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ข้อมูลทั่วไป
 ชื่องานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ
Commart X-PRO 2020
 สถานที่จัดงาน
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค อาคารแสดงสินค้า EH 98-99
 วันและเวลาของงานแสดงสินค้า
วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น.
 การเข้าชมงาน
เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมงาน
 ผู้จัดงาน
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
99 / 16 -20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์. 0-2642-3400 โทรสาร 0-2642-3300
Website : www.commartthailand.com ; www.techhub.in.th
E - Mail : boothcommart@arip.co.th ; ctm@arip.co.th
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1.1 การติดต่อประสานงานหรือสอบถามข้อมูลการจัดงาน
ผู้จัดงาน
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-642-3400 โทรสาร 02-642-3300
เว็บไซต์: www.commartthailand.com, www.techhub.in.th
ฝ่ายขาย
1. คุณวลัยกรณ์ แสงโชติ
ต่อ 3500
Mobile 081-928-9485 E-mail: valaikorns@arip.co.th
2. คุณวันวิสาข์ อายุษจลากร
ต่อ 3803
Mobile 081-668-2221 E-mail: wanvisak@arip.co.th
3. คุณเวณิกา รัตนเพ็ชร
ต่อ 3301
Mobile 081-586-1902 E-Mail: venigar@arip.co.th
ฝ่ายประสานงานทั่วไป
(อนุมัติแบบโครงสร้าง, ขออนุญาตการทากิจกรรมภายในงาน, แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ ARIP)
1. คุณยุทธนา ประกายโกวิท
Tel.
2. คุณพัทธนันท์ เทิดภาปิยะนาค Tel.
3. คุณปัทมา วีรงคเสนีย์
Tel.

02-6423400 ต่อ 3600 E-Mail: boothcommart@arip.co.th
02-6423400 ต่อ 3702 E-Mail: boothcommart@arip.co.th
02-6423400 ต่อ 3703 E-Mail: boothcommart@arip.co.th
ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ
1. ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหามาตรฐาน ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์อย่างเป็นทางการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2203-4156 โทรสาร 0-2203-4117
คูหามาตราฐาน และเฟอร์นิเจอร์
คุณวิษภา แพรสูงเนิน
Tel. 02-2034156
E-Mail: wisapa.pra@nccimage.com
ไฟฟ้า
คุณเกวลี เพ็ญประยูร
Tel. 02-2034163
E-Mail: Kewalee.phe@nccimage.com
2. ผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย
บริษัท อีเอ็กซ์เอสเอส จากัด
อาคาร Beehive Lifestyle Mall ห้อง C203 เลขที่ 50/1211 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel. 02-0389617 E-Mail: jakkapan.c@th-exss.com
3. ผู้รับเหมาด้านอาหาร-เครื่องดื่ม, ระบบ Internet, เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
การสั่งสินค้าต้องสั่งผ่าน www.bitec–onlineorder.com เท่านั้น
สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 02-726-1999 ต่อ 7522-23 ,7529
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1.2 ตารางเวลาปฏิบัตกิ าร
กาหนดการ
เวลา
การก่อสร้างและตกแต่งสาหรับผู้เช่าพื้นที่เปล่า
Mark Floor และเดินสายไฟ
Zone A (นารถเข้าพื้นที่ได้)
Zone B (นารถเข้าพื้นที่ได้)
ก่อสร้างพื้นที่เปล่า (ไม่สามารถนารถเข้าพื้นที่)
การติดตั้งโครงสร้างคูหามาตรฐาน
ผู้ร่วมแสดงสินค้าเข้าตกแต่งคูหามาตรฐานจัดวางอุปกรณ์และสินค้า
การขนย้ายสินค้า
การติดตั้งไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน
การติดตั้งตกแต่ง และจัดวางสินค้าแล้วเสร็จภายใน
ปิดอาคารแสดงสินค้า

08.00 - 11.00 น.
11.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 24.00 น.
16.00 - 24.00 น.
09.00 - 24.00 น.
09.00 - 24.00 น.
12.00 น.
24.00 น.
24.00 น.

วันที่
3 มีนาคม 2563
3 มีนาคม 2563
3 มีนาคม 2563
3 มีนาคม 2563
3 มีนาคม 2563
4 มีนาคม 2563
4 มีนาคม 2563
4 มีนาคม 2563
4 มีนาคม 2563
3 - 4 มีนาคม 2563

กาหนดการเปิด-ปิดงานแสดงสินค้า และการขนย้ายสินค้าระหว่างวันแสดงสินค้า
ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor) เข้าเตรียมงาน
เวลาขนย้ายสินค้าก่อนเปิดแสดงสินค้าประจาวัน
วัน เวลา เปิด – ปิด งานแสดงสินค้า
เวลาขนย้ายสินค้าหลังปิดแสดงสินค้าประจาวัน

08.00 - 10.00 น.
08.00 - 10.00 น.
10.00 – 21.00 น.
21.00 - 22.00 น.

5 – 8 มีนาคม 2563
5 – 8 มีนาคม 2563
5 – 8 มีนาคม 2563
5 – 8 มีนาคม 2563

ปิดอาคารแสดงสินค้าและไฟฟ้าภายในคูหา (สาหรับผู้อออกบูธ)

22.00 น.

5 – 8 มีนาคม 2563

กาหนดเวลาการรื้อถอนคูหา
เริ่มการขนย้ายสินค้า
การรื้อถอนคูหาและไฟฟ้า
ไฟฟ้าสาหรับวันรื้อถอนจะปิดเวลา
การขนย้ายสินค้าและรื้อถอนคูหาแล้วเสร็จภายใน

21.15 น.
21.30 น.
24.00 น.
02.00 น.

