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สารบัญ 

ส่วนที่ 1            หนา้ 

 ขอ้มลูทั่วไปของงาน 

1. ช่ืองานแสดงสนิคา้อยา่งเป็นทางการ       1 

2. สถานท่ีจดังาน          1 

3. วนัและเวลาของงานแสดงสนิคา้        1 

4. การเขา้ชมงาน          1 

5. ผูจ้ดังาน          1 

6. ผูเ้ขา้รว่มงาน 

7. คณุลกัษณะทางดา้นเทคนิคของอาคารแสดงสนิคา้      2 

8. การรบัผิดชอบความเสยีหายตอ่พืน้ท่ี       3 

9. ก าหนดการส าหรบัวนัก่อสรา้ง , วนัแสดงงาน , วนัรือ้ถอน     4 

10. รายช่ือผูต้ดิตอ่ตา่งๆ         5 

ส่วนที่ 2 

 ระเบียบและการปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงสนิคา้ 

1. การก่อสรา้งและตกแตง่คหูามาตรฐาน       6-8 

2. กฎระเบียบการก่อสรา้งและตกแตง่คหูาส าหรบัคหูาเปลา่     9-10 

3. ระเบียบและขอ้ปฏิบตัิอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอรร์ว่มกนั      10-24 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิคา้และก่อสรา้งบธูในวนัติดตัง้ 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิคา้และก่อสรา้งบธูในวนัแสดงสนิคา้ 

- ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิคา้และก่อสรา้งบธูในวนัรือ้ถอน 

- กฎขอ้บงัคบัและขอ้แนะน า 

- การจองรายการเพิ่มเติมอื่นๆทกุรายการ ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

- บทพิจารณาหากไมป่ฏิบตัิตามกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ 

- การจดัแสดงสนิคา้ประเภทอาหาร 

- สถานท่ีจอดรถ (ส าหรบัผูร้ว่มแสดงสนิคา้ วนัติดตัง้และวนัแสดงงาน) 

- สถานท่ีจอดรถ (ส าหรบัรถเติมสนิคา้ วนัตดิตัง้และวนัแสดงงาน) 

- การท าความสะอาด 

- เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 

- การสาธิตสนิคา้ภายในงาน 

- เครือ่งปรบัอากาศภายในอาคารแสดงสนิคา้ 

- อ านาจสทิธ์ิขาดในการตดัสนิใจภายในอาคารแสดงสนิคา้ 

- การปฏิบตัิงานลว่งเวลา 

- การรือ้ถอนคหูาลว่งเวลา 

- การท ากิจกรรมและการใชเ้สยีงระหวา่งงาน 
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- การเก็บหรอืทิง้สิง่ของ 

- การแจกเอกสารหรอืของที่ระลกึ 

- การเกิดความเสยีหาย 

- เหตกุารณท์ี่ไมอ่าจควบคมุได ้

- การปฏิบตัิตวัตามมาตรการปอ้งกนั Covid-19 

ส่วนที่ 3 (เอกสารแนบท้ายอีเมล)์ 

 แบบฟอรม์บรกิารส าหรบัผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

1. แบบฟอรม์ส าหรบัผูท้ี่รว่มแสดงสนิคา้      Ace Con 

2. แบบฟอรม์ติดตัง้บอลลนู       Ace Con 

3. แบบฟอรม์จองไฟฟา้        Expotech 

- เบรกเกอรไ์ฟฟา้ส าหรบัก่อสรา้งและรือ้ถอน 

- เบรกเกอรก์ระแสไฟฟา้ส าหรบัวนัแสดงงาน 

- เบรกเกอรห์ลอดไฟใหแ้สงสวา่ง 

- บรกิารติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟา้ รวมคา่กระแสไฟฟา้ 

- แบบติดตัง้ 

- รูปภาพอปุกรณ ์2021 

- กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการบรกิารดา้นไฟฟา้ 

4. แบบฟอรม์จองอินเทอรเ์น็ต/โทรศพัทช์ั่วคราว/บรกิาร     Impact 

- บรกิารติดตัง้โทรศพัทช์ั่วคราว 

- บรกิารติดตัง้สายอินเตอรเ์น็ต ADSL ชั่วคราว 

- บรกิารติดตัง้สายอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู VDSL 

- บรกิารสายอินเตอรเ์นต็ความเรว็สงูชั่วคราว 

- บรกิารท าความสะอาดพิเศษในคหูา 

- บรกิารรกัษาความปลอดภยัพิเศษ 

5. แบบฟอรม์ผนงัและอปุกรณเ์บ็ดเตลด็      Image 

- ปา้ยช่ือรา้นคา้ 

- เฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณเ์บ็ดเตลด็ตา่งๆ 

- อปุกรณเ์บ็ดเตลด็ของคหูามาตรฐาน
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 บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

ส่วนที ่1 

ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

 

1. ชื่องานแสดงสนิคา้อยา่งเป็นทางการ THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ที่ 39 

 

2. สถานที่จัดงาน    Impact เมืองทองธานี ชาเลนเจอร ์3 

 

3. วันและเวลาของงานแสดงสนิค้า  วนัท่ี 21-24 ตลุาคม 2564 

      ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 20.00 น. 

 

4. การเข้าชมงาน    เปิดใหค้รอบครวั พอ่ แม ่ลกู ยคุใหมแ่ละผูเ้ขา้ชมงานทั่วไป 

 

5. ผู้จัดงาน     บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

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

แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท ์02-689-2899 , 02-689-2993  

โทรสาร  02-689-2890 

 

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

7. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 

7.1 การรบัน า้หนกัของพืน้ท่ี อาคาร ชาเลนเจอร ์ฮอลล ์3 ความสามารถในการรบัน า้หนกั 2,000 กิโลกรมัตอ่ตารางเมตร 

หากสนิคา้ของทา่นมีน า้หนกัเฉลีย่ ทีก่ดลงบนพืน้ท่ีตอ่หนึง่ตารางเมตรมากกวา่น า้หนกัที่อาคารจะสามารถรบัน า้หนกัได ้ท่าน

ตอ้งสรา้งพืน้ท่ีเหลก็เสรมิ เพื่อกระจายน า้หนกัของสนิคา้ และตอ้งแจง้ใหท้างผูจ้ดังานทราบลว่งหนา้ เก่ียวกบัสนิคา้ทกุชิน้ท่ีจะ

น ามาแสดงจงึจะน าสนิคา้นัน้เขา้ไปแสดงได ้

7.2 ความสงูของสิง่ก่อสรา้ง อาคารชาเลนเจอร ์ฮอลล ์3 

 ความสงูของสิง่ก่อสรา้งสงูสดุไดไ้มเ่กิน 5.0 เมตร ในกรณีที่บธูของทา่นสงูเกิน 3 เมตร แตไ่มเ่กิน 5.0 เมตร ตอ้งเป็น

โครงสรา้งโปรง่เทา่นัน้ 

 ทา่นตอ้งลงนามในแบบบธูที่ทา่นสง่มาเพื่อแสดงความยินยอมรบัผิดชอบ หากมีความเสยีหายใด ๆ เกิดขึน้กบัทาง

สถานท่ี หรอืผูเ้ขา้รว่มงานทกุกรณี 

 การท างานบนท่ีสงู ผูจ้ดังานขอความรว่มมือตอ้งมีอปุกรณก์ารสรา้งที่มคีวามปลอดภยั มีชดุ Safety และนั่งรา้น ที่

ถกูตอ้งตามลกัษณะของการก่อสรา้ง 

*หากสนิคา้ที่ทา่นน ามาจดัแสดง หรอืสิง่ก่อสรา้งสงูเกินจากที่ก าหนดไวข้า้งตน้ จะตอ้งท าการขออนญุาตจากผูจ้ดัการงานก่อนจงึจะ

สามารถน าสนิคา้เขา้ หรอืท าการก่อสรา้งได ้สามารถอา่นรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี่หนา้ 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

8. การรับผิดชอบความเสียหายตอ่พืน้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibitor หรือผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงทุกบูธ ตอ้งเซ็นตห์นังสือรบัรองรบัผิดชอบความเสียหาย และแนบเอกสารส าเนาบัตร

ประชาชนพรอ้มลายเซ็นต์รับรองความเสียหาย (ในกรณีที่เป็นบริษัทต้องประทับตราด้วย) โดยตอบกลับเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ 

bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงานเริม่เป็นเวลา 1 เดือน 

หากมีความเสียหายเกิดขึน้ในทกุกรณี บริเวณพืน้ที่บธูของผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายตามที่อิม

แพ็ค ฯ เรียกเก็บคา่ใชจ้่ายกบั บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั โดยช าระเป็นเงินสดหรอืโอนเขา้บญัชี บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั ภายใน 5 วนัหลงัจบงาน 

 

 

 

 

*ตวัอย่างเอกสาร 
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 บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

9. ก าหนดการส าหรับวนัก่อสร้าง, วันแสดงงาน, วันรือ้ถอน 

ก าหนดการ เวลา วันที ่
ก าหนดการเวลาการกอ่สร้างคูหา 

ผูเ้ช่าพืน้ท่ี คหูาเปล่า 10.00 – 24.00 น.  19-20 ต.ค. 64 
ผูเ้ช่าพืน้ท่ี คหูามาตรฐาน  12.00 – 24.00 น. 

20 ต.ค. 64 
การขนยา้ยสนิคา้ 12.00 – 24.00 น. 
การติดตัง้ไฟฟา้แลว้เสรจ็ภายใน 13.00 น. 
การติดตัง้ตกแตง่และจดัวางสนิคา้แลว้เสรจ็ภายใน 24.00 น. 
ปิดอาคารแสดงสนิคา้ 24.00 น. 
ก าหนดการเปิด – ปิด งานแสดงสนิค้า 

ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้ (Exhibitor) เขา้เตรยีมงานและขนยา้ยสนิคา้ 8.00 – 10.00 น. 
21-24 ต.ค. 64 วนัเวลาเปิด – ปิด แสดงสนิคา้ 10.00 – 20.00  

เวลาขนยา้ยสนิคา้ หลงัปิดงานแสดงสนิคา้ประจ าวนั  20.00 – 21.00  
ก าหนดการเวลารือ้ถอนคูหา 

เริม่การขนยา้ยสนิคา้ 20.30 – 24.00 น. 

24 ต.ค. 64 
การรือ้ถอนคหูาและไฟฟา้ 20.00 น. 
การขนยา้ยสนิคา้และรือ้ถอนคหูาแลว้เสรจ็ภายใน 24.00 น. 
การรือ้ถอนไฟฟา้แลว้เสรจ็ภายใน 24.00 น. 

