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สารบัญ
ส่ วนที่ 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หน้ า

ข้ อมูลทั่วไปของงาน
ชื่องำนแสดงสินค้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำร
สถำนที่จดั งำน
วันและเวลำ ของงำนแสดงสินค้ ำ
กำรเข้ ำชมงำน
ผู้จดั งำน
คุณลักษณะทำงด้ ำนเทคนิคของอำคำรแสดงสินค้ ำ
กำรรับผิดชอบควำมเสียหำยต่อพื ้นที่
กำหนดกำรสำหรับวันก่อสร้ ำง,วันแสดงงำน,วันรื อ้ ถอน

ส่ วนที่ 2

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

5
5
5
5
5
6
6
7

หน้ า
ระเบียบและการปฏิบัตงิ านภายในอาคารแสดงสินค้ า
กำรก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำมำตรฐำน
กำรก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำสำหรับคูหำเปล่ำ
กฎระเบียบในกำรก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำสำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่เช่ำพื ้นที่เปล่ำ
กำรเข้ ำ-ออกบริ เวณงำนของผู้รับเหมำก่อสร้ ำง
ระเบียบและข้ อปฏิบตั ิ อำคำรอิมแพ็คชำเลนเจอร์
-ข้ อปฏิบตั ใิ นกำรใช้ Catwalk
-ระเบียบและข้ อปฏิบตั ิ สำหรับกำรเตรี ยมงำน ก่อนเข้ ำพื ้นที่จัดแสดงงำน
-ระเบียบและข้ อปฏิบตั ิ สำหรับวันเตรี ยมงำน
-ระเบียบและข้ อปฏิบตั ิ สำหรับวันแสดงงำน
-ระเบียบและข้ อปฏิบตั ิ สำหรับวันรื อ้ ถอน
-อุปกรณ์ที่ผ้ ใู ห้ บริกำร อนุญำตให้ ใช้ ในอำคำร
-กำรป้องกันอุบตั เิ หตุ
-กำรไม่ปฏิบตั ติ ำมระเบียบและข้ อปฏิบตั ิ
-ข้ อปฏิบตั ใิ นงำนที่มีอำหำรและเครื่ องดื่ม
-ข้ อปฏิบตั ใิ นงำนที่มีเครื่ องจักร
ขันตอนกำรกำรขนถ่
้
ำยสินค้ ำ
กำรขนย้ ำยสินค้ ำออกจำกงำนแสดงสินค้ ำ
สถำนที่จอดรถ (สำหรับผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำ วันติดตังและวั
้
นแสดงงำน)
สถำนที่จอดรถ (สำหรับรถเติมสินค้ ำ วันติดตังและวั
้
นแสดงงำน)
กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรบริ กำรด้ ำนไฟฟ้ำ
เฟอร์ นเิ จอร์ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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11
12
13
13
13
13
17
18
18
18
18
18
19
20
21
22
23
23
23
25
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สารบัญ
ส่ วนที่ 2
หน้ า
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

โทรศัพท์ชวั่ ครำว
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ ภำยในงำน
เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัย
กำรสำธิตภำยในงำน
กำรเข้ ำ-ออกบริ เวณงำนขอผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำ
กำรเก็บหรื อทิ ้งสิง่ ของ
กำรป้องกันอัคคีภยั
กำรประกำศสำธำรณะ
กำรแจกเอกสำรหรื อสิง่ ของที่ระลึก
กำรเกิดควำมเสียหำย
เหตุกำรณ์ที่ไม่อำจควบคุมได้
กำรปฏิบตั งิ ำนที่คหู ำแสดงสินค้ ำ
กำรทำควำมสะอำด
เครื่ องปรับอำกำศภำยในอำคำรแสดงสินค้ ำ
อำนำจสิทธ์ขำดในกำรตัดสินใจภำยในอำคำรแสดงสินค้ ำ
กำรปฏิบตั งิ ำนล่วงเวลำ
กำรรื อ้ ถอนคูหำล่วงเวลำ
กำรทำกิจกรรมและกำรใช้ เสียงระหว่ำงงำน
กำรใช้ บตั รเข้ ำร่วมงำน

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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ส่ วนที่ 3


แบบฟอร์ มบริการสาหรับผู้เช่ าพืน้ ที่

1.

แบบฟอร์ มสำหรับผู้ที่ร่วมแสดงสินค้ ำ

Ace Con

2.

แบบฟอร์ มจองไฟฟ้ำ
-เบรกเกอร์ ไฟฟ้ำสำหรับวันรื อ้ ถอน
-เบรกเกอร์ ตดั กระแสไฟฟ้ำสำหรับวันแสดงงำน
-บริ กำรติดตังกระแสไฟฟ้
้
ำ รวมค่ำกระแสไฟ
-ระบบจ่ำยน ้ำและทิ ้งน ้ำ
-ขนำดเครื่ องปั๊ มลม
-อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
-แบบติดตัง้
-กฎเกณฑ์และระเบียบระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรบริ กำรด้ ำนไฟฟ้ำ

Expotech

3.

แบบฟอร์ มจองอินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์ชวั่ ครำว
-บริ กำรติดตังโทรศั
้
พท์ชวั่ ครำว
-บริ กำรติดตังสำยอิ
้
นเตอร์ เน็ต ADSL ชัว่ ครำว
-บริ กำรติดตังสำยอิ
้
นเตอร์ เน็ตควำมเร็ วสูง VDSL
-บริ กำรสำยอินเตอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงชัว่ ครำว

Impact

4.

แบบฟอร์ มบริกำรทำควำมสะอำดและรักษำควำมปลอดภัย
-บริ กำรทำควำมสะอำดพิเศษในคูหำ
-บริ กำรรักษำควำมปลอดภัยพิเศษ

Impact

5.

แบบฟอร์ มผนังและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
-ป้ำยชื่อร้ ำนค้ ำ
-เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่ำงๆ
-อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ของคูหำมำตรฐำน

Image

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของงาน
1. ชื่องานแสดงสินค้ าอย่ างเป็ นทางการ
THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครั ง้ ที่ 33

2. สถานที่จัดงาน
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้ า
วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ตัง้ แต่ เวลา 10.00 - 20.00 น.

4. การเข้ าชมงาน
เปิ ดให้ ครอบครั ว 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 กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-6892899 , 02-6892993
โทรสำร 02-6892890

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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6.

คุณลักษณะทางด้ านเทคนิคของอาคารแสดง

6.1
การรั บนา้ หนักของพืน้ ที่
อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ความสามารถในการรั บนา้ หนัก 2,000 กิโลกรั มต่ อตารางเมตร
ถ้ ำสินค้ ำของท่ำนมี น ้ำหนักเฉลี่ยกดลงพื น้ ที่ต่อหนึ่งตำรำงเมตรมำกกว่ำน ้ำหนักที่อำคำรจะสำมำรถรับน ้ำหนักได้ ท่ำนต้ องสร้ ำงพื น้ ที่เหล็กเสริ ม เพื่อกระจำย
น ้ำหนักของสินค้ ำ และต้ องแจ้ งให้ ทำงผู้จดั งำนทรำบล่วงหน้ ำเกี่ ยวกับสินค้ ำทุกชิ ้นที่จะนำมำแสดงจึงจะนำสินค้ ำนันเข้
้ ำไปแสดงได้
6.2

ความสูงของสิ่งก่ อสร้ าง

อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
ควำมสูงของส่งก่อสร้ ำงสูงสุดได้ ไม่เกิน 5.0 เมตร
ในกรณีที่บธู ของท่ำนสูงเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5.0 เมตร
-ท่ำนต้ องลงนำมในแบบบูธที่ทำ่ นส่งมำเพื่อแสดงควำมยินยอมรับผิดชอบ
หำกมีควำมเสียหำยใดๆเกิดขึ ้นกับทำงสถำนที่หรื อผู้เข้ ำร่ วมงำนทุกกรณี
**หากสินค้ าที่ท่านนามาจัดแสดงหรื อสิ่งก่ อสร้ างสูงเกินจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น จะต้ องทาการขออนุญาตจากผู้จัดการงานก่ อนจึงจะ
สามารถนาสินค้ าเข้ าหรื อทาการก่ อสร้ างได้
7.

การรับผิดชอบความเสียหายต่ อพืน้ ที่

*ตัวอย่ำงเอกสำร

Exhibitor ผู้ร่วงจัดงำนทุกบูธ ต้ องเซ็นต์หนังสือรับรองรับผิดชอบควำมเสียหำยและแนบเอกสำรสำเนำบัตรประชำชนพร้ อมลำยเซ็นต์รับรองควำมเสียหำย
(ในกรณีที่เป็ นบริ ษทต้ องประทับตรำด้ วย) ตอบกลับเจ้ ำหน้ ำที่ทำงอีเมล์ bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงำนเริ่ มเป็ นเวลำ 1 เดือน
หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ ้นทุกกรณีในพื ้นที่บธู ของผู้ร่วมจัดงำนฯ ทำงผู้ร่วมจัดงำนฯจะต้ องรับผิดชอบค่ำเสียหำยตำมที่ทำงอิมแพ็คคิดค่ำใช้ จ่ำยกับ
บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยชำระเป็ นเงินสดหรื อโอนเข้ ำบัญชี บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด ภำยใน 5 วันหลังจบงำน

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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8.กาหนดการสาหรั บวันก่ อสร้ าง,วันแสดงงาน,วันรื อ้ ถอน
กาหนดการ

เวลา

วันที่

กาหนดเวลาการก่ อสร้ างคูหา
กำรก่อสร้ ำงและกำรตกแต่งสำหรับพื ้นที่เปล่ำ
ผู้เช่ำพื ้นที่คหู ำมำตรฐำน เข้ ำตกแต่งคูหำเพื่อจัดวำงอุปกรณ์และสินค้ ำ

10.00 – 24.00น.
12.00 – 24.00น.

29 ม.ค. 2562
30 ม.ค. 2562

กำรขนย้ ำยสินค้ ำ
กำรติดตังไฟฟ้
้ ำแล้ วเสร็ จภำยใน
กำรติดตังตกแต่
้
ง และจัดวำงสินค้ ำแล้ วเสร็ จภำยใน
ปิ ดอำคำรแสดงสินค้ ำ

12.00 – 24.00น.
13.00 น.
24.00 น.
24.00 น.

30 ม.ค. 2562
30 ม.ค. 2562
30 ม.ค. 2562
29-30 ม.ค. 2562

กาหนดการเปิ ด – ปิ ดงานแสดงสินค้ า
ผู้เข้ ำร่วมแสดงสินค้ ำ (Exhibitor)เข้ ำเตรี ยมงำนและขนย้ ำยสินค้ ำก่อนกำรเปิ ดแสดงสินค้ ำ
08.00 – 10.00 น.
วันเวลำ เปิ ด - ปิ ด งำนแสดงสินค้ ำ
10.00 – 20.00 น.
เวลำขนย้ ำยสินค้ ำ หลังปิ ดแสดงสินค้ ำ ประจำวัน
20.00 – 21.00 น.
กาหนดเวลาการรื อ้ ถอนคูหา
เริ่ มกำรขนย้ ำยสินค้ ำ
20.30 น.
กำรรื อ้ ถอนคูหำและไฟฟ้ำ
20.30 น.
กำรขนย้ ำยสินค้ ำและรื อ้ ถอนคูหำแล้ วเสร็จภำยใน
24.00 น.
กำรรื อ้ ถอนไฟฟ้ำแล้ วเสร็ จภำยใน
24.00 น.

30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562
30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562
30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2562

หมำยเหตุ:
 หลังจำกจบงำนในแต่ละวัน ไฟฟ้ำในคูหำจะดับภำยใน 30 นำที และในวันแสดงงำนวันสุดท้ ำยจะดับภำยใน 60 นำที
และอำคำรแสดงสินค้ ำจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลำ 21.00น. ส่วนในวันสุดท้ ำยของงำนแสดงสินค้ ำจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลำ 24.00 น.
เพื่อให้ ผ้ รู ่วมงำนแสดงทำกำรขนย้ ำยสินค้ ำและรื อ้ ถอนคูหำพร้ อมอุปกรณ์
 ห้ ำมผู้แสดงสินค้ ำขนย้ ำยสินค้ ำที่จะนำมำจัดแสดงเข้ ำไปในอำคำรแสดงสินค้ ำในวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ.2562
แต่จะอนุญำตให้ ขนย้ ำยเข้ ำไปในวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ.2562 เท่ำนัน้
มิฉะนันหำกสิ
้
นค้ ำดังกล่ำวเกิดควำมเสียหำยหรื อสูญหำย ทำงผู้จดั งำนจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น
 ในระหว่ำงจัดงำนแสดงสินค้ ำ ห้ ำมขนย้ ำยสินค้ ำโดยใช้ รถเข็นเด็ดขำด เพื่อไม่ให้ เกิดควำมเสียหำยแก่สถำนที่จดั งำน
ผู้เยี่ยมชมงำน และถ้ ำเกิดควำมเสียหำยประกำรใด ท่ำนจะต้ องรับผิดชอบควำมเสียหำยดังกล่ำว
 ในวันก่อสร้ ำงและรื อ้ ถอน ผู้จดั งำนจะอนุญำตให้ ทำกำรก่อสร้ ำงและรื อ้ ถอนได้ ถึง 24.00น. ซึง่ ถ้ ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์
จะทำกำรก่อสร้ ำงหรื อรื อ้ ถอนเกินเวลำดังกล่ำว กรุ ณำแจ้ งที่ศนู ย์อำนวยกำรผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำที่ประจำกำร ณ อิมแพ็คเมืองทองธำนี
ก่อนเวลำ18.00 น. สำหรับวันก่อสร้ ำงคูหำ วันที่ 29-30 มกรำคม พ.ศ.2562
พร้ อมชำระค่ำล่วงเวลำเพิ่ม จำนวน 1,500 บำท / ชม. / คูหำ ( รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม7%)
และต้ องว่ำจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยจำนวน 1 นำย /คูหำ เป็ นเงิน 1,388 บำท(รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ 7%)
และสำหรับวันรื อ้ ถอนคูหำ ผู้จดั งำนจะอนุญำตให้ ทำกำรก่อสร้ ำงและรื อ้ ถอนได้ ถึง 24.00น. ซึง่ ถ้ ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์จะทำกำรก่อสร้ ำงหรื อรื อ้ ถอนเกิน
เวลำดังกล่ำว กรุณำแจ้ งที่ศนู ย์อำนวยกำรผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำที่ประจำกำร ณ อิมแพ็คเมืองทองธำนี
(ก่อนเวลำ18.00 น.วันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562)
พร้ อมชำระค่ำล่วงเวลำเพิ่ม จำนวน 20,000 บำท /ชม. / คูหำ ( รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม7 %)
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ส่ วนที่ 2
ระเบียบและการปฏิบัตงิ านภายในอาคารแสดงสินค้ า
1. การก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหามาตรฐาน


ผู้รับเหมาในการก่ อสร้ างคูหามาตรฐานอย่ างเป็ นทางการ
บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จำกัด
ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสริ ิกิติ์ 60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพ 10110
คุณนพรัตน์ โชติกไพศำล โทรศัพท์ 02-203-4164 โทรสำร 02-203-4117
E-mail Address : nopparat.cho@nccimage.com

ผู้จดั งำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรอนุญำตให้ เฉพำะผู้ร่วมแสดงงำนที่เช่ำพื ้นที่พร้ อมคูหำมำตรฐำนได้ ร่วมออกงำนแสดงเท่ำนันผู
้ ้ ร่วมแสดงงำนไม่มีสทิ ธิ์
ให้ บริ ษัทอื่นมำเช่ำช่วงต่อหรื อให้ บริษัทอื่นหรื อรำยอื่นที่ไม่ได้ ซื ้อพื ้นที่ในงำนมำร่วมออกแสดงงำนกับท่ำน (ยกเว้ นบริ ษัทในเครื อ )
ในกรณีที่ผ้ รู ่ วมแสดงงำนมีควำมประสงค์ให้ บริ ษัทอื่นมำร่ วมออกงำนกรุ ณำแจ้ งชื่อบริ ษัทดังกล่ำวและชื่อผู้ประสำนงำน,ที่อยู่และเบอร์ ตดิ ต่อพร้ อม
แจ้ งประเภทสินค้ ำที่จะร่ วมออกงำนก่อนวันแสดงงำน 1 เดือนทังนี
้ ้เพื่อผู้จดั งำน
จะได้ พิจำรณำอนุมตั ติ อ่ ไป


ลักษณะคูหามาตรฐาน (พื ้นที่มีขนำด กว้ ำง 3 เมตร ลึก 3 เมตร )
1.
ผนังสีขำวสูง 2.5 ม. กว้ ำงแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผ่นจะยึดติดกับโครงสร้ ำงอะลูมิเนียมห้ ำมตอกตรึง เจำะรู ที่ทำควำมเสียหำยแก่ผนังเว้ นแต่ได้ รับ
อนุญำตจำกผู้รับเหมำก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำรแล้ ว
2.
ป้ำยชื่อ ป้ำยบริ ษัท เป็ นป้ำยชื่อขนำดสูง 30 ซม. และหน้ ำกว้ ำง 3 ม. (ตัวอักษรบนป้ำยชื่อสูง 10 ซม. ) อยู่ด้ำนหน้ ำของทุกคูหำโดยจะระบุชื่อบริษัท และ
หมำยเลขของคูหำแสดงสินค้ ำ
3.
ไฟฟ้ำ มีปลัก๊ ขนำด 5 แอมป์ (ห้ ำมใช้ กบั ดวงไฟแสงสว่ำง) หลอดฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด
4.
โต๊ ะหน้ ำขำว 1 ตัว และ เก้ ำอี ้ 2 ตัว
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5.
6.

สำหรับผู้ร่วมแสดงทีเ่ ช่ำพื ้นที่แสดงสินค้ ำแบบคูหำสำเร็ จรู ปกรุ ณากรอกแบบฟอร์ มป้ ายชื่อคูหาและเครื่ องหมายการค้ า
และส่งกลับมำยัง บริ ษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
ทำงผู้จดั งำนขอควำมร่ วมมือในกำรปฏิบตั ติ ำมระเบียบข้ อบังคับของกำรใช้ คหู ำสำเร็จรู ปดังนี ้
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กฎข้ อบังคับสาหรับผู้แสดงสินค้ า
ห้ าม!กระทาการใดๆ ที่จะก่ อให้ เกิดความเสียหายต่ อผนังคูหา
1.
ห้ ามต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรื อโยกย้ ำยโครงสร้ ำงของคูหำมำตรฐำนโดยเด็ดขำดหำกมีควำมจำเป็ นต้ องเปลี่ยนรู ปแบบของคูหำกรุ ณำติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ ำย
ปฏิบตั กิ ำรของบริ ษัทฯ เพื่อดำเนินกำร
2.
ห้ ามฉีดสเปรย์กำว , ติดกำว , หรื อซิลโิ คนบนแผ่นผนัง
3.
ห้ ามทำสี , พ่นสี , ขีดหรื อเขียนลงบนผนัง
4.
ห้ ามมิให้ เจำะ , ตอกตะปู , ยิง MAX , ขีดข่วน หรื อทำให้ เกิดควำมเสียหำยกับแผ่นผนัง หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้ ำงคูหำเป็ นอันขำด หำกต้ องกำร
ติดหรื อยึดสิง่ ใดกับตัวผนังกรุ ณำปรึกษำเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั กิ ำรก่อน
หำกผู้แสดงสินค้ ำท่ำนใดมิได้ ปฏิบตั ติ ำมหรื อฝ่ ำฝื นข้ อปฏิบตั ดิ งั กล่ำวทำง

**มีความจาเป็ นจะต้ องคิดค่ าเสียหายแก่ ผ้ ูมาแสดงสินค้ า
เป็ นมูลค่ าผนังคูหาแผ่ นละ3,000.-บาท
จึงแจ้ งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่ วมมือจากทุกท่ านล่ วงหน้ ามา ณ โอกาสนี ้
หมำยเหตุ : ปลัก๊ ไฟที่ตดิ ตังในคู
้ หำของท่ำนห้ ำมใช้ ตอ่ กับดวงไฟแสงสว่ำงโดยเด็ดขำด หำกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบพบจะดำเนินกำรตัดกระแสไฟฟ้ำในคูหำของท่ ำนทันที

