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สารบัญ 

ส่วนท่ี 1            หนา้ 

 ข้อมลูทั่วไปของงาน 

1. ชื่องานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ       1 

2. สถานที่จดังาน          1 

3. วนัและเวลาของงานแสดงสินค้า        1 

4. การเข้าชมงาน          1 

5. ผูจ้ดังาน          1 

6. ผูเ้ข้าร่วมงาน 

7. คุณลกัษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดงสินค้า      2 

8. การรบัผิดชอบความเสียหายต่อพืน้ที่       3 

9. ก าหนดการส าหรบัวนัก่อสรา้ง , วนัแสดงงาน , วนัรือ้ถอน     4 

10. รายชื่อผูติ้ดต่อต่างๆ         5 

ส่วนท่ี 2 

 ระเบียบและการปฏิบติังานภายในอาคารแสดงสินค้า 

1. การก่อสรา้งและตกแต่งคูหามาตรฐาน       6-8 

2. กฎระเบียบการก่อสรา้งและตกแต่งคูหาส าหรบัคูหาเปล่า     9-10 

3. ระเบียบและข้อปฏิบติัอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอรร์่วมกนั      10-24 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสินค้าและก่อสรา้งบธูในวนัติดตัง้ 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสินค้าและก่อสรา้งบธูในวนัแสดงสินค้า 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสินค้าและก่อสรา้งบธูในวนัรือ้ถอน 

- กฎข้อบงัคับและข้อแนะน า 

- การจองรายการเพ่ิมเติมอื่นๆทกุรายการ ต้องปฏิบติัดังนี  ้

- บทพิจารณาหากไม่ปฏิบติัตามกฎข้อบงัคับต่างๆ 

- การจดัแสดงสินค้าประเภทอาหาร 

- สถานที่จอดรถ (ส าหรบัผูร้่วมแสดงสินค้า วนัติดตัง้และวนัแสดงงาน) 

- สถานที่จอดรถ (ส าหรบัรถเติมสินค้า วนัติดตัง้และวนัแสดงงาน) 

- การท าความสะอาด 

- เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 

- การสาธิตสินค้าภายในงาน 

- เครื่องปรบัอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า 

- อ านาจสิทธิข์าดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า 

- การปฏิบติังานล่วงเวลา 

- การรือ้ถอนคูหาล่วงเวลา 

- การท ากิจกรรมและการใชเ้สียงระหว่างงาน 
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- การเก็บหรือทิง้ส่ิงของ 

- การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก 

- การเกิดความเสียหาย 

- เหตุการณท์ี่ไม่อาจควบคุมได้ 

- การปฏิบติัตัวตามมาตรการปอ้งกนั Covid-19 

ส่วนท่ี 3 (เอกสารแนบท้ายอีเมล)์ 

 แบบฟอรม์บริการส าหรบัผูเ้ช่าพืน้ที่ 

1. แบบฟอรม์ส าหรบัผูท้ี่ร่วมแสดงสินค้า      Ace Con 

2. แบบฟอรม์ติดตัง้บอลลนู       Ace Con 

3. แบบฟอรม์จองไฟฟ้า        Expotech 

- เบรกเกอรไ์ฟฟ้าส าหรบัก่อสรา้งและรือ้ถอน 

- เบรกเกอรก์ระแสไฟฟ้าส าหรบัวนัแสดงงาน 

- เบรกเกอรห์ลอดไฟใหแ้สงสว่าง 

- บริการติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้า รวมค่ากระแสไฟฟ้า 

- แบบติดตัง้ 

- รูปภาพอปุกรณ ์2021 

- กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการด้านไฟฟ้า 

4. แบบฟอรม์จองอินเทอรเ์น็ต/โทรศัพทช์ ั่วคราว/บริการ     Impact 

- บริการติดตัง้โทรศัพทช์ ั่วคราว 

- บริการติดตัง้สายอินเตอรเ์น็ต ADSL ชั่วคราว 

- บริการติดตัง้สายอินเตอรเ์น็ตความเร็วสงู VDSL 

- บริการสายอินเตอรเ์น็ตความเร็วสงูช ั่วคราว 

- บริการท าความสะอาดพิเศษในคูหา 

- บริการรกัษาความปลอดภยัพิเศษ 

5. แบบฟอรม์ผนงัและอปุกรณเ์บ็ดเตล็ด      Image 

- ปา้ยชื่อรา้นค้า 

- เฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณเ์บ็ดเตล็ดต่างๆ 

- อปุกรณเ์บ็ดเตล็ดของคูหามาตรฐาน
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชั้น 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท ์02-6892890 

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

 

1. ชื่องานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ที่ 39 

 

2. สถานท่ีจัดงาน    Impact เมืองทองธานี ชาเลนเจอร ์3 

 

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้า  วนัที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 

      ตัง้แต่เวลา 10.00 – 20.00 น. 

 

4. การเข้าชมงาน    เปิดใหค้รอบครวั พ่อ แม่ ลกู ยคุใหม่และผูเ้ข้าชมงานทั่วไป 

 

5. ผู้จัดงาน     บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ  ากดั 

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

แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศัพท ์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  ากัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชั้น 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท ์02-6892890 

7. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 

7.1 การรบัน า้หนกัของพืน้ที่ อาคาร ชาเลนเจอร ์ฮอลล ์3 ความสามารถในการรบัน า้หนกั 2,000 กิโลกรมัต่อตารางเมตร 

หากสินค้าของท่านมีน  า้หนกัเฉล่ีย ที่กดลงบนพืน้ที่ต่อหนึ่งตารางเมตรมากกว่าน า้หนกัที่อาคารจะสามารถรบัน า้หนกัได้ ท่าน

ต้องสรา้งพืน้ที่เหล็กเสริม เพ่ือกระจายน า้หนกัของสินค้า และต้องแจง้ใหท้างผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้ เก่ียวกบัสินค้าทกุชิน้ที่จะ

น ามาแสดงจึงจะน าสินค้านัน้เข้าไปแสดงได้ 

7.2 ความสงูของส่ิงก่อสรา้ง อาคารชาเลนเจอร ์ฮอลล ์3 

 ความสงูของส่ิงก่อสรา้งสงูสดุได้ไม่เกิน 5.0 เมตร ในกรณีที่บธูของท่านสงูเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5.0 เมตร ต้องเป็น

โครงสรา้งโปร่งเท่านัน้ 

 ท่านต้องลงนามในแบบบธูที่ท่านส่งมาเพ่ือแสดงความยินยอมรบัผิดชอบ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้กบัทาง

สถานที่ หรือผูเ้ข้าร่วมงานทกุกรณี 

 การท างานบนที่สงู ผูจ้ดังานขอความร่วมมือต้องมีอปุกรณก์ารสรา้งที่มีความปลอดภยั มีชดุ Safety และนั่งรา้น ที่

ถกูต้องตามลกัษณะของการก่อสรา้ง 

*หากสินค้าที่ท่านน ามาจดัแสดง หรือส่ิงก่อสรา้งสงูเกินจากที่ก าหนดไวข้้างต้น จะต้องท าการขออนญุาตจากผูจ้ดัการงานก่อนจึงจะ

สามารถน าสินค้าเข้า หรือท าการก่อสรา้งได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หนา้ 9. 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชั้น 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท ์02-6892890 

8. การรับผิดชอบความเสียหายต่อพืน้ท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibitor หรือผูเ้ข้าร่วมงานแสดงทุกบูธ ต้องเซ็นต์หนังสือร ับรองรบัผิดชอบความเสียหาย  และแนบเอกสารส าเนาบัตร

ประชาชนพร้อมลายเซ็นต์ร ับรองความเสียหาย (ในกรณีที่เ ป็นบริษั ทต้องประทับตราด้วย) โดยตอบกลับเจ ้าหน้าที่ทางอีเมล์ 

bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงานเริ่มเป็นเวลา 1 เดือน 

หากมีความเสียหายเกิดขึ ้นในทุกกรณี บริเวณพืน้ที่บธูของผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน ท่านจะต้องร ับผิดชอบค่าเสียหายตามที่อิม

แพ็ค ฯ เรียกเก็บค่าใช ้จ่ายกบั 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 (ไทยแลนด)์ จ  ากัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชั้น 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท ์02-6892890 

9. ก าหนดการส าหรับวันก่อสร้าง, วันแสดงงาน, วันรือ้ถอน 

ก าหนดการ เวลา วันท่ี 

ก าหนดการเวลาการก่อสร้างคูหา 

ผูเ้ช่าพืน้ที่ คูหาเปล่า 10.00 – 24.00 น.  27-28 ก.ค. 64 

ผูเ้ช่าพืน้ที่ คูหามาตรฐาน  12.00 – 24.00 น. 

28 ก.ค. 64 

การขนยา้ยสินค้า 12.00 – 24.00 น. 

การติดตัง้ไฟฟ้าแลว้เสร็จภายใน 13.00 น. 

การติดตัง้ตกแต่งและจดัวางสินค้าแลว้เสร็จภายใน 24.00 น. 

ปิดอาคารแสดงสินค้า 24.00 น. 

ก าหนดการเปิด – ปิด งานแสดงสินค้า 

ผูเ้ข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor) เข้าเตรียมงานและขนยา้ยสินค้า 8.00 – 10.00 น. 

29 ก.ค. – 1 ส.ค. 64 วนัเวลาเปิด – ปิด แสดงสินค้า 10.00 – 20.00  

เวลาขนยา้ยสินค้า หลงัปิดงานแสดงสินค้าประจ าวนั  20.00 – 21.00  

ก าหนดการเวลารือ้ถอนคูหา 

เริ่มการขนยา้ยสินค้า 20.30 – 24.00 น. 

1 ส.ค. 64 
การรือ้ถอนคูหาและไฟฟ้า 20.00 น. 

การขนยา้ยสินค้าและรือ้ถอนคูหาแลว้เสร็จภายใน 24.00 น. 

การรือ้ถอนไฟฟ้าแลว้เสร็จภายใน 24.00 น. 

 

หมายเหตุ  

 หลงัจากจบงานในแต่ละวนั ไฟฟ้าในคหูาจะดบัภายใน 30 นาที และในวนัแสดงงานวนัสดุทา้ยจะดบัภายใน 60 นาที และ

อาคารแสดงสินคา้จะเปิดจนกระทั่งเวลา 21.00 น. ส่วนในวนัสดุทา้ยของงานแสดงสินคา้ จะเปิดจนกระทั่งเวลา 24.00 น.

