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สารบัญ 

ส่วนที่ 1            หน้า 

 ข้อมลูทัว่ไปของงาน 

1. ช่ืองานแสดงสนิค้าอยา่งเป็นทางการ       1 

2. สถานท่ีจดังาน          1 

3. วนัและเวลาของงานแสดงสนิค้า        1 

4. การเข้าชมงาน          1 

5. ผู้จดังาน          1 

6. ผู้ เข้าร่วมงาน 

7. คณุลกัษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดงสนิค้า      2 

8. การรับผิดชอบความเสยีหายตอ่พืน้ท่ี       3 

9. ก าหนดการส าหรับวนัก่อสร้าง , วนัแสดงงาน , วนัรือ้ถอน     4 

10. รายช่ือผู้ตดิตอ่ตา่งๆ         5 

ส่วนที่ 2 

 ระเบียบและการปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงสนิค้า 

1. การก่อสร้างและตกแตง่คหูามาตรฐาน       6-8 

2. กฎระเบียบการก่อสร้างและตกแตง่คหูาส าหรับคหูาเปลา่     9-10 

3. ระเบียบและข้อปฏิบตัิอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ร่วมกนั      11-23 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิค้าและก่อสร้างบธูในวนัติดตัง้ 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิค้าและก่อสร้างบธูในวนัแสดงสินค้า 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิค้าและก่อสร้างบธูในวนัรือ้ถอน 

- กฎข้อบงัคบัและข้อแนะน า 

- การจองรายการเพิ่มเติมอื่นๆทกุรายการ ต้องปฏิบตัิดงันี ้

- บทพิจารณาหากไมป่ฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัตา่งๆ 

- การจดัแสดงสนิค้าประเภทอาหาร 

- สถานท่ีจอดรถ (ส าหรับผู้ ร่วมแสดงสนิค้า วนัติดตัง้และวนัแสดงงาน) 

- สถานท่ีจอดรถ (ส าหรับรถเติมสนิค้า วนัตดิตัง้และวนัแสดงงาน) 

- การท าความสะอาด 

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 

- การสาธิตสนิค้าภายในงาน 

- เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารแสดงสนิค้า 

- อ านาจสทิธ์ิขาดในการตดัสนิใจภายในอาคารแสดงสนิค้า 

- การปฏิบตัิงานลว่งเวลา 

- การรือ้ถอนคหูาลว่งเวลา 

- การท ากิจกรรมและการใช้เสยีงระหวา่งงาน 
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- การเก็บหรือทิง้สิง่ของ 

- การแจกเอกสารหรือของที่ระลกึ 

- การเกิดความเสยีหาย 

- เหตกุารณ์ที่ไมอ่าจควบคมุได้ 

ส่วนที่ 3 (เอกสารแนบท้ายอีเมล์) 

 แบบฟอร์มบริการส าหรับผู้ เช่าพืน้ท่ี 

1. แบบฟอร์มส าหรับผู้ที่ร่วมแสดงสนิค้า      Ace Con 

2. แบบฟอร์มจองไฟฟา้        Expotech 

- เบรกเกอร์ไฟฟา้ส าหรับวนัรือ้ถอน 

- เบรกเกอร์ตดักระแสไฟฟา้ส าหรับวนัแสดงงาน 

- บริการติดตัง้กระแสไฟฟา้ รวมคา่กระแสไฟ 

- ระบบจ่ายน า้และทิง้น า้ 

- ขนาดเคร่ืองป๊ัมลม 

- อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ 

- แบบติดตัง้ 

- กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริการด้านไฟฟา้ 

3. แบบฟอร์มติดตัง้บอลลนู       Impact 

4. แบบฟอร์มจองอินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ชัว่คราว     Impact 

- บริการติดตัง้โทรศพัท์ชัว่คราว 

- บริการติดตัง้สายอินเตอร์เน็ต ADSL ชัว่คราว 

- บริการติดตัง้สายอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู VDSL 

- บริการสายอินเตอร์เนต็ความเร็วสงูชัว่คราว 

5. แบบฟอร์มบริการท าความสะอาดและรักษาความปลอดภยั    Impact 

- บริการท าความสะอาดพิเศษในคหูา 

- บริการรักษาความปลอดภยัพิเศษ 

6. แบบฟอร์มผนงัและอปุกรณ์เบ็ดเตลด็      Impact 

- ปา้ยช่ือร้านค้า 

- เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์เบ็ดเตลด็ตา่งๆ 

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

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

 

1. ชื่องานแสดงสนิค้าอย่างเป็นทางการ THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ที่ 34 

 

2. สถานที่จดังาน    Impact เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 3 

 

3. วันและเวลาของงานแสดงสนิค้า  วนัท่ี 6 – 9 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

      ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 20.00 น. 

 

4. การเข้าชมงาน    เปิดให้ครอบครัว พอ่ แม ่ลกู ยคุใหมแ่ละผู้ เข้าชมงานทัว่ไป 

 

5. ผู้จัดงาน     บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากดั 

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

แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท์ 02-6892899 , 02-6892993  

โทรสาร  02-6892890 

 

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

7. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 

7.1 การรับน า้หนกัของพืน้ท่ี อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ความสามารถในการรับน า้หนกั 2,000 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร 

หากสนิค้าของทา่นมีน า้หนกัเฉลีย่ ทีก่ดลงบนพืน้ท่ีตอ่หนึง่ตารางเมตรมากกวา่น า้หนกัที่อาคารจะสามารถรับน า้หนกัได้ ทา่น

ต้องสร้างพืน้ท่ีเหลก็เสริม เพื่อกระจายน า้หนกัของสนิค้า และต้องแจ้งให้ทางผู้จดังานทราบลว่งหน้า เก่ียวกบัสนิค้าทกุชิน้ท่ีจะ

น ามาแสดงจงึจะน าสนิค้านัน้เข้าไปแสดงได้ 

7.2 ความสงูของสิง่ก่อสร้าง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 

 ความสงูของสิง่ก่อสร้างสงูสดุได้ไมเ่กิน 5.0 เมตร ในกรณีที่บธูของทา่นสงูเกิน 3 เมตร แตไ่มเ่กิน 5.0 เมตร ต้องเป็น

โครงสร้างโปร่งเทา่นัน้ 

 ทา่นต้องลงนามในแบบบธูที่ทา่นสง่มาเพื่อแสดงความยินยอมรับผิดชอบ หากมีความเสยีหายใด ๆ เกิดขึน้กบัทาง

สถานท่ี หรือผู้ เข้าร่วมงานทกุกรณี 

*หากสนิค้าที่ทา่นน ามาจดัแสดง หรือสิง่ก่อสร้างสงูเกินจากที่ก าหนดไว้ข้างต้น จะต้องท าการขออนญุาตจากผู้จดัการงานก่อนจงึจะ

สามารถน าสนิค้าเข้า หรือท าการก่อสร้างได้ สามารถอา่นรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่หน้า 9. 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892890 

8. การรับผิดชอบความเสียหายต่อพืน้ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibitor หรือผู้ เข้าร่วมงานแสดงทุกบูธ ต้องเซ็นต์หนังสือรับรองรับผิดชอบความเสียหาย และแนบเอกสารส าเนาบัตร

ประชาชนพร้อมลายเซ็นต์รับรองความเสียหาย (ในกรณีที่เป็นบริษัทต้องประทับตราด้วย) โดยตอบกลับเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ 

bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงานเร่ิมเป็นเวลา 1 เดือน 

หากมีความเสียหายเกิดขึน้ในทกุกรณี บริเวณพืน้ที่บธูของผู้ เข้าร่วมแสดงงาน ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่อิม

แพ็ค ฯ เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายกบั บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากดั โดยช าระเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบญัชี บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) 

จ ากดั ภายใน 5 วนัหลงัจบงาน 

 

 

 

 

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

9. ก าหนดการส าหรับวนัก่อสร้าง, วันแสดงงาน, วันรือ้ถอน 

ก าหนดการ เวลา วันที่ 
ก าหนดการเวลาการก่อสร้างคูหา 

การก่อสร้างและการตกแตง่ส าหรับพืน้ท่ีเปลา่ 10.00 – 24.00 น. 4 มิ.ย. 62 
ผู้ เช่าพืน้ท่ี คหูาเปล่า เข้าตกแตง่คหูาเพื่อจดัวางอปุกรณ์และสนิค้า 10.00 – 24.00 น.  5 มิ.ย. 62 
ผู้ เช่าพืน้ท่ี คหูามาตรฐาน เข้าตกแตง่คหูาเพื่อจดัวางอปุกรณ์และสนิค้า 12.00 – 24.00 น. 5 มิ.ย. 62 
การขนย้ายสนิค้า 12.00 – 24.00 น. 5 มิ.ย. 62 
การติดตัง้ไฟฟา้แล้วเสร็จภายใน 13.00 น. 5 มิ.ย. 62 
การติดตัง้ตกแตง่และจดัวางสนิค้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 5 มิ.ย. 62 
ปิดอาคารแสดงสนิค้า 24.00 น. 5 มิ.ย. 62 
ก าหนดการเปิด – ปิด งานแสดงสนิค้า 

ผู้ เข้าร่วมแสดงสนิค้า (Exhibitor) เข้าเตรียมงานและขนย้ายสนิค้า 8.00 – 10.00 น. 6-9 มิ.ย.62 
วนัเวลาเปิด – ปิด แสดงสนิค้า 10.00 – 20.00  6-9 มิ.ย.62 
เวลาขนย้ายสนิค้า หลงัปิดงานแสดงสนิค้าประจ าวนั  20.00 – 21.00  6-9 มิ.ย.62 
ก าหนดการเวลารือ้ถอนคูหา 

เร่ิมการขนย้ายสนิค้า 20.30 – 24.00 น. 9 มิ.ย. 62 
การรือ้ถอนคหูาและไฟฟา้ 20.00 น. 9 มิ.ย. 62 
การขนย้ายสนิค้าและรือ้ถอนคหูาแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 9 มิ.ย. 62 
การรือ้ถอนไฟฟา้แล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 9 มิ.ย. 62 

 

หมายเหตุ  

 หลงัจากจบงานในแตล่ะวนั ไฟฟา้ในคหูาจะดบัภายใน 30 นาที และในวนัแสดงงานวนัสดุท้ายจะดบัภายใน 60 นาที และ

อาคารแสดงสนิค้าจะเปิดจนกระทัง่เวลา 21.00 น. สว่นในวนัสดุท้ายของงานแสดงสนิค้า จะเปิดจนกระทัง่เวลา 24.00 น.

เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมจดังานแสดงท าการขนย้ายสนิค้า และรือ้ถอนคหูาพร้อมอปุกรณ์ 

 ห้ามผู้ เข้าร่วมแสดงงานขนย้ายสนิค้าที่จะน ามาจดัแสดงเข้าไปในอาคารแสดงสนิค้า ในวนัท่ี 4 มถินุายน พ.ศ.2562 แตจ่ะ

อนญุาตให้ขนย้ายเข้าไป ในวนัท่ี 5 มิถนุายน พ.ศ.2562 เทา่นัน้ มิฉะนัน้หากสนิค้าดงักลา่วเกิดความเสยีหายหรือสญูหาย 

ทางผู้จดังานจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ในระหวา่งจดังานแสดงสนิค้า ห้ามขนย้ายสนิค้าโดยใช้รถเข็นใหญ่โดยเด็ดขาด เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหายแก่สถานท่ี

จดังาน และผู้ เยี่ยมชมงาน หากเกิดความเสยีหายขึน้ประการใด ทา่นจะต้องรับผิดชอบความเสยีหายดงักลา่ว 

 ในวนัก่อสร้างและรือ้ถอน ผู้จดังานจะอนญุาตให้ท าการก่อสร้าง และรือ้ถอนได้ถึง 24.00น. ซึง่ถ้าผู้ เข้าร่วมแสดงงานรายใดมี

ความประสงค์จะท าการก่อสร้างหรือรือ้ถอนเกินเวลา กรุณาแจ้งที่ศนูย์อ านวยการผู้จดังานแสดงสนิค้าที่ประจ าการ ณ  อิม



5 
 

 
 

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

แพ็ค เมืองทองธานี ก่อนเวลา18.00 น. ส าหรับวนัก่อสร้างคหูา วนัที่  4-5 มิถนุายน พ.ศ.2562 พร้อมช าระคา่ลว่งเวลาเพิ่มเติม 

เป็นจ านวน 1,500 บาท / ชม. / คหูา ( ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) และจะต้องวา่จ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั

จ านวน 1 นาย /คหูา เป็นเงิน 1,388 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%) และส าหรับวนัรือ้ถอนคหูา ผู้จดังานจะ

อนญุาตให้ท าการก่อสร้าง และรือ้ถอนได้ถึง 24.00 น. ซึง่ถ้าผู้ ร่วมแสดงงานรายใดมีความประสงค์จะท าการก่อสร้าง หรือรือ้

ถอนเกินเวลาดงักลา่ว กรุณาแจ้งที่ศนูย์อ านวยการผู้จดังานแสดงสนิค้า ที่ประจ าการ ณ  อิมแพ็ค เมืองทองธานี (ก่อนเวลา

18.00 น. ของวนัท่ี 9 มถินุายน พ.ศ.2562) พร้อมช าระคา่ลว่งเวลาเพิ่ม เป็นจ านวนเงินทัง้หมด  20,000 บาท /ชม./คหูา ( ราคา

นีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) 

10. รายชื่อผู้ติดต่อ 

1. ฝ่ายสถานท่ี ตดิตอ่คณุสชุาดา เตชะเช่ียวณรงค์ เบอร์ 02-689-2899 ตอ่ 15, email: bbb.organize2018@gmail.com 

2. ฝ่ายกิจกรรมการตลาด ติดตอ่คณุพิชาอร หาญสกลุดี เบอร์ 02-689-2899 ตอ่ 18, email: ph.acecon@gmail.com 

3. ฝ่ายขาย ติดตอ่คณุปรียานชุ เพิ่มพนู เบอร์ 02-689-2899 ตอ่ 20, email: Salebbb.b1@gmail.com 

4. ฝ่ายงานไฟฟา้ ติดตอ่คณุพิไลรัตน์ เลศิปรีดานนัท์ เบอร์ 02-276-4820, email: babykids@expotech.co.th 

5. ฝ่ายโครงสร้างบธูมาตรฐาน ตดิตอ่คณุอธิตา ด ากลุ เบอร์ 02-203-4147, email: artitita.dam@nccimage.com 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892890 

ส่วนที่ 2 

ระเบียบ และการปฏิบัติงานภายในอาคารแสดงสินค้า 

1. การก่อสร้างและตกแต่งคหูามาตรฐานส าหรับผู้เช่าคูหามาตรฐาน 

1.1 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคหูามาตรฐานอย่างเป็นทางการ 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ ากดั 

ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่คลองเตย กรุงเทพ 10110 

คณุนพรัตน์  โชติกไพศาล  โทรศพัท์ 02-203-4164 โทรสาร 02-203-4117 

e-mail address : nopparat.cho@nccimage.com 

 

1.2 ลักษณะคหูามาตรฐาน  (พืน้ที่มีขนาด กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ) 

1.2.1 ผนงัสขีาวสงู 2.5 ม. กว้างแผน่ละ 1 เมตร โดยแตล่ะแผน่จะยดึติดกบัโครงสร้างอลมูเินียมห้ามตอกตรึง 

เจาะรูที่ท าความเสยีหายแก่ผนงั เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ รับเหมาก่อสร้างคหูาแสดงสนิค้าอยา่งเป็น

ทางการแล้ว 

1.2.2 ปา้ยช่ือ ปา้ยบริษัท เป็นปา้ยช่ือขนาดสงู 30 ซม. และหน้ากว้าง 3 ม. (ตวัอกัษรบนปา้ยช่ือสงู 10 ซม. ) อยู่

ด้านหน้าของทกุคหูาโดยจะระบช่ืุอบริษัท และหมายเลขของคหูาแสดงสนิค้า 

1.2.3 ไฟฟา้ มีปลัก๊ ขนาด 5 แอมป์ (ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสวา่ง) หลอดฟลอูอเรสเซนส์ 2 หลอด 

1.2.4 โต๊ะหน้าขาว 1 ตวั และ เก้าอี ้2 ตวั 

1.2.5 ส าหรับผู้ เข้าร่วมแสดงงาน ทีเ่ชา่พืน้ท่ีแสดงสนิค้าแบบคหูาส าเร็จรูป กรุณากรอกแบบฟอร์มปา้ยช่ือคหูา 

และเคร่ืองหมายการค้า พร้อมสง่กลบัมาที่ บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากดั  

1.2.6 ผู้จดังานขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมแสดงงานวา่ หากคหูาของทา่นมีอปุกรณ์ที่เป็นเหลก็ เช่น ชัน้วางของ, ตู้

วางสนิค้า, กระบะวางสนิค้า ฯลฯ ที่มีชิน้สว่นเป็นเหลก็สมัผสัพืน้อาคารแสดงงาน ให้ผู้ เข้าร่วมแสดงงานตดิตัง้พรมปพูืน้

ภายในคหูามาตรฐานให้เรียบร้อย และใช้เทปกาวส าหรับปพูรมให้ถกูต้อง  

1.2.7 ทัง้นีผู้้จดังานจงึขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมแสดงงานทกุทา่น ให้ปฏิบตัิตามกฎ-ระเบียบข้อบงัคบัของการ

จดังานทกุประการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปอ้งกนัอนัตรายอนัเกิดจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892890 

1.3 ตัวอย่างคูหามาตรฐาน 

 

หมายเหตุ   ผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้ เข้าร่วมแสดงงานท่ีเชา่พืน้ท่ีพร้อมคหูามาตรฐานได้ร่วมออก

งานแสดงเทา่นัน้ ผู้ เข้าร่วมแสดงงานไมม่ีสทิธ์ิให้บริษัทอ่ืนมาเช่าชว่งตอ่ หรือให้บริษัทอื่น หรือรายอืน่ท่ีไมไ่ด้ซือ้พืน้ท่ีในงาน มาร่วมออก

แสดงงานกบัทา่น (ยกเว้นบริษัทในเครือ ) 

ในกรณีที่ผู้ เข้าร่วมแสดงงาน มีความประสงค์ให้บริษัทอื่นมาร่วมออกงานด้วย กรุณาแจ้งช่ือบริษัทดงักลา่ว และช่ือผู้

ประสานงาน, ที่อยู ่ และเบอร์ติดตอ่ พร้อมแจ้งประเภทสนิค้าทีจ่ะร่วมออกงาน ก่อนวนัแสดงงาน 1 เดือน ทัง้นีเ้พื่อทีผู่้จดังานจะได้

พิจารณาอนมุตัเิป็นล าดบัตอ่ไป 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากดั 
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1.4 ข้อก าหนดการก่อสร้างตกแต่งคูหามาตรฐาน 

  1.4.1 ส า ห รั บ คู ห า ม า ต ร ฐ า น  จ ะ ต้ อ ง น า ส่ ง แ บ บ ฟ อ ร์ ม ส ถ า น ที่  โ ด ย ส่ ง ก ลั บ ม า ที่  

bbbmanual.exhibitor@gmail.com หรือแฟกซ์ 02-689-2890 ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2562  

  1.4.2 ผู้ เช่าคหูามาตรฐาน ห้าม! กระท าการใด ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผนงัคหูา เช่น 

 ห้ามฉีดสเปรย์กาว, ติดกาว, หรือซิลโิคนบนแผน่ผนงั 

 ห้ามทาส,ี พน่สี, ขีด หรือเขียนลงบนผนงั 

 ห้ามมิให้เจาะ, ตอกตะป,ู ยิง MAX , ขีดขว่น หรือท าให้เกิดความเสยีหายกบัแผน่ผนงัหรือสว่นใดสว่นหนึง่

ของโครงสร้างคูหาเป็นอันขาด  หากต้องการติดหรือยึดสิ่งใดกับตวัผนังกรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปฏิบตัิการก่อน เป็นต้น 

1.4.3 ห้ามตอ่เตมิเปลีย่นแปลงหรือโยกย้ายโครงสร้างของคหูามาตรฐานโดยเด็ดขาด หากมคีวามจ าเป็นต้อง

เปลีย่นแปลงรูปแบบของคหูา กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการ 

  1.4.4 หากผู้ เข้าร่วมแสดงงานทา่นใด มิได้ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนข้อปฏิบตัิดงักลา่ว ผู้จดังานจ าเป็นต้องคดิ

คา่เสยีหายเป็นมลูคา่ผนงัคหูา แผน่ละ 3,000 บาท 

  1.4.5 ห้ามวางสิง่ของ อปุกรณ์อื่นๆ นอกเขตพืน้ท่ีของตนเอง หากฝ่าฝืน ฝ่ายสถานท่ีขออนญุาตตกัเตือนดงันี ้

