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สารบัญ
ส่ วนที่ 1
 ข้ อมูลทั่วไปของงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่องำนแสดงสินค้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำร
สถำนที่จดั งำน
วันและเวลำ ของงำนแสดงสินค้ ำ
กำรเข้ ำชมงำน
ผู้จดั งำน
คุณลักษณะทำงด้ ำนเทคนิคของอำคำรแสดงสินค้ ำ
ตำรำงเวลำปฏิบตั ิกำร

ส่ วนที่ 2
 ระเบียบและการปฏิบัตงิ านภายในอาคารแสดงสินค้ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

กำรก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำมำตรฐำน
กำรก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำสำหรับคูหำเปล่ำ
กำรเข้ ำ-ออกบริ เวณงำนของผู้รับเหมำก่อสร้ ำง
ไฟฟ้ ำที่ใช้ ภำยในงำน
เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ ภำยในงำน
โทรศัพท์ภำยในงำน
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ ภำยในงำน
เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัย ( พิเศษ ) ภำยในงำน
กำรสำธิตสินค้ ำภำยในงำน
กำรเข้ ำ-ออกบริ เวณงำนของผู้ร่วมแสดงสินค้ ำ
กำรเก็บหรื อทิ ้งสิง่ ของ
กำรป้องกันอัคคีภยั
กำรประกำศสำธำรณะ
กำรแจกเอกสำรของที่ระลึก
กำรเกิดควำมเสียหำย
เหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถควบคุม
กำรขนสินค้ ำเข้ ำงำนแสดงสินค้ ำ
กำรปฏิบตั ิงำนที่คหู ำแสดงสินค้ ำ
กำรขนย้ ำยสินค้ ำออกจำกงำนแสดงสินค้ ำ
กำรทำควำมสะอำด

หน้ า
4
4
4
4
4
5
6

หน้ า
7
12
14
14
17
17
17
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
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สารบัญ
ส่ วนที่ 2
 ระเบียบและการปฏิบัตงิ านภายในอาคารแสดงสินค้ า
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ห้ องอำหำรในระหว่ำงแสดงสินค้ ำ
อุปกรณ์สอื่ สำร
เครื่ องปรับอำกำศภำยในอำคำรแสดงสินค้ ำ
อำนำจสิทธิ์ขำดในกำรตัดสินใจภำยในอำคำร
กำรปฏิบตั ิงำนล่วงเวลำ
กำรรื อ้ ถอนคูหำล่วงเวลำ
ค่ำนำอำหำรเข้ ำ

ส่ วนที่ 3
 แบบฟอร์ มบริการสาหรั บผู้เช่ าพืน้ ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

แบบฟอร์ มสำหรับผู้ที่ร่วมแสดงสินค้ ำ
ไฟฟ้ ำสำหรับก่อสร้ ำงและรื อ้ ถอน
แบบแปลนตำแหน่งในกำรติดตังไฟฟ้
้ ำ
อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
รำยกำรเฟอร์ นิเจอร์ ( เช่ำ )
รำยกำรอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ( พรม,ผนัง,ป้ำย, )
โทรศัพท์ / โทรสำร
อินเตอร์ เน็ตไร้ สำยควำมเร็ วสูง ( wi-fi by KIRZ )
อินเตอร์ เน็ตควำมเร็ วสูง ( ADSL )
เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมสะอำด ( พิเศษ )
เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัย ( พิเศษ )
ดอกไม้ และต้ นไม้
สือ่ โฆษณำ NCCTV

หน้ า
21
22
22
22
22
22
23

Win Zip แบบฟอร์ ม
Ace Con
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของงาน
1. ชื่องานแสดงสินค้ าอย่ างเป็ นทางการ
งานช็อปเพื่อลูก 2018

2. สถานที่จัดงาน
ณ ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสริ ิกิต์ ิ
โซน ATRIUM, โซน C ชัน้ 1, โซน C ชัน้ 2 ,โซน Plaza

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้ า
วันที่ 23-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตัง้ แต่ เวลา 10.00 - 20.00 น.

4. การเข้ าชมงาน
เปิ ดให้ ครอบครัว พ่ อ แม่ ลูก ยุคใหม่ และผู้เข้ าชมงานทั่วไป

5. ผู้จัดงาน
บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์ ) จากัด
191/1 อำคำร เอช.เอส.เอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม
เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-6892899 , 02-6892993 โทรสำร 02-6892899 กด 16
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6.

คุณลักษณะทางด้ านเทคนิคของอาคารแสดง

6.1

การรับนา้ หนักของพืน้ ที่

โซน C ชัน้ 2

ความสามารถในการรับนา้ หนัก 500 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ถ้ ำสินค้ ำของท่ำนมีน ้ำหนักเฉลีย่ กดลงพื ้นที่ตอ่ หนึง่ ตำรำงเมตรมำกกว่ำน ้ำหนักที่มำกกว่ำน ้ำหนักที่อำคำรจะ
สำมำรถรับหนักได้ ท่ำนต้ องสร้ ำงพื ้นที่เหล็กเสริ ม เพื่อกระจำยน ้ำหนักของสินค้ ำ และต้ องแจ้ งให้ ทำงผู้จัดงำนทรำบ
ล่วงหน้ ำเกี่ยวกับสินค้ ำทุกชิ ้นที่จะนำมำแสดงจึงจะนำสินค้ ำนันเข้
้ ำไปแสดงได้

6.2

ความสูงของสิ่งก่ อสร้ าง

Zone c 1
Zone c 2
Zone Plaza

ควำมสูงของสิง่ ก่อสร้ ำงไม่เกิน 2.4 เมตร

Atrium

ควำมสูงของสิง่ ก่อสร้ ำงไม่เกิน 3 เมตร

ควำมสูงของสิง่ ก่อสร้ ำงไม่เกิน 2.3 เมตร
ควำมสูงของสิง่ ก่อสร้ ำงบริ เวณฝั่ งสูง ไม่เกิน 5 เมตรก่อสร้ ำงแบบโปร่ง
ฝั่ งต่ำไม่เกิน 2.5 เมตร

*** หากสินค้ าที่ท่านนามาจัดแสดงหรื อสิ่งก่ อสร้ างสูงเกินจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
จะต้ องทาการขออนุญาตจากผู้จัดการงานก่ อนจึงจะสามารถนาสินค้ าเข้ าหรื อ
ทาการก่ อสร้ างได้
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7.ตารางเวลาปฏิบัตกิ าร
กาหนดการ

เวลา
กาหนดเวลาการก่ อสร้ างคูหา
กำรก่อสร้ ำงและกำรตกแต่งสำหรับพื ้นที่เปล่ำ
12.00 – 24.00 น.
ผู้เช่ำพื ้นที่คหู ำมำตรฐำน เข้ ำตกแต่งคูหำเพื่อจัดวำงอุปกรณ์ 10.00 – 24.00 น.
และสินค้ ำ
กำรขนย้ ำยสินค้ ำ
10.00 – 24.00น.
กำรติดตังไฟฟ้
้ ำแล้ วเสร็ จภำยใน
13.00 น.
กำรติดตังตกแต่
้
ง และจัดวำงสินค้ ำแล้ วเสร็ จภำยใน
24.00 น.
ปิ ดอำคำรแสดงสินค้ ำ
24.00 น.
กาหนดการเปิ ด – ปิ ดงานแสดงสินค้ า
ผู้เข้ ำร่วมแสดงสินค้ ำ (Exhibitor)เข้ ำเตรี ยมงำนและขนย้ ำย
08.00 – 10.00 น.
สินค้ ำก่อนกำรเปิ ดแสดงสินค้ ำ
วันเวลำ เปิ ด - ปิ ด งำนแสดงสินค้ ำ
10.00 – 20.00 น.
เวลำขนย้ ำยสินค้ ำ หลังปิ ดแสดงสินค้ ำ ประจำวัน
20.00 – 21.00 น.
กาหนดเวลาการรือ้ ถอนคูหา
เริ่ มกำรขนย้ ำยสินค้ ำ
20.30 น.
กำรรื อ้ ถอนคูหำและไฟฟ้ ำ
20.30 น.
กำรขนย้ ำยสินค้ ำและรื อ้ ถอนคูหำแล้ วเสร็ จภำยใน
24.00 น.
กำรรื อ้ ถอนไฟฟ้ ำแล้ วเสร็ จภำยใน
24.00 น.

วันที่
21 สิงหำคม 2561
22 สิงหำคม 2561
22 สิงหำคม 2561
22 สิงหำคม 2561
22 สิงหำคม 2561
21-22 สิงหำคม 2561
23-26 สิงหำคม 2561
23-26 สิงหำคม 2561
23-26 สิงหำคม 2561
26 สิงหำคม 2561
26 สิงหำคม 2561
26 สิงหำคม 2561
26 สิงหำคม 2561

หมำยเหตุ :
 หลังจำกจบงำนในแต่ละวัน ไฟฟ้ำในคูหำจะดับภำยใน 60 นำที และอำคำรแสดงสินค้ ำจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลำ 21.00 น.ส่วนในวันสุดท้ ำย
ของงำนแสดงสินค้ ำจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลำ 24.00 น. เพื่อให้ ผ้ รู ่วมงำนแสดงทำกำรขนย้ ำยสินค้ ำและรือ้ ถอนคูหำพร้ อมอุปกรณ์
 ห้ ำมผู้แสดงสินค้ ำขนย้ ำยสินค้ ำที่จะนำมำจัดแสดงเข้ ำไปในอำคำรแสดงสินค้ ำ ในวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ.2561 แต่จะอนุญำตให้ ขนย้ ำย
เข้ ำไปในวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ.2561 เท่ำนัน้ มิฉะนันหำกสิ
้
นค้ ำดังกล่ำวเกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำย ทำงผู้จดั งำนจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น
 ในระหว่ำงจัดงำนแสดงสินค้ ำ ห้ ามขนย้ ายสินค้ าโดยใช้ รถเข็นเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ เกิดควำมเสียหำยแก่สถำนที่จดั งำน ผู้เยี่ยมชมงำน และถ้ ำ
เกิดควำมเสียหำยประกำรใด ท่ำนจะต้ องรับผิดชอบควำมเสียหำยดังกล่ำว
 ในวันก่อสร้ ำงและรือ้ ถอน ผู้จดั งำนจะอนุญำตให้ ทำกำรก่อสร้ ำงและรือ้ ถอนได้ ถึง 24.00 น. ซึง่ ถ้ ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์จะ
ทำกำรก่อสร้ ำงหรือรือ้ ถอนเกินเวลำดังกล่ำว กรุณำแจ้ งที่ศนู ย์อำนวยกำรผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำที่ประจำกำร ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริ กิต์ิ
ก่อนเวลำ 18.00 น. สำหรับวันก่อสร้ ำงคูหำ วันที่ 21-22 สิงหำคม 2561 พร้ อมชำระค่ำล่วงเวลำเพิ่ม จำนวน 5,000 บำท / ชม. / คูหำ
( รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7%) และต้ องว่ำจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยจำนวน 1 นำย /คูหำ เป็ นเงิน 950 บำท(รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี
มูลค่ำเพิ่ม 7%)และสำหรับวันรือ้ ถอนคูหำ วันที่ 26 สิงหำคม 2561 พร้ อมชำระค่ำล่วงเวลำเพิ่ม จำนวน 20,000 บำท /ชม. / คูหำ ( รำคำนี ้ยังไม่รวม
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7 %)
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ส่ วนที่ 2
ระเบียบและการปฏิบตั งิ านภายในอาคารแสดงสินค้ า
1. กำรก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำมำตรฐำน
 ผู้รับเหมาในการก่ อสร้ างคูหามาตรฐานอย่ างเป็ นทางการ
บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จำกัด
ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสริ ิ กิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
คุณนพรัตน์ โชติกไพศาล โทรศัพท์ 02-203-4164 โทรสำร 02-203-4117
E-mail Address : nopparat.cho@nccimage.com
ผู้จดั งำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรอนุญำตให้ เฉพำะผู้ร่วมแสดงงำนที่ เช่ำพื ้นที่พร้ อมคูหำมำตรฐำนได้ ร่วมออกงำน
แสดงเท่ำนัน้ ผู้ร่วมแสดงงำนไม่มสี ทิ ธิ์ให้ บริ ษัทอื่นมำเช่ำช่วงต่อ หรื อให้ บริ ษัทอื่นหรื อรำยอื่นที่ไม่ได้ ซื ้อพื ้นที่ในงำนมำร่วม
ออกแสดงงำนกับท่ำน (ยกเว้ นบริ ษัทในเครื อ )
ในกรณีที่ผ้ รู ่วมแสดงงำนมีควำมประสงค์ให้ บริ ษัทอื่นมำร่วมออกงำน กรุณำแจ้ งชื่อบริษัทดังกล่ำว และชื่อผู้
ประสำนงำน,ที่อยูแ่ ละเบอร์ ติดต่อ พร้ อมแจ้ งประเภทสินค้ ำที่จะร่วมออกงำนก่อนวันแสดงงำน 1 เดือน ทังนี
้ ้เพื่อผู้จดั งำน
จะได้ พิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
 ลักษณะคูหามาตรฐาน (พื ้นทีม่ ีขนำด กว้ ำง 3 เมตร ลึก 3 เมตร )
1.
ผนังสีขำวสูง 2.4 ม. กว้ ำงแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผ่นจะยึดติดกับโครงสร้ ำงอะลูมิเนียมห้ ำมตอกตรึง เจำะรูที่ทำควำม
เสียหำยแก่ผนังเว้ นแต่ได้ รับอนุญำตจำกผู้รับเหมำก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำรแล้ ว
2.
ป้ำยชื่อ ป้ำยบริ ษัท เป็ นป้ำยชื่อขนำดสูง 30 ซม. และหน้ ำกว้ ำง 3 ม. (ตัวอักษรบนป้ำยชื่อสูง 10 ซม. ) อยูด่ ้ ำนหน้ ำของทุก
คูหำโดยจะระบุชื่อบริษัท และหมำยเลขของคูหำแสดงสินค้ ำ
3.
ไฟฟ้ ำ และเฟอร์ นิเจอร์ มีปลัก๊ ขนำด 5 แอมป์ (ห้ ำมใช้ กบั ดวงไฟแสงสว่ำง) หลอดฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด เก้ ำอี ้เหล็กดำ
2 ตัว โต๊ ะประชำสัมพันธ์ 1 ตัว และถังขยะ 1 ใบ
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4. สำหรับผู้ร่วมแสดงทีเ่ ช่ำพื ้นที่แสดงสินค้ ำแบบคูหำสำเร็ จรูป กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มป้ายชื่อคูหาและเครื่องหมายการค้ า
และส่งกลับมำยัง บริ ษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
5 . ทำงผู้จดั งำนขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบข้ อบังคับของกำรใช้ คหู ำสำเร็ จรูปดังนี ้
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กฎข้ อบังคับสาหรับผู้แสดงสินค้ า

