ระเบียบข้อบังคับสำหรับกำรจัดแสดงงำน
คอนเสิร์ต กำรแสดง งำนเลี้ยงสังสรรค์และกำรประชุม ทรู ไอคอน ฮอลล์
ระเบียบข้อบังคับนี้ ส่วนดูแลลูกค้า (Customer Service) ของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ (“ฝ่ายปฏิบัติการ”) จัดทาขึ้นเพื่อความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่แสดงงาน ซึ่งผู้ใช้บริการพื้นที่ ทรู ไอคอน ฮอลล์ จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด
เอกสำรสำคัญที่ต้องส่งให้อนุมัติ
1. แผนผังการจัดงาน (Floor Plan) แบบการก่อสร้างเวที แบบการก่อสร้างคูหา แบบการตกแต่ง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แบบ
โฆษณาและจุดติดตั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ายปฏิบัติการล่วงหน้า อย่ำงน้อย 1 เดือน ก่อนวันจัดงำน และผู้ใช้บริการ
ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ในการปรับเปลี่ยนแผนผังการจัดงานตามความเหมาะสม
2. ผู้ใช้บริการต้องส่งผังแสดงรายละเอียดถึ งจานวน และน้าหนักของอุปกรณ์ ต่างๆที่จะแขวนบนทรัสและระบบ Rigging
รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆทีจ่ ะติดตั้งให้กับฝ่ายปฏิบัติการล่วงหน้าอย่ำงน้อย 14 วัน ก่อนวันจัดงำน
3. ผู้ใช้บริการต้องส่งสาเนาเอกสารต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการได้รับอนุญ าตให้จัดงาน ที่เกี่ยวข้องให้กับฝ่าย
ปฏิบัติการล่วงหน้าไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันจัดงำน ในกรณีงานที่จัดมีลักษณะดังนี้
- งานมหรสพ : ทาเรื่องขออนุญาตจากสานักงานเขตคลองสานและสถานีตารวจนครบาลคลองสาน
- การจับฉลากผู้โชคดี (ยกเว้นงานที่จัดขึ้นภายในหน่วยงานของผู้ใช้บริการพื้นที่เท่านั้น) : ทาเรื่องขออนุญาตจากสานัก
การ สอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและสถานีตารวจนครบาลปากคลองสาน
- การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์***
•
ขอใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิต
•
ทาเรื่องขออนุญาตจากสานักงานเขตคลองสานและสถานีตารวจนครบาลปากคลองสาน
ทั้งนี้ผู้ ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ.2551 และ ประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องกาหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
*** การขาย หมายถึง การจาหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้
ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการจะทาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โฆษณา และ/หรือ ประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในพื้นที่ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการขอใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก
หน่ ว ยงานราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ แ ล้ ว เสร็ จ สมบู ร ณ์ ก่ อ นการขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮ อล์ ในพื้ น ที่ ให้ บ ริ ก าร และ
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะจัดส่งต้องส่งสาเนาใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผู้มีอานาจลงนามของผู้ใช้บริการได้รับ
รองสาเนาถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้บริการในทันทีที่ผู้ ใช้บริการได้รับใบอนุญ าตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือตามที่ผู้
ให้บริการร้องขอ เพื่อให้ ผู้ให้บริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โฆษณา และ/หรือ
ประชาสัมพันธ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการ
ดาเนินการให้ถูกต้องตรงตามข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่งพระราชบั ญ ญั ติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังใช้อยู่ในระหว่างกาหนดระยะเวลาการ
ให้บริการ
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในบรรดาความเสียหายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงความเสียหายต่อ
ผู้ให้บริการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามความในวรรคก่อนได้
อย่างครบถ้วน
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4. หากผู้ใช้บริการมีการนารถยนต์เข้ามาจัดแสดงภายใน ทรู ไอคอน ฮอลล์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
รถยนต์ดังนี้ : ยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบียนรถ วัน-เวลานารถเข้าและออก แก่ฝ่ายปฏิบัติการล่วงหน้าไม่น้อยกว่ำ 14 วัน
ก่อนวันจัดงำน เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการจอดรถ
5. ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ภายใน ทรู ไอคอน ฮอลล์ จะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็น
ทางการจากศูนย์การค้าไอคอนสยามและสถานีตารวจนครบาลปากคลองสาน
โดยผู้ใช้บริการจะต้องส่งเอกสารเพื่อขอ
อนุญาตให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการล่วงหน้าไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนวันจัดงำน ตามรายละเอียดดังนี้
5.1 เอกสารยื่นขอใบอนุญาตการบิน “ตามเขต VT R1 Bangkok City” ที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- สาเนาใบอนุญาตผู้ครอบครองอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) จากสานักงาน กสทช.
- สาเนาใบอนุญาตผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) จากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- สาเนากรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้องของผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)
- แผนผังบริเวณงานที่จะนาเครื่องอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)ขึ้นบิน
- จดหมายที่ได้รับการอนุญาตใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ลงนามโดยผู้มีอานาจของศูนย์การค้า ไอคอน
สยาม 1 ฉบับ
ผู้ใช้บริการนาเอกสารทั้งหมดไปประกอบการขออนุญาตการบิน “ตามเขต VT R1 Bangkok City” พร้อมจดหมาย
ขออนุญาตการบินส่งถึงผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
โดยจดหมายต้องมีรายละเอียดดังนี้ : ชื่อผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) / แบบ รุ่น หมายเลขเครื่องของอากาศยาน
ไร้คนขับ(โดรน) / วัตถุประสงค์การขอบิน / วัน เวลาและสถานที่ที่จะขอบิน / หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และอีเมล์
ของผู้ประสานงาน โดยนาเอกสารทั้งหมดส่งที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ล่วงหน้า 14 วันทาการ) เป็นไป
ตาม VT R1 Bangkok City ตามที่ประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย ซึ่งห้ามอากาศยานทุกประเภททาการ
บินในบริเวณดังกล่าวและรัศมีโดยรอบ 10 นอติคอลไมล์ (ประมาณ 19 กิโลเมตร) ความสูงตั้งแต่ 0-3,000 ฟุต จาก
พื้นดิน ก่อนทุกครั้ง
เมื่อเรื่องผ่านการอนุมัติแล้ว ทางสานักงานการบินพลเรือนฯ จะส่งใบอนุญาตการบินให้ผู้ใช้บริการทางอีเมล์ หรือ
ทางที่อยู่ที่ระบุในเอกสาร ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อหน่วยงานสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ที่ 333/105
อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-568-8800 ต่อ
1504, 1505 เบอร์มือถือ 063-205-8819
5.2 เอกสารยื่นขออนุญาตสถานีตารวจนครบาลปากคลองสาน (ฝ่ายธุรการกลาง)
- ใบอนุญาตบิน ตามเขต VT R1 Bangkok City
- จดหมายที่ได้รับการอนุญาตใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ลงนามโดยผู้ มีอานาจของศูนย์การค้า ไอคอน
สยาม 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตผู้ครอบครองอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) จากสานักงาน กสทช.
- สาเนาใบอนุญาตผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) จากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- สาเนากรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้องของผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)
- แผนผังบริเวณงานที่จะนาเครื่องอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)ขึ้นบิน
หากผู้ใช้บริการไม่ลงทะเบียนและฝ่าฝืนปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ภายใน ทรู ไอคอน ฮอลล์ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา
24 ประมวลมาตรา 78
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กำรรับ-ส่งมอบพื้นที่
1. ผู้ใช้บริการต้องทาการรับมอบพื้นที่ก่อนเข้าติดตั้งงาน และส่งมอบพื้นที่คืนหลังทาการรื้อถอนงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ
2. ในวันจัดเตรียมงาน ฝ่ายปฏิบัติการอนุญาตให้ผู้ใช้บริการ เข้าพื้นที่ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ตามเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาการ
ให้บริการพื้นที่ หรือตามที่ได้ตกลงร่วมกัน ระหว่าง ผู้ใช้บริการ และ ทรู ไอคอน ฮอลล์ เท่านั้น
3. ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ บริ การต้อ งการท างานภายในพื้ นที่ นอกเหนื อ จากเวลาที่ ได้ ระบุในสั ญ ญา ผู้ ใช้บ ริก ารจะต้ อ งแจ้ ง ฝ่ าย
ปฏิบัติการ เพื่อหารือถึงขั้นตอนการทางานในลาดับต่อไป
4. กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมูลค่าความเสียหาย ทาง ทรู ไอคอน ฮอลล์
จะประเมินราคาตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือ ผู้ใช้บริการ ยินยอมซ่อมแซม และแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม ภำยใน 7
วันนับจำกวันรื้อถอนที่ระบุในสัญญำ ทั้งนี้การซ่อมแซมต้องผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายปฏิบัติการ ทรู ไอคอน ฮอลล์
กำรก่อสร้ำง ติดตั้งและรื้อถอน
1. ฝ่ายปฏิบัติการ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอแบบการก่อสร้างที่มีวิศวกรลงนามรับรองการก่อสร้าง
หากพิจารณาแล้วว่าแบบการก่อสร้างนั้นๆมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายและไม่ปลอดภัย
2. สิ่งก่อสร้างใดใดจะต้องไม่ยึดหรือเจาะติดกับตัวอาคาร และหากฝ่ายปฏิบัติการพบว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างมีความแข็งแรงไม่
เพียงพอ ฝ่ายปฏิบัติการมีสิทธิ์ระงับการก่อสร้าง และสามารถร้องขอให้ดาเนินการแก้ไขได้ทันที
3. การขนถ่ายสินค้าหรือเคลื่อนย้ายวัสดุต่าง ๆ ด้วยรถเข็นนั้น ผู้ใช้บริการ ต้องทาการติดตั้ง ไม้อัดตลอดเส้นทางขนย้ายก่อน
ทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพรมของ ทรู ไอคอน ฮอลล์
4. การก่อสร้างใดๆ ที่มีการปูพรม ต้องจัดให้มีการวางไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร ขึ้นไปหรือโครงสร้างอื่นใดรองไว้ก่อนการปู
พรมทุกครั้ง
5. ฝ่ายปฏิบัติการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ใช้เลื่อยวงเดือน, เชื่อมเหล็ก หรือ พ่นสี รวมทั้งการใช้วัสดุยึดติด ตอก เจาะ เช่น
เทปกาวสองหน้า ตะปู ตะขอ น๊อต สกรู ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้น ผนัง เสา เพดาน หรือ
อุปกรณ์ของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด
6. ฝ่ายปฏิบัติการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการวางสินค้า อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ พิงผนัง ทรู ไอคอน ฮอลล์ หรือวางวัสดุ
อุปกรณ์นอกขอบเขตพื้นที่บริการโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ฝ่ายปฏิบัติการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์
ดังกล่าว
7. หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดกฎระเบียบ ซึ่งฝ่ายปฏิบัติการได้ดาเนินการแจ้งผู้ใช้บริการทั้งทางวาจาและ/หรือลายลักษณ์อักษร
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดแล้ว แต่ผู้ใช้บริการไม่ทาการแก้ไขจนก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการยินยอม
ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเป็น 2 เท่าของการประเมินราคาความเสียหาย
8. ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทางานที่มีความเสี่ยงอันตราย
8.1 การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit) เช่น งานเชื่อมเหล็ก ตัดเหล็ก หรืองานอื่น
ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ผู้ใช้บริการต้องขออนุญาตการทางานจากฝ่ายปฏิบัติการและทาการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยจาก ทรู ไอคอน ฮอลล์ ล่วงหน้ำ 7 วันก่อนกำรจัดงำน หากไม่แจ้งล่วงหน้าฝ่ายปฏิบัติการมีสิทธิ์ระงับ
การทางานได้ทันที และขณะปฏิบัติงานที่มีประกายไฟ พื้นที่โดยรอบรัศมี 10 เมตร จะต้องไม่มีการใช้หรือการทางานที่มี
สารเคมีไวไฟทุกชนิด และการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นนิรภัย