เพ่ือใหผู้้เขา้ร่วมจดังานแสดงท าการขนย้ายสินคา้ และรือ้ถอนคหูาพรอ้มอปุกรณ์ 

 หา้มผู้เขา้ร่วมแสดงงานขนย้ายสินคา้ท่ีจะน ามาจดัแสดงเขา้ไปในอาคารแสดงสินคา้ ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 แต่

จะอนญุาตใหข้นย้ายสินคา้เขา้ไป ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เท่านัน้ มิฉะนัน้หากสินคา้ดงักล่าวเกิดความเสียหาย

หรือสญูหาย ทางผู้จดังานจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ในระหว่างจดังานแสดงสินคา้ หา้มขนย้ายสินคา้โดยใชร้ถเข็นใหญ่โดยเด็ดขาด เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่

สถานท่ีจดังาน และผู้เย่ียมชมงาน หากเกิดความเสียหายขึน้ประการใด ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบความเสียหายดงักล่าว 

 ส าหรบัในวนัก่อสรา้งและรือ้ถอน ผู้จดังานขอสงวนสิทธิ์ในการก่อสรา้งและรือ้ถอนภายในวนัและเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงหากมี

การท างานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี จะมีค่าปรบั และจะไดร้บัจดหมายเตือนจากบริษัท เอซ คอน(ไทยแลนด)์  
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชั้น 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท ์02-6892890 

10. รายชื่อผู้ติดต่อ 

1. ฝ่ายสถานที่ ติดต่อ 02-689-2899 ต่อ 15, email: bbb.manual@gmail.com 

2. ฝ่ายกิจกรรมการตลาด ติดต่อ 02-689-2899 

3. ฝ่ายขาย ติดต่อคุณปรียานชุ เพ่ิมพูน เบอร ์02-689-2899 ต่อ 20, email: Salebbb.b1@gmail.com 

4. ฝ่ายงานไฟฟ้า ติดต่อคุณวีณา แซ่กิม เบอร ์02-276-4800 ต่อ 111, email: babykids@expotech.co.th 

5. ฝ่ายโครงสรา้งบธูมาตรฐาน ติดต่อนางสาววิษภา แพรสงูเนิน เบอร ์02-203-4156, email: wisapa.pra@nccimage.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bbb.manual@gmail.com
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชั้น 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท ์02-6892890 

ส่วนท่ี 2 

ระเบียบ และการปฏิบัติงานภายในอาคารแสดงสินค้า 

1. การก่อสร้างและตกแต่งคูหามาตรฐานส าหรับผู้เช่าคูหามาตรฐาน 

1.1 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็นทางการ 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ  ากดั 

ศูนยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรชัดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110 

คุณวิษภา แพรสงูเนิน โทรศัพท ์02-203-4156 โทรสาร 02-203-4117 

E-mail address: wisapa.pra@nccimage.com 

 

1.2 ลักษณะคูหามาตรฐาน  (พืน้ท่ีมีขนาด กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ) 

1.2.1 ผนงัสีขาวสงู 2.5 ม. กวา้งแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผ่นจะยึดติดกบัโครงสรา้งอลมูิเนียมหา้มตอกตรึง 

เจาะรูที่ท  าความเสียหายแก่ผนงั เวน้แต่ได้รบัอนญุาตจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งคูหาแสดงสินค้าอย่างเป็น

ทางการแลว้ 

1.2.2 ปา้ยชื่อ ปา้ยบริษัท เป็นปา้ยชื่อขนาดสงู 30 ซม. และหนา้กวา้ง 3 ม. (ตัวอกัษรบนปา้ยชื่อสงู 10 ซม. ) อยู่

ด้านหนา้ของทกุคูหาโดยจะระบชุื่อบริษัท และหมายเลขของคูหาแสดงสินค้า 

1.2.3 ไฟฟ้า มีปลัก๊ ขนาด 5 แอมป์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) หลอดฟลอูอเรสเซนส ์2 หลอด 

1.2.4 โต๊ะหนา้ขาว 1 ตัว และ เกา้อี ้2 ตัว 

1.2.5 ส าหรบัผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน ที่เช่าพืน้ที่แสดงสินค้าแบบคูหาส าเร็จรูป กรุณากรอกแบบฟอรม์ปา้ยชื่อคูหา 

และเครื่องหมายการค้า พรอ้มส่งกลบัมาที่ บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ  ากดั  

1.2.6 ผูจ้ดังานขอความร่วมมือผูเ้ข้าร่วมแสดงงานว่า หากคูหาของท่านมีอปุกรณท์ี่เป็นเหล็ก เช่น ช ัน้วางของ, ตู้

วางสินค้า, กระบะวางสินค้า ฯลฯ ที่มีชิน้ส่วนเป็นเหล็กสมัผสัพืน้อาคารแสดงงาน ใหผู้เ้ข้าร่วมแสดงงานติดตัง้พรมปพืูน้

ภายในคูหามาตรฐานใหเ้รียบรอ้ย และใชเ้ทปกาวส าหรบัปพูรมใหถ้กูต้อง  

1.2.7 ทัง้นีผ้ ูจ้ดังานจึงขอความร่วมมือผูเ้ข้าร่วมแสดงงานทกุท่าน ใหป้ฏิบติัตามกฎ-ระเบียบข้อบงัคับของการ

จดังานทกุประการ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และปอ้งกนัอนัตรายอนัเกิดจากเหตุการณต่์าง ๆ  
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1.3 ตัวอย่างคูหามาตรฐาน 

 

หมายเหตุ   ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิใ์นการอนญุาตใหเ้ฉพาะผูเ้ข้าร่วมแสดงงานที่เช่าพืน้ที่พรอ้มคูหามาตรฐานได้ร่วมออก

งานแสดงเท่านัน้ ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานไม่มีสิทธิใ์หบ้ริษัทอ่ืนมาเช่าช่วงต่อ หรือใหบ้ริษัทอื่น หรือรายอื่นที่ไม่ได้ซือ้พืน้ที่ในงาน มาร่วมออก

แสดงงานกบัท่าน (ยกเวน้บริษัทในเครือ ) 

ในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน มีความประสงค์ใหบ้ริษัทอื่นมาร่วมออกงานด้วย กรุณาแจง้ชื่อบริษัทดังกล่าว และชื่อผู้

ประสานงาน, ที่อยู่ และเบอรติ์ดต่อ พรอ้มแจง้ประเภทสินค้าที่จะร่วมออกงาน ก่อนวนัแสดงงาน 1 เดือน ทัง้นีเ้พ่ือที่ผูจ้ดังานจะได้

พิจารณาอนมุติัเป็นล าดับต่อไป 
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1.4 ข้อก าหนดการก่อสร้างตกแต่งคูหามาตรฐาน 

  1.4.1 ส าหรบัคูหามาตรฐาน จะต้องน าส่งแบบฟอรม์สถานที่ โดยส่งกลบัมาที่ bbbmanual.exhibitor@gmail.com  

หรือแฟกซ ์02-689-2890 ภายในวนัที่ 10 กรกฎาคม 2564 

  1.4.2 ผูเ้ช่าคูหามาตรฐาน ห้าม! กระท าการใด 

 ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผนงัคูหา เช่น 

 หา้มฉีดสเปรยก์าว, ติดกาว, หรือซิลิโคนบนแผ่นผนงั 

 หา้มทาสี, พ่นสี, ขีด หรือเขียนลงบนผนงั 

 หา้มมิให้เจาะ, ตอกตะป,ู ยิง MAX , ขีดข่วน หรือท าใหเ้กิดความเสียหายกบัแผ่นผนงัหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของโครงสร้างคูหาเป็นอันขาด  หากต้องการติดหรือยึดส่ิงใดกับตัวผนงักรุณาปรึกษาเจ ้าหน้าที่ฝ่าย

ปฏิบติัการก่อน เป็นต้น 

1.4.3 หา้มต่อเติมเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ยโครงสรา้งของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขาด หากมีความจ าเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงรูปแบบของคูหา กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบติัการของบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการ 

  1.4.4 หากผูเ้ข้าร่วมแสดงงานท่านใด มิได้ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนข้อปฏิบติัดังกล่าว ผูจ้ดังานจ าเป็นต้องคิด

ค่าเสียหายเป็นมลูค่าผนงัคูหา แผ่นละ 3,000 บาท 

  1.4.5 หา้มวางส่ิงของ อปุกรณอ์ื่นๆ นอกเขตพืน้ที่ของตนเอง หากฝ่าฝืน ฝ่ายสถานที่ขออนญุาตตักเตือนดังนี ้

 ครัง้ที่ 1 ฝ่ายสถานที่น  าเอกสารการตักเตือนใหบู้ธเซ็นตร์ ับทราบ และเก็บส่ิงของอุปกรณ์นอกพื ้นที่ของ

ตัวเองใหเ้รียบรอ้ย 

 ครัง้ที่ 2 ฝ่ายสถานที่ถ่ายรูปบนัทึกหลกัฐาน และน าเอกสารใหท้างบธูเซ็นต์รบัทราบ หากยงัไม่ปฏิบติั 

 ครัง้ที่ 3 ฝ่ายสถานที่ขออนญุาตน าของออกจากพืน้ที่ส่วนกลาง เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

ท้ังนีจ้ึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้

 

 หมายเหตุ ปลัก๊ไฟที่ติดตัง้ในคูหาของท่านหา้มใชต่้อกบัดวงไฟแสงสว่างโดยเด็ดขาด หากเจา้หนา้ที่ตรวจสอบพบ จะ

ด าเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในคูหาของท่านทนัที 

 

 

 

file:///D:/ให้เบส/งาน/BBB37/ส่งให้Exhibitor/Manual/1.%20ACECON/bbbmanual.exhibitor@gmail.com
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2. การก่อสร้างและตกแต่งส าหรับผู้เช่าคูหาเปล่า 

 กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาส าหรับผู้ร่วมงานแสดงสินค้าท่ีเช่าพื ้นท่ีเปล่า 

 2.1 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานทกุท่าน ต้องส่งฟอรม์สถานที่ ระบรุายละเอียดการสรา้งบธู พรอ้มแนบรูปภาพหรือแบบการ