ห้ าม! กระทาการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผนังคูหา
1. ห้ ามต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรื อโยกย้ ำยโครงสร้ ำงของคูหำมำตรฐำนโดยเด็ดขำดหำก
มีควำมจำเป็ นต้ องเปลี่ยนรูปแบบของคูหำ กรุณำติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรของบริ ษัทฯ
เพื่อดำเนินกำร
2. ห้ ามฉีดสเปรย์กำว , ติดกำว , หรื อซิลโิ คน บนแผ่นผนัง
3. ห้ ามทำสี , พ่นสี , ขีดหรื อเขียน ลงบนผนัง
4. ห้ ามมิให้ เจำะ , ตอกตะปู , ยิง MAX , ขีดข่วน หรื อทำให้ เกิดควำมเสียหำยกับแผ่น
ผนังหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้ ำงคูหำเป็ นอันขำด หำกต้ องกำรติดหรื อยึดสิ่งใดกับตัว
ผนังกรุณำปรึกษำเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรก่อน
หำกผู้แสดงสินค้ ำท่ำนใดมิได้ ปฏิบตั ิตำม หรื อฝ่ ำฝื นข้ อปฏิบตั ิดงั กล่ำวทำง
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด ซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบในกำรก่อสร้ ำงคูหำมำตรฐำน

**มีความจาเป็ นจะต้ องคิดค่ าเสียหายแก่ ผ้ ูมาแสดงสินค้ า
เป็ นมูลค่ าผนังคูหาแผ่ นละ 3,000.- บาท
จึงแจ้ งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่ วมมือจากทุกท่ านล่ วงหน้ ามา ณ โอกาสนี ้
หมำยเหตุ : ปลัก๊ ไฟที่ติดตังในคู
้ หำของท่ำนห้ ำมใช้ ต่อกับดวงไฟแสงสว่ำงโดยเด็ดขำด
หำกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบพบจะดำเนินกำรตัดกระแสไฟฟ้ำในคูหำของท่ำนทันที

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
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ระเบียบข้ อบังคับทั่วไปของผู้รับเหมา ณ ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ สิ าหรับงานแสดงสินค้ า

ผู้รับเหมำหรื อผู้ก่อสร้ ำงคูหำจะต้ องจัดส่งเอกสำรฉบับนี ้กลับมำยังโทรสำรหมำยเลข 0 2229 3222 หรื อ
หำกมีข้อสงสัยประกำรใดท่ำนสำมำรถสอบถำมได้ ที่ Event Services Department หมำยเลข 02-229 3210
1. ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำจะต้ องแจ้ งชื่อบริ ษัทผู้รับเหมำให้ กบั ผู้จดั งำนทรำบ รวมทังจะต้
้ องยื่นแบบคูหำตกแต่งพิเศษ และส่วนตกแต่ง
ทังหมดให้
้
กบั ศูนย์กำรประชุมฯ ล่วงหน้ ำ 1 เดือนก่อนวันเข้ ำก่อสร้ ำง อนึง่ กำรตกแต่งคูหำพิเศษทีข่ ดั ต่อกฎระเบียบของศูนย์กำรประชุมฯ
ผู้จดั งำน หรื อ ผู้รับเหมำก่อสร้ ำงต้ องยื่นเรื่ องเพื่อขออนุมตั เิ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกศูนย์กำรประชุมฯ
2. ผู้จดั งำนหรื อผู้รับเหมำพร้ อมด้ วยเจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์กำรประชุมฯ ต้ องทำกำรสำรวจควำมเรียบร้ อยของพื ้นที่พร้ อมกันก่อนทำกำรรับมอบ
และส่งคืน
3. ผู้จดั งำน, ผู้รับเหมำหรื อผู้ก่อสร้ ำงคูหำต้ องจัดหำสิง่ ปกคลุมพื ้นหรื อ พื ้นพรมอย่ำงเหมำะสม ไม่วำ่ จะเป็ นงำนไม้ งำนสี และกำร
เคลือ่ นย้ ำยอุปกรณ์ หรื อวัสดุที่มนี ้ำหนักมำก ต้ องมีวสั ดุไม้ รองรับ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยอันอำจเกิดขึ ้นกับพื ้นหรื อพรม
4. กำรสร้ ำงคูหำ,เวที,ฉำก,แขวนม่ำนต้ องไม่ปิดกันทำงหนี
้
ไฟและอุปกรณ์เครื่ องดับเพลิงของศูนย์กำรประชุมฯ หำกฝ่ ำฝื นจะถูกระงับ
กำรสร้ ำงงำนทันที
5. เจ้ ำหน้ ำที่ที่เข้ ำมำก่อสร้ ำงต้ องแต่งกำยสุภำพเรียบร้ อย กล่ำวคือต้ องสวมเครื่ องแบบของบริษัทก่อสร้ ำงมิฉะนันศู
้ นย์กำรประชุมฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ พนักงำนผู้นนเข้
ั ้ ำมำในพื ้นที่ที่จดั งำนโดยเด็ดขำด
6. หำกผู้รับเหมำหรื อผู้ก่อสร้ ำงมีควำมจำเป็ นต้ องทำงำนเลยเวลำที่ได้ ระบุในสัญญำ จะต้ องแจ้ งให้ Event Services Department
ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 ชัว่ โมง ก่อนเวลำปิ ดทำกำร ทังนี
้ ้ศูนย์กำรประชุมฯ จะคิดค่ำใช้ จ่ำยกำรให้ บริ กำรล่วงเวลำตำมขนำดของคูหำ
7. ศูนย์กำรประชุมฯ ไม่อนุญำตให้ ผ้ ใู ดนอนค้ ำงหรื อจอดรถค้ ำงคืนในบริ เวณศูนย์กำรประชุมฯ โดยมิได้ รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
8. ในกรณีผ้ จู ดั งำนจัดให้ มี โซนขำยอำหำร ฯลฯ ในพื ้นที่ที่เป็ นพรมของศูนย์กำรประชุมฯ ผู้จดั งำนต้ องปูไม้ อดั อย่ำงน้ อย 15 มม. ก่อน
กำรปูพรมหรื อวัสดุอื่นใด ห้ ำมมิให้ ปพู รมลงบนพื ้นพรมของศูนย์กำรประชุมฯ โดยเด็ดขำด เพื่อหลีกเลีย่ งควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึ ้นกับพรม
ในระหว่ำงกำรจัดงำน
9. ห้ ำมรับประทำนอำหำรหรื อดืม่ เครื่ องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในบริเวณพื ้นที่จดั งำน ผู้รับเหมำและผู้ก่อสร้ ำงคูหำจะต้ องรับประทำน
อำหำรและสูบบุหรี่ ในบริ เวณที่ศนู ย์กำรประชุมฯ กำหนดไว้ ให้ เท่ำนัน้
10. ห้ ำมเก็บลังไม้ วัสดุหีบห่อ กล่องไม้ กล่องกระดำษแข็ง และวัสดุที่ติดไฟง่ำยไว้ บริ เวณจัดงำน
11. ห้ ำมนำถังก๊ ำซหุงต้ ม ทังที
้ ่บรรจุและไม่บรรจุก๊ำซมำเก็บไว้ บริ เวณจัดงำน
12. ห้ ำมตอกยึดอุปกรณ์กบั พื ้นผิวของพื ้นที่จดั งำน
13. ห้ ำมทิ ้งสี ขยะ สำรอันตรำยและสำรพิษ เช่น สำรเคมี น ้ำมันหล่อลืน่ กรด และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลงในรำงระบบน ้ำ
14. กำรทำสี กรณีที่ต้องใช้ น ้ำมันสน, น ้ำมันซักแห้ ง,ทินเนอร์ หรื อสำรระเหยที่มกี ลิน่ แรงสำหรับเช็ดทำควำมสะอำดผนัง

