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สารบัญ 

ส่วนที่ 1            หน้า 

• ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

1. ชื่องานแสดงสินคา้อยา่งเป็นทางการ       1 

2. สถานท่ีจัดงาน          1 

3. วันและเวลาของงานแสดงสินคา้        1 

4. การเขา้ชมงาน          1 

5. ผู้จัดงาน          1 

6. ผู้เข้าร่วมงาน 

7. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดงสินคา้      2 

8. การรับผิดชอบความเสียหายต่อพื้นที่       3 

9. กำหนดการสำหรับวันก่อสร้าง , วันแสดงงาน , วันร้ือถอน     4 

10. รายชื่อผู้ตดิต่อตา่งๆ         5 

ส่วนที่ 2 

• ระเบียบและการปฏิบัติงานภายในอาคารแสดงสินคา้ 

1. การก่อสร้างและตกแต่งคูหามาตรฐาน       6-8 

2. กฎระเบียบการก่อสร้างและตกแต่งคูหาสำหรับคูหาเปล่า     9-10 

3. ระเบียบและข้อปฏิบัติอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์รว่มกัน      10-24 

- ขั้นตอนการขนถ่ายสินคา้และก่อสร้างบูธในวันติดตั้ง 

- ขั้นตอนการขนถ่ายสินคา้และก่อสร้างบูธในวันแสดงสินคา้ 

- ขั้นตอนการขนถ่ายสินคา้และก่อสร้างบูธในวันร้ือถอน 

- กฎข้อบังคับและข้อแนะนำ 

- การจองรายการเพิ่มเติมอื่นๆทุกรายการ ต้องปฏิบัติดงันี้ 

- บทพิจารณาหากไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ 

- การจดัแสดงสินคา้ประเภทอาหาร 

- สถานท่ีจอดรถ (สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้า วันติดตั้งและวันแสดงงาน) 

- สถานท่ีจอดรถ (สำหรับรถเติมสินค้า วันตดิตัง้และวันแสดงงาน) 

- การทำความสะอาด 

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

- การสาธิตสินค้าภายในงาน 

- เครื่องปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า 

- อำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินคา้ 

- การปฏิบัติงานล่วงเวลา 

- การร้ือถอนคูหาล่วงเวลา 

- การทำกิจกรรมและการใชเ้สียงระหว่างงาน 
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- การเก็บหรือทิ้งสิ่งของ 

- การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก 

- การเกิดความเสียหาย 

- เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได ้

- การปฏิบัติตวัตามมาตรการป้องกัน Covid-19 

ส่วนที่ 3 (เอกสารแนบท้ายอีเมล์) 

• แบบฟอร์มบริการสำหรับผู้เช่าพืน้ท่ี 

1. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ร่วมแสดงสินค้า      Ace Con 

2. แบบฟอร์มติดตัง้บอลลูน       Ace Con 

3. แบบฟอร์มจองไฟฟ้า        Expotech 

- เบรกเกอร์ไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างและรื้อถอน 

- เบรกเกอรก์ระแสไฟฟ้าสำหรับวันแสดงงาน 

- เบรกเกอร์หลอดไฟให้แสงสวา่ง 

- บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟา้ รวมคา่กระแสไฟฟ้า 

- แบบติดตัง้ 

- รูปภาพอุปกรณ ์2021 

- กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกีย่วกับการบริการดา้นไฟฟ้า 

4. แบบฟอร์มจองอินเทอร์เน็ต/โทรศพัท์ชั่วคราว/บริการ     Impact 

- บริการติดตั้งโทรศัพท์ชัว่คราว 

- บริการติดตั้งสายอินเตอรเ์น็ต ADSL ชั่วคราว 

- บริการติดตั้งสายอินเตอรเ์น็ตความเรว็สูง VDSL 

- บริการสายอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงชั่วคราว 

- บริการทำความสะอาดพิเศษในคหูา 

- บริการรักษาความปลอดภัยพิเศษ 

5. แบบฟอร์มผนังและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด      Image 

- ป้ายชื่อรา้นค้า 

- เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตลด็ต่างๆ 

- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดของคูหามาตรฐาน



1 
 

 
 

 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชช้ัน 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของงาน 

 

1. ชื่องานแสดงสนิคา้อย่างเปน็ทางการ THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครั้งที่ 39 

 

2. สถานที่จดังาน    Impact เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 3 

 

3. วันและเวลาของงานแสดงสนิค้า  วันท่ี 25-28 กุมภาพันธ์ 2564 

      ตั้งแตเ่วลา 10.00 – 20.00 น. 

 

4. การเข้าชมงาน    เปิดใหค้รอบครัว พ่อ แม่ ลูก ยุคใหม่และผู้เข้าชมงานทั่วไป 

 

5. ผู้จัดงาน     บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จำกัด 

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

แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศัพท์ 02-689-2899 , 02-689-2993  

โทรสาร  02-689-2890 

 

6. ผู้เข้าร่วมแสดงงาน   Exhibitor ทีอ่อกบูธในงาน THAILAND BABY & KIDS BEST BUY 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชช้ัน 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890 

7. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 

7.1 การรับน้ำหนักของพื้นที่ อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ความสามารถในการรับน้ำหนัก 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

หากสินค้าของท่านมีน้ำหนักเฉล่ีย ทีก่ดลงบนพื้นที่ต่อหน่ึงตารางเมตรมากกว่านำ้หนักที่อาคารจะสามารถรับนำ้หนักได้ ท่าน

ต้องสร้างพื้นทีเ่หล็กเสริม เพื่อกระจายนำ้หนักของสินค้า และต้องแจ้งให้ทางผู้จัดงานทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับสินคา้ทุกชิ้นที่จะ

นำมาแสดงจงึจะนำสินคา้นั้นเขา้ไปแสดงได้ 

7.2 ความสูงของสิ่งก่อสร้าง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 

• ความสูงของส่ิงก่อสร้างสูงสุดได้ไม่เกิน 5.0 เมตร ในกรณีท่ีบูธของท่านสูงเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5.0 เมตร ต้องเป็น

โครงสร้างโปร่งเทา่นั้น 

• ท่านต้องลงนามในแบบบูธที่ท่านส่งมาเพื่อแสดงความยินยอมรับผิดชอบ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับทาง

สถานท่ี หรือผู้เข้าร่วมงานทุกกรณี 

• การทำงานบนท่ีสูง ผู้จัดงานขอความรว่มมือต้องมีอุปกรณ์การสร้างที่มคีวามปลอดภัย มีชดุ Safety และนั่งร้าน ที่

ถูกต้องตามลักษณะของการก่อสร้าง 

*หากสินคา้ที่ท่านนำมาจัดแสดง หรือส่ิงก่อสร้างสูงเกินจากที่กำหนดไว้ข้างต้น จะต้องทำการขออนุญาตจากผู้จดัการงานก่อนจงึจะ

สามารถนำสินค้าเข้า หรือทำการก่อสร้างได้ สามารถอา่นรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่หน้า 9. 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชช้ัน 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890 

8. การรับผิดชอบความเสียหายตอ่พื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibitor หรือผู้เข้าร่วมงานแสดงทุกบูธ ต้องเซ็นต์หนังสือรับรองรับผิดชอบความเสียหาย และแนบเอกสารสำเนาบัตร

ประชาชนพร้อมลายเซ็นต์รับรองความเสียหาย (ในกรณีที ่เป็นบริษั ทต้องประทับตราด้วย) โดยตอบกลับเจ้าหน้าที ่ทางอีเมล์ 

bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงานเริ่มเป็นเวลา 1 เดือน 

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในทุกกรณี บริเวณพื้นที่บูธของผู้เข้าร่วมแสดงงาน ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่อิม

แพ็ค ฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับ บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยชำระเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) 

จำกัด ภายใน 5 วันหลังจบงาน 

 

 

 

 

*ตัวอย่างเอกสาร 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชช้ัน 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890 

9. กำหนดการสำหรับวนัก่อสร้าง, วันแสดงงาน, วนัร้ือถอน 

กำหนดการ เวลา วันที ่
กำหนดการเวลาการกอ่สร้างคูหา 

ผู้เช่าพื้นที่ คหูาเปล่า 10.00 – 24.00 น.  23 ก.พ. 64 
ผู้เช่าพื้นที่ คหูามาตรฐาน  12.00 – 24.00 น. 

24 ก.พ. 64 
การขนยา้ยสินคา้ 12.00 – 24.00 น. 
การติดตั้งไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 13.00 น. 
การติดตั้งตกแตง่และจดัวางสินคา้แล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 
ปิดอาคารแสดงสินคา้ 24.00 น. 
กำหนดการเปดิ – ปดิ งานแสดงสนิค้า 

ผู้เข้าร่วมแสดงสินคา้ (Exhibitor) เข้าเตรียมงานและขนย้ายสินคา้ 8.00 – 10.00 น. 
25-28 ก.พ. 64 วันเวลาเปิด – ปิด แสดงสินค้า 10.00 – 20.00  

เวลาขนย้ายสินค้า หลังปิดงานแสดงสินค้าประจำวัน  20.00 – 21.00  
กำหนดการเวลาร้ือถอนคูหา 

เริ่มการขนย้ายสินค้า 20.30 – 24.00 น. 

28 ก.พ. 64 
การร้ือถอนคูหาและไฟฟ้า 20.00 น. 
การขนยา้ยสินคา้และรื้อถอนคูหาแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 
การร้ือถอนไฟฟ้าแลว้เสร็จภายใน 24.00 น. 