8 มีนาคม 2563
8 มีนาคม 2563
8 มีนาคม 2563
9 มีนาคม 2563
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1.3 แผนผังการจัดงาน
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1.4 แผนทีก่ ารเดินทาง

1.5 การเข้า – ออกงาน
การเข้า – ออกบริเวณงาน ในช่วงวันก่อสร้างและรื้อถอน ผู้จัดงานอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีบตั รผู้รับเหมาก่อสร้าง และบัตรผู้
ร่วมแสดงสินค้า เท่านัน้ ทีส่ ามารถผ่านเข้าออกได้
โดยสามารถลงทะเบียนแลกบัตรผ่านเข้าพื้นที่ได้ที่บริเวณประตู Loading ประตูขนสินค้าฝั่ง 98 ได้ตั้งแต่วันที่ 3-4 มีนาคม
2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 22:00 น. และวันนาของออก วันที่ 8 มีนาคม 2563 หลังเวลา 19.00 น.
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การเข้าทางานภายในอาคารแสดงงานวันก่อสร้างรื้อถอนและระเบียบข้อบังคับการก่อสร้าง
2.1 การเข้าทางานและพื้นที่ขนถ่ายภายในอาคารแสดงงานสินค้า วันก่อสร้าง รื้อถอน

1.ในวันก่อสร้างคูหาผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ดูแลคูหาจะต้องลงทะเบียนเพื่อแลกบัตรเข้าพื้นที่ในวันก่อสร้าง
คูหาก่อนเข้าทาการก่อสร้าง โดยสามารถลงทะเบียนรับได้ที่ บริเวณ Loading ขนถ่ายสินค้า EH 98
2.ลานขนถ่ายสินค้า หรือโครงสร้างจะเปิดให้นารถเข้าพื้นที่อาคารขนถ่ายโครงสร้างได้ในวันที่ 3 มีนาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. โดยแบ่งเป็นรอบเวลา (แผนการจัดงาน) หลังจากเวลา 15.00 น. จะไม่อนุญาตให้นารถ
เข้าพื้นที่อาคารแสดงสินค้า แต่ยังสามารถใช้รถเข็นในการขนถ่ายได้ถึงเวลา 24.00 น.เท่านั้น
3.ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้าที่ต้องการขนถ่ายโครงสร้างหรือสินค้าเข้าพื้นที่จุดขนถ่าย
สินค้าให้นารถไปจอดที่จุดพักรถ ลาน P3 แล้วไปลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคิวหรือบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ขนถ่ายสินค้าที่
Loading Hall EH98 เมื่อถึงคิวของท่านให้นารถเข้าไปที่ จุดจอดลงสินค้าเพื่อรับบัตรลงเวลาเข้าพื้นที่ขนถ่าย
4.หลังจากขนถ่ายเสร็จให้นารถออก หากเกินเวลาจะต้องเสียค่าปรับให้กับทางศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ตามอัตราค่าปรับ
- รถยนต์ 4 ล้อ

จอดฟรี 1 ชั่วโมง 30 นาที

- รถยนต์ 4 ล้อขึ้นไป

จอดฟรี 3 ชั่วโมง

เพื่อที่ผู้แสดงสินค้ารายอื่นสามารถขนถ่ายสินค้าได้
***กรณี จอดเกินเวลาจะมีค่าจอด 200 บาท/ชม.
***กรณี บัตรสูญหาย ปรับ 1,000 บาท
ตัวอย่างบัตรลงเวลาของทาง Bitec สาหรับจุดขนถ่ายสินค้า
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แผนที่เส้นทางการขนถ่ายสินค้าภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

**จุดพักรถจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
พื้นที่ขนถ่ายสินค้า หรือ โครงสร้าง

9

บัตรขนถ่ายสินค้า
(ใช้สาหรับวางหน้ารถเพื่อเข้าพื้นที่โหลดสินค้างาน Commart X-PRO 2020 เท่านั้น) ไม่ใช้บัตรจอดรถ
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ระเบียบและข้อบังคับการก่อสร้างคูหามาตราฐาน และพื้นที่เปล่า
3.1 คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคาร
แสดงสิ1นค้ า การรับน้าหนักของพื้นโถงนิทรรศการ
EH 98-99

1,500

กิโลกรัม/ตารางเมตร

หากสินค้าของท่าน น้าหนักเฉลี่ยกดลงที่พื้นต่อตารางเมตรมากกว่าพื้นที่อาคารจะสามารถรับน้าหนักได้ท่าน
จาเป็นต้องสร้างพื้นเหล็กเสริม เพื่อกระจายน้าหนักของสินค้าลงบนพื้นที่ในคูหา และต้องแจ้งให้ทางผู้จัดงานทราบ
ล่วงหน้าเกี่ยวกับสินค้าทุกชิ้นที่จะนามาแสดง จึงจะสามารถนาสินค้านั้นเข้า ไปแสดงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มี
ขนาดใหญ่ และหนักมาก
2

ความสูงของสิ่งก่อสร้าง
EH 98-99

ความสูงของสิ่งก่อสร้างไม่เกิน 5.00 เมตร จากพื้น

(กรณีสูงกว่า 4 .00 เมตร ต้องมีวิศวะกรเซ็นรับรอง แต่ต้องไม่เกิน 5.00 เมตร)
(ห้ามมิให้มีผนังที่มีความทึบ กว้างเกิน 1 ใน 2 ของพื้นที่)
Standard Booth

ความสูงของสิ่งก่อสร้างไม่เกิน 2.40 เมตร

3 การรับน้าหนักของเพดาน โถงนิทรรศการสาหรับแขวน Banner หรือ Truss
EH 98-99

100

กิโลกรัม /จุด

ความสูง

สูงได้ไม่เกิน 8.00 เมตร จากพื้น และต้องมีวิศวะกรเซ็นรับรอง

หากพบสิ่งก่อสร้างสูงเกินกว่ากาหนดหรือก่อสร้างผิดแบบที่ได้รับอนุมัติไว้ ผู้จัดงานมีสิทธิแจ้งให้ผู้แสดงงานทาการรื้อถอนทันที โดยให้ยึด
ปฏิบัติตามข้อกาหนด ของผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด

3.2 ระเบียบสาหรับผู้เช่าพื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน
สาหรับผู้ร่วมแสดงที่เช่าพื้นที่แสดงสินค้าแบบคูหาสาเร็จรูป กรุณากรอกแบบฟอร์มที่ 1 และผู้จัดงานขอความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการใช้คูหาสาเร็จรูปดังนี้
1. ไม่อนุญาตให้มีการต่อเติมหรือก่อสร้างคูหาให้มีความสูงเกินกว่า 2.40 เมตรและมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
โครงสร้างหรือส่วนตกแต่งต่าง ๆ รวมทั้งไฟตกแต่ง ยื่นออกนอกบริเวณพื้นที่
2. ไม่อนุญาตให้มีการทาสีทับลงบนผนังของคูหาสาเร็จรูป หรือติดสติ๊กเกอร์หรือวัสดุอื่นใดบนผนัง
3. ไม่อนุญาตให้มีการตอก ขึง แขวน หรือ ตรึงส่วนใดส่วนหนึ่งของคูหามาตรฐานสาเร็จรูป หรือสิ่งก่อสร้าง
กับโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารแสดงสินค้า
4. การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หรือ ปลั๊กไฟภายในคูหามาตรฐานสาเร็จรูปทั้งหมด จะต้องสั่งจากผู้รับเหมา
ติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเท่านั้น
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5. กรณีผู้ร่วมแสดงสินค้าแบบคูหามาตราฐาน ถ้าไม่ต้องการ ผนัง ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ ภายในคูหาแสดง
สินค้า (โต๊ะ, เก้าอี้และถังขยะ) กรุณาแจ้งในแบบฟอร์ม 1 มายัง ผู้จัดงานฯ และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด เพื่อ
ดาเนินการตามความต้องการของท่าน
6. สาหรับวันก่อสร้างและรื้อถอนคูหา ผู้จัดงานฯ ไม่มีบริการกระแสไฟฟ้าให้ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ร่วม
แสดงสินค้า จะแจ้งการขอใช้บริการกระแสไฟในคูหา โดยสั่งกระแสไฟที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด ซึ่งเป็น
ผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ตามแบบฟอร์ม 9B
ลักษณะคูหามาตราฐาน

1.ผนัง สีขาวสูง 2.44 ม. กว้างแผ่นละ 1 เมตร หากผู้แสดงสินค้าท่านใดมิได้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ
ดังกล่าวทาง บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างคูหามาตรฐานมีความจาเป็นจะต้องคิด
ค่าเสียหายแก่ผู้แสดงสินค้าเป็นมูลค่าผนังคูหาแผ่นละ 3,000.- บาท
2.ป้ายชื่อบริษัท เป็นป้ายชื่อขนาด สูง 30 ซม.และหน้ากว้าง 3 ม. (ตัวอักษรบนป้ายชื่อสูง 10 ซม.) อยู่ด้านหน้า
ของคูหา โดยยึดติดกับขอบอะลูมิเนียม โดยจะระบุชื่อบริษัท และหมายเลขของคูหาแสดงสินค้า
3.ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ มีปลั๊กไฟ 3 พิน ขนาด 5 แอมป์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง), หลอดฟลูออเรสเซนส์ 2
หลอด, เก้าอี้ไฟเบอร์ 2 ตัว, โต๊ะประชาสัมพันธ์ (ขนาด 60 x 120 x 75 ซม.) 1 ตัว และถังขยะ 1 ใบ ต่อคูหา
กรณีผู้จัดงานหรือบริษัทเอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด ตรวจพบว่าภายในคูหาแสดงสินค้าของท่านมี
เฟอร์นิเจอร์) เกินจานวนที่กาหนด โดยที่ไม่มีการเช่าเพิ่มเติม ท่านต้องเสียค่าปรับเป็นสองเท่าของค่าเช่าตาม
จานวนเฟอร์นิเจอร์ที่เกิน (โดยใช้อัตราค่าเช่าในวันแสดงงาน)

