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 2.8 ในกรณีพืน้ท่ีคหูาของผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน เป็นพืน้ท่ีเปลา่ติดกบัคหูาแสดงสนิคา้อื่น หา้มใชป้ระโยชนจ์ากผนงันัน้ ๆ

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งท าการก่อสรา้งผนงัในสว่นคูหาแสดงสนิคา้ของตนเอง 

 2.9 หากผนงัคหูาของผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน สงูกวา่ผนงัอกีดา้นหนึง่ของคหูาอื่นทีต่ิดกนั ทา่นจะตอ้งท าการปิดผนงัดา้นท่ี

ติดกบัคหูาอื่น เพื่อความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย และสวยงาม 

 2.10 หา้มตอก, ตรงึ หรอืแขวนสิง่ใดสิง่หนึง่กบัฝาผนงั หรอืตวัอาคารโดยเด็ดขาด 

 2.11 ในกรณีที่คหูาแสดงสนิคา้ของทา่นเป็นเกาะ ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นผนงั ดา้นหลงั หรอืดา้นในตาม

แบบที่ทา่นสง่มา หากพจิารณาแลว้ และเห็นวา่สิง่ก่อสรา้งของทา่นบดบงัคหูาแสดงสนิคา้ใกลเ้คยีง 

 หมายเหตุ ในกรณีที่ผูร้บัเหมาอนมุตัิ หรอืผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไมด่ าเนินการตามกฎระเบยีบที่ก าหนดไวข้า้งตน้ ผูจ้ดั

งานขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะหยดุการปฏิบตัิงาน หรอืยกเลกิการอนมุตัิโดยทนัที หรอืตามที่เห็นสมควร โดยผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งใช้

บรกิารจากผูร้บัเหมาอื่นท่ีไดร้บัการอนมุตัิแลว้เทา่นัน้ 

3. ระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์

 3.1 ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิคา้ และก่อสรา้งบธูใน วนัติดตัง้ 28 – 29 มกราคม 2563 

   3.1.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน/ผูร้บัเหมา น ารถสง่สนิคา้ไปรบับตัรขนถ่ายสนิคา้ และก่อสรา้งที่ลานทะเลสาบจาก

เจา้หนา้ที่ของ อมิแพ็ค ฯ ตัง้แตเ่วลา 9.45 – 18.00 น. ซึง่จะมจีดุใหบ้รกิาร เพื่อรอเรยีกควิเขา้ไปขนถา่ยสนิคา้ และเขา้คิวรบับตัร 

Contractor พรอ้มเอกสารทีม่ีรายละเอียดติดหนา้รถ กบัเจา้หนา้ที่ของ BBB โดยเริม่ตัง้แตเ่วลา 9.45-18.00 น. 

 ขัน้ตอนการรบับตัรคิว คนขบัรถจะตอ้งใหข้อ้มลูเก่ียวกบัหมายเลขบธู พรอ้มช่ือของบรษัิทที่จะเขา้ไป

ก่อสรา้ง รวมทัง้ช่ือ และเบอรโ์ทรศพัทข์องคนขบัรถดว้ย เพื่อรบับตัรติดหนา้รถ และบตัร Contractor 

Challenger 3 – (บตัรสชีมพ)ู 

   3.1.2 เจา้หนา้ที่จะเรยีกรถขนถ่ายสนิคา้ของผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตามล าดบั เพื่อใหม้ารบับตัรอนญุาตเขา้ขนถ่าย

สนิคา้ 

  3.1.3 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน/ผูร้บัเหมา จะตอ้งน ารถมาจอดทีจ่ดุขนถา่ยสนิคา้ของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์3 ซึง่

อยูบ่รเิวณดา้นหลงั 

 ขัน้ตอนการเขา้ไปยงัจดุขนถ่ายสนิคา้ของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์3 คนขบัรถจะตอ้งน ารถผา่นจดุ