 

หมายเหตุ  

• หลังจากจบงานในแต่ละวัน ไฟฟ้าในคูหาจะดับภายใน 30 นาที และในวันแสดงงานวันสุดท้ายจะดับภายใน 60 นาที และ

อาคารแสดงสินค้าจะเปิดจนกระทั่งเวลา 21.00 น. ส่วนในวันสดุท้ายของงานแสดงสินค้า จะเปิดจนกระทั่งเวลา 24.00 น.

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมจัดงานแสดงทำการขนย้ายสินค้า และร้ือถอนคูหาพร้อมอุปกรณ ์

• ห้ามผู้เข้าร่วมแสดงงานขนย้ายสินค้าที่จะนำมาจัดแสดงเข้าไปในอาคารแสดงสินค้า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

แต่จะอนุญาตให้ขนย้ายสินค้าเข้าไป ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เท่านั้น มิฉะนั้นหากสินค้าดังกล่าวเกิดความ

เสียหายหรือสูญหาย ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• ในระหว่างจัดงานแสดงสินค้า ห้ามขนย้ายสินค้าโดยใช้รถเข็นใหญ่โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่

สถานที่จัดงาน และผู้เย่ียมชมงาน หากเกิดความเสียหายข้ึนประการใด ท่านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว 

• สำหรับในวันก่อสร้างและร้ือถอน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการก่อสร้างและร้ือถอนภายในวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งหากมี

การทำงานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี จะมีค่าปรับ และจะได้รับจดหมายเตือนจากบริษัท เอซ คอน(ไทยแลนด์) 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชช้ัน 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890 

10. รายชื่อผู้ติดต่อ 

1. ฝ่ายสถานท่ี ตดิต่อคุณอภิษฎา พันธุมธรรม เบอร์ 02-689-2899 ต่อ 15, email: bbb.apisada@gmail.com 

2. ฝ่ายกิจกรรมการตลาด ติดต่อ 02-689-2899 

3. ฝ่ายขาย ติดต่อคุณปรียานุช เพิ่มพูน เบอร์ 02-689-2899 ตอ่ 20, email: Salebbb.b1@gmail.com 

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

5. ฝ่ายโครงสร้างบูธมาตรฐาน ตดิต่อนางสาววษิภา แพรสูงเนิน เบอร์ 02-203-4156, email: wisapa.pra@nccimage.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/ให้เบส/งาน/BBB39/ส่งให้Exhibitor/Manual/1.%20ACECON/bbb.apisada@gmail.com
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชช้ัน 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890 

ส่วนที่ 2 

ระเบียบ และการปฏิบัติงานภายในอาคารแสดงสินค้า 

1. การก่อสร้างและตกแต่งคหูามาตรฐานสำหรับผู้เช่าคูหามาตรฐาน 

1.1 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคหูามาตรฐานอย่างเปน็ทางการ 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จำกดั 

ศูนย์การประชุมแหง่ชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110 

คุณวษิภา แพรสูงเนิน โทรศัพท์ 02-203-4156 โทรสาร 02-203-4117 

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

 

1.2 ลักษณะคหูามาตรฐาน  (พืน้ทีม่ีขนาด กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ) 

1.2.1 ผนังสีขาวสูง 2.5 ม. กวา้งแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผ่นจะยดึติดกับโครงสร้างอลูมเินียมห้ามตอกตรงึ 

เจาะรูที่ทำความเสียหายแก่ผนงั เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าอย่างเป็น

ทางการแล้ว 

1.2.2 ป้ายชื่อ ปา้ยบริษัท เป็นป้ายชื่อขนาดสูง 30 ซม. และหน้ากว้าง 3 ม. (ตวัอักษรบนป้ายชื่อสูง 10 ซม. ) อยู่

ด้านหน้าของทุกคูหาโดยจะระบชุื่อบริษัท และหมายเลขของคูหาแสดงสินค้า 

1.2.3 ไฟฟ้า มีปล๊ัก ขนาด 5 แอมป์ (หา้มใช้กับดวงไฟแสงสวา่ง) หลอดฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด 

1.2.4 โต๊ะหน้าขาว 1 ตวั และ เก้าอี้ 2 ตัว 

1.2.5 สำหรับผู้เข้าร่วมแสดงงาน ทีเ่ชา่พื้นที่แสดงสินคา้แบบคูหาสำเรจ็รูป กรุณากรอกแบบฟอร์มปา้ยชื่อคูหา 

และเครื่องหมายการคา้ พร้อมส่งกลับมาที่ บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด  

1.2.6 ผู้จัดงานขอความรว่มมือผู้เข้ารว่มแสดงงานว่า หากคูหาของท่านมีอุปกรณ์ท่ีเป็นเหล็ก เช่น ชั้นวางของ, ตู้

วางสินค้า, กระบะวางสินคา้ ฯลฯ ที่มีชิ้นส่วนเป็นเหล็กสัมผัสพื้นอาคารแสดงงาน ให้ผู้เขา้ร่วมแสดงงานตดิตัง้พรมปูพื้น

ภายในคูหามาตรฐานใหเ้รียบร้อย และใชเ้ทปกาวสำหรับปูพรมให้ถูกต้อง  

1.2.7 ทั้งนีผู้้จัดงานจงึขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมแสดงงานทกุท่าน ใหป้ฏิบัติตามกฎ-ระเบียบข้อบังคับของการ

จัดงานทุกประการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันอันตรายอันเกิดจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชช้ัน 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890 

1.3 ตัวอย่างคูหามาตรฐาน 

 

หมายเหตุ   ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้เข้าร่วมแสดงงานท่ีเชา่พื้นที่พร้อมคหูามาตรฐานได้ร่วมออก

งานแสดงเทา่นั้น ผู้เข้าร่วมแสดงงานไม่มีสิทธิใ์ห้บริษัทอื่นมาเช่าชว่งต่อ หรือให้บริษัทอื่น หรือรายอืน่ท่ีไม่ได้ซื้อพื้นที่ในงาน มารว่มออก

แสดงงานกับท่าน (ยกเว้นบรษิัทในเครือ ) 

ในกรณีท่ีผู้เขา้ร่วมแสดงงาน มีความประสงค์ให้บรษิัทอื่นมารว่มออกงานด้วย กรุณาแจง้ชื่อบริษัทดังกล่าว และชื่อผู้

ประสานงาน, ที่อยู ่ และเบอร์ตดิต่อ พร้อมแจง้ประเภทสินค้าทีจ่ะร่วมออกงาน ก่อนวันแสดงงาน 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อทีผู้่จัดงานจะได้

พิจารณาอนมุัตเิป็นลำดับต่อไป 
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1.4 ข้อกำหนดการกอ่สร้างตกแต่งคูหามาตรฐาน 

  1.4.1 สำหรับคูหามาตรฐาน จะต้องนำส่งแบบฟอร์มสถานท่ี โดยส่งกลับมาที่ bbbmanual.exhibitor@gmail.com  

หรือแฟกซ์ 02-689-2890 ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2564 

  1.4.2 ผู้เช่าคูหามาตรฐาน ห้าม! กระทำการใด 

 ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผนังคูหา เช่น 

• ห้ามฉีดสเปรยก์าว, ติดกาว, หรือซิลิโคนบนแผ่นผนัง 

• ห้ามทาสี, พ่นสี, ขีด หรือเขียนลงบนผนัง 

• ห้ามมิให้เจาะ, ตอกตะป,ู ยิง MAX , ขีดข่วน หรือทำให้เกิดความเสียหายกับแผ่นผนังหรือส่วนใดส่วนหนึง่

ของโครงสร้างคูหาเป็นอันขาด  หากต้องการติดหรือยึดสิ่งใดกับตัวผนังกรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปฏิบัติการก่อน เป็นต้น 

1.4.3 ห้ามต่อเตมิเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ยโครงสร้างของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขาด หากมคีวามจำเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงรูปแบบของคูหา กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการ 

  1.4.4 หากผู้เขา้ร่วมแสดงงานทา่นใด มิได้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อปฏิบัติดังกล่าว ผู้จัดงานจำเปน็ต้องคดิ

ค่าเสียหายเป็นมูลคา่ผนังคูหา แผ่นละ 3,000 บาท 

  1.4.5 ห้ามวางส่ิงของ อุปกรณ์อื่นๆ นอกเขตพื้นที่ของตนเอง หากฝ่าฝืน ฝ่ายสถานท่ีขออนุญาตตักเตือนดังนี ้

• ครั้งที่ 1 ฝ่ายสถานที่นำเอกสารการตักเตือนให้บูธเซ็นต์รับทราบ และเก็บสิ่งของอุปกรณ์นอกพื้นที่ของ

ตัวเองให้เรียบร้อย 

• ครั้งที่ 2 ฝ่ายสถานท่ีถ่ายรูปบันทึกหลักฐาน และนำเอกสารให้ทางบูธเซ็นต์รับทราบ หากยังไม่ปฏิบัติ 

• ครั้งที่ 3 ฝ่ายสถานท่ีขออนุญาตนำของออกจากพื้นท่ีส่วนกลาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ทั้งนีจ้ึงแจ้งมาเพือ่ทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือจากทกุท่านลว่งหน้ามา ณ โอกาสนี้ 

 

 หมายเหต ุ ปล๊ักไฟที่ติดตั้งในคูหาของทา่นห้ามใช้ต่อกับดวงไฟแสงสวา่งโดยเด็ดขาด หากเจา้หน้าที่ตรวจสอบพบ จะ

ดำเนินการตดักระแสไฟฟ้าในคูหาของทา่นทันที 

 

 

 

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

 กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาสำหรับผู้ร่วมงานแสดงสนิค้าที่เช่าพืน้ที่เปล่า 

