คู่มอื สำหรับผู้แสดงงำน
งำน “เที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 24
THAI INTERNATIONAL TRAVEL FAIR 2019
วันที่ 13 - 17 กุมภำพันธ์ 2562
ณ ศู นย์ กำรประชุมแห่ งชำติสิริกิต์ิ
จัดโดย
สมำคมไทยบริกำรท่ องเที่ยว

กำหนดกำรจัดงำน
กำหนดกำร
วันก่อสร้างคูหา

วันที่
เวลำ
11 กุมภาพันธ์ 2562 (เฉพาะพื้นที่เปล่า)
13.00 – 24.00 น.
12 กุมภาพันธ์ 2562 (พื้นที่มาตรฐาน&พื้นที่เปล่า) 10.00 – 24.00 น.

วันแสดงงาน

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

10.00 - 21.00 น.

วันรื้ อถอนคูหา

17 กุมภาพันธ์ 2562

21.00 - 24.00 น.

เป็ นโอกาสดีอีกครั้งที่ สมาคมไทยบริ การท่องเที่ยว จัดงาน
“เที่ยวทัว่ ไทย...ไปทัว่ โลก” ครั้งที่ 24 (Thai International Travel Fair 2019)
สมาคมฯ ได้จดั ทาคู่มือสาหรับผูแ้ สดงงาน (Exhibitor’s Manual) ฉบับนี้ เพื่อช่วยให้ท่านเตรี ยม
ความพร้ อมในการแสดงสิ นค้า และเพื่อเป็ นการรั กษาสิ ทธิ ประโยชน์ข องท่ าน โดยขอแนะน าให้ท่าน
ได้ศึก ษาคู่มือผูแ้ สดงงานฉบับนี้ อย่างละเอีย ด พร้ อมกับกรุ ณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มต่างๆ
และส่งกลับยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกาหนดเวลาที่ ได้ระบุไว้ในแต่และแบบฟอร์ ม ซึ่งหากมีขอ้ สงสัย
ประการใด สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02–214-6175-6 ต่อ 109 , 088-0226841 และโทรสาร
02-214-6179-80 และสาหรับข้อมูลข่าวสารใด ๆ เกี่ยวกับงาน สามารถดูได้ที่เว็ปไซต์
http://www.titf-ttaa.com หรื อ email:titf@ttaa.or.th สมาคมฯ ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงสาหรับการเข้าร่ วม
แสดงงานในครั้งนี้ และขอบคุณล่วงหน้าสาหรับความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
และขออวยพรให้ท่านประสบความสาเร็ จกับงานด้วยดีทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
นาย ธนพล ชีวรัตนพร
นายกสมาคมไทยบริ การท่องเที่ยว
titf@ttaa.or.th
ttaa@ttaa.or.th
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ข้ อมูลทั่วไปของงำน
1. ชื่องำน
2. ลักษณะงำน

“เที่ยวทัว่ ไทย...ไปทัว่ โลก” ครั้งที่ 24 (Thai International Travel Fair 2019) TITF#24
งานส่งเสริ มการขายด้านการท่องเที่ยวที่มีผปู้ ระกอบการการท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่มีผเู้ ข้าร่ วมงานมากมาย
3. วันและเวลำแสดงงำน วันที่ 13 – 17 กุมภำพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น.
4. สถำนที่จดั งำน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ
ห้องแพลนนารี 1-3, อาคารซี ชั้น 1-2, พลาซ่า, โซนเมนฟลอเย่,โซนเอเทรี ยม
5. ผู้จดั งำน
สมาคมไทยบริ การท่องเที่ยว
6. จำนวนผู้แสดงงำน ประมาณ 1,100 คูหา
7. ประเภทผู้แสดงงำน ห้ องแพลนนำรี 1-3 , อำคำรซี ชั้น 1-2 , พลำซ่ ำ
- สานักงานส่งเสริ มการการท่องเที่ยว/ แหล่งท่องเที่ยว สถานพักผ่อนหย่อนใจ
- องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวนานาชาติ
- สายการบินภายในประเทศ และต่างประเทศ
- บริ ษทั นาเที่ยว Domestic & Outbound / รถเช่า / เรื อสาราญ
- โรงแรมรี สอร์ท
- อุปกรณ์เดินทาง แค้มปิ้ ง-ดาน้ า / สื่อเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว

- dtac
โซนเมนฟลอเย่
- บริ ษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
- องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวนานาชาติ
โซนเอเทรียม
- เวทีแสดงกิจกรรม โชว์การแสดงในประเทศไทยและการแสดงนานาชาติ
8. ผู้ประสำนงำนด้ ำนต่ำง ๆ
ผู้จดั งำน
: สมำคมไทยบริกำรท่องเที่ยว
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ : คุณดลพร หลี่ (ป้ อม)
โทรศัพท์
: 02 214 6175-6 ต่อ 109 , 088-0226841
โทรสาร
: 02 214 6179-80
อีเมล์
: titf@ttaa.or.th
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ฝ่ ำยสถำนที่
ฝ่ ายสถานที่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

: บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
: คุณนุชนาท ไกรกฤตยากุล
: 0-2229-3214
: 0-2229-3222
: neeranuch.chu@qsncc.com

ผู้ก่อสร้ ำงคูหำ
ฝ่ ายบริ การ
ผูป้ ระสานงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

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

ผู้ตดิ ตั้งระบบไฟฟ้ ำ: บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
ฝ่ ายบริ การ
: ให้บริ การระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้ า (จองซื้อไฟฟ้ า)
ผูป้ ระสานงาน : คุณนพรัตน์ โชติกไพศาล
โทรศัพท์
: 0-2203-4163-6 สายตรง 0-2203-4164
โทรสาร
: 0-2203-4117
อีเมล์
: nopparat.cho@nccimage.com
ผู้ตดิ ตั้งระบบอินเตอร์ เนท : N.C.C. Management & Development Co.,Ltd
ฝ่ ายบริ การ
: ให้บริ การระบบอินเตอร์ เนท
ผูป้ ระสานงาน : คุณนีรนุช ชูสิงห์ / คุณนุชนาท ไกรกฤตยากุล
โทรศัพท์
: 0-2229-3210, 0-2229-3214
โทรสาร
: 0-2229-3222
อีเมล์
: neeranuch.chu@qsncc.com / nutchanard.kra@qsncc.com
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ผังรวมมำตรฐำน

6

รูปผังรวม

7

รูปผังโซนแพลนนำรี

รูปผังโซนซีบน
รูปผังโซนซีล่ำง

C2

8

C2

9

CG (Robinson)

10

Plaza
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ตำรำงกำหนดวันและเวลำกำรทำงำนภำยในอำคำรแสดงสิ นค้ ำ
(1) กำหนดวันและเวลำกำรเข้ ำตกแต่งและก่อสร้ ำงคูหำ (Set Up Days)
วัน
เวลำ
กิจกรรม
11 กุมภาพันธ์ 2562
13.00 - 24.00 น.
ผูแ้ สดงงานที่จองพื้นที่เปล่าเข้าตกแต่งคูหา
12 กุมภาพันธ์ 2562
10.00 - 24.00 น.
ผูแ้ สดงงานที่จองพื้นที่เปล่าเข้าตกแต่งคูหา
12 กุมภาพันธ์ 2562
10.00 - 24.00 น.
ผูแ้ สดงงานที่จองคูหามาตรฐานเข้าตกแต่งคูหา
(2) กำหนดกำรวันแสดงงำน (Show Days)
วันที่
เวลำ
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 - 10.00 น.
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 - 21.00 น.
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 - 22.00 น.

เตรี ยมเปิ ดคูหา
เปิ ดแสดงงาน
เตรี ยมปิ ดคูหา / เติมสินค้า

(3) กำหนดกำรวันรื้อถอน (Tear Down Day)
วันที่
เวลำ
17 กุมภาพันธ์ 2562
21.00 - 24.00 น.

