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ส่วนที่ 2
รายละเอียดข้อกาหนดของคูหามาตรฐาน และ คูหาเปล่า
2.1 การก่อสร้างและตกแต่งคูหามาตรฐานสาหรับผู้เช่าคูหามาตรฐาน
2.1.1

ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็ นทางการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
คุณโกวิทย์ งำมเกษม โทรศัพท์ 02-229-3413
E-mail address: kowit.nga@nccimage.com

2.1.2

ลักษณะคูหามาตรฐาน (พืน้ ทีม่ ีขนาด กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร )
• ผนังสีขำวสูง 2.5 ม. กว้ำงแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผ่นจะยึดติดกับโครงสร้ำงอลูมเิ นียมห้ำมตอกตรึง
เจำะรูท่ที ำควำมเสียหำยแก่ผนัง เว้นแต่ได้รบั อนุญำตจำกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำอย่ำงเป็ น
ทำงกำรแล้ว
• ป้ำยชื่อ ป้ำยบริษัท เป็ นป้ำยชื่อขนำดสูง 30 ซม. และหน้ำกว้ำง 3 ม. (ตัวอักษรบนป้ำยชื่อสูง 10 ซม. ) อยู่
ด้ำนหน้ำของทุกคูหำโดยจะระบุช่ือบริษัท และหมำยเลขของคูหำแสดงสินค้ำ
• ไฟฟ้ำ มีปลั๊ก ขนำด 5 แอมป์

(ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) หลอดฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด

• โต๊ะหน้ำขำว 1 ตัว และ เก้ำอี ้ 2 ตัว
• สำหรับผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน ที่เช่ำพืน้ ที่แสดงสินค้ำแบบคูหำสำเร็จรูป กรุณำกรอกแบบฟอร์มป้ำยชื่อคูหำ
และเครื่องหมำยกำรค้ำ พร้อมส่งกลับมำที่ บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
• ผูจ้ ดั งำนขอควำมร่วมมือผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนว่ำ หำกคูหำของท่ำนมีอปุ กรณ์ท่เี ป็ นเหล็ก เช่น ชัน้ วำงของ, ตู้
วำงสินค้ำ, กระบะวำงสินค้ำ ฯลฯ ที่มีชนิ ้ ส่วนเป็ นเหล็กสัมผัสพืน้ อำคำรแสดงงำน ให้ผเู้ ข้ำร่วมแสดงงำน
ติดตัง้ พรมปูพนื ้ ภำยในคูหำมำตรฐำนให้เรียบร้อย และใช้เทปกำวสำหรับปูพรมให้ถกู ต้อง
• ทัง้ นีผ้ จู้ ดั งำนจึงขอควำมร่วมมือผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนทุกท่ำน ให้ปฏิบตั ิตำมกฎ-ระเบียบข้อบังคับของกำร
จัดงำนทุกประกำร เพื่อควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันอันตรำยอันเกิดจำกเหตุกำรณ์ตำ่ ง ๆ
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2.1.3 ตัวอย่างคูหามาตรฐาน

หมายเหตุ ผูจ้ ดั งำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรอนุญำตให้เฉพำะผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนที่เช่ำพืน้ ที่พร้อมคูหำมำตรฐำนได้รว่ มออก
งำนแสดงเท่ำนัน้ ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนไม่มีสิทธิใ์ ห้บริษัทอื่นมำเช่ำช่วงต่อ หรือให้บริษัทอื่น หรือรำยอืน่ ที่ไม่ได้ซือ้ พืน้ ที่ในงำน มำร่วมออก
แสดงงำนกับท่ำน (ยกเว้นบริษัทในเครือ )
ในกรณีท่ผี เู้ ข้ำร่วมแสดงงำน มีควำมประสงค์ให้บริษัทอื่นมำร่วมออกงำนด้วย กรุณำแจ้งชื่อบริษัทดังกล่ำว และชื่อผู้
ประสำนงำน, ที่อยู่ และเบอร์ตดิ ต่อ พร้อมแจ้งประเภทสินค้ำที่จะร่วมออกงำน ก่อนวันแสดงงำน 1 เดือน ทัง้ นีเ้ พื่อที่ผจู้ ดั งำนจะได้
พิจำรณำอนุมตั เิ ป็ นลำดับต่อไป
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2.1.4

ข้อกาหนดการก่อสร้างตกแต่งคูหามาตรฐาน
• สำหรับคูหำมำตรฐำน จะต้องนำส่งแบบฟอร์มสถำนที่ โดยส่งกลับมำที่ bbb.sirikit@gmail.com ภำยใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
• ผูเ้ ช่ำคูหำมำตรฐำน ห้าม! กระทำกำรใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผนังคูหำ เช่น
• ห้ำมฉีดสเปรย์กำว, ติดกำว, หรือซิลิโคนบนแผ่นผนัง
• ห้ำมทำสี, พ่นสี, ขีด หรือเขียนลงบนผนัง
• ห้ำมมิให้เจำะ, ตอกตะปู, ยิง MAX , ขีดข่วน หรือทำให้เกิดควำมเสียหำยกับแผ่นผนังหรือส่วนใดส่วนหนึง่
ของโครงสร้ำงคูหำเป็ นอันขำด หำกต้องกำรติดหรือยึดสิ่งใดกับตัวผนังกรุ ณำปรึกษำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ปฏิบตั ิกำรก่อน เป็ นต้น
• ห้ำมต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ำยโครงสร้ำงของคูหำมำตรฐำนโดยเด็ดขำด หำกมีควำมจำเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของคูหำ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกำร
• หำกผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนท่ำนใด มิได้ปฏิบตั ิตำมหรือฝ่ ำฝื นข้อปฏิบตั ิดงั กล่ำว
ค่ำเสียหำยเป็ นมูลค่ำผนังคูหำ แผ่นละ 3,000 บำท

ผูจ้ ดั งำนจำเป็ นต้องคิด

• ต้องออกแบบคูหำมำตรฐำน รวมถึงสินค้ำ สิ่งตกแต่ง ป้ำย จุดโฆษณำ และวัสดุอปุ กรณ์ตำ่ งๆ ภำยใต้
เงื่อนไขดังนี ้
o ต้องเว้นระยะห่ำง จำกทำงหนีไฟ ตูด้ บั เพลิง อุปกรณ์ดบั เพลิงทุกชนิด อย่ำงน้อย 1.5 เมตร โดย
ต้องไม่มกี ำรขึน้ โครงสร้ำง ผนังคูหำ หรือวำงสิ่งของใดๆ กีดขวำงทัง้ สิน้
o ต้องเว้นระยะห่ำง จำกผนังอำคำรและผนังพำร์ติช่นั อย่ำงน้อย 50 เซนติเมตร
o ต้องเว้นระยะห่ำง จำกห้องนำ้ และจุดจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในฮอลล์ (Snack Conner)
อย่ำงน้อย 3 เมตร
• ห้ำมวำงสิง่ ของ อุปกรณ์อื่นๆ นอกเขตพืน้ ที่ของตนเอง หำกฝ่ ำฝื น ฝ่ ำยสถำนที่ขออนุญำตตักเตือนดังนี ้
o ครัง้ ที่ 1 ฝ่ ำยสถำนที่นำเอกสำรกำรตักเตือนให้บูธเซ็นต์รบั ทรำบ และเก็บสิ่งของอุปกรณ์นอกพืน้ ที่
ของตัวเองให้เรียบร้อย
o ครัง้ ที่ 2 ฝ่ ำยสถำนที่ถ่ำยรูปบันทึกหลักฐำน และนำเอกสำรให้ทำงบูธเซ็นต์รบั ทรำบ หำกยังไม่ปฏิบตั ิ
o ครัง้ ที่ 3 ฝ่ ำยสถำนที่ขออนุญำตนำของออกจำกพืน้ ที่ส่วนกลำง เพื่อควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ทัง้ นีจ้ ึงแจ้งมาเพือ่ ทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ ปลั๊กไฟที่ติดตัง้ ในคูหำของท่ำนห้ำมใช้ต่อกับดวงไฟแสงสว่ำงโดยเด็ดขำด หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพบ จะ
ดำเนินกำรตัดกระแสไฟฟ้ำในคูหำของท่ำนทันที พร้อมชำระค่ำไฟย้อนหลังทันที

