ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไปของงาน
1. ชื่องานแสดงสิ นค้ าอย่ างเป็ นทางการ

Thailand Mobile Expo 2017
2. สถานที่จดั งาน
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ กรุ งเทพฯ
อาคาร Ballroom , PLENARY HALL, Main Foyer, Atrium , Zone C (2nd Fl.) , Plaza

3. วันและเวลาของงานแสดงสิ นค้ า

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ -12 กุมภาพันธ์ 2560
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น.

4. การเข้ าชมงาน
เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าชมงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

5. ผู้จดั งาน
บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จํากัด
11/1 รามคําแหง121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2735-1201 , 0-2735-1202 , 0-2735-1204
โทรสาร : 0-2735-2719
Website: www.thailandmobileexpo.com
E-mail: info@thailandmobileexpo.com
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6. คุณลักษณะทางด้ านเทคนิคของอาคารแสดงสิ นค้ า
6.1 การรับนํา้ หนักของพืน้

Plenary Hall
Ballroom
Atrium
Main Foyer
Zone C (2nd Fl.)
Zone Plaza

1,500
500
500
500
500
500

กิโลกรัม/ตารางเมตร
กิโลกรัม/ตารางเมตร
กิโลกรัม/ตารางเมตร
กิโลกรัม/ตารางเมตร
กิโลกรัม/ตารางเมตร
กิโลกรัม/ตารางเมตร

หากสิ นค้าของท่าน นํ้าหนักเฉลี่ยกดลงที่พ้ืนต่อตารางเมตรมากกว่าพื้นที่อาคารจะสามารถรับนํ้าหนักได้
ท่านจําเป็ นต้องสร้างพื้นเหล็กเสริ ม เพื่อกระจายนํ้าหนักของสิ นค้าลงบนพื้นที่ในคูหา และต้องแจ้งให้ทางผูจ้ ดั งาน
ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ นค้าทุกชิ้นที่จะนํามาแสดง จึงจะสามารถนําสิ นค้านั้นเข้าไปแสดงได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
สิ นค้าที่มีขนาดใหญ่ และหนักมาก
6.2 ความสู งของสิ่ งก่ อสร้ าง
Plenary Hall
ความสู งของสิ่ งก่อสร้างไม่เกิน 5.0 เมตร
Atrium / Main Foyer ความสู งของสิ่ งก่อสร้างไม่เกิน 3.0 เมตร
(ห้ามมิให้มีผนังที่มีความทึบกันระหว่างบูธ)
Ballroom / Hall A
ความสู งของสิ่ งก่อสร้างไม่เกิน 3.5 เมตร
(สําหรับผนังที่มีความทึบมิให้มีความสู งเกิน 2.5 เมตร)
Zone C (2nd Fl.)
ความสู งของสิ่ งก่อสร้างไม่เกิน 2.4 เมตร
Zone Plaza
ความสู งของสิ่ งก่อสร้างไม่เกิน 3.5 เมตร และ 2.5 เมตร

หากพบสิ่ งก่อสร้ างสู งเกินกว่ าทีก่ าํ หนดไว้ หรือก่ อสร้ างผิดแบบทีไ่ ด้ รับอนุมตั ิไว้
ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ทาํ การรื้อถอนได้ ทนั ที
หากสิ นค้ าที่ท่านนํามาจัดแสดง หรือสิ่ งก่ อสร้ างสู งเกินจากทีไ่ ด้ กาํ หนดไว้ ข้างต้ น
ผู้ร่วมแสดงจะต้ องทําการขออนุญาตจากผู้จัดงานก่อน
จึงจะสามารถนําสิ นค้ าเข้ าหรื อทําการก่ อสร้ างได้
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7. ตารางเวลาปฏิบัตกิ าร
กําหนดการ
การก่อสร้างและตกแต่งสําหรับผูเ้ ช่าพื้นที่เปล่า

เวลา
กําหนดเวลาการก่อสร้ างคูหา
06.00-24.00 น.

การติดตั้งโครงสร้างคูหามาตรฐาน

08.00-12.00 น.

ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าเข้าตกแต่งคูหามาตรฐาน จัดวางอุปกรณ์และสิ นค้า

09.00-24.00 น.

การขนย้ายสิ นค้า (สิ นค้าที่ไม่มีมูลค่า)

09.00-24.00 น.

การติดตั้งไฟฟ้ าแล้วเสร็ จภายใน

24.00 น.

การติดตั้งตกแต่ง และจัดวางสิ นค้าแล้วเสร็ จภายใน

24.00 น.

ปิ ดอาคารแสดงสิ นค้า

24.00 น.

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดงานแสดงสินค้ า
ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้า (Exhibitor) เข้าเตรี ยมงาน
08.00-09.45 น.
วัน เวลา เปิ ด – ปิ ด งานแสดงสิ นค้า

10.00-20.00 น.

ปิ ดอาคารแสดงสิ นค้า

20.00-21.00 น.

เริ่ มการขนย้ายสิ นค้า

กําหนดเวลาการรือ้ ถอนคูหา
21.00 น.

การรื้ อถอนคูหาและไฟฟ้ า

21.00 น.

การขนย้ายสิ นค้าและรื้ อถอนคูหาแล้วเสร็ จภายใน

24.00 น.

การรื้ อถอนไฟฟ้ าแล้วเสร็ จภายใน

24.00 น.

หมายเหตุ :

วันที่

8 กุมภาพันธ์ 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
9 กุมภาพันธ์-12 กุมภาพันธ์ 2560
9 กุมภาพันธ์-12 กุมภาพันธ์ 2560
9 กุมภาพันธ์-12 กุมภาพันธ์ 2560
12 กุมภาพันธ์ 2560
12 กุมภาพันธ์ 2560
12 กุมภาพันธ์ 2560
12 กุมภาพันธ์ 2560

• หลังจากจบงานในแต่ละวัน ไฟฟ้ าในคูหาจะดับภายใน 60 นาที และอาคารแสดงสิ นค้าจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลา 21.00 น.
ส่วนในวันสุดท้ายของงานแสดงสิ นค้า อาคารแสดงสิ นค้าจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลา 24.00 น. เพื่อให้ผรู ้ ่ วมงานแสดงสิ นค้า
ทําการขนย้ายสิ นค้า และรื้ อถอนคูหาพร้อมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า
• ห้ามผูแ้ สดงสิ นค้าขนย้ายสิ นค้าที่มีมูลค่าเข้าไปในอาคารแสดงสิ นค้า ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 แต่จะอนุญาตให้ขน
ย้ายเข้าไปในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น มิฉะนั้นหากสิ นค้าดังกล่าวเกิดความเสี ยหายหรื อสูญหาย ทางผูจ้ ดั งานจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• ในระหว่างจัดงานแสดงสิ นค้า ห้ามขนย้ายสิ นค้าโดยใช้รถเข็นเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายแก่สถานที่จดั งาน ,
ผูเ้ ยีย่ มชมงาน และถ้าเกิดความเสี ยหายประการใด ท่านจะต้องรับผิดชอบความเสี ยหายดังกล่าว
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ส่ วนที่ 2
ระเบียบและการปฏิบตั ิงานภายในอาคารแสดงสิ นค้ า
1. การก่อสร้ างและตกแต่ งคูหาสํ าหรับผู้เช่ าพืน้ ทีเ่ ปล่ า
ในส่ วนของผูแ้ สดงสิ นค้าที่เช่าพื้นที่เปล่า ผูร้ ับเหมาในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาจะแบ่งเป็ นผูร้ ับเหมา
ในการก่อสร้างคูหาอย่างเป็ นทางการและผูร้ ับเหมาอนุมตั ิ
•

ผู้รับเหมาในการก่ อสร้ างคูหาอย่ างเป็ นทางการ (Official Contractor)
1. บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด
11/1 รามคําแหง121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2735-1201 , 0-2735-1202 , 0-2735-1204 โทรสาร : 0-2735-2719
ติดต่อ คุณธราธร ยวงบัณฑิต E-Mail artwhatphone@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2735-1201 , 0-2735-1202
โทรศัพท์มือถือ 08-9891-6688
• ผู้รับเหมาอนุมัติ (Approved Contractors)
ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้าต้องการว่าจ้างผูร้ ับเหมาอื่นนอกเหนือจากผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการของ
งานในการก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้า บริ ษทั ฯ พร้อมที่จะอํานวยความสะดวกให้โดยมีกฎในการเข้าทําการก่อสร้าง
ดังนี้
- ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้าต้องส่ งรายชื่อผูร้ ับเหมามายัง บริ ษทั เอ็ม วิชน่ั จํากัด 11/1 รามคําแหง121
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
- บริ ษทั ฯ จะแจ้งยืนยันการตอบรับหรื อปฏิเสธไปยังผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าและบริ ษทั ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ภายใน 7 วันทําการ ภายหลังจากได้รับการเสนอชื่ อ
- บริ ษทั ฯ จะพิจารณาอนุมตั ิผรู ้ ับเหมาที่ได้รับการเสนอชื่ อมาให้เป็ นผูร้ ับเหมาอนุมตั ิของงานเพียง 10
รายแรกเท่านั้น
- บริ ษทั ผูร้ ับเหมาจะต้องไม่เคยมีประวัติเสื่ อมเสี ยในเรื่ องการขาดความรับผิดชอบ หรื อสร้างความ
เสี ยหายต่อผูแ้ สดงสิ นค้ามาก่อน และไม่เคยถูกห้ามในการให้บริ การในงานใดงานหนึ่งมาก่อน
- เป็ นบริ ษทั หรื อห้างร้านที่สามารถให้บริ การตามที่ผแู้ สดงต้องการ ประกอบกับมีอุปกรณ์เครื่ องมือ รวมถึง
พนักงานที่มีประสบการณ์ มีความสามารถที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งมีสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