.
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2 . การก่ อสร้ างและการตกแต่ งคูหาสาหรั บผู้เช่ าพืน้ ที่เปล่ า
1. กา
สำหรับผู้แสดงสินค้ ำที่เช่ำพื ้นที่เปล่ำ ผู้รับเหมำในกำรก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำจะมี 2 ประเภทคือ
1. ผู้รับเหมาในการก่ อสร้ างคูหาอย่ างเป็ นทางการ (Official Stand Contractor)
บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จำกัด
ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสริ ิกิติ์ 60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพ 10110
คุณนพรัตน์ โชติกไพศำล 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 ำงคูหำแสดงสินค้ ำผู้จดั งำน พร้ อมที่จะ
อำนวยควำมสะดวกให้ โดยที่มีกฎในกำรเข้ ำทำกำรก่อสร้ ำงดังนี ้
- ผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำต้ องส่งรำยชื่อผู้รับเหมำมำยัง บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
- ผู้จดั งำน จะแจ้ งยืนยันกำรตอบรับหรื อ ปฏิเสธไปยังผู้ร่วมแสดงสินค้ ำและผู้รับเหมำที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ ภำยใน 7 วันทำกำร
ภำยหลังจำกได้ รับกำรเสนอชื่อ
- ผู้จดั งำนจะพิจำรณำอนุมตั ผิ ้ รู ับเหมำที่ได้ รับกำรเสนอชื่อมำเพียง 10 รำย แรกเท่ำนัน้
- บริ ษัทผู้รับเหมำจะต้ องไม่เคยมีประวัตเิ สื่อมเสีย หรื อสร้ ำงควำมเสียหำยต่อผู้แสดงสินค้ ำมำก่อน และไม่เคยถูกห้ ำมในกำร
ให้ บริ กำรในงำนใดงำนหนึง่ มำก่อน
- เป็ นบริ ษัทห้ ำงร้ ำนที่สำมำรถให้ บริ กำรตำมที่ผ้ แู สดงสินค้ ำต้ องกำร มีอปุ กรณ์เครื่ องมือ และพนักงำนที่มีประสบกำรณ์พร้ อมทังมี
้ สถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตลอดเวลำ
- ส่งเจ้ ำหน้ ำที่ระดับบริ หำรเข้ ำร่ วมประชุมเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อม และมีเจ้ ำหน้ ำที่อย่ำงน้ อย 1 ท่ำนพร้ อมเครื่ องมือสื่อสำรประจำบริ เวณงำนตลอดระยะเวลำตังแต่
้ เริ่ ม
กำรก่อสร้ ำงจนถึงรื อ้ ถอน เพื่อให้ บริ กำรแก่ผ้ รู ่ วมแสดงสินค้ ำที่ว่ำจ้ ำง
- ส่งแบบผังกำรก่อสร้ ำงพร้ อมสำเนำ 1 ชุด ให้ แก่ผ้ จู ดั งำน เพื่อตรวจอนุมตั ิก่อน 30 วันก่อนทำกำรก่อสร้ ำงโดยกำรก่อสร้ ำงจะต้ องทำตำมแบบ ที่ได้ รับกำรอนุมัติแล้ ว
เท่ำนัน้
กรณีท่ ีมีการเปลี่ยนแปลงแบบผังใดๆ ก็ตามจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูจัดงานทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรในทันทีและต้ องได้ รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ
-

ให้ คำปรึกษำ และควำมร่ วมมือต่อผู้แสดงสินค้ ำ บริ ษัทผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำ และผู้รับเหมำรำยอื่นๆ เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิกำรภำยในอำคำรแสดงสินค้ ำเป็ นไปด้ วยควำม
เรี ยบร้ อย
ในกรณี เกิ ดควำมเสียหำยในบริ เวณที่ ผ้ ูรับ เหมำรั บผิดชอบอยู่ ไม่ ว่ำจะเกิ ดกำรกระทำของผู้ใดและกรณี ใดๆ ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำและผู้รับ เหมำ จะต้ องรั บผิดชอบ
ค่ำเสียหำยทังหมดที
้
่เกิดขึ ้น
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3.กฎระเบียบในการก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหาสาหรั บผู้ร่วมงานแสดงสินค้ าที่เช่ าพืน้ ที่เปล่ า
ผู้ร่วมแสดงเช่ำพื ้นที่เปล่ำ สำมำรถก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำโดยผู้รับเหมำก่อสร้ ำงอื่นที่ผ้ รู ่ วมแสดงสินค้ ำว่ำจ้ ำงเองได้ แต่จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มผู้รับเหมาก่ อสร้ างและตกแต่ ง
คูหา (สาหรั บพื น้ ที่ เปล่ า) เพื่ อแจ้ งชื่ อผู้รับเหมำ ที่อยู่เบอร์ โทรศัพท์ส่งมำยังผู้จัดงำนแสดงสินค้ ำ ตำมกำหนดเวลำ (กรุ ณ ำดูกฎเกณฑ์ กำรใช้ ผ้ ูรับเหมำก่ อสร้ ำงอื่ นที่ไม่ใช่
ผู้รับเหมำก่อสร้ ำงอย่ำงเป็ นทำงกำร) และปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบดังต่อไปนี ้
1. กำรสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำของตนเองขึ ้นหรื อกำรให้ พื ้นที่เปล่ำ สำหรับกำรแสดงจะต้ องมีกำรติดหรื อเขียนป้ำยแสดงชื่อบริษัท และหมำยเลขคูห ำอย่ำงชัดเจน ถ้ ำไม่มีทำงผู้จดั
งำนแสดงสินค้ ำจะจัดให้ ตำมควำมเหมำะสมโดย เรี ยกเก็บค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นกับทำงผู้ร่วมแสดงสินค้ ำ
2. ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆที่ผ้ รู ับเหมำก่อสร้ ำงคูหำของท่ำนหรื อบุคลำกรของผู้รับเหมำ
ก่อสร้ ำงหรื อผู้ รับจ้ ำงของท่ำนทำขึ ้น และ
รับผิดชอบประสำนงำนในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ใดๆที่ขดั ต่อระเบียบภำยในอำคำรสินค้ ำให้ เป็ นไปตำมระเบียบของกำรก่อสร้ ำง ทุกประกำร
3. ผู้แสดงสินค้ ำที่ต้องกำรคูหำเองจะต้ องจัดส่งแบบแผนกำรก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำและผังกำรใช้ ไฟฟ้ำมำยังผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำภำยในกำหนดเวลำที่ระบุเอำไว้ ในคูม่ ือผู้ร่วม
แสดงสินค้ ำหรื อ 15 วันก่อนวันงำนแสดงสินค้ ำ โดยผู้จดั งำนจะตอบอนุมตั ิเพื่อให้ ดำเนินกำรตำมแผนผังที่ส่งไปภำยใน7วันหลังจำกที่ได้ รับแผนผังกำรก่อสร้ ำงและผู้จดั งำนแสดง
สินค้ ำขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรี ยกร้ องให้ แก้ ไปงำนก่อสร้ ำงในส่วนที่ผิดไปจำกแบบที่สง่ มำหรื อแผนผังกำรก่อสร้ ำงที่อำจจะขัดต่อกฎระเบียบอำคำรแสดงสินค้ ำ หรื อสร้ ำงอันตรำยแก่ผ้ ู
เข้ ำชมงำนแสดงสินค้ ำได้
อนึ่ง ผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ไม่ ส่งแผนผังตามกาหนด ทางผู้จัดงานแสดงสินค้ าจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าทาการก่ อสร้ างในงาน
4. จะต้ องปูพรมหรื อสิง่ อื่นใดที่เหมำะสมเต็มพื ้นที่ภำยในคูหำแสดงสินค้ ำ
5. เพื่ อควำมปลอดภัยและป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำลัดวงจร หำกต้ องกำรติดตัง้ ไฟฟ้ำแสงสว่ำงกรุ ณ ำติดต่อผู้รับ เหมำติดตังไฟฟ้
้ ำ อย่ำงเป็ นทำงกำรเท่ำนัน้ ห้ ำมติดตัง้
กระแสไฟฟ้ำเอง ห้ ำมใช้ กระแสไฟฟ้ำที่สงั่ มำเพื่อใช้ กบั เครื่ องจักรที่จะแสดงมำใช้ เป็ นไฟฟ้ำแสงสว่ำง
6. ห้ ำมพ่นสี อ็อค เชื่อมโลหะภำยในอำคำรแสดงสินค้ ำและห้ ำมตังโต๊
้ ะเลื่อยไม้ ไสไม้ หรื อทำให้ เกิดฝุ่นภำยในอำคำรแสดงสินค้ ำ และรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ ำหรื อผู้เข้ ำร่ วมชม
งำนแสดงสินค้ ำ
7. ในกรณี พื ้นที่คหู ำของผู้ร่วมแสดงพื ้นที่เปล่ำติดกับคูหำแสดงสินค้ ำอื่นห้ ำมใช้ ประโยชน์จำกผนังนันๆ
้ ทำงผู้ร่วมแสดงสินค้ ำ จะต้ องทำกำรก่อสร้ ำงผนังในส่วนคูหำแสดง
สินค้ ำของตนขึ ้นมำเอง
8. หำกผนังของคูหำของผู้ร่วมแสดงพื ้นที่เปล่ำสูงกว่ำผนังอีกด้ ำนของคูหำแสดงสินค้ ำติดกัน ท่ำนจะต้ องทำกำรปิ ดผนังด้ ำนหลังของท่ำนที่สงู กว่ำอี กคูหำแสดงหนึง่ ด้ วย
9. ห้ ำมแขวนสิง่ หนึง่ สิง่ ใดกับสิง่ ก่อสร้ ำงของตัวอำคำร หรื อตอก ตรึง กับส่วนใดส่วนหนึง่ ของพื ้นที่อำคำรหรื อกับฝำผนังเสำ
10. ในกรณี พื ้นที่คหู ำแสดงสินค้ ำของท่ำนเป็ นเกำะ ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำขอสงวนสิทธิ์ในกำรขอร้ องให้ ท่ำนทำกำรปรับเปลี่ยนผนัง ด้ ำนหลังหรื อด้ ำนข้ ำงในแบบที่ท่ำนส่งมำให้
หำกพิจำรณำแล้ วมีควำมเห็นว่ำสิง่ ก่อสร้ ำงของท่ำนอำจจะบดบังคูหำแสดงสินค้ ำใกล้ เคียง
11. ผู้รับเหมำก่อสร้ ำง หรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ ำ ที่ทำกำรก่อสร้ ำงคูหำเอง จะได้ รับอนุญำตให้ ทำกำรก่อสร้ ำงก็ตอ่ เมื่อ ได้ รับกำรอนุมตั ใิ ห้ เป็ นผู้รับเหมำอนุมตั ิ และทำกำรยื่นเช็คหรื อ
หนังสือคำ้ ประกันกำรก่ อสร้ ำงตำมจำนวนเงินที่ กำหนด (สัง่ จ่ำยนำม บริ ษั ท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด พร้ อมตรำ A/C Payee Only) พร้ อมทัง้ เซ็นต์หนังสือยื นยันควำม
รับผิดชอบต่อผู้จดั งำน
หมายเหตุ ในกรณี ที่ผ้ รู ับเหมำอนุมตั ิไม่ดำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่กำหนดไว้ ข้ำงต้ น ทำงผู้จดั งำนขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดกำรปฏิบัติงำนหรื อยกเลิกกำรอนุมัติโดยทันทีหรื อ
ตำมที่เห็นสมควร และผู้แสดงสินค้ ำต้ องใช้ บริ กำรจำกผู้รับเหมำอื่นที่ได้ รับกำรอนุมตั แิ ล้ วเท่ำนัน้

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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4.การเข้ า-ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่ อสร้ าง
ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำจะออกบัตรผ่ำนเข้ ำออกบริ เวณงำนให้ แก่ผ้ รู ับเหมำต่ำงๆ ซึง่ ว่ำจ้ ำงโดยผู้ร่วมงำนแสดงสินค้ ำเพื่อใช้ ผ่ำนเข้ ำ-ออกบริ เวณงำนในช่วงวันก่อสร้ ำงและรื อ้
ถอนเฉพำะผู้รับเหมำที่ได้ ตดิ ต่อกับทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำและได้ ทำข้ อตกลงที่จะปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบของผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำแล้ วเท่ำนั น้ โดยผู้รับเหมำก่อสร้ ำงสำมำรถรับ
บัตรผ่ำนเข้ ำ-ออกบริ เวณงำนได้ ที่ศนู ย์อำนวยกำรผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำที่ประจำกำร ณ อิมแพ็คเมืองทองธำนี ในกรณี ที่ผ้ รู ับเหมำรำยนันๆ
้ ไม่มีบตั รอนุญำตอย่ำงถูกต้ องและได้
สร้ ำงควำมเสียหำยอย่ำงหนึง่ อย่ำงใดขึ ้น ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่ว่ำจ้ ำงจะต้ องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น
ผู้รับเหมำจะต้ องเป็ นผู้ทำกำรกรอกแบบฟอร์ มรายชื่อเจ้ าหน้ าที่ประจาคูหา และขอรับบัตรผ่ำนเข้ ำออกด้ วยตนเองเท่ำนัน้ และห้ ำมผู้ร่วมแสดงสินค้ ำขอบัตรผ่ำนเข้ ำ
ออกแทนผู้รับเหมำของตน

5.ระเบียบและข้ อปฏิบัติอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์
ข้ อปฏิบัตใิ นการใช้ Catwalk
1.ห้ ำมขึ ้นไปบน Catwalk โดยไม่มีเข็มขัดนิรภัย
2.เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยสำมำรถตรวจค้ นกระเป๋ ำเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในกำรทำงำนบน Catwalkได้ ตลอดเวลำ
3.ห้ ำมตัดต่อกระแสไฟบน Catwalk ก่อนได้ รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก “ผู้ให้ บริ กำร”
4.ห้ ำมสูบบุหรี่ ห้ำมรับประทำนห้ ำมถ่ำยของเสียและห้ ำมทิ ้งอุปกรณ์หรื อขยะอื่นๆบน Catwalk
5.ห้ ำมทิ ้งเศษวัสดุใดๆอำทิวสั ดุก่อสร้ ำง, วัสดุสำหรับยึดขึงโยงต่ำงๆรวมถึงขยะทีเ่ กิดจำก “งำน” ไว้ บนCatwalk “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องนำเศษวัสดุหรื อขยะดังกล่ำวลงมำด้ วยทุกครัง้
หำกมีเศษวัสดุหรื อขยะหลงเหลืออยู่ “ผู้ให้ บริ กำร” จะคิดค่ำบริ กำรรักษำควำมสะอำดตำมอัตรำที่กำหนดใน “สัญญำ”