 2.1 ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน ต้องส่งฟอร์มสถานท่ี ระบุรายละเอียดการสร้างบูธ พร้อมแนบรูปภาพหรือแบบการ

ก่อสร้างภายในวันท่ี 30 มกราคม 2564 

 2.2 การสร้างคูหาเปล่าภายในบูธ ต้องประกอบดว้ย ไฟฟ้าส่องสวา่ง, พรมปูพื้น, หมายเลขบูธท่ีชดัเจน ตามกฎข้อบังคับ

การใช้สถานท่ีของอิมแพค็ เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 

 2.3  สำหรับผู้เช่าคูหาเปล่า ต้องการผู้รับเหมาตดิตัง้ และออกแบบบูธเปล่า สามารถติดต่อ 

 ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคหูาเปล่าอย่างเปน็ทางการ 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จำกดั 

ศูนย์การประชุมแหง่ชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110 

คุณวษิภา แพรสูงเนิน โทรศัพท์ 02-203-4156 โทรสาร 02-203-4117 

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

หมายเหต ุ ขอความร่วมมือผู้เขา้ร่วมแสดงงานทุกท่านปูพรมในคูหาใหเ้รียบร้อย สำหรับคูหาเปล่าทีม่ีโครงสร้าง และ

อุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก เช่น ชั้นวางของ, ตูว้างสินคา้, กระบะวางสินค้า ฯลฯ ที่มีชิ้นส่วนเป็นเหล็กสัมผัสพื้นอาคารแสดงงาน ให้

ผู้เข้าร่วมแสดงงานติดตัง้พรมปูภายในคูหาเปล่าใหเ้รียบร้อย และใชเ้ทปกาวสำหรับปูพรมที่ถกูตอ้ง หากฝ่าฝืนฝ่ายสถานท่ี

ของผู้จัดงาน และเจ้าของสถานท่ี คืออิมแพ็ค ฯ จะขอยุติการสร้างคูหาทันที จนกว่าจะมีการปูพรมพื้นอย่างถูกต้อง 

 2.3 การจดัสร้างคูหาแสดงสินค้า หรือพื้นที่เปล่าสำหรับลานกจิกรรมจะต้องเขียนป้ายชื่อบริษัท หรือแบรนด์สนิคา้ 

พร้อมหมายเลขประจำคูหา ขนาด A4 ให้มองเหน็ชดัเจน ถา้ไม่มีระบุ ทางผู้จัดงานฯ จะจัดให้ตามความเหมาะสมโดย 

เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมแสดงงาน 

 2.4 ผู้เข้าร่วมแสดงงาน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหา หรือบุคลากรของ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้รับจ้างของท่าน โดยรับผิดชอบ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดเหตุการณใ์ด 

ๆ ที่ขัดต่อระเบียบภายในอาคารสินค้า โดยให้เป็นไปตามระเบียบของการก่อสร้างทุกประการ 

 2.5 ผู้เข้าร่วมแสดงงาน ที่ต้องการสรา้งคูหาเอง จะต้องจัดส่งแบบ แผนการก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ และผังการใช้ไฟฟ้า

มายงัผู้จัดงาน ภายในระยะเวลาที่ระบุเอาไวใ้นคู่มือ หรือ 30 วันก่อนวันแสดงงาน โดยผู้จดังานจะตอบอนุมัตใิหภ้ายใน 7วัน 

เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมแสดงงานดำเนินการตามแผนผังการก่อสร้างที่ได้เสนอไป ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกร้องให้แก้
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แผนผังการก่อสร้างในส่วนท่ีผิดไปจากแบบที่อนมุัติแล้ว หรือแผนผังการก่อสร้างที่อาจขัดต่อกฎระเบียบอาคารแสดงสินคา้ 

หรือสร้างอันตรายแก่ผู้เขา้ชมงานแสดงสินค้าได้ 

หมายเหตุ หากผู้เข้าร่วมแสดงงานไม่ส่งแผนผังตามระยะเวลาที่กำหนด ทางผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้เข้าทำการ

ก่อสร้างใด ๆ ในงาน 

   2.6 เพื่อความปลอดภัย และป้องกนัอันตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร หากต้องการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง กรณุาติดต่อ

ผู้รับเหมาตดิตั้งไฟฟา้อย่างเป็นทางการเทา่นั้น ห้ามใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องจกัรหรือหลอดไฟแสงสว่าง และห้ามติดตั้ง

กระแสไฟฟ้าเอง 

 2.7 ห้ามพ่นสี, อ็อค, เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดงสินค้า และหา้มตัง้โต๊ะเพื่อเล่ือยไม้, ไสไม้ หรือทำให้เกดิฝุ่นละออง

ภายในอาคารแสดงสินคา้ อันก่อให้เกดิการรบกวนต่อผู้เข้ารว่มแสดงงาน หรือผู้เข้ารว่มชมงาน 

 2.8 ในกรณีพ้ืนท่ีคูหาของผู้เขา้ร่วมแสดงงาน เป็นพื้นที่เปล่าติดกับคหูาแสดงสินคา้อื่น ห้ามใช้ประโยชน์จากผนังนั้น ๆ

ผู้เข้าร่วมแสดงงานจะต้องทำการก่อสร้างผนังในส่วนคูหาแสดงสินค้าของตนเอง 

 2.9 หากผนังคูหาของผูเ้ข้ารว่มแสดงงาน สูงกวา่ผนังอกีด้านหนึง่ของคูหาอื่นทีต่ิดกัน ท่านจะต้องทำการปิดผนังด้านท่ี

ติดกับคูหาอื่น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม 

 2.10 ห้ามตอก, ตรึง หรือแขวนส่ิงใดสิ่งหน่ึงกับฝาผนงั หรือตัวอาคารโดยเด็ดขาด 

 2.11 ในกรณทีี่คูหาแสดงสินคา้ของทา่นเป็นเกาะ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนผนัง ดา้นหลัง หรือด้านในตาม

แบบที่ท่านส่งมา หากพจิารณาแล้ว และเห็นว่าส่ิงก่อสร้างของทา่นบดบังคูหาแสดงสินคา้ใกล้เคยีง 

 หมายเหต ุ ในกรณีท่ีผู้รับเหมาอนุมัติ หรือผู้เข้าร่วมแสดงงานไม่ดำเนินการตามกฎระเบยีบที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้จัด

งานขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะหยดุการปฏิบัติงาน หรือยกเลิกการอนุมัติโดยทันที หรือตามที่เห็นสมควร โดยผู้เขา้ร่วมแสดงงานต้องใช้

บริการจากผู้รับเหมาอื่นท่ีได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 

3. ระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์

 3.1 ขั้นตอนการขนถ่ายสินคา้ และก่อสร้างบูธใน วันติดตัง้ 23-24 กมุภาพันธ ์2564 

   3.1.1 ผู้เข้าร่วมแสดงงาน/ผู้รับเหมา นำรถส่งสินค้าไปรับบัตรขนถ่ายสนิค้า และก่อสร้างที่ลานทะเลสาบจาก

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

Contractor พร้อมเอกสารทีม่ีรายละเอียดติดหน้ารถ กับเจ้าหน้าที่ของ BBB โดยเริม่ตัง้แต่เวลา 9.45-18.00 น. 

• ขั้นตอนการรับบัตรคิว คนขับรถจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขบูธ พร้อมชื่อของบริษัทที่จะเขา้ไป

ก่อสร้าง รวมทั้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถด้วย เพื่อรับบัตรติดหน้ารถ และบัตร Contractor 

Challenger 3 – (บัตรสีชมพู) 
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   3.1.2 เจ้าหน้าที่จะเรียกรถขนถ่ายสินคา้ของผู้เขา้ร่วมแสดงงานตามลำดับ เพื่อใหม้ารับบตัรอนุญาตเขา้ขนถ่าย

สินค้า 

  3.1.3 ผู้เข้าร่วมแสดงงาน/ผู้รับเหมา จะต้องนำรถมาจอดทีจุ่ดขนถา่ยสินค้าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 ซึ่ง

อยู่บริเวณด้านหลัง 

• ขั้นตอนการเข้าไปยงัจุดขนถ่ายสินค้าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 คนขับรถจะต้องนำรถผ่านจุด

ตรวจ ก่อนเข้าไปยงัจดุขนถ่ายสนิค้า และบุคคลที่จะเขา้ไปภายในอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 ได้ ต้องแลก

บัตร Contractor  กับเจา้หน้าทีก่อ่น และต้องติด หรือพกบตัร Contractor ไว้ในท่ีทีม่องเห็นชัด ตลอด

วันติดตั้ง ในวันท่ี 23-24 กุมภาพนัธ์ 2564 รวมถึงบัตรอนุญาตเข้าขนถ่ายสินคา้ จะตอ้งวางไว้บนหนา้

รถ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าทีเ่ห็น และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่ขนถ่ายสินค้า 

 

• ขั้นตอนการขนถ่ายสินคา้บริเวณจุดขนถา่ยสินคา้  กำหนดระยะเวลาสำหรับรถยนตใ์นการเข้าขนถ่าย

สินค้า ดังตอ่ไปน้ี  

 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ ใชเ้วลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณเ์ป็นเวลา 40 นาท ี

 รถยนต์ไม่เกิน 10 ล้อ ใช้เวลาในการขนถา่ยสินคา้หรืออุปกรณ์เปน็เวลา 60 นาท ี

 รถยนต์ 10 ล้อขึ้นไป ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณเ์ป็นเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาท ี