4

• การประกันความเสี ยหาย (ในการก่อสร้างของพื้นที่เปล่า และการก่อสร้างเพิ่มเติมของบูธมาตรฐาน)
- Plenary Hall, Ballroom, Plaza, Atrium, Main Foyer Zone C จะต้องวางเช็คหรื อหนังสื อคํ้าประกัน
ความเสี ยหายจากการดําเนินการตารางเมตรละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) ขนาด 36 ตารางเมตร เหมา
จ่ าย 20,000 บาท และขนาด 90 ตารางเมตรหรือมากกว่ านั้น เหมาจ่ าย 50,000 บาท ต่อหนึ่ งพื้นที่ โดยทําเช็คสั่ งจ่ าย
บริ ษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด 11/1 รามคําแหง121 แขวงหั วหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โดยจะต้ องมอบให้ บริ ษัทฯ ก่ อนวันเข้ าทําการก่ อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ าอย่ างน้ อย 15 วัน มิฉะนั้น ทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่อนุ ญาตให้ผูร้ ับเหมาเข้าทําการก่ อสร้ างคูหาโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณี ใดๆโดยเช็คหรื อหนังสื อคํ้า
ประกันนี้บริ ษทั ฯ จะคืนให้ ภายหลังจากจบงานแล้ ว 1 สั ปดาห์ หากการดําเนินการรื้ อถอนและขนย้ายวัสดุก่อสร้าง
ออกจากบริ เวณงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและไม่มีความเสี ยหายใดๆ เกิดขึ้นกับสถานที่จดั งานแสดงสิ นค้า
- ส่ งเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารเข้าร่ วมประชุมเพื่อเตรี ยมความพร้อมตามแต่ทางบริ ษทั ฯ จะเห็นสมควร
พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่ งท่านพร้ อมเครื่ องมือสื่ อสารประจําบริ เวณงานตลอดระยะเวลา ตั้งแต่การเริ่ ม
ก่อสร้างจนถึงรื้ อถอนเพื่อให้บริ การแก่ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่วา่ จ้าง
- ส่ งแบบผังการก่อสร้างพร้อมสําเนา 1 ชุ ด ให้แก่ผจู ้ ดั งาน เพื่อตรวจอนุ มตั ิอย่างน้อย 30 วันก่อนวันทํา
การก่อสร้าง โดยการก่อสร้างจะต้องทําตามแบบที่ได้รับการอนุ มตั ิแล้วเท่านั้น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบผังใดๆ ก็
ตาม จะต้ องแจ้ งให้ ผู้จัดงานทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรในทันทีและต้ องได้ รับการอนุมัติก่อนการเปลีย่ นแปลงใดๆ
- ให้คาํ ปรึ กษาและความร่ วมมือต่อผูแ้ สดงสิ นค้า บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้า และผูร้ ับเหมาราย
อื่นๆ ในอันที่จะทําให้การปฏิบตั ิการภายในอาคารแสดงสิ นค้าเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยอย่างที่สุด
- ในกรณีที่เกิดความเสี ยหายในบริเวณที่ผู้รับเหมารับผิดชอบอยู่ ไม่ ว่าจะเกิดจากการกระทําของผู้ใด
และเกิดจากกรณีใดๆ ผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าและผู้รับเหมาจะต้ องรับผิดชอบและชํ าระค่ าเสี ยหายทั้งหมดทีเ่ กิดขึน้

