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ส่วนที่ 1          หน้า 
 ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

1. ช่ืองำนแสดงสนิค้ำอย่ำงเป็นทำงกำร        5 
2. สถำนท่ีจดังำน         5 
3. วนัและเวลำ ของงำนแสดงสนิค้ำ        5 
4. กำรเข้ำชมงำน         5 
5. ผู้จดังำน          5 
6. คณุลกัษณะทำงด้ำนเทคนิคของอำคำรแสดงสนิค้ำ      6 
7. กำรรับผิดชอบควำมเสียหำยตอ่พืน้ท่ี         6 
8. ก ำหนดกำรส ำหรับวนัก่อสร้ำง,วนัแสดงงำน,วนัรือ้ถอน      7 

 ส่วนที่ 2           หน้า 
 ระเบียบและการปฏิบัตงิานภายในอาคารแสดงสินค้า 
1. กำรก่อสร้ำงและตกแตง่คหูำมำตรฐำน       8 
2. กำรก่อสร้ำงและตกแตง่คหูำส ำหรับคหูำเปลำ่       11 
3. กฎระเบียบในกำรก่อสร้ำงและตกแตง่คหูำส ำหรับผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำท่ีเช่ำพืน้ท่ีเปลำ่    12   
4. กำรเข้ำ-ออกบริเวณงำนของผู้ รับเหมำก่อสร้ำง       13 
5. ระเบียบและข้อปฏิบตั ิอำคำรอิมแพ็คชำเลนเจอร์       13 

-ข้อปฏิบตัใินกำรใช้ Catwalk        13 
-ระเบียบและข้อปฏิบตั ิส ำหรับกำรเตรียมงำน ก่อนเข้ำพืน้ท่ีจัดแสดงงำน     13 
-ระเบียบและข้อปฏิบตั ิส ำหรับวนัเตรียมงำน       17 
-ระเบียบและข้อปฏิบตั ิส ำหรับวนัแสดงงำน       18 
-ระเบียบและข้อปฏิบตั ิส ำหรับวนัรือ้ถอน       18 
-อปุกรณ์ท่ีผู้ให้บริกำร อนญุำตให้ใช้ในอำคำร       18 
-กำรปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ         18 
-กำรไม่ปฏิบตัติำมระเบียบและข้อปฏิบตัิ       18 
-ข้อปฏิบตัใินงำนท่ีมีอำหำรและเคร่ืองด่ืม       19 
-ข้อปฏิบตัใินงำนท่ีมีเคร่ืองจกัร        20 

     6. ขัน้ตอนกำรกำรขนถ่ำยสนิค้ำ        21 
     7. กำรขนย้ำยสนิค้ำออกจำกงำนแสดงสนิค้ำ       22 
     8. สถำนท่ีจอดรถ (ส ำหรับผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำ วนัตดิตัง้และวนัแสดงงำน)     23 
         9. สถำนท่ีจอดรถ (ส ำหรับรถเตมิสนิค้ำ วนัตดิตัง้และวนัแสดงงำน)     23 
    10. กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัเิก่ียวกบักำรบริกำรด้ำนไฟฟำ้      23 
    11. เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์เบ็ดเตลด็        25 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 
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ส่วนที่ 2        
            หน้า 

      12. โทรศพัท์ชัว่ครำว         25 
     13. โสตทศันปูกรณ์ท่ีใช้ภำยในงำน        25  
     14. เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยั        25 
     15. กำรสำธิตภำยในงำน         25  
     16. กำรเข้ำ-ออกบริเวณงำนขอผู้เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำ       25 
     17. กำรเก็บหรือทิง้สิง่ของ         26 
     18. กำรปอ้งกนัอคัคีภยั         26 
     19. กำรประกำศสำธำรณะ         26 
     20. กำรแจกเอกสำรหรือสิง่ของท่ีระลกึ        26 
     21. กำรเกิดควำมเสยีหำย         26 
     22. เหตกุำรณ์ท่ีไม่อำจควบคมุได้        26 
     23. กำรปฏิบตังิำนท่ีคหูำแสดงสนิค้ำ        27 
     24. กำรท ำควำมสะอำด         27 
     25. เคร่ืองปรับอำกำศภำยในอำคำรแสดงสนิค้ำ       27 
     26. อ ำนำจสทิธ์ขำดในกำรตดัสนิใจภำยในอำคำรแสดงสนิค้ำ      27 
     27. กำรปฏิบตังิำนลว่งเวลำ         27 
     28. กำรรือ้ถอนคหูำลว่งเวลำ         27 
     29. กำรท ำกิจกรรมและกำรใช้เสียงระหว่ำงงำน       28 
     30. กำรใช้บตัรเข้ำร่วมงำน         28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 
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ส่วนที่ 3            

 แบบฟอร์มบริการส าหรับผู้เช่าพืน้ท่ี 
 

1. แบบฟอร์มส ำหรับผู้ ท่ีร่วมแสดงสนิค้ำ      Ace Con  
 
2. แบบฟอร์มจองไฟฟ้ำ        Expotech 
  -เบรกเกอร์ไฟฟ้ำส ำหรับวนัรือ้ถอน 
  -เบรกเกอร์ตดักระแสไฟฟ้ำส ำหรับวนัแสดงงำน 
  -บริกำรตดิตัง้กระแสไฟฟ้ำ รวมคำ่กระแสไฟ 
  -ระบบจ่ำยน ำ้และทิง้น ำ้ 
  -ขนำดเคร่ืองป๊ัมลม 
  -อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ 
  -แบบตดิตัง้ 
  -กฎเกณฑ์และระเบียบระเบียบปฏิบตัเิก่ียวกบักำรบริกำรด้ำนไฟฟ้ำ 
 
3. แบบฟอร์มจองอินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ชัว่ครำว      Impact 
  -บริกำรตดิตัง้โทรศพัท์ชัว่ครำว 
  -บริกำรตดิตัง้สำยอินเตอร์เน็ต ADSL ชัว่ครำว 
  -บริกำรตดิตัง้สำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสงู VDSL 
  -บริกำรสำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสงูชัว่ครำว 
 
4. แบบฟอร์มบริกำรท ำควำมสะอำดและรักษำควำมปลอดภยั     Impact 
  -บริกำรท ำควำมสะอำดพเิศษในคหูำ 
  -บริกำรรักษำควำมปลอดภยัพเิศษ 
 
5. แบบฟอร์มผนงัและอปุกรณ์เบ็ดเตลด็       Image 
  -ปำ้ยช่ือร้ำนค้ำ 
  -เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์เบ็ดเตลด็ตำ่งๆ 
  -อปุกรณ์เบ็ดเตลด็ ของคหูำมำตรฐำน 
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ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 

1. ช่ืองานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ 
 

THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ ท่ี 33 

 
2. สถานที่จัดงาน 
 

ณ อมิแพค็ เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ฮอลล์3 

 
 
3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้า 
 

วันท่ี 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
ตัง้แต่เวลา 10.00 - 20.00 น. 

 
4. การเข้าชมงาน 
 

เปิดให้ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ยุคใหม่และผู้เข้าชมงานท่ัวไป 

 
5. ผู้จัดงาน 
 

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
    191/1  อำคำร เอช.เอส.เอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3   
    แขวงบำงคอแหลม  เขตบำงคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 
    โทรศพัท์ 02-6892899 , 02-6892993  
    โทรสำร  02-6892890 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของงาน 
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6. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 
 
6.1 การรับน า้หนักของพืน้ท่ี 

อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 ความสามารถในการรับน า้หนัก 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
ถ้ำสินค้ำของท่ำนมีน ำ้หนกัเฉลี่ยกดลงพืน้ท่ีต่อหนึ่งตำรำงเมตรมำกกว่ำน ำ้หนกัท่ีอำคำรจะสำมำรถรับน ำ้หนกัได้ ท่ำนต้องสร้ำงพืน้ท่ีเหล็กเสริม เพ่ือกระจำย
น ำ้หนกัของสนิค้ำ และต้องแจ้งให้ทำงผู้จดังำนทรำบลว่งหน้ำเก่ียวกบัสนิค้ำทกุชิน้ท่ีจะน ำมำแสดงจงึจะน ำสนิค้ำนัน้เข้ำไปแสดงได้ 

 
6.2      ความสูงของสิ่งก่อสร้าง 

อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์3  
 ควำมสงูของสง่ก่อสร้ำงสงูสดุได้ไม่เกิน 5.0 เมตร 
 ในกรณีท่ีบธูของทำ่นสงูเกิน 3 เมตร แตไ่มเ่กิน 5.0 เมตร  
 -ทำ่นต้องลงนำมในแบบบธูท่ีทำ่นสง่มำเพ่ือแสดงควำมยินยอมรับผิดชอบ  
 หำกมีควำมเสียหำยใดๆเกิดขึน้กบัทำงสถำนท่ีหรือผู้ เข้ำร่วมงำนทกุกรณี 

 
  **หากสินค้าท่ีท่านน ามาจัดแสดงหรือสิ่งก่อสร้างสูงเกินจากท่ีก าหนดไว้ข้างต้น จะต้องท าการขออนุญาตจากผู้จัดการงานก่อนจึงจะ
สามารถน าสินค้าเข้าหรือท าการก่อสร้างได้ 
 
7. การรับผิดชอบความเสียหายต่อพืน้ที่ 
 

      
 

 Exhibitor ผู้ ร่วงจดังำนทกุบธู ต้องเซน็ต์หนงัสือรับรองรับผิดชอบควำมเสียหำยและแนบเอกสำรส ำเนำบตัรประชำชนพร้อมลำยเซน็ต์รับรองควำมเสยีหำย 

(ในกรณีท่ีเป็นบริษทต้องประทบัตรำด้วย) ตอบกลบัเจ้ำหน้ำท่ีทำงอีเมล์ bbbmanual.exhibitor@gmail.com  ก่อนงำนเร่ิมเป็นเวลำ 1 เดือน 

 
 หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึน้ทกุกรณีในพืน้ท่ีบธูของผู้ ร่วมจดังำนฯ ทำงผู้ ร่วมจดังำนฯจะต้องรับผิดชอบคำ่เสียหำยตำมท่ีทำงอิมแพ็คคดิคำ่ใช้จ่ำยกบั  
บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั โดยช ำระเป็นเงินสดหรือโอนเข้ำบญัชี บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั ภำยใน 5 วนัหลงัจบงำน 

 
 
 
 
 
 

*ตวัอย่ำงเอกสำร 

mailto:bbbmanual.exhibitor@gmail.com
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   8.ก าหนดการส าหรับวันก่อสร้าง,วันแสดงงาน,วันรือ้ถอน 
 

ก าหนดการ เวลา วันท่ี 
ก าหนดเวลาการก่อสร้างคูหา 

กำรก่อสร้ำงและกำรตกแตง่ส ำหรับพืน้ท่ีเปลำ่ 10.00 – 24.00น. 29 ม.ค. 2562 

ผู้ เช่ำพืน้ท่ีคหูำมำตรฐำน เข้ำตกแตง่คหูำเพ่ือจดัวำงอปุกรณ์และสนิค้ำ 12.00 – 24.00น. 30 ม.ค. 2562 

กำรขนย้ำยสนิค้ำ 12.00 – 24.00น. 30 ม.ค. 2562 
กำรตดิตัง้ไฟฟ้ำแล้วเสร็จภำยใน 13.00 น. 30 ม.ค. 2562 

กำรตดิตัง้ตกแตง่ และจดัวำงสนิค้ำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 30 ม.ค. 2562 
ปิดอำคำรแสดงสนิค้ำ 24.00 น. 29-30 ม.ค. 2562 
  ก าหนดการเปิด – ปิดงานแสดงสินค้า 
ผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำ (Exhibitor)เข้ำเตรียมงำนและขนย้ำยสนิค้ำก่อนกำรเปิดแสดงสนิค้ำ 08.00 – 10.00 น. 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562 
วนัเวลำ เปิด - ปิด งำนแสดงสนิค้ำ 10.00 – 20.00 น. 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562 
เวลำขนย้ำยสนิค้ำ หลงัปิดแสดงสนิค้ำ ประจ ำวนั 20.00 – 21.00 น. 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562 

ก าหนดเวลาการรือ้ถอนคูหา 
เร่ิมกำรขนย้ำยสนิค้ำ 20.30 น. 3 ก.พ. 2562 
กำรรือ้ถอนคหูำและไฟฟ้ำ 20.30 น. 3 ก.พ. 2562 

กำรขนย้ำยสนิค้ำและรือ้ถอนคหูำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 3 ก.พ. 2562 
กำรรือ้ถอนไฟฟำ้แล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 3 ก.พ. 2562 

 
หมำยเหต:ุ  

 หลงัจำกจบงำนในแตล่ะวนั ไฟฟ้ำในคหูำจะดบัภำยใน 30 นำที และในวนัแสดงงำนวนัสดุท้ำยจะดบัภำยใน 60 นำที  
และอำคำรแสดงสนิค้ำจะเปิดจนกระทัง่เวลำ 21.00น. สว่นในวนัสดุท้ำยของงำนแสดงสนิค้ำจะเปิดจนกระทัง่เวลำ 24.00 น. 
เพ่ือให้ผู้ ร่วมงำนแสดงท ำกำรขนย้ำยสนิค้ำและรือ้ถอนคหูำพร้อมอปุกรณ์ 

 ห้ำมผู้แสดงสนิค้ำขนย้ำยสนิค้ำท่ีจะน ำมำจดัแสดงเข้ำไปในอำคำรแสดงสนิค้ำในวนัท่ี 29 มกรำคม พ.ศ.2562 
แตจ่ะอนญุำตให้ขนย้ำยเข้ำไปในวนัท่ี 30 มกรำคม พ.ศ.2562 เทำ่นัน้  
มิฉะนัน้หำกสนิค้ำดงักลำ่วเกิดควำมเสยีหำยหรือสญูหำย ทำงผู้จดังำนจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 ในระหว่ำงจดังำนแสดงสนิค้ำ ห้ำมขนย้ำยสนิค้ำโดยใช้รถเข็นเดด็ขำด เพ่ือไมใ่ห้เกิดควำมเสียหำยแก่สถำนท่ีจดังำน  
ผู้ เย่ียมชมงำน และถ้ำเกิดควำมเสยีหำยประกำรใด ทำ่นจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยดงักลำ่ว 

 ในวนัก่อสร้ำงและรือ้ถอน ผู้จดังำนจะอนญุำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงและรือ้ถอนได้ถึง 24.00น. ซึง่ถ้ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์ 
จะท ำกำรก่อสร้ำงหรือรือ้ถอนเกินเวลำดงักลำ่ว กรุณำแจ้งที่ศนูย์อ ำนวยกำรผู้จดังำนแสดงสนิค้ำท่ีประจ ำกำร ณ  อิมแพ็คเมืองทองธำนี  
ก่อนเวลำ18.00 น. ส ำหรับวนัก่อสร้ำงคหูำ วนัท่ี  29-30 มกรำคม พ.ศ.2562  
พร้อมช ำระคำ่ลว่งเวลำเพิ่ม จ ำนวน 1,500 บำท / ชม. / คหูำ ( รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม7%)  
และต้องว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัจ ำนวน 1 นำย /คหูำ เป็นเงิน 1,388 บำท(รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%) 
และส ำหรับวนัรือ้ถอนคหูำ ผู้จดังำนจะอนญุำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงและรือ้ถอนได้ถึง 24.00น. ซึง่ถ้ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์จะท ำกำรก่อสร้ำงหรือรือ้ถอนเกิน
เวลำดงักลำ่ว กรุณำแจ้งที่ศนูย์อ ำนวยกำรผู้จดังำนแสดงสนิค้ำท่ีประจ ำกำร ณ  อิมแพ็คเมืองทองธำนี  
(ก่อนเวลำ18.00 น.วนัท่ี 3 กมุภำพนัธ์ พ.ศ.2562) 
 พร้อมช ำระคำ่ลว่งเวลำเพิ่ม จ ำนวน  20,000 บำท /ชม. / คหูำ ( รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม7 %) 
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ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 

1. การก่อสร้างและตกแต่งคูหามาตรฐาน 

 

 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็นทางการ 
 

บริษัท เอ็น.ซ.ีซี.อิมเมจ จ ำกดั 
ศนูย์กำรประชมุแหง่ชำตสิริิกิติ ์60 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110 
คณุนพรัตน์  โชตกิไพศำล  โทรศพัท์ 02-203-4164 โทรสำร 02-203-4117 
E-mail Address : nopparat.cho@nccimage.com 
 

         ผู้จดังำนขอสงวนสทิธ์ิในกำรอนญุำตให้เฉพำะผู้ ร่วมแสดงงำนท่ีเช่ำพืน้ท่ีพร้อมคหูำมำตรฐำนได้ร่วมออกงำนแสดงเทำ่นัน้ผู้ ร่วมแสดงงำนไม่มีสทิธ์ิ
ให้บริษัทอ่ืนมำเช่ำชว่งตอ่หรือให้บริษัทอ่ืนหรือรำยอ่ืนท่ีไม่ได้ซือ้พืน้ท่ีในงำนมำร่วมออกแสดงงำนกบัทำ่น (ยกเว้นบริษัทในเครือ ) 

ในกรณีท่ีผู้ ร่วมแสดงงำนมีควำมประสงค์ให้บริษัทอ่ืนมำร่วมออกงำนกรุณำแจ้งช่ือบริษัทดงักลำ่วและช่ือผู้ประสำนงำน,ท่ีอยู่และเบอร์ตดิตอ่พร้อม
แจ้งประเภทสนิค้ำท่ีจะร่วมออกงำนก่อนวนัแสดงงำน 1 เดือนทัง้นีเ้พ่ือผู้จดังำน 
จะได้พิจำรณำอนมุตัติอ่ไป 

 

 ลักษณะคูหามาตรฐาน  (พืน้ท่ีมีขนำด กว้ำง 3 เมตร ลกึ 3 เมตร ) 
1. ผนงัสีขำวสงู 2.5 ม. กว้ำงแผ่นละ 1 เมตร โดยแตล่ะแผ่นจะยดึตดิกบัโครงสร้ำงอะลมูิเนียมห้ำมตอกตรึง เจำะรูท่ีท ำควำมเสยีหำยแก่ผนงัเว้นแตไ่ด้รับ
อนญุำตจำกผู้ รับเหมำก่อสร้ำงคหูำแสดงสนิค้ำอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว 
2. ปำ้ยช่ือ ปำ้ยบริษัท เป็นปำ้ยช่ือขนำดสงู 30 ซม. และหน้ำกว้ำง 3 ม. (ตวัอกัษรบนปำ้ยช่ือสงู 10 ซม. ) อยู่ด้ำนหน้ำของทกุคหูำโดยจะระบช่ืุอบริษัท และ
หมำยเลขของคหูำแสดงสนิค้ำ 
3. ไฟฟ้ำ มีปลัก๊ ขนำด 5 แอมป์ (ห้ำมใช้กบัดวงไฟแสงสว่ำง) หลอดฟลอูอเรสเซนส์ 2 หลอด 
4. โต๊ะหน้ำขำว 1 ตวั และ เก้ำอี ้2 ตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบและการปฏบิัตงิานภายในอาคารแสดงสินค้า 
 

mailto:nopparat.cho@nccimage.com
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5. ส ำหรับผู้ ร่วมแสดงทีเ่ช่ำพืน้ท่ีแสดงสนิค้ำแบบคหูำส ำเร็จรูปกรุณากรอกแบบฟอร์มป้ายช่ือคูหาและเคร่ืองหมายการค้า 
และสง่กลบัมำยงั บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จ ำกดั  

         6. ทำงผู้จดังำนขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัติำมระเบียบข้อบงัคบัของกำรใช้คหูำส ำเร็จรูปดงันี  ้
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กฎข้อบังคับส าหรับผู้แสดงสนิค้า 
ห้าม!กระท าการใดๆ ที่จะก่อให้เกดิความเสียหายต่อผนังคหูา 

 
1. ห้ามตอ่เตมิเปล่ียนแปลงหรือโยกย้ำยโครงสร้ำงของคหูำมำตรฐำนโดยเดด็ขำดหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเปล่ียนรูปแบบของคหูำกรุณำตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
ปฏิบตักิำรของบริษัทฯ เพ่ือด ำเนินกำร 
2. ห้ามฉีดสเปรย์กำว , ตดิกำว , หรือซลิโิคนบนแผ่นผนงั 
3. ห้ามทำสี , พ่นสี , ขีดหรือเขียนลงบนผนงั 
4. ห้ามมิให้เจำะ , ตอกตะปู , ยิง MAX , ขีดข่วน หรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยกับแผ่นผนงัหรือสว่นใดส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงคหูำเป็นอนัขำด  หำกต้องกำร
ตดิหรือยดึสิง่ใดกบัตวัผนงักรุณำปรึกษำเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบตักิำรก่อน 

 

