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สารบัญ
ส่วนที่ 1
• ข้อมูลทั่วไปของงาน
1. ชื่องานแสดงสินค้าอย่างเป็ นทางการ
2. สถานที่จดั งาน
3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้า
4. การเข้าชมงาน
5. ผูจ้ ดั งาน
6. ผูเ้ ข้าร่วมงาน
7. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดงสินค้า
8. การรับผิดชอบความเสียหายต่อพืน้ ที่
9. กาหนดการสาหรับวันก่อสร้าง , วันแสดงงาน , วันรือ้ ถอน
10. รายชื่อผูต้ ดิ ต่อต่างๆ

หน้า

1
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1
1
1
2
3
4
5

ส่วนที่ 2
• ระเบียบและการปฏิบตั ิงานภายในอาคารแสดงสินค้า
1. การก่อสร้างและตกแต่งคูหามาตรฐาน
2. กฎระเบียบการก่อสร้างและตกแต่งคูหาสาหรับคูหาเปล่า
3. ระเบียบและข้อปฏิบตั ิอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์รว่ มกัน
- ขัน้ ตอนการขนถ่ายสินค้าและก่อสร้างบูธในวันติดตัง้
- ขัน้ ตอนการขนถ่ายสินค้าและก่อสร้างบูธในวันแสดงสินค้า
- ขัน้ ตอนการขนถ่ายสินค้าและก่อสร้างบูธในวันรือ้ ถอน
- กฎข้อบังคับและข้อแนะนา
- การจองรายการเพิ่มเติมอื่นๆทุกรายการ ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
- บทพิจารณาหากไม่ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับต่างๆ
- การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร
- สถานที่จอดรถ (สาหรับผูร้ ว่ มแสดงสินค้า วันติดตัง้ และวันแสดงงาน)
- สถานที่จอดรถ (สาหรับรถเติมสินค้า วันติดตัง้ และวันแสดงงาน)
- การทาความสะอาด
- เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย
- การสาธิตสินค้าภายในงาน
- เครื่องปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า
- อานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า
- การปฏิบตั ิงานล่วงเวลา
- การรือ้ ถอนคูหาล่วงเวลา
- การทากิจกรรมและการใช้เสียงระหว่างงาน

6-8
9-10
10-24
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-

การเก็บหรือทิง้ สิ่งของ
การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก
การเกิดความเสียหาย
เหตุการณ์ท่ไี ม่อาจควบคุมได้
การปฏิบตั ิตวั ตามมาตรการป้องกัน Covid-19

ส่วนที่ 3 (เอกสารแนบท้ายอีเมล์)
• แบบฟอร์มบริการสาหรับผูเ้ ช่าพืน้ ที่
1. แบบฟอร์มสาหรับผูท้ ่รี ว่ มแสดงสินค้า
2. แบบฟอร์มติดตัง้ บอลลูน
3. แบบฟอร์มจองไฟฟ้า
- เบรกเกอร์ไฟฟ้าสาหรับก่อสร้างและรือ้ ถอน
- เบรกเกอร์กระแสไฟฟ้าสาหรับวันแสดงงาน
- เบรกเกอร์หลอดไฟให้แสงสว่าง
- บริการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมค่ากระแสไฟฟ้า
- แบบติดตัง้
- รูปภาพอุปกรณ์ 2021
- กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริการด้านไฟฟ้า
4. แบบฟอร์มจองอินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์ช่วั คราว/บริการ
- บริการติดตัง้ โทรศัพท์ช่วั คราว
- บริการติดตัง้ สายอินเตอร์เน็ต ADSL ชั่วคราว
- บริการติดตัง้ สายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง VDSL
- บริการสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงชั่วคราว
- บริการทาความสะอาดพิเศษในคูหา
- บริการรักษาความปลอดภัยพิเศษ
5. แบบฟอร์มผนังและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- ป้ายชื่อร้านค้า
- เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดของคูหามาตรฐาน

Ace Con
Ace Con
Expotech

Impact

Image
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของงาน

1. ชื่องานแสดงสินค้าอย่างเป็ นทางการ

THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ ที่ 42

2. สถานทีจ่ ดั งาน

Impact เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 3

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้า

วันที่ 4-7 สิงหาคม 2565
ตัง้ แต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

4. การเข้าชมงาน

เปิ ดให้ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ยุคใหม่และผูเ้ ข้าชมงานทั่วไป

5. ผู้จัดงาน

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
ที่อยู่ 191/1 อาคาร เอช เอส เอช ชัน้ 9 ถ.พระราม 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-689-2899 , 02-689-2993
โทรสาร 02-689-2890

6. ผู้เข้าร่วมแสดงงาน

Exhibitor ที่ออกบูธในงาน THAILAND BABY & KIDS BEST BUY

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม
กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890
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7. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง
7.1 การรับนา้ หนักของพืน้ ที่ อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ความสามารถในการรับนา้ หนัก 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
หากสินค้าของท่านมีนา้ หนักเฉลี่ย ที่กดลงบนพืน้ ที่ต่อหนึ่งตารางเมตรมากกว่านา้ หนักที่อาคารจะสามารถรับนา้ หนักได้ ท่าน
ต้องสร้างพืน้ ที่เหล็กเสริม เพื่อกระจายนา้ หนักของสินค้า และต้องแจ้งให้ทางผูจ้ ดั งานทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับสินค้าทุกชิน้ ที่จะ
นามาแสดงจึงจะนาสินค้านัน้ เข้าไปแสดงได้
7.2 ความสูงของสิ่งก่อสร้าง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
• ความสูงของสิ่งก่อสร้างสูงสุดได้ไม่เกิน 5.0 เมตร ในกรณีท่บี ธู ของท่านสูงเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5.0 เมตร ต้องเป็ น
โครงสร้างโปร่งเท่านัน้
• ท่านต้องลงนามในแบบบูธที่ท่านส่งมาเพื่อแสดงความยินยอมรับผิดชอบ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้ กับทาง
สถานที่ หรือผูเ้ ข้าร่วมงานทุกกรณี
• การทางานบนที่สงู ผูจ้ ดั งานขอความร่วมมือต้องมีอปุ กรณ์การสร้างที่มคี วามปลอดภัย มีชดุ Safety และนั่งร้าน ที่
ถูกต้องตามลักษณะของการก่อสร้าง
*หากสินค้าที่ท่านนามาจัดแสดง หรือสิ่งก่อสร้างสูงเกินจากที่กาหนดไว้ขา้ งต้น จะต้องทาการขออนุญาตจากผูจ้ ดั การงานก่อนจึงจะ
สามารถนาสินค้าเข้า หรือทาการก่อสร้างได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่หี น้า 9.

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม
กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890
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8. การรับผิดชอบความเสียหายต่อพืน้ ที่

*ตัวอย่างเอกสาร

Exhibitor หรือผู้เข้า ร่วมงานแสดงทุกบูธ ต้องเซ็นต์หนังสือรับรองรับผิดชอบความเสียหาย และแนบเอกสารสาเนาบัตร
ประชาชนพร้อ มลายเซ็ น ต์รับ รองความเสี ย หาย (ในกรณี ท่ี เ ป็ น บริษั ท ต้อ งประทับ ตราด้ว ย) โดยตอบกลับ เจ้า หน้า ที่ ท างอี เ มล์
bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงานเริ่มเป็ นเวลา 1 เดือน
หากมีความเสียหายเกิดขึน้ ในทุกกรณี บริเวณพืน้ ที่บูธของผู้เข้าร่วมแสดงงาน ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่อิม
แพ็ค ฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับ บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด โดยชาระเป็ นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์)
จากัด ภายใน 5 วันหลังจบงาน

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม
กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890
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9. กาหนดการสาหรับวันก่อสร้าง, วันแสดงงาน, วันรือ้ ถอน
กาหนดการ
กาหนดการเวลาการก่อสร้างคูหา
ผูเ้ ช่าพืน้ ที่ คูหาเปล่า
ผูเ้ ช่าพืน้ ที่ คูหามาตรฐาน
การขนย้ายสินค้า
การติดตัง้ ไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน
การติดตัง้ ตกแต่งและจัดวางสินค้าแล้วเสร็จภายใน
ปิ ดอาคารแสดงสินค้า
กาหนดการเปิ ด – ปิ ด งานแสดงสินค้า
ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor) เข้าเตรียมงานและขนย้ายสินค้า
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด แสดงสินค้า
เวลาขนย้ายสินค้า หลังปิ ดงานแสดงสินค้าประจาวัน
กาหนดการเวลารือ้ ถอนคูหา
เริ่มการขนย้ายสินค้า
การรือ้ ถอนคูหาและไฟฟ้า
การขนย้ายสินค้าและรือ้ ถอนคูหาแล้วเสร็จภายใน
การรือ้ ถอนไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน

เวลา
10.00 – 24.00 น.
12.00 – 24.00 น.
12.00 – 24.00 น.
13.00 น.
24.00 น.
24.00 น.

วันที่
2-3 ส.ค. 65

3 ส.ค.65

8.00 – 10.00 น.
10.00 – 20.00
20.00 – 21.00

4-7 ส.ค.65

20.30 – 24.00 น.
20.00 น.
24.00 น.
24.00 น.

