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สารบัญ
สวนที่ 1
 ขอมูลทัว่ ไปของงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่องานแสดงสินคาอยางเปนทางการ
สถานที่จัดงาน
วันและเวลา ของงานแสดงสินคา
การเขาชมงาน
ผูจัดงาน
คุณลักษณะทางดานเทคนิคของอาคารแสดงสินคา
ตารางเวลาปฏิบัติการ

สวนที่ 2
 ระเบียบและการปฏิบตั งิ านภายในอาคารแสดงสินคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

การกอสรางและตกแตงคูหามาตรฐาน
การกอสรางและตกแตงคูหาสําหรับคูหาเปลา
การเขา-ออกบริเวณงานของผูรับเหมากอสราง
ไฟฟาที่ใชภายในงาน
เฟอรนิเจอรและอุปกรณเบ็ดเตล็ดที่ใชภายในงาน
โทรศัพทภายในงาน
โสตทัศนูปกรณที่ใชภายในงาน
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ( พิเศษ ) ภายในงาน
การสาธิตสินคาภายในงาน
การเขา-ออกบริเวณงานของผูรวมแสดงสินคา
การเก็บหรือทิ้งสิ่งของ
การปองกันอัคคีภัย
การประกาศสาธารณะ
การแจกเอกสารของที่ระลึก
การเกิดความเสียหาย
เหตุการณที่ไมสามารถควบคุม
การขนสินคาเขางานแสดงสินคา
การปฏิบัติงานที่คูหาแสดงสินคา
การขนยายสินคาออกจากงานแสดงสินคา
การทําความสะอาด

หนา
4
4
4
4
4
5
6

หนา
7
12
14
14
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด

191/1 อาคาร เอชเอสเอช ชั้น 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-6892899 โทรสารกด 16

3

สารบัญ
สวนที่ 2
 ระเบียบและการปฏิบตั งิ านภายในอาคารแสดงสินคา
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

หองอาหารในระหวางแสดงสินคา
สถานที่จอดรถ
อุปกรณสื่อสาร
เครื่องปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินคา
อํานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคาร
การปฏิบัติงานลวงเวลา
การรื้อถอนคูหาลวงเวลา
คานําอาหารเขา

สวนที่ 3
 แบบฟอรมบริการสําหรับผูเ ชาพืน้ ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผูรับเหมากอสรางและตกแตงคูหา ( สําหรับพื้นที่เปลา )
ปายชื่อคูหาและเครื่องหมายการคา ( สําหรับพื้นที่มาตรฐาน )
แบบแปลนการกอสรางคูหา
รายละเอียดของสินคาที่นํามาแสดง
รายชื่อเจาหนาที่ประจําคูหา
ไฟฟาสําหรับกอสรางและรื้อถอน
แบบแปลนตําแหนงในการติดตั้งไฟฟา
อุปกรณไฟฟา
รายการเฟอรนิเจอร ( เชา )
รายการอุปกรณเบ็ดเตล็ด ( พรม,ผนัง,ปาย, )
โทรศัพท / โทรสาร
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ( wi-fi )
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ( ADSL )
เจาหนาที่รักษาความสะอาด ( พิเศษ )
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ( พิเศษ )
ดอกไมและตนไม
สื่อโฆษณา NCCTV

หนา
21
22
22
22
22
22
23
23

Win Zip แบบฟอรม
Ace Con
Ace Con
Ace Con
Ace Con
Ace Con
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
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สวนที่ 1
ขอมูลทัว่ ไปของงาน
1. ชือ่ งานแสดงสินคาอยางเปนทางการ
ช็อปเพือ่ ลูก by Baby Best Buy 2017

2. สถานทีจ่ ดั งาน
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ิ์
โซน ATRIUM, โซน C ชัน้ 1, โซน C ชัน้ 2 ,โซน Plaza

3. วันและเวลาของงานแสดงสินคา
วันที่ 24-27 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตัง้ แตเวลา 10.00 - 20.00 น.

4. การเขาชมงาน
เปดใหครอบครัว พอ แม ลูก ยุคใหมและผูเ ขาชมงานทัว่ ไป

5. ผูจ ดั งาน
บริษทั เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด
191/1 อาคาร เอช.เอส.เอช ชั้น 9 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02-6892899 , 02-6892993 โทรสาร 02-6892899 กด 16
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6.

คุณลักษณะทางดานเทคนิคของอาคารแสดง

6.1

การรับน้าํ หนักของพืน้ ที่

โซน C ชัน้ 2

ความสามารถในการรับน้าํ หนัก 500 กิโลกรัม / ตารางเมตร

ถาสินคาของทานมีน้ําหนักเฉลี่ยกดลงพื้นที่ตอหนึ่งตารางเมตรมากกวาน้ําหนักที่มากกวาน้ําหนักที่อาคารจะ
สามารถรับหนักได ทานตองสรางพื้นที่เหล็กเสริม เพื่อกระจายน้ําหนักของสินคา และตองแจงใหทางผูจัดงานทราบ
ลวงหนาเกี่ยวกับสินคาทุกชิ้นที่จะนํามาแสดงจึงจะนําสินคานั้นเขาไปแสดงได

6.2 ความสูงของสิง่ กอสราง

Zone c 1
Zone c 2
Zone Plaza

ความสูงของสิ่งกอสรางไมเกิน 2.3 เมตร
ความสูงของสิ่งกอสรางไมเกิน 2.4 เมตร
ความสูงของสิ่งกอสรางบริเวณฝงสูง ไมเกิน 5 เมตรกอสรางแบบโปรง
ฝงต่ําไมเกิน 2.5 เมตร

Atrium

ความสูงของสิ่งกอสรางไมเกิน 3 เมตร

*** หากสินคาทีท่ า นนํามาจัดแสดงหรือสิง่ กอสรางสูงเกินจากทีก่ าํ หนดไวขา งตน
จะตองทําการขออนุญาตจากผูจ ดั การงานกอนจึงจะสามารถนําสินคาเขาหรือ
ทําการกอสรางได

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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7.ตารางเวลาปฏิบตั กิ าร
กําหนดการ

เวลา
กําหนดเวลาการกอสรางคูหา
การกอสรางและการตกแตงสําหรับพื้นที่เปลา
12.00 - 24.00 น.
ผูเชาพื้นที่คูหามาตรฐาน เขาตกแตงคูหาเพื่อจัดวางอุปกรณ 10.00 – 24.00 น.
และสินคา
การขนยายสินคา
10.00 – 24.00 น.
การติดตั้งไฟฟาแลวเสร็จภายใน
12.00 น.
การติดตั้งตกแตง และจัดวางสินคาแลวเสร็จภายใน
24.00 น.
ปดอาคารแสดงสินคา
24.00 น.
กําหนดการเปด – ปดงานแสดงสินคา
ผูเขารวมแสดงสินคา (Exhibitor) เขาเตรียมงานและขนยาย
08.00 – 10.00 น.
สินคากอนการเปดแสดงสินคา
วันเวลา เปด - ปด งานแสดงสินคา
10.00 – 20.00 น.
เวลาขนยายสินคา หลังปดแสดงสินคา ประจําวัน
20.00 - 21.00 น.
กําหนดเวลาการรือ้ ถอนคูหา
เริ่มการขนยายสินคา
20.30 น.
การรื้อถอนคูหาและไฟฟา
20.30 น.
การขนยายสินคาและรื้อถอนคูหาแลวเสร็จภายใน
24.00 น.
การรื้อถอนไฟฟาแลวเสร็จภายใน
24.00 น.

วันที่
22 สิงหาคม 2560
23 สิงหาคม 2560
23 สิงหาคม 2560
23 สิงหาคม 2560
23 สิงหาคม 2560
22 – 23 สิงหาคม 2560
24 – 27 สิงหาคม 2560
24 – 27 สิงหาคม 2560
24 – 27 สิงหาคม 2560
27
27
27
27

สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม

2560
2560
2560
2560

หมายเหตุ :
 หลังจากจบงานในแตละวัน ไฟฟาในคูหาจะดับภายใน 60 นาที และอาคารแสดงสินคาจะเปดจนกระทั่งเวลา 21.00 น.สวนในวันสุดทาย
ของงานแสดงสินคาจะเปดจนกระทั่งเวลา 24.00 น. เพื่อใหผูรวมงานแสดงทําการขนยายสินคาและรื้อถอนคูหาพรอมอุปกรณ
 หามผูแสดงสินคาขนยายสินคาที่จะนํามาจัดแสดงเขาไปในอาคารแสดงสินคา ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 แตจะอนุญาตใหขนยาย
เขาไปในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เทานั้น มิฉะนั้นหากสินคาดังกลาวเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ทางผูจัดงานจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ในระหวางจัดงานแสดงสินคา หามขนยายสินคาโดยใชรถเข็นเด็ดขาด เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกสถานที่จัดงาน ผูเยี่ยมชมงาน และถา
เกิดความเสียหายประการใด ทานจะตองรับผิดชอบความเสียหายดังกลาว
 ในวันกอสรางและรื้อถอน ผูจัดงานจะอนุญาตใหทําการกอสรางและรื้อถอนไดถึง 24.00 น. ซึ่งถาผูแสดงงานรายใดมีความประสงคจะ
ทําการกอสรางหรือรื้อถอนเกินเวลาดังกลาว กรุณาแจงที่ศูนยอํานวยการผูจัดงานแสดงสินคาที่ประจําการ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
กอนเวลา18.00 น. สําหรับวันกอสรางคูหา วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 พรอมชําระคาลวงเวลาเพิ่ม จํานวน 5,000 บาท / ชม. / คูหา
( ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %) และตองวาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจํานวน 1 นาย /คูหา เปนเงิน 950 บาท(ราคานี้ยังไมรวมภาษี
มูลคาเพิ่ม 7%)และสําหรับวันรือ้ ถอนคูหา วันที่ 27 สิงหาคม 2560 พรอมชําระคาลวงเวลาเพิ่ม จํานวน 15,000 บาท /ชม. / คูหา ( ราคานี้ยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %)
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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สวนที่ 2
ระเบียบและการปฏิบตั งิ านภายในอาคารแสดงสินคา
1. การกอสรางและตกแตงคูหามาตรฐาน
 ผูรบั เหมาในการกอสรางคูหามาตรฐานอยางเปนทางการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จํากัด
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
คุณวิษภา แพรสูงเนิน โทรศัพท 02-203-4156
โทรสาร 02-203-4117
E-mail Address : Wisapa.pra@nccimage.com
ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตใหเฉพาะผูรวมแสดงงานที่ เชาพื้นที่พรอมคูหามาตรฐานไดรวมออกงาน
แสดงเทานั้น ผูรวมแสดงงานไมมีสิทธิ์ใหบริษัทอื่นมาเชาชวงตอ หรือใหบริษัทอื่นหรือรายอื่นที่ไมไดซื้อพื้นที่ในงานมารวม
ออกแสดงงานกับทาน (ยกเวนบริษัทในเครือ )
ในกรณีที่ผูรวมแสดงงานมีความประสงคใหบริษัทอื่นมารวมออกงาน กรุณาแจงชื่อบริษัทดังกลาว และชื่อผู
ประสานงาน,ที่อยูและเบอรติดตอ พรอมแจงประเภทสินคาที่จะรวมออกงานกอนวันแสดงงาน 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อผูจัดงาน
จะไดพิจารณาอนุมัติตอไป
 ลักษณะคูหามาตรฐาน (พื้นที่มขี นาด กวาง 3 เมตร ลึก 3 เมตร )
1.
ผนังสีขาวสูง 2.4 ม. กวางแผนละ 1 เมตร โดยแตละแผนจะยึดติดกับโครงสรางอะลูมิเนียมหามตอกตรึง เจาะรูที่ทําความ
เสียหายแกผนังเวนแตไดรับอนุญาตจากผูรับเหมากอสรางคูหาแสดงสินคาอยางเปนทางการแลว
2.
ปายชื่อ ปายบริษัท เปนปายชื่อขนาดสูง 30 ซม. และหนากวาง 3 ม. (ตัวอักษรบนปายชื่อสูง 10 ซม. ) อยูดานหนาของทุก
คูหาโดยจะระบุชื่อบริษัท และหมายเลขของคูหาแสดงสินคา
3.
ไฟฟา และเฟอรนิเจอร มีปลั๊ก ขนาด 5 แอมป (หามใชกับดวงไฟแสงสวาง) หลอดฟลูออเรสเซนส 2 หลอด เกาอี้เหล็กดํา
2 ตัว โตะประชาสัมพันธ 1 ตัว และถังขยะ 1 ใบ

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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4. สําหรับผูรวมแสดงที่เชาพื้นที่แสดงสินคาแบบคูหาสําเร็จรูป กรุณากรอกแบบฟอรมปายชือ่ คูหาและเครือ่ งหมายการคา
และสงกลับมายัง บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
5 . ทางผูจัดงานขอความรวมมือในการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของการใชคูหาสําเร็จรูปดังนี้

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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กฎขอบังคับสําหรับผูแ สดงสินคา

หาม! กระทําการใดๆ ทีจ่ ะกอใหเกิดความเสียหายตอผนังคูหา
1. หามตอเติมเปลี่ยนแปลงหรือโยกยายโครงสรางของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขาดหากมี
ความจําเปนตองเปลี่ยนรูปแบบของคูหา กรุณาติดตอเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการของบริษัทฯ
เพื่อดําเนินการ
2.
3.

หามฉีดสเปรยกาว , ติดกาว , หรือซิลิโคน บนแผนผนัง
หามทาสี , พนสี , ขีดหรือเขียน ลงบนผนัง
หามมิใหเจาะ , ตอกตะปู , ยิง MAX , ขีดขวน หรือทําใหเกิดความเสียหายกับแผน

4.
ผนังหรือสวนใดสวนหนึ่งของโครงสรางคูหาเปนอันขาด หากตองการติดหรือยึดสิ่งใดกับตัว
ผนังกรุณาปรึกษาเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการกอน
หากผูแสดงสินคาทานใดมิไดปฏิบัติตาม หรือฝาฝนขอปฏิบัติดังกลาวทาง
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางคูหามาตรฐาน

**มีความจําเปนจะตองคิดคาเสียหายแกผมู าแสดงสินคา
เปนมูลคาผนังคูหาแผนละ 3,000.- บาท
จึงแจงมาเพือ่ ทราบและขอขอบคุณในความรวมมือจากทุกทานลวงหนามา ณ โอกาสนี้
หมายเหตุ : ปลั๊กไฟที่ตดิ ตั้งในคูหาของทานหามใชตอกับดวงไฟแสงสวางโดยเด็ดขาด
หากเจาหนาที่ตรวจสอบพบจะดําเนินการตัดกระแสไฟฟาในคูหาของทานทันที
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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ระเบียบขอบังคับทัว่ ไปของผูร บั เหมา ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสริ ิกติ สิ์ าํ หรับงานแสดงสินคา

ผูรับเหมาหรือผูกอสรางคูหาจะตองจัดสงเอกสารฉบับนี้กลับมายังโทรสารหมายเลข 0 2229 3222 หรือ
หากมีขอสงสัยประการใดทานสามารถสอบถามไดที่ Event Services Department หมายเลข 02-229 3210
1. ผูรวมแสดงสินคาจะตองแจงชื่อบริษัทผูรับเหมาใหกับผูจัดงานทราบ รวมทั้งจะตองยื่นแบบคูหาตกแตงพิเศษ และสวนตกแตง
ทั้งหมดใหกับศูนยการประชุมฯ ลวงหนา 1 เดือนกอนวันเขากอสราง อนึ่ง การตกแตงคูหาพิเศษที่ขัดตอกฎระเบียบของศูนยการประชุมฯ
ผูจัดงาน หรือ ผูรับเหมากอสรางตองยื่นเรื่องเพื่อขออนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากศูนยการประชุมฯ
2. ผูจัดงานหรือผูรับเหมาพรอมดวยเจาหนาที่ศูนยการประชุมฯ ตองทําการสํารวจความเรียบรอยของพื้นที่พรอมกันกอนทําการรับมอบ
และสงคืน
3. ผูจัดงาน, ผูรับเหมาหรือผูกอสรางคูหาตองจัดหาสิ่งปกคลุมพื้นหรือ พื้นพรมอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนงานไม งานสี และการ
เคลื่อนยายอุปกรณ หรือวัสดุที่มีน้ําหนักมาก ตองมีวัสดุไมรองรับ เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับพื้นหรือพรม
4. การสรางคูหา,เวที,ฉาก,แขวนมานตองไมปดกั้นทางหนีไฟและอุปกรณเครื่องดับเพลิงของศูนยการประชุมฯ หากฝาฝนจะถูกระงับ
การสรางงานทันที
5. เจาหนาที่ที่เขามากอสรางตองแตงกายสุภาพเรียบรอย กลาวคือตองสวมเครื่องแบบของบริษัทกอสรางมิฉะนั้นศูนยการประชุมฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหพนักงานผูนั้นเขามาในพื้นที่ที่จัดงานโดยเด็ดขาด
6. หากผูรับเหมาหรือผูกอ สรางมีความจําเปนตองทํางานเลยเวลาที่ไดระบุในสัญญา จะตองแจงให Event Services Department
ทราบลวงหนาอยางนอย 2 ชั่วโมง กอนเวลาปดทําการ ทั้งนี้ศูนยการประชุมฯ จะคิดคาใชจายการใหบริการลวงเวลาตามขนาดของคูหา
7. ศูนยการประชุมฯ ไมอนุญาตใหผูใดนอนคางหรือจอดรถคางคืนในบริเวณศูนยการประชุมฯ โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษร
8. ในกรณีผูจัดงานจัดใหมี โซนขายอาหาร ฯลฯ ในพื้นที่ที่เปนพรมของศูนยการประชุมฯ ผูจัดงานตองปูไมอัดอยางนอย 15 มม. กอน
การปูพรมหรือวัสดุอื่นใด หามมิใหปูพรมลงบนพื้นพรมของศูนยการประชุมฯ โดยเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรม
ในระหวางการจัดงาน
9. หามรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลในบริเวณพื้นที่จัดงาน ผูรับเหมาและผูกอสรางคูหาจะตองรับประทาน
อาหารและสูบบุหรี่ในบริเวณที่ศูนยการประชุมฯ กําหนดไวใหเทานั้น
10. หามเก็บลังไม วัสดุหีบหอ กลองไม กลองกระดาษแข็ง และวัสดุที่ติดไฟงายไวบริเวณจัดงาน
11. หามนําถังกาซหุงตม ทั้งที่บรรจุและไมบรรจุกาซมาเก็บไวบริเวณจัดงาน
12. หามตอกยึดอุปกรณกับพื้นผิวของพื้นที่จัดงาน
13. หามทิ้งสี ขยะ สารอันตรายและสารพิษ เชน สารเคมี น้ํามันหลอลื่น กรด และผลิตภัณฑปโตรเลียมลงในรางระบบน้ํา

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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14. การทาสี กรณีที่ตองใชน้ํามันสน, น้ํามันซักแหง,ทินเนอร หรือสารระเหยที่มีกลิ่นแรงสําหรับเช็ดทําความสะอาดผนัง

