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STANDARD RULES & REGULATIONS 
 

TERMS & CONDITIONS 

 

1. TERMS OF REFERENCE 

In these Terms and Conditions the following definitions shall apply:- 

“Application Form” shall mean the application form overleaf.  

“Contract” shall mean the contract established between the Exhibitor and the Organizers upon the 
Organizers accepting the offer of the Exhibitor to participate, upon these Terms and Conditions and 
the Application Form, in the Exhibition.  

“Exhibition” shall mean the exhibition stated on the Application Form.  

“Exhibition Centre” shall mean the centre named in the Application Form or such other venue as may 
be selected by the Organisers under clause 4.  

“Exhibition Centre Operator” shall mean the owner/proprietor/operator/manager for the time being of 
the Exhibition Centre. 

“Exhibition Space” shall mean any space in the Exhibition Centre licensed to the Exhibitor by the 
Organisers for the purpose of the Exhibition under these Terms and Conditions and shall include shell 
(ready stand) spaces and nonshell (raw) spaces. 

“Exhibition’s Official Directory” shall mean the official directory of the Exhibition published by the 
Organisers or an associated company. 

“Exhibitor” shall include the person described as such in the Application Form and all employees and 
agents of such person and shall also include permitted sub-licensees of the Exhibitor. 

“Exhibitor’s Manual” shall mean the manual supplied by the Organisers to the Exhibitor which 
contains information relating to the Exhibition and the Exhibition Space and other matters (as 
amended from time to time). 

“Fees” shall mean the amount payable for the use of the Exhibition Space (as specified in the 
Application Form). 

“Organisers” shall mean the person or persons named as the organiser(s) of the Exhibition on the 
Application Form. 

“Representatives” shall mean the employees, servants, agents, contractors, subcontractors and all 
other representatives of the Exhibitor. 

“Rules and Regulations” shall mean the rules and regulations for the time being applicable to, 
amongst others, exhibitors at the Exhibition Centre made by the Exhibition Centre Operator. 

 

2. RULES AND REGULATIONS AND EXHIBITOR’S MANUAL 

The Exhibitor shall, and shall procure that its Representatives shall, to the extent appropriate, observe 
and comply with the Rules and Regulations, copies of which are obtainable from the Organisers on 
request. 

The Exhibitor shall, and shall procure that its Representatives shall, observe and comply with the 
Exhibitor’s Manual. 



 

(คาํแปล) 
ระเบียบและข้อบังคับมาตรฐาน 
ข้อกาํหนดและเงื่อนไข 

 
1. ถ้อยคาํสาํหรับการอ้างองิ 

คําจํากดัความดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อยูใ่นระเบียบและข้อบงัคบัฉบบันี ้จะใช้บงัคบั 

“แบบฟอร์มคาํขอ” จะหมายถึงแบบฟอร์มคําขอท่ีอยูห่น้าถดัไป  

“สัญญา” จะหมายถงึสญัญาท่ีทําขึน้ระหวา่งผู้แสดงนิทรรศการกบัผู้จดันิทรรศการ เม่ือผู้จดันิทรรศการ

รับคําเสนอของผู้แสดงนิทรรศการท่ีจะเข้าร่วมในงานนิทรรศการ ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขและแบบฟอร์ม

คําขอนี ้

“งานแสดงนิทรรศการ” จะหมายถงึงานแสดงนิทรรศการตามท่ีระบไุว้ในแบบฟอร์มคําขอ  

“ศูนย์แสดงนิทรรศการ” จะหมายถึงศนูย์ท่ีมีช่ืออยูใ่นแบบฟอร์มคําขอ หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้จดั

นิทรรศการอาจจะเลือกตามข้อ 4 

“ผู้ดาํเนินการของศูนย์แสดงนิทรรศการ” จะหมายถึง เจ้าของ/ผู้ครอบครองกรรมสทิธ์ิ/ผู้ ดําเนินการ/
ผู้จดัการศนูย์แสดงนิทรรศการในปัจจบุนั 

“เนือ้ที่ที่ใช้ในการแสดงนิทรรศการ” จะหมายถึง เนือ้ท่ีใด ๆ ในศนูย์แสดงนิทรรศการ ซึ่งผู้จดั

นิทรรศการอนญุาตให้ผู้แสดงนิทรรศการใช้เพ่ือแสดงนิทรรศการ ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขนี ้และจะ