กิจกรรม
รื้ อถอนและขนย้ายสินค้าออกจากอาคาร

กิจกรรม

หมำยเหตุ
1. ผูเ้ ข้าแสดงงานทุกท่านต้องก่อสร้างคูหาให้เสร็ จภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งนี้ จ ะไม่เปิ ดให้เข้าก่อสร้าง / ตกแต่ งหลังจากเวลาดังกล่าวโดยเด็ด ขาด เพราะต้องทาความ
สะอาดอาคาร
2. ห้ามรื้ อถอนก่อนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ายของการจัดงาน
3. ผูเ้ ข้าแสดงงานต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งคูหาทันทีหลังจากปิ ดงานแสดงสิ นค้าวันสุ ดท้าย
(ภายใน 24.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562)
กรณี ผู้เข้ ำแสดงงำนไม่นำสินค้ำหรืออุปกรณ์ตกแต่งคูหำออกตำมเวลำที่กำหนด หำกเกิดควำมเสี ยหำยหรือ
สู ญ หำย ไม่ ว่ำกรณีใ ด ๆ ผู้เข้ ำแสดงงำนต้ อ งเป็ นผู้รับ ผิด ชอบใช้ จ่ำยที่เ กิดขึ้น รวมทั้ง ค่ ำใช่ จ่ำยในกำร
รื้อถอนล่ำช้ ำ ซึ่งผู้จดั งำนจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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กฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิภายในอาคารแสดงสิ นค้า
1. บัตรเข้ ำ - ออกอำคำรแสดงสินค้ำ
1.1 EXHIBITOR BADGE (บัตรผู้แสดงงำน)
ผูแ้ สดงงานสามารถลงทะเบี ย นรั บ บัต รผูแ้ สดงงานได้คูห าละ 4 ใบ บริ เวณ
จุดลงทะเบียน ณ บูธกองอานวยการสมาคมฯ โดยรั บบัตรในวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2562 เวลา 15.00 น.
1.1.1 ผูแ้ สดงงานจะต้องติดบัตรผูแ้ สดงงานตลอดเวลาที่อยู่ในบริ เวณงาน เพื่อประโยชน์
ในด้านการรักษาความปลอดภัย
1.1.2 สาหรับผูแ้ สดงงานที่มิได้ติ ดบัต รหรื อไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้ผ่านเข้า -ออก
ในบริ เวณงาน
1.1.3 บัต รผูแ้ สดงงานใช้ไ ด้ ต้ ัง แต่ ว ัน เตรี ยมงานจนถึ ง วัน สุ ด ท้า ยของงานในทุ ก พื้ น ที่
ของการจัดงาน
1.2 CONTRACTOR BADGE (บัตรผู้รับเหมำก่อสร้ ำง)
1.2.1 ผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ างต้องใช้บัต รประจ าตัว ประชาชนแลกบัต รผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ างได้
ณ บูธกองอานวยการสมาคมฯ
1.2.2 ผูร้ ับเหมาก่อสร้างจะต้องติดบัตรตลอดเวลาที่อยูใ่ นบริ เวณงาน เพื่อประโยชน์ดา้ นการ
รักษาความปลอดภัย ผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่มิได้ติดบัตรหรื อไม่มีบตั รจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ผา่ นเข้าออกในบริ เวณงาน
1.2.3 บัตรผูร้ ับเหมาก่อสร้างสามารถใช้ได้ในวันก่อสร้างและรื้ อถอนเท่านั้น ไม่สามารถผ่าน
เข้า-ออก ได้ในวันแสดงงานยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั งาน
1.2.4 กรณี ผรู้ ั บ เหมาก่ อ สร้ าง ท าบัต รสู ญ หาย ท่ า นจะไม่ไ ด้รั บอนุ ญ าตออกจากพื้น ที่
พร้อมทั้งเสียค่าธรรมเนี ยมในการปรับเป็ นจานวนเงิน 100 บาทต่อใบ
2. กำรก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำมำตรฐำน
การก่อสร้างตกแต่งคูหา ผูแ้ สดงงานสามารถเลือกใช้คูหามาตรฐาน หรื อจะดาเนิ นการก่อสร้างคูหา
แสดงสิ นค้าโดยใช้ผรู้ ั บเหมาก่อสร้างที่จดั หามาเองก็ได้ ทั้งนี้ ผูแ้ สดงงานจะต้องปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบ
ในการก่อสร้างตกแต่งคูหาดังนี้
ผูจ้ ดั งานได้แต่งตั้งให้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด เป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็ น
ทางการสาหรับผูร้ ่ วมแสดงที่เช่าพื้นที่แบบคูหามาตรฐาน และทางผูจ้ ดั งานขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบข้อบังคับของการใช้คูหาสาเร็ จรู ป ดังนี้
2.1. ไม่อนุญาตให้มีการต่อเติมหรื อก่อสร้างคูหาให้มีความสูงเกินกว่าความสูงของเพดานในอาคาร
โซนแพลนำรีฮอล มีความสูงจากพื้นไม่เกิน 5 เมตร (ห้ามผนังที่มีความทึบสูงเกินกว่า 2.5 เมตร)
-โซนหน้าแพลนารี ฮอล สูงได้ไม่เกิน 3 เมตร (สาหรับผูท้ ี่อยูห่ น้า แพลนารี ฮอล)
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-โซนหน้าแพลนารี ฮอล เพดานกระจก สูงได้ไม่เกิน 2.5 เมตร
โซนซี บน
มีความสูงจากพื้นไม่เกิน 2.5 เมตร
โซนซีล่ำง
มีความสูงจากพื้นไม่เกิน 2.4 เมตร
โซนพลำซ่ ำ
มีความสูงจากพื้นไม่เกิน 3 เมตร / ใต้ฝ้าสูงจากพื้นได้ไม่เกิน 2.5 เมตร
และมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างหรื อส่วนตกแต่งต่าง ๆ รวมทั้งไฟตกแต่งยืน่ ออกนอก
บริ เวณพื้นที่ที่ทาสัญญา
2.2. ไม่อนุญาตให้มีการทาสี ทบั ลงบนผนังของคูหามาตรฐาน หากท่านต้องการติดสติ๊กเกอร์ หรื อ
วัสดุอื่นใดบนผนังกรุ ณาติ ดต่ อเจ้าหน้าที่ข องบริ ษ ัทผูร้ ั บเหมาก่อสร้ างโครงสร้ างมาตรฐาน
สาเร็ จรู ปอย่างเป็ นทางการของงาน (บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด) เพื่อการดาเนินการ
2.3. ไม่อนุ ญาตให้มีการตอก ขึง แขวน หรื อ ตรึ งส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของโครงสร้างมาตรฐานหรื อ
สิ่งก่อสร้าง กับโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารแสดงสินค้า
2.4. ไม่อนุ ญาตให้มีก ารขึ งหรื อแขวนสิ่ งใด ๆ จากเพดานหรื อพื้นหรื อแม้แต่ ส่วนหนึ่ งส่ ว นใด
ของอาคารแสดงสินค้า
2.5. การติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่าง หรื อ ปลัก๊ ไฟภายในโครงสร้างมาตรฐานสาเร็ จรู ปทั้งหมด จะต้องสั่ง
จากผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการเท่านั้น
2.6. จะต้องแจ้งการขอใช้บริ การกระแสไฟในคูหา โดยสัง่ กระแสไฟได้ที่ บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ
จากัด ซึ่งเป็ นผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการ
2.7. กฎข้ อบังคับสำหรับผู้แสดงสินค้ำ ห้ ำม! กระทำกำรใด ๆ ที่จะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อผนังคูหำ
2.7.1 ห้ ำมต่อเติมเปลีย่ นแปลงหรือโยกย้ำยโครงสร้ ำงของคูหำมำตรฐำน โดยเด็ดขำด หำกมีควำม
จำเป็ นต้ อ งเปลี่ย นรู ป แบบของคูห ำ กรุ ณ ำติด ต่ อ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ ำยปฏิบัติก ำรของบริ ษั ท
เพือ่ ดำเนินกำร
2.7.2 ห้ ำมฉีดสเปรย์กำว, ติดกำว, หรือ ซิลโิ คนบนแผ่นผนัง
2.7.3 ห้ ำมทำสี, พ่นสี , ขีดหรือเขียนลงบนผนัง
2.7.4 ห้ ำมเจำะ, ตอกตะปู, ยิง MAX, ขีดข่ วน หรือทำให้ เกิดควำมเสียหำยกับแผ่นผนัง หรือส่ วนใด
ส่ วนหนึ่งของโครงสร้ ำงคูหำเป็ นอันขำด หำกต้องกำรติด หรือยึดสิ่งใดกับตัวผนัง กรุณำ
ปรึกษำเจ้ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยปฏิบัตกิ ำรก่อน
2.8. ป้ ายชื่อบริ ษทั เป็ นป้ ายชื่อขนาด สูง 30 ซม.และหน้ากว้าง 3 ม. (ตัวอักษรบนป้ ายชื่อสูง 10 ซม.)
อยู่ดา้ นหน้าของคูหา โดยยึดติดกับขอบอะลูมิเนี ยม โดยจะระบุชื่อบริ ษทั และหมายเลขของ
คูหาแสดงสินค้า
2.9. ไฟฟ้ าและเฟอร์ นิเจอร์ มีปลัก๊ ไฟ 3 พิน ขนาด 5 แอมป์ (ห้ามใช้ก ับดวงไฟแสงสว่าง)
หลอดฟลูออเรส-เซนส์ 2 หลอด, เก้าอี้เหล็กดา 2 ตัว, โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว และถังขยะ 1 ใบ
ในกรณี ผแู้ สดงงาน คูหามาตรฐาน ไม่ตอ้ งการผนัง, โครงสร้างป้ ายชื่อ, ไฟฟ้ า และเฟอร์ นิเจอร์
(โต๊ะ, เก้าอี้, ถังขยะ) ภายในคูหามาตรฐานกรุ ณาแจ้ง ลงในแบบฟอร์ม 1 มายังผูจ้ ดั งานหรื อ
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2.10. บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด เพื่อดาเนิ นตามความต้องการของท่ าน (ในกรณี ที่ไม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้า หรื อแจ้งวันก่อสร้าง ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก)
หมำยเหตุ หำกผู้แสดงงำนท่ ำนใด มิได้ ปฏิบัติตำมหรือฝ่ ำฝื นข้ อปฏิบัติดังกล่ ำว บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ
จำกัด ซึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรก่อสร้ ำงคูหำมำตรฐำน มีควำมจำเป็ นจะต้องคิดค่ำเสียหำยแก่ผ้แู สดงสินค้ำ
เป็ นมูลค่ำผนังคูหำแผ่นละ 3,000 บำท
3. กำรก่อสร้ ำงและตกแต่งพืน้ ที่เปล่ำ