หรือเปน

สวนผสมของการทาสี,สี จะสามารถทําไดหลังเวลา 18.00 น. เทานั้น (เฉพาะในโซนซี 1-2 และโซนพลาซา) ถาตองทํากอนเวลาดังกลาว
จะตองใชพื้นที่ดานนอกอาคารศูนยประชุมฯ
15. หามนําสัตวเลี้ยงทุกชนิดเขามาในพื้นที่ที่ใหบริการ และพื้นที่สว นกลาง ยกเวนไดรับอนุญาตจากศูนยการประชุมฯ
16. หามใชไฟฟากับปลั๊กตามผนังหรือพื้นหองโดยตรง จะตองสั่งไฟฟากับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด สําหรับการเดินสายไฟหรือสัญญาณ
ตางๆ ตองเก็บสายอยางเปนระเบียบ ไมกีดขวางเสนทางการลําเลียงอาหารและเสนทางเดินผูเขา
ชมงาน (กรณีการขอใชไฟฟากับปลั๊กตามผนังหรือพื้นหองโดยตรง กรุณาประสานงานกับเจาหนาที่ Event Services Department)
17. สําหรับสวนกอสรางที่มีการตกแตงดวยน้ํา ผูรับเหมากอสรางตองปฏิบัติอยางเครงครัดดังนี้
 การนําน้ําเขาตกแตงผูรับเหมาตองเปนผูเตรียมน้ําและสายยางสําหรับตอจากทอของศูนยการประชุมไปยังพื้นที่ตกแตง
 ตองเตรียมวัสดุกันน้ํารองสวนที่บรรจุน้ําถาเกิดกรณีน้ําหกรั่วซึมหรือเกิดความเสียหายแกสวนตาง ๆ ของหองผูรับเหมาตองจัดการให
อยูในสภาพเรียบรอยกอนที่จะดําเนินงานตอไป
 การปลอยน้ําหลังการใชงานแลวตองจัดลําดับกอนหลังหรือคิวเพื่อความเปนระเบียบและไมเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดใน
กรณีที่ทุกฝายตางรีบรื้อถอน
 ผูรับเหมาจะตองทําที่พักหรือบอพักสําหรับกรองสิ่งสกปรกที่อาจกอใหเกิดการอุดตันของทอระบายน้ําบริเวณกอนถึงบอพักของสวน
บําบัดน้ําเสีย
18. กรณีที่มีการใชลูกโปงผูจัดแสดงตองใชลูกโปงที่บรรจุกาซฮีเลี่ยมเทานั้นและในการบรรจุกาซดังกลาวตองกระทํานอกบริเวณอาคารของศูนย
การประชุมฯ
19. กรณีผูจัดแสดงงานจัดใหมีการจุดพลุไพโล จุดดอกไมไฟ และอื่น ๆ ภายในอาคารของศูนยการประชุมฯ ตองแจงให Event Services
Department ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร หากฝาฝน จะถูกระงับการแสดงชุดนั้นทันที
20. ผูจัดงานจะตองรับผิดชอบในการจัดเก็บเศษวัสดุจากการกอสรางทุกประเภทและนําออกไปทิ้งนอกบริเวณ ศูนยการประชุมฯ
หากไมปฏิบัติตาม ศูนยการประชุมฯ จะคิดคาจัดเก็บและทําความสะอาด
21. ผูจัดงานตองรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ กับศูนยการประชุมฯไมวาจะกระทําโดยผูรับเหมา หรือผูกอสรางคูหาในงานของ
ผูจัดงานและในกรณีที่มีสิ่งของตกคางผูจัดงานจะตองรับผิดชอบนําออกไปใหหมด ภายในเวลา 48 ชั่วโมง หากพนกําหนด
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งคูหาที่ไมไดนําเนินการรื้อถอนออก ผูจัดงานจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นกับการรื้อถอนคูหานั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะเปนผูกําหนดคาบริการตามความเหมาะสม
22. ผูรับเหมาหรือผูกอสรางคูหาจะตองตรวจสอบและปดอุปกรณไฟฟาน้ําและลมดันทุกชนิดที่นําเขามาใชกอนออกจากพื้นที่จัดงานทุกวัน
23. ผูแสดงสินคา หรือผูรับเหมาจะตองรื้อถอนคูหาใหเสร็จสิ้นภายในวัน และเวลาที่ผูจัดงานกําหนด มิฉะนั้นศูนยการประชุมฯ จะคิดคาบริการ
ฝากสินคา และ / หรือ คาบริการรื้อถอนคูหา
24. ผูจดั งาน /หรือผูร บั เหมาตองชําระคาประกันความเสียหาย จํานวน 50,000.- สุทธิ กอนวันเขาทําการกอสรางอยางนอย 10 วัน มิฉะนั้น
เจาหนาที่ Event Services Department จะไมอนุญาตใหเขาทําการกอสรางโดดเด็ดขาด ไมวากรณีใด ๆ
โดยทําเช็คค้ําประกันสั่งจาย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด
25. เงื่อนไขการชําระคาประกันคืน
 กรณีไมมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น : ศูนยการประชุมฯ จะสงเช็คค้ําประกันคืนหลังจากจบงานภายใน 7 วันทําการ
 กรณีที่เกิดความเสียหายคิดเปนเงินไมเกิน 50,000.- บาท : ศูนยการประชุมฯ จะประเมินคาเสียหาย และนําไปหักจาก
เงินค้ําประกัน จากนั้นจะชําระสวนที่เหลือคืนใหภายใน 10 วันทําการ
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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กรณีที่เกิดความเสียหายคิดเปนเงินเกิน 50,000.- บาท : ผูจัดงานหรือผูรับเหมา จะตองชําระสวนที่เกินใหกับศูนยการประชุมฯ ภายใน
10 วันทําการ
มีผลบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

2 . การกอสรางและการตกแตงคูหาสําหรับผูเ ชาพืน้ ทีเ่ ปลา

1. กา
สําหรับผูแสดงสินคาที่เชาพื้นที่เปลา ผูรับเหมาในการกอสรางและตกแตงคูหาจะมี 2 ประเภทคือ
1. ผูรบั เหมาในการกอสรางคูหาอยางเปนทางการ ( Official Stand Contractor )
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จํากัด
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพ 10110
คุณวิษภา แพรสูงเนิน โทรศัพท 02-203-4156
E-mail Address : Wisapa.pra@nccimage.com

โทรสาร 02-203-4117

2. ผูรบั เหมาอนุมัติ (Approved Stand Contractors)
ในกรณีที่ผูรวมแสดงสินคาตองการวาจางผูรับเหมารายอื่นนอกเหนือจากผูรับเหมาอยางเปนทางการของงานในการกอสรางคูหา
แสดงสินคาผูจัดงาน พรอมที่จะอํานวยความสะดวกใหโดยที่มีกฎในการเขาทําการกอสรางดังนี้
- ผูเขารวมแสดงสินคาตองสงรายชื่อผูรับเหมามายัง บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด
- ผูจัดงาน จะแจงยืนยันการตอบรับหรือ ปฏิเสธไปยังผูรวมแสดงสินคาและผูรับเหมาที่ไดรับการเสนอชื่อ ภายใน 7 วันทําการ
ภายหลังจากไดรับการเสนอชื่อ
- ผูจัดงานจะพิจารณาอนุมัติผูรับเหมาที่ไดรับการเสนอชื่อมาเพียง 10 ราย แรกเทานั้น
- บริษัทผูรับเหมาจะตองไมเคยมีประวัติเสื่อมเสีย หรือสรางความเสียหายตอผูแสดงสินคามากอน และไมเคยถูกหามในการ
ใหบริการในงานใดงานหนึ่งมากอน
- เปนบริษัทหางรานที่สามารถใหบริการตามที่ผูแสดงสินคาตองการ มีอุปกรณเครื่องมือ และพนักงานที่มีประสบการณพรอมทั้งมี
สถานที่ที่สามารถติดตอไดตลอดเวลา
- สงเจาหนาที่ระดับบริหารเขารวมประชุมเพื่อเตรียมความพรอม และมีเจาหนาที่อยางนอย 1 ทานพรอมเครื่องมือสื่อสารประจํา
บริเวณงานตลอดระยะเวลาตั้งแตเริ่มการกอสรางจนถึงรื้อถอน เพื่อใหบริการแกผูรวมแสดงสินคาที่วาจาง
- สงแบบผังการกอสรางพรอมสําเนา 1 ชุด ใหแกผูจัดงาน เพื่อตรวจอนุมัติกอน 30 วันกอนทําการกอสรางโดยการกอสรางจะตองทํา
ตามแบบที่ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น

กรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงแบบผังใดๆ ก็ตามจะตองแจงใหผจู ดั งานทราบเปนลายลักษณอกั ษรในทันทีและตองไดรับ
การอนุมัติกอนการเปลี่ยนแปลงใดๆ

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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ใหคําปรึกษา และความรวมมือตอผูแสดงสินคา บริษัทผูจัดงานแสดงสินคา และผูรับเหมารายอื่นๆ เพื่อใหการปฏิบัติการภายใน
อาคารแสดงสินคาเปนไปดวยความเรียบรอย
ในกรณีเกิดความเสียหายในบริเวณที่ผูรับเหมารับผิดชอบอยู ไมวาจะเกิดการกระทําของผูใดและกรณีใดๆ ผูรวมแสดงสินคาและ
ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบ คาเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