รวมถึงเนือ้ท่ีท่ีมีชัน้วางสนิค้า (ประกอบแล้ว) และเนือ้ท่ีท่ีไมมี่ชัน้วางสนิค้า (ยงัไมไ่ด้ประกอบ) 

“รายช่ือและที่อยู่เป็นทางการของงานแสดงนิทรรศการ” จะหมายถึงรายช่ือและท่ีอยูท่ี่เป็นทางการ

ของงานแสดงนิทรรศการ ซึง่ผู้จดันิทรรศการหรือบริษัทในเครือจดัพมิพ์ขึน้ 

“ผู้แสดงนิทรรศการ” จะรวมถงึบคุคลท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มคําขอดงักลา่วและบรรดาลกูจ้างและ

ตวัแทนทัง้ปวงของบคุคลดงักลา่ว และจะรวมถงึผู้ รับอนญุาตชว่งของผู้แสดงนิทรรศการท่ีได้รับอนญุาต

ด้วย 

“หนังสือคู่มือสาํหรับผู้แสดงนิทรรศการ” จะหมายถงึหนงัสือคูมื่อท่ีผู้จดันิทรรศการให้ไว้แก่ผู้แสดง

นิทรรศการ ซึง่บรรจดุ้วยข้อมลูเก่ียวกบังานแสดงนิทรรศการ และเนือ้ท่ีท่ีใช้ในการแสดงนิทรรศการและ   

สิ่งอ่ืน ๆ (ตามท่ีแก้ไขเป็นครัง้คราว) 



 

“ค่าธรรมเนียม” จะหมายถึงจํานวนเงินท่ีต้องชําระสําหรับการใช้เนือ้ท่ีท่ีใช้ในการแสดงนิทรรศการ 
(ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มคําขอ) 

“ผู้จัดนิทรรศการ” จะหมายถงึบคุคลท่ีมีช่ือเป็นผู้จดันิทรรศการของงานแสดงนิทรรศการในแบบฟอร์ม

คําขอ 

“ผู้แทน” จะหมายถึงลกูจ้าง คนรับใช้ ตวัแทน ผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างช่วง และบรรดาผู้แทนอ่ืน ๆ ของผู้แสดง

นิทรรศการ 

“ระเบียบและข้อบังคับ” จะหมายถึงระเบียบและข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนัท่ีใช้บงัคบัในหมูผู่้แสดง

นิทรรศการ ณ ศนูย์แสดงนิทรรศการ ซึง่ผู้ ดําเนินการของศนูย์แสดงนิทรรศการได้ออกไว้ 
 

2. ระเบียบและข้อบังคับและหนังสือคู่มือสาํหรับผู้แสดงนิทรรศการ 

ผู้แสดงนิทรรศการและผู้แทนของผู้แสดงนิทรรศการ จะปฏิบตัติามระเบียบและข้อบงัคบั ภายในขอบเขต

อนัควร ซึง่เม่ือได้ร้องขอแล้ว สามารถรับสําเนาระเบียบและข้อบงัคบันีจ้ากผู้จดันิทรรศการ 

ผู้แสดงนิทรรศการและผู้แทนของผู้แสดงนิทรรศการจะปฏิบตัติามหนงัสือคูมื่อสําหรับผู้แสดงนิทรรศการ 
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3. APPLICATION FOR PARTICIPATION 

All applications for participation shall be made on the Application Form which shall be submitted to 
the Organisers for approval accompanied by a non-refundable/non-transferable deposit for the rental 
of the Exhibition Space as stated in the Application Form. The Organisers reserve the right to accept 
or refuse any application without giving any reason. If the Organisers accept an application for 
participation otherwise than on the Application Form, such acceptance shall nevertheless be upon and 
subject to these Terms and Conditions and the Exhibitor shall, if required by the Organisers, complete 
and submit an Application Form. 

The Exhibitor shall co-operate with the Organisers to provide them with any reasonable information 
which they require about it. An Exhibitor canceling or reducing his space reserved shall not receive 
any refund. Any payment made does not necessarily mean that the application is successful until the 
booth location has been assigned. 

