
Exhibitor Briefing

3 July 2017  (1 pm – 5 pm)

@ Lotus Room 





โซนจ ำหน่ำยสินค้ำ

• International Certified Zone

•National Certified Zone

•Natural Zone

• Service Zone

•Restaurant Zone



โซนแสดงสินค้ำ
• Organic ASEAN Pavilion

• Organic Thai Pavilion

• Organic Village

• มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
• ศูนยศิ์ลปาชีพระหวา่งประเทศ
• คลินิกใหค้  าปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ
• คูหานิทรรศการใหค้วามรู้



สัมมนำเชิงวิชำกำร
• ช่วงเช้า

- ปาฐกถาพิเศษ สถานการณ์และทิศทางการคา้เกษตรอินทรียไ์ทย ตามยทุธศาสตร์

เกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ 

- ปาฐกถา โอกาสและความน่าสนใจของภูมิภาคอาเซียนส าหรับตลาดสินคา้เกษตร
อินทรีย ์“Organic Opportunities in ASEAN”

- เสวนา How to Move Forward ASEAN’s Organic Sector: Perceptions from 
Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand 



สัมมนำเชิงวิชำกำร
• ช่วงบ่าย ห้องย่อยที่ 1

- ผลิตสินคา้ออร์แกนิคใหไ้ดม้าตรฐานสากล ไม่ใช่เร่ืองยาก

- โอกาสทางการคา้ดา้นอินทรียใ์นอาเซียน จากประสบการณ์จริง

• ช่วงบ่าย ห้องย่อยที่ 2

- เลือกซ้ือสินคา้ออร์แกนิคอยา่งไรใหม้ัน่ใจในคุณภาพ

- กินอาหารอยา่งไรใหป้ลอดโรค ไม่ตอ้งพึ่งยา



จุดจ ำหน่ำยอำหำร

• ศูนย์อาหาร (Food Court)

• ร้านอาหาร Retro Live Café

• ร้านอาหาร Lake n Park

• ร้านอาหาร The Station

• ร้านอาหาร Black Canyon Coffee



พธีิเปิดงำน วันที่ 27 ก.ค. 2560
• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนัิดดามาตุ เสดจ็เปิดงาน 

Organic and Natural Expo 2017 วนัท่ี 27 ก.ค. 2560 ณ หอ้ง Meeting Room 
1-2 เวลา 10.00 น.

• จดัเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือการรักษาความปลอดภยั เวลา 8.00 น.

• ผู้ประกอบการในหอ้ง Plenary และ Hall A ตอ้งประจ าท่ีตั้งแต่ 

7.00 – 7.30 น.