 ครัง้ที่ 1 ฝ่ายสถานที่น าเอกสารการตกัเตือนให้บูธเซ็นต์รับทราบ และเก็บสิ่งของอุปกรณ์นอกพืน้ที่ของ

ตวัเองให้เรียบร้อย 

 ครัง้ที่ 2 ฝ่ายสถานท่ีถ่ายรูปบนัทกึหลกัฐาน และน าเอกสารให้ทางบธูเซ็นต์รับทราบ หากยงัไมป่ฏิบตัิ 

 ครัง้ที่ 3 ฝ่ายสถานท่ีขออนญุาตน าของออกจากพืน้ท่ีสว่นกลาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ทัง้นีจ้ึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้

 

 หมายเหตุ ปลัก๊ไฟที่ติดตัง้ในคหูาของทา่นห้ามใช้ตอ่กบัดวงไฟแสงสวา่งโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ จะ

ด าเนินการตดักระแสไฟฟา้ในคหูาของทา่นทนัที 
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2. การก่อสร้างและตกแต่งส าหรับผู้เช่าคูหาเปล่า 

 กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาส าหรับผู้ร่วมงานแสดงสนิค้าที่เช่าพืน้ที่เปล่า 

 2.1 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานทกุทา่น ต้องสง่ฟอร์มสถานท่ี ระบรุายละเอียดการสร้างบธู พร้อมแนบรูปภาพหรือแบบการ

ก่อสร้างภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 

 2.2 การสร้างคหูาเปลา่ภายในบธู ต้องประกอบด้วย ไฟฟา้สอ่งสวา่ง, พรมปพูืน้, หมายเลขบธูที่ชดัเจน ตามกฎข้อบงัคบั

การใช้สถานท่ีของอิมแพค็ เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 

หมายเหตุ ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมแสดงงานทกุทา่นปพูรมในคหูาให้เรียบร้อย ส าหรับคหูาเปลา่ทีม่ีโครงสร้าง และ

อปุกรณ์ที่เป็นเหลก็ เช่น ชัน้วางของ, ตู้วางสนิค้า, กระบะวางสนิค้า ฯลฯ ที่มีชิน้สว่นเป็นเหลก็สมัผสัพืน้อาคารแสดงงาน ให้

ผู้ เข้าร่วมแสดงงานติดตัง้พรมปภูายในคหูาเปลา่ให้เรียบร้อย และใช้เทปกาวส าหรับปพูรมที่ถกูต้อง หากฝ่าฝืนฝ่ายสถานท่ี

ของผู้จดังาน และเจ้าของสถานท่ี คืออิมแพ็ค ฯ จะขอยตุิการสร้างคหูาทนัที จนกวา่จะมีการปพูรมพืน้อยา่งถกูต้อง 

 2.3 การจดัสร้างคหูาแสดงสนิค้า หรือพืน้ท่ีเปลา่ส าหรับลานกิจกรรมจะต้องเขียนป้ายชื่อบริษัท หรือแบรนด์สนิค้า 

พร้อมหมายเลขประจ าคูหา ขนาด A4 ให้มองเหน็ชดัเจน ถ้าไมม่ีระบ ุทางผู้จดังานฯ จะจดัให้ตามความเหมาะสมโดย 

เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้กบัผู้ เข้าร่วมแสดงงาน 

 2.4 ผู้ เข้าร่วมแสดงงาน จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ ก็ตาม ที่ผู้ รับเหมาก่อสร้างคหูา หรือบคุลากรของ

ผู้ รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ รับจ้างของทา่น โดยรับผิดชอบ และประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ใด 

ๆ ที่ขดัตอ่ระเบียบภายในอาคารสนิค้า โดยให้เป็นไปตามระเบียบของการก่อสร้างทกุประการ 

 2.5 ผู้ เข้าร่วมแสดงงาน ที่ต้องการสร้างคหูาเอง จะต้องจดัสง่แบบ แผนการก่อสร้างคหูาแสดงสนิค้า และผงัการใช้ไฟฟา้

มายงัผู้จดังาน ภายในระยะเวลาที่ระบเุอาไว้ในคูม่ือ หรือ 30 วนัก่อนวนัแสดงงาน โดยผู้จดังานจะตอบอนมุตัิให้ภายใน 7วนั 

เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมแสดงงานด าเนินการตามแผนผงัการก่อสร้างที่ได้เสนอไป ทางผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกร้องให้แก้

แผนผงัการก่อสร้างในสว่นท่ีผิดไปจากแบบที่อนมุตัิแล้ว หรือแผนผงัการก่อสร้างที่อาจขดัตอ่กฎระเบียบอาคารแสดงสนิค้า 

หรือสร้างอนัตรายแก่ผู้ เข้าชมงานแสดงสนิค้าได้ 

หมายเหตุ หากผู้ เข้าร่วมแสดงงานไม่ส่งแผนผงัตามระยะเวลาที่ก าหนด ทางผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้เข้าท าการ

ก่อสร้างใด ๆ ในงาน 

2.6 เพื่อความปลอดภยั และปอ้งกนัอนัตรายจากไฟฟา้ลดัวงจร หากต้องการติดตัง้ไฟฟา้แสงสวา่ง กรุณาติดตอ่

ผู้ รับเหมาตดิตัง้ไฟฟา้อยา่งเป็นทางการเทา่นัน้ ห้ามใช้กระแสไฟฟา้ร่วมกบัเคร่ืองจกัรหรือหลอดไฟแสงสวา่ง และห้ามติดตัง้

กระแสไฟฟา้เอง 

 2.7 ห้ามพน่ส,ี อ็อค, เช่ือมโลหะภายในอาคารแสดงสนิค้า และห้ามตัง้โต๊ะเพื่อเลือ่ยไม้, ไสไม้ หรือท าให้เกิดฝุ่ นละออง

ภายในอาคารแสดงสนิค้า อนัก่อให้เกิดการรบกวนตอ่ผู้เข้าร่วมแสดงงาน หรือผู้ เข้าร่วมชมงาน 
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 2.8 ในกรณีพืน้ท่ีคหูาของผู้ เข้าร่วมแสดงงาน เป็นพืน้ท่ีเปลา่ติดกบัคหูาแสดงสนิค้าอื่น ห้ามใช้ประโยชน์จากผนงันัน้ ๆ

ผู้ เข้าร่วมแสดงงานจะต้องท าการก่อสร้างผนงัในสว่นคหูาแสดงสนิค้าของตนเอง 

 2.9 หากผนงัคหูาของผู้ เข้าร่วมแสดงงาน สงูกวา่ผนงัอกีด้านหนึง่ของคหูาอื่นทีต่ิดกนั ทา่นจะต้องท าการปิดผนงัด้านท่ี

ติดกบัคหูาอื่น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม 

 2.10 ห้ามตอก, ตรึง หรือแขวนสิง่ใดสิง่หนึง่กบัฝาผนงั หรือตวัอาคารโดยเด็ดขาด 

 2.11 ในกรณีที่คหูาแสดงสนิค้าของทา่นเป็นเกาะ ผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นผนงั ด้านหลงั หรือด้านในตาม

แบบที่ทา่นสง่มา หากพจิารณาแล้ว และเห็นวา่สิง่ก่อสร้างของทา่นบดบงัคหูาแสดงสนิค้าใกล้เคยีง 

 หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ รับเหมาอนมุตัิ หรือผู้ เข้าร่วมแสดงงานไมด่ าเนินการตามกฎระเบยีบที่ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้จดั

งานขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะหยดุการปฏิบตัิงาน หรือยกเลกิการอนมุตัิโดยทนัที หรือตามที่เห็นสมควร โดยผู้ เข้าร่วมแสดงงานต้องใช้

บริการจากผู้ รับเหมาอื่นท่ีได้รับการอนมุตัิแล้วเทา่นัน้ 

3. ระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 

 3.1 ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิค้า และก่อสร้างบธูใน วนัติดตัง้ 4 – 5 มิถนุายน 2562 

   3.1.1 ผู้ เข้าร่วมแสดงงาน/ผู้ รับเหมา น ารถสง่สนิค้าไปรับบตัรขนถ่ายสนิค้า และก่อสร้างที่ลานทะเลสาบจาก

เจ้าหน้าที่ของ อมิแพ็ค ฯ ตัง้แตเ่วลา 9.00 – 24.00 น. ซึง่จะมจีดุให้บริการ เพื่อรอเรียกควิเข้าไปขนถา่ยสนิค้า และเข้าคิวรับบตัร 

Contractor พร้อมเอกสารทีม่ีรายละเอียดติดหน้ารถ กบัเจ้าหน้าที่ของ BBB โดยเร่ิมตัง้แตเ่วลา 9.00-18.00 น. 

 ขัน้ตอนการรับบตัรคิว คนขบัรถจะต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบัหมายเลขบธู พร้อมช่ือของบริษัทที่จะเข้าไป

ก่อสร้าง รวมทัง้ช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ของคนขบัรถด้วย เพื่อรับบตัรติดหน้ารถ และบตัร Contractor 

Challenger 3 – (บตัรสชีมพ)ู 

   3.1.2 เจ้าหน้าที่จะเรียกรถขนถ่ายสนิค้าของผู้ เข้าร่วมแสดงงานตามล าดบั เพื่อให้มารับบตัรอนญุาตเข้าขนถ่าย

สนิค้า 

  3.1.3 ผู้ เข้าร่วมแสดงงาน/ผู้ รับเหมา จะต้องน ารถมาจอดทีจ่ดุขนถา่ยสนิค้าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 ซึง่

อยูบ่ริเวณด้านหลงั 

 ขัน้ตอนการเข้าไปยงัจดุขนถ่ายสนิค้าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 คนขบัรถจะต้องน ารถผา่นจดุ

ตรวจ ก่อนเข้าไปยงัจดุขนถ่ายสนิค้า และบคุคลที่จะเข้าไปภายในอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 ได้ ต้องแลก

บตัร Contractor  กบัเจ้าหน้าทีก่อ่น และต้องติด หรือพกบตัร Contractor ไว้ในท่ีที่มองเห็นชดั ตลอด

วนัติดตัง้ ในวนัท่ี 4-5 มิถนุายน 2562 รวมถงึบตัรอนญุาตเข้าขนถา่ยสนิค้า จะต้องวางไว้บนหน้ารถ 

เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าทีเ่ห็น และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาทีข่นถ่ายสนิค้า 
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 ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิค้าบริเวณจดุขนถา่ยสนิค้า  ก าหนดระยะเวลาส าหรับรถยนต์ในการเข้าขนถ่าย