  หำกผู้แสดงสนิค้ำทำ่นใดมิได้ปฏิบตัติำมหรือฝ่ำฝืนข้อปฏิบตัดิงักลำ่วทำง  

   **มีความจ าเป็นจะต้องคิดค่าเสียหายแก่ผู้มาแสดงสินค้า 

    เป็นมูลค่าผนังคูหาแผ่นละ3,000.-บาท 

 

 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้

 

หมำยเหต ุ:     ปลัก๊ไฟท่ีตดิตัง้ในคหูำของทำ่นห้ำมใช้ตอ่กบัดวงไฟแสงสว่ำงโดยเดด็ขำด หำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบพบจะด ำเนินกำรตดักระแสไฟฟ้ำในคหูำของท่ำนทนัที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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2 . การก่อสร้างและการตกแต่งคูหาส าหรับผู้เช่าพืน้ท่ีเปล่า 

1. กา 

 ส ำหรับผู้แสดงสนิค้ำท่ีเช่ำพืน้ท่ีเปลำ่ ผู้ รับเหมำในกำรก่อสร้ำงและตกแตง่คหูำจะมี 2 ประเภทคือ 
 
1.    ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหาอย่างเป็นทางการ (Official Stand Contractor) 
 

บริษัท เอ็น.ซ.ีซี.อิมเมจ จ ำกดั 
ศนูย์กำรประชมุแหง่ชำตสิริิกิติ ์60 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110 
คณุนพรัตน์  โชตกิไพศำล  โทรศพัท์ 02-203-4164 โทรสำร 02-203-4117 
E-mail Address : nopparat.cho@nccimage.com 
 

2.    ผู้รับเหมาอนุมัต ิ(Approved Stand Contractors) 
ในกรณีท่ีผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำต้องกำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำรำยอ่ืนนอกเหนือจำกผู้ รับเหมำอย่ำงเป็นทำงกำรของงำนในกำรก่อสร้ำงคหูำแสดงสนิค้ำผู้จดังำน พร้อมท่ีจะ
อ ำนวยควำมสะดวกให้โดยที่มีกฎในกำรเข้ำท ำกำรก่อสร้ำงดงันี ้

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

ภำยหลงัจำกได้รับกำรเสนอช่ือ 
- ผู้จดังำนจะพิจำรณำอนมุตัผิู้ รับเหมำท่ีได้รับกำรเสนอช่ือมำเพียง 10 รำย แรกเทำ่นัน้ 
- บริษัทผู้ รับเหมำจะต้องไม่เคยมีประวตัเิสื่อมเสีย หรือสร้ำงควำมเสียหำยตอ่ผู้แสดงสนิค้ำมำก่อน  และไม่เคยถกูห้ำมในกำร 

ให้บริกำรในงำนใดงำนหนึง่มำก่อน 
- เป็นบริษัทห้ำงร้ำนท่ีสำมำรถให้บริกำรตำมท่ีผู้แสดงสนิค้ำต้องกำร มีอปุกรณ์เคร่ืองมือ และพนกังำนท่ีมีประสบกำรณ์พร้อมทัง้มีสถำนท่ีท่ีสำมำรถตดิตอ่ได้ตลอดเวลำ 
- สง่เจ้ำหน้ำท่ีระดบับริหำรเข้ำร่วมประชมุเพ่ือเตรียมควำมพร้อม และมีเจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงน้อย 1 ท่ำนพร้อมเคร่ืองมือสื่อสำรประจ ำบริเวณงำนตลอดระยะเวลำตัง้แต่เร่ิม

กำรก่อสร้ำงจนถึงรือ้ถอน เพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำท่ีว่ำจ้ำง 
- สง่แบบผงักำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำ 1 ชุด ให้แก่ผู้จดังำน เพ่ือตรวจอนมุตัิก่อน 30 วนัก่อนท ำกำรก่อสร้ำงโดยกำรก่อสร้ำงจะต้องท ำตำมแบบ ท่ีได้รับกำรอนมุัติแล้ว

เทำ่นัน้ 
 

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบผังใดๆ ก็ตามจะต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีและต้องได้รับการอนุมัติก่อนการเปล่ียนแปลง
ใดๆ 

 
- ให้ค ำปรึกษำ และควำมร่วมมือตอ่ผู้แสดงสินค้ำ บริษัทผู้จดังำนแสดงสนิค้ำ และผู้ รับเหมำรำยอ่ืนๆ เพ่ือให้กำรปฏิบตัิกำรภำยในอำคำรแสดงสนิค้ำเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย 
- ในกรณีเกิดควำมเสียหำยในบริเวณท่ีผู้ รับเหมำรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่ำจะเกิดกำรกระท ำของผู้ ใดและกรณีใดๆ ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำและผู้ รับเหมำ จะต้องรับผิดชอบ 

คำ่เสียหำยทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nopparat.cho@nccimage.com


 

    

    บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
     191/1 อำคำรเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลมกรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892890 

 

12 

3.กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาส าหรับผู้ร่วมงานแสดงสินค้าท่ีเช่าพืน้ท่ีเปล่า 

 
ผู้ ร่วมแสดงเช่ำพืน้ท่ีเปลำ่ สำมำรถก่อสร้ำงคหูำแสดงสนิค้ำโดยผู้ รับเหมำก่อสร้ำงอ่ืนท่ีผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำว่ำจ้ำงเองได้แต่จะต้องกรอกแบบฟอร์มผู้รับเหมาก่อสร้างและตกแต่ง
คูหา (ส าหรับพืน้ท่ีเปล่า)   เพ่ือแจ้งช่ือผู้ รับเหมำ ท่ีอยู่เบอร์โทรศพัท์ส่งมำยังผู้ จัดงำนแสดงสินค้ำ ตำมก ำหนดเวลำ (กรุณำดูกฎเกณฑ์กำรใช้ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงอ่ื นท่ีไม่ใช่
ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงอย่ำงเป็นทำงกำร) และปฏิบตัติำมกฎระเบียบดงัตอ่ไปนี ้
1. กำรสร้ำงคหูำแสดงสนิค้ำของตนเองขึน้หรือกำรให้พืน้ท่ีเปลำ่ ส ำหรับกำรแสดงจะต้องมีกำรตดิหรือเขียนปำ้ยแสดงช่ือบริษัท และหมำยเลขคหูำอย่ำงชดัเจน ถ้ำไม่มีทำงผู้จดั
งำนแสดงสนิค้ำจะจดัให้ตำมควำมเหมำะสมโดย เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้กบัทำงผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำ 
2. ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆท่ีผู้ รับเหมำก่อสร้ำงคหูำของท่ำนหรือบุคลำกรของผู้ รับเหมำ        ก่อสร้ำงหรือผู้ รับจ้ำงของท่ำนท ำขึน้ และ
รับผิดชอบประสำนงำนในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณ์ใดๆท่ีขดัตอ่ระเบียบภำยในอำคำรสนิค้ำให้เป็นไปตำมระเบียบของกำรก่อสร้ำง ทกุประกำร 
3. ผู้แสดงสนิค้ำท่ีต้องกำรคหูำเองจะต้องจดัส่งแบบแผนกำรก่อสร้ำงคหูำแสดงสนิค้ำและผงักำรใช้ไฟฟ้ำมำยงัผู้จดังำนแสดงสินค้ำภำยในก ำหนดเวลำท่ีระบุเอำไว้ในคูมื่อผู้ ร่วม
แสดงสินค้ำหรือ 15 วนัก่อนวนังำนแสดงสนิค้ำ โดยผู้จดังำนจะตอบอนมุตัิเพ่ือให้ด ำเนินกำรตำมแผนผงัที่ส่งไปภำยใน7วนัหลงัจำกที่ได้รับแผนผงักำรก่อสร้ำงและผู้จดังำนแสดง
สนิค้ำขอสงวนสทิธ์ิในกำรเรียกร้องให้แก้ไปงำนก่อสร้ำงในสว่นท่ีผิดไปจำกแบบท่ีสง่มำหรือแผนผงักำรก่อสร้ำงท่ีอำจจะขดัตอ่กฎระเบียบอำคำรแสดงสนิค้ำ หรือสร้ำงอนัตรำยแก่ผู้
เข้ำชมงำนแสดงสนิค้ำได้ 
อน่ึง ผู้ร่วมแสดงสินค้าท่ีไม่ส่งแผนผังตามก าหนด ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าจะไม่อนุญาตให้เข้าท าการก่อสร้างในงาน 
4. จะต้องปพูรมหรือสิง่อ่ืนใดท่ีเหมำะสมเตม็พืน้ท่ีภำยในคหูำแสดงสนิค้ำ 
5. เพ่ือควำมปลอดภัยและป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำลัดวงจร หำกต้องกำรติดตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงกรุณำติดต่อผู้ รับเหมำติดตัง้ไฟฟ้ำ อย่ำงเป็นทำงกำรเท่ำนัน้ห้ำมติดตัง้
กระแสไฟฟ้ำเอง ห้ำมใช้กระแสไฟฟ้ำท่ีสัง่มำเพ่ือใช้กบัเคร่ืองจกัรท่ีจะแสดงมำใช้เป็นไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
6. ห้ำมพ่นสี อ็อค เช่ือมโลหะภำยในอำคำรแสดงสนิค้ำและห้ำมตัง้โต๊ะเลื่อยไม้ ไสไม้ หรือท ำให้เกิดฝุ่ นภำยในอำคำรแสดงสนิค้ำ และรบกวนผู้ ร่วมแสดงสินค้ำหรือผู้ เข้ำร่วมชม
งำนแสดงสนิค้ำ 
7. ในกรณีพืน้ท่ีคหูำของผู้ ร่วมแสดงพืน้ท่ีเปล่ำตดิกับคหูำแสดงสินค้ำอ่ืนห้ำมใช้ประโยชน์จำกผนงันัน้ๆ ทำงผู้ ร่วมแสดงสินค้ำ      จะต้องท ำกำรก่อสร้ำงผนงัในส่วนคหูำแสดง
สนิค้ำของตนขึน้มำเอง 
8. หำกผนงัของคหูำของผู้ ร่วมแสดงพืน้ท่ีเปลำ่สงูกว่ำผนงัอีกด้ำนของคหูำแสดงสนิค้ำตดิกนั ทำ่นจะต้องท ำกำรปิดผนงัด้ำนหลงัของทำ่นท่ีสงูกว่ำอีกคหูำแสดงหนึง่ด้วย 
9. ห้ำมแขวนสิง่หนึง่สิง่ใดกบัสิง่ก่อสร้ำงของตวัอำคำร หรือตอก ตรึง กบัส่วนใดสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีอำคำรหรือกบัฝำผนงัเสำ 
10.   ในกรณีพืน้ท่ีคหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นเป็นเกำะ ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำขอสงวนสิทธ์ิในกำรขอร้องให้ท่ำนท ำกำรปรับเปล่ียนผนงั ด้ำนหลงัหรือด้ำนข้ำงในแบบท่ีท่ำนส่งมำให้ 
หำกพิจำรณำแล้วมีควำมเหน็ว่ำสิง่ก่อสร้ำงของทำ่นอำจจะบดบงัคหูำแสดงสนิค้ำใกล้เคียง 
11.    ผู้ รับเหมำก่อสร้ำง หรือผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำ ท่ีท ำกำรก่อสร้ำงคหูำเอง จะได้รับอนญุำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงก็ตอ่เม่ือ ได้รับกำรอนมุตัใิห้เป็นผู้ รับเหมำอนมุตั ิและท ำกำรย่ืนเช็คหรือ
หนังสือค ำ้ประกันกำรก่อสร้ำงตำมจ ำนวนเงินท่ีก ำหนด (สัง่จ่ำยนำม บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกัด พร้อมตรำ A/C Payee Only) พร้อมทัง้เซ็นต์หนังสือยืนยันควำม
รับผิดชอบตอ่ผู้จดังำน 

 
 หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผู้ รับเหมำอนมุตัิไม่ด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบท่ีก ำหนดไว้ข้ำงต้น ทำงผู้จดังำนขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหยุดกำรปฏิบัติงำนหรือยกเลิกกำรอนมุัติโดยทนัทีหรือ
ตำมท่ีเหน็สมควร และผู้แสดงสนิค้ำต้องใช้บริกำรจำกผู้ รับเหมำอ่ืนท่ีได้รับกำรอนมุตัแิล้วเทำ่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

    บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
     191/1 อำคำรเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลมกรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892890 
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4.การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 
 ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะออกบตัรผ่ำนเข้ำออกบริเวณงำนให้แก่ผู้ รับเหมำตำ่งๆ ซึง่ว่ำจ้ำงโดยผู้ ร่วมงำนแสดงสนิค้ำเพ่ือใช้ผ่ำนเข้ำ-ออกบริเวณงำนในช่วงวนัก่อสร้ำงและรือ้
ถอนเฉพำะผู้ รับเหมำท่ีได้ตดิต่อกบัทำงผู้จดังำนแสดงสนิค้ำและได้ท ำข้อตกลงท่ีจะปฏิบตัติำมกฎระเบียบของผู้จดังำนแสดงสนิค้ำแล้วเท่ำนัน้โดยผู้ รับเหมำก่อสร้ำงสำมำรถรับ
บตัรผ่ำนเข้ำ-ออกบริเวณงำนได้ท่ีศนูย์อ ำนวยกำรผู้จดังำนแสดงสนิค้ำท่ีประจ ำกำร ณ อิมแพ็คเมืองทองธำนี ในกรณีท่ีผู้ รับเหมำรำยนัน้ๆ ไม่มีบตัรอนญุำตอย่ำงถกูต้องและได้
สร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงหนึง่อย่ำงใดขึน้ ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำท่ีว่ำจ้ำงจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ 

ผู้ รับเหมำจะต้องเป็นผู้ท ำกำรกรอกแบบฟอร์มรายช่ือเจ้าหน้าท่ีประจ าคูหา และขอรับบตัรผ่ำนเข้ำออกด้วยตนเองเทำ่นัน้ และห้ำมผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำขอบตัรผ่ำนเข้ำ
ออกแทนผู้ รับเหมำของตน 

 

5.ระเบียบและข้อปฏิบัติอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ 
 
ข้อปฏิบัตใินการใช้Catwalk 
1.ห้ำมขึน้ไปบน Catwalk โดยไม่มีเข็มขดันิรภยั 
2.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัสำมำรถตรวจค้นกระเป๋ำเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในกำรท ำงำนบน Catwalkได้ตลอดเวลำ 
3.ห้ำมตดัตอ่กระแสไฟบน Catwalk ก่อนได้รับอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก “ผู้ให้บริกำร” 
4.ห้ำมสบูบหุร่ีห้ำมรับประทำนห้ำมถ่ำยของเสียและห้ำมทิง้อปุกรณ์หรือขยะอ่ืนๆบน Catwalk 
5.ห้ำมทิง้เศษวสัดใุดๆอำทวิสัดกุ่อสร้ำง, วสัดสุ ำหรับยดึขงึโยงตำ่งๆรวมถึงขยะท่ีเกิดจำก “งำน” ไว้บนCatwalk “ผู้ รับบริกำร” จะต้องน ำเศษวสัดหุรือขยะดงักลำ่วลงมำด้วยทกุครัง้
หำกมีเศษวสัดหุรือขยะหลงเหลืออยู ่“ผู้ให้บริกำร” จะคดิคำ่บริกำรรักษำควำมสะอำดตำมอตัรำท่ีก ำหนดใน “สญัญำ” 
 
1. ระเบียบและข้อปฏิบัติส าหรับการเตรียม “งาน” ก่อนเข้าพืน้ที่จัดแสดงงาน 
1.1 การเตรียมผังแสดงงาน 
1.1.1 ห้ำมออกแบบคหูำมำตรฐำนและคหูำพิเศษกีดขวำงทำงเข้ำ/ออกเส้นทำงหนีไฟตู้ดบัเพลงิตู้เอทีเอ็มโทรศพัท์สำธำรณะห้องสขุำบริเวณด้ำนหน้ำร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมท่ี “ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดไว้ทัง้ภำยในและภำยนอก “อำคำร” ดงันี ้
• จะต้องเว้นระยะหำ่งอย่ำงน้อย 3.75 เมตรจำกหวัเสำด้ำนหน้ำและด้ำนหลงัอำคำรและเว้นระยะหำ่งจำกหวัเสำหรือผนงัด้ำนข้ำงอย่ำงน้อย 50 เซนตเิมตร 
• “ผู้ รับบริกำร”ต้องจดัให้มีทำงเดนิกว้ำงอย่ำงน้อย 3.00 เมตรภำยในพืน้ท่ี “งำน” โดยไม่กีดขวำง 
เส้นทำงหนีไฟและอปุกรณ์ดบัเพลงิพืน้ฐำนของ “อำคำร” ทัง้นีร้วมถึงจดุตดิตัง้ถงัดบัเพลงิภำยในพืน้ท่ีจดัแสดงงำนด้วย 
1.1.2 “ผู้ รับบริกำร” ต้องออกแบบสว่นตกแตง่ให้อยู่ภำยในพืน้ท่ีประชำสมัพนัธ์สว่นกลำงที่ “ผู้ให้บริกำร”ก ำหนดโดยไม่กีดขวำงทำงเข้ำ/ออกและเส้นทำงหนีไฟ 
1.1.3 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องสง่รำยละเอียดของแบบแปลนกำรก่อสร้ำงคหูำพิเศษรวมถึงสว่นตกแตง่ภำยในและภำยนอกอำคำรท่ีได้รับกำรออกแบบและอนมุตัโิดยวิศวกรโครงสร้ำง
ท่ีมีใบประกอบวิชำชีพระดบัภำคีขึน้ไปแสดงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและจดัสง่ให้ “ผู้ให้บริกำร” ตรวจสอบก่อนวนัแสดงงำนอย่ำงน้อย 30 วนั 
1.1.4 ในกำรก่อสร้ำงสิง่ก่อสร้ำงใดๆภำยในอำคำรอำทเิช่นเวที, สว่นตกแตง่และคหูำพิเศษและอ่ืนๆท่ีมีขนำดควำมสงูตัง้แต ่3.50 เมตรแตไ่มเ่กิน 5.00 เมตรจะต้องลงนำมแสดงควำ
ยินยอมรับผิดชอบหำกมีควำมเสียหำยเกิดขึน้โดย “ผู้ รับบริกำร” และหำกสิง่ก่อสร้ำงนัน้มีควำมสงูเกิน5.00 เมตรแตไ่ม่เกิน 7.00 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้ำงและควบคมุงำน
จะต้องลงนำมในส ำเนำใบประกอบวิชำชีพท่ีรับรองส ำเนำถกูต้องแล้วเพ่ือแสดงควำมยินยอมรับผิดชอบหำกมีควำมเสียหำยเกิดขึน้หำกในกรณีท่ีไม่มีวิศวกรออกแบบและควบคมุ
งำนลงนำมรับผิดชอบ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ออกหนงัสือแสดงควำมรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ทัง้หมดสง่ให้“ผู้ให้บริกำร” ก่อนด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 7 วนัท ำกำร 
1.2 การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อจัดกิจกรรมพเิศษต้องขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการจัดแสดงงาน 30 วันและส่งให้ “ผู้ให้บริการ” รับทราบก่อนการจัด
แสดงงานอย่างน้อย 15 วันโดย 
1.2.1 กำรใช้เคร่ืองกระจำยเสียงกำรจบัรำงวลักำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ฯลฯในพืน้ท่ีกำรจดังำนจะถกูควบคมุโดยกฎหมำยหรือพระรำชบัญญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์“ผู้ รับบริกำร” จะต้องขออนญุำตจำกเขตปกครอง, อ ำเภอ, จงัหวดัหรือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องและต้องน ำเอกสำรกำรอนญุำตให้จดัแสดงงำนซึง่ลงนำมโดยผู้ มีอ ำนำจ
มำแสดงตอ่ “ผู้ให้บริกำร” ก่อนกำรแสดงงำนทกุครัง้ 
1.2.2 กำรน ำไพโรเทคนิค (Pyrotechnic) ตำ่งๆมำประกอบกำรแสดง “ผู้ รับบริกำร” จะต้องน ำเอกสำรกำรอนญุำตให้ใช้จดัแสดง “งำน” ซึง่ลงนำมโดยผู้ มีอ ำนำจจำกเขตปกครอง, 
นำยอ ำเภอหรือผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องมำแสดงตอ่“ผู้ให้บริกำร” รวมทัง้ต้องออกหนงัสือแสดงควำมรับผิดชอบควำมเสียหำยท่ี 
อำจจะเกิดขึน้และต้องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร” ทรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัโดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีพนกังำนดบัเพลงิและถงัดบัเพลงิที่มีคณุลกัษณะครอบคลมุชนิดและ
ประเภทของไฟในจ ำนวนท่ีเพียงพอไว้ภำยใน “งำน” 
1.2.3 กำรน ำอำกำศยำนทกุประเภทขึน้/ลงภำยใน “สถำนท่ี” รวมถงึไฟสอ่งฟ้ำ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องขออนญุำตกบักรมกำรบินพำณิชย์ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนวนัแสดงงำน
และ“ผู้ รับบริกำร” ต้องสง่ส ำเนำใบอนญุำตให้กบั “ผู้ให้บริกำร” สง่ให้ผู้ให้บริกำรรับทรำบก่อนกำรจดัแสดงงำนอย่ำงน้อย 15 วนั 
1.2.4 กำรใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือตดัสญัญำณใดๆทกุชนิดภำยในสถำนท่ีกำรจดั “งำน” “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแสดงใบอนญุำตขอบเขตกำรอนญุำตรวมถึงเง่ือนไขอ่ืนท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
กำรขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำเคร่ืองวิทยคุมนำคมท่ีถกูต้องก่อนทกุครัง้ 
1.2.5 “ผู้ รับบริกำร” มีหน้ำท่ีจะต้องควบคมุระยะกำรตดัสญัญำณท่ีแจ้งไว้ให้อยู่เฉพำะบริเวณสถำนท่ีจดั “งำน”ตำมท่ีระบไุว้ใน “สญัญำ” เทำ่นัน้ 