หรื อเป็ น

ส่วนผสมของกำรทำสี,สี จะสำมำรถทำได้ หลังเวลำ 18.00 น. เท่ำนัน้ (เฉพำะในโซนซี 1-2 และโซนพลำซ่ำ) ถ้ ำต้ องทำก่อนเวลำดังกล่ำว
จะต้ องใช้ พื ้นทีด่ ้ ำนนอกอำคำรศูนย์ประชุมฯ
15. ห้ ำมนำสัตว์เลี ้ยงทุกชนิดเข้ ำมำในพื ้นที่ที่ให้ บริ กำร และพื ้นที่สว่ นกลำง ยกเว้ นได้ รับอนุญำตจำกศูนย์กำรประชุมฯ
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
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16. ห้ ำมใช้ ไฟฟ้ ำกับปลัก๊ ตำมผนังหรื อพื ้นห้ องโดยตรง จะต้ องสัง่ ไฟฟ้ ำกับ บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด สำหรับกำรเดินสำยไฟหรื อสัญญำณ
ต่ำงๆ ต้ องเก็บสำยอย่ำงเป็ นระเบียบ ไม่กีดขวำงเส้ นทำงกำรลำเลียงอำหำรและเส้ นทำงเดินผู้เข้ ำ
ชมงำน (กรณีกำรขอใช้ ไฟฟ้ ำกับปลัก๊ ตำมผนังหรื อพื ้นห้ องโดยตรง กรุณำประสำนงำนกับเจ้ ำหน้ ำที่ Event Services Department)
17. สำหรับส่วนก่อสร้ ำงทีม่ ีกำรตกแต่งด้ วยน ้ำ ผู้รับเหมำก่อสร้ ำงต้ องปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัดดังนี ้
 กำรนำน ้ำเข้ ำตกแต่งผู้รับเหมำต้ องเป็ นผู้เตรี ยมน ้ำและสำยยำงสำหรับต่อจำกท่อของศูนย์กำรประชุมไปยังพื ้นที่ตกแต่ง
 ต้ องเตรี ยมวัสดุกน
ั น ้ำรองส่วนที่บรรจุน ้ำถ้ ำเกิดกรณีน ้ำหกรั่วซึมหรือเกิดควำมเสียหำยแก่สว่ นต่ำง ๆ ของห้ องผู้รับเหมำต้ องจัดกำรให้
อยูใ่ นสภำพเรี ยบร้ อยก่อนที่จะดำเนินงำนต่อไป
 กำรปล่อยน ้ำหลังกำรใช้ งำนแล้ วต้ องจัดลำดับก่อนหลังหรื อคิวเพือ
่ ควำมเป็ นระเบียบและไม่เกิดควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้นได้ ใน
กรณีที่ทกุ ฝ่ ำยต่ำงรี บรื อ้ ถอน
 ผู้รับเหมำจะต้ องทำที่พก
ั หรื อบ่อพักสำหรับกรองสิง่ สกปรกที่อำจก่อให้ เกิดกำรอุดตันของท่อระบำยน ้ำบริ เวณก่อนถึงบ่อพักของส่วน
บำบัดน ้ำเสีย
18. กรณีที่มีกำรใช้ ลกู โป่ งผู้จดั แสดงต้ องใช้ ลกู โป่ งที่บรรจุก๊ำซฮีเลีย่ มเท่ำนันและในกำรบรรจุ
้
ก๊ำซดังกล่ำวต้ องกระทำนอกบริ เวณอำคำรของศูนย์
กำรประชุมฯ
19. กรณีผ้ จู ดั แสดงงำนจัดให้ มีกำรจุดพลุไพโล จุดดอกไม้ ไฟ และอื่น ๆ ภำยในอำคำรของศูนย์กำรประชุมฯ ต้ องแจ้ งให้ Event Services
Department ทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หากฝ่ าฝื น จะถูกระงับกำรแสดงชุดนันทั
้ นที
20. ผู้จดั งำนจะต้ องรับผิดชอบในกำรจัดเก็บเศษวัสดุจำกกำรก่อสร้ ำงทุกประเภทและนำออกไปทิ ้งนอกบริ เวณ ศูนย์กำรประชุมฯ
หำกไม่ปฏิบตั ิตำม ศูนย์กำรประชุมฯ จะคิดค่ำจัดเก็บและทำควำมสะอำด
21. ผู้จดั งำนต้ องรับผิดชอบในกรณีทเี่ กิดควำมเสียหำยใด ๆ กับศูนย์กำรประชุมฯไม่วำ่ จะกระทำโดยผู้รับเหมำ หรื อผู้ก่อสร้ ำงคูหำในงำนของ
ผู้จดั งำนและในกรณีทมี่ ีสงิ่ ของตกค้ ำงผู้จดั งำนจะต้ องรับผิดชอบนำออกไปให้ หมด ภำยในเวลำ 48 ชัว่ โมง หำกพ้ นกำหนด
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยหรื อสูญหำยใด ๆ ทังสิ
้ ้น รวมทังคู
้ หำที่ไม่ได้ นำเนินกำรรื อ้ ถอนออก ผู้จดั งำนจะต้ อง
รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึ ้นกับกำรรื อ้ ถอนคูหำนัน้ ๆ โดยบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้กำหนดค่ำบริ กำรตำมควำมเหมำะสม
22. ผู้รับเหมำหรื อผู้ก่อสร้ ำงคูหำจะต้ องตรวจสอบและปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ ำน ้ำและลมดันทุกชนิดที่นำเข้ ำมำใช้ ก่อนออกจำกพื ้นทีจ่ ดั งำนทุกวัน
23. ผู้แสดงสินค้ ำ หรื อผู้รับเหมำจะต้ องรื อ้ ถอนคูหำให้ เสร็จสิ ้นภำยในวัน และเวลำที่ผ้ จู ดั งำนกำหนด มิฉะนันศู
้ นย์กำรประชุมฯ จะคิดค่ำบริ กำร
ฝำกสินค้ ำ และ / หรื อ ค่ำบริ กำรรื อ้ ถอนคูหำ
24. ผู้จัดงาน /หรือผู้รับเหมาต้ องชาระค่ าประกันความเสียหาย จานวน 50,000.- สุทธิ ก่อนวันเข้ ำทำกำรก่อสร้ ำงอย่ำงน้ อย 10 วัน
มิฉะนันเจ้
้ ำหน้ ำที่ Event Services Department จะไม่อนุญำตให้ เข้ ำทำกำรก่อสร้ ำงโดดเด็ดขำด ไม่วำ่ กรณีใด ๆ
โดยทำเช็คค ้ำประกันสัง่ จ่ำย บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
25. เงื่อนไขกำรชำระค่ำประกันคืน
 กรณีไม่มีควำมเสียหำยใด ๆ เกิดขึ ้น : ศูนย์กำรประชุมฯ จะส่งเช็คค ้ำประกันคืนหลังจำกจบงำนภำยใน 7 วันทำกำร
 กรณีที่เกิดควำมเสียหำยคิดเป็ นเงินไม่เกิน 50,000.- บำท : ศูนย์กำรประชุมฯ จะประเมินค่ำเสียหำย และนำไปหักจำก
เงินค ้ำประกัน จำกนันจะช
้ ำระส่วนที่เหลือคืนให้ ภำยใน 10 วันทำกำร
 กรณีที่เกิดควำมเสียหำยคิดเป็ นเงินเกิน 50,000.- บำท : ผู้จด
ั งำนหรื อผู้รับเหมำ จะต้ องชำระส่วนทีเ่ กินให้ กบั ศูนย์กำรประชุมฯ ภำยใน
10 วันทำกำร

มีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
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2 . การก่ อสร้ างและการตกแต่ งคูหาสาหรั บผู้เช่ าพืน้ ที่เปล่ า

1. กา
สำหรับผู้แสดงสินค้ ำที่เช่ำพื ้นทีเ่ ปล่ำ ผู้รับเหมำในกำรก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำจะมี 2 ประเภทคือ
1. ผู้รับเหมาในการก่ อสร้ างคูหาอย่ างเป็ นทางการ ( Official Stand Contractor )
บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จำกัด
ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสริ ิ กิต์ิ 60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110
คุณนพรัตน์ โชติกไพศาล โทรศัพท์ 02-203-4164 โทรสำร 02-203-4117
E-mail Address : nopparat.cho@nccimage.com
2. ผู้รับเหมาอนุมัติ (Approved Stand Contractors)
ในกรณีที่ผ้ รู ่วมแสดงสินค้ ำต้ องกำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำรำยอื่นนอกเหนือจำกผู้รับเหมำอย่ำงเป็ นทำงกำรของงำนในกำรก่อสร้ ำงคูหำ
แสดงสินค้ ำผู้จดั งำน พร้ อมที่จะอำนวยควำมสะดวกให้ โดยที่มกี ฎในกำรเข้ ำทำกำรก่อสร้ ำงดังนี ้
- ผู้เข้ ำร่วมแสดงสินค้ ำต้ องส่งรำยชื่อผู้รับเหมำมำยัง บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
- ผู้จดั งำน จะแจ้ งยืนยันกำรตอบรับหรื อ ปฏิเสธไปยังผู้ร่วมแสดงสินค้ ำและผู้รับเหมำที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ ภำยใน 7 วันทำกำร
ภำยหลังจำกได้ รับกำรเสนอชื่อ
- ผู้จดั งำนจะพิจำรณำอนุมตั ิผ้ รู ับเหมำที่ได้ รับกำรเสนอชื่อมำเพียง 10 รำย แรกเท่ำนัน้
- บริ ษัทผู้รับเหมำจะต้ องไม่เคยมีประวัติเสือ่ มเสีย หรื อสร้ ำงควำมเสียหำยต่อผู้แสดงสินค้ ำมำก่อน และไม่เคยถูกห้ ำมในกำร
ให้ บริ กำรในงำนใดงำนหนึง่ มำก่อน
- เป็ นบริ ษัทห้ ำงร้ ำนที่สำมำรถให้ บริ กำรตำมที่ผ้ แู สดงสินค้ ำต้ องกำร มีอปุ กรณ์เครื่ องมือ และพนักงำนที่มีประสบกำรณ์ พร้ อมทังมี
้
สถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตลอดเวลำ
- ส่งเจ้ ำหน้ ำที่ระดับบริ หำรเข้ ำร่ วมประชุมเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อม และมีเจ้ ำหน้ ำที่อย่ำงน้ อย 1 ท่ำนพร้ อมเครื่ องมือสื่ อสำรประจำ
บริ เวณงำนตลอดระยะเวลำตังแต่
้ เริ่ มกำรก่อสร้ ำงจนถึงรื อ้ ถอน เพื่อให้ บริ กำรแก่ผ้ รู ่วมแสดงสินค้ ำที่วำ่ จ้ ำง
- ส่งแบบผังกำรก่อสร้ ำงพร้ อมสำเนำ 1 ชุด ให้ แก่ผ้ จู ดั งำน เพื่อตรวจอนุมัติก่อน 30 วันก่อนทำกำรก่อสร้ ำงโดยกำรก่อสร้ ำงจะต้ องทำ
ตำมแบบที่ได้ รับกำรอนุมตั ิแล้ วเท่ำนัน้

กรณี ท่ ีมีการเปลี่ยนแปลงแบบผั งใดๆ ก็ตามจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ู จัดงานทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรในทันที
และต้ องได้ รับการอนุมัตกิ ่ อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ
-

ให้ คำปรึ กษำ และควำมร่ วมมือต่อผู้แสดงสินค้ ำ บริ ษัทผู้จัดงำนแสดงสินค้ ำ และผู้รับเหมำรำยอื่นๆ เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิกำรภำยใน
อำคำรแสดงสินค้ ำเป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อย
ในกรณีเกิดควำมเสียหำยในบริ เวณที่ผ้ รู ับเหมำรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่ำจะเกิดกำรกระทำของผู้ใดและกรณีใดๆ ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำและ
ผู้รับเหมำจะต้ องรับผิดชอบ ค่ำเสียหำยทังหมดที
้
่เกิดขึ ้น

