คู่มือสำหรับผู้แสดงงำน
งำน “เทีย่ วทั่วไทย...ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 26
THAI INTERNATIONAL TRAVEL FAIR 2020
วันที่ 16 – 19 มกรำคม 2563
ณ อำคำรชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธำนี
จัดโดย
สมำคมไทยบริกำรท่องเทีย่ ว

กำหนดกำรจัดงำน
กำหนดกำร

วันที่

เวลำ

วันก่อสร้างคูหา

14 มกราคม 2563 (เฉพาะพืน้ ที่เปล่า)
15 มกราคม 2563 (พืน้ ที่มาตรฐาน & พืน้ ที่เปล่า)

13.00 – 24.00 น.
10.00 – 24.00 น.

วันแสดงงาน

16 – 19 มกราคม 2563

10.00 - 21.00 น.

วันรือ้ ถอนคูหา

19 มกราคม 2563

21.00 - 24.00 น.

เป็ นโอกาสดีอีกครัง้ ที่ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว จัดงาน
“เที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลก” ครัง้ ที่ 26 (Thai International Travel Fair 2020)
สมาคมฯ ได้จดั ทาคูม่ ือสาหรับผูแ้ สดงงาน (Exhibitor’s Manual) ฉบับนี ้ เพื่อช่วยให้ท่านเตรียม
ความพร้อมในการแสดงสินค้า และเพื่อเป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โดยขอแนะนาให้ท่าน
ได้ศึกษาคู่มือผูแ้ สดงงานฉบับนีอ้ ย่างละเอียด พร้อมกับกรุ ณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มต่างๆ
และส่งกลับยังหน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบตามกาหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในแต่ละแบบฟอร์ม ซึ่งหากมีขอ้ สงสัย
ประการใด สามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02–214-6175-6 ต่อ 109 , 088-0226841 และโทรสาร
02-214-6179-80 และสาหรับข้อมูลข่าวสารใด ๆ เกี่ยวกับงาน สามารถดูได้ท่ีเว็ปไซต์ www.titf-ttaa.com
หรือ email: titf@ttaa.or.th สมาคมฯ ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงสาหรับการเข้าร่วมแสดงงานในครัง้ และ
ขอบคุณล่วงหน้าสาหรับความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบต่างๆ เป็ นอย่างดี และขออวยพรให้ท่าน
ประสบความสาเร็จกับงานด้วยดีทกุ ประการ
ขอแสดงความนับถือ
นาย ธนพล ชีวรัตนพร
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
titf@ttaa.or.th
ttaa@ttaa.or.th
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ข้อมูลทั่วไปของงำน

1. ชื่องำน
2. ลักษณะงำน

“เที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลก” ครัง้ ที่ 26 (Thai International Travel Fair 2020) TITF#26
งานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่มีผปู้ ระกอบการการท่องเที่ยวทัง้ ในและ
ต่างประเทศที่มีผเู้ ข้าร่วมงานมากมาย
3. วันและเวลำแสดงงำน
วันที่ 16 - 19 มกรำคม 2563 เวลำ 10.00 – 21.00 น.
4. สถำนทีจ่ ัดงำน
อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
5. ผู้จัดงำน
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
6. จำนวนผู้แสดงงำน
ประมาณ 1,200 คูหา
7. ประเภทผู้แสดงงำน
- สานักงานส่งเสริมการการท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว/สถานพักผ่อนหย่อนใจ
- องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติ
- สายการบินภายในประเทศ และต่างประเทศ
- บริษัทนาเที่ยว Domestic & Outbound / รถเช่า / เรือสาราญ
- โรงแรมรีสอร์ท
- อุปกรณ์เดินทาง แค้มปิ ้ง-ดานา้ /สื่อเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว

-

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติ

- เวทีแสดงกิจกรรม โชว์การแสดงในประเทศไทยและการแสดงนานาชาติ
8. ผู้ประสำนงำนด้ำนต่ำง ๆ
ผู้จัดงำน
ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล

: สมำคมไทยบริกำรท่องเทีย่ ว
: คุณพิชชานันท์ วงศ์พฒ
ั นอังกูร (อ้อม)
: 02 214 6175-6 ต่อ 109 , 088-0226841
: 02 214 6179-80
: titf@ttaa.or.th
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ฝ่ ำยสถำนที่
ฝ่ ายสถานที่
โทรศัพท์
อีเมล

:
:
:
:

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสิราภรณ์ นกคุม้ (คุณทัด)
088-6660778
sirapornn@impact.co.th

ผู้ก่อสร้ำงคูหำ
ฝ่ ายบริการ
ผูป้ ระสานงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล

:
:
:
:
:
:

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
คูหามาตรฐาน ให้เช่าอุปกรณ์ตกแต่งบูธและเฟอร์นิเจอร์
คุณเกวลี เพ็ญประยูร
0-2203-4163
0-2203-4117
kewalee.phe@nccimage.com

ผู้ตดิ ตั้งระบบไฟฟ้ ำ: บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ัน เทคโนโลยี จำกัด
ฝ่ ายบริการ
: ให้บริการระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า (จองซือ้ ไฟฟ้า)
ผูป้ ระสานงาน : คุณวีณา แซ่กิม / คุณประภาษ มณีทลู
โทรศัพท์
: 0-2276-4800 , 0-2691-6093 ต่อ 111 /124
โทรสาร
: 0-2276-4820 , 0-2691-7147
อีเมล
: thaitravel@expotech.co.th
ผู้ตดิ ตั้งระบบอินเตอร์เนท : บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จำกัด
ฝ่ ายบริการ
: คุณสิราภรณ์ นกคุม้ (คุณทัด)
โทรศัพท์
: 088-6660778
อีเมล
: sirapornn@impact.co.th
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ผังรวม ชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2

แผนทีต่ งั้ อำคำรชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2
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อำคำรชำเลนเจอร์
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อำคำรชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2
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ตำรำงกำหนดวันและเวลำกำรทำงำนภำยในอำคำรแสดงสินค้ำ
(1) กำหนดวันและเวลำกำรเข้ำตกแต่งและก่อสร้ำงคูหำ (Set Up Days)
วัน
เวลำ
กิจกรรม
14 มกราคม 2563
13.00 - 24.00 น. ผูแ้ สดงงานที่จองพืน้ ที่เปล่าเข้าตกแต่งคูหา
15 มกราคม 2563
10.00 - 24.00 น. ผูแ้ สดงงานที่จองพืน้ ที่เปล่าเข้าตกแต่งคูหา
15 มกราคม 2563
10.00 - 24.00 น. ผูแ้ สดงงานที่จองคูหามาตรฐานเข้าตกแต่งคูหา
(2) กำหนดกำรวันแสดงงำน (Show Days)
วันที่
เวลำ
16 – 19 มกราคม 2563 09.00 - 10.00 น.
16 – 19 มกราคม 2563 10.00 - 21.00 น.
16 – 19 มกราคม 2563 21.00 - 22.00 น.

กิจกรรม
เตรียมเปิ ดคูหา
เปิ ดแสดงงาน
เตรียมปิ ดคูหา / เติมสินค้า

(3) กำหนดกำรวันรือ้ ถอน (Tear Down Day)
วันที่
เวลำ
25 สิงหาคม 2562
21.00 - 24.00 น.