 

    

    บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
     191/1 อำคำรเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลมกรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892890 

 

14 

1.2.6 หำกกำรตดัสญัญำณอำจท ำให้เกิดผลกระทบกบัพืน้ท่ีข้ำงเคียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม “ผู้ให้บริกำร”มีสทิธิระงบักำรตดัสญัญำณได้โดยไม่ต้องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร” ทรำบ
ลว่งหน้ำโดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบผลกระทบรวมถงึคำ่ควำมเสยีหำยตำ่งๆท่ีเกิดขึน้แตเ่พียงผู้ เดียว 
1.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์ 
1.3.1 “ผู้ รับบริกำร” ท่ีประสงค์ขอใช้พืน้ท่ีเพ่ือตดิตัง้ปำ้ยประชำสมัพนัธ์และสว่นตกแตง่ใดๆทัง้ภำยในและภำยนอกอำคำรจะต้องย่ืนค ำขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษรพร้อมแสดงแผนผงั
รูปแบบและเนือ้หำเพ่ือขออนมุตัจิำก“ผู้ให้บริกำร” ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนกำรจดัแสดงงำน 
1.3.2 ข้อปฏิบตัใินกำรตดิตัง้ปำ้ยประชำสมัพนัธ์และสว่นตกแตง่ตำ่งๆทัง้ภำยในและภำยนอกอำคำรจะต้องมีช่ืองำนหรือเนือ้หำข้อควำมเพ่ือกำรประชำสมัพนัธ์ภำพรวมของกำรจดั
งำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำกพืน้ท่ีทัง้หมดของปำ้ยและสว่นตกแตง่นัน้ๆตำมท่ีผู้ให้บริกำรก ำหนดให้ 
1.3.3 “ผู้ รับบริกำร” สำมำรถตดิตัง้ปำ้ยประชำสมัพนัธ์ตำมข้อตกลงที่ได้รับจำก “ผู้ให้บริกำร” ได้ตัง้แตว่นัแรกของวนัเตรียมงำนและรือ้ถอนให้แล้วเสร็จภำยในเวลำตำม “สญัญำ” 
ยกเว้นในกรณีกำรเข้ำตดิตัง้และรือ้ถอนซุ้มคร่อมถนนทำงเข้ำบริเวณด้ำนนอกอำคำรสำมำรถท ำกำรเข้ำตดิตัง้และรือ้ถอนได้ตัง้แตเ่วลำ 22.00 น. เป็นต้นไปโดยต้องได้รับกำร
อนญุำตจำก “ผู้ให้บริกำร” ก่อนด ำเนินกำรตดิตัง้ทกุครัง้ 
1.3.4 “ผู้ รับบริกำร” ต้องจดัท ำปำ้ยประชำสมัพนัธ์ด้วยวสัดท่ีุทนทำนและตดิตัง้ด้วยโครงสร้ำงท่ีใช้วสัดท่ีุมัน่คงแข็งแรงพร้อมทัง้ปรับแตง่ผิววสัดแุละท ำสีให้เรียบร้อยไม่อนญุำตให้มี
กำรเจำะยดึใดๆกบัโครงสร้ำงของอำคำรและพืน้ท่ีของกำรจดังำนโดยเดด็ขำด 
1.3.5 “ผู้ รับบริกำร” ต้องตดิตัง้ปำ้ยประชำสมัพนัธ์และสว่นตกแตง่ในต ำแหน่งที ่“ผู้ให้บริกำร” อนมุตัเิทำ่นัน้กรณีท่ีมีกำรตดิตัง้นอกเหนือจำกจดุตดิตัง้ที่ได้รับกำรอนมุตัไิว้ “ผู้
ให้บริกำร” สำมำรถระงบักำรก่อสร้ำงโดย“ผู้ รับบริกำร” จะต้องท ำกำรรือ้ถอนสว่นตกแตง่ดงักลำ่วออกทนัทีหำกไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ “ผู้ให้บริกำร” จะเป็นผู้ท ำกำรรือ้ถอนโดยจะ
คดิคำ่ด ำเนินกำรจดุละ 1,000 บำท (หนึง่พนับำทถ้วน) 
1.3.6 “ผู้ รับบริกำร” ท่ีมีกำรยดึโยงสลงิของซุ้มทำงเข้ำกบัพืน้จะต้องมีกำรตดิริว้ธงให้มองเหน็ชดัเจนเพ่ือควำมปลอดภยักรณีผู้สญัจรไป/มำได้รับอบุตัเิหตจุำกกำรไม่ท ำสญัลกัษณ์ริว้
ธงหรือกำรยดึโยงของสลงิ “ผู้ รับบริกำร” ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้เดียว 
1.3.7 “ผู้ รับบริกำร” ท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำงซุ้มหรือสว่นตกแตง่หน้ำประตบูริเวณทำงเข้ำภำยในอำคำรและพืน้ท่ีกำรจดัแสดงงำนทัง้หมดท่ีได้รับอนญุำตในกำรก่อสร้ำงเรียบร้อยแล้ว
จะต้องเว้นระยะให้เหลือพืน้ท่ีทำงเดนิเข้ำ/ออกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 พืน้ท่ีทำงเดนิทัง้หมดทัง้นีต้ ำแหน่งของกำรตดิตัง้ต้องไมกี่ดขวำงทำงสญัจรของบริเวณพืน้ท่ีสว่นกลำงและไม่บด
บงัปำ้ยสว่นกลำงของผู้ให้บริกำร 
1.3.8 ข้อปฏิบตัใินกำรตดิปำ้ยโฆษณำส ำหรับผู้สนบัสนนุกำรจดัแสดงงำนสำมำรถด ำเนินกำรตดิตัง้ได้เฉพำะบริเวณพืน้ท่ีกำรจดังำนแสดงเทำ่นัน้หำกมีควำมประสงค์ท่ีจะตดิตัง้
นอกเหนือจำกบริเวณพืน้ท่ีจดังำนแสดงอำทบิริเวณทำงเข้ำประตกูระจก, โถงต้อนรับด้ำนหน้ำอำคำรและบริเวณพืน้ท่ีตำ่งๆภำยนอกอำคำรจะต้องมีกำรช ำระคำ่ใช้จ่ำยตำมอตัรำ
กำรเชำ่พืน้ท่ีรอบนอกของ “ผู้ให้บริกำร” 
1.3.9 “ผู้ รับบริกำร” ท่ีประสงค์ขอแจกใบปลวิประชำสมัพนัธ์จะต้องย่ืนค ำขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษรพร้อมตวัอย่ำงใบปลวิเพ่ือขออนมุตัแิละพิจำรณำตรวจสอบจำก “ผู้ให้บริกำร” 
ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนกำรจดัแสดงงำนโดยต้องท ำกำรแจกในบริเวณท่ี “ผู้ให้บริกำร” ได้ก ำหนดไว้เทำ่นัน้หำกตรวจพบว่ำมีกำรแจกนอกเหนือจำกบริเวณดงักลำ่ว “ผู้
ให้บริกำร” สำมำรถระงบักำรแจกได้ทนัที 
1.4 การเตรียมงานสาธารณูปโภค 
1.4.1 กำรตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำประปำป๊ัมลมโทรศพัท์อินเทอร์เน็ตระบบปรับอำกำศและระบบส่ือสำรทกุประเภท “ผู้ รับบริกำร” จะต้องใช้บริกำรจำกบริษัทผู้ รับเหมำท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้
อย่ำงเป็นทำงกำรจำก “ผู้ให้บริกำร”ให้เป็นผู้ด ำเนินกำรเทำ่นัน้และจะต้องแจ้งให้ “ผู้ให้บริกำร” ทรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนกำรจดัแสดงงำน 
1.4.2 “ผู้ให้บริกำร” สงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรน ำเข้ำและตดิตัง้สญัญำณโทรศพัท์และอินเทอร์เน็ตทัง้ประเภทท่ีมีสำยเช่น ADSL, MPLS, Leased Line, Fiber Optic 
ฯลฯและประเภทไร้สำยเช่น Wireless Internetหรือดำวเทียมฯลฯโดย “ผู้ รับบริกำร” ต้องแจ้งให้ “ผู้ให้บริกำร” รับทรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 15 วนัก่อนกำรจดัแสดงงำนเว้นแตจ่ะ
ได้รับอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก “ผู้ให้บริกำร” โดย “ผู้ให้บริกำร” ขอสงวนสทิธ์ิในกำรให้บริกำรระบบเครือขำ่ยไร้สำยและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำยตำมมำตรฐำน IEEE 
802.11 b/g/n ท่ีระดบัคลื่นควำมถ่ี 2.4 GHz ในพืน้ท่ีของ “ผู้ให้บริกำร” แตเ่พียงผู้ เดียวไม่อนญุำตให้ “ผู้ รับบริกำร” ตดิตัง้และใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำยและระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สำยดงักลำ่วรวมถงึกำรใช้ระบบส่ือสำรใดๆอนัเป็นคลื่นควำมถ่ีเน่ืองจำกจะสง่ผลกระทบหรือรบกวนตอ่กำรท ำงำนของระบบเครือข่ำยไร้สำยและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำยของ “ผู้
ให้บริกำร” 
1.4.3 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้งรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟำ้ก่อนเข้ำท ำงำนใน “สถำนท่ี” ไม่น้อยกว่ำ 30 วนัโดยตดิตอ่บริษัทผู้ รับเหมำไฟฟำ้อย่ำงเป็นทำงกำรกระแสไฟฟ้ำทัง้หมดของ
บริเวณ “งำน” จะถกูปิดลงหลงัจำกเลกิ “งำน”แล้วภำยใน 1 ชัว่โมงหลงัจำก “งำน” เลกิในแตล่ะวนั 
1.4.4 หำก “ผู้ รับบริกำร” ต้องกำรซือ้ระบบปรับอำกำศในวนัเตรียมงำนจะต้องแจ้งลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนัและต้องใช้บริกำรระบบปรับอำกำศอยำ่งน้อย 3 ชัว่โมงขึน้ไปโดย “ผู้
ให้บริกำร” จะท ำกำรปิดประตขูนถ่ำยสนิค้ำและท ำกำรระงบักำรก่อสร้ำงใดๆภำยในอำคำรท่ีท ำให้เกิดฝุ่ นละอองหรือควนัท่ีมีผลกระทบกบัระบบปรับอำกำศ 
1.4.5 กรณีท่ี “ผู้ รับบริกำร” น ำเคร่ืองป่ันไฟเข้ำมำใช้ในกำรจดั “งำน” “ผู้ รับบริกำร” ต้องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร”ทรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 15 วนัและสงวนสทิธ์ิในกำรใช้เคร่ืองป่ันไฟ
เฉพำะงำนเสดจ็, เวทีกิจกรรม, พิธีเปิด, หรือเวทีแสดงคอนเสร์ิตเทำ่นัน้ไม่อนญุำตให้น ำไปใช้ในกรณีอ่ืนๆทัง้สิน้และต้องตดิตัง้ตำมจดุท่ี “ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดเทำ่นัน้ทัง้นี ้
“ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีอปุกรณ์เพ่ือควำมปลอดภยัดงันี ้
• ผ้ำใบรองน ำ้มนัท่ีมีขนำดใหญ่กวำ่เคร่ืองป่ันไฟร้อยละ 10 
• ขอนไม้รองควำมหนำ 15-20 เซนตเิมตร 
• กัน้บริเวณจดุตดิตัง้พร้อมตดิปำ้ยเพ่ือควำมปลอดภยั 
• ถงัดบัเพลงิชนิดผงเคมีแห้งขนำด 15 ปอนด์จ ำนวน 2 ถงัตอ่ 1 เคร่ือง 
• ตดิตัง้สำยดนิพร้อมรำงครอบสำยไฟเพ่ือปอ้งกนัอบุตัเิหตตุอ่ผู้ ท่ีสญัจรในบริเวณดงักลำ่ว 
1.4.6 ห้ำมน ำเข้ำบริกำรรักษำควำมปลอดภยัและบริกำรรักษำควำมสะอำดจำกผู้ให้บริกำรรำยอ่ืนเว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำก “ผู้ให้บริกำร” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเทำ่นัน้ 
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1.5 ข้อมูลส าคัญท่ีควรทราบก่อนการจัดแสดงงาน 
1.5.1 กำรรับน ำ้หนกัและควำมสงูของวสัดอุปุกรณ์ท่ีตดิตัง้ใน “อำคำร” 
• พืน้ท่ีอำคำรชำเลนเจอร์ 1 ระหว่ำงเสำต้นท่ี 1-14 สำมำรถรับน ำ้หนกัได้ตำรำงเมตรละ 4,000 กิโลกรัมหวัเสำต้นท่ี 1-14 สำมำรถรับน ำ้หนกัได้ตำรำงเมตรละ 8,000 กิโลกรัมและ
ก่อสร้ำงควำมสงูได้ไม่เกิน7.00 เมตรกรณีท่ีวสัดอุปุกรณ์มีน ำ้หนกัเกินกวำ่ 4,000 กิโลกรัมวิศวกรโครงสร้ำงจะต้องออกแบบกำรกระจำยน ำ้หนกัให้ได้ 4,000 กิโลกรัมตอ่ตำรำงเมตร
พร้อมลงนำมรับรองกำรออกแบบและกำรค ำนวณในส ำเนำใบประกอบวิชำชีพของตนจ ำนวน 1 ชดุน ำสง่ให้ “ผู้ให้บริกำร” รับทรำบ 
• พืน้ท่ีอำคำรชำเลนเจอร์ 1 ตัง้แตเ่สำต้นท่ี 14 เป็นต้นไปและพืน้ท่ีอำคำรชำเลนเจอร์ 2-3 สำมำรถรับน ำ้หนกัได้ตำรำงเมตรละ 2,000 กิโลกรัมหวัเสำตัง้แตต้่นท่ี 15 สำมำรถรับ
น ำ้หนกัได้ตำรำงเมตรละ4,000 กิโลกรัมและก่อสร้ำงควำมสงูได้ไม่เกิน 7.00 เมตรกรณีท่ีวสัดอุปุกรณ์มีน ำ้หนกัเกินกว่ำ 2,000กิโลกรัมวิศวกรโครงสร้ำงจะต้องออกแบบกำรกระจำย
น ำ้หนกัให้ได้ 2,000 กิโลกรัมตอ่ตำรำงเมตรพร้อมลงนำมรับรองกำรออกแบบและกำรค ำนวณในส ำเนำใบประกอบวิชำชีพของตนจ ำนวน 1 ชดุและน ำสง่ให้ “ผู้ให้บริกำร” รับทรำบ 
1.5.2 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องวำงเงินประกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้ตำมท่ีระบไุว้ใน “สญัญำ” กบั“ผู้ให้บริกำร” เป็นเงินสดหรือเช็คจ ำนวน 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) ตอ่ 1 
อำคำรหรือตำมจ ำนวนท่ีตกลงใน“สญัญำ” โดยสัง่จ่ำยเช็คในนำมบริษัทอิมแพ็คเอ็กซบิิชัน่แมเนจเม้นท์จ ำกดัและน ำสง่ให้แก่ “ผู้ให้บริกำร” ก่อนกำรจดังำนอย่ำงน้อย 15 วนั 
1.5.3 เว้นแตข้่อห้ำมข้อใดจะระบไุว้เป็นอย่ำงอ่ืนหำก “ผู้ รับบริกำร” ฝ่ำฝืนข้อห้ำมในกำรปฏิบตังิำนข้อหนึง่ข้อใดในเอกสำรฉบบันีห้รือท ำให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ทรัพย์สนิของ “ผู้
ให้บริกำร” “ผู้ รับบริกำร” จะถกูปรับในอตัรำขัน้ต ่ำ 50,000 บำท (ห้ำหม่ืนบำทถ้วน) รวมทัง้ต้องชดใช้มลูคำ่ของทรัพย์สนิท่ีเสียหำยโดย “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิหกัเงินคำ่ปรับและ
คำ่เสียหำยจำกเงินประกนัควำมเสยีหำยในข้อ 1.5.2 ทนัทีหำกควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้มีมลูคำ่มำกกว่ำเงินประกนัควำมเสยีหำย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องรับผิดชอบในคำ่เสยีหำยตำม
จริงเตม็จ ำนวน 
1.5.4 “ผู้ รับบริกำร” ท่ีได้รับอนญุำตจำก “ผู้ให้บริกำร” ให้เข้ำปฏิบตังิำนใน “อำคำร” จะต้องลงนำมใน “สญัญำ”และต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ี “ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด
และรับผิดชอบควำมเสยีหำยท่ีเกิดขึน้ 
1.5.5 กำรขนถ่ำยอปุกรณ์และเคร่ืองมือตำ่งๆ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องใช้ประตขูนถ่ำยสนิค้ำของ “อำคำร” เทำ่นัน้ไม่อนญุำตให้ใช้ประตดู้ำนหน้ำทำงเข้ำหรือประตหูนีไฟ 
1.5.6 กรณีท่ี “ผู้ รับบริกำร” มีควำมจ ำเป็นจะต้องน ำวสัดอุปุกรณ์เข้ำทำงประตดู้ำนหน้ำ “อำคำร” “ผู้ รับบริกำร”จะต้องท ำหนงัสือขออนญุำตพร้อมรำยละเอียดกำรขนย้ำยวสัดุ
อปุกรณ์สง่ให้แก่ “ผู้ให้บริกำร” เพ่ือขออนญุำตก่อนหำก “ผู้ให้บริกำร” อนญุำต “ผู้ รับบริกำร” จะต้องด ำเนินกำรตำมข้อ 1.5.3 อย่ำงเคร่งครัด 
1.5.7 ในกำรเตรียมงำนและกำรรือ้ถอนหำก “ผู้ รับบริกำร” ต้องกำรใช้บริกำรเพิ่มเตมิของบริกำรระบบปรับอำกำศ, บริกำรรักษำควำมสะอำดและบริกำรรักษำควำมปลอดภยั 
“ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่บริกำรเพิ่มเตมิตำมอตัรำท่ีก ำหนดใน “สญัญำ” 
1.5.8 “ผู้ให้บริกำร” ได้ก ำหนดให้พืน้ท่ีบริเวณโถงต้อนรับของแตล่ะอำคำรมีจดุประสงค์หลกัให้ “ผู้ รับบริกำร”สำมำรถใช้เป็นทำงสญัจรระหว่ำงแตล่ะอำคำรและใช้เป็นพืน้ท่ีส ำหรับ
สว่นตกแตง่เช่นปำ้ยบอกทำง, ซุ้มประตทูำงเข้ำ, จดุลงทะเบียน, บอร์ดแสดงรำยช่ือผู้ เข้ำร่วมแสดงงำน, สนิค้ำตวัอย่ำงและของรำงวลัตำ่งๆแตไ่ม่อนญุำตให้ใช้พืน้ท่ีดงักลำ่วในกำร
จดัเวทีกิจกรรม, กิจกรรมตำ่งๆหรือกำรจดัแสดงและกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำเพ่ือกำรพำณิชย์ 
1.5.9 “ผู้ให้บริกำร” อนญุำตให้ “ผู้ รับบริกำร” จดัเตรียมเวทีชัว่ครำวในบริเวณโถงต้อนรับของแตล่ะอำคำรส ำหรับพธีิเปิด “งำน” ในวนัแรกของกำรแสดง “งำน” เทำ่นัน้โดยไม่
อนญุำตให้ใช้เวทีดงักลำ่วในกำรท ำกิจกรรมตอ่เน่ืองใดๆนอกจำกวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมพิธีเปิดงำน 
1.5.10 กำรเปิดเพลงหรือใช้เสียงเพลงในงำนดนตรีกรรมหรือท ำให้เกิดเสียงเพลงสิง่บนัทกึเพลง 
โสตทศันวสัดซุึง่มีเจ้ำของลขิสทิธ์ิภำยใน “สถำนท่ี” “ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ช ำระคำ่ลขิสทิธ์ิดงักลำ่วเอง 
1.5.11 “ผู้ รับบริกำร” ต้องแน่ใจและรับรองว่ำร้ำนค้ำหรือร้ำนอำหำรท่ีได้เช่ำหรือเช่ำชว่งจำก“ผู้ รับบริกำร”โดยถกูต้องตำม “สญัญำ” และระเบียบและข้อปฏิบตันีิท้ ำกำรจ ำหน่ำย
สนิค้ำ, อำหำรและเคร่ืองด่ืมโดยไมเ่ป็นกำรละเมิดบคุคลอ่ืน 
1.5.12 กำรถ่ำยทอดสด “งำน” หรือบนัทกึเทปโทรทศัน์ “งำน” ท่ีมีกำรน ำรถบนัทกึเทปเคเบิล้ทีวีอินเทอร์เน็ตออนไลน์เข้ำมำใน “สถำนท่ี” “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร” 
ทรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 15 วนัท ำกำรเพ่ือก ำหนดจดุจอดและขัน้ตอนกำรเดนิสำยและอปุกรณ์ตอ่เช่ือมตำ่งๆโดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ทัง้หมด 
1.5.13 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่เช่ำคลงัสนิค้ำทณัฑ์บนตำมขนำดของพืน้ท่ีใช้งำนให้กบับริษัทผู้ให้บริกำรคลงัสนิค้ำทณัฑ์บนในรำยนำมท่ี “ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดเทำ่นัน้ 
1.5.14 “ผู้ให้บริกำร” ไม่อนญุำตให้ “ผู้ รับบริกำร” น ำมำแสดงและ/หรือขำยสนิค้ำท่ีต้องห้ำมตำมกฎหมำยหรือขดัตอ่ระเบียบท่ีดีด้ำนวฒันธรรมสงัคมและสขุภำพของประชำชนและ/
หรือสนิค้ำท่ีอยู่นอกเหนือจำกรำยกำรท่ี “ผู้ รับบริกำร” ระบไุว้ในรำยกำรหำก “ผู้ รับบริกำร” ฝ่ำฝืน “ผู้ให้บริกำร” จะแจ้งให้น ำสนิค้ำดงักลำ่วออกจำก “งำน”โดย“ผู้ รับบริกำร” จะต้อง
ปฏิบตัติำมอย่ำงไม่มีเง่ือนไขและ “ผู้ รับบริกำร” ไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคำ่เสียหำยใดๆจำก“ผู้ให้บริกำร” 
1.5.15 ห้ำมจ ำหน่ำยสนิค้ำท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิทกุประเภทใน “สถำนท่ี” หำกฝ่ำฝืน “ผู้ รับบริกำร” จะต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำยและหำก “ผู้ให้บริกำร” ขอท ำกำรตรวจสอบ 
“ผู้ รับบริกำร” ต้องแสดงหลกัฐำนแสดงสทิธ์ิในสนิค้ำเหลำ่นัน้แก่ “ผู้ให้บริกำร” หรือผู้ตรวจสอบของ “ผู้ให้บริกำร” 