8.2 ความปลอดภัยสาหรับงานอับอากาศ (Confined Space) ต้องทาการขออนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการ และ ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่กาหนด
8.3 การทางานบนที่สูง หมายถึง การทางานบนที่สูงจากพื้น ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งต้องปฏิบัติดังนี้
- การทางานบนที่สูงที่มีผู้ปฏิบัติงานเกิน 2 คน ต้องจัดให้มีนั่งร้าน
TIH Rules & Regulations 2021

Page 3 of 13

- การทางานบนที่สูง จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness (Double Lanyard)) หรือ สาย
ช่วยชีวิตที่ตรึงกับส่วนของโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มขึ้น
- กรณีด้านล่างเป็นทางสัญจร ผู้ใช้บริการต้องจัดทาตาข่ายนิรภัยป้องกันวัสดุเครื่องมือต่าง ๆที่อาจจะตกหล่นไปโดน
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สัญจรด้านล่าง หรือต้องจัดให้ผู้ที่สัญจรหรือผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หมวกนิรภัย
การทางานก่อสร้าง ติดตั้ง รื้อถอน ผู้ใช้บริการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้พ้นจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายหรือลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
โดย
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จาเป็นต้องมี คือ แว่นตานิรภัย เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หมวกนิรภัยและรองเท้า
นิรภัย
9. กรณี ผู้ สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor)หรือผู้ ออกร้านภายในงาน ประสงค์จะขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ออกก่อนที่งานจะ
สิ้นสุด ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยินยอม และจะต้องแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติการทราบเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัยต่อไป
10. สินค้า อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ จะต้องถูกขนย้ายออกนอกพื้นที่ของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ และพื้นที่อาคารไอคอน สยาม
ภายในวันรื้อถอนที่ระบุในสัญญา หาก ทรู ไอคอน ฮอลล์ ตรวจพบสินค้า อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่ ทางทรู
ไอคอน ฮอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บ เคลื่อนย้ายสินค้าหรือวั สดุอุปกรณ์ ต่าง ๆนั้นไว้ ในที่ ๆเหมาะสม โดยจะไม่
รั บ ผิ ด ชอบใดๆ หากเกิ ด ความเสี ย หาย และจะคิ ด ค่ าพื้ น ที่ ในการจั ด เก็ บ 2,000 บำท/ตำรำงเมตร/วั น (ไม่ ร วม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ ม 7%) และหากไม่มีผู้ แสดงความเป็นเจ้าของภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันรื้อถอนที่ระบุในสัญ ญา ทรู
ไอคอน ฮอลล์ สามารถทาลายและกาจัดทิ้งได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ โดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนเศษวัสดุ
และขยะออกนอกอาคารไอคอน สยาม เป็นจานวนเงิน 5,000 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%)
11. การก่อสร้าง ติดตั้ง รื้อถอนบริเวณสุราลัยฮอลล์ สามารถดาเนินการได้ระหว่างเวลา 22.00 – 9.30 น. เท่านั้น
กำรใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของใด ๆ ของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ จะต้องได้รับอนุญาตจาก
ฝ่ายปฏิบตั ิการก่อนทุกครั้ง
2. การรับน้าหนักของพื้นที่จัดงาน ทรู ไอคอน ฮอลล์
สุรำลัย ฮอลล์ (ด้ำนหน้ำ ทรู ไอคอน ฮอลล์)
ทรู ไอคอน ฮอลล์ 1 และ 2
กำรแขวน
300 กก./จุด ระยะห่างทุกๆ 3 เมตร
500 กก./จุด ระยะห่างทุกๆ 3 เมตร
น้ำหนักของพื้น
400 กก. / ตร.ม.
1,000 กก./ตร.ม.
กรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะวางหรือแขวนวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีน้าหนักเกินกว่าที่ทาง ทรู ไอคอน ฮอลล์ กาหนดไว้
นั้น ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งฝ่ายปฏิบัติการทราบล่วงหน้า อย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน เพื่อหารือถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ในลาดับต่อไป
3. สาหรับท่อน้าทิ้งในจุดต่าง ๆ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามจุดที่จัดไว้ให้เท่านั้น โดยผูจ้ ัดงานเป็นผู้ทาการเชื่อมต่อท่อน้า
ต่างๆ กับ ท่ อน้ าที่ ฝ่ ายปฏิบั ติก ารได้จั ด เตรีย มไว้ ให้ โดยที่ผู้ ใช้บริก ารจะต้อ งเตรีย มท่ อ น้าดี และท่อ น้ าทิ้ ง ที่ มีลั กษณะ
ดังต่อไปนี้
3.1 ท่อน้าดี
- ขนาด 1 นิ้ ว ซึ่ ง ท่ อ น้ าดี ที่ น ามาต่ อ ท่ อ เมนของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ต้ อ งเป็ น ท่ อ Galvanized หรื อ ท่ อ
PVC8.5,PVC13.5 เท่านั้น
- ติดตั้งวาลว์ ปิด เปิด และการเชื่อมต่อเป็นแบบเกลียวหรือกราวด์ เพื่อป้องกันน้าค้างในท่อแล้วไหลย้อนลงหลุมไฟ
หลังจากถอดท่อ
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4.
5.
6.
7.

8.