• กฎระเบียบในการก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหาสําหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าทีเ่ ช่ าพืน้ ทีเ่ ปล่ า
ผู้จัดงานขอสงวนสิ ทธิ์ในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้ร่วมแสดงงานเช่ าพืน้ ที่เปล่ าได้ ร่วมออกงานแสดงเท่ านั้น
ผู้ร่วมแสดงงานไม่ มีสิทธิ์ให้ บริ ษัทอื่นมาเช่ าช่ วงต่ อ หรื อให้บริ ษทั อื่น หรื อรายอื่นที่ไม่ได้ซ้ื อพื้นที่ในงานมาร่ วม
ออกแสดงงานกับท่าน (ยกเว้นบริ ษทั ในเครื อ)
ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมแสดงงานมีความประสงค์ให้บริ ษทั อื่นมาร่ วมออกงาน กรุ ณาแจ้งชื่อบริ ษทั ดังกล่าวและ
ชื่อผูป้ ระสานงาน, ที่อยูแ่ ละเบอร์ ติดต่อ พร้อมแจ้งประเภทสิ นค้าที่จะร่ วมออกงาน ทั้งนี้เพื่อผูจ้ ดั งานจะได้พิจารณา
อนุมตั ิต่อไป
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ผูร้ ่ วมแสดงที่เช่าพื้นที่เปล่าสามารถก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้าโดยผูร้ ับเหมาก่อสร้างอื่นที่ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้า
ว่าจ้างเองได้ กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มที่หน้ า 40-41 เพื่อแจ้งชื่อผูร้ ับเหมา ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ส่งมายังผูจ้ ดั งาน
แสดงสิ นค้าตามกําหนดเวลา (กรุ ณาดูกฎเกณฑ์การใช้ผูร้ ับเหมาก่อสร้างอื่นที่ไม่ใช่ ผรู้ ับเหมาก่อสร้างอย่างเป็ น
ทางการ) โดยมีกฎระเบียบบังคับดังต่อไปนี้
1. การสร้ างคูหาแสดงสิ นค้าของตนเองขึ้นหรื อการใช้พ้ืนที่เปล่า สําหรับการแสดงจะต้องมีการติดหรื อ
เขียนป้ ายแสดงชื่ อบริ ษทั และหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน การไม่ปฏิ บตั ิตามระเบียบในข้อนี้ ทางผูจ้ ดั งานแสดง
สิ นค้าจะสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดทําให้ตามความเหมาะสม โดยจะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า
นั้น
2. ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆ ที่ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้า
ของท่าน หรื อ บุคลากรของผูร้ ับเหมาก่อสร้าง หรื อ ผูร้ ับจ้างของผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าก่อให้เกิดขึ้น และรับผิดชอบ
ประสานงานในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ขดั ต่อระเบียบภายในอาคารแสดงสิ นค้า ให้เป็ นไปตามระเบียบของการ
ก่อสร้างทุกประการ
3. ผู้แสดงสิ นค้ าที่ต้องการสร้ างคูหาเองจะต้ องจัดส่ งแบบแผนการก่ อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ า และผังการ
ใช้ ไฟฟ้า มายังฝ่ ายปฏิบัติการของผู้จัดงานแสดงสิ นค้ าภายในกําหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ ในคู่มือผู้ร่วมแสดงสิ นค้ า
หรือ 30 วันก่อนวันงานแสดงสิ นค้ า โดยฝ่ ายปฏิบัติการจะตอบอนุมัติเพื่อดําเนินการตามแผนผังที่ส่งไปให้ ผ้ ูแสดง
สิ นค้ าภายใน 7 วัน หลังจากทีไ่ ด้ รับแผนผังการก่อสร้ าง และกรณีทจี่ ําเป็ นผู้จัดงานแสดงสิ นค้ าขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เรี ยกร้ องให้ แก้ ไขแบบการก่ อสร้ างในส่ วนที่ผิดไปจากแบบแผนที่ส่งมา หรื อแผนผังการก่ อสร้ างที่อาจจะขัดต่ อ
กฎระเบียบของอาคารแสดงสิ นค้ าหรือทีอ่ าจสร้ างอันตรายแก่ผ้เู ข้ าชมงานแสดงสิ นค้ าได้
อนึ่ง ผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าทีไ่ ม่ ส่งแผนผังตามกําหนด ทางผู้จัดงานแสดงสิ นค้ าสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่
อนุญาตให้ เข้ าทําการก่ อสร้ างในงานและจะต้ องเสี ยค่ าปรับ ดังนี้
• ส่ งล่ าช้ ากว่ ากําหนด วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 จะเสี ยค่ าปรับเป็ นจํานวนเงิน 5,000 บาท/วัน
• ส่ งก่ อนถึงวันงานจัดแสดง 5 วัน ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เสี ยค่ าปรับเป็ นจํานวนเงิน
50,000 บาท
• กรณีก่อสร้ างไม่ ตรงตามแบบที่ส่งมาให้ อนุ มัติ คิดค่ าปรั บก่ อสร้ างผิดแบบปรั บสู งสุ ด 100,000
บาทและรื้อถอดส่ วนทีผ่ ดิ แบบทันที
• ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าไม่ ก่อสร้ างบูทให้ แล้ วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด และทําให้ เกิดความ
เสี ยหายต่ อภาพลักษณ์ โดยรวมของการจัดงาน ทางผู้จัดแสดงสิ นค้ าจะคิดค่ าปรับเป็ นจํานวนเงิน
10 เท่ าของราคาพืน้ ที่ที่ผู้ร่วมแสดงสิ นค้ ารั บผิดชอบ หรื อเป็ นจํานวนเงินไม่ ตํ่ากว่ า 2,000,000
บาท
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4. การติดตั้ง Banner ตําแหน่ งละ 10,000 บาท ขนาดไม่ เกิน กว้าง 1 เมตร 50 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 50
เซนติเมตร ไม่ เกิน 2 จุด รวมความสู งจากพืน้ ได้ ไม่ เกิน 6 เมตร และจะต้ องอยู่ภายในบริเวณคูหาเท่านั้น
5. จะต้ องแสดงตําแหน่ งการจัดวางลําโพงเครื่องเสี ยงให้ ชัดเจน
6. จะต้องปูพรมหรื อสิ่ งอื่นใดที่เหมาะสมเต็มพื้นที่ภายในคูหาแสดงสิ นค้า
7. เพื่อความปลอดภัยและป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ าลัดวงจร หากต้องการติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่าง กรุ ณา
ติดต่อผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการเท่านั้น ห้ ามติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ างเองและห้ ามใช้ กระแสไฟฟ้า
ทีส่ ั่ งมาเพือ่ ใช้ กบั เครื่องจักรทีจ่ ะแสดงโดยนํามาใช้ เป็ นไฟฟ้าแสงสว่ าง
8. ห้ามไม่ให้มีการใช้น้ าํ เป็ นส่ วนประกอบในการสาธิ ตสิ นค้า หรื อการแสดงภายในคูหาแสดงสิ นค้าของท่าน
9. ห้ามพ่นสี อ็อค เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดง และห้ามตั้งโต๊ะเลื่อยไม้ ไสไม้ หรื อทําให้เกิดฝุ่ นภายใน
อาคารแสดงสิ นค้า และรบกวนผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าหรื อผูช้ มงานแสดงสิ นค้า
10. ในกรณี พ้ืนที่คูหาของผูร้ ่ วมแสดงพื้นที่เปล่าติดกับคูหาแสดงสิ นค้าอื่น ห้ามใช้ประโยชน์จากผนังนั้นๆ
ทางผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้องทําการก่อสร้างผนังในส่ วนคูหาแสดงสิ นค้าของตนขึ้นมาเองทุกคูหา
11. หากผนังของคูหาของผูร้ ่ วมแสดงพื้นที่เปล่ าสู งกว่าผนังอีกด้านของคูหาแสดงสิ นค้าติดกัน ท่าน
จะต้องทําการปิ ดผนังด้านหลังของท่านที่สูงกว่าอีกคูหาแสดงสิ นค้าหนึ่งด้วย
12. ห้ามห้อย หรื อแขวนสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดกับสิ่ งก่อสร้างของตัวอาคาร หรื อ ตอก ตรึ ง กับส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ของพื้นอาคาร หรื อกับฝาผนังเสา
13. ท่านจะต้องสร้างผนังด้านหลังของคูหาแสดงสิ นค้าของท่านเอง ในกรณี ที่พ้ืนที่คูหาแสดงสิ นค้าของ
ท่านเป็ นเกาะ ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าขอสงวนสิ ทธิ์ ในการขอร้องให้ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้าทําการปรับเปลี่ยนผนังด้าน
หลัง หรื อด้านข้างในแบบที่ท่านส่ งมาให้ทางฝ่ ายปฏิบตั ิการ หากทางฝ่ ายปฏิบตั ิการมีความเห็นว่าสิ่ งก่อสร้างของ
ท่านอาจจะบดบังคูหาแสดงสิ นค้าใกล้เคียง
14. ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง หรื อผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ทาํ การก่อสร้างคูหาเอง จะได้รับอนุญาตให้ทาํ การก่อสร้าง
ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุ ญาตให้เป็ นผูร้ ั บเหมาอนุ มตั ิ และทําการยื่นเช็ค หรื อหนังสื อคํ้าประกันการก่อสร้างตาม
จํานวนเงินที่กาํ หนด (โดยสั่งจ่ายในนามบริ ษทั บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จํากัด 11/1 รามคําแหง121 แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุ งเทพฯ 10240) พร้อมทั้งเซ็นหนังสื อยืนยันความรับผิดชอบต่อฝ่ ายปฏิบตั ิการแล้วเท่านั้น
15. สํ า หรั บ วั นก่ อสร้ า งและรื้ อ ถอนคู ห า ศู นย์ การประชุ ม แห่ งชาติสิ ริกิต์ิไ ม่ มีบ ริ การกระแสไฟฟ้ า
ผู้รับเหมาก่ อสร้ าง หรื อผู้ร่วมแสดงสิ นค้ า จะต้ องแจ้ งการขอใช้ บริ การกระแสไฟในคู หา โดยสั่ งกระแสไฟได้ ที่
บริษัทเอ็น ซี ซี อิมเมจ ซึ่งเป็ นผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการ (แบบฟอร์ มที่ 2A) หน้ า 26
16.
ค่ าบริ ก าร Organizer เฉพาะพื้ น ที่ เ ปล่ า ตารางเมตรละ 60 บาท เช็ ค สั่ ง จ่ าย ในนาม
“ บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด ”
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หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้รับเหมาอนุมัติไม่ ดําเนินการตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ ข้างต้ น ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะให้ ยุติการปฏิบัติงาน หรือยกเลิกการอนุมัติโดยทันทีหรือตามทีเ่ ห็นสมควรและผู้แสดงสิ นค้ าต้ องใช้
บริการจากผู้รับเหมาอืน่ ทีไ่ ด้ รับอนุมัติแล้ วเท่ านั้น

2. การเข้ า-ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่อสร้ าง
ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าจะออกบัตรผ่านเข้า-ออกบริ เวณงานให้แก่ผรู้ ับเหมาต่างๆ ซึ่ งว่าจ้างโดยผูร้ ่ วมแสดง
สิ นค้า เพื่อใช้ผา่ นเข้า-ออกบริ เวณงานในช่วงวันก่อสร้างและรื้ อถอน เฉพาะผูร้ ับเหมาที่ได้ติดต่อกับฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ของผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้า และได้ทาํ ข้อตกลงที่จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าแล้วเท่านั้น ทางผู้
จัดงานแสดงสิ นค้าจึงจะออกบัตรอนุ ญาตการผ่านเข้า-ออกงานดังกล่าวให้โดยผูร้ ับเหมาก่อสร้างต่างๆ สามารถรับ
บัตรผ่านเข้า - ออกบริ เวณงานได้ที่ศูนย์อาํ นวยการผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าที่ประจําการ ณ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ ในกรณี ที่ผรู ้ ับเหมารายนั้นๆ ไม่มีบตั รอนุญาตอย่างถูกต้อง และได้สร้างความเสี ยหาย
อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่วา่ จ้างจะต้องรับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ผูร้ ับเหมาจะต้องเป็ นผูท้ าํ
การกรอกแบบฟอร์ ม และขอรับบัตรผ่านเข้า – ออก ด้วยตนเองเท่านั้น และห้ามผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าทําการขอบัตร
ผ่านเข้า – ออกแทนผูร้ ับเหมาของตน
เพือ่ ความสะดวกและความปลอดภัย ผู้จัดงาน จะอนุญาตเฉพาะผู้เกีย่ วข้ องทีม่ ีบัตรเข้ าบริเวณงาน ดังนั้น
ขอความร่ วมมือผู้เข้ าร่ วมงานส่ งจํานวนผู้ทจี่ ะเข้ ามาก่อสร้ าง ติดตั้งและรื้อถอน บริเวณงานมายังผู้จัดงานด้ วยเพือ่
แลกรับบัตรเข้ าออกบริ เวณงาน

3. ไฟฟ้าทีใ่ ช้ ภายในงาน
• ผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่ างเป็ นทางการ
บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี . อิมเมจ จํากัด
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
อีเมล์ romchalee.nap@nccimage.com
ติดต่อ คุณรมย์ชลี นภาวรานนท์ สายตรง 02-203-4147 โทรสาร 02-203-4117
ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าได้มอบหมายให้ บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . อิมเมจ จํากัด ดูแลและติดตั้งไฟฟ้ าในงานแสดงสิ นค้า
สําหรับคูหาสําเร็ จรู ปทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ ดียว ช่างไฟฟ้ าที่มิได้รับการแต่งตั้ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในอาคาร
แสดงสิ นค้า

8

กฎระเบียบคู่มือการสั่ งจองรายการอุปกรณ์ ไฟฟ้า
1.

