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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของงาน
1. ชื่องานแสดงสินค้ าอย่ างเป็ นทางการ
Commart Work 2018
2. สถานที่จัดงาน
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
อาคาร Plenary Hall, Zone C-2nd, Ballroom, Hall A, Plaza, Main Foyer, Atrium และ Meeting
Room

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้ า
1 – 4 พฤศจิกายน 2561 ตังแต่
้ เวลา 10.00 น. – 20.00 น.

4. การเข้ าชมงาน
เปิ ดให้ บคุ คลทัว่ ไปเข้ าชมงาน

5. ผู้จัดงาน
บริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
99 / 16 -20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์. 0-2642-3400 โทรสาร 0-2642-3300
Website : www.commartthailand.com ; www.aripfan.com
E - Mail : boothcommart@arip.co.th ; ctm@arip.co.th
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6. คุณลักษณะทางด้ านเทคนิคของอาคารแสดงสินค้ า
การรับนา้ หนักของพืน้
Plenary Hall
1,500 กิโลกรัม/ตารางเมตร
Atrium
500 กิโลกรัม/ตารางเมตร
Main Foyer
500 กิโลกรัม/ตารางเมตร
Zone C (2nd Fl.)
300 กิโลกรัม/ตารางเมตร
Zone C (Ground)
300 กิโลกรัม/ตารางเมตร
Plaza
300 กิโลกรัม/ตารางเมตร
Ballroom
500 กิโลกรัม/ตารางเมตร
Hall A
500 กิโลกรัม/ตารางเมตร
Meeting Room 1-4
300 กิโลกรัม/ตารางเมตร
หากสินค้ าของท่าน น ้าหนักเฉลี่ยกดลงที่พื ้นต่อตารางเมตรมากกว่าพื ้นที่อาคารจะสามารถรับน ้าหนักได้
ท่านจาเป็ นต้ องสร้ างพื ้นเหล็กเสริม เพื่อกระจายน ้าหนักของสินค้ าลงบนพื ้นที่ในคูหา และต้ องแจ้ งให้ ทางผู้จดั งาน
ทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับสินค้ าทุกชิ ้นที่จะนามาแสดง จึงจะสามารถนาสินค้ านันเข้
้ าไปแสดงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้ าที่มีขนาดใหญ่ และหนักมาก
6.2 ความสูงของสิ่งก่ อสร้ าง
Plenary Hall
ความสูงของสิ่งก่อสร้ างไม่เกิน 5.00 เมตร
(ห้ ามมิให้ มีผนังที่มีความทึบกว้ างเกิน 1 ใน 3 ของพื ้นที่)
Atrium /Main Foyer ความสูงของสิ่งก่อสร้ างไม่เกิน 2.50 เมตร
(ห้ ามมิให้ มีผนังที่มีความทึบกันผ่
้ านระหว่างบูธ)
Zone C (2nd Fl.)
ความสูงของสิ่งก่อสร้ างไม่เกิน 2.40 เมตร
Zone C (Ground Fl.) ความสูงของสิ่งก่อสร้ างไม่เกิน 2.30 เมตร
(ห้ ามมิให้ มีผนังที่มีความทึบกว้ างเกิน 1 ใน 3 ของพื ้นที่)
Ballroom
ความสูงของสิ่งก่อสร้ างไม่เกิน 3.00 เมตร
Hall A
ความสูงของสิ่งก่อสร้ างไม่เกิน 3.50 เมตร
Plaza
ความสูงของสิ่งก่อสร้ างไม่เกิน 3.50 เมตร และ 2.50 เมตร
Meeting Room 1-4 ความสูงของสิ่งก่อสร้ างไม่เกิน 2.50 เมตร
6.1

หากพบสิ่งก่ อสร้ างสูงเกินกว่ ากาหนดหรือก่ อสร้ างผิดแบบที่ได้ รับอนุมัติไว้ ผู้จัดงานมีสิทธิแจ้ งให้ ผ้ ูแสดงงานทาการรือ้ ถอนทันที
ท่ านสามารถศึกษารายละเอียดการก่ อสร้ างบูธในแบบฟอร์ มที่ 2
โดยให้ ยึดปฏิบัติตามข้ อกาหนด ของผู้จัดงานอย่ างเคร่ งครัด

4
บริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

7. ตารางเวลาปฏิบัตกิ าร
กาหนดการ

เวลา

วันที่

กาหนดเวลาการก่ อสร้ างคูหา
1.การก่อสร้ างและตกแต่งสาหรับผู้เช่าพื ้นที่เปล่า
10.00-24.00 น.
30 ตุลาคม 2561
09.00-24.00 น.
31 ตุลาคม 2561
2.การติดตังโครงสร้
้
างคูหามาตรฐาน
09.00-24.00 น.
30 ตุลาคม 2561
3.ผู้ร่วมแสดงสินค้ าเข้ าตกแต่งคูหามาตรฐานจัดวางอุปกรณ์และสินค้ า
09.00-24.00 น.
30 ตุลาคม 2561
4.การขนย้ ายสินค้ า
09.00-24.00 น.
31 ตุลาคม 2561
5.การติดตังไฟฟ้
้ าแล้ วเสร็ จภายใน
12.00 น.
31 ตุลาคม 2561
6.การติดตังตกแต่
้
ง และจัดวางสินค้ าแล้ วเสร็ จภายใน
24.00 น.
31 ตุลาคม 2561
7.ปิ ดอาคารแสดงสินค้ า
24.00 น.
31 ตุลาคม 2561
กาหนดการเปิ ด-ปิ ดงานแสดงสินค้ า และการขนย้ ายสินค้ าระหว่ างวันแสดงสินค้ า
8.ผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ า (Exhibitor) เข้ าเตรี ยมงาน
08.00-10.00 น.
1 – 4 ตุลาคม 2561
9.เวลาขนย้ ายสินค้ าก่ อนเปิ ดแสดงสินค้ าประจาวัน
08.00-09.45 น.
1 – 4 ตุลาคม 2561
10.วัน เวลา เปิ ด – ปิ ด งานแสดงสินค้ า
10.00-20.00 น.
1 – 4 ตุลาคม 2561
11.ปิ ดอาคารแสดงสินค้ าและขนย้ ายสินค้ าประจาวัน
20.00-21.00 น.
1 – 4 ตุลาคม 2561
กาหนดเวลาการรือ้ ถอนคูหา
12.เริ่ มการขนย้ ายสินค้ า
20.15 น.
4 ตุลาคม 2561
13.การรื อ้ ถอนคูหาและไฟฟ้า
20.30 น.
4 ตุลาคม 2561
14.การขนย้ ายสินค้ าและรื อ้ ถอนคูหาแล้ วเสร็ จภายใน
24.00 น.
4 ตุลาคม 2561
15.การรื อ้ ถอนไฟฟ้าแล้ วเสร็ จภายใน
24.00 น.
4 ตุลาคม 2561
หมายเหตุ :
 หลังจากจบงานในแต่ละวัน ไฟฟ้าในคูหาจะดับภายใน 60 นาที และอาคารแสดงสินค้ าจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลา 21.00 น. ส่วน
ในวันสุดท้ ายของงานแสดงสินค้ า อาคารแสดงสินค้ าจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลา 24.00 น. เพื่อให้ ผ้ รู ่วมงานแสดงสินค้ าทาการขน
ย้ ายสินค้ า และรื อ้ ถอนคูหาพร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้า
 ผู้จดั งานอนุญาตให้ ผ้ แู สดงสินค้ าขนย้ ายสินค้ าที่จะนามาจัดแสดงเข้ าไปในอาคารแสดงสินค้ าในวันที่ 31 ต.ค 61 เท่านัน้
 ในระหว่า งจัด งานแสดงสิน ค้ า ห้ า มขนย้ า ยสิน ค้ า โดยใช้ ร ถเข็ น เด็ ดขาด เพื่ อ ไม่ให้ เ กิ ด ความเสีย หายแก่ สถานที่ จัด งาน
ผู้เยี่ยมชมงาน และถ้ าเกิดความเสียหายประการใด ท่านจะต้ องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
 ในวันก่อสร้ างและรื อ้ ถอน ผู้จดั งานจะอนุญาตให้ ทาการก่อสร้ าง และรื อ้ ถอนได้ ถึง 24.00 น. ซึง่ ถ้ าผู้แสดงงานรายใดมีความ
ประสงค์จะทาการก่อสร้ าง หรือรื อ้ ถอนเกินเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้ งที่ศนู ย์อานวยการผู้จดั งานแสดงสินค้ าที่ประจาการ ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์ ก่อนเวลา 18.00 น. ของแต่ละวัน สาหรับก่อสร้ าง พร้ อมชาระค่าล่วงเวลาเพิม่ จานวนเงิน
5,000 บาท / ชม. / คูหา + เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย 1 นาย จานวนเงิน 950 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ )
และสาหรับวันรื อ้ ถอนจานวนเงิน 20,000 บาท / ชม. + เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย 1 นาย จานวนเงิน 950 บาท (ราคานี ้
ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
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ส่ วนที่ 2
ระเบียบและการปฏิบตั งิ านภายในอาคารแสดงสินค้ า
1. การก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหามาตรฐาน


ผู้รับเหมาในการก่ อสร้ างคูหามาตรฐานและไฟฟ้ าอย่ างเป็ นทางการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2203-4156 โทรสาร 0-2203-4117, 0-2203-4119 (ฝ่ ายบัญชี)
ติดต่ อ : คุณโกวิทย์ งามเกษม E-Mail : Kowit.nga@nccimage.com
กฎระเบียบในการตกแต่ งคูหาสาหรั บผู้เช่ าพืน้ ที่พร้ อมคูหามาตรฐาน

สาหรับผู้ร่วมแสดงที่เช่าพื ้นที่แสดงสินค้ าแบบคูหาสาเร็จรูป กรุณากรอกแบบฟอร์ มที่ 1 และผู้จดั งานขอ
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของการใช้ คหู าสาเร็จรูปดังนี ้
1. ไม่อนุญาตให้ มีการต่อเติมหรื อก่อสร้ างคูหาให้ มีความสูงเกินกว่ารายละเอียดดังนี ้
ความสูงของเพดานใน
- เพลนารี ฮอลล์ = 5.00 เมตร (ห้ ามมิให้ มีผนังที่มีความทึบกว้ างเกิน 1 ใน 3 ของพื ้นที่)

- โซน Atrium, Main Foyer = 2.50 เมตร (ห้ ามมิให้ มีผนังที่มีความทึบกันผ่
้ านระหว่างบูธ)
- โซน C ชัน
้ 2 = 2.40 เมตร (ห้ ามมิให้ มีผนังที่มีความทึบกว้ างเกิน 1 ใน 3 ของพื ้นที่)
- โซน C-Ground = 2.30 เมตร (ห้ ามมิให้ มีผนังที่มีความทึบกว้ างเกิน 1 ใน 3 ของพื ้นที่)
- พลาซ่ าฝ้ าต่า = 2.50 เมตร , พลาซ่ าฝ้ าสูง = 3.50 เมตร
- บอลรู ม = 3.00 เมตร
- ฮอลล์ เอ = 3.50 เมตร
- Meeting Room 1 - 4 = 2.50 เมตร
และมิให้ สว่ นหนึง่ ส่วนใดของโครงสร้ างหรื อส่วนตกแต่งต่าง ๆ รวมทังไฟตกแต่
้
ง ยื่นออกนอกบริเวณพื ้นที่
2. ไม่อนุญาตให้ มีการทาสีทบั ลงบนผนังของคูหาสาเร็จรูป หากท่านต้ องการติดสติก๊ เกอร์ หรื อวัสดุอื่นใด
บนผนัง
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างคูหามาตรฐานสาเร็จรูปอย่างเป็ นทางการของงาน
(บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด) เพื่อการดาเนินการ
3. ไม่อนุญาตให้ มีการตอก ขึง แขวน หรื อ ตรึงส่วนใดส่วนหนึง่ ของคูหามาตรฐานสาเร็จรูป หรื อ
สิ่งก่อสร้ างกับโครงสร้ างส่วนใดส่วนหนึง่ ของอาคารแสดงสินค้ า
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4. ไม่อนุญาตให้ มีการขึงหรื อแขวนสิ่งใด ๆ จากเพดานหรื อพื ้นหรื อแม้ แต่สว่ นหนึง่ ส่วนใดของอาคารแสดง
สินค้ า
5. การติดตังไฟฟ้
้ าแสงสว่าง หรื อ ปลัก๊ ไฟภายในคูหามาตรฐานสาเร็จรูปทังหมด
้
จะต้ องสัง่ จากผู้รับเหมา
ติดตังไฟฟ้
้ าอย่างเป็ นทางการเท่านัน้
6. กรณีผ้ รู ่วมแสดงสินค้ าแบบคูหาสาเร็จ ถ้ าไม่ ต้องการ ผนัง ไฟฟ้ าและเฟอร์ นิเจอร์ ภายใน
คูหาแสดงสินค้ า (โต๊ ะ,เก้ าอีแ้ ละถังขยะ) กรุณาแจ้ งในแบบฟอร์ ม 1 มายัง ผู้จัดงานฯ และ บริษัท
เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด เพื่อดาเนินการตามความต้ องการของท่าน
( กรณีไม่ได้ แจ้ งความประสงค์ลว่ งหน้ า หรื อแจ้ งวันก่อสร้ าง คูหาฯอาจล่าช้ า ไม่ได้ รับความสะดวก หรื อถ้ า
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหลังมีการแจ้ งเอกสารแล้ ว อาจมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติมอีกด้ วย )
7. สาหรั บวันก่ อสร้ างและรื อ้ ถอนคูหา ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิไม่ มีบริ การกระแสไฟฟ้ า
ผู้รับเหมา ก่ อสร้ าง หรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ า จะต้ องแจ้ งการขอใช้ บริการกระแสไฟในคูหา โดยสั่งกระแสไฟ
ได้ ท่ ี บริษัทเอ็น ซี ซี อิมเมจ จากัด ซึ่งเป็ นผู้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าอย่ างเป็ นทางการ

