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เรียน ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน  

       

ขอตอ้นรับท่านเขา้สู่งาน “Thailand Mobile Expo 2022/ Thailand Crypto Expo 2022 ” ซ่ึงก าหนดจดัข้ึน

ในวนัท่ี 6 – 9 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร EH 5 - EH 6 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 เอกสารคู่มือผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน ในการเตรียม

ความพร้อมดา้นต่าง ๆอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดศึกษาคู่มือฯอยา่งละเอียดโดยตลอด และโปรดปฏิบติัตาม

กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัก าหนดระยะเวลาในการส่งแบบฟอร์มต่าง ๆไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือฯ เพื่อท่ีจะท าใหก้ารท างานของท่านราบร่ืนและประสบความส าเร็จสูงสุด  

 หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด โปรดติดต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามช่ือ/ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ ซ่ึงไดร้ะบุ 

ในคู่มือชุดน้ีแลว้ 

 ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงในความร่วมมือเป็นอยา่งดีมา  ณ  โอกาสน้ี  

 

 

                ผูจ้ดังาน 

         บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทัว่ไปของงาน 
 
1. ช่ืองานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ  

Thailand Mobile Expo 2022 /Thailand Crypto Expo 2022 
 
2. สถานทีจั่ดงาน 
 อาคาร EH 5 - EH 6 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
 เลขท่ี 60 ถ. รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 
3. วนัและเวลาของงานแสดงสินค้า    

วนัท่ี 6 – 9 ตุลาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. 

 
4. การเข้าชมงาน 

เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชมงานโดยไม่มีค่าใชจ่้ายในการเขา้ชม 
 
5. ผู้จัดงาน      

บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
11/1 รามค าแหง121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทรศพัท ์:  0-2735-1201 , 0-2735-1202 , 0-2735-1204 
โทรสาร  :  0-2735-2719 
Website : www.thailandmobileexpo.com / www.thailandcryptoexpo.com 
E-mail : info@thailandmobileexpo.com / info@thailandcryptoexpo.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.thailandmobileexpo.com/
mailto:info@thailandmobileexpo.com%20/
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6. คุณลกัษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดงสินค้า 
กฎและระเบียบขอ้บงัคบัของศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ จดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหทุ้กท่านท างานดว้ย
ความความปลอดภยัและความสะดวกราบร่ืนในการท างานของทุกท่าน ขอความร่วมมือ 
ผูร่้วมแสดงงานและผูก่้อสร้างคูหาทุกท่านในการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
 
ข้อมูลสถานทีจั่ดงาน  
1. ความสูงของพื้นท่ีจดังาน  
• Exhibition Hall 5-6  7.0 เมตร 
2. ความสามารถในการรับน ้าหนกัของพื้นท่ีจดังาน  
• Exhibition Hall 5-6   1,500 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
3. ความสามารถในรับน ้าหนกัการแขวนวสัดุตกแต่งหรืออุปกรณ์ใดๆ 
• Exhibition Hall 5-6   500 กิโลกรัม/จุด 
4. ขนาดความจุลิฟตข์นถ่ายสินคา้  
• ลิฟตข์นถ่ายสินคา้ขนาดใหญ่ (Freight Elevator)   
ขนาด กวา้ง 3.5 ม. x ยาว 8.0 ม. x สูง 3.0 เมตร รับน ้าหนกั 5,000 กิโลกรัม 
• ลิฟตข์นถ่ายสินคา้ (Service Elevator)   
ขนาด กวา้ง 1.5 ม. x ยาว 2.7 ม. x สูง 3.0 เมตร รับน ้าหนกั 2,000 กิโลกรัม 
 
กฎระเบียบทัว่ไป  
1. หา้มสูบบุหร่ี ด่ืมสุราและของมึนเมาทุกชนิด นอนพกั นอนคา้งคืน ภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืน
ปรับ 10,000 บาท  
2. หา้มพกพาอาวธุหรือน าส่ิงเสพติดท่ีผดิกฎหมายทุกประเภทเขา้มาในบริเวณศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ
โดยเด็ดขาด  
3. หา้มก่อเหตุทะเลาะววิาท ท าร้ายร่างกายหรือกระท าผิดกฎหมายใดๆ ก็ตามภายในบริเวณศูนยก์ารประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ  
4. หา้มน าสัตวทุ์กประเภทเขา้มาในบริเวณพื้นท่ีโดยเด็ดขาด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากฝ่ายบริการลูกคา้ 
5. หา้มจ าหน่ายสินคา้ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิทุกประเภทภายในพื้นท่ีโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนผูจ้ดังาน  
ผูร่้วมแสดงงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งรับผิดชอบความเสียหายและการกระท าผดิใดๆ ท่ีเกิดข้ึน 
6. หา้มใชลิ้ฟตโ์ดยสารหรือบนัไดเล่ือนในการขนส่งอุปกรณ์โดยเด็ดขาด 
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กฎระเบียบการเข้าปฎบิัติงาน  
การส่งมอบ – รับคืนพื้นท่ี  
1. ผูจ้ดังานจะตอ้งส่งตวัแทนเขา้รับมอบพื้นท่ีร่วมกบัฝ่ายบริการลูกคา้ เพื่อตรวจสอบสภาพสถานท่ี และ
ตรวจสอบความเสียหายท่ีอาจมีอยูก่่อนท่ีผูจ้ดังานจะเขา้ปฏิบติังานในสถานท่ี และลงนามในเอกสารส่งมอบ
สถานท่ี ร่วมกบั ฝ่ายบริการลูกคา้ไวเ้ป็นหลกัฐาน เอกสารดงักล่าวจะน ามาใชอี้กคร้ังในการตรวจสอบสถานท่ี เพื่อ
ส่งคืนหลงัการจดังานเสร็จส้ิน  
2. เม่ือมีการร้ือถอนการก่อสร้างและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากบริเวณพื้นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูจ้ดังานจะตอ้งส่ง
ตวัแทนเขา้ร่วมในการตรวจสอบและส่งมอบคืนสถานท่ีใหแ้ก่ฝ่ายบริการลูกคา้ และลงนามในเอกสารส่งมอบ
สถานท่ีคืน  
3. ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึน ผูจ้ดังานตอ้งยนิยอมชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยฝ่ายบริการลูกคา้จะ
เป็นผูป้ระเมินราคาตามสภาพความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง  
 
การก่อสร้างและร้ือถอน  
1. ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตอ้งออกแบบคูหามาตรฐานและคูหาพิเศษ รวมถึง สินคา้ ส่ิง
ตกแต่ง ป้าย จุดโฆษณา และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
• ตอ้งเวน้ระยะห่าง จากทางหนีไฟ ตูด้บัเพลิง อุปกรณ์ดบัเพลิงทุกชนิด อยา่งนอ้ย 1.5 เมตร 
โดยตอ้งไม่มีการข้ึนโครงสร้าง ผนงัคูหาหรือวางส่ิงของใดๆ กีดขวางทั้งส้ิน  
• การออกแบบทางเดินระหวา่งคูหาแสดงสินคา้ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2.5 เมตร 
2. ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งส่งรายละเอียดแผนผงัการจดังาน (Floor Plan) แบบ
แปลนการก่อสร้างคูหาพิเศษ รวมถึงส่วนตกแต่งภายในงานและภายนอกอาคาร โดยระบุขนาดใหช้ดัเจน เพื่อให้
ฝ่ายบริการลูกคา้ตรวจสอบและอนุมติั ก่อนการเขา้ติดตั้งล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั  
3. ในการก่อสร้าง ทางฝ่ายบริการลูกคา้ก าหนดใหส่ิ้งก่อสร้างและส่วนตกแต่ง มีความสูงดงัน้ี 
• Exhibition Hall 5- 6 มีความสูงไม่เกิน 5.0 เมตร 
ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งลงนามในเอกสารแสดงความยนิยอมรับผดิชอบหากมีความ
เสียหายเกิดข้ึน  
 หากก่อสร้างคูหาพิเศษ 2 ชั้น หรือ ความสูงเกิน 5.0 เมตร วิศวกรผูอ้อกแบบและก่อสร้างจะตอ้งลงนามใน
แบบก่อสร้าง พร้อมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวชิาชีพท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้ง ส่งใหแ้ก่ฝ่ายบริการลูกคา้ ก่อนการจดั
งานอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ  
4. ไม่อนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ีโถงตอ้นรับของอาคาร เพื่อการจ าหน่ายสินคา้เชิงพาณิชย ์นอกจากไดรั้บอนุญาตจาก
ฝ่ายบริการลูกคา้  
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5. ผูป้ฏิบติังานทุกคนท่ีเขา้ติดตั้ง ก่อสร้าง และร้ือถอน จะตอ้งสวมใส่ชุดปฏิบติังานใหรั้ดกุมเหมาะสมกบั
ลกัษณะงาน เช่น สวมใส่หมวกนิรภยั และรองเทา้หุม้ส้นพื้นยางขณะปฏิบติังานทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง  
6. ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งแสดงบตัรอนุญาตเขา้พื้นท่ีใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยั ก่อนเขา้พื้นท่ี โดยทุกคนจะตอ้งติดบตัรอนุญาตเขา้พื้นท่ี ตลอดเวลาปฏิบติังาน และเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัสามารถเรียกดูบตัรอนุญาตไดต้ลอดเวลา  
7. หา้ม น าเด็ก เยาวชน บุตรหลาน และ/หรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้พื้นท่ีช่วงการติดตั้งและร้ือถอน  
8. ในการขนถ่ายอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ โดยใชร้ถเขน็ขนยา้ย ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
จะตอ้งใชป้ระตูขนถ่ายสินคา้ตามท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่อนุญาตใหใ้ชป้ระตูดา้นหนา้ทางเขา้ หรือประตูหนีไฟในการ
ขนถ่ายอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  
9. ในกรณีมีการก่อสร้างคูหาพิเศษ และ ส่วนตกแต่ง ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตอ้งปูวสัดุ
รองพื้น เช่น แผน่พลาสติก  พรมอดั หรือ ไมอ้ดั เป็นตน้ เพื่อป้องกนัความเสียหายแก่พื้นอาคาร  
10. ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตอ้งควบคุมการท างานและจดัใหมี้อุปกรณ์เพื่อป้องกนัความ
เสียหายต่อพื้นท่ีจดังานตลอดเส้นทางท่ีจะขนถ่ายสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงาน เช่น พรมอดั หรือ ไมอ้ดั
ส าหรับปูรองพื้น  
11. กรณีมีการติดตั้งฉากม่าน ตอ้งไม่บดบงัป้าย ประตูหนีไฟ และตูด้บัเพลิง หรือผดิจากแบบท่ีอนุมติัโดยฝ่าย
บริการลูกคา้ หากฝ่าฝืนขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัการก่อสร้างทนัที 
12. หา้ม กระท าการใดๆ ท่ีท าให้พื้นผวิ ผนงัอาคาร โครงสร้างอาคาร เกิดความเสียหาย ดงัน้ี 
• หา้ม ตอก ยดึ ผกู เจาะ ติดเทปกาวทุกชนิดบนพื้นผวิ และผนงัอาคาร 
• หา้ม ดึง ขึง ยดึ โยง เพื่อการค ้ายนัโครงสร้างคูหากบัโครงสร้างของอาคารโดยเด็ดขาด  
หากฝ่าฝืน ฝ่ายบริการลูกคา้ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าเสียหาย 
13. หา้ม ใชอุ้ปกรณ์  เคร่ืองมือประเภทเล่ือยวงเดือน  เคร่ืองเช่ือมโลหะ  เคร่ืองตดัชนิดใบหมุน  หินเจียร, 
เคร่ืองขดั เคร่ืองมือทุกชนิดท่ีก่อใหเ้กิดประกายไฟ  อุปกรณ์ส่งเสียงดงั  อุปกรณ์ท่ีก่อใหเ้กิดฝุ่ น ควนัแพร่กระจาย 
หากไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนด ฝ่ายบริการลูกคา้ขอสงวนสิทธ์ิใหห้ยดุการปฏิบติังานทนัที  
14. หา้ม ใชส้ารเคมี  ประเภทสีสเปรย ์ หรือ สีท่ีใชก้ารฉีดพน่ในลกัษณะท าใหเ้กิดละออง โดยเด็ดขาด  
15. การใชส้ารเคมีหรือสารผสมสี เช่น ทินเนอร์ น ้ามนัสน ก าหนดปริมาณการน าเขา้ไม่เกิน 500 มิลลิลิตร/
คร้ัง/คูหา และตอ้งจดัใหมี้ถงัดบัเพลิงชนิด Fire Ade 2000 ขนาด 15 ปอนด.์ อยูป่ระจ าในพื้นท่ีตลอดเวลาท่ีมีการ
ปฏิบติังาน โดยจ ากดัเวลาในการใชง้านตามพื้นท่ี ดงัน้ี 
• บริเวณพื้นท่ีจดังานในฮอลล ์อนุญาตใหใ้ชต้ามเวลาติดตั้งงานท่ีระบุในสัญญา 
• พื้นท่ี Main Foyer อนุญาตให้ใชเ้ฉพาะเวลา 18.00 – 24.00 น. 
และตอ้งน าออกนอกพื้นท่ีศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิทุกคร้ังหลงัเสร็จส้ินงานในแต่ละวนั หากไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีก าหนด ฝ่ายบริการลูกคา้ขอสงวนสิทธ์ิใหห้ยดุการปฏิบติังานทนัที  
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16. หา้ม น าสารอ่ืนใดท่ีน าความร้อนซ่ึงอาจเกิดการลุกไหมแ้ละเส่ียงกบัการระเบิด เช่นน ้ามนัเช้ือเพลิง, วตัถุ
ไวไฟ, ถงัแก๊ส เขา้มาภายใชใ้นอาคารโดยเด็ดขาด หากไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนด ฝ่ายบริการลูกคา้ขอ
สงวนสิทธ์ิใหห้ยดุการปฏิบติังานทนัที  
17. หา้ม ใชก้ระแสไฟฟ้าพื้นฐานท่ีติดมากบัตวัอาคาร เช่น ปลัก๊ผนงั ปลัก๊ตามเสา ในการก่อสร้างและการ
แสดงงานโดยเด็ดขาด โดยสามารถใชจุ้ดจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีก าหนดใหเ้ท่านั้น  
18. หา้ม ปรับแต่ง หรือแกไ้ข, โคมไฟ, จุดต่อไฟ, สายไฟฟ้า, ส่วนอ่ืน ๆ ของโครงสร้างอาคาร  
19. การเดินสายไฟพาดผา่นช่องประตูทางเขา้-ออก และประตูหนีไฟ จะตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ครอบสายไฟให้
เห็นชดัเจนและเรียบร้อยสวยงาม อยูใ่นต าแหน่งท่ีประตูสามารถใชง้านได ้เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ  
20. ผูร่้วมแสดงงานหรือผูรั้บเหมามีความประสงคท์  างานล่วงเวลาท่ีระบุในสัญญาจะตอ้งแจง้ฝ่ายบริการลูกคา้
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง ก่อนเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ีฝ่ายบริการลูกคา้จะคิดค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการล่วงเวลา ตาม
ขอ้ก าหนดการจดังาน  
21. ในการร้ือถอน ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งขนยา้ยอุปกรณ์และส่ิงก่อสร้างออกนอก
พื้นท่ี ภายในวนัและเวลาท่ีระบุในสัญญา หากพบอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ อยูใ่นพื้นท่ี ฝ่ายบริการลูกคา้ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเคล่ือนยา้ยและจดัเก็บอุปกรณ์ไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสมโดยไม่รับผดิชอบใด ๆ ต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน โดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการขนยา้ย และค่าบริการท าความสะอาดพื้นท่ี 10,000 บาท/ต.ร.ม./ชัว่โมง (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  
22. หา้ม ทิ้งเศษวสัดุหรือขยะท่ีเกิดข้ึนจากการจดังาน อาทิ แผน่ไม ้ลงัไม ้กล่องไม ้วสัดุหีบห่อ พลาสติก โฟม 
เหล็ก และอ่ืนๆ โดยจะตอ้งน ากลบัออกไปทิ้งนอกพื้นท่ีศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิเท่านั้น หากตรวจพบมี
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ  
23. หา้ม ทิ้งสารอนัตรายและสารพิษ อาทิ สารเคมี น ้ามนัหล่อล่ืน กรด ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ผา่นท่อระบายน ้า
โดยเด็ดขาด เพื่อใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายก าหนด หากตรวจพบ ฝ่ายบริการลูกคา้จะด าเนินการเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ขั้นต ่า 10,000.- บาท/คูหา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  
24. การข้ึนติดตั้งงานบนท่ีสูง 2.0 เมตรข้ึนไป หรือการติดตั้งงานบนเพดาน ผูป้ฎิบติังานจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนด และจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตติดตั้งงานบนเพดาน (Catwalk) / นัง่ร้าน 
ก่อนเขา้พื้นท่ีปฏิบติังาน และ ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 
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ข้อปฏิบัติการใช้ Catwalk  
1. ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และทีมงานท่ีประสงคจ์ะขอใช ้Catwalk จะตอ้งลงนามใน
เอกสารขอใช ้Catwalk และจะตอ้งท าการแลกบตัร ลงช่ือบนัทึกการเขา้-ออกกบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
บริเวณทางข้ึน 
2. อนุญาตให ้เฉพาะผูท่ี้รัดเขม็ขดันิรภยัและสวมหมวกนิรภยั ข้ึนไปปฏิบติังานบน Catwalk เท่านั้น หากฝ่า
ฝืนศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัการปฏิบติังานจนกวา่ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง และทีมงานจะจดัหาอุปกรณ์ Safety ไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง  
3. เจา้หนา้รักษาความปลอดภยั สามารถขอตรวจคน้กระเป๋าเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานบน 
Catwalk ไดต้ลอดเวลา  
4. หา้ม เช่ือมต่อกระแสไฟของตวัอาคารบริเวณ Catwalk ก่อนไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่าย
บริการลูกคา้ 
5. หา้ม มิใหบุ้คคลท่ีมีสุขภาพ ร่างกายไม่สมบูรณ์ และ มีอาการมึนเมาข้ึนไปปฏิบติังาน บน Catwalk โดย
เด็ดขาด 
 