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
191/1 อำคำรเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลม
กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890

9

2.2

การก่อสร้างและตกแต่งสาหรับผู้เช่าคูหาเปล่า
2.2.1

กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาสาหรับผูร้ ่วมงานแสดงสินค้าทีเ่ ช่าพืน้ ทีเ่ ปล่า

• ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนทุกท่ำน ต้องส่งฟอร์มสถำนที่ ระบุรำยละเอียดกำรสร้ำงบูธ พร้อมแนบรูปภำพหรือแบบกำรก่อสร้ำง
ภำยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
2.2.2 รูปแบบคูหาเปล่า (คูหาแบบพิเศษ)
•

•

•

•

•

•

หำกพืน้ ที่คหู ำของผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนเป็ นแบบก้อนเดีย่ ว สำมำรถสร้ำงโครงสร้ำงได้ไม่เกิน 4 เมตร พร้อมทัง้ ต้องเปิ ด
ทำงเข้ำบูธได้โดยรอบ
โครงสร้ำงตัง้ แต่ 1.00 – 3.00 เมตร เป็ นโครงสร้ำงมีผนังทึบได้ตำมปกติ หำกมีโลโก้รำ้ น สำมำรถโชว์โลโก้ในบูธของ
ตนเองเท่ำนัน้ ไม่อนุญำตให้หนั โลโก้ไปทำงบูธอื่นได้
สำหรับโครงสร้ำงตัง้ แต่ 3.00 – 4.00 เมตร ต้องเป็ นโครงสร้ำงโปร่ง โชว์เพียงโลโก้ได้เท่ำนัน้ โดยโลโก้ตอ้ งหัน เข้ำหำบูธ
ของตนเอง และต้องไม่ทึบ บดบังวิสยั ทัศน์บธู ข้ำงเคียง ไม่ทำผนังทึบบดบังบูธด้ำนหลัง ด้ำนข้ำง
หำกฝ่ ำยสถำนที่ของศูนย์กำรประชุมสิรกิ ิติ์ พบว่ำโครงสร้ำงบูธมีควำมสูงเกิน 4 เมตร จะต้องดำเนินกำรแก้ไขควำม
สูงบูธทันที
กำรสร้ำงคูหำเปล่ำภำยในบูธ ต้องประกอบด้วย ไฟฟ้ำส่องสว่ำง, พรมปูพนื ้ , หมำยเลขบูธที่ชดั เจน ตำมกฎข้อบังคับ
กำรใช้สถำนที่ของศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ติ ิ์
สำหรับผูเ้ ช่ำคูหำเปล่ำ ต้องกำรผูร้ บั เหมำติดตัง้ และออกแบบบูธเปล่ำ สำมำรถติดต่อ
ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหาเปล่าอย่างเป็ นทางการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
คุณโกวิทย์ งำมเกษม โทรศัพท์ 02-229-3413
E-mail address: kowit.nga@nccimage.com

•

•

•

ทัง้ นีค้ หู ำเปล่ำจะต้องเก็บรำยละเอียดทัง้ ด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของส่วนเกินให้เรียบร้อย
และใช้สีขำวบริเวณ
ดังกล่ำวเท่ำนัน้
หำกผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนไม่แน่ใจในขอบเขตของคูหำตนเอง ให้ตดิ ต่อสอบถำมผูจ้ ดั งำน หรือ ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงอย่ำง
เป็ นทำงกำรเท่ำนัน้
ก่อนกำรก่อสร้ำงคูหำ ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงจะต้องใช้วสั ดุปรู องพืน้ ก่อน เพื่อป้องกันมิให้พนื ้ ในอำคำรเสียหำย ผูเ้ ข้ำร่วม
งำนต้องดูแลรับผิดชอบ และประสำนงำนให้ผรู้ บั เหมำก่อสร้ำงของตนเองปฏิบตั ิตำมระเบียบคู่มอื งำน Thailand
บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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เพรำะหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ ขึน้ ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ

ค่ำเสียหำยดังกล่ำว
• ต้องออกแบบคูหำมำตรฐำน รวมถึงสินค้ำ สิ่งตกแต่ง ป้ำย จุดโฆษณำ และวัสดุอปุ กรณ์ต่ำงๆ ภำยใต้เงื่อนไขดังนี ้
o ต้องเว้นระยะห่ำง จำกทำงหนีไฟ ตูด้ บั เพลิง อุปกรณ์ดบั เพลิงทุกชนิด อย่ำงน้อย 1.5 เมตร โดยต้องไม่มี
กำรขึน้ โครงสร้ำง ผนังคูหำ หรือวำงสิ่งของใดๆ กีดขวำงทัง้ สิน้
o ต้องเว้นระยะห่ำง จำกผนังอำคำรและผนังพำร์ติช่นั อย่ำงน้อย 50 เซนติเมตร
o ต้องเว้นระยะห่ำง จำกห้องนำ้ และจุดจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในฮอลล์ (Snack Conner) อย่ำงน้อย
3 เมตร
หมายเหตุ
ขอควำมร่วมมือผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนทุกท่ำนปูพรมในคูหำให้เรียบร้อย สำหรับคูหำเปล่ำที่มีโครงสร้ำง และ
อุปกรณ์ท่เี ป็ นเหล็ก เช่น ชัน้ วำงของ, ตูว้ ำงสินค้ำ, กระบะวำงสินค้ำ ฯลฯ ที่มีชนิ ้ ส่วนเป็ นเหล็กสัมผัสพืน้ อำคำรแสดงงำน ให้
ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนติดตัง้ พรมปูภำยในคูหำเปล่ำให้เรียบร้อย และใช้เทปกำวสำหรับปูพรมที่ถกู ต้อง หำกฝ่ ำฝื นฝ่ ำยสถำนที่
ของผูจ้ ดั งำน และเจ้ำของสถำนที่ คือศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ิติ์ จะขอยุตกิ ำรสร้ำงคูหำทันที จนกว่ำจะมีกำรปูพรมพืน้
อย่ำงถูกต้อง
2.2.2 กำรจัดสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำ หรือพืน้ ที่เปล่ำสำหรับลำนกิจกรรมจะต้องเขียนป้ ายชือ่ บริษัท หรือแบรนด์สินค้า
พร้อมหมายเลขประจาคูหา ขนาด A4 ให้มองเห็นชัดเจน ถ้ำไม่มีระบุ ทำงผูจ้ ดั งำนฯ จะจัดให้ตำมควำมเหมำะสมโดย
เรียกเก็บค่ำใช้จำ่ ยที่เกิดขึน้ กับผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน
2.2.3 ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ก็ตำม ที่ผรู้ บั เหมำก่อสร้ำงคูหำ หรือบุคลำกรของ
ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง หรือผูร้ บั จ้ำงของท่ำน โดยรับผิดชอบ และประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ท่เี กี่ยวข้องในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ใด
ๆ ที่ขดั ต่อระเบียบภำยในอำคำรสินค้ำ โดยให้เป็ นไปตำมระเบียบของกำรก่อสร้ำงทุกประกำร
2.2.4 ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน ที่ตอ้ งกำรสร้ำงคูหำเอง จะต้องจัดส่งแบบ แผนกำรก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำ และผังกำรใช้ไฟฟ้ำ
มำยังผูจ้ ดั งำน ภำยในระยะเวลำที่ระบุเอำไว้ในคู่มือ หรืออย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันติดตัง้ โดยผูจ้ ดั งำนจะตอบอนุมตั ิให้ภำยใน
7 วันทำกำร เพื่อให้ผเู้ ข้ำร่วมแสดงงำนดำเนินกำรตำมแผนผังกำรก่อสร้ำงที่ได้เสนอไป ทำงผูจ้ ดั งำนขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เรียกร้องให้แก้แผนผังกำรก่อสร้ำงในส่วนที่ผิดไปจำกแบบที่อนุมตั แิ ล้ว หรือแผนผังกำรก่อสร้ำงที่อำจขัดต่อกฎระเบียบอำคำร
แสดงสินค้ำ หรือสร้ำงอันตรำยแก่ผเู้ ข้ำชมงำนแสดงสินค้ำได้
หมายเหตุ
หากผู้เข้าร่วมแสดงงานไม่ส่งแผนผังตามระยะเวลาที่กาหนด ทางผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้เข้า
ทาการก่อสร้างใด ๆ ในงาน
2.2.5 เพื่อควำมปลอดภัย และป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำลัดวงจร หำกต้องกำรติดตัง้ ไฟฟ้ำแสงสว่ำง กรุณำติดต่อผูร้ บั เหมำ
ติดตัง้ ไฟฟ้ำอย่ำงเป็ นทำงกำรเท่ำนัน้
ห้ำมใช้กระแสไฟฟ้ำร่วมกับเครื่องจักรหรือหลอดไฟแสงสว่ำง
และห้ำมติดตัง้
กระแสไฟฟ้ำเอง
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2.2.6 ห้ามพ่นสี, อ็อค, เชื่อมโลหะภำยในอำคำรแสดงสินค้ำ และห้ำมตัง้ โต๊ะเพื่อเลื่อยไม้, ไสไม้ หรือทำให้เกิดฝุ่นละออง
ภำยในอำคำรแสดงสินค้ำ อันก่อให้เกิดกำรรบกวนต่อผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน หรือผูเ้ ข้ำร่วมชมงำน
2.2.7 ในกรณีพนื ้ ที่คหู ำของผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน เป็ นพืน้ ที่เปล่ำติดกับคูหำแสดงสินค้ำอื่น ห้ามใช้ประโยชน์จำกผนังนัน้ ๆ
ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนจะต้องทำกำรก่อสร้ำงผนังในส่วนคูหำแสดงสินค้ำของตนเอง
2.2.8 หำกผนังคูหำของผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน สูงกว่ำผนังอีกด้ำนหนึ่งของคูหำอื่นที่ติดกัน ท่ำนจะต้องทำกำรปิ ดผนังด้ำนที่ติด
กับคูหำอื่น เพื่อควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย และสวยงำม
2.2.9 ห้ามตอก, ตรึง หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึง่ กับฝำผนัง หรือตัวอำคำรโดยเด็ดขำด
2.2.10 ในกรณีท่คี หู ำแสดงสินค้ำของท่ำนเป็ นเกำะ ผูจ้ ดั งำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนผนัง ด้ำนหลัง หรือด้ำนในตำม
แบบที่ท่ำนส่งมำ หำกพิจำรณำแล้ว และเห็นว่ำสิง่ ก่อสร้ำงของท่ำนบดบังคูหำแสดงสินค้ำใกล้เคียง
หมายเหตุ
ในกรณีท่ผี รู้ บั เหมำอนุมตั ิ หรือผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนไม่ดำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่กำหนดไว้ขำ้ งต้น ผูจ้ ดั
งำนขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะหยุดกำรปฏิบตั ิงำน หรือยกเลิกกำรอนุมตั ิโดยทันที หรือตำมที่เห็นสมควร โดยผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนต้องใช้
บริกำรจำกผูร้ บั เหมำอื่นที่ได้รบั กำรอนุมตั ิแล้วเท่ำนัน้
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ส่วนที่ 3
ระเบียบและข้อปฎิบัติอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติร์ ่วมกัน
3.1

