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ส่วนที่ 2 

 
 
 
 

 

1. กำรก่อสร้ำงและตกแตง่คหูำมำตรฐำน 

 

 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคหูามาตรฐานอย่างเป็นทางการ 
 
บริษัท ดรีม แอนด์ บีลฟี จ ำกดั 
134/1  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพญ็   แขวงห้วยขวำง   เขตห้วยขวำง   กรุงเทพมหำนคร   10310 
คณุประพฤติ  ส ำเร็จกิจ  โทรศพัท์/Fax   0-2691-1138 
Email: praperrts@gmail.com   dad.2553@gmail.com 

 

          ผู้จดังำนขอสงวนสทิธ์ิในกำรอนญุำตให้เฉพำะผู้ ร่วมแสดงงำนท่ีเชำ่พืน้ท่ีพร้อมคหูำมำตรฐำนได้ร่วมออกงำน
แสดงเทำ่นัน้ผู้ ร่วมแสดงงำนไมม่สีทิธ์ิให้บริษัทอ่ืนมำเชำ่ชว่งตอ่หรือให้บริษัทอื่นหรือรำยอื่นที่ไมไ่ด้ซือ้พืน้ท่ีในงำนมำร่วม
ออกแสดงงำนกบัทำ่น (ยกเว้นบริษัทในเครือ ) 

ในกรณีที่ผู้ ร่วมแสดงงำนมคีวำมประสงค์ให้บริษัทอื่นมำร่วมออกงำนกรุณำแจ้งช่ือบริษัทดงักลำ่วและช่ือผู้
ประสำนงำน,ที่อยูแ่ละเบอร์ติดตอ่พร้อมแจ้งประเภทสนิค้ำที่จะร่วมออกงำนก่อนวนัแสดงงำน 1 เดอืนทัง้นีเ้พื่อผู้จดังำน 
จะได้พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

 

 ลักษณะคหูามาตรฐาน  (พืน้ท่ีมีขนำด กว้ำง 3 เมตร ลกึ 3 เมตร ) 
1. ผนงัสขีำวสงู 2.5 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 มีปลัก๊ ขนำด 5 แอมป์ (ห้ำมใช้กบัดวงไฟแสงสวำ่ง) หลอดฟลอูอเรสเซนส์ 2 หลอด 
 
 
 
 
 
 
 

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

      5. ทำงผู้จดังำนขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัิตำมระเบียบข้อบงัคบัของกำรใช้คหูำส ำเร็จรูปดงันี ้
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กฎข้อบงัคับส าหรับผู้แสดงสินค้า 

ห้าม!กระท าการใดๆ ที่จะก่อให้เกดิความเสียหายต่อผนังคูหา 

 

1. ห้ามต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ำยโครงสร้ำงของคหูำมำตรฐำนโดยเด็ดขำดหำก
มีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของคหูำกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบตัิกำรของบริษัทฯ 
เพ่ือด ำเนินกำร 

2. ห้ามฉีดสเปรย์กำว , ติดกำว , หรือซิลโิคนบนแผ่นผนงั 
3. ห้ามทำสี , พ่นสี , ขีดหรือเขียนลงบนผนงั 
4. ห้ามมิให้เจำะ , ตอกตะป ู , ยิง MAX , ขีดข่วน หรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยกบัแผ่น
ผนงัหรือสว่นใดสว่นหนึ่งของโครงสร้ำงคหูำเป็นอนัขำด  หำกต้องกำรติดหรือยึดสิ่งใดกบัตวั
ผนงักรุณำปรึกษำเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบตัิกำรก่อน 

 

  หำกผู้แสดงสนิค้ำท่ำนใดมไิด้ปฏิบตัิตำมหรือฝ่ำฝืนข้อปฏิบตัิดงักลำ่วทำง  

  **มีความจ าเป็นจะต้องคดิค่าเสียหายแก่ผู้มาแสดงสนิค้า 

   เป็นมูลค่าผนังคูหาแผ่นละ5,000.-บาท 
 

จงึแจ้งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้
 

หมำยเหต ุ:     ปลัก๊ไฟท่ีติดตัง้ในคหูำของท่ำนห้ำมใช้ต่อกบัดวงไฟแสงสว่ำงโดยเด็ดขำด  

หำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบพบจะด ำเนินกำรตดักระแสไฟฟ้ำในคหูำของท่ำนทนัที 
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2 . การก่อสร้างและการตกแต่งคูหาส าหรับผู้เช่าพืน้ท่ีเปล่า 

1. กา 
 ส ำหรับผู้แสดงสนิค้ำที่เช่ำพืน้ท่ีเปลำ่ ผู้ รับเหมำในกำรก่อสร้ำงและตกแตง่คหูำจะมี 2 ประเภทคือ 

 
1.    ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหาอย่างเป็นทางการ (Official Stand Contractor) 
 

บริษัท ดรีม แอนด์ บีลฟี จ ำกดั 
134/1  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพญ็   แขวงห้วยขวำง   เขตห้วยขวำง   กรุงเทพมหำนคร   10310 
คณุประพฤติ  ส ำเร็จกิจ  โทรศพัท์/Fax   0-2691-1138 
Email: praperrts@gmail.com   dad.2553@gmail.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 ท่ำนพร้อมเคร่ืองมือสื่อสำรประจ ำ

บริเวณงำนตลอดระยะเวลำตัง้แตเ่ร่ิมกำรก่อสร้ำงจนถึงรือ้ถอน เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่วำ่จ้ำง 
- สง่แบบผงักำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำ 1 ชดุ ให้แก่ผู้จดังำน เพื่อตรวจอนมุตัิก่อน 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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3.กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาส าหรับผู้ร่วมงานแสดงสินค้าท่ีเช่าพืน้ท่ีเปล่า 
 
ผู้ ร่วมแสดงเช่ำพืน้ที่เปล่ำ สำมำรถก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำโดยผู้ รับเหมำก่อสร้ำงอื่นที่ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำว่ำจ้ำงเองได้แต่จะต้องกรอก
แบบฟอร์มผู้รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งคูหา (ส าหรับพืน้ที่ เปล่า)   เพื่อแจ้งช่ือผู้ รับเหมำ ที่อยู่เบอร์โทรศพัท์ส่งมำยงัผู้จดังำนแสดง
สนิค้ำ ตำมก ำหนดเวลำ (กรุณำดกูฎเกณฑ์กำรใช้ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงอื่นท่ีไมใ่ช่ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงอยำ่งเป็นทำงกำร) และปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ
ดงัตอ่ไปนี ้
1. กำรสร้ำงคหูำแสดงสนิค้ำของตนเองขึน้หรือกำรให้พืน้ท่ีเปลำ่ ส ำหรับกำรแสดงจะต้องมีกำรติดหรือเขียนป้ำยแสดงช่ือบริษัท และ
หมำยเลขคหูำอยำ่งชดัเจน ถ้ำไมม่ีทำงผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะจดัให้ตำมควำมเหมำะสมโดย เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดขึน้กบัทำงผู้ ร่วมแสดง
สนิค้ำ 
2. ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ควำมเสยีหำยใดๆที่ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงคหูำของท่ำนหรือบคุลำกรของผู้ รับเหมำ        ก่อสร้ำง
หรือผู้ รับจ้ำงของทำ่นท ำขึน้ และรับผิดชอบประสำนงำนในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ใดๆที่ขดัตอ่ระเบียบภำยในอำคำรสนิค้ำให้เป็นไปตำมระเบียบ
ของกำรก่อสร้ำง ทกุประกำร 
3. ผู้แสดงสนิค้ำที่ต้องกำรคหูำเองจะต้องจดัสง่แบบแผนกำรก่อสร้ำงคหูำแสดงสินค้ำและผงักำรใช้ไฟฟ้ำมำยงัผู้ จดังำนแสดงสินค้ำภำยใน
ก ำหนดเวลำที่ระบเุอำไว้ในคูม่ือผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำหรือ 15 วนัก่อนวนังำนแสดงสนิค้ำ โดยผู้จดังำนจะตอบอนมุตัิเพื่อให้ด ำเนินกำรตำมแผนผงั
ท่ีสง่ไปภำยใน7วนัหลงัจำกท่ีได้รับแผนผงักำรก่อสร้ำงและผู้จดังำนแสดงสนิค้ำขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกร้องให้แก้ไปงำนก่อสร้ำงในสว่นที่ผิด
ไปจำกแบบที่สง่มำหรือแผนผงักำรก่อสร้ำงที่อำจจะขดัตอ่กฎระเบียบอำคำรแสดงสนิค้ำ หรือสร้ำงอนัตรำยแก่ผู้ เข้ำชมงำนแสดงสนิค้ำได้  
อน่ึง ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ไม่ส่งแผนผังตามก าหนด ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าจะไม่อนุญาตให้เข้าท าการก่อสร้างในงาน 
4. จะต้องปพูรมหรือสิง่อื่นใดที่เหมำะสมเต็มพืน้ท่ีภำยในคหูำแสดงสนิค้ำ 
5. เพื่อควำมปลอดภยัและป้องกนัอนัตรำยจำกไฟฟ้ำลดัวงจร หำกต้องกำรติดตัง้ไฟฟ้ำแสงสวำ่งกรุณำติดตอ่ผู้ รับเหมำติดตัง้ไฟฟ้ำ อยำ่งเป็น
ทำงกำรเทำ่นัน้ห้ำมติดตัง้กระแสไฟฟ้ำเอง ห้ำมใช้กระแสไฟฟ้ำที่สัง่มำเพื่อใช้กบัเคร่ืองจกัรที่จะแสดงมำใช้เป็นไฟฟ้ำแสงสวำ่ง 
6. ห้ำมพน่ส ีอ็อค เช่ือมโลหะภำยในอำคำรแสดงสนิค้ำและห้ำมตัง้โต๊ะเลือ่ยไม้ ไสไม้ หรือท ำให้เกิดฝุ่ นภำยในอำคำรแสดงสนิค้ำ และรบกวน
ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำหรือผู้ เข้ำร่วมชมงำนแสดงสนิค้ำ 
7. ในกรณีพืน้ท่ีคหูำของผู้ ร่วมแสดงพืน้ที่เปลำ่ติดกบัคหูำแสดงสินค้ำอื่นห้ำมใช้ประโยชน์จำกผนงันัน้ๆ ทำงผู้ ร่วมแสดงสินค้ำ      จะต้องท ำ
กำรก่อสร้ำงผนงัในสว่นคหูำแสดงสนิค้ำของตนขึน้มำเอง 
8. หำกผนงัของคหูำของผู้ ร่วมแสดงพืน้ท่ีเปลำ่สงูกวำ่ผนงัอีกด้ำนของคหูำแสดงสนิค้ำติดกนั ทำ่นจะต้องท ำกำรปิดผนงัด้ำนหลงัของทำ่นท่ีสงู
กวำ่อีกคหูำแสดงหนึง่ด้วย 
9. ห้ำมแขวนสิง่หนึง่สิง่ใดกบัสิง่ก่อสร้ำงของตวัอำคำร หรือตอก ตรึง กบัสว่นใดสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีอำคำร หรือกบัฝำผนงัเสำ 
10. ในกรณีพืน้ที่คหูำแสดงสินค้ำของท่ำนเป็นเกำะ ผู้จดังำนแสดงสินค้ำขอสงวนสิทธ์ิในกำรขอร้องให้ท่ำนท ำกำรปรับเปลี่ยนผนงั ด้ำนหลงั
หรือด้ำนข้ำงในแบบท่ีทำ่นสง่มำให้ หำกพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นวำ่สิง่ก่อสร้ำงของทำ่นอำจจะบดบงัคหูำแสดงสนิค้ำใกล้เคียง  
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11. ผู้ รับเหมำก่อสร้ำง หรือผู้ ร่วมแสดงสินค้ำ ที่ท ำกำรก่อสร้ำงคหูำเอง จะได้รับอนุญำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงก็ต่อเมื่อ ได้รับกำรอนมุตัิให้เป็น
ผู้ รับเหมำอนมุตัิ และท ำกำรยื่นเช็คหรือหนงัสือค ำ้ประกนักำรก่อสร้ำงตำมจ ำนวนเงินที่ก ำหนด (สัง่จ่ำยนำม บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั พร้อมตรำ A/C Payee Only) พร้อมทัง้เซ็นต์หนงัสอืยืนยนัควำมรับผิดชอบตอ่ผู้จดังำน 

ค่าประกันพืน้ที่  (เฉพาะคูหาเปล่าเท่านัน้) 
* ตรม. ละ 500 บาท * 
ขัน้ตอนกำรสัง่จำ่ย 
 1. สัง่จำ่ยเช็คในนำม “บจก. เอซ คอน (ไทยแลนด์)”  ลงวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 
 2. น ำเช็คมำในวนัตดิตัง้บธู เพ่ือแลกบตัรเข้ำพืน้ท่ี 
 **หากไม่วาง”เงนิประกันค่าพืน้ท่ี” ท่านจะไม่สามารถเข้าพืน้ท่ีเพ่ือท าการก่อสร้างคูหาได้** 

และเม่ือเสร็จงำนไมมี่ควำมเสียหำยใดๆเกิดขึน้ 
ทำง บจก. เอซ คอน (ไทยแลนด์) จะท ำกำรคืนเงินประกนัให้ทำ่น ภำยใน 15 วนัหลงัจำกจบงำนโดยไมมี่ดอกเบีย้ 

 
 หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผู้ รับเหมำอนมุตัิไม่ด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบท่ีก ำหนดไว้ข้ำงต้น ทำงผู้จดังำนขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหยดุกำรปฏิบตัิงำน
หรือยกเลกิกำรอนมุตัิโดยทนัทีหรือตำมที่เห็นสมควร และผู้แสดงสนิค้ำต้องใช้บริกำรจำกผู้ รับเหมำอื่นท่ีได้รับกำรอนมุตัิแล้วเทำ่นัน้ 
 
 

4.การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
 
 ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะออกบตัรผำ่นเข้ำออกบริเวณงำนให้แก่ผู้ รับเหมำตำ่งๆ ซึง่วำ่จ้ำงโดยผู้ ร่วมงำนแสดงสินค้ำเพื่อใช้ผ่ำนเข้ำ-ออก
บริเวณงำนในช่วงวันก่อสร้ำงและรือ้ถอนเฉพำะผู้ รับเหมำที่ได้ติดต่อกับทำงผู้ จัดงำนแสดงสินค้ำ และได้ท ำข้อตกลงที่จะปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของผู้จดังำนแสดงสนิค้ำแล้วเทำ่นัน้โดยผู้ รับเหมำก่อสร้ำงสำมำรถรับบตัรผำ่นเข้ำ-ออกบริเวณงำนได้ที่ศนูย์อ ำนวยกำรผู้จดังำน
แสดงสินค้ำที่ประจ ำกำร ณ อิมแพ็คเมืองทองธำนี ในกรณีที่ผู้ รับเหมำรำยนัน้ๆ ไม่มีบตัรอนญุำตอย่ำงถูกต้องและได้สร้ำงควำมเสียหำย
อยำ่งหนึง่อยำ่งใดขึน้ ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำที่วำ่จ้ำงจะต้องรับผิดชอบควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ 
 
  ผู้ รับเหมำจะต้องเป็นผู้ท ำกำรกรอกแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าคูหา และขอรับบัตรผ่ำนเข้ำออกด้วยตนเอง
เทำ่นัน้ และห้ำมผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำขอบตัรผำ่นเข้ำออกแทนผู้ รับเหมำของตน 
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5.ระเบียบและข้อปฏบิัตอิาคารอิมแพค็ชาเลนเจอร์ 

 

ข้อปฏบิัตใินการใช้Catwalk 

1.ห้ำมขึน้ไปบน Catwalk โดยไมม่ีเข็มขดันิรภยั 
2.เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัสำมำรถตรวจค้นกระเป๋ำเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำงำนบน Catwalkได้ตลอดเวลำ 
3.ห้ำมตดัตอ่กระแสไฟบน Catwalk ก่อนได้รับอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก “ผู้ให้บริกำร” 
4.ห้ำมสบูบหุร่ีห้ำมรับประทำนห้ำมถำ่ยของเสยีและห้ำมทิง้อปุกรณ์หรือขยะอื่นๆบน Catwalk 
5.ห้ำมทิง้เศษวสัดใุดๆอำทวิสัดกุอ่สร้ำง, วสัดสุ ำหรับยดึขงึโยงตำ่งๆรวมถงึขยะทีเ่กิดจำก “งำน” ไว้บนCatwalk “ผู้ รับบริกำร” จะต้องน ำเศษ
วสัดหุรือขยะดงักลำ่วลงมำด้วยทกุครัง้หำกมเีศษวสัดหุรือขยะหลงเหลอือยู่ “ผู้ให้บริกำร” จะคดิคำ่บริกำรรักษำควำมสะอำดตำมอตัรำที่
ก ำหนดใน “สญัญำ” 
 