 

4. LICENSING AND ALLOCATION OF EXHIBITION SPACE 

The Exhibition Space is licensed to the Exhibitor only (in common with the Organisers and all others 
authorised by the Organisers) on a non-exclusive basis. The Exhibitor is not permitted to sub-license 
the Exhibition Space allocated to it, either wholly or in part, or otherwise part with or share possession 
of all or any part of the Exhibition Space without the prior written consent of the Organisers. The 
Exhibitor shall ensure that any such authorised sub-licensees comply with this Contract and the 
Exhibitor’s Manual and shall be responsible for any default of such sub-licensees and shall indemnify 
the Organisers in accordance with clause 12. The Organiser reserve the right to cancel the 
participation immediately if booth sub-letting occurs. 

Any Exhibitor who wishes to use a name on its Exhibition stand which is different to that submitted 
on its Application Form must submit notice of this change to the Organisers at least three months 
prior to the commencement of the Exhibition together with the following:- (i) documentation signed 
by a certified accountant or the company secretary (where the Exhibitor is a registered limited liability 
company) to prove that only the name of the Exhibitor has changed; or (ii) other documentation to 
show that the new company name belongs to a wholly-owned subsidiary of the Exhibitor. 

The Organisers may allocate the Exhibition Space in any manner as they deem fit but may take into 
account such factors as the order of applications received and the nature of the Exhibitor’s business. 
The Organisers reserve the right at their sole discretion to change the venue for the Exhibition, the 
opening hours of the Exhibition, the term of duration of the Exhibition, and/or the date or dates on 
which the Exhibition is to be held to any date within 6 months of the dates set out in the Application 
Form, to change the Exhibition Space allocated to the Exhibitor, to alter the size and dimensions of 
the Exhibition Space from that for which application is made in the Application Form, to change or 
close entrances and exits and access to the Exhibition Space and to undertake any kind of alterations.  

In the event that the Organisers change the date or dates on which the Exhibition is to be held, the 
Organisers will provide the Exhibitor with notice of that change as soon as practicable. 

Shell stands are all erected according to a standard pattern. No variation of the standard fascia and 
lettering will be permitted. Exhibits and displays should not exceed the height of the stand walls 
unless written permission has been received from the Organisers. It is recommended that all design 
proposals be submitted to the Organisers for approval. 

An Exhibitor who is allocated shell space will be provided with stand services as per the schedule in 
the Exhibitor’s Manual. Plans, drawings and design proposals for non-shell spaces must be submitted 
and approved according to the Rules and Regulations. These plans, in triplicate, must be submitted to 



 

the Organisers for approval not later than the time specified by the Organisers in the Exhibitor’s 
Manual. 

The Organisers reserve the right at any time to order the alteration or removal of any stand which 
differs from the approved specifications or which does not conform to the Rules and Regulations. The 
costs of such alteration and removal shall be entirely borne by the Exhibitor and any sums of money 
which may have been paid by the Exhibitors for rent and charges shall not be refunded. 

 

(คาํแปล) 

 

3. คาํขอในการเข้าร่วมในงานแสดงนิทรรศการ 

บรรดาคําขอในการเข้าร่วมในงานแสดงนิทรรศการทัง้ปวงจะต้องทําเป็นแบบฟอร์มคําขอ ซึง่จะสง่มอบไป

ยงัผู้จดันิทรรศการเพ่ืออนมุตั ิโดยแนบไปกบัเงินวางประกนัซึง่คืนไมไ่ด้/โอนไมไ่ด้ เป็นคา่เช่าเนือ้ท่ีท่ีใช้ใน

การแสดงนิทรรศการ ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มคําขอ ผู้จดันิทรรศการขอสงวนสทิธิท่ีจะตอบรับหรือ

ปฏิเสธคําขอใด ๆ โดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ หากผู้จดันิทรรศการตอบรับคําขอในการเข้าร่วมในงานแสดง

นิทรรศการนอกเหนือจาแบบฟอร์มคําขอ การตอบรับดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้และจะอยูภ่ายในบงัคบัแห่ง

ข้อกําหนดและเง่ือนไขนี ้และหากผู้จดันิทรรศการร้องขอ ผู้แสดงนิทรรศการจะกรอกรายละเอียดลงใน

แบบฟอร์มคําขอและสง่มอบแบบฟอร์มคําขอ 

ผู้แสดงนิทรรศการจะดําเนินการร่วมกบัผู้จดันิทรรศการ เพ่ือให้ข้อมลูอนัสมควรใด ๆ ท่ีผู้จดันิทรรศการ