ลักษณะคูหาสาเร็จรู ป
1. ผนัง สีขาวสูง 2.44 ม. กว้ างแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผ่นจะยึดติดกับโครงสร้ างอะลูมิเนียม ห้ ามตอก
ตรึง เจาะรู ที่จะทาความเสียหายแก่ผนัง เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากผู้รับเหมาก่อสร้ างคูหาแสดงสินค้ าอย่างเป็ น
ทางการเสียก่อน
กฎข้ อบังคับสาหรั บผู้แสดงสินค้ า ห้ าม! กระทาการใด ๆ ที่จะก่ อให้ เกิดความเสียหายต่ อผนัง
คูหา
 ห้ ามต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรื อโยกย้ ายโครงสร้ างของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขาดแต่หากมีความจาเป็ น
ต้ องเปลี่ยนรูปแบบของคูหา กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารของบริษัทฯ เพื่อดาเนินการ
 ห้ ามฉีดสเปรย์กาว , ติดกาว , หรื อ ซิลิโคนบนแผ่นผนัง
 ห้ ามทาสี , พ่นสี , ขีดหรื อเขียนลงบนผนัง
 ห้ ามเจาะ , ตอกตะปู , ยิง MAX , ขีดข่วน หรื อทาให้ เกิดความเสียหายกับแผ่นผนัง หรื อส่วนใดส่วน
หนึง่ ของโครงสร้ างคูหาเป็ นอันขาด หากต้ องการติด หรื อยึดสิ่งใดกับตัวผนัง กรุณาปรึกษา
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารก่อน
หากผู้แสดงสินค้ าท่ านใดมิได้ ปฏิบัตติ ามหรื อฝ่ าฝื นข้ อปฏิบัตดิ ังกล่ าวทาง บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด
ซึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบในการก่ อสร้ างคูหามาตรฐานมีความจาเป็ นจะต้ องคิดค่ าเสียหายแก่ ผ้ ูแสดงสินค้ าเป็ นมูลค่ า
ผนังคูหาแผ่ นละ 3,000.- บาท

2. ป้ ายชื่อบริษัท เป็ นป้ายชื่อขนาด สูง 30 ซม.และหน้ ากว้ าง 3 ม. (ตัวอักษรบนป้ายชื่อสูง 10 ซม.) อยู่
ด้ านหน้ าของคูหา โดยยึดติดกับขอบอะลูมิเนียม โดยจะระบุชื่อบริ ษัท และหมายเลขของคูหาแสดงสินค้ า
3. ไฟฟ้ าและเฟอร์ นิเจอร์ มีปลัก๊ ไฟ 3 พิน ขนาด 5 แอมป์ (ห้ ามใช้ กบั ดวงไฟแสงสว่าง), หลอดฟลูออเรส
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เซนส์ 2 หลอด, เก้ าอี ้ไฟเบอร์ 2 ตัว, โต๊ ะประชาสัมพันธ์ (ขนาด 60 x 120 x 75 ซม.) 1 ตัว และถังขยะ 1 ใบ ต่อคูหา
แสดงสินค้ าขนาด 9 ตรม.
กรณีผ้ ูจัดงานหรื อบริษัทเอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด ตรวจพบว่ าภายในคูหาแสดงสินค้ าของท่ านมี
เฟอร์ นิเจอร์ (เก้ าอีเ้ หล็ก 2 ตัว , โต๊ ะประชาสัมพันธ์ (ขนาด 60 x 120 x 75 ซม.) 1 ตัว) เกินจานวนที่
กาหนด โดยที่ไม่ มีการเช่ าเพิ่มเติม (ตามแบบฟอร์ ม 6B) ท่ านต้ องเสียค่ าปรับเป็ นสองเท่ าของค่ าเช่ าตาม
จานวนเฟอร์ นิเจอร์ ท่ เี กิน (โดยใช้ อัตราค่ าเช่ าในวันแสดงงาน)
4. พรม ปูพรมบนพื ้นภายในคูหาแสดงสินค้ าใน โซน Plaza, C-Ground และ C ชัน้ 2 = พื ้นสีลาย,
โซน Plenary Hall = แดงปนดา

2. การก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหาสาหรั บผู้เช่ าพืน้ ที่เปล่ า
ในส่วนของผู้แสดงสินค้ าที่เช่าพื ้นที่เปล่า ผู้รับเหมาในการก่อสร้ างและตกแต่งคูหาจะแบ่งเป็ นผู้รับเหมาใน
การก่อสร้ างคูหาอย่างเป็ นทางการและผู้รับเหมาอนุมตั ิ



ผู้รับเหมาในการก่ อสร้ างคูหาอย่ างเป็ นทางการ (Official Contractor) บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด
ผู้รับเหมาอนุมัติ (Approved Contractors)
ในกรณีที่ผ้ รู ่วมแสดงสินค้ าต้ องการว่าจ้ างผู้รับเหมาอื่นนอกเหนือจากผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการของงาน
ในการก่อสร้ างคูหาแสดงสินค้ า บริษัทฯ พร้ อมที่จะอานวยความสะดวกให้ โดยมีกฎในการเข้ าทาการก่อสร้ างดังนี ้
- ผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ าต้ องส่งรายชื่อผู้รับเหมามายัง บริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน) ก่อนวันทาการ
ก่อสร้ าง ( แบบฟอร์ ม 2 ผู้รับเหมาก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหา , แบบฟอร์ 3A รายชื่อเจ้ าหน้ าที่รับเหมา
ก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหา )
- บริ ษัทผู้รับเหมาจะต้ องส่งตัวแทนเข้ าร่วมประชุมการชี ้แจงรายละเอียด ตามวันและเวลาที่ผ้ จู ดั งานกาหนด
กรณีไม่เข้ าร่วมประชุม ผู้รับเหมารายนัน้ ๆ อาจไม่ได้ รับความสะดวกในการดาเนินการก่อสร้ างได้
- มีเจ้ าหน้ าที่อย่างน้ อยหนึง่ ท่านพร้ อมเครื่ องมือสื่อสารประจาบริ เวณงานตลอดระยะเวลา ตังแต่
้ การเริ่ ม
ก่อสร้ างจนถึงรื อ้ ถอนเพื่อให้ บริการแก่ผ้ รู ่วมแสดงสินค้ าที่ว่าจ้ าง


การประกันความเสียหาย
ในการก่อสร้ างของพื ้นที่เปล่า และการก่อสร้ างเพิ่มเติมของบูธมาตรฐาน ( แบบฟอร์ ม 3B การคา้ ประกัน

ความเสียหาย ) โดยทาเช็คสั่งจ่ าย
บริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
- Plenary Hall / Ballroom / Hall A / Plaza / Atrium / Main Foyer / Meeting Room จะต้ องวางเช็คหรื อ
หนังสือค ้าประกันความเสียหายจากการดาเนินการตารางเมตรละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) สูงสุด
ไม่ เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ วน) ต่ อหนึ่งพืน้ ที่
- Zone C-Ground และ Zone C-2nd Floor จะต้ องวางเช็คหรื อหนังสือค ้าประกันความเสียหาย จากการ
ดาเนินการตารางเมตรละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้ วน) สูงสุดไม่ เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้ าหมื่นบาท
ถ้ วน) ต่ อหนึ่งพืน้ ที่
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- กรณีผ้ ูแสดงสินค้ าเช่ าคูหามาตรฐานสาเร็จรูปและได้ ว่าจ้ างผู้รับเหมาเพื่อตกแต่ งคูหา ต้ องวาง
เช็คค ้าประกันความเสียหายจากการดาเนินการ โดยใช้ หลักเกณฑ์และอัตราเช่นเดียวกันกับผู้แสดงสินค้ าที่เช่าพื ้นที่
เปล่า
- กรณีการครอบเสา จะต้ องวางเช็คคา้ ประกันความเสียหาย 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้ วน )
ต่ อ 1 เสา
โดยต้ องวางเช็คคา้ ประกันหรื อหนังสือคา้ ประกันความเสียหาย ให้ บริ ษัทฯ ก่ อนวันเข้ าทาการ
ก่ อสร้ างคูหาแสดงสินค้ าอย่ างน้ อย 15 วัน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ ผ้ รู ับเหมาเข้ าทาการก่อสร้ าง
คูหาโดยเด็ดขาดไม่วา่ กรณีใด ๆ
เช็คหรื อหนังสือค ้าประกันนี ้บริ ษัทฯ จะคืนให้ ภายหลังจากจบงานแล้ วอย่ างน้ อย 2 สัปดาห์ หากการ
ดาเนินการรื อ้ ถอนและขนย้ ายวัสดุก่อสร้ างออกจากบริ เวณงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและไม่มีความเสียหาย
ใดๆ เกิดขึ ้นกับสถานที่จดั งานแสดงสินค้ า
 กาหนดส่ งแบบคูหาแสดงสินค้ าไม่ เกินวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. หรือ ส่ งแบบฯ
ที่แก้ ไขสุดท้ ายกลับมาหลังจากวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. คิดค่ าปรับวันละ 3,000 บาท(นับ
จากวันที่ 11 ตุลาคม 2561 จนถึงวันส่ งแบบฯ) โดยผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ ไขหรือการปรั บ
แบบเพื่อไม่ ให้ เป็ นที่เดือดร้ อนแก่ คูหาอื่น นอกเหนือ จากค่ าปรับในการส่ งแบบล่ าช้ า
 กรณีก่อสร้ างโครงสร้ างไม่ ตรงตามแบบที่ส่งมาให้ อนุมัติ คิดค่ าปรับก่ อสร้ างผิดแบบ 100,000
บาท และรือ้ ถอนส่ วนที่ผิดแบบทันที
 กรณีก่อสร้ างโครงสร้ างเสร็จไม่ ทันวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. คิดค่ าปรับ
100,000 บาท
 การอนุมัตแิ บบขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงาน และเจ้ าของพืน้ ที่ โดยจะพิจารณาถึงความ
ปลอดภัย ทัศนียภาพโดยรวมและตามข้ อกาหนดของพืน้ ที่
ในกรณีท่ เี กิดความเสียหายในบริเวณที่ผ้ รู ับเหมารับผิดชอบอยู่ ไม่ ว่าจะเกิดจากการกระทาของผู้ใดและ
เกิดจากกรณีใดๆ ผู้ร่วมแสดงสินค้ าและผู้รับเหมาจะต้ องรับผิดชอบและชาระค่ าเสียหายทัง้ หมดที่เกิดขึน้