กิจกรรม
รือ้ ถอนและขนย้ายสินค้าออกจากอาคาร

หมำยเหตุ
1. ผูเ้ ข้าแสดงงานทุกท่านต้องก่อสร้างคูหาให้เสร็จภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2563
ทัง้ นีจ้ ะไม่เปิ ดให้เข้าก่อสร้าง / ตกแต่งหลังจากเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด เพราะต้องทาความ
สะอาดอาคาร
2. ห้ามรือ้ ถอนก่อนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2563 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ายของการจัดงาน
3. ผูเ้ ข้าแสดงงานต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งคูหาทันทีหลังจากปิ ดงานแสดงสินค้าวันสุดท้าย
(ภายใน 24.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2563)
กรณี ผู้ เ ข้ ำ แสดงงำนไม่ นำสิ นค้ ำ หรื อ อุ ป กรณ์ต กแต่ งคู หำออกตำมเวลำที่ก ำหนด
หำกเกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำย ไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้เข้ำแสดงงำนต้องเป็ นผู้รับผิดชอบใช้จ่ำย
ทีเ่ กิดขึน้ รวมทั้งค่ำใช่จ่ำยในกำรรือ้ ถอนล่ำช้ำ ซึ่งผู้จัดงำนจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิน้
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กฎระเบียบและข้อปฏิบัตภิ ำยในอำคำรแสดงสินค้ำ
(1) บัตรเข้ำ - ออกอำคำรแสดงสินค้ำ
1.1 EXHIBITOR BADGE (บัตรผู้แสดงงำน)
ผูแ้ สดงงานสามารถลงทะเบียนรับบัตรผูแ้ สดงงานได้คูหาละ 4 ใบ บริเวณ
จุดลงทะเบียน ณ บูธกองอานวยการสมาคมฯ โดยรับบัตรในวันที่ 15 มกราคม 2563
เวลา 15.00 น.
1.1.1 ผูแ้ สดงงานจะต้องติดบัตรผูแ้ สดงงานตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน เพื่อประโยชน์
ในด้านการรักษาความปลอดภัย
1.1.2 สาหรับผูแ้ สดงงานที่มิได้ติดบัตรหรือไม่มีบตั รจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ผ่านเข้า -ออกใน
บริเวณงาน
1.1.3 บัต รผู้แ สดงงานใช้ไ ด้ ตั้ง แต่ วัน เตรี ย มงานจนถึ ง วัน สุ ด ท้า ยของงานในทุ ก พื ้น ที่
ของการจัดงาน
1.2 CONTRACTOR BADGE (บัตรผู้รับเหมำก่อสร้ำง)
1.2.1 ผู้รับ เหมาก่ อ สร้า งต้อ งใช้บัต รประจ าตัว ประชาชนแลกบัต รผู้รับ เหมาก่อ สร้า งได้
ณ บูธกองอานวยการสมาคมฯ
1.2.2 ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะต้องติดบัตรตลอดเวลาที่อยูใ่ นบริเวณงาน เพื่อประโยชน์ดา้ นการ
รักษาความปลอดภัย ผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่มิได้ตดิ บัตรหรือไม่มีบตั รจะไม่ได้รบั อนุญาต
ให้ผา่ นเข้าออกในบริเวณงาน
1.2.3 บัตรผูร้ บั เหมาก่อสร้างสามารถใช้ได้ในวันก่อสร้างและรือ้ ถอนเท่านัน้ ไม่สามารถผ่าน
เข้า-ออก ได้ในวันแสดงงานยกเว้นจะได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั งาน
1.2.4 กรณี ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ทาบัตรสูญหาย ท่านจะไม่ได้รบั อนุญาตออกจากพืน้ ที่
พร้อมทัง้ เสียค่าธรรมเนียมในการปรับเป็ นจานวนเงิน 100 บาทต่อใบ
(2) กำรก่อสร้ำงและตกแต่งคูหำมำตรฐำน
การก่อสร้างตกแต่งคูหา ผูแ้ สดงงานสามารถเลือกใช้คหู ามาตรฐาน หรือจะดาเนินการก่อสร้างคูหา
แสดงสินค้าโดยใช้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างที่จดั หามาเองก็ได้ ทัง้ นี ้ ผูแ้ สดงงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ในการก่อสร้างตกแต่งคูหาดังนี ้
ผูจ้ ดั งานได้แต่งตัง้ ให้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด เป็ นผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหามาตรฐาน
อย่างเป็ นทางการสาหรับผูร้ ว่ มแสดงที่เช่าพืน้ ที่แบบคูหามาตรฐาน และทางผูจ้ ดั งานขอความร่วมมือในการ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของการใช้คหู าสาเร็จรูป ดังนี ้
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2.1. ไม่อนุญาตให้มีการต่อเติมหรือก่อสร้างคูหาที่มีความสูงเกินกว่าความสูงของเพดานในอาคาร
ชำเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ความสูงจากพืน้ ไม่เกิน 5 เมตร และมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
โครงสร้างหรือส่วนตกแต่งต่าง ๆ รวมทัง้ ไฟตกแต่งยื่นออกนอกบริเวณพืน้ ที่ท่ีทาสัญญา
2.2. ไม่อนุญาตให้มีการทาสีทบั ลงบนผนังของคูหามาตรฐาน หากท่านต้องการติดสติก๊ เกอร์หรือ
วัสดุอ่ืนใดบนผนังกรุ ณ าติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทผู้รบั เหมาก่อสร้างโครงสร้างมาตรฐาน
สาเร็จรูปอย่างเป็ นทางการของงาน (บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด) เพื่อการดาเนินการ
2.3. ไม่อนุญาตให้มีการตอก ขึง แขวน หรือ ตรึงส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างมาตรฐานหรือ
สิ่งก่อสร้างกับโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารแสดงสินค้า
2.4. ไม่อนุญาตให้มีการขึงหรือแขวนสิ่งใด ๆ จากเพดานหรือพืน้ หรือแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารแสดงสินค้า
2.5. การติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง หรือ ปลั๊กไฟภายในโครงสร้างมาตรฐานสาเร็จรูปทัง้ หมด จะต้องสั่ง
จากผูร้ บั เหมาติดตัง้ ไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการเท่านัน้
2.6. จะต้องแจ้งการขอใช้บริการกระแสไฟในคูหา โดยสั่งกระแสไฟได้ท่ี บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั
เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็ นผูร้ บั เหมาติดตัง้ ไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการ
2.7. กฎข้อบังคับสาหรับผูแ้ สดงสินค้า ห้ำม! กระทาการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผนังคูหา
2.7.1 ห้ามต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายโครงสร้างของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขำด หากมี
ความจาเป็ นต้องเปลี่ยนรู ปแบบของคูหา กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการของ
บริษัทเพื่อดาเนินการ
2.7.2 ห้ามฉีดสเปรย์กาว, ติดกาว, หรือ ซิลิโคนบนแผ่นผนัง
2.7.3 ห้ามทาสี, พ่นสี, ขีดหรือเขียนลงบนผนัง
2.7.4 ห้ามเจาะ, ตอกตะปู, ยิง MAX, ขีดข่วน หรือทาให้เกิดความเสียหายกับแผ่นผนัง หรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างคูหาเป็ นอันขาด หากต้องการติด หรือยึดสิ่งใดกับตัวผนัง
กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารก่อน
2.8. ป้ายชื่อบริษัท เป็ นป้ายชื่อขนาด สูง 30 เซ็นติเมตร และหน้ากว้าง 3 เมตร (ตัวอักษรบนป้าย
ชื่อสูง 10 เซ็นติเมตร) อยู่ดา้ นหน้าของคูหา โดยยึดติดกับขอบอะลูมิเนียม ระบุช่ือบริษัทและ
หมายเลขของคูหาแสดงสินค้า
2.9. ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ มีปลั๊กไฟ 3 พิน ขนาด 5 แอมป์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)
หลอดฟลูออเรส-เซนส์ 2 หลอด, เก้าอีเ้ หล็กดา 2 ตัว, โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว และถังขยะ
1 ใบ ในกรณีผแู้ สดงงานที่เป็ นคูหามาตรฐาน ไม่ตอ้ งการผนัง, โครงสร้างป้ายชื่อ, ไฟฟ้า หรือ
เฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะ, เก้าอี,้ ถังขยะ) ภายในคูหามาตรฐานกรุณาแจ้ง ลงในแบบฟอร์ม 1 และ
ส่งกลับมายังผูจ้ ดั งาน หรือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด เพื่อดาเนินตามความต้องการ
ของท่าน (ในกรณีท่ีไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือแจ้งวันก่อสร้าง ท่านอาจไม่ได้รบั ความสะดวก)
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หมำยเหตุ หำกผู้แสดงงำนท่ำนใด มิได้ปฏิบัติตำมหรือฝ่ ำฝื นข้อปฏิบัติดังกล่ำว บริษัท
เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จำกัด ซึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรก่อสร้ำงคูหำมำตรฐำน มีควำมจำเป็ นจะต้อง
คิดค่ำเสียหำยแก่ผู้แสดงสินค้ำเป็ นมูลค่ำผนังคูหำแผ่นละ 3,000 บำท
(3) กำรก่อสร้ำงและตกแต่งพืน้ ทีเ่ ปล่ำ
ผูร้ ่วมแสดงงานที่จ องเป็ นพืน้ ที่เปล่า (ไม่รวมพรมและกระแสไฟฟ้า ) ไม่ว่าจะจ้างผูร้ บั เหมา
ในการตกแต่งคูหาหรือไม่ จะต้องส่งแบบแปลนกำรก่อสร้ำง ภำยในวั นที่ 6 มกรำคม 2563
โดยผูแ้ สดงงานสามารถสร้างคูหาได้ ดังนี ้
3.1 ผูจ้ ดั งานจะทาเครื่องหมายแสดงขอบเขตพืน้ ที่ ก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพืน้ ที่ท่ีจองไว้
3.2 เนื่องจากคูหาของท่านเป็ นพืน้ ที่เปล่าจึงไม่มีกระแสไฟรวมถึงไฟแสงสว่างหากท่านต้องการ
ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าภายในคูหาของท่าน สาหรับไฟฟ้าในวันก่อสร้าง-รือ้ ถอน ให้ใช้ แบบฟอร์ม
หน้ า 27 ส่วนกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ในวันแสดงงานกรุณากรอก แบบฟอร์ม หน้ า 28-31
เพื่อเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า กับ บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั จากัด ในการจัดแสดงสินค้าต้องติดป้ายแสดง
ชื่อบริษัทและหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน
3.3 ในกรณีท่ีเป็ นพืน้ ที่เปล่าติดกันกับคูหาอื่น ผูแ้ สดงงานจะต้องทาผนังขึน้ กัน้ คูหาของท่านเอง
ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์จากผนังของคูหามาตรฐานของผูแ้ สดงงานท่านอื่นเด็ดขาด และหาก
ผนังของผู้แสดงงานสูง กว่าผนัง อี กด้านของคูหาข้างเคียงท่าน จะต้องปิ ดด้านหลัง ส่วนที่
สูงกว่าให้เรียบร้อย
3.4 กรณีใช้เทปกาว 2 หน้า อาคารเป็ นพืน้ พรมควรมีการป้องกันและเลือกใช้เทปที่ไม่ทาความ
เสียหายต่อพรมอาคาร ผูแ้ สดงงานต้องประสานงานกับผูร้ บั เหมาตกแต่ง ถึงข้อปฏิบตั ิในคูม่ ือ
หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่ออาคาร ผูแ้ สดงงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
(4) ข้อห้ำมในกำรเข้ำก่อสร้ำงพืน้ ทีเ่ ปล่ำ
กฎและระเบียบข้อบังคับ จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกราบรื่น
ในการทางานของทุกท่าน ผูจ้ ดั งานขอความร่วมมือผูแ้ สดงงานและผูก้ ่อสร้างคูหาทุกท่านในการปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด
4.1 ห้าม...ต่อเติม ติดตัง้ ปรับแต่ง ตอกตะปู เจาะ ติด ผนังคูหา หรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ
4.2 ห้าม...พ่นสีใด ๆ ลงบนผนังหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ
4.3 ห้าม...นาแผ่นป้ายโฆษณา หรือวางอุปกรณ์ส่งิ ของต่าง ๆ ออกนอกเขตพืน้ ที่คหู าของตน
4.4 ห้าม...พ่นสีในพืน้ ที่แสดงสินค้า
4.5 ห้าม...แขวนอุปกรณ์ทกุ ชนิดที่ ท่อจ่าย ท่อร้อย สายไฟ ท่อดับเพลิง
4.6 ห้าม...เปิ ด-ปิ ด หรือต่อสายไฟฟ้าเข้ากับตูส้ วิทซ์ไฟฟ้า
4.7 ห้าม...วางสิ่งของวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุเหลือใช้ กีดขวางแนวทางเดิน โดยจะต้องทาการจัดเก็บ
ให้เรียบร้อยและนาออกไปนอกบริเวณพืน้ ที่
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4.8 ห้าม...ใช้เลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่จะทาให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร
4.9 ห้าม...ผูแ้ สดงงานที่จองพืน้ ที่เป็ นพืน้ ที่เปล่าใช้ผนังของคูหาข้างเคียงโดยเด็ดขาด
4.10 ห้าม..ลากหรือเข็นวัสดุอปุ กรณ์ใดๆ กับพืน้ ที่โดยตรงจะต้องมีวสั ดุท่ีเหมาะสมอื่นๆ รองรับ
4.11 ห้าม..นาก๊าซและสัตว์ทกุ ชนิดเข้าในบริเวณงาน
4.12 ห้าม..สูบบุหรี่ในบริเวณพืน้ ที่ ยกเว้นบริเวณที่กาหนดไว้เท่านัน้
4.13 ห้า ม..ขนสิ น ค้า เข้า -ออกในระหว่างแสดงงาน จะอนุญาตให้ขนย้ายสิ นค้าในเวลา
ที่กาหนดเท่านัน้
หมำยเหตุ ทุกคูหาที่มีการออกแบบก่อสร้างพิเศษ จะต้องเตรียมผ้าใบ เพื่อปูรองพืน้ ทั่วบริเวณของ
การก่อสร้า งหากมีความเสียหายเกิดขึน้ กับโครงสร้างคูหาแสดงและ/หรือสถานที่จัดแสดง
หรือพืน้ ของอาคารแสดงผูแ้ สดงงานจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้
(5) กำรสั่งจองรำยกำรอุปกรณ์ไฟฟ้ ำสำหรับคูหำมำตรฐำน
5.1 คูหามาตรฐานขนาด 3x2 เมตร แต่ละคูหาจะประกอบด้วย
5.1.1 ชุดฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์ จานวน 2 ดวง
5.1.2 ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ จานวน 1 จุด (ห้ามใช้กบั ดวงไฟแสงสว่าง) ซึ่งรายการ
ดังกล่าวผูจ้ ดั งานได้จดั เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากนีผ้ แู้ สดงงานจะต้อง
สั่งในแบบฟอร์มจองรายการไฟฟ้า ของ บริษัท เอ็กซ์โปซิช่นั เทคโนโลยี จากัด
กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับบริกำรด้ำนไฟฟ้ ำ ของบริษัท เอ็กซ์โปซิช่ัน จำกัด
ผูจ้ ดั งานได้มอบหมายอย่างเป็ นทางการให้บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
การบริการดังต่อไปนี ้
1. กำรให้บริกำรไฟฟ้ ำทั่วไป
1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่างและวงจรไฟฟ้า
สาหรับสินค้าจัดแสดง
1.2 ไฟฟ้าที่จดั ให้ตามมาตรฐานเป็ นแบบกระแสสลับ 220V, 50Hz 1 เฟส และ 380 V, 50Hz
3 เฟสและมีอัตตราคลาดเคลื่อน± ร้อยละ 10 ดังนั้นหากอุปกรณ์ท่ีนามาแสดงมี
ความเสี่ยงต่อการขึน้ ลงของแรงดันควรใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ เพื่ อความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ตา่ งๆ ของท่าน
1.3 หากต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า แบบอื่ น ๆ เช่ น แบบกระแสสลั บ เฟสเดี ย ว 110V,
50Hz
หรือกระแสสลับสามเฟส 220V, 50Hz สามารถขอให้บริการเป็ นพิเศษได้ โดยติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ของ บริษัท เอ็กซ์โปซิช่นั เทคโนโลยี จากัด โดยตรง
1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทัง้ หมดต้องมีระบบป้องกันอัตโนมัติ เพื่ อป้องกันการกระชาก เนื่องจาก
กระแสไฟเกิน จึงควรมีระบบสตาร์ทดังนี ้
1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง : มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า
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1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้า
1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึน้ ไป
ผู้แสดงสินค้ำและผู้รับเหมำก่อสร้ำงที่มีควำมประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้ ำ กรุ ณำสั่งจองขนำด
เมนไฟฟ้ ำให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้งำน โดยให้เผื่ อค่ ำควำมปลอดภัย (Safety Factor)
อย่ำงน้อย 20% ทั้งนีเ้ พื่อให้เป็ นไปตำมหลักมำตรฐำนควำมปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
ต่ำงๆ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรใช้กระแสไฟฟ้ ำเต็มพิกัด
กำรเดินสำยภำยในระบบ ต้องใช้สำยไฟให้เหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ ำกำหนดและ
ต้องเดินระบบสำยกรำวด์ทุกจุด
กำรเดินสำยไฟฟ้ ำใต้พืน้ ไม้ ที่ยกขึ้นจำกพืน้ อำคำรปกติ จะต้องใช้ สำยไฟฟ้ ำชนิดฉนวน
หุ้ม 2 ชั้นเท่ำนั้น
2. กำรให้บริกำรไฟฟ้ ำในคูหำมำตรฐำน
2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานขนาด 3 x 3 เมตร ประกอบด้วยโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนท์
T5 28W. (แสงสีขาว) 2 ดวง พร้อมเต้าเสียบไฟ ขนาด 5 Amp 1 จุด (ห้ามใช้กบั โคมไฟ
แสงสว่าง) ทัง้ 2 รายการดังกล่าวรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าแล้ว
2.2 ผู้อ อกงานแสดงสิ น ค้า สามารถแจ้ง ความประสงค์ข อรับ บริก ารได้โ ดยใช้แ บบฟอร์ม
ใบสั่งจองบริการด้านไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ส่วน
Section A: สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่ตอ้ งการไฟฟ้าสาหรับก่อสร้างและรือ้ ถอน
Section B: สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่ตอ้ งการเบรกเกอร์ตดั ไฟสาหรับสินค้าจัดแสดง
(ไม่ใช้สาหรับการให้แสงสว่าง)
Section C,D: สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่ตอ้ งการอุปกรณ์และเบรกเกอร์ตดั หลอดไฟ
ให้แสงสว่าง
Section E: สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่นาอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ ทัง้ ในกรณีท่ีจะ
ทาการติดตัง้ เอง และต่อสายไฟโดย บริษัท เอ็กซ์โปซิช่นั เทคโนโลยี จากัด
2.3 การขอให้บริการไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอร์มใบสั่ง จองบริการต้องระบุตาแหน่งของจุด
ต่อระบบแสงสว่างและระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนที่กาหนดไว้ กรุ ณาอ่านเงื่อนไข
และกฎเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์ม
2.4 ผูอ้ อกแสดงสินค้าที่ไ ด้รบั อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้องสั่ง จองขอใช้
ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายตามแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการ Section C หรือ D
2.5 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าจุดต่อไฟฟ้าที่ บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี
จากัด เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความราคาญให้แก่ผชู้ มงานหรือผูอ้ อกงาน
แสดงสินค้าอื่น ๆ
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2.6 ทุก ๆ วันหลังจากปิ ดงานไปแล้ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
ส าหรับสิ น ค้าจัด แสดงและในวัน สุ ด ท้า ยของงาน จะต้อ งตัด หลัง จากปิ ด งานไปแล้ว
60 นาที เว้นไว้แต่เฉพาะจุดที่ส่งั บริการ 24 ชั่วโมงเท่านัน้
2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใดๆ, การใช้อปุ กรณ์ตอ่ ไฟเต้าเสียบหลายทาง, หรือการ
เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รบั อนุญาต อาจเป็ นสาเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กำรให้บริกำรไฟฟ้ ำในคูหำพิเศษ (นอกเหนือจำกคูหำมำตรฐำน)
3.1 ผูอ้ อกงานแสดงสินค้าที่ส่ งั จอง “พืน้ ที่” เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาแสดงสินค้า
ที่ อ อกแบบเป็ น พิ เ ศษ จะต้อ งส่ง แบบฟอร์ม ขอใช้บ ริก ารไฟฟ้ า เพื่ อ คูห าแสดงสิ น ค้า
ที่ออกแบบเป็ นพิเศษนัน้
3.2 ผูจ้ ัดงานได้จัดให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้าโดยทั่วไป แต่การติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
ทั้ง ภายในคูห าและเพื่ อ การสาธิ ต ต่า ง ๆ สามารถด าเนิ น การได้โ ดยผู้รับ เหมาไฟฟ้ า
ของท่า นที่ ไ ด้รับ การอนุมัติจ ากผู้จัดงานแล้วเท่านั้น โดยผู้อ อกงานแสดงสิ นค้าเพี ย ง
ส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายัง บริษัท เอ็กซ์
โปซิช่ ัน เทคโนโลยี จากัด พร้อมช าระเงิ นภายในระยะเวลาที่ ระบุไ ว้ และเพื่อความ
ปลอดภั ย จึ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ผู้แ สดงสิ น ค้า ต่ อ ไฟส าหรับ สิ น ค้า จัด แสดงหรื อ อุ ป กรณ์
ให้แสงสว่างเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด ทัง้ นีผ้ จู้ ดั งานขอสงวน
สิทธิ์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีท่ีมีการต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม
3.3 ผู้รับ เหมาไฟฟ้ า ที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากผู้อ อกงานแสดงสิ น ค้า ต้อ งยื่ น รายละเอี ย ด
การต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า และรายละเอียดอื่นๆ มายังผูจ้ ดั งานก่อนวันหมดเขตตามที่
ระบุ ไ ว้ใ นแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอี ย ดเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาอนุ มัติ ต าม
รายการดังนี ้
3.3.1 ชื่อบริษัทผูร้ บั เหมา
3.3.2 ชื่อและบัตรประจาตัวของบุคคลากรที่เข้าดาเนินการ
3.3.3 จานวนวัตต์หรืออัตรากาลังไฟ
3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
3.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้า
3.4 ช่างไฟฟ้าที่ได้รบั อนุญาตแล้ว สามารถแลกบัตรประจาตัวเพื่อรับบัตรผ่านเข้าทางานได้ท่ี
สานักงานบริหารงานแสดงสินค้าของผูจ้ ดั งานที่แสดงสินค้าในบริเวณนัน้ ๆ ในคูหาพิเศษ
หรือพืน้ ที่เปล่า ทางผูอ้ อกงานแสดงสินค้าจะต้องสั่งจองไฟฟ้าทัง้ 2 ระบบ คือ
1. ไฟฟ้าสาหรับสินค้าจัดแสดง
2. ไฟฟ้าสาหรับดวงไฟแสงสว่าง
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3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ดาเนินการ โดยผูร้ บั เหมาของท่านที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูจ้ ดั งาน จะต้อง
ได้รับ การตรวจสอบจากบริ ษั ท เอ็ ก ซ์โ ปซิ ช่ ัน เทคโนโลยี จ ากัด ก่ อ นที่ จ ะต่ อ เข้ า
กับแหล่งจ่ายไฟ
3.6 ผูอ้ อกงานแสดงสินค้าที่ส่ งั จองบริการด้านไฟฟ้ากับ บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด
จะมีสิทธิ์ได้รบั บริการตามลาดับก่อนหลัง
3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อปุ กรณ์ตอ่ ไฟฟ้าเต้าเสียบหลายทาง, หรือ
การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รบั อนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.8 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริบ ยกเว้นแต่เป็ นส่วนประกอบของวงจรรวม
3.9 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่ บริษัท เอ็กซ์โปซิช่นั
เทคโนโลยี จากัด เห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความราคาญให้แก่ผเู้ ข้าชม
งานหรือผูอ้ อกงานแสดงสินค้าอื่น ๆ
3.10 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มี
ข้อยกเว้น
4. การเดินสายไฟฟ้าภายในระบบ ต้องใช้ขนาดสายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้องเดินระบบ
กราวด์ทุกจุด หากตรวจสอบพบการใช้สายไฟฟ้าไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน หรือการติดตัง้ ที่บริษัทฯ
เห็นว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
จนกว่าจะได้รบั การแก้ไขให้ได้ตามาตรฐานจึงจะปล่อยกระแสไฟให้อีกครัง้
ขนำดสำยไฟทีไ่ ด้มำตรฐำนตำมขนำดของเบรกเกอร์มีดังนี้
ขนำดเบรกเกอร์
15 Amp./220V.1P 50Hz.
15 Amp./380V.3P 50Hz.
30 Amp./220V.1P 50Hz.
30 Amp./380V.3P 50Hz.
60 Amp./380V.3P 50Hz.
100 Amp./380V.3P 50Hz.
150 Amp./380V.3P 50Hz.
200 Amp./380V.3P 50Hz.