1. ระเบียบและข้อปฏบิัตสิ าหรับการเตรียม “งาน” ก่อนเข้าพืน้ที่จัดแสดงงาน 
1.1 การเตรียมผังแสดงงาน 

1.1.1 ห้ำมออกแบบคหูำมำตรฐำนและคหูำพิเศษกีดขวำงทำงเข้ำ/ออกเส้นทำงหนีไฟตู้ดบัเพลงิตู้ เอทีเอ็มโทรศพัท์สำธำรณะห้องสขุำบริเวณ
ด้ำนหน้ำร้ำนจ ำหนำ่ยอำหำรและเคร่ืองดื่มที่ “ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดไว้ทัง้ภำยในและภำยนอก “อำคำร” ดงันี ้
• จะต้องเว้นระยะหำ่งอยำ่งน้อย 3.75 เมตรจำกหวัเสำด้ำนหน้ำและด้ำนหลงัอำคำรและเว้นระยะหำ่งจำกหวัเสำหรือผนงัด้ำนข้ำงอยำ่งน้อย 
50 เซนติเมตร 
• “ผู้ รับบริกำร”ต้องจดัให้มีทำงเดนิกว้ำงอยำ่งน้อย 3.00 เมตรภำยในพืน้ท่ี “งำน” โดยไมกี่ดขวำง 
เส้นทำงหนีไฟและอปุกรณ์ดบัเพลงิพืน้ฐำนของ “อำคำร” ทัง้นีร้วมถึงจดุตดิตัง้ถงัดบัเพลงิภำยในพืน้ท่ีจดัแสดงงำนด้วย 
1.1.2 “ผู้ รับบริกำร” ต้องออกแบบสว่นตกแตง่ให้อยูภ่ำยในพืน้ท่ีประชำสมัพนัธ์สว่นกลำงที่ “ผู้ให้บริกำร”ก ำหนดโดยไมกี่ดขวำงทำงเข้ำ/ออก
และเส้นทำงหนีไฟ 
1.1.3 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องสง่รำยละเอียดของแบบแปลนกำรก่อสร้ำงคหูำพเิศษรวมถึงสว่นตกแตง่ภำยในและภำยนอกอำคำรท่ีได้รับกำร
ออกแบบและอนมุตัิโดยวิศวกรโครงสร้ำงทีม่ีใบประกอบวิชำชีพระดบัภำคีขึน้ไปแสดงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและจดัสง่ให้ “ผู้ให้บริกำร” 
ตรวจสอบก่อนวนัแสดงงำนอยำ่งน้อย 30 วนั 
1.1.4 ในกำรก่อสร้ำงสิง่ก่อสร้ำงใดๆภำยในอำคำรอำทเิช่นเวที, สว่นตกแตง่และคหูำพเิศษและอื่นๆที่มีขนำดควำมสงูตัง้แต่ 3.50 เมตรแตไ่ม่
เกิน 5.00 เมตรจะต้องลงนำมแสดงควำยินยอมรับผิดชอบหำกมีควำมเสยีหำยเกิดขึน้โดย “ผู้ รับบริกำร” และหำกสิง่ก่อสร้ำงนัน้มีควำมสงูเกิน
5.00 เมตรแตไ่มเ่กิน 7.00 เมตรวศิวกรผู้ออกแบบโครงสร้ำงและควบคมุงำนจะต้องลงนำมในส ำเนำใบประกอบวิชำชีพท่ีรับรองส ำเนำถกูต้อง
แล้วเพื่อแสดงควำมยินยอมรับผิดชอบหำกมีควำมเสยีหำยเกิดขึน้หำกในกรณีที่ไมม่ีวศิวกรออกแบบและควบคมุงำนลงนำมรับผิดชอบ 
“ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ออกหนงัสอืแสดงควำมรับผิดชอบในควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้ทัง้หมดสง่ให้“ผู้ให้บริกำร” ก่อนด ำเนินกำรอยำ่ง
น้อย 7 วนัท ำกำร 

1.2 การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อจัดกิจกรรมพเิศษต้องขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการจัดแสดง 

งาน 30 วันและส่งให้ “ผู้ให้บริการ” รับทราบก่อนการจัดแสดงงานอย่างน้อย 15 วันโดย 
1.2.1 กำรใช้เคร่ืองกระจำยเสยีงกำรจบัรำงวลักำรจ ำหนำ่ยเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล์ฯลฯในพืน้ท่ีกำรจดังำนจะถกูควบคมุโดยกฎหมำย
หรือพระรำชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์“ผู้ รับบริกำร” จะต้องขออนญุำตจำกเขตปกครอง, อ ำเภอ, จงัหวดัหรือจำกหนว่ยงำนท่ี
เก่ียวข้องและต้องน ำเอกสำรกำรอนญุำตให้จดัแสดงงำนซึง่ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจมำแสดงตอ่ “ผู้ให้บริกำร” ก่อนกำรแสดงงำนทกุครัง้ 
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1.2.2 กำรน ำไพโรเทคนิค (Pyrotechnic) ตำ่งๆมำประกอบกำรแสดง “ผู้ รับบริกำร” จะต้องน ำเอกสำรกำรอนญุำตให้ใช้จดัแสดง “งำน” ซึง่ลง
นำมโดยผู้มีอ ำนำจจำกเขตปกครอง, นำยอ ำเภอหรือผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัหรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องมำแสดงตอ่“ผู้ให้บริกำร” รวมทัง้ต้องออก
หนงัสอืแสดงควำมรับผิดชอบควำมเสยีหำยที่ 
อำจจะเกิดขึน้และต้องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร” ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนัโดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีพนกังำนดบัเพลงิและถงัดบัเพลงิที่มี
คณุลกัษณะครอบคลมุชนดิและประเภทของไฟในจ ำนวนทีเ่พียงพอไว้ภำยใน “งำน” 
1.2.3 กำรน ำอำกำศยำนทกุประเภทขึน้/ลงภำยใน “สถำนท่ี” รวมถึงไฟสอ่งฟ้ำ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องขออนญุำตกบักรมกำรบินพำณิชย์
ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนัก่อนวนัแสดงงำนและ“ผู้ รับบริกำร” ต้องสง่ส ำเนำใบอนญุำตให้กบั “ผู้ให้บริกำร” สง่ให้ผู้ให้บริกำรรับทรำบก่อนกำร
จดัแสดงงำนอยำ่งน้อย 15 วนั 
1.2.4 กำรใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือตดัสญัญำณใดๆทกุชนิดภำยในสถำนท่ีกำรจดั “งำน” “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแสดงใบอนญุำตขอบเขตกำร
อนญุำตรวมถึงเง่ือนไขอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำเคร่ืองวิทยคุมนำคมทีถ่กูต้องก่อนทกุครัง้ 
1.2.5 “ผู้ รับบริกำร” มีหน้ำที่จะต้องควบคมุระยะกำรตดัสญัญำณที่แจ้งไว้ให้อยูเ่ฉพำะบริเวณสถำนท่ีจดั “งำน”ตำมที่ระบไุว้ใน “สญัญำ” 
เทำ่นัน้ 
1.2.6 หำกกำรตดัสญัญำณอำจท ำให้เกิดผลกระทบกบัพืน้ท่ีข้ำงเคียงไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม “ผู้ให้บริกำร”มีสทิธิระงบักำรตดัสญัญำณได้
โดยไมต้่องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร” ทรำบลว่งหน้ำโดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบผลกระทบรวมถงึคำ่ควำมเสยีหำยตำ่งๆทีเ่กิดขึน้แตเ่พยีง
ผู้ เดียว 

1.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์ 
1.3.1 “ผู้ รับบริกำร” ที่ประสงค์ขอใช้พืน้ท่ีเพื่อติดตัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์และสว่นตกแตง่ใดๆทัง้ภำยในและภำยนอกอำคำรจะต้องยื่นค ำขอเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรพร้อมแสดงแผนผงัรูปแบบและเนือ้หำเพื่อขออนมุตัิจำก“ผู้ให้บริกำร” ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนัก่อนกำรจดัแสดงงำน 
1.3.2 ข้อปฏิบตัิในกำรตดิตัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์และสว่นตกแตง่ตำ่งๆทัง้ภำยในและภำยนอกอำคำรจะต้องมีช่ืองำนหรือเนือ้หำข้อควำมเพื่อ
กำรประชำสมัพนัธ์ภำพรวมของกำรจดังำนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกพืน้ท่ีทัง้หมดของป้ำยและสว่นตกแตง่นัน้ๆตำมที่ผู้ให้บริกำรก ำหนดให้ 
1.3.3 “ผู้ รับบริกำร” สำมำรถติดตัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์ตำมข้อตกลงที่ได้รับจำก “ผู้ให้บริกำร” ได้ตัง้แตว่นัแรกของวนัเตรียมงำนและรือ้ถอนให้
แล้วเสร็จภำยในเวลำตำม “สญัญำ” ยกเว้นในกรณีกำรเข้ำตดิตัง้และรือ้ถอนซุ้มคร่อมถนนทำงเข้ำบริเวณด้ำนนอกอำคำรสำมำรถท ำกำรเข้ำ
ติดตัง้และรือ้ถอนได้ตัง้แตเ่วลำ 22.00 น. เป็นต้นไปโดยต้องได้รับกำรอนญุำตจำก “ผู้ให้บริกำร” ก่อนด ำเนินกำรตดิตัง้ทกุครัง้ 
1.3.4 “ผู้ รับบริกำร” ต้องจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ด้วยวสัดทุี่ทนทำนและติดตัง้ด้วยโครงสร้ำงที่ใช้วสัดทุี่มัน่คงแขง็แรงพร้อมทัง้ปรับแตง่ผิววสัดุ
และท ำสใีห้เรียบร้อยไมอ่นญุำตให้มีกำรเจำะยดึใดๆกบัโครงสร้ำงของอำคำรและพืน้ท่ีของกำรจดังำนโดยเด็ดขำด 
1.3.5 “ผู้ รับบริกำร” ต้องตดิตัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์และสว่นตกแตง่ในต ำแหนง่ที่ “ผู้ให้บริกำร” อนมุตัิเทำ่นัน้กรณีที่มีกำรติดตัง้นอกเหนือจำกจดุ
ติดตัง้ที่ได้รับกำรอนมุตัิไว้ “ผู้ให้บริกำร” สำมำรถระงบักำรก่อสร้ำงโดย“ผู้ รับบริกำร” จะต้องท ำกำรรือ้ถอนสว่นตกแตง่ดงักลำ่วออกทนัทีหำกไม่
มีกำรด ำเนินกำรใดๆ “ผู้ให้บริกำร” จะเป็นผู้ท ำกำรรือ้ถอนโดยจะคดิคำ่ด ำเนินกำรจดุละ 1,000 บำท (หนึง่พนับำทถ้วน) 
1.3.6 “ผู้ รับบริกำร” ที่มีกำรยดึโยงสลงิของซุ้มทำงเข้ำกบัพืน้จะต้องมีกำรติดริว้ธงให้มองเห็นชดัเจนเพื่อควำมปลอดภยักรณีผู้สญัจรไป/มำ
ได้รับอบุตัิเหตจุำกกำรไมท่ ำสญัลกัษณ์ริว้ธงหรือกำรยดึโยงของสลงิ “ผู้ รับบริกำร” ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พยีงผู้ เดียว 
1.3.7 “ผู้ รับบริกำร” ที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงซุ้มหรือสว่นตกแตง่หน้ำประตบูริเวณทำงเข้ำภำยในอำคำรและพืน้ท่ีกำรจดัแสดงงำนทัง้หมดที่ได้รับ
อนญุำตในกำรก่อสร้ำงเรียบร้อยแล้วจะต้องเว้นระยะให้เหลอืพืน้ที่ทำงเดินเข้ำ/ออกไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 70 พืน้ท่ีทำงเดินทัง้หมดทัง้นีต้ ำแหนง่
ของกำรติดตัง้ต้องไมกี่ดขวำงทำงสญัจรของบริเวณพืน้ท่ีสว่นกลำงและไมบ่ดบงัป้ำยสว่นกลำงของผู้ให้บริกำร 
1.3.8 ข้อปฏิบตัิในกำรตดิป้ำยโฆษณำส ำหรับผู้สนบัสนนุกำรจดัแสดงงำนสำมำรถด ำเนินกำรตดิตัง้ได้เฉพำะบริเวณพืน้ท่ีกำรจดังำนแสดง
เทำ่นัน้หำกมีควำมประสงค์ทีจ่ะติดตัง้นอกเหนือจำกบริเวณพืน้ท่ีจดังำนแสดงอำทิบริเวณทำงเข้ำประตกูระจก, โถงต้อนรับด้ำนหน้ำอำคำร
และบริเวณพืน้ท่ีตำ่งๆภำยนอกอำคำรจะต้องมีกำรช ำระคำ่ใช้จ่ำยตำมอตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีรอบนอกของ “ผู้ให้บริกำร” 
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1.3.9 “ผู้ รับบริกำร” ที่ประสงค์ขอแจกใบปลวิประชำสมัพนัธ์จะต้องยื่นค ำขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษรพร้อมตวัอยำ่งใบปลวิเพื่อขออนมุตัิและ
พิจำรณำตรวจสอบจำก “ผู้ให้บริกำร” ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนักอ่นกำรจดัแสดงงำนโดยต้องท ำกำรแจกในบริเวณที่ “ผู้ให้บริกำร” ได้ก ำหนด
ไว้เทำ่นัน้หำกตรวจพบวำ่มกีำรแจกนอกเหนือจำกบริเวณดงักลำ่ว “ผู้ให้บริกำร” สำมำรถระงบักำรแจกได้ทนัที 

1.4 การเตรียมงานสาธารณูปโภค 

1.4.1 กำรติดตัง้ระบบไฟฟ้ำประปำป๊ัมลมโทรศพัท์อินเทอร์เนต็ระบบปรับอำกำศและระบบสือ่สำรทกุประเภท “ผู้ รับบริกำร” จะต้องใช้บริกำร
จำกบริษัทผู้ รับเหมำที่ได้รับกำรแตง่ตัง้อยำ่งเป็นทำงกำรจำก “ผู้ให้บริกำร”ให้เป็นผู้ด ำเนินกำรเทำ่นัน้และจะต้องแจ้งให้ “ผู้ให้บริกำร” ทรำบ
ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนัก่อนกำรจดัแสดงงำน 
1.4.2 “ผู้ให้บริกำร” สงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรน ำเข้ำและติดตัง้สญัญำณโทรศพัท์และอินเทอร์เน็ตทัง้ประเภทท่ีมีสำยเชน่ ADSL, 
MPLS, Leased Line, Fiber Optic ฯลฯและประเภทไร้สำยเช่น Wireless Internetหรือดำวเทยีมฯลฯโดย “ผู้ รับบริกำร” ต้องแจ้งให้ “ผู้
ให้บริกำร” รับทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 15 วนัก่อนกำรจดัแสดงงำนเว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก “ผู้ให้บริกำร” โดย “ผู้
ให้บริกำร” ขอสงวนสทิธ์ิในกำรให้บริกำรระบบเครือขำ่ยไร้สำยและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำยตำมมำตรฐำน IEEE 802.11 b/g/n ที่ระดบัคลืน่
ควำมถ่ี 2.4 GHz ในพืน้ท่ีของ “ผู้ให้บริกำร” แตเ่พียงผู้ เดยีวไมอ่นญุำตให้ “ผู้ รับบริกำร” ติดตัง้และใช้งำนระบบเครือขำ่ยไร้สำยและระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สำยดงักลำ่วรวมถงึกำรใช้ระบบสือ่สำรใดๆอนัเป็นคลืน่ควำมถ่ีเนื่องจำกจะสง่ผลกระทบหรือรบกวนตอ่กำรท ำงำนของระบบ
เครือขำ่ยไร้สำยและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำยของ “ผู้ให้บริกำร” 
1.4.3 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้งรำยละเอยีดกำรใช้ไฟฟ้ำก่อนเข้ำท ำงำนใน “สถำนท่ี” ไมน้่อยกวำ่ 30 วนัโดยตดิตอ่บริษัทผู้ รับเหมำไฟฟ้ำอยำ่ง
เป็นทำงกำรกระแสไฟฟ้ำทัง้หมดของบริเวณ “งำน” จะถกูปิดลงหลงัจำกเลกิ “งำน”แล้วภำยใน 1 ชัว่โมงหลงัจำก “งำน” เลกิในแตล่ะวนั 
1.4.4 หำก “ผู้ รับบริกำร” ต้องกำรซือ้ระบบปรับอำกำศในวนัเตรียมงำนจะต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 วนัและต้องใช้บริกำรระบบปรับอำกำศ
อยำ่งน้อย 3 ชัว่โมงขึน้ไปโดย “ผู้ให้บริกำร” จะท ำกำรปิดประตขูนถ่ำยสนิค้ำและท ำกำรระงบักำรกอ่สร้ำงใดๆภำยในอำคำรท่ีท ำให้เกิดฝุ่ น
ละอองหรือควนัท่ีมีผลกระทบกบัระบบปรับอำกำศ 
1.4.5 กรณีที ่“ผู้ รับบริกำร” น ำเคร่ืองป่ันไฟเข้ำมำใช้ในกำรจดั “งำน” “ผู้ รับบริกำร” ต้องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร”ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 15 วนัและ
สงวนสทิธ์ิในกำรใช้เคร่ืองป่ันไฟเฉพำะงำนเสด็จ, เวทีกิจกรรม, พิธีเปิด, หรือเวทีแสดงคอนเสร์ิตเทำ่นัน้ไมอ่นญุำตให้น ำไปใช้ในกรณีอื่นๆทัง้สิน้
และต้องตดิตัง้ตำมจดุที ่“ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดเทำ่นัน้ทัง้นี ้“ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีอปุกรณ์เพือ่ควำมปลอดภยัดงันี ้
• ผ้ำใบรองน ำ้มนัท่ีมีขนำดใหญ่กวำ่เคร่ืองป่ันไฟร้อยละ 10 
• ขอนไม้รองควำมหนำ 15-20 เซนติเมตร 
• กัน้บริเวณจดุติดตัง้พร้อมติดป้ำยเพื่อควำมปลอดภยั 
• ถงัดบัเพลงิชนิดผงเคมแีห้งขนำด 15 ปอนด์จ ำนวน 2 ถงัตอ่ 1 เคร่ือง 
• ติดตัง้สำยดินพร้อมรำงครอบสำยไฟเพื่อป้องกนัอบุตัเิหตตุอ่ผู้ทีส่ญัจรในบริเวณดงักลำ่ว 
1.4.6 ห้ำมน ำเข้ำบริกำรรักษำควำมปลอดภยัและบริกำรรักษำควำมสะอำดจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่นเว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำก “ผู้ให้บริกำร” 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเทำ่นัน้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

