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แผนผังการก่อสร้างในส่วนท่ีผิดไปจากแบบที่อนมุัติแล้ว หรือแผนผังการก่อสร้างที่อาจขัดต่อกฎระเบียบอาคารแสดงสินคา้ 

หรือสร้างอันตรายแก่ผู้เขา้ชมงานแสดงสินค้าได ้

หมายเหตุ หากผู้เข้าร่วมแสดงงานไม่ส่งแผนผังตามระยะเวลาที่กำหนด ทางผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้เข้าทำการ

ก่อสร้างใด ๆ ในงาน 

   2.6 เพื่อความปลอดภัย และป้องกนัอันตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร หากต้องการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง กรณุาติดต่อ

ผู้รับเหมาตดิตั้งไฟฟา้อย่างเป็นทางการเทา่นั้น ห้ามใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องจกัรหรือหลอดไฟแสงสว่าง และห้ามติดตั้ง

กระแสไฟฟ้าเอง 

 2.7 ห้ามพ่นสี, อ็อค, เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดงสินค้า และหา้มตัง้โต๊ะเพื่อเล่ือยไม้, ไสไม้ หรือทำให้เกดิฝุ่นละออง

ภายในอาคารแสดงสินคา้ อันก่อให้เกดิการรบกวนต่อผู้เข้ารว่มแสดงงาน หรือผู้เข้ารว่มชมงาน 

 2.8 ในกรณีพ้ืนท่ีคูหาของผู้เขา้ร่วมแสดงงาน เป็นพื้นที่เปล่าติดกับคหูาแสดงสินคา้อื่น ห้ามใช้ประโยชน์จากผนังนั้น ๆ

ผู้เข้าร่วมแสดงงานจะต้องทำการก่อสร้างผนังในส่วนคูหาแสดงสินค้าของตนเอง 

 2.9 หากผนังคูหาของผูเ้ข้ารว่มแสดงงาน สูงกวา่ผนังอกีด้านหนึง่ของคูหาอื่นทีต่ิดกัน ท่านจะต้องทำการปิดผนังด้านท่ี

ติดกับคูหาอื่น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม 

 2.10 ห้ามตอก, ตรึง หรือแขวนส่ิงใดสิ่งหน่ึงกับฝาผนงั หรือตัวอาคารโดยเด็ดขาด 

 2.11 ในกรณทีี่คูหาแสดงสินคา้ของทา่นเป็นเกาะ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนผนัง ดา้นหลัง หรือด้านในตาม

แบบที่ท่านส่งมา หากพจิารณาแล้ว และเห็นว่าส่ิงก่อสร้างของทา่นบดบังคูหาแสดงสินคา้ใกล้เคยีง 

 หมายเหต ุ ในกรณีท่ีผู้รับเหมาอนุมัติ หรือผู้เข้าร่วมแสดงงานไม่ดำเนินการตามกฎระเบยีบที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้จัด

งานขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะหยดุการปฏิบัติงาน หรือยกเลิกการอนุมัติโดยทันที หรือตามที่เห็นสมควร โดยผู้เขา้ร่วมแสดงงานต้องใช้

บริการจากผู้รับเหมาอื่นท่ีได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 

3. ระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์

 3.1 ขัน้ตอนการขนถ่ายสินคา้ และก่อสร้างบูธใน วันติดตัง้ 4-5 พฤษภาคม 2564 

   3.1.1 ผู้เข้าร่วมแสดงงาน/ผู้รับเหมา นำรถส่งสินค้าไปรับบัตรขนถ่ายสนิค้า และก่อสร้างที่ลานทะเลสาบจาก

เจ้าหน้าที่ของ อมิแพ็ค ฯ ตั้งแต่เวลา 9.45 – 18.00 น. ซึง่จะมจีุดใหบ้ริการ เพื่อรอเรยีกควิเขา้ไปขนถา่ยสินค้า และเขา้คิวรับบตัร 

Contractor พร้อมเอกสารทีม่ีรายละเอียดติดหน้ารถ กับเจ้าหน้าที่ของ BBB โดยเริม่ตัง้แต่เวลา 9.45-18.00 น. 

