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สารบัญ 

ส่วนที ่1            หนา้ 

• ขอ้มลูทั่วไปของงาน 

1. ชื่องานแสดงสินคา้อยา่งเป็นทางการ       1 

2. สถานท่ีจดังาน          1 

3. วนัและเวลาของงานแสดงสินคา้        1 

4. การเขา้ชมงาน          1 

5. ผูจ้ดังาน          1 

6. ผูเ้ขา้รว่มงาน 

7. คณุลกัษณะทางดา้นเทคนิคของอาคารแสดงสินคา้      2 

8. การรบัผิดชอบความเสียหายต่อพืน้ท่ี       3 

9. ก าหนดการส าหรบัวนัก่อสรา้ง , วนัแสดงงาน , วนัรือ้ถอน     4 

10. รายชื่อผูต้ดิต่อตา่งๆ         5 

ส่วนที ่2 

• ระเบียบและการปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงสินคา้ 

1. การก่อสรา้งและตกแต่งคหูามาตรฐาน       6-8 

2. กฎระเบียบการก่อสรา้งและตกแต่งคหูาส าหรบัคหูาเปล่า     9-12 

3. ระเบียบและขอ้ปฏิบตัิอาคารอิมแพคชาเลนเจอรร์ว่มกนั      10-25 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสินคา้และก่อสรา้งบธูในวนัติดตัง้ 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสินคา้และก่อสรา้งบธูในวนัแสดงสินคา้ 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสินคา้และก่อสรา้งบธูในวนัรือ้ถอน 

- กฎขอ้บงัคบัและขอ้แนะน า 

- การจองรายการเพิ่มเติมอื่นๆทกุรายการ ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

- บทพิจารณาหากไม่ปฏิบตัิตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ 

- การจดัแสดงสินคา้ประเภทอาหาร 

- สถานท่ีจอดรถ (ส าหรบัผูร้ว่มแสดงสินคา้ วนัติดตัง้และวนัแสดงงาน) 

- สถานท่ีจอดรถ (ส าหรบัรถเติมสินคา้ วนัตดิตัง้และวนัแสดงงาน) 

- การท าความสะอาด 

- เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 

- การสาธิตสินคา้ภายในงาน 

- เครื่องปรบัอากาศภายในอาคารแสดงสินคา้ 

- อ านาจสิทธ์ิขาดในการตดัสินใจภายในอาคารแสดงสินคา้ 

- การปฏิบตัิงานล่วงเวลา 

- การรือ้ถอนคหูาล่วงเวลา 
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- การท ากิจกรรมและการใชเ้สียงระหว่างงาน 

- การเก็บหรือทิง้ส่ิงของ 

- การแจกเอกสารหรือของที่ระลกึ 

- การเกิดความเสียหาย 

- เหตกุารณท์ี่ไม่อาจควบคมุได ้

- การปฏิบตัิตวัตามมาตรการป้องกนั Covid-19 

ส่วนที ่3 (เอกสารแนบท้ายอีเมล)์ 

• แบบฟอรม์บรกิารส าหรบัผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

1. แบบฟอรม์ส าหรบัผูท้ี่รว่มแสดงสินคา้      Ace Con 

2. แบบฟอรม์ติดตัง้บอลลนู       Ace Con 

3. แบบฟอรม์จองไฟฟ้า        Expotech 

- เบรกเกอรไ์ฟฟ้าส าหรบัก่อสรา้งและรือ้ถอน 

- เบรกเกอรก์ระแสไฟฟ้าส าหรบัวนัแสดงงาน 

- เบรกเกอรห์ลอดไฟใหแ้สงสวา่ง 

- บรกิารติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟา้ รวมคา่กระแสไฟฟ้า 

- แบบติดตัง้ 

- รูปภาพอปุกรณ ์2021 

- กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการบรกิารดา้นไฟฟ้า 

4. แบบฟอรม์จองอินเทอรเ์น็ต/โทรศพัทช์ั่วคราว/บรกิาร     Impact 

- บรกิารติดตัง้โทรศพัทช์ั่วคราว 

- บรกิารติดตัง้สายอินเตอรเ์น็ต ADSL ชั่วคราว 

- บรกิารติดตัง้สายอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู VDSL 

- บรกิารสายอินเตอรเ์นต็ความเรว็สงูชั่วคราว 

- บรกิารท าความสะอาดพิเศษในคหูา 

- บรกิารรกัษาความปลอดภยัพิเศษ 

5. แบบฟอรม์ผนงัและอปุกรณเ์บ็ดเตล็ด      Image 

- ป้ายชื่อรา้นคา้ 

- เฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณเ์บ็ดเตลด็ต่างๆ 

- อปุกรณเ์บ็ดเตล็ดของคหูามาตรฐาน
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

ส่วนที ่1 

ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

 

1. ชื่องานแสดงสนิคา้อย่างเป็นทางการ THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ที่ 51 

 

2. สถานทีจั่ดงาน    Impact เมืองทองธานี ชาเลนเจอร ์1 

 

3. วันและเวลาของงานแสดงสนิค้า  วนัท่ี 11 – 14 พฤษภาคม 2566 

      ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 20.00 น. 

 

4. การเข้าชมงาน    เปิดใหค้รอบครวั พ่อ แม่ ลกู ยคุใหม่และผูเ้ขา้ชมงานทั่วไป 

 

5. ผู้จัดงาน     บรษิัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ที่อยู่ 191/1  อาคาร เอช เอส เอช ชัน้ 9 ถ.พระราม 3   

แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท ์02-689-2899 , 02-689-2993  

โทรสาร  02-689-2890 

 

6. ผู้เข้าร่วมแสดงงาน   Exhibitor ที่ออกบธูในงาน THAILAND BABY & KIDS BEST BUY 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

7. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 

7.1 การรบัน า้หนกัของพืน้ท่ี อาคาร ชาเลนเจอร ์ฮอลล ์1 ความสามารถในการรบัน า้หนกั 2,000 กิโลกรมัต่อตารางเมตร 

หากสินคา้ของท่านมีน า้หนกัเฉล่ีย ที่กดลงบนพืน้ท่ีต่อหนึ่งตารางเมตรมากกว่าน า้หนกัที่อาคารจะสามารถรบัน า้หนกัได ้ท่าน

ตอ้งสรา้งพืน้ท่ีเหล็กเสรมิ เพื่อกระจายน า้หนกัของสินคา้ และตอ้งแจง้ใหท้างผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้ เก่ียวกบัสินคา้ทกุชิน้ท่ีจะ

น ามาแสดงจงึจะน าสินคา้นัน้เขา้ไปแสดงได ้

7.2 ความสงูของสิ่งก่อสรา้ง อาคารชาเลนเจอร ์ฮอลล ์1 

• ความสงูของส่ิงก่อสรา้งสงูสดุไดไ้ม่เกิน 5.0 เมตร ในกรณีที่บธูของท่านสงูเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5.0 เมตร ตอ้งเป็น

โครงสรา้งโปรง่เทา่นัน้ 

• ท่านตอ้งลงนามในแบบบธูที่ท่านส่งมาเพื่อแสดงความยินยอมรบัผิดชอบ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้กบัทาง

สถานท่ี หรือผูเ้ขา้รว่มงานทกุกรณี 

• การท างานบนท่ีสงู ผูจ้ดังานขอความรว่มมือตอ้งมีอปุกรณก์ารสรา้งที่มคีวามปลอดภยั มีชดุ Safety และนั่งรา้น ที่

ถกูตอ้งตามลกัษณะของการก่อสรา้ง 

*หากสินคา้ที่ท่านน ามาจดัแสดง หรือส่ิงก่อสรา้งสงูเกินจากที่ก าหนดไวข้า้งตน้ จะตอ้งท าการขออนญุาตจากผูจ้ดัการงานก่อนจงึจะ

สามารถน าสินคา้เขา้ หรือท าการก่อสรา้งได ้สามารถอา่นรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี่หนา้ 9. 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

8. การรับผิดชอบความเสียหายตอ่พืน้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibitor หรือผู้เข้าร่วมงานแสดงทุกบูธ ตอ้งเซ็นตห์นังสือรับรองรับผิดชอบความเสียหาย และแนบเอกสารส าเนาบัตร

ประชาชนพรอ้มลายเซ็นต์รับรองความเสียหาย (ในกรณีที่เป็นบริษัทต้องประทับตราด้วย) โดยตอบกลับเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ 

bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงานเริ่มเป็นเวลา 1 เดือน 

หากมีความเสียหายเกิดขึน้ในทุกกรณี บริเวณพืน้ที่บูธของผู้เขา้ร่วมแสดงงาน ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายตามที่อิม

แพค ฯ เรียกเก็บค่าใชจ้่ายกบั บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากัด โดยช าระเป็นเงินสดหรือโอนเขา้บญัชี บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั ภายใน 5 วนัหลงัจบงาน 

 

 

 

 

*ตวัอย่างเอกสาร 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

9. ก าหนดการส าหรับวนัก่อสร้าง, วันแสดงงาน, วนัรือ้ถอน 

ก าหนดการ เวลา วันที ่
ก าหนดการเวลาการกอ่สร้างคูหา 

ผูเ้ช่าพืน้ท่ี คหูาเปล่า 10.00 – 24.00 น.  9 – 10 พ.ค. 66 
ผูเ้ช่าพืน้ท่ี คหูามาตรฐาน  12.00 – 24.00 น. 

10 พ.ค. 66 
การขนยา้ยสินคา้ 12.00 – 24.00 น. 
การติดตัง้ไฟฟ้าแลว้เสรจ็ภายใน 13.00 น. 
การติดตัง้ตกแตง่และจดัวางสินคา้แลว้เสรจ็ภายใน 24.00 น. 
ปิดอาคารแสดงสินคา้ 24.00 น. 
ก าหนดการเปิด – ปิด งานแสดงสนิค้า 

ผูเ้ขา้รว่มแสดงสินคา้ (Exhibitor) เขา้เตรียมงานและขนยา้ยสินคา้ 8.00 – 10.00 น. 
11 – 14 พ.ค. 66 วนัเวลาเปิด – ปิด แสดงสินคา้ 10.00 – 20.00 น. 

เวลาขนยา้ยสินคา้ หลงัปิดงานแสดงสินคา้ประจ าวนั  20.00 – 21.00 น. 
ก าหนดการเวลารือ้ถอนคูหา 

เริ่มการขนยา้ยสินคา้ 20.30 – 24.00 น. 

14 พ.ค. 66 
การรือ้ถอนคหูาและไฟฟ้า 20.00 น. 
การขนยา้ยสินคา้และรือ้ถอนคหูาแลว้เสรจ็ภายใน 24.00 น. 
การรือ้ถอนไฟฟ้าแลว้เสรจ็ภายใน 24.00 น. 