    

     บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
     191/1 อำคำรเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลมกรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892899 โทรสำรกด 16 

 

17 

1.5 ข้อมูลส าคัญท่ีควรทราบก่อนการจัดแสดงงาน 

1.5.1 กำรรับน ำ้หนกัและควำมสงูของวสัดอุปุกรณ์ที่ตดิตัง้ใน “อำคำร” 
• พืน้ท่ีอำคำรชำเลนเจอร์ 1 ระหวำ่งเสำต้นท่ี 1-14 สำมำรถรับน ำ้หนกัได้ตำรำงเมตรละ 4,000 กิโลกรัมหวัเสำต้นท่ี 1-14 สำมำรถรับน ำ้หนกั
ได้ตำรำงเมตรละ 8,000 กิโลกรัมและก่อสร้ำงควำมสงูได้ไมเ่กิน7.00 เมตรกรณีที่วสัดอุปุกรณ์มีน ำ้หนกัเกินกวำ่ 4,000 กิโลกรัมวิศวกร
โครงสร้ำงจะต้องออกแบบกำรกระจำยน ำ้หนกัให้ได้ 4,000 กิโลกรัมตอ่ตำรำงเมตรพร้อมลงนำมรับรองกำรออกแบบและกำรค ำนวณในส ำเนำ
ใบประกอบวชิำชีพของตนจ ำนวน 1 ชดุน ำสง่ให้ “ผู้ให้บริกำร” รับทรำบ 
• พืน้ท่ีอำคำรชำเลนเจอร์ 1 ตัง้แตเ่สำต้นท่ี 14 เป็นต้นไปและพืน้ท่ีอำคำรชำเลนเจอร์ 2-3 สำมำรถรับน ำ้หนกัได้ตำรำงเมตรละ 2,000 กิโลกรัม
หวัเสำตัง้แตต้่นท่ี 15 สำมำรถรับน ำ้หนกัได้ตำรำงเมตรละ4,000 กิโลกรัมและก่อสร้ำงควำมสงูได้ไมเ่กิน 7.00 เมตรกรณีทีว่สัดอุปุกรณ์มี
น ำ้หนกัเกินกวำ่ 2,000กิโลกรัมวศิวกรโครงสร้ำงจะต้องออกแบบกำรกระจำยน ำ้หนกัให้ได้ 2,000 กิโลกรัมตอ่ตำรำงเมตรพร้อมลงนำมรับรอง
กำรออกแบบและกำรค ำนวณในส ำเนำใบประกอบวิชำชีพของตนจ ำนวน 1 ชดุและน ำสง่ให้ “ผู้ให้บริกำร” รับทรำบ 
1.5.2 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องวำงเงินประกนัควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้ตำมที่ระบไุว้ใน “สญัญำ” กบั“ผู้ให้บริกำร” เป็นเงินสดหรือเช็คจ ำนวน 
200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) ตอ่ 1 อำคำรหรือตำมจ ำนวนที่ตกลงใน“สญัญำ” โดยสัง่จำ่ยเช็คในนำมบริษัทอิมแพค็เอ็กซิบิชัน่แมเนจ
เม้นท์จ ำกดัและน ำสง่ให้แก่ “ผู้ให้บริกำร” ก่อนกำรจดังำนอยำ่งน้อย 15 วนั 
1.5.3 เว้นแตข้่อห้ำมข้อใดจะระบไุว้เป็นอยำ่งอื่นหำก “ผู้ รับบริกำร” ฝ่ำฝืนข้อห้ำมในกำรปฏิบตังิำนข้อหนึง่ข้อใดในเอกสำรฉบบันีห้รือท ำให้เกิด
ควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิของ “ผู้ให้บริกำร” “ผู้ รับบริกำร” จะถกูปรับในอตัรำขัน้ต ่ำ 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) รวมทัง้ต้องชดใช้มลูคำ่
ของทรัพย์สนิท่ีเสยีหำยโดย “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิหกัเงินคำ่ปรับและคำ่เสยีหำยจำกเงินประกนัควำมเสยีหำยในข้อ 1.5.2 ทนัทีหำกควำม
เสยีหำยทีเ่กิดขึน้มีมลูคำ่มำกกวำ่เงินประกนัควำมเสยีหำย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องรับผิดชอบในคำ่เสยีหำยตำมจริงเต็มจ ำนวน 
1.5.4 “ผู้ รับบริกำร” ที่ได้รับอนญุำตจำก “ผู้ให้บริกำร” ให้เข้ำปฏิบตัิงำนใน “อำคำร” จะต้องลงนำมใน “สญัญำ”และต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที ่
“ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดไว้อยำ่งเคร่งครัดและรับผิดชอบควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ 
1.5.5 กำรขนถ่ำยอปุกรณ์และเคร่ืองมือตำ่งๆ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องใช้ประตขูนถำ่ยสนิค้ำของ “อำคำร” เทำ่นัน้ไมอ่นญุำตให้ใช้ประตดู้ำนหน้ำ
ทำงเข้ำหรือประตหูนีไฟ 
1.5.6 กรณีที ่“ผู้ รับบริกำร” มีควำมจ ำเป็นจะต้องน ำวสัดอุปุกรณ์เข้ำทำงประตดู้ำนหน้ำ “อำคำร” “ผู้ รับบริกำร”จะต้องท ำหนงัสอืขออนญุำต
พร้อมรำยละเอยีดกำรขนย้ำยวสัดอุปุกรณ์สง่ให้แก่ “ผู้ให้บริกำร” เพื่อขออนญุำตก่อนหำก “ผู้ให้บริกำร” อนญุำต “ผู้ รับบริกำร” จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมข้อ 1.5.3 อยำ่งเคร่งครัด 
1.5.7 ในกำรเตรียมงำนและกำรรือ้ถอนหำก “ผู้ รับบริกำร” ต้องกำรใช้บริกำรเพิ่มเติมของบริกำรระบบปรับอำกำศ, บริกำรรักษำควำมสะอำด
และบริกำรรักษำควำมปลอดภยั “ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่บริกำรเพิม่เตมิตำมอตัรำที่ก ำหนดใน “สญัญำ” 
1.5.8 “ผู้ให้บริกำร” ได้ก ำหนดให้พืน้ท่ีบริเวณโถงต้อนรับของแตล่ะอำคำรมีจดุประสงค์หลกัให้ “ผู้ รับบริกำร”สำมำรถใช้เป็นทำงสญัจรระหวำ่ง
แตล่ะอำคำรและใช้เป็นพืน้ท่ีส ำหรับสว่นตกแตง่เช่นป้ำยบอกทำง, ซุ้มประตทูำงเข้ำ, จดุลงทะเบียน, บอร์ดแสดงรำยช่ือผู้ เข้ำร่วมแสดงงำน, 
สนิค้ำตวัอยำ่งและของรำงวลัตำ่งๆแตไ่มอ่นญุำตให้ใช้พืน้ท่ีดงักลำ่วในกำรจดัเวทีกิจกรรม,กิจกรรมตำ่งๆหรือกำรจดัแสดงและกำรจ ำหนำ่ย
สนิค้ำเพื่อกำรพำณิชย์ 
1.5.9 “ผู้ให้บริกำร” อนญุำตให้ “ผู้ รับบริกำร” จดัเตรียมเวทชีัว่ครำวในบริเวณโถงต้อนรับของแตล่ะอำคำรส ำหรับพิธีเปิด “งำน” ในวนัแรกของ
กำรแสดง “งำน” เทำ่นัน้โดยไมอ่นญุำตให้ใช้เวทดีงักลำ่วในกำรท ำกิจกรรมตอ่เนื่องใดๆนอกจำกวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมพิธีเปิดงำน 
1.5.10 กำรเปิดเพลงหรือใช้เสยีงเพลงในงำนดนตรีกรรมหรือท ำให้เกิดเสยีงเพลงสิง่บนัทกึเพลง 
โสตทศันวสัดซุึง่มีเจ้ำของลขิสทิธ์ิภำยใน “สถำนท่ี” “ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ช ำระคำ่ลขิสทิธ์ิดงักลำ่วเอง 
1.5.11 “ผู้ รับบริกำร” ต้องแนใ่จและรับรองวำ่ร้ำนค้ำหรือร้ำนอำหำรท่ีได้เช่ำหรือเช่ำช่วงจำก“ผู้ รับบริกำร”โดยถกูต้องตำม “สญัญำ” และ
ระเบียบและข้อปฏิบตัินีท้ ำกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำ, อำหำรและเคร่ืองดื่มโดยไมเ่ป็นกำรละเมิดบคุคลอืน่ 
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1.5.12 กำรถำ่ยทอดสด “งำน” หรือบนัทกึเทปโทรทศัน์ “งำน” ที่มีกำรน ำรถบนัทกึเทปเคเบิล้ทีวีอินเทอร์เน็ตออนไลน์เข้ำมำใน “สถำนท่ี” 
“ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร” ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 15 วนัท ำกำรเพื่อก ำหนดจดุจอดและขัน้ตอนกำรเดินสำยและอปุกรณ์
ตอ่เช่ือมตำ่งๆโดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้ทัง้หมด 
1.5.13 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่เช่ำคลงัสนิค้ำทณัฑ์บนตำมขนำดของพืน้ท่ีใช้งำนให้กบับริษัทผู้ให้บริกำรคลงัสนิค้ำทณัฑ์บนในรำยนำมที่ 
“ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดเทำ่นัน้ 
1.5.14 “ผู้ให้บริกำร” ไมอ่นญุำตให้ “ผู้ รับบริกำร” น ำมำแสดงและ/หรือขำยสนิค้ำทีต้่องห้ำมตำมกฎหมำยหรือขดัตอ่ระเบยีบที่ดีด้ำนวฒันธรรม
สงัคมและสขุภำพของประชำชนและ/หรือสนิค้ำที่อยูน่อกเหนือจำกรำยกำรท่ี “ผู้ รับบริกำร” ระบไุว้ในรำยกำรหำก “ผู้ รับบริกำร” ฝ่ำฝืน “ผู้
ให้บริกำร” จะแจ้งให้น ำสนิค้ำดงักลำ่วออกจำก “งำน”โดย“ผู้ รับบริกำร” จะต้องปฏิบตัิตำมอยำ่งไมม่ีเง่ือนไขและ “ผู้ รับบริกำร” ไมม่สีทิธ์ิ
เรียกร้องคำ่เสยีหำยใดๆจำก“ผู้ให้บริกำร” 
1.5.15 ห้ำมจ ำหนำ่ยสนิค้ำท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิทกุประเภทใน “สถำนที”่ หำกฝ่ำฝืน “ผู้ รับบริกำร” จะต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำยและหำก “ผู้
ให้บริกำร” ขอท ำกำรตรวจสอบ “ผู้ รับบริกำร” ต้องแสดงหลกัฐำนแสดงสทิธ์ิในสนิค้ำเหลำ่นัน้แก ่“ผู้ให้บริกำร” หรือผู้ตรวจสอบของ “ผู้
ให้บริกำร” 
1.5.16 “ผู้ รับบริกำร” ไมม่ีสทิธ์ิแจกจ่ำยเผยแพร่เอกสำรและ/หรือแสดงตรำสญัลกัษณ์ทำงกำรค้ำอืน่ท่ีไมใ่ช่ของ “ผู้ รับบริกำร” ภำยในบริเวณ
งำนโดยไมไ่ด้รับอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก “ผู้ให้บริกำร” ลว่งหน้ำหำกมกีำรตรวจพบ “ผู้ รับบริกำร” ต้องยกเลกิกำรแจกจ่ำยเผยแพร่
เอกสำรหรือลบตรำสญัลกัษณ์ทำงกำรค้ำที่ไมไ่ด้รับกำรเห็นชอบออกจำกบริเวณงำนทนัทีที่ “ผู้ให้บริกำร” แจ้งหำกไมป่ฏิบตัติำมถือวำ่ 
“ผู้ รับบริกำร” ผิดสญัญำและสญัญำเป็นอนัยกเลกิ 
1.5.17 ในระหวำ่งกำรจดัแสดงงำน “ผู้ รับบริกำร” มีสทิธ์ิกระจำยเสยีงในพืน้ท่ี ”งำน” ตำมที่กฎหมำยก ำหนดมคีวำมดงัได้ไมเ่กิน 85 เดซเิบล 
(เอ) และ/หรือ 95 เดซิเบล (ซี) หำก “ผู้ รับบริกำร” กระจำยเสยีงที่มคีวำมดงัเกินกวำ่ที่ก ำหนด “ผู้ให้บริกำร” ขอควำมร่วมมือจำก “ผู้ รับบริกำร” 
ให้ด ำเนินกำรลดเสยีงนัน้ลงทนัทีหำกฝ่ำฝืน “ผู้ให้บริกำร”มีควำมจ ำเป็นต้องงดกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำจนกวำ่จะได้รับควำมร่วมมือจำก 
“ผู้ รับบริกำร” โดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้เองทัง้สิน้ส ำหรับพืน้ท่ีบริเวณโถงต้อนรับหน้ำอำคำรจดังำน
และ 
โถงต้อนรับหน้ำห้องประชมุทีเ่ป็นพืน้ท่ีกระจำยเสยีงสว่นกลำงของ “ผู้ให้บริกำร” ไมอ่นญุำตให้มีกำรใช้เสยีงเว้นแต“่ผู้ รับบริกำร” จะได้รับ
อนญุำตจำก “ผู้ให้บริกำร” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรซึง่ต้องไมก่่อให้เกิดผลกระทบใดๆตอ่งำนท่ีจดัขึน้ในช่วงระยะเวลำนัน้ 
1.5.18 “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิในกำรเข้ำชีแ้จงด้ำนควำมปลอดภยัให้กบั “ผู้ รับบริกำร” และทีมปฏิบตัิงำนรวมไปถงึผู้ เก่ียวข้อง 
1.5.19 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องสง่ตำรำงเวลำปฏิบตัิงำนตวัอยำ่งบตัรอนญุำตเข้ำพืน้ท่ีทกุประเภทตวัอยำ่งบตัรจอดรถทกุประเภทพร้อมหมำยเลข
โทรศพัท์ของหวัหน้ำงำนให้ตรวจสอบก่อนเข้ำปฏิบตังิำนลว่งหน้ำอยำ่งน้อย15 วนั 
1.5.20 ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นต้องกำรท ำงำนลว่งเวลำ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร” ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 8 ชัว่โมงกอ่นเวลำ
เลกิงำนของวนันัน้โดยจะต้องช ำระคำ่พืน้ท่ีในกำรท ำงำนลว่งเวลำตำมอตัรำที่ก ำหนดใน “สญัญำ” และต้องท ำกำรจดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีรั่กษำควำม
ปลอดภยัและเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสะอำดสว่นกลำงเข้ำมำดแูล “สถำนท่ี” ตำมควำมเหมำะสม 
1.5.21 ห้ำมน ำสตัว์ทกุประเภทเข้ำมำในบริเวณเว้นแตไ่ด้รับอนญุำตโดยจะต้องมใีบรับรองกำรตรวจโรคจำกสตัว์แพทย์หรือกรมปศสุตัว์เพื่อ
ยืนยนัควำมปลอดภยัจำกโรคติดตอ่ของสตัว์รวมทัง้ใบอนญุำตในกำรเคลือ่นย้ำยสตัว์โดย “ผู้ รับบริกำร” ต้องจดัเจ้ำหน้ำที่ดแูลควำมสะอำดเพื่อ
จดัเก็บมลูสตัว์ 
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1.6 ข้อปฎิบัตภิายในตัวอาคาร 
1.6.1 ห้ำม “ผู้ รับบริกำร” ใช้ทำงเข้ำ/ออกนอกเหนือจำกที ่“ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดไว้ 
1.6.2 ห้ำม “ผู้ รับบริกำร” น ำเศษวสัดตุำ่งๆกองทิง้ไว้หลงัขนย้ำยหำกฝ่ำฝืน “ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่ปรับในอตัรำขัน้ต ำ่ 10,000 บำท (หนึง่
หมื่นบำทถ้วน) 
1.6.3 ห้ำมขนย้ำยทรัพย์สนิท่ีเป็นของ “ผู้ให้บริกำร” ออกจำก “สถำนท่ี” โดยเด็ดขำดหำกตรวจพบจะถกูด ำเนินกำรทำงกฎหมำยทนัที 
1.6.4 ห้ำมใช้กำวเทปกำวสองหน้ำหรือวตัถใุดๆในท ำนองเดียวกนัทำหรือติดบนพืน้ผนงัและโครงสร้ำงสว่นหนึง่สว่นใดของ “อำคำร” โดย
เด็ดขำดเว้นแตไ่ด้รับอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก “ผู้ให้บริกำร” 
1.6.5 ห้ำมตอกตะปหูรือของแหลมยดึตดิกบัผิวพืน้ผนงัหรือโครงสร้ำงสว่นหนึง่สว่นใดของ “อำคำร” โดยเด็ดขำด 
1.6.6 ห้ำมตอกยดึสมอบกบริเวณถนนทำงเดินเท้ำเกำะกลำงถนนและสวนเว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำก“ผู้ให้บริกำร” เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
1.6.7 ห้ำมเดินสำยไฟผำ่นประตหูนีไฟโดยเด็ดขำดและห้ำมวำงวสัดอุปุกรณ์อื่นใดขวำงตู้ใสอ่ปุกรณ์ดบัเพลงิ,เส้นทำงหนีไฟหรือเส้นทำงฉกุเฉิน
รอบ “อำคำร” 
1.6.8 ห้ำมเดินสำยไฟพำดผำ่นชอ่งประตเูข้ำ/ออกและประตหูนีไฟเพื่อป้องกนักำรเกิดอบุตัเิหตเุช่นกำรเดินสะดดุสำยไฟหกล้มของผู้เข้ำมำร่วม 
“งำน” เป็นต้นกรณีมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องเดินสำยไฟเช่นนัน้จะต้องมีอปุกรณ์ครอบสำยให้เห็นชดัเจน 
1.6.9 ห้ำมใช้ประตทูำงออกฉกุเฉินและประตหูนีไฟเป็นทำงเข้ำ/ออกหรือใช้ท ำภำรกิจใดๆหำกฝ่ำฝืนจะถกูปรับในอตัรำครัง้ละ 2,000 บำท 
(สองพนับำทถ้วน) 
1.6.10 ห้ำมถอดหรือเคลือ่นย้ำยโคมไฟและหลอดไฟแสงสวำ่งหรืออปุกรณ์อื่นๆท่ีติดตัง้ภำยใน “อำคำร”โดยเด็ดขำดเว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจำก 
“ผู้ให้บริกำร” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเทำ่นัน้ 
1.6.11 ห้ำมตดิตัง้ธงหรือสว่นตกแตง่เพิม่เติมโดยวิธีปักลงบริเวณพืน้ดินถนนคลองใน“สถำนท่ี” 
1.6.12 ห้ำมน ำไพโรเทคนคิ (Pyrotechnic) ตำ่งๆเข้ำมำในบริเวณ “อำคำร” โดยไมไ่ด้แจ้ง “ผู้ให้บริกำร”ทรำบลว่งหน้ำ 
1.6.13 ห้ำมสบูบหุร่ีห้ำมรับประทำนอำหำรและห้ำมนอนพกัหรือนอนค้ำงคืนบริเวณ “อำคำร” ยกเว้นในพืน้ท่ีที่จดัเตรียมให้เทำ่นัน้ 
1.6.14 ห้ำมน ำสิง่เสพตดิที่ผิดกฎหมำยทกุประเภทเข้ำมำใน “สถำนท่ี” โดยเด็ดขำด 
1.6.15 ห้ำมน ำอำหำรและเคร่ืองดื่มจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่นเข้ำมำใน “อำคำร” โดยเดด็ขำดเว้นแต“่ผู้ รับบริกำร” จะได้รับกำรอนญุำตจำก “ผู้
ให้บริกำร” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเทำ่นัน้หำกฝ่ำฝืน “ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรน ำเข้ำจ ำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมืน่บำทถ้วน)
ตอ่คหูำตอ่วนั 
1.6.16 ห้ำมดงึขงึยดึโยงลวดสลงิเพื่อกำรค ำ้ยนัใน “สถำนท่ี” หรือโครงสร้ำง “อำคำร” โดยเด็ดขำด 
1.6.17 ห้ำมพน่หรือทำสทีี่มีสว่นผสมของทินเนอร์หรือสำรไวไฟใดๆทัง้ภำยในและภำยนอก“อำคำร”โดยเดด็ขำด 
1.6.18 ห้ำมเก็บเศษวสัดทุี่เหลอืจำกกำรก่อสร้ำงหรือวสัดทุี่ไวไฟเชน่ทินเนอร์และน ำ้มนัเชือ้เพลงิไว้ในบริเวณ “อำคำร” ในระหวำ่งวนัแสดงงำน 
1.6.19 ห้ำมใช้กระแสไฟฟ้ำในจดุอื่นท่ีไมไ่ด้ก ำหนดหรืออนญุำตโดย“ผู้ให้บริกำร” ตำมข้อ 6.1 และ 6.2 หำกตรวจพบ “ผู้ รับบริกำร” ต้องเสยี
คำ่ปรับจดุละ 5,000 บำท (ห้ำพนับำทถ้วน) 
1.6.20 ห้ำมใช้กระแสไฟฟ้ำพืน้ฐำนท่ีติดกบัตวั “อำคำร” เช่นปลัก๊ผนงัและปลัก๊ตำมเสำในกำรก่อสร้ำงโดยเด็ดขำด “ผู้ รับบริกำร” จะต้องตดิตัง้
สะพำนไฟ (เบรกเกอร์) เพื่อจ่ำยกระแสไฟเฉพำะส ำหรับกำรกอ่สร้ำงโดยสัง่จำกผู้ให้บริกำรระบบไฟฟ้ำที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำก “ผู้ให้บริกำร” 
เทำ่นัน้ 
1.6.21 ห้ำมพนกังำนของ “ผู้ รับบริกำร” ปฏิบตัิงำนนอกเหนือจำกที่ระบไุว้ในค ำขอโดยมิได้รับอนญุำตและห้ำมเปิดห้องหรือประตใูดๆของ 
“อำคำร” โดยพลกำร 
1.6.22 ห้ำมพกพำอำวธุ, ของมีคม, สำรกมัมนัตรังสหีรือวตัถอุนัตรำยอื่นๆเข้ำมำใน “สถำนท่ี” โดยเด็ดขำด 
1.6.23 ห้ำมก่อเหตทุะเลำะวิวำทท ำร้ำยร่ำงกำยหรือกระท ำกำรใดๆที่ผิดกฎหมำยใน “สถำนท่ี” 
1.6.24 ห้ำมน ำก๊ำซหงุต้มหรือก๊ำซติดไฟทกุชนดิเข้ำมำใน “สถำนที”่ โดยเด็ดขำด 
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1.6.25 ข้อปฏิบตัิในกำรน ำรถยนต์หรือเคร่ืองจกัรกลทกุชนิดเข้ำมำภำยใน “อำคำร” มีดงันี ้
• กำรน ำเข้ำเพื่อกำรใช้งำนในวนัเตรียมงำนและวนัรือ้ถอนห้ำมน ำรถยนต์หรือเคร่ืองจกัรกลท่ีมีคำ่ไอเสยีไมไ่ด้มำตรฐำนหรืออำจก่อให้เกิด
มลภำวะเข้ำมำใช้งำนภำยใน “อำคำร” 
• กำรน ำเข้ำเพื่อกำรแสดงงำนจะต้องท ำกำรป้องกนัด้ำนควำมปลอดภยัโดยกำรปลดขัว้แบตเตอร่ีออกและรองพืน้อำคำรด้วยแผน่ไม้หรือพรม
เพื่อป้องกนัครำบน ำ้มนัและชว่ยกระจำยน ำ้หนกั 
1.6.26 ห้ำมใช้รถเข็น, ล้อเลือ่นหรืออปุกรณ์จกัรกลใดๆลำกผำ่นบริเวณพืน้ท่ีที่ปผิูวด้วยหินแกรนิต,หินออ่น, กระเบือ้งเคลอืบหรือวสัดอุื่นๆ
ประเภทเดียวกนันีโ้ดยเด็ดขำด 
1.6.27 ห้ำมถำ่ยปัสสำวะหรือของเสยีใดๆลงบนพืน้, ผนงั, ทำงเดนิขึน้/ลงของ “อำคำร” หรือบริเวณใดๆที่ไมใ่ช่ห้องสขุำ 
1.6.28 ห้ำมล้ำงภำชนะทกุชนิดตลอดจนอปุกรณ์เคร่ืองมือช่ำงภำยในห้องสขุำของ “อำคำร” โดยเด็ดขำดหำกฝ่ำฝืน “ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระ
คำ่ปรับขัน้ต ำ่ครัง้ละ 1,500 บำท (หนึง่พนัห้ำร้อยบำทถ้วน) 
1.6.29 ห้ำมเช่ือมโลหะหรือเจียรโลหะท่ีท ำให้เกิดประกำยไฟภำยในอำคำรโดยเดด็ขำด 