3.3 ระเบียบการก่อสร้างและตกแต่งคูหาสาหรับผู้เช่าพื้นที่เปล่า
1. ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าต้องส่งรายชื่อผู้รับเหมามายัง บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) ก่อนวันทาการก่อสร้าง
(แบบฟอร์ม 2 ผู้รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งคูหา )
1.1 บริษัทผู้รับเหมาจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมการชี้แจงรายละเอียด ตามวัน และเวลาที่ผจู้ ัดงานกาหนด
กรณีไม่เข้าร่วมประชุม ผู้รับเหมารายนั้น ๆ อาจไม่ได้รับความสะดวกในการดาเนินการก่อสร้างได้
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1.2 มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งท่านพร้อมเครื่องมือสื่อสารประจาบริเวณงานตลอดระยะเวลา ตั้งแต่การเริ่ม
ก่อสร้างจนถึงรื้อถอนเพื่อให้บริการแก่ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ว่าจ้าง
2. ความสูงของสิ่งก่อสร้าง EH 98 - 99 สูงไม่เกิน 5.00 เมตรจากพื้น (กรณีสูงกว่า 4 .00 เมตร ต้องมีวิศวะกร
เซ็นรับรอง แต่ต้องไม่เกิน 5.00 เมตร)
3. โครงทรัสสูงได้ไม่เกิน 8.00 เมตร (กรณีสูงกว่า 4 .00 เมตร ต้องมีวิศวะกรเซ็นรับรอง)
4. ห้ามมิให้มีผนังที่มีความทึบ กว้างเกิน 1 ใน 2 ของพื้นที่
5. การก่อสร้างคูหาที่เป็น 2 ชั้น หรือสูงกว่า 4.00 เมตร ต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองความปลอดภัย อนุมัติแบบการ
ก่อสร้าง พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัววิศวกรรับรองสาเนาถูกต้องและวันที่ให้เรียบร้อยแต่ต้องไม่เกิน 5.00เมตร
6. การสร้างคูหาแสดงสินค้าของตนเองขึ้นหรือการใช้พื้นที่เปล่า สาหรับการแสดงจะต้องมีการติดหรือเขียนป้ายแสดง
ชื่อบริษัท และหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน
7. ผู้ร่วมแสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าของท่าน
ก่อให้เกิดขึ้น และรับผิดชอบประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบภายในอาคารแสดงสินค้า ให้
เป็นไปตามระเบียบของการก่อสร้างทุกประการ
8. ผู้แสดงสินค้าที่ก่อสร้างคูหาจะต้องจัดส่ง
- แบบแผนการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าและภาพ Perspective ทุกด้านของคูหาพร้อม Dimension
- แบบแผนการติดตั้งลาโพง
- แบบผังการใช้ไฟฟ้า
มายังส่วนงานต่าง ๆ ของผู้จัดงานแสดงสินค้าภายในกาหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ในคู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้าหรือ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันทาการก่อสร้าง โดยแต่ละส่วนงานจะตอบอนุมัติเพื่อดาเนินการตามแผนผังที่ส่งไปให้
ผู้แสดงสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับแผนผังการก่อสร้าง แผนผังการติดตั้งลาโพง
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 กาหนดส่งแบบคูหาแสดงสินค้าไม่เกินวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. หรือ ส่ง
แบบฯ ทีแ่ ก้ไขสุดท้ายกลับมาหลังจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. คิดค่าปรับ
วันละ 3,000 บาท (นับจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันส่งแบบฯ) โดยผู้จัดงานขอ
สงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไขหรือการปรับแบบเพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่คูหาอื่น นอกเหนือ
จากค่าปรับในการส่งแบบล่าช้า
 กรณีก่อสร้างโครงสร้างไม่ตรงตามแบบที่ส่งมาให้อนุมัติ คิดค่าปรับก่อสร้างผิดแบบ
100,000 บาท และรื้อถอนส่วนที่ผิดแบบทันที
 กรณีก่อสร้างโครงสร้างเสร็จไม่ทันวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. คิดค่าปรับ
100,000 บาท
 การอนุมัติแบบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงาน และเจ้าของพื้นที่ โดยจะพิจารณาถึง
ความปลอดภัย ทัศนียภาพโดยรวมและตามข้อกาหนดของพื้นที่
ในกรณีท่ เี กิดความเสียหายในบริเวณที่ผ้ ูรับเหมารั บผิดชอบอยู่ ไม่ ว่าจะเกิด
จากการกระทาของผู้ใดและเกิดจากกรณีใดๆ ผู้ร่วมแสดงสินค้ าและผู้รับเหมาจะต้ อง
9. ถ้าต้องการแขวนบอลลูนแทน Hanging Banner
รับผิดชอบและชาระค่ าเสียหายทัง้ หมดที่เกิดขึน้
- ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้จัดงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการก่อสร้างคูหา
- โดยขนาดของบอลลูนกาหนดให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3.00 เมตร
- ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นอากาศ ( ลม ) เท่านั้น
10.ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบหรือผัง ต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบและส่งแบบให้ตรวจสอบใหม่ ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ไม่
ส่งแผนผังตามกาหนด ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เข้าทาการก่อสร้างในงานและต้องชาระ
ค่าปรับวันละ 3,000 บาท (นับตั้งแต่วันสิ้นสุดกาหนดส่งแบบก่อสร้าง)
11. กรณีที่จาเป็น ผู้จัดงานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้แก้ไขแบบการก่อสร้างในส่วนที่ผิดไปจาก
แบบแผนที่ส่งมาหรือแผนผังการก่อสร้างที่อาจจะขัดต่อกฎระเบียบของอาคารแสดงสินค้าหรือที่อาจสร้างเป็นอันตราย
แก่ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าได้
หมายเหตุ : ผู้แสดงสินค้าจะต้องส่งแบบแผนการก่อสร้างคูหาฯ ให้กับผู้จัดงานทุกครั้ง แม้ว่าจะเป็นแบบ
แผนการก่อสร้างคูหาเดิมก็ตาม
11.ต้องปูพรมหรือสิ่งอื่นใดที่เหมาะสมเต็มพื้นที่ภายในคูหาแสดงสินค้า
12.กรณีปูพื้นพรม ห้ามใช้เทปชนิดบาง เทปโฟม กระดาษกาวหน้าเดียว หรือ 2 หน้า หรือเทปกาวประเภทอื่นโดย
เด็ดขาด รวมถึงห้ามทากาวบนพื้น หรือพ่นสีบนพื้นเพื่อทาการ Markfloor โดยเด็ดขาด ยกเว้นเทปติดพรม
13.ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าที่สั่งมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์สาธิตมาใช้เป็นไฟฟ้าสาหรับดวงไฟแสงสว่าง
14.ห้ามไม่ให้มีการใช้น้าเป็นส่วนประกอบการแสดงภายในคูหาแสดงสินค้าของท่าน
15. ห้ามพ่นสี อ็อค เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดง และห้ามตั้งโต๊ะเลื่อยไม้ ไสไม้ หรือทาให้เกิดฝุ่นภายในอาคาร
แสดงสินค้าและรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้าหรือผู้ชมงานแสดงสินค้า
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16.ในกรณีพื้นที่คหู าของผู้ร่วมแสดงพื้นที่เปล่าติดกับคูหาแสดงสินค้าอื่น ห้ามใช้ประโยชน์จากผนังนั้น ๆ ทาง ผู้
ร่วมแสดงสินค้าจะต้องทาการก่อสร้างผนังในส่วนคูหาแสดงสินค้าของตนขึ้นมาเองทุกคูหา
17. หากผนังของคูหาของผู้ร่วมแสดงพื้นที่เปล่าสูงกว่าผนังอีกด้านของคูหาแสดงสินค้าติดกัน ท่านจะต้องทาการ
ปิดผนังด้านหลังของท่านที่สูงกว่าอีกคูหาแสดงสินค้าหนึ่งด้วย กรณีไม่ดาเนินการปิดหรือปิดไม่เรียบร้อย ผู้จัดงานถือว่า
คูหาแสดงสินค้านั้นสร้างไม่เสร็จ และมีค่าปรับ 100,000 บาท
18. ห้ามห้อย ตอก ตรึง หรือแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับสิ่งก่อสร้างของตัวอาคาร ฝาผนัง หรือเสา
19.จะต้องสร้างผนังด้านหลังของคูหาแสดงสินค้าของท่านเองในกรณีที่พื้นที่คูหาแสดงสินค้าของท่านเป็นเกาะ ผู้
จัดงานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการขอร้องให้ผู้ร่วมแสดงสินค้าทาการปรับเปลี่ยนผนังด้านหลัง หรือด้านข้างในแบบ
ที่ท่านส่งมาให้ทางฝ่ายปฏิบัติการ หากทางฝ่ายปฏิบัติการมีความเห็นว่าสิ่งก่อสร้างของท่านอาจจะบดบังคูหาแสดง
สินค้าใกล้เคียง
20..ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ทาการก่อสร้างคูหาเอง จะได้รับอนุญาตให้ทาการก่อสร้างก็
ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติแบบโครงสร้าง และทาการยื่นเช็คหรือหนังสือค้าประกันการก่อสร้างตามจานวนเงินที่
กาหนด (โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว
21.สาหรับวันก่อสร้างและรื้อถอนคูหาผู้ร่วมแสดงสินค้าจะต้องแจ้งการขอใช้บริการกระแสไฟในคูหา โดยสั่ง
กระแสไฟได้ที่ บริษัท เอ็น ซี ซี อิมเมจ จากัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ
22. ห้ามมิให้มีการดื่มสุรา เสพของมึนเมา และเล่นการพนันทุกประเภทโดยเด็ดขาด ในบริเวณพื้นที่การจัดงาน
ระหว่างวันที่มีการติดตั้งก่อสร้างจนถึงวันรื้อถอน
23. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ไม่อนุญาตให้นาอาหารจากภายนอกเข้ามาให้ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมฯ โดยทางพื้นที่มีบริการด้านอาหารให้อยู่แล้ว
24.เศษวัสดุที่ใช้ตกแต่งหรือขยะที่เกิดจากการเหลือใช้ จะต้องถูกขนย้ายจากห้องจัดงานวันต่อวันเมื่อเสร็จงาน
และต้องนาไปทิ้งเองนอกศูนย์นิทรรศการและการประชุมฯ
แนวทางการตรวจสอบการทางานในที่สูงที่ต้องใช้นั่งร้าน
1. การก่อสร้าง ตกแต่ง หรือติดตั้งอุปกรณ์แสงเสียงที่ต้องอยู่บนที่สูง ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหมวกนิรภัย,เข็มขัด
นิรภัย, รองเท้าผ้าใบ และถุงมือยางที่สามารถยึดเกาะกันลื่นทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
2. นั่งร้านที่ใช้ต้องมีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะแก่การใช้งาน ดังนี้