1.5.16 “ผู้ รับบริกำร” ไม่มีสทิธ์ิแจกจ่ำยเผยแพร่เอกสำรและ/หรือแสดงตรำสญัลกัษณ์ทำงกำรค้ำอ่ืนท่ีไม่ใชข่อง “ผู้ รับบริกำร” ภำยในบริเวณงำนโดยไม่ได้รับอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำก “ผู้ให้บริกำร” ลว่งหน้ำหำกมีกำรตรวจพบ “ผู้ รับบริกำร” ต้องยกเลกิกำรแจกจ่ำยเผยแพร่เอกสำรหรือลบตรำสญัลกัษณ์ทำงกำรค้ำท่ีไม่ได้รับกำรเหน็ชอบออกจำกบริเวณ
งำนทนัทีท่ี “ผู้ให้บริกำร” แจ้งหำกไม่ปฏิบตัติำมถือว่ำ “ผู้ รับบริกำร” ผิดสญัญำและสญัญำเป็นอนัยกเลกิ 
1.5.17 ในระหว่ำงกำรจดัแสดงงำน “ผู้ รับบริกำร” มีสทิธ์ิกระจำยเสียงในพืน้ท่ี ”งำน” ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดมีควำมดงัได้ไม่เกิน 85 เดซเิบล (เอ) และ/หรือ 95 เดซเิบล (ซี) หำก 
“ผู้ รับบริกำร” กระจำยเสียงที่มีควำมดงัเกินกว่ำท่ีก ำหนด “ผู้ให้บริกำร” ขอควำมร่วมมือจำก “ผู้ รับบริกำร” ให้ด ำเนินกำรลดเสยีงนัน้ลงทนัทีหำกฝ่ำฝืน “ผู้ให้บริกำร”มีควำม
จ ำเป็นต้องงดกำรจำ่ยกระแสไฟฟำ้จนกว่ำจะได้รับควำมร่วมมือจำก “ผู้ รับบริกำร” โดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้เองทัง้สิน้ส ำหรับพืน้ท่ี
บริเวณโถงต้อนรับหน้ำอำคำรจดังำนและโถงต้อนรับหน้ำห้องประชมุท่ีเป็นพืน้ท่ีกระจำยเสียงสว่นกลำงของ “ผู้ให้บริกำร” ไม่อนญุำตให้มีกำรใช้เสียงเว้นแต่“ผู้ รับบริกำร” จะได้รับ
อนญุำตจำก “ผู้ให้บริกำร” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรซึง่ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆตอ่งำนท่ีจดัขึน้ในช่วงระยะเวลำนัน้ 
1.5.18 “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิในกำรเข้ำชีแ้จงด้ำนควำมปลอดภยัให้กบั “ผู้ รับบริกำร” และทีมปฏิบตังิำนรวมไปถึงผู้ เก่ียวข้อง 
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1.5.19 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องสง่ตำรำงเวลำปฏิบตังิำนตวัอย่ำงบตัรอนญุำตเข้ำพืน้ท่ีทกุประเภทตวัอย่ำงบตัรจอดรถทกุประเภทพร้อมหมำยเลขโทรศพัท์ของหวัหน้ำงำนให้ตรวจสอบ
ก่อนเข้ำปฏิบตังิำนลว่งหน้ำอย่ำงน้อย15 วนั 
1.5.20 ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องกำรท ำงำนลว่งเวลำ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร” ทรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 8 ชัว่โมงก่อนเวลำเลกิงำนของวนันัน้โดยจะต้องช ำระคำ่
พืน้ท่ีในกำรท ำงำนลว่งเวลำตำมอตัรำท่ีก ำหนดใน “สญัญำ” และต้องท ำกำรจดัจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัและเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมสะอำดสว่นกลำงเข้ำมำดแูล “สถำนท่ี” 
ตำมควำมเหมำะสม 
1.5.21 ห้ำมน ำสตัว์ทกุประเภทเข้ำมำในบริเวณเว้นแตไ่ด้รับอนญุำตโดยจะต้องมีใบรับรองกำรตรวจโรคจำกสตัว์แพทย์หรือกรมปศสุตัว์เพ่ือยืนยนัควำมปลอดภยัจำกโรคตดิตอ่ของ
สตัว์รวมทัง้ใบอนญุำตในกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์โดย “ผู้ รับบริกำร” ต้องจดัเจ้ำหน้ำท่ีดแูลควำมสะอำดเพ่ือจดัเก็บมลูสตัว์ 
1.6 ข้อปฏิบัตภิายในตัวอาคาร 
1.6.1 ห้ำม “ผู้ รับบริกำร” ใช้ทำงเข้ำ/ออกนอกเหนือจำกท่ี “ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดไว้ 
1.6.2 ห้ำม “ผู้ รับบริกำร” น ำเศษวสัดตุำ่งๆกองทิง้ไว้หลงัขนย้ำยหำกฝ่ำฝืน “ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่ปรับในอตัรำขัน้ต ่ำ 10,000 บำท (หนึง่หม่ืนบำทถ้วน) 
1.6.3 ห้ำมขนย้ำยทรัพย์สนิท่ีเป็นของ “ผู้ให้บริกำร” ออกจำก “สถำนท่ี” โดยเดด็ขำดหำกตรวจพบจะถกูด ำเนินกำรทำงกฎหมำยทนัที 
1.6.4 ห้ำมใช้กำวเทปกำวสองหน้ำหรือวตัถใุดๆในท ำนองเดียวกนัทำหรือตดิบนพืน้ผนงัและโครงสร้ำงสว่นหนึง่สว่นใดของ “อำคำร” โดยเดด็ขำดเว้นแตไ่ด้รับอนญุำตเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรจำก “ผู้ให้บริกำร” 
1.6.5 ห้ำมตอกตะปหูรือของแหลมยดึตดิกบัผิวพืน้ผนงัหรือโครงสร้ำงสว่นหนึง่สว่นใดของ “อำคำร” โดยเดด็ขำด 
1.6.6 ห้ำมตอกยดึสมอบกบริเวณถนนทำงเดนิเท้ำเกำะกลำงถนนและสวนเว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำก“ผู้ให้บริกำร” เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
1.6.7 ห้ำมเดนิสำยไฟผ่ำนประตหูนีไฟโดยเดด็ขำดและห้ำมวำงวสัดอุปุกรณ์อ่ืนใดขวำงตู้ใสอ่ปุกรณ์ดบัเพลงิ, เส้นทำงหนีไฟหรือเส้นทำงฉกุเฉินรอบ “อำคำร” 
1.6.8 ห้ำมเดนิสำยไฟพำดผ่ำนช่องประตเูข้ำ/ออกและประตหูนีไฟเพ่ือปอ้งกนักำรเกิดอบุตัเิหตเุช่นกำรเดนิสะดดุสำยไฟหกล้มของผู้ เข้ำมำร่วม “งำน” เป็นต้นกรณีมีควำมจ ำเป็นท่ี
ต้องเดนิสำยไฟเช่นนัน้จะต้องมีอปุกรณ์ครอบสำยให้เหน็ชดัเจน 
1.6.9 ห้ำมใช้ประตทูำงออกฉกุเฉินและประตหูนีไฟเป็นทำงเข้ำ/ออกหรือใช้ท ำภำรกิจใดๆหำกฝ่ำฝืนจะถกูปรับในอตัรำครัง้ละ 2,000 บำท (สองพนับำทถ้วน) 
1.6.10 ห้ำมถอดหรือเคล่ือนย้ำยโคมไฟและหลอดไฟแสงสว่ำงหรืออปุกรณ์อ่ืนๆท่ีตดิตัง้ภำยใน “อำคำร”โดยเดด็ขำดเว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัจิำก “ผู้ให้บริกำร”  
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเทำ่นัน้ 
1.6.11 ห้ำมตดิตัง้ธงหรือสว่นตกแตง่เพิ่มเตมิโดยวิธีปักลงบริเวณพืน้ดนิถนนคลองใน“สถำนท่ี” 
1.6.12 ห้ำมน ำไพโรเทคนิค (Pyrotechnic) ตำ่งๆเข้ำมำในบริเวณ “อำคำร” โดยไม่ได้แจ้ง “ผู้ให้บริกำร”ทรำบลว่งหน้ำ 
1.6.13 ห้ำมสบูบหุร่ีห้ำมรับประทำนอำหำรและห้ำมนอนพกัหรือนอนค้ำงคืนบริเวณ “อำคำร” ยกเว้นในพืน้ท่ีท่ีจดัเตรียมให้เทำ่นัน้ 
1.6.14 ห้ำมน ำสิง่เสพตดิท่ีผิดกฎหมำยทกุประเภทเข้ำมำใน “สถำนท่ี” โดยเดด็ขำด 
1.6.15 ห้ำมน ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมจำกผู้ให้บริกำรรำยอ่ืนเข้ำมำใน “อำคำร” โดยเดด็ขำดเว้นแต“่ผู้ รับบริกำร” จะได้รับกำรอนญุำตจำก “ผู้ให้บริกำร” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเทำ่นัน้
หำกฝ่ำฝืน “ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรน ำเข้ำจ ำนวน 50,000 บำท (ห้ำหม่ืนบำทถ้วน)ตอ่คหูำตอ่วนั 
1.6.16 ห้ำมดงึขงึยดึโยงลวดสลงิเพ่ือกำรค ำ้ยนัใน “สถำนท่ี” หรือโครงสร้ำง “อำคำร” โดยเดด็ขำด 
1.6.17 ห้ำมพ่นหรือทำสีท่ีมีสว่นผสมของทนิเนอร์หรือสำรไวไฟใดๆทัง้ภำยในและภำยนอก“อำคำร”โดยเดด็ขำด 
1.6.18 ห้ำมเก็บเศษวสัดท่ีุเหลือจำกกำรก่อสร้ำงหรือวสัดท่ีุไวไฟเช่นทนิเนอร์และน ำ้มนัเชือ้เพลงิไว้ในบริเวณ “อำคำร” ในระหว่ำงวนัแสดงงำน 
1.6.19 ห้ำมใช้กระแสไฟฟำ้ในจดุอ่ืนท่ีไม่ได้ก ำหนดหรืออนญุำตโดย“ผู้ให้บริกำร” ตำมข้อ 6.1 และ 6.2 หำกตรวจพบ “ผู้ รับบริกำร” ต้องเสียคำ่ปรับจดุละ 5,000 บำท  
(ห้ำพนับำทถ้วน) 
1.6.20 ห้ำมใช้กระแสไฟฟำ้พืน้ฐำนท่ีตดิกบัตวั “อำคำร” เช่นปลัก๊ผนงัและปลัก๊ตำมเสำในกำรก่อสร้ำงโดยเดด็ขำด “ผู้ รับบริกำร” จะต้องตดิตัง้สะพำนไฟ (เบรกเกอร์) เพ่ือจ่ำย
กระแสไฟเฉพำะส ำหรับกำรก่อสร้ำงโดยสัง่จำกผู้ให้บริกำรระบบไฟฟำ้ท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้จำก “ผู้ให้บริกำร” เทำ่นัน้ 
1.6.21 ห้ำมพนกังำนของ “ผู้ รับบริกำร” ปฏิบตังิำนนอกเหนือจำกที่ระบไุว้ในค ำขอโดยมิได้รับอนญุำตและห้ำมเปิดห้องหรือประตใูดๆของ “อำคำร” โดยพลกำร 
1.6.22 ห้ำมพกพำอำวธุ, ของมีคม, สำรกมัมนัตรังสีหรือวตัถอุนัตรำยอ่ืนๆเข้ำมำใน “สถำนท่ี” โดยเดด็ขำด 
1.6.23 ห้ำมก่อเหตทุะเลำะวิวำทท ำร้ำยร่ำงกำยหรือกระท ำกำรใดๆท่ีผิดกฎหมำยใน “สถำนท่ี” 
1.6.24 ห้ำมน ำก๊ำซหงุต้มหรือก๊ำซตดิไฟทกุชนิดเข้ำมำใน “สถำนท่ี” โดยเดด็ขำด 
1.6.25 ข้อปฏิบตัใินกำรน ำรถยนต์หรือเคร่ืองจกัรกลทกุชนิดเข้ำมำภำยใน “อำคำร” มีดงันี ้
• กำรน ำเข้ำเพ่ือกำรใช้งำนในวนัเตรียมงำนและวนัรือ้ถอนห้ำมน ำรถยนต์หรือเคร่ืองจกัรกลท่ีมีคำ่ไอเสยีไม่ได้มำตรฐำนหรืออำจก่อให้เกิดมลภำวะเข้ำมำใช้งำนภำยใน “อำคำร” 
• กำรน ำเข้ำเพ่ือกำรแสดงงำนจะต้องท ำกำรปอ้งกนัด้ำนควำมปลอดภยัโดยกำรปลดขัว้แบตเตอร่ีออกและรองพืน้อำคำรด้วยแผ่นไม้หรือพรมเพ่ือปอ้งกันครำบน ำ้มนัและช่วย
กระจำยน ำ้หนกั 
1.6.26 ห้ำมใช้รถเข็น, ล้อเลื่อนหรืออปุกรณ์จกัรกลใดๆลำกผ่ำนบริเวณพืน้ท่ีท่ีปผูิวด้วยหนิแกรนิต,หนิอ่อน, กระเบือ้งเคลือบหรือวสัดอ่ืุนๆประเภทเดียวกนันีโ้ดยเดด็ขำด 
1.6.27 ห้ำมถ่ำยปัสสำวะหรือของเสียใดๆลงบนพืน้, ผนงั, ทำงเดนิขึน้/ลงของ “อำคำร” หรือบริเวณใดๆท่ีไม่ใช่ห้องสขุำ 
1.6.28 ห้ำมล้ำงภำชนะทกุชนิดตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองมือช่ำงภำยในห้องสขุำของ “อำคำร” โดยเดด็ขำดหำกฝ่ำฝืน “ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่ปรับขัน้ต ่ำครัง้ละ 1,500 บำท 
(หนึง่พนัห้ำร้อยบำทถ้วน) 
1.6.29 ห้ำมเช่ือมโลหะหรือเจียรโลหะท่ีท ำให้เกิดประกำยไฟภำยในอำคำรโดยเดด็ขำด 
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2. ระเบียบและข้อปฏิบัติส าหรับวันเตรียมงาน 
2.1 การส่งมอบ “สถานท่ี” เพื่อเข้าท าการ 
2.1.1 พนกังำนฝ่ำยปฏิบตักิำรของ “ผู้ให้บริกำร” จะเป็นตวัแทน “ผู้ให้บริกำร” เข้ำร่วมสง่มอบ “สถำนท่ี” ทกุครัง้ 
2.1.2 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องสง่ตวัแทนเข้ำรับมอบพืน้ท่ีร่วมกบั “ผู้ให้บริกำร” เพ่ือตรวจสอบสภำพ “สถำนท่ี”และตรวจรำยละเอียดควำมเสียหำยท่ีอำจมีอยู่ในขณะสง่มอบก่อนท่ี 
“ผู้ รับบริกำร” จะเข้ำปฏิบตังิำนใน “สถำนท่ี” 
2.1.3 “ผู้ รับบริกำร” หรือตวัแทนจะต้องลงนำมในเอกสำรสง่มอบ “สถำนท่ี” ร่วมกบั “ผู้ให้บริกำร” ไว้เป็นหลกัฐำนเอกสำรดงักลำ่วจะน ำมำใช้อีกครัง้ในกำรตรวจสอบ “สถำนท่ี” เพ่ือ
สง่คืนเม่ือกำรจดัแสดงงำนเสร็จสิน้ 
2.2 การก่อสร้างและตดิตัง้ใน “อาคาร” 
2.2.1 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแสดงบตัรอนญุำตเข้ำพืน้ท่ีแก่เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัก่อนเข้ำ “อำคำร” โดยพนกังำนทกุคนของ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องสวมเคร่ืองแบบและตดิบตัร
อนญุำตเข้ำพืน้ท่ีตลอดเวลำปฏิบตังิำนหรืออยู่ในพืน้ท่ีปฏิบตังิำน 
2.2.2 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องปฏิบตัติำมค ำแนะน ำของพนกังำนรักษำควำมปลอดภยัโดยเคร่งครัดรวมถึงปฏิบตัติำมระเบียบและข้อปฏิบตัเิร่ืองควำมปลอดภยัที่ “ผู้ให้บริกำร” 
ก ำหนดไว้ 
2.2.3 เม่ือ “ผู้ รับบริกำร” เร่ิมปฏิบตังิำนใน “สถำนท่ี” แล้วจะต้องมีกำรร่วมประชมุกบัพนกังำนของ “ผู้ให้บริกำร”เพ่ือให้ทัง้สองฝ่ำยมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตังิำนตรงกนั 
2.2.4 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องปอ้งกนัพืน้ผิวของ “อำคำร” ตำมข้อ 2.3.3 ก่อนเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงกรณีท่ี“อำคำร” หรือทรัพย์สนิสิง่ของใน “อำคำร” เสียหำย “ผู้ รับบริกำร” จะต้อง
แจ้งให้ “ผู้ให้บริกำร” ทรำบทนัทีและต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดหำก “ผู้ รับบริกำร” ไม่กระท ำตำมข้อนี ้“ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่ปรับเพิ่มเตมิในอตัรำร้อยละ 
10 ของคำ่เสียหำยท่ีเกิดขึน้ 
2.2.5 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้ง “ผู้ให้บริกำร” ทรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงหำก “ผู้ รับบริกำร”ต้องกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรจดัโต๊ะเก้ำอีใ้นห้องประชมุท่ีได้จดัเตรียมไว้
เรียบร้อยแล้วหำกไม่มีกำรแจ้งลว่งหน้ำ“ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 
2.3 ความปลอดภัย 
2.3.1 กำรยดึแขวนอปุกรณ์หรือวสัดใุดๆกบัโครงสร้ำงหลงัคำของ “อำคำร” “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีวสัดหุุ้มโครงหลงัคำและจดุแขวนเพ่ือมิให้เกิดกำรเสียดสีของโลหะท่ีจบัยดึ
กบัโครงหลงัคำจนเกิดควำมเสียหำยและต้องท ำกำรถอดเก็บวสัดยุดึโยงตำ่งๆท่ีตดิตัง้ออกทัง้หมดภำยหลงักำรเสร็จสิน้กำรใช้งำนทนัทีโดย “ผู้ให้บริกำร” จะคดิคำ่ปรับในกรณีไมมี่
กำรตดิตัง้วสัดหุุ้มยดึโยงและ/หรือไม่มีกำรถอดเก็บวสัดหุุ้มยดึโยงในอตัรำ 5,000 บำท (ห้ำพนับำทถ้วน) ตอ่จดุ 
2.3.2 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนบนท่ีสงูดงันี ้
2.3.2.1 กำรท ำงำนท่ีมีควำมสงูเกิน 2.00 เมตรต้องจดัให้มีนัง่ร้ำนส ำหรับกำรท ำงำนนัน้ 
2.3.2.2 กำรท ำงำนท่ีมีควำมสงูเกิน 4.00 เมตรต้องจดัให้มีเขม็ขดันิรภยัและต้องท ำกำรยดึหรือคล้องเข็มขดันิรภยันัน้กบัโครงสร้ำงอำคำรหรือนัง่ร้ำนท่ีมีควำมมัน่คงในกำรรับน ำ้หนกั
ได้ดีเพ่ือปอ้งกนักำรพลดัตก 
2.3.2.3 ผู้ปฏิบตังิำนดงักลำ่วต้องสวมใสเ่ข็มขดันิรภยัหมวกนิรภยัและรองเท้ำหุ้มส้นพืน้ยำงขณะปฏิบตังิำน 
2.3.3 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีวสัดอุปุกรณ์รองรับส ำหรับกำรก่อสร้ำงเวทีและสว่นตกแตง่ทกุชนิดเพ่ือปอ้งกนัควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ตอ่พืน้ผิวของ “อำคำร” โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้
2.3.3.1 พลำสตกิหรือพรมปรูองพืน้ในกำรทำสีโครงสร้ำงหำกพืน้ผิว “อำคำร” มีควำมเสียหำยเกิดขึน้จำกสีท่ี “ผู้ รับบริกำร” ปฏิบตังิำน “ผู้ รับบริกำร” จะถกูปรับในอตัรำ 5,000 บำท 
(ห้ำพนับำทถ้วน) ตอ่ตำรำงเมตร 
2.3.3.2 พรมหรือไม้อดัท่ีมีควำมหนำอย่ำงน้อย 10–15 มิลลเิมตรบนพืน้พลำสตกิหรือพรมเพ่ือไมใ่ห้เกิดควำมเสียหำยตอ่ตวัอำคำร 
• รองรับโครงสร้ำงและสว่นตกแตง่ 
• รองรับขำนัง่ร้ำนชนิดท่ีมีแผ่นเหลก็แบนรองรับขำโดยใช้ไม้อดัหรือพรมรองรับ 
• รองรับกำรขนย้ำยวสัดอุปุกรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ “อำคำร” ในกำรเคลื่อนย้ำย12 
2.3.4 เพ่ือเป็นกำรปอ้งกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้ตอ่พืน้ผิวของ “อำคำร” “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัเตรียมวสัดใุนกำรรองรับกำรเคลื่อนย้ำยอปุกรณ์ส ำหรับแสดงสนิค้ำเช่นรถ
ตีนตะขำบเหลก็รถบดถนนท่ีเป็นล้อเหลก็ฯลฯโดยจดัเตรียมไม้อดัขนำดหนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลเิมตรหรือแผ่นเหลก็หนำไม่น้อยกว่ำ 10 มิลลเิมตรเพ่ือรองรับกำรเคลื่อนย้ำยวสัดุ
อปุกรณ์ท่ีจะน ำมำตดิตัง้ตัง้แตล่งจำกรถขนถ่ำยสนิค้ำจนถึงจดุแสดงสนิค้ำ 
2.3.5 ห้ำมมีกำรใช้เลื่อยวงเดือนภำยใน “อำคำร” โดยอนญุำตให้ใช้เลื่อยไฟฟ้ำขนำดเลก็ในกำรตดัแตง่ตำมประเภทของไม้กระจกและกระเบือ้งในกรณีมีกำรตดัแตง่วสัดปุระเภทท่ี
ท ำให้เกิดฝุ่ นละอองจ ำนวนมำกทำง“ผู้ให้บริกำร” สำมำรถระงบักำรเลื่อยหรือตดัแตง่ได้โดยจะมีกำรจดัสถำนท่ีภำยนอก “อำคำร” ตำมจดุบริกำรท่ีทำง“ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดไว้และ 
“ผู้ รับบริกำร” ต้องมีกำรช ำระคำ่กระแสไฟฟ้ำและคำ่ท ำควำมสะอำดเพิม่เตมิตำมอตัรำท่ีก ำหนดใน “สญัญำ” 
2.3.6 ห้ำมท ำกิจกรรมใดๆท่ีก่อให้เกิดประกำยไฟเช่นกำรเช่ือมโลหะ, กำรตดัหรือเจียรโลหะภำยใน“อำคำร” โดยเดด็ขำด 
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3. ระเบียบและข้อปฏิบัติส าหรับวันแสดงงาน 
3.1 “ผู้ รับบริกำร” หรือตวัแทนต้องตดิบตัรผู้ประกอบกำรในต ำแหน่งที่สำมำรถมองเหน็ได้ชดั 
3.2 “ผู้ รับบริกำร” หรือตวัแทนต้องเข้ำ/ออกตำมเส้นทำงท่ีก ำหนดให้เข้ำ/ออกเทำ่นัน้ 
3.3 ห้ำมวำงสนิค้ำกีดขวำงเส้นทำงหนีไฟและหวัจ่ำยน ำ้ดบัเพลงิ 
 
