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1. บัตรเข้ำ-ออกบริเวณกำรจัดแสดงงำน
1.1 EXHIBITOR BADGE (บัตรผู้แสดงงาน) ถ้ำมี
1.1.1 ผู้แสดงงานสามารถแจ้งลงทะเบียนรับบัตรผู้แสดงงาน
1.1.2 ผู้แสดงงานจะต้องติดบัตรผู้แสดงงานตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน เพื่อประโยชน์ใน
ด้านการรักษาความปลอดภัย
1.2 CONTRACTOR BADGE (บัตรผู้รับเหมาก่อสร้าง)
1.2.1 ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้บัตรประจาตัวประชาชนแลกบัตรผู้รับเหมาก่อสร้างได้ โดยส่ง
ตัวแทนมาแลกบัตร ณ บริเวณหน้างาน
1.2.2 ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน เพื่อประโยชน์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มิได้ติดบัตรหรือไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้
ผ่านเข้าออกในบริเวณงาน
1.2.3 ผู้ รับ เหมาก่อ สร้างต้ องแต่ งกายสุ ภ าพเรียบร้อยและสวมรองเท้ าหุ้ ม ส้ น มิ ฉะนั้ นทาง
สถานที่ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้พนักงานผู้นั้นเข้ามาในห้องจัดงานโดยเด็ดขาด
1.2.4 บัตรผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถใช้ ได้ในวันก่อสร้างและรื้อถอนเท่านั้น ไม่สามารถผ่า น
เข้า-ออก ได้ในวันแสดงงานยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน

1.2.5 กรณีผู้รับเหมาก่อสร้าง ทาบัตรสูญหาย ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตออกจากพื้นที่ พร้อมทั้ง
เสียค่าธรรมเนียมในการปรับเป็นจานวนเงิน 100 บาทต่อใบ
2. กำรก่อสร้ำงและตกแต่งพื้นที่เปล่ำ
ผู้ร่วมแสดงงานจะได้เป็นพื้นที่เปล่า (ไม่รวมพรม) ไม่ว่าจะจ้างผู้รับเหมาในการตกแต่งหรือไม่ ต้อง
พร้อมส่งแบบแปลนการก่อสร้าง แผนผังการก่อสร้างรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆกระแสไฟฟ้าที่ต้องใช้ ภำยในวันที่
30 มิถนุ ำยน 2557 เพื่อขออนุมัติล่วงหน้าจากทางสถานที่ โดยผู้แสดงงานสามารถสร้างคูหาได้ดังนี้
2.1 ผู้จัดงานจะทาเครื่องหมายแสดงขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพื้นที่ที่จองไว้
2.2 ในการจัดแสดงต้องติดป้ายแสดงชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน
2.3 หากมีการตกแต่งพิเศษที่ขัดต่อกฎระเบียบของทางสถานที่ ต้องยื่นเรื่องแจ้งทางส านักงาน
บริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพื่อทาเรื่อง
ขออนุมัติจากทางสถานที่
2.4 กรณี ใช้เทปกาว 2 หน้ า อาคารเป็นพื้ นพรมควรมีการป้องกั นและเลือกใช้เทปที่ไม่ทาความ
เสียหายต่อพรมของสถานที่ ผู้แสดงงานต้องประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ถึงข้อปฏิบัติใน
คู่มือ หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อสถานที่ ผู้แสดงงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
3. ข้อห้ำมในกำรเข้ำก่อสร้ำงพื้นที่
ก ฎ แ ล ะ ร ะ เบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง Centara Grand & Bangkok Convention Centre @
CentralWorld จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกราบรื่นในการทางานของทุก
ท่าน ผู้จัดงานขอความร่วมมือผู้แสดงงานและผู้ก่อสร้างคูหาทุกท่านในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3.1 พรมจะต้องมีวัสดุรับรองในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น งานไม้ งานสี หรือการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
ที่มีน้าหนักเกินกว่ามาตรฐาน
3.2 ห้ามนาอุปกรณ์สาหรับเลื่อยไม้เข้ามาในห้องจัดงานโดยเด็ดขาด
3.3 ห้ามมิให้เชื่อมสายไฟเข้ากับปลั๊ก ตามผนังหรือพื้นห้องโดยตรง
3.4 ห้ามมิให้นาวัตถุไวไฟทุกชนิดเข้ามาในบริเวณห้องจัดงานโดยเด็ดขาด
3.5 เมื่ออยู่ภายในห้องจัดงานผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคนห้ามสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยเด็ดขาด
3.6 กรณีมีการใช้ลูกโป่งต้องใช้ลูกโป่งที่บรรจุด้วย “ก๊าซฮีเลียม” เท่านั้น และการบรรจุก๊าซดังกล่าว
ต้องทานอกบริเวณอาคารแสดงสินค้าและโรงแรม
3.7 ห้ามนาส่วนตกแต่งที่เป็นน้า ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงแรม เข้ามาในห้อง
จัดงานโดยเด็ดขาด
3.8 การเดินสายไฟต้องมิดชิดและเป็นระเบียบ

3.9 ผู้แสดงงานหรือผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบกับกรณีความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับทาง
สถานที่ โดยตัวผู้แสดงงานหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น และ/
หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากความเสียหายนั้นๆ
3.10 การจัดสร้างคูหาต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการป้องกันอัคคีภัย ทางสถานที่ไม่อนุญาตให้
มีการทาสีฝาผนัง ยึดสิ่งของใดๆ กับผนังห้อง ฝากั้นห้อง ฝ้าบุผนัง ประตู พื้น หรือเพดานด้วย
ตะปู ลวดเจาะ หรือแถบกาวต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการฝ่าฝืน
ดังกรณีข้างต้นและเกิดความเสียหาย ผู้แสดงงานหรือผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ชดใช้ค่าซ่อมแซม, ค่าเสี ยหายของทรัพ ย์สิ นและ/หรือความเสี ยหายต่อธุรกิจที่ตามมา อั น
เนื่องมาจากความเสียหายนั้นๆ
3.11 ห้ามรื้อถอน หรือทาทรัพย์สินของโรงแรมที่ติดตั้งอยู่กับที่ เคลื่อนย้าย หรือชารุดเสียหาย
หมำยเหตุ ทุกคูหาที่มีการออกแบบก่อสร้างพิเศษ จะต้องเตรียมผ้าใบ เพื่อปูรองพื้นทั่วบริเวณของการก่อสร้าง
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสถานที่จัดแสดงหรือพื้นนของอาคารแสดงผู้แสดงงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น