- การใช้งานจะต้องปิดวาลว์ ทุกครั้งหลังเลิกงานทุกวัน
3.2 ท่อน้าทิ้ง
- มีขนาด 2 นิ้ว ซึ่งท่อน้าทิ้งต้องเป็นท่อ PVC 5 หรือดีกว่าเท่านั้น
- ผู้ใช้บริการต้องติดตั้งถังดักไขมันแบบตั้งพื้น ไม่ต่ากว่า 25 ลิตร
- ห้ามทิ้งสารเคมี ต่างๆ เช่น สี ทินเนอร์ น้าล้างแปรงทาสี ฯลฯ ลงในท่อน้าทิ้ง
การติดตั้ง รื้อถอน ท่อน้าดี น้าทิ้ง ต้องได้รับการติดตั้งจากช่างที่มีความชานาญเท่านั้นและต้องระมัดระวัง การรั่ว ซึม ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย กับทรัพย์สินของ ทรู ไอคอน ฮอลล์
ในวันแสดงงาน ฝ่ายปฏิบัติการขอสงวนสิท ธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของ ทรู ไอคอน
ฮอลล์
ลิฟท์ขนของขนาดใหญ่ (Truck Lift) จากัดน้าหนักบรรทุก ไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม (ขนาด กว้าง 3.00 เมตร X ยาว
10.00 เมตร X สูง 3.90 เมตร) ให้บริการที่ชั้น G และ B1(ความสูงไม่เกิน 2.80 เมตร) ห้ามโดยสารโดยเด็ดขาด
ลิฟท์ขนของ (Car Lift) จากัดน้าหนักบรรทุก ไม่เกิน 3,000 กิโลกรัม (2.50 เมตร X ยาว 6.00 เมตร X สูง 2.90
เมตร)ให้บริการที่ชั้น G และ B1(ความสูงไม่เกิน 2.80 เมตร)
การติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการจากผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งจาก ทรู ไอคอน ฮอลล์ คือ
ทรู ให้เป็นผู้ดาเนินการเท่านั้น
7.1 ทรู ไอคอน ฮอลล์ ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตทั้งแบบผ่านสายสัญญาณและแบบไร้สาย ซึ่งอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่
กับความเร็วและจานวนวันที่ใช้งาน
7.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะขอรับบริการติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในคูหาจะต้องยื่นแบบฟอร์ม
การติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตต่อฝ่ายปฏิบัติการล่วงหน้ำ 15 วันก่อนวันจัดงำน
ทรู ไอคอน ฮอลล์ ให้บริการระบบไฟฟ้าผ่านหลุม บริการระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นฮอลล์ โดยผู้ใช้บริการต้องแต่งตั้ง
ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่มอี ุปกรณ์ที่มีความมาตรฐานและมีประสบการณ์การการทางานแสดงนิทรรศการ โดยต้องสั่งจองกระแสไฟ
พร้อมระบุหลุม ล่ ว งหน้ ำ 7 วั น ก่ อนวันติดตั้งงำน ทั้ง นี้ผู้ รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการใช้ไฟภายใน ทรู
ไอคอน ฮอลล์
สำธำรณูปโภค

พื้นที่จัดงำน
ฮอลล์ 1

ระบบไฟฟ้า
ฮอลล์ 2

สุราลัย ฮอลล์
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กำลังสำธำรณูปโภค
400 Amp 3 Phase Main Convenient for Light & Sound
250 Amp 3 Phase Main Convenient for Light & Sound
100 Amp 3 Phase Main Convenient for Light & Sound
30 Amp 3 Phases for Exhibition (20 holes)
30 Amp 1 Phases for Exhibition (20 holes)
600 Amp 3 Phase Main Convenient for Light & Sound
400 Amp 3 Phase Main Convenient for Light & Sound
250 Amp 3 Phase Main Convenient for Light & Sound
30 Amp 3 Phases for Exhibition (20 holes)
30 Amp 1 Phases for Exhibition (20 holes)
100 Amp 3 Phases x 2 (4 holes)

Page 5 of 13

กำรจัดกำรจรำจร
1. เนื่องจากพื้นที่ขนถ่ายสินค้า (Loading Area) วัสดุอุปกรณ์อยู่บนอาคารสูง ซึ่งสามารถขนย้ายได้โดยลิฟท์ขนของเท่านั้น
จึงจาเป็นต้องจัดระบบการใช้บริการของลิฟท์ขนของในวันเตรียมงานและวันรื้อถอน ซึ่งจะมีปริมาณผู้ใช้บริการลิฟท์เป็ น
จานวนมาก ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องประสานงานผู้รับเหมา, ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า ฯลฯ ในการจอดรอและเรียกคิวจากเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ทั้งนีเ้ พื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการเข้าใช้สถานที่
2. สาหรับรถที่มีความสูงไม่เกิน 2.80 เมตร สามารถนารถลงไปขนถ่ายสินค้า ที่ชั้น B1 หากเสร็จเรียบร้อย ผู้ใช้บริการต้อง
นารถออกจากพื้นที่ทันที
3. สาหรับรถที่จะขนถ่ายสินค้า วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ Car Lift หรือ Truck Lift บริเวณชั้น G อนุญำตให้เฉพำะเวลำ
23.00 – 5.00 น. เท่ำนั้น
กำรป้องกันอุบัติเหตุ
1. พื้นที่อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม และ ทรู ไอคอน ฮอลล์ เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตาม
กฎหมาย
2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ จาเป็นต้องมีการประกอบอาหารภายใน ทรู ไอคอน ฮอลล์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้ง
และ ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการก่อนล่วงหน้าอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน โดยอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
อาหารจะต้องเป็นชนิดไฟฟ้าเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
ระวังอัคคีภัย ดูแลสถานที่ดังกล่าว และฝ่ายปฏิบัติการจะไม่อนุญาตให้ ผู้ใช้บริการนาก๊าซหุงต้มเข้ามา
ใน ทรู ไอคอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด
3. ห้ามผู้ใช้บริการนาก๊าซหุงต้มเข้ามาใน ทรู ไอคอน ฮอลล์ อย่างเด็ดขาด
4. การติดตั้ง และ หรือ แจกจ่าย บอลลูน ลูกโป่ง ภายใน ทรู ไอคอน ฮอลล์ จะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการก่อน
โดยก๊าซที่ใช้ต้องเป็นชนิดฮีเลียมเท่านั้น
5. ห้ามนาไพโรเทคนิค (Pyrotechnic) หรือไฟลูกหนูหรือพลุต่าง ๆเข้ามาในบริเวณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ โดยไม่ได้แจ้งให้ฝ่าย
ปฏิบัติการ ทราบล่วงหน้า
6. ในกรณีงานแสดงรถยนต์ที่จัดขึ้นภายใน ทรู ไอคอน ฮอลล์ รถยนต์ที่สามารถเข้ามาในพื้นที่