7 ส.ค.65

หมายเหตุ

• หลังจากจบงานในแต่ละวัน ไฟฟ้าในคูหาจะดับภายใน 30 นาที และในวันแสดงงานวันสุดท้ายจะดับภายใน 60 นาที และ
อาคารแสดงสินค้าจะเปิ ดจนกระทั่งเวลา 21.00 น. ส่วนในวันสุดท้ายของงานแสดงสินค้า จะเปิ ดจนกระทั่งเวลา 24.00 น.
เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมจัดงานแสดงทาการขนย้ายสินค้า และรือ้ ถอนคูหาพร้อมอุปกรณ์
• ห้ามผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานขนย้ายสินค้าที่จะนามาจัดแสดงเข้าไปในอาคารแสดงสินค้า ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 แต่จะ
อนุญาตให้ขนย้ายสินค้าเข้าไป ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 เท่านัน้ มิฉะนัน้ หากสินค้าดังกล่าวเกิดความเสียหายหรือ
สูญหาย ทางผูจ้ ดั งานจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
• ในระหว่างจัดงานแสดงสินค้า ห้ามขนย้ายสินค้าโดยใช้รถเข็นใหญ่โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
สถานที่จดั งาน และผูเ้ ยี่ยมชมงาน หากเกิดความเสียหายขึน้ ประการใด ท่านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
• สาหรับในวันก่อสร้างและรือ้ ถอน ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการก่อสร้างและรือ้ ถอนภายในวันและเวลาที่กาหนด ซึ่งหากมี
การทางานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี จะมีค่าปรับ และจะได้รบั จดหมายเตือนจากบริษัท เอซ คอน(ไทยแลนด์)

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม
กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890
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10. รายชื่อผู้ติดต่อ
1. ฝ่ ายสถานที่ ติดต่อคุณสุชาดา เตชะเชี่ยวณรงค์ 02-689-2899 ต่อ 15, E-mail: bbbmanual.exhibitor@gmail.com
2. ฝ่ ายกิจกรรมการตลาด ติดต่อ 02-689-2899, E-mail: bbb.mktorganize@gmail.com
3. ฝ่ ายขาย ติดต่อคุณปรียานุช เพิ่มพูน เบอร์ 02-689-2899 ต่อ 20, E-mail: Salebbb.b1@gmail.com
4. ฝ่ ายงานไฟฟ้า ติดต่อคุณดวงลาไพ แสนพายุ เบอร์ 02-276-4800 ต่อ 114, E-mail: babykids@expotech.co.th
5. ฝ่ ายโครงสร้างบูธมาตรฐาน ติดต่อนางสาววิษภา แพรสูงเนิน เบอร์ 02-203-4156, E-mail: wisapa.pra@nccimage.com

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม
กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890
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ส่วนที่ 2
ระเบียบ และการปฏิบัติงานภายในอาคารแสดงสินค้า
1.

การก่อสร้างและตกแต่งคูหามาตรฐานสาหรับผู้เช่าคูหามาตรฐาน
1.1

ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็ นทางการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด
90 อาคารซีดบั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
คุณวิษภา แพรสูงเนิน โทรศัพท์ 02-203-4156 โทรสาร 02-203-4117
E-mail address: wisapa.pra@nccimage.com

1.2

ลักษณะคูหามาตรฐาน (พืน้ ทีม่ ีขนาด กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร )
1.2.1

ผนังสีขาวสูง 2.5 ม. กว้างแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผ่นจะยึดติดกับโครงสร้างอลูมเิ นียมห้ามตอกตรึง
เจาะรูท่ที าความเสียหายแก่ผนัง เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าอย่างเป็ น
ทางการแล้ว

1.2.2

ป้ายชื่อ ป้ายบริษัท เป็ นป้ายชื่อขนาดสูง 30 ซม. และหน้ากว้าง 3 ม. (ตัวอักษรบนป้ายชื่อสูง 10 ซม. ) อยู่
ด้านหน้าของทุกคูหาโดยจะระบุช่ือบริษัท และหมายเลขของคูหาแสดงสินค้า

1.2.3

ไฟฟ้า มีปลั๊ก ขนาด 5 แอมป์

1.2.4

โต๊ะหน้าขาว 1 ตัว และ เก้าอี ้ 2 ตัว

1.2.5

สาหรับผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน ที่เช่าพืน้ ที่แสดงสินค้าแบบคูหาสาเร็จรูป กรุณากรอกแบบฟอร์มป้ายชื่อคูหา
และเครื่องหมายการค้า พร้อมส่งกลับมาที่ บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด

(ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) หลอดฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด

1.2.6 ผูจ้ ดั งานขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานว่า หากคูหาของท่านมีอปุ กรณ์ท่เี ป็ นเหล็ก เช่น ชัน้ วางของ, ตู้
วางสินค้า, กระบะวางสินค้า ฯลฯ ที่มีชนิ ้ ส่วนเป็ นเหล็กสัมผัสพืน้ อาคารแสดงงาน ให้ผเู้ ข้าร่วมแสดงงานติดตัง้ พรมปูพนื ้
ภายในคูหามาตรฐานให้เรียบร้อย และใช้เทปกาวสาหรับปูพรมให้ถกู ต้อง
1.2.7 ทัง้ นีผ้ จู้ ดั งานจึงขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน ให้ปฏิบตั ิตามกฎ-ระเบียบข้อบังคับของการ
จัดงานทุกประการ เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันอันตรายอันเกิดจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
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1.3

ตัวอย่างคูหามาตรฐาน

หมายเหตุ ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานที่เช่าพืน้ ที่พร้อมคูหามาตรฐานได้รว่ มออก
งานแสดงเท่านัน้ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานไม่มีสิทธิใ์ ห้บริษัทอื่นมาเช่าช่วงต่อ หรือให้บริษัทอื่น หรือรายอืน่ ที่ไม่ได้ซือ้ พืน้ ที่ในงาน มาร่วมออก
แสดงงานกับท่าน (ยกเว้นบริษัทในเครือ )
ในกรณีท่ผี เู้ ข้าร่วมแสดงงาน มีความประสงค์ให้บริษัทอื่นมาร่วมออกงานด้วย กรุณาแจ้งชื่อบริษัทดังกล่าว และชื่อผู้
ประสานงาน, ที่อยู่ และเบอร์ตดิ ต่อ พร้อมแจ้งประเภทสินค้าที่จะร่วมออกงาน ก่อนวันแสดงงาน 1 เดือน ทัง้ นีเ้ พื่อที่ผจู้ ดั งานจะได้
พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นลาดับต่อไป

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
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1.4

ข้อกาหนดการก่อสร้างตกแต่งคูหามาตรฐาน

1.4.1 สาหรับคูหามาตรฐาน จะต้องนาส่งแบบฟอร์มสถานที่ โดยส่งกลับมาที่ bbbmanual.exhibitor@gmail.com
หรือแฟกซ์ 02-689-2890 ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
1.4.2

ผูเ้ ช่าคูหามาตรฐาน ห้าม! กระทาการใด

ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผนังคูหา เช่น
• ห้ามฉีดสเปรย์กาว, ติดกาว, หรือซิลิโคนบนแผ่นผนัง
• ห้ามทาสี, พ่นสี, ขีด หรือเขียนลงบนผนัง
• ห้ามมิให้เจาะ, ตอกตะปู, ยิง MAX , ขีดข่วน หรือทาให้เกิดความเสียหายกับแผ่นผนังหรือส่วนใดส่วนหนึง่
ของโครงสร้างคูหาเป็ นอันขาด หากต้องการติดหรือยึดสิ่งใดกับตัวผนังกรุ ณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการก่อน เป็ นต้น
1.4.3 ห้ามต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายโครงสร้างของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขาด หากมีความจาเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของคูหา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการของบริษัทฯ เพื่อดาเนินการ
1.4.4 หากผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานท่านใด มิได้ปฏิบตั ิตามหรือฝ่ าฝื นข้อปฏิบตั ิดงั กล่าว
ค่าเสียหายเป็ นมูลค่าผนังคูหา แผ่นละ 3,000 บาท
1.4.5

ผูจ้ ดั งานจาเป็ นต้องคิด

ห้ามวางสิง่ ของ อุปกรณ์อื่นๆ นอกเขตพืน้ ที่ของตนเอง หากฝ่ าฝื น ฝ่ ายสถานที่ขออนุญาตตักเตือนดังนี ้

• ครัง้ ที่ 1 ฝ่ ายสถานที่นาเอกสารการตักเตือนให้บูธเซ็นต์รบั ทราบ และเก็บสิ่ง ของอุปกรณ์นอกพืน้ ที่ของ
ตัวเองให้เรียบร้อย
• ครัง้ ที่ 2 ฝ่ ายสถานที่ถ่ายรูปบันทึกหลักฐาน และนาเอกสารให้ทางบูธเซ็นต์รบั ทราบ หากยังไม่ปฏิบตั ิ
• ครัง้ ที่ 3 ฝ่ ายสถานที่ขออนุญาตนาของออกจากพืน้ ที่ส่วนกลาง เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ทัง้ นีจ้ ึงแจ้งมาเพือ่ ทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ ปลั๊กไฟที่ติดตัง้ ในคูหาของท่านห้ามใช้ต่อกับดวงไฟแสงสว่างโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ จะ
ดาเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในคูหาของท่านทันที
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2.