4. ระเบียบและข้อปฏิบัติส าหรับวันรือ้ถอน 
กำรรับมอบ “สถำนท่ี” คืนเม่ือมีกำรรือ้ถอนกำรก่อสร้ำงออกจำกบริเวณ “งำน” และปรับสภำพ “สถำนท่ี” พร้อมสง่มอบคืนให้แก่“ผู้ให้บริกำร” แล้ว “ผู้ รับบริกำร” หรือตวัแทนจะต้อง
เข้ำร่วมกบั “ผู้ให้บริกำร” ในกำรตรวจสอบและสง่มอบ“สถำนท่ี” คืนให้แก่ “ผู้ให้บริกำร” “ผู้ให้บริกำร” จะแจ้ง “ผู้ รับบริกำร” รับทรำบหำกไมพ่บควำมเสียหำยและจะคืนเงินประกนั
ให้แก่ “ผู้ รับบริกำร” ภำยใน 15 วนัหลงัจำกกำรสง่มอบ “สถำนท่ี” คืนกรณีมีควำมเสยีหำยเกิดขึน้ “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิหกัเงินประกนัควำมเสียหำยในข้อ 1.5.2 เพ่ือใช้ในกำร
ซอ่มแซมควำมเสียหำยหรือ “ผู้ รับบริกำร” อำจซอ่มแซมและแก้ไขควำมเสียหำยนัน้เองภำยใน 7 วนัให้กลบัคืนสูส่ภำพปกตท่ีิ “ผู้ให้บริกำร” เหน็ชอบกรณีมีเศษวสัดหุรือขยะท่ีเกิด
จำก “งำน” หลงเหลืออยู่ภำยใน “อำคำร” “ผู้ให้บริกำร” จะคดิคำ่บริกำรรักษำควำมสะอำดตำมอตัรำท่ีก ำหนดใน “สญัญำ” 
 
5. อุปกรณ์ที่ “ผู้ให้บริการ” อนุญาตให้ใช้ใน “อาคาร” 
5.1 “ผู้ รับบริกำร” สำมำรถใช้กระแสไฟภำยใน “อำคำร” เพ่ือกำรก่อสร้ำงและกำรแสดง “งำน” ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ใน “สญัญำ” ซึง่ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัเตรียมอปุกรณ์ตอ่เช่ือม
เองเป็นเพำเวอร์ปลัก๊แบบ 5 พินโดย “ผู้ให้บริกำร”จะจดัเตรียมกระแสไฟขนำด 60 แอมป์ 3 เฟส 1 จดุตอ่ 1 อำคำรบริเวณจดุขนถ่ำยสนิค้ำ 
5.2 หำก “ผู้ รับบริกำร” ประสงค์จะใช้กระแสไฟนอกเหนือจำกท่ี “ผู้ให้บริกำร” ก ำหนดไว้ให้ ผู้ รับบริกำรสำมำรถสัง่ซือ้กระแสไฟเพิ่มเตมิได้ 
5.3 “ผู้ รับบริกำร” สำมำรถใช้ระบบตำ่งๆเช่นระบบเสียงและแสงเป็นต้นใน “อำคำร” ด้วยอปุกรณ์ของ“ผู้ รับบริกำร” เอง 
5.4 “ผู้ให้บริกำร” อนญุำตให้แขวนรอกโครงสร้ำงหรือปำ้ยสญัลกัษณ์กบัคำนบริเวณโครง Truss ของ “อำคำร”ซึง่มีจดุแขวนจ ำนวน 1,600 ช่องแบ่งเป็น 
• ชำเลนเจอร์ 1 จ ำนวน 544 จดุ 
• ชำเลนเจอร์ 2 จ ำนวน 512 จดุ 
• ชำเลนเจอร์ 3 จ ำนวน 544 จดุ 
จุดแขวนทุกจุดสามารถแขวนรอกและรับน า้หนักได้700 กิโลกรัมน า้หนักสูงสุดท่ีรับได้2,000 กิโลกรัม 
• กรณีท่ีต้องกำรแขวนรอกหรือโครงสร้ำงท่ีมีน ำ้หนกั 1,000 กิโลกรัมผู้ รับเหมำจะต้องแขวนจดุเว้นจดุ 
• กรณีท่ีต้องกำรแขวนรอกหรือโครงสร้ำงท่ีมีน ำ้หนกั 2,000 กิโลกรัมผู้ รับเหมำจะต้องแขวนจดุเว้น 2 จดุ 
6. การป้องกันอุบัติเหตุ 
6.1. “ผู้ รับบริกำร” ห้ำมกระท ำกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ไฟฟ้ำไปจำกข้อตกลงท่ีได้จดัท ำไว้กบั “ผู้ให้บริกำร” หรือผู้ ท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้จำก “ผู้ให้บริกำร” โดยเดด็ขำด 
6.2. กรณีท่ี “ผู้ให้บริกำร” ตรวจพบกำรเดนิสำยไฟภำยใน “งำน” ท่ีใช้วิธีกำรไม่ถกูต้องและไมเ่หมำะสมอนัเป็นเหตใุห้เกิดอบุตัเิหตขุึน้ได้เช่นสะดดุล้มหรือกำรตอ่สำยไฟไม่เรียบร้อย 
“ผู้ให้บริกำร” ขอระงบักำรท ำงำนของ “ผู้ รับบริกำร” ชัว่ครำวและให้ “ผู้ รับบริกำร” แก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยปลอดภยัและสวยงำมตำมท่ี “ผู้ให้บริกำร” แนะน ำทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนั
อบุตัเิหตท่ีุอำจเกิดขึน้กบัผู้มำร่วมงำนหรือพนกังำนของ“ผู้ รับบริกำร” เองด้วย 
6.3. กรณีมีกำรใช้อปุกรณ์เทคนิคตำ่งๆท่ีก่อให้เกิดประกำยไฟไอร้อนกลุม่ควนัหรืออ่ืนๆ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องสง่รำยละเอียดวสัดอุปุกรณ์วิธีกำรตดิตัง้เอกสำรรับประกนัควำม
ปลอดภยัของวสัดอุปุกรณ์ดงักลำ่วพร้อมกำรยืนยนัควำมปลอดภยัจำกผู้ออกแบบ (หำกมี) เพ่ือให้พิจำรณำอนมุตัลิว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนัก่อนน ำอปุกรณ์เข้ำมำในn “สถำนท่ี” 
และ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัเตรียมอปุกรณ์ดบัเพลงิมำส ำรองใน “สถำนท่ี” ให้เหมำะสม 
6.4. กรณีท่ี “ผู้ รับบริกำร” ได้รับอนญุำตให้ใช้อปุกรณ์เทคนิคตำ่งๆท่ีก่อให้เกิดกลุม่ควนัประกำยไฟหรือไอร้อน “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้งให้ “ผู้ให้บริกำร” ทรำบก่อนกำรตดิตัง้อย่ำง
น้อย 30 นำทีเพ่ือให้“ผู้ให้บริกำร” สง่ตวัแทนหรือพนกังำนเข้ำร่วมตรวจสอบควำมปลอดภยั 
 
7. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติ 
หำก “ผู้ รับบริกำร”ไม่ปฏิบตัติำมระเบียบและข้อปฏิบตัฉิบบันี ้“ผู้ให้บริกำร” ขอสงวนสทิธ์ิในกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
7.1 เม่ือพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีของ “ผู้ให้บริกำร” แจ้งให้ทรำบแล้วไม่ปฏิบตัติำมระเบียบและข้อปฏิบตัฉิบบันีใ้นเร่ืองควำมปลอดภยัของอำคำรและสถำนท่ี “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิในกำร
ห้ำม “ผู้ รับบริกำร” ไม่ให้ด ำเนินกำรใดๆทัง้สิน้ทัง้นีเ้จ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัของ “ผู้ให้บริกำร”     มีสทิธ์ิในกำรขอให้ “ผู้ รับบริกำร” หยดุกำรกระท ำดงักลำ่วและมีสทิธ์ิน ำวสัดุ
อปุกรณ์หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องออกจำกพืน้ท่ีได้ทนัที 
7.2 กรณี “ผู้ รับบริกำร” ยงัด ำเนินกำรใดๆอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนอีก “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิขอคืนพืน้ท่ีและไม่อนญุำตให้ใช้พืน้ท่ีได้ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรแก้ไขข้อฝ่ำฝืนนัน้ๆ 
7.3 ในกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ “ผู้ให้บริกำร” จะแจ้ง “ผู้ รับบริกำร” หรือผู้ เก่ียวข้องให้รับทรำบเหตผุลและแนวทำงในกำรแก้ไขให้ถกูต้อง 
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8. ข้อปฏิบัติใน “งาน” ที่มีอาหารและเคร่ืองดื่ม 
8.1 การจัดแสดงสินค้าประเภท “อุปโภคบริโภค” 
8.1.1 กำรจ ำหน่ำยอำหำรประเภทบรรจภุณัฑ์ต้องได้มำตรฐำนกำรบรรจจุำกโรงงำนเทำ่นัน้ 
8.1.2 ห้ำมปรุงอำหำรเพ่ือจ ำหน่ำยใน “อำคำร” ยกเว้นกำรอุ่นเพียงเลก็น้อยโดยอปุกรณ์ไฟฟ้ำเพ่ือกำรชิมเทำ่นัน้ 
8.1.3 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องระบรุำยกำรสนิค้ำท่ีต้องกำรจ ำหน่ำยเพ่ือให้ “ผู้ให้บริกำร” ตรวจสอบและอนมุตัทิัง้นีห้ำกได้รับอนมุตัเิรียบร้อยแล้วจะต้องจ ำหน่ำยสนิค้ำให้ตรงตำม
รำยกำรท่ีได้รับอนมุตัเิทำ่นัน้ 
8.1.4 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัแสดงสนิค้ำผลติภณัฑ์อำหำรประเภทพร้อมรับประทำนในพืน้ท่ีท่ีเป็นจดุจ ำหน่ำยของ “งำน” เทำ่นัน้ 
8.1.5 กรณีท่ี “ผู้ รับบริกำร” ประสงค์จะเพิม่เตมิรำยกำรสนิค้ำ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่บริกำรจ ำนวน3,000 บำท  
(สำมพนับำทถ้วน) ตอ่ 1 คหูำหรือพืน้ท่ีไม่เกิน 9 ตำรำงเมตรหรือช ำระคำ่บริกำรจ ำนวน 1,500 บำท 
(หนึง่พนัห้ำร้อยบำทถ้วน) ส ำหรับพืน้ท่ีไม่เกิน 5 ตำรำงเมตร (รำคำดงักลำ่วยงัไม่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  
ทัง้นี“้ผู้ให้บริกำร” จะจดัให้มีบริกำรเพิม่เตมิดงัตอ่ไปนี ้
• โต๊ะและเก้ำอีใ้นจ ำนวนท่ีเหมำะสมเพ่ือบริกำรแก่ผู้ชมงำนให้สำมำรถนัง่รับประทำนอำหำรได้โดยใช้พืน้ท่ีภำยในบริเวณท่ี “ผู้ รับบริกำร” เตรียมไว้ 
• พนกังำนรักษำควำมสะอำดเพิ่มเตมิเพ่ือดแูลควำมสะอำดบริเวณโต๊ะนัง่รับประทำนอำหำร 
• จดุล้ำงภำชนะพร้อมพนกังำนรักษำควำมสะอำด 
8.1.6 เม่ือ “ผู้ รับบริกำร” ช ำระคำ่ธรรมเนียมตำมข้อ 8.1.5 แล้ว “ผู้ให้บริกำร” ยินดีให้บริกำรห้องประกอบอำหำรภำยใต้เง่ือนไขดงันี ้
8.1.6.1 กรณี “ผู้ รับบริกำร” ช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยอำหำรไม่ถงึ 40 คหูำ“ผู้ รับบริกำร” จะต้องช ำระคำ่เช่ำห้องประกอบอำหำรอย่ำงน้อย 1 ชดุ 
(1) ห้องประกอบอำหำร 1 ชดุประกอบด้วยเตน็ท์ขนำด 5 x 12 เมตรจ ำนวน 2 หลงัหรือห้องประกอบอำหำรพร้อมอปุกรณ์และแก๊สพร้อมหวัเซฟตีว้ำล์วจ ำนวน 6 หวั 
(2) กรณีท่ี “ผู้ รับบริกำร” ต้องกำรเช่ำอปุกรณ์เพิ่มเตมิจะมีคำ่ใช้จ่ำยดงันี ้
- หวัเซฟตีว้ำล์วหวัละ 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) 
- ถงัแก๊สถงัละ 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) (รำคำดงักลำ่วยงัไม่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%) 
8.1.6.2 กรณีท่ี “ผู้ รับบริกำร” ช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรจ ำหน่ำยอำหำรเกิน 40 คหูำ “ผู้ให้บริกำร” จะจดัเตรียมอปุกรณ์ประกอบอำหำรให้ดงันี ้
(1) ช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรจ ำหน่ำยอำหำรจ ำนวน 40-79 คหูำจดัเตรียมห้องประกอบอำหำร 1 ชดุ 
(2) ช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรจ ำหน่ำยอำหำรจ ำนวน 80-160 คหูำจดัเตรียมห้องประกอบอำหำร 2 ชดุ 
8.1.6.3 กรณีท่ี “ผู้ รับบริกำร” ต้องกำรตดิตัง้เตน็ท์ประกอบอำหำรเพิ่มเตมิ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องท ำกำรกัน้พืน้ท่ีโดยใช้ผนงัชัว่ครำวท่ีมีควำมสงูอย่ำงน้อย 1 เมตรจดัเรียงเป็นรูปตวัยู
เพ่ือเป็นกำรก ำหนดขอบเขตพืน้ท่ีประกอบอำหำรให้เรียบร้อย 
8.2 การจัดแสดงสินค้าประเภท “อาหาร” 
8.2.1 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องก ำหนดพืน้ท่ีอย่ำงชดัเจนให้สนิค้ำอำหำรไม่อยู่ปะปนกบัสนิค้ำทัว่ไปโดยต้องจดัท ำปำ้ยหรือซุ้มก ำหนดให้รู้ว่ำเป็น “อำหำร” 
8.2.2 “ผู้ รับบริกำร” จะต้องให้ควำมส ำคญัในกำรดแูลควำมสะอำดให้ถกูสขุอนำมยัโดยต้องใช้ภำชนะบรรจอุำหำรท่ีเหมำะสมและปิดคลมุอำหำรทกุชนิด 
8.2.3 “ผู้ รับบริกำร” สำมำรถปรุงอำหำรด้วยวิธีกำรนึง่, ต้ม, อบ, ปิง้ภำยใน “งำน” ได้โดยต้องใช้อปุกรณ์ไฟฟ้ำเทำ่นัน้ 
8.2.4 ห้ำมใช้ภำชนะ (ช้อน, จำน, ชำม, ถ้วย) ท่ีสำมำรถน ำกลบัมำใช้ใหม่ได้โดยสำมำรถใช้เป็นภำชนะบรรจแุบบใช้ครัง้เดียวเช่นกระดำษหรือพลำสตกิ 
8.3 การจ าหน่ายจ่ายแจกอาหารและเคร่ืองด่ืมของผู้สนับสนุนการจัดแสดงงาน 
8.3.1 “ผู้ให้บริกำร” ไม่คดิคำ่ธรรมเนียมกรณีขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นหอ่บรรจเุพ่ือน ำกลบัหรืออำหำรท่ีจดัไว้เพ่ือทดสอบรสชำตสิ ำหรับกำรจดัแสดง “งำน” ประเภทสนิค้ำ
อำหำรเทำ่นัน้ 
8.3.2 หำก “ผู้ให้บริกำร” พบว่ำมีกำรจ ำหน่ำยจ่ำยแจกอำหำรหรือเคร่ืองด่ืมพร้อมรับประทำนโดยมิได้แจ้งลว่งหน้ำและไม่ได้ท ำข้อตกลงในกำรเสียคำ่ธรรมเนียมน ำเข้ำให้กบั “ผู้
ให้บริกำร” “ผู้ รับบริกำร” และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรจดัแสดงงำนจะต้องเสียคำ่ปรับในอตัรำ 50,000 บำท     (ห้ำหม่ืนบำทถ้วน) ตอ่คหูำตอ่วนั 
8.3.3 ในกรณีท่ีผู้สนบัสนนุกำรจดัแสดงงำนน ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมเข้ำมำจ ำหน่ำยจำ่ยแจกให้โดยเสน่หำหรือไม่ว่ำกรณีใดๆภำยในงำน        “ผู้ให้บริกำร” จะคดิคำ่ปรับโดย
ค ำนวณจำกคำ่บริกำรสถำนท่ีดงันี ้
 • กรณีใช้พืน้ท่ีเกินกว่ำ 36 ตำรำงเมตรคดิคำ่ปรับเป็นเงินจ ำนวน 500 บำทตอ่ตำรำงเมตรตอ่วนั 
 • กรณีใช้พืน้ท่ีน้อยกว่ำ 36 ตำรำงเมตรคดิคำ่ปรับเป็นเงินจ ำนวน 15,000 บำทตอ่วนัตอ่คหูำ 
โดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วโดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องแจ้งระเบียบและข้อปฏิบตัแิละชีแ้จงให้ผู้สนบัสนนุกำรจัดแสดงงำนรับทรำบและเข้ำใจก่อน
ลว่งหน้ำกำรจดัแสดงงำนทัง้นีต้้องแจ้งช่ือผลติภณัฑ์ดงักลำ่วเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพ่ือขออนญุำตจำก    “ผู้ให้บริกำร” ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั 
8.4 ข้อปฏิบัตใินการใช้ห้องประกอบอาหารพืน้ท่ีส ารองปรุงอาหารและจุดล้างภาชนะ 
8.4.1 “ผู้ให้บริกำร” จะจดัเตรียมจดุล้ำงภำชนะไว้ให้ในบริเวณเดียวกบัห้องประกอบอำหำรส ำหรับ“ผู้ รับบริกำร” ท่ีได้รับอนญุำตให้จ ำหน่ำยจ่ำยแจกสนิค้ำประเภทอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมในบริเวณ “อำคำร” 
8.4.2 ห้ำมใช้พืน้ท่ีด้ำนหลงั “อำคำร” เพ่ือจดัท ำพืน้ท่ีส ำรองปรุงอำหำรและจดุล้ำงภำชนะเพิ่มเตมิโดยให้ใช้ห้อง 
8.4.3 ห้ำมทิง้เศษอำหำรหรือวสัดเุหลือใช้จำกกำรปรุงอำหำรลงบริเวณพืน้, ทอ่ระบำยน ำ้ฯลฯทัง้นี“้ผู้ รับบริกำร” จะต้องทิง้ขยะดงักลำ่วลงในถงัขยะท่ี “ผู้ให้บริกำร” จดัไว้ 
8.4.4 “ผู้ รับบริกำร” ต้องจดัระเบียบพืน้ท่ีส ำรองปรุงอำหำรให้สะอำดถกูสขุอนำมยัโดยไม่ก่อให้เกิดกลิน่หรือมลภำวะตอ่สิง่แวดล้อมหำก       “ผู้ให้บริกำร” ตรวจพบว่ำพืน้ท่ีดงักลำ่ว
ขำดกำรดแูลอย่ำงเหมำะสม “ผู้ให้บริกำร” มีสทิธ์ิท่ีจะงดให้บริกำรพืน้ท่ีดงักลำ่วได้ทนัที 
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8.4.5 “ผู้ รับบริกำร” ต้องช ำระคำ่บริกำรท ำควำมสะอำดเพิ่มเตมิหำก “ผู้ให้บริกำร” ตรวจพบภำยหลงัว่ำพืน้ท่ีส ำรองปรุงอำหำรมีครำบน ำ้มนัหกลงบนพืน้หรือมีขยะท่ีเหลอืจำกกำร
ปรุงอำหำร 
 