ทรู ไอคอน ฮอลล์ ได้นั้นจะต้อง
- บรรจุปริมาณน้ามันเชื้อเพลิง ไม่เกิน 1 ใน 4 ของความจุของถัง
- บรรจุปริมาณก๊าซ CNG หรือ LPG ไม่เกิน 10% ของความจุของถัง
- ปิดฝาน้ามันและถังก๊าซอย่างแน่นหนา
- ปลดขั้วแบตเตอรี่ออกและปิดระบบการจ่ายก๊าซ
- ขับรถยนต์เข้าฮอลล์โดยใช้ระบบน้ามันเท่านั้น
- ห้ามติดเครื่องยนต์ระหว่างการจัดแสดงโดยเด็ดขาด
- มีแผ่นไม้ความหนาขั้นต่า 20 มิลลิเมตร รองเพื่อกระจายน้าหนัก
7. การใช้รถโฟล์คลิฟต์ภายใน ทรู ไอคอน ฮอลล์ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
7.1 รถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่เท่านั้น
7.2 ขนาดน้าหนักรถโฟล์คลิฟต์ต้องไม่เกินน้าหนักพื้นที่ที่รับน้าหนักได้ ตามสัดส่ว นขนาดรถรวมแบตเตอร์รี่ต่อน้าหนัก
พื้นที่ต่อตารางเมตร(1,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
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7.3 การยกสินค้า ให้คาณวนน้าหนักรถโฟล์คลิฟต์และน้าหนักสินค้าหรือ อุปกรณ์ ที่ถูกยกโดยรถโฟล์คลิฟต์รวมตาม
สัดส่วนขนาดกว้าง ยาวของรถโฟล์คลิฟต์ วัดจากล้อที่สัมผัสพื้น ต่อน้าหนักพื้นที่ต่อตารางเมตรแล้ว ต้องไม่
เกินน้าหนักพื้นที่รับได้(1,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
7.4 สภาพรถโฟล์คลิฟต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยรถยก, รถโฟล์
คลิฟท์กาหนด
- จัดให้มีโครงหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นได้
- จัดทาป้ายบอกพิกัดน้าหนักยกให้ตรงกับความสามารถในการยกสิ่งของได้โดยปลอดภัยติดไว้ที่รถยกเพื่อให้เห็น
ได้ชัดเจน
- ตรวจสอบรถยกให้มีสภาพใช้งานได้อ ย่างปลอดภัยก่อ นการใช้ง านทุกครั้ง และเก็บผลการตรวจสอบไว้ ให้
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้
- จัดให้มีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทางานตามความเหมาะสมของการใช้งาน
- ห้ามทาการดัดแปลงหรือกระทาการใดที่มีผลทาให้ความปลอดภัยในการทางานของรถยกลดลง
7.5 ห้ามยืน บนงายก และห้ามโดยสารขณะขับโฟล์คลิฟต์
7.6 ผู้ขับขี่บังคับรถ ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรอธิบดีประกาศกาหนดทาหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก
8. ห้ามสารองสารเคมี หรือวัสดุอันตรายซึ่งอาจเกิดการลุกไหม้และเสี่ยงกับการระเบิดไว้ภายใน ทรู ไอคอน ฮอลล์ เช่น ถังสี
ทินเนอร์ น้ามันเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ ถังแก๊สหรือกองฟาง เป็นต้น
9. การติดตั้ง แผงไฟ แบนเนอร์ หรือโครงสร้างต่างๆจะต้องตรงกับ จุดแขวนของตัวอาคารที่กาหนดไว้ ในกรณีที่การติดตั้ง
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ฝ่ายปฏิบัติการขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ใช้บริการ ย้ายจุดติดตั้ง
ทันที หรือไม่ปล่อยกระแสไฟฟ้าจนกว่าจะมีการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
10. ห้ามเดินสายไฟพาดผ่านช่องประตูเข้า -ออก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การเดินสะดุดสายไฟหกล้ม ของผู้เข้ามา
ร่วมงาน เป็นต้น กรณีมีความจาเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ครอบสายให้เห็นชัดเจน และเรียบร้อยสวยงาม
11. ห้ามเดินสายไฟผ่านช่องทางหนีไฟโดยเด็ดขาด และห้ามวางวัสดุอุปกรณ์อื่นใด ขวางตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง,ประตูทางหนีไ ฟ
หรือ เส้นทางฉุกเฉินรอบอาคารจัดงาน และห้ามใช้ประตูหนีไฟเป็นทางเข้า-ออก หรือใช้ทาภารกิจใดๆ
12. ห้ามพกอาวุธ หรือ ของมีคมใด ๆ รวมไปถึงสารกัมมันตรังสี หรือ วัตถุอื่น ๆที่ไม่ใช่เพื่อการจัดงาน เข้ามาในพื้นที่ ทรู
ไอคอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด
13. หากผู้ใช้บริการประกอบการจนก่อให้มีเหตุซึ่งเกิดหรืออาจเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ ซึ่งเหตุนั้นระงับลง และ/หรือเป็นเหตุก่อให้เกิด
อันตรายต่อทรัพย์สินและบุคคลใด ๆ จนเจ้าหน้าที่และ/หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์และ/หรือเจ้าหน้าที่
บุคคลภายนอก (เช่น ตารวจท้องที่ ตารวจดับเพลิง เป็นต้น) ได้เข้าไปดาเนินการเพื่อป้องกัน หรือระงับเหตุนั้น ๆ
ผู้ใช้บริการจะต้องถูกปรับครั้งละ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) ทันที
กำรรักษำควำมปลอดภัย
1. ผู้ ใช้บริการที่เข้ามาก่อสร้าง หรือ ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดภายในบริเวณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ จะต้องสวมเครื่องแบบของ
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือ ติดบัตรเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องจัดทาบัตรดังกล่าวให้
ครบถ้วนกับจานวนเจ้าหน้าที่ และส่งตัวอย่างบัตรมายังฝ่ายปฏิบัติการก่อนวันเข้าปฏิบัติการล่วงหน้าอย่ำงน้อย 7 วันก่อน
วันจัดงำน เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เป็นบัตรผ่านเข้า-ออก ทรู ไอคอน ฮอลล์
2. ผู้ใช้บริการจะไม่ทาการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งใด ๆ ขวางบริเวณตู้ดับเพลิง ทางหนีไฟ หน้าลิฟต์ ช่องแอร์ ทางลาดหรือ
บันไดเลื่อนและทางเดินในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ทั่วไป
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3. ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเก็บทรัพย์สิ นดังต่อไปนี้ภายในบูธคูหาแสดงสินค้า เช่น ธนบัตร ทองคา อัญ
มณี โบราณวัตถุ ศิลปกรรมที่เป็นของมีค่า เหรียญ แบบแปลน เอกสารสาคัญ หลักประกัน หนี้สิน หลักทรัพย์ หรือ
เอกสารการเงิน บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี และเอกสารทั้งปวงทางธุรกิจ เป็นต้น หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ทรู
