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

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  