ผูร้ ่ ว มแสดงงานที่ จ องเป็ นพื้น ที่ เปล่า (ไม่รวมพรมและกระแสไฟฟ้ า) ไม่ว่าจะจ้างผูร้ ั บเหมา
ในการตกแต่งคูหาหรื อไม่ จะต้องส่ งแบบแปลนกำรก่อสร้ ำง ภำยในวันที่ 25 มกรำคม 2562 โดยผูแ้ สดงงาน
สามารถสร้างคูหาได้ดงั นี้
3.1 ผูจ้ ดั งานจะทาเครื่ องหมายแสดงขอบเขตพื้นที่ ก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพื้นที่ที่จองไว้
3.2 เนื่ องจากคูหาของท่านเป็ นพื้นที่เปล่าจึงไม่มีก ระแสไฟรวมถึงไฟแสงสว่างหากท่านต้องการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้ าภายในคูหาของท่าน สาหรับไฟฟ้ าในวันก่อสร้าง-รื้ อถอน ใช้ แบบฟอร์ ม 2
ส่ วนกระแสไฟฟ้ าและอุปกรณ์ในวันแสดงงานกรุ ณากรอก แบบฟอร์ ม 1 เพื่อเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้ า กับบริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
3.3 ในการจัดแสดงสินค้าต้องติดป้ ายแสดงชื่อบริ ษทั และหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน
3.4 ในกรณี ที่เป็ นพื้นที่เปล่าติดกันกับคูหาอื่น ผูแ้ สดงงานจะต้องทาผนังขึ้นกั้นคูหาของท่านเอง
ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์จากผนังของคูหามาตรฐานของผูแ้ สดงงานท่านอื่นเด็ดขาด และหากผนัง
ของผูแ้ สดงงานสูงกว่าผนังอีกด้านของคูหาข้างเคียงท่านจะต้องปิ ดด้านหลังส่ วนที่สูงกว่าให้
เรี ยบร้อย
3.5 กรณี ใช้เทปกาว 2 หน้า อาคารเป็ นพื้นพรมควรมีการป้ องกันและเลือกใช้เทปที่ไม่ทาความ
เสียหายต่อพรมอาคาร ผูแ้ สดงงานต้องประสานงานกับผูร้ ับเหมาตกแต่ง ถึงข้อปฏิบตั ิในคู่มือ
หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่ออาคาร ผูแ้ สดงงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
4. ข้ อห้ ำมในกำรเข้ ำก่อสร้ ำงพืน้ ที่เปล่ำ
กฎและระเบียบข้อบังคับของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกราบรื่ นในการทางานของทุกท่าน ผูจ้ ดั งานขอความร่ วมมือผูแ้ สดงงานและผูก้ ่อสร้าง
คูหาทุกท่านในการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
4.1 ห้าม...ต่อเติม ติดตั้ง ปรับแต่ง ตอกตะปู เจาะ ติด ผนังคูหา หรื อสิ่งก่อสร้างใด ๆของศูนย์ฯ สิริกิต์ ิ
4.2 ห้าม...พ่นสีใด ๆ ลงบนผนังหรื อสิ่งก่อสร้างใด ๆ ของศูนย์ฯ สิริกิต์ ิ
4.3 ห้าม...นาแผ่นป้ ายโฆษณา หรื อวางอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ ออกนอกเขตพื้นที่คูหาของตน
4.4 ห้าม...พ่นสีในพื้นที่แสดงสินค้า สามารถทาได้ดา้ นหลังอาคาร
4.5 ห้าม...แขวนอุปกรณ์ทุกชนิดที่ ท่อจ่าย ท่อร้อย สายไฟ ท่อดับเพลิง ของศูนย์ฯ สิริกิต์ ิ
4.6 ห้าม...เปิ ด-ปิ ด หรื อต่อสายไฟฟ้ าเข้ากับตูส้ วิทซ์ไฟฟ้ าของศูนย์ฯ สิริกิต์ ิ
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4.7 ห้าม...วางสิ่งของวัสดุก่อสร้าง หรื อวัสดุเหลือใช้ กีดขวางแนวทางเดิน โดยจะต้องทาการจัดเก็บ
ให้เรี ยบร้อยและนาออกไปนอกบริ เวณศูนย์ฯ สิริกิต์ ิ
4.8 ห้าม...ใช้เลื่อยไฟฟ้ า เครื่ องเชื่อมหรื ออุปกรณ์ใด ๆ ที่จะทาให้เกิดประกายไฟภายในอาคารของ
ศูนย์ฯ สิริกิต์ ิ
4.9 ห้าม...ผูแ้ สดงงานที่จองพื้นที่เป็ นพื้นที่เปล่าใช้ผนังของคูหาข้างเคียงโดยเด็ดขาด
4.10 ห้าม...ลากหรื อเข็น วัสดุ อุปกรณ์ ใดๆ กับพื้น ในศูน ย์ก ารประชุ มฯ โดยตรงจะต้องมีว สั ดุ
ที่เหมาะสมอื่นๆ รองรับ
4.11 ห้าม...นาก๊าซและสัตว์ทุกชนิดเข้าในบริ เวณงาน
4.12 ห้าม...สูบบุหรี่ ในบริ เวณศูนย์ฯ สิริกิต์ ิ ยกเว้นบริ เวณที่กาหนดไว้เท่านั้น
4.13 ห้า ม...ขนสิ น ค้า เข้า -ออกในระหว่ า งแสดงงาน จะอนุ ญ าตให้ข นย้า ยสิ น ค้า ในเวลา
ที่กาหนดเท่านั้น
หมำยเหตุ ทุก คูหาที่ มีการออกแบบก่ อสร้ างพิเศษ จะต้องเตรี ยมผ้าใบ เพื่อปูรองพื้น ทั่ว บริ เวณของ
การก่อสร้างหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับโครงสร้างคูหาแสดงและ/หรื อสถานที่จดั แสดงหรื อ
พื้นของอาคารแสดงผูแ้ สดงงานจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
5. กำรสั่งจองรำยกำรอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
5.1 คูหามาตรฐานขนาด 3x2 ม. แต่ละคูหาจะประกอบด้วย
5.1.1 ชุดฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์ จานวน 2 ดวง
5.1.2 ชุดปลัก๊ ไฟขนาด 5 แอมป์ จานวน 1 จุด (ห้ามใช้กบั ดวงไฟแสงสว่าง) ซึ่งรายการดังกล่าว
ผูจ้ ัด งานได้จ ัด เตรี ยมไว้ใ ห้ เ รี ยบร้ อ ยแล้ว นอกเหนื อ จากนี้ ผูแ้ สดงงานจะต้อ งสั่ ง
ในแบบฟอร์ มจองรายการไฟฟ้ า (รายการไฟฟ้ าสาหรับคูหามาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามที่
บจก.เอ็น ซี.ซี.อิมเมจ เสนอราคา กับผูจ้ ดั งาน)
6. ไฟฟ้ ำที่ใช้ ในระหว่ำงงำน
ผูจ้ ดั งานได้มอบหมายให้ผรู้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการเป็ นผูด้ ูแลไฟฟ้ าแสงสว่างในอาคาร
แสดงสินค้า
6.1 มาตรฐานของไฟฟ้ าที่ใช้ในงานแสดงสินค้า
6.1.1 ไฟฟ้ าขนาด 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ต แรงดันไฟฟ้ าขึ้นลงระหว่าง +10% สาหรับ
สิ น ค้า ที่ มี ค วามไวต่ อ การขึ้ นลงของแรงดัน ไฟฟ้ าเพื่ อ ความปลอดภัย ต่ อ สิ น ค้า
ท่านควรจะจัด หาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้วยไฟฟ้ าขนาด 220 โวลท์ 1 เฟส
50 เฮิ ร์ต แรงดันไฟฟ้ าขึ้นลงระหว่าง +10% สาหรับสิ นค้าที่ความไวต่อการขึ้นลง
ของแรงดันไฟฟ้ าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน
มาต่อด้วย
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6.1.2 หากท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งจองกระแสไฟฟ้ าในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท์
1 เฟส 50 เฮิร์ต หรื อ 220 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ต ซึ่งจะสามารถจัดการให้ได้เป็ นพิเศษ
โดยกรอกในแบบฟอร์มการสัง่ จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ า
6.2 วงจรไฟฟ้ าได้แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือ วงจรไฟฟ้ าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ ากาลังมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้ าอัตโนมัติและต้องมีระบบสตาร์ทเตอร์ ดังนี้
6.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง
6.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลต้า
6.2.3 มอเตอร์ขนาดตั้งแต่ 25 แรงม้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์
6.3 กระแสไฟฟ้ าที่จ่ายไปยังแต่ละคูหาจะปิ ดหลังจากงานแสดงปิ ดลง 30 นาที และภายใน 60 นาที
ในวันสุดท้ายของการแสดง
6.4 สาหรับผูแ้ สดงงานที่ตอ้ งการใช้กระแสไฟฟ้ าสาหรับอุปกรณ์ที่ตอ้ งนามาแสดงตลอด 24 ชัว่ โมง
จะต้องกรอกแบบฟอร์มมาพร้อมกับการสัง่ ไฟฟ้ าก่อนถึงเวลาที่กาหนดไว้
6.5 หลอดไฟฟ้ าฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยูใ่ นคูหาสาเร็ จรู ปติดตั้งให้
พร้อมกับกระแสไฟฟ้ าแล้ว
6.6 ราคาค่ากระแสไฟฟ้ าและค่าติดตั้งสายเมนได้รวมไว้เรี ยบร้อยในรายการที่ 1.2 และ 3 (ทั้งข้อ 3.1
และ3.2 ในแบบฟอร์มการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ า)
6.7 หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าเอง การติดตั้งไฟฟ้ าทั้งหมดจะต้องติดตั้งให้ตรงกับที่แจ้งและสัง่ ไว้
ในแบบฟอร์มการสัง่ จองกระแสไฟฟ้ า
7. กำรติดตั้งไฟในบริเวณ
7.1 ผูจ้ ัด งานจะจัด ให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง สาหรั บแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรื อ
กระแสไฟฟ้ าสาหรั บการเดินเครื่ องสาธิตให้ผแู้ สดงงานติดต่อกับผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่าง
เป็ นทางการของงานเพื่อสั่งการติดตั้งกระแสไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคูหา โดยให้
ผูแ้ สดงงานกรอกแบบฟอร์ มสาหรั บความต้องการของตน ในคู่มือผูแ้ สดงงานแล้ว ส่ งให้
ผูร้ ั บเหมาติ ด ตั้ง ไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการภายในเวลา ที่ ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ มเพื่อความ