 

หมายเหตุ  

 หลงัจากจบงานในแตล่ะวนั ไฟฟา้ในคหูาจะดบัภายใน 30 นาที และในวนัแสดงงานวนัสดุทา้ยจะดบัภายใน 60 นาที และ

อาคารแสดงสินคา้จะเปิดจนกระทั่งเวลา 21.00 น. สว่นในวนัสดุทา้ยของงานแสดงสินคา้ จะเปิดจนกระทั่งเวลา 24.00 น.

เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มจดังานแสดงท าการขนยา้ยสินคา้ และรือ้ถอนคหูาพรอ้มอปุกรณ ์

 หา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงงานขนยา้ยสินคา้ท่ีจะน ามาจดัแสดงเขา้ไปในอาคารแสดงสินคา้ ในวนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ. 2564 แต่

จะอนญุาตใหข้นยา้ยสินคา้เขา้ไป ในวนัท่ี 20 ตลุาคม พ.ศ. 2564 เท่านัน้ มิฉะนัน้หากสินคา้ดงักลา่วเกิดความเสียหาย

หรอืสญูหาย ทางผูจ้ดังานจะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ในระหวา่งจดังานแสดงสินคา้ หา้มขนยา้ยสินคา้โดยใชร้ถเข็นใหญ่โดยเด็ดขาด เพื่อปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่

สถานท่ีจดังาน และผูเ้ย่ียมชมงาน หากเกิดความเสียหายขึน้ประการใด ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบความเสียหายดงักลา่ว 

 ส าหรบัในวนัก่อสรา้งและรือ้ถอน ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการก่อสรา้งและรือ้ถอนภายในวนัและเวลาท่ีก าหนด ซึง่หากมี

การท างานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี จะมีคา่ปรบั และจะไดร้บัจดหมายเตือนจากบรษัิท เอซ คอน(ไทยแลนด)์ 
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 บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

10. รายชื่อผู้ติดต่อ 

1. ฝ่ายสถานท่ี ตดิตอ่ 02-689-2899 ตอ่ 15, email: bbb.manual@gmail.com 

2. ฝ่ายกิจกรรมการตลาด ติดตอ่  02-689-2899 

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

4. ฝ่ายงานไฟฟา้ ติดตอ่คณุวณีา แซกิ่ม เบอร ์02-276-4800 ตอ่ 111, email: babykids@expotech.co.th 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bbb.manual@gmail.com
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 บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

ส่วนที ่2 

ระเบียบ และการปฏิบัติงานภายในอาคารแสดงสินค้า 

1. การก่อสร้างและตกแต่งคหูามาตรฐานส าหรับผู้เช่าคูหามาตรฐาน 

1.1 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคหูามาตรฐานอยา่งเป็นทางการ 

บรษัิท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ ากดั 

ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาติสริกิิติ ์60 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม ่คลองเตย กรุงเทพ 10110 

คณุวษิภา แพรสงูเนิน โทรศพัท ์02-203-4156 โทรสาร 02-203-4117 

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

 

1.2 ลักษณะคหูามาตรฐาน  (พืน้ทีมี่ขนาด กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ) 

1.2.1 ผนงัสขีาวสงู 2.5 ม. กวา้งแผน่ละ 1 เมตร โดยแตล่ะแผน่จะยดึติดกบัโครงสรา้งอลมูเินียมหา้มตอกตรงึ 

เจาะรูที่ท าความเสยีหายแก่ผนงั เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาตจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูาแสดงสนิคา้อยา่งเป็น

ทางการแลว้ 

1.2.2 ปา้ยช่ือ ปา้ยบรษัิท เป็นปา้ยช่ือขนาดสงู 30 ซม. และหนา้กวา้ง 3 ม. (ตวัอกัษรบนปา้ยช่ือสงู 10 ซม. ) อยู่

ดา้นหนา้ของทกุคหูาโดยจะระบช่ืุอบรษัิท และหมายเลขของคหูาแสดงสนิคา้ 

1.2.3 ไฟฟา้ มีปลัก๊ ขนาด 5 แอมป์ (หา้มใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) หลอดฟลอูอเรสเซนส ์2 หลอด 

1.2.4 โต๊ะหนา้ขาว 1 ตวั และ เกา้อี ้2 ตวั 

1.2.5 ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน ทีเ่ชา่พืน้ท่ีแสดงสนิคา้แบบคหูาส าเรจ็รูป กรุณากรอกแบบฟอรม์ปา้ยช่ือคหูา 

และเครือ่งหมายการคา้ พรอ้มสง่กลบัมาที่ บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

1.2.6 ผูจ้ดังานขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มแสดงงานวา่ หากคหูาของทา่นมีอปุกรณท์ี่เป็นเหลก็ เช่น ชัน้วางของ, ตู้

วางสนิคา้, กระบะวางสนิคา้ ฯลฯ ที่มีชิน้สว่นเป็นเหลก็สมัผสัพืน้อาคารแสดงงาน ใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานตดิตัง้พรมปพูืน้

ภายในคหูามาตรฐานใหเ้รยีบรอ้ย และใชเ้ทปกาวส าหรบัปพูรมใหถ้กูตอ้ง  

1.2.7 ทัง้นีผู้จ้ดังานจงึขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุทา่น ใหป้ฏิบตัิตามกฎ-ระเบียบขอ้บงัคบัของการ

จดังานทกุประการ เพื่อความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย และปอ้งกนัอนัตรายอนัเกิดจากเหตกุารณต์า่ง ๆ 
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1.3 ตัวอยา่งคูหามาตรฐาน 

 

หมายเหตุ   ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิในการอนญุาตใหเ้ฉพาะผูเ้ขา้รว่มแสดงงานท่ีเชา่พืน้ท่ีพรอ้มคหูามาตรฐานไดร้ว่มออก

งานแสดงเทา่นัน้ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไมม่ีสทิธ์ิใหบ้รษัิทอ่ืนมาเช่าชว่งตอ่ หรอืใหบ้รษัิทอื่น หรอืรายอืน่ท่ีไมไ่ดซ้ือ้พืน้ท่ีในงาน มารว่มออก

แสดงงานกบัทา่น (ยกเวน้บรษัิทในเครอื ) 

ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน มีความประสงคใ์หบ้รษัิทอื่นมารว่มออกงานดว้ย กรุณาแจง้ช่ือบรษัิทดงักลา่ว และช่ือผู้

ประสานงาน, ที่อยู ่ และเบอรต์ิดตอ่ พรอ้มแจง้ประเภทสนิคา้ทีจ่ะรว่มออกงาน ก่อนวนัแสดงงาน 1 เดือน ทัง้นีเ้พื่อทีผู่จ้ดังานจะได้

พิจารณาอนมุตัเิป็นล าดบัตอ่ไป 
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1.4 ข้อก าหนดการกอ่สร้างตกแต่งคูหามาตรฐาน 

  1.4.1 ส าหรบัคหูามาตรฐาน จะตอ้งน าสง่แบบฟอรม์สถานท่ี โดยสง่กลบัมาที่ bbbmanual.exhibitor@gmail.com  

หรอืแฟกซ ์02-689-2890 ภายในวนัท่ี 20 กันยายน 2564 

  1.4.2 ผูเ้ช่าคหูามาตรฐาน หา้ม! กระท าการใด 

 ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ผนงัคหูา เช่น 

 หา้มฉีดสเปรยก์าว, ติดกาว, หรอืซิลโิคนบนแผน่ผนงั 

 หา้มทาส,ี พน่สี, ขีด หรอืเขียนลงบนผนงั 

 หา้มมิใหเ้จาะ, ตอกตะป,ู ยิง MAX , ขีดขว่น หรอืท าใหเ้กิดความเสยีหายกบัแผน่ผนงัหรอืสว่นใดสว่นหนึง่

ของโครงสรา้งคูหาเป็นอันขาด  หากตอ้งการติดหรือยึดสิ่งใดกับตวัผนังกรุณาปรึกษาเจ้าหนา้ที่ฝ่าย

ปฏิบตัิการก่อน เป็นตน้ 

1.4.3 หา้มตอ่เตมิเปลีย่นแปลงหรอืโยกยา้ยโครงสรา้งของคหูามาตรฐานโดยเด็ดขาด หากมคีวามจ าเป็นตอ้ง

เปลีย่นแปลงรูปแบบของคหูา กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการของบรษัิทฯ เพื่อด าเนินการ 

  1.4.4 หากผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทา่นใด มิไดป้ฏิบตัิตามหรอืฝ่าฝืนขอ้ปฏิบตัิดงักลา่ว ผูจ้ดังานจ าเป็นตอ้งคดิ

คา่เสยีหายเป็นมลูคา่ผนงัคหูา แผน่ละ 3,000 บาท 

  1.4.5 หา้มวางสิง่ของ อปุกรณอ์ื่นๆ นอกเขตพืน้ท่ีของตนเอง หากฝ่าฝืน ฝ่ายสถานท่ีขออนญุาตตกัเตือนดงันี ้

 ครัง้ที่ 1 ฝ่ายสถานที่น  าเอกสารการตกัเตือนให้บูธเซ็นตร์บัทราบ และเก็บสิ่งของอุปกรณน์อกพืน้ที่ของ

ตวัเองใหเ้รยีบรอ้ย 

 ครัง้ที่ 2 ฝ่ายสถานท่ีถ่ายรูปบนัทกึหลกัฐาน และน าเอกสารใหท้างบธูเซ็นตร์บัทราบ หากยงัไมป่ฏิบตัิ 

 ครัง้ที่ 3 ฝ่ายสถานท่ีขออนญุาตน าของออกจากพืน้ท่ีสว่นกลาง เพื่อความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

ทั้งนีจึ้งแจ้งมาเพือ่ทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านลว่งหน้ามา ณ โอกาสนี ้

 

 หมายเหตุ ปลัก๊ไฟที่ติดตัง้ในคหูาของทา่นหา้มใชต้อ่กบัดวงไฟแสงสวา่งโดยเด็ดขาด หากเจา้หนา้ที่ตรวจสอบพบ จะ

ด าเนินการตดักระแสไฟฟา้ในคหูาของทา่นทนัที 

 

 

 

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

 กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาส าหรับผู้ร่วมงานแสดงสนิค้าที่เช่าพืน้ที่เปล่า 

 2.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุทา่น ตอ้งสง่ฟอรม์สถานท่ี ระบรุายละเอียดการสรา้งบธู พรอ้มแนบรูปภาพหรอืแบบการ

ก่อสรา้งภายในวนัท่ี 20 กันยายน 2564 

 2.2 การสรา้งคหูาเปลา่ภายในบธู ตอ้งประกอบดว้ย ไฟฟา้สอ่งสวา่ง, พรมปพูืน้, หมายเลขบธูที่ชดัเจน ตามกฎขอ้บงัคบั