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
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กฎระเบียบในการก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหาสาหรั บผู้ร่วมงานแสดงสินค้ าที่เช่ าพืน้ ที่เปล่ า
ผู้ร่วมแสดงเช่ำพืน้ ที่เปล่ำ สำมำรถก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำโดยผู้รับเหมำก่อสร้ ำงอื่นที่ผ้ รู ่ วมแสดงสินค้ ำว่ำจ้ ำงเองได้ แต่
จะต้ อง กรอกแบบฟอร์ มผู้รับเหมาก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหา (สาหรับพืน้ ที่เปล่ า) เพื่อแจ้ งชื่อผู้รับเหมำ ที่อยู่เบอร์ โทรศัพท์สง่
มำยังผู้จัดงำนแสดงสินค้ ำ ตำมกำหนดเวลำ (กรุ ณำดูกฎเกณฑ์กำรใช้ ผ้ รู ับเหมำก่อสร้ ำงอื่นที่ไม่ใช่ผ้ รู ั บเหมำก่อสร้ ำงอย่ำงเป็ น
ทำงกำร) และปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบดังต่อไปนี ้
1. กำรสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำของตนเองขึ ้นหรื อกำรให้ พื ้นที่เปล่ำ สำหรับกำรแสดงจะต้ องมีกำรติดหรื อเขียนป้ำยแสดงชื่อบริ ษัท
และหมำยเลขคูหำอย่ำงชัดเจน ถ้ ำไม่มีทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำจะจัดให้ ตำมควำมเหมำะสมโดย เรี ยกเก็บค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึ ้นกับทำง
ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำ
2. ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆที่ผ้ รู ับเหมำก่อสร้ ำงคูหำของท่ำนหรื อบุคลำกรของผู้รับเหมำ
ก่อสร้ ำงหรื อผู้รับจ้ ำงของท่ำนทำขึ ้น และรับผิดชอบประสำนงำนในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ใดๆที่ขดั ต่อระเบียบภำยในอำคำรสินค้ ำให้
เป็ นไปตำมระเบียบของกำรก่อสร้ ำง ทุกประกำร
3. ผู้แสดงสินค้ ำที่ต้องกำรคูหำเองจะต้ องจัดส่งแบบแผนกำรก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำและผังกำรใช้ ไฟฟ้ ำมำยังผู้จดั งำนแสดง
สินค้ ำภำยในกำหนดเวลำที่ระบุเอำไว้ ในคูม่ ือผู้ร่วมแสดงสินค้ ำหรื อ 15 วันก่อนวันงำนแสดงสินค้ ำ โดยผู้จดั งำนจะตอบอนุมตั ิเพื่อให้
ดำเนินกำรตำมแผนผังที่สง่ ไปภำยใน 7 วันหลังจำกที่ได้ รับแผนผังกำรก่อสร้ ำงและผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรี ยกร้ อง
ให้ แก้ ไปงำนก่อสร้ ำงในส่วนที่ผิดไปจำกแบบที่สง่ มำหรื อแผนผังกำรก่อสร้ ำงที่อำจจะขัดต่อกฎระเบียบอำคำรแสดงสินค้ ำ หรื อสร้ ำง
อันตรำยแก่ผ้ เู ข้ ำชมงำนแสดงสินค้ ำได้
อนึ่ง ผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ไม่ ส่งแผนผังตามกาหนด ทางผู้จัดงานแสดงสินค้ าจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าทาการก่ อสร้ างในงาน
4. จะต้ องปูพรมหรื อสิง่ อื่นใดที่เหมำะสมเต็มพื ้นที่ภำยในคูหำแสดงสินค้ ำ
5. เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ ำลัดวงจร หำกต้ องกำรติดตังไฟฟ้
้ ำแสงสว่ำงกรุ ณำติดต่อผู้รับเหมำติดตัง้
ไฟฟ้ำ อย่ำงเป็ นทำงกำรเท่ำนันห้
้ ำมติดตังกระแสไฟฟ้
้
ำเอง ห้ ำมใช้ กระแสไฟฟ้ ำที่สงั่ มำเพื่อใช้ กบั เครื่ องจักรที่จะแสดงมำใช้ เป็ นไฟฟ้ ำ
แสงสว่ำง
6. ห้ ำมพ่นสี อ็อค เชื่อมโลหะภำยในอำคำรแสดงสินค้ ำและห้ ำมตังโต๊
้ ะเลื่ อยไม้ ไสไม้ หรื อทำให้ เกิดฝุ่ นภำยในอำคำรแสดง
สินค้ ำ และรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ ำหรื อผู้เข้ ำร่วมชมงำนแสดงสินค้ ำ
7. ในกรณีพื ้นที่คหู ำของผู้ร่วมแสดงพื น้ ที่เปล่ำติดกับคูหำแสดงสินค้ ำอื่นห้ ำมใช้ ประโยชน์จำกผนังนันๆ
้ ทำงผู้ร่วมแสดงสินค้ ำ
จะต้ องทำกำรก่อสร้ ำงผนังในส่วนคูหำแสดงสินค้ ำของตนขึ ้นมำเอง
8. หำกผนังของคูหำของผู้ร่วมแสดงพื น้ ที่เปล่ำสูงกว่ำผนัง อีกด้ ำ นของคู หำแสดงสินค้ ำติดกัน ท่ำนจะต้ องทำกำรปิ ดผนัง
ด้ ำนหลังของท่ำนที่สงู กว่ำอีกคูหำแสดงหนึง่ ด้ วย
9. ห้ ำมแขวนสิง่ หนึง่ สิง่ ใดกับสิง่ ก่อสร้ ำงของตัวอำคำร หรื อตอก ตรึง กับส่วนใดส่วนหนึง่ ของพื ้นที่อำคำร หรื อกับฝำผนังเสำ
10. ในกรณีพื ้นที่คูหำแสดงสินค้ ำของท่ำนเป็ นเกำะ ผู้จัดงำนแสดงสินค้ ำขอสงวนสิทธิ์ในกำรขอร้ องให้ ท่ำนทำกำรปรับเปลี่ยน
ผนัง ด้ ำนหลังหรื อด้ ำนข้ ำงในแบบที่ทำ่ นส่งมำให้ หำกพิจำรณำแล้ วมีควำมเห็นว่ำสิง่ ก่อสร้ ำงของท่ำนอำจจะบดบังคูหำแสดงสินค้ ำ
ใกล้ เคียง
11. ผู้รับเหมำก่อสร้ ำง หรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ ำ ที่ทำกำรก่อสร้ ำงคูหำเอง จะได้ รับอนุญำตให้ ทำกำรก่อสร้ ำงก็ต่อเมื่อ ได้ รับกำร
อนุมตั ิให้ เป็ นผู้รับเหมำอนุมตั ิ และทำกำรยื่นเช็คหรื อหนังสือค ้ำประกันกำรก่อสร้ ำงตำมจำนวนเงินที่กำหนด
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(สัง่ จ่ำยนำม บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด พร้ อมตรำ A/C Payee Only) พร้ อมทังเซ็
้ นต์หนังสือยืนยันควำมรับผิดชอบต่อผู้จดั
งำน
หมายเหตุ ในกรณีที่ผ้ ูรับเหมำอนุมัติไม่ดำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่กำหนดไว้ ข้ำงต้ น ทำงผู้ จัดงำนขอสงวนสิทธิ์ ที่จะหยุดกำร
ปฏิบตั ิงำนหรื อยกเลิกกำรอนุมตั ิโดยทันทีหรื อตำมที่เห็นสมควร และผู้แสดงสินค้ ำต้ องใช้ บริ กำรจำกผู้รับเหมำอื่นที่ได้ รับกำรอนุมตั ิแล้ ว
เท่ำนัน้

3. การเข้ า-ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่ อสร้ าง
ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำจะออกบัตรผ่ำนเข้ ำออกบริ เวณงำนให้ แก่ผ้ รู ับเหมำต่ำงๆ ซึง่ ว่ำจ้ ำงโดยผู้ร่วมงำนแสดงสินค้ ำเพื่อใช้ ผำ่ น
เข้ ำ-ออกบริ เวณงำนในช่วงวันก่อสร้ ำงและรื อ้ ถอนเฉพำะผู้รับเหมำที่ได้ ติดต่อกับทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำและได้ ทำข้ อตกลงที่จะปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบของผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำแล้ วเท่ำนันโดยผู
้
้ รับเหมำก่อสร้ ำงสำมำรถรับบัตรผ่ำนเข้ ำ-ออกบริ เวณงำนได้ ที่ศนู ย์อำนวยกำรผู้จดั งำน
แสดงสินค้ ำที่ประจำกำร ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสริ ิ กิต์ใิ นกรณีที่ผ้ รู ับเหมำรำยนันๆ
้ ไม่มีบตั รอนุญำตอย่ำงถูกต้ องและได้ สร้ ำงควำมเสียหำย
อย่ำงหนึง่ อย่ำงใดขึ ้น ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่วำ่ จ้ ำงจะต้ องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น
ผู้รับเหมำจะต้ องเป็ นผู้ทำกำร กรอกแบบฟอร์ มรายชื่อเจ้ าหน้ าที่ประจาคูหา และขอรั บบัตรผ่ำนเข้ ำออกด้ วยตนเอง
เท่ำนัน้ และห้ ำมผู้ร่วมแสดงสินค้ ำขอบัตรผ่ำนเข้ ำออกแทนผู้รับเหมำของตน