ก่อสรา้งภายในวนัที่ 10 กรกฎาคม 2564 

 2.2 การสรา้งคูหาเปล่าภายในบธู ต้องประกอบด้วย ไฟฟ้าส่องสว่าง, พรมปพืูน้, หมายเลขบธูที่ชดัเจน ตามกฎข้อบงัคับ

การใชส้ถานที่ของอิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร ์ฮอลล ์3 

 2.3  ส าหรบัผูเ้ช่าคูหาเปล่า ต้องการผูร้บัเหมาติดตัง้ และออกแบบบธูเปล่า สามารถติดต่อ 

 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหาเปล่าอย่างเป็นทางการ 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ  ากดั 

ศูนยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรชัดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110 

คุณวิษภา แพรสงูเนิน โทรศัพท ์02-203-4156 โทรสาร 02-203-4117 

  E-mail address: wisapa.pra@nccimage.com 

หมายเหตุ ขอความร่วมมือผูเ้ข้าร่วมแสดงงานทกุท่านปพูรมในคูหาใหเ้รียบรอ้ย ส าหรบัคูหาเปล่าที่มีโครงสรา้ง และ

อปุกรณท์ี่เป็นเหล็ก เช่น ช ัน้วางของ, ตู้วางสินค้า, กระบะวางสินค้า ฯลฯ ที่มีชิน้ส่วนเป็นเหล็กสมัผสัพืน้อาคารแสดงงาน ให้

ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานติดตัง้พรมปภูายในคูหาเปล่าใหเ้รียบรอ้ย และใชเ้ทปกาวส าหรบัปพูรมที่ถกูต้อง หากฝ่าฝืนฝ่ายสถานที่

ของผูจ้ดังาน และเจา้ของสถานที่ คืออิมแพ็ค ฯ จะขอยติุการสรา้งคูหาทนัที จนกว่าจะมีการปพูรมพืน้อย่างถกูต้อง 

 2.3 การจดัสรา้งคูหาแสดงสินค้า หรือพืน้ที่เปล่าส าหรบัลานกิจกรรมจะต้องเขียนป้ายชื่อบริษัท หรือแบรนด์สินค้า 

พร้อมหมายเลขประจ าคูหา ขนาด A4 ให้มองเห็นชัดเจน ถา้ไม่มีระบ ุ ทางผูจ้ดังานฯ จะจดัใหต้ามความเหมาะสมโดย 

เรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้กบัผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน 

 2.4 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน จะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายใด  ๆ ก็ตาม ที่ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคูหา หรือบคุลากรของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง หรือผูร้ ับจา้งของท่าน โดยรบัผิดชอบ และประสานงานกบัเจ ้าหนา้ที่ที่เก่ียวข้องในกรณีที่เกิดเหตุการณใ์ด 

ๆ ที่ขัดต่อระเบียบภายในอาคารสินค้า โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบของการก่อสรา้งทกุประการ 

 2.5 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน ที่ต้องการสรา้งคูหาเอง จะต้องจดัส่งแบบ แผนการก่อสรา้งคูหาแสดงสินค้า และผงัการใชไ้ฟฟ้า

มายงัผูจ้ดังาน ภายในระยะเวลาที่ระบเุอาไวใ้นคู่มือ หรือ 30 วนัก่อนวนัแสดงงาน โดยผูจ้ดังานจะตอบอนมุติัใหภ้ายใน 7วนั 

เพ่ือใหผู้เ้ข้าร่วมแสดงงานด าเนินการตามแผนผงัการก่อสรา้งที่ได้เสนอไป ทางผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกรอ้งใหแ้ก้
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แผนผงัการก่อสรา้งในส่วนที่ผิดไปจากแบบที่อนมุติัแลว้ หรือแผนผงัการก่อสรา้งที่อาจขัดต่อกฎระเบียบอาคารแสดงสินค้า 

หรือสรา้งอนัตรายแก่ผูเ้ข้าชมงานแสดงสินค้าได้ 

หมายเหตุ หากผูเ้ข้าร่วมแสดงงานไม่ส่งแผนผังตามระยะเวลาที่ก าหนด  ทางผูจ้ ัดงานจะไม่อนุญาตใหเ้ข้าท าการ

ก่อสรา้งใด ๆ ในงาน 

   2.6 เพ่ือความปลอดภยั และปอ้งกนัอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร หากต้องการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง กรุณาติดต่อ

ผูร้บัเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเท่านัน้ หา้มใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกบัเครื่องจกัรหรือหลอดไฟแสงสว่าง และหา้มติดตัง้

กระแสไฟฟ้าเอง 

 2.7 หา้มพ่นสี, อ็อค, เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดงสินค้า และหา้มตัง้โต๊ะเพ่ือเล่ือยไม,้ ไสไม ้ หรือท าใหเ้กิดฝุ่ นละออง

ภายในอาคารแสดงสินค้า อนัก่อใหเ้กิดการรบกวนต่อผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน หรือผูเ้ข้าร่วมชมงาน 

 2.8 ในกรณีพืน้ที่คูหาของผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน เป็นพืน้ที่เปล่าติดกบัคูหาแสดงสินค้าอื่น หา้มใชป้ระโยชนจ์ากผนงันัน้ ๆ

ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานจะต้องท าการก่อสรา้งผนงัในส่วนคูหาแสดงสินค้าของตนเอง 

 2.9 หากผนงัคูหาของผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน สงูกว่าผนงัอีกด้านหนึ่งของคูหาอื่นที่ติดกนั ท่านจะต้องท าการปิดผนงัด้านที่

ติดกบัคูหาอื่น เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และสวยงาม 

 2.10 หา้มตอก, ตรึง หรือแขวนส่ิงใดส่ิงหนึ่งกบัฝาผนงั หรือตัวอาคารโดยเด็ดขาด 

 2.11 ในกรณีที่คูหาแสดงสินค้าของท่านเป็นเกาะ ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปล่ียนผนงั ด้านหลงั หรือด้านในตาม

แบบที่ท่านส่งมา หากพิจารณาแลว้ และเห็นว่าส่ิงก่อสรา้งของท่านบดบงัคูหาแสดงสินค้าใกลเ้คียง 

 หมายเหตุ ในกรณีที่ผูร้บัเหมาอนมุติั หรือผูเ้ข้าร่วมแสดงงานไม่ด าเนินการตามกฎระเบียบที่ก าหนดไวข้้างต้น ผูจ้ดั

งานขอสงวนสิทธิท์ี่จะหยดุการปฏิบติังาน หรือยกเลิกการอนมุติัโดยทนัที หรือตามที่เห็นสมควร โดยผูเ้ข้าร่วมแสดงงานต้องใช ้

บริการจากผูร้บัเหมาอื่นที่ได้รบัการอนมุติัแลว้เท่านัน้ 

3. ระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์

 3.1 ขัน้ตอนการขนถ่ายสินค้า และก่อสรา้งบธูใน วนัติดตัง้ 27-28 กรกฎาคม 2564 

   3.1.1 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน/ผูร้บัเหมา น ารถส่งสินค้าไปรบับตัรขนถ่ายสินค้า และก่อสรา้งที่ลานทะเลสาบจาก

เจา้หนา้ที่ของ อิมแพ็ค ฯ ตัง้แต่เวลา 9.45 – 18.00 น. ซึ่งจะมีจดุใหบ้ริการ เพ่ือรอเรียกคิวเข้าไปขนถ่ายสินค้า และเข้าคิวรบับตัร 

Contractor พรอ้มเอกสารที่มีรายละเอียดติดหนา้รถ กบัเจา้หนา้ที่ของ BBB โดยเริ่มตัง้แต่เวลา 9.45-18.00 น. 

 ขัน้ตอนการรบับตัรคิว คนขับรถจะต้องใหข้้อมลูเก่ียวกบัหมายเลขบธู พรอ้มชื่อของบริษัทที่จะเข้าไป

ก่อสรา้ง รวมทัง้ชื่อ และเบอรโ์ทรศัพทข์องคนขับรถด้วย เพ่ือรบับตัรติดหนา้รถ และบตัร Contractor 

Challenger 3 – (บตัรสีชมพู) 
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   3.1.2 เจา้หนา้ที่จะเรียกรถขนถ่ายสินค้าของผูเ้ข้าร่วมแสดงงานตามล าดับ เพ่ือใหม้ารบับตัรอนญุาตเข้าขนถ่าย

สินค้า 

  3.1.3 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน/ผูร้บัเหมา จะต้องน ารถมาจอดที่จดุขนถ่ายสินค้าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์3 ซึ่ง

อยู่บริเวณด้านหลงั 

 ขัน้ตอนการเข้าไปยงัจดุขนถ่ายสินค้าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์3 คนขับรถจะต้องน ารถผ่านจดุ

ตรวจ ก่อนเข้าไปยงัจดุขนถ่ายสินค้า และบคุคลที่จะเข้าไปภายในอาคาร ชาเลนเจอร ์3 ได้ ต้องแลก

บตัร Contractor  กบัเจา้หนา้ที่ก่อน และต้องติด หรือพกบตัร Contractor ไวใ้นที่ที่มองเห็นชดั ตลอด

วนัติดตัง้ ในวนัที่ 27-28 กรกฎาคม 2564 รวมถึงบตัรอนญุาตเข้าขนถ่ายสินค้า จะต้องวางไวบ้นหนา้

รถ เพ่ือแสดงใหเ้จา้หนา้ที่เห็น และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่ขนถ่ายสินค้า 

 

 ขัน้ตอนการขนถ่ายสินค้าบริเวณจดุขนถ่ายสินค้า  ก าหนดระยะเวลาส าหรบัรถยนต์ในการเข้าขนถ่าย

สินค้า ดังต่อไปนี ้ 

 รถยนต์ไม่เกิน 4 ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออปุกรณเ์ป็นเวลา 40 นาที 

 รถยนต์ไม่เกิน 10 ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออปุกรณเ์ป็นเวลา 60 นาที 

 รถยนต์ 10 ลอ้ขึน้ไป ใชเ้วลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออปุกรณเ์ป็นเวลา 1 ช ั่วโมง 30 นาที 

 หมายเหตุ ทัง้นีผ้ ูจ้ดังานจึงขอความร่วมมือหา้มจอดรถเกินเวลาที่ก าหนด เนื่องจากท าใหก้ารจราจรขึน้-ลงหลงั 