คูหามาตรฐานแต่ ละคูหาจะประกอบด้ วย
• ชุ ดฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์ จํานวน 2 ดวง
• ชุ ดปลัก๊ ไฟขนาด 5 แอมป์ จํานวน 1 จุด (ห้ ามใช้ กบั ดวงไฟแสงสว่ าง)
ซึ่ งรายการดังกล่าวข้างต้นผูจ้ ดั งานได้จดั เตรี ยมไว้ให้เรี ยบร้อยแล้ว นอกเหนือจากรายการนี้ผรู้ ่ วมแสดงสิ นค้า
จะต้องสั่งจองในใบสั่งจองรายการไฟฟ้ า

2.

ตําแหน่ งในการติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน
ในคูหามาตรฐานจะถูกกําหนดตําแหน่งที่ติดตั้งไว้เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าไม่สามารถเปลี่ยน
ตําแหน่งที่ติดตั้งหรื อเปลี่ยนรายการที่ติดตั้งไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานได้ ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้าไม่ตอ้ งการ
รายการอุปกรณ์ไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานที่ทางผูจ้ ดั จัดเตรี ยมไว้ให้ทางผูจ้ ดั ถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในสิ่ งที่พึงจะได้

3.

ใบสั่ งจองรายการอุปกรณ์ ไฟฟ้า แบ่ งออกเป็ น 3 รายการ คือ
รายการที่ 1 สํ าหรับผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าทีม่ ีความประสงค์ สั่งจองระบบแสงสว่ าง
รายการที่ 2 สํ าหรับผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าทีม่ ีความประสงค์ สั่งจองกระแสไฟฟ้าเพือ่ นํามาใช้ กบั สิ นค้ าที่
นํามาแสดงเท่ านั้น ห้ ามนําไปใช้ กบั ระบบแสงสว่ าง
รายการที่ 3 สํ าหรับผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าทีม่ ีตามประสงค์ ทจี่ ะนําดวงไฟมาติดตั้งเอง

4.

ไฟฟ้าทีใ่ ช้ ในระหว่ างงาน
ผูจ้ ดั งานได้มอบหมายให้ผรู ้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการเป็ นผูด้ ูแลไฟฟ้ าแสงสว่างโดยทัว่ ไปใน
อาคารแสดงสิ นค้า
4.1 มาตรฐานของไฟฟ้าทีใ่ ช้ ในงานแสดงสิ นค้ า
4.1.1 -ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์ . 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าขึน้ ลงระหว่าง +10% สํ าหรับ
สิ นค้ าทีค่ วามไวต่ อการขึน้ ลงของแรงดันไฟฟ้าเพือ่ ความปลอดภัยต่ อสิ นค้ าท่ านควรจะ
จัดหาอุปกรณ์ ควบคุมแรงดันมาต่ อด้ วย
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4.2

-ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ . 1 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าขึน้ ลงระหว่าง +10% สํ าหรับ
สิ นค้ าทีค่ วามไวต่ อการขึน้ ลงของแรงดันไฟฟ้าเพือ่ ความปลอดภัยต่ อสิ นค้ าท่านควรจะ
จัดหาอุปกรณ์ ควบคุมแรงดันมาต่ อด้ วย
4.1.2 หากท่ านมีความประสงค์ ทจี่ ะสั่ งจองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอืน่ ๆ เช่ น 110 โวลท์ 1 เฟส
50 เฮิร์ตส หรือ 220 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึ่งจะสามารถจัดการให้ ได้ เป็ นพิเศษโดย
กรอกในแบบฟอร์ มการสั่ งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า
4.1.3 วงจรไฟฟ้ าได้แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้ าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ ากําลัง
มอเตอร์ ไฟฟ้ าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้ าอัตโนมัติและต้องมีระบบ
สตาร์ ทเตอร์ ดงั นี้

4.2.1 มอเตอร์ ขนาดไม่ เกิน 5 แรงม้ า สตาร์ ทได้ โดยตรง
4.2.2 มอเตอร์ ขนาดไม่ เกิน 25 แรงม้ า สตาร์ ทระบบ สตาร์ -เดลต้ า
4.2.3 มอเตอร์ ขนาดตั้งแต่ 25 แรงม้ า สตาร์ ทระบบออโตทรานสฟอร์ เมอร์
4.3 กระแสไฟฟ้ าที่จ่ายไปยังแต่ละคูหาจะเปิ ดและปิ ด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที
4.4 สําหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ตอ้ งการใช้กระแสไฟฟ้ าสําหรับอุปกรณ์ที่ตอ้ งนํามาแสดงตลอด 24
ชัว่ โมง จะต้องกรอกแบบฟอร์ มมาพร้อมกับการสั่งไฟฟ้ าก่อนถึงเวลาที่กาํ หนดไว้
4.5 หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในคูหาสํ าเร็จรู ปนั้นได้
ติดตั้งให้ พร้ อมกับกระแสไฟฟ้าแล้ ว
4.6 ราคาค่ากระแสไฟฟ้ าและค่าติดตั้งสายเมนได้รวมไว้เรี ยบร้อยในรายการที่ 1.2 และ 3 (ทั้งข้อ 3.1 และ 3.2
ในแบบฟอร์ มการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ า)
4.7 หากท่ า นติ ดตั้ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าเอง การติดตั้ง ไฟฟ้ าทั้ง หมดจะต้องติ ดตั้ง ให้ตรงกับ ที่ แจ้ง และสั่ง ไว้ใ น
แบบฟอร์ มการสั่งจองกระแสไฟฟ้ า
5.

การติดตั้งไฟในบริเวณ
5.1 ผูจ้ ดั งานจะจัดให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง สําหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรื อ กระแสไฟฟ้ า
สําหรับการเดินเครื่ องสาธิ ตให้ผรู ้ ่ วมแสดงติดต่อกับผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการของงานเพื่อสั่งการ
ติดตั้งกระแสไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคูหา โดยให้ผรู้ ่ วมแสดงสิ นค้ากรอกแบบฟอร์ มสําหรับความ
ต้องการของตน ในหนังสื อคู่มือผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าแล้วส่ งให้ผรู ้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการภายในเวลา
ที่กาํ หนดไว้ในแบบฟอร์ มเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดง โดยห้ามมิให้ผรู้ ่ วมแสดงสิ นค้าดําเนิ นการ
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ต่ อ หรื อ เชื่ อ มกระแสไฟจากตู ้ก ระแสไฟฟ้ าของอาคารโดยเด็ ด ขาด ผูจ้ ัด งานสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะยุติ ก ารจ่ า ย
กระแสไฟฟ้ าหรื อถอดสายไฟที่ทาํ การต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้ าที่ไม่ถูกต้อง
5.2 การติดตั้งไฟฟ้ าที่งานแสดงสิ นค้าทั้งหมด จะสามารถทําได้โดยผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการ
เพียงรายเดียว หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เข้าทํางานได้เท่านั้น
5.3 ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า ที่ มี ผูร้ ั บเหมาทํา การติ ดตั้ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าภายในคูหาของท่ า นเอง จะต้องส่ ง รายชื่ อ
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเข้ามาทํางานก่อนวันทําการจึงจะสามารถเข้าไปทํางานได้
5.4 ผูร้ ับเหมาที่ท่านแต่งตั้งให้ทาํ การติดตั้งไฟฟ้ าในคูหาของท่านเอง จะต้องส่ งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง
(แผนผังไฟฟ้ า) ให้ก ับผูจ้ ดั งานทราบล่วงหน้าภายในกํา หนดเวลาในแบบฟอร์ มการสั่งจอง ซึ่ งจะต้องส่ ง
รายละเอียดด้านล่างนี้มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทํางานในอาคาร

ติดตั้ง

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5

รายละเอียดทางด้ านเทคนิคและจํานวนหรือวัตต์ ทใี่ ช้
จํานวนจุดทั้งหมดทีจ่ ะทําการติดตั้งกระแสไฟฟ้า
แบบแปลนในการติดตั้ง
ชื่ อของบริษัททีจ่ ะเข้ ามาทําการติดตั้ง
ชื่ อและหมายเลขบัตรประจําตัวหรือเลขที่หนังสื อเดินทางของช่ างทีจ่ ะเข้ าไปทําการ