สนิค้า ดงัตอ่ไปนี ้ 

 รถยนต์ไมเ่กิน 4 ล้อ ใช้เวลาในการขนถ่ายสนิค้าหรืออปุกรณ์เป็นเวลา 40 นาท ี

 รถยนต์ไมเ่กิน 10 ล้อ ใช้เวลาในการขนถา่ยสนิค้าหรืออปุกรณ์เป็นเวลา 60 นาท ี

 รถยนต์ 10 ล้อขึน้ไป ใช้เวลาในการขนถ่ายสนิค้าหรืออปุกรณ์เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาท ี

 หมายเหตุ ทัง้นีผู้้จดังานจงึขอความร่วมมือห้ามจอดรถเกินเวลาที่ก าหนด เนื่องจากท าให้การจราจรขึน้-ลงหลงั 

Loading ติดขดั และลา่ช้า หากฝ่าฝืนจะต้องช าระเบีย้ปรับท่ีทางอมิแพ็ค ฯ เป็นผู้ก าหนด  

3.1.4 เมื่อสง่สนิค้าหรืออปุกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านน ารถของทา่นกลบัไปจอดที่ลานทะเลสาบ (Lake 

side หรือ ลาน Pre-Loading หรือ ลาน Delivery bay หรือให้น ารถออกนอกพืน้ท่ีจดุขนถา่ยสนิค้าโดยทนัที 

 

      

 

 

ตวัอย่างบตัรบนัทึกเวลาเขา้-ออก 

   3.1.5 ส าหรับคหูาเปลา่ที่เข้ามาจดัพืน้ที่ ในวนัติดตัง้ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 

 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานท่ีมีโครงสร้างใหญ่ สามารถขบัรถเข้ามาในชาเลนเจอร์ 3 เพื่อลงของได้ ตัง้แตเ่วลา 

10.00 – 12.00 น. เทา่นัน้ โดยเจ้าหน้าที่ทีแ่จกบตัร Contractor ที่ประจ าจดุ Lake side จะเป็นผู้แจ้ง

หมายเลขประตทูี่เปิดให้เข้า หากเกินเวลาที่ก าหนดไว้ จะไมส่ามารถขบัรถเข้าไปได้ 

 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานที่มีโครงสร้างปกติ สามารถจอดลงสินค้า และสว่นตกแต่งได้ที่จุด loading เท่านัน้ 

ไมส่ามารถขบัรถเข้าไปเพื่อลงของได้ 

   3.1.6 ส าหรับคหูาเปลา่และมาตรฐานทีเ่ข้ามาจดัพืน้ท่ี ในวนัติดตัง้ วนัท่ี 5 มิถนุายน 2562 

 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานทีเ่ป็นคหูาเปลา่ สามารถเข้าภายในชาเลนเจอร์ 3 ได้ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 24.00 น. 

 ผู้ ร่วมแสดงงานทีเ่ป็นคหูามาตรฐาน สามารถเข้าภายในชาเลนเจอร์ 3 ได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 – 24.00 น.  

 หมายเหตุ  ผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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3.1.7 จดุรับบตัร Contractor (บตัรสชีมพ)ู และ บตัร Exhibitor (บตัรสเีหลอืง) 

 หมายเหตุ ผู้จดังานจะออกบตัรผา่นเข้า-ออกบริเวณงานให้แก่ผู้ เข้าร่วมแสดงงาน และผู้ รับเหมาตา่ง ๆ ซึง่วา่จ้างโดย

ผู้ เข้าร่วมแสดงงานเพื่อใช้ผา่นเข้า-ออกบริเวณงานในช่วงวนัก่อสร้าง และรือ้ถอน เฉพาะผู้ รับเหมาที่ได้ติดตอ่กบัผู้จดังาน และ

ได้ท าข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบของผู้จัดงานแล้วเท่านัน้ โดยผู้ รับเหมาก่อสร้างสามารถรับบัตรผ่านเข้า-ออก

บริเวณงานได้ตามที่แจ้งไว้ดงัรูปภาพด้านบน กรณีที่ผู้ รับเหมารายนัน้ ๆ ไม่มีบตัรอนุญาตอย่างถกูต้อง และได้สร้างความ

เสยีหายอยา่งใดอยา่งหนึง่ขึน้ ผู้ เข้าร่วมแสดงงานที่วา่จ้าง จะต้องรับผิดชอบความเสยีหายที่เกิดขึน้ ทัง้นีผู้้ รับเหมาจะต้องเป็น

ผู้กรอกแบบฟอร์มรายช่ือเจ้าหน้าที่ประจ าคหูานัน้ และขอรับบตัรผา่นเข้า-ออกด้วยตนเองเทา่นัน้ และห้ามผู้ เข้าร่วมแสดงงาน

ขอบตัรผ่านเข้า-ออกแทนผู้ รับเหมาของตน ฉะนัน้กรุณามารับบตัรตามวนั-เวลาที่ก าหนดให้ หากบตัรสญูหาย และมาขอรับ

ใหม ่ทางผู้จดังานฯ จะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายใบละ 50 บาท 
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 3.2 ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิค้าวนัแสดงงาน 6 – 9 มิถุนายน 2562 

   3.2.1 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานทกุทา่น จะต้องน ารถเข้าบริเวณจดุขนถา่ยสนิค้า ตามช่วงเวลาที่ก าหนดให้ สามารถท า

การเติมสนิค้าได้ ก าหนดเวลาดงันี ้รอบเช้า 8.00-10.00 น. รอบเยน็ 20.00-21.00 น. 

  หมายเหตุ หากต้องการเตมิสนิค้าระหวา่งชว่งเวลางานคือ 10.00-20.00 น. จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ทีจ่ดังานกอ่น เมื่อ

เติมสนิค้าแล้วเสร็จ ให้น ารถไปจอดในลานจอดที่ก าหนดให้ 

   3.2.2 ระยะเวลาในการขนถา่ยสนิค้าให้เป็นไปตามประกาศกฎ-ระเบยีบของการเข้าขนถ่ายสนิค้า 

 หมายเหตุ เพื่อหลกีเลีย่งความแออดัในลาน loading ผู้ เข้าร่วมแสดงงานสามารถขนย้าย หรือหิว้สมัภาระสว่นตวั 

และสิง่ของ, กลอ่งเลก็ ๆ ที่ถือหิว้ได้ โดยไมเ่สีย่งตอ่การแตกหกั สามารถหิว้เข้ามาทางด้านหน้าอาคารชาเลนเจอร์ 3 ได้ โดยไม่

ต้องอาศยัรถเข็นขนย้าย ส าหรับสนิค้าขนาดใหญ่ ให้ผู้ เข้าร่วมแสดงงานท าการเปิดหีบหอ่ด้านนอกอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 (จดุ 

loading) แล้วจึงขนย้ายเข้าตวัอาคาร ไปท่ีคหูาของทา่น 

 3.3 ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิค้าวนัรือ้ถอน วันที่ 9 มิถุนายน 2562 

   3.3.1 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานทกุคหูา ต้องน ารถที่จะขนสนิค้าไปเข้าคิวที่ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ 

   3.3.2 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานที่ต้องการลงอปุกรณ์แพ็คกิง้ ต้องน ารถขนอปุกรณ์ไปรับบตัรอนญุาตขนถ่ายสินค้าที่

ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ เมื่อได้รับบตัรผ่าน ให้น ารถเข้าไปที่จุดขนถ่ายสินค้า (จุด loading) และน าอปุกรณ์

แพ็คกิง้ขึน้ได้ ตัง้แต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เมื่อน าอุปกรณ์ลงเสร็จเรียบร้อย ให้น ารถออกจากพืน้ที่ทนัที และไปจอดใน

สถานท่ีที่ก าหนดให้  

   รถ 4 ล้อ สามารถเข้าจอด Pre-Loading ได้ในกรณี Pre-Loading  ว่าง ส่วนรถ 6 ล้อขึน้ไป ต้องน ารถ

กลบัไปจอดที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบเทา่นัน้ เพื่อรอเรียกรถขึน้ไปเก็บอปุกรณ์คหูาได้ หลงัเวลา 20.00 น. 

   3.3.3 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานทกุคหูา ต้องจดัเก็บอปุกรณ์/บรรจุภณัฑ์สินค้า ต่างๆ ให้เรียบร้อย ภายในคหูาตนเอง

แล้วจึงท าการเคลือ่นย้ายมาด้านหลงัอาคาร Loading โดยห้ามวางกีดขวางเส้นทางการขนย้าย (วางในพืน้ท่ีที่ก าหนดให้ หรือ

ให้ชิดผนงั หรือราวกนัตกเทา่นัน้ ) เมื่อเคลื่อนย้ายอปุกรณ์/บรรจภุณัฑ์สนิค้า ตา่งๆ มารวมไว้ ณ หลงัอาคาร Loading ให้แจ้ง

เจ้าหน้าที่ รปภ. หลงัอาคาร Loading เพื่อเข้าตรวจสอบ จากนัน้เจ้าหน้าที่ รปภ.จะออกเอกสาร “ยืนยันของพร้อม” ให้

ผู้ เข้าร่วมแสดงงาน 

   3.3.4 หลงัจากนัน้ให้ผู้ เข้าร่วมแสดงงานน าเอกสาร “ยืนยนัของพร้อม” ไปที่โต๊ะอ านวยการ ที่อยู่หลงัอาคาร 

Loading และแจ้งทะเบียนรถต่อเจ้าหน้าที่  รปภ. เพื่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ 

หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ จะประกาศเรียกหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้มารับบตัรขนถ่าย

สนิค้าไปยงัจดุขนถ่ายสนิค้าที่อาคารชาเลนเจอร์ 3 



14 
 

 
 

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

   3.3.5 ณ จดุขนถ่ายสนิค้าของอาคารชาเลนเจอร์ 3 ผู้ที่เข้ามาขนถา่ยสนิค้าจะต้องท าตามกฎ-ระเบียบ และข้อ

ปฏิบตัิตามกฎจราจร ตามที่ได้ระบไุว้ หลงัจากที่ขนถ่ายสนิค้าเสร็จสิน้ รถขนถ่ายสนิค้าจะต้องเคลือ่นย้ายจากจดุขนถ่ายสนิค้า

ตามทางออกที่ได้ระบไุว้ และคืนบตัรขนถ่ายสนิค้าตรงทางออก อิมแพ็คฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการขนถา่ยสนิค้าบริเวณจดุขนถา่ย

สนิค้าของอาคารชาเลนเจอร์ 3  เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ณ จดุให้บริการเทา่นัน้ 