กฎระเบียบในการกอสรางและตกแตงคูหาสําหรับผูร ว มงานแสดงสินคาทีเ่ ชาพืน้ ทีเ่ ปลา
ผูรวมแสดงเชาพื้นที่เปลา สามารถกอสรางคูหาแสดงสินคาโดยผูรับเหมากอสรางอื่นที่ผูรวมแสดงสินคาวาจางเองไดแต
จะตอง กรอกแบบฟอรมผูรับเหมากอสรางและตกแตงคูหา (สําหรับพื้นที่เปลา) เพื่อแจงชื่อผูรับเหมา ที่อยูเบอรโทรศัพทสงมายังผู
จัดงานแสดงสินคา ตามกําหนดเวลา (กรุณาดูกฎเกณฑการใชผูรับเหมากอสรางอื่นที่ไมใชผูรับเหมากอสรางอยางเปนทางการ) และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังตอไปนี้
1. การสรางคูหาแสดงสินคาของตนเองขึ้นหรือการใหพื้นที่เปลา สําหรับการแสดงจะตองมีการติดหรือเขียนปายแสดงชื่อบริษัท
และหมายเลขคูหาอยางชัดเจน ถาไมมีทางผูจัดงานแสดงสินคาจะจัดใหตามความเหมาะสมโดย เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นกับทาง
ผูรวมแสดงสินคา
2. ผูรวมแสดงสินคาจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่ผูรับเหมากอสรางคูหาของทานหรือบุคลากรของผูรับเหมา
กอสรางหรือผูรับจางของทานทําขึ้น และรับผิดชอบประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุการณใดๆที่ขัดตอระเบียบภายในอาคารสินคาให
เปนไปตามระเบียบของการกอสราง ทุกประการ
3. ผูแสดงสินคาที่ตองการคูหาเองจะตองจัดสงแบบแผนการกอสรางคูหาแสดงสินคาและผังการใชไฟฟามายังผูจัดงานแสดง
สินคาภายในกําหนดเวลาที่ระบุเอาไวในคูมือผูรวมแสดงสินคาหรือ 15 วันกอนวันงานแสดงสินคา โดยผูจัดงานจะตอบอนุมัติเพื่อให
ดําเนินการตามแผนผังที่สงไปภายใน 7 วันหลังจากที่ไดรับแผนผังการกอสรางและผูจัดงานแสดงสินคาขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรอง
ใหแกไปงานกอสรางในสวนที่ผิดไปจากแบบที่สงมาหรือแผนผังการกอสรางที่อาจจะขัดตอกฎระเบียบอาคารแสดงสินคา หรือสราง
อันตรายแกผูเขาชมงานแสดงสินคาได
อนึง่ ผูร ว มแสดงสินคาทีไ่ มสง แผนผังตามกําหนด ทางผูจ ดั งานแสดงสินคาจะไมอนุญาตใหเขาทําการกอสรางในงาน
4. จะตองปูพรมหรือสิ่งอื่นใดที่เหมาะสมเต็มพื้นที่ภายในคูหาแสดงสินคา
5. เพื่อความปลอดภัยและปองกันอันตรายจากไฟฟาลัดวงจร หากตองการติดตั้งไฟฟาแสงสวางกรุณาติดตอผูรับเหมาติดตั้ง
ไฟฟา อยางเปนทางการเทานั้นหามติดตั้งกระแสไฟฟาเอง หามใชกระแสไฟฟาที่สั่งมาเพื่อใชกับเครื่องจักรที่จะแสดงมาใชเปนไฟฟา
แสงสวาง
6. หามพนสี อ็อค เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดงสินคาและหามตั้งโตะเลื่อยไม ไสไม หรือทําใหเกิดฝุนภายในอาคารแสดง
สินคา และรบกวนผูรวมแสดงสินคาหรือผูเขารวมชมงานแสดงสินคา
7. ในกรณีพื้นที่คูหาของผูรวมแสดงพื้นที่เปลาติดกับคูหาแสดงสินคาอื่นหามใชประโยชนจากผนังนั้นๆ ทางผูรวมแสดงสินคา
จะตองทําการกอสรางผนังในสวนคูหาแสดงสินคาของตนขึ้นมาเอง
8. หากผนัง ของคูห าของผูรว มแสดงพื้ น ที่เ ปลา สูงกวาผนัง อีกดา นของคูหาแสดงสิน คา ติดกัน ทานจะตอ งทํา การปดผนัง
ดานหลังของทานที่สูงกวาอีกคูหาแสดงหนึ่งดวย
9. หามแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับสิ่งกอสรางของตัวอาคาร หรือตอก ตรึง กับสวนใดสวนหนึ่งของพื้นที่อาคาร หรือกับฝาผนังเสา
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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10. ในกรณีพื้นที่คูหาแสดงสินคาของทานเปนเกาะ ผูจัดงานแสดงสินคาขอสงวนสิทธิ์ในการขอรองใหทานทําการปรับเปลี่ยน
ผนัง ดานหลังหรือดานขางในแบบที่ทานสงมาให หากพิจารณาแลวมีความเห็นวาสิ่งกอสรางของทานอาจจะบดบังคูหาแสดงสินคา
ใกลเคียง
11. ผูรับเหมากอสราง หรือผูรวมแสดงสินคา ที่ทําการกอสรางคูหาเอง จะไดรับอนุญาตใหทําการกอสรางก็ตอเมื่อ ไดรับการ
อนุมัติใหเปนผูรับเหมาอนุมัติ และทําการยื่นเช็คหรือหนังสือค้ําประกันการกอสรางตามจํานวนเงินที่กําหนด
(สั่งจายนาม บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด พรอมตรา A/C Payee Only) พรอมทั้งเซ็นตหนังสือยืนยันความรับผิดชอบตอผูจัด
งาน
หมายเหตุ ในกรณีที่ ผูรับเหมาอนุมัติไ มดํา เนินการตามกฎระเบียบที่กําหนดไวขางตน ทางผูจัดงานขอสงวนสิท ธิ์ที่จะหยุดการ
ปฏิบัติงานหรือยกเลิกการอนุมัติโดยทันทีหรือตามที่เห็นสมควร และผูแสดงสินคาตองใชบริการจากผูรับเหมาอื่นที่ไดรับการอนุมัติแลว
เทานั้น

3. การเขา-ออกบริเวณงานของผูรับเหมากอสราง
ผูจัดงานแสดงสินคาจะออกบัตรผานเขาออกบริเวณงานใหแกผูรับเหมาตางๆ ซึ่งวาจางโดยผูรวมงานแสดงสินคาเพื่อใชผาน
เขา-ออกบริเวณงานในชวงวันกอสรางและรื้อถอนเฉพาะผูรับเหมาที่ไดติดตอกับทางผูจัดงานแสดงสินคาและไดทําขอตกลงที่จะปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของผูจัดงานแสดงสินคาแลวเทานั้นโดยผูรับเหมากอสรางสามารถรับบัตรผานเขา-ออกบริเวณงานไดที่ศูนยอํานวยการผูจัดงาน
แสดงสินคาที่ประจําการ ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ในกรณีที่ผูรับเหมารายนั้นๆ ไมมีบัตรอนุญาตอยางถูกตองและไดสรางความเสียหาย
อยางหนึ่งอยางใดขึ้น ผูรวมแสดงสินคาที่วาจางจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผูรับเหมาจะตองเปนผูทําการ กรอกแบบฟอรมรายชื่อเจาหนาที่ประจําคูหา และขอรับบัตรผานเขาออกดวยตนเองเทานั้น
และหามผูรวมแสดงสินคาขอบัตรผานเขาออกแทนผูรับเหมาของตน

4.ไฟฟาทีใ่ ชภายในงาน
1. คูหามาตรฐานแตละคูหาจะประกอบดวย
 ชุดฟลูออเรสเซนท 40 วัตต จํานวน 2 ดวง
 ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป จํานวน 1 จุด (หามใชกบั ดวงไฟแสงสวาง)
ซึ่งรายการดังกลาวขางตนผูจัดงานไดจัดเตรียมไวใหเรียบรอยแลว นอกเหนือจากรายการนี้ผูรวมแสดงสินคาจะตองสั่งจองใน
ใบสั่งจองรายการไฟฟา (รายการไฟฟาสําหรับคูหามาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามที่บริษัทฯ เสนอราคากับผูจัดงาน )
2. ตําแหนงในการติดตัง้ อุปกรณไฟฟาในคูหามาตรฐาน
ในคูหามาตรฐานจะถูกกําหนดตําแหนงที่ติดตั้งไวเรียบรอยแลว ผูรวมแสดงสินคาไมสามารถเปลี่ยนตําแหนงที่ติดตั้งหรือเปลี่ยน
รายการที่ติดตั้งไฟฟาในคูหามาตรฐานได ในกรณีที่ผูรวมแสดงสินคาไมตองการรายการอุปกรณไฟฟาในคูหามาตรฐานที่ทางผูจัด
จัดเตรียมไวใหทางผูจัดถือวาทานสละสิทธิในสิ่งที่พึงจะได
3. ใบสัง่ จองรายการอุปกรณไฟฟา แบงออกเปน 3 รายการ คือ
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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รายการที่ 1
รายการที่ 2
รายการที่ 3

สําหรับผูรวมแสดงสินคาที่มีความประสงคสั่งจองระบบแสงสวาง
สําหรับผูรวมแสดงสินคาที่มีความประสงคสั่งจองกระแสไฟฟาเพื่อนํามาใชกับสินคาที่นํามาแสดงเทานั้น
หามนําไปใชกับระบบแสงสวาง
สําหรับผูรวมแสดงสินคาที่มีความประสงคที่จะนําดวงไฟมาติดตั้งเอง