ตรวจ ก่อนเขา้ไปยงัจดุขนถ่ายสนิคา้ และบคุคลที่จะเขา้ไปภายในอาคาร ชาเลนเจอร ์3 ได ้ตอ้งแลก

บตัร Contractor  กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น และตอ้งติด หรอืพกบตัร Contractor ไวใ้นท่ีที่มองเห็นชดั ตลอด

วนัติดตัง้ ในวนัท่ี 28 – 29 มกราคม 2563 รวมถงึบตัรอนญุาตเขา้ขนถ่ายสนิคา้ จะตอ้งวางไวบ้นหนา้

รถ เพื่อแสดงใหเ้จา้หนา้ทีเ่ห็น และสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลาที่ขนถ่ายสนิคา้ 
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 ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิคา้บรเิวณจดุขนถา่ยสนิคา้  ก าหนดระยะเวลาส าหรบัรถยนตใ์นการเขา้ขนถ่าย

สนิคา้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 รถยนตไ์มเ่กิน 4 ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถ่ายสนิคา้หรอือปุกรณเ์ป็นเวลา 40 นาท ี

 รถยนตไ์มเ่กิน 10 ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถา่ยสนิคา้หรอือปุกรณเ์ป็นเวลา 60 นาท ี

 รถยนต ์10 ลอ้ขึน้ไป ใชเ้วลาในการขนถ่ายสนิคา้หรอือปุกรณเ์ป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

 หมายเหตุ ทัง้นีผู้จ้ดังานจงึขอความรว่มมือหา้มจอดรถเกินเวลาที่ก าหนด เนื่องจากท าใหก้ารจราจรขึน้-ลงหลงั 

Loading ติดขดั และลา่ชา้ หากฝ่าฝืนจะตอ้งช าระเบีย้ปรบัท่ีทางอมิแพ็ค ฯ เป็นผูก้  าหนด  

3.1.4 เมื่อสง่สนิคา้หรอือปุกรณเ์สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นน ารถของทา่นกลบัไปจอดที่ลานทะเลสาบ (Lake 

side หรอื ลาน Pre-Loading หรอื ลาน Delivery bay หรอืใหน้ ารถออกนอกพืน้ท่ีจดุขนถา่ยสนิคา้โดยทนัที 

 

      

 

 

ตวัอยา่งบตัรบนัทกึเวลาเขา้-ออก 

   3.1.5 ส าหรบัคหูาเปลา่ที่เขา้มาจดัพืน้ที่ ในวนัติดตัง้ วนัท่ี 28 มกราคม 2563 

 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานท่ีมีโครงสรา้งใหญ่ สามารถขบัรถเขา้มาในชาเลนเจอร ์ 3 เพื่อลงของได ้ ตัง้แตเ่วลา 

10.00 – 12.00 น. เทา่นัน้ โดยเจา้หนา้ที่ทีแ่จกบตัร Contractor ที่ประจ าจดุ Lake side จะเป็นผูแ้จง้

หมายเลขประตทูี่เปิดใหเ้ขา้ หากเกินเวลาที่ก าหนดไว ้จะไมส่ามารถขบัรถเขา้ไปได ้

 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่มีโครงสรา้งปกติ สามารถจอดลงสินคา้ และสว่นตกแต่งไดท้ี่จุด loading เท่านัน้ 

ไมส่ามารถขบัรถเขา้ไปเพื่อลงของได ้

   3.1.6 ส าหรบัคหูาเปลา่และมาตรฐานทีเ่ขา้มาจดัพืน้ท่ี ในวนัติดตัง้ วนัท่ี 29 มกราคม 2563 

 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทีเ่ป็นคหูาเปลา่ สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร ์3 ไดต้ัง้แตเ่วลา 10.00 – 24.00 น. 

 ผูร้ว่มแสดงงานทีเ่ป็นคหูามาตรฐาน สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร ์3 ไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 – 24.00 น.  