 กฎระเบียบในการก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหาสาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่เช่ าพืน้ ที่เปล่ า
ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้ร่วมแสดงงานเช่าพื ้นที่เปล่าได้ ร่วมออกงานแสดงเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ รู ่วมแสดงงานมีความประสงค์ให้ บริษัทอื่นมาร่วมออกงาน กรุณาแจ้ งชื่อบริษัทดังกล่าวและชื่อ
ผู้ประสานงาน, ที่อยูแ่ ละเบอร์ ติดต่อ พร้ อมแจ้ งประเภทสินค้ าที่จะร่วมออกงาน ทังนี
้ ้เพื่อผู้จดั งานจะได้ พิจารณา
อนุมตั ิตอ่ ไป
ผู้ ร่ ว มแสดงที่ เ ช่ า พื น้ ที่ เ ปล่ า สามารถก่ อ สร้ างคู ห าแสดงสิ น ค้ าโดยผู้ รั บ เหมา อนุ มั ติ (Approved
Contractors)หรื อ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ างอื่ น ที่ ผ้ ู ร่ ว มแสดงสิ น ค้ าว่ า จ้ างเองได้ โดยกรอก
แบบฟอร์ ม 2
ผู้รับเหมาก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหา , แบบฟอร์ ม 3A รายชื่อเจ้ าหน้ าที่รับเหมาก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหา
เพื่อแจ้ งชื่อผู้รับเหมา ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ส่งมายังผู้ จัดงานแสดงสินค้ าตามกาหนดเวลา (กรุณาดูกฎเกณฑ์
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การใช้ ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างอื่นที่ไม่ใช่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างอย่างเป็ นทางการ) โดยมีกฎระเบียบบังคับดังต่อไปนี ้
1. การสร้ างคูหาแสดงสินค้ าของตนเองขึ ้นหรื อการใช้ พื ้นที่เปล่า สาหรับการแสดงจะต้ องมีการติดหรื อเขียน
ป้ายแสดงชื่อบริษัท และหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน
2. ผู้ร่วมแสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างคูหาแสดงสินค้ า
ของท่าน หรื อ บุคลากรของผู้รับเหมาก่อสร้ าง หรื อ ผู้รับจ้ างของผู้ร่วมแสดงสินค้ าก่อให้ เกิดขึ ้น และรับผิดชอบ
ประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ขดั ต่อระเบียบภายในอาคารแสดงสินค้ า ให้ เป็ นไปตามระเบียบของการ
ก่อสร้ างทุกประการ
3. ผู้แสดงสินค้ าที่ก่อสร้ างคูหาจะต้ องจัดส่ง
- แบบแผนการก่อสร้ างคูหาแสดงสินค้ าและภาพ Perspective ทุกด้ านของคูหาพร้ อม Dimension
- แบบแผนการติดตังล
้ าโพง
- แบบผังการใช้ ไฟฟ้า
มายังส่วนงานต่าง ๆ ของผู้จดั งานแสดงสินค้ าภายในกาหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ ในคูม่ ือผู้ร่วมแสดงสินค้ าหรื อ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันทาการก่อสร้ าง โดยแต่ละส่วนงานจะตอบอนุมตั ิเพื่อดาเนินการตามแผนผังที่
ส่งไปให้ ผ้ แู สดงสินค้ าภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้ รับแผนผังการก่อสร้ าง แผนผังการติดตังล
้ าโพง
3.1 ถ้ าต้ องการแขวนบอลลูนแทน Hanging Banner
- ต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผู้จดั งานล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการก่อสร้ างคูหาแสดง
สินค้ า
- โดยขนาดของบอลลูนกาหนดให้ มีเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3.00 เมตร
- ใช้ เชือ้ เพลิงที่เป็ นอากาศ ( ลม ) เท่ านัน้
3.2 ถ้ าก่อสร้ างคูหาเป็ น 2 ชัน้ ต้ องมีวิศวกรเซ็นรับรองความปลอดภัย อนุมตั ิในแบบการก่อสร้ าง พร้ อม
แนบสาเนาบัตรประจาตัววิศวกร รับรองสาเนาถูกต้ องและวันที่ ให้ เรี ยบร้ อย
3.3 ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงแบบผัง ต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั งานทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในทันที และต้ องได้ รับการ
อนุมตั กิ ่อนทาการเปลี่ยนแปลง
อนึ่ง ผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ไม่ส่งแผนผังตามกาหนด ทางผู้จดั งานแสดงสินค้ าสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้
เข้ าทาการก่อสร้ างในงานและต้ องชาระค่าปรับวันละ 3,000 บาท (นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดกาหนดส่งแบบก่อสร้ าง)
กรณีที่จาเป็ น ผู้จดั งานแสดงสินค้ าขอสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกร้ องให้ แก้ ไขแบบการก่อสร้ างในส่วนที่ผิดไป
จากแบบแผนที่ส่งมาหรื อแผนผังการก่อสร้ างที่อาจจะขัดต่อกฎระเบียบของอาคารแสดงสินค้ าหรื อที่อาจสร้ างเป็ น
อันตรายแก่ผ้ เู ข้ าชมงานแสดงสินค้ าได้
หมายเหตุ : ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องส่งแบบแผนการก่อสร้ างคูหาฯ ให้ กบั ผู้จดั งานทุกครัง้ แม้ ว่าจะเป็ นแบบ
แผนการก่อสร้ างคูหาเดิมก็ตาม
4. ต้ องปูพรมหรื อสิ่งอื่นใดที่เหมาะสมเต็มพื ้นที่ภายในคูหาแสดงสินค้ า
5. กรณี ปูพืน้ พรมซ้ อนพรม ห้ ามใช้ เทปกาวพรมติดกับพรมอาคารศูนย์ฯ โดยตรง เว้ นแต่รองพืน้ ด้ วย
กระดาษกาวย่ น ก่ อ นการปู พ รมและห้ ามตอกยึ ด อุปกรณ์กบั พื ้นผิวของตัวอาคาร
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6. เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร หากต้ องการติดตังไฟฟ้
้ าแสงสว่างกรุณา
ติดต่อผู้รับเหมาติดตังไฟฟ้
้ าอย่างเป็ นทางการเท่านัน้
ห้ ามต่ อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ เอง หากต้ องการใช้
ปลั๊ก กรุ ณาติดต่ อผู้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าอย่ างเป็ นทางการ และห้ ามใช้ กระแสไฟฟ้ าที่ส่ ังมาเพื่อใช้ กับ
อุปกรณ์ สาธิตมาใช้ เป็ นไฟฟ้ าสาหรับดวงไฟแสงสว่ าง และห้ ามดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
ของผู้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าฯ หากมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าฯ ก่ อนดาเนินการ
7. ห้ ามไม่ให้ มีการใช้ น ้าเป็ นส่วนประกอบในการสาธิตสินค้ า หรื อการแสดงภายในคูหาแสดงสินค้ าของท่าน
8. ห้ ามพ่ นสี อ็อค เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดง และห้ ามตัง้ โต๊ ะเลื่อยไม้ ไสไม้ หรือทาให้ เกิด
ฝุ่ นภายในอาคารแสดงสินค้ าและรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ าหรื อผู้ชมงานแสดงสินค้ า
9. ในกรณีพื ้นที่คหู าของผู้ร่วมแสดงพื ้นที่เปล่าติดกับคูหาแสดงสินค้ าอื่น ห้ ามใช้ ประโยชน์ จากผนังนัน้ ๆ
ทางผู้ร่วมแสดงสินค้ าจะต้ องทาการก่อสร้ างผนังในส่วนคูหาแสดงสินค้ าของตนขึ ้นมาเองทุกคูหา
10. หากผนังของคูหาของผู้ร่วมแสดงพื ้นที่เปล่าสูงกว่าผนังอีกด้ านของคูหาแสดงสินค้ าติดกัน ท่านจะต้ อง
ทาการปิ ดผนังด้ านหลังของท่านที่สงู กว่าอีกคูหาแสดงสินค้ าหนึง่ ด้ วย กรณีไม่ดาเนินการปิ ดหรื อปิ ดไม่เรี ยบร้ อย
ผู้จดั งานถือว่าคูหาแสดงสินค้ านันสร้
้ างไม่เสร็จ และมีคา่ ปรับ 100,000 บาท
11. ห้ ามห้ อย หรื อแขวนสิ่งหนึง่ สิ่งใดกับสิ่งก่อสร้ างของตัวอาคาร หรื อ ตอก ตรึง กับส่วนหนึง่ ส่วนใดของ
พื ้นอาคาร หรื อกับฝาผนังเสา
12. จะต้ องสร้ างผนังด้ านหลังของคูหาแสดงสินค้ าของท่านเองในกรณี ที่พืน้ ที่คูหาแสดงสินค้ าของท่าน
เป็ นเกาะ ผู้จดั งานแสดงสินค้ าขอสงวนสิทธิ์ในการขอร้ องให้ ผ้ รู ่วมแสดงสินค้ าทาการปรับเปลี่ยนผนังด้ านหลัง
หรื อ ด้ านข้ างในแบบที่ทา่ นส่งมาให้ ทางฝ่ ายปฏิบตั กิ าร หากทางฝ่ ายปฏิบตั กิ ารมีความเห็นว่าสิ่งก่อสร้ างของท่าน
อาจจะบดบังคูหาแสดงสินค้ าใกล้ เคียง
13. ผู้รับเหมาก่ อสร้ าง หรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ทาการก่ อสร้ างคูหาเอง จะได้ รับอนุญาตให้ ทาการ
ก่ อสร้ างก็ต่อเมื่อได้ รับการอนุญาตให้ เป็ นผู้รับเหมาอนุมัติ และทาการยื่นเช็คหรื อหนังสือคา้ ประกันการ
ก่ อสร้ างตามจานวนเงินที่กาหนด ( โดยสั่งจ่ ายในนามบริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน) พร้ อมทัง้ เซ็น
หนังสือยืนยันความรับผิดชอบต่ อฝ่ ายปฏิบัตกิ ารแล้ วเท่ านัน้
14. สาหรับวันก่อสร้ างและรื อ้ ถอนคูหา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่มีบริ การกระแสไฟฟ้า ผู้รับเหมา
ก่อสร้ างหรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ าจะต้ องแจ้ งการขอใช้ บริ การกระแสไฟในคูหา โดยสัง่ กระแสไฟได้ ที่ บริ ษัท เอ็น ซี ซี
อิมเมจ จากัด ซึง่ เป็ นผู้รับเหมาติดตังไฟฟ้
้ าอย่างเป็ นทางการ แบบฟอร์ มที่ 5B
15. ห้ ามมิให้ มีการดื่มสุรา เสพของมึนเมา และเล่ นการพนันทุกประเภทโดยเด็ดขาด ในบริเวณ
พืน้ ที่การจัดงาน ระหว่ างวันที่มีการติดตัง้ ก่ อสร้ างจนถึงวันรือ้ ถอน
16. ผู้ร่วมแสดงที่เช่าพื ้นที่เปล่าภายในคูหาแสดงสินค้ าจะไม่มีเฟอร์ นิเจอร์ (เก้ าอี ้เหล็กดา 2 ตัว, โต๊ ะ
ประชาสัมพันธ์ 1 ตัว และถังขยะ 1 ใบ) ถ้ าผู้จดั งานหรื อบริ ษัทเอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด ตรวจพบ ว่าไม่มีการเช่า
เพิ่มเติม ( แบบฟอร์ ม 6B ) ท่านต้ องเสียค่าปรับเป็ นสองเท่าของค่าเช่า (โดยใช้ อตั ราค่าเช่าในวันแสดงงาน)
17. ศูนย์ การประชุมฯ ไม่ อนุญาตให้ นาอาหารจากภายนอกเข้ ามาให้ บริ การในศูนย์ การประชุมฯ
โดยมิได้ ขออนุญาต หากพบว่ ามีการนาเข้ ามา ศูนย์ การประชุมฯ จะปรั บตามราคาขายจริ งของ บริษัท
เอฟแอนด์ บี จ ากั ด (ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ สั ม ปทานการขาย อาหารและเครื่ องดื่มแต่ เพียงผู้ เดียว) โทรศัพท์
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02-203-4034 โทรสาร 02-229-3222 หรื อห้ องผู้จัดงาน บริเวณโซน C2
18. ผู้แสดงสินค้ าที่เช่าพื ้นที่จดั เก็บสินค้ า (Stock) ต้ องไปรับกุญแจที่ผ้ จู ดั งาน (Organizer) พร้ อมเงินมัด
จา กุญแจ ดอกละ 500 บาท ( จะคืนเงินมัดจาเมื่อนากุญแจมาคืน หลังจบงาน )
19. ในกรณีท่ ีผ้ ู เช่ าพืน้ ที่แสดงสินค้ า ต้ องการตกแต่ ง หรื อกระทาการใด นอกพืน้ ที่เช่ าแสดง
สินค้ า เช่ น การหุ้มเสา การวางป้ ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จะต้ องทาหนังสือขออนุญาตกับผู้จัดงาน
ล่ วงหน้ าอย่ า งน้ อย 30 วั นก่ อนการก่ อสร้ า งคู หาแสดงสินค้ า โดยผู้ จั ดงานจะพิจ ารณาตามความ
เหมาะสม ในกรณีท่ กี ระทาการใด ๆ โดยไม่ ได้ รับอนุญาตจากผู้จัดงาน ผู้จัดงานมีสิทธิรือ้ ถอน
สิ่งก่ อสร้ างนั น้ ได้ ทันที โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า (กรณี ท่ ีมีการรื อ้ ถอนและมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึน้
ผู้เช่ าพืน้ ที่แสดงสินค้ าต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ าใช้ จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด)
20. อนุญาตให้ ใช้ สารระเหยที่มีกลิ่นฉุนในระดับปริ มาณไม่ เกิน 500 มิลลิลิตร ได้ ภายในอาคาร
ยกเว้ นบริเวณโซนซี และ พลาซ่ า จะใช้ ได้ หลังเวลา 18.00 น. ของวันก่ อสร้ างคูหา
21. ผู้ เกี่ยวข้ องทุกท่ าน จะต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดของศูนย์ การประชุมฯ ที่เกี่ยวข้ องกับ ”การ
จั ด ท านโยบายด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย (มอก 22300-2551) และด้ านการจั ด การพลั ง งาน
(ISO 50001) อย่ างเคร่ งครัด
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตไิ์ ด้ ดาเนินการจัดทาระบบมาตรฐานการจัดการด้ านการรักษาความปลอดภัย
สาหรับการประชุม สัมมนา และนิทรรศการ มอก.22300 – 2551 ดังนัน้ เพื่อความปลอดภัยในการติดตังงานที
้
่สูง
(กรณีขึ ้น catwalk) ผู้รับเหมาจะต้ องได้ รับอนุญาตจากฝ่ ายบริ การลูกค้ า และต้ องมีเข็มขัดนิรภัย จึงสามารถขึน้
ปฏิบตั งิ านได้ กรณีที่ไม่ได้ นาเข็มขัดนิรภัยมา ฝ่ ายบริการลูกค้ ามีให้ บริการ ทังนี
้ ้มีคา่ ใช้ จา่ ย
แนวทางการตรวจสอบการทางานในที่สูงที่ต้องใช้ น่ ังร้ าน
1. นัง่ ร้ านที่ใช้ ต้องมีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะแก่การใช้ งาน ดังนี ้
 ต้ องประกอบวัสดุอป
ุ กรณ์ของนัง่ ร้ านให้ ครบ
 วัสดุของนัง่ ร้ านต้ องแข็งแรง ไม่ชารุ ด เช่น ไม่คดงอ, ตัวล็อคข้ างแข็งแรง
 พื ้นที่ ที่ตงนั
ั ้ ง่ ร้ านต้ องเรี ยบ แข็งแรง ไม่ทรุดตัวเมื่อรับน ้าหนัก
2. นัง่ ร้ านชันบนสุ
้
ดที่ประกอบไว้ ต้องมีพื ้นสาหรับยืนได้ ความกว้ างไม่น้อยกว่า 35 ซม. และมีราวกันตก สูงจากพื ้น
นัง่ ร้ านอย่างน้ อย 40 ซม. โดยรอบ ๆ นัง่ ร้ าน
3. ในกรณีที่ใช้ ล้อสาหรับเลื่อนนัง่ ร้ าน สภาพล้ อและข้ อต่อต้ องมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และล้ อต้ องสามารถล็อค
ไม่ให้ เคลื่อนไหวได้ อย่างน้ อย 2 ล้ อ
4. ในการทางาน ผู้ปฏิบตั งิ านสามารถขึ ้นทางานได้ ครัง้ ละไม่เกิน 2 คน
5. ผู้ปฏิบตั งิ านบนนัง่ ร้ านต้ องมีอปุ กรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสวมใส่ตามประเภทของงานตลอดเวลา
ที่ทางาน เช่น ผู้ติดตังที
้ ่อยู่ด้านบน ควรมีเข็มขัดนิรภัย ถุงมือยางที่สามารถยึดเกาะกันลื่น
6. ผู้ปฏิบตั งิ านบนนัง่ ร้ านต้ องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้ อมที่จะปฏิบตั งิ านบนที่สงู ได้
7. พื ้นที่ทางานของนัง่ ร้ านด้ านล่าง ต้ องมีการกัน้ ป้องกันบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องเข้ าไป เพื่อป้องกันอันตราย
จากวัสดุอปุ กรณ์ที่ตกจากที่สงู
8. ขยายฐานโดยใช้ นงั่ ร้ านอีก 2 ฝั่ง ตรงกันข้ ามกันและบังคับด้ วยท่อเหล็กยึดกับตัวฐานทัง้ 2 ฝั่ง เพื่อกันไม่ให้ โยก
หมายเหตุ ในกรณีที่ผ้ รู ับเหมาฯ ไม่ดาเนินการ 12ตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ทางบริษัทฯ ขอสงวน
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สิทธิ์ที่จะให้ ยตุ ิการปฏิบตั งิ าน หรื อยกเลิกการอนุมตั ิโดยทันทีหรื อตามที่เห็นสมควรและผู้แสดงสินค้ าต้ องใช้ บริการ
จากผู้รับเหมาอื่นที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ วเท่านัน้