5.4.6 กรอกแบบฟอร์ มรายการสั่ งจองให้ สมบูรณ์
5.5 ผูร้ ั บ เหมาติ ดตั้ง ไฟฟ้ าที่ จะเข้า ทํา การติ ดตั้ง สามารถที่ จะรั บ บัตรผ่า นเพื่ อเข้า ทํา งานในอาคารได้จาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการของผูจ้ ดั งาน ณ สํานักงานผูจ้ ดั งานในบริ เวณอาคารแสดงนั้น โดยเจ้าหน้าที่จะขอ
หลักฐานเพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้าไปปฏิบตั ิงานให้คูหาของท่านได้
5.6 ผูร้ ับเหมาของท่านจะต้องจัดเตรี ยมจุดต่อภายในที่ได้มาตรฐานไว้สําหรับให้เจ้าหน้าที่ของผูร้ ับเหมาอย่าง
เป็ นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตั้งควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ
5.7 ปลัก๊ ไฟทุกจุดจะต้องมีการสั่งจากแบบฟอร์ มการสั่งจองเท่านั้นมิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้มีการติดตั้ง
5.8 ผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการจะดําเนินการจ่ ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั ผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าทีส่ ั่ งจองโดยตรงกับ
ผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการเป็ นลําดับแรก
5.9 การต่อไฟฟ้ าหรื อการต่อพ่วงที่ผดิ ระเบียบของความปลอดภัยรวมทั้งการต่อปลัก๊ พ่วง โดยใช้ปลัก๊ สามทาง
ซึ่งเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายได้ทางผูจ้ ดั อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รับผิดขอบตัดออกโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ได้
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5.10 ผู้จัดไม่ อนุญาตให้ ติดตั้งไฟแฟลชเพือ่ ตกแต่ งคูหานอกจากไฟนั้นได้ ติดมาพร้ อมกับอุปกรณ์ ทนี่ ําเข้ ามา
แสดงเท่านั้น รวมถึงการติดตั้งไฟกระพริบจะต้ องแจ้ งขนาด และจังหวะในการกระพริบและต้ องได้ รับอนุญาต
จากผู้จัดงานก่อนจึงจะติดตั้งได้
5.11 ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ส่งั จองพื้นที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาพิเศษ จะต้องส่ งรายการสั่งจองพร้อมทั้งแบบ
แปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กาํ หนดไว้
5.12 ในการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพิ่มเติม กรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ชดั เจนแล้วกรอกรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์ มการสั่งจองพร้อมทั้งระบุตาํ แหน่งที่จะติดตั้งไฟฟ้ าด้วย
ด้ วย

5.13

สํ าหรับการสั่ งจองทีผ่ ู้ร่วมแสดงสิ นค้ าหรือผู้รับเหมาได้ สั่งจองหลังกําหนดเวลาจะต้ องถือปฏิบัติ

5.13.1 จะต้ องแจ้ งยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจํานวนไฟทีจ่ ะติดตั้งเท่ าทีจ่ ะสรุ ปได้ ก่อน
5.13.2 ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ 10% กรณีส่งใบสั่ งจองหลังกําหนดเวลาและ 30%ในกรณี
สั่ งในพืน้ ที่แสดงสิ นค้ า
5.13.3 ในการยกเลิกรายการสั่ งจองไฟฟ้า ผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคา
ในใบสั่ งจอง
5.14 ผูร้ ับเหมาหรื อผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้ าในคูหาของท่านเองได้น้ นั จะต้องสัง่
จองกระแสไฟฟ้ าในแบบฟอร์ มการสั่งจอง ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ

6.

5.14.1 การสั่ งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสู งสุ ดทีใ่ ช้ ในงาน
5.14.2 สํ าหรับผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าทีม่ ีความประสงค์ สั่งจองตามจํานวนติดตั้งแต่ ละดวงของ
หลอดไฟ ซึ่งมีขนาดไม่ เกิน 100 วัตต์ ไม่ อนุญาตให้ ผ้รู ับเหมาหรือผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าทํา
การสั่ งจองในส่ วนรายการที่ 2 เพือ่ มาต่ อใช้ กบั แสงสว่างในคูหาของท่าน
5.15 ผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าหรื อผู้รับเหมารายใดได้ กระทําการต่ อสายไฟหรือติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าใดๆทีจ่ ะ
มีอตั ราเสี่ ยงต่ ออุบัติเหตุหรือมีแนวโน้ มว่าอาจเกิดอุบัติเหตุต่อผู้เข้ าชมงานหรือผู้ร่วมแสดงสิ นค้ า
ด้ วยกันได้ รับอันตราย ในนามผู้จัดงานจะขอระงับการจ่ ายไฟฟ้าชั่ วคราวจนกว่ าจะดําเนินการแก้ไขให้
แล้ วเสร็จ
5.15.1 ผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการไม่ อนุญาติให้ เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือดําเนินการใดๆ ต่ อ
อุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชนิดของผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการโดยเด็ดขาด
ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการขอสงวนสิ ทธิ์ ในการติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ าซึ่ งรวมถึงปลัก๊ ไฟสําเร็ จรู ป
ทั้งหมดนี้จะต้องสัง่ จองจากผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการเท่านั้น
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6.1 ชุดปลัก๊ ไฟจะไม่อนุญาตให้ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้านําระบบไฟแสงสว่างมาเสี ยบปลัก๊ ไฟเด็ดขาด ถ้าผูร้ ่ วม
แสดงสิ นค้านําระบบแสงสว่างมาเสี ยบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้ าทันที

4. โทรศัพท์ ภายในงาน
ผู้รับเหมาติดตั้งโทรศัพท์ อย่ างเป็ นทางการ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (ฝ่ ายบริการลูกค้ า)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-3000 โทรสาร 0-2229-3222
อีเมลล์ wanwanid.pom@qsncc.com
ติดต่อ คุณวรรณวนิ ด ผมดําหนา หรื อ คุณไพลิน มัน่ วิชาชาย
สายตรง 02-229-3209โทรสาร 0-2229 3222
ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้าสามารถเช่าโทรศัพท์ชวั่ คราว จากบริ ษทั เอ็น.ซี.ซี แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอป
เม้นท์ จํากัด โดยกรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์ ม 3 หน้ า 29 ซึ่ งโทรศัพท์ชวั่ คราวนี้จะเป็ นแบบใช้ภายใน
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล เท่านั้น (ขึ้นต้นด้วย 02) และไม่สามารถใช้กบั โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ซ่ ึ งในการโทรออก
จะต้ องกด 9 ทุกครั้ ง ไม่ มีสายตรง
กรณีทที่ ่ านต้ องใช้ เครื่องรับชํ าระเงินด้ วยบัตรเครดิตจากธนาคาร ท่านสามารถเช่ าสายโทรศัพท์เพิม่ เติม
กับทางบริษัท สํ าหรับในส่ วนของตัวเครื่องชํ าระบัตรเครดิต ท่ านจะต้ องนํามาเอง
สํ าหรับการใช้ โทรสาร ท่ านสามารถใช้ บริการได้ ที่ Business Center ศูนย์การประชุ มแห่ งชาติสิริกติ ์ิ โดย
เสี ยค่ าบริการให้ กบั บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมแนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

5. เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัย (พิเศษ) ภายในงาน
• ผู้รับเหมาด้ านการรักษาความปลอดภัยภายในงานอย่ างเป็ นทางการ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (ฝ่ ายบริการลูกค้ า)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-3000 โทรสาร 0-2229-3222
อีเมลล์ wanwanid.pom@qsncc.com
ติดต่อ คุณวรรณวนิ ด ผมดําหนา หรื อ คุณไพลิน มัน่ วิชาชาย
สายตรง 02-229-3209โทรสาร 0-2229 3222
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บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ทําหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดหาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยแต่เพียงผูเ้ ดียว ในกรณี ที่ผูร้ ่ วมออกงานต้องการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม
นอกเหนือจากระยะเวลาของการปฏิบตั ิงานตามที่กาํ หนด
กรุ ณากรอก แบบฟอร์ มที่ 9 หน้ า 36-37 ผูร้ ่ วมออกงานจะต้องแจ้งต่ อ บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี .แมเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น ทั้งนี้ทางผู้จัดงานจะไม่ รับผิดชอบต่ อความเสี ยหายที่เกิดขึน้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ผู้ร่วมแสดงงานควรแจ้ งความประสงค์ ขอใช้ บริ การล่ วงหน้ า มิฉะนั้นท่ านอาจจะไม่ ได้ รับ
บริ การทัง้ นี้เนื่องจากเจ้ าหน้ าทีร่ ั กษาความปลอดภัย (พิเศษ) มีจํานวนจํากัด