 
2. ระเบียบและข้อปฏบิัตสิ าหรับวันเตรียมงาน 

2.1 การส่งมอบ “สถานที่” เพื่อเข้าท าการ 

2.1.1 พนกังำนฝ่ำยปฏิบตัิกำรของ “ผู้ให้บริกำร” จะเป็นตวัแทน “ผู้ให้บริกำร” เข้ำร่วมสง่มอบ “สถำนท่ี” ทกุครัง้ 
2.1.2 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องสง่ตวัแทนเข้ำรับมอบพืน้ท่ีร่วมกบั “ผู้ให้บริกำร” เพื่อตรวจสอบสภำพ “สถำนท่ี”และตรวจรำยละเอียดควำม
เสยีหำยที่อำจมีอยูใ่นขณะสง่มอบก่อนท่ี “ผู้ รับบริกำร” จะเข้ำปฏิบตัิงำนใน “สถำนท่ี” 
2.1.3 “ผู้ รับบริกำร” หรือตวัแทนจะต้องลงนำมในเอกสำรสง่มอบ “สถำนท่ี” ร่วมกบั “ผู้ให้บริกำร” ไว้เป็นหลกัฐำนเอกสำรดงักลำ่วจะน ำมำใช้
อีกครัง้ในกำรตรวจสอบ “สถำนท่ี” เพื่อสง่คืนเมื่อกำรจดัแสดงงำนเสร็จสิน้ 

2.2 การก่อสร้างและติดตัง้ใน “อาคาร” 
2.2.1 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแสดงบตัรอนญุำตเข้ำพืน้ท่ีแก่เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัก่อนเข้ำ “อำคำร” โดยพนกังำนทกุคนของ 
“ผู้ รับบริกำร” จะต้องสวมเคร่ืองแบบและติดบตัรอนญุำตเข้ำพืน้ท่ีตลอดเวลำปฏิบตัิงำนหรืออยูใ่นพืน้ท่ีปฏิบตัิงำน 
2.2.2 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของพนกังำนรักษำควำมปลอดภยัโดยเคร่งครัดรวมถงึปฏิบตัิตำมระเบยีบและข้อปฏิบตัิเร่ือง
ควำมปลอดภยัที ่“ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดไว้ 
2.2.3 เมื่อ “ผู้ รับบริกำร” เร่ิมปฏิบตัิงำนใน “สถำนท่ี” แล้วจะต้องมกีำรร่วมประชมุกบัพนกังำนของ “ผู้ให้บริกำร”เพื่อให้ทัง้สองฝ่ำยมคีวำม
เข้ำใจในกำรปฏิบตังิำนตรงกนั 
2.2.4 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องป้องกนัพืน้ผิวของ “อำคำร” ตำมข้อ 2.3.3 ก่อนเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงกรณีที่“อำคำร” หรือทรัพย์สนิสิง่ของใน 
“อำคำร” เสยีหำย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้งให้ “ผู้ให้บริกำร” ทรำบทนัทีและต้องรับผิดชอบควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ทัง้หมดหำก “ผู้ รับบริกำร” 
ไมก่ระท ำตำมข้อนี ้“ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่ปรับเพิม่เติมในอตัรำร้อยละ 10 ของคำ่เสยีหำยทีเ่กิดขึน้ 
2.2.5 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร” ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 24 ชัว่โมงหำก “ผู้ รับบริกำร”ต้องกำรเปลีย่นแปลงรูปแบบกำรจดัโต๊ะ
เก้ำอีใ้นห้องประชมุที่ได้จดัเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหำกไมม่ีกำรแจ้งลว่งหน้ำ“ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยทีเ่กิดขึน้ทัง้หมด 
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2.3 ความปลอดภัย 
2.3.1 กำรยดึแขวนอปุกรณ์หรือวสัดใุดๆกบัโครงสร้ำงหลงัคำของ “อำคำร” “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มวีสัดหุุ้มโครงหลงัคำและจดุแขวนเพื่อมิ
ให้เกิดกำรเสยีดสขีองโลหะท่ีจบัยดึกบัโครงหลงัคำจนเกิดควำมเสยีหำยและต้องท ำกำรถอดเก็บวสัดยุดึโยงตำ่งๆที่ติดตัง้ออกทัง้หมดภำยหลงั
กำรเสร็จสิน้กำรใช้งำนทนัทีโดย “ผู้ให้บริกำร” จะคิดคำ่ปรับในกรณีไมม่ีกำรติดตัง้วสัดหุุ้มยดึโยงและ/หรือไมม่ีกำรถอดเก็บวสัดหุุ้มยดึโยงใน
อตัรำ 5,000 บำท (ห้ำพนับำทถ้วน) ตอ่จดุ 
2.3.2 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องด ำเนนิกำรด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนบนท่ีสงูดงันี ้
2.3.2.1 กำรท ำงำนท่ีมคีวำมสงูเกิน 2.00 เมตรต้องจดัให้มีนัง่ร้ำนส ำหรับกำรท ำงำนนัน้ 
2.3.2.2 กำรท ำงำนท่ีมคีวำมสงูเกิน 4.00 เมตรต้องจดัให้มเีข็มขดันิรภยัและต้องท ำกำรยดึหรือคล้องเข็มขดันิรภยันัน้กบัโครงสร้ำงอำคำรหรือ
นัง่ร้ำนท่ีมีควำมมัน่คงในกำรรับน ำ้หนกัได้ดเีพื่อป้องกนักำรพลดัตก 
2.3.2.3 ผู้ปฏิบตัิงำนดงักลำ่วต้องสวมใสเ่ข็มขดันิรภยัหมวกนิรภยัและรองเท้ำหุ้มส้นพืน้ยำงขณะปฏิบตัิงำน 
2.3.3 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีวสัดอุปุกรณ์รองรับส ำหรับกำรก่อสร้ำงเวทีและสว่นตกแตง่ทกุชนิดเพื่อป้องกนัควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้
ตอ่พืน้ผิวของ “อำคำร” โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
2.3.3.1 พลำสติกหรือพรมปรูองพืน้ในกำรทำสโีครงสร้ำงหำกพืน้ผิว “อำคำร” มีควำมเสยีหำยเกิดขึน้จำกสทีี่ “ผู้ รับบริกำร” ปฏิบตัิงำน 
“ผู้ รับบริกำร” จะถกูปรับในอตัรำ 5,000 บำท (ห้ำพนับำทถ้วน) ตอ่ตำรำงเมตร 
2.3.3.2 พรมหรือไม้อดัที่มีควำมหนำอยำ่งน้อย 10–15 มิลลเิมตรบนพืน้พลำสติกหรือพรมเพื่อไมใ่ห้เกิดควำมเสยีหำยตอ่ตวัอำคำร 
• รองรับโครงสร้ำงและสว่นตกแตง่ 
• รองรับขำนัง่ร้ำนชนิดที่มีแผน่เหลก็แบนรองรับขำโดยใช้ไม้อดัหรือพรมรองรับ 
• รองรับกำรขนย้ำยวสัดอุปุกรณ์ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่ “อำคำร” ในกำรเคลือ่นย้ำย12 
2.3.4 เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้ตอ่พืน้ผิวของ “อำคำร” “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัเตรียมวสัดใุนกำรรองรับกำรเคลือ่นย้ำย
อปุกรณ์ส ำหรับแสดงสนิค้ำเช่นรถตีนตะขำบเหลก็รถบดถนนที่เป็นล้อเหลก็ฯลฯโดยจดัเตรียมไม้อดัขนำดหนำไมน้่อยกวำ่ 15 มิลลเิมตรหรือ
แผน่เหลก็หนำไมน้่อยกวำ่ 10 มิลลเิมตรเพื่อรองรับกำรเคลือ่นย้ำยวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ะน ำมำตดิตัง้ตัง้แตล่งจำกรถขนถ่ำยสนิค้ำจนถึงจดุแสดง
สนิค้ำ 
2.3.5 ห้ำมมีกำรใช้เลือ่ยวงเดือนภำยใน “อำคำร” โดยอนญุำตให้ใช้เลือ่ยไฟฟ้ำขนำดเลก็ในกำรตดัแตง่ตำมประเภทของไม้กระจกและกระเบือ้ง
ในกรณีมีกำรตดัแตง่วสัดปุระเภทท่ีท ำให้เกิดฝุ่ นละอองจ ำนวนมำกทำง“ผู้ให้บริกำร” สำมำรถระงบักำรเลือ่ยหรือตดัแตง่ได้โดยจะมีกำรจดั
สถำนท่ีภำยนอก “อำคำร” ตำมจดุบริกำรท่ีทำง“ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดไว้และ “ผู้ รับบริกำร” ต้องมีกำรช ำระคำ่กระแสไฟฟ้ำและคำ่ท ำควำม
สะอำดเพิม่เตมิตำมอตัรำที่ก ำหนดใน “สญัญำ” 
2.3.6 ห้ำมท ำกิจกรรมใดๆทีก่่อให้เกิดประกำยไฟเช่นกำรเช่ือมโลหะ, กำรตดัหรือเจียรโลหะภำยใน“อำคำร” โดยเด็ดขำด 
 