• หากตอ้งการเขา้หอ้งน ้า สามารถใชห้อ้งน ้ า Zone Atrium ดา้นขา้ง



สถานที่จัดงาน
ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกติิ์

Plenary Hall 1-3 

Hall A 

Meeting Room 4



ส่วนแสดงสินค้า Plenary Hall

โซนบริการ

โซนสินค้าทีไ่ด้รับ
มาตรฐานสากล

Organic Asean Pavilion

มูลนิธิเพ่ือนพึง่ฯา 

เวทกีจิกรรมกลาง

คลนิีคให้ค าปรึกษา

Organic Thai Pavilion

โซนสินค้าทีไ่ด้รับ
มาตรฐานฯายในประเทศ

Organic Village

โซนร้านอาหาร

ศศป

จุดลงทะเบียน

โซนคาเฟ่

Lemon Farm

นิทรรศการให้ความรู้



โซนธรรมชาติส่วนแสดงสินค้า Hall A



คูหามาตรฐาน 1. โซนสินค้ามาตรฐานสากล



คูหามาตรฐาน 2. โซนสินค้ามาตรฐานฯายในประเทศ



คูหามาตรฐาน 3. โซนธรรมชาติ



โซนร้านอาหาร



แบบบูธมาตราฐาน

• ผนงัโครงสร้างจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ดา้น

• โต๊ะแสดงสินคา้และประชาสัมพนัธ์ 1 ตวั

• เกา้อ้ี 2 ตวั

• ตูเ้กบ็ของหรือชั้นวางจ านวน 1 ใบ

• หลอดไฟฟลูออเรสเซน้ส์จ านวน 1 หลอด

• ปลัก๊ไฟ ขนาด 5 แอมป์ 1 ชุด

• ถงัขยะ 1 ใบ

• ป้ายช่ือผูป้ระกอบการ/ช่ือสินคา้/จงัหวดั  หรือประเภทสินคา้/บริการ

คูหามาตราฐานขนาด 3x2 = 6 ตารางเมตร



25 ก.ค. 60
กอ่สรา้งและตกแตง่คหูา 
- ผูร้ับเหมา และผูจ้องพืน้ทีเ่ปลา่

26 ก.ค. 60
ผูแ้สดงงานทกุทา่น
เขา้ตกแตง่คหูา

27-30 ก.ค. 60
วันแสดงงาน

30 ก.ค. 60
รือ้ถอนคหูา

ตารางเวลาในการท างาน



ตารางเวลาในการท างาน
เวลาก่อสร้างและตกแต่งคูหา 

วนัที่ 25 ก.ค. 60

• เวลา 08.00-24.00 น.

ผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นทางการเขา้ก่อสร้างคูหามาตรฐาน

• เวลา 13.00-24.00 น.

ผูแ้สดงงานลงทะเบียนเขา้ตกแต่งคูหาส าหรับผูจ้อง พืน้ที่เปล่า (Raw Space)เท่านั้น

วนัที ่26 ก.ค.60

• เวลา 08.00-18.00 น.ส าหรับผูจ้อง พืน้ที่เปล่า (Raw Space) เท่านั้นลงทะเบียนเขา้ตกแต่งคูหา 

• เวลา 13.00-24.00 น. ผู้แสดงงานทุกท่านลงทะเบียนเขา้ตกแต่งคูหา 

**เร่ิมปูพรมในพืน้ทีท่างเดนิส่วนกลาง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. **



ตารางเวลาในการท างาน

เวลาแสดงงาน 
วนัที่ 27 ก.ค. 60 เวลา 07.00-09.00 น.
เตรียมความพร้อมส าหรับพิธีเปิดงาน 
พิธีเปิดงาน 
• พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลีฯ เสดจ็เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิด เวลา 10.00 น 
• การรับเสดจ็

o การแต่งกายชุดสุภาพ : แต่งกายสีด า/ ผูห้ญิง – สวมกระโปรงสุภาพ/ ผูช้าย – งดสวมการเกงยนีส์
o ปิดพ้ืนท่ีตั้งแต่ 8.00 น. จนพิธีเปิดเสร็จส้ิน



ตารางเวลาในการท างาน
เวลาแสดงงาน 

วนัที่ 27 ก.ค.60 วนัที่ 28-30 ก.ค.60
เวลา 13.00-20.00 น.เปิดแสดงงาน            เวลา 09.00-10.00 น.    เตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดแสดงงาน
เวลา 20.00-21.00 น.ผูแ้สดงงานปิดคูหา   เวลา 10.00-20.00 น.    เปิดแสดงงาน 

เวลา 20.00-21.00 น.    ผูแ้สดงงานปิดคูหา 

ช่วงร้ือถอน
วนัที่ 30 ก.ค.60
เวลา 20.00-24.00 น.ร้ือถอนคูหาและขนยา้ยออกจากตวัอาคาร 