Loading ติดขัด และล่าชา้ หากฝ่าฝืนจะต้องช  าระเบีย้ปรบัที่ทางอิมแพ็ค ฯ เป็นผูก้  าหนด   

3.1.4 เมื่อส่งสินค้าหรืออปุกรณเ์สร็จเรียบรอ้ยแลว้ ใหท้่านน ารถของท่านกลบัไปจอดที่ลานทะเลสาบ (Lake 

side หรือ ลาน Pre-Loading หรือ ลาน Delivery bay หรือใหน้  ารถออกนอกพืน้ที่จดุขนถ่ายสินค้าโดยทนัที 

 

      

 

 

ตัวอย่างบัตรบันทึกเวลาเขา้-ออก 

   3.1.5 ส าหรบัคูหาเปล่าที่เข้ามาจดัพืน้ที่ ในวนัติดตัง้ วนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 
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 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานที่มีโครงสรา้งใหญ่ สามารถขับรถเข้ามาในชาเลนเจอร ์ 3 เพ่ือลงของได้ ตัง้แต่เวลา 

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

หมายเลขประตูที่เปิดใหเ้ข้า หากเกินเวลาที่ก าหนดไว ้จะไม่สามารถขับรถเข้าไปได้  

 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานที่มีโครงสรา้งปกติ สามารถจอดลงสินค้า และส่วนตกแต่งได้ที่จดุ loading เท่านัน้ 

ไม่สามารถขับรถเข้าไปเพ่ือลงของได้ 

   3.1.6 ส าหรบัคูหาเปล่าและมาตรฐานที่เข้ามาจดัพืน้ที่ ในวนัติดตัง้ วนัที่ 28 กรกฎาคม 2564 

 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานที่เป็นคูหาเปล่า สามารถเข้าภายในชาเลนเจอร ์3 ได้ตัง้แต่เวลา 10.00 – 24.00 น. 

 ผูร้่วมแสดงงานที่เป็นคูหามาตรฐาน สามารถเข้าภายในชาเลนเจอร ์ 3 ได้ตัง้แต่เวลา 12.00 – 24.00 น.  

 หมายเหตุ  ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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3.1.7 จดุรบับตัร Contractor (บตัรสีชมพู) และ บตัร Exhibitor (บตัรสีเหลือง) 

 

 หมายเหตุ ผูจ้ดังานจะออกบตัรผ่านเข้า-ออกบริเวณงานใหแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน และผูร้ ับเหมาต่าง ๆ ซึ่งว่าจา้งโดย

ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานเพ่ือใชผ่้านเข้า-ออกบริเวณงานในช่วงวนัก่อสรา้ง และรือ้ถอน เฉพาะผูร้บัเหมาที่ได้ติดต่อกบัผูจ้ดังาน และ

ได้ท  าข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบของผู้จดังานแล้วเท่านัน้  โดยผู้ร ับเหมาก่อสรา้งสามารถรบับตัรผ่านเข้า -ออก

บริเวณงานได้ตามที่แจ ้งไว้ดังรูปภาพด้านบน กรณีที่ผู้รบัเหมารายนัน้  ๆ ไม่มีบัตรอนญุาตอย่างถกูต้อง และได้สรา้งความ

เสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งขึน้ ผู้เข้าร่วมแสดงงานที่ว่าจา้ง จะต้องรบัผิดชอบความเสียหายที่เ กิดขึน้ ท ัง้นีผ้ ูร้บัเหมาจะต้องเป็น
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ผูก้รอกแบบฟอรม์รายชื่อเจา้หนา้ที่ประจ าคูหานัน้ และขอรบับตัรผ่านเข้า-ออกด้วยตนเองเท่านัน้ และหา้มผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน

ขอบตัรผ่านเข้า-ออกแทนผู้รบัเหมาของตน ฉะนัน้กรุณามารบับตัรตามวนั-เวลาที่ก าหนดให ้หากบตัรสญูหาย และมาขอรับ

ใหม่ ทางผูจ้ดังานฯ จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายใบละ 50 บาท 

 3.2 ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าวันแสดงงาน 29 ก.ค. – 1 ส.ค. 2564 

   3.2.1 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานทกุท่าน จะต้องน ารถเข้าบริเวณจดุขนถ่ายสินค้า ตามช่วงเวลาที่ก าหนดให้ สามารถท า

การเติมสินค้าได้ ก าหนดเวลาดังนี ้รอบเชา้ 8.00-10.00 น. รอบเย็น 20.00-21.00 น. 

  หมายเหตุ หากต้องการเติมสินค้าระหว่างช่วงเวลางานคือ 10.00-20.00 น. จะต้องแจง้เจา้หนา้ที่ ที่จดังานก่อน  

รถเข็นที่ใชข้นสินค้าเข้างานต้องเป็นขนาดเล็ก ไม่เกินขนาด 60 X 90 X 85 ซม. และเรียงสินค้าสงูไม่เกิน 1 เมตร สินค้าที่มี

ขนาดลงัเล็ก จ  าเป็นจะต้องมีแลปพลาสติกคลมุใหเ้รียบรอ้ยเพ่ือความปลอดภยั  

เมื่อเติมสินค้าแลว้เสร็จ ใหน้  ารถไปจอดในลานจอดที่ก าหนดให ้

   3.2.2 ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าใหเ้ป็นไปตามประกาศกฎ-ระเบียบของการเข้าขนถ่ายสินค้า 

 หมายเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงความแออดัในลาน loading ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานสามารถขนยา้ย หรือหิว้สมัภาระส่วนตัว 

และส่ิงของ, กล่องเล็ก ๆ ที่ถือหิว้ได้ โดยไม่เส่ียงต่อการแตกหกั สามารถหิว้เข้ามาทางด้านหนา้อาคารชาเลนเจอร ์3 ได ้โดยไม่

ต้องอาศัยรถเข็นขนยา้ย ส าหรบัสินค้าขนาดใหญ่ ใหผู้เ้ข้าร่วมแสดงงานท าการเปิดหีบห่อด้านนอกอาคาร ชาเลนเจอร ์ 3 (จดุ 

loading) แลว้จึงขนยา้ยเข้าตัวอาคาร ไปที่คูหาของท่าน 

 3.3 ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าวันรือ้ถอน วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 

   เร่ิมจากลงอุปกรณแ์พ็คกิง้  

   3.3.1 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานที่ต้องการลงอปุกรณ์แพ็คกิง้ ต้องน ารถขนอปุกรณไ์ปรบับัตรอนญุาตขนถ่ายสินค้าที่

ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ เมื่อได้รบับตัรผ่าน ใหน้  ารถเข้าไปที่จ ุดขนถ่ายสินค้า (จดุ loading) และน าอปุกรณ์

แพ็คกิง้ขึ ้นได้ ตั ้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เมื่อน าอปุกรณ์ลงเสร็จเรียบรอ้ย ใหน้  ารถออกจากพื ้นที่ทนัที และไปจอดใน

สถานที่ที่ก าหนดให้ รถ 4 ล้อ สามารถเข้าจอด Pre-Loading ได้ในกรณี Pre-Loading  ว่าง ส่วนรถ 6 ล้อขึ ้นไป ต้องน ารถ

กลบัไปจอดที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบเท่านัน้ เพ่ือรอเรียกรถขึน้ไปเก็บอปุกรณค์ูหาได้ หลงัเวลา 22.00 น. 

   3.3.2 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานทกุคูหา ต้องน ารถที่จะขนสินค้าไปเข้าคิวที่ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ 

   3.3.3 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานทกุคูหา ต้องจ ัดเก็บอปุกรณ/์บรรจภุณัฑ์สินค้า ต่างๆ ใหเ้รียบรอ้ย ภายในคูหาตนเอง

แลว้จึงท าการเคล่ือนยา้ยมาด้านหลงัอาคาร Loading โดยหา้มวางกีดขวางเสน้ทางการขนยา้ย (วางในพืน้ที่ที่ก าหนดให ้หรือ

ใหช้ิดผนงั หรือราวกันตกเท่านัน้ )  เมื่อเคล่ือนย้ายอปุกรณ/์บรรจภุณัฑ์สินค้า  ต่างๆ มารวมไว ้ณ หลงัอาคาร Loading ใหแ้จ ้ง
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เจ ้าหน้าที่  รปภ. หลังอาคาร Loading เพ่ือเข้าตรวจสอบ จากนัน้ เจ ้าหนา้ที่  รปภ.จะออกเอกสาร “ยืนยนัของพร้อม” ให้

ผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน 

   3.3.4 หลังจากนัน้ใหผู้้เข้าร่วมแสดงงานน าเอกสาร “ยืนยนัของพรอ้ม” ไปที่โ ต๊ะอ านวยการ ที่อยู่หลังอาคาร 

Loading และแจ้งทะเบียนรถต่อเจ ้าหน้าที่  รปภ. เ พ่ือประสานงานไปยังเจ ้าหน้าที่ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ 

หลังจากนัน้เจ ้าหน้าที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ จะประกาศเรียกหมายเลขทะเบียนรถ เพ่ือให้มารบับตัรขนถ่าย

สินค้าไปยงัจดุขนถ่ายสินค้าที่อาคารชาเลนเจอร ์3 

   3.3.5 ณ จดุขนถ่ายสินค้าของอาคารชาเลนเจอร ์ 3 ผูท้ี่เข้ามาขนถ่ายสินค้าจะต้องท าตามกฎ-ระเบียบ และข้อ

ปฏิบติัตามกฎจราจร ตามที่ได้ระบไุว ้หลงัจากที่ขนถ่ายสินค้าเสร็จสิน้ รถขนถ่ายสินค้าจะต้องเคล่ือนยา้ยจากจดุขนถ่ายสินค้า

ตามทางออกที่ได้ระบไุว ้ และคืนบตัรขนถ่ายสินค้าตรงทางออก อิมแพ็คฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการขนถ่ายสินค้าบริเวณจดุขนถ่าย

สินค้าของอาคารชาเลนเจอร ์3  เฉพาะผูท้ี่ลงทะเบียน ณ จดุใหบ้ริการเท่านัน้ 

 3.4 กฎข้อบังคับและข้อแนะน า 

   3.4.1 การรบัน า้หนกัและความสงูของวสัดุอปุกรณท์ี่ติดตัง้ใน “อาคาร” 

 พืน้ที่อาคารชาเลนเจอร ์ 1 ระหว่างเสาต้นที่ 1-14 สามารถรบัน า้หนกัได้ตารางเมตรละ 4,000 กิโลกรมั