6. การทําความสะอาด และเจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความสะอาด (พิเศษ) ในคูหา
• ผู้รับเหมาด้ านการรักษาความสะอาดภายในงานอย่ างเป็ นทางการ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (ฝ่ ายบริการลูกค้ า)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-3000 โทรสาร 0-2229-3222
อีเมลล์ wanwanid.pom@qsncc.com
ติดต่อ คุณวรรณวนิ ด ผมดําหนา หรื อ คุณไพลิน มัน่ วิชาชาย
สายตรง 02-229-3209โทรสาร 0-2229 3222
ทางผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาํ ความสะอาดคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบการจัด
งานแสดงสิ นค้ า ซึ่ งจะทําความสะอาดทุกวันหลังจากเลิกงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจ
ตราประจําการตลอดเวลาของงานแสดงสิ นค้า อย่างไรก็ตาม ทางผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าขอความร่ วมมือจากผูร้ ่ วม
แสดงสิ นค้าในการที่จะรักษาความสะอาดคูหาแสดงสิ นค้าของตนให้เรี ยบร้อยและเป็ นระเบียบอยูเ่ สมอ เจ้าหน้าที่
ทําความสะอาดไม่ได้รับอนุญาตให้ทาํ ความสะอาดภายในคูหาและสิ นค้าที่นาํ มาแสดงของท่าน
กรณี ที่ ผูร้ ่ วมออกงานต้องการจ้า งเจ้ า หน้ า ที่รักษาความสะอาด (พิเศษ) เพิ่ม เติม ในคู หา กรุ ณากรอก
แบบฟอร์ มที่ 6 หน้ า 34 ผูร้ ่ วมออกงานจะต้องแจ้งต่อบริ ษทั เอ็น.ซี .ซี .แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด แต่
เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น
หมายเหตุ : ผูร้ ่ วมแสดงงานควรแจ้งความประสงค์ขอใช้บริ การล่วงหน้า มิฉะนั้นท่านอาจจะไม่ได้รับบริ การทั้งนี้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (พิเศษ) มีจาํ นวนจํากัด
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7. บริการต้ นไม้ และการจัดดอกไม้
• ผู้รับเหมาในการให้ บริการต้ นไม้ และการจัดดอกไม้

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (ฝ่ ายบริการลูกค้ า)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-3000 โทรสาร 0-2229-3222
อีเมลล์ wanwanid.pom@qsncc.com
ติดต่อ คุณวรรณวนิ ด ผมดําหนา หรื อ คุณไพลิน มัน่ วิชาชาย
สายตรง 02-229-3209โทรสาร 0-2229 3222
ทางผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าจะจัดให้มีบริ การต้นไม้และการดอกไม้ โดยสามารถกรอก แบบฟอร์ มที่ 10
หน้ า 38 ผูร้ ่ วมออกงานจะต้องแจ้งต่อบริ ษทั เอ็น.ซี .ซี .แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด แต่เพียงผูเ้ ดี ยว
เท่านั้น

8. การสาธิตสิ นค้ าภายในงาน
หากผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าต้องการที่จะสาธิ ตสิ นค้าจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1. แจ้งให้ผจู ้ ดั งานแสดงสิ นค้าทราบล่วงหน้าถึงรู ปแบบของการสาธิ ตสิ นค้าที่นาํ มาแสดง
2. มีการเตรี ยมการป้ องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการสาธิ ต
3. การติดตั้งสิ นค้า หรื อเครื่ องจักรที่จะสาธิ ต ควรติดตั้งหรื อเดินเครื่ องอย่างมัน่ คง เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
การลื่นไถล หรื อมีส่วนหนึ่งส่ วนใดลํ้าเกินออกนอกบริ เวณคูหาแสดงสิ นค้า ซึ่ งอาจจะเป็ นอันตรายต่อ
ผูช้ มงานแสดงสิ นค้าและจะต้องจัดหาวัสดุปูพ้ืน เพื่อรองรับและสามารถป้ องกันความเสี ยหายต่อ
พืน้ ผิวของอาคารแสดงสิ นค้ าหรือวัสดุปูพนื้ ของอาคาร
4. ต้องมีการป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากส่ วนของสิ นค้า หรื อเครื่ องจักรที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่าง
เพียงพอ
5. ทําการเก็บและซ่อนสวิตช์ควบคุมเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่จะสาธิ ตอย่างมิดชิด เพื่อป้ องกันการเปิ ด
เครื่ องโดยผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า หรื อผูท้ ี่ไม่ได้รับอนุ ญาต
6. จัดเตรี ยมภาชนะหรื อถุงขยะ เพื่อใช้ในการเก็บ หรื อขนย้ายสิ่ งปฏิกลู ที่จะเกิดจากการสาธิ ต หรื อเดิน
เครื่ องจักร อาทิ เศษผง เศษขยะ ฯลฯ ออกนอกบริ เวณงาน
7. ทางผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าไม่อนุญาตให้มีการเดินเครื่ อง หรื อการสาธิ ตของเครื่ องจักรที่จะทําให้เกิดกลิ่น
ควันไอเสี ยในอาคารแสดงสิ นค้าที่จะรบกวน หรื อเป็ นอันตรายต่อผูช้ มงานแสดงสิ นค้า
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8. ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อม หรื อต่อโลหะด้วยความร้อนภายในอาคารเอง ยกเว้นในกรณี ที่ได้แจ้ง และได้
รับอนุญาตจากฝ่ ายปฏิบตั ิการของผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันงานแสดงสิ นค้า
9. ในการสาธิ ตเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่นาํ มาแสดงที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังรบกวนผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้ารายอื่น
หรื อผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้าเกินกว่า 60 เดซิ เบลหรื อผูจ้ ดั งานลงความเห็นว่าดังมาก จะมีการออก
จดหมายเตือน 2 ครั้ง จากนั้นผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ในการให้ลดเสี ยงลงหรื อห้ามการสาธิ ตนั้น เพื่อ
ไม่เป็ นการรบกวนผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้ารายอื่นๆ หากยังไม่ปฏิบตั ิตาม ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงด
จ่ายกระแสไฟฟ้ าบริ เวณพื้นที่น้ นั ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : ผู้ร่วมแสดงงานสามารถเล่ นกิจกรรมทีใ่ ช้ เสี ยงได้ ตามรอบกิจกรรม ที่ทางผู้จัดงานจัดไว้ให้ เท่านั้น
ทั้งนีเ้ พือ่ ความเป็ นระเบียบภายในงาน
: ผู้จัดงานขอความร่ วมมือผู้ร่วมแสดงสิ นค้ าปรับลําโพงให้ เอียงขึน้ เพดาน โดยทํามุมประมาณ 45 องศา
กับพืน้ ทั้งนี้เพือ่ เป็ นการป้องกันมิให้ เสี ยงจากคูหาของท่านรบกวนผู้ร่วมแสดงสิ นค้ ารายอืน่ และผู้ทเี่ ดินชมงาน

9. การเข้ า-ออกบริเวณงานของผู้ร่วมแสดงสิ นค้ า
ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าจะออกบัตรผ่านเข้า - ออก บริ เวณงานสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้าในระหว่าง
ก่อสร้ าง
วันงานแสดงสิ นค้าและวันรื้ อถอน สําหรับผูท้ ี่ได้แจ้งรายชื่ อไว้ต่อผูจ้ ดั งานเท่านั้น และเจ้าหน้าที่
ประจําคูหาของผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าทุกท่าน จะต้องติดบัตรผ่านดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นอาคารแสดงสิ นค้า
โดยจํานวนบัตรผ่านสามารถขอได้โดยกรอกแบบฟอร์ ม และส่ งกลับมายังบริ ษทั บริ ษทั เอ็มวิชนั่ จํากัด 11/1
รามคําแหง121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ภายในเวลาที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อผูจ้ ดั งานแสดง
สิ นค้าจะได้ทาํ การมอบบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําคูหาของผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าในวันเข้าทําการตกแต่ง
คูหา ซึ่ งผูท้ ี่ไม่มีบตั รดังกล่าวจะไม่สามารถผ่านเข้า-ออกงานแสดงสิ นค้าได้
โปรดส่ งจํานวนผู้เข้ าร่ วมแสดงสิ นค้ า เพือ่ จัดทําป้าย

10. การเก็บหรือทิง้ สิ่ งของ
ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมพื้นที่ภายในคูหาแสดงสิ นค้าของท่าน เพื่อเก็บวัสดุสิ่งของ อาทิ กล่อง
ลังเปล่าเหลือใช้ วัสดุที่เหลือจากการเปิ ดหี บห่อหรื อสิ่ งของมีค่าของผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า
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ในระหว่างวันก่อสร้างและขนย้ายสิ นค้าเข้าไปในบริ เวณงานแสดงสิ นค้า ทางผูจ้ ดั งานไม่อนุญาตให้ผรู ้ ่ วม
แสดงสิ นค้าวางสิ่ งของหรื อวัสดุ เหลื อใช้กี ดขวางแนวทางเดิ นสาธารณะ โดยขอให้ผูร้ ่ วมแสดงจัดเก็บสิ่ งของ
ภายในคูหาแสดงสิ นค้าให้เรี ยบร้อย หรื อขนย้ายสิ่ งของต่างๆ ออกนอกบริ เวณอาคารแสดงสิ นค้า
หมายเหตุ ทางผู้จัดงานไม่ ได้ จัดเตรียมสถานทีไ่ ว้สําหรับให้ ผู้แสดงสิ นค้ าจัดเก็บสิ่ งของหรือสิ นค้ าใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนีเ้ นื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ

11. การป้ องกันอัคคีภัย
ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่จะมีการสาธิ ตหรื อกระทําสิ่ งที่จะทําให้เกิดเปลวไฟหรื อประกายไฟ กรุ ณาจัดหาอุปกรณ์
ป้ องกันอัคคีภยั มาให้พร้อมในคูหาแสดงสิ นค้าของท่าน ทางผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าได้จดั เตรี ยมพร้อมให้มีอุปกรณ์
ป้ องกันอัคคีภยั ไว้ในบริ เวณอาคารแสดงสิ นค้าเร็ วที่สุด หากมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั อยูใ่ กล้ ขอให้ใช้อุปกรณ์น้ นั
ดับไฟโดยเร็ ว หรื อเคลื่อนย้ายสิ่ งของที่จะทําให้เกิดไฟลุกลามออกนอกบริ เวณนั้น
หากผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าท่านใดที่สังเกตเห็นหรื อได้ทาํ ให้เกิ ดเหตุเพลิงไหม้ ขอให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยหรื อผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าภายในบริ เวณงานโดยเร็ วที่สุด

12. การประกาศสาธารณะ
การประกาศสาธารณะในอาคารแสดงสิ นค้ามีไว้เฉพาะสําหรับใช้ โดยบริ ษทั เอ็มวิชน่ั จํากัด และเจ้าหน้าที่
ของอาคารแสดงสิ นค้าที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะใช้งานสําหรับการ
ประกาศสาธารณะประโยชน์โดยเฉพาะ

13. การแจกเอกสารของทีร่ ะลึก
ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าจะอนุญาตให้มีการแจกเอกสาร และ/หรื อของที่ระลึกได้เฉพาะในคูหาของผูร้ ่ วมแสดง
สิ นค้านั้นๆ เท่านั้น โดยจะต้องไม่เป็ นการรบกวน หรื อกีดขวางทางเดินหรื อสร้างความรําคาญให้กบั คูหาแสดง
สิ นค้าข้างเคียง

14. การเกิดความเสี ยหาย
เนื่ องจากผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้า และศูนย์การประชุ มแห่ งชาติสิริกิต์ ิได้มีการตรวจสอบความเรี ยบร้อยของ
อาคารระหว่า งวันก่ อ สร้ า งและหลัง จากรื้ อถอนเรี ย บร้ อ ยแล้ว ดัง นั้น ท่า นผูร้ ่ ว มแสดงสิ นค้า ทุ ก ท่ า นจะต้อ ง
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รับผิดชอบ ต่อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอาคารแสดงสิ นค้ารวมถึงพรมที่เกิดขึ้นจากท่านเอง ผูแ้ ทนของท่าน
เจ้าหน้าที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ หรื อแม้แต่ผรู้ ับเหมาของท่านเองที่ไม่ใช่ผรู้ ับเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้าอย่าง
เป็ นทางการทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ทั้งนี้ ผรู้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ร่วมออกงานแบบคูหา
สําเร็ จรู ปจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายอันเกิดจากการเดินเครื่ องขณะแสดงต่อโครงสร้างพื้น อุปกรณ์ไฟฟ้ า
หรื ออื่นๆ โดยท่านเอง ผูแ้ ทน หรื อเจ้าหน้าที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของท่าน โดยหากเกิดความเสี ยหายดังกล่าว
ขึ้น ผูร้ ับเหมาก่อสร้างอย่างเป็ นทางการของงานจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าโดยตรง

15. เหตุการณ์ ทไี่ ม่ สามารถควบคุม
งานแสดงสิ นค้านี้ อาจจะมีการเลื่อนระยะเวลางานแสดงสิ นค้าจากเดิม เนื่ องจากเหตุสุดวิสัยบางประการที่ผจู้ ดั
งานไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง คําสั่งจากรัฐบาล เป็ นต้น ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
คืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจ่ายให้กบั ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าแล้ว หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

16. การขนสิ นค้ าเข้ างานแสดงสิ นค้า
ไม่อนุญาตให้นาํ สิ นค้ามายังอาคารแสดงสิ นค้าจนกว่าการก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้าจะพร้อมที่จะรับสิ นค้า
เข้ามาภายในคูหาได้แล้ว ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าควรจะมีเจ้าหน้าที่หรื อตัวแทนคอยอยู่ที่คูหาของท่านเพื่อเตรี ยมรับ
สิ นค้า ทางผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าจะไม่รับผิดชอบต่อสิ นค้าที่รับแทนผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อ
การเก็บรักษาสิ นค้านั้นๆ ภายหลังจากการขนย้ายเข้าเช่นกัน
(เนื่ องจากการอนุ ญาตเข้าออกอาคารแสดงสิ นค้าจะถู กตรวจตราอย่างเข้มงวด ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าทุกท่านควร
จะต้องแน่ใจว่า การขนย้ายสิ นค้าต่างๆ ของท่านนั้นได้ทาํ การขนย้ายไปยังสถานที่ที่ทางผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าได้แจ้งไว้
โดยเฉพาะ การขนสิ นค้าและยานพาหนะต่าง ๆ ที่ลานขนย้ายดังกล่าวนี้ จะต้องอยู่ภายใต้ความดูแลและกํากับของ
เจ้าหน้าที่ของผูร้ ับเหมาขนย้ายสิ นค้าภายในอาคาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของงานแสดงสิ นค้า)
เพื่อหลี กเลี่ ยงความแออัดในลานขนย้ายสัมภาระส่ วนตัว และสิ่ งของเล็กๆ ที่ถือหิ้ วได้ ที่ไม่ตอ้ งอาศัย
เครื่ องมือขนย้าย และสามารถนําออกจากกล่องบรรจุหีบห่อได้โดยไม่ตอ้ งเสี่ ยงต่อการแตกหัก เสี ยหาย สามารถ
นําเข้าไปเปิ ดหี บห่อได้ในอาคารฯ สําหรับสิ นค้าขนาดใหญ่ ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าควรให้ผรู ้ ับขนสิ นค้าทําการเปิ ดหีบ
ห่อภายด้านนอกอาคาร และหลังจากนั้นจึงให้ผรู ้ ับเหมาขนย้ายสิ นค้าภายในอาคารเป็ นผูข้ นย้ายเข้าตัวอาคาร
และนําไปวางไว้ในคูหาแสดงสิ นค้าของท่านตามตําแหน่งที่ท่านได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
“ทางผู้จัดงานแสดงสิ นค้ าขอแนะนําให้ ผ้ ูร่วมแสดงสิ นค้ ามาถึงอาคารแสดงสิ นค้ าพร้ อมสิ นค้ าของท่ าน
ทัง้ นี้การมาล่ าช้ าของท่ านอาจมีผลต่ อการนําส่ งสินค้ าเข้ ามายังคูหาแสดงสิ นค้ าของท่ านรวมทั้งความล่ าช้ าของการ
ก่อสร้ างคูหาแสดงสิ นค้ าของท่ านด้ วย”
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17. การปฏิบัติงานทีค่ ูหาแสดงสิ นค้า
ทุกคูหาแสดงสิ นค้าจะต้องมีพนักงานอยูป่ ระจํา และปฏิบตั ิหน้าที่อยูต่ ลอดเวลาที่มีงานแสดงเปิ ดให้ผู ้ เข้า
ชม ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้องไม่เข้าร่ วมในกิจกรรมใดก็ตามที่ทางบริ ษทั เอ็มวิชน่ั จํากัด มีความเห็นว่าจะเป็ นที่
รบกวนต่ อผูเ้ ข้า ชมงาน หรื อผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า รายอื่ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การแสดงโดยใช้อุป กรณ์ ท างด้า น
โสตทัศนูปกรณ์ จะต้องมีระดับเสี ยงที่ไม่เกินไปกว่าที่ผจู ้ ดั งานแสดงสิ นค้าอนุญาตไว้
กิจกรรมทุกชนิดของผู้เข้ าร่ วมแสดงสิ นค้ าและพนักงานของแต่ ละคูหาแสดงสิ นค้ า จะต้ องจํากัดอยู่แต่ ใน
พืน้ ทีค่ ูหาแสดงสิ นค้ าของตนเท่ านั้น ห้ ามโฆษณา ประชาสั มพันธ์ ชักชวนทางด้ านธุรกิจใดๆ
นอกคูหาแสดงสิ นค้าของท่าน ห้ามทําการรับสมัครพนักงานระหว่างแสดงสิ นค้า และห้ามทํากรขนย้ายสิ นค้าเข้า
และออกนอกคูหาแสดงสิ นค้าในระหว่างเวลาแสดงสิ นค้า