4.ไฟฟ้าที่ใช้ ภายในงาน
1. คูหามาตรฐานแต่ ละคูหาจะประกอบด้ วย
 ชุดฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์ จานวน 2 ดวง
 ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์
จานวน 1 จุด (ห้ ามใช้ กับดวงไฟแสงสว่ าง)
ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นผู้จดั งำนได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกเหนือจำกรำยกำรนี ้ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำจะต้ องสัง่ จองใน
ใบสัง่ จองรำยกำรไฟฟ้ ำ (รำยกำรไฟฟ้ ำสำหรับคูหำมำตรฐำนจะเปลีย่ นไปตำมที่บริ ษัทฯ เสนอรำคำกับผู้จดั งำน )
2. ตาแหน่ งในการติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน
ในคูหำมำตรฐำนจะถูกกำหนดตำแหน่งที่ติดตังไว้
้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำไม่สำมำรถเปลี่ยนตำแหน่งที่ติดตังหรื
้ อเปลี่ยน
รำยกำรที่ติดตังไฟฟ้
้ ำในคูหำมำตรฐำนได้ ในกรณีที่ผ้ รู ่ วมแสดงสินค้ ำไม่ต้องกำรรำยกำรอุปกรณ์ ไฟฟ้ ำในคูหำมำตรฐำนที่ทำงผู้จัด
จัดเตรี ยมไว้ ให้ ทำงผู้จดั ถือว่ำท่ำนสละสิทธิในสิง่ ที่พงึ จะได้
3. ใบสั่งจองรายการอุปกรณ์ ไฟฟ้า แบ่ งออกเป็ น 3 รายการ คือ
รำยกำรที่ 1
สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่มีควำมประสงค์สงั่ จองระบบแสงสว่ำง
รำยกำรที่ 2
สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่มีควำมประสงค์สงั่ จองกระแสไฟฟ้ ำเพือ่ นำมำใช้ กบั สินค้ ำที่นำมำแสดงเท่ำนัน้
ห้ ำมนำไปใช้ กบั ระบบแสงสว่ำง
รำยกำรที่ 3
สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่มีควำมประสงค์ที่จะนำดวงไฟมำติดตังเอง
้
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4. ไฟฟ้าที่ใช้ ในระหว่ างงาน
ผู้จดั งำนได้ มอบหมำยให้ ผ้ รู ับเหมำติดตังไฟฟ้
้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำรเป็ นผู้ดแู ลไฟฟ้ ำแสงสว่ำงโดยทัว่ ไปในอำคำรแสดงสินค้ ำ
4.1 มำตรฐำนของไฟฟ้ ำทีใ่ ช้ ในงำนแสดงสินค้ ำ
4.1.1 ไฟฟ้ ำขนำด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้ ำขึ ้นลงระหว่ำง +10% สำหรับสินค้ ำที่ควำมไวต่อกำรขึ ้นลงของ
แรงดันไฟฟ้ำเพื่อควำมปลอดภัยต่อสินค้ ำท่ำนควรจะจัดหำอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมำต่อด้ วย ไฟฟ้ ำขนำด 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส
แรงดันไฟฟ้ำขึ ้นลงระหว่ำง +10% สำหรับสินค้ ำที่ควำมไวต่อกำรขึ ้นลงของแรงดันไฟฟ้ ำเพื่อควำมปลอดภัยต่อสินค้ ำ ท่ำนควรจะจัดหำ
อุปกรณ์ควบคุมแรงดันมำต่อด้ วย
4.1.2 หำกท่ำนมีควำมประสงค์ที่จะสัง่ จองกระแสไฟฟ้ ำในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส หรื อ 220 โวลท์
3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึง่ จะสำมำรถจัดกำรให้ ได้ เป็ นพิเศษโดยกรอกใน แบบฟอร์ มการสั่งจองรายการอุปกรณ์ ไฟฟ้า
4.1.3 วงจรไฟฟ้ ำได้ แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้ ำแสงสว่ำงและวงจรไฟฟ้ ำกำลัง
4.2 มอเตอร์ ไฟฟ้ำต้ องมีอปุ กรณ์ป้องกันกำรกระชำกของกระแสไฟฟ้ ำอัตโนมัติและต้ องมีระบบสตำร์ ทเตอร์ ดงั นี ้
4.2.1 มอเตอร์ ขนำดไม่เกิน 5 แรงม้ ำ สตำร์ ทได้ โดยตรง
4.2.2 มอเตอร์ ขนำดไม่เกิน 25 แรงม้ ำ สตำร์ ทระบบ สตำร์ -เดลต้ ำ
4.2.3 มอเตอร์ ขนำดตังแต่
้ 25 แรงม้ ำ สตำร์ ทระบบออโตทรำนสฟอร์ เมอร์
4.3 กระแสไฟฟ้ ำที่จ่ำยไปยังแต่ละคูหำจะเปิ ดและปิ ด ก่อนและหลังจำกงำนแสดง 30 นำที
4.4 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่ต้องกำรใช้ กระแสไฟฟ้ ำสำหรั บอุปกรณ์ ที่ต้องนำมำแสดงตลอด 24 ชั่วโมงจะต้ องกรอกแบบฟอร์ ม
มำพร้ อมกับกำรสัง่ ไฟฟ้ ำก่อนถึงเวลำที่กำหนดไว้
4.5 หลอดไฟฟ้ ำฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ ซึง่ รวมอยูใ่ นคูหำสำเร็จรูปนันได้
้ ติดตังให้
้ พร้ อมกับกระแสไฟฟ้ ำแล้ ว
4.6 รำคำค่ำกระแสไฟฟ้ ำและค่ำติดตังสำยเมนได้
้
รวมไว้ เรี ยบร้ อยในรำยกำรที่ 1.2 และ 3
( ทัง้ ข้ อ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์ มการสั่งจองอุปกรณ์ ไฟฟ้า )
4.7 หำกท่ำนติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้ ำเอง กำรติดตังไฟฟ้
้ ำทังหมดจะต้
้
องติดตังให้
้ ตรงกับที่แจ้ งและสัง่ ไว้ ในแบบฟอร์ มกำรสัง่ จอง กระแสไฟฟ้ ำ
5. การติดตัง้ ไฟในบริเวณ
5.1 ผู้จดั งำนจะจัดให้ มีแสงสว่ำงภำยในอำคำรแสดง สำหรับแสงสว่ำงภำยในคูหำแสดงหรื อ กระแสไฟฟ้ ำสำหรับกำรเดินเครื่ องสำธิตให้
ผู้ร่วมแสดงติดต่อกับผู้รับเหมำติดตังไฟฟ้
้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำรของงำนเพื่อสัง่ กำรติดตังกระแสไฟฟ้
้
ำหรื อแสงสว่ำงเพิ่มเติมภำยในคู หำ โดย
ให้ ผ้ รู ่วมแสดงสินค้ ำกรอกแบบฟอร์ มสำหรับควำมต้ องกำรของตน ในหนังสือคูม่ ือผู้ร่วมแสดงสินค้ ำแล้ วส่งให้ ผ้ รู ับเหมำติดตังไฟฟ้
้ ำอย่ำง
เป็ นทำงกำรภำยในเวลำที่กำหนดไว้ ในแบบฟอร์ มเพื่อควำมปลอดภัยตลอดเวลำงำนแสดง โดยห้ ำมมิให้ ผ้ รู ่ วมแสดงสินค้ ำดำเนินกำรต่อ
หรื อเชื่อมกระแสไฟจำกตู้กระแสไฟฟ้ ำของอำคำรโดยเด็ดขำด ผู้จดั งำนสงวนสิทธิ์ที่จะยุติกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำหรื อถอดสำยไฟที่ทำกำร
ต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้ ำที่ไม่ถกู ต้ อง
5.2 กำรติดตังไฟฟ้
้ ำทีง่ ำนแสดงสินค้ ำทังหมด
้
จะสำมำรถทำได้ โดยผู้รับเหมำติดตังไฟฟ้
้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำรเพียงรำยเดียวหรื อผู้ที่ ได้ รับ
อนุญำตให้ เข้ ำทำงำนได้ เท่ำนัน้
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5.3 ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่มีผ้ รู ับเหมำทำกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้ ำภำยในคูหำของท่ำนเอง จะต้ องส่งรำยชื่อเจ้ ำหน้ ำที่ ทกุ คนทีจ่ ะเข้ ำมำ
ทำงำนก่อนวันทำกำรจึงจะสำมำรถเข้ ำไปทำงำนได้
5.4 ผู้รับเหมำที่ทำ่ นแต่งตังให้
้ ทำกำรติดตังไฟฟ้
้ ำในคูหำของท่ำนเอง จะต้ องส่งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรติดตัง(แบบแปลนในการติ
้
ดตัง้
ไฟฟ้า) ให้ กบั ผู้จดั งำนทรำบล่วงหน้ ำภำยในกำหนดเวลำในแบบฟอร์ มกำรสัง่ จองซึง่ จะต้ องส่งรำยละเอียดด้ ำนล่ำงนี ้มิฉะนันจะไม่
้
ได้ รับ
อนุญำตให้ เข้ ำไปทำงำนในอำคำร
5.4.1 รำยละเอียดทำงด้ ำนเทคนิคและจำนวนหรื อวัตต์ทใี่ ช้
5.4.2 จำนวนจุดทังหมดที
้
จ่ ะทำกำรติดตังกระแสไฟฟ้
้
ำ
5.4.3 แบบแปลนในกำรติดตัง้
5.4.4 ชื่อของบริ ษัททีจ่ ะเข้ ำมำทำกำรติดตัง้
5.4.5 ชื่อและหมำยเลขบัตรประจำตัวหรื อเลขที่หนังสือเดินทำงของช่ำงทีจ่ ะเข้ ำไปทำกำรติดตัง้
5.4.6 กรอกแบบฟอร์ มรำยกำรสัง่ จองให้ สมบูรณ์
5.5 ผู้รับเหมำติดตังไฟฟ้
้ ำที่จะเข้ ำทำกำรติดตังสำมำรถที
้
่จะรับบัตรผ่ำนเพื่อเข้ ำทำงำนในอำคำรได้ จำกเจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ำยปฏิบตั ิ
กำรของผู้จดั งำน ณ สำนักงำนผู้จดั งำนในบริเวณอำคำรแสดงนัน้ โดยเจ้ ำหน้ ำที่จะขอหลักฐำนเพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสำมำรถผ่ำน
เข้ ำไปปฏิบตั ิงำนให้ คหู ำของท่ำนได้
5.6 ผู้รับเหมำของท่ำนจะต้ องจัดเตรียมจุดต่อภำยในที่ได้ มำตรฐำนไว้ สำหรับให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของผู้รับเหมำอย่ำงเป็ นทำงกำรไปตรวจสอบและ
เพื่อติดตังควบคุ
้
มเพื่อปล่อยกระแสไฟ
5.7

ปลัก๊ ไฟทุกจุดจะต้ องมีการสั่งจากแบบฟอร์ มการสั่งจองไฟฟ้า เท่ำนันมิ
้ ฉะนันจะไม่
้
ได้ รับอนุญำตให้ มกี ำรติดตัง้

5.8 ผู้รับเหมำอย่ำงเป็ นทำงกำรจะดำเนินกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำให้ กบั ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่สงั่ จองโดยตรงกับผู้รับเหมำ
อย่ำงเป็ นทำงกำรเป็ นลำดับแรก
5.9 กำรต่อไฟฟ้ำหรื อกำรต่อพ่วงที่ผิดระเบียบของควำมปลอดภัยรวมทังกำรต่
้
อปลัก๊ พ่วง โดยใช้ ปลัก๊ สำมทำงซึง่ เป็ นเหตุให้ เกิดอันตรำยได้
ทำงผู้จดั อนุญำตให้ เจ้ ำหน้ ำที่รับผิดขอบตัดออกโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำได้
5.10 ผู้จดั ไม่อนุญำตให้ ตดิ ตังไฟแฟลชเพื
้
่อตกแต่งคูหำนอกจำกไฟนันได้
้ ติดมำพร้ อมกับอุปกรณ์ที่นำเข้ ำมำแสดงเท่ำนัน้
รวมถึงกำรติดตังไฟกระพริ
้
บจะต้ องแจ้ งขนำด และจังหวะในกำรกระพริ บและต้ องได้ รับอนุญำตจำกผู้จดั งำนก่อนจึงจะติดตังได้
้
5.11 ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่สงั่ จองพื ้นที่เปล่ำเพื่อตกแต่งเป็ นคูหำพิเศษ จะต้ องส่งรำยกำรสัง่ จองพร้ อมทังแบบแปลนกำรติ
้
ดตัง้
อุปกรณ์ไฟฟ้ำอย่ำงละเอียดก่อนเวลำที่กำหนดไว้
5.12 ในกำรสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ ำเพิม่ เติม กรุณำอ่ำนรำยละเอียดให้ ชดั เจนแล้ วกรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์ มกำรสัง่ จอง
พร้ อมทังระบุ
้ ตำแหน่งที่จะติดตังไฟฟ้
้ ำด้ วย
5.13 สำหรับกำรสัง่ จองที่ผ้ รู ่วมแสดงสินค้ ำหรื อผู้รับเหมำได้ สงั่ จองหลังกำหนดเวลำจะต้ องถือปฏิบตั ิด้วย
5.13.1 จะต้ องแจ้ งยอดรำยกำรกระแสไฟฟ้ ำรวมถึงจำนวนไฟที่จะติดตังเท่
้ ำที่จะสรุปได้ ก่อน
5.13.2 ท่ำนจะต้ องเสียค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม 10% กรณีสง่ ใบสัง่ จองหลังกำหนดเวลำและ 30% ในกรณีสงั่ ในพื ้นที่แสดงสินค้ ำ
5.13.3 ในกำรยกเลิกรำยกำรสัง่ จองไฟฟ้ ำ ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำจะต้ องเสียค่ำใช้ จำ่ ย 50% ของรำคำในใบสัง่ จอง
5.14 ผู้รับเหมำหรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่ได้ รับอนุญำตสำมำรถติดตังไฟฟ้
้ ำในคูหำของท่ำนเองได้ นนั ้ จะต้ องสัง่ จองกระแสไฟฟ้ ำในแบบฟอร์ ม
กำรสัง่ จอง ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
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5.14.1 กำรสัง่ จองขนำดของกระแสไฟฟ้ ำสูงสุดที่ใช้ ในงำน
5.14.2 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่มีควำมประสงค์สงั่ จองตำมจำนวนติดตังแต่
้ ละดวงของหลอดไฟซึง่ มีขนำดไม่เกิน 100 วัตต์
ไม่อนุญำตให้ ผ้ รู ับเหมำหรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ ำทำกำรสัง่ จองในส่วนรำยกำรที่ 2 เพื่อมำต่อใช้ กบั แสงสว่ำงในคูหำของท่ำน
5.15 ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำหรื อผู้รับเหมำรำยใดได้ กระทำกำรต่อสำยไฟหรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้ ำใดๆที่จะมีอตั รำเสีย่ งต่อ อุบตั เิ หตุหรื อมี
แนวโน้ มว่ำอำจเกิดอุบตั ิเหตุต่อผู้เข้ ำชมงำนหรื อผู้ร่ว มแสดงสินค้ ำด้ วยกันได้ รับอันตรำยในนำมผู้จัดงำนจะขอระงับกำรจ่ำยไฟฟ้ ำ
ชัว่ ครำวจนกว่ำจะดำเนินกำรแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ
5.15.1 ผู้รับเหมำอย่ำงเป็ นทำงกำรไม่อนุญำตให้ เปลีย่ นแปลง แก้ ไขหรื อดำเนินกำรใดๆต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ ำทุกชนิด
ของผู้รับเหมำอย่ำงเป็ นทำงกำรโดยเด็ดขำด
6. ผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการขอสงวนสิทธิ์ในการติดตัง้ ระบบจ่ ายกระแสไฟฟ้าซึ่งรวมถึงปลั๊กไฟสาเร็จรูปทัง้ หมดนี ้
จะต้ องสั่งจองจากผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการเท่ านัน้
6.1
ชุดปลัก๊ ไฟจะไม่อนุญำตให้ ผ้ รู ่ วมแสดงสินค้ ำนำระบบไฟแสงสว่ำงมำเสียบปลัก๊ ไฟเด็ดขำด ถ้ ำผู้ร่วมแสดงสินค้ ำ
นำระบบแสงสว่ำงมำเสียบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้ ำทันที

5.เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ดที่ใช้ ภายในงาน
ท่ำนสำมำรถนำเฟอร์ นิเจอร์ ของท่ำนเข้ ำมำตังภำยในคู
้
หำจัดแสดงสินค้ ำของท่ำนได้ เองตำมต้ องกำรหรื อขอเช่ำเฟอร์ นิเจอร์ และ
รำยกำรอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได้ โดยกรอกแบบฟอร์ มรายการเฟอร์ นิเจอร์ และแบบฟอร์ มอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด และส่งกลับไปยังที่
อยูด่ ้ ำนล่ำงของแบบฟอร์ ม
6.โทรศัพท์ ภายในงาน
โดยกรอกรำยละเอียดลงใน แบบฟอร์ มโทรศัพท์ /โทรสาร ซึง่ โทรศัพท์ชวั่ ครำวนี ้ จะเป็ นแบบใช้ ภำยในกรุงเทพฯและปริ มณฑล เท่ำนัน้
(ขึ ้นต้ นด้ วย 02) และไม่สำมำรถใช้ กบั โทรศัพท์เคลือ่ นที่ได้ ซงึ่ ในกำรโทรออกต้ องกด 9 ทุกครัง้ ไม่มีสำยตรง
กรณีท่ ที ่ านต้ องใช้ เครื่องชาระบัตรเครดิตจากธนาคาร ท่ านสามารถเช่ าสายโทรศัพท์ เพิ่มเติมกับทางบริษัทสาหรับในส่ วน
ของตัวเครื่องชาระบัตรเครดิต ท่ านจะต้ องนามาเอง
สาหรับการใช้ โทรสาร ท่ านสามารถใช้ บริการได้ ท่ ี Business Center ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ ิ โดยเสียค่ าบริการ
ให้ กับบริษัท N.C.C. แมนเนจเมนท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จากัด