 หมายเหตุ  ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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3.1.7 จดุรบับตัร Contractor (บตัรสชีมพ)ู และ บตัร Exhibitor (บตัรสเีหลอืง) 

 

 หมายเหตุ ผูจ้ดังานจะออกบตัรผา่นเขา้-ออกบรเิวณงานใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน และผูร้บัเหมาตา่ง ๆ ซึง่วา่จา้งโดย

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานเพื่อใชผ้า่นเขา้-ออกบรเิวณงานในช่วงวนัก่อสรา้ง และรือ้ถอน เฉพาะผูร้บัเหมาที่ไดต้ิดตอ่กบัผูจ้ดังาน และ

ไดท้ าขอ้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบของผูจ้ัดงานแลว้เท่านัน้ โดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งสามารถรบับัตรผ่านเขา้-ออก

บริเวณงานไดต้ามที่แจง้ไว้ดงัรูปภาพดา้นบน กรณีที่ผูร้บัเหมารายนัน้ ๆ ไม่มีบตัรอนุญาตอย่างถกูตอ้ง และไดส้รา้งความ

เสยีหายอยา่งใดอยา่งหนึง่ขึน้ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่วา่จา้ง จะตอ้งรบัผิดชอบความเสยีหายที่เกิดขึน้ ทัง้นีผู้ร้บัเหมาจะตอ้งเป็น
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ผูก้รอกแบบฟอรม์รายช่ือเจา้หนา้ที่ประจ าคหูานัน้ และขอรบับตัรผา่นเขา้-ออกดว้ยตนเองเทา่นัน้ และหา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน

ขอบตัรผ่านเขา้-ออกแทนผูร้บัเหมาของตน ฉะนัน้กรุณามารบับตัรตามวนั-เวลาที่ก าหนดให ้หากบตัรสญูหาย และมาขอรบั

ใหม ่ทางผูจ้ดังานฯ จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายใบละ 50 บาท 

 3.2 ขั้นตอนการขนถา่ยสนิค้าวนัแสดงงาน 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ ์2563 

   3.2.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุทา่น จะตอ้งน ารถเขา้บรเิวณจดุขนถา่ยสนิคา้ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดให ้สามารถท า

การเติมสนิคา้ได ้ก าหนดเวลาดงันี ้รอบเชา้ 8.00-10.00 น. รอบเยน็ 20.00-21.00 น. 

  หมายเหตุ หากตอ้งการเตมิสนิคา้ระหวา่งชว่งเวลางานคือ 10.00-20.00 น. จะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่ ทีจ่ดังานกอ่น เมื่อ

เติมสนิคา้แลว้เสรจ็ ใหน้ ารถไปจอดในลานจอดที่ก าหนดให ้

   3.2.2 ระยะเวลาในการขนถา่ยสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามประกาศกฎ-ระเบยีบของการเขา้ขนถ่ายสนิคา้ 

 หมายเหตุ เพื่อหลกีเลีย่งความแออดัในลาน loading ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานสามารถขนยา้ย หรอืหิว้สมัภาระสว่นตวั 

และสิง่ของ, กลอ่งเลก็ ๆ ที่ถือหิว้ได ้โดยไมเ่สีย่งตอ่การแตกหกั สามารถหิว้เขา้มาทางดา้นหนา้อาคารชาเลนเจอร ์3 ได ้โดยไม่

ตอ้งอาศยัรถเข็นขนยา้ย ส าหรบัสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานท าการเปิดหีบหอ่ดา้นนอกอาคาร ชาเลนเจอร ์3 (จดุ 

loading) แลว้จึงขนยา้ยเขา้ตวัอาคาร ไปท่ีคหูาของทา่น 

 3.3 ขั้นตอนการขนถา่ยสนิค้าวนัรือ้ถอน วันที่ 2 กุมภาพนัธ ์2563 

   เร่ิมจากลงอุปกรณแ์พ็คกิง้  

   3.3.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่ตอ้งการลงอปุกรณแ์พ็คกิง้ ตอ้งน ารถขนอปุกรณไ์ปรบับตัรอนญุาตขนถ่ายสินคา้ที่