การใชส้ถานท่ีของอิมแพค็ เมืองทองธานี ชาเลนเจอร ์ฮอลล ์3 

 2.3  ส าหรบัผูเ้ช่าคหูาเปลา่ ตอ้งการผูร้บัเหมาตดิตัง้ และออกแบบบธูเปลา่ สามารถติดตอ่ 

 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคหูาเปล่าอยา่งเป็นทางการ 

บรษัิท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จ ากดั 

ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาติสริกิิติ ์60 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม ่คลองเตย กรุงเทพ 10110 

คณุวษิภา แพรสงูเนิน โทรศพัท ์02-203-4156 โทรสาร 02-203-4117 

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

หมายเหตุ ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุทา่นปพูรมในคหูาใหเ้รยีบรอ้ย ส าหรบัคหูาเปลา่ทีม่ีโครงสรา้ง และ

อปุกรณท์ี่เป็นเหลก็ เช่น ชัน้วางของ, ตูว้างสนิคา้, กระบะวางสนิคา้ ฯลฯ ที่มีชิน้สว่นเป็นเหลก็สมัผสัพืน้อาคารแสดงงาน ให้

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานติดตัง้พรมปภูายในคหูาเปลา่ใหเ้รยีบรอ้ย และใชเ้ทปกาวส าหรบัปพูรมที่ถกูตอ้ง หากฝ่าฝืนฝ่ายสถานท่ี

ของผูจ้ดังาน และเจา้ของสถานท่ี คืออิมแพ็ค ฯ จะขอยตุิการสรา้งคหูาทนัที จนกวา่จะมีการปพูรมพืน้อยา่งถกูตอ้ง 

 2.3 การจดัสรา้งคหูาแสดงสนิคา้ หรอืพืน้ท่ีเปลา่ส าหรบัลานกิจกรรมจะตอ้งเขียนป้ายชื่อบริษัท หรือแบรนดส์นิคา้ 

พร้อมหมายเลขประจ าคูหา ขนาด A4 ให้มองเหน็ชดัเจน ถา้ไมม่ีระบ ุทางผูจ้ดังานฯ จะจดัใหต้ามความเหมาะสมโดย 

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้กบัผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

 2.4 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ ก็ตาม ที่ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูา หรอืบคุลากรของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง หรอืผูร้บัจา้งของทา่น โดยรบัผิดชอบ และประสานงานกบัเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งในกรณีที่เกิดเหตกุารณใ์ด 

ๆ ที่ขดัตอ่ระเบียบภายในอาคารสนิคา้ โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบของการก่อสรา้งทกุประการ 

 2.5 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน ที่ตอ้งการสรา้งคหูาเอง จะตอ้งจดัสง่แบบ แผนการก่อสรา้งคหูาแสดงสนิคา้ และผงัการใชไ้ฟฟา้

มายงัผูจ้ดังาน ภายในระยะเวลาที่ระบเุอาไวใ้นคูม่ือ หรอื 30 วนัก่อนวนัแสดงงาน โดยผูจ้ดังานจะตอบอนมุตัิใหภ้ายใน 7วนั 

เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานด าเนินการตามแผนผงัการก่อสรา้งที่ไดเ้สนอไป ทางผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกรอ้งใหแ้ก้
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แผนผงัการก่อสรา้งในสว่นท่ีผิดไปจากแบบที่อนมุตัิแลว้ หรอืแผนผงัการก่อสรา้งที่อาจขดัตอ่กฎระเบียบอาคารแสดงสนิคา้ 

หรอืสรา้งอนัตรายแก่ผูเ้ขา้ชมงานแสดงสนิคา้ได ้

หมายเหตุ หากผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไม่ส่งแผนผงัตามระยะเวลาที่ก าหนด ทางผูจ้ัดงานจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ท าการ

ก่อสรา้งใด ๆ ในงาน 

   2.6 เพื่อความปลอดภยั และปอ้งกนัอนัตรายจากไฟฟา้ลดัวงจร หากตอ้งการติดตัง้ไฟฟา้แสงสวา่ง กรุณาติดตอ่

ผูร้บัเหมาตดิตัง้ไฟฟา้อยา่งเป็นทางการเทา่นัน้ หา้มใชก้ระแสไฟฟา้รว่มกบัเครือ่งจกัรหรอืหลอดไฟแสงสวา่ง และหา้มติดตัง้

กระแสไฟฟา้เอง 

 2.7 หา้มพน่ส,ี อ็อค, เช่ือมโลหะภายในอาคารแสดงสนิคา้ และหา้มตัง้โต๊ะเพื่อเลือ่ยไม,้ ไสไม ้ หรอืท าใหเ้กิดฝุ่ นละออง

ภายในอาคารแสดงสนิคา้ อนัก่อใหเ้กิดการรบกวนตอ่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน หรอืผูเ้ขา้รว่มชมงาน 

 2.8 ในกรณีพืน้ท่ีคหูาของผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน เป็นพืน้ท่ีเปลา่ติดกบัคหูาแสดงสนิคา้อื่น หา้มใชป้ระโยชนจ์ากผนงันัน้ ๆ

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งท าการก่อสรา้งผนงัในสว่นคูหาแสดงสนิคา้ของตนเอง 

 2.9 หากผนงัคหูาของผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน สงูกวา่ผนงัอกีดา้นหนึง่ของคหูาอื่นทีต่ิดกนั ทา่นจะตอ้งท าการปิดผนงัดา้นท่ี

ติดกบัคหูาอื่น เพื่อความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย และสวยงาม 

 2.10 หา้มตอก, ตรงึ หรอืแขวนสิง่ใดสิง่หนึง่กบัฝาผนงั หรอืตวัอาคารโดยเด็ดขาด 

 2.11 ในกรณีทีค่หูาแสดงสนิคา้ของทา่นเป็นเกาะ ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นผนงั ดา้นหลงั หรอืดา้นในตาม

แบบที่ทา่นสง่มา หากพจิารณาแลว้ และเห็นวา่สิง่ก่อสรา้งของทา่นบดบงัคหูาแสดงสนิคา้ใกลเ้คยีง 

 หมายเหตุ ในกรณีที่ผูร้บัเหมาอนมุตัิ หรอืผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไมด่ าเนินการตามกฎระเบยีบที่ก าหนดไวข้า้งตน้ ผูจ้ดั

งานขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะหยดุการปฏิบตัิงาน หรอืยกเลกิการอนมุตัิโดยทนัที หรอืตามที่เห็นสมควร โดยผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งใช้

บรกิารจากผูร้บัเหมาอื่นท่ีไดร้บัการอนมุตัิแลว้เทา่นัน้ 

3. ระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์

 3.1 ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิคา้ และก่อสรา้งบธูใน วนัติดตัง้ 19-20 ตลุาคม 2564 

   3.1.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน/ผูร้บัเหมา น ารถสง่สนิคา้ไปรบับตัรขนถ่ายสนิคา้ และก่อสรา้งที่ลานทะเลสาบจาก

เจา้หนา้ที่ของ อมิแพ็ค ฯ ตัง้แตเ่วลา 9.45 – 18.00 น. ซึง่จะมจีดุใหบ้รกิาร เพื่อรอเรยีกควิเขา้ไปขนถา่ยสนิคา้ และเขา้คิวรบับตัร 

Contractor พรอ้มเอกสารทีม่ีรายละเอียดติดหนา้รถ กบัเจา้หนา้ที่ของ BBB โดยเริม่ตัง้แตเ่วลา 9.45-18.00 น. 

 ขัน้ตอนการรบับตัรคิว คนขบัรถจะตอ้งใหข้อ้มลูเก่ียวกบัหมายเลขบธู พรอ้มช่ือของบรษัิทที่จะเขา้ไป

ก่อสรา้ง รวมทัง้ช่ือ และเบอรโ์ทรศพัทข์องคนขบัรถดว้ย เพื่อรบับตัรติดหนา้รถ และบตัร Contractor 

Challenger 3 – (บตัรสชีมพ)ู 



11 
 

 
 

 บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

   3.1.2 เจา้หนา้ที่จะเรยีกรถขนถ่ายสนิคา้ของผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตามล าดบั เพื่อใหม้ารบับตัรอนญุาตเขา้ขนถ่าย

สนิคา้ 

  3.1.3 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน/ผูร้บัเหมา จะตอ้งน ารถมาจอดทีจ่ดุขนถา่ยสนิคา้ของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์3 ซึง่

อยูบ่รเิวณดา้นหลงั 

 ขัน้ตอนการเขา้ไปยงัจดุขนถ่ายสนิคา้ของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์3 คนขบัรถจะตอ้งน ารถผา่นจดุ

ตรวจ ก่อนเขา้ไปยงัจดุขนถ่ายสนิคา้ และบคุคลที่จะเขา้ไปภายในอาคาร ชาเลนเจอร ์3 ได ้ตอ้งแลก

บตัร Contractor  กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น และตอ้งติด หรอืพกบตัร Contractor ไวใ้นท่ีที่มองเห็นชดั ตลอด

วนัติดตัง้ ในวนัท่ี 19-20 ตลุาคม 2564 รวมถึงบตัรอนญุาตเขา้ขนถ่ายสนิคา้ จะตอ้งวางไวบ้นหนา้รถ 

เพื่อแสดงใหเ้จา้หนา้ทีเ่ห็น และสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลาทีข่นถ่ายสนิคา้ 

 

 ขัน้ตอนการขนถ่ายสนิคา้บรเิวณจดุขนถา่ยสนิคา้  ก าหนดระยะเวลาส าหรบัรถยนตใ์นการเขา้ขนถ่าย

สนิคา้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 รถยนตไ์มเ่กิน 4 ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถ่ายสนิคา้หรอือปุกรณเ์ป็นเวลา 40 นาท ี

 รถยนตไ์มเ่กิน 10 ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถา่ยสนิคา้หรอือปุกรณเ์ป็นเวลา 60 นาท ี

 รถยนต ์10 ลอ้ขึน้ไป ใชเ้วลาในการขนถ่ายสนิคา้หรอือปุกรณเ์ป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

 หมายเหตุ ทัง้นีผู้จ้ดังานจงึขอความรว่มมือหา้มจอดรถเกินเวลาที่ก าหนด เนื่องจากท าใหก้ารจราจรขึน้-ลงหลงั 

Loading ติดขดั และลา่ชา้ หากฝ่าฝืนจะตอ้งช าระเบีย้ปรบัท่ีทางอมิแพ็ค ฯ เป็นผูก้  าหนด  

