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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 



13 
 

 
 

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

 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 
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 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 