ปลอดภัยตลอดเวลางานแสดงโดยห้ามมิให้ผแู้ สดงงานด าเนิ นการต่ อหรื อเชื่ อมกระแสไฟ
จากตูก้ ระแสไฟฟ้ าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจ้ ดั งานสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้ าหรื อ
ถอดสายไฟที่ทาการต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้ าที่ไม่ถกู ต้อง
7.2 การติดตั้งไฟฟ้ าที่งานแสดงสินค้าทั้งหมด จะสามารถทาได้โดยผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ น
ทางการเพียงรายเดียว หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เข้าทางานได้เท่านั้น
7.3 ผูแ้ สดงงานที่มีผรู้ ับเหมาทาการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในคูหาของท่านเอง จะต้องส่ งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเข้ามาทางานก่อนวันทาการจึงจะสามารถเข้าไปทางานได้ ผูร้ ับเหมาที่ท่าน
แต่ งตั้งให้ทาการติ ด ตั้งไฟฟ้ าในคูหาของท่ านเอง จะต้องส่ งรายละเอีย ดเกี่ ย วกับการติด ตั้ง
(แผนผังไฟฟ้ า) ให้กบั ผูจ้ ดั งานทราบล่วงหน้าภายในกาหนดเวลาในแบบฟอร์ม
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7.4 การสั่งจอง ซึ่งจะต้องส่ งรายละเอียดด้านล่างนี้ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าไปทางาน
ในอาคาร
7.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจานวนหรื อวัตต์ที่ใช้
7.4.2 จานวนจุดทั้งหมดที่จะทาการติดตั้งกระแสไฟฟ้ า
7.4.3 แบบแปลนในการติดตั้ง
7.4.4 ชื่อของบริ ษทั ที่จะเข้ามาทาการติดตั้ง
7.4.5 ชื่ อ และหมายเลขบัต รประจ าตัว หรื อเลขที่ ห นัง สื อ เดิ น ทางของช่ า งที่ จ ะเข้า ไป
ทาการติดตั้ง
7.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสัง่ จองให้สมบูรณ์
7.5 ผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าที่จะเข้าทาการติดตั้งสามารถที่จะรับบัตรผ่านเพื่อเข้าทางานในอาคารได้
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิก ารของผูจ้ ดั งาน ณ สานัก งานผูจ้ ดั งานในบริ เวณอาคารแสดงนั้น
โดยเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้าไปปฏิบตั ิงานให้คูหา
ของท่านได้
7.6 ผูร้ ั บ เหมาของท่ า นจะต้อ งจัด เตรี ยมจุ ด ต่ อ ภายในที่ ไ ด้ม าตรฐานไว้ส าหรั บ ให้เ จ้า หน้า ที่
ของผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตั้งควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ
7.7 ปลัก๊ ไฟทุ กจุ ดจะต้องมีก ารสั่งจากแบบฟอร์ มการสั่งจองเท่ านั้นมิฉ ะนั้นจะไม่ได้รั บอนุ ญาต
ให้มีการติดตั้ง
7.8 ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการจะดาเนิ นการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั ผูแ้ สดงงานที่สั่งจองโดยตรง
กับผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการเป็ นลาดับแรก
7.9 การต่อไฟฟ้ าหรื อการต่อพ่วงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทั้งการต่อปลัก๊ พ่วง โดยใช้
ปลัก๊ สามทางซึ่งเป็ นเหตุ ให้เกิ ดอัน ตรายได้ทางผูจ้ ดั อนุ ญ าตให้เจ้าหน้าที่ รั บผิดขอบตัดออก
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
7.10 ผูจ้ ดั ไม่อนุ ญาตให้ติดตั้งไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคูหานอกจากไฟนั้นได้ติดมาพร้อมกับอุปกรณ์
ที่นาเข้ามาแสดงเท่ านั้นรวมถึงการติด ตั้งไฟกระพริ บจะต้องแจ้งขนาด และจังหวะในการ
กระพริ บและต้องได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั งานก่อนจึงจะติดตั้งได้
7.11 ผูแ้ สดงงานที่สั่งจองพื้นที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาพิเศษ จะต้องส่ งรายการสั่งจองพร้อมทั้ง
แบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาหนดไว้
7.12 ในการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพิ่มเติม กรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ชดั เจนแล้วกรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์มการสัง่ จองพร้อมทั้งระบุตาแหน่งที่จะติดตั้งไฟฟ้ าด้วย
7.13 สาหรับการสัง่ จองที่ผแู้ สดงงานหรื อผูร้ ับเหมาได้สงั่ จองหลังกาหนดเวลาจะต้องถือปฏิบตั ิดว้ ย
7.13.1 จะต้องแจ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ ารวมถึงจานวนไฟที่จะติดตั้งเท่าที่จะสรุ ปได้ก่อน
7.13.2 ท่านจะเสี ย ค่ าใช้จ่ ายเพิ่ม 10% หากส่ งใบสั่งจองหลังก าหนดและ 30% ในกรณี
สัง่ ในพื้นที่แสดงงาน
7.13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟ้ า ผูแ้ สดงงานจะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย 50% ของราคาใน
ใบสัง่ จอง
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7.14 ผูร้ ับเหมาหรื อผูแ้ สดงงานที่ได้รับอนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้ าในคูหาของท่านเองได้น้ นั จะต้อง
สัง่ จองกระแสไฟฟ้ าในแบบฟอร์มการสัง่ จอง ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
7.14.1 การสัง่ จองขนาดของกระแสไฟฟ้ าสูงสุดที่ใช้ในงาน
7.14.2 สาหรับผูแ้ สดงงานที่มีความประสงค์สงั่ จองตามจานวนติดตั้งแต่ละดวงของหลอดไฟ
ซึ่งขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ ไม่อนุ ญาตให้ผรู้ ับเหมาหรื อผูแ้ สดงสิ นค้าทาการสั่งจองใน
รายการที่ 2 เพื่อมาต่อใช้กบั แสงสว่างในคูหาของท่าน
7.15 ผูแ้ สดงงานหรื อผูร้ ับเหมารายใดได้กระทาการต่อสายไฟหรื อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าใด ๆ ที่จะมี
อัตราเสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุหรื อมีแนวโน้มว่าอาจเกิดอุบตั ิเหตุต่อผูเ้ ข้าชมงานหรื อผูร้ ่ วมแสดงงาน
ด้วยกันได้รับอันตรายในนามผูจ้ ดั งานจะขอระงับการจ่ายไฟฟ้ าชัว่ คราวจนกว่าจะดาเนิ นการ
แก้ไขให้แล้วเสร็ จ
7.16 ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อดาเนิ นการใด ๆ ต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้ าทุกชนิดของผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการโดยเด็ดขาด
หมำยเหตุ ชุด ปลัก๊ ไฟจะไม่อนุ ญ าตให้ผรู้ ่ ว มแสดงงานนาระบบไฟแสงสว่างมาเสี ยบปลัก๊ ไฟเด็ด ขาด
ถ้าผูแ้ สดงงานนาระบบแสงสว่างมาเสียบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้ าทันที
8. ระบบไฟฟ้ ำโดยรวม
ผูจ้ ดั งานจะเปิ ดไฟแสงสว่างภายในอาคารเฉพาะช่วงวันแสดงงานเท่านั้น กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ในศูนย์ฯ
สิ ริกิต์ ิ คือ 220โวลต์ และจะจ่ายกระแสไฟฟ้ าภายในคูหา ก่อนและหลังเวลาแสดงงานประมาณ 1 ชัว่ โมง
บริ ษ ัท เอ็น .ซี.ซี.อิมเมจ จากัด จะเป็ นผูค้ วบคุมดู แลระบบไฟฟ้ าตลอดงาน กรณี ที่ผแู้ สดงงานต้องการ
กระแสไฟฟ้ าตลอด 24 ช.ม. หรื อต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่น ๆ เพิ่มเติมจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนั้น ๆ เอง
โดยกรอกรายละเอียด แบบฟอร์ ม 1
9. เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่ง
ผูแ้ สดงงานสามารถเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งอืน่ ๆ ได้จาก บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด
โดยกรอกรายละเอียด แบบฟอร์ ม 5
10. โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะมีไว้บริ เวณรอบห้องแสดงงานหากท่านต้องการจะติดตั้งโทรศัพท์หรื อแฟ็ กซ์
ในคูหา ท่านสามารถเช่าจากฝ่ ายปฏิบตั ิการบริ ษทั เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
โดยกรอกรายละเอียด แบบฟอร์ ม 7
11. กำรรักษำควำมปลอดภัย
11.1 ผูจ้ ดั งานจะเป็ นผูจ้ ดั หาบริ การรักษาความปลอดภัยในบริ เวณอาคารแสดงสิ นค้า โดยจะมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยูท่ วั่ บริ เวณงานแสดง
11.2 เมื่อสิ้นสุดการแสดงงานในแต่ละวัน ควรมีผา้ หรื อแถบกระดาษกั้นปิ ดคูหา
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11.3