3.1.4 เมื่อสง่สนิคา้หรอือปุกรณเ์สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้่านน ารถของทา่นกลบัไปจอดที่ลานทะเลสาบ (Lake 

side หรอื ลาน Pre-Loading หรอื ลาน Delivery bay หรอืใหน้ ารถออกนอกพืน้ท่ีจดุขนถา่ยสนิคา้โดยทนัที 

 

      

 

 

ตวัอยา่งบตัรบนัทกึเวลาเขา้-ออก 

   3.1.5 ส าหรบัคหูาเปลา่ที่เขา้มาจดัพืน้ที่ ในวนัติดตัง้ วนัท่ี 19 ตลุาคม 2564 
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 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานท่ีมีโครงสรา้งใหญ่ สามารถขบัรถเขา้มาในชาเลนเจอร ์ 3 เพื่อลงของได ้ ตัง้แตเ่วลา 

10.00 – 12.00 น. เทา่นัน้ โดยเจา้หนา้ที่ทีแ่จกบตัร Contractor ที่ประจ าจดุ Lake side จะเป็นผูแ้จง้

หมายเลขประตทูี่เปิดใหเ้ขา้ หากเกินเวลาที่ก าหนดไว ้จะไมส่ามารถขบัรถเขา้ไปได  ้

 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่มีโครงสรา้งปกติ สามารถจอดลงสินคา้ และสว่นตกแต่งไดท้ี่จุด loading เท่านัน้ 

ไมส่ามารถขบัรถเขา้ไปเพื่อลงของได ้

   3.1.6 ส าหรบัคหูาเปลา่และมาตรฐานทีเ่ขา้มาจดัพืน้ท่ี ในวนัติดตัง้ วนัท่ี 20 ตลุาคม 2564 

 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทีเ่ป็นคหูาเปลา่ สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร ์3 ไดต้ัง้แตเ่วลา 10.00 – 24.00 น. 

 ผูร้ว่มแสดงงานทีเ่ป็นคหูามาตรฐาน สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร ์3 ไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 – 24.00 น.  

 หมายเหตุ  ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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3.1.7 จดุรบับตัร Contractor (บตัรสชีมพ)ู และ บตัร Exhibitor (บตัรสเีหลอืง) 

 

 หมายเหตุ ผูจ้ดังานจะออกบตัรผา่นเขา้-ออกบรเิวณงานใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน และผูร้บัเหมาตา่ง ๆ ซึง่วา่จา้งโดย

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานเพื่อใชผ้า่นเขา้-ออกบรเิวณงานในช่วงวนัก่อสรา้ง และรือ้ถอน เฉพาะผูร้บัเหมาที่ไดต้ิดตอ่กบัผูจ้ดังาน และ

ไดท้ าขอ้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบของผูจ้ัดงานแลว้เท่านัน้ โดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งสามารถรบับัตรผ่านเขา้-ออก

บริเวณงานไดต้ามที่แจง้ไว้ดงัรูปภาพดา้นบน กรณีที่ผูร้บัเหมารายนัน้ ๆ ไม่มีบตัรอนุญาตอย่างถกูตอ้ง และไดส้รา้งความ

เสยีหายอยา่งใดอยา่งหนึง่ขึน้ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่วา่จา้ง จะตอ้งรบัผิดชอบความเสยีหายที่เกิดขึน้ ทัง้นีผู้ร้บัเหมาจะตอ้งเป็น
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ผูก้รอกแบบฟอรม์รายช่ือเจา้หนา้ที่ประจ าคหูานัน้ และขอรบับตัรผา่นเขา้-ออกดว้ยตนเองเทา่นัน้ และหา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน

ขอบตัรผ่านเขา้-ออกแทนผูร้บัเหมาของตน ฉะนัน้กรุณามารบับตัรตามวนั-เวลาที่ก าหนดให ้หากบตัรสญูหาย และมาขอรบั

ใหม ่ทางผูจ้ดังานฯ จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายใบละ 50 บาท 

 3.2 ขั้นตอนการขนถา่ยสนิค้าวนัแสดงงาน 19-20 ตุลาคม 2564 

   3.2.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุทา่น จะตอ้งน ารถเขา้บรเิวณจดุขนถา่ยสนิคา้ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดให้ สามารถท า

การเติมสนิคา้ได ้ก าหนดเวลาดงันี ้รอบเชา้ 8.00-10.00 น. รอบเยน็ 20.00-21.00 น. 

  หมายเหตุ หากตอ้งการเตมิสนิคา้ระหวา่งชว่งเวลางานคือ 10.00-20.00 น. จะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่ ทีจ่ดังานกอ่น  

รถเข็นท่ีใชข้นสนิคา้เขา้งานตอ้งเป็นขนาดเลก็ ไมเ่กินขนาด 60 X 90 X 85 ซม. และเรยีงสนิคา้สงูไมเ่กิน 1 เมตร สนิคา้ทีม่ี

ขนาดลงัเลก็ จ าเป็นจะตอ้งมีแลปพลาสติกคลมุใหเ้รยีบรอ้ยเพื่อความปลอดภยั  

เมื่อเติมสนิคา้แลว้เสรจ็ ใหน้ ารถไปจอดในลานจอดทีก่  าหนดให ้

   3.2.2 ระยะเวลาในการขนถา่ยสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามประกาศกฎ-ระเบยีบของการเขา้ขนถ่ายสนิคา้ 

 หมายเหตุ เพื่อหลกีเลีย่งความแออดัในลาน loading ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานสามารถขนยา้ย หรอืหิว้สมัภาระสว่นตวั 

และสิง่ของ, กลอ่งเลก็ ๆ ที่ถือหิว้ได ้โดยไมเ่สีย่งตอ่การแตกหกั สามารถหิว้เขา้มาทางดา้นหนา้อาคารชาเลนเจอร ์3 ได ้โดยไม่

ตอ้งอาศยัรถเข็นขนยา้ย ส าหรบัสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานท าการเปิดหีบหอ่ดา้นนอกอาคาร ชาเลนเจอร ์3 (จดุ 

loading) แลว้จึงขนยา้ยเขา้ตวัอาคาร ไปท่ีคหูาของทา่น 

 3.3 ขั้นตอนการขนถา่ยสนิค้าวนัรือ้ถอน วันที่ 20 ตุลาคม 2564 

   เร่ิมจากลงอุปกรณแ์พ็คกิง้  

   3.3.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่ตอ้งการลงอปุกรณแ์พ็คกิง้ ตอ้งน ารถขนอปุกรณไ์ปรบับตัรอนญุาตขนถ่ายสินคา้ที่

ลานจอด Lake side หรอืลานทะเลสาบ เมื่อไดร้บับตัรผ่าน ใหน้ ารถเขา้ไปที่จุดขนถ่ายสินคา้ (จุด loading) และน าอปุกรณ์

แพ็คกิง้ขึน้ได้ ตัง้แต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เมื่อน าอุปกรณล์งเสร็จเรียบรอ้ย ใหน้ ารถออกจากพืน้ที่ทนัที และไปจอดใน

สถานที่ที่ก  าหนดให ้รถ 4 ลอ้ สามารถเขา้จอด Pre-Loading ไดใ้นกรณี Pre-Loading  ว่าง ส่วนรถ 6 ลอ้ขึน้ไป ตอ้งน ารถ

กลบัไปจอดที่ลาน Lake side หรอืลานทะเลสาบเทา่นัน้ เพื่อรอเรยีกรถขึน้ไปเก็บอปุกรณค์หูาได ้หลงัเวลา 22.00 น. 

   3.3.2 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุคหูา ตอ้งน ารถที่จะขนสนิคา้ไปเขา้คิวที่ลานจอด Lake side หรอืลานทะเลสาบ 

   3.3.3 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุคหูา ตอ้งจดัเก็บอปุกรณ/์บรรจุภณัฑส์ินคา้ ต่างๆ ใหเ้รยีบรอ้ย ภายในคหูาตนเอง

แลว้จึงท าการเคลือ่นยา้ยมาดา้นหลงัอาคาร Loading โดยหา้มวางกีดขวางเสน้ทางการขนยา้ย (วางในพืน้ท่ีที่ก าหนดให ้หรอื

ใหชิ้ดผนงั หรอืราวกนัตกเทา่นัน้ ) เมื่อเคลื่อนยา้ยอปุกรณ/์บรรจภุณัฑส์นิคา้ ตา่งๆ มารวมไว ้ณ หลงัอาคาร Loading ใหแ้จง้
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เจ้าหนา้ที่ รปภ. หลงัอาคาร Loading เพื่อเขา้ตรวจสอบ จากนัน้เจา้หนา้ที่ รปภ.จะออกเอกสาร “ยืนยันของพรอ้ม” ให้

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

   3.3.4 หลงัจากนัน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมแสดงงานน าเอกสาร “ยืนยนัของพรอ้ม” ไปที่โต๊ะอ านวยการ ที่อยู่หลงัอาคาร 

Loading และแจ้งทะเบียนรถต่อเจ้าหนา้ที่ รปภ. เพื่อประสานงานไปยังเจ้าหนา้ที่ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ 

หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ จะประกาศเรียกหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อใหม้ารบับตัรขนถ่าย

สนิคา้ไปยงัจดุขนถ่ายสนิคา้ที่อาคารชาเลนเจอร ์3 

   3.3.5 ณ จดุขนถ่ายสนิคา้ของอาคารชาเลนเจอร ์ 3 ผูท้ี่เขา้มาขนถา่ยสนิคา้จะตอ้งท าตามกฎ-ระเบียบ และขอ้

ปฏิบตัิตามกฎจราจร ตามที่ไดร้ะบไุว ้หลงัจากที่ขนถ่ายสนิคา้เสรจ็สิน้ รถขนถ่ายสนิคา้จะตอ้งเคลือ่นยา้ยจากจดุขนถ่ายสนิคา้

ตามทางออกที่ไดร้ะบไุว ้และคืนบตัรขนถ่ายสนิคา้ตรงทางออก อมิแพ็คฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการขนถา่ยสนิคา้บรเิวณจดุขนถา่ย

สนิคา้ของอาคารชาเลนเจอร ์3  เฉพาะผูท้ี่ลงทะเบียน ณ จดุใหบ้รกิารเทา่นัน้ 

 3.4 กฎขอ้บังคับและข้อแนะน า 

   3.4.1 การรบัน า้หนกัและความสงูของวสัดอุปุกรณท์ี่ติดตัง้ใน “อาคาร” 

 พืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร ์1 ระหวา่งเสาตน้ท่ี 1-14 สามารถรบัน า้หนกัไดต้ารางเมตรละ 4,000 กิโลกรมั

หวัเสาตน้ท่ี 1-14 สามารถรบัน า้หนกัไดต้ารางเมตรละ 8,000 กิโลกรมัและก่อสรา้งความสงูไดไ้มเ่กิน