1. ระเบียบและข้ อปฏิบัติสาหรับการเตรียม “งาน” ก่ อนเข้ าพืน้ ที่จัดแสดงงาน
1.1 การเตรี ยมผังแสดงงาน
1.1.1 ห้ ำมออกแบบคูหำมำตรฐำนและคูหำพิเศษกีดขวำงทำงเข้ ำ/ออกเส้ นทำงหนีไฟตู้ดบั เพลิงตู้เอทีเอ็มโทรศัพท์สำธำรณะห้ องสุขำบริเวณด้ ำนหน้ ำร้ ำนจำหน่ำยอำหำรและ
เครื่ องดื่มที่ “ผู้ให้ บริ กำร” กำหนดไว้ ทงภำยในและภำยนอก
ั้
“อำคำร” ดังนี ้
• จะต้ องเว้ นระยะห่ำงอย่ำงน้ อย 3.75 เมตรจำกหัวเสำด้ ำนหน้ ำและด้ ำนหลังอำคำรและเว้ นระยะห่ำงจำกหัวเสำหรื อผนังด้ ำนข้ ำงอย่ำงน้ อย 50 เซนติเมตร
• “ผู้รับบริ กำร”ต้ องจัดให้ มีทำงเดินกว้ ำงอย่ำงน้ อย 3.00 เมตรภำยในพื ้นที่ “งำน” โดยไม่กีดขวำง
เส้ นทำงหนีไฟและอุปกรณ์ดบั เพลิงพื ้นฐำนของ “อำคำร” ทังนี
้ ้รวมถึงจุดติดตังถั
้ งดับเพลิงภำยในพื ้นที่จดั แสดงงำนด้ วย
1.1.2 “ผู้รับบริกำร” ต้ องออกแบบส่วนตกแต่งให้ อยู่ภำยในพื ้นที่ประชำสัมพันธ์สว่ นกลำงที่ “ผู้ให้ บริ กำร”กำหนดโดยไม่กีดขวำงทำงเข้ ำ/ออกและเส้ นทำงหนีไฟ
1.1.3 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องส่งรำยละเอียดของแบบแปลนกำรก่อสร้ ำงคูหำพิเศษรวมถึงส่วนตกแต่งภำยในและภำยนอกอำคำรที่ได้ รับกำรออกแบบและอนุมตั โิ ดยวิศวกรโครงสร้ ำง
ที่มีใบประกอบวิชำชีพระดับภำคีขึ ้นไปแสดงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและจัดส่งให้ “ผู้ให้ บริ กำร” ตรวจสอบก่อนวันแสดงงำนอย่ำงน้ อย 30 วัน
1.1.4 ในกำรก่อสร้ ำงสิง่ ก่อสร้ ำงใดๆภำยในอำคำรอำทิเช่นเวที, ส่วนตกแต่งและคูหำพิเศษและอื่นๆที่มีขนำดควำมสูงตังแต่
้ 3.50 เมตรแต่ไม่เกิน 5.00 เมตรจะต้ องลงนำมแสดงควำ
ยินยอมรับผิดชอบหำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ ้นโดย “ผู้รับบริ กำร” และหำกสิง่ ก่อสร้ ำงนันมี
้ ควำมสูงเกิน5.00 เมตรแต่ไม่เกิน 7.00 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้ ำงและควบคุมงำน
จะต้ องลงนำมในสำเนำใบประกอบวิชำชีพที่รับรองสำเนำถูกต้ องแล้ วเพื่อแสดงควำมยินยอมรับผิดชอบหำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ ้นหำกในกรณีที่ไม่มีวิศวกรออกแบบและควบคุม
งำนลงนำมรับผิดชอบ “ผู้รับบริกำร” จะต้ องเป็ นผู้ออกหนังสือแสดงควำมรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นทังหมดส่
้
งให้ “ผู้ให้ บริ กำร” ก่อนดำเนินกำรอย่ำงน้ อย 7 วันทำกำร
1.2 การขออนุญาตจากหน่ วยงานราชการเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษต้ องขออนุญาตล่ วงหน้ าก่ อนการจัดแสดงงาน 30 วันและส่ งให้ “ผู้ให้ บริการ” รั บทราบก่ อนการจัด
แสดงงานอย่ างน้ อย 15 วันโดย
1.2.1 กำรใช้ เครื่ องกระจำยเสียงกำรจับรำงวัลกำรจำหน่ำยเครื่ องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ฯลฯในพื ้นที่กำรจัดงำนจะถูกควบคุมโดยกฎหมำยหรื อพระรำชบัญญัตคิ วบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์“ผู้รับบริ กำร” จะต้ องขออนุญำตจำกเขตปกครอง, อำเภอ, จังหวัดหรื อจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องและต้ องนำเอกสำรกำรอนุญำตให้ จดั แสดงงำนซึง่ ลงนำมโดยผู้มีอำนำจ
มำแสดงต่อ “ผู้ให้ บริ กำร” ก่อนกำรแสดงงำนทุกครัง้
1.2.2 กำรนำไพโรเทคนิค (Pyrotechnic) ต่ำงๆมำประกอบกำรแสดง “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องนำเอกสำรกำรอนุญำตให้ ใช้ จดั แสดง “งำน” ซึง่ ลงนำมโดยผู้มีอำนำจจำกเขตปกครอง,
นำยอำเภอหรื อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องมำแสดงต่อ“ผู้ให้ บริ กำร” รวมทังต้
้ องออกหนังสือแสดงควำมรับผิดชอบควำมเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึ ้นและต้ องแจ้ ง “ผู้ให้ บริ กำร” ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันโดย “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องจัดให้ มีพนักงำนดับเพลิงและถังดับเพลิงที่มีคณ
ุ ลักษณะครอบคลุมชนิดและ
ประเภทของไฟในจำนวนที่เพียงพอไว้ ภำยใน “งำน”
1.2.3 กำรนำอำกำศยำนทุกประเภทขึ ้น/ลงภำยใน “สถำนที่” รวมถึงไฟส่องฟ้ำ “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องขออนุญำตกับกรมกำรบินพำณิชย์ลว่ งหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันก่อนวันแสดงงำน
และ“ผู้รับบริ กำร” ต้ องส่งสำเนำใบอนุญำตให้ กบั “ผู้ให้ บริ กำร” ส่งให้ ผ้ ใู ห้ บริ กำรรับทรำบก่อนกำรจัดแสดงงำนอย่ำงน้ อย 15 วัน
1.2.4 กำรใช้ อปุ กรณ์เครื่ องมือตัดสัญญำณใดๆทุกชนิดภำยในสถำนที่กำรจัด “งำน” “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องแสดงใบอนุญำตขอบเขตกำรอนุญำตรวมถึงเงื่อนไขอื่นที่จำเป็ นสำหรับ
กำรขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำเครื่ องวิทยุคมนำคมที่ถกู ต้ องก่อนทุกครัง้
1.2.5 “ผู้รับบริกำร” มีหน้ ำที่จะต้ องควบคุมระยะกำรตัดสัญญำณที่แจ้ งไว้ ให้ อยู่เฉพำะบริ เวณสถำนที่จดั “งำน”ตำมที่ระบุไว้ ใน “สัญญำ” เท่ำนัน้
บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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1.2.6 หำกกำรตัดสัญญำณอำจทำให้ เกิดผลกระทบกับพื ้นที่ข้ำงเคียงไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม “ผู้ให้ บริ กำร”มีสทิ ธิระงับกำรตัดสัญญำณได้ โดยไม่ต้องแจ้ ง “ผู้ให้ บริ กำร” ทรำบ
ล่วงหน้ ำโดย “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบผลกระทบรวมถึงค่ำควำมเสียหำยต่ำงๆที่เกิดขึ ้นแต่เพียงผู้เดียว
1.3 งานป้ ายประชาสัมพันธ์
1.3.1 “ผู้รับบริกำร” ที่ประสงค์ขอใช้ พื ้นที่เพื่อติดตังป้
้ ำยประชำสัมพันธ์และส่วนตกแต่งใดๆทังภำยในและภำยนอกอำคำรจะต้
้
องยื่นคำขอเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรพร้ อมแสดงแผนผัง
รู ปแบบและเนื ้อหำเพื่อขออนุมตั จิ ำก“ผู้ให้ บริ กำร” ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันก่อนกำรจัดแสดงงำน
1.3.2 ข้ อปฏิบตั ใิ นกำรติดตังป้
้ ำยประชำสัมพันธ์และส่วนตกแต่งต่ำงๆทังภำยในและภำยนอกอำคำรจะต้
้
องมีชื่องำนหรื อเนื ้อหำข้ อควำมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ภำพรวมของกำรจัด
งำนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 จำกพื ้นที่ทงหมดของป้
ั้
ำยและส่วนตกแต่งนันๆตำมที
้
่ผ้ ใู ห้ บริ กำรกำหนดให้
1.3.3 “ผู้รับบริกำร” สำมำรถติดตังป้
้ ำยประชำสัมพันธ์ตำมข้ อตกลงที่ได้ รับจำก “ผู้ให้ บริ กำร” ได้ ตงแต่
ั ้ วนั แรกของวันเตรี ยมงำนและรื อ้ ถอนให้ แล้ วเสร็ จภำยในเวลำตำม “สัญญำ”
ยกเว้ นในกรณีกำรเข้ ำติดตังและรื
้
อ้ ถอนซุ้มคร่ อมถนนทำงเข้ ำบริเวณด้ ำนนอกอำคำรสำมำรถทำกำรเข้ ำติดตังและรื
้
อ้ ถอนได้ ตงแต่
ั ้ เวลำ 22.00 น. เป็ นต้ นไปโดยต้ องได้ รับกำร
อนุญำตจำก “ผู้ให้ บริ กำร” ก่อนดำเนินกำรติดตังทุ
้ กครัง้
1.3.4 “ผู้รับบริกำร” ต้ องจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ด้วยวัสดุที่ทนทำนและติดตังด้
้ วยโครงสร้ ำงที่ใช้ วสั ดุที่มนั่ คงแข็งแรงพร้ อมทังปรั
้ บแต่งผิววัสดุและทำสีให้ เรี ยบร้ อยไม่อนุญำตให้ มี
กำรเจำะยึดใดๆกับโครงสร้ ำงของอำคำรและพื ้นที่ของกำรจัดงำนโดยเด็ดขำด
1.3.5 “ผู้รับบริกำร” ต้ องติดตังป้
้ ำยประชำสัมพันธ์และส่วนตกแต่งในตำแหน่งที่ “ผู้ให้ บริ กำร” อนุมตั เิ ท่ำนันกรณี
้
ที่มีกำรติดตังนอกเหนื
้
อจำกจุดติดตังที
้ ่ได้ รับกำรอนุมตั ไิ ว้ “ผู้
ให้ บริ กำร” สำมำรถระงับกำรก่อสร้ ำงโดย“ผู้รับบริ กำร” จะต้ องทำกำรรื อ้ ถอนส่วนตกแต่งดังกล่ำวออกทันทีหำกไม่มีกำรดำเนินกำรใดๆ “ผู้ให้ บริ กำร” จะเป็ นผู้ทำกำรรื อ้ ถอนโดยจะ
คิดค่ำดำเนินกำรจุดละ 1,000 บำท (หนึง่ พันบำทถ้ วน)
1.3.6 “ผู้รับบริกำร” ที่มีกำรยึดโยงสลิงของซุ้มทำงเข้ ำกับพื ้นจะต้ องมีกำรติดริ ว้ ธงให้ มองเห็นชัดเจนเพื่อควำมปลอดภัยกรณีผ้ สู ญ
ั จรไป/มำได้ รับอุบตั เิ หตุจำกกำรไม่ทำสัญลักษณ์ริว้
ธงหรื อกำรยึดโยงของสลิง “ผู้รับบริกำร” ต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
1.3.7 “ผู้รับบริกำร” ที่ดำเนินกำรก่อสร้ ำงซุ้มหรื อส่วนตกแต่งหน้ ำประตูบริเวณทำงเข้ ำภำยในอำคำรและพื ้นที่กำรจัดแสดงงำนทังหมดที
้
่ได้ รับอนุญำตในกำรก่อสร้ ำงเรี ยบร้ อยแล้ ว
จะต้ องเว้ นระยะให้ เหลือพื ้นที่ทำงเดินเข้ ำ/ออกไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 70 พื ้นที่ทำงเดินทังหมดทั
้
งนี
้ ้ตำแหน่งของกำรติดตังต้
้ องไม่กีดขวำงทำงสัญจรของบริ เวณพื ้นที่สว่ นกลำงและไม่บด
บังป้ำยส่วนกลำงของผู้ให้ บริ กำร
1.3.8 ข้ อปฏิบตั ใิ นกำรติดป้ำยโฆษณำสำหรับผู้สนับสนุนกำรจัดแสดงงำนสำมำรถดำเนินกำรติดตังได้
้ เฉพำะบริเวณพื น้ ที่กำรจัดงำนแสดงเท่ำนันหำกมี
้
ควำมประสงค์ที่จะติดตัง้
นอกเหนือจำกบริ เวณพื ้นที่จดั งำนแสดงอำทิบริ เวณทำงเข้ ำประตูกระจก, โถงต้ อนรับด้ ำนหน้ ำอำคำรและบริ เวณพื ้นที่ตำ่ งๆภำยนอกอำคำรจะต้ องมีกำรชำระค่ำใช้ จ่ำยตำมอัตรำ
กำรเช่ำพื ้นที่รอบนอกของ “ผู้ให้ บริ กำร”
1.3.9 “ผู้รับบริกำร” ที่ประสงค์ขอแจกใบปลิวประชำสัมพันธ์จะต้ องยื่นคำขอเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรพร้ อมตัวอย่ำงใบปลิวเพื่อขออนุมตั แิ ละพิจำรณำตรวจสอบจำก “ผู้ให้ บริ กำร”
ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันก่อนกำรจัดแสดงงำนโดยต้ องทำกำรแจกในบริ เวณที่ “ผู้ให้ บริ กำร” ได้ กำหนดไว้ เท่ำนันหำกตรวจพบว่
้
ำมีกำรแจกนอกเหนือจำกบริเวณดังกล่ำว “ผู้
ให้ บริ กำร” สำมำรถระงับกำรแจกได้ ทนั ที
1.4 การเตรี ยมงานสาธารณูปโภค
1.4.1 กำรติดตังระบบไฟฟ้
้
ำประปำปั๊มลมโทรศัพท์อินเทอร์ เน็ตระบบปรับอำกำศและระบบสื่อสำรทุกประเภท “ผู้รับบริกำร” จะต้ องใช้ บริ กำรจำกบริ ษัทผู้รับเหมำที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
อย่ำงเป็ นทำงกำรจำก “ผู้ให้ บริ กำร”ให้ เป็ นผู้ดำเนินกำรเท่ำนันและจะต้
้
องแจ้ งให้ “ผู้ให้ บริ กำร” ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันก่อนกำรจัดแสดงงำน
1.4.2 “ผู้ให้ บริ กำร” สงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรนำเข้ ำและติดตังสั
้ ญญำณโทรศัพท์และอินเทอร์ เน็ตทังประเภทที
้
่มีสำยเช่น ADSL, MPLS, Leased Line, Fiber Optic
ฯลฯและประเภทไร้ สำยเช่น Wireless Internetหรื อดำวเทียมฯลฯโดย “ผู้รับบริ กำร” ต้ องแจ้ งให้ “ผู้ให้ บริ กำร” รับทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 15 วันก่อนกำรจัดแสดงงำนเว้ นแต่จะ
ได้ รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก “ผู้ให้ บริ กำร” โดย “ผู้ให้ บริ กำร” ขอสงวนสิทธิ์ในกำรให้ บริ กำรระบบเครื อข่ำยไร้ สำยและระบบอินเทอร์ เน็ตไร้ สำยตำมมำตรฐำน IEEE
802.11 b/g/n ที่ระดับคลื่นควำมถี่ 2.4 GHz ในพื ้นที่ของ “ผู้ให้ บริ กำร” แต่เพียงผู้เดียวไม่อนุญำตให้ “ผู้รับบริ กำร” ติดตังและใช้
้
งำนระบบเครื อข่ำยไร้ สำยและระบบอินเทอร์ เน็ตไร้
สำยดังกล่ำวรวมถึงกำรใช้ ระบบสื่อสำรใดๆอันเป็ นคลื่นควำมถี่เนื่องจำกจะส่งผลกระทบหรื อรบกวนต่อกำรทำงำนของระบบเครื อข่ำยไร้ สำยและระบบอินเทอร์ เน็ตไร้ สำยของ “ผู้
ให้ บริ กำร”
1.4.3 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องแจ้ งรำยละเอียดกำรใช้ ไฟฟ้ำก่อนเข้ ำทำงำนใน “สถำนที่” ไม่น้อยกว่ำ 30 วันโดยติดต่อบริ ษัทผู้รับเหมำไฟฟ้ำอย่ำงเป็ นทำงกำรกระแสไฟฟ้ำทังหมดของ
้
บริ เวณ “งำน” จะถูกปิ ดลงหลังจำกเลิก “งำน”แล้ วภำยใน 1 ชัว่ โมงหลังจำก “งำน” เลิกในแต่ละวัน
1.4.4 หำก “ผู้รับบริ กำร” ต้ องกำรซื ้อระบบปรับอำกำศในวันเตรี ยมงำนจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 วันและต้ องใช้ บริ กำรระบบปรับอำกำศอย่ำงน้ อย 3 ชัว่ โมงขึ ้นไปโดย “ผู้
ให้ บริ กำร” จะทำกำรปิ ดประตูขนถ่ำยสินค้ ำและทำกำรระงับกำรก่อสร้ ำงใดๆภำยในอำคำรที่ทำให้ เกิดฝุ่นละอองหรื อควันที่มีผลกระทบกับระบบปรับอำกำศ
1.4.5 กรณีที่ “ผู้รับบริกำร” นำเครื่ องปั่ นไฟเข้ ำมำใช้ ในกำรจัด “งำน” “ผู้รับบริ กำร” ต้ องแจ้ ง “ผู้ให้ บริ กำร”ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 15 วันและสงวนสิทธิ์ในกำรใช้ เครื่ องปั่ นไฟ
เฉพำะงำนเสด็จ, เวทีกิจกรรม, พิธีเปิ ด, หรื อเวทีแสดงคอนเสิร์ตเท่ำนันไม่
้ อนุญำตให้ นำไปใช้ ในกรณีอื่นๆทังสิ
้ ้นและต้ องติดตังตำมจุ
้
ดที่ “ผู้ให้ บริ กำร” กำหนดเท่ำนันทั
้ งนี
้ ้
“ผู้รับบริ กำร” จะต้ องจัดให้ มีอปุ กรณ์เพื่อควำมปลอดภัยดังนี ้
• ผ้ ำใบรองน ้ำมันที่มีขนำดใหญ่กว่ำเครื่ องปั่ นไฟร้ อยละ 10
• ขอนไม้ รองควำมหนำ 15-20 เซนติเมตร
• กันบริ
้ เวณจุดติดตังพร้
้ อมติดป้ำยเพื่อควำมปลอดภัย
• ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ งขนำด 15 ปอนด์จำนวน 2 ถังต่อ 1 เครื่ อง
• ติดตังสำยดิ
้
นพร้ อมรำงครอบสำยไฟเพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุตอ่ ผู้ที่สญ
ั จรในบริ เวณดังกล่ำว
1.4.6 ห้ ำมนำเข้ ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัยและบริ กำรรักษำควำมสะอำดจำกผู้ให้ บริ กำรรำยอื่นเว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำก “ผู้ให้ บริ กำร” เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเท่ำนัน้
บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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1.5 ข้ อมูลสาคัญที่ควรทราบก่ อนการจัดแสดงงาน
1.5.1 กำรรับน ้ำหนักและควำมสูงของวัสดุอปุ กรณ์ที่ตดิ ตังใน
้ “อำคำร”
• พื ้นที่อำคำรชำเลนเจอร์ 1 ระหว่ำงเสำต้ นที่ 1-14 สำมำรถรับน ้ำหนักได้ ตำรำงเมตรละ 4,000 กิโลกรัมหัวเสำต้ นที่ 1-14 สำมำรถรับน ้ำหนักได้ ตำรำงเมตรละ 8,000 กิโลกรัมและ
ก่อสร้ ำงควำมสูงได้ ไม่เกิน7.00 เมตรกรณีที่วสั ดุอปุ กรณ์มีน ้ำหนักเกินกว่ำ 4,000 กิโลกรัมวิศวกรโครงสร้ ำงจะต้ องออกแบบกำรกระจำยน ้ำหนักให้ ได้ 4,000 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร
พร้ อมลงนำมรับรองกำรออกแบบและกำรคำนวณในสำเนำใบประกอบวิชำชีพของตนจำนวน 1 ชุดนำส่งให้ “ผู้ให้ บริ กำร” รับทรำบ
• พื ้นที่อำคำรชำเลนเจอร์ 1 ตังแต่
้ เสำต้ นที่ 14 เป็ นต้ นไปและพื ้นที่อำคำรชำเลนเจอร์ 2-3 สำมำรถรับน ้ำหนักได้ ตำรำงเมตรละ 2,000 กิโลกรัมหัวเสำตังแต่
้ ต้นที่ 15 สำมำรถรับ
น ้ำหนักได้ ตำรำงเมตรละ4,000 กิโลกรัมและก่อสร้ ำงควำมสูงได้ ไม่เกิน 7.00 เมตรกรณีที่วสั ดุอปุ กรณ์มีน ้ำหนักเกินกว่ำ 2,000กิโลกรัมวิศวกรโครงสร้ ำงจะต้ องออกแบบกำรกระจำย
น ้ำหนักให้ ได้ 2,000 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตรพร้ อมลงนำมรับรองกำรออกแบบและกำรคำนวณในสำเนำใบประกอบวิชำชีพของตนจำนวน 1 ชุดและนำส่งให้ “ผู้ให้ บริ กำร” รับทรำบ
1.5.2 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องวำงเงินประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นตำมที่ระบุไว้ ใน “สัญญำ” กับ“ผู้ให้ บริ กำร” เป็ นเงินสดหรื อเช็คจำนวน 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้ วน) ต่อ 1
อำคำรหรื อตำมจำนวนที่ตกลงใน“สัญญำ” โดยสัง่ จ่ำยเช็คในนำมบริษัทอิมแพ็คเอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์จำกัดและนำส่งให้ แก่ “ผู้ให้ บริ กำร” ก่อนกำรจัดงำนอย่ำงน้ อย 15 วัน
1.5.3 เว้ นแต่ข้อห้ ำมข้ อใดจะระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่นหำก “ผู้รับบริ กำร” ฝ่ ำฝื นข้ อห้ ำมในกำรปฏิบตั งิ ำนข้ อหนึง่ ข้ อใดในเอกสำรฉบับนี ้หรื อทำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ของ “ผู้
ให้ บริ กำร” “ผู้รับบริ กำร” จะถูกปรับในอัตรำขันต
้ ่ำ 50,000 บำท (ห้ ำหมื่นบำทถ้ วน) รวมทังต้
้ องชดใช้ มลู ค่ำของทรัพย์สนิ ที่เสียหำยโดย “ผู้ให้ บริ กำร” มีสทิ ธิ์หกั เงินค่ำปรับและ
ค่ำเสียหำยจำกเงินประกันควำมเสียหำยในข้ อ 1.5.2 ทันทีหำกควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นมีมลู ค่ำมำกกว่ำเงินประกันควำมเสียหำย “ผู้รับบริกำร” จะต้ องรับผิดชอบในค่ำเสียหำยตำม
จริ งเต็มจำนวน
1.5.4 “ผู้รับบริกำร” ที่ได้ รับอนุญำตจำก “ผู้ให้ บริ กำร” ให้ เข้ ำปฏิบตั งิ ำนใน “อำคำร” จะต้ องลงนำมใน “สัญญำ”และต้ องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขที่ “ผู้ให้ บริ กำร” กำหนดไว้ อย่ำงเคร่ งครัด
และรับผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น
1.5.5 กำรขนถ่ำยอุปกรณ์และเครื่ องมือต่ำงๆ “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องใช้ ประตูขนถ่ำยสินค้ ำของ “อำคำร” เท่ำนันไม่
้ อนุญำตให้ ใช้ ประตูด้ำนหน้ ำทำงเข้ ำหรื อประตูหนีไฟ
1.5.6 กรณีที่ “ผู้รับบริกำร” มีควำมจำเป็ นจะต้ องนำวัสดุอปุ กรณ์เข้ ำทำงประตูด้ำนหน้ ำ “อำคำร” “ผู้รับบริ กำร”จะต้ องทำหนังสือขออนุญำตพร้ อมรำยละเอียดกำรขนย้ ำยวัสดุ
อุปกรณ์สง่ ให้ แก่ “ผู้ให้ บริ กำร” เพื่อขออนุญำตก่อนหำก “ผู้ให้ บริ กำร” อนุญำต “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องดำเนินกำรตำมข้ อ 1.5.3 อย่ำงเคร่ งครัด
1.5.7 ในกำรเตรี ยมงำนและกำรรื อ้ ถอนหำก “ผู้รับบริกำร” ต้ องกำรใช้ บริ กำรเพิ่มเติมของบริกำรระบบปรับอำกำศ, บริ กำรรักษำควำมสะอำดและบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
“ผู้รับบริ กำร” จะต้ องชำระค่ำบริ กำรเพิ่มเติมตำมอัตรำที่กำหนดใน “สัญญำ”
1.5.8 “ผู้ให้ บริ กำร” ได้ กำหนดให้ พื ้นที่บริ เวณโถงต้ อนรับของแต่ละอำคำรมีจดุ ประสงค์หลักให้ “ผู้รับบริ กำร”สำมำรถใช้ เป็ นทำงสัญจรระหว่ำงแต่ละอำคำรและใช้ เป็ นพื ้นที่สำหรับ
ส่วนตกแต่งเช่นป้ำยบอกทำง, ซุ้มประตูทำงเข้ ำ, จุดลงทะเบียน, บอร์ ดแสดงรำยชื่อผู้เข้ ำร่ วมแสดงงำน, สินค้ ำตัวอย่ำงและของรำงวัลต่ำงๆแต่ไม่อนุญำตให้ ใช้ พื ้นที่ดงั กล่ำวในกำร
จัดเวทีกิจกรรม, กิจกรรมต่ำงๆหรื อกำรจัดแสดงและกำรจำหน่ำยสินค้ ำเพื่อกำรพำณิชย์
1.5.9 “ผู้ให้ บริ กำร” อนุญำตให้ “ผู้รับบริ กำร” จัดเตรี ยมเวทีชวั่ ครำวในบริเวณโถงต้ อนรับของแต่ละอำคำรสำหรับพิธีเปิ ด “งำน” ในวันแรกของกำรแสดง “งำน” เท่ำนันโดยไม่
้
อนุญำตให้ ใช้ เวทีดงั กล่ำวในกำรทำกิจกรรมต่อเนื่องใดๆนอกจำกวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพิธีเปิ ดงำน
1.5.10 กำรเปิ ดเพลงหรื อใช้ เสียงเพลงในงำนดนตรี กรรมหรื อทำให้ เกิดเสียงเพลงสิง่ บันทึกเพลง
โสตทัศนวัสดุซงึ่ มีเจ้ ำของลิขสิทธิ์ภำยใน “สถำนที่” “ผู้รับบริกำร” จะต้ องเป็ นผู้ชำระค่ำลิขสิทธิ์ดงั กล่ำวเอง
1.5.11 “ผู้รับบริ กำร” ต้ องแน่ใจและรับรองว่ำร้ ำนค้ ำหรื อร้ ำนอำหำรที่ได้ เช่ำหรื อเช่ำช่วงจำก“ผู้รับบริ กำร”โดยถูกต้ องตำม “สัญญำ” และระเบียบและข้ อปฏิบตั นิ ี ้ทำกำรจำหน่ำย
สินค้ ำ, อำหำรและเครื่ องดื่มโดยไม่เป็ นกำรละเมิดบุคคลอื่น
1.5.12 กำรถ่ำยทอดสด “งำน” หรื อบันทึกเทปโทรทัศน์ “งำน” ที่มีกำรนำรถบันทึกเทปเคเบิ ้ลทีวีอินเทอร์ เน็ตออนไลน์เข้ ำมำใน “สถำนที่” “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องแจ้ ง “ผู้ให้ บริ กำร”
ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 15 วันทำกำรเพื่อกำหนดจุดจอดและขันตอนกำรเดิ
้
นสำยและอุปกรณ์ตอ่ เชื่อมต่ำงๆโดย “ผู้รับบริกำร” จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
1.5.13 “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องชำระค่ำเช่ำคลังสินค้ ำทัณฑ์บนตำมขนำดของพื ้นที่ใช้ งำนให้ กบั บริ ษัทผู้ให้ บริ กำรคลังสินค้ ำทัณฑ์บนในรำยนำมที่ “ผู้ให้ บริ กำร” กำหนดเท่ำนัน้
1.5.14 “ผู้ให้ บริ กำร” ไม่อนุญำตให้ “ผู้รับบริ กำร” นำมำแสดงและ/หรื อขำยสินค้ ำที่ต้องห้ ำมตำมกฎหมำยหรื อขัดต่อระเบียบที่ดีด้ำนวัฒนธรรมสังคมและสุขภำพของประชำชนและ/
หรื อสินค้ ำที่อยู่นอกเหนือจำกรำยกำรที่ “ผู้รับบริ กำร” ระบุไว้ ในรำยกำรหำก “ผู้รับบริกำร” ฝ่ ำฝื น “ผู้ให้ บริ กำร” จะแจ้ งให้ นำสินค้ ำดังกล่ำวออกจำก “งำน”โดย“ผู้รับบริกำร” จะต้ อง
ปฏิบตั ติ ำมอย่ำงไม่มีเงื่อนไขและ “ผู้รับบริกำร” ไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใดๆจำก“ผู้ให้ บริ กำร”
1.5.15 ห้ ำมจำหน่ำยสินค้ ำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทกุ ประเภทใน “สถำนที่” หำกฝ่ ำฝื น “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องรับผิดชอบตำมกฎหมำยและหำก “ผู้ให้ บริ กำร” ขอทำกำรตรวจสอบ
“ผู้รับบริ กำร” ต้ องแสดงหลักฐำนแสดงสิทธิ์ในสินค้ ำเหล่ำนันแก่
้ “ผู้ให้ บริ กำร” หรื อผู้ตรวจสอบของ “ผู้ให้ บริ กำร”
์
1.5.16 “ผู้รับบริ กำร” ไม่มีสทิ ธิแจกจ่ำยเผยแพร่ เอกสำรและ/หรื อแสดงตรำสัญลักษณ์ทำงกำรค้ ำอื่นที่ไม่ใช่ของ “ผู้รับบริ กำร” ภำยในบริ เวณงำนโดยไม่ได้ รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์
อักษรจำก “ผู้ให้ บริ กำร” ล่วงหน้ ำหำกมีกำรตรวจพบ “ผู้รับบริกำร” ต้ องยกเลิกกำรแจกจ่ำยเผยแพร่เอกสำรหรื อลบตรำสัญลักษณ์ทำงกำรค้ ำที่ไม่ได้ รับกำรเห็นชอบออกจำกบริเวณ
งำนทันทีที่ “ผู้ให้ บริ กำร” แจ้ งหำกไม่ปฏิบตั ติ ำมถือว่ำ “ผู้รับบริกำร” ผิดสัญญำและสัญญำเป็ นอันยกเลิก
1.5.17 ในระหว่ำงกำรจัดแสดงงำน “ผู้รับบริ กำร” มีสทิ ธิ์กระจำยเสียงในพื ้นที่ ”งำน” ตำมที่กฎหมำยกำหนดมีควำมดังได้ ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) และ/หรื อ 95 เดซิเบล (ซี) หำก
“ผู้รับบริ กำร” กระจำยเสียงที่มีควำมดังเกินกว่ำที่กำหนด “ผู้ให้ บริ กำร” ขอควำมร่วมมือจำก “ผู้รับบริ กำร” ให้ ดำเนินกำรลดเสียงนันลงทั
้ นทีหำกฝ่ ำฝื น “ผู้ให้ บริ กำร”มีควำม
จำเป็ นต้ องงดกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำจนกว่ำจะได้ รับควำมร่ วมมือจำก “ผู้รับบริ กำร” โดย “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นเองทังสิ
้ ้นสำหรับพื ้นที่
บริ เวณโถงต้ อนรับหน้ ำอำคำรจัดงำนและโถงต้ อนรับหน้ ำห้ องประชุมที่เป็ นพื ้นที่กระจำยเสียงส่วนกลำงของ “ผู้ให้ บริ กำร” ไม่อนุญำตให้ มีกำรใช้ เสียงเว้ นแต่“ผู้รับบริ กำร” จะได้ รับ
อนุญำตจำก “ผู้ให้ บริ กำร” เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรซึง่ ต้ องไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบใดๆต่องำนที่จดั ขึ ้นในช่วงระยะเวลำนัน้
1.5.18 “ผู้ให้ บริ กำร” มีสทิ ธิ์ในกำรเข้ ำชี ้แจงด้ ำนควำมปลอดภัยให้ กบั “ผู้รับบริ กำร” และทีมปฏิบตั งิ ำนรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้ อง
บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
191/1 อำคำรเอชเอสเอชชั ้น 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลมกรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890