9. ข้อปฏิบัติใน “งาน” ที่มีเคร่ืองจักร 
9.1 เคร่ืองจกัรประเภทงำนเช่ือมโลหะกำรสำธิตจะต้องไม่ก่อให้เกิดควนัท่ีมีผลเสียตอ่สภำพแวดล้อมรวมถึงควำมปลอดภยัด้ำนสขุภำพของผู้ ร่วมงำนและผู้ เข้ำชมทัง้นีห้ำก 
“ผู้ รับบริกำร” ประสงค์จะจดัให้มีกำรสำธิตเคร่ืองจกัรประเภทงำนเหลก็เช่นงำนเจียร งำนเช่ือมงำนกลงึ “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีอปุกรณ์ดงันี ้
 • อปุกรณ์ดดูควนัฟอกอำกำศ 
 • ถงัดบัเพลงิจ ำนวนอย่ำงน้อย 2 ถงั 
  - กรณีภำยในอำคำรให้ใช้ถงัดบัเพลงิชนิดคำร์บอนไดออกไซด์ขนำด 10 ปอนด์ 
  - กรณีภำยนอกอำคำรให้ใช้ถงัดบัเพลงิชนิดผงเคมีแห้งขนำด 15 ปอนด์ 

• ปรูองพืน้ด้วยไม้อดัชนิดทนไฟท่ีมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 10 มิลลเิมตร 
• กำรสำธิตงำนเช่ือมโลหะจะต้องอยู่ภำยในตู้สำธิตท่ีมีแผ่นวสัดปุอ้งกนัไฟโดยรอบ 

9.2 เคร่ืองจกัรประเภทงำนไม้ กำรสำธิตเคร่ืองจกัรประเภทงำนไม้ทกุชนิด “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีตู้หรือห้องท่ีมีผนงัปอ้งกนัฝุ่ นละอองและเสียงท่ีจะเกิดจำกกำรสำธิตเพ่ือมิให้
เกิดมลภำวะภำยใน “อำคำร” โดย “ผู้ รับบริกำร” จะต้องจดัให้มีอปุกรณ์ดงันี ้
 • อปุกรณ์ดดูฝุ่ น 
 • ถงัดบัเพลงิจ ำนวนอย่ำงน้อย 2 ถงั 
  - กรณีภำยในอำคำรให้ใช้ถงัดบัเพลงิชนิดคำร์บอนไดออกไซด์ขนำด 10 ปอนด์ 
  - กรณีภำยนอกอำคำรให้ใช้ถงัดบัเพลงิชนิดผงเคมีแห้งขนำด 15 ปอนด์ 
9.3 กำรขนย้ำยเคร่ืองจกัรและสนิค้ำภำยใน “สถำนท่ี” 

9.3.1 ผู้ รับเหมำขนสง่สนิค้ำจะต้องใช้รถยกที่มีเคร่ืองยนต์อยูใ่นสภำพสมบรูณ์ปลอดภยัและไม่ก่อให้เกิดมลภำวะใน “สถำนท่ี” 
9.3.2 ห้ำมใช้รถยกที่มีน ำ้หนกัเกินมำตรฐำนกำรรับน ำ้หนกัของ “อำคำร” ตำมข้อ 1.5.1 ในกำรขนย้ำยสนิค้ำภำยใน “อำคำร” 
9.3.3 รถยกจะต้องมีอปุกรณ์พืน้ฐำนด้ำนควำมปลอดภยัดงันี ้

  • ไฟสญัญำณและเสียงเตือนขณะมีกำรใช้งำน 
  • หมวกนิรภยั 
  • เข็มขดันิรภยั 

9.3.4 บคุลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีขบัรถยกจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมทัง้สภำพร่ำงกำยและจิตใจ ทัง้นีท้ำง “ผู้ รับบริกำร” ต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
และก ำกบัดแูลเพ่ือควำมปลอดภยัหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ“ผู้ รับบริกำร” จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่เสียหำยนัน้แตเ่พียงผู้ เดียว 
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6. ขัน้ตอนการขนถ่ายสินค้า 
6.1 วันเตรียมงาน 

ไม่อนญุำตให้น ำสินค้ำเข้ำมำยงัอำคำรสินค้ำจนกว่ำกำรก่อสร้ำงคหูำแสดงสินค้ำจะพร้อมท่ีจะรับสินค้ำเข้ำมำภำยในคหูำได้แล้ว ผู้ เข้ำร่วมแสดงสินค้ำควรจะมีเจ้ำหน้ำท่ี
คอยอยู่ท่ีคหูำของทำ่นเพ่ือเตรียมรับสนิค้ำ ผู้จดัแสดงสนิค้ำจะไม่รับสนิค้ำแทนผู้ เข้ำร่วมแสดงสินค้ำรวมทัง้จะไม่รับผิดชอบตอ่กำรเก็บรักษำสินค้ำนัน้ๆ ภำยหลงัจำกกำรขน
ย้ำยเข้ำแล้ว   (เน่ืองจำกกำรอนญุำตเข้ำออกอำคำรแสดงสินค้ำจะถูกตรวจตรำอย่ำงเข้มงวด ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำทกุทำ่น ต้องแน่ใจว่ำกำรขนย้ำยสนิค้ำตำ่งๆ ของท่ำนนัน้ขน
ย้ำยไปยงัสถำนท่ีท่ีทำงผู้จดังำนแสดงสนิค้ำได้แจ้งไว้โดยกำรขนสินค้ำและยำนพำหนะต่ำงๆ ที่ลำนขนย้ำยดงักล่ำวนี ้จะต้องอยู่ภำยใต้ควำมดแูลและก ำกับของเจ้ำหน้ำท่ี
ของผู้ รับเหมำขนย้ำยสนิค้ำภำยในอำคำร และเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัของงำนแสดงสนิค้ำ) 

6.1.1.ผู้ ร่วมแสดงงำน/ผู้ รับเหมำ น ำรถสง่สนิค้ำ ไปรับบตัรขนถ่ำยสนิค้ำและก่อสร้ำงที่ลำน ทะเลสำบจำกเจ้ำหน้ำท่ีของอิมแพค ตัง้แตเ่วลำ 9.00 – 24.00 น. ซึง่จะมีจดุบริกำรตัง้อยู่ 
เพ่ือท่ีจะรอเรียกควิเข้ำไปขนถ่ำยสนิค้ำ และเข้ำควิรับบตัร Contractor กบัเอกสำรตดิรำยละเอียดรถกบัเจ้ำหน้ำท่ีของ BBB ตัง้แตเ่วลำ 9.00-18.00 น. 

 ขัน้ตอนของกำรรับบตัรควิ คนขบัรถจะต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบั สถำนท่ีบธูท่ีจะก่อสร้ำง ช่ือของบริษัทท่ีเข้ำมำจดัแสดงงำน,เลขท่ี ของบธู รวมทัง้ช่ือและเบอร์โทรศพัท์ของ
คนขบัรถเพ่ือรับบตัรตดิหน้ำรถและบตัร Contractor 

  Challenger 1 - สีส้ม 
  Challenger 2 - สีฟ้ำ 
  Challenger 3 - สีชมพ ู
6.1.2. เจ้ำหน้ำท่ีจะเรียกรถขนถ่ำยสนิค้ำของผู้จดัแสดงงำน ตำมล ำดบัเพ่ือมำรับบตัรอนญุำตเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ 
6.1.3. ผู้ ร่วมแสดงงำน/ผู้ รับเหมำ จะต้องน ำรถมำจอดท่ีจดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร ชำเลนเจอร์ ซึง่อยู่บริเวณด้ำนหลงัของอำคำร 

 ขัน้ตอนในกำรเข้ำไปยงัจดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร คนขบัรถจะต้องน ำรถผ่ำนจดุตรวจก่อนเข้ำไปยงัจดุขนถ่ำยสนิค้ำและส ำหรับบคุคลท่ีจะเข้ำภำยในชำแลนเจอร์ต้อง
แลกบตัร Contractor  (ตวัอย่ำงรูปภำพด้ำนลำ่ง) ก่อนเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ ให้กบัเจ้ำหน้ำท่ี และต้องตดิบตัร Contractor ตลอดวนัตดิตัง้ (วนัท่ี 29-30 มกรำคม 2562 ) 
รวมถึงบตัรอนญุำตเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำจะต้องวำงบนหน้ำรถ เพ่ือแสดงให้เจ้ำหน้ำท่ีเหน็ และตรวจสอบได้ตลอดเวลำท่ีขนถ่ำยสนิค้ำ 

      
 

 ขัน้ตอนกำรขนถ่ำยสนิค้ำบริเวณจดุขนถ่ำยสนิค้ำ  รถขนถ่ำยสนิค้ำแตล่ะ่คนั จะมีก ำหนดระยะเวลำในกำรเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ ดงัตอ่ไปนี ้  
 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 40 นำที 
 รถยนต์ไม่เกิน 10 ล้อ ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 60 นำที 
 รถยนต์ 10 ล้อขึน้ไป ก ำหนดให้ใช้เวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำหรืออปุกรณ์เป็นเวลำ 1 ชัว่โมง 30 นำที 

* ห้ามรถจอดเกินเวลาท่ีก าหนดหากฝ่าฝืนจะต้องช าระค่าปรับ ทัง้นีผู้้จัดงานจึงขอความร่วมมือ เน่ืองจากท าให้การจราจรขึน้-ลง หลังLoading ตดิขัดและล่าช้า 
6.1.4. เม่ือสง่สนิค้ำหรืออปุกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำ่นน ำรถของทำ่นไปจอดท่ีลำนทะเลสำบ (Lake side), Pre-Loading, Delivery bay หรือน ำรถออกนอกพืน้ท่ีจดุขนถ่ำย
สนิค้ำ 
 ตัวอย่างบัตรบันทกึเวลาเข้า-ออก 
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6.1.5 ส าหรับคูหาเปล่าท่ีเข้ามาจัดพืน้ท่ีในวันตดิตัง้ 29 มกราคม 2561 
- ผู้ ร่วมแสดงงำนท่ีมีโครงสร้ำงใหญ่สำมำรถขบัรถเข้ำมำเพ่ือกองของได้ตัง้แตเ่วลำ 10.00 – 12.00 น. โดยกำรเข้ำชำเลนเจอร์ เจ้ำหน้ำท่ีแจกบตัร Contractor จดุ Lake side จะเป็น
ผู้แจ้งประตกูำรเข้ำชำเลนเจอร์ 
หมายเหตุ : เวลำดงักลำ่วขอสงวนสทิธ์ิส ำหรับผู้จดังำนในกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
- ผู้ ร่วมแสดงงำนท่ีมีโครงสร้ำงปกตสิำมำรถจอดลงสนิค้ำและสว่นตกแตง่ได้ท่ีจดุ Loading เทำ่นัน้ไม่สำมำรถขบัรถเข้ำไปกองของได้ 
6.2 วันแสดงงานงาน 
6.2.1. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่น จะต้องน ำรถเข้ำบริเวณจดุขนถ่ำยสนิค้ำ ตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนดให้สำมำรถท ำกำรเตมิสนิค้ำ ช่วงเช้ำ 8.00-10.00น. และรอบเย็น 20.00-21.00   
*หำกต้องกำรเตมิสนิค้ำช่วง 10.00-20.00 ต้องแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีจดังำนก่อน 
6.2.2. เม่ือเตมิสนิค้ำแล้วเสร็จ ให้น ำรถไปจอดท่ีลำนจอดตำมข้อก ำหนดของผู้จดังำน 
6.2.3. ระยะเวลำในกำรขนถ่ำยสนิค้ำให้เป็นไปตำมตำมประกำศกฎระเบียบกำรเข้ำขนถ่ำยสนิค้ำ 
         เพ่ือหลีกเลี่ยงควำมแออดัในลำนขนย้ำยสมัภำระสว่นตวัและสิง่ของเลก็ๆ ท่ีถือหิว้ได้ท่ีไม่ต้องอำศยัเคร่ืองมือขนย้ำย และสำมำรถน ำออกจำกกลอ่งบรรจหีุบหอ่ได้โดยไม่ต้อง
หลีกเลี่ยงต่อกำรแตกหกั เสียหำยสำมำรถน ำเข้ำไปเปิดหีบห่อได้ในอำคำรได้ ส ำหรับสินค้ำขนำดใหญ่ ผู้ ร่วมแสดงสินค้ำให้ผู้ รับขนส่งสินค้ำท ำกำรเปิดหีบภำยด้ำนนอกอำคำร 
และหลงัจำกนัน้จงึคอ่ยขนย้ำยเข้ำตวัอำคำร และน ำไปวำงไว้ในคหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นตำมต ำแหน่งที่ทำ่นได้แจ้งไว้ลว่งหน้ำ 
ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าขอแนะน าให้ผู้ร่วมแสดงสินค้ามาถงึอาคารแสดงสินค้าพร้อมสินค้าของท่าน ทัง้นีก้ารมาล่าช้าของท่านอาจมีผลต่อการน าส่งสินค้าเข้า

มายังคูหา และเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าของท่านด้วย 
6.3 วันรือ้ถอน 
6.3.1. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่นต้องน ำรถไปจอดท่ีลำนจอด Lakeside หรือลำนทะเลสำบ 
6.3.2. ผู้ ท่ีจะน ำอปุกรณ์ แพ๊คกิง้ ต้องน ำรถไป รับบตัรอนญุำตขนถ่ำยสนิค้ำ ท่ีลำนจอด Lakeside หรือลำนทะเลสำบ เม่ือได้รับ บตัรผ่ำน ให้น ำรถเข้ำจดุขนถ่ำยสนิค้ำ และน ำ
อปุกรณ์แพ๊คกิง้โดยใช้  Loading เป็นจดุขนอปุกรณ์ โดยให้เร่ิมขึน้ได้ตัง้แตเ่วลำ 16.00 – 18.00 น. เม่ือน ำอปุกรณ์ลงเสร็จ ต้องน ำรถออกจำกพืน้ท่ีทนัที และน ำรถไปจอดรอใน
สถำนท่ีท่ีก ำหนด (รถ 4 ล้อ สำมำรถเข้ำจอด Pre-Loading ได้ในกรณี Pre-Loading  ว่ำง สว่นรถ 6 ล้อขึน้ไปต้องน ำรถกลบัไปจอด ลำน Lakeside หรือลำนทะเลสำบเทำ่นัน้ เพ่ือ
รอเรียกรถขึน้ไปเก็บบธูได้ หลงัเวลำ 20.00 น.) 
6.3.3. ผู้ ร่วมแสดงงำนทกุทำ่น ต้องจดัเก็บอปุกรณ์/บรรจภุณัฑ์สนิค้ำตำ่งๆ ให้เรียบร้อยภำยในบธู แล้วจงึท ำ กำร เคลื่อนย้ำยมำยงัด้ำนหลงัอำคำร ( Loading ) โดยห้ำมวำงกีด
ขวำงเส้นทำงกำรขนย้ำย (ให้วำงในพืน้ท่ีท่ี ก ำหนดไว้ หรือบริเวณสว่นบนสดุของช่องจอดรถ ให้ชิดผนงั หรือรำวกนัตกเทำ่นัน้ ) 
6.3.4. เม่ือเคล่ือนย้ำยอปุกรณ์/บรรจภุณัฑ์สนิค้ำตำ่งๆ มำรวมไว้ ณ หลงัอำคำร( Loading ) ให้แจ้งเจ้ำหน้ำท่ี รปภ. บริเวณหลงัอำคำร ( Loading ) เข้ำตรวจสอบ แล้วเจ้ำหน้ำท่ี 
รปภ.จะออกเอกสำร “ยืนยนัของพร้อม” ให้ผู้ ร่วมแสดงงำน 
6.3.5. ให้น ำ เอกสำร “ยืนยนัของพร้อม” แล้ว ไปยงัจดุอ ำนวยกำรบริเวณหลงัอำคำร( Loading )แจ้งทะเบียนรถตอ่เจ้ำหน้ำท่ีรปภ. เพ่ือประสำนงำน ไปยงัเจ้ำหน้ำท่ี ลำน Lakeside 
หรือลำนทะเลสำบ 
6.3.6. เจ้ำหน้ำท่ี บริเวณลำน Lakeside หรือลำนทะเลสำบโดยจะประกำศเรียกหมำยเลขทะเบียนรถ มำรับบตัรขนถ่ำยสนิค้ำเพ่ือไปยงัจดุขนถ่ำยสนิค้ำ อำคำร ชำเลนเจอร์ 
6.3.7. ณ จดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร ผู้ ท่ีเข้ำมำขนถ่ำยสนิค้ำจะต้องท ำตำมกฎระเบียบและข้อปฏิบตัติำมกฎจรำจร ตำมท่ีได้ระบไุว้ หลงัจำกท่ีขนถ่ำยสนิค้ำเสร็จสิน้ รถขนถ่ำย
สนิค้ำจะต้องเคลื่อนย้ำยจำกจดุขนถ่ำยสนิค้ำตำมทำงออกที่ได้ระบไุว้และคืนบตัรขนถ่ำยสนิค้ำตรงทำงออก 
* ทำงอิมแพ็คฯ ของสงวนสทิธ์ิ ในกำรขนถ่ำยสนิค้ำบริเวณจดุขนถ่ำยสนิค้ำของอำคำร  เฉพำะผู้ ท่ีลงทะเบียน ณ จดุให้บริกำร เทำ่นัน้ 
 