4. ไฟฟาทีใ่ ชในระหวางงาน
ผูจัดงานไดมอบหมายใหผูรับเหมาติดตั้งไฟฟาอยางเปนทางการเปนผูดูแลไฟฟาแสงสวางโดยทั่วไปในอาคารแสดงสินคา
4.1 มาตรฐานของไฟฟาที่ใชในงานแสดงสินคา
4.1.1 ไฟฟาขนาด 380 โวลท. 3 เฟส 50 เฮิรตส แรงดันไฟฟาขึ้นลงระหวาง +10% สําหรับสินคาที่ความไวตอการขึ้นลงของ
แรงดันไฟฟาเพื่อความปลอดภัยตอสินคาทานควรจะจัดหาอุปกรณควบคุมแรงดันมาตอดวย ไฟฟาขนาด 220 โวลท 1 เฟส 50 เฮิรตส
แรงดันไฟฟาขึ้นลงระหวาง +10% สําหรับสินคาที่ความไวตอการขึ้นลงของแรงดันไฟฟาเพื่อความปลอดภัยตอสินคาทานควรจะจัดหา
อุปกรณควบคุมแรงดันมาตอดวย
4.1.2 หากทานมีความประสงคที่จะสั่งจองกระแสไฟฟาในรูปแบบอื่น ๆ เชน 110 โวลท 1 เฟส 50 เฮิรตส หรือ 220 โวลท
3 เฟส 50 เฮิรตส ซึ่งจะสามารถจัดการใหไดเปนพิเศษโดยกรอกใน แบบฟอรมการสัง่ จองรายการอุปกรณไฟฟา
4.1.3 วงจรไฟฟาไดแบงออกเปน 2 วงจร คือวงจรไฟฟาแสงสวางและวงจรไฟฟากําลัง
4.2 มอเตอรไฟฟาตองมีอุปกรณปองกันการกระชากของกระแสไฟฟาอัตโนมัติและตองมีระบบสตารทเตอรดังนี้
4.2.1 มอเตอรขนาดไมเกิน 5 แรงมา สตารทไดโดยตรง
4.2.2 มอเตอรขนาดไมเกิน 25 แรงมา สตารทระบบ สตาร-เดลตา
4.2.3 มอเตอรขนาดตั้งแต 25 แรงมา สตารทระบบออโตทรานสฟอรเมอร
4.3 กระแสไฟฟาที่จายไปยังแตละคูหาจะเปดและปด กอนและหลังจากงานแสดง 30 นาที
4.4 สําหรับผูรวมแสดงสินคาที่ตองการใชกระแสไฟฟาสําหรับอุปกรณที่ตองนํามาแสดงตลอด 24 ชั่วโมงจะตองกรอกแบบฟอรม
มาพรอมกับการสั่งไฟฟากอนถึงเวลาที่กําหนดไว
4.5 หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนส 2 หลอด และปลั๊กไฟ 5 แอมป ซึ่งรวมอยูในคูหาสําเร็จรูปนั้นไดติดตั้งใหพรอมกับกระแสไฟฟาแลว
4.6 ราคาคากระแสไฟฟาและคาติดตั้งสายเมนไดรวมไวเรียบรอยในรายการที่ 1.2 และ 3
( ทัง้ ขอ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอรมการสัง่ จองอุปกรณไฟฟา )
4.7 หากทานติดตั้งอุปกรณไฟฟาเอง การติดตั้งไฟฟาทั้งหมดจะตองติดตั้งใหตรงกับที่แจงและสั่งไวในแบบฟอรมการสั่งจอง กระแสไฟฟา
5. การติดตัง้ ไฟในบริเวณ
5.1 ผูจัดงานจะจัดใหมีแสงสวางภายในอาคารแสดง สําหรับแสงสวางภายในคูหาแสดงหรือ กระแสไฟฟาสําหรับการเดินเครื่องสาธิตให
ผูรวมแสดงติดตอกับผูรับเหมาติดตั้งไฟฟาอยางเปนทางการของงานเพื่อสั่งการติดตั้งกระแสไฟฟาหรือแสงสวางเพิ่มเติมภายในคูหา โดย
ใหผูรวมแสดงสินคากรอกแบบฟอรมสําหรับความตองการของตน ในหนังสือคูมือผูรวมแสดงสินคาแลวสงใหผูรับเหมาติดตั้งไฟฟาอยาง
เปนทางการภายในเวลาที่กําหนดไวในแบบฟอรมเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดง โดยหามมิใหผูรวมแสดงสินคาดําเนินการตอ
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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หรือเชื่อมกระแสไฟจากตูกระแสไฟฟาของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจัดงานสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการจายกระแสไฟฟาหรือถอดสายไฟที่ทําการ
ตอเชื่อมกระแสไฟฟาที่ไมถูกตอง
5.2 การติดตั้งไฟฟาที่งานแสดงสินคาทั้งหมด จะสามารถทําไดโดยผูรับเหมาติดตั้งไฟฟาอยางเปนทางการเพียงรายเดียวหรือผูที่ไดรับ
อนุญาตใหเขาทํางานไดเทานั้น
5.3 ผูรวมแสดงสินคาที่มีผูรับเหมาทําการติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในคูหาของทานเอง จะตองสงรายชื่อเจาหนาที่ทุกคนที่จะเขามา
ทํางานกอนวันทําการจึงจะสามารถเขาไปทํางานได
5.4 ผูรับเหมาที่ทานแตงตั้งใหทําการติดตั้งไฟฟาในคูหาของทานเอง จะตองสงรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง(แบบแปลนในการติดตัง้
ไฟฟา) ใหกับผูจัดงานทราบลวงหนาภายในกําหนดเวลาในแบบฟอรมการสั่งจองซึ่งจะตองสงรายละเอียดดานลางนี้มิฉะนั้นจะไมไดรับ
อนุญาตใหเขาไปทํางานในอาคาร
5.4.1 รายละเอียดทางดานเทคนิคและจํานวนหรือวัตตที่ใช
5.4.2 จํานวนจุดทั้งหมดที่จะทําการติดตั้งกระแสไฟฟา
5.4.3 แบบแปลนในการติดตั้ง
5.4.4 ชื่อของบริษัทที่จะเขามาทําการติดตั้ง
5.4.5 ชื่อและหมายเลขบัตรประจําตัวหรือเลขที่หนังสือเดินทางของชางที่จะเขาไปทําการติดตั้ง
5.4.6 กรอกแบบฟอรมรายการสั่งจองใหสมบูรณ
5.5 ผูรับเหมาติดตั้งไฟฟาที่จะเขาทําการติดตั้งสามารถที่จะรับบัตรผานเพื่อเขาทํางานในอาคารไดจากเจาหนาที่ฝายปฏิบัติ
การของผูจัดงาน ณ สํานักงานผูจัดงานในบริเวณอาคารแสดงนั้น โดยเจาหนาที่จะขอหลักฐานเพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผาน
เขาไปปฏิบัติงานใหคูหาของทานได
5.6 ผูรับเหมาของทานจะตองจัดเตรียมจุดตอภายในที่ไดมาตรฐานไวสําหรับใหเจาหนาที่ของผูรับเหมาอยางเปนทางการไปตรวจสอบและ
เพื่อติดตั้งควบคุมเพื่อปลอยกระแสไฟ
5.7

ปลั๊กไฟทุกจุดจะตองมีการสัง่ จากแบบฟอรมการสั่งจองไฟฟา เทานั้นมิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหมีการติดตั้ง

5.8 ผูรับเหมาอยางเปนทางการจะดําเนินการจายกระแสไฟฟาใหกับผูรวมแสดงสินคาที่สั่งจองโดยตรงกับผูรับเหมา
อยางเปนทางการเปนลําดับแรก
5.9 การตอไฟฟาหรือการตอพวงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทั้งการตอปลั๊กพวง โดยใชปลั๊กสามทางซึ่งเปนเหตุใหเกิดอันตรายได
ทางผูจัดอนุญาตใหเจาหนาที่รับผิดขอบตัดออกโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาได
5.10 ผูจัดไมอนุญาตใหติดตั้งไฟแฟลชเพื่อตกแตงคูหานอกจากไฟนั้นไดติดมาพรอมกับอุปกรณที่นําเขามาแสดงเทานั้น
รวมถึงการติดตั้งไฟกระพริบจะตองแจงขนาด และจังหวะในการกระพริบและตองไดรับอนุญาตจากผูจัดงานกอนจึงจะติดตั้งได
5.11 ผูรวมแสดงสินคาที่สั่งจองพื้นที่เปลาเพื่อตกแตงเปนคูหาพิเศษ จะตองสงรายการสั่งจองพรอมทั้งแบบแปลนการติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาอยางละเอียดกอนเวลาที่กําหนดไว
5.12 ในการสั่งจองอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม กรุณาอานรายละเอียดใหชัดเจนแลวกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมการสั่งจอง
พรอมทั้งระบุตําแหนงที่จะติดตั้งไฟฟาดวย
5.13 สําหรับการสั่งจองที่ผูรวมแสดงสินคาหรือผูรับเหมาไดสั่งจองหลังกําหนดเวลาจะตองถือปฏิบัติดวย
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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5.13.1 จะตองแจงยอดรายการกระแสไฟฟารวมถึงจํานวนไฟที่จะติดตั้งเทาที่จะสรุปไดกอน
5.13.2 ทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่ม 10% กรณีสงใบสั่งจองหลังกําหนดเวลาและ 30% ในกรณีสั่งในพื้นที่แสดงสินคา
5.13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟา ผูรวมแสดงสินคาจะตองเสียคาใชจาย 50% ของราคาในใบสั่งจอง
5.14 ผูรับเหมาหรือผูรวมแสดงสินคาที่ไดรับอนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟาในคูหาของทานเองไดนั้น จะตองสั่งจองกระแสไฟฟาในแบบฟอรม
การสั่งจอง ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะคือ
5.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟาสูงสุดที่ใชในงาน
5.14.2 สําหรับผูรวมแสดงสินคาที่มีความประสงคสั่งจองตามจํานวนติดตั้งแตละดวงของหลอดไฟซึ่งมีขนาดไมเกิน 100 วัตต
ไมอนุญาตใหผูรับเหมาหรือผูรวมแสดงสินคาทําการสั่งจองในสวนรายการที่ 2 เพื่อมาตอใชกับแสงสวางในคูหาของทาน
5.15 ผูรวมแสดงสินคาหรือผูรับเหมารายใดไดกระทําการตอสายไฟหรือติดตั้งอุปกรณไฟฟาใดๆที่จะมีอัตราเสี่ยงตออุบัติเหตุหรือมี
แนวโนมวาอาจเกิดอุบัติเหตุตอผูเขาชมงานหรือผูรวมแสดงสินคาดวยกันไดรับอันตรายในนามผูจัดงานจะขอระงับการจายไฟฟา
ชั่วคราวจนกวาจะดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ
5.15.1 ผูรับเหมาอยางเปนทางการไมอนุญาตให เปลี่ยนแปลง แกไขหรือดําเนินการใดๆตออุปกรณไฟฟาทุกชนิด
ของผูรับเหมาอยางเปนทางการโดยเด็ดขาด
6. ผูรบั เหมาอยางเปนทางการขอสงวนสิทธิใ์ นการติดตัง้ ระบบจายกระแสไฟฟาซึง่ รวมถึงปลั๊กไฟสําเร็จรูปทัง้ หมดนี้ จะตองสัง่ จองจาก
ผูรบั เหมาอยางเปนทางการเทานัน้
6.1
ชุดปลั๊กไฟจะไมอนุญาตใหผูรวมแสดงสินคานําระบบไฟแสงสวางมาเสียบปลั๊กไฟเด็ดขาด ถาผูรวมแสดงสินคานําระบบแสง
สวางมาเสียบ จะถูกตัดกระแสไฟฟาทันที

5.เฟอรนเิ จอรและอุปกรณเบ็ดเตล็ดทีใ่ ชภายในงาน
ทานสามารถนําเฟอรนิเจอรของทานเขามาตั้งภายในคูหาจัดแสดงสินคาของทานไดเองตามตองการหรือขอเชาเฟอรนิเจอรและ
รายการอุปกรณเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได โดยกรอกแบบฟอรมรายการเฟอรนิเจอรและแบบฟอรมอุปกรณเบ็ดเตล็ด และสงกลับไปยังที่อยู
ดานลางของแบบฟอรม
6.โทรศัพทภายในงาน
โดยกรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอรมโทรศัพท/โทรสาร ซึ่งโทรศัพทชั่วคราวนี้ จะเปนแบบใชภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล เทานั้น
(ขึ้นตนดวย 02) และไมสามารถใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดซึ่งในการโทรออกตองกด 9 ทุกครั้งไมมีสายตรง
กรณีทที่ า นตองใชเครือ่ งชําระบัตรเครดิตจากธนาคาร ทานสามารถเชาสายโทรศัพทเพิ่มเติมกับทางบริษทั สําหรับในสวนของตัวเครือ่ ง
ชําระบัตรเครดิต ทานจะตองนํามาเอง
สําหรับการใชโทรสาร ทานสามารถใชบริการไดที่ Business Center ศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ิ์ โดยเสียคาบริการใหกบั บริษทั
N.C.C. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด.