16
1.5.19 “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องส่งตำรำงเวลำปฏิบตั งิ ำนตัวอย่ำงบัตรอนุญำตเข้ ำพื ้นที่ทกุ ประเภทตัวอย่ำงบัตรจอดรถทุกประเภทพร้ อมหมำยเลขโทรศัพท์ของหัวหน้ ำงำนให้ ตรวจสอบ
ก่อนเข้ ำปฏิบตั งิ ำนล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย15 วัน
1.5.20 ในกรณีที่มีควำมจำเป็ นต้ องกำรทำงำนล่วงเวลำ “ผู้รับบริกำร” จะต้ องแจ้ ง “ผู้ให้ บริ กำร” ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 8 ชัว่ โมงก่อนเวลำเลิกงำนของวันนันโดยจะต้
้
องชำระค่ำ
พื ้นที่ในกำรทำงำนล่วงเวลำตำมอัตรำที่กำหนดใน “สัญญำ” และต้ องทำกำรจัดจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยและเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมสะอำดส่วนกลำงเข้ ำมำดูแล “สถำนที่”
ตำมควำมเหมำะสม
1.5.21 ห้ ำมนำสัตว์ทกุ ประเภทเข้ ำมำในบริ เวณเว้ นแต่ได้ รับอนุญำตโดยจะต้ องมีใบรับรองกำรตรวจโรคจำกสัตว์ แพทย์หรื อกรมปศุสตั ว์เพื่อยืนยันควำมปลอดภัยจำกโรคติดต่อของ
สัตว์รวมทังใบอนุ
้
ญำตในกำรเคลื่อนย้ ำยสัตว์โดย “ผู้รับบริ กำร” ต้ องจัดเจ้ ำหน้ ำที่ดแู ลควำมสะอำดเพื่อจัดเก็บมูลสัตว์
1.6 ข้ อปฏิบัตภิ ายในตัวอาคาร
1.6.1 ห้ ำม “ผู้รับบริ กำร” ใช้ ทำงเข้ ำ/ออกนอกเหนือจำกที่ “ผู้ให้ บริ กำร” กำหนดไว้
1.6.2 ห้ ำม “ผู้รับบริ กำร” นำเศษวัสดุตำ่ งๆกองทิ ้งไว้ หลังขนย้ ำยหำกฝ่ ำฝื น “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องชำระค่ำปรับในอัตรำขันต
้ ่ำ 10,000 บำท (หนึง่ หมื่นบำทถ้ วน)
1.6.3 ห้ ำมขนย้ ำยทรัพย์สนิ ที่เป็ นของ “ผู้ให้ บริ กำร” ออกจำก “สถำนที่” โดยเด็ดขำดหำกตรวจพบจะถูกดำเนินกำรทำงกฎหมำยทันที
1.6.4 ห้ ำมใช้ กำวเทปกำวสองหน้ ำหรื อวัตถุใดๆในทำนองเดียวกันทำหรื อติดบนพื ้นผนังและโครงสร้ ำงส่วนหนึง่ ส่วนใดของ “อำคำร” โดยเด็ดขำดเว้ นแต่ได้ รับอนุญำตเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรจำก “ผู้ให้ บริ กำร”
1.6.5 ห้ ำมตอกตะปูหรื อของแหลมยึดติดกับผิวพื ้นผนังหรื อโครงสร้ ำงส่วนหนึง่ ส่วนใดของ “อำคำร” โดยเด็ดขำด
1.6.6 ห้ ำมตอกยึดสมอบกบริ เวณถนนทำงเดินเท้ ำเกำะกลำงถนนและสวนเว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำก“ผู้ให้ บริ กำร” เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
1.6.7 ห้ ำมเดินสำยไฟผ่ำนประตูหนีไฟโดยเด็ดขำดและห้ ำมวำงวัสดุอปุ กรณ์อื่นใดขวำงตู้ใส่อปุ กรณ์ดบั เพลิง , เส้ นทำงหนีไฟหรื อเส้ นทำงฉุกเฉินรอบ “อำคำร”
1.6.8 ห้ ำมเดินสำยไฟพำดผ่ำนช่องประตูเข้ ำ/ออกและประตูหนีไฟเพื่อป้องกันกำรเกิดอุบตั เิ หตุเช่นกำรเดินสะดุดสำยไฟหกล้ มของผู้เข้ ำมำร่ วม “งำน” เป็ นต้ นกรณีมีควำมจำเป็ นที่
ต้ องเดินสำยไฟเช่นนันจะต้
้ องมีอปุ กรณ์ครอบสำยให้ เห็นชัดเจน
1.6.9 ห้ ำมใช้ ประตูทำงออกฉุกเฉินและประตูหนีไฟเป็ นทำงเข้ ำ/ออกหรื อใช้ ทำภำรกิจใดๆหำกฝ่ ำฝื นจะถูกปรับในอัตรำครัง้ ละ 2,000 บำท (สองพันบำทถ้ วน)
1.6.10 ห้ ำมถอดหรื อเคลื่อนย้ ำยโคมไฟและหลอดไฟแสงสว่ำงหรื ออุปกรณ์อื่นๆที่ตดิ ตังภำยใน
้
“อำคำร”โดยเด็ดขำดเว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั จิ ำก “ผู้ให้ บริ กำร”
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเท่ำนัน้
1.6.11 ห้ ำมติดตังธงหรื
้
อส่วนตกแต่งเพิ่มเติมโดยวิธีปักลงบริเวณพื ้นดินถนนคลองใน“สถำนที่”
1.6.12 ห้ ำมนำไพโรเทคนิค (Pyrotechnic) ต่ำงๆเข้ ำมำในบริเวณ “อำคำร” โดยไม่ได้ แจ้ ง “ผู้ให้ บริ กำร”ทรำบล่วงหน้ ำ
1.6.13 ห้ ำมสูบบุหรี่ ห้ำมรับประทำนอำหำรและห้ ำมนอนพักหรื อนอนค้ ำงคืนบริ เวณ “อำคำร” ยกเว้ นในพื ้นที่ที่จดั เตรี ยมให้ เท่ำนัน้
1.6.14 ห้ ำมนำสิง่ เสพติดที่ผิดกฎหมำยทุกประเภทเข้ ำมำใน “สถำนที่” โดยเด็ดขำด
1.6.15 ห้ ำมนำอำหำรและเครื่ องดื่มจำกผู้ให้ บริ กำรรำยอื่นเข้ ำมำใน “อำคำร” โดยเด็ดขำดเว้ นแต่“ผู้รับบริ กำร” จะได้ รับกำรอนุญำตจำก “ผู้ให้ บริ กำร” เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเท่ำนัน้
หำกฝ่ ำฝื น “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องชำระค่ำธรรมเนียมกำรนำเข้ ำจำนวน 50,000 บำท (ห้ ำหมื่นบำทถ้ วน)ต่อคูหำต่อวัน
1.6.16 ห้ ำมดึงขึงยึดโยงลวดสลิงเพื่อกำรค ้ำยันใน “สถำนที่” หรื อโครงสร้ ำง “อำคำร” โดยเด็ดขำด
1.6.17 ห้ ำมพ่นหรื อทำสีที่มีสว่ นผสมของทินเนอร์ หรื อสำรไวไฟใดๆทังภำยในและภำยนอก“อำคำร”โดยเด็
้
ดขำด
1.6.18 ห้ ำมเก็บเศษวัสดุที่เหลือจำกกำรก่อสร้ ำงหรื อวัสดุที่ไวไฟเช่นทินเนอร์ และน ้ำมันเชื ้อเพลิงไว้ ในบริ เวณ “อำคำร” ในระหว่ำงวันแสดงงำน
1.6.19 ห้ ำมใช้ กระแสไฟฟ้ำในจุดอื่นที่ไม่ได้ กำหนดหรื ออนุญำตโดย“ผู้ให้ บริ กำร” ตำมข้ อ 6.1 และ 6.2 หำกตรวจพบ “ผู้รับบริกำร” ต้ องเสียค่ำปรับจุดละ 5,000 บำท
(ห้ ำพันบำทถ้ วน)
1.6.20 ห้ ำมใช้ กระแสไฟฟ้ำพื ้นฐำนที่ตดิ กับตัว “อำคำร” เช่นปลัก๊ ผนังและปลัก๊ ตำมเสำในกำรก่อสร้ ำงโดยเด็ดขำด “ผู้รับบริกำร” จะต้ องติดตังสะพำนไฟ
้
(เบรกเกอร์ ) เพื่อจ่ำย
กระแสไฟเฉพำะสำหรับกำรก่อสร้ ำงโดยสัง่ จำกผู้ให้ บริกำรระบบไฟฟ้ำที่ได้ รับกำรแต่งตังจำก
้
“ผู้ให้ บริ กำร” เท่ำนัน้
1.6.21 ห้ ำมพนักงำนของ “ผู้รับบริ กำร” ปฏิบตั งิ ำนนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ ในคำขอโดยมิได้ รับอนุญำตและห้ ำมเปิ ดห้ องหรื อประตูใดๆของ “อำคำร” โดยพลกำร
1.6.22 ห้ ำมพกพำอำวุธ, ของมีคม, สำรกัมมันตรังสีหรื อวัตถุอนั ตรำยอื่นๆเข้ ำมำใน “สถำนที่” โดยเด็ดขำด
1.6.23 ห้ ำมก่อเหตุทะเลำะวิวำททำร้ ำยร่ำงกำยหรื อกระทำกำรใดๆที่ผิดกฎหมำยใน “สถำนที่”
1.6.24 ห้ ำมนำก๊ ำซหุงต้ มหรื อก๊ ำซติดไฟทุกชนิดเข้ ำมำใน “สถำนที่” โดยเด็ดขำด
1.6.25 ข้ อปฏิบตั ใิ นกำรนำรถยนต์หรื อเครื่ องจักรกลทุกชนิดเข้ ำมำภำยใน “อำคำร” มีดงั นี ้
• กำรนำเข้ ำเพื่อกำรใช้ งำนในวันเตรี ยมงำนและวันรื อ้ ถอนห้ ำมนำรถยนต์หรื อเครื่ องจักรกลที่มีคำ่ ไอเสียไม่ได้ มำตรฐำนหรื ออำจก่อให้ เกิดมลภำวะเข้ ำมำใช้ งำนภำยใน “อำคำร”
• กำรนำเข้ ำเพื่อกำรแสดงงำนจะต้ องทำกำรป้องกันด้ ำนควำมปลอดภัยโดยกำรปลดขัวแบตเตอรี
้
่ ออกและรองพื ้นอำคำรด้ วยแผ่นไม้ หรื อพรมเพื่อป้องกั นครำบน ้ำมันและช่วย
กระจำยน ้ำหนัก
1.6.26 ห้ ำมใช้ รถเข็น, ล้ อเลื่อนหรื ออุปกรณ์จกั รกลใดๆลำกผ่ำนบริ เวณพื ้นที่ที่ปผู ิวด้ วยหินแกรนิต,หินอ่อน, กระเบื ้องเคลือบหรื อวัสดุอื่นๆประเภทเดียวกันนี ้โดยเด็ดขำด
1.6.27 ห้ ำมถ่ำยปั สสำวะหรื อของเสียใดๆลงบนพื ้น, ผนัง, ทำงเดินขึ ้น/ลงของ “อำคำร” หรื อบริ เวณใดๆที่ไม่ใช่ห้องสุขำ
1.6.28 ห้ ำมล้ ำงภำชนะทุกชนิดตลอดจนอุปกรณ์เครื่ องมือช่ำงภำยในห้ องสุขำของ “อำคำร” โดยเด็ดขำดหำกฝ่ ำฝื น “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องชำระค่ำปรับขันต
้ ่ำครัง้ ละ 1,500 บำท
(หนึง่ พันห้ ำร้ อยบำทถ้ วน)
1.6.29 ห้ ำมเชื่อมโลหะหรื อเจียรโลหะที่ทำให้ เกิดประกำยไฟภำยในอำคำรโดยเด็ดขำด
บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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2. ระเบียบและข้ อปฏิบัติสาหรับวันเตรียมงาน
2.1 การส่ งมอบ “สถานที่” เพื่อเข้ าทาการ
2.1.1 พนักงำนฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรของ “ผู้ให้ บริ กำร” จะเป็ นตัวแทน “ผู้ให้ บริ กำร” เข้ ำร่วมส่งมอบ “สถำนที่” ทุกครัง้
2.1.2 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องส่งตัวแทนเข้ ำรับมอบพื ้นที่ร่วมกับ “ผู้ให้ บริ กำร” เพื่อตรวจสอบสภำพ “สถำนที่”และตรวจรำยละเอียดควำมเสียหำยที่อำจมีอยู่ในขณะส่งมอบก่อนที่
“ผู้รับบริ กำร” จะเข้ ำปฏิบตั งิ ำนใน “สถำนที”่
2.1.3 “ผู้รับบริกำร” หรื อตัวแทนจะต้ องลงนำมในเอกสำรส่งมอบ “สถำนที่” ร่ วมกับ “ผู้ให้ บริ กำร” ไว้ เป็ นหลักฐำนเอกสำรดังกล่ำวจะนำมำใช้ อีกครัง้ ในกำรตรวจสอบ “สถำนที่” เพื่อ
ส่งคืนเมื่อกำรจัดแสดงงำนเสร็ จสิ ้น
2.2 การก่ อสร้ างและติดตัง้ ใน “อาคาร”
2.2.1 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องแสดงบัตรอนุญำตเข้ ำพื ้นที่แก่เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยก่อนเข้ ำ “อำคำร” โดยพนักงำนทุกคนของ “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องสวมเครื่ องแบบและติดบัตร
อนุญำตเข้ ำพื ้นที่ตลอดเวลำปฏิบตั งิ ำนหรื ออยู่ในพื ้นที่ปฏิบตั งิ ำน
2.2.2 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องปฏิบตั ติ ำมคำแนะนำของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยโดยเคร่ งครัดรวมถึงปฏิบตั ติ ำมระเบียบและข้ อปฏิบตั เิ รื่ องควำมปลอดภัยที่ “ผู้ให้ บริ กำร”
กำหนดไว้
2.2.3 เมื่อ “ผู้รับบริ กำร” เริ่ มปฏิบตั งิ ำนใน “สถำนที่” แล้ วจะต้ องมีกำรร่ วมประชุมกับพนักงำนของ “ผู้ให้ บริ กำร”เพื่อให้ ทงสองฝ่
ั้
ำยมีควำมเข้ ำใจในกำรปฏิบตั งิ ำนตรงกัน
2.2.4 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องป้องกันพื ้นผิวของ “อำคำร” ตำมข้ อ 2.3.3 ก่อนเริ่ มดำเนินกำรก่อสร้ ำงกรณี ท“ี่ อำคำร” หรื อทรัพย์สนิ สิง่ ของใน “อำคำร” เสียหำย “ผู้รับบริ กำร” จะต้ อง
แจ้ งให้ “ผู้ให้ บริ กำร” ทรำบทันทีและต้ องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทังหมดหำก
้
“ผู้รับบริกำร” ไม่กระทำตำมข้ อนี ้ “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องชำระค่ำปรับเพิ่มเติมในอัตรำร้ อยละ
10 ของค่ำเสียหำยที่เกิดขึ ้น
2.2.5 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องแจ้ ง “ผู้ให้ บริ กำร” ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 24 ชัว่ โมงหำก “ผู้รับบริกำร”ต้ องกำรเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกำรจัดโต๊ ะเก้ ำอี ้ในห้ องประชุมที่ได้ จดั เตรี ยมไว้
เรี ยบร้ อยแล้ วหำกไม่มีกำรแจ้ งล่วงหน้ ำ“ผู้รับบริ กำร” จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
2.3 ความปลอดภัย
2.3.1 กำรยึดแขวนอุปกรณ์หรื อวัสดุใดๆกับโครงสร้ ำงหลังคำของ “อำคำร” “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องจัดให้ มีวสั ดุห้ มุ โครงหลังคำและจุดแขวนเพื่อมิให้ เกิดกำรเสียดสีของโลหะที่จบั ยึด
กับโครงหลังคำจนเกิดควำมเสียหำยและต้ องทำกำรถอดเก็บวัสดุยดึ โยงต่ำงๆที่ตดิ ตังออกทั
้
งหมดภำยหลั
้
งกำรเสร็ จสิ ้นกำรใช้ งำนทันทีโดย “ผู้ให้ บริ กำร” จะคิดค่ำปรับในกรณีไม่มี
กำรติดตังวั
้ สดุห้ มุ ยึดโยงและ/หรื อไม่มีกำรถอดเก็บวัสดุห้ มุ ยึดโยงในอัตรำ 5,000 บำท (ห้ ำพันบำทถ้ วน) ต่อจุด
2.3.2 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องดำเนินกำรด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนบนที่สงู ดังนี ้
2.3.2.1 กำรทำงำนที่มีควำมสูงเกิน 2.00 เมตรต้ องจัดให้ มีนงั่ ร้ ำนสำหรับกำรทำงำนนัน้
2.3.2.2 กำรทำงำนที่มีควำมสูงเกิน 4.00 เมตรต้ องจัดให้ มีเข็มขัดนิรภัยและต้ องทำกำรยึดหรื อคล้ องเข็มขัดนิรภัยนันกั
้ บโครงสร้ ำงอำคำรหรื อนัง่ ร้ ำนที่มีควำมมัน่ คงในกำรรับน ้ำหนัก
ได้ ดีเพื่อป้องกันกำรพลัดตก
2.3.2.3 ผู้ปฏิบตั งิ ำนดังกล่ำวต้ องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยหมวกนิรภัยและรองเท้ ำหุ้มส้ นพื ้นยำงขณะปฏิบตั งิ ำน
2.3.3 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องจัดให้ มีวสั ดุอปุ กรณ์รองรับสำหรับกำรก่อสร้ ำงเวทีและส่วนตกแต่งทุกชนิดเพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นต่อพื ้นผิวของ “อำคำร” โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้
2.3.3.1 พลำสติกหรื อพรมปูรองพื ้นในกำรทำสีโครงสร้ ำงหำกพื ้นผิว “อำคำร” มีควำมเสียหำยเกิดขึ ้นจำกสีที่ “ผู้รับบริ กำร” ปฏิบตั งิ ำน “ผู้รับบริ กำร” จะถูกปรับในอัตรำ 5,000 บำท
(ห้ ำพันบำทถ้ วน) ต่อตำรำงเมตร
2.3.3.2 พรมหรื อไม้ อดั ที่มีควำมหนำอย่ำงน้ อย 10–15 มิลลิเมตรบนพื ้นพลำสติกหรื อพรมเพื่อไม่ให้ เกิดควำมเสียหำยต่อตัวอำคำร
• รองรับโครงสร้ ำงและส่วนตกแต่ง
• รองรับขำนัง่ ร้ ำนชนิดที่มีแผ่นเหล็กแบนรองรับขำโดยใช้ ไม้ อดั หรื อพรมรองรับ
• รองรับกำรขนย้ ำยวัสดุอปุ กรณ์ที่อำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อ “อำคำร” ในกำรเคลื่อนย้ ำย12
2.3.4 เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึ ้นต่อพื ้นผิวของ “อำคำร” “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องจัดเตรี ยมวัสดุในกำรรองรับกำรเคลื่อนย้ ำยอุปกรณ์สำหรับแสดงสินค้ ำเช่นรถ
ตีนตะขำบเหล็กรถบดถนนที่เป็ นล้ อเหล็กฯลฯโดยจัดเตรี ยมไม้ อดั ขนำดหนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตรหรื อแผ่นเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 10 มิลลิเมตรเพื่อรองรับกำรเคลื่อนย้ ำยวัสดุ
อุปกรณ์ที่จะนำมำติดตังตั
้ งแต่
้ ลงจำกรถขนถ่ำยสินค้ ำจนถึงจุดแสดงสินค้ ำ
2.3.5 ห้ ำมมีกำรใช้ เลื่อยวงเดือนภำยใน “อำคำร” โดยอนุญำตให้ ใช้ เลื่อยไฟฟ้ำขนำดเล็กในกำรตัดแต่งตำมประเภทของไม้ กระจกและกระเบื ้องในกรณีมีกำรตัดแต่งวัสดุประเภทที่
ทำให้ เกิดฝุ่นละอองจำนวนมำกทำง“ผู้ให้ บริ กำร” สำมำรถระงับกำรเลื่อยหรื อตัดแต่งได้ โดยจะมีกำรจัดสถำนที่ภำยนอก “อำคำร” ตำมจุดบริ กำรที่ทำง“ผู้ให้ บริ กำร” กำหนดไว้ และ
“ผู้รับบริ กำร” ต้ องมีกำรชำระค่ำกระแสไฟฟ้ำและค่ำทำควำมสะอำดเพิม่ เติมตำมอัตรำที่กำหนดใน “สัญญำ”
2.3.6 ห้ ำมทำกิจกรรมใดๆที่ก่อให้ เกิดประกำยไฟเช่นกำรเชื่อมโลหะ, กำรตัดหรื อเจียรโลหะภำยใน“อำคำร” โดยเด็ดขำด

