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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 4 - 5 ตุลาคม 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
191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม
กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890
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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 4 – 5 ตุลาคม 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 4 ตุลาคม 2565

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม
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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 5 ตุลาคม 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
191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม
กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890
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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
191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม
กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890
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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 6 - 9 ตุลาคม 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 9 ตุลาคม 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
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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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