกรณีที่ผู้รับเหมำอนุมัติไม่ด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ทำงผู้จัดงำนขอสงวนสิทธิ์ที่

จะหยุดกำรปฏิบัติงำนหรือยกเลิกกำรอนุมัติโดยทันทีหรือตำมที่ เห็นสมควร และผู้แสดงสินค้ำต้องใช้บริกำรจำก

ผู้รับเหมำอื่นที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วเท่ำนั้น 
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3. กำรเข้ำ-ออกบริเวณงำนของผู้รับเหมำก่อสร้ำง 

 

                 ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำจะออกบัตรผ่ำนเข้ำออกบริเวณงำนให้แก่ผู้รับเหมำต่ำงๆ ซึ่งว่ำจ้ำงโดยผู้ร่วมงำน

แสดงสินค้ำเพื่อใช้ผ่ำนเข้ำ-ออกบริเวณงำนในช่วงวันก่อสร้ำงและรื้อถอนเฉพำะผู้รับเหมำที่ได้ติดต่อกับทำงผู้จัดงำน

แสดงสินค้ำและได้ท ำข้อตกลงที่จะปฏิบัติตำมกฎระเบียบของผู้จัดงำนแสดงสินค้ำแล้วเท่ำนั้นโดยผู้รับเหมำก่อสร้ำง

สำมำรถรับบัตรผ่ำนเข้ำ-ออกบริเวณงำนได้ที่ศูนย์อ ำนวยกำรผู้จัดงำนแสดงสินค้ำที่ประจ ำกำร ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติ

สิริกิติ์ในกรณีที่ผู้รับเหมำรำยนั้นๆ ไม่มีบัตรอนุญำตอย่ำงถูกต้องและได้สร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดขึ้น ผู้ร่วม

แสดงสินค้ำที่ว่ำจ้ำงจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 

  ผู้รับเหมำจะต้องเป็นผู้ท ำกำร กรอกแบบฟอรม์รำยชือ่เจำ้หนำ้ทีป่ระจ ำคหูำ และขอรับบัตรผ่ำนเข้ำออกด้วย

ตนเองเท่ำนั้น และห้ำมผู้ร่วมแสดงสินค้ำขอบัตรผ่ำนเข้ำออกแทนผู้รับเหมำของตน 

 

4.ไฟฟำ้ทีใ่ชภ้ำยในงำน 

1. คหูำมำตรฐำนแตล่ะคหูำจะประกอบดว้ย 

 ชดุฟลอูอเรสเซนท ์40 วตัต ์   จ ำนวน  2  ดวง 

 ชดุปลัก๊ไฟขนำด 5 แอมป ์     จ ำนวน  1  จดุ (หำ้มใชก้บัดวงไฟแสงสวำ่ง) 

ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นผู้จัดงำนได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจำกรำยกำรนี้ผู้ร่วมแสดงสินค้ำ

จะต้องสั่งจองในใบสั่งจองรำยกำรไฟฟ้ำ (รำยกำรไฟฟ้ำส ำหรับคูหำมำตรฐำนจะเปล่ียนไปตำมที่บริษัทฯ เสนอรำคำกับ

ผู้จัดงำน ) 

2. ต ำแหนง่ในกำรตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟำ้ในคหูำมำตรฐำน 

ในคูหำมำตรฐำนจะถูกก ำหนดต ำแหน่งที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว  ผู้ร่วมแสดงสินค้ำไม่สำมำรถเปล่ียนต ำแหน่งที่

ติดตั้งหรือเปล่ียนรำยกำรที่ติดตั้งไฟฟ้ำในคูหำมำตรฐำนได้ ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงสินค้ำไม่ต้องกำรรำยกำรอุปกรณ์

ไฟฟ้ำในคูหำมำตรฐำนที่ทำงผู้จัดจัดเตรียมไว้ให้ทำงผู้จัดถือว่ำท่ำนสละสิทธิในสิ่งที่พึงจะได้ 

3. ใบสัง่จองรำยกำรอปุกรณไ์ฟฟำ้ แบง่ออกเปน็ 3 รำยกำร คอื 

       รำยกำรที่ 1 ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่มีควำมประสงคส์ั่งจองระบบแสงสว่ำง 

       รำยกำรที่ 2     ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่มีควำมประสงคส์ั่งจองกระแสไฟฟ้ำเพื่อน ำมำใช้กับสินคำ้ที่น ำมำแสดง          

เท่ำนั้น หำ้มน ำไปใชก้ับระบบแสงสว่ำง 

       รำยกำรที่ 3 ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่มีควำมประสงคท์ี่จะน ำดวงไฟมำติดตั้งเอง 

4. ไฟฟำ้ทีใ่ชใ้นระหวำ่งงำน 

ผู้จัดงำนได้มอบหมำยใหผู้้รบัเหมำตดิตั้งไฟฟำ้อยำ่งเป็นทำงกำรเปน็ผู้ดแูลไฟฟ้ำแสงสว่ำงโดยทั่วไปในอำคำรแสดง

สินค้ำ 

4.1  มำตรฐำนของไฟฟ้ำที่ใช้ในงำนแสดงสินค้ำ 

4.1.1 ไฟฟ้ำขนำด 380 โวลท.์ 3 เฟส 50 เฮริ์ตส แรงดันไฟฟำ้ขึ้นลงระหวำ่ง +10% ส ำหรับสินคำ้ที่ควำมไวต่อ

กำรขึ้นลงของแรงดันไฟฟำ้เพื่อควำมปลอดภัยต่อสินค้ำทำ่นควรจะจัดหำอุปกรณค์วบคุมแรงดันมำต่อด้วย   ไฟฟ้ำ

ขนำด 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮริต์ส แรงดันไฟฟำ้ขึน้ลงระหวำ่ง +10% ส ำหรบัสินคำ้ที่ควำมไวต่อกำรขึ้นลงของ

แรงดันไฟฟำ้เพือ่ควำมปลอดภัยต่อสนิค้ำท่ำนควรจะจัดหำอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมำต่อด้วย 

4.1.2 หำกทำ่นมีควำมประสงคท์ี่จะสั่งจองกระแสไฟฟำ้ในรูปแบบอื่น ๆ เชน่ 110 โวลท ์1 เฟส 50 เฮิรต์ส หรือ 

220 โวลท3์ เฟส 50 เฮิรต์ส ซึ่งจะสำมำรถจัดกำรให้ได้เป็นพิเศษโดยกรอกใน  แบบฟอรม์กำรสัง่จองรำยกำร

อปุกรณไ์ฟฟำ้ 

 4.1.3 วงจรไฟฟ้ำไดแ้บ่งออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟำ้แสงสว่ำงและวงจรไฟฟ้ำก ำลัง 
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4.2  มอเตอร์ไฟฟ้ำต้องมีอุปกรณ์ปอ้งกันกำรกระชำกของกระแสไฟฟำ้อัตโนมัตแิละต้องมีระบบสตำร์ทเตอรด์ังนี ้                               