สาหรับผูแ้ สดงงานจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่นามาแสดงเองและขอแนะนาให้ผแู้ สดงงาน
ทาประกันสินค้าของตนไว้ระหว่างเวลาแสดงงาน
11.4 ไม่ค วรปล่อยคูหาว่างโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ อยู่ในคูหา (ซึ่งถ้าเกิ ด มีการสูญ หายของสิ่ งของ
ผูจ้ ดั งานจะไม่รับผิดชอบในกรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น)
11.5 ผูจ้ ัด งานจะไม่ อ นุ ญ าตให้ผูท้ ี่ ไ ม่ มี ร ายชื่ อ ตามใบสมัค รหรื อไม่ ไ ด้แ จ้ง ไว้ก ับ ผูจ้ ัด งาน
เข้าร่ วมงานโดยเด็ดขาดเพื่อป้ องกันบริ ษทั ผิดกฎหมายแอบแฝงเข้ามาในงาน
หมำยเหตุ ระหว่างการก่อสร้างตกแต่งและรื้ อถอนคูหา และในวันแสดงงาน ผูแ้ สดงงานจะต้องระมัดระวัง
และรับผิดชอบในทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่นามาแสดงในคูหาด้วยตนเอง
12. ระบบควำมเย็น
ผูจ้ ัดงานจะปิ ดแอร์ บริ เวณแสดงงานในวันที่ เข้าตกแต่งคูหา โดยจะเปิ ดแอร์ ในวัน ที่ 13 - 17
กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็ นวันแสดงงานเท่านั้น
13. กำรปฏิบัตงิ ำนล่วงเวลำ
ในวันก่อสร้างคูหา ผูจ้ ัดงานจะอนุ ญาตให้ทาการก่อสร้างและตกแต่งคูหาได้ถึงเวลา 24.00 น.
เท่านั้น ซึ่งถ้าผูแ้ สดงงานรายใดมีความประสงค์จะทาการก่อสร้างเกินจากเวลา กรุ ณาแจ้งที่ห้องผูจ้ ดั งาน
ก่อนเวลา 18.00 น.ของแต่ละวัน พร้อมชาระค่าล่วงเวลาเพิ่มตามอัตราของศูนย์ฯ สิ ริกิต์ ิ โดยคิดค่าล่วงเวลา
เป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท/ชม./คูหา/บริ ษทั และต้องจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดู 1 นาย
14. ข้ อปฏิบัตใิ นกำรแสดงสินค้ำ
14.1 ผูแ้ สดงงานจะต้องมีเจ้าหน้าที่ ป ระจ าในคูห าตลอดช่ ว งเวลาแสดงงาน อย่างไรก็ต าม
ผูแ้ สดงงานต้องไม่กระทาการใด ๆ ให้เดือดร้อนหรื อรบกวน ผูเ้ ข้าชมงาน หรื อผูแ้ สดงงาน
รายอื่น ๆ ห้ามโอนสิทธิ์การเข้าแสดงงานให้ผอู้ ื่น และห้ามมิให้นาคูหาของท่านไปจัดแบ่ง
ให้ผอู้ ื่น ที่มิได้สมัครเข้าร่ วมงานไว้เช่าช่วงเพื่อจัดแสดงสินค้า หรื อสับคูหากันเองโดยไม่ได้
รับอนุญาต และอาจจะมีผลต่อการพิจารณาการเข้าร่ วมงานของท่านในครั้งต่อไป
14.2 ผูแ้ สดงงานจะต้องเปิ ดคูหา เพื่อจัดแสดงสินค้าตลอดเวลางานแสดงสิ นค้าและห้ามขนย้าย
สินค้าเข้า -ออกคูหา แสดงระหว่างเวลาแสดงงานเว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษจากผูจ้ ดั งาน
โดยแจ้งล่วงหน้าได้ที่หอ้ งผูจ้ ดั งาน
14.3 ผูแ้ สดงงานจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของเจ้าหน้าที่หรื อตัวแทนของท่าน
14.4 ผูแ้ สดงงานต้องแสดงข้อมูลหรื อข้อเท็จ จริ งเกี่ ยวกับคุ ณ ภาพสิ น ค้าหรื อบริ ก ารที่ น ามา
จัดแสดงหรื อจาหน่ายให้ครบถ้วนตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ใน
กรณี ที่มีการร้องเรี ยนจากหน่วยงานหรื อองค์การของรัฐและผูเ้ ข้าชมงานว่าทางบริ ษทั ของ
ท่านก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้ ข้าชมงาน ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
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14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