3. การเข้ า-ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่ อสร้ าง
ผู้จัดงานแสดงสินค้ าจะออกบัตรผ่านเข้ า -ออกบริ เวณงานให้ แก่ผ้ ูรับเหมาต่าง ๆ ซึ่งว่าจ้ างโดยผู้ร่วมแสดงสินค้ า
เพื่อใช้ ผ่านเข้ า-ออกบริ เวณงานในช่วงวันก่อสร้ างและรื อ้ ถอน โดยผู้รับเหมาก่อสร้ างต่างๆ สามารถรับบัตรผ่านเข้ า - ออก
บริ เวณงานได้ ที่ ห้ องผู้จัดงาน (Organizer Room 3) บริ เวณโซน C ชัน้ 2 ในกรณีที่ผ้ รู ับเหมารายนัน้ ๆ ไม่มีบตั ร
อนุญาตอย่างถูกต้ อง และได้ สร้ างความเสียหายอย่างหนึ่ งอย่างใดขึ ้น ผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ว่าจ้ างจะต้ องรับผิดชอบความ
เสียหายที่เกิดขึ ้น กรณีตรวจพบว่าผู้รับเหมาของคูหาแสดงสินค้ าใดไม่แลกบัตรผ่านเข้ า-ออก ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการ
เชิญออกนอกพื ้นที่ทนั ที และจะเข้ าพื ้นที่ได้ เมื่อได้ ดาเนินการตามขันตอนเป็
้
นที่เรี ยบร้ อย