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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7.โสตทัศนูปกรณทใี่ ชภายในงาน
ทานสามารถนําโสตทัศนูปกรณเขามาใชภายในคูหาแสดงสินคาของทานตามความตองการหรือมิฉะนั้น ทานสามารถเชาโสตทัศนูปกรณ
จากบริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จํากัด ไดโดยกรอกแบบฟอรมทีวีและเครื่องฉายตางๆ แลวสงกลับไปยังที่อยูดานลางของแบบฟอรม

8.เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ผูรบั เหมาดานการรักษาความปลอดภัยในงานอยางเปนทางการ ในกรณีที่ผูรวมออกงานตองการจางเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลาของการปฏิบัติงานที่กําหนดผูรวมงานจะตองแจงตอ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมนท แอนด
ดิเวลลอปเมนต จํากัด แตเพียงผูเดียวเทานั้น ทัง้ นีท้ างผูจ ดั งานจะไมรบั ผิดชอบตอความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ไมวา กรณีใดใดทัง้ สิน้
หมายเหตุ : ผูร ว มแสดงงานควรแจงความประสงคขอใชบริการลวงหนา มิฉะนัน้ ทานอาจมิไดรบั บริการทัง้ นี้เนือ่ งจาก
เจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย (พิเศษ) มีจาํ นวนจํากัด

9. การสาธิตสินคาภายในงาน
หากผูร ว มแสดงสินคาตองการทีจ่ ะสาธิตหรือทดลองสินคาจะตองปฏิบตั ิดงั นี้
1. แจงใหผูจัดงานแสดงสินคาทราบลวงหนาถึงรูปแบบของการสาธิตที่นํามาแสดงโดยกรอก
แบบฟอรมรายละเอียดของสินคาที่
นํามาแสดง (กรุณาแนบเอกสารแสดงรายละเอียดของสินคามาดวย เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาอนุญาตใหทําการสาธิต)
2. มีการเตรียมการปองกันอันตรายอันตรายอันอาจเกิดขึ้นในระหวางการสาธิต
3. การติดตั้งสินคาหรือเครื่องจักรที่จะมาสาธิต ควรติดตั้งหรือเดินเครื่องอยางมั่นคง เพื่อปองกันไมใหเกิดการลื่นไถลหรือมีสวนหนึ่ง
สวนใดล้ําเกินออกนอกบริเวณคูหาแสดงสินคา ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอผูชมงานแสดงสินคาและจะตองจัดหาวัสดุปูพื้นเพื่อรองรับและ
สามารถปองกันความเสียหายตอพื้นผิวของอาคารแสดงสินคา หรือวัสดุปูพื้นของอาคาร
4. ตองมีการปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากสวนของสินคาหรือเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวอยางเพียงพอ
5. ทําการเก็บและซอนสวิตชควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณที่สาธิตอยางมิดชิด เพื่อปองกันการเปดเครื่องโดยผูเขาชมงานหรือผูที่ไมได
รับอนุญาต
6. จัดเตรียมภาชนะหรือถุงขยะ เพื่อใชในการเก็บหรือขนยายสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการสาธิตเครื่องจักรอาทิเศษผง เศษขยะ ฯลฯ ออก
นอกบริเวณงาน
7. ทางผูจัดงานแสดงสินคาไมอนุญาตใหมีการสาธิตของเครื่องจักรที่จะทําใหเกิดกลิ่นควันไอเสียในอาคารแสดงสินคาที่จะรบกวน หรือ
เปนอันตรายตอผูชมงานแสดงสินคา
8. ไมอนุญาตใหมีการเชื่อมหรือตอโลหะดวยความรอนภายในอาคาร ยกเวนกรณีที่ไดแจงและไดรับอนุญาตจากฝายปฏิบัติการของ
ผูจัดงานอยางนอย 30 วันกอนเขางาน

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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9. ในการสาธิตเครื่องมือหรืออุปกรณที่นํามาแสดงที่กอใหเกิดเสียงดังรบกวนผูรวมแสดงสินคารายอื่น หรือผูเขาชมงานแสดงสินคา
เกินกวา 60 เดซิเบลหรือผูจัดงานลงความเห็นวาดังมาก ผูจัดงานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการงดจายกระแสไฟฟาบริเวณพื้นที่นั้นๆโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา

10.การเขา-ออกบริเวณงานของผูเ ขารวมแสดงสินคา
ผูจัดงานแสดงสินคาจะออกบัตรเขา-ออก บริเวณงานสําหรับผูเขารวมแสดงสินคาในระหวางกอสรางวันงานแสดงสินคาและ
วันรื้อถอนสําหรับผูที่ไดแจงรายชื่อไวตอผูจัดงานเทานั้น และเจาหนาที่ประจําคูหาของผูเขารวมแสดงสินคาทุกทาน จะตองติดบัตรผาน
ดังกลาวตลอดระยะเวลาที่อยูในอาคารแสดงสินคา โดยจํานวนของบัตรผานสามารถขอไดโดย กรอกแบบฟอรมรายชือ่ เจาหนาทีป่ ระจํา
คูหา และสงมาที่บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด ภายในเวลาที่กําหนด (ผูจัดงานแสดงสินคาจะมอบบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ประจําคูหาของผูรวมแสดงสินคาในวันเขาทําการตกแตงคูหา ถากรณีบัตรสูญหายเสียคาปรับใบละ 50 บาท)

11. การเก็บหรือทิง้ สิง่ ของ
ในระหวางวันกอสรางและขนยายสินคาเขาไปในบริเวณงานแสดงสินคา ทางผูจัดงาน ไมอนุญาตใหผูรวมงานแสดงสินคา
วางสิ่งของหรือวัสดุเหลือใชกีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอใหผูรวมแสดงจัดเก็บสิ่งของภายในคูหาแสดงสินคาใหเรียบรอย
หรือขนยายสิ่งของตางๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงสินคา

หมายเหตุ เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ ทางผูจัดงานไมไดจัดเตรียมสถานที่ไวสําหรับใหผูแสดง
สินคาจัดเก็บสิ่งของหรือสินคาใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นหามผูแสดงสินคาตั้งวางสินคา-อุปกรณออกนอกพื้นที่คูหาของผูแสดง
สินคา โดยเฉพาะบริเวณที่เปนทางเดิน
12. การปองกันอัคคีภัย
ผูรวมแสดงสินคาที่จะมีการสาธิต หรือกระทําสิ่งที่จะทําใหเกิดประกายไฟ กรุณาจัดหาอุปกรณปองกันอัคคีภัยมาใหพรอมในคูหา
แสดงสินคาของทาน ทางผูจัดงานแสดงสินคาไดจัดเตรียมพรอมใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยไว ในบริเวณอาคารแสดงสินคาเร็วที่สุด หาก
มีอุปกรณปองกันอัคคีภัยอยูใกลขอใหใชอปุ กรณชนิดนั้นดับไฟโดยเร็ว หรือ เคลื่อนยายสิ่งของที่จะทําใหเกิดไฟลุกลามออกนอกบริเวณนั้น
หากผูรวมแสดงสินคาทานใดที่สังเกตเห็นหรือไดทําใหเกิดเหตุเพลิงไหม ขอใหรีบแจงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรือ
ผูจัดงานแสดงสินคาภายในบริเวณงานโดยเร็วที่สุด

13. การประกาศสาธารณะ
การประกาศสาธารณะในอาคารแสดงสินคามีไวเฉพาะสําหรับใชโดย บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด และเจาหนาที่ของ
อาคารแสดงสินคาที่ไดรับมอบหมายเทานั้น ทั้งนี้ผูจัดงานแสดงสินคาขอสงวนสิทธิ์ที่จะใชงานสําหรับการประกาศสาธารณะประโยชน
โดยเฉพาะ
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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14. การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก
จัดงานแสดงสินคาจะอนุญาตใหมีการแจกของที่ระลึกไดเฉพาะในคูหาของผูรวมแสดงสินคานั้นๆ เทานั้น โดยจะตอง
ไมเปนการรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสรางความรําคาญใหกับคูหาแสดงสินคาขางเคียง

15. การเกิดความเสียหาย
เนื่องจากศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ไดมีการตรวจสอบความเรียบรอยของอาคารระหวางวันกอสรางและหลังจากรื้อถอน
เรียบรอยแลว ดังนั้นทานผูเขารวมสินคาทุกทานจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอาคารแสดงสินคารวมถึงพรมที่
เกิดขึ้นจากทาน ผูแทนของทานเจาหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบ หรือแมแตผูรับเหมาของทาน ที่ไมใชผูรับเหมากอสรางคูหาแสดงสินคา
อยางเปนทางการ ทั้งนี้ไมวาจะกระทําโดนจงใจหรือประมาทเลินเลอ สําหรับผูเขารวมแสดงสินคาที่รวมออกงานแบบคูหาสําเร็จรูป
จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดจากทาน ผูแทน หรือเจาหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของทาน โดยหากเกิดความเสียหาย
ดังกลาวขึ้นผูรับเหมากอสรางอยางเปนทางการของงานจะคิดคาใชจายที่เกิดจากผูรวมแสดงสินคาโดยตรง