ข้อมูลลานจอด Loading สาหรับวันติดตั้งและวันรือ้ ถอน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ ิ์
3.1.1

ขัน้ ตอนกำรขนถ่ำยสินค้ำ และก่อสร้ำงบูธใน วันติดตัง้ 22 – 23 พฤศจิกำยน 2565

➢ เส้นทำงกำรเข้ำ - ออก จุดขนถ่ำยสินค้ำ
• ประตูทำงเข้ำหลัก มีทงั้ หมด 3 ประตู
o ประตู 1 ทำงเข้ำ - ออก จำกถนนรัชดำภิเษก (ติดกับอำคำรไทยเบฟฯ)
o ประตู 2 ทำงเข้ำ - ออก จำกถนนรัชดำภิเษก
o ประตู 3 ทำงเข้ำ - ออก จำกถนนพระรำมสี่
้ ถอน สามารถใช้ประตูทางเข้าหลักทีส่ ะดวกสุดคือ ประตู 2
• สาหรับรถขนถ่ายสินค้า ในวันติดตั้ง และวันรือ
และใช้เส้นทางเดินรถภายในศูนย์ประชุมตามทีเ่ ส้นจราจรภายในศูนย์กาหนด เพือ่ วนรถเข้าลานจอดขน
ถ่ายสินค้า
• สำหรับควำมสูง ลำนจอดของชัน
้ แอลจี (LG) จำกัดควำมสูงไม่เกิน 4 เมตร
o ในกรณีท่ล
ี ำนจอดขนถ่ำยสินค้ำเต็ม รถสำมำรถต่อแถวจอดเข้ำลำนจอด และหำกลำนจอดว่ำง เจ้ำหน้ำที่
จะเรียกรถขนถ่ำยสินค้ำของผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนตำมลำดับ เพื่อให้มำรับบัตรอนุญำตเข้ำขนถ่ำยสินค้ำ
•
ระเบียบกำรจอดรถ
o สำหรับรถขนถ่ำยสินค้ำ : จอดหลังโหลด
▪ อัตรำค่ำบริกำรรถ 4 ล้อ
• จอดฟรี 45 นำที
• ไม่อนุญำตให้จอดเกินในเวลำที่กำหนด
• หำกลูกค้ำทำบัตรจอดรถสูญหำย หรือ ชำรุด มีค่ำปรับ 300 บำท
▪ อัตรำค่ำบริกำรรถ 6 ล้อขึน้ ไป
• จอดฟรี 90 นำที
• ไม่อนุญำตให้จอดเกินในเวลำที่กำหนด
• หำกลูกค้ำทำบัตรจอดรถสูญหำย หรือ ชำรุด มีค่ำปรับ 300 บำท
• กำรเข้ำพืน้ ที่ก่อสร้ำง บุคคลที่จะเข้ำไปในภำยในอำคำรรวมถึงกำรใช้ลิฟท์ขนของ จะต้องลงทะเบียนแลกบัตร
Contractor กับผูจ้ ดั งำนก่อนทุกครัง้ จุดรับบัตร Contractor จะอยู่ระหว่ำง Loading Hall 5 และ 6
• หลังจำกขนถ่ำยอุปกรณ์และสินค้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำรถออกจำกช่องขนถ่ำยสินค้ำทันที
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หมายเหตุ
เจ้ำหน้ำที่ / ผูจ้ ดั งำน ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เมื่อเข้ำช่องจอดและดำเนินกำรขนถ่ำย
สินค้ำ ผูข้ บั รถจะต้องอยู่ประจำรถตลอดเวลำ หำกมีควำมจำเป็ นที่จะไม่อยู่ประจำรถ กรุณำเขียนหมำยเลขบูธ ชื่อผูข้ บั รถ และเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้สำมำรถติดต่อประสำนงำนได้
3.1.2

ขั้นตอนการเติมสินค้าวันแสดงงาน 24 – 27 พฤศจิกายน 2565
o ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนทุกท่ำน จะต้องนำรถเข้ำบริเวณจุดขนถ่ำยสินค้ำ ตำมช่วงเวลำที่กำหนดให้ สำมำรถทำกำร
เติมสินค้ำได้ กำหนดเวลำดังนี ้ รอบเช้ำ 8.00 – 10.00 น. รอบเย็น 20.00 – 21.00 น.