7.00 เมตรกรณีทีว่สัดอุปุกรณม์นี า้หนกัเกินกวา่ 4,000 กิโลกรมัวิศวกรโครงสรา้งจะตอ้งออกแบบการ

กระจายน า้หนกัใหไ้ด ้ 4,000 กิโลกรมัตอ่ตารางเมตรพรอ้มลงนามรบัรองการออกแบบและการค านวณ

ในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุน าสง่ให ้“ผูใ้หบ้รกิาร” รบัทราบ 

 พืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร ์ 1 ตัง้แตเ่สาตน้ท่ี 14 เป็นตน้ไป และพืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร ์ 2-3 สามารถรบั

น า้หนกัไดต้ารางเมตรละ 2,000 กิโลกรมัหวัเสาตัง้แตต่น้ท่ี 15 สามารถรบัน า้หนกัไดต้ารางเมตรละ

4,000 กิโลกรมั และก่อสรา้งความสงูไดไ้มเ่กิน 7.00 เมตร กรณีทีว่สัดอุปุกรณม์ีน า้หนกัเกินกวา่ 2,000

กิโลกรมั วิศวกรโครงสรา้งจะตอ้งออกแบบการกระจายน า้หนกัใหไ้ด ้ 2,000 กิโลกรมัตอ่ตารางเมตร

พรอ้มลงนามรบัรองการออกแบบและการค านวณในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุและ

น าสง่ใหอ้มิแพ็คฯ รบัทราบ 

   3.4.2 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่ไดร้บัอนญุาตจากอิมแพ็คฯ ใหเ้ขา้ปฏิบตัิงานใน “อาคาร” จะตอ้งลงนามใน หนงัสอื

รบัรองความเสยีหาย และตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่อิมแพค็ฯ ก าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั และรบัผิดชอบความเสยีหายที่เกิดขึน้ 

   3.4.3 การขนถา่ยอปุกรณ ์ และเครือ่งมือตา่งๆ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งใชป้ระตขูนถ่ายสนิคา้ของ “อาคาร” 

เทา่นัน้ไมอ่นญุาตใหใ้ชป้ระตดูา้นหนา้ทางเขา้หรอืประตหูนีไฟ 
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   3.4.4 การถา่ยทอดสด “งาน” หรอืบนัทกึเทปโทรทศัน ์ “งาน” ที่มีการน ารถบนัทกึเทปเคเบิล้ทีวีอินเทอรเ์น็ต

ออนไลนเ์ขา้มาใน “สถานท่ี” ซึง่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งแจง้ผูจ้ดังานทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ เพื่อก าหนดจดุ

จอด และขัน้ตอนการเดินสายอปุกรณต์อ่เช่ือมตา่งๆโดย ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้ทัง้หมด 

   3.4.5  อิมแพ็คฯไมอ่นญุาตใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานน ามาแสดง และ/หรอืขายสนิคา้ที่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรอื

ขดัตอ่ระเบยีบที่ดีดา้นวฒันธรรมสงัคมและสขุภาพของประชาชน และ/หรอืสนิคา้ที่อยูน่อกเหนือจากรายการท่ีผูเ้ขา้รว่มแสดง

งานระบไุวใ้นรายการ หากผูเ้ขา้รว่มแสดงงานฝ่าฝืนผูจ้ดังานจะแจง้ใหน้ าสนิคา้ดงักลา่วออกจาก “งาน” โดยผูเ้ขา้รว่มแสดง

งานจะตอ้งปฏิบตัติามอยา่งไมม่เีง่ือนไข และผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไมม่ีสทิธ์ิเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆจากผูจ้ดังาน 

   3.4.6 หา้มจ าหนา่ยสนิคา้ท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิทกุประเภทใน “สถานท่ี” หากฝ่าฝืนผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้ง

รบัผิดชอบตามกฎหมาย และหากผูจ้ดังานขอท าการตรวจสอบผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งแสดงหลกัฐานแสดงสทิธ์ิในสนิคา้

เหลา่นัน้แก่ผูจ้ดังาน หรอืผูต้รวจสอบของผูจ้ดังาน 

   3.4.7 ในระหวา่งการจดัแสดงงานผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน มีสทิธ์ิกระจายเสยีงในพืน้ท่ี ”งาน” ตามที่กฎหมายก าหนด

มีความดงัไดไ้มเ่กิน 60 เดซิเบล (เอ) หากผูเ้ขา้รว่มแสดงานกระจายเสยีงทีม่ีความดงัเกินกวา่ที่ก าหนด ผูจ้ดังานขอความ

รว่มมือจากผูเ้ขา้รว่มแสดงานใหด้ าเนินการลดเสยีงนัน้ลงทนัที หากฝ่าฝืนผูจ้ดังานมีความจ าเป็นตอ้งงดการจ่ายกระแสไฟฟา้

จนกวา่จะไดร้บัความรว่มมือจากผูเ้ขา้รว่มแสดงาน โดยผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้

เองทัง้สิน้ ส  าหรบัพืน้ท่ีบรเิวณโถงตอ้นรบัหนา้อาคารจดังานและโถงตอ้นรบัหนา้หอ้งประชมุที่เป็นพืน้ท่ีกระจายเสยีง

สว่นกลางของผูจ้ดังาน ไมอ่นญุาตใหม้กีารใชเ้สยีง 

   3.4.8 หา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงาน ใชท้างเขา้/ออกนอกเหนือจากที่ผูจ้ดังานก าหนดไว ้

   3.4.9 หา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงานน าเศษวสัดตุา่งๆกองทิง้ไวห้ลงัขนยา้ยในวนัติดตัง้และวนัรือ้ถอน หากฝ่าฝืน 

ผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งช าระคา่ปรบัในอตัราขัน้ต ่า 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถว้น) 

   3.4.10 หา้มขนยา้ยทรพัยส์นิท่ีเป็นของผูจ้ดังาน ออกจาก “สถานท่ี” โดยเด็ดขาดหากตรวจพบจะถกูด าเนินการ

ทางกฎหมายทนัที 

  3.4.11 หา้มใชก้าวเทปกาวสองหนา้หรอืวตัถใุดๆในท านองเดียวกนัทาหรอืติดบนพืน้ผนงั และโครงสรา้งสว่นหนึง่

สว่นใดของ “อาคาร” โดยเดด็ขาด 

   3.4.12 หา้มตอกตะปหูรอืของแหลมยดึตดิกบัผิวพืน้ผนงั   หรอืโครงสรา้งสว่นหนึง่สว่นใดของ “อาคาร” โดย

เด็ดขาด 

   3.4.13 หา้มใชป้ระตทูางออกฉกุเฉินและประตหูนีไฟเป็นทางเขา้/ออกหรอืใชท้ าภารกิจใดๆหากฝ่าฝืนจะถกูปรบั

ในอตัรา ครัง้ละ 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) 
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  3.4.14 หา้มสบูบหุรีห่า้มรบัประทานอาหารและหา้มนอนพกัหรอืนอนคา้งคืนบรเิวณ “อาคาร” ยกเวน้ในพืน้ท่ีที่

จดัเตรยีมใหเ้ทา่นัน้ 

   3.4.15 หา้มน าสิง่เสพติดที่ผิดกฎหมายทกุประเภทเขา้มาใน “สถานท่ี” โดยเด็ดขาด 

  3.4.16 หา้มน าอาหารและเครือ่งดื่มจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่นเขา้มาใน “อาคาร” โดยเด็ดขาดเวน้แตผู่เ้ขา้รว่มแสด

งานจะไดร้บัการอนญุาตจากผูจ้ดังานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเทา่นัน้ หากฝ่าฝืนผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม

การน าเขา้จ านวน 50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) ตอ่ คหูาตอ่วนั 

  3.4.17 หา้มเก็บเศษวสัดทุี่เหลอืจากการก่อสรา้งหรอืวสัดทุี่ไวไฟ เช่น ทนิเนอร ์ และน า้มนัเชือ้เพลงิ ไวใ้นบรเิวณ 

“อาคาร” ในระหวา่งวนัตดิตัง้และวนัแสดงงาน 

   3.4.18 หา้มใชก้ระแสไฟฟา้ในจดุอื่นที่ไมไ่ดก้ าหนด หากตรวจพบ ผูเ้ขา้รว่มแสดงานตอ้งเสยีคา่ปรบัจดุละ 5,000 

บาท (หา้พนับาทถว้น) 

   3.4.19 หา้มใชก้ระแสไฟฟา้พืน้ฐานท่ีตดิกบัตวั “อาคาร” เช่นปลัก๊ผนงัและปลั๊กตามเสาในการก่อสรา้งโดย

เด็ดขาด ผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งติดตัง้สะพานไฟ (เบรกเกอร)์ เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะส าหรบัการก่อสรา้งโดยสั่งจากผู้

ใหบ้รกิารระบบไฟฟา้ที่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูจ้ดังานเทา่นัน้ 

   3.4.20 หา้มพนกังานของผูเ้ขา้รว่มแสดงาน ปฏิบตัิงานนอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นค าขอโดยมิไดร้บัอนญุาต และ

หา้มเปิดหอ้งหรอืประตใูดๆของ “อาคาร” โดยพลการ 

   3.4.21 หา้มพกพาอาวธุ, ของมคีม, สารกมัมนัตรงัสหีรอืวตัถอุนัตรายอื่นๆเขา้มาใน “สถานท่ี” โดยเดด็ขาด 

   3.4.22 หา้มก่อเหตทุะเลาะววิาทท ารา้ยรา่งกายหรอืกระท าการใดๆที่ผิดกฎหมายใน “สถานท่ี” 

   3.4.23 หา้มน าก๊าซหงุตม้หรอืก๊าซตดิไฟทกุชนิดเขา้มาใน “สถานท่ี” โดยเด็ดขาด 

  3.4.24 ผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งแสดงบตัรอนญุาตเขา้พืน้ท่ีแกเ่จา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยักอ่นเขา้ “อาคาร” 

โดยพนกังานทกุคนของ ผูเ้ขา้รว่มแสดงานจะตอ้งสวมเครือ่งแบบและติดบตัรอนญุาตเขา้พืน้ท่ีตลอดเวลาปฏิบตังิานหรอือยู่

ในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน 

  3.4.25 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าของพนกังานรกัษาความปลอดภยัโดยเครง่ครดัรวมถึง

ปฏิบตัิตามระเบียบและขอ้ปฏิบตัิเรือ่งความปลอดภยัที่ “ผูใ้หบ้รกิาร” ก าหนดไว ้

   3.4.26 การท างานท่ีมคีวามสงูเกิน 2.00 เมตรตอ้งจดัใหม้ีนั่งรา้นส าหรบัการท างานนัน้ 