7.โสตทัศนูปกรณ์ ท่ ใี ช้ ภายในงาน
ท่ำนสำมำรถนำโสตทัศนูปกรณ์เข้ ำมำใช้ ภำยในคูหำแสดงสินค้ ำของท่ำนตำมควำมต้ องกำรหรื อมิฉะนัน้ ท่ำนสำมำรถเช่ำโสตทัศนูปกรณ์
จำกบริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จำกัด ได้ โดยกรอกแบบฟอร์ มทีวีและเครื่องฉายต่ างๆ แล้ วส่งกลับไปยังที่อยูด่ ้ ำนล่ำงของแบบฟอร์ ม

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
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8.เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้รับเหมาด้ านการรักษาความปลอดภัยในงานอย่ างเป็ นทางการ ในกรณีที่ผ้ รู ่วมออกงำนต้ องกำรจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลำของกำรปฏิบตั ิงำนที่กำหนดผู้ร่วมงำนจะต้ องแจ้ งต่อ บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมนท์ แอนด์
ดิเวลลอปเมนต์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียวเท่ำนัน้ ทัง้ นีท้ างผู้จัดงานจะไม่ รับผิดชอบต่ อความเสียหายที่เกิดขึน้ ไม่ ว่ากรณีใดใดทัง้ สิน้
หมายเหตุ : ผู้ร่วมแสดงงานควรแจ้ งความประสงค์ ขอใช้ บริการล่ วงหน้ า มิฉะนัน้ ท่ านอาจมิได้ รับบริการทัง้ นีเ้ นื่องจาก
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย (พิเศษ) มีจานวนจากัด

9. การสาธิตสินค้ าภายในงาน
หากผู้ร่วมแสดงสินค้ าต้ องการที่จะสาธิตหรือทดลองสินค้ าจะต้ องปฏิบตั ิดังนี ้
1. แจ้ งให้ ผ้ จู ดั งำนแสดงสินค้ ำทรำบล่วงหน้ ำถึงรูปแบบของกำรสำธิตที่นำมำแสดงโดยกรอก แบบฟอร์ มรายละเอียดของสินค้ าที่
นามาแสดง (กรุณำแนบเอกสำรแสดงรำยละเอียดของสินค้ ำมำด้ วย เพื่อนำมำใช้ ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตให้ ทำกำรสำธิต)
2. มีกำรเตรี ยมกำรป้องกันอันตรำยอันตรำยอันอำจเกิดขึ ้นในระหว่ำงกำรสำธิต
3. กำรติดตังสิ
้ นค้ ำหรื อเครื่ องจักรที่จะมำสำธิต ควรติดตังหรื
้ อเดินเครื่ องอย่ำงมัน่ คง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดกำรลืน่ ไถลหรื อมีสว่ นหนึง่
ส่วนใดล ้ำเกินออกนอกบริ เวณคูหำแสดงสินค้ ำ ซึง่ อำจจะเป็ นอันตรำยต่อผู้ชมงำนแสดงสินค้ ำและจะต้ องจัดหำวัสดุปพู ื ้นเพื่อรองรับและ
สำมำรถป้องกันควำมเสียหำยต่อพื ้นผิวของอำคำรแสดงสินค้ ำ หรือวัสดุปพู ื ้นของอำคำร
4. ต้ องมีกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกส่วนของสินค้ ำหรื อเครื่ องจักรที่มีกำรเคลือ่ นไหวอย่ำงเพียงพอ
5. ทำกำรเก็บและซ่อนสวิตช์ควบคุมเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่สำธิตอย่ำงมิดชิด เพื่อป้องกันกำรเปิ ดเครื่ องโดยผู้เข้ ำชมงำนหรื อผู้ที่ไม่ ได้
รับอนุญำต
6. จัดเตรี ยมภำชนะหรื อถุงขยะ เพื่อใช้ ในกำรเก็บหรื อขนย้ ำยสิง่ ปฏิกลู ที่เกิดจำกกำรสำธิตเครื่ องจักรอำทิเศษผง เศษขยะ ฯลฯ ออก
นอกบริ เวณงำน
7. ทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำไม่อนุญำตให้ มีกำรสำธิตของเครื่ องจักรทีจ่ ะทำให้ เกิดกลิน่ ควันไอเสียในอำคำรแสดงสินค้ ำที่จะรบกวน หรื อ
เป็ นอันตรำยต่อผู้ชมงำนแสดงสินค้ ำ
8. ไม่อนุญำตให้ มีกำรเชื่อมหรื อต่อโลหะด้ วยควำมร้ อนภำยในอำคำร ยกเว้ นกรณีที่ได้ แจ้ งและได้ รับอนุญำตจำกฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรของ
ผู้จดั งำนอย่ำงน้ อย 30 วันก่อนเข้ ำงำน
9. ในกำรสำธิตเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่นำมำแสดงที่ก่อให้ เกิดเสียงดังรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ ำรำยอืน่
หรื อผู้เข้ ำชมงำนแสดงสินค้ ำ
เกินกว่ำ 60 เดซิเบลหรื อผู้จดั งำนลงควำมเห็นว่ำดังมำก ผู้จดั งำนขอสงวนลิขสิทธิ์ในกำรงดจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำบริเวณพื ้นที่นนๆโดยไม่
ั้
ต้ องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
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10.การเข้ า-ออกบริเวณงานของผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ า
ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำจะออกบัตรเข้ ำ-ออก บริ เวณงำนสำหรับผู้เข้ ำร่วมแสดงสินค้ ำในระหว่ำงก่อสร้ ำงวันงำนแสดงสินค้ ำและ
วันรื อ้ ถอนสำหรับผู้ที่ได้ แจ้ งรำยชื่อไว้ ตอ่ ผู้จดั งำนเท่ำนัน้ และเจ้ ำหน้ ำที่ประจำคูหำของผู้เข้ ำร่วมแสดงสินค้ ำทุกท่ำน จะต้ องติ ดบัตรผ่ำน
ดังกล่ำวตลอดระยะเวลำที่อยูใ่ นอำคำรแสดงสินค้ ำ โดยจำนวนของบัตรผ่ำนสำมำรถขอได้ โดย กรอกแบบฟอร์ มรายชื่อเจ้ าหน้ าที่
ประจาคูหา และส่งมำทีบ่ ริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด ภำยในเวลำที่กำหนด (ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำจะมอบบัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ประจำคูหำของผู้ร่วมแสดงสินค้ ำในวันเข้ ำทำกำรตกแต่งคูหำ ถ้ ำกรณีบตั รสูญหำยเสียค่ำปรับใบละ 50 บำท)

11. การเก็บหรือทิง้ สิ่งของ
ในระหว่ำงวันก่อสร้ ำงและขนย้ ำยสินค้ ำเข้ ำไปในบริ เวณงำนแสดงสินค้ ำ ทำงผู้จดั งำน ไม่อนุญำตให้ ผ้ รู ่วมงำนแสดงสินค้ ำ
วำงสิง่ ของหรื อวัสดุเหลือใช้ กีดขวำงแนวทำงเดินสำธำรณะ และขอให้ ผ้ รู ่วมแสดงจัดเก็บสิง่ ของภำยในคูหำแสดงสินค้ ำให้ เรี ยบร้ อย
หรื อขนย้ ำยสิง่ ของต่ำงๆ ออกนอกบริ เวณอำคำรแสดงสินค้ ำ

หมายเหตุ เนื่ องจากมีข้อจากัดเรื่ องพืน้ ที่ในการจัดเก็บ ทางผู้จัดงานไม่ ได้ จัดเตรี ยมสถานที่ไว้ สาหรั บ
ให้ ผ้ ูแสดงสินค้ าจัดเก็บสิ่งของหรื อสินค้ าใดๆ ทัง้ สิน้ ดังนัน้ ห้ ามผู้ แสดงสินค้ าตัง้ วางสินค้ า-อุปกรณ์ ออกนอก
พืน้ ที่คูหาของผู้แสดงสินค้ า โดยเฉพาะบริเวณที่เป็ นทางเดิน
12. การป้องกันอัคคีภัย
ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่จะมีกำรสำธิต หรื อกระทำสิง่ ที่จะทำให้ เกิดประกำยไฟ กรุณำจัดหำอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั มำให้ พร้ อมในคูหำ
แสดงสินค้ ำของท่ำน ทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำได้ จดั เตรี ยมพร้ อมให้ มีอปุ กรณ์ป้องกันอัคคีภยั ไว้ ในบริ เวณอำคำรแสดงสินค้ ำเร็ วที่สดุ หำก
มีอปุ กรณ์ป้องกันอัคคีภยั อยูใ่ กล้ ขอให้ ใช้ อปุ กรณ์ชนิดนันดั
้ บไฟโดยเร็ ว หรื อ เคลือ่ นย้ ำยสิง่ ของที่จะทำให้ เกิดไฟลุกลำมออกนอกบริ เวณนัน้
หำกผู้ร่วมแสดงสินค้ ำท่ำนใดที่สงั เกตเห็นหรื อได้ ทำให้ เกิดเหตุเพลิงไหม้ ขอให้ รีบแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยหรื อ
ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำภำยในบริ เวณงำนโดยเร็ วที่สดุ

13. การประกาศสาธารณะ
กำรประกำศสำธำรณะในอำคำรแสดงสินค้ ำมีไว้ เฉพำะสำหรับใช้ โดย บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด และเจ้ ำหน้ ำที่ของ
อำคำรแสดงสินค้ ำที่ได้ รับมอบหมำยเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ผู้จัดงำนแสดงสินค้ ำขอสงวนสิทธิ์ ที่จะใช้ งำนสำหรับกำรประกำศสำธำรณะประโยชน์
โดยเฉพำะ
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14. การแจกเอกสารหรื อของที่ระลึก
จัดงำนแสดงสินค้ ำจะอนุญำตให้ มีกำรแจกของที่ระลึกได้ เฉพำะในคูหำของผู้ร่วมแสดงสินค้ ำนันๆ
้ เท่ำนัน้ โดยจะต้ อง
ไม่เป็ นกำรรบกวนหรื อกีดขวำงทำงเดินหรื อสร้ ำงควำมรำคำญให้ กบั คูหำแสดงสินค้ ำข้ ำงเคียง

15. การเกิดความเสียหาย
เนื่องจำกศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิได้ มีกำรตรวจสอบควำมเรี ย บร้ อยของอำคำรระหว่ำงวันก่อสร้ ำงและหลังจำกรื อ้ ถอน
เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนันท่
้ ำนผู้เข้ ำร่ วมสินค้ ำทุกท่ำนจะต้ องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับอำคำรแสดงสินค้ ำรวมถึงพรมที่
เกิดขึ ้นจำกท่ำน ผู้แทนของท่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ หรื อแม้ แต่ผ้ รู ับเหมำของท่ำน ที่ไม่ใช่ผ้ รู ับเหมำก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำ
อย่ำงเป็ นทำงกำร ทังนี
้ ้ไม่ว่ำจะกระทำโดนจงใจหรื อประมำทเลินเล่อ สำหรั บผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำที่ร่วมออกงำนแบบคูหำสำเร็ จรู ป
จะต้ องรั บผิดชอบต่อควำมเสียหำยอันเกิดจำกท่ำน ผู้แทน หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของท่ำน โดยหำกเกิดควำมเสียหำย
ดังกล่ำวขึ ้นผู้รับเหมำก่อสร้ ำงอย่ำงเป็ นทำงกำรของงำนจะคิดค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกผู้ร่วมแสดงสินค้ ำโดยตรง