 3.4 กฎข้อบังคับและข้อแนะน า 

   3.4.1 การรับน า้หนกัและความสงูของวสัดอุปุกรณ์ที่ติดตัง้ใน “อาคาร” 

 พืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร์ 1 ระหวา่งเสาต้นท่ี 1-14 สามารถรับน า้หนกัได้ตารางเมตรละ 4,000 กิโลกรัม

หวัเสาต้นท่ี 1-14 สามารถรับน า้หนกัได้ตารางเมตรละ 8,000 กิโลกรัมและก่อสร้างความสงูได้ไมเ่กิน

7.00 เมตรกรณีทีว่สัดอุปุกรณ์มนี า้หนกัเกินกวา่ 4,000 กิโลกรัมวิศวกรโครงสร้างจะต้องออกแบบการ

กระจายน า้หนกัให้ได้ 4,000 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตรพร้อมลงนามรับรองการออกแบบและการค านวณ

ในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุน าสง่ให้ “ผู้ให้บริการ” รับทราบ 

 พืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร์ 1 ตัง้แตเ่สาต้นท่ี 14 เป็นต้นไป และพืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร์ 2-3 สามารถรับ

น า้หนกัได้ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัมหวัเสาตัง้แตต้่นท่ี 15 สามารถรับน า้หนกัได้ตารางเมตรละ

4,000 กิโลกรัม และก่อสร้างความสงูได้ไมเ่กิน 7.00 เมตร กรณีทีว่สัดอุปุกรณ์มีน า้หนกัเกินกวา่ 2,000

กิโลกรัม วิศวกรโครงสร้างจะต้องออกแบบการกระจายน า้หนกัให้ได้ 2,000 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร

พร้อมลงนามรับรองการออกแบบและการค านวณในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุและ

น าสง่ให้อมิแพ็คฯ รับทราบ 

   3.4.2 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานที่ได้รับอนญุาตจากอิมแพ็คฯ ให้เข้าปฏิบตัิงานใน “อาคาร” จะต้องลงนามใน หนงัสอื

รับรองความเสยีหาย และต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่อิมแพค็ฯ ก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด และรับผิดชอบความเสยีหายที่เกิดขึน้ 

   3.4.3 การขนถา่ยอปุกรณ์ และเคร่ืองมือตา่งๆ ผู้ เข้าร่วมแสดงงานจะต้องใช้ประตขูนถ่ายสนิค้าของ “อาคาร” 

เทา่นัน้ไมอ่นญุาตให้ใช้ประตดู้านหน้าทางเข้าหรือประตหูนีไฟ 

   3.4.4 การถา่ยทอดสด “งาน” หรือบนัทกึเทปโทรทศัน์ “งาน” ที่มีการน ารถบนัทกึเทปเคเบิล้ทีวีอินเทอร์เน็ต

ออนไลน์เข้ามาใน “สถานท่ี” ซึง่ผู้ เข้าร่วมแสดงงานจะต้องแจ้งผู้จดังานทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัท าการ เพื่อก าหนดจดุ

จอด และขัน้ตอนการเดินสายอปุกรณ์ตอ่เช่ือมตา่งๆโดย ผู้ เข้าร่วมแสดงงานต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ทัง้หมด 

   3.4.5  อิมแพ็คฯไมอ่นญุาตให้ผู้ เข้าร่วมแสดงงานน ามาแสดง และ/หรือขายสนิค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือ

ขดัตอ่ระเบยีบที่ดีด้านวฒันธรรมสงัคมและสขุภาพของประชาชน และ/หรือสนิค้าที่อยูน่อกเหนือจากรายการท่ีผู้ เข้าร่วมแสดง

งานระบไุว้ในรายการ หากผู้ เข้าร่วมแสดงงานฝ่าฝืนผู้จดังานจะแจ้งให้น าสนิค้าดงักลา่วออกจาก “งาน” โดยผู้ เข้าร่วมแสดง

งานจะต้องปฏิบตัติามอยา่งไมม่เีง่ือนไข และผู้ เข้าร่วมแสดงงานไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆจากผู้จดังาน 
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   3.4.6 ห้ามจ าหนา่ยสนิค้าท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิทกุประเภทใน “สถานท่ี” หากฝ่าฝืนผู้ เข้าร่วมแสดงงานจะต้อง

รับผิดชอบตามกฎหมาย และหากผู้จดังานขอท าการตรวจสอบผู้ เข้าร่วมแสดงงานต้องแสดงหลกัฐานแสดงสทิธ์ิในสนิค้า

เหลา่นัน้แก่ผู้จดังาน หรือผู้ตรวจสอบของผู้จดังาน 

   3.4.7 ในระหวา่งการจดัแสดงงานผู้ เข้าร่วมแสดงงาน มีสทิธ์ิกระจายเสยีงในพืน้ท่ี ”งาน” ตามที่กฎหมายก าหนด

มีความดงัได้ไมเ่กิน 85 เดซิเบล (เอ) และ/หรือ 95 เดซิเบล (ซ)ี หากผู้ เข้าร่วมแสดงานกระจายเสยีงที่มคีวามดงัเกินกวา่ที่

ก าหนด ผู้จดังานขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมแสดงานให้ด าเนินการลดเสยีงนัน้ลงทนัที หากฝ่าฝืนผู้จดังานมีความ

จ าเป็นต้องงดการจา่ยกระแสไฟฟา้จนกวา่จะได้รับความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมแสดงาน โดยผู้ เข้าร่วมแสดงานจะต้องเป็น

ผู้ รับผิดชอบความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้เองทัง้สิน้ ส าหรับพืน้ท่ีบริเวณโถงต้อนรับหน้าอาคารจดังานและโถงต้อนรับหน้าห้อง

ประชมุที่เป็นพืน้ท่ีกระจายเสยีงสว่นกลางของผู้จดังาน ไมอ่นญุาตให้มีการใช้เสยีง 

   3.4.8 ห้ามผู้ เข้าร่วมแสดงาน ใช้ทางเข้า/ออกนอกเหนือจากที่ผู้จดังานก าหนดไว้ 

   3.4.9 ห้ามผู้ เข้าร่วมแสดงานน าเศษวสัดตุา่งๆกองทิง้ไว้หลงัขนย้ายในวนัติดตัง้และวนัรือ้ถอน หากฝ่าฝืน 

ผู้ เข้าร่วมแสดงานจะต้องช าระคา่ปรับในอตัราขัน้ต ่า 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) 

   3.4.10 ห้ามขนย้ายทรัพย์สนิท่ีเป็นของผู้จดังาน ออกจาก “สถานท่ี” โดยเด็ดขาดหากตรวจพบจะถกูด าเนินการ

ทางกฎหมายทนัที 

  3.4.11 ห้ามใช้กาวเทปกาวสองหน้าหรือวตัถใุดๆในท านองเดียวกนัทาหรือติดบนพืน้ผนงั และโครงสร้างสว่นหนึง่

สว่นใดของ “อาคาร” โดยเดด็ขาด 

   3.4.12 ห้ามตอกตะปหูรือของแหลมยดึตดิกบัผิวพืน้ผนงั   หรือโครงสร้างสว่นหนึง่สว่นใดของ “อาคาร” โดย

เด็ดขาด 

   3.4.13 ห้ามใช้ประตทูางออกฉกุเฉินและประตหูนีไฟเป็นทางเข้า/ออกหรือใช้ท าภารกิจใดๆหากฝ่าฝืนจะถกูปรับ

ในอตัรา ครัง้ละ 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) 

  3.4.14 ห้ามสบูบหุร่ีห้ามรับประทานอาหารและห้ามนอนพกัหรือนอนค้างคืนบริเวณ “อาคาร” ยกเว้นในพืน้ท่ีที่

จดัเตรียมให้เทา่นัน้ 

   3.4.15 ห้ามน าสิง่เสพติดที่ผิดกฎหมายทกุประเภทเข้ามาใน “สถานท่ี” โดยเด็ดขาด 

  3.4.16 ห้ามน าอาหารและเคร่ืองดื่มจากผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามาใน “อาคาร” โดยเด็ดขาดเว้นแต่ผู้ เข้าร่วมแสด

งานจะได้รับการอนญุาตจากผู้จดังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ หากฝ่าฝืนผู้ เข้าร่วมแสดงานจะต้องช าระคา่ธรรมเนียม

การน าเข้าจ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตอ่ คหูาตอ่วนั 
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  3.4.17 ห้ามเก็บเศษวสัดทุี่เหลอืจากการก่อสร้างหรือวสัดทุี่ไวไฟ เช่น ทนิเนอร์ และน า้มนัเชือ้เพลงิ ไว้ในบริเวณ 

“อาคาร” ในระหวา่งวนัตดิตัง้และวนัแสดงงาน 

   3.4.18 ห้ามใช้กระแสไฟฟา้ในจดุอื่นที่ไมไ่ด้ก าหนด หากตรวจพบ ผู้ เข้าร่วมแสดงานต้องเสยีคา่ปรับจดุละ 5,000 

บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 

   3.4.19 ห้ามใช้กระแสไฟฟา้พืน้ฐานท่ีตดิกบัตวั “อาคาร” เช่นปลัก๊ผนงัและปลัก๊ตามเสาในการก่อสร้างโดย

เด็ดขาด ผู้ เข้าร่วมแสดงานจะต้องติดตัง้สะพานไฟ (เบรกเกอร์) เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะส าหรับการก่อสร้างโดยสัง่จากผู้

ให้บริการระบบไฟฟา้ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้จดังานเทา่นัน้ 

   3.4.20 ห้ามพนกังานของผู้ เข้าร่วมแสดงาน ปฏิบตัิงานนอกเหนือจากที่ระบไุว้ในค าขอโดยมิได้รับอนญุาต และ

ห้ามเปิดห้องหรือประตใูดๆของ “อาคาร” โดยพลการ 

   3.4.21 ห้ามพกพาอาวธุ, ของมคีม, สารกมัมนัตรังสหีรือวตัถอุนัตรายอื่นๆเข้ามาใน “สถานท่ี” โดยเดด็ขาด 

   3.4.22 ห้ามก่อเหตทุะเลาะววิาทท าร้ายร่างกายหรือกระท าการใดๆที่ผิดกฎหมายใน “สถานท่ี” 

   3.4.23 ห้ามน าก๊าซหงุต้มหรือก๊าซตดิไฟทกุชนิดเข้ามาใน “สถานท่ี” โดยเด็ดขาด 

  3.4.24 ผู้ เข้าร่วมแสดงานจะต้องแสดงบตัรอนญุาตเข้าพืน้ท่ีแกเ่จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยักอ่นเข้า “อาคาร” 