   3.4.27 การท างานที่มีความสงูเกิน 4.00 เมตรตอ้งจดัใหม้ีเข็มขดันิรภยัและตอ้งท าการยดึหรอืคลอ้งเข็มขดันิรภยั

นัน้กบัโครงสรา้งอาคารหรอืนั่งรา้นท่ีมีความมั่นคงในการรบัน า้หนกัไดด้ีเพื่อปอ้งกนัการพลดัตก 
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   3.4.28 ผูป้ฏิบตัิงานดงักลา่วตอ้งสวมใสเ่ข็มขดันิรภยัหมวกนิรภยัและรองเทา้หุม้สน้พืน้ยางขณะปฏิบตังิาน 

  3.4.29 หา้มมีการใชเ้ลือ่ยวงเดอืนภายใน “อาคาร” โดยอนญุาตใหใ้ชเ้ลือ่ยไฟฟา้ขนาดเลก็ในการตดัแตง่ตาม

ประเภทของไมก้ระจกและกระเบือ้งในกรณีมีการตดัแตง่วสัดปุระเภทท่ีท าใหเ้กิดฝุ่ นละอองจ านวนมาก ทางผูจ้ดังานสามารถ

ระงบัการเลือ่ยหรอืตดัแตง่ไดโ้ดยจะมีการจดัสถานท่ีภายนอก “อาคาร” ตามจดุบรกิารท่ีทางผูจ้ดังานก าหนดไว ้และผูเ้ขา้รว่ม

แสดงงานตอ้งมีการช าระคา่กระแสไฟฟา้และคา่ท าความสะอาดเพิ่มเติมตามอตัราทีก่  าหนดใน “สญัญา” 

   3.4.30 หา้มท ากิจกรรมใดๆที่ก่อใหเ้กิดประกายไฟเช่นการเช่ือมโลหะ, การตดัหรอืเจียรโลหะภายใน“อาคาร” โดย

เด็ดขาด 

   3.4.31 หา้มวางสนิคา้กีดขวางเสน้ทางหนีไฟและหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ 

   3.4.32 การเก็บหรอืทิง้สิง่ของ ในระหวา่งวนัก่อสรา้งและขนยา้ยสินคา้เขา้ไปในบรเิวณงานแสดงสนิคา้ ทางผูจ้ดั

งานไมอ่นญุาตใหผู้ร้ว่มงานแสดงสนิคา้วางสิง่ของหรอืวสัดเุหลอืใชกี้ดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอใหผู้้เขา้รว่มแสดง

งานจดัเก็บสิง่ของภายในคหูาแสดงสนิคา้ใหเ้รยีบรอ้ยหรอืขนยา้ยสิง่ของตา่งๆ ออกนอกบรเิวณอาคารแสดงสนิคา้ 

   3.4.33 การแจกเอกสารหรอืของที่ระลกึ จดังานแสดงสนิคา้จะอนญุาตใหม้ีการแจกของที่ระลกึไดเ้ฉพาะในคหูา

ของผูร้ว่มแสดงสนิคา้นัน้ๆ เทา่นัน้ โดยจะตอ้งไมเ่ป็นการรบกวนหรอืกีดขวางทางเดินหรอืสรา้งความร าคาญใหก้บัคหูาแสดง

สนิคา้ขา้งเคยีง 

   3.4.34 เหตกุารณท์ี่ไมอ่าจควบคมุได ้ งานแสดงสนิคา้นีอ้าจจะมกีารเลือ่นระยะเวลางานแสดงสนิคา้จากเดมิ 

เนื่องจากสดุวิสยับางประการท่ีผูจ้ดังานไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ เหตกุารณท์างการเมือง ค าสั่งจากรฐับาล เป็นตน้    ผูจ้ดั

งานแสดงสนิคา้ขอสงวนสทิธ์ิไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ท่ีทางผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้จ่ายใหก้บัผูจ้ดังานแสดงสนิคา้แลว้หรอื

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆทีเ่กิดขึน้ 

   3.4.35 การปฏิบตัิงานท่ีคหูาแสดงสนิคา้  ทกุคหูาแสดงสนิคา้จะตอ้งมพีนกังานอยูป่ระจ า และปฏิบตัิหนา้ที่อยู่

ตลอดเวลาที่มีงานแสดงเปิดใหผู้เ้ขา้ชม ผูร้ว่มแสดงสนิคา้จะตอ้งไมเ่ขา้รว่มในกิจกรรมใดก็ตามที่ทางผูจ้ดัมีความเห็นวา่จะ

เป็นพืน้ท่ีรบกวนตอ่ผูเ้ขา้ชมงาน หรอืผูร้ว่มแสดงสนิคา้รายอื่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่การแสดงโดยใชอ้ปุกรณท์างดา้น

โสตทศันปูกรณ ์ จะตอ้งมีระดบัเสยีงที่ไมเ่กินไปกวา่ที่ผูจ้ดังานแสดงสนิคา้อนญุาตไว ้ กิจกรรมทกุชนิดของผูร้ว่มแสดงสนิคา้

และพนกังานของแตล่ะคหูาแสดงสนิคา้ จะตอ้งจ ากดัอยูแ่ตใ่นพืน้ที่คหูาแสดงสนิคา้ของตน หา้มมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ชกัชวนทางดา้นธุรกิจใดๆ  นอกคหูาแสดงสนิคา้ของทา่น       

 หมายเหตุ หา้มท าการรบัสมคัรพนกังานระหวา่งแสดงสนิคา้ และหา้มท าการขนยา้ยสนิคา้และออกนอกคหูาแสดง

สนิคา้ในระหวา่งเวลาแสดงสนิคา้ 
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   3.4.36 หา้มวางสิง่ของอปุกรณอ์ื่นๆ วางนอกเขตพืน้ท่ีของตนเอง หากฝ่าฝืนฝ่ายสถานท่ีขออนญุาตตกัเตอืนดงันี ้

 การตกัเตือนครัง้ที่ 1 ฝ่ายสถานที่น  าเอกสารการตกัเตือนใหท้างบธูเซ็นรบัทราบ และเก็บสิ่งของอปุกรณ์

นอกพืน้ท่ีของตวัเองใหเ้รยีบรอ้ย 

 การตกัเตือนครัง้ที่ 2 ฝ่ายสถานท่ีถ่ายรูปบนัทึกหลกัฐานและน าเอกสารใหท้างบธูเซ็นรบัทราบ หากยงัไม่

ปฏิบตัิ 

 การตักเตือนครัง้ที่ 3 ฝ่ายสถานที่ขออนุญาตน าของออกจากพืน้ที่ส่วนกลาง เพื่อความเป็นระเบียบ

เรยีบรอ้ย 

 3.5 การจองรายการเพิม่เตมิต่างๆทุกรายการ ต้องปฏิบัตดิังนี ้

   3.5.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งแจง้รายละเอียดการใชไ้ฟฟา้ก่อนเขา้ท างานใน “สถานท่ี” ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั

โดยติดตอ่บรษัิทผูร้บัเหมาไฟฟา้อยา่งเป็นทางการกระแสไฟฟา้ทัง้หมดของบรเิวณ “งาน” จะถกูปิดลงหลงัจากเลกิ “งาน”แลว้

ภายใน 1 ชั่วโมงหลงัจาก “งาน” เลกิในแตล่ะวนั 

 หมายเหตุ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานหา้มกระท าการปรบัเปลีย่นการใชไ้ฟฟา้ไปจากขอ้ตกลงที่ไดจ้ดัท าไวก้บัผูจ้ดังาน หรอืผู้

ที่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูจ้ดังานโดยเดด็ขาด และในกรณีที่ผูจ้ดังานตรวจพบการเดินสายไฟภายใน “งาน” ที่ใชว้ธีิการไม่

ถกูตอ้งและไมเ่หมาะสมอนัเป็นเหตใุหเ้กิดอบุตัเิหตขุึน้ไดเ้ช่นสะดดุลม้หรอืการตอ่สายไฟไมเ่รยีบรอ้ย ผูจ้ดังานขอระงบัการ

ท างานของผูเ้ขา้รว่มแสดงงานชั่วคราวและใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยปลอดภยัและสวยงามตามที่ผูจ้ดั

งานแนะน า ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัอบุตัเิหตทุี่อาจเกิดขึน้กบัผูม้ารว่มงานหรอืพนกังานของผูเ้ขา้รว่มแสดงงานเองดว้ย 

  3.5.2 ผูจ้ดังานสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ธรรมเนียมการน าเขา้และติดตัง้สญัญาณโทรศพัทแ์ละอินเทอรเ์น็ตทัง้

ประเภทท่ีมีสายเช่น ADSL, MPLS, Leased Line, Fiber Optic ฯลฯและประเภทไรส้ายเช่น Wireless Internetหรอืดาวเทียม

ฯลฯโดย ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดังานรบัทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการจดัแสดงงานเวน้แตจ่ะไดร้บั

อนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก ผูจ้ดังาน โดยผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิในการใหบ้รกิารระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบ

อินเทอรเ์น็ตไรส้ายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n ที่ระดบัคลืน่ความถ่ี 2.4 GHz ในพืน้ท่ีของผูจ้ดังานแตเ่พยีงผูเ้ดียว ไม่

อนญุาตใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานติดตัง้ และใชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอินเทอรเ์น็ตไรส้ายดงักลา่วรวมถึงการใช้

ระบบสือ่สารใดๆอนัเป็นคลืน่ความถ่ีเนื่องจากจะสง่ผลกระทบหรอืรบกวนตอ่การท างานของระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบ

อินเทอรเ์น็ตไรส้ายของผูจ้ดังาน 
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   3.5.3 เฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณเ์บ็ดเตลด็ที่ใชภ้ายในงาน ทา่นสามารถน าเฟอรน์เิจอรข์องทา่นเขา้มาตัง้ภายใน

คหูาจดัแสดงสนิคา้ของทา่นไดเ้องตามตอ้งการหรอืขอเชา่เฟอรน์ิเจอรแ์ละรายการอปุกรณเ์บ็ดเตลด็เพิ่มเติมได ้ โดยกรอก

แบบฟอรม์รายการเฟอรน์เิจอรแ์ละแบบฟอรม์อปุกรณเ์บ็ดเตลด็และสง่กลบัไปยงัที่อยูด่า้นในของแบบฟอรม์ 

   3.5.4 โทรศพัทช์ั่วคราว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม์โทรศพัทช์ั่งคราว ซึง่โทรศพัทช์ั่วคราวนี ้ อตัรา