 

หมายเหตุ  

• ไม่อนญุาตใหท้ าพ่นสี , อ็อค , เชื่อมโลหะหรือต่างๆ ภายในอาคารจดัแสดงงาน หา้มตัง้โต๊ะเพื่อเลื่อยไม ้, ไสไม ้ที่จะท าให้

เกิดฝุ่ นละอองภายในอาคารแสดงสินคา้ หากตอ้งการท ากิจกรรมดงักล่าว ตอ้งนอกอาคารจดัแสดงสินคา้ ในจดุที่ฝ่าย

สถานที่อิมแพคจดัเตรียมไวใ้หเ้ท่านัน้ 

• หลงัจากจบงานในแต่ละวนั ไฟฟ้าในคหูาจะดบัภายใน 30 นาที และในวนัแสดงงานวนัสดุทา้ยจะดบัภายใน 60 นาที และ

อาคารแสดงสินคา้จะเปิดจนกระทั่งเวลา 21.00 น. ส่วนในวนัสดุทา้ยของงานแสดงสินคา้ จะเปิดจนกระทั่งเวลา 24.00 น.

เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มจดังานแสดงท าการขนยา้ยสินคา้ และรือ้ถอนคหูาพรอ้มอปุกรณ ์

• หา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงงานขนยา้ยสินคา้ที่จะน ามาจดัแสดงเขา้ไปในอาคารแสดงสินคา้ ในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2566 แต่จะ

อนญุาตใหข้นยา้ยสินคา้เขา้ไป ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2566 เท่านัน้ มิฉะนัน้หากสินคา้ดงักล่าวเกิดความเสียหายหรือ

สญูหาย ทางผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ในระหว่างจดังานแสดงสินคา้ หา้มขนยา้ยสินคา้โดยใชร้ถเข็นใหญ่โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่

สถานที่จดังาน และผูเ้ย่ียมชมงาน หากเกิดความเสียหายขึน้ประการใด ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบความเสียหายดงักล่าว 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

• ส าหรบัในวนัก่อสรา้งและรือ้ถอน ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการก่อสรา้งและรือ้ถอนภายในวนัและเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากมี

การท างานเกินเวลาทางอิมแพค เมืองทองธานี จะมีค่าปรบั และจะไดร้บัจดหมายเตือนจากบรษัิท เอซ คอน(ไทยแลนด)์ 

10. รายชื่อผู้ติดต่อ 

1. ฝ่ายสถานท่ี ตดิต่อคณุสชุาดา เตชะเชี่ยวณรงค ์02-689-2899 ต่อ 15, E-mail: bbbmanual.exhibitor@gmail.com  

2. ฝ่ายกิจกรรมการตลาด ติดต่อ 02-689-2899, E-mail: bbb.mktorganize@gmail.com  

3. ฝ่ายขาย ติดต่อคณุปรียานชุ เพิ่มพนู เบอร ์02-689-2899 ตอ่ 20, E-mail: Salebbb.b1@gmail.com  

4. ฝ่ายงานไฟฟ้า ติดตอ่คณุศศิประภา บตุรโพธ์ิ เบอร ์02-276-4800 ต่อ 115, E-mail: babykids@expotech.co.th  

5. ฝ่ายโครงสรา้งบธูมาตรฐาน ตดิต่อนายโกวิทย ์งามเกษม  เบอร ์02-229-3413, E-mail: kowit.nga@nccimage.com 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

ส่วนที ่2 

ระเบียบ และการปฏิบัติงานภายในอาคารแสดงสินค้า 

1. การก่อสร้างและตกแต่งคหูามาตรฐานส าหรับผู้เช่าคูหามาตรฐาน 

1.1 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคหูามาตรฐานอย่างเป็นทางการ 

บรษิัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 

60 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

คณุนายโกวิทย ์งามเกษม  เบอร ์02-229-3413 โทรสาร 02-203-4117 

E-mail address: kowit.nga@nccimage.com 

1.2 ลักษณะคหูามาตรฐาน  (พืน้ทีมี่ขนาด กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ) 

1.2.1 ผนงัสีขาวสงู 2.5 ม. กวา้งแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผ่นจะยดึติดกบัโครงสรา้งอลมูเินียมหา้มตอกตรงึ 

เจาะรูที่ท  าความเสียหายแก่ผนงั เวน้แต่ไดร้บัอนญุาตจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูาแสดงสินคา้อย่างเป็น

ทางการแลว้ 

1.2.2 ป้ายชื่อ ปา้ยบรษิัท เป็นป้ายชื่อขนาดสงู 30 ซม. และหนา้กวา้ง 3 ม. (ตวัอกัษรบนป้ายชื่อสงู 10 ซม. ) อยู่

ดา้นหนา้ของทกุคหูาโดยจะระบชุื่อบรษิัท และหมายเลขของคหูาแสดงสินคา้ 

1.2.3 ไฟฟ้า มีปลั๊ก ขนาด 5 แอมป์ (หา้มใช้กับดวงไฟแสงสวา่ง) หลอดฟลอูอเรสเซนส ์2 หลอด 

1.2.4 โต๊ะหนา้ขาว 1 ตวั และ เกา้อี ้2 ตวั 

1.2.5 ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน ที่เชา่พืน้ท่ีแสดงสินคา้แบบคหูาส าเรจ็รูป กรุณากรอกแบบฟอรม์ปา้ยชื่อคหูา 

และเครื่องหมายการคา้ พรอ้มส่งกลบัมาที่ บรษิัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

1.2.6 ผูจ้ดังานขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มแสดงงานว่า หากคหูาของท่านมีอปุกรณท์ี่เป็นเหล็ก เช่น ชัน้วางของ, ตู ้

วางสินคา้, กระบะวางสินคา้ ฯลฯ ที่มีชิน้ส่วนเป็นเหล็กสมัผสัพืน้อาคารแสดงงาน ใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานตดิตัง้พรมปพูืน้

ภายในคหูามาตรฐานใหเ้รียบรอ้ย และใชเ้ทปกาวส าหรบัปพูรมใหถ้กูตอ้ง  

1.2.7 ทัง้นีผู้จ้ดังานจงึขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุท่าน ใหป้ฏิบตัิตามกฎ-ระเบียบขอ้บงัคบัของการ

จดังานทกุประการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และป้องกนัอนัตรายอนัเกิดจากเหตกุารณต์า่ง ๆ 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

1.3 ตัวอย่างคูหามาตรฐาน 

หมายเหตุ   ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการอนญุาตใหเ้ฉพาะผูเ้ขา้รว่มแสดงงานท่ีเชา่พืน้ท่ีพรอ้มคหูามาตรฐานไดร้ว่มออก

งานแสดงเทา่นัน้ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไม่มีสิทธ์ิใหบ้รษิัทอ่ืนมาเช่าชว่งต่อ หรือใหบ้รษิัทอื่น หรือรายอืน่ท่ีไม่ไดซ้ือ้พืน้ท่ีในงาน มารว่มออก

แสดงงานกบัท่าน (ยกเวน้บรษิัทในเครือ ) 

ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน มีความประสงคใ์หบ้รษิัทอื่นมารว่มออกงานดว้ย กรุณาแจง้ชื่อบรษิัทดงักล่าว และชื่อผู้

ประสานงาน, ที่อยู่ และเบอรต์ดิต่อ พรอ้มแจง้ประเภทสินคา้ที่จะรว่มออกงาน ก่อนวนัแสดงงาน 1 เดือน ทัง้นีเ้พื่อที่ผูจ้ดังานจะได้

พิจารณาอนมุตัเิป็นล าดบัต่อไป 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

1.4 ข้อก าหนดการกอ่สร้างตกแต่งคูหามาตรฐาน 

  1.4.1 ส าหรบัคหูามาตรฐาน จะตอ้งน าส่งแบบฟอรม์สถานท่ี โดยส่งกลบัมาที่ bbbmanual.exhibitor@gmail.com  

หรือแฟกซ ์02-689-2890 ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2566 

  1.4.2 ผูเ้ช่าคหูามาตรฐาน ห้าม! กระท าการใด ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผนงัคหูา เช่น 

• หา้มฉีดสเปรยก์าว, ติดกาว, หรือซิลิโคนบนแผ่นผนงั 

• หา้มทาสี, พ่นสี, ขีด หรือเขียนลงบนผนงั 

• หา้มมิใหเ้จาะ, ตอกตะป,ู ยิง MAX , ขีดข่วน หรือท าใหเ้กิดความเสียหายกบัแผ่นผนงัหรือส่วนใดส่วนหนึง่

ของโครงสรา้งคูหาเป็นอันขาด  หากตอ้งการติดหรือยึดส่ิงใดกับตัวผนังกรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปฏิบตัิการก่อน เป็นตน้ 

1.4.3 หา้มต่อเตมิเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ยโครงสรา้งของคหูามาตรฐานโดยเด็ดขาด หากมคีวามจ าเป็นตอ้ง

เปล่ียนแปลงรูปแบบของคหูา กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการของบรษิัทฯ เพื่อด าเนินการ 

  1.4.4 หากผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทา่นใด มิไดป้ฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนขอ้ปฏิบตัิดงักล่าว ผูจ้ดังานจ าเป็นตอ้งคดิ

ค่าเสียหายเป็นมลูคา่ผนงัคหูา แผ่นละ 3,000 บาท 

  1.4.5 หา้มวางส่ิงของ อปุกรณอ์ื่นๆ นอกเขตพืน้ท่ีของตนเอง หากฝ่าฝืน ฝ่ายสถานท่ีขออนญุาตตกัเตือนดงันี ้

• ครัง้ที่ 1 ฝ่ายสถานที่น าเอกสารการตักเตือนให้บูธเซ็นตร์บัทราบ และเก็บส่ิงของอุปกรณน์อกพืน้ที่ของ

ตวัเองใหเ้รียบรอ้ย 

• ครัง้ที่ 2 ฝ่ายสถานท่ีถ่ายรูปบนัทึกหลกัฐาน และน าเอกสารใหท้างบธูเซ็นตร์บัทราบ หากยงัไม่ปฏิบตัิ 

• ครัง้ที่ 3 ฝ่ายสถานท่ีขออนญุาตน าของออกจากพืน้ท่ีส่วนกลาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

ทัง้นีจึ้งแจ้งมาเพือ่ทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือจากทกุท่านลว่งหน้ามา ณ โอกาสนี ้

 

 หมายเหต ุ ปลั๊กไฟที่ติดตัง้ในคหูาของทา่นหา้มใชต้่อกบัดวงไฟแสงสวา่งโดยเด็ดขาด หากเจา้หนา้ที่ตรวจสอบพบ จะ