 หมายเหต ุ ทัง้นี้ผู้จัดงานจงึขอความร่วมมือห้ามจอดรถเกินเวลาที่กำหนด เนื่องจากทำให้การจราจรขึ้น-ลงหลัง 

Loading ตดิขัด และล่าชา้ หากฝ่าฝืนจะต้องชำระเบี้ยปรับที่ทางอมิแพ็ค ฯ เป็นผู้กำหนด  

3.1.4 เมื่อส่งสินคา้หรืออุปกรณ์เสร็จเรยีบร้อยแล้ว ให้ท่านนำรถของทา่นกลับไปจอดที่ลานทะเลสาบ (Lake 

side หรือ ลาน Pre-Loading หรือ ลาน Delivery bay หรือใหน้ำรถออกนอกพื้นท่ีจดุขนถา่ยสินคา้โดยทันท ี

 

      

 

 

ตวัอยา่งบตัรบนัทึกเวลาเขา้-ออก 

   3.1.5 สำหรับคูหาเปล่าที่เขา้มาจัดพื้นที่ ในวันติดตั้ง วันท่ี 23 กมุภาพันธ์ 2564 
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• ผู้เข้าร่วมแสดงงานท่ีมีโครงสร้างใหญ่ สามารถขับรถเขา้มาในชาเลนเจอร์ 3 เพื่อลงของได้ ตั้งแตเ่วลา 

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

หมายเลขประตูที่เปิดให้เข้า หากเกินเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถขับรถเขา้ไปได้ 

• ผู้เข้าร่วมแสดงงานที่มีโครงสร้างปกติ สามารถจอดลงสินค้า และส่วนตกแต่งได้ที่จุด loading เท่านั้น 

ไม่สามารถขับรถเข้าไปเพื่อลงของได้ 

   3.1.6 สำหรับคูหาเปล่าและมาตรฐานทีเ่ข้ามาจดัพื้นที่ ในวันติดตัง้ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 

• ผู้เข้าร่วมแสดงงานทีเ่ป็นคูหาเปล่า สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร์ 3 ได้ตั้งแตเ่วลา 10.00 – 24.00 น. 

• ผู้ร่วมแสดงงานทีเ่ป็นคูหามาตรฐาน สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร์ 3 ได้ตั้งแตเ่วลา 12.00 – 24.00 น.  

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

 

 หมายเหตุ ผู้จัดงานจะออกบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณงานให้แก่ผู้เข้าร่วมแสดงงาน และผู้รับเหมาต่าง ๆ ซึ่งว่าจ้างโดย

ผู้เข้าร่วมแสดงงานเพื่อใช้ผ่านเข้า-ออกบริเวณงานในช่วงวนัก่อสร้าง และรื้อถอน เฉพาะผู้รับเหมาที่ได้ติดต่อกับผู้จัดงาน และ

ได้ทำข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบของผู้จัดงานแล้วเท่านั้น โดยผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถรับบัตรผ่านเข้า-ออก

บริเวณงานได้ตามที่แจ้งไว้ดังรูปภาพด้านบน กรณีที่ผู้รับเหมารายนั้น ๆ ไม่มีบัตรอนุญาตอย่างถูกต้อง และได้สร้างความ

เสียหายอย่างใดอย่างหน่ึงขึ้น ผู้เข้าร่วมแสดงงานที่ว่าจ้าง จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนีผู้้รับเหมาจะต้องเป็น
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ผู้กรอกแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำคูหานั้น และขอรับบัตรผ่านเข้า-ออกด้วยตนเองเท่านั้น และห้ามผู้เข้าร่วมแสดงงาน

ขอบัตรผ่านเข้า-ออกแทนผู้รับเหมาของตน ฉะนั้นกรุณามารับบัตรตามวัน-เวลาที่กำหนดให้ หากบัตรสูญหาย และมาขอรับ

ใหม่ ทางผู้จัดงานฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใบละ 50 บาท 

 3.2 ขั้นตอนการขนถ่ายสนิค้าวนัแสดงงาน 25-28 กุมภาพันธ์ 2564 

   3.2.1 ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน จะต้องนำรถเข้าบริเวณจุดขนถา่ยสินคา้ ตามช่วงเวลาที่กำหนดให้ สามารถทำ

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

  หมายเหต ุ หากต้องการเตมิสินค้าระหว่างชว่งเวลางานคือ 10.00-20.00 น. จะต้องแจ้งเจา้หน้าที่ ทีจ่ดังานกอ่น  

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

ขนาดลังเล็ก จำเป็นจะต้องมีแลปพลาสติกคลุมให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย  

เมื่อเติมสินคา้แล้วเสร็จ ให้นำรถไปจอดในลานจอดทีก่ำหนดให ้

   3.2.2 ระยะเวลาในการขนถา่ยสินคา้ใหเ้ป็นไปตามประกาศกฎ-ระเบยีบของการเข้าขนถ่ายสินค้า 

 หมายเหต ุ เพื่อหลีกเล่ียงความแออดัในลาน loading ผู้เข้าร่วมแสดงงานสามารถขนยา้ย หรือหิ้วสัมภาระส่วนตัว 

และส่ิงของ, กล่องเล็ก ๆ ที่ถือหิ้วได้ โดยไม่เส่ียงต่อการแตกหัก สามารถหิว้เขา้มาทางด้านหนา้อาคารชาเลนเจอร์ 3 ได้ โดยไม่

ต้องอาศัยรถเข็นขนยา้ย สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ ใหผู้้เข้ารว่มแสดงงานทำการเปดิหีบห่อดา้นนอกอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 (จดุ 

loading) แล้วจงึขนยา้ยเข้าตวัอาคาร ไปท่ีคูหาของทา่น 

 3.3 ขั้นตอนการขนถ่ายสนิค้าวนัร้ือถอน วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 

   เร่ิมจากลงอุปกรณ์แพ็คกิ้ง  

   3.3.1 ผู้เข้าร่วมแสดงงานที่ต้องการลงอุปกรณ์แพ็คกิ้ง ต้องนำรถขนอุปกรณ์ไปรับบัตรอนุญาตขนถ่ายสินค้าที่

ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ เมื่อได้รับบัตรผ่าน ให้นำรถเข้าไปที่จุดขนถ่ายสินค้า (จุด loading) และนำอุปกรณ์

แพ็คกิ้งขึ้นได้ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เมื่อนำอุปกรณ์ลงเสร็จเรียบร้อย ให้นำรถออกจากพื้นที่ทันที และไปจอดใน

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

กลับไปจอดที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบเท่านั้น เพื่อรอเรียกรถขึ้นไปเก็บอุปกรณ์คูหาได้ หลังเวลา 22.00 น. 

   3.3.2 ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกคูหา ต้องนำรถที่จะขนสินค้าไปเข้าคิวที่ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ 

   3.3.3 ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกคูหา ต้องจัดเก็บอุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างๆ ให้เรียบร้อย ภายในคูหาตนเอง

แล้วจึงทำการเคลื่อนย้ายมาดา้นหลังอาคาร Loading โดยห้ามวางกีดขวางเส้นทางการขนย้าย (วางในพ้ืนท่ีที่กำหนดให้ หรือ

ให้ชิดผนัง หรือราวกันตกเท่านั้น ) เมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างๆ มารวมไว้ ณ หลังอาคาร Loading ให้แจ้ง
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เจ้าหน้าที่ รปภ. หลังอาคาร Loading เพื่อเข้าตรวจสอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ รปภ.จะออกเอกสาร “ยืนยันของพร้อม” ให้

ผู้เข้าร่วมแสดงงาน 

   3.3.4 หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมแสดงงานนำเอกสาร “ยืนยันของพร้อม” ไปที่โต๊ะอำนวยการ ที่อยู่หลังอาคาร 

Loading และแจ้งทะเบียนรถต่อเจ้าหน้าที่  รปภ. เพื่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ 

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ จะประกาศเรียกหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้มารับบัตรขนถ่าย

สินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าที่อาคารชาเลนเจอร์ 3 

   3.3.5 ณ จุดขนถ่ายสินค้าของอาคารชาเลนเจอร์ 3 ผู้ที่เข้ามาขนถา่ยสนิค้าจะต้องทำตามกฎ-ระเบียบ และข้อ

ปฏิบัติตามกฎจราจร ตามที่ได้ระบุไว้ หลังจากที่ขนถ่ายสินคา้เสร็จส้ิน รถขนถ่ายสินค้าจะต้องเคลื่อนย้ายจากจุดขนถ่ายสินค้า

ตามทางออกที่ได้ระบุไว้ และคืนบัตรขนถ่ายสินค้าตรงทางออก อมิแพ็คฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขนถา่ยสินค้าบริเวณจุดขนถา่ย

สินค้าของอาคารชาเลนเจอร์ 3  เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ณ จุดให้บรกิารเทา่นั้น 

 3.4 กฎขอ้บังคับและข้อแนะนำ 

   3.4.1 การรับน้ำหนักและความสูงของวสัดุอุปกรณ์ท่ีติดตัง้ใน “อาคาร” 

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

หัวเสาต้นที่ 1-14 สามารถรับนำ้หนักได้ตารางเมตรละ 8,000 กิโลกรัมและก่อสร้างความสูงได้ไม่เกิน

7.00 เมตรกรณีทีว่ัสดุอุปกรณ์มนี้ำหนักเกินกวา่ 4,000 กิโลกรัมวิศวกรโครงสร้างจะตอ้งออกแบบการ

กระจายน้ำหนักให้ได้ 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตรพร้อมลงนามรับรองการออกแบบและการคำนวณ

ในสำเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจำนวน 1 ชุดนำส่งให้ “ผู้ให้บริการ” รับทราบ 