การใช้พ้ืนที่ระหว่างแสดงโดยไม่คืนเงิน และพิจารณาการให้บริ ษทั ของท่านเข้าร่ วมงาน
ในครั้งต่อไป
ห้ามโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ชักชวนทางด้านธุรกิจใด ๆ นอกคูหาแสดงงาน
ผูแ้ สดงงานสามารถติดป้ าย โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ได้เฉพาะในคูหาของตัวเองเท่านั้น
ห้ามใช้โทรโข่งหรื อเครื่ องขยายเสียงขนาดเล็กทุกประเภท
ในกรณี ที่เกิดเหตุอนั คาดไม่ถึงหรื อเหตุสุดวิสัยในวันจัดงาน อาทิ เหตุการณ์ทางการเมือง
คาสัง่ รัฐบาลจลาจล หรื อสงคราม อันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถบริ การตามสัญญาได้ ผูจ้ ดั งาน
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผแู้ สดงงานจ่ายให้กบั ผูจ้ ดั งานและจะไม่เรี ยกร้อง
หรื อขอรับการชดเชยใด ๆ จากผูจ้ ดั งาน

15. กำรใช้ เสียงภำยในงำน
ผูจ้ ดั งานไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่ องขยายเสียงในระหว่างการจัดงาน ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการรบกวน
ผูอ้ ื่น ยกเว้นเวทีกลาง สาหรับกิจกรรมของผูแ้ สดงงานรวม สาหรับกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ การแจกรางวัล
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ วิดีโอ แต่จะต้องควบคุมระดับเสี ยงให้ไม่เกิน 70 เดซิเบล หรื อ
ผูจ้ ัด งานลงความเห็ น ว่าดังมาก จะมีการเตื อน 1 ครั้ง จากนั้น ผูจ้ ัด งานขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลดเสี ยงหรื อ
ห้ามการสาธิตนั้นเพื่อไม่เป็ นการรบกวนผูแ้ สดงงานรายอื่น ๆ หากยังไม่ปฏิบตั ิตาม ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์
ในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้ าบริ เวณพื้นที่น้ นั ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. กำรประกำศข้อควำมภำยในงำน
เนื่องจากการประกาศข้อความของผูท้ ี่มาติดต่อบริ ษทั /ห้างร้านภายในงานมีมากเกินไปจนเป็ นการ
รบกวนสมาธิในการเจรจาการค้า ฉะนั้น ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ที่ จะใช้ประกาศเฉพาะที่เป็ นสาธารณะ
ประโยชน์เท่านั้น ของประกาศข้อความเฉพาะบุคคล
17. กำรแจกเอกสำรในงำน
กิจกรรมต่าง ๆ ในการแสดงสิ นค้าของผูแ้ สดงงาน เช่น การโฆษณา การทาสัมภาษณ์ การแจก
เอกสาร หรื อแจกของที่ระลึก จะต้องกระทาภายในคูหาของผูแ้ สดงงานเท่านั้น และไม่อนุญาตให้แจกอาหาร
หรื อเครื่ องดื่มทุกชนิ ด ยกเว้นในโซนอาหาร โดยจะต้องไม่เป็ นที่รบกวน กีดขวางทางเข้า – ออก ทางเดิน
สาธารณะ หรื อสร้างความราคาญให้แก่คูหาแสดงงานข้างเคียง ผูจ้ ดั แสดงงานไม่อนุ ญาตให้ทาการเด็ดขาด
ยกเว้นจะได้รับอนุ ญาตจากผูจ้ ดั งาน โดยจะมีใบแจ้งเตือน 1 ครั้ง หากฝ่ าฝื นอีกท่านจะต้องเสี ยค่าปรั บ
2,000 บาทต่อคน และยึดเอกสารทั้งหมด
18. กำรขนส่ งและขนถ่ ำยสินค้ำ
18.1 การขนถ่ายวัสดุ สิ น ค้า เครื่ องมืออุปกรณ์ ใด ๆ ให้ใช้เฉพาะประตู ดา้ นหลังของอาคาร
ที่ได้กาหนดไว้ให้เท่านั้นห้ามใช้ประตูทางด้านหน้าของอาคารเป็ นอันขาด
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18.2 ไม่อนุ ญาตให้ใช้รถเข็น ล้อเลื่อนหรื ออุปกรณ์จกั รกลใด ๆ ลากผ่านบริ เวณพื้นที่ที่ปูผิวพื้น
ด้วยหิ นแกรนิ ต, หิ นอ่อนกระเบื้องเคลือบ หรื อวัสดุอื่น ๆ ประเภทเดี ยวกันนี้ โดยเด็ดขาด
เว้น แต่ จะได้รั บอนุ ญ าตจากผูจ้ ัด งานก่ อนเท่ านั้น ซึ่ งผูไ้ ด้รับอนุ ญาตจะต้องปูแผ่น วัส ดุ
รองพื้น เช่น พลาสติก พรม ฯลฯ ตลอดเส้นทางขนถ่ายสินค้า
19. กำรเกิดกำรเสียหำย
เนื่องจากผูจ้ ดั งานและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิได้มีการตรวจสอบความเรี ยบร้อยของอาคาร
ระหว่างวัน ก่อสร้างและหลังจากการรื้ อถอนเรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นผูแ้ สดงงานทุ กท่านจะต้องรั บผิด ชอบ
ต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่ เกิด ขึ้นกับอาคารแสดงสิ นค้ารวมถึงพรมที่ เกิด จากตัวท่านเอง ผูแ้ ทนของท่าน
เจ้าหน้าที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ หรื อแต่ผรู้ ับเหมาของท่านที่ไม่ใช่ผรู้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
กระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
20. กำรนำของหรือสินค้ำออกก่อนเวลำ
กรณี ผแู้ สดงงานต้องการนาของหรื อสินค้าออกก่อนเวลารื้ อถอน ผูแ้ สดงงานต้องขอใบนาของออก
ที่หอ้ งผูจ้ ดั งานเพื่อนาไปแสดงต้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาจุดทางออก และไม่อนุ ญาตให้ใช้
รถเข็นในการนาสินค้าออกก่อน
21. เหตุสุดวิสัย
กรณี มีเหตุสุดวิสยั นอกเหนือจากกฎระเบียบที่ระบุไว้ในคู่มือ การตัดสิ นใจของผูจ้ ดั งาน ถือเป็ นอัน
สิ้ น สุ ด ข้อควรทราบ !!! ตลอดช่ วงระยะเวลาการจัดแสดงงาน ผูแ้ สดงงานทุ กท่ านโปรดปฏิบตั ิ ตาม
กฎระเบียบที่กาหนดไว้ทุกประการ หากผูแ้ สดงงานไม่ปฏิบตั ิต ามกฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิที่กาหนดไว้
ผูจ้ ัด งานขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก การใช้พ้ืน ที่ ร ะหว่างงานแสดงโดยไม่คื น เงิ น และจะไม่ อนุ ญาต
ให้เข้าร่ วมงานในครั้งต่อไป
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กำหนดเวลำส่ งแบบฟอร์ มกลับมำยังหน่ วยงำนต่ำง ๆ
แบบฟอร์ ม

รำยกำร

แบบฟอร์มไฟฟ้ าสาหรับการก่อสร้างและรื้ อถอน
แบบฟอร์มสัง่ จองอุปรกรณ์ไฟฟ้ า (สาหรับผูแ้ สดงงาน)
แบบฟอร์มระบุตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า
3
รู ปตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้ า
4 แบบฟอร์ม LCD TV และเครื่ องฉายต่าง ๆ
แบบฟอร์มบริ การเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งคูหา
5
รู ปตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์
6 แบบฟอร์มบริ การโทรศัพท์ และ โทรสาร
แบบฟอร์มบริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงแบบมีสาย
7
(Wiring)
แบบฟอร์มบัตรอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็ วสูง
8
Wi-Fi by KIRZ
9 แบบฟอร์มบริ การสื่อ NCCTV
10 แบบฟอร์มบริ การต้นไม้ และดอกไม้
11 แบบฟอร์มบริ การรักษาความสะอาด
12 แบบฟอร์มบริ การรักษาความปลอดภัย
1
2

กำหนดกำรส่ ง
แบบฟอร์ ม
กลับคืน

ส่ งคืนกลับมำที่ หน้ ำที่

22 ม.ค. 2562
22 ม.ค. 2562
22 ม.ค. 2562

N.C.C.IMAGE
N.C.C.IMAGE
N.C.C.IMAGE

26
25
27

22 ม.ค. 2562
22 ม.ค. 2562

N.C.C.IMAGE
N.C.C.IMAGE

29
30

25 ม.ค. 2562
25 ม.ค. 2562

N.C.C.M&D
N.C.C.M&D

32
33-34

25 ม.ค. 2562

N.C.C.M&D

35

25 ม.ค. 2562
25 ม.ค. 2562
25 ม.ค. 2562
25 ม.ค. 2562

N.C.C.M&D
N.C.C.M&D
N.C.C.M&D
N.C.C.M&D

36
37
38
39-40

หมำยเหตุ หำกลูกค้ำเปลี่ยนแปลงลักษณะพืน้ ที่ หรือโยกย้ ำยบูธ หรือเปลี่ยนแปลงป้ำยชื่อออกบูธ
กำหนดกำรแจ้งได้ ไม่ เกินวันที่ 31 ม.ค. 2562 เท่ ำนั้น หลังจำกนี้ต้องเสี ย ค่ำใช้ จ่ำยเพิม่
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รูปตัวอย่ ำงคูหำมำตรฐำนขนำดปกติ
(กว้ำง) 3.00 x (ยำว) 2.00 เมตร)
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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กฎระเบียบคู่มือกำรสั่ งจองรำยกำรอุปกรณ์ ไฟฟ้ำ
1.