3. ระเบียบและข้อปฎิบตัสิ าหรับวันแสดงงาน 
3.1 “ผู้ รับบริกำร” หรือตวัแทนต้องติดบตัรผู้ประกอบกำรในต ำแหนง่ที่สำมำรถมองเห็นได้ชดั 
3.2 “ผู้ รับบริกำร” หรือตวัแทนต้องเข้ำ/ออกตำมเส้นทำงที่ก ำหนดให้เข้ำ/ออกเทำ่นัน้ 
3.3 ห้ำมวำงสนิค้ำกีดขวำงเส้นทำงหนีไฟและหวัจำ่ยน ำ้ดบัเพลงิ 
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4. ระเบียบและข้อปฏบิัตสิ าหรับวันรือ้ถอน 
กำรรับมอบ “สถำนท่ี” คืน 
เมื่อมกีำรรือ้ถอนกำรก่อสร้ำงออกจำกบริเวณ “งำน” และปรับสภำพ “สถำนท่ี” พร้อมสง่มอบคืนให้แก่“ผู้ให้บริกำร” แล้ว “ผู้ รับบริกำร” หรือ
ตวัแทนจะต้องเข้ำร่วมกบั “ผู้ให้บริกำร” ในกำรตรวจสอบและสง่มอบ“สถำนท่ี” คืนให้แก ่“ผู้ให้บริกำร” 
“ผู้ให้บริกำร” จะแจ้ง “ผู้ รับบริกำร” รับทรำบหำกไมพ่บควำมเสยีหำยและจะคืนเงินประกนัให้แก่ 
“ผู้ รับบริกำร” ภำยใน 15 วนัหลงัจำกกำรสง่มอบ “สถำนท่ี” คืนกรณีมีควำมเสยีหำยเกิดขึน้ “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิหกัเงินประกนัควำมเสยีหำยใน
ข้อ 1.5.2 เพื่อใช้ในกำรซอ่มแซมควำมเสยีหำยหรือ “ผู้ รับบริกำร” อำจซอ่มแซมและแก้ไขควำมเสยีหำยนัน้เองภำยใน 7 วนัให้กลบัคนืสู ่
สภำพปกติที ่“ผู้ให้บริกำร” เห็นชอบกรณีมีเศษวสัดหุรือขยะที่เกิดจำก “งำน” หลงเหลอือยูภ่ำยใน “อำคำร” “ผู้ให้บริกำร” จะคิดคำ่บริกำรรักษำ
ควำมสะอำดตำมอตัรำที่ก ำหนดใน “สญัญำ” 

 
5. อุปกรณ์ที่ “ผู้ให้บริการ” อนุญาตให้ใช้ใน “อาคาร” 
5.1 “ผู้ รับบริกำร” สำมำรถใช้กระแสไฟภำยใน “อำคำร” เพื่อกำรกอ่สร้ำงและกำรแสดง “งำน” ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ใน “สญัญำ” ซึง่ 
“ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัเตรียมอปุกรณ์ตอ่เช่ือมเองเป็นเพำเวอร์ปลัก๊แบบ 5 พินโดย “ผู้ให้บริกำร”จะจดัเตรียมกระแสไฟขนำด 60 แอมป์ 3 เฟส 
1 จดุตอ่ 1 อำคำรบริเวณจดุขนถำ่ยสนิค้ำ 
5.2 หำก “ผู้ รับบริกำร” ประสงค์จะใช้กระแสไฟนอกเหนือจำกที ่“ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดไว้ให้ ผู้ รับบริกำรสำมำรถสัง่ซือ้กระแสไฟเพิ่มเตมิได้ 
5.3 “ผู้ รับบริกำร” สำมำรถใช้ระบบตำ่งๆเช่นระบบเสยีงและแสงเป็นต้นใน “อำคำร” ด้วยอปุกรณ์ของ“ผู้ รับบริกำร” เอง 
5.4 “ผู้ให้บริกำร” อนญุำตให้แขวนรอกโครงสร้ำงหรือป้ำยสญัลกัษณ์กบัคำนบริเวณโครง Truss ของ “อำคำร”ซึง่มจีดุแขวนจ ำนวน 1,600 ช่อง
แบง่เป็น 
• ชำเลนเจอร์ 1 จ ำนวน 544 จดุ 
• ชำเลนเจอร์ 2 จ ำนวน 512 จดุ 
• ชำเลนเจอร์ 3 จ ำนวน 544 จดุ 

จุดแขวนทุกจุดสามารถแขวนรอกและรับน า้หนักได้700 กิโลกรัมน า้หนักสูงสุดท่ีรับได้2,000 กิโลกรัม 

• กรณีที่ต้องกำรแขวนรอกหรือโครงสร้ำงทีม่ีน ำ้หนกั 1,000 กิโลกรัมผู้ รับเหมำจะต้องแขวนจดุเว้นจดุ 
• กรณีที่ต้องกำรแขวนรอกหรือโครงสร้ำงทีม่ีน ำ้หนกั 2,000 กิโลกรัมผู้ รับเหมำจะต้องแขวนจดุเว้น 2 จดุ 

 
6. การป้องกันอุบัตเิหตุ 
6.1. “ผู้ รับบริกำร” ห้ำมกระท ำกำรปรับเปลีย่นกำรใช้ไฟฟ้ำไปจำกข้อตกลงที่ได้จดัท ำไว้กบั “ผู้ให้บริกำร” หรือผู้ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำก “ผู้
ให้บริกำร” โดยเดด็ขำด 
6.2. กรณีที่ “ผู้ให้บริกำร” ตรวจพบกำรเดินสำยไฟภำยใน “งำน” ที่ใช้วธีิกำรไมถ่กูต้องและไมเ่หมำะสมอนัเป็นเหตใุห้เกิดอบุตัเิหตขุึน้ได้เช่น
สะดดุล้มหรือกำรตอ่สำยไฟไมเ่รียบร้อย “ผู้ให้บริกำร” ขอระงบักำรท ำงำนของ “ผู้ รับบริกำร” ชัว่ครำวและให้ “ผู้ รับบริกำร” แก้ไขให้ถกูต้อง
เรียบร้อยปลอดภยัและสวยงำมตำมที่ “ผู้ให้บริกำร” แนะน ำทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัอบุตัเิหตทุี่อำจเกิดขึน้กบัผู้มำร่วมงำนหรือพนกังำนของ
“ผู้ รับบริกำร” เองด้วย 
6.3. กรณีมีกำรใช้อปุกรณ์เทคนิคตำ่งๆทีก่่อให้เกิดประกำยไฟไอร้อนกลุม่ควนัหรืออื่นๆ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องสง่รำยละเอียดวสัดอุปุกรณ์วิธีกำร
ติดตัง้เอกสำรรับประกนัควำมปลอดภยัของวสัดอุปุกรณ์ดงักลำ่วพร้อมกำรยืนยนัควำมปลอดภยัจำกผู้ออกแบบ (หำกม)ี เพื่อให้พจิำรณำ
อนมุตัิลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนัก่อนน ำอปุกรณ์เข้ำมำในn “สถำนท่ี” และ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัเตรียมอปุกรณ์ดบัเพลงิมำส ำรองใน 
“สถำนท่ี” ให้เหมำะสม 
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6.4. กรณีที่ “ผู้ รับบริกำร” ได้รับอนญุำตให้ใช้อปุกรณ์เทคนคิตำ่งๆที่ก่อให้เกิดกลุม่ควนัประกำยไฟหรือไอร้อน “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้งให้ “ผู้
ให้บริกำร” ทรำบก่อนกำรติดตัง้อยำ่งน้อย 30 นำทีเพื่อให้“ผู้ให้บริกำร” สง่ตวัแทนหรือพนกังำนเข้ำร่วมตรวจสอบควำมปลอดภยั 

 
7. การไม่ปฏบิัตติามระเบียบและข้อปฏบิัติ 
หำก “ผู้ รับบริกำร”ไมป่ฏิบตัิตำมระเบียบและข้อปฏิบตัิฉบบันี ้“ผู้ให้บริกำร” ขอสงวนสทิธ์ิในกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
7.1 เมื่อพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ของ “ผู้ให้บริกำร” แจ้งให้ทรำบแล้วไมป่ฏิบตัิตำมระเบียบและข้อปฏิบตัฉิบบันีใ้นเร่ืองควำมปลอดภยัของอำคำร
และสถำนท่ี “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิในกำรห้ำม “ผู้ รับบริกำร” ไมใ่ห้ด ำเนินกำรใดๆทัง้สิน้ทัง้นีเ้จ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัของ “ผู้ให้บริกำร”     
มีสทิธ์ิในกำรขอให้ “ผู้ รับบริกำร” หยดุกำรกระท ำดงักลำ่วและมีสทิธ์ิน ำวสัดอุปุกรณ์หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องออกจำกพืน้ท่ีได้ทนัที 
7.2 กรณี “ผู้ รับบริกำร” ยงัด ำเนินกำรใดๆอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนอีก “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิขอคืนพืน้ท่ีและไมอ่นญุำตให้ใช้พืน้ท่ีได้ตลอดไปจนกวำ่จะมี
กำรแก้ไขข้อฝ่ำฝืนนัน้ๆ 
7.3 ในกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ “ผู้ให้บริกำร” จะแจ้ง “ผู้ รับบริกำร” หรือผู้ เก่ียวข้องให้รับทรำบเหตผุลและแนวทำงในกำรแก้ไขให้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

     บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
     191/1 อำคำรเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลมกรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892899 โทรสำรกด 16 

 

24 

8. ข้อปฏบิัตใิน “งาน” ที่มีอาหารและเคร่ืองดื่ม 
8.1 การจัดแสดงสินค้าประเภท “อุปโภคบริโภค” 

8.1.1 กำรจ ำหนำ่ยอำหำรประเภทบรรจภุณัฑ์ต้องได้มำตรฐำนกำรบรรจจุำกโรงงำนเทำ่นัน้ 
8.1.2 ห้ำมปรุงอำหำรเพื่อจ ำหนำ่ยใน “อำคำร” ยกเว้นกำรอุน่เพียงเลก็น้อยโดยอปุกรณ์ไฟฟ้ำเพื่อกำรชิมเทำ่นัน้ 
8.1.3 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องระบรุำยกำรสนิค้ำที่ต้องกำรจ ำหนำ่ยเพื่อให้ “ผู้ให้บริกำร” ตรวจสอบและอนมุตัิทัง้นีห้ำกได้รับอนมุตัเิรียบร้อยแล้ว
จะต้องจ ำหนำ่ยสนิค้ำให้ตรงตำมรำยกำรท่ีได้รับอนมุตัิเทำ่นัน้ 
8.1.4 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัแสดงสนิค้ำผลติภณัฑ์อำหำรประเภทพร้อมรับประทำนในพืน้ท่ีที่เป็นจดุจ ำหนำ่ยของ “งำน” เทำ่นัน้ 
8.1.5 กรณีที ่“ผู้ รับบริกำร” ประสงค์จะเพิ่มเติมรำยกำรสนิค้ำ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่บริกำรจ ำนวน3,000 บำท (สำมพนับำทถ้วน) ตอ่ 1 
คหูำหรือพืน้ท่ีไมเ่กิน 9 ตำรำงเมตรหรือช ำระคำ่บริกำรจ ำนวน 1,500 บำท(หนึง่พนัห้ำร้อยบำทถ้วน) ส ำหรับพืน้ท่ีไมเ่กิน 5 ตำรำงเมตร (รำคำ
ดงักลำ่วยงัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%) ทัง้นี“้ผู้ให้บริกำร” จะจดัให้มีบริกำรเพิม่เติมดงัตอ่ไปนี ้
• โต๊ะและเก้ำอีใ้นจ ำนวนท่ีเหมำะสมเพื่อบริกำรแก่ผู้ชมงำนให้สำมำรถนัง่รับประทำนอำหำรได้โดยใช้พืน้ท่ีภำยในบริเวณที ่“ผู้ รับบริกำร” 
เตรียมไว้ 
• พนกังำนรักษำควำมสะอำดเพิม่เติมเพื่อดแูลควำมสะอำดบริเวณโต๊ะนัง่รับประทำนอำหำร 
• จดุล้ำงภำชนะพร้อมพนกังำนรักษำควำมสะอำด 
8.1.6 เมื่อ “ผู้ รับบริกำร” ช ำระคำ่ธรรมเนียมตำมข้อ 8.1.5 แล้ว “ผู้ ให้บริกำร” ยินดีให้บริกำรห้องประกอบอำหำรภำยใต้เง่ือนไขดงันี ้
8.1.6.1 กรณี “ผู้ รับบริกำร” ช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรจ ำหนำ่ยอำหำรไมถ่ึง 40 คหูำ“ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่เชำ่ห้องประกอบอำหำรอยำ่ง
น้อย 1 ชดุ 
(1) ห้องประกอบอำหำร 1 ชดุประกอบด้วยเต้นท์ขนำด 5 x 12 เมตรจ ำนวน 2 หลงัหรือห้องประกอบอำหำรพร้อมอปุกรณ์และแก๊สพร้อมหวั
เซฟตีว้ำล์วจ ำนวน 6 หวั 
(2) กรณีที ่“ผู้ รับบริกำร” ต้องกำรเช่ำอปุกรณ์เพิ่มเตมิจะมคีำ่ใช้จ่ำยดงันี ้
- หวัเซฟตีว้ำล์วหวัละ 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) 
- ถงัแก๊สถงัละ 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน)(รำคำดงักลำ่วยงัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%) 
8.1.6.2 กรณีที ่“ผู้ รับบริกำร” ช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรจ ำหนำ่ยอำหำรเกิน 40 คหูำ “ผู้ให้บริกำร” จะจดัเตรียมอปุกรณ์ประกอบอำหำรให้ดงันี ้
(1) ช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรจ ำหนำ่ยอำหำรจ ำนวน 40-79 คหูำจดัเตรียมห้องประกอบอำหำร 1 ชดุ 
(2) ช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรจ ำหนำ่ยอำหำรจ ำนวน 80-160 คหูำจดัเตรียมห้องประกอบอำหำร 2 ชดุ 
8.1.6.3 กรณีที ่“ผู้ รับบริกำร” ต้องกำรติดตัง้เต็นท์ประกอบอำหำรเพิ่มเติม “ผู้ รับบริกำร” จะต้องท ำกำรกัน้พืน้ท่ีโดยใช้ผนงัชัว่ครำวทีม่ีควำมสงู
อยำ่งน้อย 1 เมตรจดัเรียงเป็นรูปตวัยเูพื่อเป็นกำรก ำหนดขอบเขตพืน้ท่ีประกอบอำหำรให้เรียบร้อย 