ขนำดสำยไฟทีใ่ ช้ตำมมำตรฐำน
2 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground
4 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground
2 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground
4 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground
4 x 16 Sq.mm.,6 Sq.mm/Ground
4 x 35 Sq.mm.,10 Sq.mm/Ground
4 x70 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground
4 x 95 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground
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5. กรณีจองเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนุญาตให้ใช้กบั 1 วงจรย่อยเท่านัน้ หากผูแ้ สดงงานต้องการใช้
มากกว่า 1 วงจรย่อ ย ต้อ งท าการติ ด ตั้ง ตู้โ หลดเซ็ น เตอร์ (Load Center) เพื่ อ ใช้กับ วงจรย่อ ย
หากตรวจสอบพบว่าไม่มีการติดตัง้ ตูโ้ หลด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกระแสไฟฟ้า จนกว่า
จะมีการติดตัง้ เรียบร้อย จึงจะปล่อยกระแสไฟให้ตามปกติ และการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเบรกเกอร์
ของบริษัทฯ ให้ทาการเชื่อมต่อด้วยหางปลา (Ring Terminals) เท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ตอ่ สายเปลือ ยเข้า
กับเบรกเกอร์โดยตรง
กำรฝ่ ำฝื นกฎเกณฑ์ที่กำหนดเหล่ำนีม้ ีผลให้ตัวแทนที่ได้รับอำนำจหน้ำที่ สำมำรถตัดกำร
จ่ำยไฟฟ้ ำได้ทันทีและบริษัทฯ จะดำเนินกำรปรับเป็ นจำนวนเงิน 20 เท่ำ ของรำคำค่ำอุปกรณ์นั้น
ตำมคู่มือผู้ออกงำนแสดงสินค้ำ

ตัวอย่างตูโ้ หลดเซ็นเตอร์ สาหรับเบรกเกอร์ 3 เฟส

ตัวอย่างหางปลา (Ring Terminal)