ข้อปฏิบัติการใช้น่ังร้าน  
1. ก่อนท างานบนท่ีสูงใหก้รอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอติดตั้งงานบนท่ีสูง(นัง่ร้าน) และปฏิบติัตามขอ้
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
2. นัง่ร้านท่ีใชต้อ้งมีสภาพสมบูรณ์ แขง็แรง เหมาะแก่การใชง้าน และมีราวกนัตกชั้นบนสุด สูงจากพื้น
นัง่ร้านอยา่งนอ้ย 90 เซนติเมตร ตอ้งมีพื้นส าหรับยนืได ้ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 35 เซนติเมตร 
3. ขยายฐานนัง่ร้านทั้ง 4 ดา้น ดว้ยขาค ้ายนั (ขาหย ัง่) หรือวสัดุท่ีเหมาะสมผกูยดึและบงัคบัดว้ยท่อโลหะ ยดึ
กบัตวัฐานทั้ง  2 ฝ่ัง เพื่อกนัไม่ใหโ้ยก 
4. ในกรณีท่ีใชล้อ้ส าหรับเล่ือนนัง่ร้าน สภาพลอ้และขอ้ต่อตอ้งมีสภาพสมบูรณ์แขง็แรง และลอ้ตอ้งสามารถ
ล็อคไม่ใหเ้คล่ือนไหวไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ลอ้ 
5. ผูป้ฏิบติังานบนนัง่ร้านก าหนดใหค้ร้ังละไม่เกิน 2 คน  โดยผูป้ฏิบติังานมีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมท่ีจะ
ท างานบนท่ีสูงและตอ้งมีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตามประเภทของงานตลอดเวลาท่ีท างาน อาทิ 
ผูติ้ดตั้งท่ีอยูด่า้นบน ตอ้งมีเข็มขดันิรภยั หมวกนิรภยั ถุงมือยางและรองเทา้หุม้ส้นพื้นยางท่ีสามารถยดึเกาะกนัล่ืน 
6. พื้นท่ีท างานของนัง่ร้านดา้นล่าง ตอ้งมีการกั้น จดัท าป้ายเตือน ป้องกนับุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไป 
เพื่อป้องกนัอนัตรายจากวสัดุอุปกรณ์ท่ีตกจากท่ีสูง 
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ข้อปฏิบัติงานใช้เคร่ืองส ารองไฟ (Generator)  
1. การใชเ้คร่ืองป่ันไฟ (Generator) ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบริการลูกคา้
ทราบล่วงหนา้อยา่ง 15 วนัก่อนการติดตั้ง และตอ้งติดตั้งตามจุดท่ีก าหนดใหเ้ท่านั้น  
2. จดัใหมี้อุปกรณ์รองน ้ามนัขนาดใหญ่กวา่เคร่ืองป่ันไฟร้อยละ 10 พร้อมทั้งอุปกรณ์กั้นร้ัวมิดชิด  
3. จดัใหมี้อุปกรณ์รองรับน ้าหนกัเคร่ืองส ารองไฟ (Generator) เช่น ไมอ้ดัหนา 15 มิลลิเมตร ข้ึนไป  
4. ติดตั้งสายดินพร้อมรางครอบสายไฟ เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ  
5. ติดตั้งถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ ขนาด 15 ปอนด์ จ  านวน 2 ถงัต่อ 1 เคร่ือง 
6. สายไฟท่ีใชต้อ้งไดม้าตรฐานและไม่มีการตดัต่อตลอดสาย  
7. การเติมน ้ามนัเคร่ืองป่ันไฟตอ้งมีการจดัจา้งเจา้หนา้ท่ี Fireman ของศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
ทุกคร้ัง 
8. มีเจา้หนา้ท่ีช านาญงานควบคุมดูแลตลอดการใชง้าน 
 
ข้อปฏิบัติการใช้ก๊าชหุงต้ม  
1. หา้ม น าถงัก๊าชหุงตม้ และถงัก๊าซไวไฟทุกชนิด ทั้งท่ีบรรจุและไม่บรรจุก๊าซเขา้มาภายในตวัอาคาร กรณี
จ าเป็นตอ้งใชค้วบคู่การแสดงงาน จะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบริการลูกคา้ทราบล่วงหนา้ 15 วนัก่อนจดังาน และตอ้งผา่น
การตรวจสอบคุณภาพความปลอดภยั รวมถึงตอ้งน าถงัดบัเพลิงท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อความปลอดภยัควบคู่การใชง้าน 
2. ถงัดบัเพลิงตอ้งมีความปลอดภยัพร้อมใชง้าน อาทิ ถงัดบัเพลิง ชนิด A B C ขนาด 15 ปอนด ์ 
อยา่งนอ้ย 1 ถงั  
3. ก๊าซหุงตม้ ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตดัการจ่ายก๊าซท่ีไดม้าตรฐาน 
 
ข้อปฏิบัติการใช้บอลลูน  
1. การติดตั้งบอลลูนภายในพื้นท่ีจดังาน จะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบริการลูกคา้รับทราบและไดรั้บอนุญาตก่อนการ
ติดตั้งอยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ หา้มปล่อยบอลลูนใหล้อยข้ึนไปและอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้พียง ก๊าซฮีเลียม เท่านั้น 
2. หา้มน าลูกโป่งอดัก๊าซเขา้พื้นท่ีจดังาน  
 
ข้อปฏิบัติกรใช้รถโฟล์คลฟิต์ (Forklift)  
1. ตอ้งเป็นรถท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่านั้น  
2. ขนาดน ้าหนกัของรถโฟลค์ลิฟตร์วมแบตเตอร่ีและสินคา้ท่ีตอ้งยกจะตอ้งไม่เกินน ้าหนกัพื้นท่ีท่ีรับไดต่้อ
น ้าหนกัพื้นท่ีต่อตารางเมตรของแต่ละพื้นท่ี (ดูความสามารถในการรับน ้าหนกัของพื้นท่ีจดังานในหวัขอ้ขอ้มูล
สถานท่ี ขอ้ท่ี 2) 
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3. สภาพรถโฟลค์ลิฟตจ์ะตอ้งไดม้าตรฐานตามการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัรถยก รถโฟล์
คลิฟตก์ าหนด  
4. หา้มยนืบนงายก และหา้มโดยสารขณะขบัโฟลค์ลิฟต์ 
5. รถโฟลค์ลิฟตท่ี์ตอ้งใชน้ ้ามนั สามารถใชง้านไดเ้ฉพาะภายนอกอาคารเท่านั้น 
6. การใชร้ถโฟลค์ลิฟทข์นยา้ยเคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ จะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบริการลูกคา้ทราบล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 15วนั ก่อนการจดังาน และจะตอ้งปูพื้นดว้ยไมอ้ดัขนาดไม่ต ่ากวา่ 15 มิลลิเมตร หรือแผน่เหล็กส าหรับเป็น
เส้นทางขนยา้ย  
7. ผูข้บัข่ีรถโฟลค์ลิฟทต์อ้งผา่นการอบรมหลกัสูตร ความปลอดภยัในการใชง้านรถยก หรือท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี
กฎหมายก าหนด  
 
ข้อปฏิบัติการใช้เสียง  
1. ในระหวา่งการจดังานผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีสิทธ์ิกระจายเสียงในพื้นท่ีจดังานไดไ้ม่
เกิน 85 เดซิเบลเอ 
การน ายานพานะเข้าร่วมแสดงงาน  
1. หา้ม น ารถยนตทุ์กชนิดท่ีมีค่าไอเสียไม่ไดม้าตรฐานหรืออาจก่อใหเ้กิดมลภาวะเขา้มาใชภ้ายในงาน  
2. บรรจุปริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิงไม่เกิน 1 ใน 4 ของความจุของถงั  
3. บรรจุปริมาณก๊าซ CNG หรือ LPG ไม่เกิน 10% ของความจุของถงั  
4. ปิดฝาถงัน ้ามนัและถงัก๊าซอยา่งแน่นหนา  
5. ปลดขั้วแบตเตอร่ีออกระหวา่งการจดัแสดงงาน 
6. หา้ม ติดเคร่ืองยนตร์ะหวา่งการจดัแสดงงานโดยเด็ดขาด  
7. รองพื้นรถยนตด์ว้ยแผน่ไมท่ี้มีความหนาขั้นต ่า 10 มิลลิเมตร หรือ พรม เพื่อป้องกนัคราบน ้ามนัและ
กระจายน ้าหนกั 
การรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 
1. เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ มีหนา้ท่ีในการดูแลพื้นท่ีส่วนกลาง 
บริเวณทางเขา้-ออก  
2. ลานจอดรถเป็นพื้นท่ีส าหรับจอดรถเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใชล้านจอดรถเป็นท่ีจดัแสดงงาน หรือกิจกรรม
ใดๆ หากตอ้งการใชล้านจอดรถ เพื่อท ากิจกรรมจะตอ้งท าการขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายบริการลูกคา้  
3. ไม่อนุญาตใหจ้อดรถคา้งคืนในลานจอดรถภายในและภายนอกอาคาร ยกเวน้ไดรั้บการอนุญาตจากฝ่าย
บริการลูกคา้  
4. ขอสงวนสิทธ์ิในการน าเขา้บริการรักษาความปลอดภยั จากผูใ้หบ้ริการราย 
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การรักษาความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
1. เจา้หนา้ท่ีรักษาความสะอาดของศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ มีหนา้ท่ีในการดูแลความสะอาดพื้นท่ี
ส่วนกลาง บริเวณทางเขา้-ออก เท่านั้น  
2. ขอสงวนสิทธ์ิในการน าเขา้บริการเจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน  
 
ข้อปฏิบัติอ่ืนๆ  
การติดตั้งโทรศัพท์ และสัญญาณอนิเทอร์เน็ต 
ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งใชบ้ริการจากผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากศูนยก์ารประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ ในกรณีท่ีตอ้งการน าผูบ้ริการอ่ืนเขา้มา ฝ่ายบริการลูกคา้จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการน าเขา้ 
 
การจ าหน่าย จ่าย แจก เคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล์  
การจ าหน่าย จ่าย แจก เคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลใ์นพื้นท่ีการจดังานถูกควบคุมโดย พระราชบญัญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งขออนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง และน าส่งใบอนุญาตใหก้บัฝ่ายบริการลูกคา้ก่อนการจดังานอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนแสดงงาน 
 