ไอคอน ฮอลล์ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ มีหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณทางเข้า -ออก ของ ทรู
ไอคอน ฮอลล์ ทุกทางเท่านั้น กรณี ที่ผู้ ใช้บริการมีความประสงค์จะขอรับบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิ เศษ
เพิ่มเติม เพื่อดูแลทรัพย์สินและของมีค่าต่างๆ ภายในคูหา จะต้องยื่น แบบฟอร์มบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อ
ฝ่ายปฏิบัติการล่วงหน้ำ 14 วันก่อนวันจัดงำน
5. ห้ามนาเข้าบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ ให้บริการรายอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญ าตจาก ทรู ไอคอน ฮอลล์ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร

แผนผังทำงออกฉุกเฉิน, ตำแหน่งถังดับเพลิงและท่อดับเพลิง
ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 อำคำรศูนย์กำรค้ำไอคอนสยำม
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กำรจัดกำรฝูงชน
หากเป็นการจัดงานที่มีจานวนผู้เข้าร่วมงานจานวนมาก เช่น งานแสดงคอนเสิร์ต ผู้จัดงานต้องมีการประชุมหรือหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริการลูกค้าของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ เกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่จะต้องปฏิบัติในวันจัดแสดงงาน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน เช่น การกาหนดเส้นทางการเข้า-ออกของผู้ร่วมงาน, การจัดเตรียมกาลังคนเพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้ร่วมงาน ฯลฯ ทั้งนี้ผู้จัดงานอาจจะต้องมีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก (Usher), เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (Crowd
Controller, Guard) เพิ่มเติม โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนและเจ้าหน้าที่อานวยสะดวกผู้ร่วมงาน มีดังนี้
เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (Crowd Controller, Guard)
1. ควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลที่จะเข้าร่วมงาน รวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยบริเวณทางเข้างาน
2. เฝ้าตรวจและติดตามสถานการณ์และบุคคลที่อาจมีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก (Usher)
1. ให้บริการลูกค้า นาทางผู้เข้าร่วมงานไปยังจุดที่กาหนดไว้
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน เช่น จุดลงทะเบียน ห้องน้า ฯลฯ
3. ดาเนินการจัดสรรผู้เข้าร่วมงาน แบ่งตามประเภทของตั๋วเข้างานหรือเงื่อนไขอื่นๆที่ตกลงร่วมกับลูกค้า
กำรรักษำควำมสะอำด
1. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บเศษขยะต่างๆ ที่อยู่ในรูปของสารเคมี และอุปกรณ์ที่เหลือจากการก่อสร้าง เช่น ไม้/หิน/เหล็ก ฯลฯ
ด้วยตนเอง ในกรณี ที่มีเศษวัสดุดั งกล่าวเกิดขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับ
ผูใ้ ช้บริการตามความเหมาะสม
2. ทรู ไอคอน ฮอลล์ เป็นผู้รับผิดชอบในการทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะทั่วไป ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการต้องการเจ้าหน้าที่ทา
ความสะอาดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อดูแลคูหา ผู้ ใช้บริการจะต้องยื่นแบบฟอร์มบริการเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดต่อฝ่ายปฏิบัติการ
ล่วงหน้ำ 14 วันก่อนวันจัดงำน
3. ห้ามนาเข้าบริการรักษาความสะอาดจากผู้ให้บริการรายอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ทรู ไอคอน ฮอลล์ เป็นลายลักษณ์
อักษร
ข้อบังคับเรื่องอำหำรและเครื่องดื่ม
การประชุมและสัมมนา
1. ทรู ไอคอน ฮอลล์ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการแจกหรือแสดงอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น
2. หากผู้ ใช้บริการต้องการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในห้องแสดงงาน ทรู ไอคอน ฮอลล์ ต้องแจ้งฝ่ายปฏิบัติการ
ล่วงหน้าอย่ำงน้ อย 14 วัน ก่อนวัน จัดงำน และต้องช าระค่านาเข้าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 5,000 บำท/คูหา/วั น
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยอาหารและเครื่องดื่มที่จาหน่ายจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องกลิ่นและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนและความเสียหายต่อผู้เข้าร่วมงานและสถานที่แสดงงาน
3. ไม่อนุญาตให้นาก๊าซหุงต้มเข้าภายในห้องแสดงงานโดยเด็ดขาด
4. หากผู้ใช้บริการมีความจาเป็นต้องอุ่นอาหาร ฝ่ายปฏิบัติการอนุญาตใช้ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เท่านั้น และจะต้องได้รับอนุญาต
จากฝ่ ายปฏิบัติการล่วงหน้า อย่ำงน้ อย 14 วัน ก่อนวั นจัดงำน ซึ่งผู้ ใช้บริการต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกันและระงั บ
อัคคีภัย จาก ทรู ไอคอน ฮอลล์ ทุกครั้ง
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งานเลี้ยงสังสรรค์
1. ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารจั ด หาผู้ ให้ บ ริก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม มาเอง จะต้ อ งช าระค่ าน าเข้าอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เป็ น เงิ น
150,000 บาท/1 Function (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร เช่น จาน ชาม
ถ้วย ช้อน ส้อม มีด แก้วน้าทุกประเภท และ ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น
2. ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับจัดเลี้ยงทุกประเภท เช่น จาน ชาม ถ้วย ช้อน