หมายเหตุ
หำกต้องกำรเติมสินค้ำระหว่ำงช่วงเวลำงำนคือ 10.00 – 20.00 น. จะต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ที่จดั งำนก่อน
รถเข็นที่ใช้ขนสินค้ำเข้ำงำนต้องเป็ นขนำดเล็ก ไม่เกินขนำด 60 X 90 X 85 ซม. และเรียงสินค้ำสูงไม่เกิน 1 เมตร สินค้ำที่มี
ขนำดลังเล็ก จำเป็ นจะต้องมีแลปพลำสติกคลุมให้เรียบร้อยเพื่อควำมปลอดภัย เมื่อเติมสินค้ำแล้วเสร็จ ให้นำรถไปจอดใน
ลำนจอดที่กำหนดให้
o ระยะเวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ำให้เป็ นไปตำมประกำศกฎ-ระเบียบของกำรเข้ำขนถ่ำยสินค้ำ
หมายเหตุ
เพื่อหลีกเลี่ยงควำมแออัดในลำน loading ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนสำมำรถขนย้ำย หรือหิว้ สัมภำระส่วนตัว
และสิ่งของ, กล่องเล็ก ๆ ที่ถือหิว้ ได้ โดยไม่เสี่ยงต่อกำรแตกหัก สำมำรถหิว้ เข้ำมำทำงด้ำนหน้ำฮอลล์ได้ โดยไม่ตอ้ งอำศัย
รถเข็นขนย้ำย สำหรับสินค้ำขนำดใหญ่ ให้ผเู้ ข้ำร่วมแสดงงำนทำกำรเปิ ดหีบห่อด้ำนนอกอำคำร แล้วจึงขนย้ำยเข้ำตัวอำคำร
ไปที่คหู ำของท่ำน
3.2 ระเบียบข้อบังคับทั่วไปของผู้รับเหมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ ิส์ าหรับงานแสดงสินค้า
1.
ข้อมูลสถำนที่จดั งำน กำรรับนำ้ หนักและควำมสูงของวัสดุอปุ กรณ์ท่ตี ิดตัง้ ใน “อำคำร”
a) นำ้ หนักของพืน้ ทีจดั งำน Exhibition Hall 5-8 ชัน้ แอลจี (LG)
I. Exhibition Hall คือ 1,500 กิโลกรัม / ตำรำงเมตร
II. LG Loading คือ 1,500 กิโลกรัม / ตำรำงเมตร
III. LG Foyer A คือ 500 กิโลกรัม / ตำรำงเมตร
IV. LG Foyer B คือ 500 กิโลกรัม / ตำรำงเมตร
b) ขนำดควำมจุลิฟต์ขนถ่ำยสินค้ำ
I. ลิฟต์ขนถ่ำยสินค้ำขนำดใหญ่ (Freight Elevator) (หน่วยขนำดคือ เมตร)
ขนำด 3.5(ก) X 8.0(ย) X 3.0(ส) รับนำ้ หนัก 5,000 กิโลกรัม
II. ลิฟต์ขนถ่ำยสินค้ำ (Service Elevator)
ขนำด 1.5(ก) X 2.7(ย) X 3.0(ส) รับนำ้ หนัก 5,000 กิโลกรัม
c) ขนำดควำมสูงของคูหำเปล่ำ คือ 4.0 เมตร (ตัง้ แต่ควำมสูงที่ 3.0 เมตร – 4.0 เมตร ต้องเป็ นโครงสร้ำงโปร่ง
เท่ำนัน้ )
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2. ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนที่ได้รบั อนุญำตจำกศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ิติ์ ให้เข้ำปฏิบตั ิงำนใน “อำคำร” จะต้องลงนำมใน
หนังสือรับรองควำมเสียหำย และต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ศนู ย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ิติ์ กำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และ
รับผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดขึน้
3. กำรขนถ่ำยอุปกรณ์ และเครื่องมือต่ำงๆ ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนจะต้องใช้ประตูขนถ่ำยสินค้ำของ “อำคำร” เท่ำนัน้ ไม่อนุญำต
ให้ใช้ประตูดำ้ นหน้ำทำงเข้ำหรือประตูหนีไฟ
4. กำรถ่ำยทอดสด “งำน” หรือบันทึกเทปโทรทัศน์ “งำน” ที่มกี ำรนำรถบันทึกเทปเคเบิล้ ทีวีอินเทอร์เน็ตออนไลน์เข้ำมำใน
“สถำนที่” ซึ่งผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนจะต้องแจ้งผูจ้ ดั งำนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วันทำกำร เพื่อกำหนดจุดจอด และ
ขัน้ ตอนกำรเดินสำยอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่ำงๆโดย ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด
5. ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ิติ์ไม่อนุญำตให้ผเู้ ข้ำร่วมแสดงงำนนำมำแสดง และ/หรือขำยสินค้ำที่ตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำย
หรือขัดต่อระเบียบที่ดีดำ้ นวัฒนธรรมสังคมและสุขภำพของประชำชน
และ/หรือสินค้ำที่อยู่นอกเหนือจำกรำยกำรที่
ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนระบุไว้ในรำยกำร หำกผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนฝ่ ำฝื นผูจ้ ดั งำนจะแจ้งให้นำสินค้ำดังกล่ำวออกจำก “งำน”
โดยผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนจะต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงไม่มีเงื่อนไข และผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆจำก
ผูจ้ ดั งำน
6. ห้ำมจำหน่ำยสินค้ำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทกุ ประเภทใน “สถำนที่” หำกฝ่ ำฝื นผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนจะต้องรับผิดชอบตำม
กฎหมำย และหำกผูจ้ ดั งำนขอทำกำรตรวจสอบผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนต้องแสดงหลักฐำนแสดงสิทธิ์ในสินค้ำเหล่ำนัน้ แก่ผู้
จัดงำน หรือผูต้ รวจสอบของผูจ้ ดั งำน
7. ในระหว่ำงกำรจัดแสดงงำนผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน มีสิทธิ์กระจำยเสียงในพืน้ ที่ของตนเอง ตำมที่กฎหมำยกำหนดมีควำมดัง
ได้ไม่เกิน 65 เดซิเบล (เอ) หำกผูเ้ ข้ำร่วมแสดงำนกระจำยเสียงที่มีควำมดังเกินกว่ำที่กำหนด ผูจ้ ดั งำนขอควำมร่วมมือ
จำกผูเ้ ข้ำร่วมแสดงำนให้ดำเนินกำรลดเสียงนัน้ ลงทันที หากฝ่ าฝื นผูจ้ ดั งำนมีควำมจำเป็ นต้องงดกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
จนกว่ำจะได้รบั ควำมร่วมมือจำกผูเ้ ข้ำร่วมแสดงำน โดยผูเ้ ข้ำร่วมแสดงำนจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดขึน้ เองทัง้ สิน้ สำหรับพืน้ ที่บริเวณโถงต้อนรับหน้ำอำคำรจัดงำนและโถงต้อนรับหน้ำห้องประชุมที่เป็ นพืน้ ที่กระจำย
เสียงส่วนกลำงของผูจ้ ดั งำน ไม่อนุญำตให้มีกำรใช้เสียง
a) ทัง้ นีห้ ำ้ มใช้เสียงดังเกิน 60 เดซิเบล (เอ) ภำยในรัศมี 3 เมตร โดยจะวัดจำกจุดกึง่ กลำงทำงเดินด้ำนหน้ำ คูหำ
ของท่ำนหรือจะต้องทำกำรออกแบบก่อสร้ำงคูหำให้ป้องกันเสียงเพื่อมิให้เป็ นเหตุก่อให้เกิดควำมรำคำญแก่
คูหำอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงหำกมีกำรฝ่ ำฝื นทำงผูจ้ ดั งำนขอสงวนสิทธิ์ดงั ต่อไปนี ้
i. เตือนครัง้ ที่ 1 ผูจ้ ดั งำนตักเตือนด้วยวำจำแก่ผเู้ ข้ำร่วมแสดงงำน
ii. เตือนครัง้ ที่ 2 ผูจ้ ดั งำนจะยื่นจดหมำยตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแก่ผเู้ ข้ำร่วมแสดงงำน
iii. เตือนครัง้ ที่ 3 ผูจ้ ดั งำนจะดำเนินกำรระงับกระแสไฟภำยในบูธทัง้ หมดแก่ผเู้ ข้ำร่วมแสดงงำน
b) อนุญำตให้ติดตัง้ ลำโพงที่ควำมสูงไม่เกิน 2.50 เมตรโดยอนุญำตเฉพำะลำโพงที่วำงกับพืน้ หรือตัง้ บนขำตัง้
c) ห้ำมมิให้ทกุ คูหำจัดกิจกรรมภำยในคูหำโดยมิได้รบั อนุญำตจำกผูจ้ ดั งำน
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