ไพโรเทคนิค  
การน าไพโรเทคนิคต่างๆ มาประกอบการแสดง ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งขออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และน าส่งใบอนุญาตใหก้บัฝ่ายบริการลูกคา้ก่อนการจดังานอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน
แสดงงาน พร้อมทั้งจดัใหมี้พนกังานดบัเพลิงและถงัดบัเพลิงท่ีมีคุณลกัษณะครอบคลุมชนิดและประเภทของไฟท่ี
ใชใ้นจ านวนท่ีเพียงพอไวภ้ายในงาน  
 
การใช้อากาศยานไร้คนขับ  
1. การใชอ้ากาศยานไร้คนขบั (Drone) ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งขออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และน าส่งใบอนุญาตใหก้บัฝ่ายบริการลูกคา้ก่อนการจดังานอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน
แสดงงาน  
2. ตรวจสอบอากาศยานอยูใ่นสภาพท่ีท าการบินไดอ้ยา่งปลอดภยั รวมถึงตวัอากาศยานและระบบควบคุม  
3. ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของพื้นท่ีท่ีจะท าการบิน  
4. ท าการศึกษาพื้นท่ีและชั้นของหว้งอากาศท่ีจะท าการบิน  
5. มีแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบติัเหตุ การรักษาพยาบาล และ การแกปั้ญหากรณีไม่สามารถบงัคบัอากาศยานได ้ 
6. มีการบ ารุงรักษาตามคู่มือของผูผ้ลิต  
7. มีความรู้ความช านาญในการบงัคบัอากาศยานและระบบของอากาศยาน  
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8. น าหนงัสือหรือส าเนาหนงัสือการข้ึนทะเบียนติดตวัตลอดเวลาท่ีท าการบิน 
9. มีอุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีสามารถใชง้านไดติ้ดตวัตลอดเวลาท่ีท าการบิน ท าประกนัภยัส าหรับความเสียหายอนั
เกิดแก่ร่างกาย ชีวติ ทรัพยสิ์น วงเงินไม่ต ่ากวา่หน่ึงลา้นบาทต่อคร้ัง  
 
10. หา้มท าการบินในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น และรบกวนบุคคลอ่ืน  
11. แนวการบินข้ึนลงของอากาศยานจะตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวาง  
12. ผูบ้งัคบัหรือปล่อยอากาศยานตอ้งสามารถมองเห็นอากาศยานไดต้ลอดเวลาท่ีท าการบิน และ หา้ม ท าการ
บงัคบัอากาศยานโดยอาศยัชุดกลอ้งบนอากาศยานหรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง  
13. การบินภายนอกอาคาร ตอ้งท าการบินในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก ซ่ึงสามารถ
มองเห็นอากาศยานไดอ้ยา่งชดัเจน 
14. หา้มท าการบินโดยใชค้วามสูงเกินเกา้สิบเมตร (สามร้อยฟุต) เหนือพื้นดิน  
15. หา้มท าการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้น  
16. หา้มท าการบินโดยก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน ความร าคาญ แก่ผูอ่ื้น  
 
การจับฉลากผู้โชคด ี
การจบัฉลาก จบัรางวลั หรือ การเส่ียงโชคใดๆ ก็ตาม (ยกเวน้งานเล้ียงภายในบริษทั) ผูจ้ดังาน ผูร่้วมแสดงงาน และ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งขออนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และน าส่งใบอนุญาตใหก้บัฝ่ายบริการลูกคา้ก่อน
การจดังานอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนแสดงงาน 
 
การถ่ายทอดสัญญาณ  
การถ่ายทอดสด หรือ บนัทึกเทปโทรทศัน์ ท่ีมีการน ารถบนัทึกเทป เคเบิ้ลทีว ีจะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบริการลูกคา้ทราบ
อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนแสดงงาน ตอ้งจอดในจุดจอดท่ีก าหนดใหพ้ร้อมทั้งด าเนินการเก็บสายไฟ สายเคเบิ้ลให้
เรียบร้อย 
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รบัทราบและยนิดีปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัศูนย์การประชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์

 

ชือ่งาน...................................................................วนัแสดงงาน................................................ 

บรษิทัผูจ้ดังาน

................................................................................................................................................. 

บรษิทัผูร้บัเหมาอยา่งเป็นทางการ………………………………………………………………………………………………….. 

ผูร้บัผดิชอบ………………………………………………………………หมายเลขตดิตอ่……………………………………………. 

อเีมลล์………………………………………………………………………. 

ในกรณีผูแ้สดงงานกอ่สรา้งคหูาเอง กรุณาระบชืุ่อบรษิทัของทา่นท ัง้ในสว่นของผูร้บัเหมาและผู้แสดงงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

หากพบส่ิงก่อสร้างสูงเกนิกว่าทีก่ าหนดไว้ หรือก่อสร้างผิดแบบทีไ่ด้รับอนุมัติไว้  
ทางผู้จัดงานมีสิทธ์ิท าการร้ือถอนได้ทนัท 

 
 

หากสินค้าที่ท่านน ามาจัดแสดง หรือส่ิงก่อสร้างสูงเกนิจากทีไ่ด้ก าหนดไว้ข้างต้น 
ผู้ร่วมแสดงจะต้องท าการขออนุญาตจากผู้จัดงานก่อน 

จึงจะสามารถน าสินค้าเข้าหรือท าการก่อสร้างได้ 
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ผงัการจดังาน 

อาคาร EH 5 – EH 6 
ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

60 ถ.รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

 
 

 

การเดนิทางและเสน้ทางเขา้-ออก 
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เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน 

บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์:  0-2735-1201, 0-2735-1202, 0-2735-1204 
โทรสาร : 0-2735-2719 
E-mail : info@thailandmobileexpo.com/ info@thailandcryptoexpo.com 
Websites : www.thailandmobileexpo.com/ www.thailandcryptoexpo.com 

 
ฝ่ายขายงาน 

คุณประพิมพรรณ เลิศสิริสิน (โอ๋)  Tel. 083-953-8888 prapimpan@mvisioncorp.com 
คุณกฤษณา กฤษณพนัธ์ุ (เป้ิล)   Tel. 085-140-4510 kritsana@mvisioncorp.com 
คุณวราพรรณ ศรีอุบล (แหม่ม)   Tel. 088-415-0992 varapan@mvisioncorp.com 

              คุณสินิดา โรจนไชยะ ( นุย้)                        Tel. 091-7766633            Sinida.r@mvisioncorp.com 
  คุณนชัชา แสงอรุณ (เฟิร์น)      Tel. 087-269-2465 nutcha.s@mvisioncorp.com 
 
 
ประสานงานทัว่ไป 

คุณธราธร ยวงบณัฑิต (อาร์ต)  Tel. 080-547-8888  tharathorn@mvisioncorp.com 
คุณเกษฎา วรีะตระกูล (เกษ)  Tel. 081-778-1888 gedsada.v@mvisioncorp.com 
คุณอสัดง ส าราญจริง (เมล)์  Tel. 085-996-0070 atsadong.s@mvisioncorp.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thailandmobileexpo.com/
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1. ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ งานระบบ   บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(คูหามาตรฐาน, คูหาพิเศษ, ไฟฟ้า, น ้า)  60 ถ.รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย  

                                                                    กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์02-229-3404 

 
ผู้ให้บริการรักษาความสะอาด   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
                                                                                  60 ถ.รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย  

                      กรุงเทพมหานคร 10110  

                  โทรศพัท ์02-229-3000 
 
ผู้ให้บริการอาหารกล่อง    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

                                          60 ถ.รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย  
       กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์02-229-3000    
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2. ตารางเวลาปฏิบัติการ 
วนัเข้าก่อสร้าง/ ตกแต่งคูหา 4 - 5  ตุลาคม 2565 

วนัก่อสร้าง วนัที ่ เวลา 

-  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานเขา้ก่อสร้างตกแต่งคูหา (พื้นทีเ่ปล่า) 4 ตุลาคม 2565 
5 ตุลาคม 2565 

12.00 -  24.00 น. 
08.00 - 24.00 น. 

- ผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงงานขนยา้ยสินคา้เขา้พ้ืนท่ี (คูหามาตรฐาน)           5 ตุลาคม 2565 12.00 -  24.00 น. 

- เร่ิมท าความสะอาดทางเดินส่วนกลาง             
(ไม่รวมท าความสะอาดในคูหามาตรฐานและพ้ืนท่ีเปล่า)  

         5 ตุลาคม 2565 18.00 -  24.00 น. 

- ปิดอาคารแสดงสินคา้ 5 ตุลาคม 2565 24.00 น.  

วนัจดัแสดงงาน 6 - 9 ตุลาคม 2565 

วนังานแสดง วนัที ่ เวลา 

- เวลาขนถ่ายและจดัเตรียมสินคา้ก่อนเวลาจดัแสดง 6 – 9  ตุลาคม 2565  08.00 – 10.00 น. 

- วนัแสดงงาน 6 – 9  ตุลาคม 2565 10.00 – 20.00 น. 

- ปิดคูหา 6 – 9  ตุลาคม 2565 21.00 น. 

วนัร้ือถอน 9 – 10 ตลุาคม 2565 

วนัร้ือถอน วนัที ่ เวลา 

- ปิดงานแสดงสินคา้และระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้าในคูหา 9  ตุลาคม 2565 22.00 น. 

- ขนยา้ยสินคา้และร้ือถอนโครงสร้าง  9  ตุลาคม 2565 
10  ตุลาคม 2565 

21.00 - 24.00 น. 
24.00 - 06.00 น. 

 ข้อควรระวงัส าหรับผู้ร่วมแสดงงาน 
1.     ผูร่้วมแสดงสินคา้ทุกท่านต้องก่อสร้าง และตกแต่งคูหาให้เสร็จภายในเวลา 24.00 น. ของวนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2565 ทั้งน้ีจะไม่มีการเปิดอาคาร           
ให้ก่อสร้าง / ตกแต่งหลงัจากเวลาดงักล่าวโดยเด็ดขาด 
2.     ห้ามร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง / คูหาก่อนเวลา 21.00 น. ในวนัท่ี 10 ตลุาคม 2565 ผูร่้วมแสดงสินคา้ควรจดัเก็บสินคา้ในคูหาและท าการขนยา้ยสินคา้ทนัที 
ในวนัสุดทา้ยของการปิดงานแสดงสินคา้( 10 ตุลาคม 2565) ส าหรับคูหาส่วนตกแต่งท่ีก่อสร้างข้ึนมาจะตอ้งร้ือถอน และขนยา้ยให้เสร็จส้ินภายในเวลา 
06.00 น. ของวนัท่ี 11  ตลุาคม 2565 
3.     ไม่อนุญาตให้มีการขนสินคา้เขา้-ออกอาคารแสดง นอกเหนือจากเวลาขา้งตน้โดยเด็ดขาด หากผูเ้ขา้ร่วมงานประสงคจ์ะขนสินคา้เขา้เพ่ิมเติมจะตอ้ง 
(เขา้ตามเวลาท่ีก าหนด) และใชก้ารยก หรือถือสินคา้ท่ีไม่รบกวน และไม่เป็นอนัตรายต่อผูเ้ขา้ชมงาน ห้ามใช้รถเข็นหรืออุปกรณ์ลากจูงทุกชนิด 
4.     ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตกัเตือน ขอยกเลิกการสาธิตใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดเสียงดงั / กล่ิน / ควนั หรืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นการรบกวนผูร่้วมแสดงสินคา้รายอ่ืน 
5.     ในวนัเปิดวนัแรก วนัพฤหสับดีท่ี 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผูร่้วมแสดงงานจดัเตรียมคูหาให้พร้อมในการจดัแสดงงาน 
6.     ผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้ถึงกิจกรรม และการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีมีการแจกรางวลั  

ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการรบกวนผูอ่ื้น ยกเวน้อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เช่น โทรทศัน์ วีดีโอ แต่จะตอ้งไดรั้บการควบคุมระดบัเสียงให้เหมาะสม     
ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งจดัเจา้หนา้ท่ีประจ าในคูหาตลอดช่วงเวลาแสดงสินคา้ อยา่งไรก็ตามผูร่้วมแสดงสินคา้ไม่ควรกระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนหรือรบกวนผูเ้ขา้ชมงานหรือผูเ้ขา้ร่วมงานรายอ่ืน ๆขอ้ควรระวงัส าหรับผูร่้วมแสดงงาน 
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เส้นทางการเข้า-ออก จุดขนถ่ายสินค้า 
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ขนาดรถบรรทุกเข้าส่งสินค้า Loading ช้ัน LG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รถ Trailer ไม่สามารถโหลดดิง้ได้ 
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อตัราค่าบริการรถ 4 ลอ้ 

• จอดฟรี 45 นาที  

• หากจอดเกิน คิดค่าปรับชัว่โมงถดัๆไป ชัว่โมงละ 200 บาท 

• กรณีลูกคา้ท าบตัรจอดรถสูญหาย หรือ ช ารุด มีค่าปรับ 300 บาท 

รถขนถ่ายสินค้า : จอดหลงัโหลด 

อตัราค่าบริการรถตั้งแต่ 6 ลอ้ ข้ึนไป 

• จอดฟรี 90 นาที  

• หากจอดเกิน คิดค่าปรับชัว่โมงถดัๆไป ชัว่โมงละ 200 บาท 

• กรณีลูกคา้ท าบตัรจอดรถสูญหาย หรือ ช ารุด มีค่าปรับ 300 บาท 
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ส่วนที่ 2 

กฎระเบียบและข้อบังคับ 
1. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
    1.1 ไม่อนุญาตใหแ้บ่งพื้นท่ีคูหาหรือโอน/มอบหมาย/เช่าช่วงต่อไปให้ผูอ่ื้นน าสินคา้และบริการจดัแสดง/จ าหน่าย 

ในคูหาของตนโดยเด็ดขาด  หากตรวจพบผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการปิดคูหาของท่านและจะมีผลต่อการ
พิจารณาใหเ้ขา้ร่วมงานในคร้ังต่อไป 

    1.2 ตอ้งติดป้ายแสดงช่ือกิจการ (ตรงกบัช่ือท่ีแจง้ในใบสมคัร) และหมายเลขคูหาอยา่งชดัเจน 
    1.3 ผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าของเจา้หน้าท่ีหรือตวัแทนของท่านรวมทั้งรับผิดชอบใน

สินคา้ ท่านน ามาแสดงเองและขอแนะน าใหผู้เ้ขา้ร่วมงานท าประกนัสินคา้ของตนไวร้ะหวา่งวนัเวลาแสดง 
    1.4 ผูเ้ข้าร่วมงานจะต้องจดัหาเจ้าหน้าท่ีอยู่ประจ าคูหาตลอดงานและเปิด–ปิดคูหาตามเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี

เจา้หนา้ท่ีประจ าคูหาควรมาจดัสินคา้ให้เรียบร้อยก่อนงานเปิดอยา่งน้อย 30 นาที และออกจากอาคารแสดง
ภายในเวลาท่ีก าหนดหลงัจากงานแสดงปิดลง 

    1.5 ในการส่งเสริมการขายระหวา่งการจดัแสดงสินคา้  ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถติดป้าย/ สต๊ิกเกอร์/ โปสเตอร์ได ้
 เฉพาะในบริเวณคูหาของตนเอง  หรือบนป้ายโฆษณาท่ีผูจ้ดังานท าข้ึนเพื่อขายพื้นท่ีเท่านั้น  หา้มแจกใบปลิว 

บตัรเชิญ ฯลฯ  บริเวณทางเดินและทางเขา้ – ออกหรือนอกคูหาจดัแสดง 
    1.6 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตกัเตือน หรือขอยกเลิกการสาธิตใด ๆท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั/ กล่ิน/ อ่ืน ๆท่ีรบกวน 

ผูเ้ขา้ร่วมงานรายอ่ืน ๆ  ผูเ้ขา้ร่วมงานตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้ถึงกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีมีการแจกรางวลั  ผูจ้ดังานไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองขยายเสียงในระหว่าง
การจดังาน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรบกวนผูอ่ื้น ยกเวน้อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เช่น โทรทศัน์ วดีีโอ แต่จะตอ้ง
ไดรั้บการควบคุมระดบัเสียงให้เหมาะสมผูเ้ขา้ร่วมงาน  จะตอ้งจดัเจา้หน้าท่ีประจ าในคูหาตลอดช่วงเวลา
แสดงสินคา้อยา่งไรก็ตาม  ผูเ้ขา้ร่วมงานไม่ควรกระท าการใด ๆ  ให้เดือดร้อนหรือรบกวนผูเ้ขา้ชมงานหรือ
ผูเ้ขา้ร่วมงานรายอ่ืน ๆ 

    1.7 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะประกาศขอ้ความเฉพาะท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์เท่านั้น ของดประกาศขอ้ความ 
 เฉพาะบุคคล 
    1.8  ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพหรือบนัทึกเทปโทรทศัน์ในระหว่างงาน เวน้เสียแต่ไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดังาน

และบุคคลดงักล่าวจะตอ้งติดบตัร Press ดว้ย 
    1.9 ห้ามน าสินคา้ท่ีเป็นอนัตรายไดแ้ก่ วสัดุไวไฟ น ้ ามนั แก๊ส วตัถุระเบิด วตัถุกมัมนัตภาพรังสีเขา้มาจดัแสดง 

ในบริเวณงาน 
    1.10 ไม่อนุญาตใหมี้การจ าหน่ายอาหาร  
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1.11 ไม่อนุญาตใหจ้อดรถในลานจอดรถบริเวณจุดขนถ่ายสินคา้ดา้นหลงัอาคารแสดงสินคา้เพราะจะท าให ้                            

การจราจรติดขดั อนุญาตให้เฉพาะขนถ่ายสินคา้เท่านั้น  แลว้น ารถไปจอดบริเวณลานจอดรถอ่ืน  
2.  การก่อสร้างตกแต่งคูหาและกฎข้อบังคับ 
     2.1 ผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐานอยา่งเป็นทางการ 
           บริษทั  เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
           ติดต่อ : คุณ ชนาเมธ ประชุมแพทย ์โทรศพัท ์: 02-229-3411 
           E-mail :  chanamate.pra@nccimage.com 
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อ่ืน ๆ เพิม่เติม (ขนาดผนังไม้หุ้ม PVC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณผู้ีร่วมแสดงงานต้องการท าเน้ืองาน Inkjet ติดกบัผนังไม้ 

หมายเหตุ 
- ส่วนประกอบของคูหามาตรฐานน้ีเป็นแบบ  PACKAGE  จึงไม่มีส่วนลดคืนเงินหรือแลกเปล่ียน    

ไม่วา่กรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน  แมจ้ะสละสิทธ์ิไม่ตอ้งการรายการใดรายการหน่ึงหรือทั้งหมดขา้งตน้ก็ตาม 
- รายการเฟอร์นิเจอร์หรือกราฟิกท่ีตอ้งการเพิ่มเติม นอกเหนือจากน้ีสามารถท าไดโ้ดยกรอกใบสั่งเช่า

เฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม ส่งมา บริษทั เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ภายในวนัที่ 
21 กนัยายน 2565 

- หากผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานตอ้งการต่อเติมผนงั partition หรือ ห้องเก็บของ storage room สามารถติดต่อ
ไดท่ี้ อีเมล ์chanamate.pra@nccimage.com กฎระเบียบการใช้คูหามาตรฐาน 

- หา้มตอก, เจาะผนงัของคูหาหรือส่วนของอาคาร 
- หา้มทาสีผนงั 

หมายเหตุ    
1. กรณีท่านต้องการแขวนรูปในคูหา  กรุณาจัดหาเทปกาว 2 หน้า (ชนิดลอกออกได้ ไม่ทิง้คราบกาว) 

หรือตะขอแขวนพร้อมเอน็หรือเชือก มาเพ่ือท าการแขวนวสัดุดังกล่าว 

 

 
 
 

mailto:chanamate.pra@nccimage.com
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2. คูหามาตรฐานได้จัดให้มีปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ ภายในบริเวณคูหา ปลัก๊ไฟดังกล่าวสามารถใช้ได้กบัอุปกรณ์
ไฟฟ้า (ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) จ านวนการใช้พลงังานไฟฟ้าไม่เกนิ 1,000 วตัต์ต่อจุดเท่าน้ัน  

3. หากผู้ร่วมแสดงงานสินค้ามีความประสงค์ต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบริเวณคูหาด้วยตัวเอง 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากเกดิอนัตรายอนัมีผลแก่ชีวติและทรัพย์สินของผู้ร่วมแสดงงานสินค้า
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ินและการแก้ไขจุดบกพร่องน้ัน ๆ ต้องการะท าโดยผู้ร่วมแสดงสินค้าเอง หาก
ต้องการใช้บริการของทางบริษัทฯ ค่าด าเนินการจะปรากฎในแบบฟอร์มไฟฟ้าน้ัน ๆ 

2.3 ผูรั้บเหมาอนุมติั (Approved Contractors)   
 ในกรณีท่ีผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งการวา่จา้งผูรั้บเหมาอ่ืนนอกเหนือจากผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการของงาน
ในการก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ บริษทัฯ พร้อมท่ีจะอ านวยความสะดวกใหโ้ดยมีกฎในการเขา้ท าการก่อสร้างดงัน้ี 
 -  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสินคา้ตอ้งส่งรายช่ือผูรั้บเหมามายงั บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 11/1 รามค าแหง121 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 -  บริษทัฯ จะแจง้ยืนยนัการตอบรับหรือปฏิเสธไปยงัผูร่้วมแสดงสินคา้และบริษทัท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ภายใน 7 วนัท าการ ภายหลงัจากไดรั้บการเสนอช่ือ 
 -  บริษทัฯ จะพิจารณาอนุมติัผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมาให้เป็นผูรั้บเหมาอนุมติัของงานเพียง 10 ราย
แรกเท่านั้น 
 -  บริษทัผูรั้บเหมาจะตอ้งไม่เคยมีประวติัเส่ือมเสียในเร่ืองการขาดความรับผิดชอบ หรือสร้างความเสียหาย
ต่อผูแ้สดงสินคา้มาก่อน และไม่เคยถูกหา้มในการใหบ้ริการในงานใดงานหน่ึงมาก่อน 
 -  เป็นบริษทัหรือห้างร้านท่ีสามารถให้บริการตามท่ีผูแ้สดงต้องการ ประกอบกบัมีอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
รวมถึงพนกังานท่ีมีประสบการณ์ มีความสามารถท่ีเหมาะสม และน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งมีสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้
ตลอดเวลา 
 ผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้จะตอ้งใช้บริการก่อสร้างคูหา โดยผูรั้บเหมาของตนเองซ่ึงสามารถท าได้ตาม
ความประสงค์  กรณีน้ีจะตอ้งแจง้ให้กบั บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และตอ้งส่งแบบ Perspective ขนาด / 
ความสูง ของคูหาให้ผูจ้ดังานเป็นผูพ้ิจารณา ทั้งนี้หากไม่มีการพิจารณาแบบ ทางผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ท าการ
ก่อสร้างคูหา 
 
 
 
 
 
  
 
 

ต้องวางเช็คค่าประกันความเสียหายต่อสถานที่  อันอาจจะเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้รับเหมาอิสระน้ัน ๆ ในอัตรา  
ขนาด 36 ตารางเมตร เหมาจ่าย 20,000 บาท และขนาด 90 ตารางเมตร หรือมากกว่าน้ันเหมาจ่าย 50,000 บาท ต่อหน่ึง
พื้นที่ ให้กับบริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 11/1 ซอยรามค าแหง 121 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240  
ติดต่อแผนกบัญชี โทร 02-735-1201 - 02 ต่อ 101,103  ภายในวนัที ่19 กนัยายน 2565  
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โดยจะต้องมอบให้บริษัทฯ ก่อนวนัเข้าท าการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าอย่างน้อย 15 วนั มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่
อนุญาตให้ผูรั้บเหมาเขา้ท าการก่อสร้างคูหาโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆโดยเช็ค หรือหนงัสือค ้าประกนัน้ีบริษทัฯ 
จะคืนให้ภายหลงัจากจบงานแล้ว 2 สัปดาห์ หากการด าเนินการร้ือถอนและขนยา้ยวสัดุก่อสร้างออกจากบริเวณงาน
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและไม่มีความเสียหายใด ๆเกิดข้ึนกบัสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ 
 -  ส่งเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารเขา้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามแต่ทางบริษทัฯ จะเห็นสมควรพร้อม
กบัมีเจา้หนา้ท่ีอยา่งนอ้ยหน่ึงท่านพร้อมเคร่ืองมือส่ือสารประจ าบริเวณงานตลอดระยะเวลา ตั้งแต่การเร่ิมก่อสร้าง
จนถึงร้ือถอนเพื่อใหบ้ริการแก่ผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีวา่จา้ง 
 -  ส่งแบบผงัการก่อสร้างพร้อมส าเนา 1 ชุด ใหแ้ก่ผูจ้ดังาน เพื่อตรวจอนุมติัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท าการ
ก่อสร้าง โดยการก่อสร้างจะตอ้งท าตามแบบท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้น กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบผงัใด ๆ  
ก็ตามจะตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดังานทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัทีและตอ้งไดรั้บการอนุมติัก่อนการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
 -  ใหค้  าปรึกษาและความร่วมมือต่อผูแ้สดงสินคา้ บริษทัฯ ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ และผูรั้บเหมารายอ่ืนๆ  
ในอนัท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติัการภายในอาคารแสดงสินคา้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยอยา่งท่ีสุด 
 -  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายในบริเวณท่ีผูรั้บเหมารับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของผูใ้ด     
และเกิดจากกรณีใด ๆ ผูร่้วมแสดงสินคา้และผูรั้บเหมาจะตอ้งรับผดิชอบและช าระค่าเสียหายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 
 
กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าทีเ่ช่าพืน้ที่เปล่า 
 
 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ร่วมแสดงงานเช่าพื้นที่เปล่าได้ร่วมออกงานแสดงเท่าน้ัน 
ผู้ร่วมแสดงงานไม่มีสิทธ์ิให้บริษัทอ่ืนมาเช่าช่วงต่อ หรือให้บริษัทอ่ืน หรือรายอ่ืนทีไ่ม่ได้ซ้ือพืน้ทีใ่นงานมาร่วมออก
แสดงงานกบัท่าน (ยกเว้นบริษัทในเครือ) 
  
 ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงงานมีความประสงค์ให้บริษัทอ่ืนมาร่วมออกงาน กรุณาแจ้งช่ือบริษัทดังกล่าวและช่ือ
ผู้ประสานงาน, ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ พร้อมแจ้งประเภทสินค้าที่จะร่วมออกงาน ทั้งนี้เพ่ือผู้จัดงานจะได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ผูร่้วมแสดงท่ีเช่าพื้นท่ีเปล่าสามารถก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้โดยผูรั้บเหมาก่อสร้างอ่ืน ท่ีผูร่้วมแสดงสินคา้
วา่จา้งเองได ้กรุณากรอกแบบฟอร์มรับทราบกฏระเบียบ เพื่อแจง้ช่ือผูรั้บเหมา ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์  และส่งมายงัผู ้
จดังานแสดงสินคา้ตามเวลาท่ีก าหนด (กรุณาอ่านกฎเกณฑ์การใช้ผูรั้บเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูรั้บเหมาก่อสร้าง
อยา่งเป็นทางการ) โดยมีกฎระเบียบบงัคบัดงัต่อไปน้ี 
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1.     การสร้างคูหาแสดงสินคา้ของตนเองข้ึนหรือการใชพ้ื้นท่ีเปล่า ส าหรับการแสดงจะตอ้งมีการติดหรือเขียนป้าย
แสดงช่ือบริษทั และหมายเลขคูหาอยา่งชดัเจน การไม่ปฏิบติัตามระเบียบในขอ้น้ี ทางผูจ้ดังานแสดงสินคา้จะสงวน
สิทธ์ิในการจดัท าใหต้ามความเหมาะสม โดยจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัทางผูร่้วมแสดงสินคา้นั้น    
2.     ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ ของท่าน 
หรือบุคลากรของผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูรั้บจา้งของผูร่้วมแสดงสินคา้ก่อใหเ้กิดข้ึน  และรับผดิชอบประสานงาน 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีขดัต่อระเบียบภายในอาคารแสดงสินคา้ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของการก่อสร้างทุก 
ประการ 
3.     ผู้แสดงสินค้าทีต้่องการสร้างคูหาเองจะต้องจัดส่งแบบแผนการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้า และผงัการใช้ไฟฟ้า  
มายงัฝ่ายปฏิบัติการของผู้จัดงานแสดงสินค้าภายในก าหนดเวลาทีร่ะบุเอาไว้ในคู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้า หรือ 30 วนั 
ก่อนวนังานแสดงสินค้า โดยฝ่ายปฏิบัติการจะตอบอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามแผนผงัที่ส่งไปให้ผู้แสดงสินค้า 
ภายใน 7-10 วนั หลงัจากทีไ่ด้รับแผนผงัการก่อสร้าง และกรณีทีจ่ าเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธ์ิในการ 
เรียกร้องให้แก้ไขแบบการก่อสร้างในส่วนทีผ่ดิไปจากแบบแผนทีส่่งมา หรือแผนผงัการก่อสร้างทีอ่าจจะขัดต่อ 
กฎระเบียบของอาคารแสดงสินค้าหรือทีอ่าจสร้างอันตรายแก่ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าได้  
            อน่ึง  ผู้ร่วมแสดงสินค้าทีไ่ม่ส่งแผนผงัตามก าหนด ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่อนุญาตให้ 
เข้าท าการก่อสร้างในงานและจะต้องเสียค่าปรับ ดังนี้ 