• ขั้นตอนการรับบัตรคิว คนขับรถจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขบูธ พร้อมชื่อของบริษัทที่จะเขา้ไป

ก่อสร้าง รวมทั้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถด้วย เพื่อรับบัตรติดหน้ารถ และบัตร Contractor 

Challenger 3 – (บัตรสีชมพู) 
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   3.1.2 เจ้าหน้าที่จะเรียกรถขนถ่ายสินคา้ของผู้เขา้ร่วมแสดงงานตามลำดับ เพื่อใหม้ารับบตัรอนุญาตเขา้ขนถ่าย

สินค้า 

  3.1.3 ผู้เข้าร่วมแสดงงาน/ผู้รับเหมา จะต้องนำรถมาจอดทีจุ่ดขนถา่ยสินค้าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 ซึ่ง

อยู่บริเวณด้านหลัง 

• ขั้นตอนการเข้าไปยงัจุดขนถ่ายสินค้าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 คนขับรถจะต้องนำรถผ่านจุด

ตรวจ ก่อนเข้าไปยงัจดุขนถ่ายสนิค้า และบุคคลที่จะเขา้ไปภายในอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 ได้ ต้องแลก

บัตร Contractor  กับเจา้หน้าทีก่อ่น และต้องติด หรือพกบตัร Contractor ไว้ในท่ีทีม่องเห็นชัด ตลอด

วันติดตั้ง ในวันท่ี 4-5 พฤษภาคม 2564 รวมถงึบัตรอนุญาตเข้าขนถ่ายสินคา้ จะต้องวางไว้บนหน้ารถ 

เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าทีเ่ห็น และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาทีข่นถ่ายสินคา้ 

 

• ขัน้ตอนการขนถ่ายสินคา้บริเวณจุดขนถา่ยสินคา้  กำหนดระยะเวลาสำหรับรถยนตใ์นการเข้าขนถ่าย

สินค้า ดังตอ่ไปน้ี  

 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ ใชเ้วลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณเ์ป็นเวลา 40 นาท ี

 รถยนต์ไม่เกิน 10 ล้อ ใช้เวลาในการขนถา่ยสินคา้หรืออุปกรณ์เปน็เวลา 60 นาท ี

 รถยนต์ 10 ล้อขึ้นไป ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณเ์ป็นเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาท ี

 หมายเหต ุ ทัง้นี้ผู้จัดงานจงึขอความร่วมมือห้ามจอดรถเกินเวลาที่กำหนด เนื่องจากทำให้การจราจรขึ้น-ลงหลัง 

Loading ตดิขัด และล่าชา้ หากฝ่าฝืนจะต้องชำระเบี้ยปรับที่ทางอมิแพ็ค ฯ เป็นผู้กำหนด  

3.1.4 เมื่อส่งสินคา้หรืออุปกรณ์เสร็จเรยีบร้อยแล้ว ให้ท่านนำรถของทา่นกลับไปจอดที่ลานทะเลสาบ (Lake 

side หรือ ลาน Pre-Loading หรือ ลาน Delivery bay หรือใหน้ำรถออกนอกพื้นท่ีจดุขนถา่ยสินคา้โดยทันท ี

 

      

 

 

ตวัอยา่งบตัรบนัทึกเวลาเขา้-ออก 

   3.1.5 สำหรับคูหาเปล่าที่เขา้มาจัดพื้นที ่ในวันติดตั้ง วันท่ี 4 พฤษภาคม 2564 
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• ผู้เข้าร่วมแสดงงานท่ีมีโครงสร้างใหญ่ สามารถขับรถเขา้มาในชาเลนเจอร์ 3 เพื่อลงของได้ ตั้งแตเ่วลา 

10.00 – 12.00 น. เทา่นั้น โดยเจ้าหน้าที่ทีแ่จกบัตร Contractor ที่ประจำจดุ Lake side จะเป็นผู้แจ้ง

หมายเลขประตูที่เปิดให้เข้า หากเกินเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถขับรถเขา้ไปได้ 

• ผู้เข้าร่วมแสดงงานที่มีโครงสร้างปกติ สามารถจอดลงสินค้า และส่วนตกแต่งได้ที่จุด loading เท่านั้น 

ไม่สามารถขับรถเข้าไปเพื่อลงของได้ 

   3.1.6 สำหรับคูหาเปล่าและมาตรฐานทีเ่ข้ามาจดัพื้นที่ ในวันติดตัง้ วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

• ผู้เข้าร่วมแสดงงานทีเ่ป็นคูหาเปล่า สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร์ 3 ได้ตั้งแตเ่วลา 10.00 – 24.00 น. 

• ผู้ร่วมแสดงงานทีเ่ป็นคูหามาตรฐาน สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร์ 3 ได้ตั้งแตเ่วลา 12.00 – 24.00 น.  