คา่บรกิารดงักลา่วรวมคา่ใชโ้ทรศพัทภ์ายในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแลว้ยกเว้นคา่ใชโ้ทรศพัทท์างไกล, ตา่งจงัหวดั, 

มือถือและตา่งประเทศโดยคดิคา่บรกิารตามจรงิบวก ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และบวกคา่บรกิาร 10% 

   3.5.5 โสตทศันปูกรณท์ี่ใชภ้ายในงาน ทา่นสามารถน าโสตทศันปูกรณเ์ขา้มาใชภ้ายในคหูาแสดงสนิคา้ของทา่น

ตามความตอ้งการหรอืมิฉะนัน้ ทา่นสามารถเช่าโสตทศันปูกรณจ์ากบรษัิท เอ็กซโ์ปซิซนั เทคโนโลยี จ ากดั โดยกรอก

แบบฟอรม์ทีวีและเครือ่งฉายตา่งๆ แลว้สง่กลบัไปยงัที่อยูใ่นแบบฟอรม์ 

 3.6 บทพจิารณาหากไม่ปฏิบัตติามระเบียบและข้อปฏิบัติ 

 หาก “ผูร้บับรกิาร”ไมป่ฏิบตัติามระเบียบและขอ้ปฏิบตัิฉบบันี ้“ผูใ้หบ้รกิาร” ขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  3.6.1 เมื่อพนกังานเจา้หนา้ที่ของผูจ้ดังานแจง้ใหท้ราบแลว้ไมป่ฏิบตัิตามระเบียบและขอ้ปฏิบตัิฉบบันีใ้นเรือ่ง

ความปลอดภยัของอาคารและสถานท่ี ผูจ้ดังานมีสทิธ์ิในการหา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไมใ่หด้  าเนินการใดๆทัง้สิน้ทัง้นีเ้จา้หนา้ที่

รกัษาความปลอดภยัของ ผูจ้ดังานมีสทิธ์ิในการขอให ้ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานหยดุการกระท าดงักลา่วและมีสทิธ์ิน าวสัดอุปุกรณ์

หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งออกจากพืน้ท่ีไดท้นัที 

   3.6.2 กรณี ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานยงัด าเนนิการใดๆอนัเป็นการฝ่าฝืนอีก ผูจ้ดังานมีสทิธ์ิขอคืนพืน้ท่ีและไมอ่นญุาต

ใหใ้ชพ้ืน้ท่ีไดต้ลอดไปจนกวา่จะมีการแกไ้ขขอ้ฝ่าฝืนนัน้ๆ 

   3.6.3 ในการด าเนินการตา่งๆ ผูจ้ดังานจะแจง้ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานหรอืผูเ้ก่ียวขอ้งใหร้บัทราบเหตผุลและแนวทาง

ในการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

 3.7 การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร 

  3.7.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งก าหนดพืน้ท่ีอยา่งชดัเจนใหส้นิคา้อาหารไมอ่ยูป่ะปนกบัสนิคา้ทั่วไปโดยตอ้ง

จดัท าปา้ยหรอืซุม้ก าหนดใหรู้ว้า่เป็น “อาหาร” 

  3.7.2 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการดแูลความสะอาดใหถ้กูสขุอนามยัโดยตอ้งใชภ้าชนะ

บรรจอุาหารท่ีเหมาะสมและปิดคลมุอาหารทกุชนิด 

   3.7.3 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานสามารถปรุงอาหารดว้ยวิธีการนึง่, ตม้, อบ, ป้ิงภายใน “งาน” ไดโ้ดยตอ้งใชอ้ปุกรณ์

ไฟฟา้เทา่นัน้ 
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   3.7.4 หา้มใชภ้าชนะ (ชอ้น, จาน, ชาม, ถว้ย) ที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ดโ้ดยสามารถใชเ้ป็นภาชนะบรรจุ

แบบใชค้รัง้เดียวเช่นกระดาษหรอืพลาสติก 

 

 3.8 สถานทีจ่อดรถ (ส าหรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า วันตดิตั้งและวันแสดงงาน) 

   มีลานจอดรถไวบ้รกิารส าหรบัผูเ้ขา้รว่มแสดงงานและผูเ้ขา้ชมงานแสดงสนิคา้  

 ลานจอดฟร ีไดแ้ก่ ลานจอดLAKESIDE ลานจอด AKTIV SQUARE และลานจอกรถ P5 

 อาคารจอดรถมีคา่บรกิาร ไดแ้ก ่ อาคารจอด P1 อาคารจอด P2 อาคารจอด P3 อาคารจอด 

COSMO OFFICE 

 หมายเหตุ  อิมแพ็คฯ เป็นผูก้  าหนดอตัราคา่บรกิารจอดรถ และไมอ่นญุาตใหท้ าการจอดรถคา้งคืน ซึง่เป็นหนึง่ใน

มาตรการท่ีเครง่ครดั ส าหรบัการรกัษาความปลอดภยั 

 3.9. สถานทีจ่อดรถ (ส าหรับรถเตมิสินค้า วันตดิตั้งและวันแสดงงาน) 

   ส าหรบัลกูคา้ที่ตอ้งการเตมิสนิคา้ระหวา่งวนัแสดงงาน ทางผูจ้ดัไดจ้ดัเตรยีมพืน้ท่ีการจอดรถ 2 จดุ ไดแ้ก่ 

 ลานจอด Pre-loading  เง่ือนไขการจอด คือ รถคนัใดมาถึงก่อน ไดส้ทิธ์ิจอดก่อน 

 ลานจอด Delivery Bay สามารถจอดไดต้ัง้แตว่นัท่ี 21-23 ต.ค. 2564  

เง่ือนไขการจอด คือ  

- ส  าหรบัรถ 4 ลอ้ สามารถจอดฟร ี40 นาทีแรก ชั่วโมงตอ่ไปชั่วโมงละ 200 บาท 

     - ส  าหรบัรถ 6-10  ลอ้ สามารถจอดฟร ี60 นาที ชั่วโมงตอ่ไปชั่วโมงละ 200 บาท 

     -ส  าหรบัรถ 10 ลอ้ขึน้ไป สามารถจอดฟร ี1 ชั่วโมง 30 นาที ชั่วโมงตอ่ไปชั่วโมงละ 200 บาท 

 ลานจอด Lakeside เง่ือนไขการจอด คือ รถทกุชนิดสามารจอดไดฟ้ร ี 

 หมายเหตุ  โดยทัง้สามจดุสามารถน ารถเขา้จอดไดต้ัง้แต ่8.00 – 24.00 น. ซึง่หา้มน ารถทกุชนดิจอดคา้งคืน ฝ่าฝืน ยดึ

รถทนัที 
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 3.10 การท าความสะอาด 

  ทางผูจ้ดังานจะจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ท าความสะอาดคอยดแูลความสะอาดบรเิวณรอบการจดังานแสดงสนิคา้ ซึง่จะท า

ความสะอาดทกุวนัในระหว่างงานและหลงัจากเลิกงาน โดยไม่มีค่าใชจ้่ายใดๆ อย่างไรก็ตามทางผูจ้ดังานขอความรว่มมือ

จากผูเ้ขา้รว่มแสดงงานในการท่ีจะรกัษาความสะอาดคหูาแสดงสนิคา้ของตนใหเ้รยีบรอ้ยเป็นระเบียบอยูเ่สมอ ทัง้นีเ้จา้หนา้ที่

ท  าความสะอาดไมไ่ดร้บัอนญุาตใหท้ าความสะอาดภายในคหูาแสดงสนิคา้ที่น ามาแสดงของทา่น 

 3.11 เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 

  ผูร้บัเหมาดา้นการรกัษาความปลอดภยัในงานอยา่งเป็นทางการ ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งการจา้งเจา้หนา้ที่

รกัษาความปลอดภยัเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลาของการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดผูร้ว่มงานจะตอ้งแจง้ตอ่บรษัิท อิมแพ็ค เอ็กซิ

บิชั่น แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั  แตเ่พียงผูเ้ดยีวเทา่นัน้ทัง้นีท้างผูจ้ดังานจะไมร่บัผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้ไมว่า่กรณีใดใด

ทัง้สิน้ 

 หมายเหตุ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานควรแจง้ความประสงคข์อใชบ้รกิารลว่งหนา้ มิฉะนัน้ท่านอาจมิไดร้บับรกิารทัง้นี ้

เนื่องจากเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั (พิเศษ) มจี านวนจ ากดั 

 3.12 การสาธิตสินค้าภายในงาน 

  หากผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้ตอ้งการท่ีจะสาธิตหรอืทดลองสนิคา้จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

  3.12.1 แจง้ใหผู้จ้ดังานทราบลว่งหนา้ถึงรูปแบบของการสาธิตที่น  ามาแสดงโดยกรอกแบบฟอรม์รายละเอยีดของ

สนิคา้ที่น ามาแสดง (กรุณาแนบเอกสารแสดงรายละเอยีดของสนิคา้มาดว้ย เพื่อน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาอนญุาตใหท้ า

การสาธิต) 

  3.12.2 มีการเตรยีมการปอ้งกนัอนัตรายอนัตรายอนัอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการสาธิต 

  3.12.3 การติดตัง้สนิคา้หรอืเครือ่งจกัรที่จะมาสาธิต ควรติดตัง้หรอืเดินเครือ่งอยา่งมั่นคง เพื่อปอ้งกนัไมใ่หเ้กิด

การลืน่ไถลหรอืมีสว่นหนึง่สว่นใดล า้เกินออกนอกบรเิวณคหูาแสดงสนิคา้ ซึง่อาจจะเป็นอนัตรายตอ่ผูช้มงานแสดงสนิคา้ และ

จะตอ้งจดัหาวสัดปุพูืน้เพื่อรองรบัและสามารถปอ้งกนัความเสยีหายตอ่พืน้ผิวของอาคารแสดงสนิคา้  หรอืวสัดปุพูืน้ของ

อาคาร 

   3.12.4 ตอ้งมกีารปอ้งกนัอนัตรายที่อาจเกิดจากสว่นของสนิคา้หรอืเครือ่งจกัรที่มีการเคลือ่นไหวอยา่งเพียงพอ 

   3.12.5 ท าการเก็บและซอ่นสวิตชค์วบคมุเครือ่งจกัรหรอือปุกรณท์ี่สาธิตอยา่งมิดชิด  เพื่อปอ้งกนัการเปิดเครือ่ง

โดยผูเ้ขา้ชมงานหรอืผูท้ี่ไมไ่ดร้บัอนญุาต 

   3.12.6 จดัเตรยีมภาชนะหรอืถงุขยะ  เพื่อใชใ้นการเก็บหรอืขนยา้ยสิง่ปฏิกลูที่เกิดจากการสาธิตเครือ่งจกัรอาทิ