8.2 การจัดแสดงสินค้าประเภท “อาหาร” 

8.2.1 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องก ำหนดพืน้ท่ีอยำ่งชดัเจนให้สนิค้ำอำหำรไมอ่ยูป่ะปนกบัสนิค้ำทัว่ไปโดยต้องจดัท ำป้ำยหรือซุ้มก ำหนดให้รู้วำ่เป็น 
“อำหำร” 
8.2.2 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องให้ควำมส ำคญัในกำรดแูลควำมสะอำดให้ถกูสขุอนำมยัโดยต้องใช้ภำชนะบรรจอุำหำรท่ีเหมำะสมและปิดคลมุ
อำหำรทกุชนิด 
8.2.3 “ผู้ รับบริกำร” สำมำรถปรุงอำหำรด้วยวิธีกำรนึง่, ต้ม, อบ, ปิง้ภำยใน “งำน” ได้โดยต้องใช้อปุกรณ์ไฟฟ้ำเทำ่นัน้ 
8.2.4 ห้ำมใช้ภำชนะ (ช้อน, จำน, ชำม, ถ้วย) ที่สำมำรถน ำกลบัมำใช้ใหมไ่ด้โดยสำมำรถใช้เป็นภำชนะบรรจแุบบใช้ครัง้เดียวเช่นกระดำษหรือ
พลำสติก 
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8.3 การจ าหน่ายจ่ายแจกอาหารและเคร่ืองดื่มของผู้สนับสนุนการจัดแสดงงาน 
8.3.1 “ผู้ให้บริกำร” ไมค่ิดคำ่ธรรมเนียมกรณีขำยอำหำรและเคร่ืองดื่มทีเ่ป็นหอ่บรรจเุพื่อน ำกลบัหรืออำหำรที่จดัไว้เพื่อทดสอบรสชำติส ำหรับ
กำรจดัแสดง “งำน” ประเภทสนิค้ำอำหำรเทำ่นัน้ 
8.3.2 หำก “ผู้ให้บริกำร” พบวำ่มกีำรจ ำหนำ่ยจ่ำยแจกอำหำรหรือเคร่ืองดื่มพร้อมรับประทำนโดยมไิด้แจ้งลว่งหน้ำและไมไ่ด้ท ำข้อตกลงในกำร
เสยีคำ่ธรรมเนียมน ำเข้ำให้กบั “ผู้ให้บริกำร” “ผู้ รับบริกำร” และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรจดัแสดงงำนจะต้องเสยีคำ่ปรับในอตัรำ 50,000 บำท     
(ห้ำหมื่นบำทถ้วน) ตอ่คหูำตอ่วนั 
8.3.3 ในกรณีที่ผู้สนบัสนนุกำรจดัแสดงงำนน ำอำหำรและเคร่ืองดื่มเข้ำมำจ ำหนำ่ยจ่ำยแจกให้โดยเสนห่ำหรือไมว่ำ่กรณีใดๆภำยในงำน        
“ผู้ให้บริกำร” จะคิดคำ่ปรับโดยค ำนวณจำกคำ่บริกำรสถำนท่ีดงันี ้
 • กรณีใช้พืน้ท่ีเกินกวำ่ 36 ตำรำงเมตรคดิคำ่ปรับเป็นเงินจ ำนวน 500 บำทตอ่ตำรำงเมตรตอ่วนั 
 • กรณีใช้พืน้ท่ีน้อยกวำ่ 36 ตำรำงเมตรคิดคำ่ปรับเป็นเงินจ ำนวน 15,000 บำทตอ่วนัตอ่คหูำ 
โดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วโดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้งระเบียบและข้อปฏิบตัิและชีแ้จงให้ผู้สนบัสนนุกำร
จดัแสดงงำนรับทรำบและเข้ำใจก่อนลว่งหน้ำกำรจดัแสดงงำนทัง้นีต้้องแจ้งช่ือผลติภณัฑ์ดงักลำ่วเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพือ่ขออนญุำตจำก    
“ผู้ให้บริกำร” ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั 

8.4 ข้อปฏิบัตใินการใช้ห้องประกอบอาหารพืน้ที่ส ารองปรุงอาหารและจุดล้างภาชนะ 
8.4.1 “ผู้ให้บริกำร” จะจดัเตรียมจดุล้ำงภำชนะไว้ให้ในบริเวณเดียวกบัห้องประกอบอำหำรส ำหรับ“ผู้ รับบริกำร” ที่ได้รับอนญุำตให้จ ำหนำ่ย
จ่ำยแจกสนิค้ำประเภทอำหำรและเคร่ืองดื่มในบริเวณ “อำคำร” 
8.4.2 ห้ำมใช้พืน้ท่ีด้ำนหลงั “อำคำร” เพื่อจดัท ำพืน้ท่ีส ำรองปรุงอำหำรและจดุล้ำงภำชนะเพิ่มเติมโดยให้ใช้ห้อง 
8.4.3 ห้ำมทิง้เศษอำหำรหรือวสัดเุหลอืใช้จำกกำรปรุงอำหำรลงบริเวณพืน้, ทอ่ระบำยน ำ้ฯลฯทัง้นี“้ผู้ รับบริกำร” จะต้องทิง้ขยะดงักลำ่วลงในถงั
ขยะที ่“ผู้ให้บริกำร” จดัไว้ 
8.4.4 “ผู้ รับบริกำร” ต้องจดัระเบยีบพืน้ท่ีส ำรองปรุงอำหำรให้สะอำดถกูสขุอนำมยัโดยไมก่่อให้เกิดกลิน่หรือมลภำวะตอ่สิง่แวดล้อมหำก       
“ผู้ให้บริกำร” ตรวจพบวำ่พืน้ท่ีดงักลำ่วขำดกำรดแูลอยำ่งเหมำะสม “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิ 
ที่จะงดให้บริกำรพืน้ท่ีดงักลำ่วได้ทนัที 
8.4.5 “ผู้ รับบริกำร” ต้องช ำระคำ่บริกำรท ำควำมสะอำดเพิ่มเติมหำก “ผู้ให้บริกำร” ตรวจพบภำยหลงัวำ่พืน้ท่ีส ำรองปรุงอำหำรมคีรำบน ำ้มนัหก
ลงบนพืน้หรือมีขยะที่เหลอืจำกกำรปรุงอำหำร 
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9. ข้อปฏิบัตใิน “งาน” ที่มีเคร่ืองจักร 
9.1 เคร่ืองจกัรประเภทงำนเช่ือมโลหะกำรสำธิตจะต้องไมก่่อให้เกิดควนัท่ีมีผลเสยีตอ่สภำพแวดล้อมรวมถงึควำมปลอดภยัด้ำนสขุภำพของ
ผู้ ร่วมงำนและผู้ เข้ำชมทัง้นีห้ำก “ผู้ รับบริกำร” ประสงค์จะจดัให้มีกำรสำธิตเคร่ืองจกัรประเภทงำนเหลก็เช่นงำนเจียร 
งำนเช่ือมงำนกลงึ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีอปุกรณ์ดงันี ้
 • อปุกรณ์ดดูควนัฟอกอำกำศ 
 • ถงัดบัเพลงิจ ำนวนอยำ่งน้อย 2 ถงั 
  - กรณีภำยในอำคำรให้ใช้ถงัดบัเพลงิชนิดคำร์บอนไดออกไซด์ขนำด 10 ปอนด์ 
  - กรณีภำยนอกอำคำรให้ใช้ถงัดบัเพลงิชนิดผงเคมีแห้งขนำด 15 ปอนด์ 
• ปรูองพืน้ด้วยไม้อดัชนิดทนไฟท่ีมีควำมหนำไมน้่อยกวำ่ 10 มิลลเิมตร 
• กำรสำธิตงำนเช่ือมโลหะจะต้องอยูภ่ำยในตู้สำธิตที่มีแผน่วสัดปุ้องกนัไฟโดยรอบ 
9.2 เคร่ืองจกัรประเภทงำนไม้ 
กำรสำธิตเคร่ืองจกัรประเภทงำนไม้ทกุชนิด “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีตู้หรือห้องทีม่ีผนงัป้องกนัฝุ่ นละออง 
และเสยีงที่จะเกิดจำกกำรสำธิตเพื่อมิให้เกิดมลภำวะภำยใน “อำคำร” โดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีอปุกรณ์ดงันี ้
 • อปุกรณ์ดดูฝุ่ น 
 • ถงัดบัเพลงิจ ำนวนอยำ่งน้อย 2 ถงั 
  - กรณีภำยในอำคำรให้ใช้ถงัดบัเพลงิชนิดคำร์บอนไดออกไซด์ขนำด 10 ปอนด์ 
  - กรณีภำยนอกอำคำรให้ใช้ถงัดบัเพลงิชนิดผงเคมีแห้งขนำด 15 ปอนด์ 
 
9.3 กำรขนย้ำยเคร่ืองจกัรและสนิค้ำภำยใน “สถำนท่ี” 
9.3.1 ผู้ รับเหมำขนสง่สนิค้ำจะต้องใช้รถยกทีม่ีเคร่ืองยนต์อยูใ่นสภำพสมบรูณ์ปลอดภยัและไมก่่อให้เกิด 
มลภำวะใน “สถำนท่ี” 
9.3.2 ห้ำมใช้รถยกทีม่ีน ำ้หนกัเกินมำตรฐำนกำรรับน ำ้หนกัของ “อำคำร” ตำมข้อ 1.5.1 ในกำรขนย้ำยสนิค้ำ 
ภำยใน “อำคำร” 
9.3.3 รถยกจะต้องมีอปุกรณ์พืน้ฐำนด้ำนควำมปลอดภยัดงันี ้
 • ไฟสญัญำณและเสยีงเตือนขณะมีกำรใช้งำน 
 • หมวกนิรภยั 
 • เข็มขดันิรภยั 
9.3.4 บคุลำกรท่ีท ำหน้ำที่ขบัรถยกจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมทัง้สภำพร่ำงกำยและจิตใจ 
ทัง้นีท้ำง “ผู้ รับบริกำร” ต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและก ำกบัดแูลเพื่อควำมปลอดภยัหำกเกิดควำมเสยีหำยใดๆ 
“ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่เสยีหำยนัน้แตเ่พยีงผู้ เดียว 
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6. ขัน้ตอนการขนถ่ายสินค้า 
6.1 วันเตรียมงาน 

ไม่อนุญำตให้น ำสินค้ำเข้ำมำยังอำคำรสินค้ำจนกว่ำกำรก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำจะพร้อมที่จะรับสินค้ำเข้ำมำภำยในคูหำได้แล้ว 
ผู้ เข้ำร่วมแสดงสินค้ำควรจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยอยู่ที่คหูำของท่ำนเพื่อเตรียมรับสินค้ำ ผู้จัดแสดงสินค้ำจะไม่รับสินค้ำแทนผู้ เข้ำร่วมแสดง
สนิค้ำรวมทัง้จะไมรั่บผิดชอบตอ่กำรเก็บรักษำสนิค้ำนัน้ๆ ภำยหลงัจำกกำรขนย้ำยเข้ำแล้ว   (เนื่องจำกกำรอนญุำตเข้ำออกอำคำรแสดง
สนิค้ำจะถกูตรวจตรำอยำ่งเข้มงวด ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำทกุทำ่น ต้องแนใ่จวำ่กำรขนย้ำยสนิค้ำตำ่งๆ ของทำ่นนัน้ขนย้ำยไปยงัสถำนที่ที่ทำง
ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำได้แจ้งไว้โดยกำรขนสนิค้ำและยำนพำหนะตำ่งๆ ท่ีลำนขนย้ำยดงักลำ่วนี ้จะต้องอยูภ่ำยใต้ควำมดแูลและก ำกบัของ
เจ้ำหน้ำที่ของผู้ รับเหมำขนย้ำยสนิค้ำภำยในอำคำร และเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัของงำนแสดงสนิค้ำ) 

6.1.1.ผู้ ร่วมแสดงงำน/ผู้ รับเหมำ น ำรถสง่สนิค้ำ ไปรับบตัรขนถำ่ยสนิค้ำและก่อสร้ำงที่ลำน ทะเลสำบจำกเจ้ำหน้ำที่ ซึง่จะมีจดุบริกำรตัง้อยู ่
เพื่อท่ีจะรอเรียกควิเข้ำไปขนถ่ำยสนิค้ำ 

 ขัน้ตอนของกำรรับบตัรควิ คนขบัรถจะต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบั สถำนท่ีบธูที่จะก่อสร้ำง ช่ือของบริษัทที่เข้ำมำจดัแสดงงำน,เลขที่ 
ของบธู รวมทัง้ช่ือและเบอร์โทรศพัท์ของคนขบัรถ  

  Challenger 1 - สส้ีม 
  Challenger 2 - สฟ้ีำ 
  Challenger 3 - สชีมพ ู
6.1.2. เจ้ำหน้ำทีจ่ะเรียกรถขนถำ่ยสนิค้ำของผู้จดัแสดงงำน ตำมล ำดบัเพื่อมำรับบตัรอนญุำตเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ 
6.1.3. ผู้ ร่วมแสดงงำน/ผู้ รับเหมำ จะต้องน ำรถมำจอดที่จดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร ชำเลนเจอร์ ซึง่อยูบ่ริเวณด้ำนหลงัของอำคำร 

 ขัน้ตอนในกำรเข้ำไปยงัจดุขนถำ่ยสนิค้ำของอำคำร คนขบัรถจะต้องน ำรถผำ่นจดุตรวจก่อนเข้ำไปยงัจดุขนถำ่ยสนิค้ำและส ำหรับ
บคุคลที่จะเข้ำภำยในชำแลนเจอร์ต้องแลกบตัร Contractor  (ตวัอยำ่งรูปภำพด้ำนลำ่ง) ก่อนเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ ให้กบัเจ้ำหน้ำที่ และ
ต้องตดิบตัร Contractor ตลอดวนัติดตัง้ (วนัท่ี 3-4 กรกฎำคม 2561) รวมถงึบตัรอนญุำตเข้ำขนถำ่ยสนิค้ำจะต้องวำงบนหน้ำรถ เพือ่
แสดงให้เจ้ำหน้ำที่เห็น และตรวจสอบได้ตลอดเวลำทีข่นถ่ำยสนิค้ำ 

      
 

 ขัน้ตอนกำรขนถ่ำยสนิค้ำบริเวณจดุขนถำ่ยสนิค้ำ  รถขนถ่ำยสนิค้ำแตล่ะ่คนั จะมีก ำหนดระยะเวลำในกำรเข้ำขนถำ่ยสนิค้ำ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 รถยนต์ไมเ่กิน 4 ล้อ ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 40 นำที 
 รถยนต์ไมเ่กิน 10 ล้อ ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถำ่ยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 60 นำที 
 รถยนต์ 10 ล้อขึน้ไป ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถำ่ยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 1 ชัว่โมง 30 นำที 

 * หำกเกินเวลำที่ก ำหนดจะมีกำรเปรียบเทียบปรับชัว่โมงละ 200 บำท  
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6.1.4. เมื่อสง่สนิค้ำหรืออปุกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำ่นน ำรถของทำ่นไปจอดที่ลำน ทะเลสำบ หรือน ำรถออกนอกพืน้ท่ีจดุขนถำ่ยสนิค้ำ 
 ตัวอย่างบัตรบนัทกึเวลาเข้า-ออก 