4. ไฟฟ้ าที่ใช้ ภายในงาน
 ผู้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าอย่ างเป็ นทางการ
ผู้จดั งานแสดงสินค้ าได้ มอบหมายให้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด ดูแลและติดตังไฟฟ้
้ าในงานแสดง
สินค้ าสาหรับคูหาสาเร็จรูปทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว ช่างไฟฟ้าที่มิได้ รับการแต่ง ตัง้ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าภายใน
อาคารแสดงสินค้ า
1. คูหามาตรฐานแต่ ละคูหาจะประกอบด้ วย
 ชุดฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์ จานวน 2 ดวง
 ชุดปลัก๊ ไฟขนาด 5 แอมป์ จานวน 1 จุด (ห้ ามใช้ กับดวงไฟแสงสว่ าง)
ซึง่ รายการดังกล่าวข้ างต้ นผู้จดั งานได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกเหนือจากรายการนี ้ผู้ร่วมแสดง
สินค้ าจะต้ องสัง่ จองในใบสัง่ จองรายการไฟฟ้า
2. ตาแหน่ งในการติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
ในคูหามาตรฐานจะถูกกาหนดตาแหน่งที่ตดิ ตังไว้
้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ร่วมแสดงสินค้ าไม่สามารถเปลี่ยน
ตาแหน่งที่ติดตังหรื
้ อเปลี่ยนรายการที่ติดตังไฟฟ้
้ าในคูหามาตรฐานได้ ในกรณีที่ผ้ รู ่วมแสดงสินค้ าไม่ต้องการรายการ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานที่ทางผู้จดั จัดเตรี ยมไว้ ให้ ทางผู้จดั ถือว่าท่านสละสิทธิในสิ่งที่พงึ จะได้
3. ใบสั่งจองรายการอุปกรณ์ ไฟฟ้ า แบ่ งออกเป็ น 3 รายการ คือ
รายการที่ 1 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่มีความประสงค์สงั่ จองระบบแสงสว่าง
รายการที่ 2 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่มีความประสงค์สงั่ จองกระแสไฟฟ้าเพื่อนามาใช้ กบั สินค้ าที่
นามาแสดงเท่านัน้ ห้ ามนาไปใช้ กบั ระบบแสงสว่าง
รายการที่ 3 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่มีตามประสงค์ที่จะนาดวงไฟมาติดตังเอง
้
4. ไฟฟ้ าที่ใช้ ในระหว่ างงาน
ผู้จดั งานได้ มอบหมายให้ ผ้ รู ับเหมาติดตังไฟฟ้
้ าอย่างเป็ นทางการเป็ นผู้ดแู ลไฟฟ้าแสงสว่างโดยทัว่ ไปใน
อาคารแสดงสินค้ า
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4.1 มาตรฐานของไฟฟ้าที่ใช้ ในงานแสดงสินค้ า
4.1.1 - ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าขึ ้นลงระหว่า ง +10% สาหรับ
สินค้ าที่ความไวต่อการขึ ้นลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้ าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน
มาต่อด้ วย
- ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์. 1 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าขึ ้นลงระหว่าง +10% สาหรับ
สินค้ าที่ความไวต่อการขึ ้นลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้ าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน
มาต่อด้ วย
4.1.2 หากท่านมีความประสงค์ที่จะสัง่ จองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท์ 1 เฟส
50 เฮิร์ตส หรื อ 220 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึ่งจะสามารถจัดการให้ ได้ เป็ นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์ มการสัง่ จอง
รายการอุปกรณ์ไฟฟ้า
4.1.3 วงจรไฟฟ้าได้ แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ากาลัง
4.2 มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ต้ อ งมี อุป กรณ์ ป้อ งกัน การกระชากของกระแสไฟฟ้ า อัต โนมัติแ ละต้ อ งมี ร ะบบ
สตาร์ ทเตอร์ ดงั นี ้
4.2.1 มอเตอร์ ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้ า สตาร์ ทได้ โดยตรง
4.2.2 มอเตอร์ ขนาดไม่เกิน 25 แรงม้ า สตาร์ ทระบบ สตาร์ -เดลต้ า
4.2.3 มอเตอร์ ขนาดตังแต่
้ 25 แรงม้ า สตาร์ ทระบบออโตทรานสฟอร์ เมอร์
4.3 กระแสไฟฟ้าที่จา่ ยไปยังแต่ละคูหาจะเปิ ดและปิ ด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที
4.4 ส าหรั บ ผู้ร่ ว มแสดงสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งการใช้ ก ระแสไฟฟ้ า ส าหรั บ อุป กรณ์ ที่ ต้ อ งน ามาแสดงตลอด
24 ชัว่ โมง จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มมาพร้ อมกับการสัง่ ไฟฟ้าก่อนถึงเวลาที่กาหนดไว้
4.5 หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในคูหาสาเร็ จรูปนันได้
้ ติดตัง้
ให้ พร้ อมกับกระแสไฟฟ้าแล้ ว
4.6 ราคาค่ากระแสไฟฟ้าและค่าติดตังสายเมนได้
้
รวมไว้ เรี ยบร้ อยในรายการที่ 1,2 และ 3 (ทังข้
้ อ 3.1
และ 3.2 ในแบบฟอร์ มการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้า)
4.7 หากท่านติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าเอง การติดตังไฟฟ้
้ าทังหมดจะต้
้
องติดตังให้
้ ตรงกับที่แจ้ งและสัง่ ไว้ ใน
แบบฟอร์ มการสัง่ จองกระแสไฟฟ้า
5. การติดตัง้ ไฟในบริเวณ
5.1 ผู้จัดงานจะจัดให้ มีแสงสว่างภายในอาคารแสดงสาหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรื อกระแส
ไฟฟ้าสาหรับการเดินเครื่ องสาธิตให้ ผ้ รู ่วมแสดงติดต่อกับผู้รับเหมาติดตังไฟฟ้
้ าอย่างเป็ นทางการของงานเพื่อสัง่ การ
ติดตังกระแสไฟฟ้
้
าหรื อแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคูหา โดยให้ ผ้ รู ่วมแสดงสินค้ ากรอกแบบฟอร์ มสาหรับความต้ องการ
ของตน ในหนังสือคูม่ ือผู้ร่วมแสดงสินค้ าแล้ วส่งให้ ผ้ รู ับเหมาติดตังไฟฟ้
้ าอย่างเป็ นทางการภายในเวลาที่กาหนดไว้
ในแบบฟอร์ ม เพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดงโดย ห้ ามมิ ให้ ผ้ ูร่วมแสดงสินค้ าดาเนินการต่อหรื อเชื่อม
กระแส ไฟจากตู้กระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ ที่จะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรื อถอด
สายไฟ ที่ทาการต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าที่ไม่ถกู ต้ อง
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5.2 การติดตังไฟฟ้
้ าที่งานแสดงสินค้ าทังหมดจะสามารถท
้
าได้ โดยผู้รับเหมาติดตังไฟฟ้
้ าอย่างเป็ น
ทางการเพียงรายเดียว หรื อผู้ที่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทางานได้ เท่านัน้
5.3 ผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าที่ มี ผ้ ูรับเหมาทาการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไ ฟฟ้าภายในคูหาของท่านเอง จะต้ องส่ง
รายชื่อเจ้ าหน้ าที่ทกุ คนที่จะเข้ ามาทางานก่อนวันทาการจึงจะสามารถเข้ าไปทางานได้
5.4 ผู้รับเหมาที่ท่านแต่งตังให้
้ ทาการติดตังไฟฟ้
้ าในคูหาของท่านเอง จะต้ องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การติดตัง้ (แผนผังไฟฟ้า) ให้ กบั ผู้จดั งานทราบล่วงหน้ าภายในกาหนดเวลาในแบบฟอร์ มการสัง่ จอง ซึ่งจะต้ องส่ง
รายละเอียดด้ านล่างนี ้มิฉะนันจะไม่
้
ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าไปทางานในอาคาร
5.4.1 รายละเอียดทางด้ านเทคนิคและจานวนหรื อวัตต์ที่ใช้
5.4.2 จานวนจุดทังหมดที
้
่จะทาการติดตังกระแสไฟฟ้
้
า
5.4.3 แบบแปลนในการติดตัง้
5.4.4 ชื่อของบริ ษัทที่จะเข้ ามาทาการติดตัง้
5.4.5 ชื่อและหมายเลขบัตรประจาตัวหรื อเลขที่หนังสือเดินทางของช่างที่จะเข้ าไปทาการติดตัง้
5.4.6 กรอกแบบฟอร์ มรายการสัง่ จองให้ สมบูรณ์
5.5 ผู้รับเหมาติดตังไฟฟ้
้ าที่จะเข้ าทาการติดตังสามารถที
้
่จะรับบัตรผ่านเพื่อเข้ าทางานในอาคารได้ จาก
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารของผู้จดั งาน ณ สานักงานผู้จดั งานในบริเวณอาคารแสดงนัน้ โดยเจ้ าหน้ าที่จะขอหลักฐาน
เพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้ าไปปฏิบตั งิ านให้ คหู าของท่านได้
5.6 ผู้รั บ เหมาของท่า นจะต้ อ งจัด เตรี ย มจุด ต่อ ภายในที่ ไ ด้ ม าตรฐานไว้ ส าหรั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง
ผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตังควบคุ
้
มเพื่อปล่อยกระแสไฟ
5.7 ปลัก๊ ไฟทุกจุดจะต้ องมีการสัง่ จากแบบฟอร์ มการสัง่ จองเท่านันมิ
้ ฉ ะนันจะไม่
้
ได้ รับอนุญาตให้ มีการ
ติดตัง้
5.8 ผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการจะดาเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั ผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่สงั่ จองโดยตรง
กับผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการเป็ นลาดับแรก
5.9 การต่อไฟฟ้าหรื อการต่อพ่วงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทังการต่
้
อปลัก๊ พ่วง โดยใช้ ปลัก๊
สามทางซึ่งเป็ นเหตุให้ เ กิดอันตรายได้ ทางผู้จัดอนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่ รับผิดขอบตัดออกโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าได้
5.10 ผู้จดั ไม่อนุญาตให้ ติดตังไฟแฟลชเพื
้
่อตกแต่งคูหานอกจากไฟนันได้
้ ติดมาพร้ อมกับอุปกรณ์ที่
นาเข้ าแสดงเท่านัน้ รวมถึงการติดตังไฟกระพริ
้
บจะต้ องแจ้ งขนาด และจังหวะในการกระพริ บและต้ องได้ รับอนุญาต
จากผู้จดั งานก่อนจึงจะติดตังได้
้
5.11 ผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่สงั่ จองพื ้นที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาพิเศษ จะต้ องส่งรายการสัง่ จองพร้ อม
ทังแบบแปลนการติ
้
ดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาหนดไว้
5.12 ในการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมกรุณาอ่านรายละเอียดให้ ชดั เจนแล้ วกรอกรายละเอียดลง
ในแบบฟอร์ มการสัง่ จองพร้ อมทังระบุ
้ ตาแหน่งที่จะติดตังไฟฟ้
้ าด้ วย
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5.13 สาหรับการสั่ง จองที่ ผ้ ูร่วมแสดงสินค้ าหรื อผู้รับเหมาได้ สั่ง จองหลังกาหนดเวลาจะต้ องถื อ
ปฏิบตั ดิ ้ วย
5.13.1 จะต้ องแจ้ งยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจานวนไฟที่จะติดตังเท่
้ าที่จะสรุปได้ ก่อน
5.13.2 ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม 10% กรณี ส่งใบสั่งจองหลังกาหนดเวลาและ 30%
ในกรณีสงั่ ในพื ้นที่แสดงสินค้ า
5.13.3 ในการยกเลิกรายการสัง่ จองไฟฟ้า ผู้ร่วมแสดงสินค้ าจะต้ องเสียค่าใช้ จ่าย 50% ของ
ราคาในใบสัง่ จอง
5.14 ผู้รับเหมาหรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ได้ รับอนุญาตสามารถติดตังไฟฟ้
้ าในคูหาของท่านเองได้ นนั ้
จะต้ องสัง่ จองกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์ มการสัง่ จอง ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
5.14.1 การสัง่ จองขนาดของกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ ในงาน
5.14.2 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่มีความประสงค์สั่งจองตามจานวนติดตังแต่
้ ละดวงของ
หลอดไฟ ซึง่ มีขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ ไม่อนุญาตให้ ผ้ รู ับเหมาหรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ าทาการสัง่ จองในส่วนรายการที่ 2
เพื่อมาต่อใช้ กบั แสงสว่างในคูหาของท่าน
5.15 ผู้ร่วมแสดงสินค้ าหรื อผู้รับเหมารายใดได้ กระทาการต่อสายไฟหรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าใดๆที่
จะมีอตั ราเสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุหรื อมีแนวโน้ มว่าอาจเกิดอุบตั ิเหตุต่อผู้เข้ าชมงานหรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ าด้ วยกันได้ รับ
อันตราย ในนามผู้จดั งานจะขอระงับการจ่ายไฟฟ้าชัว่ คราวจนกว่าจะดาเนินการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จ
5.15.1 ผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อดาเนินการใดๆ ต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการโดยเด็ดขาด
6. ผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการขอสงวนสิทธิ์ในการติดตัง้ ระบบจ่ ายกระแสไฟฟ้ าซึ่งรวมถึงปลั๊กไฟ
สาเร็จรู ป ทัง้ หมดนีจ้ ะต้ องสั่งจองจากผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการเท่ านัน้
ชุดปลัก๊ ไฟจะไม่อนุญาตให้ ผ้ รู ่วมแสดงสินค้ านาระบบไฟแสงสว่างมาเสียบปลัก๊ ไฟเด็ดขาดถ้ าผู้ร่วม
แสดงสินค้ านาระบบแสงสว่างมาเสียบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้าทันที

5. เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ดที่ใช้ ภายในงาน
ท่ านสามารถนาเฟอร์ นิเจอร์ ของท่ านเข้ ามาตัง้ ภายในคูหาจัดแสดงสินค้ าของท่ านได้ เอง
ตามต้ องการ หรือขอเช่ าเฟอร์ นิเจอร์ และรายการอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได้ โดยกรอกแบบฟอร์ ม 6A,
6B และส่ งกลับไปยังที่อยู่ด้านล่ างของแบบฟอร์ ม

6. โสตทัศนูปกรณ์ ท่ ใี ช้ ภายในงาน
ท่านสามารถนาโสตทัศนูปกรณ์เข้ ามาใช้ ภายในคูหาแสดงสินค้ าของท่านได้ ตามความต้ องการ หรื อ ท่าน
สามารถเช่าโสตทัศนูปกรณ์จากบริ ษัทเอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัดได้ โดยกรอก แบบฟอร์ มที่ 7 แล้ วส่ง กลับไปยังที่อยู่
ด้ านล่างของแบบฟอร์ ม
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7. โทรศัพท์ ภายในงาน
 ผู้รับเหมาติดตัง้ โทรศัพท์ อย่ างเป็ นทางการ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด (ฝ่ ายบริการลูกค้ า)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-3211,3210 โทรสาร 0-2229-3222
อีเมล์ pailin.mun@qsncc.com / nutchanard.kra@qsncc.com
ติดต่ อ : คุณไพลิน มั่นวิชาชาย / คุณนุชนาท ไกรกฤตยากุล
จากัด โดยกรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์ มที่ 8 ซึง่ โทรศัพท์ชวั่ คราวนี ้จะเป็ นแบบใช้ ภายในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เท่านัน้ (ขึ ้นต้ นด้ วย 02) และไม่สามารถใช้ กบั โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ซงึ่ ในการโทรออกจะต้ องกด 9 ทุก
ครัง้ ไม่ มีสายตรง
กรณีท่ ที ่ านต้ องใช้ เครื่องรับชาระเงินด้ วยบัตรเครดิตจากธนาคาร ท่ านสามารถเช่ าสายโทรศัพ ท์
เพิ่มเติมกับทางบริษัท สาหรับในส่ วนของตัวเครื่ องชาระบัตรเครดิต ท่ านจะต้ องนามาเอง
สาหรับการใช้ โทรสาร ท่ านสามารถใช้ บริการได้ ท่ ี Business Center ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติ
สิริกิต์ ิ โดยเสียค่ าบริการให้ กับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมแนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด

8. เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย (พิเศษ) ภายในงาน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด ทาหน้ าที่รับผิดชอบด้ านการจัดหา
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ผ้ รู ่วมออกงานต้ องการจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
เพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาของการปฏิบตั งิ านตามที่กาหนด
กรุณากรอก แบบฟอร์ มที่ 12 ผู้ร่วมออกงานจะต้ องแจ้ งต่อบริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอป
เม้ นท์จากัด แต่เพียงผู้เดียวเท่านัน้ ทัง้ นีท้ างผู้จัดงานจะไม่ รับผิดชอบต่ อความเสียหายที่เกิดขึน้ ไม่ ว่ากรณี ใด ๆ
ทัง้ สิน้
หมายเหตุ : ผู้ร่วมแสดงงานควรแจ้ งความประสงค์ ขอใช้ บริการล่ วงหน้ า มิฉะนั้นท่ านอาจจะไม่ ได้
รั บบริการทั้งนี้เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย (พิเศษ) มีจานวนจากัด

9. การทาความสะอาด และเจ้ าหน้ าที่รักษาความสะอาด (พิเศษ) ในคูหา
ทางผู้จดั งานแสดงสินค้ าจะจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ทาความสะอาดคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณรอบ
การจัดงานแสดงสินค้ า ซึง่ จะทาความสะอาดทุกวันหลังจากเลิกงาน โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยใดๆ และจะมีเจ้ าหน้ าที่
คอยตรวจตราประจาการตลอดเวลาของงานแสดงสินค้ าอย่างไรก็ตามทางผู้จดั งานแสดงสินค้ าขอความร่วมมือจาก
ผู้ร่วมแสดงสินค้ าในการที่จะรักษาความสะอาดคูหาแสดงสินค้ าของตนให้ เรี ยบร้ อยและเป็ นระเบียบอยูเ่ สมอ
เจ้ าหน้ าที่ทาความสะอาดไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทาความสะอาดภายในคูหาและสินค้ าที่นามาแสดงของท่าน
กรณีที่ผ้ รู ่วมออกงานต้ องการจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความสะอาด (พิเศษ) เพิ่มเติมในคูหา กรุ ณากรอก
แบบฟอร์ ม ที่ 11 ผู้ร่วมออกงานจะต้ องแจ้ งต่อ บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์
จากัด แต่เพียงผู้เดียวเท่านัน้
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หมายเหตุ : ผู้ร่วมแสดงงานควรแจ้ งความประสงค์ ขอใช้ บริ การล่ วงหน้ า มิฉะนัน้ ท่ านอาจจะ
ไม่ ได้ รับบริการทัง้ นีเ้ นื่องจากเจ้ าหน้ าที่รักษาความสะอาด(พิเศษ) มีจานวนจากัด