ด าเนินการตดักระแสไฟฟ้าในคหูาของทา่นทนัที 
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2. การก่อสร้างและตกแต่งส าหรับผู้เช่าคูหาเปล่า 

 2. การก่อสร้างและตกแต่งบูธส าหรับผู้เช่าพืน้ทีเ่ปล่า 

2.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุท่าน ตอ้งส่งฟอรม์สถานท่ี ระบรุายละเอียดการสรา้งบธู มายงัผูจ้ดังาน ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2566 

 พรอ้มแนบรูปภาพ หรือ แบบการก่อสรา้ง ไดแ้ก่  

 2.1.1 Plan ผงัพืน้ระบรุายละเอียดขนาดและฟังกช์ั่นการใชง้านภายในบธู ภาพ Perspective ทกุดา้น 

 2.1.2 รูปดา้น ทัง้ 4 ดา้น ระบคุวามสงู วสัดทุี่ใช ้Graphic ต่างๆ 

 2.1.3 รูปตดั กรณีที่รูปดา้นใดๆ ไม่สามารถ แสดงรายละเอยีดภายในบธูได ้เนื่องจากมีผนงัหรือส่วนใดบดบงั 

 2.1.4 Perspective แสดงใหเ้หน็บรรยากาศ มมุมองตา่งๆ ภายในและภายนอกบธู  

 2.1.5 ผงัการใชไ้ฟฟ้า  

ผูจ้ดังานจะตอบอนมุตัิหรือตอบกลบัเพื่อการแกไ้ขปรบัปรุงแบบบธู ภายใน 7วนั เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานด าเนินการตามแผนผงัการ

ก่อสรา้งท่ีไดเ้สนอไป ทางผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกรอ้งใหแ้กแ้ผนผงัการก่อสรา้งในส่วนท่ีผิดไปจากแบบท่ีอนมุตัิแลว้ หรือ

แผนผงัการก่อสรา้งที่อาจขดัต่อกฎระเบียบอาคารแสดงสินคา้ หรอืสรา้งอนัตรายแก่ผูเ้ขา้ชมงานแสดงสินคา้ได ้

*** หากผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไม่ส่งแบบแผนการก่อสรา้งคหูาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทางผูจ้ดังานจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ท าการก่อสรา้งใด 

ๆ ในงาน 

2.2 การสรา้งคหูาเปล่าภายในบธู ตอ้งประกอบดว้ย ไฟฟ้าส่องสวา่ง, พรมปพูืน้, ป้ายชื่อบรษิัท หรือแบรนดสิ์นคา้ หมายเลขบธูที่

ชดัเจน ขนาดไมเ่ล็กกว่า A4  

*** หากขาดสิง่หน่ึงส่ิงใด ทางผูจ้ดังานฯ จะจดัหาใหต้ามความเหมาะสม โดยเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้กบัผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

2.3 รูปลกัษณภ์ายนอกและทางเขา้บธู ที่ส่งผลต่อ ทศันยภาพ และ ทางสญัจร ซึ่งมีผลกระทบต่อบธูอื่นๆ ในบรเิวณใกลเ้คียง 

 2.3.1 การก่อสรา้งบธูมีความสงูกว่า 3 เมตร จะตอ้งสงูไมเ่กิน 5 เมตร*** และตอ้งเป็นโครงสรา้งโปรง่เท่านัน้ โดยผูม้อี  านาจ

ลงนามตอ้งลงนามในแบบบธูที่ส่งมา เพื่อแสดงความรบัผิดชอบ หากมคีวามเสียหายเกิดขึน้กบัทางสถานท่ีหรือผูเ้ขา้รว่มงานทกุกรณี 
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กรณีที่มีบอลลนูลอยเหนือบธู จ าเป็นตอ้งแนบแบบฟอรม์ขอติดตัง้ Balloon ภายในอาคาร(ตวัอยา่งแบบฟอรม์ตามรูป) 

พรอ้มกรอกรายละเอียดใหค้รบ เพื่อใหผู้จ้ดังานส่งไปทางอิมแพคเพื่อขอผูอ้นมุตัิ  
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2.3.2 ทกุดา้นท่ีติดทางเดิน จะตอ้งมีทางเขา้-ออกได ้ไม่ปิดกัน้ผนงัโดยไรท้างสญัจร  

***หากมีผนงัส่วนใดสว่นหนึ่งอยูถ่ดัจากทางเดิน สามารถมองเห็นจากภายนอกบธูได ้จะตอ้งออกแบบใหส้วยงาม เช่น มี Graphic 

และ/หรือ กล่องไฟ และ/หรือ ชัน้โชวสิ์นคา้ ไม่เห็นโครงสรา้งเปลือย ดเูสมือนเป็น “ดา้นหลงับธู” โดยเด็ดขาด 

2.3.3 ผนงัในขอ้ 2.3.2 ที่มคีวามยาวเกิน 2 เมตรขึน้ไป 

กรณีเป็นผนงัทึบตนัมองลอดผ่านไม่ได ้เช่นกล่องไฟ ผนงัไมอ้ดัตดิกราฟฟิค มีความสงูไดไ้ม่เกิน 120 ซม. 

หากผนงัสงูกวา่ 120 ซม. จะตอ้งโปรง่ สามารถมองเห็นภายในบธูได ้เช่น ระแนง อครลิิคใส ตาขา่ย ชัน้โชวสิ์นคา้ 

ผนงัทึบตนัท่ีสงูกวา่ 120 ซม. แตไ่ม่เกิน 3 เมตร ตอ้งถอยรน่จากแนวเขตพืน้ท่ีเขา้ไป 1 เมตร  

ผนงัทึบตนัท่ีสงูกวา่ 3 เมตร ตอ้งถอยรน่จากแนวเขตพืน้ท่ีเขา้ไป 2 เมตร  

ทัง้นี ้ในระยะรน่นัน้ สามารถใชท้ าประโยชนต์า่งๆ ได ้เช่น โชวสิ์นคา้ สาธิตสินคา้ แจกสินคา้ตวัอยา่ง จดักิจกรรมดงึดดูลกูคา้ ฯลฯ 

เทียบเทา่กบัพืน้ท่ีอื่นๆ ภายในบธู 

***ผนงัที่มคีวามยาวไมถ่ึง 2 เมตร ไม่เขา้ข่าย ขอ้ 2.3.3  

***ผนงัที่สัน้กวา่ 2 เมตร วางต่อเนื่องกนั ระยะห่างระหวา่ง 2 ผนงันอ้ยกวา่ 1 เมตร นบัเป็นหนงัเดียวกนั 

 

2.4 พืน้ท่ีเปล่าติดกบัคหูาแสดงสินคา้อื่น  

 2.4.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งท าการก่อสรา้งผนงัในส่วนคหูาแสดงสินคา้ของตนเอง หา้มใชป้ระโยชนจ์ากผนงัของบธูอื่น 

2.4.2 ดา้นหลงัของผนงัในขอ้ 2.4.1 ซึ่งหนัไปทางดา้นบธูอื่นท่ีอยู่ติดกนั ตอ้งใชเ้ป็นสีขาวเรียบเทา่นัน้ และปิดโครงสรา้งทกุ

ดา้นดว้ยวสัดผิุวเรยีบ  

2.5.1 หา้มมีส่วนหนึง่ส่วนใดของบธูยื่นออกมานอกพืน้ท่ีโดยเด็ดขาด  

 การท าซุม้ประตรูะหว่างทางเดิน เพื่อต่อเชื่อมเกาะ ท าไดเ้ฉพาะกรณีที่ 

2.5.2 ผูร้ว่มแสดงงานเชา่ ‘เหมายกเกาะทัง้ 2’ ที่ตอ้งการเชื่อม 

2.5.3 ท าไดเ้ฉพาะทางเดินที่เป็น ‘ซอย’ ย่อยเท่านัน้ ท าบนถนนไม่ได ้

2.5.4 ไม่มี Logo และ ชื่อแบรนด ์อยู่บนซุม้ประต ูแตม่ีลวดลาย Graphic Key Visual Character Mascot ได ้

2.5.5 ซุม้ประตมูคีวามสงูไมเ่กิน 50 ซม. และอยู่ระดบัความสงูจากพืน้ถงึส่วนท่ีต ่าที่สดุของซุม้ มากกว่า 2.4 เมตร  

2.5.6 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบธูภายในซอยเดียวกนั หากมีบธูใดบธูหน่ึงคดัคา้น ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก

การสรา้งซุม้ประตนูัน้ๆ  
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2.6  หา้มตอก, ตรงึ หรือแขวนส่ิงใดสิ่งหน่ึงกบัฝาผนงั หรือตวัอาคารโดยเด็ดขาด 

2.7 หา้มพ่นสี, อ็อค, เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดงสินคา้ และหา้มตัง้โต๊ะเพื่อเลื่อยไม,้ ไสไม ้หรือท าใหเ้กิดฝุ่ นละอองภายใน

อาคารแสดงสินคา้ อนัก่อใหเ้กิดการรบกวนต่อผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน หรือผูเ้ขา้รว่มชมงาน 

2.8 เพื่อความปลอดภยั และป้องกนัอนัตรายจากไฟฟา้ลดัวงจร หากตอ้งการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง กรุณาติดต่อผูร้บัเหมาติดตัง้

ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเทา่นัน้ หา้มตดิตัง้กระแสไฟฟ้าเอง  

*** ปลั๊ก มีไวใ้ชส้  าหรบัอปุกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใชไ้ฟฟ้าเท่านัน้ หา้มใชต้ดิตัง้ไฟส่องสว่างกบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยเดด็ขาด *** 

2.9 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ที่ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูา หรือบคุลากรของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง หรือผูร้บัจา้งของท่าน โดยรบัผิดชอบ และประสานงานกบัเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งในกรณีที่เกิดเหตกุารณใ์ด ๆ ที่ขัดต่อ

ระเบียบภายในอาคาร โดยใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของการก่อสรา้งทกุประการ 

*** ผูร้บัเหมาอนมุตัิ หรือผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไม่ด าเนินการตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหยดุการ

ปฏิบตัิงาน หรือยกเลิกการอนมุตัโิดยทนัที หรือตามที่เห็นสมควร โดยผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งใชบ้รกิารจากผูร้บัเหมาอื่นท่ีไดร้บัการ

อนมุตัิแลว้เท่านัน้ 

 

3. ระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันของอาคาร อมิแพค ชาเลนเจอร ์

 3.1 ขัน้ตอนการขนถ่ายสินคา้ และก่อสรา้งบธูใน วนัติดตัง้ 9 – 10 พฤษภาคม 2566 

   3.1.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน/ผูร้บัเหมา น ารถส่งสินคา้ไปรบับตัรขนถ่ายสนิคา้ และก่อสรา้งที่ลานทะเลสาบจาก

เจา้หนา้ที่ของ อมิแพค ฯ ตัง้แต่เวลา 9.45 – 18.00 น. ซึง่จะมจีดุใหบ้รกิาร เพื่อรอเรยีกควิเขา้ไปขนถา่ยสินคา้ และเขา้คิวรบับตัร 

Contractor พรอ้มเอกสารที่มีรายละเอียดติดหนา้รถ กบัเจา้หนา้ที่ของ BBB โดยเริม่ตัง้แต่เวลา 9.45-18.00 น. 