ตัวอย่างบัตร Contractor ส าหรับผู้รับเหมานอก



แบบฟอร์ม กรอกและส่งกลบั rungnapa.chi@nccimage.com
ภายในวนัที่ 12 กรกฏาคม 2560

แบบฟอร์มฝ่ายก่อสร้าง/รับเหมาไฟฟ้า  

• แบบฟอร์มสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า 

• ไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้างและร้ือถอน 

• Utility Point 

• เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบด็เตล็ด 



การบริการส่วนของสถานที่ 



การขนยา้ยสนิคา้

การขนถ่ายสนิคา้ 

•เพลนารี ฮอลล ์1-3 ใชท้างเขา้บรเิวณ Loading Atrium และ

Loading B

•ฮอลลเ์อ ใชท้างเขา้บรเิวณ A2

ระหว่างแสดงงานไม่อนุญาตใหข้นยา้ยสนิคา้ 

ยกเวน้การยก



การขนยา้ยสนิคา้

• เพลนาร ีฮอลล ์1-3



การขนยา้ยสนิคา้

• ฮอลลเ์อ



กฎระเบยีบขอ้บงัคบั

• หา้ม...ต่อเติม ติดต ัง้ ปรบัแต่ง ตอกตะปู เจาะ ติด ผนงัคูหา หรอืสิง่ก่อสรา้งใดๆ

ของศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสริกิต์ิิ

• หา้ม...พ่นสใีดๆ ลงบนผนงัหรอืสิง่ก่อสรา้งใด ๆ ของศนูยก์ารประชมุฯ

• หา้ม...วางแผ่นป้ายโฆษณา หรอื อุปกรณส์ิง่ของต่างๆ ออกนอกเขตพื้นท่ีคูหาของตน 

กดีขวาง ประตูเขา้ - ออก, ทางเดนิส่วนกลาง, ตูด้บัเพลงิ, ทางออกฉกุเฉนิ

• หา้ม...พ่นสใีนพื้นท่ีแสดงสนิคา้ สามารถท าไดด้า้นหลงัอาคาร

• หา้ม...แขวนอุปกรณทุ์กชนดิท่ี ท่อจา่ย ท่อรอ้ย สายไฟ ท่อดบัเพลงิ 

ของศนูยก์ารประชมุฯ

• หา้ม...เปิด-ปิด หรอืต่อสายไฟฟ้าเขา้กบัตูส้วิทซไ์ฟฟ้ารวมทัง้ปล ัก๊ไฟของศนูยก์าร

ประชมุฯ 



กฎระเบยีบขอ้บงัคบั

• หา้ม...ลากหรอืเขน็วสัดอุปุกรณต่์างๆกบัพื้นในศนูยก์ารประชมุฯโดยตรง จะตอ้งมีวสัดุ

ท่ีเหมาะสมอืน่ๆรองรบัก่อนท าการเขน็วสัดตุ่าง ๆ

• หา้ม… น าสารเคมีท่ีมีกลิน่รนุแรงทุกชนิด, น า้มนัเชื้อเพลงิ, วตัถุไวไฟ, ถงัแกส๊ หรอืสิง่อืน่ใดท่ีน า

ความรอ้นซึง่อาจเกดิการลกุไหมแ้ละเสีย่งกบัการระเบดิเขา้มาภายใชใ้นตวัอาคาร สามารถท าได ้

ดา้นหลงัอาคาร

• หา้ม … น าเครือ่งมือท่ีก่อใหเ้กดิ การฟุ้ งกระจายและประกายไฟเขา้มาใชภ้ายในตวัอาคาร

เช่น เลือ่ยวงเดอืน, เครือ่งขดัส,ี เครือ่งขดัหรอืตดัโลหะ เป็นตน้ สามารถท าได ้

ดา้นหลงัอาคาร

• หา้ม...น าสตัว์ทุกชนิดเขา้มาในบรเิวณงาน โดยไม่ไดร้บัอนุญาติจากฝ่ายบรกิารลูกคา้

• หา้ม...สบูบุหรี ่ ดืม่สรุา และ ของมึนเมาทุกชนิด ขณะปฏบิติังานในบรเิวณศนูยก์ารประชมุฯ 



กฎระเบยีบขอ้บงัคบั

• หา้ม...ใชเ้ลือ่ยไฟฟ้า, เครือ่งเชื่อมหรอือปุกรณใ์ดๆท่ีจะท าใหเ้กดิประกายไฟภายในอาคาร

ของศนูยก์ารประชมุฯ

• หา้ม...ขนสนิคา้เขา้-ออกในระหว่างเวลาแสดงงาน จะอนุญาตใหข้นยา้ยสนิคา้ 

ในเวลาท่ีก าหนดเท่าน ัน้ 

• ผูเ้กีย่วขอ้งทุกท่าน ตอ้งติดบตัรแสดงตวัทุกคร ัง้ท่ีเขา้มาปฏบิติัหนา้ท่ีภายใน

ศนูยก์ารประชมุฯ โปรดติดต่อผูจ้ดังาน

• หา้มจอดรถคา้งคืนภายในบรเิวณศนูยก์ารประชมุฯ ยกเวน้ไดร้บัอนุญาต

ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของศนูยก์ารประชมุฯ



แบบฟอร์ม กรอกและส่งกลบั neeranuch.chu@qsncc.com
ภายในวนัที่ 11 กรกฏาคม 2560

แบบฟอร์มฝ่ายบริการลูกค้า

• แบบฟอร์มบริการโทรศพัท/์ โทรสาร 
• แบบฟอร์มบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
• บตัรอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 
• แบบฟอร์มเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั

เง่ือนไขการใหบ้ริการเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
• แบบฟอร์มเจา้หนา้ท่ีรักษาความสะอาด 
• แบบฟอร์มบริการดอกไมแ้ละตน้ไม ้
• แบบฟอร์มบริการส่ือโฆษณา NCCTV 



การรกัษาความสะอาด

ผูจ้ดังานไดจ้ดัพนกังานท าความความสะอาด

เฉพาะพื้นท่ีส่วนกลางของงานเท่าน ัน้ 

จะไม่เขา้ไปท าความสะอาดภายในคูหาของท่าน  

กรณท่ีีท่านตอ้งการพนกังานท าความสะอาด

เป็นพเิศษเฉพาะในคูหาของท่าน 

สามารถกรอกแบบฟอรม์...



การรกัษาความปลอดภยั

ผูจ้ดังานไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ี

รกัษาความปลอดภยั

ในงานตลอด24 ช ัว่โมง 

ผูร่้วมแสดงงานท่ีตอ้งการเจา้หนา้ท่ี

รกัษาความปลอดภยั

เฉพาะคูหาของท่าน

สามารถกรอกฟอรม์...



โทรศพัท์



อนิเตอรเ์นต็

อนิเตอรเ์นต็ ADSL

อนิเตอรเ์นต็ไรส้าย (WiFi)



การปฏบิตัิงานล่วงเวลา

ในช่วงเวลาการก่อสรา้งคูหา ผูจ้ดังานจะอนุญาต

ใหท้ าการก่อสรา้งและตกแต่งคูหาไดถ้งึ 24.00 น.

หากผูแ้สดงงานท่านใดมีความประสงคจ์ะก่อสรา้งเกนิเวลาดงักล่าว

กรณุาแจง้ท่ีหอ้งผูจ้ดังาน หรอื ท่ีฝ่ายปรกิารลกูคา้ 

โดยตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยล่วงเวลาเพิม่เตมิในราคา 5,000 บาท/คูหา/ชม. 

และ จะตอ้งจา้ง รปภ. 

อย่างนอ้ย1 คน ราคา 950 บาท (ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่)



การรื้อถอนล่าชา้

ผูจ้ดังานจะอนุญาตใหท้ าการรื้อถอนคูหาไดถ้งึ 24.00น. 

ของวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560

หากเกนิเวลาดงักล่าวจะตอ้งเสยี

ค่าใชจ้า่ยในราคา 20,000 บาท/คูหา/ชม.

(ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่)



มอก. 22300

ปัจจุบนันี้ทางศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสริกิต์ิิ

ไดร้บัมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยั มอก 22300

ทัง้นี้ในการเขา้ปฏบิติังานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการปีน 

หรอืแขวนป้ายต่างๆ ตอ้งมีอุปกรณเ์ขม็ขดั Safety 

รวมทัง้การขึ้นน ัง่รา้นตอ้งมีเขม็ขดัSafety 

ส่วนลอ้ของน ัง่รา้นจะตอ้งมีตวัลอ็คลอ้ และดา้นบนสดุของน ัง่รา้น

จะตอ้งมีพื้นรองในระหว่างปฏบิตัิงาน

ทัง้นี้เพือ่มาตรการป้องกนัความปลอดภยั



ติดต่อ - สอบถาม

นีรนุช  ชสูงิห์

Tel. 0 2229 3000 ต่อ 3214

e-mail : neeranuch.chu@qsncc.com

กุลวด ี พฒันแกว้

Tel. 0 2229 3000 ต่อ 3215

Fax 0 2229 3222

e-mail : kulvadee.pha@qsncc.com


