(ต้นฉบับ)
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.

(คําแปล)
ระเบียบและข้ อบังคับมาตรฐาน
ข้ อกําหนดและเงื่อนไข
1. ถ้ อยคําสําหรั บการอ้ างอิง
คําจํากัดความดังต่อไปนี ้ ซึง่ อยูใ่ นระเบียบและข้ อบังคับฉบับนี ้ จะใช้ บงั คับ
“แบบฟอร์ มคําขอ” จะหมายถึงแบบฟอร์ มคําขอที่อยูห่ น้ าถัดไป
“สัญญา” จะหมายถึงสัญญาที่ทําขึ ้นระหว่างผู้แสดงนิทรรศการกับผู้จดั นิทรรศการ เมื่อผู้จดั นิทรรศการ
รับคําเสนอของผู้แสดงนิทรรศการที่จะเข้ าร่วมในงานนิทรรศการ ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขและแบบฟอร์ ม
คําขอนี ้
“งานแสดงนิทรรศการ” จะหมายถึงงานแสดงนิทรรศการตามที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ มคําขอ
“ศูนย์ แสดงนิทรรศการ” จะหมายถึงศูนย์ที่มีชื่ออยูใ่ นแบบฟอร์ มคําขอ หรื อสถานที่อื่น ๆ ตามที่ผ้ จู ดั
นิทรรศการอาจจะเลือกตามข้ อ 4
“ผู้ดาํ เนินการของศูนย์ แสดงนิทรรศการ” จะหมายถึง เจ้ าของ/ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์/ผู้ดําเนินการ/
ผู้จดั การศูนย์แสดงนิทรรศการในปั จจุบนั
“เนือ้ ที่ท่ ใี ช้ ในการแสดงนิทรรศการ” จะหมายถึง เนื ้อที่ใด ๆ ในศูนย์แสดงนิทรรศการ ซึ่งผู้จดั
นิทรรศการอนุญาตให้ ผ้ แู สดงนิทรรศการใช้ เพื่อแสดงนิทรรศการ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขนี ้ และจะ
รวมถึงเนื ้อที่ที่มีชนวางสิ
ั้
นค้ า (ประกอบแล้ ว) และเนื ้อที่ที่ไม่มีชนวางสิ
ั้
นค้ า (ยังไม่ได้ ประกอบ)
“รายชื่อและที่อยู่เป็ นทางการของงานแสดงนิทรรศการ” จะหมายถึงรายชื่อและที่อยูท่ ี่เป็ นทางการ
ของงานแสดงนิทรรศการ ซึง่ ผู้จดั นิทรรศการหรื อบริษัทในเครื อจัดพิมพ์ขึ ้น
“ผู้แสดงนิทรรศการ” จะรวมถึงบุคคลที่กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มคําขอดังกล่าวและบรรดาลูกจ้ างและ
ตัวแทนทังปวงของบุ
้
คคลดังกล่าว และจะรวมถึงผู้รับอนุญาตช่วงของผู้แสดงนิทรรศการที่ได้ รับอนุญาต
ด้ วย
“หนังสือคู่มือสําหรั บผู้แสดงนิทรรศการ” จะหมายถึงหนังสือคูม่ ือที่ผ้ จู ดั นิทรรศการให้ ไว้ แก่ผ้ แู สดง
นิทรรศการ ซึง่ บรรจุด้วยข้ อมูลเกี่ยวกับงานแสดงนิทรรศการ และเนื ้อที่ท่ีใช้ ในการแสดงนิทรรศการและ
สิ่งอื่น ๆ (ตามที่แก้ ไขเป็ นครัง้ คราว)

“ค่ าธรรมเนียม” จะหมายถึงจํานวนเงินที่ต้องชําระสําหรับการใช้ เนื ้อที่ที่ใช้ ในการแสดงนิทรรศการ
(ตามที่กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มคําขอ)
“ผู้จัดนิทรรศการ” จะหมายถึงบุคคลที่มีช่ือเป็ นผู้จดั นิทรรศการของงานแสดงนิทรรศการในแบบฟอร์ ม
คําขอ
“ผู้แทน” จะหมายถึงลูกจ้ าง คนรับใช้ ตัวแทน ผู้รับจ้ าง ผู้รับจ้ างช่วง และบรรดาผู้แทนอื่น ๆ ของผู้แสดง
นิทรรศการ
“ระเบียบและข้ อบังคับ” จะหมายถึงระเบียบและข้ อบังคับฉบับปั จจุบนั ที่ใช้ บงั คับในหมูผ่ ้ แู สดง
นิทรรศการ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ ซึง่ ผู้ดาํ เนินการของศูนย์แสดงนิทรรศการได้ ออกไว้
2. ระเบียบและข้ อบังคับและหนังสือคู่มือสําหรั บผู้แสดงนิทรรศการ

ผู้แสดงนิทรรศการและผู้แทนของผู้แสดงนิทรรศการ จะปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้ อบังคับ ภายในขอบเขต
อันควร ซึง่ เมื่อได้ ร้องขอแล้ ว สามารถรับสําเนาระเบียบและข้ อบังคับนี ้จากผู้จดั นิทรรศการ
ผู้แสดงนิทรรศการและผู้แทนของผู้แสดงนิทรรศการจะปฏิบตั ติ ามหนังสือคูม่ ือสําหรับผู้แสดงนิทรรศการ

(ต้นฉบับ)
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.