      
 

6.2 วันแสดงงานงาน 
6.2.1. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่น จะต้องน ำรถเข้ำบริเวณจดุขนถ่ำยสนิค้ำ ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดให้สำมำรถท ำกำรเตมิสนิค้ำ  
          ช่วงเช้ำ 8.00-10.00น. และรอบเย็น 20.00-21.00  *หำกต้องกำรเติมสนิค้ำชว่ง 10.00-20.00 ต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่จดังำนก่อน 
6.2.2. เมื่อเติมสนิค้ำแล้วเสร็จ ให้น ำรถไปจอดที่ลำนจอดตำมข้อก ำหนดของผู้จดังำน 
6.2.3. ระยะเวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำให้เป็นไปตำมตำมประกำศกฎระเบียบกำรเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ 
         เพื่อหลกีเลี่ยงควำมแออดัในลำนขนย้ำยสมัภำระสว่นตวัและสิ่งของเล็กๆ ที่ถือหิว้ได้ที่ไม่ต้องอำศยัเคร่ืองมือขนย้ำย และสำมำรถน ำ
ออกจำกกลอ่งบรรจุหีบห่อได้โดยไม่ต้องหลีกเลี่ยงต่อกำรแตกหกั เสียหำยสำมำรถน ำเข้ำไปเปิดหีบห่อได้ในอำคำรได้ ส ำหรับสินค้ำขนำด
ใหญ่ ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำให้ผู้ รับขนสง่สนิค้ำท ำกำรเปิดหีบภำยด้ำนนอกอำคำร และหลงัจำกนัน้จึงคอ่ยขนย้ำยเข้ำตวัอำคำร และน ำไปวำงไว้
ในคหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นตำมต ำแหนง่ที่ทำ่นได้แจ้งไว้ลว่งหน้ำ 

ทางผู้จัดงานแสดงสนิค้าขอแนะน าให้ผู้ร่วมแสดงสนิค้ามาถงึอาคารแสดงสนิค้าพร้อมสนิค้าของท่าน ทัง้นีก้ารมาล่าช้าของ
ท่านอาจมีผลต่อการน าส่งสนิค้าเข้ามายงัคหูา และเกดิความล่าช้าในการก่อสร้างคูหาแสดงสนิค้าของท่านด้วย 

6.3 วันรือ้ถอน 
6.3.1. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่นต้องน ำรถไปจอดที่ลำนจอด Lakeside หรือลำนทะเลสำบ 
6.3.2. ผู้ที่จะน ำอปุกรณ์ แพ๊คกิง้ ต้องน ำรถไป รับบตัรอนญุำตขนถ่ำยสนิค้ำ ท่ีลำนจอด Lakeside หรือลำนทะเลสำบ เมื่อได้รับ บตัรผำ่น ให้
น ำรถเข้ำจดุขนถำ่ยสนิค้ำ และน ำอปุกรณ์แพ๊คกิง้โดยใช้  Loading Delivery Bay เป็นจดุพกั อปุกรณ์ ให้เร่ิมขึน้ได้ตัง้แตเ่วลำ 13.00 น. เป็นต้น
ไป พร้อมตัง้จดุตอกบตัรบงัคบัตำมเวลำที่ก ำหนด และน ำรถไปจอดรอในสถำนท่ีทีก่ ำหนด (รถ 4 ล้อ สำมำรถเข้ำจอด Pre-Loading ได้ในกรณี 
Pre-Loading  วำ่ง สว่นรถ 6 ล้อขึน้ไปต้องน ำรถกลบัไปจอด ลำน Lakeside หรือลำนทะเลสำบ เทำ่นัน้) 
6.3.3. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่น ต้องจดัเก็บอปุกรณ์/บรรจภุณัฑ์สนิค้ำตำ่งๆ ให้เรียบร้อยภำยในบธู แล้วจึงท ำ กำร เคลือ่นย้ำยมำยงัด้ำนหลงั
อำคำร ( Loading ) โดยห้ำมวำงกีดขวำงเส้นทำงกำรขนย้ำย (ให้วำงในพืน้ท่ีที่ ก ำหนดไว้ หรือบริเวณส่วนบนสดุของช่องจอดรถ ให้ชิดผนงั 
หรือรำวกนัตกเทำ่นัน้ ) 
6.3.4. เมื่อเคลือ่นย้ำยอปุกรณ์/บรรจภุณัฑ์สนิค้ำตำ่งๆ มำรวมไว้ ณ หลงัอำคำร( Loading ) ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ รปภ. บริเวณหลงัอำคำร ( 
Loading ) เข้ำตรวจสอบ แล้วเจ้ำหน้ำที่ รปภ.จะออกเอกสำร “ยืนยนัของพร้อม” ให้ผู้ ร่วมแสดงงำน 
6.3.5. ให้น ำ เอกสำร “ยืนยนัของพร้อม” แล้ว ไปยงัจดุอ ำนวยกำรบริเวณหลงัอำคำร( Loading )แจ้งทะเบยีนรถตอ่เจ้ำหน้ำที่รปภ. เพื่อ
ประสำนงำน ไปยงัเจ้ำหน้ำที่ ลำน Lakeside หรือลำนทะเลสำบ 
6.3.6. เจ้ำหน้ำที่ บริเวณลำน Lakeside หรือลำนทะเลสำบโดยจะประกำศเรียกหมำยเลขทะเบยีนรถ มำรับบตัรขนถำ่ยสนิค้ำเพื่อไปยงัจดุขน
ถ่ำยสนิค้ำ อำคำร ชำเลนเจอร์ 
6.3.7. ณ จดุขนถำ่ยสนิค้ำของอำคำร ผู้ที่เข้ำมำขนถำ่ยสนิค้ำจะต้องท ำตำมกฎระเบียบและข้อปฏิบตัิตำมกฎจรำจร ตำมที่ได้ระบไุว้ หลงัจำกที่
ขนถ่ำยสนิค้ำเสร็จสิน้ รถขนถำ่ยสนิค้ำจะต้องเคลื่อนย้ำยจำกจดุขนถ่ำยสนิค้ำตำมทำงออกที่ได้ระบไุว้และคืนบตัรขนถำ่ยสนิค้ำตรงทำงออก 
* ทำงอิมแพ็คฯ ของสงวนสทิธ์ิ ในกำรขนถำ่ยสนิค้ำบริเวณจดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร  เฉพำะผู้ ท่ีลงทะเบียน ณ จดุให้บริกำร เทำ่นัน้ 



 

    

     บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
     191/1 อำคำรเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลมกรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892899 โทรสำรกด 16 

 

29 

7. การขนย้ายสินค้าออกจากงานแสดงสินค้า 
 

  สิง่ของสว่นตวัและสนิค้ำที่หิว้ได้ สำมำรถน ำออกนอกอำคำรแสดงสนิค้ำได้ภำยหลงัเวลำ 17.00 น. ของงำนแสดงสนิค้ำในวนั
สดุท้ำยถงึแม้วำ่ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะมีบริกำรรักษำควำมปลอดภยั แตส่นิค้ำนัน้อำจเสีย่งตอ่กำรสญูหำยได้ตลอดเวลำดงันัน้ไมค่วรปลอ่ย
คหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นทิง้ไว้โดยไมม่ีเจ้ำหน้ำที่อยูป่ระจ ำ 
  อปุกรณ์ในกำรช่วยขนย้ำยสนิค้ำไมว่ำ่จะเป็นรถเข็นล้อเลือ่นบรรทกุใดๆ ต้องอยูใ่นสภำพท่ีใช้กำรได้เป็นปรกติหำกเกิดควำมเสยีหำย
แก่อำคำรแสดงสนิค้ำ อำทิ เช่น พรมปทูำงเดิน ผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำจะต้องรับผิดชอบในควำมเสยีหำยนัน้ๆ 

 
8. สถานที่จอดรถ 
 

  มีลำนจอดรถไว้บริกำรส ำหรับผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำและผู้ เข้ำชมงำนแสดงสนิค้ำ  
  - ลำนจอดฟรี ได้แก่ ลำนจอดLAKESIDE ลำนจอดAKTIV SQUARE และลำนจอกรถP5 
  - อำคำรจอดรถมีคำ่บริกำร ได้แก่ อำคำรจอดP1 อำคำรจอดP2 อำคำรจอดP3 อำคำรจอดCOSMO OFFICE PARK 
  *อตัรำคำ่บริกำรจอดรถเป็นไปตำมที่ทำงอิมแพ็คเมืองทองธำนีเป็นผู้ก ำหนด 
 
**หมายเหตุ : ทางอิมแพ็คเมืองทองธานี ไม่อนุญาตให้ท าการจอดรถค้างคืน ซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรการ 
ที่เคร่งครัด ส าหรับการรักษาความปลอดภยั หากผู้ใดประสงค์ที่จะจอดรถค้างคืนต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าล่วงหน้าก่อนทุกครัง้ 
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9. กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัตเิก่ียวกับบริการด้านไฟฟ้า 
ผู้จดังำนได้มอบหมำยอยำ่งเป็นทำงกำรให้บริษัทเอ็กซ์โปซิชัน่เทคโนโลยีจำกดัเป็นผู้ รับผิดชอบกำรบริกำรดงัตอ่ไปนี  ้
1. การให้บริการไฟฟ้าทั่วไป 

1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ำหลกั 2 วงจรคือวงจรไฟฟ้ำสำหรับให้แสงสวำ่งและวงจรไฟฟ้ำสำหรับสนิค้ำจดัแสดง 

1.2 ไฟฟ้ำที่จดัให้ตำมมำตรฐำนเป็นแบบกระแสสลบั 220V, 50Hz 1 เฟสและ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอตัรำคลำดเคลือ่น± ร้อยละ 10 ดงันัน้หำก
อปุกรณ์ที่นำมำแสดงมีควำมเสีย่งตอ่กำรขึน้ลงของแรงดนัควรใช้อปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟ้ำให้คงทีเ่พื่อควำมปลอดภยัของอปุกรณ์ตำ่งๆของทำ่น 

1.3 หำกต้องกำรใช้ไฟฟ้ำแบบอื่นๆเช่นแบบกระแสสลบัเฟสเดียว 110v,50Hzหรือกระแสสลบัสำมเฟส 220v,50Hz สำมำรถขอให้บริกำรเป็นพิเศษ
ได้โดยติดตอ่กบัเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเอ็กซ์โปซิชัน่เทคโนโลยีจำกดัโดยตรง 

1.4 มอเตอร์ไฟฟ้ำทัง้หมดต้องมีระบบป้องกนัอตัโนมตัเิพื่อป้องกนักำรกระชำกเนื่องจำกกระแสไฟเกินจึงควรมีระบบสตำร์ทดงันี ้ 
1.4.1 ระบบสตำร์ทโดยตรง: มอเตอร์ขนำดไมเ่กิน 5 แรงม้ำ 
1.4.2 ระบบสตำร์ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ขนำด 5 ถึง 25 แรงม้ำ 
1.4.3 ระบบสตำร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนำด 25 แรงม้ำขึน้ไป 
ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้ากรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้
งานโดยให้เผ่ือค่าความปลอดภยั (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภยัและเพื่อ
หลีกเลี่ยงอุบตัิเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพกิัด 
 การเดนิสายภายในระบบต้องใช้สายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้าก าหนดและต้องเดินระบบสายกราวด์ทุกจุด 
การเดนิสายไฟฟ้าใต้พืน้ไม้ที่ยกขึน้จากพืน้อาคารปกติจะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชัน้เท่านัน้ 
2. การให้บริการไฟฟ้าในคหูามาตรฐาน  

2.1 ระบบไฟฟ้ำในคหูำมำตรฐำนขนำด 3.00 x 3.00 เมตร ประกอบด้วยโคมไฟหลอดฟลอูอเรสเซนท์ T5 28W. (แสงสขีำว) 2 ดวงพร้อมเต้ำเสยีบ
ไฟขนำด 5 Amp 1 จดุ (ห้ำมใช้กบัโคมไฟแสงสวำ่ง) ทัง้ 2 รำยกำรดงักลำ่วรวมคำ่ใช้กระแสไฟฟ้ำแล้ว 

2.2 ผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ขอรับบริกำรได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสัง่จองบริกำรด้ำนไฟฟ้ำซึง่แบง่เป็น 4 สว่น 

2.3 กำรขอให้บริกำรไฟฟ้ำเพิ่มเตมิในแบบฟอร์มใบสัง่จองบริกำรต้องระบตุ ำแหนง่ของจดุตอ่ระบบแสงสวำ่งและระบบสำธำรณปูโภคแบบแปลนท่ี
ก ำหนดไว้กรุณำอำ่นเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ที่ระบไุว้ในแบบฟอร์ม 

2.4 ผู้ออกแสดงสนิค้ำที่ได้รับอนญุำตให้ใช้อปุกรณ์แสงสวำ่งของตนเองต้องสัง่จองขอใช้ไฟฟ้ำจำกแหลง่จำ่ยตำมแบบฟอร์มใบสัง่จองบริกำร 
Section C หรือ D  

2.5 ผู้จดังำนขอสงวนสทิธ์ิในกำรตดักระแสไฟฟ้ำจดุตอ่ไฟฟ้ำท่ี บริษัทเอ็กซ์โปซิชัน่เทคโนโลยีจ ำกดั เห็นวำ่อำจก่อให้เกิดอนัตรำยหรือสร้ำงควำม
ร ำคำญให้แก่ผู้ชมงำนหรือผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำอื่นๆ 

2.6 ทกุๆวนัหลงัจำกปิดงำนไปแล้ว 30 นำทีจะมีกำรตดัไฟจำกแหลง่จ่ำยกระแสไฟฟ้ำสำหรับสนิค้ำจดัแสดงและในวนัสดุท้ำยของงำนจะต้องตดั
หลงัจำกปิดงำนไปแล้ว 60 นำทีเว้นไว้แตเ่ฉพำะจดุที่สัง่บริกำร 24 ชัว่โมงเทำ่นัน้ 

2.7 กำรตอ่วงจรไฟฟ้ำ, กำรปรับแตง่ใด, กำรใช้อปุกรณ์ตอ่ไฟเต้ำเสยีบหลำยทำง, หรือกำรเช่ือมตอ่วงจรไฟฟ้ำโดยมิได้รับอนญุำตอำจเป็นสำเหตุ
ให้ถกูตดักระแสไฟฟ้ำโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
 Section A: ส ำหรับผู้ออกงำนแสดงที่ต้องกำรไฟฟ้ำส ำหรับก่อสร้ำงและรือ้ถอน 
 Section B: ส ำหรับผู้ออกงำนแสดงที่ต้องกำรเบรกเกอร์ตดัไฟส ำหรับสนิค้ำจดัแสดง (ไมใ่ช้สำหรับกำรให้แสงสวำ่ง)  
 Section C,D: ส ำหรับผู้ออกงำนแสดงที่ต้องกำรอปุกรณ์และเบรกเกอร์ตดัหลอดไฟให้แสงสวำ่ง 
 Section E: ส ำหรับผู้ออกงำนแสดงที่นำอปุกรณ์แสงสวำ่งของตวัเองมำใช้ทัง้ในกรณีที่จะท ำกำรติดตัง้เองและตอ่สำยไฟโดย                 
 บริษัทเอ็กซ์โปซิชัน่เทคโนโลยีจ ำกดั 
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3. การให้บริการไฟฟ้าในคหูาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน) 

 3.1 ผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำที่สัง่จอง “พืน้ท่ี” เพียงอยำ่งเดียวเพื่อตกแตง่เป็นคหูำแสดงสนิค้ำที่ออกแบบเป็นพิเศษจะต้องสง่แบบฟอร์มขอใช้บริกำร
ไฟฟ้ำเพื่อคหูำแสดงสนิค้ำที่ออกแบบเป็นพิเศษนัน้ 

3.2 ผู้จดังำนได้จดัให้มีแสงสวำ่งในอำคำรแสดงสนิค้ำโดยทัว่ไปแตก่ำรตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำทัง้ภำยในคหูำและเพื่อกำรสำธิตตำ่งๆสำมำรถดำเนินกำร
ได้โดยผู้ รับเหมำไฟฟ้ำของทำ่นท่ีได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้จดังำนแล้วเทำ่นัน้โดยผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำเพียงสง่แบบฟอร์มใบสัง่จองบริกำรไฟฟ้ำตำม
ควำมต้องกำรใช้งำนของทำ่นมำยงั บริษัทเอก็ซ์โปซชิัน่เทคโนโลยจี ำกดั พร้อมช ำระเงินภำยในระยะเวลำที่ระบไุว้และเพื่อควำมปลอดภยัจึงไม่
อนญุำตให้ผู้แสดงสนิค้ำตอ่ไฟส ำหรับสนิค้ำจดัแสดงหรืออปุกรณ์ให้แสงสวำ่งเข้ำกบัระบบจำ่ยไฟฟ้ำหลกัของตวัอำคำรโดยเดด็ขำดทัง้นีผู้้จดังำน
ขอสงวนสทิธ์ิระงบักำรจำ่ยกระแสไฟฟ้ำกรณีท่ีมีกำรตอ่ไฟฟ้ำอยำ่งไมเ่หมำะสม 