16. เหตุการณทไี่ มอาจควบคุมได
งานแสดงสินคานี้อาจจะมีการเลื่อนระยะเวลางานแสดงสินคาจากเดิม เนื่องจากสุดวิสัยบางประการที่ผูจัดงานไมสามารถ
ควบคุมได เชน เหตุการณทางการเมือง คําสั่งจากรัฐบาล เปนตน ผูจัดงานแสดงสินคาขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายตางๆ ที่ทาง
ผูเขารวมแสดงสินคาจายใหกับผูจัดงานแสดงสินคาแลวหรือคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้น

17. การขนสงสินคาเขางานแสดงสินคา
ไมอนุญาตใหนําสินคาเขามายังอาคารสินคาจนกวาการกอสรางคูหาแสดงสินคาจะพรอมที่จะรับสินคาเขามาภายในคูหาได
แลว ผูเขารวมแสดงสินคาควรจะมีเจาหนาที่คอยอยูที่คูหาของทานเพื่อเตรียมรับสินคา ผูจัดแสดงสินคาจะไมรับสินคาแทนผูเขารวม
แสดงสินคารวมทั้งจะไมรับผิดชอบตอการเก็บรักษาสินคานั้นๆ ภายหลังจากการขนยายเขาแลว (เนื่องจากการอนุญาตเขาออกอาคาร
แสดงสินคาจะถูกตรวจตราอยางเขมงวด ผูรวมแสดงสินคาทุกทาน ตองแนใจวาการขนยายสินคาตางๆ ของทานนั้นขนยายไปยังสถานที่
ที่ทางผูจัดงานแสดงสินคาไดแจงไวโดยการขนสินคาและยานพาหนะตางๆ ที่ลานขนยายดังกลาวนี้ จะตองอยูภายใตความดูแลและ
กํากับของเจาหนาที่ของผูรับเหมาขนยายสินคาภายในอาคาร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของงานแสดงสินคา)
เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในลานขนยายสัมภาระสวนตัวและสิ่งของเล็กๆ ที่ถือหิ้วไดที่ไมตองอาศัยเครื่องมือขนยาย และ
สามารถนําออกจากกลองบรรจุหีบหอไดโดยไมตองหลีกเลี่ยงตอการแตกหัก เสียหายสามารถนําเขาไปเปดหีบหอไดในอาคารได สําหรับ
สินคาขนาดใหญ ผูรวมแสดงสินคาใหผูรับขนสงสินคาทําการเปดหีบภายดานนอกอาคาร และหลังจากนั้นจึงคอยขนยายเขาตัวอาคาร
และนําไปวางไวในคูหาแสดงสินคาของทานตามตําแหนงที่ทานไดแจงไวลวงหนา
ทางผูจ ดั งานแสดงสินคาขอแนะนําใหผรู ว มแสดงสินคามาถึงอาคารแสดงสินคาพรอมสินคาของทาน ทัง้ นี้การมาลาชาของทาน
อาจมีผลตอการนําสงสินคาเขามายังคูหา และเกิดความลาชาในการกอสรางคูหาแสดงสินคาของทานดวย
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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18. การปฏิบตั งิ านทีค่ หู าแสดงสินคา
ทุกคูหาแสดงสินคาจะตองมีพนักงานอยูประจํา และปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลาที่มีงานแสดงเปดใหผูเขาชม ผูรวมแสดงสินคา
จะตองไมเขารวมในกิจกรรมใดก็ตามที่ทางผูจัดมีความเห็นวาจะเปนพื้นที่รบกวนตอผูเขาชมงาน หรือผูรวมแสดงสินคารายอื่นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการแสดงโดยใชอุปกรณทางดานโสตทัศนูปกรณ จะตองมีระดับเสียงที่ไมเกินไปกวาที่ผูจัดงานแสดงสินคาอนุญาตไว
กิจกรรมทุกชนิดของผูรว มแสดงสินคาและพนักงานของแตละคูหาแสดงสินคา จะตองจํากัดอยูแตในพื้นที่คูหาแสดงสินคาของ
ตน หามมีการโฆษณาประชาสัมพันธชักชวนทางดานธุรกิจใดๆ นอกคูหาแสดงสินคาของทาน
หามทําการรับสมัครพนักงานระหวางแสดงสินคา และหามทําการขนยายสินคาและออกนอกคูหาแสดงสินคาในระหวางเวลา
แสดงสินคา

19. การขนยายสินคาออกจากงานแสดงสินคา
สิ่งของสวนตัวและสินคาที่หิ้วได สามารถนําออกนอกอาคารแสดงสินคาไดภายหลังเวลา 17.00 น. ของงานแสดงสินคาในวัน
สุดทายถึงแมวาผูจัดงานแสดงสินคาจะมีบริการรักษาความปลอดภัย แตสินคานั้นอาจเสี่ยงตอการสูญหายไดตลอดเวลาดังนั้นไมควร
ปลอยคูหาแสดงสินคาของทานทิ้งไวโดยไมมีเจาหนาที่อยูประจํา
อุปกรณในการชวยขนยายสินคาไมวาจะเปนรถเข็นลอเลื่อนบรรทุกใดๆ ตองอยูในสภาพที่ใชการไดเปนปรกติหากเกิดความ
เสียหายแกอาคารแสดงสินคา อาทิ เชน พรมปูทางเดิน ผูเขารวมแสดงสินคาจะตองรับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ

20. การทําความสะอาด
ทางผูจัดงานแสดงสินคาจะจัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาดคอยดูแลความสะอาดบริเวณรอบการจัดงานแสดงสินคา
ซึ่งจะทําความสะอาดทุกวันในระหวางงานและหลังจากเลิกงาน โดยไมมีคาใชจายใดๆ อยางไรก็ตามทางผูจัดงานแสดงสินคาขอความ
รวมมือจากผูรวมแสดงสินคาในการที่จะรักษาความสะอาดคูหาแสดงสินคาของตนใหเรียบรอยและเปนระเบียบอยูเสมอ เจาหนาที่ทํา
ความสะอาดไมไดรับอนุญาตใหทําความสะอาดภายในคูหาแสดงสินคาที่นํามาแสดงของทาน หากทานตองการเจาหนาที่รักษาความ
สะอาด (พิเศษ) กรุณากรอกแบบฟอรมเจาหนาที่รักษาความสะอาด

21. หองอาหารในระหวางงานแสดงสินคา
มีบริการหองอาหารและคาเฟทีเรียไวคอยบริการในชวงระหวางงานแสดงสินคา
วันที่ 22-25 สิงหาคม หองอาหารเปดเวลา 07.00-15.00 น.
วันที่ 26-27 สิงหาคม หองอาหารเปดเวลา 08.00-19.00 น.

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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22. สถานทีจ่ อดรถ
มีลานจอดรถไวบริการสําหรับผูเขารวมแสดงสินคาและผูเขาชมงานแสดงสินคา ซึ่งทางผูจัดงานจะไดจัดทําบัตรจอดรถ
ใหแกผูเขารวมงานแสดงสินคา
*หมายเหตุ : ทางศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ไมอนุญาตใหทําการจอดรถคางคืน ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการ
ที่เครงครัด สําหรับการรักษาความปลอดภัย หากผูใดประสงคที่จะจอดรถคางคืนตองติดตอฝายบริการลูกคาลวงหนากอนทุกครั้ง โทร
02 229 3212

23. อุปกรณสอื่ สาร
ทานสามารถใชบริการจากบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท ดิเวลลอปเมนท จํากัด โดยติดตอที่ Business Center ซึ่งมีคาใชจายดังนี้
สําหรับการสงโทรสาร แผนแรก 15 บาท
แผนถัดไป 5 บาท/แผน (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
สําหรับการรับโทรสาร แผนแรก 20 บาท
แผนถัดไป 5 บาท/แผน (กรุงเทพฯและปริมณฑล)

24. เครือ่ งปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินคา
ผูจัดงานจะไมเปดเครื่องปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินคาในวันกอสรางและตกแตงคูหาแตจะเปดเครื่องปรับอากาศ
เฉพาะวันที่จัดแสดงงาน หรือระหวาง วันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 เทานั้น โดยจะเปดเครื่องปรับอากาศ 1 ชั่วโมง กอนการเปดแสดงสินคา
และจะปดเมื่อถึงเวลาปดแสดงสินคาในแตละวัน

25. อํานาจสิทธิข์ าดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินคา
บริษทั เอซ คอน (ไทยแลนด) จํากัด เปรียบเสมือนเจาของสถานทีจ่ ัดแสดงสินคาในชวงระยะเวลาเชาทําการแสดงสินคา ดังนัน้
การตัดสินใจของบริษทั ฯ ในการแกปญ
 หาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชวงนี้ถอื เปนสิทธิข์ าดในการยุตปิ ญ
 หานัน้ ๆ

26. การปฏิบตั งิ านลวงเวลา
ระหวางวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ผูจัดงานอนุญาตใหทําการกอสราง และตกแตงคูหาไดถึงเวลา 24.00 น. และรื้อถอนคูหา
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 20.00 น. – 24.00 น. เทานั้น ซึ่งถาผูแสดงงานรายใด มีความประสงคจะทําการกอสรางเกิน
เวลาดังกลาว กรุณาแจงที่สํานักงานผูจัดงาน กอนเวลา 18.00 น. ของแตละวัน และจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการปฏิบัติงาน
ลวงเวลา ในอัตราของศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ คือ 5,000 บาท / คูหา / ชั่วโมง และรับผิดชอบการจัดเตรียมพนักงานรักษา
ความปลอดภัย 1 นาย ในอัตรา 950 บาท ( ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ) ทั้งนี้จะตองชําระเปนเงินสดในวันนั้น

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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27. การรือ้ ถอนคูหาลวงเวลา
กรณีผูแสดงงานแตละรายรื้อถอนไมเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว ( 24.00 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ) จะมีคาใชจายใน
อัตรา 15,000 บาท ตอ คูหา ตอ ชั่วโมง ( ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ) ทั้งนี้ตองชําระเปนเงินสดในวันนั้น ๆ

28. คานําอาหารเขา
ผูแสดงสินคาที่จําหนายสินคาสําหรับในงานที่ตองมีการประกอบและจําหนายอาหารเครื่องดื่ม จะตองจายเงินเพิ่มเติมเปนเงิน
4,000 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ขอกําหนดดังตอไปนี้เพื่อใหเปนที่เขาใจกันระหวางผูจัดงาน กับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนทแอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด

บริษทั ฯ จึงมีขอ กําหนดในเรือ่ งนีด้ งั ตอไปนี้
1. บริษัทฯ ไมอนุญาตใหมีการจัดจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในงานแสดงสินคาทุกประเภท ยกเวน สินคาดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1.1. ตองเปนอาหารสําเร็จรูปที่มีการบรรจุหีบหอเปนที่เรียบรอยโดยไมมีการแชเย็น ยกเวนสําหรับใชเพื่อสาธิตและเปนการซื้อ
เพื่อไปบริโภคนอกศูนยการประชุมฯ อาทิเชนเครื่องดื่ม อาหารกระปองทุกประเภท นมกลอง UHT ทุกประเภทรวมถึงผลิตภัณฑ
อาหารที่ผานการผลิตและบรรจุมาจากโรงงาน
1.2. เปนอาหารที่มีการปรุงแตงมาจากภายนอกศูนยการประชุมฯ ซึ่งจะนํามาจําหนายไดตอเมื่อมีการบรรจุถุงจากภายนอก
เปนที่เรียบรอยแลว อาทิเชน ไสอั่ว หมูยอ หมูแผน แคบหมู เปนตน
1.3. ในกรณีผูจัดงานมีความประสงคจะใหมีการทดลองชิมอาหารและเครื่องดื่ม โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการจําหนายสามารถ
กระทําได ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัดทั้งหมดนี้จะไดรับการยกเวนในสวนคาธรรมเนียมที่ตองชําระ
2.
บริษัทฯ ไมอนุญาตใหมีการขายอาหารและเครื่องดื่มที่จะตองมีการปรุงแตง โดยใชอุปกรณชวยทุกประเภท อาทิเชน เตา
แกส เตาไฟฟา เครื่องคั่วขาวโพด เครื่องใหความรอนทุกชนิด และอุปกรณครัว เชน มีด เขียง เปนตน
3.
ในกรณีที่จะมีการจัดจําหนายอาหารและเครื่องดื่มตามขอหามขางตน ผูจัดงานจะตองไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ เปนลาย
ลักษณอักษร โดยจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด
ตัวอยางประเภทของอาหารทีไ่ มตอ งชําระคาธรรมเนียม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นมกลอง UHT ที่ไมแชเย็น ไอศกรีมที่บรรจุในภาชนะเปนที่เรียบรอย
อาหารกระปองตาง ๆ เชน ผลไมกระปอง แกงเผ็ดกระปอง ปลากระปอง เปนตน
กุนเชียง หมูแผน หมูหยอง น้ําพริก หรืออาหารแหงที่บรรจุอยูในภาชนะที่ปดสนิท
เครื่องปรุงตาง ๆ เชน น้ําปลา น้ําตาล กะทิ เครื่องแกง ตองบรรจุอยูในภาชนะที่ปดสนิท
ผลไมดอง กระเทียมดอง ที่บรรจุอยูในภาชนะที่ปดสนิท
การสาธิตการทําอาหารโดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา เชน การสาธิตการทําโดนัทในงานแสดงสินคาที่เกี่ยวกับอาหาร
การเชาพื้นที่ทั้งหมดในสวนของพื้นที่เชานั้น ๆ โดยมีผูออกงานเพียงรายเดียว เชน เครือสหพัฒน เชาพื้นที่ทั้งหมด
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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8.
9.

เพื่อการจําหนายสินคาลดราคา
อาหารปรุงสําเร็จจากภายนอกที่บรรจุในภาชนะที่ปดสนิท เชน ไสกรอกอีสาน ไสกรอกทอด หมูแผน
อาหารสดที่บรรจุในภาชนะปดสนิท

ตัวอยางประเภทของอาหารทีต่ อ งชําระคาธรรมเนียม
1.
2.

อาหารที่นําเขามาปรุงภายในศูนยการประชุมฯ เชน กวยเตี๋ยว หมูทอด ปลาทอด ทอดมัน เปนตน
อาหารที่ปรุงสําเร็จจากภายนอกแตไมไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท เชน กับขาวตาง ๆ น้ําพริกหนุม ไสอั่ว ลูกชิ้น
ไสกรอก เปนตน
3.
เครื่องดื่มตาง ๆ เชน กาแฟ น้ําหวาน น้ําผลไม เปนตน
4.
ขนมประเภทตาง ๆ เชน ขนมอบประเภทเบเกอรรี่ ขนมปงสังขยา ขนมไทย ขนมผสมน้ําแข็ง เปนตน
แนวทางและวิธีการปฏิบัติ
แนวทางและวิธกี ารปฏิบัติสําหรับผูจัดงาน เพื่อวัตถุประสงคในการดูแลและบํารุงรักษาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
อันเปนความภาคภูมิใจของเราและแขกผูมาเยือน
ความรวมมือของทานในการปฏิบัติตามแนวทางซึ่งกําหนดไว เพื่อประโยชนรวมกันจากการรักษาไวซึ่งมาตรฐานของ
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และคุณภาพของงานที่จัดขึ้น ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
การเตรียมพืน้ ที่ :

อุปกรณประกอบอาหาร :
อุปกรณปอ งกัน :

สินคาที่มกี ลิ่น :
การขนของ :
การทําความสะอาด :

พืน้ ที่สนับสนุนนอกอาคาร

สําหรับการปรุงอาหารและจําหนายอาหาร จัดเตรียมอุปกรณสําหรับรองพื้นในสวนทั้งที่เปนคอนกรีตและ
พื้นพรมใหเหมาะสม โดยการใชแผนพลาสติกยางที่เหมาะสมปูใหเต็มพื้นที่เชา และจัดใหปูออกมาไม
นอยกวา 30 ซม. กอนการจัดลงโตะและประกอบอาหาร
ไมอนุญาตใหนําอุปกรณประกอบอาหารที่ใชแกสเขามาใชในตัวอาคารโดยเด็ดขาดใหใชไดเฉพาะ
อุปกรณไฟฟาเทานั้น ยกเวนถังแกส 15 กก. และมีหัวนิรภัย
เพื่อความปลอดภัยของสวนรวม ผูจัดงานจะตองเตรียมอุปกรณคือถังดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 9 ปอนด
ตอ 1 คูหามาตรฐาน (9 ตร.ม.) ซึ่งผูจัดงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเจาหนาที่ฝาย
ขายและฝายปฏิบัติการของศูนยการประชุมฯ
สินคาที่มีกลิ่น เชน แหนม กระเทียมดอง ปลาตาง ๆ และอื่น ๆ ผูจัดงานตองบรรจุสินคาเหลานั้นไวใน
ภาชนะที่เก็บกลิ่น เพื่อมิใหเปนการรบกวนผูอื่น
สินคาตาง ๆ สามารถขนยายเขามาในงานไดเฉพาะชวงเวลากอนเริ่มงานของทุกวันสินคาที่เปนของเหลว
เชนน้ําเชื่อม น้ําแข็ง และอื่น ๆ การขนยายตองมีการปูแผนพลาสติกตลอดแนวที่จะขนผาน
การทําความสะอาดที่บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ จัดให ไมรวมถึงสิ่งตอไปนี้
 การเก็บและเคลื่อนยายวัสดุ และอุปกรณตาง ๆ อันเกิดจากการประกอบอาหาร
 คราบน้ํามัน รอยเปอนอันเกิดจากการขายและประกอบอาหาร
 การเก็บเศษอาหารและเศษขยะภายในคูหา
 การทําความสะอาดสินคาที่นํามาแสดงหรือจําหนายและภายในบริเวณคูหา
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ อนุญาตใหใชพื้นที่ดานนอกเพื่อเตรียมอาหารโดยไมคิดคาใชจาย ประมาณ
32 ตร.ม./งาน (ถาตองการพื้นที่มากกวานี้ คิดอัตรา 35.- บาท/ตร.ม./วัน)โดยผูจัดงานรับผิดชอบคา
บริการทําความสะอาดไมเกิน 4 คน/วัน/รอบ
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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คาธรรมเนียม :

บริษัทฯ คิดคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับการประกอบและ/หรือจําหนายอาหาร และเครื่องดื่มตามระยะเวลา
การจัดงาน ดังนี้

วันงาน

ขนาดพืน้ ทีม่ าตรฐาน

1 - 3 วัน

3 x 3 ตารางเมตร

4,000.- บาท

มากกวา 3 วัน

3 x 3 ตารางเมตร

ราคาวันละ 1,000.- บาท

อัตรา (รวม VAT 7%)

บริษัทฯ จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูจัดงานเพื่อนําไปชําระใหกับบริษัท F&B International จํากัด
ผูไดสิทธิ์ในการจําหนายอาหารภายในศูนยการประชุมฯ แตเพียงผูเดียว เปนคาชดเชยการสูญเสียสิทธิ์
คามัดจํา :

บริษัทฯ คิดคามัดจําจากผูจัดงานเปนจํานวนเงิน 30,000.- บาทตองาน เพื่อเปนคาใชจายกรณีมีการทําพื้นที่
สกปรกหรือเสียหาย โดยจะคืนใหหลังจากจบงาน และมีการตรวจรับพื้นที่เปนที่เรียบรอยแลว

เงือ่ นไขการชําระเงิน :

บริษัทฯ ขอรับชําระเงินสดทั้งหมดจากผูจัดงานกอนหนางาน 3 วัน บริษัทฯ จึงจะอนุญาตใหเขาจัดการใช
สถานที่ดังกลาวได

ขอสงสัย :

ในกรณีที่มีขอสงสัยใด ๆ โปรดสอบถามรายละเอียดจากเจาหนาที่ของฝายขายและฝายปฏิบัติการของศูนย
การประชุมฯ

บริษทั เอ็น.ซี.ซี.ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงระเบียบขอบังคับดังกลาว และขอขอบคุณในความรวมมือ
และหวังเปนอยางยิง่ วาการเขามาปฏิบตั ิหนาทีข่ องทานในศูนยการประชุมฯ คงประสบความสําเร็จดวยดี

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด ) จํากัด
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