(คําแปล)
3.

คําขอในการเข้ าร่ วมในงานแสดงนิทรรศการ

บรรดาคําขอในการเข้ าร่วมในงานแสดงนิทรรศการทังปวงจะต้
้
องทําเป็ นแบบฟอร์ มคําขอ ซึง่ จะส่งมอบไป
ยังผู้จดั นิทรรศการเพื่ออนุมตั ิ โดยแนบไปกับเงินวางประกันซึง่ คืนไม่ได้/โอนไม่ได้ เป็ นค่าเช่าเนื ้อที่ที่ใช้ ใน
การแสดงนิทรรศการ ตามที่กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มคําขอ ผู้จดั นิทรรศการขอสงวนสิทธิท่ีจะตอบรับหรื อ
ปฏิเสธคําขอใด ๆ โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ หากผู้จดั นิทรรศการตอบรับคําขอในการเข้ าร่วมในงานแสดง
นิทรรศการนอกเหนือจาแบบฟอร์ มคําขอ การตอบรับดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้ และจะอยูภ่ ายในบังคับแห่ง
ข้ อกําหนดและเงื่อนไขนี ้ และหากผู้จดั นิทรรศการร้ องขอ ผู้แสดงนิทรรศการจะกรอกรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์ มคําขอและส่งมอบแบบฟอร์ มคําขอ
ผู้แสดงนิทรรศการจะดําเนินการร่วมกับผู้จดั นิทรรศการ เพื่อให้ ข้อมูลอันสมควรใด ๆ ที่ผ้ จู ดั นิทรรศการ
ต้ องการให้ แก่ผ้ จู ดั นิทรรศการ ผู้แสดงนิทรรศการผู้ยกเลิกหรื อลดเนื ้อที่ท่ีจองไว้ จะไม่ได้ รับเงินประกันใด ๆ
คืน การชําระเงินใด ๆ ไม่จําเป็ นต้ องหมายความว่า คําขอดังกล่าวเป็ นผลสําเร็จ จนกว่าจะมีการโอนสิทธิ
ในตําแหน่งที่ตงของร้
ั้
านค้ า
4.

การอนุญาตและการจัดสรรเนือ้ ที่ท่ ใี ช้ ในการแสดงนิทรรศการ

ผู้แสดงนิทรรศการเท่านันที
้ ่จะได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เนื ้อที่ท่ีใช้ ในการแสดงนิทรรศการ (พร้ อมกับผู้จดั
นิทรรศการและบรรดาผู้อ่ืนทังปวงที
้
่ได้ รับมอบอํานาจจากผู้จดั นิทรรศการ) บนเกณฑ์ที่ไม่เฉพาะตัว
ผู้แสดงนิทรรศการไม่ได้ รับการยินยอมให้ มีการอนุญาตช่วงในพื ้นที่ท่ีใช้ ในการแสดงนิทรรศการที่ตนได้ รับ
การจัดสรร ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน หรื อสละการครอบครองหรื อแบ่งปั นการครอบครองในส่วน
ใด ๆ หรื อส่วนทังหมดของเนื
้
้อที่ท่ีใช้ ในการแสดงนิทรรศการ โดยไม่ได้ รับคํายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นการล่วงหน้ าจากผู้จดั นิทรรศการ ผู้จดั นิทรรศการจะทําให้ แน่ใจว่า ผู้รับอนุญาตช่วงที่ได้ รับมอบอํานาจ
ดังกล่าวใด ๆ ดังกล่าว จะปฏิบตั ติ ามสัญญาและหนังสือคูม่ ือสําหรับผู้แสดงนิทรรศการ และจะรับผิดชอบ
ต่อการที่ผ้ รู ับอนุญาตช่วงดังกล่าวไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา และจะชดเชยค่าเสียหายแก่ผ้ จู ดั นิทรรศการตาม