โดยพนกังานทกุคนของ ผู้ เข้าร่วมแสดงานจะต้องสวมเคร่ืองแบบและติดบตัรอนญุาตเข้าพืน้ท่ีตลอดเวลาปฏิบตังิานหรืออยู่

ในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน 

  3.4.25 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานจะต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของพนกังานรักษาความปลอดภยัโดยเคร่งครัดรวมถึง

ปฏิบตัิตามระเบียบและข้อปฏิบตัิเร่ืองความปลอดภยัที่ “ผู้ให้บริการ” ก าหนดไว้ 

   3.4.26 การท างานท่ีมคีวามสงูเกิน 2.00 เมตรต้องจดัให้มีนัง่ร้านส าหรับการท างานนัน้ 

   3.4.27 การท างานที่มีความสงูเกิน 4.00 เมตรต้องจดัให้มีเข็มขดันิรภยัและต้องท าการยดึหรือคล้องเข็มขดันิรภยั

นัน้กบัโครงสร้างอาคารหรือนัง่ร้านท่ีมีความมัน่คงในการรับน า้หนกัได้ดีเพื่อปอ้งกนัการพลดัตก 

   3.4.28 ผู้ปฏิบตัิงานดงักลา่วต้องสวมใสเ่ข็มขดันิรภยัหมวกนิรภยัและรองเท้าหุ้มส้นพืน้ยางขณะปฏิบตังิาน 

  3.4.29 ห้ามมีการใช้เลือ่ยวงเดอืนภายใน “อาคาร” โดยอนญุาตให้ใช้เลือ่ยไฟฟา้ขนาดเลก็ในการตดัแตง่ตาม

ประเภทของไม้กระจกและกระเบือ้งในกรณีมีการตดัแตง่วสัดปุระเภทท่ีท าให้เกิดฝุ่ นละอองจ านวนมาก ทางผู้จดังานสามารถ

ระงบัการเลือ่ยหรือตดัแตง่ได้โดยจะมีการจดัสถานท่ีภายนอก “อาคาร” ตามจดุบริการท่ีทางผู้จดังานก าหนดไว้ และผู้ เข้าร่วม

แสดงงานต้องมีการช าระคา่กระแสไฟฟา้และคา่ท าความสะอาดเพิ่มเติมตามอตัราทีก่ าหนดใน “สญัญา” 
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   3.4.30 ห้ามท ากิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟเช่นการเช่ือมโลหะ, การตดัหรือเจียรโลหะภายใน“อาคาร” โดย

เด็ดขาด 

   3.4.31 ห้ามวางสนิค้ากีดขวางเส้นทางหนีไฟและหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ 

   3.4.32 การเก็บหรือทิง้สิง่ของ ในระหวา่งวนัก่อสร้างและขนย้ายสนิค้าเข้าไปในบริเวณงานแสดงสนิค้า ทางผู้จดั

งานไมอ่นญุาตให้ผู้ ร่วมงานแสดงสนิค้าวางสิง่ของหรือวสัดเุหลอืใช้กีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอให้ผู้ เข้าร่วมแสดง

งานจดัเก็บสิง่ของภายในคหูาแสดงสนิค้าให้เรียบร้อยหรือขนย้ายสิง่ของตา่งๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงสนิค้า 

   3.4.33 การแจกเอกสารหรือของที่ระลกึ จดังานแสดงสนิค้าจะอนญุาตให้มีการแจกของที่ระลกึได้เฉพาะในคหูา

ของผู้ ร่วมแสดงสนิค้านัน้ๆ เทา่นัน้ โดยจะต้องไมเ่ป็นการรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสร้างความร าคาญให้กบัคหูาแสดง

สนิค้าข้างเคยีง 

   3.4.34 เหตกุารณ์ที่ไมอ่าจควบคมุได้ งานแสดงสนิค้านีอ้าจจะมกีารเลือ่นระยะเวลางานแสดงสนิค้าจากเดมิ 

เนื่องจากสดุวิสยับางประการท่ีผู้จดังานไมส่ามารถควบคมุได้ เชน่ เหตกุารณ์ทางการเมือง ค าสัง่จากรัฐบาล เป็นต้น    ผู้จดั

งานแสดงสนิค้าขอสงวนสทิธ์ิไมค่นืคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีทางผู้ เข้าร่วมแสดงสนิค้าจ่ายให้กบัผู้จดังานแสดงสนิค้าแล้วหรือ

คา่ใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กิดขึน้ 

   3.4.35 การปฏิบตัิงานท่ีคหูาแสดงสนิค้า  ทกุคหูาแสดงสนิค้าจะต้องมพีนกังานอยูป่ระจ า และปฏิบตัิหน้าที่อยู่

ตลอดเวลาที่มีงานแสดงเปิดให้ผู้เข้าชม ผู้ ร่วมแสดงสนิค้าจะต้องไมเ่ข้าร่วมในกิจกรรมใดก็ตามที่ทางผู้จดัมีความเห็นวา่จะ

เป็นพืน้ท่ีรบกวนตอ่ผู้ เข้าชมงาน หรือผู้ ร่วมแสดงสนิค้ารายอื่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่การแสดงโดยใช้อปุกรณ์ทางด้าน

โสตทศันปูกรณ์ จะต้องมีระดบัเสยีงที่ไมเ่กินไปกวา่ที่ผู้จดังานแสดงสนิค้าอนญุาตไว้ กิจกรรมทกุชนิดของผู้ ร่วมแสดงสนิค้า

และพนกังานของแตล่ะคหูาแสดงสนิค้า จะต้องจ ากดัอยูแ่ตใ่นพืน้ที่คหูาแสดงสนิค้าของตน ห้ามมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ชกัชวนทางด้านธุรกิจใดๆ  นอกคหูาแสดงสนิค้าของทา่น       

 หมายเหตุ ห้ามท าการรับสมคัรพนกังานระหวา่งแสดงสนิค้า และห้ามท าการขนย้ายสนิค้าและออกนอกคหูาแสดง

สนิค้าในระหวา่งเวลาแสดงสนิค้า 

   3.4.36 ห้ามวางสิง่ของอปุกรณ์อื่นๆ วางนอกเขตพืน้ท่ีของตนเอง หากฝ่าฝืนฝ่ายสถานท่ีขออนญุาตตกัเตอืนดงันี ้

 การตกัเตือนครัง้ที่ 1 ฝ่ายสถานที่น าเอกสารการตกัเตือนให้ทางบธูเซ็นรับทราบ และเก็บสิ่งของอปุกรณ์

นอกพืน้ท่ีของตวัเองให้เรียบร้อย 

 การตกัเตือนครัง้ที่ 2 ฝ่ายสถานท่ีถ่ายรูปบนัทึกหลกัฐานและน าเอกสารให้ทางบธูเซ็นรับทราบ หากยงัไม่

ปฏิบตัิ 

 การตักเตือนครัง้ที่ 3 ฝ่ายสถานที่ขออนุญาตน าของออกจากพืน้ที่ส่วนกลาง เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
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 3.5 การจองรายการเพิ่มเตมิต่างๆทุกรายการ ต้องปฏิบัตดิังนี ้

   3.5.1 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานจะต้องแจ้งรายละเอียดการใช้ไฟฟา้ก่อนเข้าท างานใน “สถานท่ี” ไมน้่อยกวา่ 30 วนั

โดยติดตอ่บริษัทผู้ รับเหมาไฟฟา้อยา่งเป็นทางการกระแสไฟฟา้ทัง้หมดของบริเวณ “งาน” จะถกูปิดลงหลงัจากเลกิ “งาน”แล้ว

ภายใน 1 ชัว่โมงหลงัจาก “งาน” เลกิในแตล่ะวนั 

 หมายเหตุ ผู้ เข้าร่วมแสดงงานห้ามกระท าการปรับเปลีย่นการใช้ไฟฟา้ไปจากข้อตกลงที่ได้จดัท าไว้กบัผู้จดังาน หรือผู้

ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้จดังานโดยเดด็ขาด และในกรณีที่ผู้จดังานตรวจพบการเดินสายไฟภายใน “งาน” ที่ใช้วธีิการไม่

ถกูต้องและไมเ่หมาะสมอนัเป็นเหตใุห้เกิดอบุตัเิหตขุึน้ได้เช่นสะดดุล้มหรือการตอ่สายไฟไมเ่รียบร้อย ผู้จดังานขอระงบัการ

ท างานของผู้ เข้าร่วมแสดงงานชัว่คราวและให้ผู้ เข้าร่วมแสดงงานแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยปลอดภยัและสวยงามตามที่ผู้จดั

งานแนะน า ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัอบุตัเิหตทุี่อาจเกิดขึน้กบัผู้มาร่วมงานหรือพนกังานของผู้ เข้าร่วมแสดงงานเองด้วย 

  3.5.2 ผู้จดังานสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ธรรมเนียมการน าเข้าและติดตัง้สญัญาณโทรศพัท์และอินเทอร์เนต็ทัง้

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

ฯลฯโดย ผู้ เข้าร่วมแสดงงานต้องแจ้งให้ผู้จดังานรับทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการจดัแสดงงานเว้นแตจ่ะได้รับ

อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก ผู้จดังาน โดยผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิในการให้บริการระบบเครือขา่ยไร้สายและระบบ

อินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n ที่ระดบัคลืน่ความถ่ี 2.4 GHz ในพืน้ท่ีของผู้จดังานแตเ่พยีงผู้ เดียว ไม่

อนญุาตให้ผู้เข้าร่วมแสดงงานติดตัง้ และใช้งานระบบเครือขา่ยไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายดงักลา่วรวมถึงการใช้

ระบบสือ่สารใดๆอนัเป็นคลืน่ความถ่ีเนื่องจากจะสง่ผลกระทบหรือรบกวนตอ่การท างานของระบบเครือขา่ยไร้สายและระบบ

อินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้จดังาน 

   3.5.3 เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์เบ็ดเตลด็ที่ใช้ภายในงาน ทา่นสามารถน าเฟอร์นเิจอร์ของทา่นเข้ามาตัง้ภายใน

คหูาจดัแสดงสนิค้าของทา่นได้เองตามต้องการหรือขอเชา่เฟอร์นิเจอร์และรายการอปุกรณ์เบ็ดเตลด็เพิ่มเติมได้ โดยกรอก

แบบฟอร์มรายการเฟอร์นเิจอร์และแบบฟอร์มอปุกรณ์เบ็ดเตลด็และสง่กลบัไปยงัที่อยูด้่านในของแบบฟอร์ม 