หวัเสาต้นที่ 1-14 สามารถรบัน า้หนกัได้ตารางเมตรละ 8,000 กิโลกรมัและก่อสรา้งความสงูได้ไม่เกิน

7.00 เมตรกรณีที่วสัดุอปุกรณม์ีน  า้หนกัเกินกว่า 4,000 กิโลกรมัวิศวกรโครงสรา้งจะต้องออกแบบการ

กระจายน า้หนกัใหไ้ด้ 4,000 กิโลกรมัต่อตารางเมตรพรอ้มลงนามรบัรองการออกแบบและการค านวณ

ในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุน าส่งให ้ “ผูใ้หบ้ริการ” รบัทราบ 

 พืน้ที่อาคารชาเลนเจอร ์ 1 ตัง้แต่เสาต้นที่ 14 เป็นต้นไป และพืน้ที่อาคารชาเลนเจอร ์ 2-3 สามารถรบั

น า้หนกัได้ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรมัหวัเสาตัง้แต่ต้นที่ 15 สามารถรบัน า้หนกัได้ตารางเมตรละ

4,000 กิโลกรมั และก่อสรา้งความสงูได้ไม่เกิน 7.00 เมตร กรณีที่วสัดุอปุกรณม์ีน  า้หนกัเกินกว่า 2,000

กิโลกรมั วิศวกรโครงสรา้งจะต้องออกแบบการกระจายน า้หนกัใหไ้ด้ 2,000 กิโลกรมัต่อตารางเมตร

พรอ้มลงนามรบัรองการออกแบบและการค านวณในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุและ

น าส่งใหอ้ิมแพ็คฯ รบัทราบ 

   3.4.2 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานที่ได้รบัอนญุาตจากอิมแพ็คฯ ใหเ้ข้าปฏิบติังานใน “อาคาร” จะต้องลงนามใน หนงัสือ

รบัรองความเสียหาย และต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขที่อิมแพ็คฯ ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั และรบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ 

   3.4.3 การขนถ่ายอปุกรณ ์ และเครื่องมือต่างๆ ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานจะต้องใชป้ระตูขนถ่ายสินค้าของ “อาคาร” 

เท่านัน้ไม่อนญุาตใหใ้ชป้ระตูด้านหนา้ทางเข้าหรือประตูหนีไฟ  
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   3.4.4 การถ่ายทอดสด “งาน” หรือบนัทึกเทปโทรทศัน ์ “งาน” ที่มีการน ารถบนัทึกเทปเคเบิล้ทีวีอินเทอรเ์น็ต

ออนไลนเ์ข้ามาใน “สถานที่” ซึ่งผูเ้ข้าร่วมแสดงงานจะต้องแจง้ผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัท าการ เพ่ือก าหนดจดุ

จอด และขัน้ตอนการเดินสายอปุกรณต่์อเชื่อมต่างๆโดย ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานต้องเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมด 

   3.4.5  อิมแพ็คฯไม่อนญุาตใหผู้เ้ข้าร่วมแสดงงานน ามาแสดง และ/หรือขายสินค้าที่ต้องหา้มตามกฎหมาย หรือ

ขัดต่อระเบียบที่ดีด้านวฒันธรรมสงัคมและสขุภาพของประชาชน และ/หรือสินค้าที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ผูเ้ข้าร่วมแสดง

งานระบไุวใ้นรายการ หากผูเ้ข้าร่วมแสดงงานฝ่าฝืนผูจ้ดังานจะแจง้ใหน้  าสินค้าดังกล่าวออกจาก “งาน” โดยผูเ้ข้าร่วมแสดง

งานจะต้องปฏิบติัตามอย่างไม่มีเง่ือนไข และผูเ้ข้าร่วมแสดงงานไม่มีสิทธิเ์รียกรอ้งค่าเสียหายใดๆจากผูจ้ดังาน 

   3.4.6 หา้มจ าหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิท์กุประเภทใน “สถานที่” หากฝ่าฝืนผูเ้ข้าร่วมแสดงงานจะต้อง

รบัผิดชอบตามกฎหมาย และหากผูจ้ดังานขอท าการตรวจสอบผูเ้ข้าร่วมแสดงงานต้องแสดงหลกัฐานแสดงสิทธิใ์นสินค้า

เหล่านัน้แก่ผูจ้ดังาน หรือผูต้รวจสอบของผูจ้ดังาน 

   3.4.7 ในระหว่างการจดัแสดงงานผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน มีสิทธิก์ระจายเสียงในพืน้ที่ ”งาน” ตามที่กฎหมายก าหนด

มีความดังได้ไม่เกิน 60 เดซิเบล (เอ) หากผูเ้ข้าร่วมแสดงานกระจายเสียงที่มีความดังเกินกว่าที่ก าหนด ผูจ้ดังานขอความ

ร่วมมือจากผูเ้ข้าร่วมแสดงานใหด้ าเนินการลดเสียงนัน้ลงทนัที หากฝ่าฝืนผูจ้ดังานมีความจ าเป็นต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้า

จนกว่าจะได้รบัความร่วมมือจากผูเ้ข้าร่วมแสดงาน โดยผูเ้ข้าร่วมแสดงานจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึน้

เองทัง้สิน้ ส าหรบัพืน้ที่บริเวณโถงต้อนรบัหนา้อาคารจดังานและโถงต้อนรบัหนา้หอ้งประชมุที่เป็นพืน้ที่กระจายเสียง

ส่วนกลางของผูจ้ดังาน ไม่อนญุาตใหม้ีการใชเ้สียง 

   3.4.8 หา้มผูเ้ข้าร่วมแสดงาน ใชท้างเข้า/ออกนอกเหนือจากที่ผูจ้ดังานก าหนดไว ้

   3.4.9 หา้มผูเ้ข้าร่วมแสดงานน าเศษวสัดุต่างๆกองทิง้ไวห้ลงัขนยา้ยในวนัติดตัง้และวนัรือ้ถอน หากฝ่าฝืน 

ผูเ้ข้าร่วมแสดงานจะต้องช  าระค่าปรบัในอตัราขัน้ต ่ า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

   3.4.10 หา้มขนยา้ยทรพัยสิ์นที่เป็นของผูจ้ดังาน ออกจาก “สถานที่” โดยเด็ดขาดหากตรวจพบจะถกูด าเนินการ

ทางกฎหมายทนัที 

  3.4.11 หา้มใชก้าวเทปกาวสองหนา้หรือวตัถใุดๆในท านองเดียวกนัทาหรือติดบนพืน้ผนงั และโครงสรา้งส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด 

   3.4.12 หา้มตอกตะปหูรือของแหลมยึดติดกบัผิวพืน้ผนงั   หรือโครงสรา้งส่วนหนึ่งส่วนใดของ “อาคาร” โดย

เด็ดขาด 

   3.4.13 หา้มใชป้ระตูทางออกฉกุเฉินและประตูหนีไฟเป็นทางเข้า/ออกหรือใชท้  าภารกิจใดๆหากฝ่าฝืนจะถกูปรบั

ในอตัรา ครัง้ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถว้น) 
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  3.4.14 หา้มสบูบหุรี่หา้มรบัประทานอาหารและหา้มนอนพักหรือนอนค้างคืนบริเวณ “อาคาร” ยกเวน้ในพืน้ที่ที่

จดัเตรียมใหเ้ท่านัน้ 

   3.4.15 หา้มน าส่ิงเสพติดที่ผิดกฎหมายทกุประเภทเข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด 

  3.4.16 หา้มน าอาหารและเครื่องด่ืมจากผูใ้หบ้ริการรายอื่นเข้ามาใน “อาคาร” โดยเด็ดขาดเวน้แต่ผูเ้ข้าร่วมแสด

งานจะได้รบัการอนญุาตจากผูจ้ดังานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน้ หากฝ่าฝืนผูเ้ข้าร่วมแสดงานจะต้องช  าระค่าธรรมเนียม

การน าเข้าจ  านวน 50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) ต่อ คูหาต่อวนั 

  3.4.17 หา้มเก็บเศษวสัดุที่เหลือจากการก่อสรา้งหรือวสัดุที่ไวไฟ เช่น ทินเนอร ์ และน า้มนัเชือ้เพลิง ไวใ้นบริเวณ 

“อาคาร” ในระหว่างวนัติดตัง้และวนัแสดงงาน 

   3.4.18 หา้มใชก้ระแสไฟฟ้าในจดุอื่นที่ไม่ได้ก าหนด หากตรวจพบ ผูเ้ข้าร่วมแสดงานต้องเสียค่าปรบัจดุละ 5,000 

บาท (หา้พันบาทถว้น) 

   3.4.19 หา้มใชก้ระแสไฟฟ้าพืน้ฐานที่ติดกบัตัว “อาคาร” เช่นปลัก๊ผนงัและปลัก๊ตามเสาในการก่อสรา้งโดย

เด็ดขาด ผูเ้ข้าร่วมแสดงานจะต้องติดตัง้สะพานไฟ (เบรกเกอร)์ เพ่ือจ่ายกระแสไฟเฉพาะส าหรบัการก่อสรา้งโดยสั่งจากผู้

ใหบ้ริการระบบไฟฟ้าที่ได้รบัการแต่งตัง้จากผูจ้ดังานเท่านัน้ 

   3.4.20 หา้มพนกังานของผูเ้ข้าร่วมแสดงาน ปฏิบติังานนอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นค าขอโดยมิได้รบัอนญุาต และ

หา้มเปิดหอ้งหรือประตูใดๆของ “อาคาร” โดยพลการ 

   3.4.21 หา้มพกพาอาวธุ, ของมีคม, สารกมัมนัตรงัสีหรือวตัถอุนัตรายอื่นๆเข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด 

   3.4.22 หา้มก่อเหตุทะเลาะวิวาทท ารา้ยร่างกายหรือกระท าการใดๆที่ผิดกฎหมายใน “สถานที่” 

   3.4.23 หา้มน าก๊าซหงุต้มหรือก๊าซติดไฟทกุชนิดเข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด 

  3.4.24 ผูเ้ข้าร่วมแสดงานจะต้องแสดงบตัรอนญุาตเข้าพืน้ที่แก่เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัก่อนเข้า “อาคาร” 