การก่อสร้างและตกแต่งสาหรับผู้เช่าคูหาเปล่า
กฎระเบียบในการก่อสร้างและตกแต่งคูหาสาหรับผู้ร่วมงานแสดงสินค้าทีเ่ ช่าพืน้ ทีเ่ ปล่า
2.1 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน ต้องส่งฟอร์มสถานที่ ระบุรายละเอียดการสร้างบูธ พร้อมแนบรูปภาพหรือแบบการก่อสร้าง
ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
2.2 การสร้างคูหาเปล่าภายในบูธ ต้องประกอบด้วย ไฟฟ้าส่องสว่าง, พรมปูพนื ้ , หมายเลขบูธที่ชดั เจน ตามกฎข้อบังคับ
การใช้สถานที่ของอิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
2.3

สาหรับผูเ้ ช่าคูหาเปล่า ต้องการผูร้ บั เหมาติดตัง้ และออกแบบบูธเปล่า สามารถติดต่อ
ผู้รับเหมาในการก่อสร้างคูหาเปล่าอย่างเป็ นทางการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด
90 อาคารซีดบั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
คุณวิษภา แพรสูงเนิน โทรศัพท์ 02-203-4156 โทรสาร 02-203-4117
E-mail address: wisapa.pra@nccimage.com

หมายเหตุ
ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานทุกท่านปูพรมในคูหาให้เรียบร้อย สาหรับคูหาเปล่าที่มีโครงสร้าง และ
อุปกรณ์ท่เี ป็ นเหล็ก เช่น ชัน้ วางของ, ตูว้ างสินค้า, กระบะวางสินค้า ฯลฯ ที่มีชนิ ้ ส่วนเป็ นเหล็กสัมผัสพืน้ อาคารแสดงงาน ให้
ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานติดตัง้ พรมปูภายในคูหาเปล่าให้เรียบร้อย และใช้เทปกาวสาหรับปูพรมที่ถกู ต้อง หากฝ่ าฝื นฝ่ ายสถานที่
ของผูจ้ ดั งาน และเจ้าของสถานที่ คืออิมแพ็ค ฯ จะขอยุติการสร้างคูหาทันที จนกว่าจะมีการปูพรมพืน้ อย่างถูกต้อง
2.3 การจัดสร้างคูหาแสดงสินค้า หรือพืน้ ที่เปล่าสาหรับลานกิจกรรมจะต้องเขียนป้ ายชือ่ บริษัท หรือแบรนด์สนิ ค้า
พร้อมหมายเลขประจาคูหา ขนาด A4 ให้มองเห็นชัดเจน ถ้าไม่มีระบุ ทางผูจ้ ดั งานฯ จะจัดให้ตามความเหมาะสมโดย
เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ กับผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน
2.4 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ที่ผรู้ บั เหมาก่อสร้างคูหา หรือบุคลากรของ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง หรือผูร้ บั จ้างของท่าน โดยรับผิดชอบ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
ๆ ที่ขดั ต่อระเบียบภายในอาคารสินค้า โดยให้เป็ นไปตามระเบียบของการก่อสร้างทุกประการ
2.5 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน ที่ตอ้ งการสร้างคูหาเอง จะต้องจัดส่งแบบ แผนการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้า และผังการใช้ไฟฟ้า
มายังผูจ้ ดั งาน ภายในระยะเวลาที่ระบุเอาไว้ในคู่มือ หรือ 30 วันก่อนวันแสดงงาน โดยผูจ้ ดั งานจะตอบอนุมตั ิให้ภายใน 7วัน
เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมแสดงงานดาเนินการตามแผนผังการก่อสร้างที่ได้เสนอไป ทางผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้แก้
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แผนผังการก่อสร้างในส่วนที่ผิดไปจากแบบที่อนุมตั ิแล้ว หรือแผนผังการก่อสร้างที่อาจขัดต่อกฎระเบียบอาคารแสดงสินค้า
หรือสร้างอันตรายแก่ผเู้ ข้าชมงานแสดงสินค้าได้
หมายเหตุ
หากผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานไม่ส่งแผนผังตามระยะเวลาที่กาหนด ทางผูจ้ ัดงานจะไม่อนุญาตให้เข้าทาการ
ก่อสร้างใด ๆ ในงาน
2.6 เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร หากต้องการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง กรุณาติดต่อ
ผูร้ บั เหมาติดตัง้ ไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการเท่านัน้ ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องจักรหรือหลอดไฟแสงสว่าง และห้ามติดตัง้
กระแสไฟฟ้าเอง
2.7
ห้ามพ่นสี, อ็อค, เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดงสินค้า และห้ามตัง้ โต๊ะเพื่อเลื่อยไม้, ไสไม้ หรือทาให้เกิดฝุ่นละออง
ภายในอาคารแสดงสินค้า อันก่อให้เกิดการรบกวนต่อผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน หรือผูเ้ ข้าร่วมชมงาน
2.8
ในกรณีพนื ้ ที่คหู าของผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน เป็ นพืน้ ที่เปล่าติดกับคูหาแสดงสินค้าอื่น ห้ามใช้ประโยชน์จากผนังนัน้ ๆ
ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานจะต้องทาการก่อสร้างผนังในส่วนคูหาแสดงสินค้าของตนเอง
2.9
หากผนังคูหาของผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน สูงกว่าผนังอีกด้านหนึง่ ของคูหาอื่นที่ติดกัน ท่านจะต้องทาการปิ ดผนังด้านที่
ติดกับคูหาอื่น เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม
2.10

ห้ามตอก, ตรึง หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับฝาผนัง หรือตัวอาคารโดยเด็ดขาด

2.11 ในกรณีท่คี หู าแสดงสินค้าของท่านเป็ นเกาะ ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย่ นผนัง ด้านหลัง หรือด้านในตาม
แบบที่ท่านส่งมา หากพิจารณาแล้ว และเห็นว่าสิง่ ก่อสร้างของท่านบดบังคูหาแสดงสินค้าใกล้เคียง
หมายเหตุ
ในกรณีท่ผี รู้ บั เหมาอนุมตั ิ หรือผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานไม่ดาเนินการตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ผูจ้ ดั
งานขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะหยุดการปฏิบตั ิงาน หรือยกเลิกการอนุมตั ิโดยทันที หรือตามที่เห็นสมควร โดยผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานต้องใช้
บริการจากผูร้ บั เหมาอื่นที่ได้รบั การอนุมตั ิแล้วเท่านัน้
3.

ระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์
3.1

ขัน้ ตอนการขนถ่ายสินค้า และก่อสร้างบูธใน วันติดตัง้ 2-3 สิงหาคม 2565

3.1.1 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน/ผูร้ บั เหมา นารถส่งสินค้าไปรับบัตรขนถ่ายสินค้า และก่อสร้างที่ลานทะเลสาบจาก
เจ้าหน้าที่ของ อิมแพ็ค ฯ ตัง้ แต่เวลา 9.45 – 18.00 น. ซึง่ จะมีจดุ ให้บริการ เพื่อรอเรียกคิวเข้าไปขนถ่ายสินค้า และเข้าคิวรับบัตร
Contractor พร้อมเอกสารที่มีรายละเอียดติดหน้ารถ กับเจ้าหน้าที่ของ BBB โดยเริม่ ตัง้ แต่เวลา 9.45-18.00 น.
• ขัน้ ตอนการรับบัตรคิว คนขับรถจะต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับหมายเลขบูธ พร้อมชื่อของบริษัทที่จะเข้าไป
ก่อสร้าง รวมทัง้ ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถด้วย เพื่อรับบัตรติดหน้ารถ และบัตร Contractor
Challenger 3 – (บัตรสีชมพู)

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
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3.1.2

เจ้าหน้าที่จะเรียกรถขนถ่ายสินค้าของผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานตามลาดับ เพื่อให้มารับบัตรอนุญาตเข้าขนถ่าย

สินค้า
3.1.3 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน/ผูร้ บั เหมา จะต้องนารถมาจอดที่จดุ ขนถ่ายสินค้าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 ซึ่ง
อยู่บริเวณด้านหลัง
• ขัน้ ตอนการเข้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 คนขับรถจะต้องนารถผ่านจุด
ตรวจ ก่อนเข้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้า และบุคคลที่จะเข้าไปภายในอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 ได้ ต้องแลก
บัตร Contractor กับเจ้าหน้าที่กอ่ น และต้องติด หรือพกบัตร Contractor ไว้ในที่ท่มี องเห็นชัด ตลอด
วันติดตัง้ ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 รวมถึงบัตรอนุญาตเข้าขนถ่ายสินค้า จะต้องวางไว้บนหน้ารถ
เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็น และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่ขนถ่ายสินค้า

• ขัน้ ตอนการขนถ่ายสินค้าบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า กาหนดระยะเวลาสาหรับรถยนต์ในการเข้าขนถ่าย
สินค้า ดังต่อไปนี ้
 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็ นเวลา 40 นาที
 รถยนต์ไม่เกิน 10 ล้อ ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็ นเวลา 60 นาที