• พื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 ตัง้แตเ่สาต้นที่ 14 เป็นต้นไป และพื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 สามารถรับ

น้ำหนักได้ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัมหัวเสาตั้งแต่ต้นท่ี 15 สามารถรับน้ำหนกัได้ตารางเมตรละ

4,000 กิโลกรัม และก่อสร้างความสูงได้ไม่เกิน 7.00 เมตร กรณีทีว่ัสดุอุปกรณ์มีนำ้หนักเกินกว่า 2,000

กิโลกรัม วิศวกรโครงสร้างจะต้องออกแบบการกระจายนำ้หนักใหไ้ด้ 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

พร้อมลงนามรับรองการออกแบบและการคำนวณในสำเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจำนวน 1 ชุดและ

นำส่งให้อมิแพ็คฯ รับทราบ 

   3.4.2 ผู้เข้าร่วมแสดงงานที่ได้รับอนุญาตจากอิมแพ็คฯ ใหเ้ข้าปฏิบัตงิานใน “อาคาร” จะต้องลงนามใน หนังสือ

รับรองความเสียหาย และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิมแพค็ฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครดั และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 

   3.4.3 การขนถา่ยอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ผู้เขา้ร่วมแสดงงานจะต้องใช้ประตูขนถ่ายสินคา้ของ “อาคาร” 

เท่านั้นไม่อนุญาตใหใ้ช้ประตูด้านหน้าทางเข้าหรือประตูหนีไฟ 
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   3.4.4 การถา่ยทอดสด “งาน” หรือบันทึกเทปโทรทัศน์ “งาน” ที่มีการนำรถบันทึกเทปเคเบิ้ลทีวีอินเทอร์เน็ต

ออนไลน์เข้ามาใน “สถานท่ี” ซึง่ผู้เข้าร่วมแสดงงานจะต้องแจง้ผู้จัดงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ เพื่อกำหนดจดุ

จอด และขั้นตอนการเดินสายอุปกรณ์ต่อเชื่อมตา่งๆโดย ผู้เข้ารว่มแสดงงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึ้นท้ังหมด 

   3.4.5  อิมแพ็คฯไม่อนุญาตใหผู้้เขา้ร่วมแสดงงานนำมาแสดง และ/หรือขายสินคา้ที่ต้องหา้มตามกฎหมาย หรือ

ขัดต่อระเบยีบที่ดีดา้นวฒันธรรมสังคมและสุขภาพของประชาชน และ/หรือสินค้าที่อยู่นอกเหนือจากรายการท่ีผู้เข้ารว่มแสดง

งานระบุไวใ้นรายการ หากผู้เขา้ร่วมแสดงงานฝ่าฝืนผู้จัดงานจะแจ้งให้นำสินค้าดังกล่าวออกจาก “งาน” โดยผู้เข้ารว่มแสดง

งานจะต้องปฏิบัตติามอย่างไม่มเีงื่อนไข และผู้เข้าร่วมแสดงงานไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคา่เสียหายใดๆจากผู้จัดงาน 

   3.4.6 ห้ามจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภทใน “สถานท่ี” หากฝ่าฝืนผู้เข้ารว่มแสดงงานจะต้อง

รับผิดชอบตามกฎหมาย และหากผู้จัดงานขอทำการตรวจสอบผู้เข้าร่วมแสดงงานต้องแสดงหลักฐานแสดงสิทธิ์ในสินคา้

เหล่านั้นแก่ผู้จดังาน หรือผู้ตรวจสอบของผู้จัดงาน 

   3.4.7 ในระหวา่งการจัดแสดงงานผู้เขา้ร่วมแสดงงาน มีสิทธิก์ระจายเสียงในพ้ืนท่ี ”งาน” ตามที่กฎหมายกำหนด

มีความดงัได้ไม่เกิน 60 เดซิเบล (เอ) หากผู้เขา้ร่วมแสดงานกระจายเสียงทีม่ีความดังเกินกว่าที่กำหนด ผู้จดังานขอความ

ร่วมมือจากผู้เข้ารว่มแสดงานใหด้ำเนินการลดเสียงนั้นลงทันที หากฝ่าฝืนผู้จัดงานมีความจำเป็นต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้า

จนกวา่จะได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมแสดงาน โดยผู้เขา้ร่วมแสดงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

เองทั้งส้ิน สำหรับพ้ืนท่ีบริเวณโถงต้อนรับหน้าอาคารจัดงานและโถงต้อนรับหน้าห้องประชุมที่เป็นพ้ืนท่ีกระจายเสียง

ส่วนกลางของผู้จัดงาน ไม่อนุญาตให้มกีารใช้เสียง 

   3.4.8 ห้ามผู้เขา้ร่วมแสดงาน ใช้ทางเข้า/ออกนอกเหนือจากที่ผู้จดังานกำหนดไว้ 

   3.4.9 ห้ามผู้เขา้ร่วมแสดงานนำเศษวัสดุต่างๆกองทิ้งไว้หลังขนย้ายในวนัติดตั้งและวันร้ือถอน หากฝ่าฝืน 

ผู้เข้าร่วมแสดงานจะต้องชำระคา่ปรับในอัตราขั้นต่ำ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

   3.4.10 ห้ามขนยา้ยทรัพย์สินท่ีเป็นของผู้จัดงาน ออกจาก “สถานท่ี” โดยเด็ดขาดหากตรวจพบจะถกูดำเนินการ

ทางกฎหมายทันที 

  3.4.11 หา้มใช้กาวเทปกาวสองหน้าหรือวัตถใุดๆในทำนองเดียวกันทาหรือติดบนพ้ืนผนัง และโครงสร้างส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของ “อาคาร” โดยเดด็ขาด 

   3.4.12 ห้ามตอกตะปูหรือของแหลมยึดตดิกับผิวพื้นผนัง   หรือโครงสรา้งส่วนหนึง่ส่วนใดของ “อาคาร” โดย

เด็ดขาด 

   3.4.13 ห้ามใช้ประตูทางออกฉุกเฉินและประตูหนีไฟเป็นทางเข้า/ออกหรือใช้ทำภารกิจใดๆหากฝ่าฝืนจะถูกปรับ

ในอัตรา ครัง้ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถว้น) 
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  3.4.14 หา้มสูบบุหร่ีห้ามรับประทานอาหารและหา้มนอนพักหรือนอนค้างคืนบริเวณ “อาคาร” ยกเว้นในพื้นท่ีที่

จัดเตรียมให้เทา่นั้น 

   3.4.15 ห้ามนำสิง่เสพติดที่ผิดกฎหมายทกุประเภทเข้ามาใน “สถานท่ี” โดยเด็ดขาด 

  3.4.16 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ให้บริการรายอื่นเขา้มาใน “อาคาร” โดยเด็ดขาดเว้นแต่ผู้เขา้ร่วมแสด

งานจะได้รับการอนุญาตจากผู้จดังานเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ หากฝ่าฝืนผู้เข้ารว่มแสดงานจะต้องชำระค่าธรรมเนียม

การนำเข้าจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อ คูหาต่อวัน 

  3.4.17 ห้ามเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือวัสดุที่ไวไฟ เช่น ทนิเนอร ์ และน้ำมันเชื้อเพลิง ไวใ้นบริเวณ 

“อาคาร” ในระหว่างวันตดิตัง้และวันแสดงงาน 

   3.4.18 ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าในจุดอื่นที่ไมไ่ด้กำหนด หากตรวจพบ ผู้เข้ารว่มแสดงานต้องเสียคา่ปรับจุดละ 5,000 

บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

   3.4.19 ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าพื้นฐานท่ีตดิกับตัว “อาคาร” เช่นปล๊ักผนังและปล๊ักตามเสาในการก่อสร้างโดย

เด็ดขาด ผู้เข้ารว่มแสดงานจะตอ้งติดตั้งสะพานไฟ (เบรกเกอร)์ เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะสำหรับการก่อสร้างโดยส่ังจากผู้

ให้บริการระบบไฟฟ้าที่ได้รับการแต่งตัง้จากผู้จดังานเท่านั้น 

   3.4.20 ห้ามพนักงานของผู้เขา้ร่วมแสดงาน ปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำขอโดยมิได้รับอนุญาต และ

ห้ามเปดิห้องหรือประตใูดๆของ “อาคาร” โดยพลการ 

   3.4.21 ห้ามพกพาอาวุธ, ของมคีม, สารกัมมันตรงัสีหรือวัตถุอันตรายอื่นๆเข้ามาใน “สถานท่ี” โดยเดด็ขาด 

   3.4.22 ห้ามก่อเหตุทะเลาะววิาททำร้ายร่างกายหรือกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายใน “สถานท่ี” 

   3.4.23 ห้ามนำก๊าซหุงตม้หรือก๊าซตดิไฟทุกชนิดเข้ามาใน “สถานท่ี” โดยเด็ดขาด 

  3.4.24 ผู้เขา้ร่วมแสดงานจะตอ้งแสดงบตัรอนุญาตเข้าพื้นที่แกเ่จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกอ่นเข้า “อาคาร” 

โดยพนักงานทุกคนของ ผู้เข้ารว่มแสดงานจะต้องสวมเครื่องแบบและติดบัตรอนุญาตเขา้พื้นที่ตลอดเวลาปฏิบัตงิานหรืออยู่

ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

  3.4.25 ผู้เข้าร่วมแสดงงานจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดรวมถึง

ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยที่ “ผู้ให้บริการ” กำหนดไว้ 