10. บริการต้ นไม้ และการจัดดอกไม้
ทางผู้จดั งานแสดงสินค้ าจะจัดให้ มีบริ การต้ นไม้ และการดอกไม้ โดยสามารถกรอก แบบฟอร์ มที่ 13
ผู้ร่วมออกงานจะต้ องแจ้ งต่อบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด แต่เพียงผู้เดียวเท่านัน้

11. การจัดแสดงสินค้ า การสาธิตสินค้ า การแสดงกิจกรรมภายในงาน
ผู้ร่วมแสดงสินค้ าจะต้ องวางตู้โชว์หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงสินค้ าทุกประเภทภายในคูหาแสดงสินค้ า
เท่านัน้ รวมทังแจ้
้ งประเภทของสินค้ าที่นามาจาหน่าย ตามแบบฟอร์ มที่ 15 รายละเอียดของสินค้ าที่นามาแสดง
และลงชื่อ แบบฟอร์ มที่ 18 รับทราบในแบบตอบรับเรื่ องการห้ ามจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์และสินค้ าลามก อนาจาร
สินค้ าและซอฟต์แวร์ ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และส่งกลับให้ เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบตามวันเวลาที่กาหนดไว้ ใน
แบบฟอร์ มหรื อแบบตอบรับ กรณีมีการสาธิตสินค้ า จะต้ องปฏิบัตดิ ังนี ้
1. แจ้ ง ให้ ผ้ ูจัด งานแสดงสิ นค้ า ทราบล่วงหน้ า ถึง รู ป แบบของการสาธิ ตสิ นค้ าที่ นามาแสดงโดยกรอก
แบบฟอร์ มที่ 15 อย่างละเอียด (กรุ ณาแนบเอกสารแสดงรายละเอี ยดของสินค้ ามาด้ วย เพื่ อนามาใช้ ประกอบ
พิจารณาอนุญาตให้ ทาการสาธิต)
2. มีการเตรี ยมการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ ้นในระหว่างการสาธิต
3. การติดตังสิ
้ นค้ า หรื อเครื่ องจักรที่จะสาธิต ต้ องติดตังหรื
้ อเดินเครื่ องอย่างมัน่ คง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิด
การลื่นไถลหรื อมีส่วนหนึ่งส่วนใดล ้าเกินออกนอกบริ เวณคูหาแสดงสินค้ า ซึ่งอาจจะเป็ นอันตรายต่อผู้ชมงานแสดง
สินค้ าและจะต้ องจัดหาวัสดุปพู ื ้น เพื่อรองรับและสามารถป้องกันความเสียหายต่อ พื ้นผิวของอาคารแสดงสินค้ า
หรื อวัสดุปพู ื ้นของอาคาร
4. ต้ องมีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นจากส่วนของสินค้ า หรื อเครื่ องจักรที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่าง
เพียงพอ
5. ทาการเก็บและซ่อนสวิตช์ควบคุมเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่จะสาธิตอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการเปิ ด
เครื่ องโดยผู้เข้ าชมงานแสดงสินค้ า หรื อผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญาต
6. จัดเตรี ยมภาชนะหรื อถุงขยะ เพื่อใช้ ในการเก็บ หรื อขนย้ ายสิ่งปฏิกูลที่จะเกิดจากการสาธิต หรื อเดิน
เครื่ องจักร อาทิ เศษผง เศษขยะ ฯลฯ ออกนอกบริเวณงาน
7. ทางผู้จดั งานแสดงสินค้ าไม่อนุญาตให้ มีการเดินเครื่ อง หรื อการสาธิตของเครื่ องจักรที่จะทาให้ เกิดกลิ่น
ควันไอเสีย ในอาคารแสดงสินค้ าที่จะรบกวน หรื อเป็ นอันตรายต่อผู้ชมงานแสดงสินค้ า
8. ไม่อนุญาตให้ มีการเชื่อมหรื อต่อโลหะด้ วยความร้ อนภายในอาคารเอง ยกเว้ นในกรณีที่ได้ แจ้ งและได้ รับ
อนุญาตจากฝ่ ายปฏิบตั กิ ารของผู้จดั งานแสดงสินค้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันงานแสดงสินค้ า
9. การสาธิตเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่นามาแสดงก่ อให้ เกิดเสียงดังรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ ารายอื่นหรื อ
ผู้เข้ าชมงานแสดงสินค้ ารวมถึงการแสดงรอบกิจกรรม ภายในคูหาแสดงสินค้ า ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องปฏิบตั ิตาม
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ระเบียบข้ อกาหนดการใช้ เสียงและการทากิจกรรมภายในบูธ ( แบบฟอร์ มที่ 17 ข้ อกาหนดการใช้ เสียงและ
การทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้ า )
10. การทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้ า และเวทีกลาง ผู้แสดงสินค้ าและ/หรื อผู้แทนและ/หรื อผู้ควบคุม
ดูแลคูหาแสดงสินค้ าและ/หรื อผู้ควบคุมกิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้ า ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของผู้จดั งาน
โดยผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ การเป็ นผู้กาหนดช่วงเวลาการทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้ าและเวทีกลาง ผู้แสดง
สินค้ าและ/หรื อผู้แทนและ/หรื อผู้ควบคุม ดูแลคูหาแสดงสินค้ าและ/หรื อผู้ควบคุมกิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้ า
ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเวลาทุกกรณี
11. การทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้ า สาหรั บคูหาที่มีพืน้ ที่ ตัง้ แต่ 36 ตารางเมตรขึน้ ไป
(คูหาที่มีพืน้ ที่น้อยกว่ า 36 ตารางเมตร ไม่ อนุญาตให้ มีการทากิจกรรมทุกกรณี ) มีข้อกาหนดในการใช้
เสียงและการทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้ า
11.1 การใช้ เครื่ องขยายเสียงในการทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้ า จะต้ องใช้ เสียงดัง ไม่ เกิน 70
เดซิเบลเอ (ตามพรบ.มาตรฐานระดับเสียง ของกรมควบคุมมลพิษและโสตประสาทการได้ ยิน กรุงเทพมหานคร)
11.2 การวางลาโพง
11.2.1 หันหน้ าลาโพงเข้ าหาคูหาแสดงสินค้ าของตนเองและจะต้ องปรั บหน้ าลาโพงหัน
ลงพืน้ 45 องศา และห้ ามหันลาโพงเครื่ องเสียงตรงเข้ าไปในคูหาแสดงสินค้ าอื่น
11.2.2 ในกรณีแขวนลาโพงจากโครง Truss จะต้ องมีความแข็งแรงและปลอดภัยของ
การยึดติดกับโครง และหันหน้ าลาโพงลงเข้ าภายในคูหาแสดงสินค้ าของตนเอง
11.2.3 ห้ ามวางหรื อติดตังล
้ าโพงบริ เวณทางเดินหรื อพื ้นที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด
11.3 กรณีเป็ นคูหาแสดงสินค้ าที่ต้องเปิ ดเสียงในการขายสินค้ า (เช่นเครื่ องเสียง) เมื่อลูกค้ าทดลอง
ฟั งเสียงแล้ วให้ ลดเสียงลงทันที เพื่อไม่เป็ นการรบกวนคูหาแสดงสินค้ าที่กาลังใช้ รอบกิจกรรมนัน้ ๆ อยู่
11.4 งดการใช้ เสียงและกิจกรรมทุกประเภท ในขณะที่คหู าแสดงสินค้ าอื่นกาลังทารอบกิจกรรมอยู่
11.5 ขึ ้นรอบกิจกรรมตรงตามตารางเวลาที่ทางผู้จดั งานกาหนดในการจัดงานแต่ละครัง้ (ห้ ามขึ ้น
ก่อนเวลา ผิดช่วงเวลา เกินเวลาที่กาหนดไว้ และห้ ามนารอบกิจกรรมของการจัดงานครัง้ อื่น มาใช้ )
11.6 กรณีที่มีการแสดงกิจกรรมบริ เวณคูหาแสดงสินค้ า การแสดงสดโดยใช้ เครื่ องดนตรี กลองชุด
เครื่ องเสมือนดนตรี และ/หรื อการแสดงสดที่ใช้ เสียงประกอบการทากิจกรรมจะต้ องขออนุญาตผู้จดั งานฯ ก่อนวัน
แสดงงาน 1 สัปดาห์ และต้ องมีการเตรี ยมการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ ้นในระหว่างการแสดง (ในกรณีที่ไม่มี
การขออนุญาต ผู้จดั งานฯ ของดการแสดงชุดนัน้ ๆ ในทุกกรณี)
11.7 ห้ ามใช้ โทรโข่งหรื อเครื่ องขยายเสียงขนาดเล็กทุกประเภท หากไม่ได้ รับอนุญาติ
11.8 ห้ ามเดินชูปา้ ยหรื อเดินประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ หรื อแจกใบปลิว หรื อแจกสินค้ าตัวอย่าง
หรื อการกรอกแบบสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ หรื ออื่น ๆ ทุกประเภท
หมายเหตุ : การเดินประชาสัมพันธ์ ผู้จดั งานฯ ขอสงวนสิทธิ์ สาหรับ ผู้สนับสนุนหลักเท่านัน้
โดยผู้จดั งานจะเป็ นผู้กาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
11.9 ห้ ามตังป้
้ ายประชาสัมพันธ์ สินค้ า นอกคู หาแสดงสินค้ าแสดงสินค้ าของตนเอง (กรณี ฝ่าฝื น
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ผู้จดั งาน ฯ ขอเก็บอุปกรณ์ทกุ ประเภท และไม่คืนในทุกกรณี ) การดาเนินกิจกรรมฯ สามารถทาได้ เฉพาะในเขต
พื ้นที่คหู าแสดงสินค้ าของตนเองเท่านัน้
11.10 ผู้จดั งานมีสิทธิ์ดาเนินการลดเสียงจากเครื่ องขยายเสียง หรื องดการใช้ เสียงในคูหาแสดงสินค้ า
ของท่านได้ ทันที หากท่านหรื อเจ้ าหน้ าที่ควบคุมกิจกรรมหรื อควบคุ มเสียงไม่ปฏิบตั ิตามคาเตือนของเจ้ าหน้ าที่
ผู้ตรวจสอบและควบคุมการทากิจกรรม กรณี เสียงดังเกินระดับที่กาหนดหรื อวางลาโพงไม่ถูกต้ องหรื อขึน้ รอบ
กิจกรรมผิดเวลา
กรณี ไ ม่ ป ฏิ บั ติต ามกฎระเบี ยบและข้ อ ก าหนดดั งกล่ า วข้ า งต้ น เจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ู ต รวจสอบและ
ควบคุมการทากิจกรรม จะปฏิบัตติ ามระดับมาตรการการฝ่ าฝื น ดังต่ อไปนี ้
ครัง้ ที่ 1 แจ้ งเตือนด้ วยวาจา พร้ อมทัง้ ลดระดับเสียงให้ อยู่ในเกณฑ์ ท่ กี าหนด
ครั ง้ ที่ 2 แจ้ งเตือนด้ วยวาจา พร้ อมทัง้ ลดระดับเสียงให้ อยู่ในเกณฑ์ ท่ ีกาหนด หากไม่ ปฎิบัติ
งดกิจกรรมในวันและเวลานัน้
ครัง้ ที่ 3 แจ้ งเตือนด้ วยวาจา และปิ ดกระแสไฟฟ้ าที่บูธเป็ นเวลา 2 ชม.
12. ให้ ผ้ คู วบคุมดูแลคูหาแสดงสินค้ าและเจ้ าหน้ าที่ดแู ลกิจกรรมในคูหาแสดงสินค้ า กรอกข้ อมูลและลงชื่อ
รับทราบ “ระเบียบข้ อกาหนดการใช้ เสียงและกิจกรรมทัว่ ไป” ในแบบตอบรับ การปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อกาหนดการ
ใช้ เสียงและกิจกรรมทัว่ ไป แบบฟอร์ ม 17 และแบบฟอร์ มยืนยันการใช้ รอบกิจกรรมบนเวทีกลาง ส่งกลับคืนให้
ผู้รับผิดชอบ ตามวันเวลาที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ ม (ในกรณีท่ ไี ม่ ส่งใบตอบรั บฯ ตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้
ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ ในการงดใช้ เสียงและการจัดกิจกรรมทั่วไปในคูหาแสดงสินค้ าของท่ านและรอบ
กิจกรรมบนเวทีกลาง)