• ขัน้ตอนการรบับตัรคิว คนขบัรถจะตอ้งใหข้อ้มลูเก่ียวกบัหมายเลขบธู พรอ้มชื่อของบรษิัทที่จะเขา้ไป

ก่อสรา้ง รวมทัง้ชื่อ และเบอรโ์ทรศพัทข์องคนขบัรถดว้ย เพื่อรบับตัรติดหนา้รถ และบตัร Contractor 

Challenger 1 – (บตัรสีสม้) 

   3.1.2 เจา้หนา้ที่จะเรียกรถขนถ่ายสินคา้ของผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตามล าดบั เพื่อใหม้ารบับตัรอนญุาตเขา้ขนถ่าย

สินคา้ 

  3.1.3 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน/ผูร้บัเหมา จะตอ้งน ารถมาจอดที่จดุขนถา่ยสินคา้ของอาคาร อิมแพค ชาเลนเจอร ์1 ซึ่ง

อยู่บรเิวณดา้นหลงั 

• ขัน้ตอนการเขา้ไปยงัจดุขนถ่ายสินคา้ของอาคาร อิมแพค ชาเลนเจอร ์1 คนขบัรถจะตอ้งน ารถผ่านจดุ

ตรวจ ก่อนเขา้ไปยงัจดุขนถ่ายสนิคา้ และบคุคลที่จะเขา้ไปภายในอาคาร ชาเลนเจอร ์1 ได ้ตอ้งแลก
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บตัร Contractor  กบัเจา้หนา้ที่กอ่น และตอ้งติด หรือพกบตัร Contractor ไวใ้นท่ีที่มองเห็นชดั ตลอด

วนัติดตัง้ ในวนัท่ี 9 – 10 พฤษภาคม 2566 รวมถงึบตัรอนญุาตเขา้ขนถา่ยสินคา้ จะตอ้งวางไวบ้นหนา้

รถ เพื่อแสดงใหเ้จา้หนา้ที่เห็น และสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลาที่ขนถ่ายสินคา้ 

• ขัน้ตอนการขนถ่ายสินคา้บรเิวณจดุขนถา่ยสินคา้  ก าหนดระยะเวลาส าหรบัรถยนตใ์นการเขา้ขนถ่าย

สินคา้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 รถยนตไ์ม่เกิน 4 ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถ่ายสินคา้หรืออปุกรณเ์ป็นเวลา 40 นาท ี

 รถยนตไ์ม่เกิน 10 ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถา่ยสินคา้หรืออปุกรณเ์ป็นเวลา 60 นาท ี

 รถยนต ์10 ลอ้ขึน้ไป ใชเ้วลาในการขนถ่ายสินคา้หรืออปุกรณเ์ป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

 หมายเหต ุ ทัง้นีผู้จ้ดังานจงึขอความรว่มมือหา้มจอดรถเกินเวลาที่ก าหนด เนื่องจากท าใหก้ารจราจรขึน้-ลงหลงั 

Loading ตดิขดั และล่าชา้ หากฝ่าฝืนจะตอ้งช าระเบีย้ปรบัท่ีทางอมิแพค ฯ เป็นผูก้  าหนด  

3.1.4 เมื่อส่งสินคา้หรืออปุกรณเ์สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้่านน ารถของทา่นกลบัไปจอดที่ลานทะเลสาบ (Lake 

side หรือ ลาน Pre-Loading หรือใหน้ ารถออกนอกพืน้ท่ีจดุขนถา่ยสินคา้โดยทนัที 

 

      

 

 

ตวัอยา่งบตัรบนัทกึเวลาเขา้-ออก 

   3.1.5 ส าหรบัคหูาเปล่าที่เขา้มาจดัพืน้ที่ ในวนัติดตัง้ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2566 

• ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานท่ีมีโครงสรา้งใหญ่ สามารถขบัรถเขา้มาในชาเลนเจอร ์ 1 เพื่อลงของได ้ ตัง้แตเ่วลา 

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

หมายเลขประตทูี่เปิดใหเ้ขา้ หากเกินเวลาที่ก าหนดไว ้จะไม่สามารถขบัรถเขา้ไปได  ้

• ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานที่มีโครงสรา้งปกติ สามารถจอดลงสินคา้ และส่วนตกแต่งไดท้ี่จุด loading เท่านัน้ 

ไม่สามารถขบัรถเขา้ไปเพื่อลงของได ้

   3.1.6 ส าหรบัคหูาเปล่าและมาตรฐานที่เขา้มาจดัพืน้ท่ี ในวนัติดตัง้ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2566 

• ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทีเ่ป็นคหูาเปล่า สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร ์1 ไดต้ัง้แตเ่วลา 10.00 – 24.00 น. 

• ผูร้ว่มแสดงงานทีเ่ป็นคหูามาตรฐาน สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร ์1 ไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 – 24.00 น.  

 หมายเหตุ  ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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3.1.7 จดุรบับตัร Contractor (บตัรสีชมพ)ู และ บตัร Exhibitor (บตัรสีเหลือง) 

 

 หมายเหตุ ผูจ้ดังานจะออกบตัรผ่านเขา้-ออกบรเิวณงานใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน และผูร้บัเหมาต่าง ๆ ซึ่งว่าจา้งโดย

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานเพื่อใชผ่้านเขา้-ออกบรเิวณงานในช่วงวนัก่อสรา้ง และรือ้ถอน เฉพาะผูร้บัเหมาที่ไดต้ิดต่อกบัผูจ้ดังาน และ

ไดท้ าข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบของผู้จัดงานแลว้เท่านั้น โดยผู้รับเหมาก่อสรา้งสามารถรบับัตรผ่านเขา้-ออก

บริเวณงานไดต้ามที่แจง้ไว้ดังรูปภาพดา้นบน กรณีที่ผูร้บัเหมารายนั้น ๆ ไม่มีบัตรอนุญาตอย่างถูกตอ้ง และไดส้รา้งความ

เสียหายอย่างใดอย่างหน่ึงขึน้ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่ว่าจา้ง จะตอ้งรบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้นีผู้ร้บัเหมาจะตอ้งเป็น
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ผูก้รอกแบบฟอรม์รายชื่อเจา้หนา้ที่ประจ าคหูานัน้ และขอรบับตัรผ่านเขา้-ออกดว้ยตนเองเท่านัน้ และหา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน

ขอบตัรผ่านเขา้-ออกแทนผูร้บัเหมาของตน ฉะนัน้กรุณามารบับตัรตามวนั-เวลาที่ก าหนดให ้หากบตัรสญูหาย และมาขอรบั

ใหม่ ทางผูจ้ดังานฯ จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายใบละ 50 บาท 

 3.2 ขั้นตอนการขนถ่ายสนิค้าวนัแสดงงาน 11 – 14 พฤษภาคม 2566 

   3.2.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุท่าน จะตอ้งน ารถเขา้บรเิวณจดุขนถา่ยสินคา้ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดให้ สามารถท า

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

  หมายเหต ุ หากตอ้งการเตมิสินคา้ระหว่างชว่งเวลางานคือ 10.00-20.00 น. จะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่ ที่จดังานกอ่น  

รถเข็นท่ีใชข้นสินคา้เขา้งานตอ้งเป็นขนาดเล็ก ไมเ่กินขนาด 60 X 90 X 85 ซม. และเรียงสินคา้สงูไม่เกิน 1 เมตร สินคา้ที่มี

ขนาดลงัเล็ก จ าเป็นจะตอ้งมีแลปพลาสติกคลมุใหเ้รียบรอ้ยเพื่อความปลอดภยั  

เมื่อเติมสินคา้แลว้เสรจ็ ใหน้ ารถไปจอดในลานจอดที่ก าหนดให ้

   3.2.2 ระยะเวลาในการขนถา่ยสินคา้ใหเ้ป็นไปตามประกาศกฎ-ระเบยีบของการเขา้ขนถ่ายสินคา้ 

 หมายเหต ุ เพื่อหลีกเล่ียงความแออดัในลาน loading ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานสามารถขนยา้ย หรือหิว้สมัภาระส่วนตวั 

และส่ิงของ, กล่องเล็ก ๆ ที่ถือหิว้ได ้โดยไม่เส่ียงต่อการแตกหกั สามารถหิว้เขา้มาทางดา้นหนา้อาคารชาเลนเจอร ์1 ได ้โดยไม่

ตอ้งอาศยัรถเข็นขนยา้ย ส าหรบัสินคา้ขนาดใหญ่ ใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานท าการเปิดหีบห่อดา้นนอกอาคาร ชาเลนเจอร ์1 (จดุ 

loading) แลว้จงึขนยา้ยเขา้ตวัอาคาร ไปท่ีคหูาของทา่น 

 3.3 ขั้นตอนการขนถ่ายสนิค้าวนัรือ้ถอน วันที ่14 พฤษภาคม 2566 

   เร่ิมจากลงอุปกรณแ์พคกิง้  

   3.3.1 ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานที่ตอ้งการลงอุปกรณแ์พคกิง้ ตอ้งน ารถขนอุปกรณไ์ปรบับตัรอนุญาตขนถ่ายสินคา้ที่

ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ เมื่อไดร้บับตัรผ่าน ใหน้ ารถเขา้ไปที่จุดขนถ่ายสินคา้ (จุด loading) และน าอุปกรณ์

แพคกิง้ขึน้ได ้ตัง้แต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เมื่อน าอุปกรณล์งเสร็จเรียบรอ้ย ใหน้ ารถออกจากพืน้ที่ทันที และไปจอดใน

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

กลบัไปจอดที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบเท่านัน้ เพื่อรอเรียกรถขึน้ไปเก็บอปุกรณค์หูาได ้หลงัเวลา 22.00 น. 