ตัวอย่างสายฉนวนหุม้ 2 ชัน้ (VCT)
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6. กำรติดตั้งไฟในบริเวณ
6.1 ผูจ้ ัดงานจะจัดให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง สาหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรือ
กระแสไฟฟ้าสาหรับการเดินเครื่องสาธิตให้ผแู้ สดงงานติดต่อกับผูร้ บั เหมาติดตัง้ ไฟฟ้าอย่าง
เป็ นทางการของงานเพื่อสั่งการติดตัง้ กระแสไฟฟ้าหรือแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคูหา โดยให้
ผูแ้ สดงงานกรอกแบบฟอร์มส าหรับความต้องการของตน ในคู่มื อผู้แสดงงานแล้วส่งให้
ผูร้ ับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการภายในเวลา ที่ กาหนดไว้ในแบบฟอร์ม เพื่ อความ
ปลอดภัยตลอดเวลางานแสดงโดยห้ามมิให้ผูแ้ สดงงานดาเนินการต่อหรือเชื่อมกระแสไฟ
จากตูก้ ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจ้ ดั งานสงวนสิทธิ์ท่ีจะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้า
หรือถอดสายไฟที่ทาการต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง
6.2 การติดตัง้ ไฟฟ้าที่งานแสดงสินค้าทัง้ หมด จะสามารถทาได้โดยผูร้ บั เหมาติดตัง้ ไฟฟ้าอย่างเป็ น
ทางการเพียงรายเดียว หรือผูท้ ่ีได้รบั อนุญาตให้เข้าทางานได้เท่านัน้ ฃ
6.3 ผูแ้ สดงงานที่มีผรู้ บั เหมาทาการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคูหาของท่านเอง จะต้องส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเข้ามาทางานก่อนวันทาการจึงจะสามารถเข้าไปทางานได้ ผูร้ บั เหมาที่
ท่านแต่งตัง้ ให้ทาการติดตัง้ ไฟฟ้าในคูหาของท่านเอง จะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตัง้
(แผนผังไฟฟ้า) ให้กบั ผูจ้ ดั งานทราบล่วงหน้าภายในกาหนดเวลาในแบบฟอร์ม
6.4 การสั่งจอง ซึ่งจะต้องส่งรายละเอียดด้านล่างนี ้ มิฉะนัน้ จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าไปทางาน
ในอาคาร
6.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจานวนหรือวัตต์ท่ีใช้
6.4.2 จานวนจุดทัง้ หมดที่จะทาการติดตัง้ กระแสไฟฟ้า
6.4.3 แบบแปลนในการติดตัง้
6.4.4 ชื่อของบริษัทที่จะเข้ามาทาการติดตัง้
6.4.5 ชื่อและหมายเลขบัตรประจาตัวหรือเลขที่หนังสือเดินทางของช่างที่จะเข้าไป
ทาการติดตัง้
6.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสั่งจองให้สมบูรณ์
6.5 ผู้รับ เหมาติด ตั้ง ไฟฟ้ า ที่ จ ะเข้า ท าการติ ด ตั้ง สามารถที่ จ ะรับ บัต รผ่ า นเพื่ อ เข้า ท างานใน
อาคารได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการของผูจ้ ดั งาน ณ สานักงานผูจ้ ดั งานในบริเวณอาคาร
แสดงนัน้ โดยเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้าไป
ปฏิบตั งิ านให้คหู าของท่านได้
6.6 ผู้รับ เหมาของท่า นจะต้อ งจัด เตรี ย มจุด ต่อ ภายในที่ ไ ด้ม าตรฐานไว้ส าหรับ ให้ เ จ้า หน้า ที่
ของผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตัง้ ควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ
6.7 ปลั๊กไฟทุกจุดจะต้องมีการสั่งจากแบบฟอร์มการสั่งจองเท่านัน้ มิฉะนัน้ จะไม่ได้รบั อนุญาต
ให้มีการติดตัง้
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6.8 ผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการจะดาเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั ผูแ้ สดงงานที่ส่ งั จองโดยตรง
กับผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการเป็ นลาดับแรก
6.9 การต่อไฟฟ้าหรือการต่อพ่วงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทัง้ การต่อปลั๊กพ่วง โดยใช้
ปลั๊กสามทางซึ่งเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายได้ทางผูจ้ ัดอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รบั ผิ ดขอบตัดออก
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
6.10 ผูจ้ ดั ไม่อนุญาตให้ติดตัง้ ไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคูหานอกจากไฟนัน้ ได้ติดมาพร้อมกับอุปกรณ์
ที่นาเข้ามาแสดงเท่านัน้ รวมถึงการติดตัง้ ไฟกระพริบจะต้องแจ้งขนาด และจังหวะในการ
กระพริบและต้องได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั งานก่อนจึงจะติดตัง้ ได้
6.11 ผูแ้ สดงงานที่ส่ งั จองพืน้ ที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาพิเศษ จะต้องส่งรายการสั่งจองพร้อมทัง้
แบบแปลนการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาหนดไว้
6.12 ในการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชดั เจนแล้วกรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์มการสั่งจองพร้อมทัง้ ระบุตาแหน่งที่จะติดตัง้ ไฟฟ้าด้วย
6.13 สาหรับการสั่งจองที่ผแู้ สดงงานหรือผูร้ บั เหมาได้ส่ งั จองหลังกาหนดเวลาจะต้องถือปฏิบตั ิดว้ ย
6.13.1 จะต้องแจ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจานวนไฟที่จะติดตัง้ เท่าที่จะสรุปได้ก่อน
6.13.2 ท่านจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% หากส่งใบสั่งจองหลังกาหนดและ 30% ในกรณี
สั่งในพืน้ ที่แสดงงาน
6.13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟ้า ผูแ้ สดงงานจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 50% ของราคา
ในใบสั่งจอง
6.14 ผู้รับเหมาหรื อ ผู้แ สดงงานที่ ไ ด้รับ อนุญาตสามารถติดตั้ง ไฟฟ้ าในคูห าของท่านเองได้นั้น
จะต้องสั่งจองกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
6.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ในงาน
6.14.2 สาหรับผูแ้ สดงงานที่มีความประสงค์ส่ งั จองตามจานวนติดตัง้ แต่ละดวงของหลอดไฟ
ซึ่งขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ ไม่อนุญาตให้ผรู้ บั เหมาหรือผูแ้ สดงสินค้าทาการสั่งจอง
ในรายการที่ 2 เพื่อมาต่อใช้กบั แสงสว่างในคูหาของท่าน
6.15 ผูแ้ สดงงานหรือผูร้ บั เหมารายใดได้กระทาการต่อสายไฟหรือติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ ที่จะมี
อัตราเสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุหรือมีแนวโน้มว่าอาจเกิดอุบตั ิเหตุต่อผูเ้ ข้าชมงานหรือผูร้ ว่ มแสดงงาน
ด้วยกันได้รบั อันตรายในนามผูจ้ ดั งานจะขอระงับการจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวจนกว่าจะดาเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จ
6.16 ผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือดาเนินการใด ๆ ต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิดของผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการโดยเด็ดขาด
หมำยเหตุ