โดยพนกังานทกุคนของ ผูเ้ข้าร่วมแสดงานจะต้องสวมเครื่องแบบและติดบตัรอนญุาตเข้าพืน้ที่ตลอดเวลาปฏิบติังานหรืออยู่

ในพืน้ที่ปฏิบติังาน 

  3.4.25 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานจะต้องปฏิบติัตามค าแนะน าของพนกังานรกัษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดรวมถึง

ปฏิบติัตามระเบียบและข้อปฏิบติัเรื่องความปลอดภยัที่ “ผูใ้หบ้ริการ” ก าหนดไว ้

   3.4.26 การท างานที่มีความสงูเกิน 2.00 เมตรต้องจดัใหม้ีน ั่งรา้นส าหรบัการท างานนัน้ 

   3.4.27 การท างานที่มีความสงูเกิน 4.00 เมตรต้องจดัใหม้ีเข็มขัดนิรภยัและต้องท าการยึดหรือคล้องเข็มขัดนิรภัย

นัน้กบัโครงสรา้งอาคารหรือนั่งรา้นที่มีความมั่นคงในการรบัน า้หนกัได้ดีเพ่ือปอ้งกนัการพลดัตก 
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   3.4.28 ผูป้ฏิบติังานดังกล่าวต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภยัหมวกนิรภยัและรองเทา้หุม้สน้พืน้ยางขณะปฏิบติังาน 

  3.4.29 หา้มมีการใชเ้ล่ือยวงเดือนภายใน “อาคาร” โดยอนญุาตใหใ้ชเ้ล่ือยไฟฟ้าขนาดเล็กในการตัดแต่งตาม

ประเภทของไมก้ระจกและกระเบือ้งในกรณีมีการตัดแต่งวสัดุประเภทที่ท  าใหเ้กิดฝุ่ นละอองจ านวนมาก ทางผูจ้ดังานสามารถ

ระงบัการเล่ือยหรือตัดแต่งได้โดยจะมีการจดัสถานที่ภายนอก “อาคาร” ตามจดุบริการที่ทางผูจ้ดังานก าหนดไว ้ และผูเ้ข้าร่วม

แสดงงานต้องมีการช  าระค่ากระแสไฟฟ้าและค่าท าความสะอาดเพ่ิมเติมตามอตัราที่ก าหนดใน “สญัญา” 

   3.4.30 หา้มท ากิจกรรมใดๆที่ก่อใหเ้กิดประกายไฟเช่นการเชื่อมโลหะ, การตัดหรือเจียรโลหะภายใน“อาคาร” โดย

เด็ดขาด 

   3.4.31 หา้มวางสินค้ากีดขวางเสน้ทางหนีไฟและหวัจ่ายน า้ดับเพลิง 

   3.4.32 การเก็บหรือทิง้ส่ิงของ ในระหว่างวนัก่อสรา้งและขนยา้ยสินค้าเข้าไปในบริเวณงานแสดงสินค้า ทางผูจ้ดั

งานไม่อนญุาตใหผู้ร้่วมงานแสดงสินค้าวางส่ิงของหรือวสัดุเหลือใชกี้ดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอใหผู้เ้ข้าร่วมแสดง

งานจดัเก็บส่ิงของภายในคูหาแสดงสินค้าใหเ้รียบรอ้ยหรือขนยา้ยส่ิงของต่างๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงสินค้า  

   3.4.33 การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก จดังานแสดงสินค้าจะอนญุาตใหม้ีการแจกของที่ระลึกได้เฉพาะในคูหา

ของผูร้่วมแสดงสินค้านัน้ๆ เท่านัน้ โดยจะต้องไม่เป็นการรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสรา้งความร าคาญใหก้บัคูหาแสดง

สินค้าข้างเคียง 

   3.4.34 เหตุการณท์ี่ไม่อาจควบคุมได้ งานแสดงสินค้านีอ้าจจะมีการเล่ือนระยะเวลางานแสดงสินค้าจากเดิม 

เนื่องจากสดุวิสยับางประการที่ผูจ้ดังานไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณท์างการเมือง ค าสั่งจากรฐับาล เป็นต้น    ผูจ้ดั

งานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่ทางผูเ้ข้าร่วมแสดงสินค้าจ่ายใหก้บัผูจ้ดังานแสดงสินค้าแลว้หรือ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ 

   3.4.35 การปฏิบติังานที่คูหาแสดงสินค้า  ทกุคูหาแสดงสินค้าจะต้องมีพนกังานอยู่ประจ า และปฏิบติัหนา้ที่อยู่

ตลอดเวลาที่มีงานแสดงเปิดใหผู้เ้ข้าชม ผูร้่วมแสดงสินค้าจะต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใดก็ตามที่ทางผูจ้ดัมีความเห็นว่าจะ

เป็นพืน้ที่รบกวนต่อผูเ้ข้าชมงาน หรือผูร้่วมแสดงสินค้ารายอื่นโดยเฉพาะอย่างย่ิงการแสดงโดยใชอ้ปุกรณท์างด้าน

โสตทศันปูกรณ ์ จะต้องมีระดับเสียงที่ไม่เกินไปกว่าที่ผูจ้ดังานแสดงสินค้าอนญุาตไว้ กิจกรรมทกุชนิดของผูร้่วมแสดงสินค้า

และพนกังานของแต่ละคูหาแสดงสินค้า จะต้องจ  ากดัอยู่แต่ในพืน้ที่คูหาแสดงสินค้าของตน หา้มมีการโฆษณาประชาสมัพันธ์

ชกัชวนทางด้านธรุกิจใดๆ  นอกคูหาแสดงสินค้าของท่าน       

 หมายเหตุ หา้มท าการรบัสมคัรพนกังานระหว่างแสดงสินค้า และหา้มท าการขนยา้ยสินค้าและออกนอกคูหาแสดง

สินค้าในระหว่างเวลาแสดงสินค้า 
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   3.4.36 หา้มวางส่ิงของอปุกรณอ์ื่นๆ วางนอกเขตพืน้ที่ของตนเอง หากฝ่าฝืนฝ่ายสถานที่ขออนญุาตตักเตือนดังนี  ้

 การตักเตือนครัง้ที่ 1 ฝ่ายสถานที่น  าเอกสารการตักเตือนใหท้างบูธเซ็นร ับทราบ และเก็บส่ิงของอปุกรณ์

นอกพืน้ที่ของตัวเองใหเ้รียบรอ้ย 

 การตักเตือนครัง้ที่ 2 ฝ่ายสถานที่ถ่ายรูปบนัทึกหลกัฐานและน าเอกสารใหท้างบธูเซ็นรบัทราบ หากยงัไม่

ปฏิบติั 

 การตักเตือนครัง้ที่  3 ฝ่ายสถานที่ขออนุญาตน าของออกจากพื ้นที่ส่วนกลาง เพ่ือความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย 

 3.5 การจองรายการเพ่ิมเติมต่างๆทุกรายการ ต้องปฏิบัติดังน้ี 

   3.5.1 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานจะต้องแจง้รายละเอียดการใชไ้ฟฟ้าก่อนเข้าท างานใน “สถานที่” ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั

โดยติดต่อบริษัทผูร้บัเหมาไฟฟ้าอย่างเป็นทางการกระแสไฟฟ้าทัง้หมดของบริเวณ “งาน” จะถกูปิดลงหลงัจากเลิก “งาน”แลว้

ภายใน 1 ช ั่วโมงหลงัจาก “งาน” เลิกในแต่ละวนั 

 หมายเหตุ ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานหา้มกระท าการปรบัเปล่ียนการใชไ้ฟฟ้าไปจากข้อตกลงที่ได้จดัท าไวก้บัผูจ้ดังาน หรือผู้

ที่ได้รบัการแต่งตัง้จากผูจ้ดังานโดยเด็ดขาด และในกรณีที่ผูจ้ดังานตรวจพบการเดินสายไฟภายใน “งาน” ที่ใชว้ิธีการไม่

ถกูต้องและไม่เหมาะสมอนัเป็นเหตุใหเ้กิดอบุติัเหตุขึน้ได้เช่นสะดุดลม้หรือการต่อสายไฟไม่เรียบรอ้ย ผูจ้ดังานขอระงบัการ

ท างานของผูเ้ข้าร่วมแสดงงานชั่วคราวและใหผู้เ้ข้าร่วมแสดงงานแกไ้ขใหถ้กูต้องเรียบรอ้ยปลอดภยัและสวยงามตามที่ผูจ้ดั

งานแนะน า ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนัอบุติัเหตุที่อาจเกิดขึน้กบัผูม้าร่วมงานหรือพนกังานของผูเ้ข้าร่วมแสดงงานเองด้วย 

  3.5.2 ผูจ้ดังานสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าธรรมเนียมการน าเข้าและติดตัง้สญัญาณโทรศัพทแ์ละอินเทอรเ์น็ตทัง้

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

ฯลฯโดย ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานต้องแจง้ใหผู้จ้ดังานรบัทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการจดัแสดงงานเวน้แต่จะได้รบั

อนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก ผูจ้ดังาน โดยผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิใ์นการใหบ้ริการระบบเครือข่ายไรส้ายและระบบ

อินเทอรเ์น็ตไรส้ายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n ที่ระดับคล่ืนความถ่ี 2.4 GHz ในพืน้ที่ของผูจ้ดังานแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่

อนญุาตใหผู้เ้ข้าร่วมแสดงงานติดตัง้ และใชง้านระบบเครือข่ายไรส้ายและระบบอินเทอรเ์น็ตไรส้ายดังกล่าวรวมถึงการใช ้

ระบบส่ือสารใดๆอนัเป็นคล่ืนความถ่ีเนื่องจากจะส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อการท างานของระบบเครือข่ายไรส้ายและระบบ

อินเทอรเ์น็ตไรส้ายของผูจ้ดังาน 
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   3.5.3 เฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณเ์บ็ดเตล็ดที่ใชภ้ายในงาน ท่านสามารถน าเฟอรน์ิเจอรข์องท่านเข้ามาตัง้ภายใน

คูหาจดัแสดงสินค้าของท่านได้เองตามต้องการหรือขอเช่าเฟอรน์ิเจอรแ์ละรายการอปุกรณเ์บ็ดเตล็ดเพ่ิมเติมได้ โดยกรอก

แบบฟอรม์รายการเฟอรน์ิเจอรแ์ละแบบฟอรม์อปุกรณเ์บ็ดเตล็ดและส่งกลับไปยังที่อยู่ด้านในของแบบฟอรม์ 