 หมายเหตุ  ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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3.1.7 จุดรับบัตร Contractor (บัตรสีชมพู) และ บัตร Exhibitor (บตัรสีเหลือง) 

 

 หมายเหตุ ผู้จัดงานจะออกบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณงานให้แก่ผู้เข้าร่วมแสดงงาน และผู้รับเหมาต่าง ๆ ซึ่งว่าจ้างโดย

ผู้เข้าร่วมแสดงงานเพื่อใช้ผ่านเข้า-ออกบริเวณงานในช่วงวนัก่อสร้าง และรื้อถอน เฉพาะผู้รับเหมาที่ได้ติดต่อกับผู้จัดงาน และ

ได้ทำข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบของผู้จัดงานแล้วเท่านั้น โดยผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถรับบัตรผ่านเข้า-ออก

บริเวณงานได้ตามที่แจ้งไว้ดังรูปภาพด้านบน กรณีที่ผู้รับเหมารายนั้น ๆ ไม่มีบัตรอนุญาตอย่างถูกต้อง และได้สร้างความ

เสียหายอย่างใดอย่างหน่ึงขึ้น ผู้เข้าร่วมแสดงงานที่ว่าจ้าง จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนีผู้้รับเหมาจะต้องเป็น
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ผู้กรอกแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำคูหานั้น และขอรับบัตรผ่านเข้า-ออกด้วยตนเองเท่านั้น และห้ามผู้เข้าร่วมแสดงงาน

ขอบัตรผ่านเข้า-ออกแทนผู้รับเหมาของตน ฉะนั้นกรุณามารับบัตรตามวัน-เวลาที่กำหนดให้ หากบัตรสูญหาย และมาขอรับ

ใหม่ ทางผู้จัดงานฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใบละ 50 บาท 

 3.2 ขั้นตอนการขนถ่ายสนิค้าวนัแสดงงาน 4-5 พฤษภาคม 2564 

   3.2.1 ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน จะต้องนำรถเข้าบริเวณจุดขนถา่ยสินคา้ ตามช่วงเวลาที่กำหนดให้ สามารถทำ

การเติมสินค้าได้ กำหนดเวลาดังนี้ รอบเช้า 8.00-10.00 น. รอบเยน็ 20.00-21.00 น. 

  หมายเหต ุ หากต้องการเตมิสินค้าระหว่างชว่งเวลางานคือ 10.00-20.00 น. จะต้องแจ้งเจา้หน้าที่ ทีจ่ดังานกอ่น  

รถเข็นท่ีใช้ขนสินค้าเข้างานต้องเป็นขนาดเล็ก ไมเ่กินขนาด 60 X 90 X 85 ซม. และเรียงสินค้าสูงไม่เกิน 1 เมตร สินค้าทีม่ี

ขนาดลังเล็ก จำเป็นจะต้องมีแลปพลาสติกคลุมให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย  

เมื่อเติมสินคา้แล้วเสร็จ ให้นำรถไปจอดในลานจอดทีก่ำหนดให ้

   3.2.2 ระยะเวลาในการขนถา่ยสินคา้ใหเ้ป็นไปตามประกาศกฎ-ระเบยีบของการเข้าขนถ่ายสินค้า 

 หมายเหต ุ เพื่อหลีกเล่ียงความแออดัในลาน loading ผู้เข้าร่วมแสดงงานสามารถขนยา้ย หรือหิ้วสัมภาระส่วนตัว 

และส่ิงของ, กล่องเล็ก ๆ ที่ถือหิ้วได้ โดยไม่เส่ียงต่อการแตกหัก สามารถหิว้เขา้มาทางด้านหนา้อาคารชาเลนเจอร์ 3 ได้ โดยไม่

ต้องอาศัยรถเข็นขนยา้ย สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ ใหผู้้เข้ารว่มแสดงงานทำการเปดิหีบห่อดา้นนอกอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 (จดุ 

loading) แล้วจงึขนยา้ยเข้าตวัอาคาร ไปท่ีคูหาของทา่น 

 3.3 ขั้นตอนการขนถ่ายสนิค้าวนัร้ือถอน วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 

   เร่ิมจากลงอุปกรณ์แพ็คกิ้ง  

   3.3.1 ผู้เข้าร่วมแสดงงานที่ต้องการลงอุปกรณ์แพ็คกิ้ง ต้องนำรถขนอุปกรณ์ไปรับบัตรอนุญาตขนถ่ายสินค้าที่

ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ เมื่อได้รับบัตรผ่าน ให้นำรถเข้าไปที่จุดขนถ่ายสินค้า (จุด loading) และนำอุปกรณ์

แพ็คกิ้งขึ้นได้ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เมื่อนำอุปกรณ์ลงเสร็จเรียบร้อย ให้นำรถออกจากพื้นที่ทันที และไปจอดใน

สถานที่ที่กำหนดให้ รถ 4 ล้อ สามารถเข้าจอด Pre-Loading ได้ในกรณี Pre-Loading  ว่าง ส่วนรถ 6 ล้อขึ้นไป ต้องนำรถ

กลับไปจอดที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบเท่านั้น เพื่อรอเรียกรถขึ้นไปเก็บอุปกรณ์คูหาได้ หลังเวลา 22.00 น. 