- ส่งล่าช้ากว่าก าหนดหลงั วันจันทร์ที ่19 กันยายน 2565 จะเสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท/
วนั 

- ส่งก่อนถึงวนังานจัดแสดง 7 วนั  ตั้งแต่วนัองัคารที ่27 กนัยายน 2565  เสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน  
50,000 บาท  

- กรณก่ีอสร้างไม่ตรงตามแบบทีส่่งมาให้อนุมัติ  คิดค่าปรับก่อสร้างผดิแบบปรับสูงสุด 100,000 
บาทและร้ือถอดส่วนทีผ่ดิแบบทนัที 

- ในกรณีทีผู้่ร่วมแสดงสินค้าไม่ก่อสร้างบูทให้แล้วเสร็จในระยะเวลาทีก่ าหนด และท าให้เกดิความ
เสียหายต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของการจัดงาน ทางผู้จัดแสดงสินค้าจะคิดค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 
10 เท่าของราคาพืน้ที่ทีผู้่ร่วมแสดงสินค้ารับผดิชอบ หรือเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000,000บาท 

4.     จะต้องแสดงต าแหน่งการจัดวางล าโพงเคร่ืองเสียงให้ชัดเจน 
5.     จะตอ้งปูพรมหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเตม็พื้นท่ีภายในคูหาแสดงสินคา้ 
6.     เพื่อความปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร หากตอ้งการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง กรุณา 
ติดต่อผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเท่านั้น  ห้ามติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเองและห้ามใช้กระแสไฟฟ้า 
ทีส่ั่งมาเพ่ือใช้กบัเคร่ืองจักรที่จะแสดงโดยน ามาใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง 
7.     หา้มไม่ใหมี้การใชน้ ้าเป็นส่วนประกอบในการสาธิตสินคา้ หรือการแสดงภายในคูหาแสดงสินคา้ของท่าน 
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8.     หา้มพน่สี ออ็ค เช่ือมโลหะภายในอาคารแสดง และหา้มตั้งโตะ๊เล่ือยไม ้ไสไม ้หรือท าใหเ้กิดฝุ่ นภายในอาคาร
แสดงสินคา้ และรบกวนผูร่้วมแสดงสินคา้หรือผูช้มงานแสดงสินคา้ 
9.    ในกรณีพื้นท่ีคูหาของผูร่้วมแสดงพื้นท่ีเปล่าติดกบัคูหาแสดงสินคา้อ่ืน หา้มใชป้ระโยชน์จากผนงันั้น ๆทาง   ผู ้
ร่วมแสดงสินคา้จะตอ้งท าการก่อสร้างผนงัในส่วนคูหาแสดงสินคา้ของตนข้ึนมาเองทุกคูหา 
10.    หากผนงัของคูหาของผูร่้วมแสดงพื้นท่ีเปล่าสูงกวา่ผนงัอีกดา้นของคูหาแสดงสินคา้ติดกนั ท่านจะตอ้งท าการ
ปิดผนงัดา้นหลงัของท่านท่ีสูงกวา่อีกคูหาแสดงสินคา้หน่ึงดว้ย 
11.    หา้มหอ้ย หรือแขวนส่ิงหน่ึงส่ิงใดกบัส่ิงก่อสร้างของตวัอาคาร หรือ ตอก ตรึง กบัส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้น
อาคาร หรือกบัฝาผนงัเสา 
12.    ท่านจะตอ้งสร้างผนงัดา้นหลงัของคูหาแสดงสินคา้ของท่านเอง ในกรณีท่ีพื้นท่ีคูหาแสดงสินคา้ของท่านเป็น
เกาะ ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ขอสงวนสิทธ์ิในการขอร้องใหผู้ร่้วมแสดงสินคา้ท าการปรับเปล่ียนผนงัดา้นหลงั หรือ
ดา้นขา้งในแบบท่ีท่านส่งมาใหท้างฝ่ายปฏิบติัการ หากทางฝ่ายปฏิบติัการมีความเห็นวา่ส่ิงก่อสร้างของท่านอาจ  
จะบดบงัคูหาแสดงสินคา้ใกลเ้คียง 
13.    ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีท าการก่อสร้างคูหาเอง จะไดรั้บอนุญาตใหท้ าการก่อสร้างก็
ต่อเม่ือไดรั้บการอนุญาตให้เป็นผูรั้บเหมาอนุมติั และท าการยืน่เช็ค หรือหนงัสือค ้าประกนัการก่อสร้างตามจ านวน
เงินท่ีก าหนด (โดยส่ังจ่ายในนามบริษัทบริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 11/1 รามค าแหง121 แขวงหัวหมาก     
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240) พร้อมทั้งเซ็นหนงัสือยนืยนัความรับผิดชอบต่อฝ่ายปฏิบติัการแลว้เท่านั้น 
14.    ส าหรับวนัก่อสร้างและร้ือถอนไม่มีบริการกระแสไฟฟ้า ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งแจง้
การขอใชบ้ริการกระแสไฟฟ้าในคูหาโดยสั่งกระแสไฟฟ้าไดท่ี้ บริษทั เอน็.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการตามแบบฟอร์ม 
15.    ค่าบริการ Organizer เฉพาะพืน้ทีเ่ปล่า ตารางเมตรละ 60 บาท เช็คส่ังจ่าย ในนาม “บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั 
(มหาชน)”  
           หมายเหตุ  ในกรณทีีผู้่รับเหมาอนุมัติไม่ด าเนินการตามกฎระเบียบทีก่ าหนดไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิทีจ่ะให้ยุติการปฏิบัติงาน หรือยกเลกิการอนุมัติโดยทนัทหีรือตามทีเ่ห็นสมควรและผู้แสดงสินค้าต้องใช้
บริการจากผู้รับเหมาอ่ืนทีไ่ด้รับอนุมัติแล้วเท่าน้ัน 

- กรอกแบบฟอร์ม พร้อมส่งแบบแปลนการก่อสร้างและต าแหน่งการติดตั้งไฟฟ้าใหผู้รั้บเหมาก่อสร้าง
อยา่งเป็นทางการ ภายในวนัพุธที ่21 กนัยายน 2565 หากไม่ส่งตามก าหนดจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ท างาน
ภายในอาคารแสดงสินคา้เด็ดขาด และในการจดัแสดงสินคา้คูหาแบบพิเศษน้ีตอ้งติดป้ายแสดงช่ือ
บริษทัและหมายเลขคูหาอยา่งชดัเจน 

- คูหามีความสูงได้ไม่เกิน 5 เมตร ทั้ งน้ีแบบก่อสร้างท่ีมีความสูงเกินระดับมาตรฐานคือ 2.5 เมตร       
ตอ้งถอยร่น (Setback) เขา้มาให้พื้นท่ีคูหาตนเองอีก 0.5 เมตร และแพงทึบสูง ตอ้งไม่เกิน 2 ใน 3 ของ
พื้นท่ีบูธ ต้องเกบ็รายละเอยีดทั้งด้านข้าง  
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และด้านหลังของส่วนเกินให้เรียบร้อยด้วยไม้อัดทาสีขาว, ด า และห้ามติดโลโก้สัญลักษณ์บริเวณ
ด้านหลงัทีต่ิดกบัคูหาข้างเคียงโดยเด็ดขาด 

- ผูจ้ดังานจะท าเคร่ืองหมายแสดงเขตพื้นท่ีก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพื้นท่ี ๆ จองไว ้หากไม่แน่ใจ
ในขอบเขตของคูหาของตนให้ติดต่อสอบถามจากหวัหนา้งานของผูรั้บเหมาก่อสร้างอยา่งเป็นทางการ
เท่านั้น 

- คูหาท่ีมีพื้นท่ีติดทางเดินทั้ง 4 ดา้น โครงสร้างดา้นท่ีติดทางเดิน ความสูงทึบไดไ้ม่เกิน 2.5 เมตร 
- ผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษของท่าน ตอ้งติดต่อรับบตัรก่อสร้าง (Contractor Badge) เพื่อเขา้ก่อสร้าง  

และตกแต่งวนัท่ี 4 – 5 ตุลาคม 2565 ท่ีบริเวณหลงัโหลด Hall EH 5 EH 6 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 
- ผูเ้ขา้ร่วมงานจะต้องสร้างผนังกั้นระหว่างคูหาของท่านกับคูหาข้างเคียงทั้ง 3 ด้าน และหากผนงัคูหา

ของบริษทัสูงกว่าคูหาขา้งเคียง จะตอ้งตกแต่งส่วนท่ีเกินให้เรียบร้อย ทั้งน้ีไม่อนุญาตให้ใช้ผนงัของ
คูหาขา้งเคียงโดยเด็ดขาด 

- บริเวณพื้นคูหาตอ้งปูพรม หรือวสัดุรองพื้นท่ีเหมาะสม 
- ก่อนด าเนินการก่อสร้างผูรั้บเหมาก่อสร้างจะตอ้งใช้วสัดุปูพื้นก่อน เพื่อป้องกนัมิให้พื้นในอาคาร

เสียหายผูเ้ขา้ร่วมงานจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และประสานงานใหผู้รั้บเหมาก่อสร้างของตนปฏิบติัตาม
ระเบียบของการเขา้ก่อสร้าง และใช้อาคารทุกประการหากเกิดความเสียหายใด ๆข้ึนผูเ้ขา้ร่วมงาน
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าเสียหายดงักล่าว 

- ไม่อนุญาตให้มีการพ่นสีทาสี ตลอดจนการใช้เล่ือยไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือม หรืออุปกรณ์ท่ีจะท าให้เกิด
ประกายไฟในบริเวณตวัอาคารในทุกกรณีโดยเด็ดขาด 

- ไม่อนุญาตใหดึ้งลวดสลิง หรือขึงเพื่อการค ้ายนัในบริเวณพื้นท่ี และโครงการอาคารโดยเด็ดขาด 
- ไม่อนุญาตใหว้างส่ิงของวสัดุก่อสร้าง หรือวสัดุเหลือใชกี้ดขวางแนวทางเดิน โดยจะตอ้งท าการจดัเก็บ

ใหเ้รียบร้อย และน าออกไปนอกบริเวณศูนยฯ์ 
- ไม่อนุญาตใหน้ าแผน่ป้ายโฆษณา หรือวางอุปกรณ์ส่ิงของต่าง ๆ ออกนอกเขตพื้นท่ีคูหาของตน 
- ไม่อนุญาตใหแ้ขวนอุปกรณ์ทุกชนิด ท่ีท่อจ่าย ท่อร้อยสายไฟ ท่อดบัเพลิงของศูนยฯ์  
- ขอบเขตของคูหาพื้นท่ีจดัแสดง และขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
- ผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ตอ้งไม่วางสินคา้ หรือส่ิงของเกินขอบเขตของคูหาแสดงสินคา้ของตนเอง 

และในแต่ละคูหา ต้องมีผนังเป็นของตนเอง 
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Front       Perspective   

 
 

 
 
 
 
 

 
คูหาพื้นที่เปล่า ต้องย่ืนแบบเพ่ือขออนุมัติจากผู้จัดงาน ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565 โดยจะพิจารณาอนุมติั          
เป็นรายๆ ไป เม่ือไดรั้บอนุมติั ส่ิงก่อสร้างนั้นจะตอ้งอยู่ห่างจากก าแพงดา้นท่ีติดคูหาขา้งเคียง ดา้นละ 0.5 เมตร 
ดา้นหน้าของคูหาแสดงสินคา้ ซ่ึงจะติดกบัทางเดินจะตอ้งเปิดโล่งให้มองเห็นจากภายนอก หรือถา้มีส่ิงก่อสร้าง
จะตอ้งใชว้สัดุโปร่งใสเท่านั้น 

- ผูจ้ดังานขอสงวนลิขสิทธ์ิท่ีจะให้เปล่ียนแบบก่อสร้าง หรือร้ือถอนส่ิงก่อสร้างนั้น ๆ ไดต้ลอดเวลาหากการ
ก่อสร้างนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบในหนงัสือคู่มือ หรือแตกต่างจากแบบท่ีไดรั้บอนุมติัไป ผูอ้อก
งานจะเป็นผูรั้บผดิชอบภาระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ จากการเช่าหรือถูกเก็บไป โดยจะเรียกคืนไม่ได ้ 

3.   อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง  
ผู้รับเหมาบริการระบบไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ  

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
เลขท่ี 60 ถ. รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
มือถือ :  02-229-3404 

   E-mail : kewalee.phe@nccimage.com 
3.1 การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพเิศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน) 

3.1.1 ผูอ้อกงานแสดงสินค้าท่ีสั่งจอง "พื้นท่ีเปล่า" เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินคา้ท่ี                                             
ออกแบบเป็นพิเศษ จะตอ้งส่งแบบฟอร์มการขอใชบ้ริการระบบไฟฟ้าเพื่อคูหาแสดงสินคา้ท่ีออกแบบ                                  
เป็นพิเศษนั้น 

3.1.2 ผูจ้ดังานไดจ้ดัใหมี้แสงสวา่งในอาคารแสดงสินคา้โดยทัว่ไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหา    
และเพื่อการสาธิตต่าง ๆ สามารถด าเนินการไดโ้ดยผูรั้บเหมาไฟฟ้าของท่านท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูจ้ดั
งานแลว้เท่านั้นโดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้เพียงส่งแบบฟอร์มสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความตอ้งการใช้
งานของท่านมายงั บริษทั เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดัพร้อมช าระเงินภายใน
ระยะเวลาท่ีระบุไว ้และเพื่อความปลอดภยัจึงไม่อนุญาตใหผู้แ้สดงสินคา้ต่อไฟส าหรับสินคา้จดัแสดง 
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หรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเขา้กบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลกัของตวัอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งน้ี ผูจ้ดังานขอสงวน
สิทธ์ิระงบัการจ่ายไฟฟ้ากรณีท่ีมีการต่อไฟฟ้าอยา่งไม่เหมาะสม 