คูหามาตรฐานแต่ละคูหาจะประกอบด้วย
 ชุดฟลูออเรสเซนท์ 36 วัตต์ จานวน 2 ดวง
 ชุดปลัก๊ ไฟขนาด 5 แอมป์ จานวน 1 จุด (ห้ามใช้กบั ดวงไฟแสงสว่าง)
ซึ่ งรายการดัง กล่า วข้างต้น ผูจ้ ัด งานได้จ ัด เตรี ยมไว้ใ ห้เ รี ย บร้ อ ยแล้ว นอกเหนื อ จากรายกา รนี้
ผูร้ ่ วมแสดงสินค้าจะต้องสัง่ จองในใบสัง่ จองรายการไฟฟ้ า
(รายการไฟฟ้ าสาหรับคูหามาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามที่บริ ษทั ฯ เสนอราคากับผูจ้ ดั งาน)

2.

ตาแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
ในคูหามาตรฐานจะถูกก าหนดต าแหน่ งที่ ติ ดตั้งไว้เรี ย บร้อยแล้ว ผูร้ ่ ว มแสดงสิ น ค้าไม่สามารถ
เปลี่ยนตาแหน่งที่ติดตั้งหรื อเปลี่ยนรายการที่ติดตั้งไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานได้ ในกรณี ที่ผรู้ ่ วมแสดง
สิ นค้าไม่ตอ้ งการรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานที่ ทางผูจ้ ดั จัดเตรี ยมไว้ให้ทางผูจ้ ดั ถือว่า
ท่านสละสิทธิในสิ่งที่พึงจะได้

3.

ใบสัง่ จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ า แบ่งออกเป็ น 3 รายการ คือ
รำยกำรที่ 1 สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสินค้าที่มีความประสงค์สงั่ จองระบบแสงสว่าง
รำยกำรที่ 2 สาหรั บผูร้ ่ ว มแสดงสิ น ค้าที่ มีค วามประสงค์สั่งจองกระแสไฟฟ้ าเพื่อน ามาใช้ก ับ
สินค้าที่นามาแสดงเท่านั้น ห้ามนาไปใช้กบั ระบบแสงสว่าง
รำยกำรที่ 3 สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสินค้าที่มีตามประสงค์ที่จะนาดวงไฟมาติดตั้งเอง

4.

ไฟฟ้ าที่ใช้ในระหว่างงาน
ผูจ้ ัด งานได้ม อบหมายให้ผูร้ ั บ เหมาติ ด ตั้ง ไฟฟ้ าอย่า งเป็ นทางการเป็ นผูด้ ูแ ลไฟฟ้ าแสงสว่ า ง
โดยทัว่ ไปในอาคารแสดงสินค้า
4.1 มาตรฐานของไฟฟ้ าที่ใช้ในงานแสดงสินค้า
4.1.1 -ไฟฟ้ าขนาด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้ าขึ้ นลงระหว่าง +10%
สาหรับสินค้าที่ความไวต่อการขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้ าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้า
ท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย
-ไฟฟ้ าขนาด 220 โวลท์. 1 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้ าขึ้ นลงระหว่าง +10%
สาหรับสินค้าที่ความไวต่อการขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้ าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้า
ท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้วย
4.1.2 หากท่านมีความประสงค์ที่จะสัง่ จองกระแสไฟฟ้ าในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท์
1 เฟส 50 เฮิร์ตส หรื อ 220 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึ่งจะสามารถจัดการให้ได้เป็ น
พิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์มการสัง่ จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ า
4.1.3 วงจรไฟฟ้ าได้แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้ าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ ากาลัง
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4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.

มอเตอร์ ไฟฟ้ าต้องมีอุปกรณ์ ป้องกัน การกระชากของกระแสไฟฟ้ าอัต โนมัติ และต้องมี
ระบบสตาร์ทเตอร์ดงั นี้
4.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง
4.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์ -เดลต้า
4.2.3 มอเตอร์ขนาดตั้งแต่ 25 แรงม้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์
กระแสไฟฟ้ าที่จ่ายไปยังแต่ละคูหาจะเปิ ดและปิ ด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที
สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสินค้าที่ตอ้ งการใช้กระแสไฟฟ้ าสาหรับอุปกรณ์ที่ตอ้ งนามาแสดงตลอด
24 ชัว่ โมง จะต้องกรอกแบบฟอร์มมาพร้อมกับการสัง่ ไฟฟ้ าก่อนถึงเวลาที่กาหนดไว้
หลอดไฟฟ้ าฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในคูหาสาเร็ จรู ปนั้น
ได้ติดตั้งให้พร้อมกับกระแสไฟฟ้ าแล้ว
ราคาค่ากระแสไฟฟ้ าและค่ าติ ด ตั้งสายเมนได้ร วมไว้เรี ยบร้ อยในรายการที่ 1.2 และ 3
(ทั้งข้อ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์มการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ า)
หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าเอง การติดตั้งไฟฟ้ าทั้งหมดจะต้องติดตั้งให้ตรงกับที่แจ้งและ
สัง่ ไว้ในแบบฟอร์มการสัง่ จองกระแสไฟฟ้ า

การติดตั้งไฟในบริ เวณ
5.1 ผูจ้ ดั งานจะจัดให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง สาหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรื อ
กระแสไฟฟ้ าสาหรั บการเดิน เครื่ องสาธิ ตให้ผรู้ ่ วมแสดงติ ดต่ อกับผูร้ ั บเหมาติดตั้งไฟฟ้ า
อย่างเป็ นทางการของงานเพื่อสัง่ การติดตั้งกระแสไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคูหา
โดยให้ผรู้ ่ วมแสดงสิ น ค้ากรอกแบบฟอร์ มสาหรับความต้องการของตน ในหนังสื อคู่มือ
ผูร้ ่ วมแสดงสินค้าแล้วส่งให้ผรู้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการภายในเวลาที่กาหนดไว้
ในแบบฟอร์ มเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดง โดยห้ามมิให้ผรู้ ่ ว มแสดงสิ น ค้า
ดาเนินการต่อหรื อเชื่อมกระแสไฟจากตูก้ ระแสไฟฟ้ าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจ้ ดั งานสงวน
สิ ท ธิ์ ที่ จ ะยุ ติ ก ารจ่ า ยกระแสไฟฟ้ าหรื อถอดสายไฟที่ ท าการต่ อ เชื่ อ มกระแสไฟฟ้ า
ที่ไม่ถกู ต้อง
5.2 การติ ด ตั้งไฟฟ้ าที่ งานแสดงสิ น ค้าทั้งหมด จะสามารถทาได้โ ดยผูร้ ั บเหมาติ ด ตั้งไฟฟ้ า
อย่างเป็ นทางการเพียงรายเดียว หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เข้าทางานได้เท่านั้น
5.3 ผูร้ ่ วมแสดงสินค้าที่มีผรู้ ับเหมาทาการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในคูหาของท่านเองจะต้องส่ ง
รายชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเข้ามาทางานก่อนวันทาการจึงจะสามารถเข้าไปทางานได้
5.4 ผูร้ ับเหมาที่ ท่านแต่ งตั้งให้ทาการติด ตั้งไฟฟ้ าในคูหาของท่ านเอง จะต้องส่ งรายละเอีย ด
เกี่ ย วกับการติ ด ตั้ง (แผนผังไฟฟ้ า) ให้ก ับผูจ้ ัด งานทราบล่ว งหน้าภายในก าหนดเวลา
ในแบบฟอร์ มการสั่งจอง ซึ่งจะต้องส่ งรายละเอียดด้านล่างนี้ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุ ญาต
ให้เข้าไปทางานในอาคาร
5.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจานวนหรื อวัตต์ที่ใช้
5.4.2 จานวนจุดทั้งหมดที่จะทาการติดตั้งกระแสไฟฟ้ า
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5.5