ต้องประกอบวัสดุอุปกรณ์ของนั่งร้านให้ครบ

วัสดุของนั่งร้านต้องแข็งแรง ไม่ชารุด เช่น ไม่คดงอ, ตัวล็อคข้างแข็งแรง

พื้นที่ ที่ตั้งนั่งร้านต้องเรียบ แข็งแรง ไม่ทรุดตัวเมื่อรับน้าหนัก
3. นั่งร้านชั้นบนสุดที่ประกอบไว้ต้องมีพื้นสาหรับยืนได้ ความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. และมีราวกันตก สูงจาก
พื้นนั่งร้านอย่างน้อย 40 ซม. โดยรอบ ๆ นั่งร้าน
4. ในกรณีที่ใช้ล้อสาหรับเลื่อนนั่งร้าน สภาพล้อและข้อต่อต้องมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และล้อต้องสามารถล็อค
ไม่ให้เคลื่อนไหวได้อย่างน้อย 2 ล้อ
5. ในการทางาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถขึ้นทางานได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
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6. ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านต้องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานบนที่สูงได้
7. พื้นที่ทางานของนั่งร้านด้านล่าง ต้องมีการกั้น ป้องกันบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป เพื่อป้องกันอันตราย
จากวัสดุอุปกรณ์ที่ตกจากที่สูง
8. ขยายฐานโดยใช้นั่งร้านอีก 2 ฝั่ง ตรงกันข้ามกันและบังคับด้วยท่อเหล็กยึดกับตัวฐานทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อกันไม่ให้โยก
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้รับเหมาฯ ไม่ดาเนินการตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ให้ยุติการปฏิบัติงาน หรือยกเลิกการอนุมัติโดยทันทีหรือตามที่เห็นสมควรและผู้แสดงสินค้าต้องใช้บริการจากผู้รับเหมา
อื่นที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
3.4 การประกันความเสียหาย
ในการก่อสร้างของพื้นที่เปล่า และการก่อสร้างเพิ่มเติมของบูธมาตรฐาน จะต้องวางเช็คหรือหนังสือค้าประกัน
ความเสียหายจากการดาเนินการตารางเมตรละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งพื้นที่ ( แบบฟอร์ม 3 การค้าประกันความเสียหาย)

โดยทาเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
- กรณีผู้แสดงสินค้าเช่าคูหามาตรฐานสาเร็จรูปและได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อตกแต่งคูหา ต้องวางเช็คค้า
ประกันความเสียหายจากการดาเนินการ โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราเช่นเดียวกัน
- กรณีการครอบเสา จะต้องวางเช็คค้าประกันความเสียหาย 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 เสา
โดยต้องวางเช็คค้าประกันหรือหนังสือค้าประกันความเสียหาย ให้บริษัทฯ ก่อนวันเข้าทาการก่อสร้าง
คูหาแสดงสินค้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาเข้าทาการก่อสร้างคูหาโดยเด็ดขาด
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
เช็คหรือหนังสือค้าประกันนี้บริษัทฯ จะคืนให้ภายหลังจากจบงานแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากการ
ดาเนินการรื้อถอนและขนย้ายวัสดุก่อสร้างออกจากบริเวณงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีความเสียหายใดๆ
เกิดขึ้นกับสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
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ระเบียบและข้อบังคับการเข้าร่วมแสดงสินค้า
4.1 การเข้าพื้นที่และเติมสินค้าในวันแสดงงานสินค้า
ในวันแสดงงานสินค้าอาคารแสดงสินค้า จะเปิดให้ผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้าเขาจัดเตรียมคูหาและเติมสินค้า
ภายในคูหาได้วันละ 2 รอบ คือตั้งแต่เวลา 08.00 -10.00 น. และ 21.00 – 22.00 น. ในระหว่างเวลางานแสดงสินค้า
ไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็นทุกประเภทในการขน ถ่าย หรือเติมสินค้า
4.2 การปฎิบัติงานล่วงเวลา
หลังจากงานแสดงสินค้าจบลงในเวลา 21.00 .น ของแต่ละวัน อาคารแสดงสินค้าจะเปิดให้ผู้ร่วมออกงานแสดง
สินค้าจัดเตรียมสินค้าภายในคูหาได้ถึงเวลา 22.00น. พร้อมไฟฟ้า หากเลยเวลา 22.00 น. ไฟฟ้าภายในคูหาและอาคาร
แสดงสินค้าจะปิดลง
หากคูหารายใดประสงค์ที่จะต้องการอยู่เกินเวลาต้ องติดต่อจุดบริการภายในเวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน พร้อม
ทั้งชาระค่าบริการในส่วนต่างๆของค่าพื้นที่ ค่าไฟฟ้า และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรงกับผู้รับผิดชอบ
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4.3 ไฟฟ้าที่ใช้ภายในงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด ดูแลและติดตั้งไฟฟ้าในงานแสดงสินค้า
สาหรับคูหาสาเร็จรูปทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ช่างไฟฟ้าที่มิได้รับการแต่งตั้ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในอาคารแสดง
สินค้า
1. มาตราฐานของไฟฟ้าที่ใช้ในงานแสดงสินค้า
1.1 ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าขึ้นลงระหว่าง +10% สาหรับสินค้าที่
ความไวต่อการขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย
1.2 ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าขึ้นลงระหว่าง +10% สาหรับสินค้าที่
ความไวต่อการขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย
1.3 หากท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งจองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท์ 1 เฟส 50
เฮิร์ตส หรือ 220 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึ่งจะสามารถจัดการให้ได้เป็นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์มการสั่งจอง
รายการอุปกรณ์ไฟฟ้า
1.4 วงจรไฟฟ้าได้แบ่งออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ากาลัง

2. มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟอัตโนมัติและต้องมีระบบสตาร์ทเตอร์ดังนี้
2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง
2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลต้า
2.3 มอเตอร์ขนาดตั้งแต่ 25 แรงม้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์
3. กระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปยังแต่ละคูหาจะเปิดและปิด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที
3.1 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์ที่ต้องนามาแสดงตลอด
24 ชั่วโมง จะต้องกรอกแบบฟอร์มมาพร้อมกับการสั่งไฟฟ้าก่อนถึงเวลาที่กาหนดไว้
3.2 หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในคูหาสาเร็จรูปนั้นได้ติดตั้ง
ให้พร้อมกับกระแสไฟฟ้าแล้ว
3.3 หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเอง การติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องติดตั้งให้ตรงกับที่แจ้งและสั่งไว้ใน
แบบฟอร์มการสั่งจองกระแสไฟฟ้า
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4.การติดตั้งไฟในบริเวณ
4.1 ผู้จัดงานจะจัดให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดงสาหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรือกระแส
ไฟฟ้าสาหรับการเดินเครื่องสาธิตให้ผู้ร่วมแสดงติดต่อกับผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของงานเพื่อสั่งการ
ติดตั้งกระแสไฟฟ้าหรือแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคูหา โดยให้ผู้ร่วมแสดงสินค้ากรอกแบบฟอร์มสาหรับความต้องการของ
ตน ในหนังสือคู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้าแล้วส่งให้ผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการภายในเวลาที่กาหนดไว้ใน
แบบฟอร์มเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดงโดย ห้ามมิให้ผู้ร่วมแสดงสินค้าดาเนินการต่อหรือเชื่อมกระแส ไฟ
จากตู้กระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือถอดสายไฟ ที่ทาการ
ต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง
4.2 การติดตั้งไฟฟ้าที่งานแสดงสินค้าทั้งหมดจะสามารถทาได้โดยผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็น
ทางการเพียงรายเดียว หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทางานได้เท่านั้น
4.3 ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่มีผู้รับเหมาทาการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคูหาของท่านเอง จะต้องส่ง
รายชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเข้ามาทางานก่อนวันทาการจึงจะสามารถเข้าไปทางานได้
4.4 ผู้รับเหมาที่ท่านแต่งตั้งให้ทาการติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของท่านเอง จะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การติดตั้ง (แผนผังไฟฟ้า) ให้กับผู้จัดงานทราบล่วงหน้าภายในกาหนดเวลาในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซึ่งจะต้องส่ง
รายละเอียดด้านล่างนี้มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทางานในอาคาร
4.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจานวนหรือวัตต์ที่ใช้
4.4.2 จานวนจุดทั้งหมดที่จะทาการติดตั้งกระแสไฟฟ้า
4.4.3 แบบแปลนในการติดตั้ง
4.4.4 ชื่อของบริษัทที่จะเข้ามาทาการติดตั้ง
4.4.5 กรอกแบบฟอร์มรายการสั่งจองให้สมบูรณ์
4.5 ผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าที่จะเข้าทาการติดตั้งสามารถที่จะรับบัตรผ่านเพื่อเข้าทางานในอาคารได้จาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของผู้จัดงาน ณ สานักงานผู้จัดงานในบริเวณอาคารแสดงนั้น โดยเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเพื่อ
ยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้าไปปฏิบัติงานให้คูหาของท่านได้
4.6 ผู้รับเหมาของท่านจะต้องจัดเตรียมจุดต่อภายในที่ได้มาตรฐานไว้สาหรับให้เจ้าหน้าที่ของ
ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตั้งควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ
4.7 ปลั๊กไฟทุกจุดจะต้องมีการสั่งจากแบบฟอร์มการสั่งจองเท่านั้นมิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการ
ติดตัง้
4.8 ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการจะดาเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่สั่งจอง
โดยตรงกับผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการเป็นลาดับแรก
4.9 การต่อไฟฟ้าหรือการต่อพ่วงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทั้งการต่อปลั๊กพ่วง โดยใช้ปลั๊ก
สามทางซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้ทางผู้จัดอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รับผิดขอบตัดออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
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4.10 ผู้จัดไม่อนุญาตให้ติดตั้งไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคูหานอกจากไฟนั้นได้ติดมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่
นาเข้าแสดงเท่านั้น รวมถึงการติดตั้งไฟกระพริบจะต้องแจ้งขนาด และจังหวะในการกระพริบและต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้จัดงานก่อนจึงจะติดตั้งได้
4.11 ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่สั่งจองพื้นที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็นคูหาพิเศษ จะต้องส่งรายการสั่งจองพร้อม
ทั้งแบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาหนดไว้
4.12 ในการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมกรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วกรอกรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์มการสั่งจองพร้อมทั้งระบุตาแหน่งที่จะติดตั้งไฟฟ้าด้วย
4.13 สาหรับการสั่งจองที่ผู้ร่วมแสดงสินค้าหรือผู้รับเหมาได้สั่งจองหลังกาหนดเวลาจะต้องถือปฏิบัติ
ด้วย
4.13.1 จะต้องแจ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจานวนไฟที่จะติดตั้งเท่าที่จะสรุปได้ก่อน
4.13.2 ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% กรณีส่งใบสั่งจองหลังกาหนดเวลาและ 30%
ในกรณีสั่งในพื้นที่แสดงสินค้า
4.13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟ้า ผู้ร่วมแสดงสินค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 50% ของ
ราคาในใบสั่งจอง
4.14 ผู้รับเหมาหรือผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของท่านเองได้นั้น
จะต้องสั่งจองกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
4.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ในงาน
4.14.2 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่มีความประสงค์สั่งจองตามจานวนติดตั้งแต่ละดวงของ
หลอดไฟ ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ ไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาหรือผู้ร่วมแสดงสินค้าทาการสั่งจองในส่วนรายการที่ 2
เพื่อมาต่อใช้กับแสงสว่างในคูหาของท่าน
4.15 ผู้ร่วมแสดงสินค้าหรือผู้รับเหมารายใดได้กระทาการต่อสายไฟหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆที่จะมี
อัตราเสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือมีแนวโน้มว่าอาจเกิดอุบัติเหตุต่อผู้เข้าชมงานหรือผู้ร่วมแสดงสินค้าด้วยกันได้รับอันตราย ใน
นามผู้จัดงานจะขอระงับการจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวจนกว่าจะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
4.15.1 ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือดาเนินการใดๆ ต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการโดยเด็ดขาด
5. ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการขอสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งรวมถึงปลั๊กไฟสาเร็จรูป
ทั้งหมดนี้จะต้องสั่งจองจากผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการเท่านั้น
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4.4 การจัดแสดงสินค้า การสาธิตสินค้า การแสดงกิจกรรมภายในงาน
1. การสาธิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นามาแสดงที่ ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ารายอื่นหรือผู้เข้าชม
งานแสดงสินค้ารวมถึงการแสดงรอบกิจกรรมภายในคูห าแสดงสินค้า ผู้แสดงสินค้าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อ
กาหนดการใช้เสียงและการทากิจกรรมภายในบูธ (แบบฟอร์มที่ 6 ข้อกาหนดการใช้เสียงและการทากิจกรรมภายใน
คูหาแสดงสินค้า )
2. การทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้า และเวทีกลาง ผู้แสดงสินค้า หรือผู้ควบคุม ดูแลคูหาแสดงสินค้า หรือผู้
ควบคุมกิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้า ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของผู้จัดงาน โดยผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การเป็น ผู้
กาหนดช่วงเวลาการทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้าและเวทีกลาง ผู้แสดงสินค้า หรือผู้ควบคุม ดูแลคูหาแสดงสินค้า
หรือผู้ควบคุมกิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้า ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขเวลาทุกกรณี
3. การทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้า สาหรับคูหาที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 54 ตารางเมตรขึ้นไป (คูหาที่มีพื้นที่น้อย
กว่า 54 ตารางเมตร ไม่อนุญาตให้มีการทากิจกรรมทุกกรณี) มีข้อกาหนดในการใช้เสียงและการทากิจกรรมภายใน
คูหาแสดงสินค้า
3.1 การใช้เครื่องขยายเสียงในการทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้าจะต้องใช้เสียงดัง ไม่เกิน 70 เดซิเบล
A (ตามพรบ.มาตรฐานระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษและโสตประสาทการได้ยินกรุงเทพมหานคร)
3.2 การตั้งวาง หรือการติดตั้งลาโพง
3.2.1 หันหน้าลาโพงเข้าหาคูหาแสดงสินค้าของตนเองและจะต้องปรับหน้าลาโพงหันลงพื้น 45
องศา และห้ามหันลาโพงเครื่องเสียงตรงเข้าไปในคูหาแสดงสินค้าอื่น
3.2.2 ในกรณีแขวนลาโพงจากโครง Truss จะต้องมีความแข็งแรงและปลอดภัยของการยึดติดกับ
โครง และหันหน้าลาโพงลงเข้าภายในคูหาแสดงสินค้าของตนเอง
3.2.3 ห้ามวางหรือติดตั้งลาโพงบริเวณทางเดินหรือพื้นที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด
3.3. กรณีเป็นคูหาแสดงสินค้าที่ต้องเปิดเสียงในการขายสินค้า (เช่นเครื่องเสียง) เมื่อลูกค้าทดลองฟังเสียง
แล้วให้ลดเสียงลงทันที เพื่อไม่เป็นการรบกวนคูหาแสดงสินค้าที่กาลังใช้รอบกิจกรรมนั้น ๆ อยู่
3.4. งดการใช้เสียงและกิจกรรมทุกประเภท ในขณะที่คูหาแสดงสินค้าอื่นกาลังทารอบกิจกรรมอยู่
3.5. ขึ้นรอบกิจกรรมตรงตามตารางเวลาที่ทางผู้จัดงานกาหนดในการจัดงานแต่ละครั้ง (ห้ามขึ้นก่อนเวลา
ผิดช่วงเวลา เกินเวลาที่กาหนดไว้ และห้ามนารอบกิจกรรมของการจัดงานครั้งอื่น มาใช้ )
3.6 กรณีที่มีการแสดงกิจกรรมบริเวณคูหาแสดงสินค้า การแสดงสดโดยใช้เครื่องดนตรี กลองชุด เครื่อง
เสมือนดนตรี และ/หรือการแสดงสดที่ใช้เสียงประกอบการทากิจกรรมจะต้องขออนุญาตผู้จัดงานฯ ก่อนวันแสดงงาน 1
สัปดาห์ (ในกรณีที่ไม่มีการขออนุญาต ผู้จัดงานฯ ของดการแสดงชุดนั้น ๆ ในทุกกรณี)
3.7 ห้ามใช้โทรโข่งหรือเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กทุกประเภท หากไม่ได้รับอนุญาต
3.8 ห้ามเดินชูป้ายหรือเดินประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือแจกใบปลิว หรือแจกสินค้าตัวอย่าง หรือ
การกรอกแบบสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ หรืออื่น ๆ ทุกประเภท
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หมายเหตุ : การเดินประชาสัมพันธ์ ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ สาหรับ ผู้สนับสนุนหลักเท่านั้น โดยผู้จัด
งานจะเป็นผู้กาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3.9 ห้ า มตั้ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า นอกคู ห าแสดงสิ น ค้ า แสดงสิ น ค้ า ของตนเอง (กรณี ฝ่ า ฝื น
ผู้จัดงาน ฯ ขอเก็บอุปกรณ์ทุกประเภท และไม่คืนในทุกกรณี ) การดาเนินกิจกรรมฯ สามารถทาได้เฉพาะในเขตพื้นที่
คูหาแสดงสินค้าของตนเองเท่านั้น
3.10 ผู้จัดงานมีสิทธิ์ดาเนินการลดเสียงจากเครื่องขยายเสียง หรืองดการใช้เสียงในคูหาแสดงสินค้าของ
ท่านได้ทันที หากท่านหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมกิจกรรมหรือควบคุมเสียงไม่ปฏิบัติตามคาเตือนของเจ้าหน้าที่