ต้องการให้แก่ผู้จดันิทรรศการ ผู้แสดงนิทรรศการผู้ยกเลกิหรือลดเนือ้ท่ีท่ีจองไว้ จะไมไ่ด้รับเงินประกนัใด ๆ 
คืน การชําระเงินใด ๆ ไมจํ่าเป็นต้องหมายความวา่ คําขอดงักลา่วเป็นผลสําเร็จ จนกวา่จะมีการโอนสทิธิ

ในตําแหน่งท่ีตัง้ของร้านค้า  
 

4. การอนุญาตและการจัดสรรเนือ้ที่ที่ใช้ในการแสดงนิทรรศการ 

ผู้แสดงนิทรรศการเทา่นัน้ท่ีจะได้รับอนญุาตให้ใช้เนือ้ท่ีท่ีใช้ในการแสดงนิทรรศการ  (พร้อมกบัผู้จดั

นิทรรศการและบรรดาผู้ อ่ืนทัง้ปวงท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้จดันิทรรศการ)  บนเกณฑ์ท่ีไมเ่ฉพาะตวั          
ผู้แสดงนิทรรศการไมไ่ด้รับการยนิยอมให้มีการอนญุาตชว่งในพืน้ท่ีท่ีใช้ในการแสดงนิทรรศการท่ีตนได้รับ

การจดัสรร ไมว่า่ทัง้หมดหรือเพียงบางสว่น  หรือสละการครอบครองหรือแบง่ปันการครอบครองในสว่น   

ใด ๆ หรือสว่นทัง้หมดของเนือ้ท่ีท่ีใช้ในการแสดงนิทรรศการ โดยไมไ่ด้รับคํายินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

เป็นการลว่งหน้าจากผู้จดันิทรรศการ ผู้จดันิทรรศการจะทําให้แนใ่จวา่ ผู้ รับอนญุาตช่วงท่ีได้รับมอบอํานาจ

ดงักลา่วใด ๆ ดงักลา่ว จะปฏิบตัติามสญัญาและหนงัสือคูมื่อสําหรับผู้แสดงนิทรรศการ และจะรับผิดชอบ

ตอ่การท่ีผู้ รับอนญุาตชว่งดงักลา่วไมป่ฏิบตัติามสญัญา และจะชดเชยคา่เสียหายแก่ผู้จดันิทรรศการตาม



 

ข้อ 12 ผู้จดันิทรรศการขอสงวนสทิธิท่ีจะยกเลกิการเข้าร่วมในงานแสดงนิทรรศการนีท้นัทีท่ีมีการให้เช่าช่วง

ร้านค้า 

ผู้แสดงนิทรรศการผู้ใดท่ีประสงค์ท่ีจะใช้ช่ือสถานท่ีท่ีมีชัน้วางสนิค้าในงานแสดงนิทรรศการ ซึง่จะแตกตา่ง

จากสถานท่ีท่ีมีชัน้วางสนิค้าในงานแสดงนิทรรศการท่ีเสนอไว้ในแบบฟอร์มคําขอ ต้องย่ืนคําบอกกลา่วของ

การเปล่ียนแปลงนีต้อ่ผู้จดันิทรรศการ อยา่งน้อยสามเดือนก่อนเร่ิมงานแสดงนิทรรศการ พร้อมด้วย (1) 
เอกสารท่ีลงนามโดยนกับญัชีรับอนญุาตหรือเลขานกุารบริษัท (ในกรณีท่ีผู้แสดงนิทรรศการเป็นบริษัทจด

ทะเบียนท่ีจํากดัความรับผิด) เพ่ือพิสจูน์วา่ เพียงแตช่ื่อของผู้แสดงนิทรรศการเท่านัน้ท่ีเปล่ียนแปลง หรือ 

(2) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดงวา่ ช่ือของบริษัทใหมเ่ป็นของบริษัทสาขาท่ีผู้แสดงนิทรรศการถือหุ้นทัง้หมด  

ผู้จดันิทรรศการจะจดัสรรเนือ้ท่ีท่ีใช้ในการแสดงนิทรรศการ ด้วยวิธีการใด ๆ ท่ีตนเห็นวา่เหมาะสมก็ได้   
แตจ่ะต้องคํานงึถึงปัจจยัตา่ง ๆ ดงักลา่ว เชน่ความเรียบร้อยของคําขอท่ีได้รับและลกัษณะของธรุกิจของ   