 4.2.1 มอเตอรข์นำดไม่เกิน 5 แรงม้ำ สตำรท์ได้โดยตรง 

 4.2.2 มอเตอรข์นำดไม่เกิน 25 แรงม้ำ สตำรท์ระบบ สตำร-์เดลต้ำ 

 4.2.3 มอเตอรข์นำดตั้งแต ่25 แรงม้ำ สตำรท์ระบบออโตทรำนสฟอร์เมอร ์

4.3  กระแสไฟฟำ้ที่จ่ำยไปยังแตล่ะคูหำจะเปดิและปิด ก่อนและหลังจำกงำนแสดง 30 นำที  

4.4 ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินคำ้ทีต่้องกำรใช้กระแสไฟฟำ้ส ำหรับอปุกรณท์ี่ตอ้งน ำมำแสดงตลอด 24 ชั่วโมงจะต้องกรอก

แบบฟอร์ม         มำพร้อมกับกำรสั่งไฟฟ้ำก่อนถึงเวลำที่ก ำหนดไว้ 

4.5 หลอดไฟฟ้ำฟลูออเรสเซนส ์ 2 หลอด และปล๊ักไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในคหูำส ำเร็จรูปนั้นได้ตดิตั้งให้พร้อมกบั

กระแสไฟฟำ้แล้ว 

4.6 รำคำค่ำกระแสไฟฟ้ำและค่ำติดตั้งสำยเมนได้รวมไว้เรียบร้อยในรำยกำรที่ 1.2 และ 3  

       ( ทัง้ขอ้ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอรม์กำรสัง่จองอปุกรณไ์ฟฟำ้ ) 

4.7 หำกท่ำนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำเอง กำรติดตั้งไฟฟ้ำทั้งหมดจะต้องติดตั้งให้ตรงกับที่แจ้งและสั่งไว้ในแบบฟอร์มกำร

สั่งจอง กระแสไฟฟ้ำ 

5. กำรตดิตัง้ไฟในบรเิวณ 

5.1 ผู้จัดงำนจะจัดให้มีแสงสว่ำงภำยในอำคำรแสดง ส ำหรับแสงสว่ำงภำยในคูหำแสดงหรือ กระแสไฟฟ้ำส ำหรับกำร

เดินเครื่องสำธิตให้ผู้ร่วมแสดงติดตอ่กับผู้รับเหมำติดตั้งไฟฟ้ำอย่ำงเป็นทำงกำรของงำนเพื่อสั่งกำรติดตั้งกระแสไฟฟ้ำ

หรือแสงสว่ำงเพิ่มเติมภำยในคูหำ โดยให้ผู้ร่วมแสดงสินค้ำกรอกแบบฟอร์มส ำหรับควำมต้องกำรของตน ในหนังสือ

คู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้ำแล้วส่งให้ผู้รับเหมำติดตั้งไฟฟ้ำอย่ำงเป็นทำงกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มเพื่อ

ควำมปลอดภัยตลอดเวลำงำนแสดง โดยห้ำมมิให้ผู้ร่วมแสดงสินค้ำด ำเนินกำรต่อหรือเชื่อมกระแสไฟจำกตู้

กระแสไฟฟ้ำของอำคำรโดยเด็ดขำด ผู้จัดงำนสงวนสิทธิ์ที่จะยุติกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำหรือถอดสำยไฟที่ท ำกำร

ต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้ำที่ไม่ถูกต้อง 

5.2 กำรติดตั้งไฟฟำ้ที่งำนแสดงสินค้ำทั้งหมด จะสำมำรถท ำได้โดยผู้รับเหมำติดตั้งไฟฟำ้อย่ำงเป็นทำงกำรเพียงรำย

เดียวหรือผู้ที่ได้รับอนุญำตให้เขำ้ท ำงำนได้เท่ำนัน้ 

5.3 ผู้ร่วมแสดงสินคำ้ที่มีผู้รับเหมำท ำกำรติดตั้งอปุกรณ์ไฟฟำ้ภำยในคูหำของทำ่นเอง จะต้องส่งรำยชื่อเจำ้หนำ้ที่ทุก

คนที่จะเขำ้มำท ำงำนก่อนวนัท ำกำรจึงจะสำมำรถเขำ้ไปท ำงำนได้ 

5.4 ผู้รับเหมำที่ทำ่นแต่งตั้งให้ท ำกำรติดตั้งไฟฟำ้ในคูหำของท่ำนเอง จะต้องส่งรำยละเอยีดเกี่ยวกับกำรติดตั้ง(แบบ

แปลนในกำรตดิตัง้ไฟฟำ้) ให้กับผู้จัดงำนทรำบล่วงหนำ้ภำยในก ำหนดเวลำในแบบฟอร์มกำรสั่งจองซึ่งจะต้องสง่

รำยละเอียดดำ้นล่ำงนี้มิฉะนัน้จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำไปท ำงำนในอำคำร 

 5.4.1 รำยละเอียดทำงด้ำนเทคนิคและจ ำนวนหรือวตัตท์ี่ใช ้

 5.4.2 จ ำนวนจดุทั้งหมดที่จะท ำกำรติดตั้งกระแสไฟฟ้ำ 

 5.4.3 แบบแปลนในกำรติดตั้ง 

 5.4.4 ชื่อของบรษิัทที่จะเขำ้มำท ำกำรติดตั้ง 

 5.4.5 ชื่อและหมำยเลขบัตรประจ ำตัวหรือเลขที่หนังสือเดินทำงของช่ำงที่จะเข้ำไปท ำกำรตดิตั้ง 

 5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรำยกำรสั่งจองให้สมบูรณ ์
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 5.5 ผู้รับเหมำติดตั้งไฟฟ้ำที่จะเขำ้ท ำกำรติดตั้งสำมำรถที่จะรบับัตรผำ่นเพื่อเข้ำท ำงำนใน

อำคำรได้จำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัต ิ

กำรของผู้จัดงำน ณ ส ำนักงำนผู้จัดงำนในบริเวณอำคำรแสดงนัน้ โดยเจำ้หนำ้ที่จะขอหลักฐำนเพื่อยืนยนัและแลกบัตรจึงจะ

สำมำรถผ่ำนเข้ำไปปฏิบัติงำนให้คูหำของท่ำนได้ 

5.6 ผู้รับเหมำของทำ่นจะต้องจัดเตรียมจุดต่อภำยในที่ได้มำตรฐำนไว้ส ำหรับให้เจำ้หนำ้ที่ของผู้รบัเหมำอยำ่งเปน็

ทำงกำรไปตรวจสอบและเพือ่ติดตั้งควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ 

5.7 ปล๊ักไฟทุกจุดจะต้องมีกำรสัง่จำกแบบฟอรม์กำรสัง่จองไฟฟำ้ เทำ่นั้นมิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญำตให้มีกำรติดตั้ง 

5.8    ผู้รับเหมำอยำ่งเป็นทำงกำรจะด ำเนินกำรจำ่ยกระแสไฟฟ้ำให้กับผู้ร่วมแสดงสินค้ำทีส่ั่งจองโดยตรงกบัผู้รับเหมำ 

อย่ำงเป็นทำงกำรเป็นล ำดับแรก   

5.9 กำรต่อไฟฟำ้หรือกำรตอ่พ่วงที่ผิดระเบียบของควำมปลอดภัยรวมทั้งกำรตอ่ปล๊ักพว่ง โดยใช้ปล๊ักสำมทำงซึ่งเป็น

เหตุให้เกิดอันตรำยไดท้ำงผูจ้ัดอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่รับผดิขอบตัดออกโดยไม่ต้องแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ได้ 