ชุดปลั๊กไฟจะไม่อนุญาตให้ผรู้ ว่ มแสดงงานนาระบบไฟแสงสว่างมาเสียบปลั๊กไฟเด็ดขาด
ถ้าผูแ้ สดงงานนาระบบแสงสว่างมาเสียบจะถูกตัดกระแสไฟฟ้าทันที
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7. ระบบไฟฟ้ ำโดยรวม
ผูจ้ ดั งานจะเปิ ดไฟแสงสว่างภายในอาคารเฉพาะช่วงวันแสดงงานเท่านัน้ กาลังไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 คือ 220 โวลต์ และจะจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคูหา ก่อนและหลังเวลาแสดงงาน
ประมาณ 1 ชั่วโมง บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด จะเป็ นผูค้ วบคุมดูแลระบบไฟฟ้าตลอดงาน
กรณีท่ีผแู้ สดงงานต้องการกระแสไฟฟ้ าตลอด 24 ช.ม. หรือต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เพิ่มเติมจะต้อง
รับภาระค่าใช้จา่ ยนัน้ ๆ เอง
8. เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง
ผูแ้ สดงงานสามารถเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ ได้จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
9. โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะมีไว้บริเ วณรอบห้องแสดงงานหากท่านต้องการจะติดตัง้ โทรศัพท์หรือแฟ็ กซ์
ในคูหา ท่านสามารถเช่าจากฝ่ ายปฏิบตั กิ ารอิมแพ็คโกรท
กำรรักษำควำมปลอดภัย
9.1 ผูจ้ ดั งานจะเป็ นผูจ้ ดั หาบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารแสดงสินค้า โดยจะมี
เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยทาหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยอยู่ท่วั บริเวณงานแสดง
9.2 เมื่อสิน้ สุดการแสดงงานในแต่ละวัน ควรมีผา้ หรือแถบกระดาษกัน้ ปิ ดคูหา
9.3 ส าหรับ ผู้แ สดงงานจะต้อ งรับ ผิ ด ชอบในสิ น ค้า ที่ น ามาแสดงเองและขอแนะน าให้
ผูแ้ สดงงานทาประกันสินค้าของตนไว้ระหว่างเวลาแสดงงาน
9.4 ไม่ควรปล่อยคูห าว่างโดยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในคูหา (ซึ่งถ้าเกิดมีการสูญหายของสิ่งของ
ผูจ้ ดั งานจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ )
9.5 ผู้จัด งานจะไม่ อ นุญ าตให้ผู้ท่ี ไ ม่ มี ร ายชื่ อ ตามใบสมัค รหรื อ ไม่ ไ ด้แ จ้ง ไว้กับ ผู้จัด งาน
เข้าร่วมงานโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันบริษัทผิดกฎหมายแอบแฝงเข้ามาในงาน
หมำยเหตุ
ระหว่างการก่อสร้างตกแต่งและรือ้ ถอนคูหา และในวันแสดงงาน ผูแ้ สดงงานจะต้อง
ระมัดระวังและรับผิดชอบในทรัพย์สินและอุปกรณ์ท่ีนามาแสดงในคูหาด้วยตนเอง
10. ระบบควำมเย็น
ผูจ้ ดั งานจะปิ ดแอร์บริเวณแสดงงานในวันที่เข้าตกแต่งคูหา โดยจะเปิ ดแอร์ในวันที่ 16 – 19
มกราคม 2563 ซึ่งเป็ นวันแสดงงานเท่านัน้
11. กำรปฏิบัตงิ ำนล่วงเวลำ
ในวันก่อสร้างคูหา ผูจ้ ดั งานจะอนุญาตให้ทาการก่อสร้างและตกแต่งคูหาได้ถึงเวลา 24.00 น.
เท่านัน้ ซึ่งถ้าผูแ้ สดงงานรายใดมีความประสงค์จะทาการก่อสร้างเกินจากเวลา กรุณาแจ้งที่หอ้ งผูจ้ ดั งาน
ก่อนเวลา 18.00 น. ของแต่ละวัน พร้อมชาระค่าล่วงเวลาเพิ่มตามอัตราที่กาหนด
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ข้อปฏิบัตใิ นกำรแสดงสินค้ำ
11.1 ผูแ้ สดงงานจะต้องมี เ จ้าหน้าที่ประจ าในคูหาตลอดช่วงเวลาแสดงงาน อย่างไรก็ตาม
ผูแ้ สดงงานต้องไม่กระทาการใด ๆ ให้เดือดร้อนหรือรบกวน ผูเ้ ข้าชมงาน หรือผูแ้ สดงงาน
รายอื่น ๆ ห้ามโอนสิทธิ์การเข้าแสดงงานให้ผอู้ ่ืน และห้ามมิให้นาคูหาของท่านไปจัดแบ่ง
ให้ผอู้ ่ืน ที่มิได้สมัครเข้าร่วมงานไว้เช่าช่วงเพื่อจัดแสดงสินค้า หรือสับคูหากันเองโดยไม่ได้
รับอนุญาต และอาจจะมีผลต่อการพิจารณาการเข้าร่วมงานของท่านในครัง้ ต่อไป
11.2 ผูแ้ สดงงานจะต้องเปิ ดคูหา เพื่อจัดแสดงสินค้าตลอดเวลางานแสดงสินค้าและห้าม
ขนย้ายสินค้าเข้า -ออกคูหา แสดงระหว่างเวลาแสดงงานเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตพิเศษ
จากผูจ้ ดั งาน โดยแจ้งล่วงหน้าได้ท่ีหอ้ งผูจ้ ดั งาน
11.3 ผูแ้ สดงงานจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของท่าน
11.4 ผูแ้ สดงงานต้องแสดงข้อมูลหรือข้อเท็จ จริง เกี่ ยวกับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่ นามา
จัดแสดงหรือจาหน่ายให้ครบถ้วนตามที่บญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูบ้ ริโภค
ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนจากหน่วยงานหรือองค์การของรัฐและผูเ้ ข้าชมงานว่าทางบริษัท
ของท่านก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้ ข้าชมงาน ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
11.5 การใช้พืน้ ที่ระหว่างแสดงโดยไม่คืนเงิน และพิจารณาการให้บริษัทของท่านเข้าร่วมงาน
ในครัง้ ต่อไป
11.6 ห้ามโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ชักชวนทางด้านธุรกิจใด ๆ นอกคูหาแสดงงาน
11.7 ผูแ้ สดงงานสามารถติดป้าย โปสเตอร์ สติก๊ เกอร์ ได้เฉพาะในคูหาของตัวเองเท่านัน้
11.8 ห้ามใช้โทรโข่งหรือเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กทุกประเภท
11.9 ในกรณี ที่เกิดเหตุอนั คาดไม่ถึงหรือเหตุสดุ วิสยั ในวันจัดงาน อาทิ เหตุการณ์ทางการเมือง
คาสั่งรัฐบาลจลาจล หรือสงคราม อันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถบริการตามสัญญาได้ ผูจ้ ดั งาน
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่ผแู้ สดงงานจ่ายให้กบั ผูจ้ ดั งานและจะไม่เรียกร้อง
หรือขอรับการชดเชยใด ๆ จากผูจ้ ดั งาน
12. กำรใช้เสียงภำยในงำน
ผูจ้ ดั งานไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องขยายเสียงในระหว่างการจัดงาน ทัง้ นี ้ เพื่อป้องกันการรบกวน
ผูอ้ ่ืน ยกเว้นเวทีกลาง สาหรับกิจกรรมของผูแ้ สดงงานรวม สาหรับกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ การแจกรางวัล
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ วิดีโอ แต่จะต้องควบคุมระดับเสียงให้ไม่เกิน 70 เดซิเบล
หรือผูจ้ ดั งานลงความเห็นว่าดังมาก จะมีการเตือน 1 ครัง้ จากนัน้ ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ให้ลดเสียงหรือ
ห้ามการสาธิตนัน้ เพื่อไม่เป็ นการรบกวนผูแ้ สดงงานรายอื่น ๆ หากยังไม่ปฏิบตั ิตาม ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์
ในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณพืน้ ที่นนั้ ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

21

13. กำรประกำศข้อควำมภำยในงำน
เนื่องจากการประกาศข้อความของผูท้ ่ีมาติดต่อบริษัท /ห้างร้านภายในงานมีมากเกินไปจนเป็ น
การรบกวนสมาธิในการเจรจาการค้า ฉะนัน้ ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะใช้ประกาศเฉพาะที่เป็ นสาธารณะ
ประโยชน์เท่านัน้ ของประกาศข้อความเฉพาะบุคคล
14. กำรแจกเอกสำรในงำน
กิจกรรมต่าง ๆ ในการแสดงสินค้าของผูแ้ สดงงาน เช่น การโฆษณา การทาสัมภาษณ์ การแจก
เอกสาร หรือแจกของที่ระลึก จะต้องกระทาภายในคูหาของผูแ้ สดงงานเท่านัน้ และไม่อนุญาตให้แจก
อาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นในโซนอาหาร โดยจะต้องไม่เป็ นที่รบกวน กีดขวางทางเข้า – ออก
ทางเดินสาธารณะ หรือสร้างความราคาญให้แก่คหู าแสดงงานข้างเคียง ผูจ้ ดั แสดงงานไม่อนุญาตให้ทาการ
เด็ดขาดยกเว้นจะได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั งาน โดยจะมีใบแจ้งเตือน 1 ครัง้ หากฝ่ าฝื นอีกท่านจะต้องเสีย
ค่าปรับ 2,000 บาทต่อคน และยึดเอกสารทัง้ หมด
15. กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ
15.1 การขนถ่ายวัสดุ สินค้า เครื่องมืออุปกรณ์ใด ๆ ให้ใช้เฉพาะประตูดา้ นหลังของอาคาร ที่ได้
กาหนดไว้ให้เท่านัน้ ห้ามใช้ประตูทางด้านหน้าของอาคารเป็ นอันขาด
15.2 ไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็น ล้อเลื่อนหรืออุปกรณ์จกั รกลใด ๆ ลากผ่านบริเวณพืน้ ที่ท่ีปผู ิวพืน้
ด้วยหินแกรนิต , หินอ่อนกระเบือ้ งเคลื อบ หรือวัสดุอ่ืน ๆ ประเภทเดียวกันนีโ้ ดยเด็ดขาด
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ัดงานก่อนเท่านัน้ ซึ่งผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตจะต้องปูแผ่นรองพืน้ เช่น
พลาสติก พรม ฯลฯ ตลอดเส้นทางขนถ่ายสินค้า
16. กำรเกิดกำรเสียหำย
เนื่องจากผูจ้ ดั งานและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตไิ์ ด้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร
ระหว่างวันก่อสร้างและหลังจากการรือ้ ถอนเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ ผูแ้ สดงงานทุกท่านจะต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ กับอาคารแสดงสินค้ารวมถึงพรมที่เกิดจากตัวท่านเอง ผูแ้ ทนของท่าน
เจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ หรือแต่ผูร้ บั เหมาของท่านที่ไม่ใช่ผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการ ทัง้ นี ้
ไม่วา่ จะกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
17. กำรนำของหรือสินค้ำออกก่อนเวลำ
กรณีผแู้ สดงงานต้องการนาของหรือสินค้าออกก่อนเวลารือ้ ถอน ผูแ้ สดงงานต้องขอใบนาของออก
ที่หอ้ งผูจ้ ดั งานเพื่อนาไปแสดงต้องเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยประจาจุดทางออก และไม่อนุญาตให้ใช้
รถเข็นในการนาสินค้าออกก่อน
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18. เหตุสุดวิสัย
กรณีมีเหตุสดุ วิสยั นอกเหนือจากกฎระเบียบที่ระบุไว้ในคูม่ ือ การตัดสินใจของผูจ้ ดั งาน ถือเป็ นอัน
สิน้ สุด ข้อควรทราบ !!! ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดแสดงงาน ผูแ้ สดงงานทุกท่านโปรดปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบที่กาหนดไว้ทุกประการ หากผูแ้ สดงงานไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิท่ีกาหนดไว้
ผู้จัดงานขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการยกเลิ กการใช้พื น้ ที่ ระหว่างงานแสดงโดยไม่คืนเงิ น และจะไม่อนุญาต
ให้เข้าร่วมงานในครัง้ ต่อไป
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กำหนดเวลำส่งแบบฟอร์มกลับมำยังหน่วยงำนต่ำง ๆ
แบบฟอร์ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กำหนดกำรส่ง
แบบฟอร์ม ส่งคืนกลับมำที่ หน้ำที่
กลับคืน