   3.5.4 โทรศัพทช์ ั่วคราว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม์โทรศัพทช์ ั่งคราว ซึ่งโทรศัพทช์ ั่วคราวนี ้ อตัรา

ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าใชโ้ทรศัพทภ์ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแลว้ยกเวน้ค่าใชโ้ทรศัพทท์างไกล , ต่างจงัหวดั, 

มือถือและต่างประเทศโดยคิดค่าบริการตามจริงบวก ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และบวกค่าบริการ 10% 

   3.5.5 โสตทศันปูกรณท์ี่ใชภ้ายในงาน ท่านสามารถน าโสตทศันปูกรณเ์ข้ามาใชภ้ายในคูหาแสดงสินค้าของท่าน

ตามความต้องการหรือมิฉะนัน้ ท่านสามารถเช่าโสตทศันปูกรณจ์ากบริษัท เอ็กซโ์ปซิซ ัน เทคโนโลยี จ  ากดั โดยกรอก

แบบฟอรม์ทีวีและเครื่องฉายต่างๆ แลว้ส่งกลบัไปยงัที่อยู่ในแบบฟอรม์ 

 3.6 บทพิจารณาหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติ 

 หาก “ผูร้บับริการ”ไม่ปฏิบติัตามระเบียบและข้อปฏิบติัฉบบันี ้ “ผูใ้หบ้ริการ” ขอสงวนสิทธิใ์นการด าเนินการดังต่อไปนี ้

  3.6.1 เมื่อพนกังานเจา้หนา้ที่ของผูจ้ดังานแจง้ใหท้ราบแลว้ไม่ปฏิบติัตามระเบียบและข้อปฏิบติัฉบบันีใ้นเรื่อง

ความปลอดภยัของอาคารและสถานที่ ผูจ้ดังานมีสิทธิใ์นการหา้มผูเ้ข้าร่วมแสดงงานไม่ใหด้ าเนินการใดๆทัง้สิน้ท ัง้นีเ้จา้หนา้ที่

รกัษาความปลอดภยัของ ผูจ้ดังานมีสิทธิใ์นการขอให ้ ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานหยดุการกระท าดังกล่าวและมีสิทธิน์  าวสัดุอปุกรณ์

หรือบคุคลที่เก่ียวข้องออกจากพืน้ที่ได้ทนัที 

   3.6.2 กรณี ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานยงัด าเนินการใดๆอนัเป็นการฝ่าฝืนอีก ผูจ้ดังานมีสิทธิข์อคืนพืน้ที่และไม่อนญุาต

ใหใ้ชพื้น้ที่ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการแกไ้ขข้อฝ่าฝืนนัน้ๆ 

   3.6.3 ในการด าเนินการต่างๆ ผูจ้ดังานจะแจง้ ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานหรือผูเ้ก่ียวข้องใหร้บัทราบเหตุผลและแนวทาง

ในการแกไ้ขใหถ้กูต้อง 

 3.7 การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร 

  3.7.1 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานจะต้องก าหนดพืน้ที่อย่างชดัเจนใหสิ้นค้าอาหารไม่อยู่ปะปนกบัสินค้าทั่วไปโดยต้อง

จดัท าปา้ยหรือซุม้ก าหนดใหรู้ว้่าเป็น “อาหาร” 

  3.7.2 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานจะต้องใหค้วามส าคัญในการดูแลความสะอาดใหถ้กูสขุอนามยัโดยต้องใชภ้าชนะ

บรรจอุาหารที่เหมาะสมและปิดคลมุอาหารทกุชนิด 

   3.7.3 ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานสามารถปรุงอาหารด้วยวิธีการนึ่ง, ต้ม, อบ, ปิง้ภายใน “งาน” ได้โดยต้องใชอ้ปุกรณ์

ไฟฟ้าเท่านัน้ 
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   3.7.4 หา้มใชภ้าชนะ (ชอ้น, จาน, ชาม, ถว้ย) ที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้โดยสามารถใชเ้ป็นภาชนะบรรจุ

แบบใชค้ร ัง้เดียวเช่นกระดาษหรือพลาสติก 

 

 3.8 สถานท่ีจอดรถ (ส าหรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า วันติดต้ังและวันแสดงงาน) 

   มีลานจอดรถไวบ้ริการส าหรบัผูเ้ข้าร่วมแสดงงานและผูเ้ข้าชมงานแสดงสินค้า  

 ลานจอดฟรี ได้แก่ ลานจอดLAKESIDE ลานจอด AKTIV SQUARE และลานจอกรถ P5 

 อาคารจอดรถมีค่าบริการ ได้แก่ อาคารจอด P1 อาคารจอด P2 อาคารจอด P3 อาคารจอด 

COSMO OFFICE 

 หมายเหตุ  อิมแพ็คฯ เป็นผูก้  าหนดอตัราค่าบริการจอดรถ และไม่อนญุาตใหท้  าการจอดรถค้างคืน ซึ่งเป็นหนึ่งใน

มาตรการที่เคร่งครดั ส าหรบัการรกัษาความปลอดภยั 

 3.9. สถานท่ีจอดรถ (ส าหรับรถเติมสินค้า วันติดต้ังและวันแสดงงาน) 

   ส าหรบัลกูค้าที่ต้องการเติมสินค้าระหว่างวนัแสดงงาน ทางผูจ้ดัได้จดัเตรียมพืน้ที่การจอดรถ 2 จดุ ได้แก่  

 ลานจอด Pre-loading  เง่ือนไขการจอด คือ รถคันใดมาถึงก่อน ได้สิทธิจ์อดก่อน 

 ลานจอด Delivery Bay สามารถจอดได้ตัง้แต่วนัที่ 6-8 พ.ค. 2564  

เง่ือนไขการจอด คือ  

- ส าหรบัรถ 4 ลอ้ สามารถจอดฟรี 40 นาทีแรก ช ั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 200 บาท 

     - ส าหรบัรถ 6-10  ลอ้ สามารถจอดฟรี 60 นาที ช ั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 200 บาท 

     -ส าหรบัรถ 10 ลอ้ขึน้ไป สามารถจอดฟรี 1 ช ั่วโมง 30 นาที ช ั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 200 บาท  

 ลานจอด Lakeside เง่ือนไขการจอด คือ รถทกุชนิดสามารจอดได้ฟรี  

 หมายเหตุ  โดยทัง้สามจดุสามารถน ารถเข้าจอดได้ตัง้แต่ 8.00 – 24.00 น. ซึ่งหา้มน ารถทกุชนิดจอดค้างคืน ฝ่าฝืน ยึด

รถทนัที 
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 3.10 การท าความสะอาด 

  ทางผูจ้ดังานจะจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ท  าความสะอาดคอยดูแลความสะอาดบริเวณรอบการจดังานแสดงสินค้า ซึ่งจะท า

ความสะอาดทกุวนัในระหว่างงานและหลงัจากเลิกงาน โดยไม่มีค่าใชจ้่ายใดๆ อย่างไรก็ตามทางผู้จดังานขอความร่วมมือ

จากผูเ้ข้าร่วมแสดงงานในการที่จะรกัษาความสะอาดคูหาแสดงสินค้าของตนให้เรียบรอ้ยเป็นระเบียบอยู่เสมอ ทัง้นีเ้จา้หนา้ที่

ท  าความสะอาดไม่ได้รบัอนญุาตใหท้  าความสะอาดภายในคูหาแสดงสินค้าที่น  ามาแสดงของท่าน 

 3.11 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

  ผูร้บัเหมาด้านการรกัษาความปลอดภยัในงานอย่างเป็นทางการ ในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานต้องการจา้งเจา้หนา้ที่

รกัษาความปลอดภยัเพ่ิมเติมนอกเหนือระยะเวลาของการปฏิบติังานที่ก าหนดผูร้่วมงานจะต้องแจง้ต่อบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิ

บิช ั่น แมเนจเมน้ท ์ จ  ากดั  แต่เพียงผูเ้ดียวเท่านัน้ท ัง้นีท้างผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใดใด

ทัง้สิน้ 

 หมายเหตุ ผูเ้ข้าร่วมแสดงงานควรแจง้ความประสงค์ขอใชบ้ริการล่วงหนา้ มิฉะนัน้ท่านอาจมิได้รบับริการทัง้นี ้

เนื่องจากเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั (พิเศษ) มีจ  านวนจ ากดั 

 3.12 การสาธิตสินค้าภายในงาน 

  หากผูเ้ข้าร่วมแสดงสินค้าต้องการที่จะสาธิตหรือทดลองสินค้าจะต้องปฏิบติัดังนี  ้

  3.12.1 แจง้ใหผู้จ้ดังานทราบล่วงหนา้ถึงรูปแบบของการสาธิตที่น  ามาแสดงโดยกรอกแบบฟอรม์รายละเอียดของ

สินค้าที่น  ามาแสดง (กรุณาแนบเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้ามาด้วย เพ่ือน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาอนุญาตใหท้  า

การสาธิต) 

  3.12.2 มีการเตรียมการปอ้งกนัอนัตรายอนัตรายอนัอาจเกิดขึน้ในระหว่างการสาธิต  

  3.12.3 การติดตัง้สินค้าหรือเครื่องจกัรที่จะมาสาธิต ควรติดตัง้หรือเดินเครื่องอย่างมั่นคง เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหเ้กิด

การล่ืนไถลหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดล า้เกินออกนอกบริเวณคูหาแสดงสินค้า ซึ่งอาจจะเป็นอนัตรายต่อผูช้มงานแสดงสินค้า และ

จะต้องจดัหาวสัดุปพืูน้เพ่ือรองรบัและสามารถปอ้งกนัความเสียหายต่อพืน้ผิวของอาคารแสดงสินค้า  หรือวสัดุปพืูน้ของ

อาคาร 

   3.12.4 ต้องมีการปอ้งกนัอนัตรายที่อาจเกิดจากส่วนของสินค้าหรือเครื่องจกัรที่มีการเคล่ือนไหวอย่างเพียงพอ  

   3.12.5 ท าการเก็บและซ่อนสวิตชค์วบคุมเครื่องจกัรหรืออปุกรณท์ี่สาธิตอย่างมิดชิด  เพ่ือปอ้งกนัการเปิดเครื่อง