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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3. ระเบียบและข้ อปฏิบัติสาหรับวันแสดงงาน
3.1 “ผู้รับบริกำร” หรื อตัวแทนต้ องติดบัตรผู้ประกอบกำรในตำแหน่งที่สำมำรถมองเห็นได้ ชดั
3.2 “ผู้รับบริกำร” หรื อตัวแทนต้ องเข้ ำ/ออกตำมเส้ นทำงที่กำหนดให้ เข้ ำ/ออกเท่ำนัน้
3.3 ห้ ำมวำงสินค้ ำกีดขวำงเส้ นทำงหนีไฟและหัวจ่ำยน ้ำดับเพลิง
4. ระเบียบและข้ อปฏิบัติสาหรั บวันรื อ้ ถอน
กำรรับมอบ “สถำนที่” คืนเมื่อมีกำรรื อ้ ถอนกำรก่อสร้ ำงออกจำกบริ เวณ “งำน” และปรับสภำพ “สถำนที่” พร้ อมส่งมอบคืนให้ แก่“ผู้ให้ บริ กำร” แล้ ว “ผู้รับบริกำร” หรื อตัวแทนจะต้ อง
เข้ ำร่ วมกับ “ผู้ให้ บริ กำร” ในกำรตรวจสอบและส่งมอบ“สถำนที่” คืนให้ แก่ “ผู้ให้ บริ กำร” “ผู้ให้ บริ กำร” จะแจ้ ง “ผู้รับบริกำร” รับทรำบหำกไม่พบควำมเสียหำยและจะคืนเงินประกัน
ให้ แก่ “ผู้รับบริ กำร” ภำยใน 15 วันหลังจำกกำรส่งมอบ “สถำนที่” คืนกรณีมีควำมเสียหำยเกิดขึ ้น “ผู้ให้ บริ กำร” มีสทิ ธิ์หกั เงินประกันควำมเสียหำยในข้ อ 1.5.2 เพื่อใช้ ในกำร
ซ่อมแซมควำมเสียหำยหรื อ “ผู้รับบริ กำร” อำจซ่อมแซมและแก้ ไขควำมเสียหำยนันเองภำยใน
้
7 วันให้ กลับคืนสูส่ ภำพปกติที่ “ผู้ให้ บริ กำร” เห็นชอบกรณีมีเศษวัสดุหรื อขยะที่เกิด
จำก “งำน” หลงเหลืออยู่ภำยใน “อำคำร” “ผู้ให้ บริ กำร” จะคิดค่ำบริ กำรรักษำควำมสะอำดตำมอัตรำที่กำหนดใน “สัญญำ”
5. อุปกรณ์ ท่ ี “ผู้ให้ บริ การ” อนุญาตให้ ใช้ ใน “อาคาร”
5.1 “ผู้รับบริกำร” สำมำรถใช้ กระแสไฟภำยใน “อำคำร” เพื่อกำรก่อสร้ ำงและกำรแสดง “งำน” ตำมที่ได้ กำหนดไว้ ใน “สัญญำ” ซึง่ “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ตอ่ เชื่อม
เองเป็ นเพำเวอร์ ปลัก๊ แบบ 5 พินโดย “ผู้ให้ บริ กำร”จะจัดเตรี ยมกระแสไฟขนำด 60 แอมป์ 3 เฟส 1 จุดต่อ 1 อำคำรบริเวณจุดขนถ่ำยสินค้ ำ
5.2 หำก “ผู้รับบริ กำร” ประสงค์จะใช้ กระแสไฟนอกเหนือจำกที่ “ผู้ให้ บริ กำร” กำหนดไว้ ให้ ผู้รับบริ กำรสำมำรถสัง่ ซื ้อกระแสไฟเพิ่มเติมได้
5.3 “ผู้รับบริกำร” สำมำรถใช้ ระบบต่ำงๆเช่นระบบเสียงและแสงเป็ นต้ นใน “อำคำร” ด้ วยอุปกรณ์ของ“ผู้รับบริ กำร” เอง
5.4 “ผู้ให้ บริ กำร” อนุญำตให้ แขวนรอกโครงสร้ ำงหรื อป้ำยสัญลักษณ์กบั คำนบริ เวณโครง Truss ของ “อำคำร”ซึง่ มีจดุ แขวนจำนวน 1,600 ช่องแบ่งเป็ น
• ชำเลนเจอร์ 1 จำนวน 544 จุด
• ชำเลนเจอร์ 2 จำนวน 512 จุด
• ชำเลนเจอร์ 3 จำนวน 544 จุด
จุดแขวนทุกจุดสามารถแขวนรอกและรั บนา้ หนักได้ 700 กิโลกรั มนา้ หนักสูงสุดที่รับได้ 2,000 กิโลกรั ม
• กรณีที่ต้องกำรแขวนรอกหรื อโครงสร้ ำงที่มีน ้ำหนัก 1,000 กิโลกรัมผู้รับเหมำจะต้ องแขวนจุดเว้ นจุด
• กรณีที่ต้องกำรแขวนรอกหรื อโครงสร้ ำงที่มีน ้ำหนัก 2,000 กิโลกรัมผู้รับเหมำจะต้ องแขวนจุดเว้ น 2 จุด

6. การป้ องกันอุบัติเหตุ
6.1. “ผู้รับบริ กำร” ห้ ำมกระทำกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ ไฟฟ้ำไปจำกข้ อตกลงที่ได้ จดั ทำไว้ กบั “ผู้ให้ บริ กำร” หรื อผู้ที่ได้ รับกำรแต่งตังจำก
้
“ผู้ให้ บริ กำร” โดยเด็ดขำด
6.2. กรณีที่ “ผู้ให้ บริ กำร” ตรวจพบกำรเดินสำยไฟภำยใน “งำน” ที่ใช้ วิธีกำรไม่ถกู ต้ องและไม่เหมำะสมอันเป็ นเหตุให้ เกิดอุบตั เิ หตุขึ ้นได้ เช่นสะดุดล้ มหรื อกำรต่อสำยไฟไม่เรี ยบร้ อย
“ผู้ให้ บริ กำร” ขอระงับกำรทำงำนของ “ผู้รับบริ กำร” ชัว่ ครำวและให้ “ผู้รับบริ กำร” แก้ ไขให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยปลอดภัยและสวยงำมตำมที่ “ผู้ให้ บริ กำร” แนะนำทังนี
้ ้เพื่อป้องกัน
อุบตั เิ หตุที่อำจเกิดขึ ้นกับผู้มำร่วมงำนหรื อพนักงำนของ“ผู้รับบริ กำร” เองด้ วย
6.3. กรณีมีกำรใช้ อปุ กรณ์เทคนิคต่ำงๆที่ก่อให้ เกิดประกำยไฟไอร้ อนกลุม่ ควันหรื ออื่นๆ “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องส่งรำยละเอียดวัสดุอปุ กรณ์วิธีกำรติดตังเอกสำรรั
้
บประกันควำม
ปลอดภัยของวัสดุอปุ กรณ์ดงั กล่ำวพร้ อมกำรยืนยันควำมปลอดภัยจำกผู้ออกแบบ (หำกมี) เพื่อให้ พิจำรณำอนุมตั ลิ ว่ งหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันก่อนนำอุปกรณ์เข้ ำมำในn “สถำนที”่
และ “ผู้รับบริกำร” จะต้ องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดบั เพลิงมำสำรองใน “สถำนที่” ให้ เหมำะสม
6.4. กรณีที่ “ผู้รับบริ กำร” ได้ รับอนุญำตให้ ใช้ อปุ กรณ์เทคนิคต่ำงๆที่ก่อให้ เกิดกลุม่ ควันประกำยไฟหรื อไอร้ อน “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องแจ้ งให้ “ผู้ให้ บริ กำร” ทรำบก่อนกำรติดตังอย่
้ ำง
น้ อย 30 นำทีเพื่อให้ “ผู้ให้ บริ กำร” ส่งตัวแทนหรื อพนักงำนเข้ ำร่ วมตรวจสอบควำมปลอดภัย

7. การไม่ ปฏิบัติตามระเบียบและข้ อปฏิบัติ
หำก “ผู้รับบริ กำร”ไม่ปฏิบตั ติ ำมระเบียบและข้ อปฏิบตั ฉิ บับนี ้ “ผู้ให้ บริ กำร” ขอสงวนสิทธิ์ในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
7.1 เมื่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ของ “ผู้ให้ บริ กำร” แจ้ งให้ ทรำบแล้ วไม่ปฏิบตั ติ ำมระเบียบและข้ อปฏิบตั ฉิ บับนี ้ในเรื่ องควำมปลอดภัยของอำคำรและสถำนที่ “ผู้ให้ บริ กำร” มีสทิ ธิ์ในกำร
ห้ ำม “ผู้รับบริ กำร” ไม่ให้ ดำเนินกำรใดๆทังสิ
้ ้นทังนี
้ ้เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยของ “ผู้ให้ บริ กำร” มีสทิ ธิ์ในกำรขอให้ “ผู้รับบริ กำร” หยุดกำรกระทำดังกล่ำวและมีสทิ ธิ์นำวัสดุ
อุปกรณ์หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องออกจำกพื ้นที่ได้ ทนั ที
7.2 กรณี “ผู้รับบริ กำร” ยังดำเนินกำรใดๆอันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นอีก “ผู้ให้ บริ กำร” มีสทิ ธิ์ขอคืนพื ้นที่และไม่อนุญำตให้ ใช้ พื ้นที่ได้ ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรแก้ ไขข้ อฝ่ ำฝื นนันๆ
้
7.3 ในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ “ผู้ให้ บริ กำร” จะแจ้ ง “ผู้รับบริ กำร” หรื อผู้เกี่ยวข้ องให้ รับทรำบเหตุผลและแนวทำงในกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
191/1 อำคำรเอชเอสเอชชั ้น 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลมกรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890
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8. ข้ อปฏิบัติใน “งาน” ที่มีอาหารและเครื่ องดื่ม
8.1 การจัดแสดงสินค้ าประเภท “อุปโภคบริโภค”
8.1.1 กำรจำหน่ำยอำหำรประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์ต้องได้ มำตรฐำนกำรบรรจุจำกโรงงำนเท่ำนัน้
8.1.2 ห้ ำมปรุ งอำหำรเพื่อจำหน่ำยใน “อำคำร” ยกเว้ นกำรอุ่นเพียงเล็กน้ อยโดยอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพื่อกำรชิมเท่ำนัน้
8.1.3 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องระบุรำยกำรสินค้ ำที่ต้องกำรจำหน่ำยเพื่อให้ “ผู้ให้ บริ กำร” ตรวจสอบและอนุมตั ทิ งนี
ั ้ ้หำกได้ รับอนุมตั เิ รี ยบร้ อยแล้ วจะต้ องจำหน่ำยสินค้ ำให้ ตรงตำม
รำยกำรที่ได้ รับอนุมตั เิ ท่ำนัน้
8.1.4 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องจัดแสดงสินค้ ำผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทพร้ อมรับประทำนในพื ้นที่ที่เป็ นจุดจำหน่ำยของ “งำน” เท่ำนัน้
8.1.5 กรณีที่ “ผู้รับบริกำร” ประสงค์จะเพิม่ เติมรำยกำรสินค้ ำ “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องชำระค่ำบริ กำรจำนวน3,000 บำท
(สำมพันบำทถ้ วน) ต่อ 1 คูหำหรื อพื ้นที่ไม่เกิน 9 ตำรำงเมตรหรื อชำระค่ำบริ กำรจำนวน 1,500 บำท
(หนึง่ พันห้ ำร้ อยบำทถ้ วน) สำหรับพื ้นที่ไม่เกิน 5 ตำรำงเมตร (รำคำดังกล่ำวยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%)
ทังนี
้ ้“ผู้ให้ บริ กำร” จะจัดให้ มีบริ กำรเพิม่ เติมดังต่อไปนี ้
• โต๊ ะและเก้ ำอี ้ในจำนวนที่เหมำะสมเพื่อบริ กำรแก่ผ้ ชู มงำนให้ สำมำรถนัง่ รับประทำนอำหำรได้ โดยใช้ พื ้นที่ภำยในบริเวณที่ “ผู้รับบริ กำร” เตรี ยมไว้
• พนักงำนรักษำควำมสะอำดเพิ่มเติมเพื่อดูแลควำมสะอำดบริ เวณโต๊ ะนัง่ รับประทำนอำหำร
• จุดล้ ำงภำชนะพร้ อมพนักงำนรักษำควำมสะอำด
8.1.6 เมื่อ “ผู้รับบริ กำร” ชำระค่ำธรรมเนียมตำมข้ อ 8.1.5 แล้ ว “ผู้ให้ บริ กำร” ยินดีให้ บริ กำรห้ องประกอบอำหำรภำยใต้ เงื่อนไขดังนี ้
8.1.6.1 กรณี “ผู้รับบริ กำร” ชำระค่ำธรรมเนียมในกำรจำหน่ำยอำหำรไม่ถงึ 40 คูหำ“ผู้รับบริ กำร” จะต้ องชำระค่ำเช่ำห้ องประกอบอำหำรอย่ำงน้ อย 1 ชุด
(1) ห้ องประกอบอำหำร 1 ชุดประกอบด้ วยเต็นท์ขนำด 5 x 12 เมตรจำนวน 2 หลังหรื อห้ องประกอบอำหำรพร้ อมอุปกรณ์และแก๊ สพร้ อมหัวเซฟตี ้วำล์วจำนวน 6 หัว
(2) กรณีที่ “ผู้รับบริกำร” ต้ องกำรเช่ำอุปกรณ์เพิ่มเติมจะมีคำ่ ใช้ จ่ำยดังนี ้
- หัวเซฟตี ้วำล์วหัวละ 500 บำท (ห้ ำร้ อยบำทถ้ วน)
- ถังแก๊ สถังละ 500 บำท (ห้ ำร้ อยบำทถ้ วน) (รำคำดังกล่ำวยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%)
8.1.6.2 กรณีที่ “ผู้รับบริ กำร” ชำระค่ำธรรมเนียมกำรจำหน่ำยอำหำรเกิน 40 คูหำ “ผู้ให้ บริ กำร” จะจัดเตรี ยมอุปกรณ์ประกอบอำหำรให้ ดงั นี ้
(1) ชำระค่ำธรรมเนียมกำรจำหน่ำยอำหำรจำนวน 40-79 คูหำจัดเตรี ยมห้ องประกอบอำหำร 1 ชุด
(2) ชำระค่ำธรรมเนียมกำรจำหน่ำยอำหำรจำนวน 80-160 คูหำจัดเตรี ยมห้ องประกอบอำหำร 2 ชุด
8.1.6.3 กรณีที่ “ผู้รับบริ กำร” ต้ องกำรติดตังเต็
้ นท์ประกอบอำหำรเพิ่มเติม “ผู้รับบริกำร” จะต้ องทำกำรกันพื
้ ้นที่โดยใช้ ผนังชัว่ ครำวที่มีควำมสูงอย่ำงน้ อย 1 เมตรจัดเรี ยงเป็ นรู ปตัวยู
เพื่อเป็ นกำรกำหนดขอบเขตพื ้นที่ประกอบอำหำรให้ เรี ยบร้ อย
8.2 การจัดแสดงสินค้ าประเภท “อาหาร”
8.2.1 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องกำหนดพื ้นที่อย่ำงชัดเจนให้ สนิ ค้ ำอำหำรไม่อยู่ปะปนกับสินค้ ำทัว่ ไปโดยต้ องจัดทำป้ำยหรื อซุ้มกำหนดให้ ร้ ู ว่ำเป็ น “อำหำร”
8.2.2 “ผู้รับบริกำร” จะต้ องให้ ควำมสำคัญในกำรดูแลควำมสะอำดให้ ถกู สุขอนำมัยโดยต้ องใช้ ภำชนะบรรจุอำหำรทีเ่ หมำะสมและปิ ดคลุมอำหำรทุกชนิด
8.2.3 “ผู้รับบริกำร” สำมำรถปรุ งอำหำรด้ วยวิธีกำรนึง่ , ต้ ม, อบ, ปิ ง้ ภำยใน “งำน” ได้ โดยต้ องใช้ อปุ กรณ์ไฟฟ้ำเท่ำนัน้
8.2.4 ห้ ำมใช้ ภำชนะ (ช้ อน, จำน, ชำม, ถ้ วย) ที่สำมำรถนำกลับมำใช้ ใหม่ได้ โดยสำมำรถใช้ เป็ นภำชนะบรรจุแบบใช้ ครัง้ เดียวเช่นกระดำษหรื อพลำสติก
8.3 การจาหน่ ายจ่ ายแจกอาหารและเครื่ องดื่มของผู้สนับสนุนการจัดแสดงงาน
8.3.1 “ผู้ให้ บริ กำร” ไม่คดิ ค่ำธรรมเนียมกรณีขำยอำหำรและเครื่ องดื่มที่เป็ นห่อบรรจุเพื่อนำกลับหรื ออำหำรที่จดั ไว้ เพื่อทดสอบรสชำติสำหรับกำรจัดแสดง “งำน” ประเภทสินค้ ำ
อำหำรเท่ำนัน้
8.3.2 หำก “ผู้ให้ บริ กำร” พบว่ำมีกำรจำหน่ำยจ่ำยแจกอำหำรหรื อเครื่ องดื่มพร้ อมรับประทำนโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ ำและไม่ได้ ทำข้ อตกลงในกำรเสียค่ำธรรมเนียมนำเข้ ำให้ กบั “ผู้
ให้ บริ กำร” “ผู้รับบริ กำร” และ/หรื อผู้สนับสนุนกำรจัดแสดงงำนจะต้ องเสียค่ำปรับในอัตรำ 50,000 บำท (ห้ ำหมื่นบำทถ้ วน) ต่อคูหำต่อวัน
8.3.3 ในกรณีที่ผ้ สู นับสนุนกำรจัดแสดงงำนนำอำหำรและเครื่ องดื่มเข้ ำมำจำหน่ำยจ่ำยแจกให้ โดยเสน่หำหรื อไม่ว่ำกรณีใดๆภำยในงำน “ผู้ให้ บริ กำร” จะคิดค่ำปรับโดย
คำนวณจำกค่ำบริ กำรสถำนที่ดงั นี ้
• กรณีใช้ พื ้นที่เกินกว่ำ 36 ตำรำงเมตรคิดค่ำปรับเป็ นเงินจำนวน 500 บำทต่อตำรำงเมตรต่อวัน
• กรณีใช้ พื ้นที่น้อยกว่ำ 36 ตำรำงเมตรคิดค่ำปรับเป็ นเงินจำนวน 15,000 บำทต่อวันต่อคูหำ
โดย “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวโดย “ผู้รับบริกำร” จะต้ องแจ้ งระเบียบและข้ อปฏิบตั แิ ละชี ้แจงให้ ผ้ สู นับสนุนกำรจัดแสดงงำนรับทรำบและเข้ ำใจก่อน
ล่วงหน้ ำกำรจัดแสดงงำนทังนี
้ ้ต้ องแจ้ งชื่อผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อขออนุญำตจำก “ผู้ให้ บริ กำร” ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วัน
8.4 ข้ อปฏิบัตใิ นการใช้ ห้องประกอบอาหารพืน้ ที่สารองปรุ งอาหารและจุดล้ างภาชนะ
8.4.1 “ผู้ให้ บริ กำร” จะจัดเตรี ยมจุดล้ ำงภำชนะไว้ ให้ ในบริเวณเดียวกับห้ องประกอบอำหำรสำหรับ“ผู้รับบริ กำร” ที่ได้ รับอนุญำตให้ จำหน่ำยจ่ำยแจกสินค้ ำประเภทอำหำรและ
เครื่ องดื่มในบริ เวณ “อำคำร”
8.4.2 ห้ ำมใช้ พื ้นที่ด้ำนหลัง “อำคำร” เพื่อจัดทำพื ้นที่สำรองปรุ งอำหำรและจุดล้ ำงภำชนะเพิ่มเติมโดยให้ ใช้ ห้อง
8.4.3 ห้ ำมทิ ้งเศษอำหำรหรื อวัสดุเหลือใช้ จำกกำรปรุ งอำหำรลงบริเวณพื ้น, ท่อระบำยน ้ำฯลฯทังนี
้ ้“ผู้รับบริ กำร” จะต้ องทิ ้งขยะดังกล่ำวลงในถังขยะที่ “ผู้ให้ บริ กำร” จัดไว้
8.4.4 “ผู้รับบริกำร” ต้ องจัดระเบียบพื ้นที่สำรองปรุงอำหำรให้ สะอำดถูกสุขอนำมัยโดยไม่ก่อให้ เกิดกลิน่ หรื อมลภำวะต่อสิง่ แวดล้ อมหำก “ผู้ให้ บริ กำร” ตรวจพบว่ำพื ้นที่ดงั กล่ำว
ขำดกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม “ผู้ให้ บริ กำร” มีสทิ ธิ์ที่จะงดให้ บริ กำรพื ้นที่ดงั กล่ำวได้ ทนั ที
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8.4.5 “ผู้รับบริกำร” ต้ องชำระค่ำบริกำรทำควำมสะอำดเพิ่มเติมหำก “ผู้ให้ บริ กำร” ตรวจพบภำยหลังว่ำพื ้นที่สำรองปรุ งอำหำรมีครำบน ้ำมันหกลงบนพื ้นหรื อมีขยะที่เหลือจำกกำร
ปรุ งอำหำร