d) ห้ำมมิให้ผเู้ ข้ำร่วมแสดงงำนจัดกิจกรรมที่ไม่เหมำะสมขัดต่อศีลธรรมและส่งผลต่อภำพลักษณ์ของงำน หำกฝ่ ำ
ฝื นผูจ้ ดั งำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่อนุญำตให้จดั กิจกรรม
ห้ำมผูเ้ ข้ำร่วมแสดงำน ใช้ทำงเข้ำ/ออกนอกเหนือจำกที่ผจู้ ดั งำนกำหนดไว้
ห้ำมผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนทิง้ เศษวัสดุหรือขยะที่เกิดจำกกำรจัดงำน เช่น แผ่นไม้ ลังไม้ กล่องไม้ วัสดุหีบห่อ พลำสติก โฟม
เหล็ก ไว้ในพืน้ ที่ศนู ย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ิตเิ์ ท่ำนัน้ หำกตรวจพบมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
ห้ำมทิง้ อุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้ำงไว้ในพืน้ ที่จดั งำนภำยหลังกำรรือ้ ถอน หำกตรวจพบจะมีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรขนย้ำย
และค่ำบริกำรทำควำมสะอำดพืน้ ที่ 10,000 บำท/ตร.ม./ชั่วโมง (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7%)
ห้ำมขนย้ำยทรัพย์สินที่เป็ นของผูจ้ ดั งำน ออกจำก “สถำนที่” โดยเด็ดขำดหำกตรวจพบจะถูกดำเนินกำรทำงกฎหมำย
ทันที
ห้ำมใช้กำวเทปกำวสองหน้ำหรือวัตถุใดๆในทำนองเดียวกันทำหรือติดบนพืน้ ผนัง และโครงสร้ำงส่วนหนึง่ ส่วนใดของ
“อำคำร” โดยเด็ดขำด
ห้ำมกระทำกำรใดๆ ที่ทำให้พนื ้ ผิว ผนังอำคำร โครงสร้ำงอำคำร เกิดควำมเสียหำย ดังนี ้
a) ห้ำมตอก ยึด ผูก เจำะหรือติดเทปกำวทุกชนิดบนพืน้ ผิวผนัง หรือโครงสร้ำงส่วนหนึง่ ส่วนใดของ “อำคำร” โดย
เด็ดขำด
b) ห้ำมดึง ขึง ยึด โยง เพื่อกำรคำ้ ยันโครงสร้ำงคูหำกับโครงสร้ำงของอำคำรโดยเด็ดขำด หำกฝ่ ำฝื น ฝ่ ำยสถำนที่
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำเสียหำย
กำรก่อสร้ำงคูหำพิเศษต้องปูวสั ดุรองพืน้ เช่น แผ่นพลำสติก พรมอัด หรือ ไม้ ก่อนทำกำรก่อสร้ำง
ต้องใช้ประตูขนถ่ำยสินค้ำตำมที่กำหนดเท่ำนัน้ ไม่อนุญำตให้ใช้ประตูดำ้ นหน้ำทำงเข้ำ หรือประตูหนีไฟในกำรขนถ่ำย
อุปกรณ์ เครื่องมือ และสินค้ำ
ต้องแสดงบัตรก่อนเข้ำพืน้ ที่จดั แสดงงำนและติดบัตรตลอดเวลำที่ปฏิบตั ิงำน
ห้ำมนำเด็ก เยำวชน บุตรหลำน และ/หรือผูท้ ่ไี ม่เกี่ยวข้องเข้ำพืน้ ที่ในช่วงกำรติดตัง้ และรือ้ ถอน
ห้ำมสูบบุหรี่หำ้ มรับประทำนอำหำรและห้ำมนอนพักหรือนอนค้ำงคืนบริเวณ “อำคำร” ยกเว้นในพืน้ ที่ท่จี ดั เตรียมให้
เท่ำนัน้
ห้ำมนำสิง่ เสพติดที่ผิดกฎหมำยทุกประเภทเข้ำมำใน “สถำนที่” โดยเด็ดขำด
ห้ำมใช้อปุ กรณ์ ทุกชนิดที่ก่อให้เกิดประกำยไฟ อุปกรณ์ส่งเสียดัง อุปกรณ์ท่กี ่อให้เกิดฝุ่น ควันแพร่กระจำย
ห้ำมใช้สำรเคมี ประเภทสีสเปรย์ หรือสีท่ใี ช้กำรฉีดพ่นในลักษณะทำให้เกิดละออง โดยเด็ดขำด
ห้ำมนำสำรอื่นใดที่นำควำมร้อนซึ่งอำจเกิดกำรลุกไหม้และเสี่ยงกับกำรระเบิด เช่น นำ้ มันเชือ้ เพลิง , วัตถุไวไฟ , ถังแก็ส
เข้ำมำใช้ในอำคำรโดยเด็ดขำด
ห้ำมใช้ปลั๊กผนัง ปลั๊กตำมเสำ ในกำรก่อสร้ำงและกำรแสดงงำนโดยเด็ดขำด
กำรขึน้ ติดตัง้ งำนบนที่สงู 2.0 เมตรขึน้ ไป หรือกำรติดตัง้ งำนบนเพดำน ต้องใช้น่งั ร้ำนหรือใช้แคทวอร์คของอำคำรเท่ำนัน้
a) ข้อปฏิบตั ิกำรใช้น่งั ร้ำน
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i. ก่อนทำงำนบนที่สงู ให้กรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์มขอติดตัง้ งำนบนที่สงู (นั่งร้ำน) และปฏิบตั ิตำม
ข้อปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด
ii. นั่งร้ำนที่ใช้ตอ้ งมีสภำพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมำะแก่กำรใช้งำน และมีรำวกันตกชัน้ บนสุด สูงจำกพืน้
นั่งร้ำนอย่ำงน้อย 90 เซนติเมตร ต้องมีพนื ้ สำหรับยืนได้ ควำมกว้ำงไม่นอ้ ยกว่ำ 35 เซนติเมตร
iii. ขยำยฐำนนั่งร้ำนทัง้ 4 ด้ำน ด้วยขำคำ้ ยัน (ขำหยั่ง) หรือวัสดุท่เี หมำะสมผูกยึดและบังคับด้วยท่อโลหะ
ยึดกับตัวฐำนทัง้ 2 ฝั่ง เพื่อกันไม่ให้โยก
iv. ในกรณีท่ใี ช้ลอ้ สำหรับเลื่อนนั่งร้ำน สภำพล้อและข้อต่อต้องมีสภำพสมบูรณ์แข็งแรง และล้อต้อง
สำมำรถล็อคไม่ให้เคลื่อนไว้ได้อย่ำงน้อย 2 ล้อ
v. ผูป้ ฏิบตั ิงำนบนนั่งร้ำนกำหนดให้ครัง้ ละไม่เกิน 2 คน โดยผูป้ ฏิบตั งิ ำนมีสภำพร่ำงกำยสมบูรณ์พร้อม
ที่จะทำงำนบนที่สงู และต้องมีอปุ กรณ์คมุ้ ครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลตำมประเภทของงำน
ตลอดเวลำที่ทำงำน อำทิ ผูต้ ดิ ตัง้ ที่อยู่ดำ้ นบน ต้องมีเข็มขัดนิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือยำงและรองเท้ำ
หุม้ ส้นพืน้ ยำงที่สำมำรถยึดเกำะกันลื่น
vi. พืน้ ที่ทำงำนของนั่งร้ำนด้ำนล่ำง ต้องมีกำรกัน้ จัดทำป้ำยเตือน ป้องกันบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำ
ไป เพื่อป้องกันอันตรำยจำกวัสดุอปุ กรณ์ท่ตี กจำกที่สงู
b) ข้อปฏิบตั ิกำรใช้ Catwalk
i. ผูจ้ ดั แสดงงำน ประสงค์จะขอใช้ Catwalk จะต้องลงนำมในเอกสำรขอให้ Catwalk และจะต้องทำกำร
แลกบัตร ลงชื่อบันทึกกำรเข้ำ – ออกกับเจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมปลอดภัยบริเวณทำงขึน้
ii. อนุญำตให้ เฉพำะผูท้ ่รี ดั เข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย ขึน้ ไปปฏิบตั ิงำนบน Catwalk เท่ำนัน้ หำก
ฝ่ ำฝื นศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ิติ์ขอสงวนสิทธิ์ในกำรระงับกำรปฏิบตั ิงำนจนกว่ำผูจ้ ดั งำน จะ
จัดหำอุปกรณ์ Safety ได้ครบถ้วน ถูกต้อง
iii. เจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมปลอดภัย สำมำรถขอตรวจค้นกระเป๋ ำเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ใี ช้ในกำรทำงำน
บน Catwalk ได้ตลอดเวลำ
iv. ห้ำม เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ำของตัวอำคำรบริเวณ Catwalk ก่อนได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
จำกฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำ
v. ห้ำมมิให้บคุ คลที่มีสขุ ภำพร่ำงกำย ไม่สมบูรณ์แข็งแรง และมีอำกำรมึนเมำขึน้ ไปปฏิบตั ิงำนบน
Catwalk โดยเด็ดขำด
25. ห้ำมนำอำหำรและเครื่องดื่มจำกผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่นเข้ำมำใน “อำคำร” โดยเด็ดขำดเว้นแต่ ผเู้ ข้ำร่วมแสดงำนจะได้รบั กำร
อนุญำตจำกผูจ้ ดั งำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเท่ำนัน้
หำกฝ่ ำฝื นผูเ้ ข้ำร่วมแสดงำนจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรนำเข้ำ
จำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) ต่อ คูหำต่อวัน