5.10 ผู้จัดไม่อนุญำตให้ติดตั้งไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคูหำนอกจำกไฟนัน้ได้ติดมำพร้อมกับอปุกรณท์ี่น ำเข้ำมำแสดงเทำ่นั้น  

รวมถึงกำรติดตั้งไฟกระพริบจะต้องแจ้งขนำดและจังหวะในกำรกระพรบิและต้องได้รบัอนุญำตจำกผู้จัดงำนก่อนจึงจะ

ติดตั้งได ้

5.11 ผู้ร่วมแสดงสินคำ้ทีส่ั่งจองพืน้ที่เปล่ำเพื่อตกแต่งเป็นคูหำพิเศษ จะต้องส่งรำยกำรสั่งจองพร้อมทั้งแบบแปลนกำร

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟำ้อย่ำงละเอียดก่อนเวลำทีก่ ำหนดไว้ 

5.12 ในกำรสั่งจองอปุกรณ์ไฟฟำ้เพิ่มเติม กรณุำอำ่นรำยละเอยีดให้ชัดเจนแล้วกรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์มกำรสั่ง

จองพร้อมทั้งระบตุ ำแหน่งทีจ่ะติดตั้งไฟฟำ้ด้วย 

5.13 ส ำหรับกำรสั่งจองที่ผู้รว่มแสดงสินค้ำหรอืผู้รับเหมำได้สั่งจองหลังก ำหนดเวลำจะต้องถือปฏิบตัิด้วย 

 5.13.1 จะต้องแจ้งยอดรำยกำรกระแสไฟฟำ้รวมถึงจ ำนวนไฟทีจ่ะติดตั้งเทำ่ที่จะสรปุได้ก่อน 

5.13.2 ท่ำนจะต้องเสียคำ่ใช้จ่ำยเพิม่ 10% กรณสี่งใบสั่งจองหลังก ำหนดเวลำและ  30% ในกรณสีั่งในพื้นทีแ่สดง

สินค้ำ 

5.13.3 ในกำรยกเลิกรำยกำรสั่งจองไฟฟ้ำ ผูร้่วมแสดงสินค้ำจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำในใบสั่งจอง 

5.14 ผู้รับเหมำหรือผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่ได้รับอนุญำตสำมำรถติดตั้งไฟฟ้ำในคูหำของท่ำนเองได้นั้น จะต้องสั่งจอง

กระแสไฟฟ้ำในแบบฟอร์มกำรสั่งจอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 

 5.14.1 กำรสั่งจองขนำดของกระแสไฟฟ้ำสูงสดุที่ใช้ในงำน 

5.14.2 ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่มีควำมประสงคส์ั่งจองตำมจ ำนวนตดิตั้งแต่ละดวงของหลอดไฟซึ่งมีขนำดไม่เกนิ 

100 วัตต ์ ไม่อนุญำตให้ผูร้ับเหมำหรือผู้ร่วมแสดงสินคำ้ท ำกำรสั่งจองในส่วนรำยกำรที่ 2  เพื่อมำตอ่ใช้กับแสง

สว่ำงในคูหำของท่ำน 

5.15 ผู้ร่วมแสดงสินค้ำหรือผู้รับเหมำรำยใดได้กระท ำกำรต่อสำยไฟหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำใดๆที่จะมีอัตรำเสี่ยงต่อ

อุบัติเหตุหรือมีแนวโนม้ว่ำอำจเกดิอุบัตเิหตตุ่อผู้เขำ้ชมงำนหรือผู้ร่วมแสดงสินค้ำด้วยกันได้รับอันตรำยในนำมผู้จัดงำนจะขอ

ระงับกำรจ่ำยไฟฟ้ำชั่วครำวจนกว่ำจะด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

5.15.1 ผู้รับเหมำอย่ำงเป็นทำงกำรไม่อนุญำตให ้เปล่ียนแปลง แก้ไขหรือด ำเนินกำรใดๆต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

ของผู้รับเหมำอย่ำงเป็นทำงกำรโดยเด็ดขำด 

 

6. ผูร้บัเหมำอยำ่งเปน็ทำงกำรขอสงวนสทิธิใ์นกำรตดิตัง้ระบบจำ่ยกระแสไฟฟำ้ซึง่รวมถงึปลัก๊ไฟส ำเรจ็รปูทัง้หมดนี ้   

จะตอ้งสัง่จองจำกผูร้บัเหมำอยำ่งเปน็ทำงกำรเทำ่นัน้ 

 6.1         ชุดปล๊ักไฟจะไม่อนุญำตให้ผู้ร่วมแสดงสินค้ำน ำระบบไฟแสงสว่ำงมำเสียบปล๊ักไฟเด็ดขำด ถ้ำผู้ร่วม

แสดงสินค้ำ               น ำระบบแสงสว่ำงมำเสียบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้ำทันที 
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5.เฟอรน์เิจอรแ์ละอปุกรณเ์บด็เตลด็ทีใ่ชภ้ำยในงำน 

   

ท่ำนสำมำรถน ำเฟอร์นิเจอร์ของท่ำนเข้ำมำตั้งภำยในคูหำจัดแสดงสินค้ำของท่ำนได้เองตำมต้องกำรหรือขอ

เช่ำเฟอร์นิเจอร์และรำยกำรอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได้ โดยกรอกแบบฟอร์มรำยกำรเฟอร์นิเจอร์และแบบฟอร์ม

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และส่งกลับไปยังที่อยู่ด้ำนล่ำงของแบบฟอร์ม 

 6.โทรศพัทภ์ำยในงำน 

 

 โดยกรอกรำยละเอียดลงใน แบบฟอรม์โทรศพัท/์โทรสำร ซึ่งโทรศัพท์ชัว่ครำวนี ้จะเป็นแบบใช้ภำยในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล เท่ำนั้น (ขึ้นตน้ดว้ย 02) และไม่สำมำรถใช้กบัโทรศัพทเ์คล่ือนที่ได้ซึ่งในกำรโทรออกต้องกด 9 ทุกครั้งไม่มี

สำยตรง 

 กรณทีีท่ำ่นตอ้งใชเ้ครือ่งช ำระบตัรเครดติจำกธนำคำร ทำ่นสำมำรถเชำ่สำยโทรศพัทเ์พิม่เตมิกบัทำงบรษิทัส ำหรบั

ในสว่นของตวัเครือ่งช ำระบตัรเครดติ ทำ่นจะตอ้งน ำมำเอง 

 ส ำหรบักำรใชโ้ทรสำร ทำ่นสำมำรถใชบ้รกิำรไดท้ี ่Business Center ศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติิ ์โดยเสยี

คำ่บรกิำรใหก้บับรษิทั N.C.C. แมนเนจเมนท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมนท ์จ ำกดั 

7.โสตทศันปูกรณท์ีใ่ชภ้ำยในงำน 

 

 ท่ำนสำมำรถน ำโสตทัศนูปกรณ์เข้ำมำใช้ภำยในคูหำแสดงสินค้ำของท่ำนตำมควำมต้องกำรหรือมิฉะนั้น ท่ำน

สำมำรถเช่ำโสตทัศนูปกรณจ์ำกบริษทั เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ ำกัด ได้โดยกรอกแบบฟอรม์ทวีแีละเครื่องฉำยต่ำงๆ แล้วส่งกลับ