12. การเข้ า-ออกบริเวณงานของผู้ร่วมแสดงสินค้ า
ผู้จดั งานแสดงสินค้ าจะออกบัตรผ่านเข้ า - ออกบริเวณงานสาหรับผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ าในระหว่างวันก่อสร้ าง
วันงานแสดงสินค้ าและวันรื อ้ ถอน สาหรับผู้ที่ได้ แจ้ งรายชื่อไว้ ตอ่ ผู้จดั งานเท่านัน้ และเจ้ าหน้ าที่ประจาคูหาของผู้ร่วม
แสดงสินค้ าทุกท่าน จะต้ องติดบัตรผ่านดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอาคารแสดงสินค้ า โดยผู้จัดงานแสดง
สินค้ าจะได้ ทาการมอบบัตรประจาตัวสาหรับเจ้ าหน้ าที่ประจาคูหาของผู้ร่วมแสดงสินค้ าในวันเข้ าทาการตกแต่ง
คูหา ซึ่งผู้ที่ไม่มีบตั รดังกล่าวจะไม่สามารถผ่านเข้ า -ออกงานแสดงสินค้ าได้ (ตามแบบฟอร์ ม 16 บัตรเจ้ าหน้ าที่
ประจา คูหาแสดงสินค้ า )

13. การเก็บหรื อทิง้ สิ่งของ
ผู้ร่วมแสดงสินค้ าต้ องเป็ นผู้จดั เตรี ยมพื ้นที่ภายในคูหาแสดงสินค้ าของท่าน เพื่อเก็บวัสดุสิ่งของ อาทิ กล่อง
ลังเปล่าเหลือใช้ วัสดุที่เหลือจากการเปิ ดหีบห่อหรื อสิ่งของมีคา่ ของผู้ร่วมแสดงสินค้ า
ในระหว่ างวันก่ อสร้ างและขนย้ ายสินค้ าเข้ าไปในบริเวณงานแสดงสินค้ า ทางผู้จัดงานไม่ อนุญาต
ให้ ผ้ ู ร่วมแสดงสินค้ าวางสิ่งของหรื อวัสดุเหลื อใช้ กีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ โดยขอให้ ผ้ ู ร่วมแสดง
จัดเก็บสิ่งของภายในคู หาแสดงสินค้ าให้ เรี ยบร้ อย หรื อขนย้ ายสิ่งของต่ างๆ ออกนอกบริ เวณอาคาร
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แสดงสินค้ า ในช่ วงเวลาแสดงสินค้ า ห้ ามวางกล่ อง ลังเปล่ า หรื อวัสดุทุกชนิด ด้ านข้ างหรื อด้ านหลังคูหา
แสดงสินค้ าที่เป็ นพืน้ ที่สาธารณะ
หมายเหตุ ทางผู้จดั งานไม่ได้ จดั เตรี ยมสถานที่ไว้ สาหรับให้ ผ้ แู สดงสินค้ าจัดเก็บสิ่งของหรื อสินค้ าใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่ องพื ้นที่ในการจัดเก็บ

14. การป้ องกันอัคคีภัย
ผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่จะมีการสาธิตหรื อกระทาสิ่งที่จะทาให้ เกิดเปลวไฟหรื อประกายไฟ กรุณาจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภยั มาให้ พร้ อมในคูหาแสดงสินค้ าของท่าน ทางผู้จดั งานแสดงสินค้ าได้ จดั เตรี ยมพร้ อมให้ มีอปุ กรณ์
ป้องกันอัคคีภยั ไว้ ในบริเวณอาคารแสดงสินค้ าเร็วที่สดุ หากมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอัคคีภยั อยูใ่ กล้ ขอให้ ใช้ อปุ กรณ์นนดั
ั้ บ
ไฟโดยเร็วหรื อเคลื่อนย้ ายสิ่งของที่จะทาให้ เกิดไฟลุกลามออกนอกบริเวณนัน้ หากผู้ร่วมแสดงสินค้ าท่านใดที่สงั เกต
เห็นหรื อได้ ทาให้ เกิดเหตุเพลิงไหม้ ขอให้ รีบแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย หรื อผู้จดั งานแสดงสินค้ าภายใน
บริเวณงานโดยเร็ วที่สดุ

15. การประกาศสาธารณะ
การประกาศสาธารณะในอาคารแสดงสินค้ ามีไว้ เฉพาะสาหรับใช้ โดยบริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน) และ
เจ้ าหน้ าที่ของอาคารแสดงสินค้ าที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน้ และผู้จดั งานแสดงสินค้ าขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ งานสาหรับ
การประกาศสาธารณะประโยชน์โดยเฉพาะ

16. การแจกเอกสาร ของที่ระลึก
ผู้จัดงานแสดงสินค้ าอนุญาตให้ มีการแจกเอกสาร และ/หรื อของที่ระลึกได้ เฉพาะในคูหาของผู้ร่วมแสดง
สินค้ าเท่านัน้ ต้ องไม่เป็ นการรบกวนหรื อกีดขวางทางเดินหรื อสร้ างความราคาญให้ กับคูหาแสดงสินค้ าข้ างเคียง
หรื อผู้เข้ าชมงาน ตามแบบฟอร์ ม 17 ข้ อกาหนดการใช้ เสียงและการทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้ า

17. การเกิดความเสียหาย
เนื่องจากผู้จัดงานแสดงสินค้ า และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ มีการตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของ
อาคารระหว่างวันก่อสร้ างและหลังจากรื อ้ ถอนเรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนันท่
้ านผู้ร่วมแสดงสินค้ าทุกท่านจะต้ องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นกับอาคารแสดงสินค้ ารวมถึงพรมที่เกิดขึ ้นจากท่านเอง ผู้แทนของท่าน เจ้ าหน้ าที่ที่
อยูใ่ นความรับผิดชอบ หรื อแม้ แต่ผ้ รู ับเหมาของท่านเองที่ไม่ใช่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ าอย่างเป็ นทางการ
ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ทังนี
้ ้ผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ร่วมออกงานแบบคูหาสาเร็ จรูปจะต้ อง
รับผิดชอบ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการเดินเครื่ องขณะแสดงต่อโครงสร้ างพื ้น อุปกรณ์ไฟฟ้า หรื ออื่นๆ โดย
ท่านเอง ผู้แทน หรื อเจ้ าหน้ าที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน โดยหากเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ ้น ผู้รับเหมา
ก่อสร้ างอย่างเป็ นทางการของงานจะคิดค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากผู้ร่วมแสดงสินค้ าโดยตรง
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18. เหตุการณ์ ท่ ไี ม่ สามารถควบคุม
งานแสดงสินค้ านี ้อาจจะมีการเลื่อนระยะเวลางานแสดงสินค้ าจากเดิม เนื่องจากเหตุสุดวิสยั บางประการที่ผ้ จู ดั
งานไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง คาสัง่ จากรัฐบาล เป็ นต้ น ผู้จดั งานแสดงสินค้ าขอสงวนสิทธิ์ ไม่
คืนเงินค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่ทางผู้ร่วมแสดงสินค้ าจ่ายให้ กบั ผู้จดั งานแสดงสินค้ าแล้ ว หรื อค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้น

19. การขนสินค้ าเข้ างานแสดงสินค้ า
ไม่อนุญาตให้ นาสินค้ ามายังอาคารแสดงสินค้ า จนกว่าการก่อสร้ างคูหาแสดงสินค้ าแล้ วเสร็จพร้ อมที่จะรับ
สินค้ าเข้ ามาภายในคูหาแสดงสินค้ า ผู้ร่วมแสดงสินค้ าควรจะมีเจ้ าหน้ าที่หรื อตัวแทนคอยอยูท่ ี่คหู าของท่านเพื่อ
เตรี ยมรับสินค้ า ทางผู้จดั งานแสดงสินค้ าจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้ าที่รับแทนผู้ร่วมแสดงสินค้ า
รวมทังจะไม่
้
รับผิดชอบต่อการเก็บรักษาสินค้ านัน้ ๆ ภายหลังจากการขนย้ ายเข้ าเช่นกัน และห้ ามทาการขนย้ ายสินค้ าเข้ าและ
ออกนอกคูหาแสดงสินค้ าในระหว่างเวลาแสดงสินค้ า รายละเอียดตามตารางเวลาปฏิบัตกิ าร หน้ า 6
(เนื่องจากการอนุญาตเข้ าออกอาคารแสดงสินค้ าจะถูกตรวจตราอย่ างเข้ มงวด ผู้ร่วมแสดงสินค้ าทุก
ท่ าน ควรจะต้ องแน่ ใจว่ า การขนย้ ายสินค้ าต่ างๆ ของท่ านนัน้ ได้ ทาการขนย้ ายไปยังสถานที่ท่ ีทางผู้จัดงาน
แสดงสินค้ าได้ แจ้ งไว้ โดยเฉพาะ การขนสินค้ าและยานพาหนะต่ าง ๆ ที่ลานขนย้ ายดังกล่ าวนี ้ จะต้ องอยู่
ภายใต้ ความดูแลและกากับของเจ้ าหน้ าที่ของผู้รับเหมาขนย้ ายสินค้ าภายในอาคาร
และเจ้ าหน้ าที่รักษา
ความปลอดภัยของงานแสดงสินค้ า)
เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในลานขนย้ ายสัมภาระส่วนตัว และสิ่งของเล็กๆ ที่ถือหิ ้วได้ ที่ไม่ต้องอาศัยเครื่ องมือ
ขนย้ าย และสามารถนาออกจากกล่องบรรจุหีบห่อได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการแตกหัก เสียหาย สามารถนาเข้ าไป
เปิ ดหีบห่อได้ ในอาคารฯ สาหรับสินค้ าขนาดใหญ่ ผู้ร่วมแสดงสินค้ าควรให้ ผ้ รู ับขนสินค้ าทาการเปิ ดหีบห่อภายด้ าน
นอกอาคาร และหลังจากนันจึ
้ งให้ ผ้ รู ับเหมาขนย้ ายสินค้ าภายในอาคารเป็ นผู้ขนย้ ายเข้ าตัวอาคารและนาไปวางไว้
ในคูหาแสดงสินค้ าของท่านตามตาแหน่งที่ท่านได้ แจ้ งไว้ ลว่ งหน้ า
“ทางผู้จัดงานแสดงสินค้ าขอแนะนาให้ ผ้ ูร่วมแสดงสินค้ ามาถึงอาคารแสดงสินค้ าพร้ อมสินค้ าของ
ท่ านทั้งนี้การมาล่ าช้ าของท่ านอาจมีผลต่ อการนาส่ งสินค้ าเข้ ามายังคูหาแสดงสินค้ าของท่ านรวมทั้งความ
ล่ าช้ าของการก่ อสร้ างคูหาแสดงสินค้ าของท่ านด้ วย”
การขนย้ ายสินค้ าโดยรถเข็นสินค้ า จะต้ องมีปูพรมรองรั บตลอดเส้ นทางการเข็นสินค้ าจนถึงคูหา
แสดงสินค้ า เพื่อป้ องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ ต่ ออาคารแสดงสินค้ า และต้ องมีผ้ ูควบคุมการขน
ย้ ายสินค้ าตลอดเวลาการขนย้ าย
หมายเหตุ : ในวันแสดงงาน ผู้แสดงสินค้ าสามารถใช้ รถเข็นสินค้ าได้ ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. และ
20.00 - 21.00 น.เท่านัน้ ห้ ามใช้ รถเข็นทุกชนิดขนสินค้ าระหว่างเวลาจัดแสดงงาน (10.00-20.00 น.) กรณี
ต้ องการใช้ รถเข็นระหว่างช่วงเวลาจัดแสดงงาน ให้ แจ้ งผู้จดั งานฯ ทราบก่อนการดาเนินการ

20. การปฏิบัตงิ านที่คูหาแสดงสินค้ า
ทุกคูหาแสดงสินค้ าจะต้ องมีพนักงานอยู่ประจาและปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ตลอดเวลาที่มีงานแสดงเปิ ดให้ เข้ าชม
งาน ผู้ร่วมแสดงสินค้ าจะต้ องไม่เข้ าร่ วมในกิจกรรมใดก็ ตามที่ทางผู้จดั งาน มีความเห็นว่าจะเป็ นที่รบกวนต่อผู้
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เข้ าชมงานหรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ ารายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงโดยใช้ อปุ กรณ์ทางด้ านโสตทัศนูปกรณ์ ต้ อง
มีระดับเสียงที่ไม่เกินไปกว่าที่ผ้ จู ดั งานแสดงสินค้ าอนุญาตไว้
กิจกรรมทุกชนิดของผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ าและพนักงานของแต่ ละคูหาแสดงสินค้ า จะต้ องจากัดอยู่
แต่ ในพืน้ ที่คูหาแสดงสินค้ าของตนเท่ านัน้ ห้ ามโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ชักชวนทางด้ านธุรกิจใดๆ นอกคูหา
แสดงสินค้ า และ ห้ ามทาการรับสมัครพนักงานระหว่างแสดงสินค้ า (ตามแบบฟอร์ ม 17 ข้ อกาหนดการใช้ เสียง
และการทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้ า )

21. ห้ องอาหารในระหว่ างงานแสดงสินค้ า
มีบริการห้ องอาหารและคาเฟทีเรี ยไว้ คอยบริ การในช่วงระหว่างงานแสดงสินค้ า
วันเตรี ยมงาน
ตังแต่
้ 07.00 น. – 15.00 น.
วันแสดงงาน
ตังแต่
้ 07.00 น. – 20.00 น.