3.3 ผู้ รับเหมำไฟฟ้ำที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำต้องยื่นรำยละเอยีดกำรตอ่ไฟฟ้ำ, แบบวงจรไฟฟ้ำและรำยละเอยีดอื่นๆมำยงัผู้จดั
งำนก่อนวนัหมดเขตตำมที่ระบไุว้ในแบบฟอร์มโดยแนบรำยละเอยีดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัิตำมรำยกำรดงันี ้
 3.3.1 ช่ือบริษัทผู้ รับเหมำ 
 3.3.2 ช่ือและบตัรประจำตวัของบคุคลำกรทีเ่ข้ำด ำเนินกำร 
 3.3.3 จ ำนวนวตัต์หรืออตัรำก ำลงัไฟ 
 3.3.4 แบบกำรตอ่วงจรหรืออปุกรณ์ไฟฟ้ำ 
 3.3.5 แบบฟอร์มใบสัง่จองบริกำรไฟฟ้ำ 
3.4 ช่ำงไฟฟ้ำที่ได้รับอนญุำตแล้วสำมำรถแลกบตัรประจ ำตวัเพือ่รับบตัรผำ่นเข้ำงำนได้ที่ส ำนกังำนบริหำรงำนแสดงสนิค้ำของผู้จดังำนท่ีแสดง
สนิค้ำในบริเวณนัน้ๆในคหูำพเิศษหรือพืน้ท่ีเปลำ่ทำงผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำจะต้องสัง่จองไฟฟ้ำทัง้ 2 ระบบคือ 
 1.ไฟฟ้ำส ำหรับสนิค้ำจดัแสดง 
 2.ไฟฟ้ำส ำหรับดวงไฟแสงสวำ่ง 
3.5 กำรตอ่วงจรไฟฟ้ำที่ด ำเนินกำรโดยผู้ รับเหมำของทำ่นท่ีได้รับอนมุตัิจำกผู้จดังำนจะต้องได้รับกำรตรวจสอบจำกบริษัทเอ็กซ์โปซิชัน่เทคโนโลยี
จ ำกดัก่อนท่ีจะตอ่เข้ำกบัแหลง่จำ่ยไฟ 
3.6 ผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำที่สัง่จองบริกำรด้ำนไฟฟ้ำกบับริษัทเอก็ซ์โปซิชัน่เทคโนโลยีจำกดัจะมีสทิธ์ิได้รับบริกำรตำมลำดบัก่อนหลงั 
3.7 กำรตอ่วงจรไฟฟ้ำ ,กำรปรับแตง่ใดๆ , กำรใช้อปุกรณ์ตอ่ไฟฟ้ำเต้ำเสยีบหลำยทำง , หรือกำรเช่ือมตอ่วงจรไฟฟ้ำโดยมิได้รับอนญุำตอำจเป็น
เหตใุห้ถกูตดักระแสไฟฟ้ำโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
3.8 ไมอ่นญุำตให้ใช้ไฟกระพริบยกเว้นแตเ่ป็นสว่นประกอบของวงจรรวม 
3.9 ผู้จดังำนขอสงวนสทิธ์ิในกำรตดักระแสไฟฟ้ำในจดุตอ่ไฟฟ้ำท่ีบริษัทเอ็กซ์โปซิชัน่เทคโนโลยีจำกดัเห็นวำ่อำจจะก่อให้เกิดอนัตรำยหรือสร้ำง
ควำมร ำคำญให้แก่ผู้ เข้ำชมงำนหรือผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำอื่นๆ 
3.10 กำรตอ่ไฟฟ้ำทกุชนิดต้องเป็นไปตำมระเบยีบปฏิบตัิและมำตรฐำนควำมปลอดภยัโดยไมม่ีข้อยกเว้น 
 
 
 
 
 
 



 

    

     บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
     191/1 อำคำรเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลมกรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892899 โทรสำรกด 16 

 

32 

4. กำรเดินสำยไฟฟ้ำภำยในระบบต้องใช้ขนำดสำยไฟให้เหมำะสมตำมมำตรฐำนและต้องเดินระบบกรำวด์ทกุจดุหำกตรวจสอบพบกำรใช้
สำยไฟฟ้ำไมไ่ด้ขนำดตำมมำตรฐำนหรือกำรตดิตัง้ที่บริษัทฯเห็นว่ำไมป่ลอดภยัตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิระงบักำรจำ่ย
กระแสไฟฟ้ำชัว่ครำวจนกวำ่จะได้รับกำรแก้ไขให้ได้ตำมำตรฐำนจึงจะปลอ่ยกระแสไฟให้อีกครัง้ 
5. กรณีจองเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนญุำตให้ใช้กบั1 วงจรยอ่ยเทำ่นัน้หำกผู้แสดงงำนต้องกำรใช้มำกกวำ่ 1 วงจรยอ่ยต้องท ำกำรติดตัง้ตู้
โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพื่อใช้กบัวงจรยอ่ยหำกตรวจสอบพบวำ่ไมม่กีำรตดิตัง้ตู้ โหลด 
ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรระงบักระแสไฟฟ้ำจนกวำ่จะมีกำรติดตัง้เรียบร้อยจึงจะปลอ่ยกระแสไฟให้ตำมปกติและกำรเช่ือมตอ่สำยไฟฟ้ำเข้ำ
กบัเบรกเกอร์ของบริษัทฯให้ทำกำรเช่ือมตอ่ด้วยหำงปลำ (Ring Terminals) เทำ่นัน้ไมอ่นญุำตให้ตอ่สำยเปลอืยเข้ำกบัเบรกเกอร์โดยตรง 
 
การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ก าหนดเหล่านีม้ีผลให้ตวัแทนที่ได้รับอ านาจหน้าที่สามารถตดัการจ่ายไฟฟ้าได้ทนัทีและบริษัทฯจะด าเนินการ
ปรับเป็นจ านวนเงนิ 20 เท่าของราคาค่าอุปกรณ์นัน้ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสนิค้า 
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10.เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ภายในงาน 

   
ทำ่นสำมำรถน ำเฟอร์นิเจอร์ของท่ำนเข้ำมำตัง้ภำยในคหูำจดัแสดงสินค้ำของท่ำนได้เองตำมต้องกำรหรือขอเช่ำเฟอร์นิเจอร์และ

รำยกำรอปุกรณ์เบ็ดเตลด็เพิ่มเติมได้ โดยกรอกแบบฟอร์มรายการเฟอร์นิเจอร์และแบบฟอร์มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดและสง่กลบัไปยงัที่
อยูด้่ำนในของแบบฟอร์ม 

 

11.โทรศัพท์ช่ัวคราว 

 
 โดยกรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์มโทรศัพท์ชั่งคราว ซึง่โทรศพัท์ชัว่ครำวนี ้อตัรำคำ่บริกำรดงักลำ่วรวมคำ่ใช้โทรศพัท์ภำยใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลแล้วยกเว้นคำ่ใช้โทรศพัท์ทำงไกล, ตำ่งจงัหวดั, มือถือและตำ่งประเทศโดยคิดคำ่บริกำรตำมจริงบวก  
ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และบวกคำ่บริกำร 10% 

  

12.โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ภายในงาน 

 
 ทำ่นสำมำรถน ำโสตทศันปูกรณ์เข้ำมำใช้ภำยในคหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นตำมควำมต้องกำรหรือมิฉะนัน้ ทำ่นสำมำรถเช่ำโสตทศันปูกรณ์
จำกบริษัท เอ็กซ์โปซิซนั เทคโนโลยี จ ำกดั ได้โดยกรอกแบบฟอร์มทีวีและเคร่ืองฉายต่างๆ แล้วสง่กลบัไปยงัที่อยู่ในแบบฟอร์ม 
 

13.เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย 

 
ผู้รับเหมาด้านการรักษาความปลอดภยัในงานอย่างเป็นทางการในกรณีที่ผู้ ร่วมออกงำนต้องกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม 

ปลอดภยัเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลำของกำรปฏิบตัิงำนท่ีก ำหนดผู้ ร่วมงำนจะต้องแจ้งตอ่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั        
แตเ่พียงผู้ เดยีวเทำ่นัน้ทัง้นีท้างผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกดิขึน้ไม่ว่ากรณีใดใดทัง้สิน้ 

 
 หมายเหตุ : ผู้ร่วมแสดงงานควรแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการล่วงหน้า มิฉะนัน้ท่านอาจมิได้รับบริการทัง้นีเ้น่ืองจาก 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั (พิเศษ) มีจ านวนจ ากัด 
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14. การสาธิตสินค้าภายในงาน 
 
หากผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องการที่จะสาธิตหรือทดลองสนิค้าจะต้องปฏิบตัิดังนี ้
1. แจ้งให้ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำทรำบลว่งหน้ำถึงรูปแบบของกำรสำธิตที่น ำมำแสดงโดยกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดของสนิค้าที่
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 

 
15.การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า 
  

ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะออกบตัรเข้ำ-ออก  บริเวณงำนส ำหรับผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำในระหวำ่งก่อสร้ำงวนังำนแสดงสนิค้ำและ
วนัรือ้ถอนส ำหรับผู้ที่ได้แจ้งรำยช่ือไว้ตอ่ผู้จดังำนเทำ่นัน้  และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำคหูำของผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำทกุทำ่น  จะต้องติดบตัรผำ่น
ดงักลำ่วตลอดระยะเวลำที่อยูใ่นอำคำรแสดงสนิค้ำ  โดยจ ำนวนของบตัรผำ่นสำมำรถขอได้โดย  กรอกแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่
ประจ าคูหา และสง่มำที่บริษัท  เอซ  คอน (ไทยแลนด์)  จ ำกดั  ภำยในเวลำที่ก ำหนด  (ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะมอบบตัรประจ ำตวั
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำคหูำของผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำในวนัเข้ำท ำกำรตกแตง่คหูำ ถ้ำกรณีบตัรสญูหำยเสยีคำ่ปรับใบละ 50 บำท) 
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16. การเก็บหรือทิง้สิ่งของ 
 
ในระหวำ่งวนัก่อสร้ำงและขนย้ำยสนิค้ำเข้ำไปในบริเวณงำนแสดงสนิค้ำ ทำงผู้จดังำน ไมอ่นญุำตให้ผู้ ร่วมงำนแสดงสนิค้ำ 

วำงสิง่ของหรือวสัดเุหลอืใช้กีดขวำงแนวทำงเดินสำธำรณะ และขอให้ผู้ ร่วมแสดงจดัเก็บสิง่ของภำยในคหูำแสดงสนิค้ำให้เรียบร้อย 
หรือขนย้ำยสิง่ของตำ่งๆ ออกนอกบริเวณอำคำรแสดงสนิค้ำ 

หมายเหตุ  เน่ืองจากมีข้อจ ากัดเร่ืองพืน้ท่ีในการจัดเก็บ ทางผู้จัดงานไม่ได้จัดเตรียมสถานท่ีไว้ส าหรับ
ให้ผู้แสดงสินค้าจัดเก็บส่ิงของหรือสินค้าใดๆ ทัง้สิน้ดังนัน้ห้ามผู้แสดงสินค้าตัง้วางสินค้า-อุปกรณ์ออกนอก
พืน้ท่ีคูหาของผู้แสดงสินค้า โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นทางเดนิ 
 

17. การป้องกันอัคคีภัย 
 

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

หำกผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำทำ่นใดที่สงัเกตเห็นหรือได้ท ำให้เกิดเหตเุพลงิไหม้  ขอให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัหรือ  
ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำภำยในบริเวณงำนโดยเร็วที่สดุ 
 

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

อำคำรแสดงสินค้ำท่ีได้รับมอบหมำยเท่ำนัน้ ทัง้นีผู้้จัดงำนแสดงสินค้ำขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใช้งำนส ำหรับกำรประกำศสำธำรณะประโยชน์
โดยเฉพำะ 
 

19. การแจกเอกสารหรือของท่ีระลึก 
 
  จดังำนแสดงสนิค้ำจะอนญุำตให้มีกำรแจกของที่ระลกึได้เฉพำะในคหูำของผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำนัน้ๆ เทำ่นัน้ โดยจะต้อง 

ไมเ่ป็นกำรรบกวนหรือกีดขวำงทำงเดินหรือสร้ำงควำมร ำคำญให้กบัคหูำแสดงสนิค้ำข้ำงเคียง 
 

20. การเกิดความเสียหาย 
 

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

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

 

22. การปฏิบัตงิานท่ีคูหาแสดงสินค้า 
 

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

กิจกรรมทุกชนิดของผู้ร่วมแสดงสินค้าและพนักงานของแต่ละคูหาแสดงสินค้า จะต้องจ ากัดอยู่แต่ในพืน้ที่คูหา
แสดงสินค้าของตน ห้ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชักชวนทางด้านธุรกิจใดๆ  นอกคูหาแสดงสินค้าของท่าน       

ห้ามท าการรับสมัครพนักงานระหว่างแสดงสินค้า และห้ามท าการขนย้ายสินค้าและออกนอกคูหาแสดงสินค้าใน
ระหว่างเวลาแสดงสินค้า 
 

23. การท าความสะอาด 
 

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

24. เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า 
 
          ผู้จัดงำนจะไม่เปิดเคร่ืองปรับอำกำศในบริเวณอำคำรแสดงสินค้ำในวนัก่อสร้ำงและตกแต่งคูหำแต่จะเปิดเคร่ืองปรับอำกำศ
เฉพำะวนัท่ีจดัแสดงงำน หรือระหว่ำง วนัที่ 5-8 กรกฎำคม 2561  เท่ำนัน้ โดยจะเปิดเคร่ืองปรับอำกำศ 1 ชัว่โมง ก่อนกำรเปิดแสดงสินค้ำ 
และจะปิดเมื่อถึงเวลำปิดแสดงสนิค้ำในแตล่ะวนั 
 

25. อ านาจสิทธ์ิขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า 
  

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากัด เปรียบเสมือนเจ้าของสถานที่จดัแสดงสินค้าในช่วงระยะเวลาเช่าท าการแสดง
สินค้า ดังนัน้การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ในช่วงนีถ้อืเป็นสิทธ์ิขาดในการยุตปัิญหานัน้ๆ 
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26. การปฏิบัตงิานล่วงเวลา 
  

ระหวำ่งวนัท่ี 3-4 กรกฎำคม  2561  ผู้จดังำนอนญุำตให้ท ำกำรก่อสร้ำง และตกแต่งคหูำได้ถึงเวลำ 24.00 น. และรือ้ถอนคหูำ  
ในวนัท่ี  8 กรกฎำคม  2561 ตัง้แตเ่วลำ 20.00 น. – 24.00 น. เทำ่นัน้       ซึง่ถ้ำผู้แสดงงำนรำยใด มีควำมประสงค์จะท ำกำรก่อสร้ำงเกิน
เวลำดงักลำ่ว กรุณำแจ้งที่Counter Service ของทำง IMPACT ก่อนเวลำ 18.00 น. ของแตล่ะวนั และจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร
ปฏิบตัิงำนลว่งเวลำ ในอตัรำที่อิมแพ็คเมืองทองธำนีก ำหนด คือ 1,500 บาท / คูหา / ชั่ วโมง  และรับผิดชอบกำรจดัเตรียมพนกังำน
รักษำควำมปลอดภยั 1 นำย ในอตัรำ 1,388 บำท ( รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม )  ทัง้นีจ้ะต้องช ำระเป็นเงินสดในวนันัน้ 

  

27. การรือ้ถอนคูหาล่วงเวลา 
  

กรณีผู้แสดงงำนแตล่ะรำยรือ้ถอนไมเ่สร็จตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ ( 24.00 น. ของวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2561 ) จะมีคำ่ใช้จำ่ยใน 
อตัรำ  20,000  บำท ตอ่ คหูำ ตอ่ ชัว่โมง ( รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ ) ทัง้นีต้้องช ำระเป็นเงินสดในวนันัน้ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