รถยนต์ 10 ล้อขึน้ ไป ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

หมายเหตุ
ทัง้ นีผ้ จู้ ดั งานจึงขอความร่วมมือห้ามจอดรถเกินเวลาที่กาหนด
เนื่องจากทาให้การจราจรขึน้ -ลงหลัง
Loading ติดขัด และล่าช้า หากฝ่ าฝื นจะต้องชาระเบีย้ ปรับที่ทางอิมแพ็ค ฯ เป็ นผูก้ าหนด
3.1.4 เมื่อส่งสินค้าหรืออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนารถของท่านกลับไปจอดที่ลานทะเลสาบ (Lake
side หรือ ลาน Pre-Loading หรือ ลาน Delivery bay หรือให้นารถออกนอกพืน้ ที่จดุ ขนถ่ายสินค้าโดยทันที

ตัวอย่างบัตรบันทึกเวลาเข้า-ออก
3.1.5

สาหรับคูหาเปล่าที่เข้ามาจัดพืน้ ที่ ในวันติดตัง้ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
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• ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานที่มีโครงสร้างใหญ่ สามารถขับรถเข้ามาในชาเลนเจอร์ 3 เพื่อลงของได้ ตัง้ แต่เวลา
10.00 – 12.00 น. เท่านัน้ โดยเจ้าหน้าที่ท่แี จกบัตร Contractor ที่ประจาจุด Lake side จะเป็ นผูแ้ จ้ง
หมายเลขประตูท่เี ปิ ดให้เข้า หากเกินเวลาที่กาหนดไว้ จะไม่สามารถขับรถเข้าไปได้
• ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานที่มีโครงสร้างปกติ สามารถจอดลงสินค้า และส่วนตกแต่งได้ท่ีจุด loading เท่านัน้
ไม่สามารถขับรถเข้าไปเพื่อลงของได้
3.1.6

สาหรับคูหาเปล่าและมาตรฐานที่เข้ามาจัดพืน้ ที่ ในวันติดตัง้ วันที่ 3 สิงหาคม 2565
• ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานทีเ่ ป็ นคูหาเปล่า สามารถเข้าภายในชาเลนเจอร์ 3 ได้ตงั้ แต่เวลา 10.00 – 24.00 น.
• ผูร้ ว่ มแสดงงานทีเ่ ป็ นคูหามาตรฐาน สามารถเข้าภายในชาเลนเจอร์ 3 ได้ตงั้ แต่เวลา 12.00 – 24.00 น.

หมายเหตุ

ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
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3.1.7

จุดรับบัตร Contractor (บัตรสีชมพู) และ บัตร Exhibitor (บัตรสีเหลือง)

หมายเหตุ
ผูจ้ ดั งานจะออกบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณงานให้แก่ผเู้ ข้าร่วมแสดงงาน และผูร้ บั เหมาต่าง ๆ ซึ่งว่าจ้างโดย
ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานเพื่อใช้ผ่านเข้า-ออกบริเวณงานในช่วงวันก่อสร้าง และรือ้ ถอน เฉพาะผูร้ บั เหมาที่ได้ติดต่อกับผูจ้ ดั งาน และ
ได้ทาข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบของผู้จัดงานแล้วเท่านั้น โดยผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถรับบัตรผ่านเข้า -ออก
บริเวณงานได้ตามที่แจ้งไว้ดังรู ปภาพด้านบน กรณีท่ีผูร้ บั เหมารายนั้น ๆ ไม่มีบัตรอนุญาตอย่างถูกต้อง และได้สร้างความ
เสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งขึน้ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานที่ว่าจ้าง จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ นีผ้ รู้ บั เหมาจะต้องเป็ น
บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
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ผูก้ รอกแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจาคูหานัน้ และขอรับบัตรผ่านเข้า-ออกด้วยตนเองเท่านัน้ และห้ามผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน
ขอบัตรผ่านเข้า-ออกแทนผูร้ บั เหมาของตน ฉะนัน้ กรุณามารับบัตรตามวัน-เวลาที่กาหนดให้ หากบัตรสูญหาย และมาขอรับ
ใหม่ ทางผูจ้ ดั งานฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใบละ 50 บาท
3.2

ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าวันแสดงงาน 5-8 พฤษภาคม 2565

3.2.1 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน จะต้องนารถเข้าบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า ตามช่วงเวลาที่กาหนดให้ สามารถทา
การเติมสินค้าได้ กาหนดเวลาดังนี ้ รอบเช้า 8.00-10.00 น. รอบเย็น 20.00-21.00 น.
หมายเหตุ

หากต้องการเติมสินค้าระหว่างช่วงเวลางานคือ 10.00-20.00 น. จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่จดั งานก่อน

รถเข็นที่ใช้ขนสินค้าเข้างานต้องเป็ นขนาดเล็ก ไม่เกินขนาด 60 X 90 X 85 ซม. และเรียงสินค้าสูงไม่เกิน 1 เมตร สินค้าที่มี
ขนาดลังเล็ก จาเป็ นจะต้องมีแลปพลาสติกคลุมให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย
เมื่อเติมสินค้าแล้วเสร็จ ให้นารถไปจอดในลานจอดที่กาหนดให้
3.2.2

ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าให้เป็ นไปตามประกาศกฎ-ระเบียบของการเข้าขนถ่ายสินค้า

หมายเหตุ
เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในลาน loading ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานสามารถขนย้าย หรือหิว้ สัมภาระส่วนตัว
และสิ่งของ, กล่องเล็ก ๆ ที่ถือหิว้ ได้ โดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก สามารถหิว้ เข้ามาทางด้านหน้าอาคารชาเลนเจอร์ 3 ได้ โดยไม่
ต้องอาศัยรถเข็นขนย้าย สาหรับสินค้าขนาดใหญ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมแสดงงานทาการเปิ ดหีบห่อด้านนอกอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 (จุด
loading) แล้วจึงขนย้ายเข้าตัวอาคาร ไปที่คหู าของท่าน
3.3

ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าวันรือ้ ถอน วันที่ 7 สิงหาคม 2565
เริ่มจากลงอุปกรณ์แพ็คกิง้

3.3.1 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานที่ตอ้ งการลงอุปกรณ์แพ็คกิง้ ต้องนารถขนอุปกรณ์ไปรับบัตรอนุญาตขนถ่ายสินค้า ที่
ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ เมื่อได้รบั บัตรผ่าน ให้นารถเข้าไปที่จุดขนถ่ายสินค้า (จุด loading) และนาอุปกรณ์
แพ็คกิง้ ขึน้ ได้ ตัง้ แต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เมื่อนาอุปกรณ์ลงเสร็จเรียบร้อย ให้นารถออกจากพืน้ ที่ทันที และไปจอดใน
สถานที่ท่ีกาหนดให้ รถ 4 ล้อ สามารถเข้าจอด Pre-Loading ได้ในกรณี Pre-Loading ว่าง ส่วนรถ 6 ล้อขึน้ ไป ต้องนารถ
กลับไปจอดที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบเท่านัน้ เพื่อรอเรียกรถขึน้ ไปเก็บอุปกรณ์คหู าได้ หลังเวลา 22.00 น.
3.3.2

ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานทุกคูหา ต้องนารถที่จะขนสินค้าไปเข้าคิวที่ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ

3.3.3 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานทุกคูหา ต้องจัดเก็บอุปกรณ์/บรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า ต่างๆ ให้เรียบร้อย ภายในคูหาตนเอง
แล้วจึงทาการเคลื่อนย้ายมาด้านหลังอาคาร Loading โดยห้ามวางกีดขวางเส้นทางการขนย้าย (วางในพืน้ ที่ท่กี าหนดให้ หรือ
ให้ชิดผนัง หรือราวกันตกเท่านัน้ ) เมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์/บรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า ต่างๆ มารวมไว้ ณ หลังอาคาร Loading ให้แจ้ง

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
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เจ้าหน้าที่ รปภ. หลังอาคาร Loading เพื่อเข้าตรวจสอบ จากนั้น เจ้าหน้าที่ รปภ.จะออกเอกสาร “ยืนยันของพร้อม” ให้
ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน
3.3.4 หลังจากนั้นให้ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานนาเอกสาร “ยืนยันของพร้อม” ไปที่โต๊ะ อานวยการ ที่อยู่หลังอาคาร
Loading และแจ้งทะเบียนรถต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ ท่ีลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ จะประกาศเรียกหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้มารับบัตรขนถ่าย
สินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าที่อาคารชาเลนเจอร์ 3
3.3.5 ณ จุดขนถ่ายสินค้าของอาคารชาเลนเจอร์ 3 ผูท้ ่เี ข้ามาขนถ่ายสินค้าจะต้องทาตามกฎ-ระเบียบ และข้อ
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร ตามที่ได้ระบุไว้ หลังจากที่ขนถ่ายสินค้าเสร็จสิน้ รถขนถ่ายสินค้าจะต้องเคลื่อนย้ายจากจุดขนถ่ายสินค้า
ตามทางออกที่ได้ระบุไว้ และคืนบัตรขนถ่ายสินค้าตรงทางออก อิมแพ็คฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขนถ่ายสินค้าบริเวณจุดขนถ่าย
สินค้าของอาคารชาเลนเจอร์ 3 เฉพาะผูท้ ่ลี งทะเบียน ณ จุดให้บริการเท่านัน้
3.4