7. การขนย้ายสินค้าออกจากงานแสดงสินค้า 

 
  สิง่ของสว่นตวัและสนิค้ำท่ีหิว้ได้ สำมำรถน ำออกนอกอำคำรแสดงสนิค้ำได้ภำยหลงัเวลำ 17.00 น. ของงำนแสดงสนิค้ำในวนัสดุท้ำยถึงแม้วำ่ผู้ จดังำนแสดงสนิค้ำจะมี
บริกำรรักษำควำมปลอดภยั แตส่นิค้ำนัน้อำจเสี่ยงตอ่กำรสญูหำยได้ตลอดเวลำดงันัน้ไม่ควรปลอ่ยคหูำแสดงสนิค้ำของทำ่นทิง้ไว้โดยไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีอยู่ประจ ำ 
  อปุกรณ์ในกำรช่วยขนย้ำยสนิค้ำไม่ว่ำจะเป็นรถเข็นล้อเลื่อนบรรทกุใดๆ ต้องอยูใ่นสภำพท่ีใช้กำรได้เป็นปรกตหิำกเกิดควำมเสียหำยแก่อำคำรแสดงสนิค้ำ อำท ิ เช่น 
พรมปทูำงเดนิ ผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำจะต้องรับผิดชอบในควำมเสยีหำยนัน้ๆ 

 
 

8. สถานท่ีจอดรถ (ส าหรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า วันตดิตัง้และวันแสดงงาน) 

  มีลำนจอดรถไว้บริกำรส ำหรับผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำและผู้ เข้ำชมงำนแสดงสนิค้ำ  
 - ลำนจอดฟรี ได้แก่ ลำนจอดLAKESIDE ลำนจอดAKTIV SQUARE และลำนจอกรถP5 
 - อำคำรจอดรถมีคำ่บริกำร ได้แก่ อำคำรจอดP1 อำคำรจอดP2 อำคำรจอดP3 อำคำรจอดCOSMO OFFICE PARK 
  *อตัรำคำ่บริกำรจอดรถเป็นไปตำมท่ีทำงอิมแพ็คเมืองทองธำนีเป็นผู้ก ำหนด 
 
**หมายเหตุ: ทางอมิแพค็เมืองทองธานี ไม่อนุญาตให้ท าการจอดรถค้างคืน ซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรการท่ีเคร่งครัด ส าหรับการรักษาความปลอดภัย  
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9. สถานท่ีจอดรถ (ส าหรับรถเตมิสินค้า วันตดิตัง้และวันแสดงงาน) 
 
ส ำหรับลกูค้ำท่ีต้องกำรเตมิสนิค้ำระหวำ่งวนัแสดงงำน ทำงผู้จดัได้จดัเตรียมพืน้ท่ีกำรจอดรถ 2 จดุ ได้แก่ 

- ลานจอด Pre-loading 
เง่ือนไขกำรจอด คือ รถคนัใดมำถึงก่อน ได้สทิธ์ิจอดก่อน 

- ลานจอด Delivery Bay  
เง่ือนไขกำรจอด คือ  
-ส ำหรับรถ 4 ล้อ สำมำรถจอดฟรี 40 นำทีแรก ชัว่โมงตอ่ไปชัว่โมงละ 200 บำท 
-ส ำหรับรถ 6-10  ล้อ สำมำรถจอดฟรี 60 นำที ชัว่โมงตอ่ไปชัว่โมงละ 200 บำท 
-ส ำหรับรถ 10 ล้อขึน้ไป สำมำรถจอดฟรี 1 ชัว่โมง 30 นำที ชัว่โมงตอ่ไปชัว่โมงละ 200 บำท 

- ลานจอด Lakeside 
เง่ือนไขกำรจอด คือ รถทกุชนิดสำมำรถได้ฟรี  

โดยทัง้สองจดุสำมำรถน ำรถเข้ำจอดได้ตัง้แต ่8.00 – 24.00 น. ซึง่ห้ำมน ำรถทกุชนิดจอดค้ำงคืน ฝ่ำฝืน ยดึรถ ทนัที 
 

10. กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัตเิก่ียวกับบริการด้านไฟฟ้า 

ผู้จดังำนได้มอบหมำยอย่ำงเป็นทำงกำรให้บริษัทเอ็กซ์โปซชิัน่เทคโนโลยีจำกดัเป็นผู้ รับผิดชอบกำรบริกำรดงัตอ่ไปนี ้
1. การให้บริการไฟฟ้าท่ัวไป 

1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ำหลกั 2 วงจรคือวงจรไฟฟ้ำสำหรับให้แสงสว่ำงและวงจรไฟฟ้ำสำหรับสนิค้ำจดัแสดง 

1.2 ไฟฟ้ำท่ีจดัให้ตำมมำตรฐำนเป็นแบบกระแสสลบั 220V, 50Hz 1 เฟสและ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอตัรำคลำดเคลื่อน±  

ร้อยละ 10 ดงันัน้หำกอปุกรณ์ท่ีนำมำแสดงมีควำมเสีย่งตอ่กำรขึน้ลงของแรงดนัควรใช้อปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟ้ำให้คงที่เพ่ือควำมปลอดภยัของอปุกรณ์ต่ำงๆของทำ่น 

1.3 หำกต้องกำรใช้ไฟฟ้ำแบบอ่ืนๆเช่นแบบกระแสสลบัเฟสเดียว 110v, 50Hzหรือกระแสสลบัสำมเฟส 220v, 50Hz สำมำรถขอให้บริกำรเป็นพิเศษได้โดยตดิตอ่กบัเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทเอ็กซ์
โปซชิัน่เทคโนโลยีจำกดัโดยตรง 

1.4 มอเตอร์ไฟฟ้ำทัง้หมดต้องมีระบบปอ้งกนัอตัโนมตัเิพ่ือปอ้งกนักำรกระชำกเน่ืองจำกกระแสไฟเกินจงึควรมีระบบสตำร์ทดงันี  ้ 
1.4.1 ระบบสตำร์ทโดยตรง: มอเตอร์ขนำดไม่เกิน 5 แรงม้ำ 
1.4.2 ระบบสตำร์ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ขนำด 5 ถึง 25 แรงม้ำ 
1.4.3 ระบบสตำร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนำด 25 แรงม้ำขึน้ไป 
ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีมีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้ากรุณาส่ังจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือค่าความปลอดภัย (Safety 
Factor) อย่างน้อย 20% ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเล่ียงอุบัตเิหตุต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเตม็พกัิด 
 การเดนิสายภายในระบบต้องใช้สายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้าก าหนดและต้องเดนิระบบสายกราวด์ทุกจุด 
การเดนิสายไฟฟ้าใต้พืน้ไม้ท่ียกขึน้จากพืน้อาคารปกตจิะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชัน้เท่านัน้ 
2. การให้บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน  

2.1 ระบบไฟฟ้ำในคหูำมำตรฐำนขนำด 3.00 x 3.00 เมตร ประกอบด้วยโคมไฟหลอดฟลอูอเรสเซนท์ T5 28W. (แสงสีขำว) 2 ดวงพร้อมเต้ำเสียบไฟขนำด 5 Amp 1 จดุ (ห้ำมใช้กบัโคมไฟ
แสงสว่ำง) ทัง้ 2 รำยกำรดงักลำ่วรวมคำ่ใช้กระแสไฟฟ้ำแล้ว 

2.2 ผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ขอรับบริกำรได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสัง่จองบริกำรด้ำนไฟฟ้ำแบง่เป็น 4 สว่น 

2.3 กำรขอให้บริกำรไฟฟ้ำเพิม่เตมิในแบบฟอร์มใบสัง่จองบริกำรต้องระบตุ ำแหน่งของจดุตอ่ระบบแสงสว่ำงและระบบสำธำรณปูโภคแบบแปลนท่ีก ำหนดไว้กรุณำอ่ำนเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ท่ี
ระบไุว้ในแบบฟอร์ม 

2.4 ผู้ออกแสดงสนิค้ำท่ีได้รับอนญุำตให้ใช้อปุกรณ์แสงสว่ำงของตนเองต้องสัง่จองขอใช้ไฟฟ้ำจำกแหลง่จ่ำยตำมแบบฟอร์มใบสัง่จองบริกำร Section C หรือ D  

2.5 ผู้จดังำนขอสงวนสทิธ์ิในกำรตดักระแสไฟฟ้ำจดุตอ่ไฟฟ้ำท่ี บริษัทเอก็ซ์โปซชิัน่เทคโนโลยีจ ำกดั เหน็ว่ำอำจก่อให้เกิดอนัตรำยหรือสร้ำงควำมร ำคำญให้แก่ผู้ชมงำนหรือผู้ออกงำนแสดง
สนิค้ำอ่ืนๆ 

2.6 ทกุๆวนัหลงัจำกปิดงำนไปแล้ว 30 นำทีจะมีกำรตดัไฟจำกแหลง่จ่ำยกระแสไฟฟำ้สำหรับสนิค้ำจดัแสดงและในวนัสดุท้ำยของงำนจะต้องตดัหลงัจำกปิดงำนไปแล้ว 60 นำทีเว้นไว้แต่
เฉพำะจดุท่ีสัง่บริกำร 24 ชัว่โมงเทำ่นัน้ 

2.7 กำรตอ่วงจรไฟฟ้ำ, กำรปรับแตง่ใด, กำรใช้อปุกรณ์ตอ่ไฟเต้ำเสยีบหลำยทำง, หรือกำรเช่ือมตอ่วงจรไฟฟ้ำโดยมิได้รับอนญุำตอำจเป็นสำเหตใุห้ถกูตดักระแสไฟฟ้ำโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบ
ลว่งหน้ำ 
 Section A: ส ำหรับผู้ออกงำนแสดงที่ต้องกำรไฟฟ้ำส ำหรับก่อสร้ำงและรือ้ถอน 
 Section B: ส ำหรับผู้ออกงำนแสดงที่ต้องกำรเบรกเกอร์ตดัไฟส ำหรับสนิค้ำจดัแสดง (ไม่ใช้สำหรับกำรให้แสงสว่ำง)  
 Section C,D: ส ำหรับผู้ออกงำนแสดงที่ต้องกำรอปุกรณ์และเบรกเกอร์ตดัหลอดไฟให้แสงสว่ำง 
 Section E: ส ำหรับผู้ออกงำนแสดงที่นำอปุกรณ์แสงสว่ำงของตวัเองมำใช้ทัง้ในกรณีท่ีจะท ำกำรตดิตัง้เองและตอ่สำยไฟโดยบริษัท เอก็ซ์โปซชิัน่เทคโนโลยี จ ำกดั 
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3. การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพเิศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน) 

 3.1 ผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำท่ีสัง่จอง “พืน้ท่ี” เพียงอย่ำงเดียวเพ่ือตกแตง่เป็นคหูำแสดงสนิค้ำท่ีออกแบบเป็นพเิศษจะต้องสง่แบบฟอร์มขอใช้บริกำรไฟฟ้ำเพ่ือคหูำแสดงสนิค้ำท่ีออกแบบเป็น
พิเศษนัน้ 

3.2 ผู้จดังำนได้จดัให้มีแสงสว่ำงในอำคำรแสดงสนิค้ำโดยทัว่ไปแตก่ำรตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำทัง้ภำยในคหูำและเพ่ือกำรสำธิตตำ่งๆสำมำรถดำเนินกำรได้โดยผู้ รับเหมำไฟฟำ้ของทำ่นท่ีได้รับกำร
อนมุตัจิำกผู้จดังำนแล้วเทำ่นัน้โดยผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำเพียงสง่แบบฟอร์มใบสัง่จองบริกำรไฟฟ้ำตำมควำมต้องกำรใช้งำนของทำ่นมำยงั บริษัทเอก็ซ์โปซชิัน่เทคโนโลยีจ ำกดั พร้อมช ำระเงิน
ภำยในระยะเวลำท่ีระบไุว้และเพ่ือควำมปลอดภยัจงึไม่อนญุำตให้ผู้แสดงสนิค้ำตอ่ไฟส ำหรับสนิค้ำจดัแสดงหรืออปุกรณ์ให้แสงสว่ำงเข้ำกบัระบบจ่ำยไฟฟ้ำหลกัของตวัอำคำรโดยเดด็ขำด
ทัง้นีผู้้จดังำนขอสงวนสทิธ์ิระงบักำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำกรณีท่ีมีกำรตอ่ไฟฟ้ำอย่ำงไมเ่หมำะสม 

3.3 ผู้ รับเหมำไฟฟ้ำท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำต้องย่ืนรำยละเอียดกำรตอ่ไฟฟ้ำ, แบบวงจรไฟฟ้ำและรำยละเอียดอ่ืนๆมำยงัผู้จดังำนก่อนวนัหมดเขตตำมท่ีระบไุว้ใน
แบบฟอร์มโดยแนบรำยละเอียดเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัติำมรำยกำรดงันี ้
 3.3.1 ช่ือบริษัทผู้ รับเหมำ 
 3.3.2 ช่ือและบตัรประจำตวัของบคุคลำกรท่ีเข้ำด ำเนินกำร 
 3.3.3 จ ำนวนวตัต์หรืออตัรำก ำลงัไฟ 
 3.3.4 แบบกำรตอ่วงจรหรืออปุกรณ์ไฟฟ้ำ 
 3.3.5 แบบฟอร์มใบสัง่จองบริกำรไฟฟ้ำ 
3.4 ช่ำงไฟฟ้ำท่ีได้รับอนญุำตแล้วสำมำรถแลกบตัรประจ ำตวัเพ่ือรับบตัรผ่ำนเข้ำงำนได้ท่ีส ำนกังำนบริหำรงำนแสดงสนิค้ำของผู้จดังำนท่ีแสดงสนิค้ำในบริเวณนัน้ๆในคหูำพิเศษหรือพืน้ท่ี
เปลำ่ทำงผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำจะต้องสัง่จองไฟฟำ้ทัง้ 2 ระบบคือ 
 1.ไฟฟ้ำส ำหรับสนิค้ำจดัแสดง 
 2.ไฟฟ้ำส ำหรับดวงไฟแสงสวำ่ง 
3.5 กำรตอ่วงจรไฟฟ้ำท่ีด ำเนินกำรโดยผู้ รับเหมำของทำ่นท่ีได้รับอนมุตัจิำกผู้จดังำนจะต้องได้รับกำรตรวจสอบจำกบริษัทเอ็กซ์โปซชิัน่เทคโนโลยีจ ำกดัก่อนท่ีจะตอ่เข้ำกบัแหลง่จ่ำยไฟ 
3.6 ผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำท่ีสัง่จองบริกำรด้ำนไฟฟ้ำกบับริษัทเอ็กซ์โปซชิัน่เทคโนโลยีจ ำกดั จะมีสทิธ์ิได้รับบริกำรตำมล ำดบัก่อนหลงั 
3.7 กำรตอ่วงจรไฟฟ้ำ, กำรปรับแตง่ใดๆ, กำรใช้อปุกรณ์ตอ่ไฟฟำ้เต้ำเสียบหลำยทำง, หรือกำรเช่ือมตอ่วงจรไฟฟ้ำโดยมไิด้รับอนญุำตอำจเป็นเหตใุห้ถกูตดักระแสไฟฟ้ำโดยมิต้องแจ้งให้
ทรำบลว่งหน้ำ 
3.8 ไม่อนญุำตให้ใช้ไฟกระพริบยกเว้นแตเ่ป็นสว่นประกอบของวงจรรวม 
3.9 ผู้จดังำนขอสงวนสทิธ์ิในกำรตดักระแสไฟฟ้ำในจดุตอ่ไฟฟ้ำท่ีบริษัทเอ็กซ์โปซชิัน่เทคโนโลยีจ ำกดัเหน็ว่ำอำจจะก่อให้เกิดอนัตรำยหรือสร้ำงควำมร ำคำญให้แก่ผู้เข้ำชมงำนหรือผู้ออกงำน
แสดงสนิค้ำอ่ืนๆ 
3.10 กำรตอ่ไฟฟำ้ทกุชนิดต้องเป็นไปตำมระเบียบปฏิบตัแิละมำตรฐำนควำมปลอดภยัโดยไม่มีข้อยกเว้น 
4. กำรเดนิสำยไฟฟ้ำภำยในระบบต้องใช้ขนำดสำยไฟให้เหมำะสมตำมมำตรฐำนและต้องเดนิระบบกรำวด์ทกุจดุหำกตรวจสอบพบกำรใช้สำยไฟฟ้ำไมไ่ด้ขนำดตำมมำตรฐำนหรือกำรตดิตัง้ที่
บริษัทฯเหน็ว่ำไม่ปลอดภยัตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิระงบักำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำชัว่ครำวจนกว่ำจะได้รับกำรแก้ไขให้ได้ตำมำตรฐำนจงึจะปลอ่ยกระแสไฟให้อีกครัง้ 
5. กรณีจองเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนญุำตให้ใช้กบั1 วงจรย่อยเทำ่นัน้หำกผู้แสดงงำนต้องกำรใช้มำกกว่ำ 1 วงจรย่อยต้องท ำกำรตดิตัง้ตู้โหลดเซน็เตอร์ (Load Center) เพ่ือใช้กบัวงจร
ย่อยหำกตรวจสอบพบว่ำไมมี่กำรตดิตัง้ตู้โหลด 
ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรระงบักระแสไฟฟ้ำจนกว่ำจะมีกำรตดิตัง้เรียบร้อยจงึจะปลอ่ยกระแสไฟให้ตำมปกตแิละกำรเช่ือมตอ่สำยไฟฟำ้เข้ำกบัเบรกเกอร์ของบริษัทฯให้ทำกำรเช่ือมตอ่
ด้วยหำงปลำ (Ring Terminals) เทำ่นัน้ไม่อนญุำตให้ตอ่สำยเปลือยเข้ำกบัเบรกเกอร์โดยตรง 
การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดเหล่านีมี้ผลให้ตัวแทนท่ีได้รับอ านาจหน้าท่ีสามารถตัดการจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีและบริษัทฯจะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงนิ 20 เท่าของราคาค่า
อุปกรณ์นัน้ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสนิค้า 
 

 

11.เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดท่ีใช้ภายในงาน 

   
ทำ่นสำมำรถน ำเฟอร์นิเจอร์ของทำ่นเข้ำมำตัง้ภำยในคหูำจดัแสดงสนิค้ำของทำ่นได้เองตำมต้องกำรหรือขอเช่ำเฟอร์นิเจอร์และรำยกำรอปุกรณ์เบ็ดเตลด็เพิ่มเตมิได้ 

โดยกรอกแบบฟอร์มรายการเฟอร์นิเจอร์และแบบฟอร์มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดและสง่กลบัไปยงัที่อยู่ด้ำนในของแบบฟอร์ม 
 
 
 
 



 

    

    บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
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12.โทรศัพท์ช่ัวคราว 

 
 โดยกรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์มโทรศัพท์ช่ังคราว ซึง่โทรศพัท์ชัว่ครำวนี ้อตัรำคำ่บริกำรดงักลำ่วรวมคำ่ใช้โทรศพัท์ภำยในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลแล้วยกเว้น
คำ่ใช้โทรศพัท์ทำงไกล, ตำ่งจงัหวดั, มือถือและตำ่งประเทศโดยคดิคำ่บริกำรตำมจริงบวก  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และบวกคำ่บริกำร 10% 

  

13.โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ภายในงาน 

 
 ทำ่นสำมำรถน ำโสตทศันปูกรณ์เข้ำมำใช้ภำยในคหูำแสดงสินค้ำของทำ่นตำมควำมต้องกำรหรือมิฉะนัน้ ทำ่นสำมำรถเช่ำโสตทศันปูกรณ์จำกบริษัท เอ็กซ์โปซซินั เทคโนโลยี 
จ ำกดั โดยกรอกแบบฟอร์มทีวีและเคร่ืองฉายต่างๆ แล้วสง่กลบัไปยงัที่อยู่ในแบบฟอร์ม 
 

14.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 
ผู้รับเหมาด้านการรักษาความปลอดภัยในงานอย่างเป็นทางการในกรณีท่ีผู้ ร่วมออกงำนต้องกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัเพิ่มเตมินอกเหนือระยะเวลำ