5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

5.11
5.12
5.13

5.14

5.4.3 แบบแปลนในการติดตั้ง
5.4.4 ชื่อของบริ ษทั ที่จะเข้ามาทาการติดตั้ง
5.4.5 ชื่ อและหมายเลขบัต รประจ าตัว หรื อเลขที่ หนังสื อเดิ น ทางของช่ างที่ จ ะเข้าไป
ทาการติดตั้ง
5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสัง่ จองให้สมบูรณ์
ผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าที่จะเข้าทาการติดตั้งสามารถที่จะรับบัตรผ่านเพื่อเข้าทางานในอาคาร
ได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการของผูจ้ ดั งาน ณ สานักงานผูจ้ ดั งานในบริ เวณอาคารแสดง
นั้น โดยเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้าไปปฏิบตั ิงาน
ให้คูหาของท่านได้
ผูร้ ั บเหมาของท่ านจะต้องจัดเตรี ยมจุ ด ต่ อภายในที่ได้มาตรฐานไว้สาหรับให้เจ้าหน้าที่
ของผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตั้งควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ
ปลัก๊ ไฟทุกจุดจะต้องมีการสัง่ จากแบบฟอร์มการสัง่ จองเท่านั้นมิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุ ญาต
ให้มีการติดตั้ง
ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการจะดาเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่สั่งจอง
โดยตรงกับผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการเป็ นลาดับแรก
การต่ อไฟฟ้ าหรื อการต่ อพ่ว งที่ ผิด ระเบี ยบของความปลอดภัย รวมทั้งการต่ อปลัก๊ พ่ ว ง
โดยใช้ปลัก๊ สามทางซึ่งเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายได้ทางผูจ้ ดั อนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตัดออกโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
ผูจ้ ดั ไม่อนุญาตให้ติดตั้งไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคูหานอกจากไฟนั้นได้ติดมาพร้อมกับอุปกรณ์
ที่นาเข้ามาแสดงเท่านั้น รวมถึงการติดตั้งไฟกระพริ บจะต้องแจ้งขนาด และจังหวะในการ
กระพริ บและต้องได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั งานก่อนจึงจะติ ดตั้งได้
ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่สั่งจองพื้นที่ เปล่าเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาพิเศษ จะต้องส่ งรายการสั่งจอง
พร้อมทั้งแบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาหนดไว้
ในการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพิ่มเติม กรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ชดั เจนแล้วกรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์มการสัง่ จองพร้อมทั้งระบุตาแหน่งที่จะติดตั้งไฟฟ้ าด้วย
สาหรับการสั่งจองที่ ผรู้ ่ วมแสดงสิ นค้าหรื อผูร้ ับเหมาได้สั่งจองหลังกาหนดเวลาจะต้อง
ถือปฏิบตั ิดว้ ย
5.13.1 จะต้องแจ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ ารวมถึงจานวนไฟที่จะติดตั้งเท่าที่จะสรุ ปได้ก่อน
5.13.2 ท่านจะต้องเสี ย ค่าใช้จ่ ายเพิ่ม 10% กรณี ส่งใบสั่งจองหลังกาหนดเวลาและ 30%
ในกรณี สงั่ ในพื้นที่แสดงสินค้า
5.13.3 ในการยกเลิก รายการสั่งจองไฟฟ้ า ผูร้ ่ ว มแสดงสิ นค้าจะต้องเสี ยค่ าใช้จ่ าย 50%
ของราคาในใบสัง่ จอง
ผูร้ ั บเหมาหรื อผูร้ ่ ว มแสดงสิ น ค้าที่ ได้รั บอนุ ญ าตสามารถติ ด ตั้งไฟฟ้ าในคูหาของท่ านเอง
ได้น้ นั จะต้องสัง่ จองกระแสไฟฟ้ าในแบบฟอร์มการสัง่ จอง ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
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6.

7.

5.14.1 การสัง่ จองขนาดของกระแสไฟฟ้ าสูงสุดที่ใช้ในงาน
5.14.2 สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสินค้าที่มีความประสงค์สงั่ จองตามจานวนติดตั้งแต่ละดวงของ
หลอดไฟ ซึ่ งมีขนาดไม่เกิ น 100 วัตต์ ไม่อนุ ญาตให้ผรู้ ั บเหมาหรื อผูร้ ่ วมแสดง
สินค้าทาการสัง่ จองในส่วนรายการที่ 2 เพื่อมาต่อใช้กบั แสงสว่างในคูหาของท่าน
5.15 ผูร้ ่ วมแสดงสิ น ค้า หรื อผูร้ ั บ เหมารายใดได้ก ระท าการต่ อ สายไฟหรื อติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์
ไฟฟ้ าใดๆที่จะมีอตั ราเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุหรื อมีแนวโน้มว่าอาจเกิดอุบตั ิเหตุต่อผูเ้ ข้าชมงาน
หรื อผูร้ ่ ว มแสดงสิ นค้าด้ว ยกันได้รับอันตราย ในนามผูจ้ ัดงานจะขอระงับการจ่ ายไฟฟ้ า
ชัว่ คราวจนกว่าจะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็ จ
5.15.1 ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการไม่อนุญาติให้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อดาเนิ นการใดๆ
ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิดของผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการโดยเด็ดขาด
ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการขอสงวนสิ ทธิ์ในการติ ดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ าซึ่งรวมถึงปลัก๊ ไฟ
สาเร็ จรู ป ทั้งหมดนี้จะต้องสัง่ จองจากผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการเท่านั้น
6.1 ชุดปลัก๊ ไฟจะไม่อนุญาตให้ผรู้ ่ วมแสดงสินค้านาระบบไฟแสงสว่างมาเสียบปลัก๊ ไฟเด็ดขาด
ถ้าผูร้ ่ วมแสดงสินค้านาระบบแสงสว่างมาเสียบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้ าทันที
ตามที่ บ ริ ษัท ฯ เป็ นผู้รั บ เหมาแต่ ง ตั้ง อย่ า งเป็ นทางการส าหรั บ การบริ การอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า,
จ่ า ยกระแสไฟฟ้ า และบู ธ สาเร็ จ รู ป บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการตัด กระแสไฟฟ้ าในกรณี
การใช้เสี ยงดังเกิ น พิก ัด ทาให้ผอู้ ื่น ได้รับความเดื อนร้ อน หรื อบริ ษ ัทฯ ได้รับแจ้งจากผูจ้ ัด งาน
ให้ด าเนิ น การตัด ไฟดังกล่ า ว หรื อผูร้ ่ วมแสดงงานไม่ ป ฏิ บัติ ต ามคู่ มื อส าหรั บ ผูเ้ ข้ า ร่ วมงาน/
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สถานที่ในการจัดงานอย่างเคร่ งครัด โดยผูร้ ่ วมแสดงงาน
จะไม่ เ รี ยกร้ อ งค่ า เสี ย หายใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นแก่ ผู้ร่ วมแสดงาน ไม่ ว่ า จะเป็ นค่ า เสี ย หายโดยตรง
หรื อโดยอ้อมก็ตาม
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รำยชื่อโรงแรมที่พกั ใกล้ เคียงศูนย์ ประชุมแห่ งชำติสิริกิต์ิ
รำยชื่อโรงแรม
At one inn
Ruamjitt Travel Lodge
Woraburi Sukhumvit
Miami
Amari Boulevard
The Ambassador Bangkok
Ariston
Imperial
Imperial Tara
JW Marriott
The Landmark
The Park
Zenith Sukhumvit

เบอร์ โทรศัพท์ ตดิ ต่อ
662-611-6119, 662-611-6886, 662-214-2228-9
662-656-7236, 662-656-7071
662-656-7027
662-253-0369
662-255-2930
662-254-0444
662-259-0960
662-261-9000
662-259-2900
662-656-7700
662-254-0404
662-255-4300
662-655-4999

สถำนที่
Soi Soontornpimol
Sukhumvit Rd. Soi 10
Sukhumvit Rd. Soi 4
Sukhumvit Rd. Soi 13
Sukhumvit Rd. Soi 5
Sukhumvit Rd. Soi 11
Sukhumvit Rd. Soi 24
Sukhumvit Rd. Soi 22
Sukhumvit Rd. Soi 26
Sukhumvit Rd. Soi 2
Sukhumvit Rd.
Sukhumvit Rd. Soi 7
Sukhumvit Rd.36
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