9. ข้ อปฏิบัติใน “งาน” ที่มีเครื่องจักร
9.1 เครื่ องจักรประเภทงำนเชื่อมโลหะกำรสำธิตจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดควันที่มีผลเสียต่อสภำพแวดล้ อมรวมถึงควำมปลอดภัยด้ ำนสุขภำพของผู้ร่วมงำนและผู้เข้ ำชมทังนี
้ ้หำก
“ผู้รับบริ กำร” ประสงค์จะจัดให้ มีกำรสำธิตเครื่ องจักรประเภทงำนเหล็กเช่นงำนเจียร งำนเชื่อมงำนกลึง “ผู้รับบริกำร” จะต้ องจัดให้ มีอปุ กรณ์ดงั นี ้
• อุปกรณ์ดดู ควันฟอกอำกำศ
• ถังดับเพลิงจำนวนอย่ำงน้ อย 2 ถัง
- กรณีภำยในอำคำรให้ ใช้ ถงั ดับเพลิงชนิดคำร์ บอนไดออกไซด์ขนำด 10 ปอนด์
- กรณีภำยนอกอำคำรให้ ใช้ ถงั ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ งขนำด 15 ปอนด์
• ปูรองพื ้นด้ วยไม้ อดั ชนิดทนไฟที่มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 10 มิลลิเมตร
• กำรสำธิตงำนเชื่อมโลหะจะต้ องอยู่ภำยในตู้สำธิตที่มีแผ่นวัสดุปอ้ งกันไฟโดยรอบ
9.2 เครื่ องจักรประเภทงำนไม้ กำรสำธิตเครื่ องจักรประเภทงำนไม้ ทกุ ชนิด “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องจัดให้ มีต้ หู รื อห้ องที่มีผนังป้องกันฝุ่นละอองและเสียงที่จะเกิดจำกกำรสำธิตเพื่อมิให้
เกิดมลภำวะภำยใน “อำคำร” โดย “ผู้รับบริ กำร” จะต้ องจัดให้ มีอปุ กรณ์ดงั นี ้
• อุปกรณ์ดดู ฝุ่น
• ถังดับเพลิงจำนวนอย่ำงน้ อย 2 ถัง
- กรณีภำยในอำคำรให้ ใช้ ถงั ดับเพลิงชนิดคำร์ บอนไดออกไซด์ขนำด 10 ปอนด์
- กรณีภำยนอกอำคำรให้ ใช้ ถงั ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ งขนำด 15 ปอนด์
9.3 กำรขนย้ ำยเครื่ องจักรและสินค้ ำภำยใน “สถำนที่”
9.3.1 ผู้รับเหมำขนส่งสินค้ ำจะต้ องใช้ รถยกที่มีเครื่ องยนต์อยูใ่ นสภำพสมบูรณ์ปลอดภัยและไม่ก่อให้ เกิดมลภำวะใน “สถำนที่”
9.3.2 ห้ ำมใช้ รถยกที่มีน ้ำหนักเกินมำตรฐำนกำรรับน ้ำหนักของ “อำคำร” ตำมข้ อ 1.5.1 ในกำรขนย้ ำยสินค้ ำภำยใน “อำคำร”
9.3.3 รถยกจะต้ องมีอปุ กรณ์พื ้นฐำนด้ ำนควำมปลอดภัยดังนี ้
• ไฟสัญญำณและเสียงเตือนขณะมีกำรใช้ งำน
• หมวกนิรภัย
• เข็มขัดนิรภัย
9.3.4 บุคลำกรที่ทำหน้ ำที่ขบั รถยกจะต้ องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีควำมพร้ อมทังสภำพร่
้
ำงกำยและจิตใจ ทังนี
้ ้ทำง “ผู้รับบริ กำร” ต้ องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
และกำกับดูแลเพื่อควำมปลอดภัยหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ“ผู้รับบริ กำร” จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำเสียหำยนันแต่
้ เพียงผู้เดียว
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6. ขัน้ ตอนการขนถ่ ายสินค้ า
6.1 วันเตรี ยมงาน
ไม่อนุญำตให้ นำสินค้ ำเข้ ำมำยังอำคำรสินค้ ำจนกว่ำกำรก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำจะพร้ อมที่จะรับสินค้ ำเข้ ำมำภำยในคูหำได้ แล้ ว ผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำควรจะมีเจ้ ำหน้ ำที่
คอยอยู่ที่คหู ำของท่ำนเพื่อเตรี ยมรับสินค้ ำ ผู้จดั แสดงสินค้ ำจะไม่รับสินค้ ำแทนผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำรวมทังจะไม่
้
รับผิดชอบต่อกำรเก็บรักษำสินค้ ำนันๆ
้ ภำยหลังจำกกำรขน
ย้ ำยเข้ ำแล้ ว (เนื่องจำกกำรอนุญำตเข้ ำออกอำคำรแสดงสินค้ ำจะถูกตรวจตรำอย่ำงเข้ มงวด ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำทุกท่ำน ต้ องแน่ใจว่ำกำรขนย้ ำยสินค้ ำต่ำงๆ ของท่ำนนันขน
้
ย้ ำยไปยังสถำนที่ที่ทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำได้ แจ้ งไว้ โดยกำรขนสินค้ ำและยำนพำหนะต่ำงๆ ที่ลำนขนย้ ำยดังกล่ำวนี ้ จะต้ องอยู่ภำยใต้ ควำมดูแลและกำกับของเจ้ ำหน้ ำที่
ของผู้รับเหมำขนย้ ำยสินค้ ำภำยในอำคำร และเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยของงำนแสดงสินค้ ำ)
6.1.1.ผู้ร่วมแสดงงำน/ผู้รับเหมำ นำรถส่งสินค้ ำ ไปรับบัตรขนถ่ำยสินค้ ำและก่อสร้ ำงที่ลำน ทะเลสำบจำกเจ้ ำหน้ ำที่ของอิมแพค ตังแต่
้ เวลำ 9.00 – 24.00 น. ซึง่ จะมีจดุ บริ กำรตังอยู
้ ่
เพื่อที่จะรอเรี ยกคิวเข้ ำไปขนถ่ำยสินค้ ำ และเข้ ำคิวรับบัตร Contractor กับเอกสำรติดรำยละเอียดรถกับเจ้ ำหน้ ำที่ของ BBB ตังแต่
้ เวลำ 9.00-18.00 น.
 ขันตอนของกำรรั
้
บบัตรคิว คนขับรถจะต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ สถำนที่บธู ที่จะก่อสร้ ำง ชื่อของบริษัทที่เข้ ำมำจัดแสดงงำน,เลขที่ ของบูธ รวมทังชื
้ ่อและเบอร์ โทรศัพท์ของ
คนขับรถเพื่อรับบัตรติดหน้ ำรถและบัตร Contractor
Challenger 1 - สีส้ม
Challenger 2 - สีฟ้ำ
Challenger 3 - สีชมพู
6.1.2. เจ้ ำหน้ ำที่จะเรี ยกรถขนถ่ำยสินค้ ำของผู้จดั แสดงงำน ตำมลำดับเพื่อมำรับบัตรอนุญำตเข้ ำขนถ่ำยสินค้ ำ
6.1.3. ผู้ร่วมแสดงงำน/ผู้รับเหมำ จะต้ องนำรถมำจอดที่จดุ ขนถ่ำยสินค้ ำของอำคำร ชำเลนเจอร์ ซึง่ อยู่บริเวณด้ ำนหลังของอำคำร
 ขันตอนในกำรเข้
้
ำไปยังจุดขนถ่ำยสินค้ ำของอำคำร คนขับรถจะต้ องนำรถผ่ำนจุดตรวจก่อนเข้ ำไปยังจุดขนถ่ำ ยสินค้ ำและสำหรับบุคคลที่จะเข้ ำภำยในชำแลนเจอร์ ต้อง
แลกบัตร Contractor (ตัวอย่ำงรู ปภำพด้ ำนล่ำง) ก่อนเข้ ำขนถ่ำยสินค้ ำ ให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ และต้ องติดบัตร Contractor ตลอดวันติดตัง้ (วันที่ 29-30 มกรำคม 2562 )
รวมถึงบัตรอนุญำตเข้ ำขนถ่ำยสินค้ ำจะต้ องวำงบนหน้ ำรถ เพื่อแสดงให้ เจ้ ำหน้ ำที่เห็น และตรวจสอบได้ ตลอดเวลำที่ขนถ่ำยสินค้ ำ



ขันตอนกำรขนถ่
้
ำยสินค้ ำบริ เวณจุดขนถ่ำยสินค้ ำ รถขนถ่ำยสินค้ ำแต่ละ่ คัน จะมีกำหนดระยะเวลำในกำรเข้ ำขนถ่ำยสินค้ ำ ดังต่อไปนี ้
 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้ อ กำหนดให้ ใช้ เวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ ำหรื ออุปกรณ์ เป็ นเวลำ 40 นำที
 รถยนต์ไม่เกิน 10 ล้ อ กำหนดให้ ใช้ เวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ ำหรื ออุปกรณ์เป็ นเวลำ 60 นำที
 รถยนต์ 10 ล้ อขึ ้นไป กำหนดให้ ใช้ เวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ ำหรื ออุปกรณ์เป็ นเวลำ 1 ชัว่ โมง 30 นำที
* ห้ ามรถจอดเกินเวลาที่กาหนดหากฝ่ าฝื นจะต้ องชาระค่ าปรั บ ทัง้ นีผ้ ้ ูจัดงานจึงขอความร่ วมมือ เนื่องจากทาให้ การจราจรขึน้ -ลง หลังLoading ติดขัดและล่ าช้ า
6.1.4. เมื่อส่งสินค้ ำหรื ออุปกรณ์เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ทำ่ นนำรถของท่ำนไปจอดที่ลำนทะเลสำบ (Lake side), Pre-Loading, Delivery bay หรื อนำรถออกนอกพื ้นที่จดุ ขนถ่ำย
สินค้ ำ
ตัวอย่ างบัตรบันทึกเวลาเข้ า-ออก
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6.1.5 สาหรั บคูหาเปล่ าที่เข้ ามาจัดพืน้ ที่ในวันติดตัง้ 29 มกราคม 2561
- ผู้ร่วมแสดงงำนที่มีโครงสร้ ำงใหญ่สำมำรถขับรถเข้ ำมำเพื่อกองของได้ ตงแต่
ั ้ เวลำ 10.00 – 12.00 น. โดยกำรเข้ ำชำเลนเจอร์ เจ้ ำหน้ ำที่แจกบัตร Contractor จุด Lake side จะเป็ น
ผู้แจ้ งประตูกำรเข้ ำชำเลนเจอร์
หมายเหตุ : เวลำดังกล่ำวขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้จดั งำนในกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
- ผู้ร่วมแสดงงำนที่มีโครงสร้ ำงปกติสำมำรถจอดลงสินค้ ำและส่วนตกแต่งได้ ที่จดุ Loading เท่ำนันไม่
้ สำมำรถขับรถเข้ ำไปกองของได้
6.2 วันแสดงงานงาน
6.2.1. ผู้ร่วมแสดงงำนทุกท่ำน จะต้ องนำรถเข้ ำบริเวณจุดขนถ่ำยสินค้ ำ ตำมช่วงเวลำที่กำหนดให้ สำมำรถทำกำรเติมสินค้ ำ ช่วงเช้ ำ 8.00-10.00น. และรอบเย็น 20.00-21.00
*หำกต้ องกำรเติมสินค้ ำช่วง 10.00-20.00 ต้ องแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่จดั งำนก่อน
6.2.2. เมื่อเติมสินค้ ำแล้ วเสร็ จ ให้ นำรถไปจอดที่ลำนจอดตำมข้ อกำหนดของผู้จดั งำน
6.2.3. ระยะเวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ ำให้ เป็ นไปตำมตำมประกำศกฎระเบียบกำรเข้ ำขนถ่ำยสินค้ ำ
เพื่อหลีกเลี่ยงควำมแออัดในลำนขนย้ ำยสัมภำระส่วนตัวและสิง่ ของเล็กๆ ที่ถือหิ ้วได้ ที่ไม่ต้องอำศัยเครื่ องมือขนย้ ำย และสำมำรถนำออกจำกกล่องบรรจุหีบห่อได้ โดยไม่ต้อง
หลีกเลี่ยงต่อกำรแตกหัก เสียหำยสำมำรถนำเข้ ำไปเปิ ดหีบห่อได้ ในอำคำรได้ สำหรับสินค้ 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 ูร่วมแสดงสินค้ ามาถึงอาคารแสดงสินค้ าพร้ อมสินค้ าของท่ าน ทัง้ นีก้ ารมาล่ าช้ าของท่ านอาจมีผลต่ อการนาส่ งสินค้ าเข้ า
มายังคูหา และเกิดความล่ าช้ าในการก่ อสร้ างคูหาแสดงสินค้ าของท่ านด้ วย
6.3 วันรื อ้ ถอน
6.3.1. ผู้ร่วมแสดงงำนทุกท่ำนต้ องนำรถไปจอดที่ลำนจอด Lakeside หรื อลำนทะเลสำบ
6.3.2. ผู้ที่จะนำอุปกรณ์ แพ๊ คกิ ้ง ต้ องนำรถไป รับบัตรอนุญำตขนถ่ำยสินค้ ำ ที่ลำนจอด Lakeside หรื อลำนทะเลสำบ เมื่อได้ รับ บัตรผ่ำน ให้ นำรถเข้ ำจุดขนถ่ำยสินค้ ำ และนำ
อุปกรณ์แพ๊ คกิ ้งโดยใช้ Loading เป็ นจุดขนอุปกรณ์ โดยให้ เริ่ มขึ ้นได้ ตงแต่
ั ้ เวลำ 16.00 – 18.00 น. เมื่อนำอุปกรณ์ลงเสร็ จ ต้ องนำรถออกจำกพื ้นที่ทนั ที และนำรถไปจอดรอใน
สถำนที่ที่กำหนด (รถ 4 ล้ อ สำมำรถเข้ ำจอด Pre-Loading ได้ ในกรณี Pre-Loading ว่ำง ส่วนรถ 6 ล้ อขึ ้นไปต้ องนำรถกลับไปจอด ลำน Lakeside หรื อลำนทะเลสำบเท่ำนัน้ เพื่อ
รอเรี ยกรถขึ ้นไปเก็บบูธได้ หลังเวลำ 20.00 น.)
6.3.3. ผู้ร่วมแสดงงำนทุกท่ำน ต้ องจัดเก็บอุปกรณ์/บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ ำต่ำงๆ ให้ เรี ยบร้ อยภำยในบูธ แล้ วจึงทำ กำร เคลื่อนย้ ำยมำยังด้ ำนหลังอำคำร ( Loading ) โดยห้ ำมวำงกีด
ขวำงเส้ นทำงกำรขนย้ ำย (ให้ วำงในพื ้นที่ที่ กำหนดไว้ หรื อบริเวณส่วนบนสุดของช่องจอดรถ ให้ ชิดผนัง หรื อรำวกันตกเท่ำนัน้ )
6.3.4. เมื่อเคลื่อนย้ ำยอุปกรณ์/บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ ำต่ำงๆ มำรวมไว้ ณ หลังอำคำร( Loading ) ให้ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ รปภ. บริ เวณหลังอำคำร ( Loading ) เข้ ำตรวจสอบ แล้ วเจ้ ำหน้ ำที่
รปภ.จะออกเอกสำร “ยืนยันของพร้ อม” ให้ ผ้ รู ่ วมแสดงงำน
6.3.5. ให้ นำ เอกสำร “ยืนยันของพร้ อม” แล้ ว ไปยังจุดอำนวยกำรบริ เวณหลังอำคำร( Loading )แจ้ งทะเบียนรถต่อเจ้ ำหน้ ำที่รปภ. เพื่อประสำนงำน ไปยังเจ้ ำหน้ ำที่ ลำน Lakeside
หรื อลำนทะเลสำบ
6.3.6. เจ้ ำหน้ ำที่ บริ เวณลำน Lakeside หรื อลำนทะเลสำบโดยจะประกำศเรี ยกหมำยเลขทะเบียนรถ มำรับบัตรขนถ่ำยสินค้ ำเพื่อไปยังจุดขนถ่ำยสินค้ ำ อำคำร ชำเลนเจอร์
6.3.7. ณ จุดขนถ่ำยสินค้ ำของอำคำร ผู้ที่เข้ ำมำขนถ่ำยสินค้ ำจะต้ องทำตำมกฎระเบียบและข้ อปฏิบตั ติ ำมกฎจรำจร ตำมที่ได้ ระบุไว้ หลังจำกที่ขนถ่ำยสินค้ ำเสร็ จสิ ้น รถขนถ่ำย
สินค้ ำจะต้ องเคลื่อนย้ ำยจำกจุดขนถ่ำยสินค้ ำตำมทำงออกที่ได้ ระบุไว้ และคืนบัตรขนถ่ำยสินค้ ำตรงทำงออก
* ทำงอิมแพ็คฯ ของสงวนสิทธิ์ ในกำรขนถ่ำยสินค้ ำบริ เวณจุดขนถ่ำยสินค้ ำของอำคำร เฉพำะผู้ที่ลงทะเบียน ณ จุดให้ บริ กำร เท่ำนัน้
7. การขนย้ ายสินค้ าออกจากงานแสดงสินค้ า
สิง่ ของส่วนตัวและสินค้ ำที่หิ ้วได้ สำมำรถนำออกนอกอำคำรแสดงสินค้ ำได้ ภำยหลังเวลำ 17.00 น. ของงำนแสดงสินค้ ำในวันสุดท้ ำยถึงแม้ วำ่ ผู้ จัดงำนแสดงสินค้ ำจะมี
บริ กำรรักษำควำมปลอดภัย แต่สนิ ค้ ำนันอำจเสี
้
่ยงต่อกำรสูญหำยได้ ตลอดเวลำดังนันไม่
้ ควรปล่อยคูหำแสดงสินค้ ำของท่ำนทิ ้งไว้ โดยไม่มีเจ้ ำหน้ ำที่อยู่ประจำ
อุปกรณ์ในกำรช่วยขนย้ ำยสินค้ ำไม่ว่ำจะเป็ นรถเข็นล้ อเลื่อนบรรทุกใดๆ ต้ องอยูใ่ นสภำพที่ใช้ กำรได้ เป็ นปรกติหำกเกิดควำมเสียหำยแก่อำคำรแสดงสินค้ ำ อำทิ เช่น
พรมปูทำงเดิน ผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำจะต้ องรับผิดชอบในควำมเสียหำยนัน้ ๆ