เศษผง  เศษขยะ ฯลฯ  ออกนอกบรเิวณงาน 
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  3.12.7 ทางผูจ้ดังานไมอ่นญุาตใหม้ีการสาธิตของเครือ่งจกัรที่จะท าใหเ้กิดกลิ่นควนัไอเสยีในอาคารแสดงสนิคา้ที่

จะรบกวน หรือเป็นอันตรายต่อผูช้มงานแสดงสินคา้ไม่อนุญาตใหม้ีการเช่ือมหรือต่อโลหะดว้ยความรอ้นภายในอาคาร  

ยกเวน้กรณีที่ไดแ้จง้และไดร้บัอนญุาตจากฝ่ายปฏิบตัิการของผูจ้ดังานอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเขา้งาน 

   3.12.8 ในการสาธิตเครือ่งมือหรอือปุกรณท์ี่น ามาแสดงที่ก่อใหเ้กิดเสยีงดงัรบกวนผูเ้ขา้รว่มแสดงงานรายอื่น  หรอื

ผูเ้ขา้ชมงานแสดงสนิคา้เกินกวา่  60  เดซเิบล (เอ) หรอืผูจ้ดังานลงความเห็นวา่ดงัมาก  ผูจ้ดังานขอสงวนลขิสทิธ์ิในการงดจ่าย

กระแสไฟฟา้บรเิวณพืน้ท่ีนัน้ๆโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 3.13 เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า 

ผูจ้ดังานจะไมเ่ปิดเครือ่งปรบัอากาศในบรเิวณอาคารแสดงสนิคา้ในวนัก่อสรา้งและตกแตง่คหูา แตจ่ะเปิด

เครือ่งปรบัอากาศเฉพาะวนัท่ีจดัแสดงงาน หรอืระหวา่ง วนัท่ี 21-24 ตลุาคม 2564เทา่นัน้ โดยจะเปิดเครือ่งปรบัอากาศ 1 

ชั่วโมง ก่อนการเปิดแสดงสนิคา้ และจะปิดเมื่อถึงเวลาปิดแสดงสนิคา้ในแตล่ะวนั 

 3.14 อ านาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า 

  บรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั เปรยีบเสมือนเจา้ของสถานที่จดัแสดงสนิคา้ในช่วงระยะเวลาเชา่ท าการแสดง

สนิคา้ ดงันัน้การตดัสนิใจของบรษัิทฯ ในการแกปั้ญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชว่งนีถื้อเป็นสทิธ์ิขาดในการยตุิปัญหานัน้ๆ 

 3.15 การปฏิบัตงิานล่วงเวลา 

  ระหวา่งวนัท่ี 19-20 ตลุาคม 2564 ผูจ้ดังานอนญุาตใหท้ าการก่อสรา้ง และตกแตง่คหูาไดถ้ึงเวลา 24.00 น. และรือ้

ถอนคหูา  ในวนัที่  20 ตลุาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 20.00 น. – 24.00 น. เทา่นัน้ ส  าหรบัในวนัก่อสรา้งและรือ้ถอน ผูจ้ดังานขอ

สงวนสทิธ์ิในการก่อสรา้งและรือ้ถอนภายในวนัและเวลาท่ีก าหนด ซึง่หากมีการท างานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี จะ

มีคา่ปรบั และจะไดร้บัจดหมายเตือนจากบรษัิท เอซ คอน(ไทยแลนด)์ 

 3.16 การรือ้ถอนคูหาล่วงเวลา 

  กรณีผูเ้ขา้รว่มแสดงงานแต่ละรายรือ้ถอนไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว ้( 24.00 น. ของวนัที่ 20 ตลุาคม 2564 ) ผู้

จดังานขอสงวนสิทธ์ิในการก่อสรา้งและรือ้ถอนภายในวนัและเวลาท่ีก าหนด ซึง่หากมีการท างานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมือง

ทองธานี จะมีคา่ปรบั และจะไดร้บัจดหมายเตือนจากบรษัิท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ 

 3.17 การท ากิจกรรมและการใช้เสียงระหว่างงาน 

  เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั covid-19  เพื่อความปลอดภยั ทางผูจ้ดังาน BBB ของดการใช้

เสยีงประชาสมัพนัธภ์ายในบธูและกิจกรรมต่างที่ท  าใหเ้กิดการชมุนมุของกลุม่คนเป็นจ านวนมาก เพื่อการลดความเสีย่งและ

เพื่อความปลอดภยัของทกุๆฝ่าย 
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   3.17.1 ทัง้นีห้า้มใชเ้สยีงดงัเกิน 60 เดซเิบล (เอ) ภายในรศัมี 3 เมตร โดยจะวดัจากจดุกึง่กลางทางเดินดา้นหนา้ 

คหูาของทา่นหรอืจะตอ้งท าการออกแบบก่อสรา้งคหูาใหป้้องกนัเสยีงเพื่อมิใหเ้ป็นเหตกุ่อใหเ้กิดความร าคาญแกค่หูาอื่นๆใน

บรเิวณใกลเ้คยีงหากมกีารฝ่าฝืนทางผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิดงัตอ่ไปนี ้

    เตือนครัง้ที่ 1 ผูจ้ดังานตกัเตือนดว้ยวาจาแก่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

    เตือนครัง้ที่ 2 ผูจ้ดังานจะยื่นจดหมายตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

    เตือนครัง้ที่ 3 ผูจ้ดังานจะด าเนินการระงบักระแสไฟภายในบธูทัง้หมดแก่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

   3.17.2 อนญุาตใหต้ิดตัง้ล  าโพงทีค่วามสงูไมเ่กิน 2.50 เมตรโดยอนญุาตเฉพาะล าโพงที่วางกบัพืน้หรอืตัง้บนขาตัง้ 

  3.17.3 เฉพาะการจดังานครัง้ที่ 38 นี ้ผูจ้ดังานของดการใชเ้สยีงบนเวที และ กิจกรรมทกุประเภทบนเวท ี

   3.17.4 หา้มมใิหท้กุคหูาจดักิจกรรมภายในคหูาโดยมิไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดังาน 

  3.17.5 หา้มมใิหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานจดักิจกรรมที่ไมเ่หมาะสมขดัตอ่ศีลธรรมและสง่ผลตอ่ภาพลกัษณข์องงาน

หากฝ่าฝืนผูจ้ดังานขอสงวนสทิธ์ิในการไมอ่นญุาตใหจ้ดักิจกรรม 

 3.18 การเก็บหรือทิง้ส่ิงของ 

  ในระหวา่งวนัก่อสรา้งและขนยา้ยสนิคา้เขา้ไปในบรเิวณงานแสดงสนิคา้ ทางผูจ้ดังาน ไมอ่นญุาตใหผู้ร้ว่มงานแสดง

สนิคา้วางสิง่ของหรอืวสัดเุหลอืใชกี้ดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอใหผู้้เขา้รว่มแสดงงานจดัเก็บสิง่ของภายในคหูา

แสดงสนิคา้ใหเ้รยีบรอ้ยหรือขนยา้ยสิง่ของตา่งๆ ออกนอกบรเิวณอาคารแสดงสนิคา้ 

 หมายเหตุ  เนื่องจากมีขอ้จ ากดัเรือ่งพืน้ท่ีในการจดัเก็บ ทางผูจ้ดังานไมไ่ดจ้ดัเตรยีมสถานท่ีไวส้  าหรบัใหผู้แ้สดงสนิคา้

จดัเก็บสิง่ของหรอืสนิคา้ใดๆ ทัง้สิน้ดงันัน้หา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตัง้วางสนิคา้-อปุกรณอ์อกนอกพืน้ท่ีคหูาของผูเ้ขา้รว่มแสดง

งาน โดยเฉพาะบรเิวณที่เป็นทางเดิน 

 3.19 การแจกเอกสารหรือของทีร่ะลึก 

  เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั covid-19  เพื่อความปลอดภยั ทางผูจ้ดังาน BBB ของดการแจก

เอกสาร และ ใบปลวิตา่งๆ เพื่อชว่ยลดความเสีย่งและเพื่อความปลอดภยัของทกุๆฝ่าย  
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 3.20 การเกิดความเสียหาย 

  เนื่องจากทางอมิแพ็คเมืองทองธานีไดม้ีการตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของอาคารระหวา่งวนัก่อสรา้ง และหลงัจากรือ้

ถอนเรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ทา่นผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้กบัอาคารแสดง

สนิคา้รวมถึงพรมทีเ่กิดขึน้จากทา่นผูแ้ทนของทา่นเจา้หนา้ที่ท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบ หรอืแมแ้ตผู่ร้บัเหมาของทา่น ที่ไมใ่ช่

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูาแสดงสนิคา้อยา่งเป็นทางการ ทัง้นีไ้มว่า่จะกระท าโดนจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ ส  าหรบัผูเ้ขา้รว่มแสดง

สนิคา้ที่รว่มออกงานแบบคหูาส าเรจ็รูปจะตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสยีหายอนัเกิดจากทา่น ผูแ้ทน หรอืเจา้หนา้ที่ท่ีอยูใ่นความ

รบัผิดชอบของทา่น โดยหากเกิดความเสยีหายดงักลา่วขึน้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งอยา่งเป็นทางการของงานจะคดิคา่ใชจ้่ายที่เกิด

จากผูร้ว่มแสดงสนิคา้โดยตรง 

 3.21 เหตุการณท์ีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

  งานแสดงสนิคา้นีอ้าจจะมีการเลือ่นระยะเวลางานแสดงสนิคา้จากเดิม เนื่องจากสดุวิสยับางประการท่ีผูจ้ดังานไม่

สามารถควบคมุได ้เช่น เหตกุารณท์างการเมือง ค าสั่งจากรฐับาล เป็นตน้    ผูจ้ดังานแสดงสนิคา้ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ใชจ้า่ย

ตา่งๆ ท่ีทางผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจา่ยใหก้บัผูจ้ดังานแลว้หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆที่เกิดขึน้ 

3.22 การปฏิบัตติัวตามมาตรการป้องกัน Covid-19 

  Exhibitor ทกุทา่นตอ้งสง่แบบสอบถามสขุภาพคดักรองตนเองกอ่นเขา้งาน Thailand Baby and Kids Best Buy

และ ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดที่ปฏิบตัิหนา้ที่อยูภ่ายในงาน Thailand baby and kids best buy หากฝ่ายสถานท่ี

ของอิมแพ็คหรอืของผูจ้ดังานพบเจอขออนญุาตเชิญออกจากงาน จนกวา่ Exhibitor สวมใสห่นา้กากอนามยัขณะปฏิบตัิงาน  

 