รำยกำร
Section A เบรกเกอร์ไฟฟ้าสาหรับการก่อสร้างและรือ้ ถอน
Section B เบรกเกอร์ตดั กระแสไฟสาหรับสินค้าจัดแสดง
Section C บริการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า
Section I บริการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบฟอร์มบริการระบบจ่ายนา้ และนา้ ทิง้
แบบฟอร์มแบบติดตัง้
แบบฟอร์มบริการติดตัง้ สายอินเตอร์เน็ต ADSL ชั่วคราว
แบบฟอร์มติดตัง้ สายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงชั่วคราว
แบบฟอร์มติดตัง้ สายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง VDSL
แบบฟอร์มการบริการทาความสะอาดพิเศษในคูหา
แบบฟอร์มการบริการรักษาความปลอดภัยพิเศษในคูหา
บริการอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
บริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
ป้ายชื่อและเครือ่ งหมายการค้า

20 ธ.ค.62
20 ธ.ค.62
20 ธ.ค.6220 ธ.ค.62
20 ธ.ค.62
20 ธ.ค.62
-

เอ็กซ์โปเทค
เอ็กซ์โปเทค
เอ็กซ์โปเทค
เอ็กซ์โปเทค
เอ็กซ์โปเทค
เอ็กซ์โปเทค
อิมแพ็คฯ
อิมแพ็คฯ
อิมแพ็คฯ

27
28
29
31
33
34
35
36
37

16 ธ.ค.62
16 ธ.ค.62
16 ธ.ค.62

อิมแพ็คฯ
อิมแพ็คฯ

38
39
40
41
42

เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจฯ
เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจฯ
เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจฯ

หมำยเหตุ หำกลูกค้ำเปลี่ยนแปลงลักษณะพืน้ ที่ หรือโยกย้ำยบูธ หรือเปลี่ยนแปลงป้ ำยชื่อ
ออกบูธกำหนดกำรแจ้งได้ไม่เกินวันที่ 6 ม.ค. 2563 เท่ำนั้น หลังจำกนีต้ ้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยเพิม่

.
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รู ปตัวอย่ำงคูหำมำตรฐำนขนำดปกติ
(กว้ำง) 3.00 x (ยำว) 2.00 เมตร

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

กฎระเบียบคู่มือกำรสั่งจองรำยกำรอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
1.

คูหามาตรฐานแต่ละคูหาจะประกอบด้วย
 ชุดฟลูออเรสเซนท์ 36 วัตต์ จานวน 2 ดวง
 ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ จานวน 1 จุด (ห้ามใช้กบั ดวงไฟแสงสว่าง)
ซึ่ง รายการดัง กล่า วข้า งต้น ผู้จัด งานได้จัดเตรีย มไว้ให้เ รีย บร้อ ยแล้ว นอกเหนื อ จากรายการนี ้
ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าจะต้องสั่งจองในใบสั่งจองรายการไฟฟ้า
(รายการไฟฟ้าสาหรับคูหามาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามที่บริษัทฯ เสนอราคากับผูจ้ ดั งาน)

2.

ตาแหน่งในการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน
ในคูหามาตรฐานจะถูกกาหนดตาแหน่งที่ติดตัง้ ไว้เรียบร้อยแล้ว ผูร้ ่วมแสดงสินค้ าไม่สามารถ
เปลี่ยนตาแหน่งที่ติดตัง้ หรือเปลี่ยนรายการที่ติดตัง้ ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานได้ ในกรณีท่ีผรู้ ว่ มแสดง
สินค้าไม่ตอ้ งการรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานที่ทางผูจ้ ดั จัดเตรียมไว้ให้ทางผูจ้ ดั ถือว่า
ท่านสละสิทธิในสิ่งที่พงึ จะได้

3.

ใบสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 3 รายการ คือ
รำยกำรที่ 1 สาหรับผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่มีความประสงค์ส่งั จองระบบแสงสว่าง
รำยกำรที่ 2 สาหรับผูร้ ่วมแสดงสินค้าที่มีความประสงค์ส่ งั จองกระแสไฟฟ้าเพื่อนามาใช้กับ
สินค้าที่นามาแสดงเท่านัน้ ห้ามนาไปใช้กบั ระบบแสงสว่าง
รำยกำรที่ 3 สาหรับผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่มีตามประสงค์ท่ีจะนาดวงไฟมาติดตัง้ เอง

4.

ไฟฟ้าที่ใช้ในระหว่างงาน
ผู้จัด งานได้ม อบหมายให้ผู้รับ เหมาติด ตั้ง ไฟฟ้ า อย่า งเป็ น ทางการเป็ น ผู้ดูแ ลไฟฟ้ า แสงสว่า ง
โดยทั่วไปในอาคารแสดงสินค้า
4.1 มาตรฐานของไฟฟ้าที่ใช้ในงานแสดงสินค้า
4.1.1 -ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิรต์ ส แรงดันไฟฟ้าขึน้ ลงระหว่าง +10%
สาหรับสินค้าที่ความไวต่อการขึน้ ลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้า
ท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย
-ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์. 1 เฟส 50 เฮิรต์ ส แรงดันไฟฟ้าขึน้ ลงระหว่าง +10%
สาหรับสินค้าที่ความไวต่อการขึน้ ลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้า
ท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย
4.1.2 หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะสั่งจองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท์
1 เฟส 50 เฮิรต์ ส หรือ 220 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรต์ ส ซึ่งจะสามารถจัดการให้ได้เป็ น
พิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์มการสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า
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4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.

4.1.3 วงจรไฟฟ้าได้แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ากาลัง
มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันการกระชากของกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและต้องมีระบบ
สตาร์ทเตอร์ดงั นี ้
4.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง
4.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลต้า
4.2.3 มอเตอร์ขนาดตัง้ แต่ 25 แรงม้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์
กระแสไฟฟ้าที่จา่ ยไปยังแต่ละคูหาจะเปิ ดและปิ ด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที
สาหรับผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่ตอ้ งการใช้กระแสไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์ท่ีตอ้ งนามาแสดงตลอด
24 ชั่วโมง จะต้องกรอกแบบฟอร์มมาพร้อมกับการสั่งไฟฟ้าก่อนถึงเวลาที่กาหนดไว้
หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในคูหาสาเร็จรูปนัน้
ได้ตดิ ตัง้ ให้พร้อมกับกระแสไฟฟ้าแล้ว
ราคาค่ากระแสไฟฟ้ าและค่าติดตัง้ สายเมนได้รวมไว้เรียบร้อยในรายการที่ 1.2 และ 3
(ทัง้ ข้อ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์มการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า)
หากท่านติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าเอง การติดตัง้ ไฟฟ้าทัง้ หมดจะต้องติดตัง้ ให้ตรงกับที่แจ้งและ
สั่งไว้ในแบบฟอร์มการสั่งจองกระแสไฟฟ้า