16. เหตุการณ์ ท่ ไี ม่ อาจควบคุมได้
งำนแสดงสินค้ ำนี ้อำจจะมีกำรเลื่อนระยะเวลำงำนแสดงสินค้ ำจำกเดิม เนื่องจำกสุดวิสยั บำงประกำรที่ผ้ จู ดั งำนไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เช่น เหตุกำรณ์ ทำงกำรเมือง คำสัง่ จำกรั ฐบำล เป็ นต้ น ผู้จัดงำนแสดงสินค้ ำขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่ทำง
ผู้เข้ ำร่วมแสดงสินค้ ำจ่ำยให้ กบั ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำแล้ วหรื อค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆที่เกิดขึ ้น

17. การขนส่ งสินค้ าเข้ างานแสดงสินค้ า
ไม่อนุญำตให้ นำสินค้ ำเข้ ำมำยังอำคำรสินค้ ำจนกว่ำกำรก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำจะพร้ อมที่จะรับสินค้ ำเข้ ำมำภำยในคูหำได้
แล้ ว ผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำควรจะมีเจ้ ำหน้ ำที่คอยอยู่ที่คูหำของท่ำนเพื่อเตรี ยมรับสินค้ ำ ผู้จัดแสดงสินค้ ำจะไม่รับสินค้ ำแทนผู้เข้ ำร่ วม
แสดงสินค้ ำรวมทังจะไม่
้
รับผิดชอบต่อกำรเก็บรักษำสินค้ ำนันๆ
้ ภำยหลังจำกกำรขนย้ ำยเข้ ำแล้ ว (เนื่องจำกกำรอนุญำตเข้ ำออกอำคำร
แสดงสินค้ ำจะถูกตรวจตรำอย่ำงเข้ มงวด ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำทุกท่ำน ต้ องแน่ใจว่ำกำรขนย้ ำยสินค้ ำต่ำงๆ ของท่ำนนันขนย้
้
ำยไปยังสถำนที่
ที่ทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำได้ แจ้ งไว้ โดยกำรขนสินค้ ำและยำนพำหนะต่ำงๆ ที่ลำนขนย้ ำยดังกล่ำวนี ้ จะต้ องอยู่ภำยใต้ ควำมดูแลและ
กำกับของเจ้ ำหน้ ำที่ของผู้รับเหมำขนย้ ำยสินค้ ำภำยในอำคำร และเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยของงำนแสดงสินค้ ำ)
เพื่อหลีกเลี่ยงควำมแออัดในลำนขนย้ ำยสัมภำระส่วนตัวและสิ่งของเล็กๆ ที่ถือหิ ้วได้ ที่ไม่ต้องอำศัยเครื่ องมือขนย้ ำย และ
สำมำรถนำออกจำกกล่องบรรจุหีบห่อได้ โดยไม่ต้องหลีกเลีย่ งต่อกำรแตกหัก เสียหำยสำมำรถนำเข้ ำไปเปิ ดหีบห่อได้ ในอำคำรได้ สำหรับ
สินค้ ำขนำดใหญ่ ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำให้ ผ้ รู ับขนส่งสินค้ ำทำกำรเปิ ดหีบภำยด้ ำนนอกอำคำร และหลังจำกนันจึ
้ งค่อยขนย้ ำยเข้ ำตัวอำคำร
และนำไปวำงไว้ ในคูหำแสดงสินค้ ำของท่ำนตำมตำแหน่งที่ทำ่ นได้ แจ้ งไว้ ลว่ งหน้ ำ
ทางผู้จัดงานแสดงสินค้ าขอแนะนาให้ ผ้ รู ่ วมแสดงสินค้ ามาถึงอาคารแสดงสินค้ าพร้ อมสินค้ าของท่ าน ทัง้ นีก้ ารมา
ล่ าช้ าของท่ านอาจมีผลต่ อการนาส่ งสินค้ าเข้ ามายังคูหา และเกิดความล่ าช้ าในการก่ อสร้ างคูหาแสดงสินค้ าของท่ านด้ วย
บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

191/1 อำคำร เอชเอสเอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-6892899 โทรสำรกด 16

21

18. การปฏิบัตงิ านที่คูหาแสดงสินค้ า
ทุกคูหำแสดงสินค้ ำจะต้ องมีพนักงำนอยูป่ ระจำ และปฏิบตั ิหน้ ำที่อยูต่ ลอดเวลำที่มีงำนแสดงเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ ำชม ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำ
จะต้ องไม่เข้ ำร่วมในกิจกรรมใดก็ตำมที่ทำงผู้จดั มีควำมเห็นว่ำจะเป็ นพื ้นที่รบกวนต่อผู้เข้ ำชมงำน หรื อผู้ร่ วมแสดงสินค้ ำรำยอื่นโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรแสดงโดยใช้ อปุ กรณ์ทำงด้ ำนโสตทัศนูปกรณ์ จะต้ องมีระดับเสียงที่ไม่เกินไปกว่ำที่ผ้ จู ดั งำนแสดงสินค้ ำอนุญำตไว้
กิจกรรมทุกชนิ ดของผู้ร่วมแสดงสินค้ าและพนั กงานของแต่ ละคูหาแสดงสินค้ า จะต้ องจากัดอยู่แต่ ในพืน้ ที่คูหา
แสดงสินค้ าของตน ห้ ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ชักชวนทางด้ านธุรกิจใดๆ นอกคูหาแสดงสินค้ าของท่ าน
ห้ ามทาการรั บสมัครพนั กงานระหว่ างแสดงสินค้ า และห้ ามทาการขนย้ ายสินค้ าและออกนอกคูหาแสดงสินค้ าใน
ระหว่ างเวลาแสดงสินค้ า

19. การขนย้ ายสินค้ าออกจากงานแสดงสินค้ า
สิง่ ของส่วนตัวและสินค้ ำที่หิ ้วได้ สำมำรถนำออกนอกอำคำรแสดงสินค้ ำได้ ภำยหลังเวลำ 17.00 น. ของงำนแสดงสินค้ ำในวัน
สุดท้ ำยถึงแม้ วำ่ ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำจะมีบริ กำรรักษำควำมปลอดภัย แต่สนิ ค้ ำนันอำจเสี
้
ย่ งต่อกำรสูญหำยได้ ตลอดเวลำดังนันไม่
้ ควร
ปล่อยคูหำแสดงสินค้ ำของท่ำนทิ ้งไว้ โดยไม่มเี จ้ ำหน้ ำที่อยูป่ ระจำ
อุปกรณ์ในกำรช่วยขนย้ ำยสินค้ ำไม่วำ่ จะเป็ นรถเข็นล้ อเลือ่ นบรรทุกใดๆ ต้ องอยูใ่ นสภำพที่ใช้ กำรได้ เป็ นปรกติหำกเกิดควำม
เสียหำยแก่อำคำรแสดงสินค้ ำ อำทิ เช่น พรมปูทำงเดิน ผู้เข้ ำร่วมแสดงสินค้ ำจะต้ องรับผิดชอบในควำมเสียหำยนันๆ
้

20. การทาความสะอาด
ทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำจะจัดให้ มีเจ้ ำหน้ ำที่ทำควำมสะอำดคอยดูแลควำมสะอำดบริ เวณรอบกำรจัดงำนแสดงสินค้ ำ
ซึง่ จะทำควำมสะอำดทุกวันในระหว่ำงงำนและหลังจำกเลิกงำน โดยไม่มีค่ำใช้ จ่ำยใดๆ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำขอควำม
ร่วมมือจำกผู้ร่วมแสดงสินค้ ำในกำรที่จะรักษำควำมสะอำดคูหำแสดงสินค้ ำของตนให้ เรี ย บร้ อยและเป็ นระเบียบอยู่เสมอ เจ้ ำหน้ ำที่ทำ
ควำมสะอำดไม่ได้ รับอนุญำตให้ ทำควำมสะอำดภำยในคูหำแสดงสินค้ ำที่นำมำแสดงของท่ำน หำกท่ำนต้ องกำรเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำม
สะอำด (พิเศษ) กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มเจ้ าหน้ าที่รักษาความสะอาด

21. ห้ องอาหารในระหว่ างงานแสดงสินค้ า
มีบริ กำรห้ องอำหำรและคำเฟทีเรียไว้ คอยบริ กำรในช่วงระหว่ำงงำนแสดงสินค้ ำ
วันเตรี ยมงำน
ตังแต่
้
07.00 น. – 15.00 น.
วันแสดงงำน
ตังแต่
้
07.00 น. – 20.00 น.
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22. อุปกรณ์ ส่ ือสาร
ท่ำนสำมำรถใช้ บริ กำรจำกบริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จำกัด โดยติดต่อที่ Business Center ซึง่ มีคำ่ ใช้ จ่ำยดังนี ้
สำหรับกำรส่งโทรสำร แผ่นแรก 15 บำท
แผ่นถัดไป 5 บำท/แผ่น (กรุงเทพฯและปริ มณฑล)
สำหรับกำรรับโทรสำร แผ่นแรก 20 บำท
แผ่นถัดไป 5 บำท/แผ่น (กรุงเทพฯและปริ มณฑล)

23. เครื่องปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้ า
ผู้จัดงำนจะไม่เปิ ดเครื่ องปรับอำกำศในบริ เวณอำคำรแสดงสินค้ ำในวันก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำแต่จะเปิ ดเครื่ องปรับอำกำศ
เฉพำะวันที่จดั แสดงงำน หรื อระหว่ำง วันที่ 23-26 สิงหำคม 2561 เท่ำนัน้ โดยจะเปิ ดเครื่ องปรับอำกำศ 1 ชัว่ โมง ก่อนกำรเปิ ดแสดงสินค้ ำ
และจะปิ ดเมื่อถึงเวลำปิ ดแสดงสินค้ ำในแต่ละวัน

24. อานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้ า
บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์ ) จากัด เปรียบเสมือนเจ้ าของสถานที่จดั แสดงสินค้ าในช่ วงระยะเวลาเช่ าทาการแสดง
สินค้ า ดังนัน้ การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการแก้ ปัญหาต่ างๆ ที่เกิดขึน้ ในช่ วงนีถ้ อื เป็ นสิทธิ์ขาดในการยุตปิ ั ญหานัน้ ๆ

25. การปฏิบัตงิ านล่ วงเวลา
ระหว่ำงวันที่ 21-22 สิงหำคม 2561 ผู้จดั งำนอนุญำตให้ ทำกำรก่อสร้ ำง และตกแต่งคูหำได้ ถึงเวลำ 24.00 น. และรื อ้ ถอนคูหำ
ในวันที่ 26 สิงหำคม 2561 ตังแต่
้ เวลำ 20.00 น. – 24.00 น. เท่ำนัน้
ซึง่ ถ้ ำผู้แสดงงำนรำยใด มีควำมประสงค์จะทำกำรก่อสร้ ำงเกิน
เวลำดังกล่ำว กรุ ณำแจ้ งที่สำนักงำนผู้จัดงำน ก่อนเวลำ 18.00 น. ของแต่ละวัน และจะต้ องรั บผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรปฏิบัติงำน
ล่วงเวลำ ในอัตรำของศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสริ ิ กิติ์ คือ 5,000 บาท / คูหา / ชั่วโมง และรับผิดชอบกำรจัดเตรี ยมพนักงำนรักษำ
ควำมปลอดภัย 1 นำย ในอัตรำ 950 บำท ( รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ) ทังนี
้ ้จะต้ องชำระเป็ นเงินสดในวันนัน้

26. การรื อ้ ถอนคูหาล่ วงเวลา
กรณีผ้ แู สดงงำนแต่ละรำยรื อ้ ถอนไม่เสร็ จตำมเวลำที่กำหนดไว้ ( 24.00 น. ของวันที่ 26 สิงหำคม 2561 ) จะมีคำ่ ใช้ จำ่ ยใน
อัตรำ 20,000 บำท ต่อ คูหำ ต่อ ชัว่ โมง ( รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ) ทังนี
้ ้ต้ องชำระเป็ นเงินสดในวันนัน้ ๆ

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

191/1 อำคำร เอชเอสเอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-6892899 โทรสำรกด 16

23
27. ค่ านาอาหารเข้ า
ผู้แสดงสินค้ ำที่จำหน่ำยสินค้ ำสำหรับในงำนที่ต้องมีกำรประกอบและจำหน่ำยอำหำรเครื่ องดื่ม จะต้ องจ่ำยเงินเพิ่มเติมเป็ นเงิน
4,000 บำท รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
ข้ อกำหนดดังต่อไปนี ้เพื่อให้ เป็ นที่เข้ ำใจกันระหว่ำงผู้จดั งำน กับบริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จำกัด