ลานจอด Lake side หรอืลานทะเลสาบ เมื่อไดร้บับตัรผ่าน ใหน้ ารถเขา้ไปที่จุดขนถ่ายสินคา้ (จุด loading) และน าอปุกรณ์

แพ็คกิง้ขึน้ได้ ตัง้แต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เมื่อน าอุปกรณล์งเสร็จเรียบรอ้ย ใหน้ ารถออกจากพืน้ที่ทนัที และไปจอดใน

สถานที่ที่ก  าหนดให ้รถ 4 ลอ้ สามารถเขา้จอด Pre-Loading ไดใ้นกรณี Pre-Loading  ว่าง ส่วนรถ 6 ลอ้ขึน้ไป ตอ้งน ารถ

กลบัไปจอดที่ลาน Lake side หรอืลานทะเลสาบเทา่นัน้ เพื่อรอเรยีกรถขึน้ไปเก็บอปุกรณค์หูาได ้หลงัเวลา 20.00 น. 

   3.3.2 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุคหูา ตอ้งน ารถที่จะขนสนิคา้ไปเขา้คิวที่ลานจอด Lake side หรอืลานทะเลสาบ 

   3.3.3 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุคหูา ตอ้งจดัเก็บอปุกรณ/์บรรจุภณัฑส์ินคา้ ต่างๆ ใหเ้รยีบรอ้ย ภายในคหูาตนเอง

แลว้จึงท าการเคลือ่นยา้ยมาดา้นหลงัอาคาร Loading โดยหา้มวางกีดขวางเสน้ทางการขนยา้ย (วางในพืน้ท่ีที่ก าหนดให ้หรอื

ใหชิ้ดผนงั หรอืราวกนัตกเทา่นัน้ ) เมื่อเคลื่อนยา้ยอปุกรณ/์บรรจภุณัฑส์นิคา้ ตา่งๆ มารวมไว ้ณ หลงัอาคาร Loading ใหแ้จง้

เจ้าหนา้ที่ รปภ. หลงัอาคาร Loading เพื่อเขา้ตรวจสอบ จากนัน้เจา้หนา้ที่ รปภ.จะออกเอกสาร “ยืนยันของพรอ้ม” ให้

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

   3.3.4 หลงัจากนัน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมแสดงงานน าเอกสาร “ยืนยนัของพรอ้ม” ไปที่โต๊ะอ านวยการ ที่อยู่หลงัอาคาร 

Loading และแจ้งทะเบียนรถต่อเจ้าหนา้ที่  รปภ. เพื่อประสานงานไปยังเจ้าหนา้ที่ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ 
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 บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ จะประกาศเรียกหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อใหม้ารบับตัรขนถ่าย

สนิคา้ไปยงัจดุขนถ่ายสนิคา้ที่อาคารชาเลนเจอร ์3 

   3.3.5 ณ จดุขนถ่ายสนิคา้ของอาคารชาเลนเจอร ์ 3 ผูท้ี่เขา้มาขนถา่ยสนิคา้จะตอ้งท าตามกฎ-ระเบียบ และขอ้

ปฏิบตัิตามกฎจราจร ตามที่ไดร้ะบไุว ้หลงัจากที่ขนถ่ายสนิคา้เสรจ็สิน้ รถขนถ่ายสนิคา้จะตอ้งเคลือ่นยา้ยจากจดุขนถ่ายสนิคา้

ตามทางออกที่ไดร้ะบไุว ้และคืนบตัรขนถ่ายสนิคา้ตรงทางออก อิมแพ็คฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการขนถา่ยสนิคา้บรเิวณจดุขนถา่ย