การติดตัง้ ไฟในบริเวณ
5.1 ผูจ้ ดั งานจะจัดให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง สาหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรือ
กระแสไฟฟ้าสาหรับการเดินเครื่องสาธิ ตให้ผู้ร่วมแสดงติดต่อกับผูร้ บั เหมาติดตัง้ ไฟฟ้า
อย่างเป็ นทางการของงานเพื่อสั่งการติดตัง้ กระแสไฟฟ้าหรือแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคู หา
โดยให้ผู้ร่วมแสดงสินค้ากรอกแบบฟอร์ม สาหรับความต้องการของตน ในหนังสือคู่มื อ
ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าแล้วส่งให้ผรู้ บั เหมาติดตัง้ ไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการภายในเวลาที่กาหนดไว้
ในแบบฟอร์ม เพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดง โดยห้ามมิ ให้ผูร้ ่วมแสดงสินค้า
ดาเนินการต่อหรือเชื่ อมกระแสไฟจากตูก้ ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผู้จัดงาน
สงวนสิทธิ์ ท่ี จะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้ าหรื อถอดสายไฟที่ ทาการต่อเชื่ อมกระแสไฟฟ้ า
ที่ไม่ถกู ต้อง
5.2 การติดตัง้ ไฟฟ้าที่ ง านแสดงสินค้าทั้ง หมด จะสามารถทาได้โดยผู้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้า
อย่างเป็ นทางการเพียงรายเดียว หรือผูท้ ่ีได้รบั อนุญาตให้เข้าทางานได้เท่านัน้
5.3 ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่มีผรู้ บั เหมาทาการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคูหาของท่านเองจะต้อง
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทกุ คนที่จะเข้ามาทางานก่อนวันทาการจึงจะสามารถเข้าไปทางานได้
5.4 ผูร้ บั เหมาที่ท่านแต่งตัง้ ให้ทาการติดตัง้ ไฟฟ้าในคูหาของท่านเอง จะต้องส่งรายละเอียด
เกี่ ยวกับการติดตัง้ (แผนผัง ไฟฟ้า) ให้กับผู้จัดงานทราบล่วงหน้าภายในกาหนดเวลา
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5.5

5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

5.11
5.12
5.13

ในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซึ่งจะต้องส่งรายละเอียดด้านล่างนีม้ ิฉะนัน้ จะไม่ได้รบั อนุญาต
ให้เข้าไปทางานในอาคาร
5.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจานวนหรือวัตต์ท่ีใช้
5.4.2 จานวนจุดทัง้ หมดที่จะทาการติดตัง้ กระแสไฟฟ้า
5.4.3 แบบแปลนในการติดตัง้
5.4.4 ชื่อของบริษัทที่จะเข้ามาทาการติดตัง้
5.4.5 ชื่ อและหมายเลขบัตรประจ าตัวหรือ เลขที่ หนัง สื อ เดินทางของช่างที่ จ ะเข้า ไป
ทาการติดตัง้
5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสั่งจองให้สมบูรณ์
ผูร้ ับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้าที่ จ ะเข้าทาการติดตัง้ สามารถที่จ ะรับบัตรผ่านเพื่ อเข้าทางานใน
อาคารได้จ ากเจ้า หน้าที่ ฝ่ ายปฏิ บัติการของผู้จัด งาน ณ ส านักงานผู้จัดงานในบริเวณ
อาคารแสดงนัน้ โดยเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่าน
เข้าไปปฏิบตั งิ านให้คหู าของท่านได้
ผูร้ บั เหมาของท่านจะต้องจัดเตรียมจุดต่อภายในที่ ได้มาตรฐานไว้ส าหรับให้เจ้าหน้าที่
ของผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตัง้ ควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ
ปลั๊กไฟทุกจุดจะต้องมีการสั่งจากแบบฟอร์มการสั่งจองเท่านัน้ มิฉะนัน้ จะไม่ได้รบั อนุญาต
ให้มีการติดตัง้
ผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการจะดาเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่ส่ งั จอง
โดยตรงกับผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการเป็ นลาดับแรก
การต่อไฟฟ้ าหรือการต่อพ่วงที่ ผิ ดระเบียบของความปลอดภัยรวมทั้ง การต่อปลั๊กพ่ว ง
โดยใช้ปลั๊กสามทางซึ่งเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายได้ทางผูจ้ ดั อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบ
ตัดออกโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
ผูจ้ ดั ไม่อนุญาตให้ตดิ ตัง้ ไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคูหานอกจากไฟนั้นได้ติดมาพร้อมกับอุปกรณ์
ที่นาเข้ามาแสดงเท่านัน้ รวมถึงการติดตัง้ ไฟกระพริบจะต้องแจ้งขนาด และจังหวะในการ
กระพริบและต้องได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั งานก่อนจึงจะติดตัง้ ได้
ผูร้ ่วมแสดงสินค้าที่ส่ งั จองพืน้ ที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาพิเศษ จะต้องส่งรายการสั่งจอง
พร้อมทัง้ แบบแปลนการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาหนดไว้
ในการสั่ง จองอุ ป กรณ์ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม เติ ม กรุ ณ าอ่ า นรายละเอี ย ดให้ชัด เจนแล้ว กรอก
รายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสั่งจองพร้อมทัง้ ระบุตาแหน่งที่จะติดตัง้ ไฟฟ้าด้วย
สาหรับการสั่งจองที่ ผูร้ ่วมแสดงสินค้าหรือผูร้ บั เหมาได้ส่ ังจองหลัง กาหนดเวลาจะต้อง
ถือปฏิบตั ดิ ว้ ย
5.13.1 จะต้องแจ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจานวนไฟที่จะติดตัง้ เท่าที่จะสรุปได้ก่อน
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5.13.2 ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% กรณีส่งใบสั่งจองหลังกาหนดเวลาและ 30%
ในกรณีส่งั ในพืน้ ที่แสดงสินค้า
5.13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟ้า ผูร้ ่วมแสดงสินค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 50%
ของราคาในใบสั่งจอง
5.14 ผูร้ ับเหมาหรือผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ ไ ด้รับอนุญาตสามารถติดตัง้ ไฟฟ้าในคูหาของท่านเอง
ได้นนั้ จะต้องสั่งจองกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ

6.

7.

5.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ในงาน
5.14.2 สาหรับผูร้ ว่ มแสดงสินค้าที่มีความประสงค์ส่ งั จองตามจานวนติดตัง้ แต่ละดวงของ
หลอดไฟ ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ ไม่อนุญาตให้ผูร้ บั เหมาหรือผูร้ ่วมแสดง
สินค้าทาการสั่งจองในส่วนรายการที่ 2 เพื่อมาต่อใช้กบั แสงสว่างในคูหาของท่าน
5.15 ผู้ร่ ว มแสดงสิ น ค้า หรื อ ผู้รับ เหมารายใดได้ก ระท าการต่ อ สายไฟหรื อ ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์
ไฟฟ้าใดๆที่จะมีอตั ราเสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุหรือมีแนวโน้มว่าอาจเกิดอุบตั ิเหตุต่อผูเ้ ข้าชมงาน
หรือผูร้ ่วมแสดงสินค้าด้ว ยกันได้รบั อันตราย ในนามผูจ้ ัดงานจะขอระงับการจ่ายไฟฟ้า
ชั่วคราวจนกว่าจะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
5.15.1 ผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการไม่อนุญาติให้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือดาเนินการใดๆ
ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการโดยเด็ดขาด
ผูร้ บั เหมาอย่า งเป็ นทางการขอสงวนสิทธิ์ ในการติดตัง้ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งรวมถึงปลั๊กไฟ
สาเร็จรูป ทัง้ หมดนีจ้ ะต้องสั่งจองจากผูร้ บั เหมาอย่างเป็ นทางการเท่านัน้
6.1 ชุดปลั๊กไฟจะไม่อนุญาตให้ผรู้ ว่ มแสดงสินค้านาระบบไฟแสงสว่างมาเสียบปลั๊กไฟเด็ดขาด
ถ้าผูร้ ว่ มแสดงสินค้านาระบบแสงสว่างมาเสียบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้าทันที
ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ นผู้รับ เหมาแต่ ง ตั้ง อย่ า งเป็ นทางการส าหรับ การบริ ก ารอุ ป กรณ์ไ ฟฟ้ า ,
จ่ า ยกระแสไฟฟ้ า และบู ธ ส าเร็ จ รู ป บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตัด กระแสไฟฟ้ า ในกรณี
การใช้เ สี ยงดัง เกิ นพิกั ดท าให้ผู้อ่ื น ได้รับความเดือ นร้อน หรือ บริษัท ฯ ได้รับแจ้ง จากผู้จัด งาน
ให้ด าเนิ น การตัด ไฟดัง กล่ า ว หรื อ ผู้ร่ว มแสดงงานไม่ ป ฏิ บัติ ต ามคู่มื อ ส าหรับ ผู้เ ข้า ร่ว มงาน/
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สถานที่ในการจัดงานอย่างเคร่งครัด โดยผูร้ ว่ มแสดง
งานจะไม่เรียกร้องค่าเสี ยหายใดๆ ที่ เกิดขึน้ แก่ผู้ร่วมแสดงาน ไม่ว่าจะเป็ นค่าเสี ยหายโดยตรง
หรือโดยอ้อมก็ตาม
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่ ักใกล้เคียง อิมแพ็ค เมืองทองธำนี
รำยชื่อโรงแรมทีพ
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