ไปยังที่อยู่ด้ำนล่ำงของแบบฟอร์ม 

8.เจำ้หนำ้ทีร่กัษำควำมปลอดภยั 

 

ผูร้บัเหมำดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยัในงำนอยำ่งเปน็ทำงกำร ในกรณทีี่ผู้ร่วมออกงำนต้องกำรจ้ำงเจำ้หนำ้ที่

รักษำควำมปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนอืระยะเวลำของกำรปฏิบัติงำนทีก่ ำหนดผู้ร่วมงำนจะต้องแจ้งต่อ   บริษัท เอน็.ซ.ีซ.ี

แมนเนจเมนท ์ แอนด ์ดิเวลลอปเมนต ์จ ำกัด แต่เพียงผูเ้ดียวเทำ่นั้น ทัง้นีท้ำงผูจ้ดังำนจะไมร่บัผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยที่

เกดิขึน้ไมว่ำ่กรณใีดใดทัง้สิน้ 

 

หมำยเหต ุ: ผูร้ว่มแสดงงำนควรแจง้ควำมประสงคข์อใชบ้รกิำรลว่งหนำ้ มฉิะนัน้ทำ่นอำจมไิดร้บับรกิำรทัง้นี้

เนือ่งจำกเจำ้หนำ้ทีร่กัษำควำมปลอดภยั (พเิศษ) มจี ำนวนจ ำกดั 
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9. กำรสำธติสนิคำ้ภำยในงำน 

    

หำกผูร้ว่มแสดงสนิคำ้ตอ้งกำรทีจ่ะสำธติหรอืทดลองสนิคำ้จะตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 

1. แจ้งให้ผู้จัดงำนแสดงสินคำ้ทรำบล่วงหน้ำถึงรูปแบบของกำรสำธติที่น ำมำแสดงโดยกรอก แบบฟอรม์รำยละเอยีด

ของสนิคำ้ที ่  น ำมำแสดง (กรุณำแนบเอกสำรแสดงรำยละเอียดของสินค้ำมำดว้ย เพื่อน ำมำใชป้ระกอบกำรพิจำรณำ

อนุญำตให้ท ำกำรสำธิต) 

2. มีกำรเตรียมกำรป้องกันอันตรำยอันตรำยอนัอำจเกิดขึ้นในระหวำ่งกำรสำธติ 

3. กำรติดตั้งสนิค้ำหรือเครือ่งจักรที่จะมำสำธติ ควรติดตั้งหรือเดินเครื่องอย่ำงม่ันคง เพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดกำรล่ืน

ไถลหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดล้ ำเกนิออกนอกบรเิวณคูหำแสดงสินคำ้ ซึ่งอำจจะเป็นอนัตรำยต่อผูช้มงำนแสดงสินค้ำและ

จะต้องจัดหำวสัดุปูพืน้เพื่อรองรับและสำมำรถป้องกันควำมเสียหำยต่อพื้นผวิของอำคำรแสดงสินค้ำ  หรือวัสดุปูพื้น

ของอำคำร 

4. ต้องมีกำรปอ้งกันอันตรำยทีอ่ำจเกดิจำกส่วนของสนิคำ้หรือเครื่องจักรที่มีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงเพียงพอ 

5. ท ำกำรเก็บและซ่อนสวิตชค์วบคุมเครื่องจกัรหรืออุปกรณ์ที่สำธติอยำ่งมิดชิด  เพือ่ป้องกันกำรเปิดเครื่องโดยผู้เข้ำ

ชมงำนหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนญุำต 

6. จัดเตรียมภำชนะหรือถุงขยะ  เพือ่ใช้ในกำรเกบ็หรือขนย้ำยสิ่งปฏกิูลที่เกิดจำกกำรสำธิตเครื่องจักรอำทิเศษผง  

เศษขยะ ฯลฯ  ออกนอกบรเิวณงำน 

7. ทำงผู้จัดงำนแสดงสินค้ำไม่อนุญำตให้มีกำรสำธติของเครื่องจักรที่จะท ำให้เกิดกลิ่นควันไอเสียในอำคำรแสดง

สินค้ำที่จะรบกวน หรอืเป็นอนัตรำยต่อผูช้มงำนแสดงสินค้ำ 

8. ไม่อนุญำตให้มีกำรเชื่อมหรอืต่อโลหะด้วยควำมร้อนภำยในอำคำร  ยกเว้นกรณทีี่ได้แจ้งและได้รับอนุญำตจำก

ฝ่ำยปฏบิัตกิำรของ 

ผู้จัดงำนอยำ่งน้อย 30 วันกอ่นเขำ้งำน 

9. ในกำรสำธติเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่น ำมำแสดงทีก่่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ำรำยอื่น  หรือผูเ้ขำ้ชม

งำนแสดงสินคำ้เกินกว่ำ  60  เดซิเบลหรือผู้จัดงำนลงควำมเหน็วำ่ดังมำก  ผู้จดังำนขอสงวนลขิสทิธิ์ในกำรงดจ่ำย

กระแสไฟฟำ้บรเิวณพื้นที่นัน้ๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

10.กำรเขำ้-ออกบรเิวณงำนของผูเ้ขำ้รว่มแสดงสนิคำ้ 

  

ผู้จัดงำนแสดงสนิค้ำจะออกบัตรเข้ำ-ออก  บรเิวณงำนส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมแสดงสินค้ำในระหวำ่งก่อสร้ำงวนังำน

แสดงสนิค้ำและวันรื้อถอนส ำหรับผูท้ี่ได้แจ้งรำยชื่อไวต้อ่ผู้จัดงำนเท่ำนั้น  และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำคหูำของผู้เขำ้ร่วม

แสดงสนิค้ำทุกท่ำน  จะต้องติดบตัรผ่ำนดังกล่ำวตลอดระยะเวลำที่อยู่ในอำคำรแสดงสินค้ำ  โดยจ ำนวนของบตัรผ่ำน

สำมำรถขอได้โดย  กรอกแบบฟอรม์รำยชือ่เจำ้หนำ้ทีป่ระจ ำคหูำ  และส่งมำทีบ่ริษทั  เอซ  คอน (ไทยแลนด์)  จ ำกัด  

ภำยในเวลำทีก่ ำหนด  (ผู้จัดงำนแสดงสนิค้ำจะมอบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหนำ้ทีป่ระจ ำคูหำของผู้รว่มแสดงสินคำ้ในวัน

เข้ำท ำกำรตกแต่งคูหำ ถำ้กรณีบตัรสูญหำยเสียค่ำปรับใบละ 50 บำท)  

 

11. กำรเกบ็หรอืทิง้สิง่ของ 

ในระหวำ่งวันก่อสรำ้งและขนย้ำยสนิค้ำเขำ้ไปในบรเิวณงำนแสดงสินคำ้ ทำงผู้จัดงำน ไม่อนุญำตให้

ผู้ร่วมงำนแสดงสนิค้ำวำงสิ่งของหรือวสัดุเหลือใช้กดีขวำงแนวทำงเดินสำธำรณะ และขอให้ผู้รว่มแสดงจัดเกบ็สิง่ของ