กฎข้อบังคับและข้อแนะนา
3.4.1

การรับนา้ หนักและความสูงของวัสดุอปุ กรณ์ท่ตี ิดตัง้ ใน “อาคาร”
• พืน้ ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 ระหว่างเสาต้นที่ 1-14 สามารถรับนา้ หนักได้ตารางเมตรละ 4,000 กิโลกรัม
หัวเสาต้นที่ 1-14 สามารถรับนา้ หนักได้ตารางเมตรละ 8,000 กิโลกรัมและก่อสร้างความสูงได้ไม่เกิน
7.00 เมตรกรณีท่วี สั ดุอปุ กรณ์มนี า้ หนักเกินกว่า 4,000 กิโลกรัมวิศวกรโครงสร้างจะต้องออกแบบการ
กระจายนา้ หนักให้ได้ 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตรพร้อมลงนามรับรองการออกแบบและการคานวณ
ในสาเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจานวน 1 ชุดนาส่งให้ “ผูใ้ ห้บริการ” รับทราบ
• พืน้ ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 ตัง้ แต่เสาต้นที่ 14 เป็ นต้นไป และพืน้ ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 สามารถรับ
นา้ หนักได้ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัมหัวเสาตัง้ แต่ตน้ ที่ 15 สามารถรับนา้ หนักได้ตารางเมตรละ
4,000 กิโลกรัม และก่อสร้างความสูงได้ไม่เกิน 7.00 เมตร กรณีท่วี สั ดุอปุ กรณ์มีนา้ หนักเกินกว่า 2,000
กิโลกรัม วิศวกรโครงสร้างจะต้องออกแบบการกระจายนา้ หนักให้ได้ 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
พร้อมลงนามรับรองการออกแบบและการคานวณในสาเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจานวน 1 ชุดและ
นาส่งให้อมิ แพ็คฯ รับทราบ

3.4.2 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานที่ได้รบั อนุญาตจากอิมแพ็คฯ ให้เข้าปฏิบตั งิ านใน “อาคาร” จะต้องลงนามใน หนังสือ
รับรองความเสียหาย และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่อิมแพ็คฯ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้
3.4.3 การขนถ่ายอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานจะต้องใช้ประตูขนถ่ายสินค้าของ “อาคาร”
เท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ใช้ประตูดา้ นหน้าทางเข้าหรือประตูหนีไฟ
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3.4.4 การถ่ายทอดสด “งาน” หรือบันทึกเทปโทรทัศน์ “งาน” ที่มีการนารถบันทึกเทปเคเบิล้ ทีวีอินเทอร์เน็ต
ออนไลน์เข้ามาใน “สถานที่” ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานจะต้องแจ้งผูจ้ ดั งานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทาการ เพื่อกาหนดจุด
จอด และขัน้ ตอนการเดินสายอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่างๆโดย ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด
3.4.5 อิมแพ็คฯไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าร่วมแสดงงานนามาแสดง และ/หรือขายสินค้าที่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย หรือ
ขัดต่อระเบียบที่ดีดา้ นวัฒนธรรมสังคมและสุขภาพของประชาชน และ/หรือสินค้าที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ผเู้ ข้าร่วมแสดง
งานระบุไว้ในรายการ หากผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานฝ่ าฝื นผูจ้ ดั งานจะแจ้งให้นาสินค้าดังกล่าวออกจาก “งาน” โดยผูเ้ ข้าร่วมแสดง
งานจะต้องปฏิบตั ติ ามอย่างไม่มเี งื่อนไข และผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผูจ้ ดั งาน
3.4.6 ห้ามจาหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทกุ ประเภทใน “สถานที่” หากฝ่ าฝื นผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานจะต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมาย
และหากผูจ้ ดั งานขอทาการตรวจสอบผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานต้องแสดงหลักฐานแสดงสิทธิ์ในสินค้า
เหล่านัน้ แก่ผจู้ ดั งาน หรือผูต้ รวจสอบของผูจ้ ดั งาน
3.4.7 ในระหว่างการจัดแสดงงานผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน มีสิทธิก์ ระจายเสียงในพืน้ ที่ ”งาน” ตามที่กฎหมายกาหนด
มีความดังได้ไม่เกิน 60 เดซิเบล (เอ) หากผูเ้ ข้าร่วมแสดงานกระจายเสียงที่มีความดังเกินกว่าที่กาหนด ผูจ้ ดั งานขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ ข้าร่วมแสดงานให้ดาเนินการลดเสียงนัน้ ลงทันที หากฝ่ าฝื นผูจ้ ดั งานมีความจาเป็ นต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้า
จนกว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากผูเ้ ข้าร่วมแสดงาน โดยผูเ้ ข้าร่วมแสดงานจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึน้
เองทัง้ สิน้
สาหรับพืน้ ที่บริเวณโถงต้อนรับหน้าอาคารจัดงานและโถงต้อนรับหน้าห้องประชุมที่เป็ นพืน้ ที่กระจายเสียง
ส่วนกลางของผูจ้ ดั งาน ไม่อนุญาตให้มกี ารใช้เสียง
3.4.8

ห้ามผูเ้ ข้าร่วมแสดงาน ใช้ทางเข้า/ออกนอกเหนือจากที่ผจู้ ดั งานกาหนดไว้

3.4.9 ห้ามผูเ้ ข้าร่วมแสดงานนาเศษวัสดุต่างๆกองทิง้ ไว้หลังขนย้ายในวันติดตัง้ และวันรือ้ ถอน
ผูเ้ ข้าร่วมแสดงานจะต้องชาระค่าปรับในอัตราขัน้ ต่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

หากฝ่ าฝื น

3.4.10 ห้ามขนย้ายทรัพย์สินที่เป็ นของผูจ้ ดั งาน ออกจาก “สถานที่” โดยเด็ดขาดหากตรวจพบจะถูกดาเนินการ
ทางกฎหมายทันที
3.4.11 ห้ามใช้กาวเทปกาวสองหน้าหรือวัตถุใดๆในทานองเดียวกันทาหรือติดบนพืน้ ผนัง และโครงสร้างส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด
3.4.12 ห้ามตอกตะปูหรือของแหลมยึดติดกับผิวพืน้ ผนัง