8. สถานที่จอดรถ (สาหรั บผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ า วันติดตัง้ และวันแสดงงาน)
มีลำนจอดรถไว้ บริ กำรสำหรับผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำและผู้เข้ ำชมงำนแสดงสินค้ ำ
- ลำนจอดฟรี ได้ แก่ ลำนจอดLAKESIDE ลำนจอดAKTIV SQUARE และลำนจอกรถP5
- อำคำรจอดรถมีคำ่ บริ กำร ได้ แก่ อำคำรจอดP1 อำคำรจอดP2 อำคำรจอดP3 อำคำรจอดCOSMO OFFICE PARK
*อัตรำค่ำบริ กำรจอดรถเป็ นไปตำมที่ทำงอิมแพ็คเมืองทองธำนีเป็ นผู้กำหนด
**หมายเหตุ: ทางอิมแพ็คเมืองทองธานี ไม่ อนุญาตให้ ทาการจอดรถค้ างคืน ซึ่งเป็ นหนึ่งในมาตรการที่เคร่ งครั ด สาหรั บการรั กษาความปลอดภัย
บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
191/1 อำคำรเอชเอสเอชชั ้น 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลมกรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890
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9. สถานที่จอดรถ (สาหรั บรถเติมสินค้ า วันติดตัง้ และวันแสดงงาน)
สำหรับลูกค้ ำที่ต้องกำรเติมสินค้ ำระหว่ำงวันแสดงงำน ทำงผู้จดั ได้ จดั เตรี ยมพื ้นที่กำรจอดรถ 2 จุด ได้ แก่
- ลานจอด Pre-loading
เงื่อนไขกำรจอด คือ รถคันใดมำถึงก่อน ได้ สทิ ธิ์จอดก่อน
- ลานจอด Delivery Bay
เงื่อนไขกำรจอด คือ
-สำหรับรถ 4 ล้ อ สำมำรถจอดฟรี 40 นำทีแรก ชัว่ โมงต่อไปชัว่ โมงละ 200 บำท
-สำหรับรถ 6-10 ล้ อ สำมำรถจอดฟรี 60 นำที ชัว่ โมงต่อไปชัว่ โมงละ 200 บำท
-สำหรับรถ 10 ล้ อขึ ้นไป สำมำรถจอดฟรี 1 ชัว่ โมง 30 นำที ชัว่ โมงต่อไปชัว่ โมงละ 200 บำท
- ลานจอด Lakeside
เงื่อนไขกำรจอด คือ รถทุกชนิดสำมำรถได้ ฟรี
โดยทังสองจุ
้
ดสำมำรถนำรถเข้ ำจอดได้ ตงแต่
ั ้ 8.00 – 24.00 น. ซึง่ ห้ ำมนำรถทุกชนิดจอดค้ ำงคืน ฝ่ ำฝื น ยึดรถ ทันที
10. กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับบริการด้ านไฟฟ้ า
ผู้จดั งำนได้ มอบหมำยอย่ำงเป็ นทำงกำรให้ บริ ษัทเอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยีจำกัดเป็ นผู้รับผิดชอบกำรบริ กำรดังต่อไปนี ้
1. การให้ บริการไฟฟ้ าทั่วไป
1.1 ประกอบด้ วยวงจรไฟฟ้ำหลัก 2 วงจรคือวงจรไฟฟ้ำสำหรับให้ แสงสว่ำงและวงจรไฟฟ้ำสำหรับสินค้ ำจัดแสดง
1.2 ไฟฟ้ำที่จดั ให้ ตำมมำตรฐำนเป็ นแบบกระแสสลับ 220V, 50Hz 1 เฟสและ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอตั รำคลำดเคลื่อน±
ร้ อยละ 10 ดังนันหำกอุ
้
ปกรณ์ที่นำมำแสดงมีควำมเสีย่ งต่อกำรขึ ้นลงของแรงดันควรใช้ อปุ กรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ำให้ คงที่เพื่อควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ต่ ำงๆของท่ำน
1.3 หำกต้ องกำรใช้ ไฟฟ้ำแบบอื่นๆเช่นแบบกระแสสลับเฟสเดียว 110v, 50Hzหรื อกระแสสลับสำมเฟส 220v, 50Hz สำมำรถขอให้ บริ กำรเป็ นพิเศษได้ โดยติดต่อกับเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทเอ็กซ์
โปซิชนั่ เทคโนโลยีจำกัดโดยตรง
1.4 มอเตอร์ ไฟฟ้ำทังหมดต้
้
องมีระบบป้องกันอัตโนมัตเิ พื่อป้องกันกำรกระชำกเนื่องจำกกระแสไฟเกินจึงควรมีระบบสตำร์ ทดังนี ้
1.4.1 ระบบสตำร์ ทโดยตรง: มอเตอร์ ขนำดไม่เกิน 5 แรงม้ ำ
1.4.2 ระบบสตำร์ ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ ขนำด 5 ถึง 25 แรงม้ ำ
1.4.3 ระบบสตำร์ ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ ขนำด 25 แรงม้ ำขึ ้นไป
ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่ อสร้ างที่มีความประสงค์ ใช้ กระแสไฟฟ้ ากรุ ณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้ าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผื่อค่ าความปลอดภัย (Safety
Factor) อย่ างน้ อย 20% ทัง้ นีเ้ พื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัตเิ หตุต่างๆที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้ กระแสไฟฟ้ าเต็มพิกัด
การเดินสายภายในระบบต้ องใช้ สายไฟให้ เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้ ากาหนดและต้ องเดินระบบสายกราวด์ ทุกจุด
การเดินสายไฟฟ้ าใต้ พืน้ ไม้ ท่ ยี กขึน้ จากพืน้ อาคารปกติจะต้ องใช้ สายไฟฟ้ าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชัน้ เท่ านัน้
2. การให้ บริการไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
2.1 ระบบไฟฟ้ำในคูหำมำตรฐำนขนำด 3.00 x 3.00 เมตร ประกอบด้ วยโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนท์ T5 28W. (แสงสีขำว) 2 ดวงพร้ อมเต้ ำเสียบไฟขนำด 5 Amp 1 จุด (ห้ ำมใช้ กบั โคมไฟ
แสงสว่ำง) ทัง้ 2 รำยกำรดังกล่ำวรวมค่ำใช้ กระแสไฟฟ้ำแล้ ว
2.2 ผู้ออกงำนแสดงสินค้ ำสำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ขอรับบริกำรได้ โดยใช้ แบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ กำรด้ ำนไฟฟ้ำแบ่งเป็ น 4 ส่วน
2.3 กำรขอให้ บริ กำรไฟฟ้ำเพิม่ เติมในแบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ กำรต้ องระบุตำแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่ำงและระบบสำธำรณูปโภคแบบแปลนที่กำหนดไว้ กรุ ณำอ่ำนเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่
ระบุไว้ ในแบบฟอร์ ม
2.4 ผู้ออกแสดงสินค้ ำที่ได้ รับอนุญำตให้ ใช้ อปุ กรณ์แสงสว่ำงของตนเองต้ องสัง่ จองขอใช้ ไฟฟ้ำจำกแหล่งจ่ำยตำมแบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ กำร Section C หรื อ D
2.5 ผู้จดั งำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรตัดกระแสไฟฟ้ำจุดต่อไฟฟ้ำที่ บริ ษัทเอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยีจำกัด เห็นว่ำอำจก่อให้ เกิดอันตรำยหรื อสร้ ำงควำมรำคำญให้ แก่ผ้ ชู มงำนหรื อผู้ออกงำนแสดง
สินค้ ำอื่นๆ
2.6 ทุกๆวันหลังจำกปิ ดงำนไปแล้ ว 30 นำทีจะมีกำรตัดไฟจำกแหล่งจ่ำยกระแสไฟฟ้ำสำหรับสินค้ ำจัดแสดงและในวันสุดท้ ำยของงำนจะต้ องตัดหลังจำกปิ ดงำนไปแล้ ว 60 นำทีเว้ นไว้ แต่
เฉพำะจุดที่สงั่ บริกำร 24 ชัว่ โมงเท่ำนัน้
2.7 กำรต่อวงจรไฟฟ้ำ, กำรปรับแต่งใด, กำรใช้ อปุ กรณ์ตอ่ ไฟเต้ ำเสียบหลำยทำง, หรื อกำรเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ำโดยมิได้ รับอนุญำตอำจเป็ นสำเหตุให้ ถกู ตัดกระแสไฟฟ้ำโดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบ
ล่วงหน้ ำ
Section A: สำหรับผู้ออกงำนแสดงที่ต้องกำรไฟฟ้ำสำหรับก่อสร้ ำงและรื อ้ ถอน
Section B: สำหรับผู้ออกงำนแสดงที่ต้องกำรเบรกเกอร์ ตดั ไฟสำหรับสินค้ ำจัดแสดง (ไม่ใช้ สำหรับกำรให้ แสงสว่ำง)
Section C,D: สำหรับผู้ออกงำนแสดงที่ต้องกำรอุปกรณ์และเบรกเกอร์ ตดั หลอดไฟให้ แสงสว่ำง
Section E: สำหรับผู้ออกงำนแสดงที่นำอุปกรณ์แสงสว่ำงของตัวเองมำใช้ ทงในกรณี
ั้
ที่จะทำกำรติดตังเองและต่
้
อสำยไฟโดยบริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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3. การให้ บริการไฟฟ้ าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)
3.1 ผู้ออกงำนแสดงสินค้ ำที่สงั่ จอง “พื ้นที่” เพียงอย่ำงเดียวเพื่อตกแต่งเป็ นคูหำแสดงสินค้ ำที่ออกแบบเป็ นพิเศษจะต้ องส่งแบบฟอร์ มขอใช้ บริ กำรไฟฟ้ำเพื่อคูหำแสดงสินค้ ำที่ออกแบบเป็ น
พิเศษนัน้
3.2 ผู้จดั งำนได้ จดั ให้ มีแสงสว่ำงในอำคำรแสดงสินค้ ำโดยทัว่ ไปแต่กำรติดตังระบบไฟฟ้
้
ำทังภำยในคู
้
หำและเพื่อกำรสำธิตต่ำงๆสำมำรถดำเนินกำรได้ โดยผู้รับเหมำไฟฟ้ำของท่ำนที่ได้ รับกำร
อนุมตั จิ ำกผู้จดั งำนแล้ วเท่ำนันโดยผู
้
้ ออกงำนแสดงสินค้ ำเพียงส่งแบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ กำรไฟฟ้ำตำมควำมต้ องกำรใช้ งำนของท่ำนมำยัง บริ ษัทเอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยีจำกัด พร้ อมชำระเงิน
ภำยในระยะเวลำที่ระบุไว้ และเพื่อควำมปลอดภัยจึงไม่อนุญำตให้ ผ้ แู สดงสินค้ ำต่อไฟสำหรับสินค้ ำจัดแสดงหรื ออุปกรณ์ให้ แสงสว่ำงเข้ ำกับระบบจ่ำยไฟฟ้ำหลักของตัวอำคำรโดยเด็ดขำด
ทังนี
้ ้ผู้จดั งำนขอสงวนสิทธิ์ระงับกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำกรณีที่มีกำรต่อไฟฟ้ำอย่ำงไม่เหมำะสม
3.3 ผู้รับเหมำไฟฟ้ำที่ได้ รับมอบหมำยจำกผู้ออกงำนแสดงสินค้ ำต้ องยื่นรำยละเอียดกำรต่อไฟฟ้ำ, แบบวงจรไฟฟ้ำและรำยละเอียดอื่นๆมำยังผู้จดั งำนก่อนวันหมดเขตตำมที่ระบุไว้ ใน
แบบฟอร์ มโดยแนบรำยละเอียดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุมตั ติ ำมรำยกำรดังนี ้
3.3.1 ชื่อบริ ษัทผู้รับเหมำ
3.3.2 ชื่อและบัตรประจำตัวของบุคคลำกรที่เข้ ำดำเนินกำร
3.3.3 จำนวนวัตต์หรื ออัตรำกำลังไฟ
3.3.4 แบบกำรต่อวงจรหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
3.3.5 แบบฟอร์ มใบสัง่ จองบริ กำรไฟฟ้ำ
3.4 ช่ำงไฟฟ้ำที่ได้ รับอนุญำตแล้ วสำมำรถแลกบัตรประจำตัวเพื่อรับบัตรผ่ำนเข้ ำงำนได้ ที่สำนักงำนบริ หำรงำนแสดงสินค้ ำของผู้จดั งำนที่แสดงสินค้ ำในบริ เวณนันๆในคู
้
หำพิเศษหรื อพื ้นที่
เปล่ำทำงผู้ออกงำนแสดงสินค้ ำจะต้ องสัง่ จองไฟฟ้ำทัง้ 2 ระบบคือ
1.ไฟฟ้ำสำหรับสินค้ ำจัดแสดง
2.ไฟฟ้ำสำหรับดวงไฟแสงสว่ำง
3.5 กำรต่อวงจรไฟฟ้ำที่ดำเนินกำรโดยผู้รับเหมำของท่ำนที่ได้ รับอนุมตั จิ ำกผู้จดั งำนจะต้ องได้ รับกำรตรวจสอบจำกบริ ษัทเอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยีจำกัดก่อนที่จะต่อเข้ ำกับแหล่งจ่ำยไฟ
3.6 ผู้ออกงำนแสดงสินค้ ำที่สงั่ จองบริ กำรด้ ำนไฟฟ้ำกับบริษัทเอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยีจำกัด จะมีสทิ ธิ์ได้ รับบริ กำรตำมลำดับก่อนหลัง
3.7 กำรต่อวงจรไฟฟ้ำ, กำรปรับแต่งใดๆ, กำรใช้ อปุ กรณ์ตอ่ ไฟฟ้ำเต้ ำเสียบหลำยทำง, หรื อกำรเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ำโดยมิได้ รับอนุญำตอำจเป็ นเหตุให้ ถกู ตัดกระแสไฟฟ้ำโดยมิต้องแจ้ งให้
ทรำบล่วงหน้ ำ
3.8 ไม่อนุญำตให้ ใช้ ไฟกระพริ บยกเว้ นแต่เป็ นส่วนประกอบของวงจรรวม
3.9 ผู้จดั งำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรตัดกระแสไฟฟ้ำในจุดต่อไฟฟ้ำที่บริ ษัทเอ็กซ์โปซิชนั่ เทคโนโลยีจำกัดเห็นว่ำอำจจะก่อให้ เกิดอันตรำยหรื อสร้ ำงควำมรำคำญให้ แก่ผ้ เู ข้ ำชมงำนหรื อผู้ออกงำน
แสดงสินค้ ำอื่นๆ
3.10 กำรต่อไฟฟ้ำทุกชนิดต้ องเป็ นไปตำมระเบียบปฏิบตั แิ ละมำตรฐำนควำมปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้ น
4. กำรเดินสำยไฟฟ้ำภำยในระบบต้ องใช้ ขนำดสำยไฟให้ เหมำะสมตำมมำตรฐำนและต้ องเดินระบบกรำวด์ทกุ จุดหำกตรวจสอบพบกำรใช้ สำยไฟฟ้ำไม่ได้ ขนำดตำมมำตรฐำนหรื อกำรติดตังที
้ ่
บริ ษัทฯเห็นว่ำไม่ปลอดภัยตำมมำตรฐำนที่กำหนดทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ระงับกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำชัว่ ครำวจนกว่ำจะได้ รับกำรแก้ ไขให้ ได้ ตำมำตรฐำนจึงจะปล่อยกระแสไฟให้ อีกครัง้
5. กรณีจองเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนุญำตให้ ใช้ กบั 1 วงจรย่อยเท่ำนันหำกผู
้
้ แสดงงำนต้ องกำรใช้ มำกกว่ำ 1 วงจรย่อยต้ องทำกำรติดตังตู
้ ้ โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพื่อใช้ กบั วงจร
ย่อยหำกตรวจสอบพบว่ำไม่มีกำรติดตังตู
้ ้ โหลด
์
ทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในกำรระงับกระแสไฟฟ้ำจนกว่ำจะมีกำรติดตังเรี
้ ยบร้ อยจึงจะปล่อยกระแสไฟให้ ตำมปกติและกำรเชื่อมต่อสำยไฟฟ้ำเข้ ำกับเบรกเกอร์ ของบริ ษัทฯให้ ทำกำรเชื่อมต่อ
ด้ วยหำงปลำ (Ring Terminals) เท่ำนันไม่
้ อนุญำตให้ ตอ่ สำยเปลือยเข้ ำกับเบรกเกอร์ โดยตรง
การฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ ท่ กี าหนดเหล่ านีม้ ีผลให้ ตัวแทนที่ได้ รับอานาจหน้ าที่สามารถตัดการจ่ ายไฟฟ้ าได้ ทันทีและบริษัทฯจะดาเนินการปรั บเป็ นจานวนเงิน 20 เท่ าของราคาค่ า
อุปกรณ์ นัน้ ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้ า

11.เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ดที่ใช้ ภายในงาน
ท่ำนสำมำรถนำเฟอร์ นิเจอร์ ของท่ำนเข้ ำมำตังภำยในคู
้
หำจัดแสดงสินค้ ำของท่ำนได้ เองตำมต้ องกำรหรื อขอเช่ำเฟอร์ นิเจอร์ และรำยกำรอุปกรณ์เ บ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได้
โดยกรอกแบบฟอร์ มรายการเฟอร์ นิเจอร์ และแบบฟอร์ มอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ดและส่งกลับไปยังที่อยู่ด้ำนในของแบบฟอร์ ม

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด
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12.โทรศัพท์ ช่ ัวคราว
โดยกรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์ มโทรศัพท์ ช่ ังคราว ซึง่ โทรศัพท์ชวั่ ครำวนี ้ อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวรวมค่ำใช้ โทรศัพท์ภำยในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลแล้ วยกเว้ น
ค่ำใช้ โทรศัพท์ทำงไกล, ต่ำงจังหวัด, มือถือและต่ำงประเทศโดยคิดค่ำบริ กำรตำมจริงบวก ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และบวกค่ำบริกำร 10%

13.โสตทัศนูปกรณ์ ท่ ใี ช้ ภายในงาน
ท่ำนสำมำรถนำโสตทัศนูปกรณ์ เข้ ำมำใช้ ภำยในคูหำแสดงสินค้ ำของท่ำนตำมควำมต้ องกำรหรื อมิฉะนัน้ ท่ำนสำมำรถเช่ำโสตทัศนูปกรณ์จำกบริ ษัท เอ็กซ์โปซิซนั เทคโนโลยี
จำกัด โดยกรอกแบบฟอร์ มทีวีและเครื่ องฉายต่ างๆ แล้ วส่งกลับไปยังที่อยู่ในแบบฟอร์ ม