   3.3.2 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุคหูา ตอ้งน ารถที่จะขนสินคา้ไปเขา้คิวที่ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ 

   3.3.3 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทุกคหูา ตอ้งจดัเก็บอุปกรณ/์บรรจุภณัฑสิ์นคา้ ต่างๆ ใหเ้รียบรอ้ย ภายในคูหาตนเอง

แลว้จึงท าการเคลื่อนยา้ยมาดา้นหลงัอาคาร Loading โดยหา้มวางกีดขวางเสน้ทางการขนยา้ย (วางในพืน้ท่ีที่ก าหนดให ้หรือ

ใหช้ิดผนงั หรือราวกนัตกเท่านัน้ ) เมื่อเคล่ือนยา้ยอปุกรณ/์บรรจภุณัฑสิ์นคา้ ต่างๆ มารวมไว ้ณ หลงัอาคาร Loading ใหแ้จง้
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เจา้หน้าที่ รปภ. หลังอาคาร Loading เพื่อเข้าตรวจสอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ รปภ.จะออกเอกสาร “ยืนยันของพรอ้ม” ให้

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

   3.3.4 หลังจากนั้นใหผู้เ้ขา้ร่วมแสดงงานน าเอกสาร “ยืนยันของพรอ้ม” ไปที่โต๊ะอ านวยการ ที่อยู่หลังอาคาร 

Loading และแจ้งทะเบียนรถต่อเจ้าหน้าที่  รปภ. เพื่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ 

หลังจากนั้นเจา้หนา้ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ จะประกาศเรียกหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อใหม้ารบับัตรขนถ่าย

สินคา้ไปยงัจดุขนถ่ายสินคา้ที่อาคารชาเลนเจอร ์1 

   3.3.5 ณ จดุขนถ่ายสินคา้ของอาคารชาเลนเจอร ์ 1 ผูท้ี่เขา้มาขนถา่ยสนิคา้จะตอ้งท าตามกฎ-ระเบียบ และขอ้

ปฏิบตัิตามกฎจราจร ตามที่ไดร้ะบไุว ้หลงัจากที่ขนถ่ายสินคา้เสรจ็สิน้ รถขนถ่ายสินคา้จะตอ้งเคลื่อนยา้ยจากจดุขนถ่ายสินคา้

ตามทางออกที่ไดร้ะบไุว ้และคืนบตัรขนถ่ายสินคา้ตรงทางออก อิมแพคฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขนถา่ยสินคา้บรเิวณจดุขนถา่ย

สินคา้ของอาคารชาเลนเจอร ์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 กิโลกรมัและก่อสรา้งความสงูไดไ้ม่เกิน

7.00 เมตรกรณีที่วสัดอุปุกรณม์นี า้หนกัเกินกวา่ 4,000 กิโลกรมัวิศวกรโครงสรา้งจะตอ้งออกแบบการ

กระจายน า้หนกัใหไ้ด ้ 4,000 กิโลกรมัต่อตารางเมตรพรอ้มลงนามรบัรองการออกแบบและการค านวณ

ในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุน าส่งให ้“ผูใ้หบ้รกิาร” รบัทราบ 

• พืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร ์ 1 ตัง้แตเ่สาตน้ท่ี 14 เป็นตน้ไป และพืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร ์ 2-3 สามารถรบั

น า้หนกัไดต้ารางเมตรละ 2,000 กิโลกรมัหวัเสาตัง้แต่ตน้ท่ี 15 สามารถรบัน า้หนกัไดต้ารางเมตรละ

4,000 กิโลกรมั และก่อสรา้งความสงูไดไ้ม่เกิน 7.00 เมตร กรณีที่วสัดอุปุกรณม์ีน า้หนกัเกินกว่า 2,000

กิโลกรมั วิศวกรโครงสรา้งจะตอ้งออกแบบการกระจายน า้หนกัใหไ้ด ้ 2,000 กิโลกรมัต่อตารางเมตร

พรอ้มลงนามรบัรองการออกแบบและการค านวณในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุและ

น าส่งใหอ้มิแพคฯ รบัทราบ 

   3.4.2 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่ไดร้บัอนญุาตจากอิมแพคฯ ใหเ้ขา้ปฏิบตังิานใน “อาคาร” จะตอ้งลงนามใน หนงัสือ

รบัรองความเสียหาย และตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่อิมแพคฯ ก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั และรบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ 

   3.4.3 การขนถา่ยอปุกรณ ์ และเครื่องมือต่างๆ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งใชป้ระตขูนถ่ายสินคา้ของ “อาคาร” 

เท่านัน้ไม่อนญุาตใหใ้ชป้ระตดูา้นหนา้ทางเขา้หรือประตหูนีไฟ 
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   3.4.4 การถา่ยทอดสด “งาน” หรือบนัทึกเทปโทรทศัน ์ “งาน” ที่มีการน ารถบนัทึกเทปเคเบิล้ทีวีอินเทอรเ์น็ต

ออนไลนเ์ขา้มาใน “สถานท่ี” ซึง่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งแจง้ผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัท าการ เพื่อก าหนดจดุ

จอด และขัน้ตอนการเดินสายอปุกรณต์่อเชื่อมตา่งๆโดย ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ทัง้หมด 

   3.4.5  อิมแพคฯไม่อนญุาตใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานน ามาแสดง และ/หรือขายสินคา้ที่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือ

ขดัต่อระเบยีบที่ดีดา้นวฒันธรรมสงัคมและสขุภาพของประชาชน และ/หรือสินคา้ที่อยู่นอกเหนือจากรายการท่ีผูเ้ขา้รว่มแสดง

งานระบไุวใ้นรายการ หากผูเ้ขา้รว่มแสดงงานฝ่าฝืนผูจ้ดังานจะแจง้ใหน้ าสินคา้ดงักล่าวออกจาก “งาน” โดยผูเ้ขา้รว่มแสดง

งานจะตอ้งปฏิบตัติามอย่างไม่มเีงื่อนไข และผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคา่เสียหายใดๆจากผูจ้ดังาน 

   3.4.6 หา้มจ าหน่ายสินคา้ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิทกุประเภทใน “สถานท่ี” หากฝ่าฝืนผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้ง

รบัผิดชอบตามกฎหมาย และหากผูจ้ดังานขอท าการตรวจสอบผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งแสดงหลกัฐานแสดงสิทธ์ิในสินคา้

เหล่านัน้แก่ผูจ้ดังาน หรือผูต้รวจสอบของผูจ้ดังาน 

   3.4.7 ในระหวา่งการจดัแสดงงานผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน มีสิทธ์ิกระจายเสียงในพืน้ท่ี ”งาน” ตามท่ีกฎหมายก าหนด

มีความดงัไดไ้ม่เกิน 60 เดซิเบล (เอ) หากผูเ้ขา้รว่มแสดงานกระจายเสียงที่มีความดงัเกินกว่าที่ก าหนด ผูจ้ดังานขอความ

รว่มมือจากผูเ้ขา้รว่มแสดงานใหด้ าเนินการลดเสียงนัน้ลงทนัที หากฝ่าฝืนผูจ้ดังานมีความจ าเป็นตอ้งงดการจ่ายกระแสไฟฟ้า

จนกวา่จะไดร้บัความรว่มมือจากผูเ้ขา้รว่มแสดงาน โดยผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึน้

เองทัง้สิน้ ส าหรบัพืน้ท่ีบรเิวณโถงตอ้นรบัหนา้อาคารจดังานและโถงตอ้นรบัหนา้หอ้งประชมุที่เป็นพืน้ท่ีกระจายเสียง

ส่วนกลางของผูจ้ดังาน ไม่อนญุาตใหม้กีารใชเ้สียง 

   3.4.8 หา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงาน ใชท้างเขา้/ออกนอกเหนือจากที่ผูจ้ดังานก าหนดไว ้

   3.4.9 หา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงานน าเศษวสัดตุ่างๆกองทิง้ไวห้ลงัขนยา้ยในวนัติดตัง้และวนัรือ้ถอน หากฝ่าฝืน 

ผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งช าระคา่ปรบัในอตัราขัน้ต ่า 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถว้น) 

   3.4.10 หา้มขนยา้ยทรพัยสิ์นที่เป็นของผูจ้ดังาน ออกจาก “สถานท่ี” โดยเด็ดขาดหากตรวจพบจะถกูด าเนินการ

ทางกฎหมายทนัที 

  3.4.11 หา้มใชก้าวเทปกาวสองหนา้หรือวตัถใุดๆในท านองเดียวกนัทาหรือติดบนพืน้ผนงั และโครงสรา้งส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของ “อาคาร” โดยเดด็ขาด 

   3.4.12 หา้มตอกตะปหูรือของแหลมยึดตดิกบัผิวพืน้ผนงั   หรือโครงสรา้งส่วนหนึง่ส่วนใดของ “อาคาร” โดย

เด็ดขาด 

   3.4.13 หา้มใชป้ระตทูางออกฉกุเฉินและประตหูนีไฟเป็นทางเขา้/ออกหรือใชท้ าภารกิจใดๆหากฝ่าฝืนจะถกูปรบั

ในอตัรา ครัง้ละ 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) 
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  3.4.14 หา้มสบูบหุรี่หา้มรบัประทานอาหารและหา้มนอนพกัหรือนอนคา้งคืนบรเิวณ “อาคาร” ยกเวน้ในพืน้ท่ีที่

จดัเตรียมใหเ้ทา่นัน้ 

   3.4.15 หา้มน าส่ิงเสพติดที่ผิดกฎหมายทกุประเภทเขา้มาใน “สถานท่ี” โดยเด็ดขาด 

  3.4.16 หา้มน าอาหารและเครื่องดื่มจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่นเขา้มาใน “อาคาร” โดยเด็ดขาดเวน้แต่ผูเ้ขา้รว่มแสด

งานจะไดร้บัการอนญุาตจากผูจ้ดังานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเทา่นัน้ หากฝ่าฝืนผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

การน าเขา้จ านวน 50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) ต่อ คหูาต่อวนั 

  3.4.17 หา้มเก็บเศษวสัดทุี่เหลือจากการก่อสรา้งหรือวสัดทุี่ไวไฟ เช่น ทนิเนอร ์ และน า้มนัเชือ้เพลิง ไวใ้นบรเิวณ 

“อาคาร” ในระหว่างวนัตดิตัง้และวนัแสดงงาน 

   3.4.18 หา้มใชก้ระแสไฟฟ้าในจดุอื่นที่ไมไ่ดก้ าหนด หากตรวจพบ ผูเ้ขา้รว่มแสดงานตอ้งเสียคา่ปรบัจดุละ 5,000 

บาท (หา้พนับาทถว้น) 

   3.4.19 หา้มใชก้ระแสไฟฟ้าพืน้ฐานท่ีตดิกบัตวั “อาคาร” เช่นปลั๊กผนงัและปลั๊กตามเสาในการก่อสรา้งโดย

เด็ดขาด ผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งติดตัง้สะพานไฟ (เบรกเกอร)์ เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะส าหรบัการก่อสรา้งโดยสั่งจากผู้

ใหบ้รกิารระบบไฟฟ้าที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูจ้ดังานเท่านัน้ 