ของกำรปฏิบตังิำนท่ีก ำหนดผู้ ร่วมงำนจะต้องแจ้งตอ่บริษัท อิมแพ็ค เอก็ซบิิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั  แตเ่พียงผู้เดียวเทำ่นัน้ทัง้นีท้างผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี
เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใดใดทัง้สิน้ 

หมายเหตุ : ผู้ร่วมแสดงงานควรแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการล่วงหน้า มฉิะนัน้ท่านอาจมไิด้รับบริการทัง้นีเ้น่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
(พเิศษ) มีจ านวนจ ากัด 
 

15. การสาธิตสินค้าภายในงาน 

 
หากผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องการท่ีจะสาธิตหรือทดลองสินค้าจะต้องปฏิบัตดัิงนี ้
1. แจ้งให้ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำทรำบลว่งหน้ำถึงรูปแบบของกำรสำธิตท่ีน ำมำแสดงโดยกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดของสินค้าท่ีน ามาแสดง (กรุณำแนบเอกสำร
แสดงรำยละเอียดของสนิค้ำมำด้วย เพ่ือน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนญุำตให้ท ำกำรสำธิต) 
2. มีกำรเตรียมกำรปอ้งกนัอนัตรำยอนัตรำยอนัอำจเกิดขึน้ในระหว่ำงกำรสำธิต 
3. กำรตดิตัง้สนิค้ำหรือเคร่ืองจกัรท่ีจะมำสำธิต ควรตดิตัง้หรือเดนิเคร่ืองอย่ำงมัน่คง เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดกำรลื่นไถลหรือมีสว่นหนึง่สว่นใดล ำ้เกินออกนอกบริเวณคหูำ
แสดงสนิค้ำ ซึง่อำจจะเป็นอนัตรำยตอ่ผู้ชมงำนแสดงสนิค้ำและจะต้องจดัหำวสัดปุพืูน้เพ่ือรองรับและสำมำรถปอ้งกนัควำมเสียหำยตอ่พืน้ผิวของอำคำรแสดงสนิค้ำ  หรือ
วสัดปุพืูน้ของอำคำร 
4. ต้องมีกำรปอ้งกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดจำกสว่นของสนิค้ำหรือเคร่ืองจกัรท่ีมีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงเพียงพอ 
5. ท ำกำรเก็บและซอ่นสวิตช์ควบคมุเคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ท่ีสำธิตอย่ำงมิดชิด  เพ่ือปอ้งกนักำรเปิดเคร่ืองโดยผู้เข้ำชมงำนหรือผู้ ท่ีไม่ได้รับอนญุำต 
6. จดัเตรียมภำชนะหรือถงุขยะ  เพ่ือใช้ในกำรเก็บหรือขนย้ำยสิง่ปฏิกลูท่ีเกิดจำกกำรสำธิตเคร่ืองจกัรอำทเิศษผง  เศษขยะ ฯลฯ  ออกนอกบริเวณงำน 
7. ทำงผู้จดังำนแสดงสนิค้ำไม่อนญุำตให้มีกำรสำธิตของเคร่ืองจกัรท่ีจะท ำให้เกิดกลิน่ควนัไอเสียในอำคำรแสดงสนิค้ำท่ีจะรบกวน หรือเป็นอนัตรำยตอ่ผู้ชมงำนแสดง
สนิค้ำไม่อนญุำตให้มีกำรเช่ือมหรือตอ่โลหะด้วยควำมร้อนภำยในอำคำร  ยกเว้นกรณีท่ีได้แจ้งและได้รับอนญุำตจำกฝ่ำยปฏิบตักิำรของผู้จดังำนอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนเข้ำ
งำน 
7. ในกำรสำธิตเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ท่ีน ำมำแสดงที่ก่อให้เกิดเสียงดงัรบกวนผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำรำยอ่ืน  หรือผู้ เข้ำชมงำนแสดงสนิค้ำเกินกว่ำ  60  เดซเิบลหรือผู้จดังำนลง
ควำมเหน็ว่ำดงัมำก  ผู้จดังำนขอสงวนลขิสทิธ์ิในกำรงดจ่ำยกระแสไฟฟ้ำบริเวณพืน้ท่ีนัน้ๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
 
 

16.การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า 

  
ผู้จดังำนแสดงสนิค้ำจะออกบตัรเข้ำ-ออก  บริเวณงำนส ำหรับผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำในระหว่ำงก่อสร้ำงวนังำนแสดงสนิค้ำและวนัรือ้ถอนส ำหรับผู้ ท่ีได้แจ้งรำยช่ือ

ไว้ตอ่ผู้จดังำนเทำ่นัน้  และเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำคหูำของผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำทกุทำ่น  จะต้องตดิบตัรผ่ำนดงักลำ่วตลอดระยะเวลำท่ีอยู่ในอำคำรแสดงสนิค้ำ  โดยจ ำนวนของ
บตัรผ่ำนสำมำรถขอได้โดย  กรอกแบบฟอร์มรายช่ือเจ้าหน้าท่ีประจ าคูหา และสง่มำท่ีบริษัท  เอซ  คอน (ไทยแลนด์)  จ ำกดั  ภำยในเวลำท่ีก ำหนด  (ผู้จดังำนแสดง
สนิค้ำจะมอบบตัรประจ ำตวัเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำคหูำของผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำในวันเข้ำท ำกำรตกแตง่คหูำ ถ้ำกรณีบตัรสญูหำยเสียคำ่ปรับใบละ 50 บำท) 
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17. การเก็บหรือทิง้สิ่งของ 
 
ในระหว่ำงวนัก่อสร้ำงและขนย้ำยสนิค้ำเข้ำไปในบริเวณงำนแสดงสนิค้ำ ทำงผู้จดังำน ไม่อนญุำตให้ผู้ ร่วมงำนแสดงสนิค้ำ 

วำงสิง่ของหรือวสัดเุหลือใช้กีดขวำงแนวทำงเดนิสำธำรณะ และขอให้ผู้ ร่วมแสดงจดัเก็บสิง่ของภำยในคหูำแสดงสนิค้ำให้เรียบร้อยหรือขนย้ำยสิง่ของตำ่งๆ ออกนอกบริเวณ
อำคำรแสดงสนิค้ำ 

หมายเหตุ  เน่ืองจากมีข้อจ ากัดเร่ืองพืน้ท่ีในการจัดเก็บ ทางผู้จัดงานไม่ได้จัดเตรียมสถานท่ีไว้ส าหรับให้ผู้แสดงสินค้าจัดเก็บสิ่งของหรือสินค้าใดๆ 
ทัง้สิน้ดังนัน้ห้ามผู้แสดงสินค้าตัง้วางสินค้า-อุปกรณ์ออกนอกพืน้ท่ีคูหาของผู้แสดงสินค้า โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นทางเดนิ 

 

18. การป้องกันอัคคีภัย 

 
ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำท่ีจะมีกำรสำธิต หรือกระท ำสิ่งท่ีจะท ำให้เกิดประกำยไฟ กรุณำจดัหำอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัมำให้พร้อมในคหูำแสดงสินค้ำของทำ่น  ทำงผู้จดั

งำนแสดงสนิค้ำได้จดัเตรียมพร้อมให้มีอุปกรณ์ป้องกันอคัคีภยัไว้  ในบริเวณอำคำรแสดงสินค้ำเร็วท่ีสดุ  หำกมีอุปกรณ์ป้องกันอคัคีภยัอยู่ใกล้ขอให้ใช้อุปกรณ์ชนิดนัน้ดบัไฟ
โดยเร็ว หรือ เคลื่อนย้ำยสิง่ของท่ีจะท ำให้เกิดไฟลกุลำมออกนอกบริเวณนัน้ 

หำกผู้ ร่วมแสดงสินค้ำท่ำนใดท่ีสงัเกตเห็นหรือได้ท ำให้เกิดเหตเุพลิงไหม้  ขอให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัหรือ  ผู้จดังำนแสดงสินค้ำภำยในบริเวณงำน
โดยเร็วท่ีสดุ 
 

19. การประกาศสาธารณะ 

 
กำรประกำศสำธำรณะในอำคำรแสดงสนิค้ำมีไว้เฉพำะส ำหรับใช้โดย บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ำกัด และเจ้ำหน้ำท่ีของอำคำรแสดงสนิค้ำท่ีได้รับมอบหมำย

เทำ่นัน้ ทัง้นีผู้้จดังำนแสดงสนิค้ำขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะใช้งำนส ำหรับกำรประกำศสำธำรณะประโยชน์โดยเฉพำะ 
 

20. การแจกเอกสารหรือของท่ีระลึก 

 
  จดังำนแสดงสินค้ำจะอนญุำตให้มีกำรแจกของที่ระลกึได้เฉพำะในคหูำของผู้ ร่วมแสดงสินค้ำนัน้ๆ เทำ่นัน้ โดยจะต้องไม่เป็นกำรรบกวนหรือกีดขวำงทำงเดนิหรือ

สร้ำงควำมร ำคำญให้กบัคหูำแสดงสนิค้ำข้ำงเคียง 
 

21. การเกิดความเสียหาย 

 
เน่ืองจำกทำงอิมแพ็คเมืองทองธำนีได้มีกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของอำคำรระหว่ำงวนัก่อสร้ำงและหลงัจำกรือ้ถอนเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ทำ่นผู้ เข้ำร่วมสนิค้ำ

ทกุท่ำนจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึน้กับอำคำรแสดงสินค้ำรวมถึงพรมท่ีเกิดขึน้จำกท่ำน ผู้ แทนของท่ำนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ หรือแม้แต่
ผู้ รับเหมำของทำ่น ท่ีไม่ใช่ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงคหูำแสดงสนิค้ำอย่ำงเป็นทำงกำร ทัง้นีไ้ม่ว่ำจะกระท ำโดนจงใจหรือประมำทเลนิเลอ่ ส ำหรับผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำท่ีร่วมออกงำน
แบบคูหำส ำเร็จรูปจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยอันเกิดจำกท่ำน ผู้ แทน หรือเจ้ำหน้ำท่ีท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของท่ำน โดยหำกเกิดควำมเสียหำยดังกล่ำวขึน้
ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงอย่ำงเป็นทำงกำรของงำนจะคดิคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำโดยตรง 

 
 
 
 
 

22. เหตกุารณ์ท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

 
  งำนแสดงสินค้ำนีอ้ำจจะมีกำรเลื่อนระยะเวลำงำนแสดงสินค้ำจำกเดิม เน่ืองจำกสุดวิสยับำงประกำรท่ีผู้ จดังำนไม่สำมำรถควบคมุได้ เช่น เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง ค ำสัง่จำกรัฐบำล เป็นต้น    ผู้จดังำนแสดงสินค้ำขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำใช้จ่ำยตำ่งๆ ท่ีทำงผู้ เข้ำร่วมแสดงสินค้ำจ่ำยให้กับผู้จดังำนแสดงสนิค้ำแล้วหรือคำ่ใช้จ่ำย
อ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ 

 

23. การปฏิบัตงิานท่ีคูหาแสดงสินค้า 
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  ทกุคหูำแสดงสนิค้ำจะต้องมีพนกังำนอยู่ประจ ำ และปฏิบตัหิน้ำท่ีอยู่ตลอดเวลำท่ีมีงำนแสดงเปิดให้ผู้ เข้ำชม ผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำจะต้องไม่เข้ำร่วมในกิจกรรมใดก็
ตำมท่ีทำงผู้จดัมีควำมเห็นว่ำจะเป็นพืน้ท่ีรบกวนตอ่ผู้ เข้ำชมงำน หรือผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำรำยอ่ืนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแสดงโดยใช้อุปกรณ์ทำงด้ำนโสตทศันปูกรณ์ จะต้องมี
ระดบัเสียงท่ีไม่เกินไปกว่ำท่ีผู้จดังำนแสดงสนิค้ำอนญุำตไว้ 
 

กิจกรรมทุกชนิดของผู้ร่วมแสดงสินค้าและพนักงานของแต่ละคูหาแสดงสินค้า จะต้องจ ากัดอยู่แต่ในพืน้ท่ีคูหาแสดงสินค้าของตน ห้ามมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ชักชวนทางด้านธุรกิจใดๆ  นอกคูหาแสดงสินค้าของท่าน       

ห้ามท าการรับสมัครพนักงานระหว่างแสดงสินค้า และห้ามท าการขนย้ายสินค้าและออกนอกคูหาแสดงสินค้าในระหว่างเวลาแสดงสินค้า 
 

24. การท าความสะอาด 

 
  ทำงผู้ จดังำนแสดงสินค้ำจะจดัให้มีเจ้ำหน้ำท่ีท ำควำมสะอำดคอยดูแลควำมสะอำดบริเวณรอบกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ  ซึง่จะท ำควำมสะอำดทกุวันใน

ระหว่ำงงำนและหลงัจำกเลิกงำน โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู้จดังำนแสดงสินค้ำขอควำมร่วมมือจำกผู้ ร่วมแสดงสินค้ำในกำรท่ี จะรักษำควำมสะอำดคหูำ
แสดงสนิค้ำของตนให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบอยู่เสมอ เจ้ำหน้ำท่ีท ำควำมสะอำดไม่ได้รับอนญุำตให้ท ำควำมสะอำดภำยในคหูำแสดงสนิค้ำท่ีน ำมำแสดงของทำ่น  

      หำกทำ่นต้องกำรเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมสะอำด (พิเศษ) กรุณากรอกแบบฟอร์มเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด 
 

25. เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า 

 
          ผู้จดังำนจะไม่เปิดเคร่ืองปรับอำกำศในบริเวณอำคำรแสดงสินค้ำในวนัก่อสร้ำงและตกแต่งคหูำแต่จะเปิดเคร่ืองปรับอำกำศเฉพำะวนัท่ีจดัแสดงงำน หรือระหว่ำง 
วนัท่ี 31มกรำคม-3กมุภำพนัธ์ เทำ่นัน้ โดยจะเปิดเคร่ืองปรับอำกำศ 1 ชัว่โมง ก่อนกำรเปิดแสดงสนิค้ำ และจะปิดเม่ือถึงเวลำปิดแสดงสนิค้ำในแตล่ะวนั 
 

26. อ านาจสิทธ์ิขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า 

  
บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากัด เปรียบเสมือนเจ้าของสถานท่ีจัดแสดงสินค้าในช่วงระยะเวลาเช่าท าการแสดงสินค้า ดังนัน้การตัดสินใจของ

บริษัทฯ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในช่วงนีถื้อเป็นสิทธ์ิขาดในการยุตปัิญหานัน้ๆ 
 

27. การปฏิบัตงิานล่วงเวลา 

  
ระหว่ำงวนัท่ี 29-30 มกรำคม 2562 ผู้ จดังำนอนญุำตให้ท ำกำรก่อสร้ำง และตกแต่งคหูำได้ถึงเวลำ 24.00 น. และรือ้ถอนคหูำ  ในวนัท่ี  3 กุมภำพันธ์ 2562 

ตัง้แตเ่วลำ 20.00 น. – 24.00 น. เทำ่นัน้ ซึง่ถ้ำผู้แสดงงำนรำยใด มีควำมประสงค์จะท ำกำรก่อสร้ำงเกินเวลำดงักลำ่ว กรุณำแจ้งที่Counter Service ของทำงIMPACT  
ก่อนเวลำ 18.00 น. ของแตล่ะวนั และจะต้องรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในกำรปฏิบตังิำนลว่งเวลำ ในอตัรำท่ีอิมแพ็คเมืองทองธำนีก ำหนด คือ 1,500 บาท / คูหา / ช่ัวโมง  และ
รับผิดชอบกำรจดัเตรียมพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 1 นำย ในอตัรำ 1,388 บำท ( รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม )  ทัง้นีจ้ะต้องช ำระเป็นเงินสดในวนันัน้ 

  

28. การรือ้ถอนคูหาล่วงเวลา 

  
กรณีผู้แสดงงำนแตล่ะรำยรือ้ถอนไมเ่สร็จตำมเวลำท่ีก ำหนดไว้ ( 24.00 น. ของวนัท่ี 3  กมุภำพนัธ์ 2562 ) จะมีคำ่ใช้จ่ำยในอตัรำ  20,000  บำท ตอ่ คหูำ ตอ่ 

ชัว่โมง ( รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ ) ทัง้นีต้้องช ำระเป็นเงินสดในวนันัน้ ๆ 
 
 

 
 

29. การท ากิจกรรมและการใช้เสียงระหว่างงาน 
 

- กำรจดัแสดงงำนหำกผู้ เข้ำร่วมแสดงงำนต้องกำรจดักิจกรรมภำยในคหูำท่ีต้องใช้เคร่ืองขยำยเสียง กรุณำสง่เมลล์แจ้งรำยละเอียดและช่วงเวลำท่ีต้องกำรท ำกิจกรรม
หรือกำรใช้เสียงมำท่ี bbbmanual.exhibitor@gmail.com ภายในวันท่ี21 มกราคม 2562 เพ่ือจดัล ำดบักิจกรรมและควบคมุระยะเวลำในกำรใช้เสียงในกำรท ำ
กิจกรรมดงักลำ่ว 

 
- ทัง้นีห้้ามใช้เสียงดังเกิน60เดซิเบลภำยในรัศมี3 เมตร โดยจะวดัจำกจดุกึ่งกลำงทำงเดนิด้ำนหน้ำ คหูำของทำ่นหรือจะต้องท ำกำรออกแบบก่อสร้ำงคหูำให้ป ้องกนัเสียง

เพ่ือมใิห้เป็นเหตกุ่อให้เกิดควำมร ำคำญแก่คหูำอ่ืนๆในบริเวณใกล้เคียงหำกมีกำรฝ่ำฝืนทำงผู้จดังำนขอสงวนสทิธ์ิดงัตอ่ไปนี ้
 ครัง้แรกจะแจ้งเตือนด้วยวำจำ  

mailto:bbbmanual.exhibitor@gmail.com
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 ครัง้ที่สองจะย่ืนจดหมำยเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 ครัง้ท่ีสำมจะด ำเนินกำรระงบักระแสไฟภำยในบธูทัง้หมด 

- อนญุำตให้ตดิตัง้ล ำโพงที่ควำมสงูไม่เกิน 2.50 เมตรโดยอนญุำตเฉพำะล ำโพงที่วำงกบัพืน้หรือตัง้บนขำตัง้เทำ่นัน้ 
- ผู้จดังำนได้จดัเวทีสว่นกลำงส ำหรับใช้ท ำกิจกรรมตำ่งๆผู้ เข้ำร่วมแสดงงำนสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ผ่ำนเอกสำรช่ือว่ำกิจกรรมเวที สง่ผ่ำนอีเมล ์

bbbaftersale@gmail.com ภำยในวนัท่ี 21 มกรำคม 2562 โดยผู้จดังำนจะพิจำรณำจดัล ำดบัเวลำให้ตำมควำมเหมำะสมและจะจดัสง่ตำรำงเวลำกำรท ำกิจกรรมให้ทรำบ   
- ห้ำมมิให้ทกุคหูำจดักิจกรรมภำยในคหูำโดยมิได้รับอนญุำตจำกผู้จดังำน 

 
- ห้ำมมิให้ผู้ เข้ำร่วมแสดงงำนจดักิจกรรมท่ีไม่เหมำะสมขดัตอ่ศีลธรรมและสง่ผลตอ่ภำพลกัษณ์ของงำนหำกฝ่ำฝืนผู้จดังำนขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่อนญุำตให้จดักิจกรรม 

 

30. การใช้บัตรเข้าร่วมงาน 
 

ตวัอย่ำงบตัรท่ีใช้ภำยในงำน Thailand Baby Best Buy ครัง้ที่ 33 
 
 
 
 
 
 
 
การรับบัตร Contractor + Exhibitor ส าหรับวัน set up 2 วัน สามารถรับได้ทัง้หมด 3 จุด ดงันี ้
1.จดุหลกั คือ Lake side จดัแจกบตัรตัง้แตว่นัท่ี 29-30/1/2562 เวลำ 9.00-18.00 น. 
2. จดุส ำรอง คือ หลงั loading จดัแจกบตัรตัง้แตว่นัท่ี 29-30/1/2562 เวลำ 10.00-20.00 น. 
3. จดุส ำรอง คือ หน้ำห้อง C 12 จดัแจกบตัรตัง้แตว่นัท่ี 29-30/1/2562 เวลำ 12.00-20.00 น. 
หมำยเหต ุ บตัร Contractor  จะใช้ได้ในวนั Set up 29-30/1/2562  

บตัร Exhibitor จะใช้ได้ในวนัแสดงงำน 31/1-3/2/2562 
หมายเหตุ หากในวันแสดงงานผู้เข้าร่วมแสดงงานต้องการบัตร Exhibitor นอกเหนือจากท่ีแจ้งในฟอร์มสถานท่ี ทางผู้จัดงานจะมีการเกบ็ค่าใช้จ่ายในการออกบัตร

เพิ่มเตมิ   
 

mailto:bbbaftersale@gmail.com%20ภายใน