หรือโครงสร้างส่วนหนึง่ ส่วนใดของ “อาคาร” โดย

เด็ดขาด
3.4.13 ห้ามใช้ประตูทางออกฉุกเฉินและประตูหนีไฟเป็ นทางเข้า/ออกหรือใช้ทาภารกิจใดๆหากฝ่ าฝื นจะถูกปรับ
ในอัตรา ครัง้ ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
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3.4.14 ห้ามสูบบุหรี่หา้ มรับประทานอาหารและห้ามนอนพักหรือนอนค้างคืนบริเวณ “อาคาร” ยกเว้นในพืน้ ที่ท่ี
จัดเตรียมให้เท่านัน้
3.4.15 ห้ามนาสิง่ เสพติดที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด
3.4.16 ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มจากผูใ้ ห้บริการรายอื่นเข้ามาใน “อาคาร” โดยเด็ดขาดเว้นแต่ ผเู้ ข้าร่วมแสด
งานจะได้รบั การอนุญาตจากผูจ้ ดั งานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
หากฝ่ าฝื นผูเ้ ข้าร่วมแสดงานจะต้องชาระค่าธรรมเนียม
การนาเข้าจานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อ คูหาต่อวัน
3.4.17 ห้ามเก็บเศษวัสดุท่เี หลือจากการก่อสร้างหรือวัสดุท่ไี วไฟ เช่น ทินเนอร์ และนา้ มันเชือ้ เพลิง ไว้ในบริเวณ
“อาคาร” ในระหว่างวันติดตัง้ และวันแสดงงาน
3.4.18 ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าในจุดอื่นที่ไม่ได้กาหนด หากตรวจพบ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงานต้องเสียค่าปรับจุดละ 5,000
บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
3.4.19 ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าพืน้ ฐานที่ตดิ กับตัว “อาคาร” เช่นปลั๊กผนังและปลั๊กตามเสาในการก่อสร้างโดย
เด็ดขาด ผูเ้ ข้าร่วมแสดงานจะต้องติดตัง้ สะพานไฟ (เบรกเกอร์) เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะสาหรับการก่อสร้างโดยสั่งจากผู้
ให้บริการระบบไฟฟ้าที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูจ้ ดั งานเท่านัน้
3.4.20 ห้ามพนักงานของผูเ้ ข้าร่วมแสดงาน ปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคาขอโดยมิได้รบั อนุญาต และ
ห้ามเปิ ดห้องหรือประตูใดๆของ “อาคาร” โดยพลการ
3.4.21 ห้ามพกพาอาวุธ, ของมีคม, สารกัมมันตรังสีหรือวัตถุอนั ตรายอื่นๆเข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด
3.4.22 ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาททาร้ายร่างกายหรือกระทาการใดๆที่ผิดกฎหมายใน “สถานที่”
3.4.23 ห้ามนาก๊าซหุงต้มหรือก๊าซติดไฟทุกชนิดเข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด
3.4.24 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงานจะต้องแสดงบัตรอนุญาตเข้าพืน้ ที่แก่เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยก่อนเข้า “อาคาร”
โดยพนักงานทุกคนของ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงานจะต้องสวมเครื่องแบบและติดบัตรอนุญาตเข้าพืน้ ที่ตลอดเวลาปฏิบตั งิ านหรืออยู่
ในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน
3.4.25 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานจะต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดรวมถึง
ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อปฏิบตั ิเรื่องความปลอดภัยที่ “ผูใ้ ห้บริการ” กาหนดไว้
3.4.26 การทางานที่มคี วามสูงเกิน 2.00 เมตรต้องจัดให้มีน่งั ร้านสาหรับการทางานนัน้
3.4.27 การทางานที่มีความสูงเกิน 4.00 เมตรต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยและต้องทาการยึดหรือคล้องเข็มขัดนิรภัย
นัน้ กับโครงสร้างอาคารหรือนั่งร้านที่มีความมั่นคงในการรับนา้ หนักได้ดีเพื่อป้องกันการพลัดตก
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3.4.28 ผูป้ ฏิบตั ิงานดังกล่าวต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยหมวกนิรภัยและรองเท้าหุม้ ส้นพืน้ ยางขณะปฏิบตั งิ าน
3.4.29 ห้ามมีการใช้เลื่อยวงเดือนภายใน “อาคาร” โดยอนุญาตให้ใช้เลื่อยไฟฟ้าขนาดเล็กในการตัดแต่งตาม
ประเภทของไม้กระจกและกระเบือ้ งในกรณีมีการตัดแต่งวัสดุประเภทที่ทาให้เกิดฝุ่นละอองจานวนมาก ทางผูจ้ ดั งานสามารถ
ระงับการเลื่อยหรือตัดแต่งได้โดยจะมีการจัดสถานที่ภายนอก “อาคาร” ตามจุดบริการที่ทางผูจ้ ดั งานกาหนดไว้ และผูเ้ ข้าร่วม
แสดงงานต้องมีการชาระค่ากระแสไฟฟ้าและค่าทาความสะอาดเพิ่มเติมตามอัตราที่กาหนดใน “สัญญา”
3.4.30 ห้ามทากิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟเช่นการเชื่อมโลหะ, การตัดหรือเจียรโลหะภายใน“อาคาร” โดย
เด็ดขาด
3.4.31 ห้ามวางสินค้ากีดขวางเส้นทางหนีไฟและหัวจ่ายนา้ ดับเพลิง
3.4.32 การเก็บหรือทิง้ สิ่งของ ในระหว่างวันก่อสร้างและขนย้ายสินค้าเข้าไปในบริเวณงานแสดงสินค้า ทางผูจ้ ดั
งานไม่อนุญาตให้ผรู้ ว่ มงานแสดงสินค้าวางสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้กีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอให้ผู้เข้าร่วมแสดง
งานจัดเก็บสิ่งของภายในคูหาแสดงสินค้าให้เรียบร้อยหรือขนย้ายสิ่งของต่างๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงสินค้า
3.4.33 การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก จัดงานแสดงสินค้าจะอนุญาตให้มีการแจกของที่ระลึกได้เฉพาะในคูหา
ของผูร้ ว่ มแสดงสินค้านัน้ ๆ เท่านัน้ โดยจะต้องไม่เป็ นการรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสร้างความราคาญให้กบั คูหาแสดง
สินค้าข้างเคียง
3.4.34 เหตุการณ์ท่ไี ม่อาจควบคุมได้ งานแสดงสินค้านีอ้ าจจะมีการเลื่อนระยะเวลางานแสดงสินค้าจากเดิม
เนื่องจากสุดวิสยั บางประการที่ผจู้ ดั งานไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง คาสั่งจากรัฐบาล เป็ นต้น ผูจ้ ดั
งานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าใช้จา่ ยต่างๆ
ที่ทางผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้าจ่ายให้กบั ผูจ้ ดั งานแสดงสินค้าแล้วหรือ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกิดขึน้
3.4.35 การปฏิบตั ิงานที่คหู าแสดงสินค้า ทุกคูหาแสดงสินค้าจะต้องมีพนักงานอยู่ประจา และปฏิบตั ิหน้าที่อยู่
ตลอดเวลาที่มีงานแสดงเปิ ดให้ผเู้ ข้าชม ผูร้ ว่ มแสดงสินค้าจะต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใดก็ตามที่ทางผูจ้ ดั มีความเห็นว่าจะ
เป็ นพืน้ ที่รบกวนต่อผูเ้ ข้าชมงาน
หรือผูร้ ว่ มแสดงสินค้ารายอื่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ การแสดงโดยใช้อปุ กรณ์ทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ จะต้องมีระดับเสียงที่ไม่เกินไปกว่าที่ผจู้ ดั งานแสดงสินค้าอนุญาตไว้ กิจกรรมทุกชนิดของผูร้ ว่ มแสดงสินค้า
และพนักงานของแต่ละคูหาแสดงสินค้า จะต้องจากัดอยู่แต่ในพืน้ ที่คหู าแสดงสินค้าของตน ห้ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชักชวนทางด้านธุรกิจใดๆ นอกคูหาแสดงสินค้าของท่าน
หมายเหตุ
ห้ามทาการรับสมัครพนักงานระหว่างแสดงสินค้า และห้ามทาการขนย้ายสินค้าและออกนอกคูหาแสดง
สินค้าในระหว่างเวลาแสดงสินค้า
3.4.36 ห้ามวางสิง่ ของอุปกรณ์อื่นๆ วางนอกเขตพืน้ ที่ของตนเอง หากฝ่ าฝื นฝ่ ายสถานที่ขออนุญาตตักเตือนดังนี ้
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• การตักเตือนครัง้ ที่ 1 ฝ่ ายสถานที่นาเอกสารการตักเตือนให้ทางบูธเซ็นรับทราบ และเก็บสิ่งของอุปกรณ์
นอกพืน้ ที่ของตัวเองให้เรียบร้อย
• การตักเตือนครัง้ ที่ 2 ฝ่ ายสถานที่ถ่ายรูปบันทึกหลักฐานและนาเอกสารให้ทางบูธเซ็นรับทราบ หากยังไม่
ปฏิบตั ิ
• การตักเตือนครัง้ ที่ 3 ฝ่ ายสถานที่ขออนุญาตนาของออกจากพืน้ ที่ส่ว นกลาง เพื่อความเป็ นระเบีย บ
เรียบร้อย

3.5

การจองรายการเพิ่มเติมต่างๆทุกรายการ ต้องปฏิบัติดังนี้

3.5.1 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานจะต้องแจ้งรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าก่อนเข้าทางานใน “สถานที่” ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
โดยติดต่อบริษัทผูร้ บั เหมาไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการกระแสไฟฟ้าทัง้ หมดของบริเวณ “งาน” จะถูกปิ ดลงหลังจากเลิก “งาน”แล้ว
ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจาก “งาน” เลิกในแต่ละวัน
หมายเหตุ
ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานห้ามกระทาการปรับเปลี่ยนการใช้ไฟฟ้าไปจากข้อตกลงที่ได้จดั ทาไว้กบั ผูจ้ ดั งาน หรือผู้
ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูจ้ ดั งานโดยเด็ดขาด และในกรณีท่ผี จู้ ดั งานตรวจพบการเดินสายไฟภายใน “งาน” ที่ใช้วธิ ีการไม่
ถูกต้องและไม่เหมาะสมอันเป็ นเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุขนึ ้ ได้เช่นสะดุดล้มหรือการต่อสายไฟไม่เรียบร้อย ผูจ้ ดั งานขอระงับการ
ทางานของผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานชั่วคราวและให้ผเู้ ข้าร่วมแสดงงานแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อยปลอดภัยและสวยงามตามที่ผจู้ ดั
งานแนะนา ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันอุบตั เิ หตุท่อี าจเกิดขึน้ กับผูม้ าร่วมงานหรือพนักงานของผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานเองด้วย
3.5.2 ผูจ้ ดั งานสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าธรรมเนียมการนาเข้าและติดตัง้ สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตทัง้
ประเภทที่มีสายเช่น ADSL, MPLS, Leased Line, Fiber Optic ฯลฯและประเภทไร้สายเช่น Wireless Internetหรือดาวเทียม
ฯลฯโดย ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานต้องแจ้งให้ผจู้ ดั งานรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการจัดแสดงงานเว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก ผูจ้ ดั งาน โดยผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายและระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n ที่ระดับคลืน่ ความถี่ 2.4 GHz ในพืน้ ที่ของผูจ้ ดั งานแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่
อนุญาตให้ผเู้ ข้าร่วมแสดงงานติดตัง้
และใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายดังกล่าวรวมถึงการใช้
ระบบสื่อสารใดๆอันเป็ นคลื่นความถี่เนื่องจากจะส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อการทางานของระบบเครือข่ายไร้สายและระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายของผูจ้ ดั งาน
3.5.3 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ภายในงาน ท่านสามารถนาเฟอร์นเิ จอร์ของท่านเข้ามาตัง้ ภายใน
คูหาจัดแสดงสินค้าของท่านได้เองตามต้องการหรือขอเช่าเฟอร์นิเจอร์และรายการอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได้ โดยกรอก
แบบฟอร์มรายการเฟอร์นเิ จอร์และแบบฟอร์มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดและส่งกลับไปยังที่อยู่ดา้ นในของแบบฟอร์ม
3.5.4 โทรศัพท์ช่วั คราว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มโทรศัพท์ช่งั คราว ซึง่ โทรศัพท์ช่วั คราวนี ้ อัตรา
ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าใช้โทรศัพท์ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วยกเว้นค่าใช้โทรศัพท์ทางไกล, ต่างจังหวัด,
มือถือและต่างประเทศโดยคิดค่าบริการตามจริงบวก ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และบวกค่าบริการ 10%
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3.5.5 โสตทัศนูปกรณ์ท่ใี ช้ภายในงาน ท่านสามารถนาโสตทัศนูปกรณ์เข้ามาใช้ภายในคูหาแสดงสินค้าของท่าน
ตามความต้องการหรือมิฉะนัน้ ท่านสามารถเช่าโสตทัศนูปกรณ์จากบริษัท เอ็กซ์โปซิซนั เทคโนโลยี จากัด โดยกรอก
แบบฟอร์มทีวีและเครื่องฉายต่างๆ แล้วส่งกลับไปยังที่อยูใ่ นแบบฟอร์ม