   3.5.4 โทรศพัท์ชัว่คราว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มโทรศพัท์ชัง่คราว ซึง่โทรศพัท์ชัว่คราวนี ้ อตัรา

คา่บริการดงักลา่วรวมคา่ใช้โทรศพัท์ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วยกเว้นคา่ใช้โทรศพัท์ทางไกล, ตา่งจงัหวดั, 

มือถือและตา่งประเทศโดยคดิคา่บริการตามจริงบวก ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และบวกคา่บริการ 10% 

   3.5.5 โสตทศันปูกรณ์ที่ใช้ภายในงาน ทา่นสามารถน าโสตทศันปูกรณ์เข้ามาใช้ภายในคหูาแสดงสนิค้าของทา่น

ตามความต้องการหรือมิฉะนัน้ ทา่นสามารถเชา่โสตทศันปูกรณ์จากบริษัท เอ็กซ์โปซิซนั เทคโนโลยี จ ากดั โดยกรอก

แบบฟอร์มทีวีและเคร่ืองฉายตา่งๆ แล้วสง่กลบัไปยงัที่อยูใ่นแบบฟอร์ม 

 3.6 บทพจิารณาหากไม่ปฏิบัตติามระเบียบและข้อปฏิบัติ 

 หาก “ผู้ รับบริการ”ไมป่ฏิบตัติามระเบียบและข้อปฏิบตัิฉบบันี ้“ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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  3.6.1 เมื่อพนกังานเจ้าหน้าที่ของผู้จดังานแจ้งให้ทราบแล้วไมป่ฏิบตัิตามระเบียบและข้อปฏิบตัิฉบบันีใ้นเร่ือง

ความปลอดภยัของอาคารและสถานท่ี ผู้จดังานมีสทิธ์ิในการห้ามผู้ เข้าร่วมแสดงงานไมใ่ห้ด าเนินการใดๆทัง้สิน้ทัง้นีเ้จ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภยัของ ผู้จดังานมีสทิธ์ิในการขอให้ ผู้ เข้าร่วมแสดงงานหยดุการกระท าดงักลา่วและมีสทิธ์ิน าวสัดอุปุกรณ์

หรือบคุคลที่เก่ียวข้องออกจากพืน้ท่ีได้ทนัที 

   3.6.2 กรณี ผู้ เข้าร่วมแสดงงานยงัด าเนนิการใดๆอนัเป็นการฝ่าฝืนอีก ผู้จดังานมีสทิธ์ิขอคืนพืน้ท่ีและไมอ่นญุาต

ให้ใช้พืน้ท่ีได้ตลอดไปจนกวา่จะมีการแก้ไขข้อฝ่าฝืนนัน้ๆ 

   3.6.3 ในการด าเนินการตา่งๆ ผู้จดังานจะแจ้ง ผู้ เข้าร่วมแสดงงานหรือผู้ เก่ียวข้องให้รับทราบเหตผุลและแนวทาง

ในการแก้ไขให้ถกูต้อง 

 3.7 การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร 

  3.7.1 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานจะต้องก าหนดพืน้ท่ีอยา่งชดัเจนให้สนิค้าอาหารไมอ่ยูป่ะปนกบัสนิค้าทัว่ไปโดยต้อง

จดัท าปา้ยหรือซุ้มก าหนดให้รู้วา่เป็น “อาหาร” 

  3.7.2 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานจะต้องให้ความส าคญัในการดแูลความสะอาดให้ถกูสขุอนามยัโดยต้องใช้ภาชนะ

บรรจอุาหารท่ีเหมาะสมและปิดคลมุอาหารทกุชนิด 

   3.7.3 ผู้ เข้าร่วมแสดงงานสามารถปรุงอาหารด้วยวิธีการนึง่, ต้ม, อบ, ปิง้ภายใน “งาน” ได้โดยต้องใช้อปุกรณ์

ไฟฟา้เทา่นัน้ 

   3.7.4 ห้ามใช้ภาชนะ (ช้อน, จาน, ชาม, ถ้วย) ที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้โดยสามารถใช้เป็นภาชนะบรรจุ

แบบใช้ครัง้เดียวเช่นกระดาษหรือพลาสติก 

 3.8 สถานท่ีจอดรถ (ส าหรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า วันตดิตัง้และวันแสดงงาน) 

   มีลานจอดรถไว้บริการส าหรับผู้ เข้าร่วมแสดงงานและผู้ เข้าชมงานแสดงสนิค้า  

 ลานจอดฟรี ได้แก่ ลานจอดLAKESIDE ลานจอดAKTIV SQUARE และลานจอกรถP5 

 อาคารจอดรถมีคา่บริการ ได้แก ่ อาคารจอด P1 อาคารจอด P2 อาคารจอด P3 อาคารจอด 

COSMO OFFICE 

 หมายเหตุ  อิมแพ็คฯ เป็นผู้ก าหนดอตัราคา่บริการจอดรถ และไมอ่นญุาตให้ท าการจอดรถค้างคืน ซึง่เป็นหนึง่ใน

มาตรการท่ีเคร่งครัด ส าหรับการรักษาความปลอดภยั 
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 3.9. สถานท่ีจอดรถ (ส าหรับรถเตมิสินค้า วันตดิตัง้และวันแสดงงาน) 

   ส าหรับลกูค้าที่ต้องการเตมิสนิค้าระหวา่งวนัแสดงงาน ทางผู้จดัได้จดัเตรียมพืน้ท่ีการจอดรถ 2 จดุ ได้แก่ 

 ลานจอด Pre-loading  เง่ือนไขการจอด คือ รถคนัใดมาถึงก่อน ได้สทิธ์ิจอดก่อน 

 ลานจอด Delivery Bay สามารถจอดได้ตัง้แตว่นัท่ี 6-8 มิถนุายน 2562 เง่ือนไขการจอด คือ  

- ส าหรับรถ 4 ล้อ สามารถจอดฟรี 40 นาทีแรก ชัว่โมงตอ่ไปชัว่โมงละ 200 บาท 

     - ส าหรับรถ 6-10  ล้อ สามารถจอดฟรี 60 นาที ชัว่โมงตอ่ไปชัว่โมงละ 200 บาท 

     -ส าหรับรถ 10 ล้อขึน้ไป สามารถจอดฟรี 1 ชัว่โมง 30 นาที ชัว่โมงตอ่ไปชัว่โมงละ 200 บาท 

 ลานจอด Lakeside เง่ือนไขการจอด คือ รถทกุชนิดสามารถได้ฟรี  

 หมายเหตุ  โดยทัง้สามจดุสามารถน ารถเข้าจอดได้ตัง้แต ่8.00 – 24.00 น. ซึง่ห้ามน ารถทกุชนดิจอดค้างคืน ฝ่าฝืน ยดึ

รถ ทนัที  

 3.10 การท าความสะอาด 

  ทางผู้จดังานจะจดัให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดคอยดแูลความสะอาดบริเวณรอบการจดังานแสดงสนิค้า ซึง่จะท า

ความสะอาดทกุวนัในระหว่างงานและหลงัจากเลิกงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรก็ตามทางผู้จดังานขอความร่วมมือ

จากผู้ เข้าร่วมแสดงงานในการท่ีจะรักษาความสะอาดคหูาแสดงสนิค้าของตนให้เรียบร้อยเป็นระเบียบอยูเ่สมอ ทัง้นีเ้จ้าหน้าที่

ท าความสะอาดไมไ่ด้รับอนญุาตให้ท าความสะอาดภายในคหูาแสดงสนิค้าที่น ามาแสดงของทา่น 

 3.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

  ผู้ รับเหมาด้านการรักษาความปลอดภยัในงานอยา่งเป็นทางการ ในกรณีที่ผู้ เข้าร่วมแสดงงานต้องการจ้างเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภยัเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลาของการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดผู้ ร่วมงานจะต้องแจ้งตอ่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิ

บิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  แตเ่พียงผู้ เดยีวเทา่นัน้ทัง้นีท้างผู้จดังานจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้ไมว่า่กรณีใดใด

ทัง้สิน้ 

 หมายเหตุ ผู้ เข้าร่วมแสดงงานควรแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการลว่งหน้า มิฉะนัน้ทา่นอาจมิได้รับบริการทัง้นี ้

เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั (พิเศษ) มจี านวนจ ากดั 

 3.12 การสาธิตสินค้าภายในงาน 

  หากผู้ เข้าร่วมแสดงสนิค้าต้องการท่ีจะสาธิตหรือทดลองสนิค้าจะต้องปฏิบตัิดงันี ้
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  3.12.1 แจ้งให้ผู้จดังานทราบลว่งหน้าถึงรูปแบบของการสาธิตที่น ามาแสดงโดยกรอกแบบฟอร์มรายละเอยีดของ

สนิค้าที่น ามาแสดง (กรุณาแนบเอกสารแสดงรายละเอยีดของสนิค้ามาด้วย เพื่อน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนญุาตให้ท า

การสาธิต) 

  3.12.2 มีการเตรียมการปอ้งกนัอนัตรายอนัตรายอนัอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการสาธิต 

  3.12.3 การติดตัง้สนิค้าหรือเคร่ืองจกัรที่จะมาสาธิต ควรติดตัง้หรือเดินเคร่ืองอยา่งมัน่คง เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิด

การลืน่ไถลหรือมีสว่นหนึง่สว่นใดล า้เกินออกนอกบริเวณคหูาแสดงสนิค้า ซึง่อาจจะเป็นอนัตรายตอ่ผู้ชมงานแสดงสนิค้า และ

จะต้องจดัหาวสัดปุพูืน้เพื่อรองรับและสามารถปอ้งกนัความเสยีหายตอ่พืน้ผิวของอาคารแสดงสนิค้า  หรือวสัดปุพูืน้ของ

อาคาร 

   3.12.4 ต้องมกีารปอ้งกนัอนัตรายที่อาจเกิดจากสว่นของสนิค้าหรือเคร่ืองจกัรที่มีการเคลือ่นไหวอยา่งเพียงพอ 

   3.12.5 ท าการเก็บและซอ่นสวิตช์ควบคมุเคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ที่สาธิตอยา่งมิดชิด  เพื่อปอ้งกนัการเปิดเคร่ือง

โดยผู้ เข้าชมงานหรือผู้ที่ไมไ่ด้รับอนญุาต 

   3.12.6 จดัเตรียมภาชนะหรือถงุขยะ  เพื่อใช้ในการเก็บหรือขนย้ายสิง่ปฏิกลูที่เกิดจากการสาธิตเคร่ืองจกัรอาทิ