   3.4.26 การทำงานท่ีมคีวามสูงเกิน 2.00 เมตรต้องจดัใหม้ีนั่งร้านสำหรับการทำงานน้ัน 

   3.4.27 การทำงานท่ีมีความสูงเกิน 4.00 เมตรต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยและต้องทำการยึดหรือคล้องเข็มขัดนิรภัย

นั้นกับโครงสร้างอาคารหรือน่ังร้านที่มีความมั่นคงในการรับน้ำหนักได้ดีเพื่อป้องกันการพลัดตก 
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   3.4.28 ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยหมวกนิรภัยและรองเท้าหุ้มส้นพ้ืนยางขณะปฏิบัตงิาน 

  3.4.29 ห้ามมีการใช้เล่ือยวงเดอืนภายใน “อาคาร” โดยอนญุาตใหใ้ชเ้ล่ือยไฟฟ้าขนาดเล็กในการตัดแต่งตาม

ประเภทของไม้กระจกและกระเบือ้งในกรณมีีการตัดแต่งวัสดุประเภทท่ีทำให้เกดิฝุ่นละอองจำนวนมาก ทางผู้จัดงานสามารถ

ระงับการเล่ือยหรือตัดแต่งได้โดยจะมีการจัดสถานท่ีภายนอก “อาคาร” ตามจุดบริการท่ีทางผู้จัดงานกำหนดไว้ และผู้เข้าร่วม

แสดงงานต้องมีการชำระค่ากระแสไฟฟ้าและค่าทำความสะอาดเพิ่มเติมตามอัตราทีก่ำหนดใน “สญัญา” 

   3.4.30 ห้ามทำกิจกรรมใดๆที่ก่อใหเ้กดิประกายไฟเช่นการเชื่อมโลหะ, การตัดหรือเจยีรโลหะภายใน“อาคาร” โดย

เด็ดขาด 

   3.4.31 ห้ามวางสินคา้กดีขวางเส้นทางหนีไฟและหัวจ่ายนำ้ดับเพลิง 

   3.4.32 การเก็บหรือทิ้งสิ่งของ ในระหวา่งวันก่อสร้างและขนยา้ยสินคา้เขา้ไปในบริเวณงานแสดงสินคา้ ทางผู้จดั

งานไม่อนุญาตให้ผู้รว่มงานแสดงสินค้าวางส่ิงของหรือวัสดเุหลือใช้กีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอให้ผู้เขา้ร่วมแสดง

งานจดัเก็บส่ิงของภายในคูหาแสดงสินค้าให้เรยีบร้อยหรือขนยา้ยส่ิงของตา่งๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงสินคา้ 

   3.4.33 การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก จัดงานแสดงสินคา้จะอนุญาตให้มีการแจกของที่ระลึกไดเ้ฉพาะในคูหา

ของผู้ร่วมแสดงสินค้านั้นๆ เทา่นัน้ โดยจะต้องไม่เป็นการรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสร้างความรำคาญให้กับคูหาแสดง

สินค้าข้างเคยีง 

   3.4.34 เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ งานแสดงสินค้านี้อาจจะมกีารเลื่อนระยะเวลางานแสดงสินค้าจากเดมิ 

เนื่องจากสุดวิสัยบางประการท่ีผู้จัดงานไม่สามารถควบคมุได้ เชน่ เหตุการณ์ทางการเมือง คำส่ังจากรฐับาล เป็นต้น    ผู้จัด

งานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืค่าใช้จา่ยตา่งๆ ที่ทางผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจ่ายให้กับผู้จดังานแสดงสินคา้แล้วหรือ

ค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กิดขึ้น 

   3.4.35 การปฏิบัติงานท่ีคูหาแสดงสินคา้  ทุกคูหาแสดงสินค้าจะต้องมพีนักงานอยู่ประจำ และปฏิบัติหน้าที่อยู่

ตลอดเวลาที่มีงานแสดงเปิดให้ผู้เข้าชม ผู้ร่วมแสดงสินค้าจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในกจิกรรมใดกต็ามที่ทางผู้จัดมีความเห็นวา่จะ

เป็นพื้นที่รบกวนต่อผู้เข้าชมงาน หรือผู้ร่วมแสดงสินคา้รายอื่นโดยเฉพาะอย่างยิง่การแสดงโดยใช้อุปกรณ์ทางดา้น

โสตทัศนูปกรณ์ จะต้องมีระดับเสียงที่ไม่เกินไปกว่าที่ผู้จดังานแสดงสินค้าอนุญาตไว้ กจิกรรมทุกชนิดของผู้รว่มแสดงสินค้า

และพนักงานของแต่ละคูหาแสดงสินค้า จะต้องจำกัดอยู่แตใ่นพ้ืนที่คูหาแสดงสินค้าของตน หา้มมกีารโฆษณาประชาสัมพันธ์

ชักชวนทางด้านธุรกิจใดๆ  นอกคหูาแสดงสินคา้ของทา่น       

 หมายเหต ุ ห้ามทำการรับสมัครพนักงานระหว่างแสดงสินคา้ และห้ามทำการขนยา้ยสินคา้และออกนอกคหูาแสดง

สินค้าในระหว่างเวลาแสดงสินคา้ 
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   3.4.36 ห้ามวางส่ิงของอุปกรณ์อื่นๆ วางนอกเขตพื้นที่ของตนเอง หากฝ่าฝืนฝ่ายสถานท่ีขออนุญาตตกัเตอืนดังนี้ 

• การตักเตือนครั้งที่ 1 ฝ่ายสถานที่นำเอกสารการตักเตือนให้ทางบูธเซ็นรับทราบ และเก็บสิ่งของอุปกรณ์

นอกพื้นที่ของตัวเองให้เรียบร้อย 

• การตักเตือนครั้งที่ 2 ฝ่ายสถานที่ถ่ายรูปบันทึกหลักฐานและนำเอกสารให้ทางบูธเซ็นรับทราบ หากยังไม่

ปฏิบัติ 

• การตักเตือนครั้งที ่ 3 ฝ่ายสถานที่ขออนุญาตนำของออกจากพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

 3.5 การจองรายการเพิ่มเติมต่างๆทุกรายการ ต้องปฏิบัติดังนี้ 

   3.5.1 ผู้เข้าร่วมแสดงงานจะต้องแจง้รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าก่อนเขา้ทำงานใน “สถานท่ี” ไม่น้อยกวา่ 30 วัน

โดยติดต่อบรษิัทผู้รับเหมาไฟฟ้าอย่างเป็นทางการกระแสไฟฟ้าทัง้หมดของบริเวณ “งาน” จะถูกปดิลงหลังจากเลิก “งาน”แล้ว

ภายใน 1 ชัว่โมงหลังจาก “งาน” เลิกในแต่ละวัน 

 หมายเหต ุ ผู้เข้าร่วมแสดงงานหา้มกระทำการปรับเปล่ียนการใช้ไฟฟ้าไปจากข้อตกลงที่ไดจ้ัดทำไว้กับผู้จดังาน หรือผู้

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดงานโดยเดด็ขาด และในกรณีที่ผู้จดังานตรวจพบการเดินสายไฟภายใน “งาน” ที่ใช้วธิีการไม่

ถูกต้องและไม่เหมาะสมอันเป็นเหตุให้เกิดอุบัตเิหตุขึ้นไดเ้ช่นสะดดุล้มหรือการต่อสายไฟไม่เรียบร้อย ผู้จัดงานขอระงับการ

ทำงานของผู้เขา้ร่วมแสดงงานชั่วคราวและให้ผู้เขา้ร่วมแสดงงานแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยปลอดภัยและสวยงามตามที่ผู้จดั

งานแนะนำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัตเิหตุที่อาจเกดิขึ้นกับผู้มาร่วมงานหรือพนักงานของผู้เขา้ร่วมแสดงงานเองดว้ย 

  3.5.2 ผู้จัดงานสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ธรรมเนียมการนำเขา้และติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เนต็ทั้ง

ประเภทท่ีมีสายเช่น ADSL, MPLS, Leased Line, Fiber Optic ฯลฯและประเภทไร้สายเช่น Wireless Internetหรือดาวเทียม

ฯลฯโดย ผู้เข้ารว่มแสดงงานต้องแจง้ให้ผู้จดังานรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการจดัแสดงงานเว้นแตจ่ะได้รับ

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้จัดงาน โดยผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายและระบบ

อินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n ที่ระดับคลืน่ความถี่ 2.4 GHz ในพ้ืนท่ีของผู้จัดงานแต่เพยีงผู้เดียว ไม่

อนุญาตให้ผู้เข้ารว่มแสดงงานติดตั้ง และใช้งานระบบเครือขา่ยไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ตไรส้ายดังกล่าวรวมถึงการใช้

ระบบส่ือสารใดๆอันเป็นคลื่นความถี่เนื่องจากจะส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและระบบ

อินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้จัดงาน 
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   3.5.3 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตลด็ที่ใช้ภายในงาน ท่านสามารถนำเฟอร์นเิจอร์ของท่านเข้ามาตัง้ภายใน

คูหาจดัแสดงสินคา้ของทา่นได้เองตามต้องการหรือขอเชา่เฟอร์นิเจอร์และรายการอุปกรณเ์บ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได้ โดยกรอก

แบบฟอร์มรายการเฟอร์นิเจอร์และแบบฟอร์มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดและส่งกลับไปยังที่อยู่ดา้นในของแบบฟอร์ม 

   3.5.4 โทรศัพท์ชั่วคราว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มโทรศัพทช์ั่งคราว ซึง่โทรศัพท์ชั่วคราวนี ้ อัตรา

ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าใช้โทรศพัท์ภายในกรงุเทพมหานครและปริมณฑลแล้วยกเว้นค่าใช้โทรศพัท์ทางไกล, ต่างจงัหวัด, 

มือถือและตา่งประเทศโดยคดิคา่บริการตามจรงิบวก ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และบวกค่าบริการ 10% 

   3.5.5 โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ภายในงาน ท่านสามารถนำโสตทัศนูปกรณ์เข้ามาใช้ภายในคูหาแสดงสินคา้ของท่าน

ตามความต้องการหรือมิฉะนั้น ท่านสามารถเชา่โสตทัศนูปกรณ์จากบรษิัท เอ็กซ์โปซิซัน เทคโนโลยี จำกัด โดยกรอก

แบบฟอร์มทีวีและเครื่องฉายต่างๆ แล้วส่งกลับไปยังที่อยูใ่นแบบฟอร์ม 

 3.6 บทพิจารณาหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติ 

 หาก “ผู้รับบริการ”ไม่ปฏิบัตติามระเบียบและข้อปฏิบัติฉบับนี้ “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิใ์นการดำเนินการดงัต่อไปนี้ 

  3.6.1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผูจ้ัดงานแจง้ให้ทราบแล้วไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติฉบับนี้ในเรื่อง

ความปลอดภัยของอาคารและสถานท่ี ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการห้ามผู้เข้าร่วมแสดงงานไมใ่ห้ดำเนินการใดๆทัง้ส้ินท้ังนี้เจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยของ ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการขอให้ ผู้เข้าร่วมแสดงงานหยุดการกระทำดงักล่าวและมีสิทธิ์นำวัสดุอุปกรณ์

หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องออกจากพืน้ท่ีได้ทันที 

   3.6.2 กรณี ผู้เข้าร่วมแสดงงานยังดำเนนิการใดๆอันเป็นการฝ่าฝืนอีก ผู้จัดงานมีสิทธิ์ขอคืนพื้นที่และไม่อนุญาต

ให้ใช้พื้นที่ไดต้ลอดไปจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อฝ่าฝืนน้ันๆ 

   3.6.3 ในการดำเนินการต่างๆ ผู้จัดงานจะแจง้ ผู้เข้าร่วมแสดงงานหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบเหตุผลและแนวทาง

ในการแก้ไขให้ถกูต้อง 

 3.7 การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร 

  3.7.1 ผู้เข้าร่วมแสดงงานจะต้องกำหนดพื้นที่อย่างชัดเจนให้สินค้าอาหารไม่อยู่ปะปนกับสินคา้ทั่วไปโดยต้อง

จัดทำปา้ยหรือซุม้กำหนดให้รู้ว่าเป็น “อาหาร” 

  3.7.2 ผู้เข้าร่วมแสดงงานจะต้องใหค้วามสำคัญในการดูแลความสะอาดให้ถูกสุขอนามัยโดยต้องใช้ภาชนะ

บรรจุอาหารที่เหมาะสมและปิดคลุมอาหารทุกชนิด 

   3.7.3 ผู้เข้าร่วมแสดงงานสามารถปรุงอาหารดว้ยวิธีการน่ึง, ต้ม, อบ, ปิ้งภายใน “งาน” ได้โดยต้องใชอุ้ปกรณ์

ไฟฟ้าเท่านั้น 
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   3.7.4 ห้ามใช้ภาชนะ (ช้อน, จาน, ชาม, ถ้วย) ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยสามารถใช้เป็นภาชนะบรรจุ

แบบใช้ครัง้เดียวเช่นกระดาษหรือพลาสติก 

 

 3.8 สถานที่จอดรถ (สำหรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า วันติดตั้งและวันแสดงงาน) 

   มีลานจอดรถไว้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมแสดงงานและผู้เขา้ชมงานแสดงสินค้า  

• ลานจอดฟรี ได้แก่ ลานจอดLAKESIDE ลานจอด AKTIV SQUARE และลานจอกรถ P5 

• อาคารจอดรถมีคา่บริการ ได้แก ่ อาคารจอด P1 อาคารจอด P2 อาคารจอด P3 อาคารจอด 

COSMO OFFICE 

 หมายเหตุ  อิมแพ็คฯ เป็นผู้กำหนดอัตราคา่บริการจอดรถ และไม่อนุญาตให้ทำการจอดรถคา้งคืน ซึง่เป็นหน่ึงใน

มาตรการท่ีเคร่งครดั สำหรับการรักษาความปลอดภัย 

 3.9. สถานท่ีจอดรถ (สำหรับรถเติมสินค้า วันติดตั้งและวันแสดงงาน) 

   สำหรับลูกค้าที่ต้องการเตมิสินค้าระหว่างวันแสดงงาน ทางผู้จดัไดจ้ัดเตรียมพื้นที่การจอดรถ 2 จดุ ได้แก่ 

• ลานจอด Pre-loading  เงื่อนไขการจอด คือ รถคันใดมาถึงก่อน ได้สิทธิ์จอดก่อน 

• ลานจอด Delivery Bay สามารถจอดได้ตัง้แตว่ันท่ี 25-27 ก.พ 2564  

เงื่อนไขการจอด คือ  

- สำหรับรถ 4 ล้อ สามารถจอดฟรี 40 นาทีแรก ชัว่โมงต่อไปชั่วโมงละ 200 บาท 

     - สำหรับรถ 6-10  ล้อ สามารถจอดฟรี 60 นาที ชัว่โมงต่อไปชั่วโมงละ 200 บาท 

     -สำหรับรถ 10 ล้อขึ้นไป สามารถจอดฟรี 1 ชัว่โมง 30 นาที ชัว่โมงต่อไปชั่วโมงละ 200 บาท 

• ลานจอด Lakeside เงื่อนไขการจอด คือ รถทุกชนิดสามารจอดได้ฟรี  

 หมายเหตุ  โดยทั้งสามจุดสามารถนำรถเข้าจอดได้ตัง้แต่ 8.00 – 24.00 น. ซึ่งห้ามนำรถทุกชนดิจอดค้างคืน ฝ่าฝืน ยึด

รถทันท ี
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 3.10 การทำความสะอาด 

  ทางผู้จัดงานจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคอยดแูลความสะอาดบริเวณรอบการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งจะทำ

ความสะอาดทุกวันในระหว่างงานและหลังจากเลิกงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรก็ตามทางผู้จัดงานขอความร่วมมือ

จากผู้เข้าร่วมแสดงงานในการท่ีจะรักษาความสะอาดคูหาแสดงสินค้าของตนให้เรียบร้อยเป็นระเบียบอยู่เสมอ ทั้งนีเ้จ้าหน้าที่

ทำความสะอาดไม่ได้รับอนุญาตให้ทำความสะอาดภายในคูหาแสดงสินค้าที่นำมาแสดงของท่าน 

 3.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

  ผู้รับเหมาดา้นการรักษาความปลอดภัยในงานอยา่งเป็นทางการ ในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมแสดงงานต้องการจ้างเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลาของการปฏิบัติงานท่ีกำหนดผู้ร่วมงานจะต้องแจ้งต่อบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิ

บิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  แต่เพียงผู้เดยีวเท่านั้นท้ังนี้ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไมว่่ากรณใีดใด

ทั้งสิ้น 

 หมายเหต ุ ผู้เข้าร่วมแสดงงานควรแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการล่วงหน้า มิฉะน้ันท่านอาจมิได้รับบริการท้ังนี้

เนื่องจากเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย (พิเศษ) มจีำนวนจำกัด 

 3.12 การสาธิตสินค้าภายในงาน 

  หากผู้เขา้ร่วมแสดงสินคา้ต้องการท่ีจะสาธิตหรือทดลองสินค้าจะต้องปฏิบัติดงันี้ 

  3.12.1 แจ้งให้ผู้จัดงานทราบล่วงหน้าถึงรูปแบบของการสาธิตที่นำมาแสดงโดยกรอกแบบฟอร์มรายละเอยีดของ

สินค้าที่นำมาแสดง (กรุณาแนบเอกสารแสดงรายละเอยีดของสินค้ามาดว้ย เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ทำ

การสาธิต) 

  3.12.2 มีการเตรียมการป้องกันอันตรายอันตรายอันอาจเกิดขึ้นในระหวา่งการสาธิต 

  3.12.3 การติดตั้งสินคา้หรือเครื่องจกัรที่จะมาสาธิต ควรติดตัง้หรือเดินเครื่องอยา่งมั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

การล่ืนไถลหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดล้ำเกินออกนอกบริเวณคูหาแสดงสินค้า ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายตอ่ผู้ชมงานแสดงสินคา้ และ

จะต้องจัดหาวัสดุปูพื้นเพื่อรองรับและสามารถป้องกันความเสียหายต่อพื้นผิวของอาคารแสดงสินคา้  หรือวัสดุปูพื้นของ

อาคาร 

   3.12.4 ต้องมกีารป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากส่วนของสินค้าหรือเครื่องจักรท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างเพียงพอ 

   3.12.5 ทำการเก็บและซ่อนสวิตชค์วบคมุเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีสาธิตอย่างมิดชดิ  เพื่อป้องกันการเปิดเครื่อง

โดยผู้เข้าชมงานหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

   3.12.6 จัดเตรียมภาชนะหรือถุงขยะ  เพื่อใชใ้นการเก็บหรือขนย้ายสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดจากการสาธติเครื่องจกัรอาทิ

เศษผง  เศษขยะ ฯลฯ  ออกนอกบริเวณงาน 
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  3.12.7 ทางผู้จัดงานไม่อนุญาตให้มีการสาธิตของเครื่องจักรที่จะทำให้เกิดกล่ินควันไอเสียในอาคารแสดงสินค้าที่