ข้ อ 12 ผู้จดั นิทรรศการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเข้ าร่วมในงานแสดงนิทรรศการนี ้ทันทีที่มีการให้ เช่าช่วง
ร้ านค้ า
ผู้แสดงนิทรรศการผู้ใดที่ประสงค์ท่ีจะใช้ ช่ือสถานที่ท่ีมีชนวางสิ
ั้
นค้ าในงานแสดงนิทรรศการ ซึง่ จะแตกต่าง
จากสถานที่ท่ีมีชนวางสิ
ั้
นค้ าในงานแสดงนิทรรศการที่เสนอไว้ ในแบบฟอร์ มคําขอ ต้ องยื่นคําบอกกล่าวของ
การเปลีย่ นแปลงนี ้ต่อผู้จดั นิทรรศการ อย่างน้ อยสามเดือนก่อนเริ่มงานแสดงนิทรรศการ พร้ อมด้ วย (1)
เอกสารที่ลงนามโดยนักบัญชีรับอนุญาตหรื อเลขานุการบริษัท (ในกรณีท่ีผ้ แู สดงนิทรรศการเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนที่จํากัดความรับผิด) เพื่อพิสจู น์วา่ เพียงแต่ชื่อของผู้แสดงนิทรรศการเท่านันที
้ ่เปลี่ยนแปลง หรื อ
(2) เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่า ชื่อของบริ ษัทใหม่เป็ นของบริษัทสาขาที่ผ้ แู สดงนิทรรศการถือหุ้นทังหมด
้
ผู้จดั นิทรรศการจะจัดสรรเนื ้อที่ท่ีใช้ ในการแสดงนิทรรศการ ด้ วยวิธีการใด ๆ ที่ตนเห็นว่าเหมาะสมก็ได้
แต่จะต้ องคํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ดังกล่าว เช่นความเรี ยบร้ อยของคําขอที่ได้ รับและลักษณะของธุรกิจของ
ผู้แสดงนิทรรศการ ผู้จดั นิทรรศการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่สําหรับงานแสดงนิทรรศการ
ด้ วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว เวลาเปิ ดแสดงนิทรรศการ ระยะเวลาของงานแสดงนิทรรศการ และ/
หรื อ วันที่ท่ีจะจัดงานแสดงนิทรรศการ ซึง่ จะเป็ นวันใด ๆ ก็ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากวันที่ที่กําหนดไว้ ใน
แบบฟอร์ มคําขอ ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื ้อที่ที่ใช้ ในงานแสดงนิทรรศการ ซึง่ จัดสรรให้ แก่ผ้ แู สดงนิทรรศการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงขนาดและความกว้ างความยาวความสูงของเนื ้อที่ที่ใช้ ในการแสดงนิทรรศการ จากที่ได้
ขอไว้ ในแบบฟอร์ มคําขอ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อปิ ดทางเข้ าและทางออกและทางเข้ าถึงเนื ้อที่ที่ใช้ ในการ
แสดงนิทรรศการ และที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทใด ๆ
ในกรณีท่ีผ้ จู ดั นิทรรศการเปลีย่ นแปลงวันที่ท่ีจะจัดงานแสดงนิทรรศการ ผู้จดั นิทรรศการจะส่งคําบอกกล่าว
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ แก่ผ้ แู สดงนิทรรศการทันทีที่ปฏิบตั ไิ ด้
บรรดาสถานที่ที่มีชนวางสิ
ั้
นค้ าทังปวงจะสร้
้
างขึ ้นตามแบบมาตรฐาน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผ่นป้ายที่
ติดไว้ ที่ทางเข้ า และแผนป้ายนี ้สามารถเขียนตัวหนังสือลงไปได้ สิง่ ที่นํามาแสดงนิทรรศการและการแสดง
นิทรรศการไม่ควรสูงเกินความสูงของกําแพงของเวที เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้จดั
นิทรรศการ ขอเสนอแนะว่า ควรส่งบรรดาข้ อเสนอเกี่ยวกับแบบทังปวงไปยั
้
งผู้จดั นิทรรศการเพื่ออนุมตั ิ
ผู้แสดงนิทรรศการที่ได้ รับการจัดสรรเนื ้อที่ที่มีชนวางสิ
ั้
นค้ าจะได้ รับบริ การเกี่ยวกับชันวางสิ
้
นค้ าตาม
กําหนดการประจําวันตามที่ระบุไว้ ในหนังสือคูม่ ือสําหรับผู้แสดงนิทรรศการ แผนงาน แผนผัง และข้ อเสนอ
เกี่ยวกับแบบสําหรับเนื ้อที่ที่ไม่มีชนวางสิ
ั้
นค้ าต้ องเสนอให้ พิจารณา และอนุมตั ติ ามระเบียบและข้ อบังคับ
ฉบับนี ้ แผนงานนี ้ซึง่ ทําขึ ้นเป็ นสามฉบับต้ องเสนอไปยังผู้จดั นิทรรศการเพื่ออนุมตั ิ โดยไม่ช้ากว่าเวลาที่ผ้ จู ดั
นิทรรศการได้ กําหนดไว้ ในหนังสือคูม่ ือสําหรับผู้แสดงนิทรรศการ

ผู้จดั นิทรรศการขอสงวนสิทธิท่ีจะออกคําสัง่ เปลีย่ นแปลงหรื อรื อ้ ถอนเวทีใด ๆ ณ เวลาใด ๆ ซึง่ แตกต่าง
จากข้ อกําหนดเฉพาะที่ได้ อนุมตั ิ หรื อไม่เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับฉบับนี ้ ผู้แสดงนิทรรศการจะ
รับภาระบรรดาค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนแปลงและรื อ้ ถอนดังกล่าว และเงินจํานวนใด ๆ ที่ผ้ แู สดงนิทรรศการ
ได้ ชําระไปเป็ นค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ จะเรี ยกคืนไม่ได้