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
191/1 อำคำรเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลม
กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890

17

26. ห้ำมเก็บเศษวัสดุท่เี หลือจำกกำรก่อสร้ำงหรือวัสดุท่ไี วไฟ เช่น ทินเนอร์ และนำ้ มันเชือ้ เพลิง ไว้ในบริเวณ “อำคำร” ใน
ระหว่ำงวันติดตัง้ และวันแสดงงำน และห้ำมทิง้ ผ่ำนท่อระบำยนำ้ โดยเด็ดขำด หำกตรวจพบ ฝ่ ำยสถำนที่ ของศูนย์กำร
ประชุมแห่งชำติสิรกิ ิต์ิจะดำเนินกำรเรียกเก็บค่ำใช้จำ่ ยขัน้ ต่ำ 10,000 บำท/คูหำ (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7%)
27. ห้ำมพนักงำนของผูเ้ ข้ำร่วมแสดงำน ปฏิบตั ิงำนนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในคำขอโดยมิได้รบั อนุญำต และห้ำมเปิ ดห้องหรือ
ประตูใดๆของ “อำคำร” โดยพลกำร
28. ห้ำมพกพำอำวุธ, ของมีคม, สำรกัมมันตรังสีหรือวัตถุอนั ตรำยอื่นๆเข้ำมำใน “สถำนที่” โดยเด็ดขำด
29. ห้ำมก่อเหตุทะเลำะวิวำททำร้ำยร่ำงกำยหรือกระทำกำรใดๆที่ผิดกฎหมำยใน “สถำนที่”
30. ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนจะต้องปฏิบตั ติ ำมคำแนะนำของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยโดยเคร่งครัดรวมถึงปฏิบตั ิตำม
ระเบียบและข้อปฏิบตั ิเรื่องควำมปลอดภัยที่ “ผูใ้ ห้บริกำร” กำหนดไว้
31. ห้ำมมีกำรใช้เลื่อยวงเดือนภำยใน “อำคำร” โดยอนุญำตให้ใช้เลื่อยไฟฟ้ำขนำดเล็กในกำรตัดแต่งตำมประเภทของไม้
กระจกและกระเบือ้ งในกรณีมีกำรตัดแต่งวัสดุประเภทที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมำก ทำงผูจ้ ดั งำนสำมำรถระงับกำร
เลื่อยหรือตัดแต่งได้โดยจะมีกำรจัดสถำนที่ภำยนอก “อำคำร” ตำมจุดบริกำรที่ทำงผูจ้ ดั งำนกำหนดไว้ และผูเ้ ข้ำร่วม
แสดงงำนต้องมีกำรชำระค่ำกระแสไฟฟ้ำและค่ำทำควำมสะอำดเพิ่มเติมตำมอัตรำที่กำหนดใน “สัญญำ”
32. ห้ำมทำกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดประกำยไฟเช่นกำรเชื่อมโลหะ, กำรตัดหรือเจียรโลหะภำยใน“อำคำร” โดยเด็ดขำด
33. ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ต้องออกแบบคูหำมำตรฐำนและคูหำเปล่ำ รวมถึงสินค้ำ สิ่งตกแต่ง ป้ำย จุดโฆษณำ
และวัสดุอปุ กรณ์ตำ่ งๆภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
a) ต้องเว้นระยะห่ำง จำกทำงหนีไฟ ตูด้ บั เพลิง อุปกรณ์ดบั เพลิงทุกชนิด อย่ำงน้อย 1.5 เมตร โดยต้องไม่มีกำรขึน้
โครงสร้ำงผนังคูหำ หรือวำงสิ่งของใดๆกีดขวำงทัง้ สิน้
b) ต้องเว้นระยะห่ำง จำกผนังอำคำรและผนังพำร์ติช่นั อย่ำงน้อย 50 เซนติเมตร
c) ต้องเว้นระยะห่ำง จำกห้องนำ้ และจุดจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดืม่ ในฮอลล์(Snake Corner)อย่ำงน้อย 3 เมตร
34. กำรแจกเอกสำรหรือของที่ระลึก จัดงำนแสดงสินค้ำจะอนุญำตให้มีกำรแจกของที่ระลึกได้เฉพำะในคูหำของผูร้ ว่ มแสดง
สินค้ำนัน้ ๆ เท่ำนัน้ โดยจะต้องไม่เป็ นกำรรบกวนหรือกีดขวำงทำงเดินหรือสร้ำงควำมรำคำญให้กบั คูหำแสดงสินค้ำ
ข้ำงเคียง
35. เหตุกำรณ์ท่ไี ม่อำจควบคุมได้ งำนแสดงสินค้ำนีอ้ ำจจะมีกำรเลื่อนระยะเวลำงำนแสดงสินค้ำจำกเดิม เนื่องจำกสุดวิสยั
บำงประกำรที่ผจู้ ดั งำนไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง คำสั่งจำกรัฐบำล เป็ นต้น ผูจ้ ดั งำนแสดง
สินค้ำขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ทำงผูเ้ ข้ำร่วมแสดงสินค้ำจ่ำยให้กบั ผูจ้ ดั งำนแสดงสินค้ำแล้วหรือค่ำใช้จำ่ ย
อื่นๆที่เกิดขึน้
36. กำรปฏิบตั ิงำนที่คหู ำแสดงสินค้ำ ทุกคูหำแสดงสินค้ำจะต้องมีพนักงำนอยู่ประจำ และปฏิบตั หิ น้ำที่อยู่ตลอดเวลำที่มี
งำนแสดงเปิ ดให้ผเู้ ข้ำชม ผูร้ ว่ มแสดงสินค้ำจะต้องไม่เข้ำร่วมในกิจกรรมใดก็ตำมที่ทำงผูจ้ ดั มีควำมเห็นว่ำจะเป็ นพืน้ ที่
รบกวนต่อผูเ้ ข้ำชมงำน หรือผูร้ ว่ มแสดงสินค้ำรำยอื่นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแสดงโดยใช้อปุ กรณ์ทำงด้ำนโสตทัศนูปกรณ์
จะต้องมีระดับเสียงที่ไม่เกินไปกว่ำที่ผจู้ ดั งำนแสดงสินค้ำอนุญำตไว้ กิจกรรมทุกชนิดของผูร้ ว่ มแสดงสินค้ำและพนักงำน
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ของแต่ละคูหำแสดงสินค้ำ จะต้องจำกัดอยู่แต่ในพืน้ ที่คหู ำแสดงสินค้ำของตน ห้ำมมีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ชกั ชวน
ทำงด้ำนธุรกิจใดๆ นอกคูหำแสดงสินค้ำของท่ำน
หมายเหตุ ห้ำมทำกำรรับสมัครพนักงำนระหว่ำงแสดงสินค้ำ และห้ำมทำกำรขนย้ำยสินค้ำและออกนอกคูหำแสดง
สินค้ำในระหว่ำงเวลำแสดงสินค้ำ
37. ห้ำมวำงสิง่ ของอุปกรณ์อื่นๆ วำงนอกเขตพืน้ ที่ของตนเอง หำกฝ่ ำฝื นฝ่ ำยสถำนที่ขออนุญำตตักเตือนดังนี ้
a) กำรตักเตือนครัง้ ที่ 1 ฝ่ ำยสถำนที่นำเอกสำรกำรตักเตือนให้ทำงบูธเซ็นรับทรำบ และเก็บสิ่งของอุปกรณ์นอก
พืน้ ที่ของตัวเองให้เรียบร้อย
b) กำรตักเตือนครัง้ ที่ 2 ฝ่ ำยสถำนที่ถ่ำยรูปบันทึกหลักฐำนและนำเอกสำรให้ทำงบูธเซ็นรับทรำบ หำกยังไม่ปฏิบตั ิ
c) กำรตักเตือนครัง้ ที่ 3 ฝ่ ำยสถำนที่ขออนุญำตนำของออกจำกพืน้ ที่ส่วนกลำง เพื่อควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย
38. กำรจองรำยกำรเพิ่มเติมต่ำงๆทุกรำยกำร ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
a) ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนจะต้องแจ้งรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำก่อนเข้ำทำงำนใน “สถำนที่” ไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วันโดย
ติดต่อบริษัทผูร้ บั เหมำไฟฟ้ำอย่ำงเป็ นทำงกำรกระแสไฟฟ้ำทัง้ หมดของบริเวณ “งำน” จะถูกปิ ดลงหลังจำกเลิก
“งำน”แล้วภำยใน 1 ชั่วโมงหลังจำก “งำน” เลิกในแต่ละวัน
หมายเหตุ
ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนห้ำมกระทำกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ไฟฟ้ำไปจำกข้อตกลงที่ได้จดั ทำไว้กบั ผูจ้ ดั งำน หรือผู้
ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกผูจ้ ดั งำนโดยเด็ดขำด และในกรณีท่ผี จู้ ดั งำนตรวจพบกำรเดินสำยไฟภำยใน “งำน” ที่ใช้วธิ ีกำรไม่