ส้อม มีด แก้วน้าทุกประเภท และ ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น
3. ผู้ ให้บริก ารอาหารและเครื่องดื่มจะต้อ งส่ง รายการอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีและไม่มีส่ว นผสมของแอลกอฮอล์ ให้ฝ่ าย
ปฏิบัตกิ าร ตรวจสอบก่อนเข้าพื้นที่อย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันจัดงำน
4. เจ้าหน้าที่บริการ จะต้องแต่งเครื่องแบบที่สะอาด สุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น ผู้ชายห้ามไว้ผมยาว ไว้หนวด
และเครา ผู้หญิงให้ครอบเน็ทคลุมผมให้เรียบร้อย รวมทั้งมีกิริยามารยาทที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
5. เฉพาะผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม(official catering) เท่านั้น ที่สามารถใช้ก๊าซหุงต้ม อุปกรณ์ Hot Oil หรือเตาไฟฟ้า
แบบขดลวด โดยผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มจะต้องแจ้งฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อทาการอนุมัติให้เข้าพื้นที่ได้ล่วงหน้าอย่ำง
น้อย 14 วันก่อนวันจัดงำน รวมถึงต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย จาก ทรู ไอคอน ฮอลล์ ตลอด
ระยะเวลาการใช้งาน
6. ถังก๊าซหุงต้มที่อนุญาตให้นาเข้ามาในพื้นที่จะต้องมีเซฟตี้วาวล์ทุกถังและน้าหนักไม่เกินถังละ 15 กิโลกรัม และสาหรับถังก๊าซ
ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ไม่อนุญาตให้วางรวมในพื้นที่เดียวกัน จะต้องวางกระจายเป็นจุดๆ และห้ามวางถังก๊าซหุงต้มที่ไม่มีการใช้
งานข้ามคืนในพื้นที่ ทรู ไอคอน ฮอลล์ โดยเด็ดขาด
7. การใช้ก๊าซหุงต้มประกอบอาหาร สามารถใช้ได้ภายในครัวประกอบอาหารหรือพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
8. อุปกรณ์ในการอุ่นอาหารในพื้นที่จัดงานจะต้องเป็นระบบไฟฟ้าหรือ Hot Oil เท่านั้น
9. การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์ประกอบอาหารและอุปกรณ์แสงสว่างเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม กรณีต้องการให้ทางทรู ไอคอน ฮอลล์ จัดเตรียมให้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องแจ้ง ล่วงหน้ำ 3 วันก่อนวัน
จัดงำน
10. ทรู ไอคอน ฮอลล์ อนุญาตให้ใช้โต๊ะ เก้าอี้ของทรู ไอคอน ฮอลล์ โดยความรับผิดชอบในการขนย้าย ติดตั้งและรื้อถอน
เป็นของผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งภายหลังจบงานผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มจะต้องจัดเก็บและนาส่งคืน ทรู
ไอคอน ฮอลล์ในสภาพดังเดิมทุกครั้ง
11. กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่ใช้งาน เช่น พื้นที่จัดงาน ครัวประกอบอาหาร จุดเตรียมอาหาร จุดออกอาหาร จุด
เคลียร์อาหาร อุปกรณ์ สาหรับจัดเลี้ยง รวมทั้ง โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ซึ่งเป็นทรัพ ย์สินของ ทรู ไอคอน
ฮอลล์ ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยมูลค่าความเสียหาย ทางทรู ไอคอน
ฮอลล์ จะประเมินราคาตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
12. ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต้องรักษาความสะอาดพื้นที่ใช้งาน เช่น ครัวประกอบอาหาร จุดเตรียมอาหาร จุดออก
อาหาร จุดเคลียร์อาหาร พื้นที่จัดงาน อุปกรณ์จัดเลี้ยง รวมทั้ง โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ เป็นต้น ซึ่งภายหลัง
จบงานจะต้องทาความสะอาดทุกครั้งและส่งมอบคืนให้ทรู ไอคอน ฮอลล์ในสภาพดังเดิมทุกครั้ง
13. หากผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มประกอบการจนก่อให้มีเหตุซึ่งเกิดหรืออาจเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ ซึ่งเหตุนั้นระงับลง และ/
หรือเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและบุคคลใด ๆ จนเจ้าหน้าที่และ/หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์และ/หรือ
เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอก (เช่น ตารวจท้องที่ ตารวจดับเพลิง เป็นต้น) ได้เข้าไปดาเนินการเพื่อป้องกั น หรือระงับเหตุนั้น ๆ
ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มจะต้องถูกปรับครั้งละ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) ทันที
14. นอกเหนือจากข้อกาหนดข้างต้น ขอให้พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
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คอนเสิร์ตและการแสดง
1. หากผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor) มีการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในบริ เวณงาน หรือสินค้าใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การแสดง หรือ คอนเสิร์ต ทางฝ่ายปฏิบัติการ จะคิดค่าจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าเป็นเงิน 5,000 บำท/คูหำ/วัน (ไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%)
2. ทรู ไอคอน ฮอลล์ อนุญาตให้นาอาหารและเครื่องดื่มของผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor) เข้าภายในฮอลล์แสดงงานได้
โดยผู้ ใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งช าระค่ าบริ ก ารท าความสะอาดเพิ่ ม เติ ม ในอั ต รา 5,000 บำท/1 รอบกำรแสดง (ไม่ ร วม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%)
3. ภาชนะที่ใช้จะต้องเป็นภาชนะพลาสติก หรือกระดาษ ที่ใช้ได้ภายในครั้งเดียว และ ห้ามมิให้นากระป๋อง ฝาขวดและขวดแก้ว
เครื่องดื่มทุกประเภทเข้าภายในฮอลล์แสดงงานอย่างเด็ดขาด
อื่นๆ
1. ผู้ใช้บริการที่เข้ามาก่อสร้างและรื้อถอนงาน จะต้องสวมใส่ชุดและรองเท้าหุ้มส้นที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงาน
2. ฝ่ายปฏิบัติการ ทรู ไอคอน ฮอลล์ อนุญาตให้ใช้กระแสไฟภายในอาคารจั ดงานสาหรับเวทีการแสดงได้ไม่เกิน ขนำด 350