ภำยในคูหำแสดงสินค้ำให้เรยีบร้อย หรือขนยำ้ยสิ่งของตำ่งๆ ออกนอกบรเิวณอำคำรแสดงสนิค้ำ 

หมำยเหตุ  เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดเรื่องพื้นที่ในกำรจัดเก็บ ทำงผู้จัดงำนไม่ได้จัดเตรียมสถำนที่ไว้ส ำหรับให้ผู้

แสดงสนิคำ้จดัเกบ็สิง่ของหรอืสนิค้ำใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นห้ำมผู้แสดงสินค้ำตั้งวำงสินค้ำ-อุปกรณ์ออกนอกพื้นที่คูหำของผู้

แสดงสินค้ำ โดยเฉพำะบริเวณที่เป็นทำงเดิน 
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12. กำรป้องกันอัคคีภัย 

  

ผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่จะมีกำรสำธิต หรือกระท ำสิ่งที่จะท ำให้เกิดประกำยไฟ กรุณำจัดหำอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

มำให้พร้อมในคูหำแสดงสินค้ำของท่ำน  ทำงผู้จัดงำนแสดงสินค้ำได้จัดเตรียมพร้อมให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้  ใน

บริเวณอำคำรแสดงสินค้ำเร็วที่สุด  หำกมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอยู่ใกล้ขอให้ใช้อุปกรณ์ชนิดนั้นดับไฟโดยเร็ว หรือ 

เคล่ือนย้ำยสิ่งของที่จะท ำให้เกิดไฟลุกลำมออกนอกบริเวณนั้น 

หำกผู้ร่วมแสดงสินค้ำท่ำนใดที่สังเกตเห็นหรือได้ท ำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้  ขอให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม

ปลอดภัยหรือ ผูจ้ัดงำนแสดงสินค้ำภำยในบริเวณงำนโดยเร็วที่สุด 

 

13. กำรประกำศสำธำรณะ 

 

กำรประกำศสำธำรณะในอำคำรแสดงสินค้ำมีไว้เฉพำะส ำหรับใช้โดย บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกัด และ

เจ้ำหน้ำที่ของอำคำรแสดงสนิค้ำที่ได้รับมอบหมำยเทำ่นั้น ทั้งนี้ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้งำนส ำหรับกำร

ประกำศสำธำรณะประโยชน์โดยเฉพำะ  

 

14. กำรแจกเอกสำรหรือของที่ระลึก 

 

  จัดงำนแสดงสินค้ำจะอนุญำตให้มีกำรแจกของที่ระลึกได้เฉพำะในคูหำของผู้ร่วมแสดงสินค้ำนั้นๆ เท่ำนั้น 

โดยจะต้อง ไม่เป็นกำรรบกวนหรือกีดขวำงทำงเดินหรือสร้ำงควำมร ำคำญให้กับคูหำแสดงสินค้ำข้ำงเคียง 

 

15. กำรเกิดควำมเสียหำย 

  

เนื่องจำกศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกติิ์ได้มีกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของอำคำรระหว่ำงวันก่อสรำ้งและ

หลังจำกรื้อถอนเรียบร้อยแลว้ ดังนั้นท่ำนผู้เข้ำรว่มสินคำ้ทุกทำ่นจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้กับ

อำคำรแสดงสินคำ้รวมถึงพรมที่เกิดขึ้นจำกทำ่น ผู้แทนของท่ำนเจำ้หนำ้ทีท่ี่อยู่ในควำมรับผิดชอบ หรือแม้แต่

ผู้รับเหมำของทำ่น ที่ไม่ใช่ผูร้ับเหมำกอ่สร้ำงคูหำแสดงสนิค้ำอยำ่งเป็นทำงกำร ทั้งนีไ้ม่ว่ำจะกระท ำโดนจงใจหรือ

ประมำทเลินเล่อ ส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมแสดงสินค้ำที่ร่วมออกงำนแบบคูหำส ำเร็จรูปจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยอัน

เกิดจำกทำ่น ผูแ้ทน หรือเจำ้หน้ำทีท่ี่อยู่ในควำมรับผดิชอบของทำ่น โดยหำกเกิดควำมเสียหำยดังกลำ่วขึ้น

ผู้รับเหมำก่อสรำ้งอย่ำงเป็นทำงกำรของงำนจะคิดคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดจำกผู้รว่มแสดงสินค้ำโดยตรง 

16. เหตกุำรณท์ีไ่มอ่ำจควบคมุได ้

 

  งำนแสดงสินค้ำนี้อำจจะมีกำรเล่ือนระยะเวลำงำนแสดงสินค้ำจำกเดิม เนื่องจำกสุดวิสัยบำงประกำรที่ผู้จัด

งำนไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง ค ำสั่งจำกรัฐบำล เป็นต้น    ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำขอสงวนสิทธิ์

ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ทำงผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำจ่ำยให้กับผู้จัดงำนแสดงสินค้ำแล้วหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึ้น 
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17. กำรขนสง่สนิคำ้เขำ้งำนแสดงสนิคำ้ 

 

ไม่อนุญำตให้น ำสินค้ำเขำ้มำยังอำคำรสนิค้ำจนกว่ำกำรก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำจะพร้อมที่จะรับสินค้ำเข้ำมำ

ภำยในคูหำได้แล้ว ผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำควรจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยอยู่ที่คูหำของท่ำนเพื่อเตรียมรับสินค้ำ ผู้จัดแสดง

สินค้ำจะไม่รับสินค้ำแทนผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำรวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อกำรเก็บรักษำสินค้ำนั้นๆ ภำยหลังจำกกำร

ขนย้ำยเข้ำแล้ว   (เนื่องจำกกำรอนุญำตเข้ำออกอำคำรแสดงสินค้ำจะถูกตรวจตรำอย่ำงเข้มงวด ผู้ร่วมแสดงสินค้ำทุก

ท่ำน ต้องแน่ใจว่ำกำรขนย้ำยสินค้ำต่ำงๆ ของท่ำนนั้นขนย้ำยไปยังสถำนที่ที่ทำงผู้จัดงำนแสดงสินค้ำได้แจ้งไว้โดย

กำรขนสินค้ำและยำนพำหนะต่ำงๆ ที่ลำนขนย้ำยดังกล่ำวนี้ จะต้องอยู่ภำยใต้ควำมดูแลและก ำกับของเจ้ำหน้ำที่ของ

ผู้รับเหมำขนย้ำยสินค้ำภำยในอำคำร และเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของงำนแสดงสินค้ำ) 

 

  เพื่อหลีกเลี่ยงควำมแออัดในลำนขนย้ำยสัมภำระส่วนตัวและสิ่งของเล็กๆ ที่ถือหิ้วได้ที่ไม่ต้องอำศัยเครื่องมือ

ขนย้ำย และสำมำรถน ำออกจำกกล่องบรรจุหีบห่อได้โดยไม่ต้องหลีกเล่ียงต่อกำรแตกหัก เสียหำยสำมำรถน ำเข้ำไป

เปิดหีบห่อได้ในอำคำรได้ ส ำหรับสินค้ำขนำดใหญ่ ผู้ร่วมแสดงสินค้ำให้ผู้รับขนส่งสินค้ำท ำกำรเปิดหีบภำยด้ำนนอก