22. การขนย้ ายสินค้ าออกจากงานแสดงสินค้ า
สิ่งของส่วนตัวและสินค้ าที่หิ ้วได้ สามารถนาออกนอกอาคารแสดงสินค้ าได้ ภายหลังเวลา 20.15 น. ของงาน
แสดงสินค้ าวันสุดท้ าย ถึงแม้ วา่ ทางผู้จดั งานแสดงสินค้ าจะมีบริการรักษาความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามสินค้ านัน้
อาจเสี่ยงต่อการสูญหายได้ ตลอดเวลา ดังนันไม่
้ ควรปล่อยคูหาแสดงสินค้ าของท่านทิ ้งไว้ โดยไม่มีเจ้ าหน้ าที่อยู่
ประจา จนกว่าสิ่งของที่สามารถถือหรื อหิ ้วได้ จะได้ ถกู บรรจุหีบห่อแล้ ว หรื อมีผ้ มู ารับไปแล้ ว
อุปกรณ์ ในการช่ วยขนย้ ายสินค้ า ไม่วา่ จะเป็ นรถเข็น ล้ อเลื่อนบรรทุกใดๆ ควรอยู่ในสภาพที่ใช้ การได้ ดีเป็ น
ปกติ มิ ฉ ะนัน้ หากเกิ ด ความเสี ย หายแก่อาคารแสดงสิน ค้ า เช่น พรมปูท างเดิน ผู้ร่ว มแสดงสิน ค้ า จะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบในความเสียหายนัน้ ๆ
ในกรณีที่ต้องการขนย้ ายสินค้ าออกนอกอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ระหว่างเวลาการจัดแสดงงาน
ขอให้ แจ้ งศูนย์อานวยการผู้จัดงานฯ ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิ ริกิติ์ เพื่อขอรับเอกสารในการนาของออก
(รายละเอียดตามตารางเวลาปฏิบัตกิ าร)

23. สถานที่จอดรถ
มีลานจอดรถไว้ บริ การสาหรับผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ าและผู้เข้ าชมงานแสดงสินค้ า ซึ่งทางผู้จดั งานจะได้ จดั ทา
บัตรจอดรถให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมงานแสดงสินค้ า

24. อุปกรณ์ ส่ อื สาร
ท่านสามารถใช้ บริ การจากบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัดโดยติดต่อที่ Business
Center โดยมีคา่ ใช้ จา่ ยดังนี ้
สาหรับการส่งโทรสาร แผ่นแรก 15 บาท แผ่นถัดไป 5 บาท/แผ่น (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
สาหรับการรับโทรสาร แผ่นแรก 20 บาท แผ่น ถัดไป 5 บาท/แผ่น (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
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25. เครื่ องปรั บอากาศภายในอาคารแสดงสินค้ า
ภายในอาคารแสดงสินค้ า มีบริการเครื่ องปรับอากาศตลอดระยะเวลาช่วงเปิ ดงานแสดงสินค้ า

26. อานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคาร
บริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน) เปรี ยบเสมือนเจ้ าของสถานที่จดั แสดงสินค้ าในช่วงระยะเวลาเช่าทา
การแสดงสินค้ า ดังนัน้ การตัดสินใจของบริ ษัทฯ ในการแก้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในช่วงนี ้ถือเป็ นสิทธิ์ขาดในการ
ยุตปิ ัญหานันๆ
้

27. การประชุมชีแ้ จง (Exhibitor & Contractor Briefing)
- ผู้ ร่วมแสดงสิ นค้ า (Exhibitor) / ผู้ ค วบคุ ม ดู แลกิ จ กรรมภายในคู หาแสดงสิ นค้ า (Organizer) /
ผู้รับเหมาก่ อสร้ าง (Contractor) ต้ องส่ งเจ้ าหน้ าที่ท่ ีรับผิดชอบเข้ าร่ วมประชุมชีแ้ จง (Briefing) ตามวันและ
เวลาที่ผ้ ูจัดงานกาหนด ในเรื่ องต่าง ๆ ที่เ กี่ ยวข้ องกับการแสดงสินค้ า เช่น การส่ง แบบฟอร์ มต่ าง ๆ การส่ง
แบบบูธ ก่ อสร้ าง ข้ อก าหนดหรื อ ระเบีย บ รวมถึง การขอความร่ ว มมื อ จากผู้ร่ วมแสดงสิ นค้ า ฯลฯ กับบริ ษั ท
เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด และผู้จดั งาน
- ผู้ ร่ วมแสดงสิ น ค้ า ( Exhibitor ) / ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ กรรมภายในคู ห าแสดงสิ น ค้ า /
ผู้ควบคุมเสียง ต้ องเข้ าร่วมประชุมกับผู้จดั งานฯ เพื่อ ชี ้แจงแนวทางการใช้ รอบกิจกรรมในแต่ละคูหาก่อนวันแสดง
สินค้ า(วันที่สอง ของวันเตรี ยมงาน)
หากมีการประชุมชีแ้ จ้ ง ทางผู้จัดงานจะประสานงานแจ้ งนัดหมาย
โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี ้
วันประชุม
: วันที่สอง ของวันเตรียมงาน (Set up)
เวลา 14.00 น. : Zone Plenary Hall , Atrium , Main Foyer
เวลา 16.00 น. : Zone C ชัน้ 2 ตัวแทนของบริษัท ไตรรัตน์ ดิสทิสบิวชัน่ จากัด
สถานที่
: ห้ อง Auditorium

24
บริษัท เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

28. มาตราการการรักษาความปลอดภัยและการแจ้ งเหตุเบื้องต้ น
1.การเข้ าออกพืน้ ที่ในระหว่ างวันก่ อสร้ างและรื อ้ ถอนคูหา ผู้ที่เข้ าออกพื ้นที่จะต้ องมีบตั รอนุญาตการเข้ าออก
พื ้นที่ในวันก่อสร้ างและรื อ้ ถอนเท่านัน้ และจะต้ องติดบัตรประจาตัวที่ได้ รับอนุญาตตลอดเวลา ( รายละเอียดตามข้ อ
3 การเข้ า-ออกบริ เวณงานของผู้รับเหมาก่อสร้ าง)

2.การเข้ าออกพืน้ ที่ก่อนเวลาที่เปิ ดให้ เข้ าชมงาน ผู้ที่เข้ าออกพื ้นที่ก่อนเวลาจะต้ องมีและแสดงบัตรที่ได้ รับการ
อนุญาตจากผู้จดั งานเท่านันตามช่
้
วงเวลาและตามจุดทางเข้ าออกงานที่กาหนดและต้ องผ่านการตรวจจาก
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยประจาจุดด้ วย(รายละเอียดตามข้ อ 12 การเข้ า-ออกงานของผู้ร่วมแสดงสินค้ า)
3.ในกรณีที่ทา่ นมาเปิ ดคูหาแสดงงานหรื อคูหาที่ทาการว่ าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยพิเศษให้ ทาการ
ตรวจสอบทรัพย์สินภายในคูหาก่อนทาการเปิ ดคูหาให้ เรี ยบร้ อยก่อน(ผู้ทาการเปิ ดคูหาและปิ ดคูหาในกรณีจ้าง
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยพิเศษจะต้ องเป็ นคนคนเดียวกัน)
4.หลังจากเปิ ดคูหาแล้ วขอให้ ทา่ นระวังทรัพย์สินมีคา่ ของท่านและเก็บรักษาให้ อยูใ่ นจุดที่มองเห็นสะดวกและ
ปลอดภัย
5.กรณีพบเหตุสงสัยว่ ามีทรั พย์ สินสูญหาย (ขณะเปิ ดคูหา) ห้ ามเคลื่อนย้ ายทรัพย์สิน สิ่งของ ก่อนที่เจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัยจะไปถึงทังนี
้ ้เพื่อป้องกันการแปรเปลี่ยนของสถานที่เกิดเหตุอาจทาให้ การสันนิษฐานผิดสาเหตุ
6.กรณีพบเหตุผิดปกติ หรื อสงสัยว่ ามีวัสดุ อุปกรณ์ อันมีค่าสูญหาย (ระหว่ างแสดงงาน) ขอให้ รีบทาการแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ รักษาความปลอดภัย หรื อผู้จดั งานทราบทันที
7.จุดที่ให้ บริการแจ้ งกรณีพบเหตุผิดปกติ หรื อสงสัยว่ามีวสั ดุ อุปกรณ์อนั มีคา่ สูญหาย
7.1 จุดบริการ Lost and Found บริเวณประตูทางเข้ างานฝั่ง Atrium
7.2 เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ บริเวณประตูทางเข้ างานฝั่ ง A-Ground (ประตู Starbuck)
7.3 จุดบริการ Lost and Found บริเวณประตูทางเข้ างานฝั่ง A-Ground (ประตู Starbuck)
7.4 เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยทุกจุด
8.ขัน้ ตอนการดาเนินการ ในกรณีทรั พย์ สินในบูธเกิดการสูญหาย
8.1 ผู้เสียหายแจ้ งผู้จดั งาน ติดต่อฝ่ ายบริการลูกค้ า หรื อ แจ้ งพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณนัน้
8.2 บันทึกแบบฟอร์ มแจ้ งของหาย ดาเนินการแจ้ งความ ลงบันทึกประจาวัน ที่สถานีตารวจนครบาลลุมพินี
8.3 ในการชดใช้ คา่ เสียหาย กรณีสินค้ าสูญหายในบูธ จะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขการจ้ าง ของบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยเท่านัน้
9.หากพบกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัย ให้ ทาการแจ้ งเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยหรื อผู้จดั งานทราบในทันที
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30.การติดต่ อประสานงานหรื อสอบถามข้ อมูลการจัดงาน
1.ส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับ ARIP การจัดงาน การจัดกิจกรรม
1. อนุมตั แิ บบโครงสร้ าง
2. ขออนุญาติและรอบกิจกรรมต่างๆภายในงาน
ติดต่ อ : คุณพัทธนันท์ เทิดภาปิ ยะนาค E-Mail : boothcommart@arip.co.th โทร 0-2642-3400 ต่อ 3702
3. แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ องกับ ARIP
ติดต่ อ : คุณจิตตินันท์ แช่ มช้ อย E-Mail : boothcommart@arip.co.th โทร 0-2642-3400 ต่อ 3704
2.ส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
คูหามาตราฐาน ,เฟอร์ นิเจอร์
ติดต่ อ : คุณโกวิทย์ งามเกษม
E-Mail : Kowit.nga@nccimage.com โทร 0-2203-4149
ไฟฟ้าประจาคูหา
ติดต่ อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร
E-Mail : Kewalee.Phe@nccimage.com โทร 0-2203-4163
3.ส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด.
บริการเจ้ าหน้ าที่รักษาความสะอาด, เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย, Internet Service
ติดต่ อ : คุณไพลิน มั่นวิชาชาย
E-Mail : pailin.mun@qsncc.com
โทร 0-2229-3211
ติดต่ อ : คุณนุชนาท ไกรกฤตยากุล E-Mail : nutchanard.kra@qsncc.com โทร 0-2229-3210
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