โดยผูเ้ข้าชมงานหรือผูท้ี่ไม่ได้รบัอนญุาต 

   3.12.6 จดัเตรียมภาชนะหรือถงุขยะ  เพ่ือใชใ้นการเก็บหรือขนยา้ยส่ิงปฏิกลูที่เกิดจากการสาธิตเครื่องจกัรอาทิ

เศษผง  เศษขยะ ฯลฯ  ออกนอกบริเวณงาน 
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  3.12.7 ทางผูจ้ดังานไม่อนญุาตใหม้ีการสาธิตของเครื่องจกัรที่จะท าให้เกิดกล่ินควันไอเสียในอาคารแสดงสินค้าที่

จะรบกวน หรือเป็นอนัตรายต่อผู้ชมงานแสดงสินค้าไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมหรือต่อโลหะด้วยความรอ้นภายในอาคาร  

ยกเวน้กรณีที่ได้แจง้และได้รบัอนญุาตจากฝ่ายปฏิบติัการของผูจ้ดังานอย่างนอ้ย 30 วนัก่อนเข้างาน  

   3.12.8 ในการสาธิตเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่น  ามาแสดงที่ก่อใหเ้กิดเสียงดังรบกวนผูเ้ข้าร่วมแสดงงานรายอื่น  หรือ

ผูเ้ข้าชมงานแสดงสินค้าเกินกว่า  60  เดซิเบล (เอ) หรือผูจ้ดังานลงความเห็นว่าดังมาก  ผูจ้ดังานขอสงวนลิขสิทธิใ์นการงดจ่าย

กระแสไฟฟ้าบริเวณพืน้ที่น ัน้ๆโดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 3.13 เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า 

ผูจ้ดังานจะไม่เปิดเครื่องปรบัอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินค้าในวนัก่อสรา้งและตกแต่งคูหา แต่จะเปิด

เครื่องปรบัอากาศเฉพาะวนัที่จดัแสดงงาน หรือระหว่าง วนัที่ 29 ก.ค. – 1 ส.ค. เท่านัน้ โดยจะเปิดเครื่องปรบัอากาศ 1 ช ั่วโมง 

ก่อนการเปิดแสดงสินค้า และจะปิดเมื่อถึงเวลาปิดแสดงสินค้าในแต่ละวนั 

 3.14 อ านาจสิทธ์ิขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า 

  บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ  ากดั เปรียบเสมือนเจา้ของสถานที่จดัแสดงสินค้าในช่วงระยะเวลาเช่าท าการแสดง

สินค้า ดังนัน้การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการแกปั้ญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ในช่วงนีถื้อเป็นสิทธิข์าดในการยติุปัญหานัน้ๆ 

 3.15 การปฏิบัติงานล่วงเวลา 

  ระหว่างวนัที่  27-28 กรกฎาคม 2564 ผูจ้ดังานอนญุาตใหท้  าการก่อสรา้ง และตกแต่งคูหาได้ถึงเวลา 24.00 น. และ

รือ้ถอนคูหา  ในวันที่  2 สิงหาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 20.00 น. – 24.00 น. เท่านัน้ ส าหรบัในวันก่อสรา้งและรือ้ถอน ผูจ้ ัดงาน

ขอสงวนสิทธิใ์นการก่อสรา้งและรือ้ถอนภายในวนัและเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากมีการท างานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จะมีค่าปรบั และจะได้รบัจดหมายเตือนจากบริษัท เอซ คอน(ไทยแลนด์) 

 3.16 การร้ือถอนคูหาล่วงเวลา 

  กรณีผู้เข้าร่วมแสดงงานแต่ละรายรือ้ถอนไม่เสร็จตามเวลาที่ ก าหนดไว ้( 24.00 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม ) ผูจ้ ัดงาน

ขอสงวนสิทธิใ์นการก่อสรา้งและรือ้ถอนภายในวนัและเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากมีการท างานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จะมีค่าปรบั และจะได้รบัจดหมายเตือนจากบริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) 

 3.17 การท ากิจกรรมและการใช้เสียงระหว่างงาน 

  เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั covid-19  เพ่ือความปลอดภยั ทางผูจ้ดังาน BBB ของดการใช ้

เสียงประชาสมัพันธภ์ายในบธูและกิจกรรมต่างที่ท  าใหเ้กิดการชมุนมุของกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก เพ่ือการลดความเส่ียงและ

เพ่ือความปลอดภยัของทกุๆฝ่าย 
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   3.17.1 ทัง้นีห้า้มใชเ้สียงดังเกิน 60 เดซิเบล (เอ) ภายในรศัมี 3 เมตร โดยจะวดัจากจดุก่ึงกลางทางเดินด้านหนา้ 

คูหาของท่านหรือจะต้องท าการออกแบบก่อสรา้งคูหาใหป้อ้งกนัเสียงเพ่ือมิใหเ้ป็นเหตุก่อใหเ้กิดความร าคาญแก่คูหาอื่นๆใน

บริเวณใกลเ้คียงหากมีการฝ่าฝืนทางผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิด์ังต่อไปนี ้

    เตือนครัง้ที่ 1 ผูจ้ดังานตักเตือนด้วยวาจาแก่ผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน 

    เตือนครัง้ที่ 2 ผูจ้ดังานจะย่ืนจดหมายตักเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่ผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน 

    เตือนครัง้ที่ 3 ผูจ้ดังานจะด าเนินการระงบักระแสไฟภายในบธูทัง้หมดแก่ผูเ้ข้าร่วมแสดงงาน 

   3.17.2 อนญุาตใหติ้ดตัง้ล าโพงที่ความสงูไม่เกิน 2.50 เมตรโดยอนญุาตเฉพาะล าโพงที่วางกบัพืน้หรือตัง้บนขาตัง้  

  3.17.3 เฉพาะการจดังานครัง้ที่ 38 นี ้ผูจ้ดังานของดการใชเ้สียงบนเวที และ กิจกรรมทกุประเภทบนเวที 

   3.17.4 หา้มมิใหท้กุคูหาจดักิจกรรมภายในคูหาโดยมิได้รบัอนญุาตจากผูจ้ดังาน 

  3.17.5 หา้มมิใหผู้เ้ข้าร่วมแสดงงานจดักิจกรรมที่ไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมและส่งผลต่อภาพลกัษณข์องงาน

หากฝ่าฝืนผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิใ์นการไม่อนญุาตใหจ้ดักิจกรรม 

 3.18 การเก็บหรือท้ิงส่ิงของ 

  ในระหว่างวนัก่อสรา้งและขนยา้ยสินค้าเข้าไปในบริเวณงานแสดงสินค้า ทางผูจ้ดังาน ไม่อนญุาตใหผู้ร้่วมงานแสดง

สินค้าวางส่ิงของหรือวสัดุเหลือใชกี้ดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอใหผู้้เข้าร่วมแสดงงานจดัเก็บส่ิงของภายในคูหา

แสดงสินค้าใหเ้รียบรอ้ยหรือขนยา้ยส่ิงของต่างๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงสินค้า 

 หมายเหตุ  เนื่องจากมีข้อจ  ากดัเรื่องพืน้ที่ในการจดัเก็บ ทางผูจ้ดังานไม่ได้จดัเตรียมสถานที่ไวส้ าหรบัใหผู้แ้สดงสินค้า

จดัเก็บส่ิงของหรือสินค้าใดๆ ทัง้สิน้ดังนัน้หา้มผูเ้ข้าร่วมแสดงงานตัง้วางสินค้า-อปุกรณอ์อกนอกพืน้ที่คูหาของผูเ้ข้าร่วมแสดง

งาน โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทางเดิน 

 3.19 การแจกเอกสารหรือของท่ีระลึก 

  เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั covid-19  เพ่ือความปลอดภยั ทางผูจ้ดังาน BBB ของดการแจก

เอกสาร และ ใบปลิวต่างๆ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงและเพ่ือความปลอดภยัของทกุๆฝ่าย  
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชั้น 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท ์02-6892890 

 3.20 การเกิดความเสียหาย 

  เนื่องจากทางอิมแพ็คเมืองทองธานีได้มีการตรวจสอบความเรียบรอ้ยของอาคารระหว่างวนัก่อสรา้ง และหลงัจากรือ้

ถอนเรียบรอ้ยแลว้ ดังนัน้ท่านผูเ้ข้าร่วมแสดงงานทกุท่านจะต้องรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กบัอาคารแสดง

สินค้ารวมถึงพรมที่เกิดขึน้จากท่านผูแ้ทนของท่านเจา้หนา้ที่ที่อยู่ในความรบัผิดชอบ หรือแมแ้ต่ผูร้บัเหมาของท่าน ที่ไม่ใช่

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคูหาแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ ทัง้นีไ้ม่ว่าจะกระท าโดนจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ส าหรบัผูเ้ข้าร่วมแสดง

สินค้าที่ร่วมออกงานแบบคูหาส าเร็จรูปจะต้องรบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัเกิดจากท่าน ผูแ้ทน หรือเจา้หนา้ที่ที่อยู่ในความ

รบัผิดชอบของท่าน โดยหากเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งอย่างเป็นทางการของงานจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิด

จากผูร้่วมแสดงสินค้าโดยตรง 

 3.21 เหตุการณ์ท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

  งานแสดงสินค้านีอ้าจจะมีการเล่ือนระยะเวลางานแสดงสินค้าจากเดิม เนื่องจากสดุวิสยับางประการที่ผูจ้ดังานไม่

สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณท์างการเมือง ค าสั่งจากรฐับาล เป็นต้น    ผูจ้ดังานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าใชจ้่าย

ต่างๆ ที่ทางผูเ้ข้าร่วมแสดงงานจ่ายใหก้บัผูจ้ดังานแลว้หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ 

3.22 การปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกัน Covid-19 

  Exhibitor ทกุท่านต้องส่งแบบสอบถามสขุภาพคัดกรองตนเองก่อนเข้างาน Thailand Baby and Kids Best Buy

และ ต้องสวมหนา้กากอนามยัตลอดที่ปฏิบติัหนา้ที่อยู่ภายในงาน Thailand baby and kids best buy หากฝ่ายสถานที่

ของอิมแพ็คหรือของผูจ้ดังานพบเจอขออนญุาตเชิญออกจากงาน จนกว่า Exhibitor สวมใส่หนา้กากอนามยัขณะปฏิบติังาน  

 