14.เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้รับเหมาด้ านการรั กษาความปลอดภัยในงานอย่ างเป็ นทางการในกรณีที่ผ้ รู ่วมออกงำนต้ องกำรจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลำ
ของกำรปฏิบตั งิ ำนที่กำหนดผู้ร่วมงำนจะต้ องแจ้ งต่อบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียวเท่ำนันทั
้ ง้ นีท้ างผู้จัดงานจะไม่ รับผิดชอบต่ อความเสียหายที่
เกิดขึน้ ไม่ ว่ากรณีใดใดทัง้ สิน้
หมายเหตุ : ผู้ร่วมแสดงงานควรแจ้ งความประสงค์ ขอใช้ บริการล่ วงหน้ า มิฉะนัน้ ท่ านอาจมิได้ รับบริการทัง้ นีเ้ นื่องจากเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
(พิเศษ) มีจานวนจากัด
15. การสาธิตสินค้ าภายในงาน
หากผู้ร่วมแสดงสินค้ าต้ องการที่จะสาธิตหรื อทดลองสินค้ าจะต้ องปฏิบัตดิ งั นี ้
1. แจ้ งให้ ผ้ จู ดั งำนแสดงสินค้ ำทรำบล่วงหน้ ำถึงรู ปแบบของกำรสำธิตที่นำมำแสดงโดยกรอกแบบฟอร์ มรายละเอียดของสินค้ าที่นามาแสดง
(กรุ ณำแนบเอกสำร
แสดงรำยละเอียดของสินค้ ำมำด้ วย เพื่อนำมำใช้ ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตให้ ทำกำรสำธิต)
2. มีกำรเตรี ยมกำรป้องกันอันตรำยอันตรำยอันอำจเกิดขึ ้นในระหว่ำงกำรสำธิต
3. กำรติดตังสิ
้ นค้ ำหรื อเครื่ องจักรที่จะมำสำธิต ควรติดตังหรื
้ อเดินเครื่ องอย่ำงมัน่ คง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดกำรลื่นไถลหรื อมีสว่ นหนึง่ ส่วนใดล ้ำเกินออกนอกบริ เวณคูหำ
แสดงสินค้ ำ ซึง่ อำจจะเป็ นอันตรำยต่อผู้ชมงำนแสดงสินค้ ำและจะต้ องจัดหำวัสดุปพู ื ้นเพื่อรองรับและสำมำรถป้องกันควำมเสียหำยต่อพื ้นผิว ของอำคำรแสดงสินค้ ำ หรื อ
วัสดุปพู ื ้นของอำคำร
4. ต้ องมีกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกส่วนของสินค้ ำหรื อเครื่ องจักรที่มีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงเพียงพอ
5. ทำกำรเก็บและซ่อนสวิตช์ควบคุมเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่สำธิตอย่ำงมิดชิด เพื่อป้องกันกำรเปิ ดเครื่ องโดยผู้เข้ ำชมงำนหรื อผู้ที่ไม่ ได้ รับอนุญำต
6. จัดเตรี ยมภำชนะหรื อถุงขยะ เพื่อใช้ ในกำรเก็บหรื อขนย้ ำยสิง่ ปฏิกลู ที่เกิดจำกกำรสำธิตเครื่ องจักรอำทิเศษผง เศษขยะ ฯลฯ ออกนอกบริ เวณงำน
7. ทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำไม่อนุญำตให้ มีกำรสำธิตของเครื่ องจักรที่จะทำให้ เกิดกลิน่ ควันไอเสียในอำคำรแสดงสินค้ ำที่จะรบกวน หรื อ เป็ นอันตรำยต่อผู้ชมงำนแสดง
สินค้ ำไม่อนุญำตให้ มีกำรเชื่อมหรื อต่อโลหะด้ วยควำมร้ อนภำยในอำคำร ยกเว้ นกรณีที่ได้ แจ้ งและได้ รับอนุญำตจำกฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรของผู้จดั งำนอย่ำงน้ อย 30 วันก่อนเข้ ำ
งำน
7. ในกำรสำธิตเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่นำมำแสดงที่ก่อให้ เกิดเสียงดังรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ ำรำยอื่น หรื อผู้เข้ ำชมงำนแสดงสินค้ ำเกินกว่ำ 60 เดซิเบลหรื อผู้จดั งำนลง
ควำมเห็นว่ำดังมำก ผู้จดั งำนขอสงวนลิขสิทธิ์ในกำรงดจ่ำยกระแสไฟฟ้ำบริ เวณพื ้นที่นนๆโดยไม่
ั้
ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ

16.การเข้ า-ออกบริเวณงานของผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ า
ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำจะออกบัตรเข้ ำ-ออก บริ เวณงำนสำหรับผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำในระหว่ำงก่อสร้ ำงวันงำนแสดงสินค้ ำและวันรื อ้ ถอนสำหรับผู้ที่ได้ แจ้ งรำยชื่อ
ไว้ ตอ่ ผู้จดั งำนเท่ำนัน้ และเจ้ ำหน้ ำที่ประจำคูหำของผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำทุกท่ำน จะต้ องติดบัตรผ่ำนดังกล่ำวตลอดระยะเวลำที่อยู่ในอำคำรแสดงสินค้ ำ โดยจำนวนของ
บัตรผ่ำนสำมำรถขอได้ โดย กรอกแบบฟอร์ มรายชื่อเจ้ าหน้ าที่ประจาคูหา และส่งมำที่บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด ภำยในเวลำทีก่ ำหนด (ผู้จดั งำนแสดง
สินค้ ำจะมอบบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ประจำคูหำของผู้ร่วมแสดงสินค้ ำในวันเข้ ำทำกำรตกแต่งคูหำ ถ้ ำกรณีบตั รสูญหำยเสียค่ำปรับใบละ 50 บำท)
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17. การเก็บหรื อทิง้ สิ่งของ
ในระหว่ำงวันก่อสร้ ำงและขนย้ ำยสินค้ ำเข้ ำไปในบริเวณงำนแสดงสินค้ ำ ทำงผู้จดั งำน ไม่อนุญำตให้ ผ้ รู ่ วมงำนแสดงสินค้ ำ
วำงสิง่ ของหรื อวัสดุเหลือใช้ กีดขวำงแนวทำงเดินสำธำรณะ และขอให้ ผ้ รู ่ วมแสดงจัดเก็บสิง่ ของภำยในคูหำแสดงสินค้ ำให้ เรี ยบร้ อยหรื อขนย้ ำยสิง่ ของต่ำงๆ ออกนอกบริเวณ
อำคำรแสดงสินค้ ำ
หมายเหตุ เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่ องพืน้ ที่ในการจัดเก็บ ทางผู้จัดงานไม่ ได้ จัดเตรี ยมสถานที่ไว้ สาหรั บให้ ผ้ ูแสดงสินค้ าจัดเก็บสิ่งของหรื อสินค้ าใดๆ
ทัง้ สิน้ ดังนัน้ ห้ ามผู้แสดงสินค้ าตัง้ วางสินค้ า-อุปกรณ์ ออกนอกพืน้ ที่คูหาของผู้แสดงสินค้ า โดยเฉพาะบริเวณที่เป็ นทางเดิน
18. การป้ องกันอัคคีภัย
ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำที่จะมีกำรสำธิต หรื อกระทำสิ่งที่จะทำให้ เกิดประกำยไฟ กรุ ณำจัดหำอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภยั มำให้ พร้ อมในคูหำแสดงสินค้ ำของท่ำน ทำงผู้จดั
งำนแสดงสินค้ ำได้ จดั เตรี ยมพร้ อมให้ มีอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภยั ไว้ ในบริ เวณอำคำรแสดงสินค้ ำเร็ วที่สดุ หำกมีอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภยั อยู่ใกล้ ขอให้ ใช้ อุปกรณ์ ชนิดนันดั
้ บไฟ
โดยเร็ ว หรื อ เคลื่อนย้ ำยสิง่ ของที่จะทำให้ เกิดไฟลุกลำมออกนอกบริ เวณนัน้
หำกผู้ร่วมแสดงสินค้ ำท่ำนใดที่สงั เกตเห็นหรื อได้ ทำให้ เกิดเหตุเพลิงไหม้ ขอให้ รีบแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยหรื อ ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำภำยในบริ เวณงำน
โดยเร็ วที่สดุ
19. การประกาศสาธารณะ
กำรประกำศสำธำรณะในอำคำรแสดงสินค้ ำมีไว้ เฉพำะสำหรับใช้ โดย บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด และเจ้ ำหน้ ำที่ของอำคำรแสดงสินค้ ำที่ได้ รับมอบหมำย
เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ งำนสำหรับกำรประกำศสำธำรณะประโยชน์โดยเฉพำะ
20. การแจกเอกสารหรื อของที่ระลึก
จัดงำนแสดงสินค้ ำจะอนุญำตให้ มีกำรแจกของที่ระลึกได้ เฉพำะในคูหำของผู้ร่วมแสดงสินค้ ำนันๆ
้ เท่ำนัน้ โดยจะต้ องไม่เป็ นกำรรบกวนหรื อกี ดขวำงทำงเดินหรื อ
สร้ ำงควำมรำคำญให้ กบั คูหำแสดงสินค้ ำข้ ำงเคียง
21. การเกิดความเสียหาย
เนื่องจำกทำงอิมแพ็คเมืองทองธำนีได้ มีกำรตรวจสอบควำมเรี ยบร้ อยของอำคำรระหว่ำงวันก่อสร้ ำงและหลังจำกรื อ้ ถอนเรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนันท่
้ ำนผู้เข้ ำร่ วมสินค้ ำ
ทุกท่ำนจะต้ องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิ ดขึ ้นกับอำคำรแสดงสินค้ ำรวมถึงพรมที่เกิ ดขึ ้นจำกท่ำน ผู้แทนของท่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ที่อ ยู่ในควำมรับผิดชอบ หรื อแม้ แต่
ผู้รับเหมำของท่ำน ที่ไม่ใช่ผ้ รู ับเหมำก่อสร้ ำงคูหำแสดงสินค้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำร ทังนี
้ ้ไม่ว่ำจะกระทำโดนจงใจหรื อประมำทเลินเล่อ สำหรับผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำที่ร่วมออกงำน
แบบคูหำสำเร็ จรู ปจะต้ องรั บผิดชอบต่อควำมเสีย หำยอันเกิ ดจำกท่ำน ผู้แทน หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ที่ อยู่ในควำมรั บผิดชอบของท่ำน โดยหำกเกิ ดควำมเสีย หำยดังกล่ำวขึน้
ผู้รับเหมำก่อสร้ ำงอย่ำงเป็ นทำงกำรของงำนจะคิดค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกผู้ร่วมแสดงสินค้ ำโดยตรง

22. เหตุการณ์ ท่ ไี ม่ อาจควบคุมได้
งำนแสดงสินค้ ำนี อ้ ำจจะมี กำรเลื่อนระยะเวลำงำนแสดงสินค้ ำจำกเดิม เนื่ องจำกสุดวิสยั บำงประกำรที่ผ้ ูจดั งำนไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น เห ตุกำรณ์ ทำง
กำรเมือง คำสัง่ จำกรัฐบำล เป็ นต้ น ผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่ทำงผู้เข้ ำร่ วมแสดงสินค้ ำจ่ำยให้ กับผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำแล้ วหรื อค่ำใช้ จ่ำย
อื่นๆที่เกิดขึ ้น
23. การปฏิบัตงิ านที่คูหาแสดงสินค้ า
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ทุกคูหำแสดงสินค้ ำจะต้ องมีพนักงำนอยู่ประจำ และปฏิบตั หิ น้ ำที่อยู่ตลอดเวลำที่มีงำนแสดงเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ ำชม ผู้ร่วมแสดงสินค้ ำจะต้ องไม่ เข้ ำร่ วมในกิจกรรมใดก็
ตำมที่ทำงผู้จดั มีควำมเห็นว่ำจะเป็ นพื ้นที่รบกวนต่อผู้เข้ ำชมงำน หรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ ำรำยอื่นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแสดงโดยใช้ อุปกรณ์ทำงด้ ำนโสตทัศนูปกรณ์ จะต้ องมี
ระดับเสียงที่ไม่เกินไปกว่ำที่ผ้ จู ดั งำนแสดงสินค้ ำอนุญำตไว้
กิจกรรมทุกชนิดของผู้ ร่วมแสดงสินค้ าและพนั กงานของแต่ ละคูหาแสดงสินค้ า จะต้ องจากัดอยู่ แต่ ในพืน้ ที่คูหาแสดงสินค้ าของตน ห้ ามมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ชักชวนทางด้ านธุรกิจใดๆ นอกคูหาแสดงสินค้ าของท่ าน
ห้ ามทาการรั บสมัครพนักงานระหว่ างแสดงสินค้ า และห้ ามทาการขนย้ ายสินค้ าและออกนอกคูหาแสดงสินค้ าในระหว่ างเวลาแสดงสินค้ า
24. การทาความสะอาด
ทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำจะจัดให้ มีเจ้ ำหน้ ำที่ทำควำมสะอำดคอยดูแลควำมสะอำดบริ เวณรอบกำรจัดงำนแสดงสินค้ ำ ซึง่ จะทำควำมสะอำดทุกวันใน
ระหว่ำงงำนและหลังจำกเลิกงำน โดยไม่มีค่ำใช้ จ่ำยใดๆ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำขอควำมร่ วมมือจำกผู้ร่วมแสดงสินค้ ำในกำรที่ จะรักษำควำมสะอำดคูหำ
แสดงสินค้ ำของตนให้ เรี ยบร้ อยและเป็ นระเบียบอยู่เสมอ เจ้ ำหน้ ำที่ทำควำมสะอำดไม่ได้ รับอนุญำตให้ ทำควำมสะอำดภำยในคูหำแสดงสินค้ ำที่นำมำแสดงของท่ำน
หำกท่ำนต้ องกำรเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมสะอำด (พิเศษ) กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มเจ้ าหน้ าที่รักษาความสะอาด
25. เครื่ องปรั บอากาศภายในอาคารแสดงสินค้ า
ผู้จดั งำนจะไม่เปิ ดเครื่ องปรับอำกำศในบริ เวณอำคำรแสดงสินค้ ำในวันก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำแต่จะเปิ ดเครื่ องปรับอำกำศเฉพำะวันที่จดั แสดงงำน หรื อระหว่ำง
วันที่ 31มกรำคม-3กุมภำพันธ์ เท่ำนัน้ โดยจะเปิ ดเครื่ องปรับอำกำศ 1 ชัว่ โมง ก่อนกำรเปิ ดแสดงสินค้ ำ และจะปิ ดเมื่อถึงเวลำปิ ดแสดงสินค้ ำในแต่ละวัน
26. อานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้ า
บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์ ) จากัด เปรี ยบเสมือนเจ้ าของสถานที่จัดแสดงสินค้ าในช่ วงระยะเวลาเช่ าทาการแสดงสินค้ า ดังนัน้ การตัดสินใจของ
บริษัทฯ ในการแก้ ปัญหาต่ างๆ ที่เกิดขึน้ ในช่ วงนีถ้ ือเป็ นสิทธิ์ขาดในการยุตปิ ั ญหานัน้ ๆ
27. การปฏิบัตงิ านล่ วงเวลา
ระหว่ำงวันที่ 29-30 มกรำคม 2562 ผู้จดั งำนอนุญำตให้ ทำกำรก่อสร้ ำง และตกแต่งคูหำได้ ถึงเวลำ 24.00 น. และรื อ้ ถอนคูหำ ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2562
ตังแต่
้ เวลำ 20.00 น. – 24.00 น. เท่ำนัน้ ซึง่ ถ้ ำผู้แสดงงำนรำยใด มีควำมประสงค์จะทำกำรก่อสร้ ำงเกินเวลำดังกล่ำว กรุ ณำแจ้ งที่Counter Service ของทำงIMPACT
ก่อนเวลำ 18.00 น. ของแต่ละวัน และจะต้ องรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรปฏิบตั งิ ำนล่วงเวลำ ในอัตรำทีอ่ ิมแพ็คเมืองทองธำนีกำหนด คือ 1,500 บาท / คูหา / ชั่วโมง และ
รับผิดชอบกำรจัดเตรี ยมพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 1 นำย ในอัตรำ 1,388 บำท ( รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ) ทังนี
้ ้จะต้ องชำระเป็ นเงินสดในวันนัน้
28. การรื อ้ ถอนคูหาล่ วงเวลา
กรณีผ้ แู สดงงำนแต่ละรำยรื อ้ ถอนไม่เสร็ จตำมเวลำที่กำหนดไว้ ( 24.00 น. ของวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2562 ) จะมีคำ่ ใช้ จ่ำยในอัตรำ 20,000 บำท ต่อ คูหำ ต่อ
ชัว่ โมง ( รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ ) ทังนี
้ ้ต้ องชำระเป็ นเงินสดในวันนัน้ ๆ

29. การทากิจกรรมและการใช้ เสียงระหว่ างงาน
-

กำรจัดแสดงงำนหำกผู้เข้ ำร่ วมแสดงงำนต้ องกำรจัดกิจกรรมภำยในคูหำที่ต้องใช้ เครื่ องขยำยเสียง กรุ ณำส่งเมลล์ แจ้ งรำยละเอียดและช่วงเวลำที่ต้องกำรทำกิจกรรม
หรื อกำรใช้ เสียงมำที่ bbbmanual.exhibitor@gmail.com ภายในวันที่21 มกราคม 2562 เพื่อจัดลำดับกิจกรรมและควบคุมระยะเวลำในกำรใช้ เสียงในกำรทำ
กิจกรรมดังกล่ำว

-

ทังนี
้ ้ห้ ามใช้ เสียงดังเกิน60เดซิเบลภำยในรัศมี3 เมตร โดยจะวัดจำกจุดกึ่งกลำงทำงเดินด้ ำนหน้ ำ คูหำของท่ำนหรื อจะต้ องทำกำรออกแบบก่อสร้ ำงคูหำให้ ป้ องกันเสียง
เพื่อมิให้ เป็ นเหตุก่อให้ เกิดควำมรำคำญแก่คหู ำอื่นๆในบริ เวณใกล้ เคียงหำกมีกำรฝ่ ำฝื นทำงผู้จดั งำนขอสงวนสิทธิ์ดงั ต่อไปนี ้
ครัง้ แรกจะแจ้ งเตือนด้ วยวำจำ
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-

ครัง้ ที่สองจะยื่นจดหมำยเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ครัง้ ที่สำมจะดำเนินกำรระงับกระแสไฟภำยในบูธทังหมด
้
อนุญำตให้ ตดิ ตังล
้ ำโพงที่ควำมสูงไม่เกิน 2.50 เมตรโดยอนุญำตเฉพำะลำโพงที่วำงกับพื ้นหรื อตังบนขำตั
้
งเท่
้ ำนัน้
ผู้จดั งำนได้ จดั เวทีสว่ นกลำงสำหรับใช้ ทำกิจกรรมต่ำงๆผู้เข้ ำร่ วมแสดงงำนสำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ผ่ำนเอกสำรชื่อว่ำกิจกรรมเวที ส่งผ่ำนอีเมล์
bbbaftersale@gmail.com ภำยในวันที่ 21 มกรำคม 2562 โดยผู้จดั งำนจะพิจำรณำจัดลำดับเวลำให้ ตำมควำมเหมำะสมและจะจัดส่งตำรำงเวลำกำรทำกิจกรรมให้ ทรำบ

-

ห้ ำมมิให้ ทกุ คูหำจัดกิจกรรมภำยในคูหำโดยมิได้ รับอนุญำตจำกผู้จดั งำน

-

ห้ ำมมิให้ ผ้ เู ข้ ำร่ วมแสดงงำนจัดกิจกรรมที่ไม่เหมำะสมขัดต่อศีลธรรมและส่งผลต่อภำพลักษณ์ของงำนหำกฝ่ ำฝื นผู้จดั งำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่อนุญำตให้ จดั กิจกรรม

30. การใช้ บัตรเข้ าร่ วมงาน
ตัวอย่ำงบัตรที่ใช้ ภำยในงำน Thailand Baby Best Buy ครัง้ ที่ 33

การรั บบัตร Contractor + Exhibitor สาหรั บวัน set up 2 วัน สามารถรั บได้ ทงั ้ หมด 3 จุด ดังนี ้
1.จุดหลัก คือ Lake side จัดแจกบัตรตังแต่
้ วนั ที่ 29-30/1/2562 เวลำ 9.00-18.00 น.
2. จุดสำรอง คือ หลัง loading จัดแจกบัตรตังแต่
้ วนั ที่ 29-30/1/2562 เวลำ 10.00-20.00 น.
3. จุดสำรอง คือ หน้ ำห้ อง C 12 จัดแจกบัตรตังแต่
้ วนั ที่ 29-30/1/2562 เวลำ 12.00-20.00 น.
หมำยเหตุ บัตร Contractor จะใช้ ได้ ในวัน Set up 29-30/1/2562
บัตร Exhibitor จะใช้ ได้ ในวันแสดงงำน 31/1-3/2/2562
หมายเหตุ หากในวันแสดงงานผู้เข้ าร่ วมแสดงงานต้ องการบัตร Exhibitor นอกเหนือจากที่แจ้ งในฟอร์ มสถานที่ ทางผู้จัดงานจะมีการเก็บค่ าใช้ จ่ายในการออกบัตร
เพิ่มเติม
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