3.6 บทพิจารณาหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติ
หาก “ผูร้ บั บริการ”ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อปฏิบตั ิฉบับนี ้ “ผูใ้ ห้บริการ” ขอสงวนสิทธิใ์ นการดาเนินการดังต่อไปนี ้
3.6.1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผูจ้ ดั งานแจ้งให้ทราบแล้วไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อปฏิบตั ิฉบับนีใ้ นเรื่อง
ความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ ผูจ้ ดั งานมีสิทธิ์ในการห้ามผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานไม่ให้ดาเนินการใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของ ผูจ้ ดั งานมีสิทธิ์ในการขอให้ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานหยุดการกระทาดังกล่าวและมีสิทธิ์นาวัสดุอปุ กรณ์
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องออกจากพืน้ ที่ได้ทนั ที
3.6.2 กรณี ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานยังดาเนินการใดๆอันเป็ นการฝ่ าฝื นอีก ผูจ้ ดั งานมีสิทธิ์ขอคืนพืน้ ที่และไม่อนุญาต
ให้ใช้พนื ้ ที่ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อฝ่ าฝื นนัน้ ๆ
3.6.3 ในการดาเนินการต่างๆ ผูจ้ ดั งานจะแจ้ง ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานหรือผูเ้ กี่ยวข้องให้รบั ทราบเหตุผลและแนวทาง
ในการแก้ไขให้ถกู ต้อง

3.7 การจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร
3.7.1 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานจะต้องกาหนดพืน้ ที่อย่างชัดเจนให้สินค้าอาหารไม่อยู่ปะปนกับสินค้าทั่วไปโดยต้อง
จัดทาป้ายหรือซุม้ กาหนดให้รูว้ ่าเป็ น “อาหาร”
3.7.2 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานจะต้องให้ความสาคัญในการดูแลความสะอาดให้ถกู สุขอนามัยโดยต้องใช้ภาชนะ
บรรจุอาหารที่เหมาะสมและปิ ดคลุมอาหารทุกชนิด
3.7.3
ไฟฟ้าเท่านัน้

ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานสามารถปรุงอาหารด้วยวิธีการนึ่ง, ต้ม, อบ, ปิ ้งภายใน “งาน” ได้โดยต้องใช้อปุ กรณ์

3.7.4 ห้ามใช้ภาชนะ (ช้อน, จาน, ชาม, ถ้วย) ที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้โดยสามารถใช้เป็ นภาชนะบรรจุ
แบบใช้ครัง้ เดียวเช่นกระดาษหรือพลาสติก
3.7.5 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงาน สาหรับบูธอาหารภายในงานจะต้องสวมถุงมือ และ หมวก พร้อมกับติดตัง้ Counter
Shield เพื่อเป็ นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-16 อย่างเคร่งครัด

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

21

3.8 สถานทีจ่ อดรถ (สาหรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า วันติดตั้งและวันแสดงงาน)
มีลานจอดรถไว้บริการสาหรับผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานและผูเ้ ข้าชมงานแสดงสินค้า
• ลานจอดฟรี ได้แก่ ลานจอดLAKESIDE ลานจอด AKTIV SQUARE และลานจอกรถ P5
• อาคารจอดรถมีคา่ บริการ ได้แก่ อาคารจอด P1 อาคารจอด P2 อาคารจอด P3 อาคารจอด
COSMO OFFICE
หมายเหตุ
อิมแพ็คฯ เป็ นผูก้ าหนดอัตราค่าบริการจอดรถ และไม่อนุญาตให้ทาการจอดรถค้างคืน ซึง่ เป็ นหนึ่งใน
มาตรการที่เคร่งครัด สาหรับการรักษาความปลอดภัย

3.9. สถานทีจ่ อดรถ (สาหรับรถเติมสินค้า วันติดตั้งและวันแสดงงาน)
สาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการเติมสินค้าระหว่างวันแสดงงาน ทางผูจ้ ดั ได้จดั เตรียมพืน้ ที่การจอดรถ 2 จุด ได้แก่
• ลานจอด Pre-loading เงื่อนไขการจอด คือ รถคันใดมาถึงก่อน ได้สิทธิ์จอดก่อน
• ลานจอด Delivery Bay สามารถจอดได้ตงั้ แต่วนั ที่ 5-8 พฤษภาคม 2565
เงื่อนไขการจอด คือ
- สาหรับรถ 4 ล้อ สามารถจอดฟรี 40 นาทีแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 200 บาท
- สาหรับรถ 6-10 ล้อ สามารถจอดฟรี 60 นาที ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 200 บาท
-สาหรับรถ 10 ล้อขึน้ ไป สามารถจอดฟรี 1 ชั่วโมง 30 นาที ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 200 บาท
• ลานจอด Lakeside เงื่อนไขการจอด คือ รถทุกชนิดสามารจอดได้ฟรี
หมายเหตุ
รถทันที

3.10

โดยทัง้ สามจุดสามารถนารถเข้าจอดได้ตงั้ แต่ 8.00 – 24.00 น. ซึ่งห้ามนารถทุกชนิดจอดค้างคืน ฝ่ าฝื น ยึด

การทาความสะอาด

ทางผูจ้ ดั งานจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดคอยดูแลความสะอาดบริเวณรอบการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งจะทา
ความสะอาดทุกวันในระหว่างงานและหลังจากเลิกงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อย่ างไรก็ตามทางผูจ้ ดั งานขอความร่วมมือ
จากผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานในการที่จะรักษาความสะอาดคูหาแสดงสินค้าของตนให้เรียบร้อยเป็ นระเบียบอยู่เสมอ ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าที่
ทาความสะอาดไม่ได้รบั อนุญาตให้ทาความสะอาดภายในคูหาแสดงสินค้าที่นามาแสดงของท่าน
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3.11

เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย

ผูร้ บั เหมาด้านการรักษาความปลอดภัยในงานอย่างเป็ นทางการ ในกรณีท่ผี เู้ ข้าร่วมแสดงงานต้องการจ้างเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลาของการปฏิบตั ิงานที่กาหนดผูร้ ว่ มงานจะต้องแจ้งต่อบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิ
บิช่นั แมเนจเม้นท์ จากัด แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้ ทัง้ นีท้ างผูจ้ ดั งานจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใดใด
ทัง้ สิน้
หมายเหตุ
ผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานควรแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการล่วงหน้า
เนื่องจากเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย (พิเศษ) มีจานวนจากัด

3.12

มิฉะนัน้ ท่านอาจมิได้รบั บริการทัง้ นี ้

การสาธิตสินค้าภายในงาน

หากผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้าต้องการที่จะสาธิตหรือทดลองสินค้าจะต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
3.12.1 แจ้งให้ผจู้ ดั งานทราบล่วงหน้าถึงรูปแบบของการสาธิตที่นามาแสดงโดยกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดของ
สินค้าที่นามาแสดง (กรุณาแนบเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้ามาด้วย เพื่อนามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ทา
การสาธิต)
3.12.2 มีการเตรียมการป้องกันอันตรายอันตรายอันอาจเกิดขึน้ ในระหว่างการสาธิต
3.12.3 การติดตัง้ สินค้าหรือเครื่องจักรที่จะมาสาธิต ควรติดตัง้ หรือเดินเครื่องอย่างมั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การลื่นไถลหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดลา้ เกินออกนอกบริเวณคูหาแสดงสินค้า ซึ่งอาจจะเป็ นอันตรายต่อผูช้ มงานแสดงสินค้า และ
จะต้องจัดหาวัสดุปพู นื ้ เพื่อรองรับและสามารถป้องกันความเสียหายต่อพืน้ ผิวของอาคารแสดงสินค้า
หรือวัสดุปพู นื ้ ของ
อาคาร
3.12.4 ต้องมีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากส่วนของสินค้าหรือเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเพียงพอ
3.12.5 ทาการเก็บและซ่อนสวิตช์ควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่สี าธิตอย่างมิดชิด
โดยผูเ้ ข้าชมงานหรือผูท้ ่ไี ม่ได้รบั อนุญาต
3.12.6 จัดเตรียมภาชนะหรือถุงขยะ
เศษผง เศษขยะ ฯลฯ ออกนอกบริเวณงาน