สนิคา้ของอาคารชาเลนเจอร ์3  เฉพาะผูท้ี่ลงทะเบียน ณ จดุใหบ้รกิารเทา่นัน้ 

 3.4 กฎขอ้บังคับและข้อแนะน า 

   3.4.1 การรบัน า้หนกัและความสงูของวสัดอุปุกรณท์ี่ติดตัง้ใน “อาคาร” 

 พืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร ์1 ระหวา่งเสาตน้ท่ี 1-14 สามารถรบัน า้หนกัไดต้ารางเมตรละ 4,000 กิโลกรมั

หวัเสาตน้ท่ี 1-14 สามารถรบัน า้หนกัไดต้ารางเมตรละ 8,000 กิโลกรมัและก่อสรา้งความสงูไดไ้มเ่กิน

7.00 เมตรกรณีทีว่สัดอุปุกรณม์นี า้หนกัเกินกวา่ 4,000 กิโลกรมัวิศวกรโครงสรา้งจะตอ้งออกแบบการ

กระจายน า้หนกัใหไ้ด ้ 4,000 กิโลกรมัตอ่ตารางเมตรพรอ้มลงนามรบัรองการออกแบบและการค านวณ

ในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุน าสง่ให ้“ผูใ้หบ้รกิาร” รบัทราบ 

 พืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร ์ 1 ตัง้แตเ่สาตน้ท่ี 14 เป็นตน้ไป และพืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร ์ 2-3 สามารถรบั

น า้หนกัไดต้ารางเมตรละ 2,000 กิโลกรมัหวัเสาตัง้แตต่น้ท่ี 15 สามารถรบัน า้หนกัไดต้ารางเมตรละ

4,000 กิโลกรมั และก่อสรา้งความสงูไดไ้มเ่กิน 7.00 เมตร กรณีทีว่สัดอุปุกรณม์ีน า้หนกัเกินกวา่ 2,000

กิโลกรมั วิศวกรโครงสรา้งจะตอ้งออกแบบการกระจายน า้หนกัใหไ้ด ้ 2,000 กิโลกรมัตอ่ตารางเมตร

พรอ้มลงนามรบัรองการออกแบบและการค านวณในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุและ

น าสง่ใหอ้มิแพ็คฯ รบัทราบ 

   3.4.2 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่ไดร้บัอนญุาตจากอิมแพ็คฯ ใหเ้ขา้ปฏิบตัิงานใน “อาคาร” จะตอ้งลงนามใน หนงัสอื

รบัรองความเสยีหาย และตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่อิมแพค็ฯ ก าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั และรบัผิดชอบความเสยีหายที่เกิดขึน้ 

   3.4.3 การขนถา่ยอปุกรณ ์ และเครือ่งมือตา่งๆ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งใชป้ระตขูนถ่ายสนิคา้ของ “อาคาร” 

เทา่นัน้ไมอ่นญุาตใหใ้ชป้ระตดูา้นหนา้ทางเขา้หรอืประตหูนีไฟ 

   3.4.4 การถา่ยทอดสด “งาน” หรอืบนัทกึเทปโทรทศัน ์ “งาน” ที่มีการน ารถบนัทกึเทปเคเบิล้ทีวีอินเทอรเ์น็ต

ออนไลนเ์ขา้มาใน “สถานท่ี” ซึง่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งแจง้ผูจ้ดังานทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ เพื่อก าหนดจดุ

จอด และขัน้ตอนการเดินสายอปุกรณต์อ่เช่ือมตา่งๆโดย ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้ทัง้หมด 

   3.4.5  อิมแพ็คฯไมอ่นญุาตใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานน ามาแสดง และ/หรอืขายสนิคา้ที่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรอื

ขดัตอ่ระเบยีบที่ดีดา้นวฒันธรรมสงัคมและสขุภาพของประชาชน และ/หรอืสนิคา้ที่อยูน่อกเหนือจากรายการท่ีผูเ้ขา้รว่มแสดง