ผู้

ตรวจสอบและควบคุมการทากิจกรรม กรณีเสียงดังเกินระดับที่กาหนดหรือวางลาโพงไม่ถูกต้องหรือขึ้นรอบกิจกรรม
ผิดเวลา
กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและควบคุมการทา
กิจกรรม จะปฏิบัติตามระดับมาตรการการฝ่าฝืน ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนด้วยวาจา พร้อมทั้งลดระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด
ครั้งที่ 2 แจ้งเตือนด้วยวาจา พร้อมทั้งลดระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด หากไม่ปฎิบัติงดกิจกรรม
ในวันและเวลานั้น
ครั้งที่ 3 แจ้งเตือนด้วยวาจา และปิดกระแสไฟฟ้าที่บูทเป็นเวลา 1 ชม.หรือปรับเงินเดซิเบลละ 4,000
3.11. ให้ผู้ควบคุมดูแลคูหาแสดงสินค้าและเจ้าหน้าที่ดูแลกิจกรรมในคูหาแสดงสินค้า กรอกข้อมูลและลง
ชื่อรับทราบ “ระเบียบข้อกาหนดการใช้เสียงและกิจกรรมทั่วไป” ในแบบตอบรับ การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ
กาหนดการใช้เสียงและกิจกรรมทั่วไป แบบฟอร์ม 6 และแบบฟอร์มยืนยันการใช้รอบกิจกรรมบนเวทีกลาง ส่งกลับ
คืนให้ผู้รับผิดชอบ ตามวันเวลาที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์ม (ในกรณีที่ไม่ส่งใบตอบรับฯ ตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้
ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ ในการงดใช้เสียงและการจัดกิจกรรมทั่วไปในคูหาแสดงสินค้าของท่านและรอบกิจกรรมบน
เวทีกลาง)
4.5 การรักษาความปลอดภัย
ผู้จัดงานแสดงสินค้าได้มอบให้ บริษัท รักษาความปลอดภัย อีเอ็กซ์เอสเอส จากัด ทาหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่เพียงผู้เดียว ในการดูแลความปลอดภัย และการเข้าออกงาน ในพื้นที่การ
จัดงานเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ร่วมออกงานต้องการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาของ
การปฏิบัติงานตามที่กาหนด ผู้ร่วมออกงานจะต้องแจ้งต่อบริษัท รักษาความปลอดภัย อีเอ็กซ์เอสเอส จากัด ทั้งนี้ทาง
ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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4.6 การรักษาความสะอาด
ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าจะจัดให้มีพนักงานรักษาความสะอาด

บริเวณทางเดินส่วนกลาง

ตลอด

ระยะเวลาการจัดงาน แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทาความสะอาดภายในคูหาแสดงสินค้าของผู้ร่วมงานแสดงสินค้า
ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าขอความร่วมมือจากผู้ร่วมแสดงสินค้าในการที่จะรักษาความสะอาดคูหาแสดงสินค้าของตนให้
เรียบร้อยและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
4.7 การเก็บหรือทิ้งสิ่งของ
ในระหว่างวันก่อสร้าง รื้อถอน หรือวันแสดงงานสินค้าผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้า หรือผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการนาเศษขยะที่เหลือจากการจัดงานหรือการก่อสร้าง รื้อถอนออกจากพื้นที่การจัดงานและนาไปทิ้ง
นอกศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคให้เรียบร้อย โดยทางผู้จัดงานและศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคไม่
มีบริการหรือสถานที่ในการจัดเก็บหรือทิ้งให้
4.8 การเกิดความเสียหาย
ท่านผู้ร่วมแสดงสินค้าทุกท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้ นในพื้นที่แสดงสินค้า ทีมี่ต่อบุคคล
ในพื้นที่แสดงงานสินค้าและอาคารแสดงสินค้า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุจากโครงสร้าง หรือการเดินเครื่องขณะ
แสดงสินค้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของท่านเอง ผู้แทนของท่าน เจ้าหน้าที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ ผู้รับเหมา หรืออื่น ๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นดังกล่าว
4.9 เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
งานแสดงสินค้านี้อาจจะมีการเลื่อนระยะเวลางานแสดงสินค้าจากเดิม เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการที่ผู้จัดงานไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ผู้จัดงานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางผู้
ร่วมแสดงสินค้าจ่ายให้กับผู้จัดงานแสดงสินค้าแล้ว หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
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