ผู้แสดงนิทรรศการ ผู้จดันิทรรศการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานท่ีสําหรับงานแสดงนิทรรศการ   
ด้วยดลุพินิจของตนแตเ่พียงผู้ เดียว เวลาเปิดแสดงนิทรรศการ ระยะเวลาของงานแสดงนิทรรศการ และ/
หรือ วนัท่ีท่ีจะจดังานแสดงนิทรรศการ ซึง่จะเป็นวนัใด ๆ ก็ได้ ภายใน 6 เดือน หลงัจากวนัท่ีท่ีกําหนดไว้ใน

แบบฟอร์มคําขอ ท่ีจะเปล่ียนแปลงเนือ้ท่ีท่ีใช้ในงานแสดงนิทรรศการ ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้แสดงนิทรรศการ    
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงขนาดและความกว้างความยาวความสงูของเนือ้ท่ีท่ีใช้ในการแสดงนิทรรศการ จากท่ีได้

ขอไว้ในแบบฟอร์มคําขอ ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปิดทางเข้าและทางออกและทางเข้าถึงเนือ้ท่ีท่ีใช้ในการ

แสดงนิทรรศการ และท่ีจะดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภทใด ๆ  

ในกรณีท่ีผู้จดันิทรรศการเปล่ียนแปลงวนัท่ีท่ีจะจดังานแสดงนิทรรศการ ผู้จดันิทรรศการจะสง่คําบอกกลา่ว

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้แก่ผู้แสดงนิทรรศการทนัทีท่ีปฏิบตัไิด้ 

บรรดาสถานท่ีท่ีมีชัน้วางสนิค้าทัง้ปวงจะสร้างขึน้ตามแบบมาตรฐาน  จะไมมี่การเปล่ียนแปลงแผน่ป้ายท่ี

ตดิไว้ท่ีทางเข้า และแผนป้ายนีส้ามารถเขียนตวัหนงัสือลงไปได้ สิง่ท่ีนํามาแสดงนิทรรศการและการแสดง

นิทรรศการไมค่วรสงูเกินความสงูของกําแพงของเวที เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้จดั

นิทรรศการ ขอเสนอแนะวา่ ควรสง่บรรดาข้อเสนอเก่ียวกบัแบบทัง้ปวงไปยงัผู้จดันิทรรศการเพ่ืออนมุตั ิ 

ผู้แสดงนิทรรศการท่ีได้รับการจดัสรรเนือ้ท่ีท่ีมีชัน้วางสนิค้าจะได้รับบริการเก่ียวกบัชัน้วางสนิค้าตาม

กําหนดการประจําวนัตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือคูมื่อสําหรับผู้แสดงนิทรรศการ แผนงาน แผนผงั และข้อเสนอ

เก่ียวกบัแบบสําหรับเนือ้ท่ีท่ีไมมี่ชัน้วางสนิค้าต้องเสนอให้พิจารณา และอนมุตัติามระเบียบและข้อบงัคบั

ฉบบันี ้แผนงานนีซ้ึง่ทําขึน้เป็นสามฉบบัต้องเสนอไปยงัผู้จดันิทรรศการเพ่ืออนมุตั ิโดยไมช้่ากวา่เวลาท่ีผู้จดั

นิทรรศการได้กําหนดไว้ในหนงัสือคูมื่อสาํหรับผู้แสดงนิทรรศการ 



 

ผู้จดันิทรรศการขอสงวนสทิธิท่ีจะออกคําสัง่เปล่ียนแปลงหรือรือ้ถอนเวทีใด ๆ ณ เวลาใด ๆ ซึง่แตกตา่ง

จากข้อกําหนดเฉพาะท่ีได้อนมุตั ิหรือไมเ่ป็นไปตามระเบียบและข้อบงัคบัฉบบันี ้ผู้แสดงนิทรรศการจะ

รับภาระบรรดาคา่ใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงและรือ้ถอนดงักลา่ว และเงินจํานวนใด ๆ ท่ีผู้แสดงนิทรรศการ

ได้ชําระไปเป็นคา่เช่าและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ จะเรียกคืนไมไ่ด้ 