แอมป์ 3 เฟส โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3. ฝ่ายปฏิบัติการ ทรู ไอคอน ฮอลล์ มีพื้นเวทีขนาด 1.22 x 2.44 เมตร โดยปรับระดับความสูง ได้ตั้งแต่ 120 - 160
เซ็นติเมตร (สามารถปรับระดับความสูงได้ครั้งละ 10 เซ็นติเมตร) ไว้บริการ ทั้งนี้จานวนพื้นเวทีที่ผู้ใช้บริการจะได้รับขึ้นอยู่
กับรูปแบบของเวทีและสิ่งก่อสร้างตกแต่งต่างๆ ดังนั้นผู้ใช้บริการจะต้องส่งรูปแบบเวทีให้ฝ่ายปฏิบัติการพิจารณาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนจัดงำน
4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการบันทึกภาพบรรยากาศในการจัดงาน ผู้ใช้บริการจะต้ องได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการก่อน
เพื่อทาการประสานงานในการเข้าบันทึกภาพระหว่างผู้บันทึกภาพและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับผู้บันทึกภาพ ทั้งนี้ การเข้าพื้นที่เพื่อบันทึกภาพนั้น ผู้บันทึกภาพจะต้องแลกบัตรกับฝ่ายปฏิบัติการก่อน
5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์แจกแผ่นพับใบปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน ฝ่ายปฏิบัติ การขอสงวนสิทธิ์เฉพาะแผ่น
พับใบปลิวของงานส่วนกลางเท่านั้น
6. ผู้ ใช้บริการต้องจั ดเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้อ งต้น ในกรณี เกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ น โดยจะต้องจัดเตรีย มชุดปฐมพยาบาล
รถพยาบาล พร้อมแพทย์ ตั้งแต่วันเข้าเตรียมงานตลอดจนถึงวันรื้อถอน
7. ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไม่อนุญาตให้นาสัตว์ทุกชนิดเข้า มาภายในพื้นที่ ยกเว้นกรณีงานที่มีสัตว์ในการแสดง หรือนิทรรศการ
เกี่ยวกับสัตว์ โดยเจ้าของสัตว์แต่ละรายต้องแสดงใบสาคัญ การตรวจโรคจากสัตวแพทย์หรือหน่วยงานราชการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้กับฝ่ายปฏิบัติการเพื่อพิจารณาอนุญาตให้นาสัตว์เข้ามาในพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันจัดงำน
8. กรณีมีการถ่ายทอด หรือบันทึกเทปโทรทัศน์ ที่จะมีการนารถบันทึกเทปเข้ามาด้วย ผู้ใช้บริการ จะต้องแจ้งฝ่ายปฏิบัติการ
เพื่อกาหนดจุดจอดและขั้นตอนการเดินสายอย่ำงน้อย 14 วัน ก่อนวันจัดงำน
9. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย หรือกระทาการใดๆ ที่ผิดกฏหมาย ในพื้นที่ทรู ไอคอน ฮอลล์
10. ห้ามถ่ายปัสสาวะ หรือ ของเสียใดๆลงบนพื้น หรือ ผนังอาคาร รวมทั้งบริเวณทางเดินขึ้น-ลง หรือ บริเวณใดๆที่ไม่ใช่ห้อง
สุขา
11. ในระหว่างการจัดงาน ผู้ใช้บริการ มีสิทธิ์กระจายเสียงตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งจะมีความดังได้ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)
และ/หรือ 95 เดซิเบล (ซี) ถ้าผู้ใช้บริการ กระจายเสียงที่มีความดังเกินกว่านั้น ผู้ใช้บริการต้องลดเสียงนั้นทันที หากฝ่า
ฝืน ฝ่ายปฏิบัติการอาจพิจารณางดจ่ายกระแสไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
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12. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประพฤติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ และผู้ให้บริการได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้
ผู้ใช้บริการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่กาหนด หากผู้ใช้บริการไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้ใช้บริการประพฤติผิดสัญญา และผู้ให้บริการมีสิทธิเลิกการให้บริการพื้นที่ได้ทันที โดยผู้ให้บริการมีสิทธิเข้าครอบครอง
พื้นที่ให้บริการได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากพื้นที่ให้บริการภายในเวลาที่ผู้ให้บริการกาหนด
กรณีดังกล่าวผู้ให้บริการมีอานาจดาเนินการที่จาเป็นทุกประการ เพื่อให้การกลับเข้าครอบครองพื้นที่ให้บริการบรรลุผล
ข้อห้ำมในกำรใช้ Catwalk
1. ผู้ใช้บริการและทีมงานที่ประสงค์ขึ้นไปปฏิบัติงานบน Catwalk จะต้องทาการแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บริเวณทางขึ้น Catwalk
2. ห้ามทาการการตัดต่อ ดัดแปลง จับยึด โยกย้ายงานระบบต่าง ๆ รวมถึงตัดต่อกระแสไฟใช้เองบน Catwalk
3. ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม ขวดน้า บุหรี่ ไฟแช็ค ไม้ขีด หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขึ้น Catwalk โดย
เด็ดขาด
4. ห้ามขึ้นไปบน Catwalk โดยไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หมวกและเข็มขัดนิรภัยอย่างเด็ดขาด
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจค้นกระเป๋าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานบน Catwalk ได้ตลอดเวลา
6. ห้ามถ่ายปัสสาวะและของเสียใดๆ รวมถึงทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง หรือ วัสดุขึงป้ายต่างๆ ไว้บน Catwalk เช่น เชือก เส้นเอ็น
สลิง เป็นต้น พนักงานของผู้ใช้บริการที่ขึ้นไปปฏิบัติงานต้องนาทรัพย์สินของตนเองลงมาด้วยทุกครั้ง

รับทรำบโดย
ชื่องาน......................................................................................................................วันที่............................................................
ผู้ใช้บริการ............................................................................................. บริษัท..........................................................................
ผู้ติดต่อ.................................................................................................โทรศัพท์.......................................................................
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