ถูกต้องและไม่เหมำะสมอันเป็ นเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุขนึ ้ ได้เช่นสะดุดล้มหรือกำรต่อสำยไฟไม่เรียบร้อย ผูจ้ ดั งำนขอระงับกำร
ทำงำนของผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนชั่วครำวและให้ผเู้ ข้ำร่วมแสดงงำนแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อยปลอดภัยและสวยงำมตำมที่ผจู้ ดั
งำนแนะนำ ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันอุบตั เิ หตุท่อี ำจเกิดขึน้ กับผูม้ ำร่วมงำนหรือพนักงำนของผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนเองด้วย
b) กำรติดตัง้ โทรศัพท์ และสัญญำณอินเตอร์เน็ต ผูจ้ ดั งำน / ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน และผูเ้ กี่ยวข้อง จะต้องใช้บริกำร
จำกผูท้ ่ไี ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ติ ์ิ ในกรณีท่ตี อ้ งกำรนำผูบ้ ริกำรรำยอื่นเข้ำมำ ฝ่ ำย
บริกำรลูกค้ำของศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ิตจิ์ ะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรนำเข้ำ
c) เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ภำยในงำน ท่ำนสำมำรถนำเฟอร์นิเจอร์ของท่ำนเข้ำมำตัง้ ภำยในคูหำจัด
แสดงสินค้ำของท่ำนได้เองตำมต้องกำรหรือขอเช่ำเฟอร์นิเจอร์และรำยกำรอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได้ โดย
กรอกแบบฟอร์มรำยกำรเฟอร์นิเจอร์และแบบฟอร์มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดและส่งกลับไปยังที่อยูด่ ำ้ นในของ
แบบฟอร์ม
39. บทพิจำรณำหำกไม่ปฏิบตั ิตำมระเบียบและข้อปฏิบตั ิ หำก“ผูร้ บั บริกำร”ไม่ปฏิบตั ิตำมระเบียบและข้อปฏิบตั ิฉบับนี ้ “ผู้
ให้บริกำร” ขอสงวนสิทธิ์ในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
a) เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของผูจ้ ดั งำนแจ้งให้ทรำบแล้วไม่ปฏิบตั ิตำมระเบียบและข้อปฏิบตั ิฉบับนีใ้ นเรื่องควำม
ปลอดภัยของอำคำรและสถำนที่ ผูจ้ ดั งำนมีสิทธิ์ในกำรห้ำมผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนไม่ให้ดำเนินกำรใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้
เจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมปลอดภัยของ ผูจ้ ดั งำนมีสิทธิใ์ นกำรขอให้ ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนหยุดกำรกระทำดังกล่ำว
และมีสิทธิ์นำวัสดุอปุ กรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องออกจำกพืน้ ที่ได้ทนั ที
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b) กรณี ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนยังดำเนินกำรใดๆอันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นอีก ผูจ้ ดั งำนมีสิทธิ์ขอคืนพืน้ ที่และไม่อนุญำตให้ใช้
พืน้ ที่ได้ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรแก้ไขข้อฝ่ ำฝื นนัน้ ๆ
c) ในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ผูจ้ ดั งำนจะแจ้ง ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนหรือผูเ้ กี่ยวข้องให้รบั ทรำบเหตุผลและแนวทำงใน
กำรแก้ไขให้ถกู ต้อง
40. สถำนที่จอดรถ (สำหรับผูเ้ ข้ำร่วมแสดงสินค้ำ วันติดตัง้ และวันแสดงงำน) มีลำนจอดรถไว้บริกำรสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมแสดง
งำนและผูเ้ ข้ำชมงำนแสดงสินค้ำ
1. ลำนจอดชัน้ ใต้ดิน B1 , B2
o จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 30 บำท
o กรณีลกู ค้ำทำบัตรจอดรถสูญหำย หรือ ชำรุด มีคำ่ ปรับ 300 บำท
o ลำนจอดเปิ ดบริกำร 06.00 – 24.00 น.
o ห้ำมจอดรถค้ำงคืนภำยในพืน้ ที่ศนู ย์ฯประชุมโดยเด็ดขำด
o จำกัดควำมสูงไม่เกิน 2.5 เมตร
41. กำรรักษำควำมสะอำดและเจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมสะอำด
a) เจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมสะอำดของศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ิติ์ มีหน้ำที่ในกำรดูแลควำมสะอำดพืน้ ที่ส่วนกลำง
บริเวณทำงเข้ำ - ออก เท่ำนัน้
b) ขอสงวนสิทธิ์ในกำรนำเข้ำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ทำควำมสะอำดจำกผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น
42. เจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมปลอดภัย
a) เจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมปลอดภัยของศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ติ ิ์ มีหน้ำที่ในกำรดูแลพืน้ ที่ส่วนกลำงบริเวณทำงเข้ำ
– ออก
b) ลำนจอดรถเป็ นพืน้ ที่สำหรับจอดรถเท่ำนัน้ ไม่อนุญำตให้ใช้ลำนจอดรถเป็ นพืน้ ที่จดั แสดงงำน หรือกิจกรรมใดๆ หำก
ต้องกำรใช้ลำนจอดรถ เพื่อทำกิจกรรมจะต้องทำกำรขออนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำ
c) ไม่อนุญำตให้จอดรถค้ำงคืนในลำนจอดรถภำยในและภำยนอกอำคำร ยกเว้นได้รบั อนุญำตจำกฝ่ ำยสถำนที่ของ
ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ิติ์
d) ขอสงวนสิทธิ์ในกำรนำเข้ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย จำกผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น
43. กำรสำธิตสินค้ำภำยในงำน หำกผูเ้ ข้ำร่วมแสดงสินค้ำต้องกำรที่จะสำธิตหรือทดลองสินค้ำจะต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
a) แจ้งให้ผจู้ ดั งำนทรำบล่วงหน้ำถึงรูปแบบของกำรสำธิตที่นำมำแสดงโดยกรอกแบบฟอร์มรำยละเอียดของ
สินค้ำที่นำมำแสดง (กรุณำแนบเอกสำรแสดงรำยละเอียดของสินค้ำมำด้วย เพื่อนำมำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำอนุญำตให้ทำกำรสำธิต)
b) มีกำรเตรียมกำรป้องกันอันตรำยอันตรำยอันอำจเกิดขึน้ ในระหว่ำงกำรสำธิต
c) กำรติดตัง้ สินค้ำหรือเครื่องจักรที่จะมำสำธิต ควรติดตัง้ หรือเดินเครื่องอย่ำงมั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรลื่น
ไถลหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดลำ้ เกินออกนอกบริเวณคูหำแสดงสินค้ำ ซึ่งอำจจะเป็ นอันตรำยต่อผูช้ มงำนแสดง
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d)
e)
f)
g)

h)