อำคำร และหลังจำกนั้นจึงค่อยขนย้ำยเข้ำตัวอำคำร และน ำไปวำงไว้ในคูหำแสดงสินค้ำของท่ำนตำมต ำแหน่งที่ท่ำน

ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ำ 

 

ทำงผูจ้ดังำนแสดงสนิคำ้ขอแนะน ำใหผู้ร้ว่มแสดงสนิคำ้มำถงึอำคำรแสดงสนิคำ้พรอ้มสินคำ้ของทำ่น ทัง้นี้

กำรมำลำ่ชำ้ของทำ่นอำจมผีลตอ่กำรน ำสง่สนิคำ้เขำ้มำยงัคหูำ และเกดิควำมลำ่ชำ้ในกำรกอ่สรำ้งคหูำแสดงสนิคำ้

ของทำ่นดว้ย 

 

18. กำรปฏบิตังิำนทีค่หูำแสดงสนิคำ้ 

 

  ทุกคูหำแสดงสินค้ำจะต้องมีพนักงำนอยู่ประจ ำ และปฏิบัติหน้ำที่อยู่ตลอดเวลำที่มีงำนแสดงเปิดให้ผู้เข้ำชม 

ผู้ร่วมแสดงสินค้ำจะต้องไม่เข้ำร่วมในกิจกรรมใดก็ตำมที่ทำงผู้จัดมีควำมเห็นว่ำจะเป็นพื้นที่รบกวนต่อผู้เข้ำชมงำน 

หรือผู้รว่มแสดงสินค้ำรำยอื่นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแสดงโดยใช้อุปกรณ์ทำงด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ จะต้องมีระดับเสียง

ที่ไม่เกินไปกว่ำที่ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำอนุญำตไว้ 

 

กิจกรรมทุกชนิดของผู้ร่วมแสดงสินค้ำและพนักงำนของแต่ละคูหำแสดงสินค้ำ จะต้องจ ำกัดอยู่แต่ในพื้นที่

คูหำแสดงสนิค้ำของตน ห้ำมมีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ชักชวนทำงด้ำนธุรกิจใดๆ  นอกคูหำแสดงสินค้ำของท่ำน       

ห้ำมท ำกำรรบัสมคัรพนกังำนระหวำ่งแสดงสนิคำ้ และหำ้มท ำกำรขนยำ้ยสินค้ำและออกนอกคูหำแสดงสินค้ำ

ในระหว่ำงเวลำแสดงสินค้ำ 

 

 

19. กำรขนยำ้ยสนิคำ้ออกจำกงำนแสดงสนิคำ้ 

   

สิ่งของส่วนตวัและสินค้ำที่หิว้ได้ สำมำรถน ำออกนอกอำคำรแสดงสินคำ้ได้ภำยหลังเวลำ 17.00 น. ของ

งำนแสดงสินคำ้ในวนัสุดท้ำยถึงแม้วำ่ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำจะมีบรกิำรรักษำควำมปลอดภัย แตส่ินคำ้นั้นอำจเสีย่งต่อ

กำรสญูหำยไดต้ลอดเวลำดังนั้นไม่ควรปล่อยคูหำแสดงสนิค้ำของทำ่นทิ้งไว้โดยไม่มีเจ้ำหน้ำที่อยู่ประจ ำ 

อุปกรณ์ในกำรช่วยขนยำ้ยสินค้ำไม่วำ่จะเป็นรถเข็นล้อเล่ือนบรรทุกใดๆ ต้องอยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้เปน็

ปรกติหำกเกิดควำมเสียหำยแก่อำคำรแสดงสินคำ้ อำทิ เช่น พรมปูทำงเดิน ผู้เข้ำรว่มแสดงสินค้ำจะต้องรับผิดชอบใน

ควำมเสียหำยนั้นๆ 
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20. กำรท ำควำมสะอำด 

 

  ทำงผู้จัดงำนแสดงสินค้ำจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดคอยดูแลควำมสะอำดบริเวณรอบกำรจัดงำน

แสดงสินค้ำ ซึ่งจะท ำควำมสะอำดทุกวนัในระหว่ำงงำนและหลังจำกเลิกงำน โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ อย่ำงไรก็ตำมทำง

ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำขอควำมร่วมมือจำกผู้ร่วมแสดงสินค้ำในกำรที่จะรักษำควำมสะอำดคูหำแสดงสินค้ำของตนให้

เรียบร้อยและเป็นระเบียบอยู่เสมอ เจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดไม่ได้รับอนุญำตให้ท ำควำมสะอำดภำยในคูหำแสดง

สินค้ำที่น ำมำแสดงของท่ำน หำกท่ำนต้องกำรเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสะอำด (พิเศษ) กรุณำกรอกแบบฟอร์มเจ้ำหน้ำที่

รักษำควำมสะอำด 

 

21. ห้องอำหำรในระหว่ำงงำนแสดงสินค้ำ 

 

มีบริกำรห้องอำหำรและคำเฟทีเรียไวค้อยบรกิำรในชว่งระหวำ่งงำนแสดงสนิค้ำ 

วันเตรียมงำน ตั้งแต ่ 07.00 น. – 15.00 น.  

วันแสดงงำน ตั้งแต ่ 07.00 น. – 20.00 น. 

 

22. อปุกรณส์ือ่สำร 

 

ท่ำนสำมำรถใช้บรกิำรจำกบริษัท เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ ดเิวลลอปเม้นท์ จ ำกดั โดยติดต่อที ่Business Center  ซึ่งมี

ค่ำใช้จ่ำยดังนี ้

ส ำหรับกำรส่งโทรสำร   แผน่แรก  15 บำท แผ่นถัดไป   5 บำท/แผ่น (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 

ส ำหรับกำรรบัโทรสำร   แผน่แรก   20 บำท แผ่นถัดไป   5 บำท/แผ่น (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 

 

23. เครือ่งปรบัอำกำศภำยในอำคำรแสดงสนิคำ้ 

 

          ผู้จัดงำนจะไม่เปิดเครื่องปรับอำกำศในบริเวณอำคำรแสดงสินค้ำในวันก่อสร้ำงและตกแต่งคูหำแต่จะเปิด

เครื่องปรับอำกำศเฉพำะวันที่ จัดแสดงงำน หรือระหว่ำง วันที่  8-11 พฤศจิกำยน 2561  เท่ำนั้น  โดยจะเปิด

เครื่องปรับอำกำศ 1 ชั่วโมง ก่อนกำรเปิดแสดงสินค้ำ และจะปิดเมื่อถึงเวลำปิดแสดงสินค้ำในแต่ละวัน 

 

24. อ ำนำจสทิธิข์ำดในกำรตดัสนิใจภำยในอำคำรแสดงสนิคำ้ 

  

บรษิทั เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เปรยีบเสมอืนเจ้ำของสถำนทีจ่ดัแสดงสนิคำ้ในชว่งระยะเวลำเชำ่ท ำกำร

แสดงสนิคำ้ ดงันัน้กำรตดัสนิใจของบรษิทัฯ ในกำรแกป้ญัหำตำ่งๆ ที่เกดิขึน้ในชว่งนีถ้อืเปน็สทิธิข์ำดในกำรยตุปิญัหำ

นัน้ๆ 
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25. กำรปฏบิตังิำนลว่งเวลำ 

  