   3.3.2 ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกคูหา ต้องนำรถที่จะขนสินค้าไปเข้าคิวที่ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ 

   3.3.3 ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกคูหา ต้องจัดเก็บอุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างๆ ให้เรียบร้อย ภายในคูหาตนเอง

แล้วจึงทำการเคลื่อนย้ายมาดา้นหลังอาคาร Loading โดยห้ามวางกีดขวางเส้นทางการขนย้าย (วางในพ้ืนท่ีที่กำหนดให้ หรือ

ให้ชิดผนัง หรือราวกันตกเท่านั้น ) เมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างๆ มารวมไว้ ณ หลังอาคาร Loading ให้แจ้ง
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชช้ัน 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890 

เจ้าหน้าที่ รปภ. หลังอาคาร Loading เพื่อเข้าตรวจสอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ รปภ.จะออกเอกสาร “ยืนยันของพร้อม” ให้

ผู้เข้าร่วมแสดงงาน 

   3.3.4 หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมแสดงงานนำเอกสาร “ยืนยันของพร้อม” ไปที่โต๊ะอำนวยการ ที่อยู่หลังอาคาร 

Loading และแจ้งทะเบียนรถต่อเจ้าหน้าที่  รปภ. เพื่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ 

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ จะประกาศเรียกหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้มารับบัตรขนถ่าย

สินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าที่อาคารชาเลนเจอร์ 3 

   3.3.5 ณ จุดขนถ่ายสินค้าของอาคารชาเลนเจอร์ 3 ผู้ที่เข้ามาขนถา่ยสนิค้าจะต้องทำตามกฎ-ระเบียบ และข้อ

ปฏิบัติตามกฎจราจร ตามที่ได้ระบุไว้ หลังจากที่ขนถ่ายสินคา้เสร็จส้ิน รถขนถ่ายสินค้าจะต้องเคลื่อนย้ายจากจุดขนถ่ายสินค้า

ตามทางออกที่ได้ระบุไว้ และคืนบัตรขนถ่ายสินค้าตรงทางออก อมิแพ็คฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขนถา่ยสินค้าบริเวณจุดขนถา่ย

สินค้าของอาคารชาเลนเจอร์ 3  เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ณ จุดให้บรกิารเทา่นั้น 

 3.4 กฎขอ้บังคับและข้อแนะนำ 

   3.4.1 การรับน้ำหนักและความสูงของวสัดุอุปกรณ์ท่ีติดตัง้ใน “อาคาร” 

• พื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 ระหวา่งเสาต้นที่ 1-14 สามารถรับน้ำหนักได้ตารางเมตรละ 4,000 กิโลกรัม

หัวเสาต้นที่ 1-14 สามารถรับนำ้หนักได้ตารางเมตรละ 8,000 กิโลกรัมและก่อสร้างความสูงได้ไม่เกิน

7.00 เมตรกรณีทีว่ัสดุอุปกรณ์มนี้ำหนักเกินกวา่ 4,000 กิโลกรัมวิศวกรโครงสร้างจะตอ้งออกแบบการ

กระจายน้ำหนักให้ได้ 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตรพร้อมลงนามรับรองการออกแบบและการคำนวณ

ในสำเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจำนวน 1 ชุดนำส่งให้ “ผู้ให้บริการ” รับทราบ 

• พื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 ตัง้แตเ่สาต้นที่ 14 เป็นต้นไป และพื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 สามารถรับ

น้ำหนักได้ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัมหัวเสาตั้งแต่ต้นท่ี 15 สามารถรับน้ำหนกัได้ตารางเมตรละ

4,000 กิโลกรัม และก่อสร้างความสูงได้ไม่เกิน 7.00 เมตร กรณีทีว่ัสดุอุปกรณ์มีนำ้หนักเกินกว่า 2,000

กิโลกรัม วิศวกรโครงสร้างจะต้องออกแบบการกระจายนำ้หนักใหไ้ด้ 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

พร้อมลงนามรับรองการออกแบบและการคำนวณในสำเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจำนวน 1 ชุดและ

นำส่งให้อมิแพ็คฯ รับทราบ 

   3.4.2 ผู้เข้าร่วมแสดงงานที่ได้รับอนุญาตจากอิมแพ็คฯ ใหเ้ข้าปฏิบัตงิานใน “อาคาร” จะต้องลงนามใน หนังสือ

รับรองความเสียหาย และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิมแพค็ฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครดั และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 

   3.4.3 การขนถา่ยอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ผู้เขา้ร่วมแสดงงานจะต้องใช้ประตูขนถ่ายสินคา้ของ “อาคาร” 

เท่านั้นไม่อนุญาตใหใ้ช้ประตูด้านหน้าทางเข้าหรือประตูหนีไฟ 