   3.4.20 หา้มพนกังานของผูเ้ขา้รว่มแสดงาน ปฏิบตัิงานนอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นค าขอโดยมิไดร้บัอนญุาต และ

หา้มเปิดหอ้งหรือประตใูดๆของ “อาคาร” โดยพลการ 

   3.4.21 หา้มพกพาอาวธุ, ของมคีม, สารกมัมนัตรงัสีหรือวตัถอุนัตรายอื่นๆเขา้มาใน “สถานท่ี” โดยเดด็ขาด 

   3.4.22 หา้มก่อเหตทุะเลาะววิาทท ารา้ยรา่งกายหรือกระท าการใดๆที่ผิดกฎหมายใน “สถานท่ี” 

   3.4.23 หา้มน าก๊าซหงุตม้หรือก๊าซตดิไฟทกุชนิดเขา้มาใน “สถานท่ี” โดยเด็ดขาด 

  3.4.24 ผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งแสดงบตัรอนญุาตเขา้พืน้ท่ีแกเ่จา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยักอ่นเขา้ “อาคาร” 

โดยพนกังานทกุคนของ ผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งสวมเครื่องแบบและติดบตัรอนญุาตเขา้พืน้ท่ีตลอดเวลาปฏิบตังิานหรืออยู่

ในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน 

  3.4.25 ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานจะตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าของพนกังานรกัษาความปลอดภัยโดยเคร่งครดัรวมถึง

ปฏิบตัิตามระเบียบและขอ้ปฏิบตัิเรื่องความปลอดภยัที่ “ผูใ้หบ้รกิาร” ก าหนดไว ้

   3.4.26 การท างานท่ีมคีวามสงูเกิน 2.00 เมตรตอ้งจดัใหม้ีนั่งรา้นส าหรบัการท างานนัน้ 

   3.4.27 การท างานท่ีมีความสงูเกิน 4.00 เมตรตอ้งจดัใหม้ีเข็มขดันิรภยัและตอ้งท าการยึดหรือคลอ้งเข็มขดันิรภยั

นัน้กบัโครงสรา้งอาคารหรือนั่งรา้นท่ีมีความมั่นคงในการรบัน า้หนกัไดด้ีเพื่อป้องกนัการพลดัตก 
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   3.4.28 ผูป้ฏิบตัิงานดงักล่าวตอ้งสวมใส่เข็มขดันิรภยัหมวกนิรภยัและรองเทา้หุม้สน้พืน้ยางขณะปฏิบตังิาน 

  3.4.29 หา้มมีการใชเ้ล่ือยวงเดอืนภายใน “อาคาร” โดยอนญุาตใหใ้ชเ้ล่ือยไฟฟ้าขนาดเล็กในการตดัแต่งตาม

ประเภทของไมก้ระจกและกระเบือ้งในกรณีมีการตดัแต่งวสัดปุระเภทท่ีท าใหเ้กดิฝุ่ นละอองจ านวนมาก ทางผูจ้ดังานสามารถ

ระงบัการเล่ือยหรือตดัแต่งไดโ้ดยจะมีการจดัสถานท่ีภายนอก “อาคาร” ตามจดุบรกิารท่ีทางผูจ้ดังานก าหนดไว ้และผูเ้ขา้รว่ม

แสดงงานตอ้งมีการช าระค่ากระแสไฟฟ้าและค่าท าความสะอาดเพิ่มเติมตามอตัราที่ก าหนดใน “สญัญา” 

   3.4.30 หา้มท ากิจกรรมใดๆที่ก่อใหเ้กดิประกายไฟเช่นการเชื่อมโลหะ, การตดัหรือเจยีรโลหะภายใน“อาคาร” โดย

เด็ดขาด 

   3.4.31 หา้มวางสินคา้กีดขวางเสน้ทางหนีไฟและหวัจ่ายน า้ดบัเพลิง 

   3.4.32 การเก็บหรือทิง้ส่ิงของ ในระหวา่งวนัก่อสรา้งและขนยา้ยสินคา้เขา้ไปในบรเิวณงานแสดงสินคา้ ทางผูจ้ดั

งานไม่อนญุาตใหผู้ร้ว่มงานแสดงสินคา้วางส่ิงของหรือวสัดเุหลือใชกี้ดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอใหผู้้เขา้รว่มแสดง

งานจดัเก็บส่ิงของภายในคหูาแสดงสินคา้ใหเ้รยีบรอ้ยหรือขนยา้ยส่ิงของตา่งๆ ออกนอกบรเิวณอาคารแสดงสินคา้ 

   3.4.33 การแจกเอกสารหรือของที่ระลกึ จดังานแสดงสินคา้จะอนญุาตใหม้ีการแจกของที่ระลกึไดเ้ฉพาะในคหูา

ของผูร้ว่มแสดงสินคา้นัน้ๆ เทา่นัน้ โดยจะตอ้งไม่เป็นการรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสรา้งความร าคาญใหก้บัคหูาแสดง

สินคา้ขา้งเคยีง 

   3.4.34 เหตกุารณท์ี่ไม่อาจควบคมุได ้ งานแสดงสินคา้นีอ้าจจะมกีารเลื่อนระยะเวลางานแสดงสินคา้จากเดมิ 

เนื่องจากสดุวิสยับางประการท่ีผูจ้ดังานไม่สามารถควบคมุได ้ เชน่ เหตกุารณท์างการเมือง ค าสั่งจากรฐับาล เป็นตน้    ผูจ้ดั

งานแสดงสินคา้ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ท่ีทางผูเ้ขา้รว่มแสดงสินคา้จ่ายใหก้บัผูจ้ดังานแสดงสินคา้แลว้หรือ

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆที่เกิดขึน้ 

   3.4.35 การปฏิบตัิงานท่ีคหูาแสดงสินคา้  ทกุคหูาแสดงสินคา้จะตอ้งมพีนกังานอยู่ประจ า และปฏิบตัิหนา้ที่อยู่

ตลอดเวลาที่มีงานแสดงเปิดใหผู้เ้ขา้ชม ผูร้ว่มแสดงสินคา้จะตอ้งไม่เขา้รว่มในกจิกรรมใดกต็ามที่ทางผูจ้ดัมีความเห็นวา่จะ

เป็นพืน้ท่ีรบกวนต่อผูเ้ขา้ชมงาน หรือผูร้ว่มแสดงสินคา้รายอื่นโดยเฉพาะอย่างยิง่การแสดงโดยใชอ้ปุกรณท์างดา้น

โสตทศันปูกรณ ์ จะตอ้งมีระดบัเสียงที่ไม่เกินไปกว่าที่ผูจ้ดังานแสดงสินคา้อนญุาตไว้ กจิกรรมทกุชนิดของผูร้ว่มแสดงสินคา้

และพนกังานของแต่ละคหูาแสดงสินคา้ จะตอ้งจ ากดัอยู่แตใ่นพืน้ที่คหูาแสดงสินคา้ของตน หา้มมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ชกัชวนทางดา้นธุรกิจใดๆ  นอกคหูาแสดงสินคา้ของทา่น       

 หมายเหต ุ หา้มท าการรบัสมคัรพนกังานระหว่างแสดงสินคา้ และหา้มท าการขนยา้ยสินคา้และออกนอกคหูาแสดง

สินคา้ในระหว่างเวลาแสดงสินคา้ 

   3.4.36 หา้มวางส่ิงของอปุกรณอ์ื่นๆ วางนอกเขตพืน้ท่ีของตนเอง หากฝ่าฝืนฝ่ายสถานท่ีขออนญุาตตกัเตอืนดงันี ้
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• การตกัเตือนครัง้ที่ 1 ฝ่ายสถานที่น าเอกสารการตกัเตือนใหท้างบูธเซ็นรบัทราบ และเก็บส่ิงของอุปกรณ์

นอกพืน้ท่ีของตวัเองใหเ้รียบรอ้ย 

• การตกัเตือนครัง้ที่ 2 ฝ่ายสถานที่ถ่ายรูปบนัทึกหลกัฐานและน าเอกสารใหท้างบูธเซ็นรบัทราบ หากยงัไม่

ปฏิบตัิ 

• การตักเตือนครัง้ที่ 3 ฝ่ายสถานที่ขออนุญาตน าของออกจากพืน้ที่ส่วนกลาง เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย 

 3.5 การจองรายการเพ่ิมเติมต่างๆทุกรายการ ต้องปฏิบัติดังนี้ 

   3.5.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งแจง้รายละเอียดการใชไ้ฟฟ้าก่อนเขา้ท างานใน “สถานท่ี” ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั

โดยติดต่อบรษิัทผูร้บัเหมาไฟฟ้าอย่างเป็นทางการกระแสไฟฟ้าทัง้หมดของบรเิวณ “งาน” จะถกูปิดลงหลงัจากเลิก “งาน”แลว้

ภายใน 1 ชั่วโมงหลงัจาก “งาน” เลิกในแต่ละวนั 

 หมายเหต ุ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานหา้มกระท าการปรบัเปล่ียนการใชไ้ฟฟ้าไปจากขอ้ตกลงที่ไดจ้ดัท าไวก้บัผูจ้ดังาน หรือผู้

ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูจ้ดังานโดยเดด็ขาด และในกรณีที่ผูจ้ดังานตรวจพบการเดินสายไฟภายใน “งาน” ที่ใชว้ธีิการไม่

ถกูตอ้งและไม่เหมาะสมอนัเป็นเหตใุหเ้กิดอบุตัเิหตขุึน้ไดเ้ช่นสะดดุลม้หรือการต่อสายไฟไม่เรียบรอ้ย ผูจ้ดังานขอระงบัการ

ท างานของผูเ้ขา้รว่มแสดงงานชั่วคราวและใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยปลอดภยัและสวยงามตามที่ผูจ้ดั

งานแนะน า ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัอบุตัเิหตทุี่อาจเกดิขึน้กบัผูม้ารว่มงานหรือพนกังานของผูเ้ขา้รว่มแสดงงานเองดว้ย 

  3.5.2 ผูจ้ดังานสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ธรรมเนียมการน าเขา้และติดตัง้สญัญาณโทรศพัทแ์ละอินเทอรเ์นต็ทัง้

ประเภทท่ีมีสายเช่น ADSL, MPLS, Leased Line, Fiber Optic ฯลฯและประเภทไรส้ายเช่น Wireless Internetหรือดาวเทียม

ฯลฯโดย ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดังานรบัทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการจดัแสดงงานเวน้แตจ่ะไดร้บั

อนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก ผูจ้ดังาน โดยผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการใหบ้รกิารระบบเครือข่ายไรส้ายและระบบ

อินเทอรเ์น็ตไรส้ายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n ที่ระดบัคล่ืนความถ่ี 2.4 GHz ในพืน้ท่ีของผูจ้ดังานแต่เพยีงผูเ้ดียว ไม่

อนญุาตใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานติดตัง้ และใชง้านระบบเครือขา่ยไรส้ายและระบบอินเทอรเ์น็ตไรส้ายดงักล่าวรวมถึงการใช้

ระบบส่ือสารใดๆอนัเป็นคลื่นความถ่ีเนื่องจากจะส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อการท างานของระบบเครือข่ายไรส้ายและระบบ

อินเทอรเ์น็ตไรส้ายของผูจ้ดังาน 

   3.5.3 เฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณเ์บ็ดเตลด็ที่ใชภ้ายในงาน ท่านสามารถน าเฟอรน์เิจอรข์องท่านเขา้มาตัง้ภายใน

คหูาจดัแสดงสินคา้ของทา่นไดเ้องตามตอ้งการหรือขอเชา่เฟอรน์ิเจอรแ์ละรายการอปุกรณเ์บ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได ้ โดยกรอก

แบบฟอรม์รายการเฟอรน์เิจอรแ์ละแบบฟอรม์อปุกรณเ์บ็ดเตล็ดและส่งกลบัไปยงัที่อยู่ดา้นในของแบบฟอรม์ 

   3.5.4 โทรศพัทช์ั่วคราว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม์โทรศพัทช์ั่งคราว ซึง่โทรศพัทช์ั่วคราวนี ้ อตัรา

ค่าบรกิารดงักล่าวรวมค่าใชโ้ทรศพัทภ์ายในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแลว้ยกเวน้ค่าใชโ้ทรศพัทท์างไกล, ต่างจงัหวดั, 

มือถือและตา่งประเทศโดยคดิคา่บรกิารตามจรงิบวก ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และบวกค่าบรกิาร 10% 
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   3.5.5 โสตทศันปูกรณท์ี่ใชภ้ายในงาน ท่านสามารถน าโสตทศันปูกรณเ์ขา้มาใชภ้ายในคหูาแสดงสินคา้ของท่าน

ตามความตอ้งการหรือมิฉะนัน้ ท่านสามารถเชา่โสตทศันปูกรณจ์ากบรษิัท เอ็กซโ์ปซิซนั เทคโนโลยี จ ากดั โดยกรอก

แบบฟอรม์ทีวีและเครื่องฉายต่างๆ แลว้ส่งกลบัไปยงัที่อยูใ่นแบบฟอรม์ 

 3.6 บทพิจารณาหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติ 

 หาก “ผูร้บับรกิาร”ไม่ปฏิบตัติามระเบียบและขอ้ปฏิบตัิฉบบันี ้“ผูใ้หบ้รกิาร” ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

  3.6.1 เมื่อพนกังานเจา้หนา้ที่ของผูจ้ดังานแจง้ใหท้ราบแลว้ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบและขอ้ปฏิบตัิฉบบันีใ้นเรื่อง

ความปลอดภยัของอาคารและสถานท่ี ผูจ้ดังานมีสิทธ์ิในการหา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไมใ่หด้  าเนินการใดๆทัง้สิน้ทัง้นีเ้จา้หนา้ที่

รกัษาความปลอดภยัของ ผูจ้ดังานมีสิทธ์ิในการขอให ้ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานหยดุการกระท าดงักล่าวและมีสิทธ์ิน าวสัดอุปุกรณ์

หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งออกจากพืน้ท่ีไดท้นัที 

   3.6.2 กรณี ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานยงัด าเนนิการใดๆอนัเป็นการฝ่าฝืนอีก ผูจ้ดังานมีสิทธ์ิขอคืนพืน้ท่ีและไม่อนญุาต

ใหใ้ชพ้ืน้ท่ีไดต้ลอดไปจนกว่าจะมีการแกไ้ขขอ้ฝ่าฝืนนัน้ๆ 

   3.6.3 ในการด าเนินการต่างๆ ผูจ้ดังานจะแจง้ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งใหร้บัทราบเหตผุลและแนวทาง

ในการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

 3.7 การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร 

  3.7.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งก าหนดพืน้ท่ีอย่างชดัเจนใหสิ้นคา้อาหารไม่อยู่ปะปนกบัสินคา้ทั่วไปโดยตอ้ง

จดัท าปา้ยหรือซุม้ก าหนดใหรู้ว้่าเป็น “อาหาร” 

  3.7.2 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการดแูลความสะอาดใหถ้กูสขุอนามยัโดยตอ้งใชภ้าชนะ

บรรจอุาหารท่ีเหมาะสมและปิดคลมุอาหารทกุชนิด 

   3.7.3 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานสามารถปรุงอาหารดว้ยวิธีการน่ึง, ตม้, อบ, ป้ิงภายใน “งาน” ไดโ้ดยตอ้งใชอ้ปุกรณ์

ไฟฟ้าเท่านัน้ 

   3.7.4 หา้มใชภ้าชนะ (ชอ้น, จาน, ชาม, ถว้ย) ที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดโ้ดยสามารถใชเ้ป็นภาชนะบรรจุ

แบบใชค้รัง้เดียวเช่นกระดาษหรือพลาสติก 

   3.7.5 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน ส าหรบับธูอาหารภายในงานจะตอ้งสวมถงุมอื และ หมวก พรอ้มกบัติดตัง้ Counter 

Shield เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 อย่างเครง่ครดั 

 3.8 สถานทีจ่อดรถ (ส าหรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า วันติดตั้งและวันแสดงงาน) 

   มีลานจอดรถไวบ้รกิารส าหรบัผูเ้ขา้รว่มแสดงงานและผูเ้ขา้ชมงานแสดงสินคา้  
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• ลานจอดฟรี ไดแ้ก่ ลานจอดLAKESIDE ลานจอด AKTIV SQUARE และลานจอกรถ P5 

• อาคารจอดรถมีคา่บรกิาร ไดแ้ก ่ อาคารจอด P1 อาคารจอด P2 อาคารจอด P3 อาคารจอด 

COSMO OFFICE 

 หมายเหตุ  อิมแพคฯ เป็นผูก้  าหนดอตัราคา่บรกิารจอดรถ และไม่อนญุาตใหท้ าการจอดรถคา้งคืน ซึง่เป็นหน่ึงใน

มาตรการท่ีเครง่ครดั ส าหรบัการรกัษาความปลอดภยั 

 3.9. สถานทีจ่อดรถ (ส าหรับรถเติมสินค้า วันติดตั้งและวันแสดงงาน) 

   ส าหรบัลกูคา้ที่ตอ้งการเตมิสินคา้ระหว่างวนัแสดงงาน ทางผูจ้ดัไดจ้ดัเตรียมพืน้ท่ีการจอดรถ 2 จดุ ไดแ้ก่ 

• ลานจอด Pre-loading  เงื่อนไขการจอด คือ รถคนัใดมาถึงก่อน ไดสิ้ทธ์ิจอดก่อน 

• ลานจอด Lakeside เงื่อนไขการจอด คือ รถทกุชนิดสามารจอดไดฟ้รี  

 หมายเหตุ  โดยทัง้สามจดุสามารถน ารถเขา้จอดไดต้ัง้แต่ 8.00 – 24.00 น. ซึ่งหา้มน ารถทกุชนดิจอดคา้งคืน ฝ่าฝืน ยึด

รถทนัที 

 3.10 การท าความสะอาด 

  ทางผูจ้ดังานจะจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ท  าความสะอาดคอยดแูลความสะอาดบรเิวณรอบการจดังานแสดงสินคา้ ซึ่งจะท า

ความสะอาดทุกวนัในระหว่างงานและหลงัจากเลิกงาน โดยไม่มีค่าใชจ้่ายใดๆ อย่างไรก็ตามทางผูจ้ดังานขอความร่วมมือ

จากผูเ้ขา้รว่มแสดงงานในการท่ีจะรกัษาความสะอาดคหูาแสดงสินคา้ของตนใหเ้รียบรอ้ยเป็นระเบียบอยู่เสมอ ทัง้นีเ้จา้หนา้ที่

ท  าความสะอาดไม่ไดร้บัอนญุาตใหท้ าความสะอาดภายในคหูาแสดงสินคา้ที่น ามาแสดงของท่าน 

 3.11 เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 

  ผูร้บัเหมาดา้นการรกัษาความปลอดภยัในงานอยา่งเป็นทางการ ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งการจา้งเจา้หนา้ที่

รกัษาความปลอดภยัเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลาของการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดผูร้ว่มงานจะตอ้งแจง้ต่อบรษิัท อิมแพค เอ็กซิ

บิชั่น แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั  แต่เพียงผูเ้ดยีวเท่านัน้ทัง้นีท้างผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที่ เกิดขึน้ไมว่่ากรณีใดใด

ทัง้สิน้ 

 หมายเหต ุ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานควรแจง้ความประสงคข์อใชบ้รกิารล่วงหนา้ มิฉะนัน้ท่านอาจมิไดร้บับรกิารทัง้นี ้

เนื่องจากเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั (พิเศษ) มจี านวนจ ากดั 

 3.12 การสาธิตสินค้าภายในงาน 

  หากผูเ้ขา้รว่มแสดงสินคา้ตอ้งการท่ีจะสาธิตหรือทดลองสินคา้จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้



23 
 

 
 

 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

  3.12.1 แจง้ใหผู้จ้ดังานทราบล่วงหนา้ถึงรูปแบบของการสาธิตที่น ามาแสดงโดยกรอกแบบฟอรม์รายละเอยีดของ

สินคา้ที่น ามาแสดง (กรุณาแนบเอกสารแสดงรายละเอยีดของสินคา้มาดว้ย เพื่อน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาอนุญาตใหท้ า

การสาธิต) 

  3.12.2 มีการเตรียมการป้องกนัอนัตรายอนัตรายอนัอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการสาธิต 

  3.12.3 การติดตัง้สินคา้หรือเครื่องจกัรที่จะมาสาธิต ควรติดตัง้หรือเดินเครื่องอยา่งมั่นคง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด

การล่ืนไถลหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดล า้เกินออกนอกบรเิวณคหูาแสดงสินคา้ ซึ่งอาจจะเป็นอนัตรายตอ่ผูช้มงานแสดงสินคา้ และ

จะตอ้งจดัหาวสัดปุพูืน้เพื่อรองรบัและสามารถป้องกนัความเสียหายต่อพืน้ผิวของอาคารแสดงสินคา้  หรือวสัดปุพูืน้ของ

อาคาร 

   3.12.4 ตอ้งมกีารป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดจากส่วนของสินคา้หรือเครื่องจกัรที่มีการเคล่ือนไหวอย่างเพียงพอ 