ระหว่ำงวันที่ 6-7 พฤศจิกำยน 2561  ผู้จัดงำนอนุญำตให้ท ำกำรก่อสร้ำง และตกแต่งคูหำได้ถึงเวลำ 24.00 

น. และรื้อถอนคูหำ  ในวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 20.30 น. – 24.00 น. เท่ำนั้น       ซึ่งถ้ำผู้แสดงงำน

รำยใด มีควำมประสงค์จะท ำกำรก่อสร้ำงเกินเวลำดังกล่ำว กรุณำแจ้งที่ส ำนักงำนผู้จัดงำน ก่อนเวลำ 18.00 น. ของ

แต่ละวัน และจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำ ในอัตรำของศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์     

คือ 5,000 บำท / คูหำ / ชั่วโมง   และรับผิดชอบกำรจัดเตรียมพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 1 นำย ในอัตรำ 950 

บำท ( รำคำนี้ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม )  ทั้งนีจ้ะต้องช ำระเป็นเงินสดในวันนั้น 

  

26. กำรรือ้ถอนคหูำลว่งเวลำ 

  

กรณีผูแ้สดงงำนแต่ละรำยรือ้ถอนไม่เสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ ( 24.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2561 ) 

จะมีค่ำใช้จ่ำยใน อตัรำ 20,000  บำท ตอ่ คูหำ ต่อ ชั่วโมง ( รำคำนี้ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ) ทั้งนีต้้องช ำระเปน็เงิน

สดในวันนัน้ ๆ 

 

27. คำ่น ำอำหำรเขำ้ 

  

ผู้แสดงสินค้ำที่จ ำหน่ำยสินค้ำส ำหรับในงำนที่ต้องมีกำรประกอบและจ ำหน่ำยอำหำรเครื่องดื่ม จะต้องจ่ำยเงิน

เพิ่มเติมเป็นเงิน 4,000 บำท รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

ข้อก ำหนดดังต่อไปนี้เพื่อใหเ้ป็นทีเ่ขำ้ใจกันระหวำ่งผู้จัดงำน กับบรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเม้นท์ แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด 

บรษิทัฯ จงึมขีอ้ก ำหนดในเรือ่งนีด้งัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทฯ ไม่อนุญำตให้มีกำรจัดจ ำหนำ่ยอำหำรและเครื่องดื่มในงำนแสดงสินคำ้ทกุประเภท ยกเวน้ สินคำ้

ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้

1.1. ต้องเป็นอำหำรส ำเร็จรูปที่มีกำรบรรจุหีบห่อเป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีกำรแช่เย็น ยกเว้นส ำหรับใช้เพื่อ

สำธิตและเป็นกำรซื้อเพื่อไปบริโภคนอกศูนย์กำรประชุมฯ อำทิเช่นเครื่องดื่ม อำหำรกระป๋องทุกประเภท นม

กล่อง UHT ทุกประเภทรวมถึงผลิตภัณฑ์อำหำรที่ผ่ำนกำรผลิตและบรรจุมำจำกโรงงำน 

1.2. เป็นอำหำรที่มีกำรปรุงแตง่มำจำกภำยนอกศูนย์กำรประชมุฯ  ซึ่งจะน ำมำจ ำหน่ำยได้ต่อเม่ือมีกำรบรรจุถุง

จำกภำยนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อำทิเช่น ไส้อั่ว หมูยอ หมูแผ่น แคบหมู เป็นต้น 

1.3. ในกรณีผู้จัดงำนมีควำมประสงค์จะให้มีกำรทดลองชิมอำหำรและเครื่องดื่ม โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำร

จ ำหน่ำยสำมำรถกระท ำได้ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับอย่ำงเคร่งครัดทั้งหมดนี้จะได้รับกำรยกเว้น

ในส่วนค่ำธรรมเนียมที่ต้องช ำระ 

2. บริษัทฯ ไม่อนุญำตให้มีกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มที่จะต้องมีกำรปรุงแต่ง โดยใช้อุปกรณ์ช่วยทุก

ประเภท อำทิเช่น เตำแก๊ส เตำไฟฟ้ำ เครื่องคั่วข้ำวโพด เครื่องให้ควำมร้อนทุกชนิด และอุปกรณ์ครัว เช่น มีด 

เขียง เป็นต้น 

3. ในกรณทีี่จะมีกำรจัดจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มตำมขอ้ห้ำมขำ้งต้น ผู้จัดงำนจะต้องได้รับอนุญำตจำก

บริษัทฯ เป็นลำยลักษณ์อกัษร โดยจะต้องปฏิบัตติำมกฎระเบียบข้อบังคับอย่ำงเคร่งครัด 
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ตวัอยำ่งประเภทของอำหำรทีไ่มต่อ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีม 

1. นมกล่อง UHT ที่ไม่แช่เย็น ไอศกรีมที่บรรจุในภำชนะเปน็ที่เรียบร้อย 

2. อำหำรกระป๋องตำ่ง ๆ เช่น ผลไม้กระป๋อง แกงเผ็ดกระป๋อง ปลำกระป๋อง เป็นต้น 

3. กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง น้ ำพรกิ หรืออำหำรแห้งที่บรรจุอยู่ในภำชนะทีป่ิดสนทิ 

4. เครื่องปรุงตำ่ง ๆ เช่น น้ ำปลำ น้ ำตำล กะท ิเครื่องแกง ตอ้งบรรจุอยู่ในภำชนะที่ปิดสนิท 

5. ผลไม้ดอง กระเทียมดอง ที่บรรจุอยู่ในภำชนะทีป่ิดสนทิ 

6. กำรสำธติกำรท ำอำหำรโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรคำ้ เช่น กำรสำธิตกำรท ำโดนัทในงำนแสดงสินคำ้ที่

เกี่ยวกับอำหำร 

7. กำรเชำ่พืน้ที่ทั้งหมดในส่วนของพื้นทีเ่ช่ำนั้น ๆ โดยมีผู้ออกงำนเพียงรำยเดียว เช่น เครือสหพัฒน ์เช่ำ

พื้นที่ทั้งหมด เพื่อกำรจ ำหนำ่ยสินคำ้ลดรำคำ 

8. อำหำรปรุงส ำเร็จจำกภำยนอกที่บรรจุในภำชนะทีป่ิดสนทิ เช่น ไส้กรอกอสีำน ไส้กรอกทอด หมูแผ่น 

9. อำหำรสดทีบ่รรจุในภำชนะปิดสนิท 

ตวัอยำ่งประเภทของอำหำรทีต่อ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีม 

1. อำหำรที่น ำเขำ้มำปรุงภำยในศูนย์กำรประชุมฯ เช่น ก๋วยเตี๋ยว หมูทอด ปลำทอด ทอดมัน เป็นต้น 

2. อำหำรที่ปรุงส ำเร็จจำกภำยนอกแต่ไม่ได้บรรจุในภำชนะที่ปิดสนิท เช่น กับขำ้วต่ำง ๆ น้ ำพรกิหนุ่ม ไส้อั่ว     

ลูกชิ้น ไสก้รอก เป็นตน้ 

3. เครื่องดื่มตำ่ง ๆ เช่น กำแฟ น้ ำหวำน น้ ำผลไม้ เป็นต้น 

4. ขนมประเภทต่ำง ๆ เช่น ขนมอบประเภทเบเกอรร์ี ่ ขนมปังสังขยำ ขนมไทย ขนมผสมน้ ำแข็ง เป็นตน้ 