3.1.3 ผูรั้บเหมาไฟฟ้าท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูอ้อกงานแสดงสินคา้ตอ้งยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบ
วงจรไฟฟ้าและรายละเอียดอ่ืนๆ มายงัผูจ้ดังานก่อนวนัหมดเขตตามท่ีระบุไวใ้นแบบฟอร์มโดยแนบ
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัตามรายการดงัน้ี 

3.1.3.1 ช่ือบริษทัผูรั้บเหมา 
3.1.3.2 ช่ือและบตัรประจ าตวัของบุคคลากรท่ีเขา้ด าเนินการ 
3.1.3.3  จ านวนวตัตห์รืออตัราก าลงัไฟ 
3.1.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
3.1.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้า 

3.1.4 ช่างไฟฟ้าท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้สามารถแลกบตัรประจ าตวัประชาชน เพื่อรับบตัรผา่นเขา้ท างานไดท่ี้ 
ส านกังานบริหารงานแสดงสินคา้ของผูจ้ดังานท่ีแสดงสินคา้ในบริเวณนั้น ๆ 

3.1.5 การต่อวงจรไฟฟ้าท่ีด าเนินการโดยผูรั้บเหมาของท่านท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้ดังานจะตอ้งไดรั้บการ 
ตรวจสอบจาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ  ากัด ก่อนท่ีจะต่อเข้ากับ
แหล่งจ่ายไฟ 

3.1.6 จุดเตา้เสียบไฟฟ้าทั้งหมดตอ้งสั่งผา่นแบบฟอร์มขอรับบริการดา้นไฟฟ้ามิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้มี
เตา้เสียบไฟฟ้าท่ีคูหา 

3.1.7   ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีสั่งจองบริการดา้นไฟฟ้ากบั บริษทั เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด์ ดิเวลล
อปเมน้ท ์จ ากดั จะมีสิทธ์ิไดรั้บบริการตามล าดบัก่อนหลงั 

3.1.8 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเตา้เสียบหลายทางหรือการเช่ือมต่อ
วงจรไฟฟ้าโดยมิไดรั้บอนุญาต อาจเป็นเหตุใหถู้กตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3.1.9 ไม่อนุญาตใหใ้ชไ้ฟกระพริบ หรือไซเรน ยกเวน้แต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม 
3.1.10 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าท่ี บริษทั เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท์ 
แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั เห็นวา่ อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือสร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมงานหรือ
ผูอ้อกงานแสดงสินคา้อ่ืน ๆ 

3.1.11 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดตอ้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัและมาตรฐานความปลอดภยัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
 
* การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทีก่ าหนดเหล่าน้ีมีผลให้ตัวแทนทีไ่ด้รับอ านาจหน้าทีส่ามารถตัดการจ่ายไฟฟ้าได้ทนัทแีละ 

จะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เท่า ของราคาค่าอุปกรณ์น้ัน ตามคู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้า 
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การขนส่งสินค้า 

การขนยา้ยสินคา้ขนาดใหญ่ใหจ้ดัท าโดยบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเท่านั้น และไม่อนุญาตใหร้ถ และ
อุปกรณ์ขนยา้ยของบริษทัอ่ืนใด เขา้มาท างานภายในพื้นท่ีจดังาน ทั้งน้ีสินคา้ท่ีผูแ้สดงงานสามารถขนยา้ยเองได ้
(Hand Carry) หมายถึงสินคา้ขนาดเล็ก น ้าหนกัเบา ใชร้ถเขน็ขนาดเล็ก (ลอ้ยาง) หรือคนยกได ้

 
รถเข็นทีอ่นุญาตให้ใช้ 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

รถทีไ่ม่อนุญาตให้ใช้ 
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แบบฟอร์มบริการส าหรับผู้เช่าพืน้ที่ 

กรุณากรอกทุกแบบฟอร์มบริการท่ีท่านตอ้งการ และส่งกลบัมายงั  บริษทั M vision  / 
QSNCC ภายในวนัท่ีก าหนดของฟอร์มบริการ 

หากท่านส่งกลบัมาหลงัวันที่ก าหนดของฟอร์มบริการท่านจะต้องส่งแบบฟอร์มพร้อมช าระค่าบริการในอตัราเพิม่พเิศษ 
 

แบบ 
ฟอร์มที ่

รายการ ก าหนดส่ง สถานะ 
ส่งฟอร์ม 
กลบัมาที ่

1 แบบฟอร์มการขอน าสินคา้/ส่วนตกแต่งคูหาเขา้ – ออก  น าส่งหนา้งาน บริการพิเศษเพิม่เติม INFORMATION 
2 แบบฟอร์มผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาพิเศษ (พ้ืนท่ีเปล่า) 19 กนัยายน 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม M vision 
3 เช็คประกนัการก่อสร้าง (เฉพาะพ้ืนท่ีเปล่า) เท่านั้น 19 กนัยายน 2565 ต้องส่งกลบั M vision 
4 แบบฟอร์มจ านวนเจา้หนา้ท่ีประจ าคูหา(บตัร EXHIBITOR)  19 กนัยายน 2565 ต้องส่งกลบั M vision 
5 แบบฟอร์มระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง  21 กนัยายน 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม QSNCC 
6 แบบฟอร์มไฟฟ้าส าหรับก่อสร้างและร้ือถอน  21 กนัยายน 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม QSNCC 
7 แบบฟอร์มUtility Point / แบบติดตั้ง  21 กนัยายน 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม QSNCC 
8 แบบฟอร์มคูหามาตรฐานส าเร็จรูป 21 กนัยายน 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม QSNCC 
9 แบบฟอร์มสัง่ท าป้ายคูหาเพ่ิมเติม 21 กนัยายน 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม QSNCC 

10 บริการพนกังานรักษาความสะอาด 21 กนัยายน 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม QSNCC 
11 บริการโทรศพัทแ์ละโทรสาร 21 กนัยายน 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม QSNCC 
12 บริการอินเตอร์เน็ต (TOT) 21 กนัยายน 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม QSNCC 
13 บริการอินเตอร์เน็ต (ADSL Internet)   21 กนัยายน 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม QSNCC 
14 บริการดอกไม ้ 21 กนัยายน 2565 บริการพิเศษเพิม่เติม QSNCC 
15 รับทราบระเบียบขอ้บงัคบัทัว่ไปของผูรั้บเหมา 19 กนัยายน 2565 ต้องส่งกลบั M vision 
  

ประโยชน์ – หากท่านส่งแบบฟอร์มตามวนัเวลาทีก่ าหนด  ข้อเสีย – หากท่านไม่ส่งแบบฟอร์มตามก าหนด 
ประหยดัค่าใชจ่้าย  ท่านอาจตอ้งเสียเงินมากข้ึน  
ท่านจะไดรั้บในส่ิงท่ีท่านตอ้งการ  ท่านอาจไม่ไดรั้บความสะดวกในบริการท่ีท่านตอ้งการ  
การเตรียมตวัเขา้ร่วมงานของท่านจะสะดวกมากข้ึน ท่านอาจพบความยุง่ยากในช่วงการก่อสร้างและขนยา้ยในงาน 
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ท1ีแบบฟอร์มที ่1 

แบบฟอร์ม 1   

การน าสินค้า เข้า – ออก ก่อนเวลา                           

ก าหนดส่ง : 6 – 9 ตุลาคม 2565 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งขนถ่ายสินคา้ เขา้ – ออก นอกเหนือจากเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มน้ี เพ่ือแจง้ความ
ประสงท่ีเคาน์เตอร์บริการผูแ้สดงสินคา้ เพื่อขออนุญาตน าสินคา้ เขา้ – ออก (ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย     1 ชัว่โมง) โดยท่านจะตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขและกฎระเบียบของงานอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี ผูจ้ดังาน ขอสงวนสิทธ์ิระงับการอนุญาตที่ได้อนุมัตไิปแล้ว หากพบว่าไม่
ปฏิบัตติามเง่ือนไขและกฎระเบียบโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
ขั้นตอนการขออนุญาต 

1. น าส่งแบบฟอร์มแจง้ความประสงคท่ี์กรอกเรียบร้อยแลว้ ท่ีเคาน์เตอร์ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
2. รอผลการพิจารณาอนุญาต 
3. กรณีไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหน้ าเอกสารฉบบัน้ี 

เง่ือนไขในการน าสินค้า เข้า-ออก ก่อนเวลา 
1. ไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถเขน็ทุกกรณี 
2. ไม่เปิดประตูมว้นบานใหญ่ทุกกรณี 
3. อนุญาตเฉพาะสินคา้ท่ีห้ิวไดเ้ท่านั้น ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตสินคา้ช้ินใหญ่ท่ีตอ้งใชค้นแบกมากกวา่ 1 คน ในช้ินนั้น ๆ 

เพ่ือความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมงาน 
รายละเอยีดผู้ขออนุญาต 
ช่ือบริษทั(ผูแ้สดงสินคา้) _________________________________ หมายเลขคูหา _________________________ 
ช่ือบริษทั(กรณีเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง/ตวัแทน โปรดระบุ) ____________________________________________ 
ช่ือ-สกลุ _____________________________ ต  าแหน่ง ______________________ เบอร์ติดต่อ ______________ 
มีความประสงคข์  าน าสินคา้ เขา้ – ออก  เวลา __________________ วนัท่ี _________/ ___________/ __________ 
สินคา้ท่ีน าเขา้ – ออก มีจ านวนรวม ________________________ กล่อง / ลงั / ช้ิน (โปรดระบุรายละเอียดดา้นล่าง) 

1. ________________________________________ 4.  ________________________________________ 
2. ________________________________________ 5.  ________________________________________ 
3. ________________________________________ 6.  ________________________________________ 

ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและยนิดีปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว             ลงนาม 
(___________________________ ) 

     ผูข้ออนุญาต 
____/_____/______ 

 

 
ส่วนของเจา้หนา้ท่ี 
 อนุญาตโดย _________________________ วนัท่ี _____/_______/_____ 

 ไม่อนุญาต  
 

โปรดน าแบบฟอร์มน้ีไปส่งท่ี : บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์:  02-735-1201 – 2  โทรสาร :  02-735-2719 
E-mail : event@mvisioncorp.com  

น ำสง่หนำ้งำน 

mailto:event@mvisioncorp.com
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แบบฟอร์ม 2 
การส่งแบบขออนุมตัก่ิอสร้าง / ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ก าหนดส่ง 19 กนัยายน 2565 
เฉพาะคูหาพื้นทีเ่ปล่า 

 

ผูแ้สดงสินคา้ท่ีก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาเอง โดยใชผู้รั้บเหมาก่อสร้างของท่าน ซ่ึงไม่ใช่บริษทัผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการ จะตอ้ง
ด าเนินการ ดงัน้ี 

แจ้งข้อมูลเกีย่วกบับริษัทผู้รับเหมา ดงัต่อไปนี ้

ช่ือบริษทัผูแ้สดงสินคา้ ______________________________________ หมายเลขคูหา ____________________________________ 

ขนาดคูหา (กวา้ง x ยาว x สูง)_______________ เมตร x_________________ เมตร x __________________ เมตร  

ช่ือบริษทัผูรั้บเหมา :_______________________________________ ท่ีอยู ่: ____________________________________________ 

โทรศพัท ์:____________________ โทรสาร : ________________ E-mail : ____________________________________________ 

ประเภทของงาน :       ก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา   Electricity            อ่ืน ๆ ระบุ __________________________________________   

ช่ือผูป้ระสานงาน : ________________ โทรศพัทมื์อถือ : _______________ E-mail : _____________________________________ 

ช่ือหวัหนา้คนงาน : ____________________โทรศพัทมื์อถือ : _________________ ตอ้งการบตัร Contractor จ านวน ________ ใบ 

เร่ิมก่อสร้าง จากวนัท่ี : _____________________เวลา : ____________ ถึงวนัท่ี : ______________________ เวลา : _____________ 

เร่ิมร้ือถอน จากวนัท่ี : ______________________เวลา : _____________ ถึงวนัท่ี : ____________________ เวลา : _____________
บริษทัรับเหมาของท่านเคยเขา้ท างานในศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เคย ไม่เคย 

ถา้เคยโปรดระบุช่ืองานท่ีเคยท า 1. ____________________________________ 2. _______________________________________ 

หมายเหตุ : 

1. ส่งแบบฟอร์มน้ีพร้อมแบบก่อสร้างท่ีแสดงขนาดและความสูงอยา่งชดัเจน กรณีส่งเอกสารไม่ครบถว้น ผูจ้ดังานของสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณา
แบบคูหาของท่าน 

2. กรณีแบบก่อสร้างไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขตอ้งท าการแกไ้ขและส่งแบบเพ่ือตรวจสอบอีกคร้ัง ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ข 
3. ผู้แสดงสินค้า/ผู้รับเหมาก่อสร้าง ท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าท าการก่อสร้างได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- แบบก่อสร้างผ่านการอนุมัติแล้ว 
- ช าระเช็คค า้ประกนัการก่อสร้าง  

4. ผูแ้สดงสินคา้/ผูรั้บเหมาจะตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบในการก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาอยา่งเคร่งครัด 
5. ผูแ้สดงสินคา้/ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไดรั้บทราบระเบียบปฏิบติัในการเขา้ก่อสร้าง/ตกแต่งคูหาและร้ือถอนคูหาแสดงสินคา้แลว้ และยนิยอม

ปฏิบติัตามระเบียบ ดงักล่าวทุกประการ 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ช่ือผูป้ระสานงาน : ___________________________________ ต  าแหน่ง : ________________________________________ 

ผูรั้บเหมาก่อสร้าง      ผูแ้สงดสินคา้  (โปรดระบุท่ีอยูแ่ละเบอร์ติดต่อดา้นล่าง) 

ท่ีอยู ่: 
______________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์: __________________ โทรสาร : ________________ E – mail : ______________________________________ 

ลายเซ็นพร้อมประทบัตราบริษทั :__________________________________ วนัท่ี _________________________________ 

โปรดน าแบบฟอร์มน้ีไปส่งท่ี : บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์:  02-735-1201 – 2  โทรสาร :  02-735-2719 
E-mail: event@mvisioncorp.com 



 