เศษผง  เศษขยะ ฯลฯ  ออกนอกบริเวณงาน 

  3.12.7 ทางผู้จดังานไมอ่นญุาตให้มีการสาธิตของเคร่ืองจกัรที่จะท าให้เกิดกลิน่ควนัไอเสยีในอาคารแสดงสนิค้าที่

จะรบกวน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ ชมงานแสดงสินค้าไม่อนุญาตให้มีการเช่ือมหรือต่อโลหะด้วยความร้อนภายในอาคาร  

ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งและได้รับอนญุาตจากฝ่ายปฏิบตัิการของผู้จดังานอยา่งน้อย 30 วนัก่อนเข้างาน 

   3.12.8 ในการสาธิตเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ที่น ามาแสดงที่ก่อให้เกิดเสยีงดงัรบกวนผู้ เข้าร่วมแสดงงานรายอื่น  หรือ

ผู้ เข้าชมงานแสดงสนิค้าเกินกวา่  60  เดซิเบล หรือผู้จดังานลงความเห็นวา่ดงัมาก  ผู้จดังานขอสงวนลขิสทิธ์ิในการงดจ่าย

กระแสไฟฟา้บริเวณพืน้ท่ีนัน้ๆโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 3.13 เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า 

ผู้จดังานจะไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสนิค้าในวนัก่อสร้างและตกแตง่คหูา แตจ่ะเปิด

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะวนัท่ีจดัแสดงงาน หรือระหวา่ง วนัท่ี 6 – 9 มิถนุายน เทา่นัน้ โดยจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 1 ชัว่โมง 

ก่อนการเปิดแสดงสนิค้า และจะปิดเมื่อถงึเวลาปิดแสดงสนิค้าในแตล่ะวนั 

 3.14 อ านาจสิทธ์ิขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า 

  บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากดั เปรียบเสมือนเจ้าของสถานที่จดัแสดงสนิค้าในช่วงระยะเวลาเชา่ท าการแสดง

สนิค้า ดงันัน้การตดัสนิใจของบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชว่งนีถื้อเป็นสทิธ์ิขาดในการยตุิปัญหานัน้ๆ 

 3.15 การปฏิบัตงิานล่วงเวลา 



22 
 

 
 

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

  ระหวา่งวนัท่ี 4 -5 มิถนุายน 2562 ผู้จดังานอนญุาตให้ท าการก่อสร้าง และตกแต่งคหูาได้ถึงเวลา 24.00 น. และรือ้

ถอนคหูา  ในวนัท่ี  9 มิถนุายน 2562 ตัง้แตเ่วลา 20.00 น. – 24.00 น. เทา่นัน้ ซึง่ถ้าผู้แสดงงานรายใด มีความประสงค์จะท า

การก่อสร้างเกินเวลาดงักล่าว กรุณาแจ้งที่  Counter Service ของทาง IMPACT ก่อนเวลา 18.00 น. ของแต่ละวัน และ

จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงานล่วงเวลา ในอตัราที่อิมแพ็คฯ ก าหนด คือ 1,500 บาท / คูหา / ชั่วโมง  และ

รับผิดชอบการจดัเตรียมพนกังานรักษาความปลอดภยั 1 นาย ในอตัรา 1,388 บาท ( ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม )  ทัง้นี ้

จะต้องช าระเป็นเงินสดในวนันัน้ 

 3.16 การรือ้ถอนคูหาล่วงเวลา 

  กรณีผู้ เข้าร่วมแสดงงานแตล่ะรายรือ้ถอนไมเ่สร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ ( 24.00 น. ของวนัท่ี 9 มิถนุายน 2562 ) จะมี

คา่ใช้จา่ยในอตัรา  20,000  บาท ตอ่ คหูา ตอ่ ชัว่โมง ( ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ) ทัง้นีต้้องช าระเป็นเงินสดในวนันัน้ ๆ 

 3.17 การท ากิจกรรมและการใช้เสียงระหว่างงาน 

   การจดัแสดงงานหากผู้ เข้าร่วมแสดงงานต้องการจดักิจกรรมภายในคหูาที่ต้องใช้เคร่ืองขยายเสยีง กรุณา

สง่เมลล์แจ้งรายละเอียดและช่วงเวลาที่ต้องการท ากิจกรรมหรือการใช้เสยีงมาที่ bbbmanual.exhibitor@gmail.com ภายใน

วนัท่ี 10 เมษายน 2562 เพื่อจดัล าดบักิจกรรมและควบคมุระยะเวลาในการใช้เสยีงในการท ากิจกรรมดงักลา่ว 

   3.17.1 ทัง้นีห้้ามใช้เสยีงดงัเกิน 60 เดซิเบล ภายในรัศมี 3 เมตร โดยจะวดัจากจดุกึ่งกลางทางเดินด้านหน้า คหูา

ของทา่นหรือจะต้องท าการออกแบบก่อสร้างคหูาให้ป้องกนัเสยีงเพื่อมิให้เป็นเหตกุ่อให้เกิดความร าคาญแก่คหูาอื่นๆใน

บริเวณใกล้เคยีงหากมกีารฝ่าฝืนทางผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิดงัตอ่ไปนี ้

    เตือนครัง้ที่ 1 ผู้จดังานขอเตือนด้วยวาจาแก่ผู้ เข้าร่วมแสดงงาน 

    เตือนครัง้ที่ 2 ผู้จดังานจะยื่นจดหมายเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้ เข้าร่วมแสดงงาน 

    เตือนครัง้ที่ 3 ผู้จดังานจะด าเนินการระงบักระแสไฟภายในบธูทัง้หมดแก่ผู้ เข้าร่วมแสดงงาน 

   3.17.2 อนญุาตให้ติดตัง้ล าโพงทีค่วามสงูไมเ่กิน 2.50 เมตรโดยอนญุาตเฉพาะล าโพงที่วางกบัพืน้หรือตัง้บนขาตัง้ 

  3.17.3 ผู้จดังานได้จดัเวทีสว่นกลางส าหรับใช้ท ากิจกรรมตา่งๆผู้ เข้าร่วมแสดงงานสามารถแจ้งความประสงค์ผา่น

เอกสารช่ือวา่กิจกรรมเวที สง่ผา่นอีเมล์ bbbaftersale@gmail.com ภายในวนัท่ี 21 มกราคม 2562 โดยผู้จดังานจะพิจารณา

จดัล าดบัเวลาให้ตามความเหมาะสมและจะจดัสง่ตารางเวลาการท ากิจกรรมให้ทราบ 

   3.17.4 ห้ามมใิห้ทกุคหูาจดักิจกรรมภายในคหูาโดยมิได้รับอนญุาตจากผู้จดังาน 

  3.17.5 ห้ามมใิห้ผู้ เข้าร่วมแสดงงานจดักิจกรรมที่ไมเ่หมาะสมขดัตอ่ศีลธรรมและสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของงาน

หากฝ่าฝืนผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิในการไมอ่นญุาตให้จดักิจกรรม 
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 3.18 การเก็บหรือทิง้สิ่งของ 

  ในระหวา่งวนัก่อสร้างและขนย้ายสนิค้าเข้าไปในบริเวณงานแสดงสนิค้า ทางผู้จดังาน ไมอ่นญุาตให้ผู้ ร่วมงานแสดง

สนิค้าวางสิง่ของหรือวสัดเุหลอืใช้กีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอให้ผู้ เข้าร่วมแสดงงานจดัเก็บสิง่ของภายในคหูา

แสดงสนิค้าให้เรียบร้อยหรือขนย้ายสิง่ของตา่งๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงสนิค้า 

 หมายเหตุ  เนื่องจากมีข้อจ ากดัเร่ืองพืน้ท่ีในการจดัเก็บ ทางผู้จดังานไมไ่ด้จดัเตรียมสถานท่ีไว้ส าหรับให้ผู้แสดงสนิค้า

จดัเก็บสิง่ของหรือสนิค้าใดๆ ทัง้สิน้ดงันัน้ห้ามผู้ เข้าร่วมแสดงงานตัง้วางสนิค้า-อปุกรณ์ออกนอกพืน้ท่ีคหูาของผู้ เข้าร่วมแสดง

งาน โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทางเดิน 

 3.19 การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก 

  ผู้จดังานอนญุาตให้มกีารแจกของที่ระลกึได้เฉพาะในคหูาของผู้ เข้าร่วมแสดงงานนัน้ๆ เทา่นัน้ โดยจะต้องไมเ่ป็น

การรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสร้างความร าคาญให้กบัคหูาแสดงสนิค้าข้างเคียง ทัง้นีค้วรแจ้งตอ่ผู้จดังาน และได้รับ

อนญุาตแล้วเทา่นัน้ 

 3.20 การเกิดความเสียหาย 

  เนื่องจากทางอมิแพ็คเมืองทองธานีได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารระหวา่งวนัก่อสร้าง และหลงัจากรือ้

ถอนเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ทา่นผู้ เข้าร่วมแสดงงานทกุทา่นจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้กบัอาคารแสดง

สนิค้ารวมถึงพรมทีเ่กิดขึน้จากทา่นผู้แทนของทา่นเจ้าหน้าที่ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ หรือแม้แตผู่้ รับเหมาของทา่น ที่ไมใ่ช่

ผู้ รับเหมาก่อสร้างคหูาแสดงสนิค้าอยา่งเป็นทางการ ทัง้นีไ้มว่า่จะกระท าโดนจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ ส าหรับผู้ เข้าร่วมแสดง

สนิค้าที่ร่วมออกงานแบบคหูาส าเร็จรูปจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายอนัเกิดจากทา่น ผู้แทน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบของทา่น โดยหากเกิดความเสยีหายดงักลา่วขึน้ผู้ รับเหมาก่อสร้างอยา่งเป็นทางการของงานจะคดิคา่ใช้จ่ายที่เกิด

จากผู้ ร่วมแสดงสนิค้าโดยตรง 

 3.21 เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ 

  งานแสดงสนิค้านีอ้าจจะมีการเลือ่นระยะเวลางานแสดงสนิค้าจากเดิม เนื่องจากสดุวิสยับางประการท่ีผู้จดังานไม่

สามารถควบคมุได้ เช่น เหตกุารณ์ทางการเมือง ค าสัง่จากรัฐบาล เป็นต้น    ผู้จดังานแสดงสนิค้าขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ใช้จา่ย

ตา่งๆ ท่ีทางผู้ เข้าร่วมแสดงงานจา่ยให้กับผู้จดังานแล้วหรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆที่เกิดขึน้ 

 