 

แนวทำงและวิธีกำรปฏิบัติ 

 แนวทำงและวิธีกำรปฏบิัตสิ ำหรับผู้จัดงำน เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรดแูลและบ ำรุงรักษำศูนย์กำรประชุม

แห่งชำติสิรกิิติ์อันเป็นควำมภำคภูมิใจของเรำและแขกผูม้ำเยือน 

 ควำมร่วมมือของท่ำนในกำรปฏิบัตติำมแนวทำงซึ่งก ำหนดไว้ เพื่อประโยชนร์่วมกันจำกกำรรกัษำไว้ซึ่ง

มำตรฐำนของควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และคณุภำพของงำนทีจ่ัดขึน้ ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติ

สิริกิติ ์

 

กำรเตรยีมพืน้ที ่ : ส ำหรับกำรปรุงอำหำรและจ ำหน่ำยอำหำร จัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับรองพื้นในส่วนทั้งที่

เป็นคอนกรตีและพื้นพรมให้เหมำะสม โดยกำรใชแ้ผน่พลำสติกยำงที่เหมำะสมปูให้เต็ม

พื้นที่เชำ่ และจัดให้ปูออกมำไม่น้อยกว่ำ 30 ซม. ก่อนกำรจัดลงโต๊ะและประกอบอำหำร 

อปุกรณป์ระกอบอำหำร : ไม่อนุญำตให้น ำอุปกรณป์ระกอบอำหำรที่ใช้แก๊สเขำ้มำใช้ในตัวอำคำรโดยเด็ดขำดให้

ใช้ได้เฉพำะอุปกรณ์ไฟฟ้ำเท่ำนั้น ยกเว้นถังแก๊ส 15 กก. และมีหัวนิรภัย 

อปุกรณป์อ้งกนั  : เพื่อควำมปลอดภัยของสว่นรวม ผู้จัดงำนจะตอ้งเตรียมอปุกรณค์ือถังดบัเพลิงขนำดไม่น้อย

กว่ำ 9 ปอนด์ ต่อ 1 คหูำมำตรฐำน (9 ตร.ม.) ซึ่งผู้จัดงำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด

เพิ่มเติมได้จำกเจำ้หนำ้ที่ฝำ่ยขำยและฝ่ำยปฏิบตัิกำรของศูนย์กำรประชุมฯ  

สนิคำ้ทีม่กีลิน่  : สินค้ำที่มีกลิ่น เช่น แหนม กระเทียมดอง ปลำตำ่ง ๆ และอื่น ๆ ผู้จัดงำนต้องบรรจสุินค้ำ

เหล่ำนั้นไว้ในภำชนะทีเ่กบ็กล่ิน เพื่อมิให้เป็นกำรรบกวนผู้อื่น 

กำรขนของ  : สินค้ำต่ำง ๆ สำมำรถขนยำ้ยเขำ้มำในงำนไดเ้ฉพำะชว่งเวลำก่อนเริ่มงำนของทกุวนัสินคำ้

ที่เป็นของเหลว เช่นน้ ำเชื่อม น้ ำแข็ง และอื่น ๆ กำรขนยำ้ยต้องมีกำรปแูผ่นพลำสติกตลอด

แนวที่จะขนผำ่น 



 

                                   

              

                           บริษทั เอซ คอน ( ไทยแลนด ์) จ ำกัด    

                                         1    91/1 อำคำร เอชเอสเอช ช้ัน 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลม กรงุเทพฯ 10120  โทรศพัท ์02-6892899 โทรสำรกด 16 
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กำรท ำควำมสะอำด : กำรท ำควำมสะอำดที่บรษิัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ จัดให้ ไม่รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 กำรเก็บและเคล่ือนยำ้ยวัสดุ และอุปกรณ์ตำ่ง ๆ อนัเกิดจำกกำรประกอบอำหำร 

 ครำบน้ ำมัน รอยเปื้อนอันเกดิจำกกำรขำยและประกอบอำหำร 

 กำรเก็บเศษอำหำรและเศษขยะภำยในคูหำ 

 กำรท ำควำมสะอำดสินค้ำทีน่ ำมำแสดงหรือจ ำหนำ่ยและภำยในบริเวณคูหำ 

พืน้ทีส่นบัสนนุนอก

อำคำร :   

บริษัท เอน็.ซี.ซี.ฯ อนุญำตให้ใช้พื้นที่ดำ้นนอกเพื่อเตรียมอำหำรโดยไม่คิดค่ำใช้จำ่ย 

ประมำณ 

32 ตร.ม./งำน (ถำ้ต้องกำรพืน้ที่มำกกวำ่นี้ คิดอตัรำ 35.- บำท/ตร.ม./วัน)โดยผู้จัดงำน

รับผิดชอบค่ำ 

บริกำรท ำควำมสะอำดไม่เกนิ 4 คน/วัน/รอบ 

คำ่ธรรมเนยีม  : บริษัทฯ คิดคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มเตมิส ำหรับกำรประกอบและ/หรือจ ำหนำ่ยอำหำร และเครื่องดื่ม

ตำมระยะเวลำกำรจัดงำน ดงันี้ 

 วนังำน ขนำดพืน้ทีม่ำตรฐำน อตัรำ (รวม VAT 7%) 

 1 - 3 วัน 3 x 3 ตำรำงเมตร 4,000.- 

 มำกกว่ำ 3 วัน 3 x 3 ตำรำงเมตร รำคำวันละ 1,000 บำท 

 บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้ จัดงำนเพื่ อน ำไปช ำระให้กับบริษัท  F&B 

International จ ำกัด 

ผู้ได้สิทธิ์ในกำรจ ำหน่ำยอำหำรภำยในศูนย์กำรประชุมฯ แต่เพียงผู้เดียว เป็นค่ำชดเชยกำร

สูญเสียสิทธิ์ 

คำ่มดัจ ำ  : บริษัทฯ คิดค่ำมัดจ ำจำกผู้จัดงำนเป็นจ ำนวนเงิน 30,000.- บำทต่องำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณี

มีกำรท ำพื้นที่สกปรกหรือเสียหำย โดยจะคืนให้หลังจำกจบงำน และมีกำรตรวจรับพื้นที่เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 

เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ  : บริษัทฯ ขอรับช ำระเงินสดทั้งหมดจำกผู้จัดงำนก่อนหน้ำงำน 3 วัน บริษัทฯ จึงจะอนุญำตให้

เข้ำจัดกำรใช้สถำนที่ดังกล่ำวได้ 

ขอ้สงสยั  : ในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ โปรดสอบถำมรำยละเอียดจำกเจ้ำหน้ำที่ของฝ่ำยขำยและฝ่ำย

ปฏิบัติกำรของศูนย์กำรประชุมฯ  

 

บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ีฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงระเบยีบขอ้บงัคบัดงักลำ่ว และขอขอบคณุในควำมรว่มมอื  

              และหวงัเปน็อยำ่งยิง่วำ่กำรเขำ้มำปฏบิตัหินำ้ทีข่องทำ่นในศนูยก์ำรประชมุฯ คงประสบควำมส ำเรจ็ดว้ยด ี

 