43 | P a g e  
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แบบฟอร์ม 3 

เช็คค า้ประกนัพื้นที ่
ก าหนดส่ง 19 กนัยายน 2565 

เฉพาะคูหาพื้นทีเ่ปล่า 
 

กรณีก่อสร้างคูหาพื้นท่ีเปล่า ผูรั้บเหมาก่อสร้าง/ผูแ้สดงสินคา้ จะตอ้งจ่ายค่าค ้าประกนัการก่อสร้างโดย                 
ส่ังจ่าย “เช็ค”  ในนามบริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน)  
 

ค่าค ้าประกนัพ้ืนที่ 1,500 บาทต่อ 1 ตารางเมตร (สูงสุดไม่เกิน 50,000) 

ขนาดของคูหา จ านวนเงิน 
 

1. ก่อสร้างคูหาใหบ้ริษทั ____________________________ หมายเลขคูหา ________________ 

 

คูหาขนาด ___________ ตร.ม จ านวน(ตวัอกัษร) ____________________________ บาท ต่อ 1 พ้ืนท่ี (คูหา) 

 

 

2. ก่อสร้างคูหาใหบ้ริษทั ____________________________ หมายเลขคูหา ________________  
 

คูหาขนาด ___________ ตร.ม จ านวน(ตวัอกัษร) ____________________________ บาท ต่อ 1 พ้ืนท่ี (คูหา) 

 

 

3. ก่อสร้างคูหาใหบ้ริษทั ____________________________ หมายเลขคูหา ________________  

 

คูหาขนาด ___________ ตร.ม จ านวน(ตวัอกัษร) ____________________________ บาท ต่อ 1 พ้ืนท่ี (คูหา) 

 

 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (_________________________________________ )  

 

 

หมายเหตุ 
1. กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บเอกสารและเช็คค ้าประกนั ใคร่ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหเ้ขา้ท าการก่อสร้างโดยเด็ดขาด 
2. บริษทัฯ จะคืนเช็คค ้าประกนัน้ีใหภ้ายหลงัจากงานจบแลว้ 15 วนั ในกรณีท่ีท าการ ร้ือถอนและขนยา้ยโครงสร้างออกจากบริเวณ

งานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนกบัสถานท่ีจดัแสดงงาน แต่หากเกิดความเสียหายในบริเวณท่ี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างรับผดิชอบอยู ่ไม่วา่จะเกิดจากการกระท าของผูใ้ดและเกิดจากรณีใด ๆ ผูแ้สดงสินคา้/ผูรั้บเหมารายนั้น จะตอ้ง
รับผดิชอบและช าระค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดท่ีทางสถานท่ีจดังานเรียกร้องความเสียหายมา 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

โปรดน าแบบฟอร์มน้ีไปส่งท่ี : บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์:  02-735-1201 – 2  ต่อ 103 โทรสาร :  02-735-2719 
E-mail: finance@mvisioncorp.com (ฝ่ายการเงิน) 

 

ช่ือผูป้ระสานงาน : ___________________________________ ต  าแหน่ง : ________________________________________ 

ผูรั้บเหมาก่อสร้าง      ผูแ้สงดสินคา้  (โปรดระบุท่ีอยูแ่ละเบอร์ติดต่อดา้นล่าง) 

ท่ีอยู ่: ______________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์: __________________ โทรสาร : ________________ E – mail : ______________________________________ 

ลายเซ็นพร้อมประทบัตราบริษทั :__________________________________ วนัท่ี _________________________________ 

mailto:finance@mvisioncorp.com
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 แผนที่ 

บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 
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แบบฟอร์มส่งมอบพืน้ทีใ่ห้บริการ 

 

ช่ืองาน : ................................................................................................................................................................................................ 

บริษทัผูอ้อกงาน : ................................................................................ ต  าแหน่งบูธ............................................................................. 

สถานท่ีจดังาน : .............................................................................. วนัท่ีจดังาน : ............................................................................... 

 

ส่งมอบพื้นท่ีใหบ้ริการ Move-in Day ส่งมอบพื้นท่ีใหบ้ริการ Move-out Day 
ขอ้สังเกต / ช ารุดเสียหายก่อนส่งมอบพื้นท่ีให้บริการ ขอ้สังเกต / ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดังาน 
1. พื้นท่ี         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 1. พื้นท่ี         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 
.................................................................................................. .................................................................................................. 
 2. ผนงั         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 2. ผนงั         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 
.................................................................................................. .................................................................................................. 
3. Partition         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 3. Partition         เรียบร้อยดี          ไม่เรียบร้อย โปรดระบุ 
.................................................................................................. .................................................................................................. 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ :  อ่ืน ๆ โปรดระบุ :  
.................................................................................................. .................................................................................................. 

.................................................................................................. .................................................................................................. 
  

  

ผูส่้งมอบพื้นท่ี ........................................................................... ผูรั้บมอบพื้นท่ี .......................................................................... 

                วนัท่ี ..........................................................................                 วนัท่ี .......................................................................... 

  

ผูรั้บมอบพื้นท่ี .......................................................................... ผูส่้งมอบพื้นท่ี ........................................................................... 

                วนัท่ี ..........................................................................                 วนัท่ี .......................................................................... 
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แบบฟอร์ม 4  

บัตรผู้แสดงสินค้า(Exhibitor Badge)  

ก าหนดส่ง 19 กนัยายน 2565  
 
 

โปรดติดต่อรับบตัรในวนัท่ี 6 – 9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.- 18.00 น.  
วนั Set Up จุดแลกบตัร บริเวณหลงั Loading Hall EH 5 – EH 6 
วนังาน ณ บูธ Information บริเวณ หนา้ Hall EH 5 – EH 6 
บตัรผูเ้ขา้ร่วมงาน หรือ Exhibitor Badge คือ 

1. บตัรผา่นงานส าหรับเจา้ของ และ/หรือหุน้ส่วน และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ขา้มา
ตรวจการ และ/หรือ ดูแลความเรียบร้อยในงาน และ/หรืออยูใ่นพื้นท่ีบางเวลาหรือตลอดเวลา 

2. ไม่ใชส้ าหรับผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหา และ/หรือ ร้ือถอน กรุณาใชบ้ตัรผูรั้บเหมา (Contractor) 
3. ใชไ้ดเ้ฉพาะวนัท่ี วนัท่ี 6 – 9 ตุลาคม 2565  สามารถเปล่ียนมือได ้
4. กรุณาติดบตัรตลอดงาน 
ผูจ้ดังานไดจ้ดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานตามพื้นท่ีไวด้งัน้ี  

 
 
 

ขนาดพื้นท่ี (ตารางเมตร) จ านวน ลงนามรับทราบตามขนาดพื้นท่ี 
9 5  

18 10  
36 20  
90 30  

225 45  
 

หากท่านมีความประสงคท่ี์จะไดรั้บบตัรเพิ่มจากจ านวนท่ีก าหนดไว ้กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่าง 
ขา้พเจา้__________________________ ต าแหน่ง_________________________ 
บริษทั___________________________ คูหา ___________________________ 
จะมารับบตัรผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานดว้ยตวัเอง จ านวนบตัรท่ีตอ้งการเพิ่ม _________________ใบ* 

* จ านวนทีเ่พิม่เติมจากทีก่ าหนดไว้ อยู่ในดุลพนิิจของผู้จัดงาน  
มอบหมายให ้(นาย/นาง/นางสาว)_______________________________________ 

บริษทั ______________________________________มารับบตัรแทนเพื่อความสะดวกกรุณา กรอกแบบฟอร์ม
และส่ง E-mail มาท่ี event@mvisioncorp.com  ภายในวนัที ่19 กนัยายน 2565 
กรุณาน าเอกสารน้ีมาแสดงในวนัรับบตัรดว้ย 
 

 

โปรดน าแบบฟอร์มน้ีไปส่งท่ี : บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์:  02-735-1201 – 2  โทรสาร :  02-735-2719 
E-mail: event@mvisioncorp.com 
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คู่มือระเบียบข้อบังคับของผู้รับเหมา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติิ์และบริษทั เอม็ วช่ัิน จ ากดั ( มหาชน ) ผู้จดังาน 
1.     การสร้างคูหาแสดงสินคา้ของตนเองข้ึนหรือการใช้พ้ืนท่ีเปล่า ส าหรับการแสดงจะตอ้งมีการติดหรือเขียนป้ายแสดง           
ช่ือบริษทั และหมายเลขคูหาอยา่งชดัเจน การไม่ปฏิบติัตามระเบียบในขอ้น้ี ทางผูจ้ดังานแสดงสินคา้จะสงวนสิทธ์ิในการจดัท า
ใหต้ามความเหมาะสม โดยจะเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัทางผูร่้วมแสดงสินคา้นั้น    
2.     ผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ของท่าน หรือ 
บุคลากรของผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือ ผูรั้บจา้งของผูร่้วมแสดงสินคา้ก่อให้เกิดข้ึน  และรับผิดชอบประสานงานในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีขดัต่อระเบียบภายในอาคารแสดงสินคา้ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของการก่อสร้างทุกประการ 
3.     ผู้แสดงสินค้าที่ต้องการสร้างคูหาเองจะต้องจัดส่งแบบแผนการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้า และผังการใช้ไฟฟ้า มายัง
ฝ่ายปฏิบัติการของผู้จัดงานแสดงสินค้าภายในก าหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ในคู่มือผู้ ร่วมแสดงสินค้าหรือ 30 วันก่อนวันงาน
แสดงสินค้า โดยฝ่ายปฏิบัติการจะตอบอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามแผนผังที่ส่งไปให้ผู้แสดงสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากที่
ได้รับแผนผงัการก่อสร้าง และกรณีที่จ าเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องให้แก้ไขแบบการก่อสร้างใน
ส่วนที่ผิดไปจากแบบแผนที่ส่งมา หรือแผนผังการก่อสร้างที่อาจจะขัดต่อกฎระเบียบของอาคารแสดงสินค้าหรือที่อาจ
สร้างอนัตรายแก่ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าได้  
            อน่ึง  ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ไม่ส่งแผนผังตามก าหนด ทางผู้จดังานแสดงสินค้าสงวนสิทธ์ิที่จะไม่อนุญาตให้เข้าท า 
การก่อสร้างในงาน และจะต้องเสียค่าปรับ ดงันี้ 

- ส่งล่าช้ากว่าก าหนดหลงั วนัที่ 21 กนัยายน 2565 จะเสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท/วัน  
- ส่งก่อนถึงวนังานจดัแสดง 7 วัน ตั้งแต่วนัที่ 27 กนัยายน 2565 เสียค่าปรับเป็นจ านวนเงนิ 50,000บาท 
- กรณีก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ส่งมาให้อนุมัต ิ คิดค่าปรับก่อสร้างผดิแบบ ปรับสูงสุด 100,000 บาท และ

ร้ือถอดส่วนที่ผดิแบบทันที 
- ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงสินค้าไม่ก่อสร้างบูทให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด และท าให้เกดิความเสียหาย

ต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของการจดังาน ทางผู้จดัแสดงสินค้าจะคิดค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 10 เท่าของ
ราคาพื้นที่ ที่ผู้ร่วมแสดงสินค้ารับผดิชอบ หรือเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000,000 บาท 

4.     จะต้องแสดงต าแหน่งการจดัวางล าโพงเคร่ืองเสียงให้ชัดเจน 
5.     จะตอ้งปูพรมหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเต็มพ้ืนท่ีภายในคูหาแสดงสินคา้ 
6.     เพ่ือความปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร หากตอ้งการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง กรุณาติดต่อผูรั้บเหมา
ติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเท่านั้น  ห้ามตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเองและห้ามใช้กระแสไฟฟ้าที่ส่ังมาเพ่ือใช้กบัเคร่ืองจกัรที่
จะแสดงโดยน ามาใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง 
7.     หา้มไม่ใหมี้การใชน้ ้าเป็นส่วนประกอบในการสาธิตสินคา้ หรือการแสดงภายในคูหาแสดงสินคา้ของท่าน 
8.     หา้มพ่นสี ออ็ค เช่ือมโลหะภายในอาคารแสดง และหา้มตั้งโต๊ะเล่ือยไม ้ไสไม ้หรือท าใหเ้กิดฝุ่ นภายในอาคารแสดง
สินคา้ และรบกวนผูร่้วมแสดงสินคา้หรือผูช้มงานแสดงสินคา้ 
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9.    ในกรณีพ้ืนท่ีคูหาของผูร่้วมแสดงพ้ืนท่ีเปล่าติดกบัคูหาแสดงสินคา้อ่ืน ห้ามใชป้ระโยชน์จากผนงันั้น ๆ ทางผูร่้วม
แสดงสินคา้จะตอ้งท าการก่อสร้างผนงัในส่วนคูหาแสดงสินคา้ของตนข้ึนมาเองทุกคูหา 
10.    หากผนงัของคูหาของผูร่้วมแสดงพ้ืนท่ีเปล่าสูงกวา่ผนงัอีกดา้นของคูหาแสดงสินคา้ติดกนั ท่านจะตอ้งท าการปิดผนงั
ดา้นหลงัของท่านท่ีสูงกวา่อีกคูหาแสดงสินคา้หน่ึงดว้ย 
11.    ห้ามห้อย หรือแขวนส่ิงหน่ึงส่ิงใดกบัส่ิงก่อสร้างของตวัอาคาร หรือ ตอก ตรึง กบัส่วนหน่ึงส่วนใดของพ้ืนอาคาร 
หรือกบัฝาผนงัเสา 
12.    ท่านจะตอ้งสร้างผนงัดา้นหลงัของคูหาแสดงสินคา้ของท่านเอง ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีคูหาแสดงสินคา้ของท่านเป็นเกาะ      
ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ขอสงวนสิทธ์ิในการขอร้องใหผู้ร่้วมแสดงสินคา้ท าการปรับเปล่ียนผนงัดา้น 
หลงั หรือดา้นขา้งในแบบท่ีท่านส่งมาให้ทางฝ่ายปฏิบติัการ หากทางฝ่ายปฏิบติัการมีความเห็นว่าส่ิงก่อสร้างของท่าน
อาจจะบดบงัคูหาแสดงสินคา้ใกลเ้คียง 
13.    ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีท าการก่อสร้างคูหาเอง จะไดรั้บอนุญาตใหท้ าการก่อสร้างกต่็อเม่ือ    
ไดรั้บการอนุญาตใหเ้ป็นผูรั้บเหมาอนุมติั และท าการยื่นเช็ค หรือหนงัสือค ้าประกนัการก่อสร้างตามจ านวนเงินท่ีก าหนด                        
(โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 11/1 รามค าแหง121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240)  
พร้อมทั้งเซ็นหนงัสือยืนยนัความรับผิดชอบต่อฝ่ายปฏิบติัการแลว้เท่านั้น  
14.    ส าหรับวนัก่อสร้างและร้ือถอนคูหา ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูร่้วมแสดงสินคา้ จะตอ้งแจง้การขอใชบ้ริการ
กระแสไฟฟ้าในคูหา โดยสัง่กระแสไฟฟ้าไดท่ี้ บริษทั เอน็.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็น
ผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการ   
15.    ค่าบริการ Organizer เฉพาะพื้นที่เปล่า ตารางเมตรละ 60 บาท เช็คส่ังจ่าย ในนาม บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน)  
           หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้รับเหมาอนุมตัไิม่ด าเนินการตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ข้างต้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่
จะให้ ยุติการปฏิบัติงาน หรือยกเลิกการอนุมัติโดยทันทีหรือตามที่เห็นสมควรและผู้แสดงสินค้าต้องใช้บริการจาก 
ผู้รับเหมาอ่ืนที่ได้รับอนุมตัแิล้วเท่าน้ัน  
ก าหนดส่งภายในวนัที่ 19 กนัยายน 2565 ถ้าไม่ส่งจะไม่สามารถก่อสร้างใด ๆได้ทั้งส้ิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในกรณีผูแ้สดงสินคา้ก่อสร้างคูหาเอง กรุณาระบุช่ือบริษทัของท่าน ทั้งในส่วนของผูรั้บเหมา และผูแ้สดงสินคา้กรุณากรอกรายละเอียด และส่ง
อีเมลลก์ลบัมาท่ี คุณอรอนงคแ์ละคุณพีรยา onanong.b@mvisioncorp.com & financec@mvisioncorp.com หรือโทร 02-735-1201-02 ต่อ 101,125 
รับทราบและยนิดปีฏิบัตติามระเบียบข้อบังคับ ของ ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกติิ์และ บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) ผู้จดังาน 
 

ช่ืองาน ......................................................................................... วนัท่ีเขา้ก่อสร้าง ...................................................................................... 

บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง ............................................................................................................................................................................... 

ผูรั้บผิดชอบ .................................................................................... หมายเลขติดต่อ .................................................................................... 

รับเหมาก่อสร้างคูหาใหก้บับริษทั ................................................................................................................................................................. 

คูหาหมายเลข ................................... ผูรั้บผิดชอบ .............................................................. หมายเลขติดต่อ ............................................... 

mailto:financec@mvisioncorp.com
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คู่มือการจดังานในช่วงสถานการณ์ โควดิ 19 

9 มาตรการการจัดงานในสถานการณ์โควดิ 19  
1. การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร 
2. การคัดกรองก่อนเข้างาน 
3. การดูแลผู้แสดง และผู้ชมงานระหว่างทีอ่ยู่ในงาน 
4. การดูแลเจ้าหน้าที่ระหว่างก่อสร้าง และร้ือถอน 
5. สุขอนามัย 
6. การจัดประชุมสัมมนาในระหว่างการจัดงาน 
7. แผนฉุกเฉินในการจัดการในกรณีทีพ่บผู้มีอาการ 
8. การประชาสัมพนัธ์ 
9. การเกบ็บันทกึข้อมูลสุขภาพ 

 
1.     การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร 

1.1 ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้อาคาร โดยใชเ้คร่ืองวดัประเภท Body Thermometer 
1.1.1 ติดสัญลกัษณ์ส าหรับผูท่ี้มีอุณภูมิไม่เกิน 37.5 องศา เพื่อใหผ้า่นเขา้ตวัอาคารได ้
1.1.2 หากพบวา่มีอุณหภูมิสูงเกินกวา่ 37.5 องศา มีอาการ ไอ จาม มีน ้ ามูก จะไม่อนุญาตให้เขา้พื้นท่ี           
แนะน าและอ านวยความสะดวกใหไ้ปพบแพทยท์นัที 
1.1.3 มีการอบรมเจา้หนา้ท่ีจุดคดักรองตามมาตรฐานสาธารณสุขและความรู้เก่ียวกบัมาตรการ 

1.2 ตรวจผูเ้ขา้งานตอ้งสวมหน้ากากอนามยัและหน้ากากผา้ หรือ Face Shield ก่อนเขา้ และตลอดเวลา      
ท่ีอยูใ่นงาน 

 
2.     การคัดกรองก่อนเข้างาน 
 2.1 มีการลงทะเบียนระบุตวับุคคล ทุกคนท่ีผา่นเขา้งาน ผา่นแพลตฟอร์ม ไทยชนะ 

2.2 ลดการสัมผสัดว้ยระบบลงทะเบียนออนไลน์ และมีการลงทะเบียนล่วงหนา้ ผา่น QR code 
2.3 มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบหนา้จอมือถือท่ีท าการลงทะเบียนส าเร็จก่อนเขา้งาน 

 
3.     การดูแลผู้แสดงงาน และผู้เข้าชมงาน ระหว่างทีอ่ยู่ในงาน 

3.1 ก าหนดระยะห่างของผูเ้ขา้ชมงานในระหวา่งทางเดินไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร 
3.2 รณรงคใ์หมี้การเวน้ระยะห่างทางกายภาพ โดยใชเ้กณฑก์ารค านวณดงัน้ี แบ่งพื้นท่ีงานแสดงสินคา้
ทั้งหมดเป็น 

- พื้นท่ีส่วนจดัแสดงงาน ร้อยละ 50 
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-
 พื้นท่ีส่วนกลาง ร้อยละ 50  

เช่นงานแสดงสินคา้ 5,000 ตร.ม.  
- สามารถมีเจ้าหน้าท่ี และ Exhibitor ได้ไม่เกิน 625 คน (จ านวนผูแ้สดงสินคา้ตอ้งไม่เกิน 2 คน    

ต่อพื้นท่ี 9 ตร.ม. และเพิ่มเป็นทวคูีณตามขนาดพื้นท่ีแสดง) 
- สามารถมีจ านวน Visitor ไดไ้ม่เกิน 1,250 คน  

 
เจ้าหน้าที ่/ ผู้ร่วมจัดแสดงงาน  
เจ้าหน้าที ่/ ผู้ร่วมแสดง 1 คน ต่อ 4 ตร.ม. (ค านวณจากพืน้ทีก่ารจัดแสดง) โดยผู้แสดงต้องสวม หน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาในระหว่างปฏิบัติงาน 
 
ผู้เข้าชมงาน 1 คน ต่อ 2 ตร.ม. (ค านวณจากพืน้ทีส่่วนกลาง) หากจ านวนผู้เข้าชมงานมีจ านวนมากกว่าทีก่ าหนด 
ให้รอคิวเข้าเม่ือมีผู้เข้าชมงานออก เพ่ือควบคุมความแออัด 
 

3.3 ส่งเสริมใหมี้การควบคุมระยะเวลาท่ีอยุใ่นงานใหเ้หมาะสม 
3.4 จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจตราความหนาแน่นของผูเ้ขา้ชมงานและความเรียบร้อยต่าง ๆ ตามมาตรการ 
ท่ีก าหนดและสังเกตอาการท่ีสงสัย เช่น ไอ จาม น ้ามูก 
3.5 ควบคุมการใชร้ะดบัการใชเ้สียงในระหวา่งการสาธิต และบรรยาย 
3.6 รณรงคก์ารให ้ดาวน์โหลดโบรชวัร์ ดว้ย QR code 
3.7 รณรงคใ์หช้ าระเงินดว้ยระบบ Cashless ดว้ย QR code เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผสั 

 
4.     มาตรการดูแลบุคลากรระหว่างการก่อสร้างและร้ือถอน 

4.1 บุคลากรจะตอ้งสวมหนา้กาก (หนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้) ตลอดเวลา ในระหวา่งปฏิบติังาน 
4.2 จดัใหมี้แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือท าความสะอาดมือ ใหก้บับุคลากรในจุดปฏิบติังาน 
4.3 ใชก้ารส่ือสาร สั่งงาน ติดต่องานทางอุปกรณ์ส่ือสาร หรือแอปพลิเคชนั เพื่อลดการเจรจาแบบ
เผชิญหนา้ 
4.4 จดัใหมี้พื้นท่ีพกับริเวณรับประทานอาหารท่ีใชม้าตรฐานระยะห่าง 1 เมตร 
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5.     สุขอนามัย ภายในอาคาร 

5.1 มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจล ท าความสะอาดมือก่อนเข้าพื้นท่ี ทั้ งผู ้ร่วมแสดง ผู ้เข้าชมงาน              
และเจา้หนา้ท่ี ทัว่บริเวณสถานท่ีจดังาน 
5.2 เพิ่มรอบความถ่ีไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง ในการท าความสะอาด เช็ดถูดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ และสเปรยฆ่์าเช้ือ
บริเวณจุดสัมผสัต่าง และหอ้งน ้ารวมทั้งส่ิงจดัแสดงภายในงาน 
5.3 ใชม้าตรฐานระยะห่างไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตรในทุกสถานท่ี (ท่ีนัง่ในจุดพกัคอย, แถวในการลงทะเบียน) 
5.4 เปิดใหมี้ระบบหมุนเวยีนอากาศทั้งก่อนและหลงัการจดังาน 
5.5 มีเจา้หนา้ท่ีกดลิฟตแ์ละก าหนดจุดยนืใหผู้โ้ดยสาร 
5.6 หลกัเล่ียงการใชพ้ื้นท่ีสัมผสัร่วมกนั 

 
6.     การจัดประชุม และสัมมนาในระหว่างการจัดงาน 

6.1 จดัแผนผงัของห้องใหมี้ท่ีนัง่ในการประชุมเวน้ระยะห่างทางกายภาพไม่นอ้ยกวา่ 1.5 เมตร 
6.2 ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาให้เตรียมกระดาษ ดินสอ และกระบอกน ้ามาเอง 
6.3 ในกรณีตอ้งจดัใหมี้ไมโครโฟนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน จะตอ้งเตรียมเจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดทุกคร้ัง
หลงัจบการใชง้าน 
6.4 จดับริการอาหารเป็นชุดส าหรับทานเด่ียว 

 
7.     แผนฉุกเฉินในการจัดการกรณทีีพ่บผู้มีอาการ 

7.1 มีหน่วยพยาบาลท่ีผา่นการอบรมประจ าพื้นท่ี 
7.2 จดัพื้นท่ีรองรับผูต้รวจพบอาการและมีมาตรการอ านวยความสะดวกในการไปพบแพทยต่์อไป 
7.3 จดัจ านวนเจา้หนา้ท่ี เวลา-ระยะเวลาเพียงพอในการกวดขนั   
7.4 จดัใหมี้จุดควบคุมและมาตรการในการจดัการกรณีผูไ้ม่ปฏิบติัตาม 
 

8.     การประชาสัมพนัธ์ 
              8.1 มีการอบรมช้ีแจง/อบรมเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานถึงมาตรการใหม่ล่วงหนา้ 
              8.2 จดัท าคู่มือมาตรการและแจกใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปปฏิบติั 

8.3 แจง้มาตรการใหม่น้ีกบัผูเ้ขา้ชมงานก่อนการลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมขอ้ความยนืยนัการตอบรับ   
กลบัมายงัผูจ้ดั 
8.4 มีประกาศแจ้งมาตรการทั้ งหมดท่ีงานน ณ จุดทางเข้า/ลงทะเบียน ส าหรับผู ้เข้าชมงานทั่วไป               
และบริเวณทางเขา้ท่ีก าหนดส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

              8.5 มีประกาศย  ้าเตือนมาตรการต่าง ๆ กบัผูเ้ขา้ชมงานอยา่งสม ่าเสมอ 
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9.     การเกบ็บันทกึข้อมูล 

9.1 มีการท าแบบส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลสุขภาพของผูเ้ขา้ปฏิบติังาน 14 วนั ก่อนปฏิบติังาน เพื่อให้
สามารถสืบคน้ขอ้มูลยอ้นกลบัไดส้ าหรับบุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติัในงาน (Organizers / Venues / Logistics / 
Service Providers / Temp, Staff / Worker) 

              9.2 ขอ้มูลท่ีเก็บได ้จะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลา 1 เดือน นบัจากวนัสุดทา้ยของการจดังาน 
9.3 ก าหนดใหมี้ผูป้ระสานงานหลกัดา้นสาธารณสุข ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการสอบสวนโรค จากบริษทัท่ีจดั 
งาน 1 ท่าน 
 

ประเดน็เพิม่เตมิมาตรการในการจดังาน 

- ก าหนดใหท้างเขา้และออกอยา่งชดัเจน  
- มีระบบควบคุมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมชมงานไม่ใหเ้กินอตัราท่ีก าหนด 
- แจง้ขอ้มูลการเดินทาง และวธีิการเดินทาง เพื่อลดความแออดัของระบบขนส่งสาธารณะ 
- ไม่ปูพรมบริเวณสถานท่ีจดังาน 
- งดการจดักิจกรรมท่ีดึงดูดผูเ้ขา้ชมงานรวมตวักนัในจุดใดจุดหน่ึง ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
- จดัท าโครงสร้างท่ีมีแผน่อะคริลิกใสกั้น หากตอ้งมีการพุดคุยกนัในระยะใกล ้

 
การตรวจวดัอุณหภูมิ การเขา้พื้นท่ีภายในอาคาร ตอ้งไดรั้บการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้พื้นท่ี กรณีมีไขสู้งเกิน 37.5 
องศา มีระเบียบปฏิบติัดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1 : ให้น่ังพกั 5 นาท ีก่อนวดัใหม่คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 2 : หากพบวา่ยงัมีอุณหภูมิสุงกวา่ 37.5 องศา ให้น่ังพกั 15 นาท ีก่อนวดัใหม่คร้ังท่ี 3   
คร้ังท่ี 3 : หากพบวา่ยงัมีอุณหภูมิสูงกวา่ 37.5 องศา ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าพืน้ที่ 
 
 *** หากพบว่าไม่มีความสุ่มเส่ียง แนะน าให้ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจร่างกาย หรือกลบัไปสังเกตอาการ
ตนเองทีบ้่าน 
 ***หากพบว่ามีความสุ่มเส่ียง ติดต่อกรมควบคุมโรค 1422 เพ่ือขอน าตัวส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ เพ่ือรับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการต่อไป 

 