สินค้ำ
และจะต้องจัดหำวัสดุปพู นื ้ เพื่อรองรับและสำมำรถป้องกันควำมเสียหำยต่อพืน้ ผิวของอำคำรแสดง
สินค้ำ หรือวัสดุปพู นื ้ ของอำคำร
ต้องมีกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกส่วนของสินค้ำหรือเครื่องจักรที่มีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงเพียงพอ
ทำกำรเก็บและซ่อนสวิตช์ควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่สี ำธิตอย่ำงมิดชิด เพื่อป้องกันกำรเปิ ดเครื่อ งโดยผู้
เข้ำชมงำนหรือผูท้ ่ไี ม่ได้รบั อนุญำต
จัดเตรียมภำชนะหรือถุงขยะ เพื่อใช้ในกำรเก็บหรือขนย้ำยสิ่งปฏิกลู ที่เกิดจำกกำรสำธิตเครื่องจักรอำทิเศษผง
เศษขยะ ฯลฯ ออกนอกบริเวณงำน
ทำงผูจ้ ดั งำนไม่อนุญำตให้มกี ำรสำธิตของเครื่องจักรที่จะทำให้เกิดกลิ่นควันไอเสียในอำคำรแสดงสินค้ำที่จะ
รบกวน หรือเป็ นอันตรำยต่อผูช้ มงำนแสดงสินค้ำไม่อนุญำตให้มีกำรเชื่อมหรือต่อโลหะด้วยควำมร้อนภำยใน
อำคำร ยกเว้นกรณีท่ไี ด้แจ้งและได้รบั อนุญำตจำกฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรของผูจ้ ดั งำนอย่ำงน้อย 30 วันก่อนเข้ำงำน
ในกำรสำธิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่นี ำมำแสดงที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนรำยอื่น หรือผู้
เข้ำชมงำนแสดงสินค้ำเกินกว่ำ 65 เดซิเบล (เอ) หรือผูจ้ ดั งำนลงควำมเห็นว่ำดังมำก ผูจ้ ดั งำนขอสงวนลิขสิทธิ์

ในกำรงดจ่ำยกระแสไฟฟ้ำบริเวณพืน้ ที่นนั้ ๆโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
44. อำนำจสิทธิ์ขำดในกำรตัดสินใจภำยในอำคำรแสดงสินค้ำ บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด เปรียบเสมือนเจ้ำของ
สถำนที่จดั แสดงสินค้ำในช่วงระยะเวลำเช่ำทำกำรแสดงสินค้ำ ดังนัน้ กำรตัดสินใจของบริษัทฯ ในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่
เกิดขึน้ ในช่วงนีถ้ ือเป็ นสิทธิ์ขำดในกำรยุติปัญหำนัน้ ๆ
45. ผูร้ ว่ มแสดงงำน หรือ ผูร้ บั เหมำ มีควำมประสงค์ทำงำนล่วงเวลำ หรือเกิน 24.00 น. จะต้องแจ้งฝ่ ำยสถำนที่ของผูจ้ ดั งำน
ล่วงหน้ำก่อนเวลำ 17.00 น. ของแต่ละวัน ทัง้ นีฝ้ ่ ำยบริกำรลูกค้ำของศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ติ ิ์จะคิดค่ำใช้จ่ำยกำร
ให้บริกำรล่วงเวลำ ตำมข้อกำหนดกำรจัดงำน (ไม่รวมค่ำกระแสไฟฟ้ำ เพิ่มเติม และค่ำบริกำรเจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำม
ปลอดภัย 1 นำย)
46. ในกำรรือ้ ถอน ผูจ้ ดั งำน ผูร้ ว่ มแสดงงำน และผูเ้ กี่ยวข้อง จะต้องขนย้ำยอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้ำงออกนอกพืน้ ที่ ภำยในวัน
และเวลำรือ้ ถอนที่ผจู้ ดั งำนได้กำหนดไว้ หำกพบอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆอยู่ในพืน้ ที่ ฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำของศูนย์กำร
ประชุมแห่งชำติสิรกิ ิติ์ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเคลื่อนย้ำยและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในพืน้ ที่ท่เี หมำะสมโดยไม่รบั ผิดชอบใดๆต่อ
ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ โดยจะมีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรขนย้ำย และค่ำบริกำรทำควำมสะอำดพืน้ ที่ 10,000 บำท / ตร.ม.
/ ชั่วโมง (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7%)
47. กำรแจกเอกสำรหรือของที่ระลึก ผูจ้ ดั งำนอนุญำตให้มีกำรแจกของที่ระลึกได้เฉพำะในคูหำของผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนนัน้ ๆ
เท่ำนัน้ โดยจะต้องไม่เป็ นกำรรบกวนหรือกีดขวำงทำงเดินหรือสร้ำงควำมรำคำญให้กบั คูหำแสดงสินค้ำข้ำงเคียง ทัง้ นี ้
ควรแจ้งต่อผูจ้ ดั งำน และได้รบั อนุญำตแล้วเท่ำนัน้
48. กำรเกิดควำมเสียหำย เนื่องจำกศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิรกิ ิต์ิ ได้มีกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของอำคำรระหว่ำงวัน
ก่อสร้ำง และหลังจำกรือ้ ถอนเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ ท่ำนผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนทุกท่ำนจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ
ที่เกิดขึน้ กับอำคำรแสดงสินค้ำรวมถึงพรมที่เกิดขึน้ จำกท่ำนผูแ้ ทนของท่ำนเจ้ำหน้ำที่ท่อี ยูใ่ นควำมรับผิดชอบ หรือแม้แต่
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ผูร้ บั เหมำของท่ำน ที่ไม่ใช่ผรู้ บั เหมำก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำอย่ำงเป็ นทำงกำร ทัง้ นีไ้ ม่วำ่ จะกระทำโดนจงใจหรือประมำท
เลินเล่อ สำหรับผูเ้ ข้ำร่วมแสดงสินค้ำที่รว่ มออกงำนแบบคูหำสำเร็จรูปจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยอันเกิดจำกท่ำน
ผูแ้ ทน หรือเจ้ำหน้ำที่ท่อี ยู่ในควำมรับผิดชอบของท่ำน โดยหำกเกิดควำมเสียหำยดังกล่ำวขึน้ ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงอย่ำงเป็ น
ทำงกำรของงำนจะคิดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกผูร้ ว่ มแสดงสินค้ำโดยตรง
49. ผูจ้ ดั งำนจะไม่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ กำรโจรกรรม และภัยชนิดใดๆที่เกิดกับสินค้ำ อุปกรณ์ และทรัพย์สินใดๆของ
ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน และผูท้ ่เี กี่ยวข้องจะต้องดูแลรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรทำ
กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุม สินค้ำ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอันมีค่ำเอง
50. ผูจ้ ดั งำนจะไม่รบั ผิดชอบควำมเสียหำย สูญหำย ของสินค้ำ อุปกรณ์และทรัพย์สินใดๆ ของผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำน และผูท้ ่ี
เกี่ยวข้อง
51. เหตุกำรณ์ท่ไี ม่อำจควบคุมได้ งำนแสดงสินค้ำนีอ้ ำจจะมีกำรเลื่อนระยะเวลำงำนแสดงสินค้ำจำกเดิม เนื่องจำกสุดวิสยั
บำงประกำรที่ผจู้ ดั งำนไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง คำสั่งจำกรัฐบำล เป็ นต้น ผูจ้ ดั งำนแสดง
สินค้ำขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ทำงผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนจ่ำยให้กบั ผูจ้ ดั งำนแล้วหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึน้
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