เพื่อป้องกันการเปิ ดเครื่อง

เพื่อใช้ในการเก็บหรือขนย้ายสิ่งปฏิกลู ที่เกิดจากการสาธิตเครื่องจักรอาทิ

3.12.7 ทางผูจ้ ดั งานไม่อนุญาตให้มีการสาธิตของเครื่องจักรที่จะทาให้เกิดกลิ่นควันไอเสียในอาคารแสดงสินค้าที่
จะรบกวน หรือเป็ นอันตรายต่อผู้ชมงานแสดงสินค้าไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมหรือต่อโลหะด้วยความร้อนภายในอาคาร
ยกเว้นกรณีท่ไี ด้แจ้งและได้รบั อนุญาตจากฝ่ ายปฏิบตั ิการของผูจ้ ดั งานอย่างน้อย 30 วันก่อนเข้างาน
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3.12.8 ในการสาธิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่นี ามาแสดงที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานรายอื่น หรือ
ผูเ้ ข้าชมงานแสดงสินค้าเกินกว่า 60 เดซิเบล (เอ) หรือผูจ้ ดั งานลงความเห็นว่าดังมาก ผูจ้ ดั งานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการงดจ่าย
กระแสไฟฟ้าบริเวณพืน้ ที่นนั้ ๆโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.13

เครื่องปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้า

ผูจ้ ดั งานจะไม่เปิ ดเครื่องปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินค้าในวันก่อสร้างและตกแต่งคูหา แต่จะเปิ ด
เครื่องปรับอากาศเฉพาะวันที่จดั แสดงงาน หรือระหว่าง วันที่ 4-7 สิงหาคม 2565 เท่านัน้ โดยจะเปิ ดเครื่องปรับอากาศ 1
ชั่วโมง ก่อนการเปิ ดแสดงสินค้า และจะปิ ดเมื่อถึงเวลาปิ ดแสดงสินค้าในแต่ละวัน

3.14

อานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้า

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด เปรียบเสมือนเจ้าของสถานที่จดั แสดงสินค้าในช่วงระยะเวลาเช่าทาการแสดง
สินค้า ดังนัน้ การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในช่วงนีถ้ ือเป็ นสิทธิ์ขาดในการยุติปัญหานัน้ ๆ

3.15

การปฏิบัติงานล่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2565 ผูจ้ ดั งานอนุญาตให้ทาการก่อสร้าง และตกแต่งคูหาได้ถึงเวลา 24.00 น. และรือ้

ถอนคูหา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ตัง้ แต่เวลา 20.00 น. – 24.00 น. เท่านัน้ สาหรับในวันก่อสร้างและรือ้ ถอน ผูจ้ ดั งานขอ
สงวนสิทธิ์ในการก่อสร้างและรือ้ ถอนภายในวันและเวลาที่กาหนด ซึ่งหากมีการทางานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมืองทองธานี จะ
มีค่าปรับ และจะได้รบั จดหมายเตือนจากบริษัท เอซ คอน(ไทยแลนด์)

3.16

การรือ้ ถอนคูหาล่วงเวลา

กรณีผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานแต่ละรายรือ้ ถอนไม่เสร็จตามเวลาที่ กาหนดไว้ ( 24.00 น. ของวันที่ 7สิงหาคม 2565 ) ผู้
จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการก่อสร้างและรือ้ ถอนภายในวันและเวลาที่กาหนด ซึ่งหากมีการทางานเกินเวลาทางอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี จะมีค่าปรับ และจะได้รบั จดหมายเตือนจากบริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์)

3.17

การทากิจกรรมและการใช้เสียงระหว่างงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส covid-19 เพื่อความปลอดภัย ทางผูจ้ ดั งาน BBB ของดการใช้
เสียงประชาสัมพันธ์ภายในบูธและกิจกรรมต่างที่ทาให้เกิดการชุมนุมของกลุ่มคนเป็ นจานวนมาก เพื่อการลดความเสี่ยงและ
เพื่อความปลอดภัยของทุกๆฝ่ าย
3.17.1 ทัง้ นีห้ า้ มใช้เสียงดังเกิน 60 เดซิเบล (เอ) ภายในรัศมี 3 เมตร โดยจะวัดจากจุดกึง่ กลางทางเดินด้านหน้า
คูหาของท่านหรือจะต้องทาการออกแบบก่อสร้างคูหาให้ป้องกันเสียงเพื่อมิให้เป็ นเหตุก่อให้เกิดความราคาญแก่คหู าอื่นๆใน
บริเวณใกล้เคียงหากมีการฝ่ าฝื นทางผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ดงั ต่อไปนี ้
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เตือนครัง้ ที่ 1 ผูจ้ ดั งานตักเตือนด้วยวาจาแก่ผเู้ ข้าร่วมแสดงงาน
เตือนครัง้ ที่ 2 ผูจ้ ดั งานจะยื่นจดหมายตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผเู้ ข้าร่วมแสดงงาน
เตือนครัง้ ที่ 3 ผูจ้ ดั งานจะดาเนินการระงับกระแสไฟภายในบูธทัง้ หมดแก่ผเู้ ข้าร่วมแสดงงาน
3.17.2 อนุญาตให้ติดตัง้ ลาโพงที่ความสูงไม่เกิน 2.50 เมตรโดยอนุญาตเฉพาะลาโพงที่วางกับพืน้ หรือตัง้ บนขาตัง้
3.17.3 เฉพาะการจัดงานครัง้ ที่ 42 นี ้ ผูจ้ ดั งานของดการใช้เสียงบนเวที และ กิจกรรมทุกประเภทบนเวที
3.17.4 ห้ามมิให้ทกุ คูหาจัดกิจกรรมภายในคูหาโดยมิได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั งาน
3.17.5 ห้ามมิให้ผเู้ ข้าร่วมแสดงงานจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของงาน
หากฝ่ าฝื นผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่อนุญาตให้จดั กิจกรรม

3.18

การเก็บหรือทิง้ สิ่งของ

ในระหว่างวันก่อสร้างและขนย้ายสินค้าเข้าไปในบริเวณงานแสดงสินค้า ทางผูจ้ ดั งาน ไม่อนุญาตให้ผรู้ ว่ มงานแสดง
สินค้าวางสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้กีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ
และขอให้ผู้เข้าร่วมแสดงงานจัดเก็บสิ่งของภายในคูหา
แสดงสินค้าให้เรียบร้อยหรือขนย้ายสิ่งของต่างๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงสินค้า
หมายเหตุ
เนื่องจากมีขอ้ จากัดเรื่องพืน้ ที่ในการจัดเก็บ ทางผูจ้ ดั งานไม่ได้จดั เตรียมสถานที่ไว้สาหรับให้ผแู้ สดงสินค้า
จัดเก็บสิ่งของหรือสินค้าใดๆ ทัง้ สิน้ ดังนัน้ ห้ามผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานตัง้ วางสินค้า-อุปกรณ์ออกนอกพืน้ ที่คหู าของผูเ้ ข้าร่วมแสดง
งาน โดยเฉพาะบริเวณที่เป็ นทางเดิน

3.19

การแจกเอกสารหรือของทีร่ ะลึก

ผูจ้ ดั งานอนุญาตให้มกี ารแจกของที่ระลึกได้เฉพาะในคูหาของผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานนัน้ ๆ เท่านัน้ โดยจะต้องไม่เป็ น
การรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสร้างความราคาญให้กบั คูหาแสดงสินค้าข้างเคียง ทัง้ นีค้ วรแจ้งต่อผูจ้ ดั งาน และได้รบั
อนุญาตแล้วเท่านัน้

3.20 การเกิดความเสียหาย
เนื่องจากทางอิมแพ็คเมืองทองธานีได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารระหว่างวันก่อสร้าง และหลังจากรือ้
ถอนเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ ท่านผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานทุกท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ กับอาคารแสดง
สินค้ารวมถึงพรมที่เกิดขึน้ จากท่านผูแ้ ทนของท่านเจ้าหน้าที่ท่อี ยู่ในความรับผิดชอบ หรือแม้แต่ผรู้ บั เหมาของท่าน ที่ไม่ใช่
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าอย่างเป็ นทางการ ทัง้ นีไ้ ม่วา่ จะกระทาโดนจงใจหรือประมาทเลินเล่อ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมแสดง
สินค้าที่รว่ มออกงานแบบคูหาสาเร็จรูปจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากท่าน ผูแ้ ทน หรือเจ้าหน้าที่ท่อี ยู่ในความ
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รับผิดชอบของท่าน โดยหากเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างอย่างเป็ นทางการของงานจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากผูร้ ว่ มแสดงสินค้าโดยตรง

3.21

เหตุการณ์ทไี่ ม่อาจควบคุมได้

งานแสดงสินค้านีอ้ าจจะมีการเลือ่ นระยะเวลางานแสดงสินค้าจากเดิม เนื่องจากสุดวิสยั บางประการที่ผจู้ ดั งานไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง คาสั่งจากรัฐบาล เป็ นต้น ผูจ้ ดั งานแสดงสินค้าขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ ที่ทางผูเ้ ข้าร่วมแสดงงานจ่ายให้กบั ผูจ้ ดั งานแล้วหรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกิดขึน้

3.22

การปฏิบัติตัวตามมาตรการป้ องกัน Covid-19

Exhibitor ทุกท่านต้องส่งแบบสอบถามสุขภาพคัดกรองตนเองก่อนเข้างาน Thailand Baby and Kids Best Buy
และ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ภายในงาน Thailand baby and kids best buy หากฝ่ ายสถานที่
ของอิมแพ็คหรือของผูจ้ ดั งานพบเจอขออนุญาตเชิญออกจากงาน จนกว่า Exhibitor สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบตั ิงาน
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