   3.12.5 ท าการเก็บและซ่อนสวิตชค์วบคมุเครื่องจกัรหรืออปุกรณท์ี่สาธิตอย่างมิดชดิ  เพื่อป้องกนัการเปิดเครื่อง

โดยผูเ้ขา้ชมงานหรือผูท้ี่ไม่ไดร้บัอนญุาต 

   3.12.6 จดัเตรียมภาชนะหรือถงุขยะ  เพื่อใชใ้นการเก็บหรือขนยา้ยสิ่งปฏิกลูที่เกิดจากการสาธิตเครื่องจกัรอาทิ

เศษผง  เศษขยะ ฯลฯ  ออกนอกบรเิวณงาน 

  3.12.7 ทางผูจ้ดังานไม่อนญุาตใหม้ีการสาธิตของเครื่องจกัรที่จะท าใหเ้กิดกลิ่นควนัไอเสียในอาคารแสดงสินคา้ที่

จะรบกวน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ชมงานแสดงสินคา้ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมหรือต่อโลหะดว้ยความรอ้นภายในอาคาร  

ยกเวน้กรณีที่ไดแ้จง้และไดร้บัอนญุาตจากฝ่ายปฏิบตัิการของผูจ้ดังานอย่างนอ้ย 30 วนัก่อนเขา้งาน 

   3.12.8 ในการสาธิตเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่น ามาแสดงที่ก่อใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนผูเ้ขา้รว่มแสดงงานรายอื่น  หรือ

ผูเ้ขา้ชมงานแสดงสินคา้เกินกวา่  60  เดซเิบล (เอ) หรือผูจ้ดังานลงความเห็นว่าดงัมาก  ผูจ้ดังานขอสงวนลิขสิทธ์ิในการงดจ่าย

กระแสไฟฟ้าบรเิวณพืน้ท่ีนัน้ๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 3.13 เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า 

ผูจ้ดังานจะไม่เปิดเครื่องปรบัอากาศในบรเิวณอาคารแสดงสินคา้ในวนัก่อสรา้งและตกแต่งคหูา แตจ่ะเปิด

เครื่องปรบัอากาศเฉพาะวนัท่ีจดัแสดงงาน หรือระหว่าง วนัท่ี 11 – 14 พฤษภาคม 2566 เท่านัน้ โดยจะเปิดเครื่องปรบัอากาศ 

1 ชั่วโมง ก่อนการเปิดแสดงสินคา้ และจะปิดเมื่อถงึเวลาปิดแสดงสินคา้ในแต่ละวนั 

 3.14 อ านาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า 

  บรษิัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั เปรียบเสมือนเจา้ของสถานที่จดัแสดงสินคา้ในช่วงระยะเวลาเชา่ท าการแสดง

สินคา้ ดงันัน้การตดัสินใจของบรษิัทฯ ในการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ในชว่งนีถื้อเป็นสิทธ์ิขาดในการยตุิปัญหานัน้ๆ 
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 3.15 การปฏิบัติงานล่วงเวลา 

  ส าหรบัในวนัก่อสรา้งและรือ้ถอน ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการก่อสรา้งและรือ้ถอนภายในวนัและเวลาท่ีก าหนดคือ 

24.00 น. ซึ่งหากมีการท างานเกินเวลาทางอิมแพค เมืองทองธานี จะมีค่าปรบั และจะไดร้บัจดหมายเตือนจากบริษัท เอซ 

คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 3.16 การรือ้ถอนคูหาล่วงเวลา 

  กรณีผูเ้ขา้รว่มแสดงงานแต่ละรายรือ้ถอนไม่เสรจ็ตามเวลาที่ก าหนดไว ้( 24.00 น. ของวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2566 ) 

ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการก่อสรา้งและรือ้ถอนภายในวนัและเวลาท่ีก าหนด ซึ่งหากมีการท างานเกินเวลาทางอิมแพค เมือง

ทองธานี จะมีค่าปรบั และจะไดร้บัจดหมายเตือนจากบรษิัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 3.17 การท ากิจกรรมและการใช้เสียงระหว่างงาน 

   การจดัแสดงงานหากผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งการจดักจิกรรมภายในคหูาที่ตอ้งใชเ้ครื่องขยายเสียง กรุณาส่งอีเมล์

แจง้รายละเอียดและชว่งเวลาที่ตอ้งการท ากิจกรรมหรือการใชเ้สียงมาที่ aftersale.bbb@gmail.com ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 

2566 เพื่อจดัล าดบักิจกรรมและควบคมุระยะเวลาในการใชเ้สียงในการท ากิจกรรมดงักล่าว 

   3.17.1 ทัง้นีห้า้มใชเ้สียงดงัเกิน 60 เดซิเบล ภายในรศัมี 3 เมตร โดยจะวดัจากจดุกึ่งกลางทางเดินดา้นหนา้ คหูา

ของท่านหรือจะตอ้งท าการออกแบบก่อสรา้งคหูาใหป้้องกนัเสยีงเพื่อมิใหเ้ป็นเหตกุ่อใหเ้กิดความร าคาญแก่คหูาอื่นๆใน

บรเิวณใกลเ้คยีงหากมกีารฝ่าฝืนทางผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิดงัต่อไปนี ้

    เตือนครัง้ที่ 1 ผูจ้ดังานขอเตือนดว้ยวาจาแก่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

    เตือนครัง้ที่ 2 ผูจ้ดังานจะยื่นจดหมายเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

    เตือนครัง้ที่ 3 ผูจ้ดังานจะด าเนินการระงบักระแสไฟภายในบธูทัง้หมดแก่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

   3.17.2 อนญุาตใหต้ิดตัง้ล าโพงที่ความสงูไม่เกิน 2.50 เมตรโดยอนญุาตเฉพาะล าโพงที่วางกบัพืน้ 

   3.17.3 ผูจ้ดังานไดจ้ดัเวทีส่วนกลางส าหรบัใชท้ ากิจกรรมต่างๆผูเ้ขา้รว่มแสดงงานสามารถแจง้ความประสงคผ่์าน

เอกสารชื่อว่ากิจกรรมเวที ส่งผ่านอีเมล ์aftersale.bbb@gmail.com ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2566 โดยผูจ้ดังานจะพิจารณา

จดัล าดบัเวลาใหต้ามความเหมาะสมและจะจดัส่งตารางเวลาการท ากิจกรรมใหท้ราบ 

   3.17.4 หา้มมใิหท้กุคหูาจดักิจกรรมภายในคหูาโดยมิไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังาน 

   3.17.5 หา้มมใิหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานจดักจิกรรมที่ไม่เหมาะสมขดัต่อศีลธรรมและส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของงาน

หากฝ่าฝืนผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการไม่อนญุาตใหจ้ดักิจกรรม  
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

3.18 การเก็บหรือทิง้ส่ิงของ 

  ในระหวา่งวนัก่อสรา้งและขนยา้ยสินคา้เขา้ไปในบรเิวณงานแสดงสินคา้ ทางผูจ้ดังาน ไม่อนญุาตใหผู้ร้ว่มงานแสดง

สินคา้วางส่ิงของหรือวสัดเุหลือใชกี้ดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอใหผู้้เขา้รว่มแสดงงานจดัเก็บส่ิงของภายในคหูา

แสดงสินคา้ใหเ้รียบรอ้ยหรือขนยา้ยสิ่งของตา่งๆ ออกนอกบรเิวณอาคารแสดงสินคา้ 

 หมายเหตุ  เนื่องจากมีขอ้จ ากดัเรื่องพืน้ท่ีในการจดัเก็บ ทางผูจ้ดังานไม่ไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีไวส้ าหรบัใหผู้แ้สดงสินคา้

จดัเก็บส่ิงของหรือสินคา้ใดๆ ทัง้สิน้ดงันัน้หา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตัง้วางสินคา้-อปุกรณอ์อกนอกพืน้ท่ีคหูาของผูเ้ขา้รว่มแสดง

งาน โดยเฉพาะบรเิวณที่เป็นทางเดิน 

 3.19 การแจกเอกสารหรือของทีร่ะลึก 

  ผูจ้ดังานอนญุาตใหม้กีารแจกของที่ระลกึไดเ้ฉพาะในคหูาของผูเ้ขา้รว่มแสดงงานนัน้ๆ เทา่นัน้ โดยจะตอ้งไมเ่ป็น

การรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสรา้งความร าคาญใหก้บัคหูาแสดงสินคา้ขา้งเคียง ทัง้นีค้วรแจง้ต่อผูจ้ดังาน และไดร้บั

อนญุาตแลว้เท่านัน้ 

 3.20 การเกิดความเสียหาย 

  เนื่องจากทางอมิแพคเมืองทองธานีไดม้ีการตรวจสอบความเรียบรอ้ยของอาคารระหว่างวนัก่อสรา้ง และหลงัจากรือ้

ถอนเรียบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ท่านผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุท่านจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กบัอาคารแสดง

สินคา้รวมถึงพรมที่เกิดขึน้จากท่านผูแ้ทนของท่านเจา้หนา้ที่ที่อยู่ในความรบัผิดชอบ หรือแมแ้ต่ผูร้บัเหมาของท่าน ที่ไม่ใช่

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูาแสดงสินคา้อย่างเป็นทางการ ทัง้นีไ้ม่วา่จะกระท าโดนจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มแสดง

สินคา้ที่รว่มออกงานแบบคหูาส าเรจ็รูปจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัเกิดจากท่าน ผูแ้ทน หรือเจา้หนา้ที่ที่อยู่ในความ

รบัผิดชอบของท่าน โดยหากเกดิความเสียหายดงักล่าวขึน้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งอยา่งเป็นทางการของงานจะคดิคา่ใชจ้่ายที่เกิด

จากผูร้ว่มแสดงสินคา้โดยตรง 

 3.21 เหตุการณท์ีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

  งานแสดงสินคา้นีอ้าจจะมีการเลือ่นระยะเวลางานแสดงสินคา้จากเดิม เนื่องจากสดุวิสยับางประการท่ีผูจ้ดังานไม่

สามารถควบคมุได ้เช่น เหตกุารณท์างการเมือง ค าสั่งจากรฐับาล เป็นตน้    ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ใชจ้า่ย

ต่างๆ ท่ีทางผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจา่ยใหก้บัผูจ้ดังานแลว้หรือค่าใชจ้า่ยอื่นๆที่เกิดขึน้ 

3.22 การปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกัน Covid-19 

  Exhibitor ทกุท่านตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดที่ปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ภายในงาน Thailand baby and kids best buy 

หากฝ่ายสถานท่ีของอิมแพคหรือของผูจ้ดังานพบเจอการฝ่าฝืนกฎ ขออนญุาตเชิญออกจากงาน จนกว่า Exhibitor สวมใส่

หนา้กากอนามยัขณะปฏิบตังิาน  