18. การขนย้ ายสิ นค้ าออกจากงานแสดงสิ นค้ า
สิ่ งของส่ วนตัวและสิ นค้าที่หิ้วได้ สามารถนําออกนอกอาคารแสดงสิ นค้าได้ภายหลังเวลา 20.30 น. ของ
งานแสดงสิ นค้าวันสุ ดท้าย ถึ งแม้ว่าทางผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าจะมีบริ การรักษาความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม
สิ นค้านั้นอาจเสี่ ย งต่อการสู ญหายได้ตลอดเวลา ดัง นั้นไม่ค วรปล่อยคูหาแสดงสิ นค้าของท่า นทิ้ ง ไว้โดยไม่ มี
เจ้าหน้าที่อยูป่ ระจํา จนกว่าสิ่ งของที่สามารถถือหรื อหิ้วได้จะได้ถูกบรรจุหีบห่ อแล้ว หรื อมีผมู ้ ารับไปแล้ว
ทั้งนี้ อุปกรณ์ในการช่วยขนย้ายสิ นค้า ไม่วา่ จะเป็ นรถเข็น ล้อเลื่อนบรรทุกใดๆ ควรอยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้
ดีเป็ นปกติ มิฉะนั้นหากเกิดความเสี ยหายแก่อาคารแสดงสิ นค้า เช่น พรมปูทางเดิน ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในความเสี ยหายนั้นๆ
ในกรณี ที่ตอ้ งการขนย้ายสิ นค้าออกนอกอาคารศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจํา
บูธประชาสัมพันธ์ บริ เวณ Main Foyer

19. ห้ องอาหารในระหว่ างงานแสดงสิ นค้ า
มีบริ การห้องอาหารและคาเฟทีเรี ยไว้คอยบริ การในช่วงระหว่างงานแสดงสิ นค้า
วันเตรี ยมงาน
ตั้งแต่ 07.00 น. – 15.00 น.
วันแสดงงาน
ตั้งแต่ 07.00 น. – 20.00 น.
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20. สถานทีจ่ อดรถ
มีลานจอดรถไว้บริ การสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้าและผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า ซึ่ งทางผูจ้ ดั งานจะได้จดั
ทําบัตรจอดรถให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า
จํานวนสิ ทธิ์ในการจอด ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จัด

21. อุปกรณ์ สื่อสาร
กองอํานวยการของงาน Thailand Mobile Expo บูธ Organize บริเวณ Main Foyer
ท่านสามารถใช้บริ การจากบริ ษทั เอ็น.ซี.ซี . แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
โดยติดต่อที่ Business Center โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
สําหรับการส่ งโทรสาร แผ่นแรก 15 บาท แผ่นถัดไป 5 บาท/แผ่น (กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล)
สําหรับการรับโทรสาร แผ่นแรก 20 บาท แผ่นถัดไป 5 บาท/แผ่น (กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล)

22. เครื่องปรับอากาศภายในอาคารแสดงสิ นค้า

ภายในอาคารแสดงสิ นค้า มีบริ การเครื่ องปรับอากาศตลอดระยะเวลาช่วงเปิ ดงานแสดงสิ นค้า

23. อํานาจสิ ทธิ์ขาดในการตัดสิ นใจภายในอาคาร
บริ ษทั เอ็มวิชน่ั จํากัด เปรี ยบเสมือนเจ้าของสถานที่จดั แสดงสิ นค้าในช่ วงระยะเวลาเช่าทําการแสดงสิ นค้า
ดังนั้น การตัดสิ นใจของบริ ษทั ฯ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดในการยุติปัญหานั้นๆ
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ส่ วนที่ 3
แบบฟอร์ มบริการสํ าหรับผู้เช่ าพืน้ ที่
แบบฟอร์ มที่ 1
แบบฟอร์ มที่ 2A

กฎระเบียบคู่มือการสั่ งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ ไฟฟ้าสํ าหรับก่ อสร้ างและรื้อถอน

แบบฟอร์ มที่ 2B

อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบฟอร์ มสั่ งจองอุปกรณ์ ไฟฟ้า (สํ าหรับผู้ร่วมแสดงงาน)

แบบฟอร์ มที่ 2D

ป้ายชื่ อและเครื่องหมายการค้ า

แบบฟอร์ มที่ 3

โทรศัพท์ และโทรสาร (บริการ)

แบบฟอร์ มที่ 4

อินเทอร์ เน็ตความเร็วสู ง WiFi

แบบฟอร์ มที่ 5

บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสู งแบบมีสาย (Wiring)

แบบฟอร์ มที่ 6

เจ้ าหน้ าที่รักษาความสะอาด (พิเศษ)

แบบฟอร์ มที่ 7

บริการ สื่ อโฆษณา NCCTV

แบบฟอร์ มที่ 8

บริการกล้ องวงจรปิ ดภายในคูหา CCTV CAMERA

แบบฟอร์ มที่ 9

เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย (พิเศษ)

แบบฟอร์ มที่ 10

บริการต้ นไม้ และการจัดดอกไม้

แบบฟอร์ มที่ 11

การระบุตําแหน่ งของจุดสาธารณูปโภค
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กรุ ณากรอกทุกแบบฟอร์มบริ การที่ท่านต้องการ และส่งกลับมายัง บริ ษทั M vision /
N.C.C. Image / N.C.C. Management & Development ภายในวันที่กาํ หนดของฟอร์มบริ การ
หากท่ านส่ งกลับมาหลังวันทีก่ าํ หนดของฟอร์ มบริการท่ านจะต้ องส่ งแบบฟอร์ มพร้ อมชําระค่ าบริการในอัตราเพิม่ พิเศษ

แบบฟอร์ มบริ การสําหรับผูเ้ ช่าพื้นที่
กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มโดยทําเครื่องหมาย  ลงในช่ องว่ างและส่ งคืนตามที่อยู่ด้านล่ างนี้

แบบ
ฟอร์ มที่

รายการ

หน้ า

1
2A

กฎระเบียบคู่มือการสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ า
อุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับก่อสร้างและรื้ อถอน

23
26

2B
2D

อุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบฟอร์มสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ป้ ายชื่อและเครื่ องหมายการค้า

27
28

3
4
5
6
7
8
9

โทรศัพท์และโทรสาร (บริ การ)
อินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง WiFi
บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งแบบมีสาย (Wiring)
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (พิเศษ)
บริ การ สื่ อโฆษณา NCCTV
บริ การกล้องวงจรปิ ดภายในคูหา CCTV CAMERA
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (พิเศษ)

29
30
31
34
35
36
36

10
11

บริ การต้นไม้และการจัดดอกไม้
การระบุตาํ แหน่งของจุดสาธารณูปโภค(Unity Point)

38
39

ต้ องการ
ใช้ บริการ

กําหนดส่ ง
16 มกราคม 2560
16 มกราคม 2560
16 มกราคม 2560
9 มกราคม 2560
23 มกราคม 2560
23 มกราคม 2560
23 มกราคม 2560
23 มกราคม 2560
23 มกราคม 2560
23 มกราคม 2560
23 มกราคม 2560
23 มกราคม 2560
16 มกราคม 2560

ส่ งฟอร์ ม
กลับมาที่
N.C.C. Image
N.C.C. Image
N.C.C. Image
N.C.C. Image
N.C.C. M & D
N.C.C. M & D
N.C.C. M & D
N.C.C. M & D
N.C.C. M & D
N.C.C. M & D
N.C.C. M & D
N.C.C. M & D
N.C.C. Image

กรุณากรอกทุกแบบฟอร์ มบริการทีท่ ่ านต้ องการและส่ งกลับมายังบริษัท M vision / N.C.C. Image / N.C.C. Management &
Development (N.C.C. M & D) ภายในวันทีก่ าํ หนดของฟอร์ มบริการ หากท่ านส่ งกลับมาหลังวันทีก่ าํ หนดของฟอร์ มบริการท่ าน
จะต้ องชําระค่ าบริการในอัตราเพิม่ พิเศษ
ประโยชน์ – หากท่ านส่ งแบบฟอร์ มตามวันเวลาที่กาํ หนด
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ท่านจะได้รับในสิ่ งที่ท่านต้องการ
การเตรี ยมตัวเข้าร่ วมงานของท่านจะสะดวกมากขึ้น

ข้ อเสีย – หากท่ านไม่ ส่งแบบฟอร์ มตามกําหนด
ท่านอาจต้องเสี ยเงินมากขึ้น
ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในบริ การที่ท่านต้องการ
ท่านอาจพบความยุง่ ยากในช่วงการก่อสร้างและขนย้ายในงาน

ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม _____________________________________________________________________ เลขที่คูหา __________________________
ลายเซ็น ______________________________________________________________________________วันที่ ______________________________
ชื่อ-สกุลผูป้ ระสานงาน _________________________________________________________ ตําแหน่ง __________________________________
บริ ษทั _________________________________________________________________________________________________________________
ที่อยู_่ ___________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์________________________________________________________________________โทรสาร_________________________________
อี-เมล์___________________________________________________________โทรศัพท์มือถือ ___________________________________________
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