จะรบกวน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ชมงานแสดงสินค้าไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมหรือต่อโลหะด้วยความร้อนภายในอาคาร  

ยกเว้นกรณีท่ีได้แจ้งและได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการของผู้จัดงานอย่างน้อย 30 วันก่อนเข้างาน 

   3.12.8 ในการสาธิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นำมาแสดงที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้เข้ารว่มแสดงงานรายอื่น  หรือ

ผู้เข้าชมงานแสดงสินคา้เกินกวา่  60  เดซเิบล (เอ) หรือผู้จัดงานลงความเห็นว่าดงัมาก  ผู้จัดงานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการงดจ่าย

กระแสไฟฟ้าบริเวณพื้นที่น้ันๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 3.13 เครื่องปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า 

ผู้จัดงานจะไม่เปดิเครื่องปรับอากาศในบรเิวณอาคารแสดงสินคา้ในวันก่อสร้างและตกแต่งคูหา แตจ่ะเปิด

เครื่องปรับอากาศเฉพาะวันท่ีจดัแสดงงาน หรือระหว่าง วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2564 เทา่นั้น โดยจะเปิดเครื่องปรับอากาศ 1 

ชั่วโมง ก่อนการเปิดแสดงสินค้า และจะปิดเมื่อถึงเวลาปิดแสดงสินค้าในแต่ละวัน 

 3.14 อำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า 

  บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด เปรียบเสมือนเจา้ของสถานที่จัดแสดงสินคา้ในช่วงระยะเวลาเชา่ทำการแสดง

สินค้า ดังนั้นการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นในชว่งนีถ้ือเป็นสิทธิ์ขาดในการยุติปัญหานั้นๆ 

 3.15 การปฏิบัติงานล่วงเวลา 

  ระหว่างวันท่ี 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้จัดงานอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง และตกแต่งคูหาได้ถึงเวลา 24.00 น. และ

รื้อถอนคูหา  ในวันที่  31 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 24.00 น. เท่านั้น สำหรับในวันก่อสร้างและรื้อถอน ผู้จัดงาน

ขอสงวนสิทธิ์ในการก่อสร้างและรื้อถอนภายในวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งหากมีการทำงานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จะมีค่าปรับ และจะได้รับจดหมายเตือนจากบริษัท เอซ คอน(ไทยแลนด์) 

 3.16 การร้ือถอนคูหาล่วงเวลา 

  กรณีผู้เข้าร่วมแสดงงานแต่ละรายรื้อถอนไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ ( 24.00 น. ของวันท่ี 31 มกราคม ) ผู้จัดงาน

ขอสงวนสิทธิ์ในการก่อสร้างและรื้อถอนภายในวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งหากมีการทำงานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จะมีค่าปรับ และจะได้รับจดหมายเตือนจากบริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) 

 3.17 การทำกิจกรรมและการใช้เสียงระหว่างงาน 

  การจัดแสดงงานหากผู้เข้าร่วมแสดงงานต้องการจัดกิจกรรมภายในคูหาที่ต้องใช้เครื่องขยายเสียง กรุณาส่งเมลล์

แจ้งรายละเอียดและช่วงเวลาที่ต้องการทำกิจกรรมหรือการใช้เสียงมาที่ bbbaftersale@gmail.com  

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เพื่อจัดลำดับกิจกรรมและควบคุมระยะเวลาในการใช้เสียงในการทำกิจกรรมดังกล่าว 

file:///D:/ให้เบส/งาน/BBB37/ส่งให้Exhibitor/Manual/1.%20ACECON/bbbaftersale@gmail.com
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   3.17.1 ทั้งนี้ห้ามใชเ้สียงดังเกิน 60 เดซเิบล (เอ) ภายในรัศมี 3 เมตร โดยจะวดัจากจดุกึง่กลางทางเดินดา้นหน้า 

คูหาของทา่นหรือจะต้องทำการออกแบบก่อสร้างคูหาให้ป้องกันเสียงเพื่อมิใหเ้ป็นเหตกุ่อใหเ้กิดความรำคาญแกคู่หาอื่นๆใน

บริเวณใกล้เคยีงหากมกีารฝ่าฝืนทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ดงัต่อไปน้ี 

    เตือนครั้งที่ 1 ผู้จัดงานตกัเตือนดว้ยวาจาแก่ผูเ้ข้ารว่มแสดงงาน 

    เตือนครั้งที่ 2 ผู้จัดงานจะยื่นจดหมายตักเตือนเป็นลายลักษณ์อกัษรแก่ผู้เขา้ร่วมแสดงงาน 

    เตือนครั้งที่ 3 ผู้จัดงานจะดำเนินการระงับกระแสไฟภายในบูธทัง้หมดแก่ผู้เขา้ร่วมแสดงงาน 

   3.17.2 อนุญาตใหต้ิดตัง้ลำโพงทีค่วามสงูไม่เกิน 2.50 เมตรโดยอนุญาตเฉพาะลำโพงที่วางกับพื้นหรือตั้งบนขาตั้ง 

  3.17.3 เฉพาะการจัดงานครั้งที่ 38 นี้ ผู้จัดงานของดการใช้เสียงบนเวที และ กิจกรรมทุกประเภทบนเวที 

   3.17.4 ห้ามมใิห้ทุกคูหาจดักิจกรรมภายในคูหาโดยมิได้รับอนุญาตจากผูจ้ัดงาน 

  3.17.5 ห้ามมใิห้ผู้เขา้ร่วมแสดงงานจดักจิกรรมที่ไม่เหมาะสมขดัต่อศีลธรรมและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของงาน

หากฝ่าฝืนผู้จัดงานขอสงวนสิทธิใ์นการไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรม 

 3.18 การเก็บหรือทิ้งสิ่งของ 

  ในระหวา่งวันก่อสร้างและขนย้ายสินค้าเขา้ไปในบริเวณงานแสดงสินค้า ทางผู้จัดงาน ไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมงานแสดง

สินค้าวางส่ิงของหรือวัสดเุหลือใช้กีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอให้ผู้เข้ารว่มแสดงงานจัดเก็บส่ิงของภายในคูหา

แสดงสินค้าให้เรียบร้อยหรือขนยา้ยสิ่งของตา่งๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงสินคา้ 

 หมายเหตุ  เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องพื้นท่ีในการจดัเก็บ ทางผู้จดังานไม่ได้จัดเตรียมสถานท่ีไว้สำหรับให้ผู้แสดงสินค้า

จัดเก็บส่ิงของหรือสินคา้ใดๆ ทั้งส้ินดังนั้นห้ามผู้เข้าร่วมแสดงงานตั้งวางสินคา้-อุปกรณ์ออกนอกพืน้ท่ีคูหาของผูเ้ข้ารว่มแสดง

งาน โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทางเดิน 

 3.19 การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก 

  ผู้จัดงานอนุญาตให้มกีารแจกของที่ระลึกได้เฉพาะในคูหาของผู้เขา้ร่วมแสดงงานนั้นๆ เทา่นั้น โดยจะต้องไมเ่ป็น

การรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสร้างความรำคาญให้กับคูหาแสดงสินคา้ข้างเคียง ทั้งนี้ควรแจ้งต่อผูจ้ัดงาน และได้รับ

อนุญาตแล้วเท่านั้น 
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 3.20 การเกิดความเสียหาย 

  เนื่องจากทางอมิแพ็คเมืองทองธานีได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารระหว่างวันก่อสรา้ง และหลังจากรื้อ

ถอนเรียบรอ้ยแลว้ ดังนั้นท่านผู้เข้าร่วมแสดงงานทกุท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอาคารแสดง

สินค้ารวมถึงพรมทีเ่กิดขึ้นจากท่านผู้แทนของท่านเจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ หรือแม้แต่ผู้รับเหมาของท่าน ที่ไม่ใช่

ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ไม่วา่จะกระทำโดนจงใจหรือประมาทเลินเล่อ สำหรับผู้เข้าร่วมแสดง

สินค้าที่ร่วมออกงานแบบคูหาสำเร็จรูปจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากท่าน ผู้แทน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของท่าน โดยหากเกดิความเสียหายดังกล่าวขึ้นผู้รับเหมาก่อสร้างอยา่งเป็นทางการของงานจะคดิคา่ใช้จ่ายที่เกิด

จากผู้ร่วมแสดงสินค้าโดยตรง 

 3.21 เหตุการณ์ท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

  งานแสดงสินค้านี้อาจจะมีการเลือ่นระยะเวลางานแสดงสินคา้จากเดิม เนื่องจากสุดวิสัยบางประการท่ีผู้จัดงานไม่

สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง คำส่ังจากรฐับาล เป็นต้น    ผู้จัดงานแสดงสินคา้ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่ใช้จา่ย

ต่างๆ ที่ทางผู้เขา้ร่วมแสดงงานจา่ยใหก้ับผู้จัดงานแล้วหรือค่าใชจ้า่ยอื่นๆที่เกิดขึ้น 

3.22 การปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกัน Covid-19 

  Exhibitor ทุกท่านต้องส่งแบบสอบถามสุขภาพคัดกรองตนเองกอ่นเข้างาน Thailand Baby and Kids Best Buy

และ ต้องสวมหนา้กากอนามัยตลอดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในงาน Thailand baby and kids best buy หากฝ่ายสถานท่ี

ของอิมแพ็คหรือของผู้จัดงานพบเจอขออนุญาตเชิญออกจากงาน จนกวา่ Exhibitor สวมใส่หน้ากากอนามยัขณะปฏิบัติงาน  

 