บริษัทฯ จึงมีข้อกาหนดในเรื่องนีด้ ังต่ อไปนี ้
1. บริ ษัทฯ ไม่อนุญำตให้ มีกำรจัดจำหน่ำยอำหำรและเครื่ องดื่มในงำนแสดงสินค้ ำทุกประเภท ยกเว้ น สินค้ ำดังรำยละเอียด
ต่อไปนี ้
1.1. ต้ องเป็ นอำหำรสำเร็ จรูปที่มีกำรบรรจุหีบห่อเป็ นที่เรี ยบร้ อยโดยไม่มีกำรแช่เย็น ยกเว้ นสำหรับใช้ เพื่อสำธิตและเป็ นกำรซื ้อ
เพื่อไปบริ โภคนอกศูนย์กำรประชุมฯ อำทิเช่นเครื่ องดื่ม อำหำรกระป๋ องทุกประเภท นมกล่อง UHT ทุกประเภทรวมถึงผลิตภัณฑ์
อำหำรที่ผำ่ นกำรผลิตและบรรจุมำจำกโรงงำน
1.2. เป็ นอำหำรที่มีกำรปรุ งแต่งมำจำกภำยนอกศูนย์กำรประชุมฯ ซึ่งจะนำมำจำหน่ำยได้ ต่อเมื่อมีกำรบรรจุถงุ จำกภำยนอก
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว อำทิเช่น ไส้ อวั่ หมูยอ หมูแผ่น แคบหมู เป็ นต้ น
1.3. ในกรณีผ้ จู ดั งำนมีควำมประสงค์จะให้ มีกำรทดลองชิมอำหำรและเครื่ องดื่ม โดยไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรจำหน่ำยสำมำรถ
กระทำได้ ทังนี
้ ้จะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้ อบังคับอย่ำงเคร่งครัดทังหมดนี
้
้จะได้ รับกำรยกเว้ นในส่วนค่ำธรรมเนียมที่ต้องชำระ
2.
บริ ษัทฯ ไม่อนุญำตให้ มีกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่มที่จะต้ องมีกำรปรุ งแต่ง โดยใช้ อุ ปกรณ์ช่วยทุกประเภท อำทิเช่น เตำ
แก๊ ส เตำไฟฟ้ ำ เครื่ องคัว่ ข้ ำวโพด เครื่ องให้ ควำมร้ อนทุกชนิด และอุปกรณ์ครัว เช่น มีด เขียง เป็ นต้ น
3.
ในกรณีที่จะมีกำรจัดจำหน่ำยอำหำรและเครื่ องดื่มตำมข้ อห้ ำมข้ ำงต้ น ผู้จดั งำนจะต้ องได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทฯ เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร โดยจะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้ อบังคับอย่ำงเคร่งครัด
ตัวอย่ างประเภทของอาหารที่ไม่ ต้องชาระค่ าธรรมเนียม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นมกล่อง UHT ที่ไม่แช่เย็น ไอศกรี มที่บรรจุในภำชนะเป็ นที่เรี ยบร้ อย
อำหำรกระป๋ องต่ำง ๆ เช่น ผลไม้ กระป๋ อง แกงเผ็ดกระป๋ อง ปลำกระป๋ อง เป็ นต้ น
กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง น ้ำพริก หรื ออำหำรแห้ งที่บรรจุอยูใ่ นภำชนะที่ปิดสนิท
เครื่ องปรุงต่ำง ๆ เช่น น ้ำปลำ น ้ำตำล กะทิ เครื่ องแกง ต้ องบรรจุอยูใ่ นภำชนะที่ปิดสนิท
ผลไม้ ดอง กระเทียมดอง ที่บรรจุอยูใ่ นภำชนะที่ปิดสนิท
กำรสำธิตกำรทำอำหำรโดยไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อกำรค้ ำ เช่น กำรสำธิตกำรทำโดนัทในงำนแสดงสินค้ ำที่เกี่ยวกับอำหำร
กำรเช่ำพื ้นที่ทงหมดในส่
ั้
วนของพื ้นที่เช่ำนัน้ ๆ โดยมีผ้ อู อกงำนเพียงรำยเดียว เช่น เครื อสหพัฒน์ เช่ำพื ้นที่ทงหมด
ั้
เพื่อกำรจำหน่ำยสินค้ ำลดรำคำ
อำหำรปรุงสำเร็ จจำกภำยนอกทีบ่ รรจุในภำชนะที่ปิดสนิท เช่น ไส้ กรอกอีสำน ไส้ กรอกทอด หมูแผ่น
อำหำรสดที่บรรจุในภำชนะปิ ดสนิท
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ตัวอย่ างประเภทของอาหารที่ต้องชาระค่ าธรรมเนียม
1.
2.
3.
4.

อำหำรที่นำเข้ ำมำปรุงภำยในศูนย์กำรประชุมฯ เช่น ก๋วยเตีย๋ ว หมูทอด ปลำทอด ทอดมัน เป็ นต้ น
อำหำรที่ปรุงสำเร็ จจำกภำยนอกแต่ไม่ได้ บรรจุในภำชนะที่ปิดสนิท เช่น กับข้ ำวต่ำง ๆ น ้ำพริ กหนุม่ ไส้ อวั่ ลูกชิ ้น
ไส้ กรอก เป็ นต้ น
เครื่ องดื่มต่ำง ๆ เช่น กำแฟ น ้ำหวำน น ้ำผลไม้ เป็ นต้ น
ขนมประเภทต่ำง ๆ เช่น ขนมอบประเภทเบเกอร์ รี่ ขนมปั งสังขยำ ขนมไทย ขนมผสมน ้ำแข็ง เป็ นต้ น

แนวทางและวิธีการปฏิบัติ
แนวทำงและวิธีกำรปฏิบตั ิสำหรับผู้จดั งำน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดูแลและบำรุงรักษำศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสริ ิ กิติ์
อันเป็ นควำมภำคภูมใิ จของเรำและแขกผู้มำเยือน
ควำมร่วมมือของท่ำนในกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงซึง่ กำหนดไว้ เพือ่ ประโยชน์ร่วมกันจำกกำรรักษำไว้ ซงึ่ มำตรฐำนของ
ควำมสะอำด ควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และคุณภำพของงำนทีจ่ ดั ขึ ้น ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสริ ิ กิต์ิ

สำหรับกำรปรุงอำหำรและจำหน่ำยอำหำร จัดเตรี ยมอุปกรณ์สำหรับรองพื ้นในส่วนทังที
้ เ่ ป็ นคอนกรี ตและ
พื ้นพรมให้ เหมำะสม โดยกำรใช้ แผ่นพลำสติกยำงทีเ่ หมำะสมปูให้ เต็มพื ้นที่เช่ำ และจัดให้ ปอู อกมำไม่
น้ อยกว่ำ 30 ซม. ก่อนกำรจัดลงโต๊ ะและประกอบอำหำร
อุปกรณ์ ประกอบอาหาร : ไม่อนุญำตให้ นำอุปกรณ์ประกอบอำหำรที่ใช้ แก๊ สเข้ ำมำใช้ ในตัวอำคำรโดยเด็ดขำดให้ ใช้ ได้ เฉพำะ
อุปกรณ์ไฟฟ้ ำเท่ำนัน้ ยกเว้ นถังแก๊ ส 15 กก. และมีหวั นิรภัย
อุปกรณ์ ป้องกัน :
เพื่อควำมปลอดภัยของส่วนรวม ผู้จดั งำนจะต้ องเตรี ยมอุปกรณ์คอื ถังดับเพลิงขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 ปอนด์
ต่อ 1 คูหำมำตรฐำน (9 ตร.ม.) ซึง่ ผู้จดั งำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ จำกเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำย
ขำยและฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรของศูนย์กำรประชุมฯ
สินค้ าที่มีกลิ่น :
สินค้ ำที่มีกลิน่ เช่น แหนม กระเทียมดอง ปลำต่ำง ๆ และอื่น ๆ ผู้จดั งำนต้ องบรรจุสนิ ค้ ำเหล่ำนันไว้
้ ใน
ภำชนะที่เก็บกลิน่ เพื่อมิให้ เป็ นกำรรบกวนผู้อื่น
การขนของ :
สินค้ ำต่ำง ๆ สำมำรถขนย้ ำยเข้ ำมำในงำนได้ เฉพำะช่วงเวลำก่อนเริ่ มงำนของทุกวันสินค้ ำที่เป็ นของเหลว
เช่นน ้ำเชื่อม น ้ำแข็ง และอื่น ๆ กำรขนย้ ำยต้ องมีกำรปูแผ่นพลำสติกตลอดแนวที่จะขนผ่ำน
การทาความสะอาด :
กำรทำควำมสะอำดที่บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ จัดให้ ไม่รวมถึงสิง่ ต่อไปนี ้
 กำรเก็บและเคลือ่ นย้ ำยวัสดุ และอุปกรณ์ตำ่ ง ๆ อันเกิดจำกกำรประกอบอำหำร
 ครำบน ้ำมัน รอยเปื อ้ นอันเกิดจำกกำรขำยและประกอบอำหำร
 กำรเก็บเศษอำหำรและเศษขยะภำยในคูหำ
 กำรทำควำมสะอำดสินค้ ำที่นำมำแสดงหรื อจำหน่ำยและภำยในบริ เวณคูหำ
พืน้ ที่สนับสนุนนอกอาคาร บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ อนุญำตให้ ใช้ พื ้นที่ด้ำนนอกเพื่อเตรียมอำหำรโดยไม่คิดค่ำใช้ จำ่ ย ประมำณ
32 ตร.ม./งำน (ถ้ ำต้ องกำรพื ้นทีม่ ำกกว่ำนี ้ คิดอัตรำ 35.- บำท/ตร.ม./วัน)โดยผู้จดั งำนรับผิดชอบค่ำ
บริ กำรทำควำมสะอำดไม่เกิน 4 คน/วัน/รอบ
การเตรียมพืน้ ที่ :

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

191/1 อำคำร เอชเอสเอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-6892899 โทรสำรกด 16

25
ค่ าธรรมเนียม :

บริ ษัทฯ คิดค่ำใช้ จำ่ ยเพิม่ เติมสำหรับกำรประกอบและ/หรื อจำหน่ำยอำหำร และเครื่ องดื่มตำมระยะเวลำ
กำรจัดงำน ดังนี ้
ขนาดพืน้ ที่มาตรฐาน
อัตรา (รวม VAT 7%)
วันงาน
1 - 3 วัน

3 x 3 ตำรำงเมตร

4,000.-

มำกกว่ำ 3 วัน

3 x 3 ตำรำงเมตร

รำคำวันละ 1,000 บำท

บริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้จดั งำนเพื่อนำไปชำระให้ กบั บริ ษัท F&B International จำกัด
ผู้ได้ สทิ ธิ์ในกำรจำหน่ำยอำหำรภำยในศูนย์กำรประชุมฯ แต่เพียงผู้เดียว เป็ นค่ำชดเชยกำรสูญเสียสิทธิ์
ค่ ามัดจา :

บริ ษัทฯ คิดค่ำมัดจำจำกผู้จดั งำนเป็ นจำนวนเงิน 30,000.- บำทต่องำน เพื่อเป็ นค่ำใช้ จ่ำยกรณีมีกำรทำพื ้นที่
สกปรกหรื อเสียหำย โดยจะคืนให้ หลังจำกจบงำน และมีกำรตรวจรับพื ้นที่เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

เงื่อนไขการชาระเงิน :

บริ ษัทฯ ขอรับชำระเงินสดทังหมดจำกผู
้
้ จัดงำนก่อนหน้ ำงำน 3 วัน บริ ษัทฯ จึงจะอนุญำตให้ เข้ ำจัดกำรใช้
สถำนที่ดงั กล่ำวได้

ในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ โปรดสอบถำมรำยละเอียดจำกเจ้ ำหน้ ำที่ของฝ่ ำยขำยและฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรของศูนย์
กำรประชุมฯ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้ อบังคับดังกล่ าว และขอขอบคุณในความร่ วมมือ
และหวังเป็ นอย่ างยิ่งว่ าการเข้ ามาปฏิบัตหิ น้ าที่ของท่ านในศูนย์ การประชุมฯ คงประสบความสาเร็จด้ วยดี

ข้ อสงสัย :

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
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