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สารบัญ
ส่ วนที่ 1
 ข้ อมูลทัว่ ไปของงาน
1. ชื่องานแสดงสินค้ าอย่างเป็ นทางการ
2. สถานที่จดั งาน
3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้ า
4. การเข้ าชมงาน
5. ผู้จดั งาน
6. ผู้เข้ าร่วมงาน
7. คุณลักษณะทางด้ านเทคนิคของอาคารแสดงสินค้ า
8. การรับผิดชอบความเสียหายต่อพื ้นที่
9. กาหนดการสาหรับวันก่อสร้ าง , วันแสดงงาน , วันรื อ้ ถอน
10. รายชื่อผู้ตดิ ต่อต่างๆ

หน้ า

1
1
1
1
1
2
3
4
5

ส่ วนที่ 2
 ระเบียบและการปฏิบตั ิงานภายในอาคารแสดงสินค้ า
1. การก่อสร้ างและตกแต่งคูหามาตรฐาน
2. กฎระเบียบการก่อสร้ างและตกแต่งคูหาสาหรับคูหาเปล่า
3. ระเบียบและข้ อปฏิบตั ิอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ ร่วมกัน
- ขันตอนการขนถ่
้
ายสินค้ าและก่อสร้ างบูธในวันติดตัง้
- ขันตอนการขนถ่
้
ายสินค้ าและก่อสร้ างบูธในวันแสดงสินค้ า
- ขันตอนการขนถ่
้
ายสินค้ าและก่อสร้ างบูธในวันรื อ้ ถอน
- กฎข้ อบังคับและข้ อแนะนา
- การจองรายการเพิ่มเติมอื่นๆทุกรายการ ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
- บทพิจารณาหากไม่ปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับต่างๆ
- การจัดแสดงสินค้ าประเภทอาหาร
- สถานที่จอดรถ (สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ า วันติดตังและวั
้
นแสดงงาน)
- สถานที่จอดรถ (สาหรับรถเติมสินค้ า วันติดตังและวั
้
นแสดงงาน)
- การทาความสะอาด
- เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
- การสาธิตสินค้ าภายในงาน
- เครื่ องปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้ า
- อานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้ า
- การปฏิบตั ิงานล่วงเวลา
- การรื อ้ ถอนคูหาล่วงเวลา
- การทากิจกรรมและการใช้ เสียงระหว่างงาน

6-8
9-10
11-23
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-

การเก็บหรื อทิ ้งสิง่ ของ
การแจกเอกสารหรื อของที่ระลึก
การเกิดความเสียหาย
เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้

ส่ วนที่ 3 (เอกสารแนบท้ ายอีเมล์ )
 แบบฟอร์ มบริ การสาหรับผู้เช่าพื ้นที่
1. แบบฟอร์ มสาหรับผู้ที่ร่วมแสดงสินค้ า
2. แบบฟอร์ มจองไฟฟ้า
- เบรกเกอร์ ไฟฟ้าสาหรับวันรื อ้ ถอน
- เบรกเกอร์ ตดั กระแสไฟฟ้าสาหรับวันแสดงงาน
- บริ การติดตังกระแสไฟฟ้
้
า รวมค่ากระแสไฟ
- ระบบจ่ายน ้าและทิ ้งน ้า
- ขนาดเครื่ องปั๊ มลม
- อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- แบบติดตัง้
- กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ การด้ านไฟฟ้า
3. แบบฟอร์ มติดตังบอลลู
้
น
4. แบบฟอร์ มจองอินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์ชวั่ คราว
- บริ การติดตังโทรศั
้
พท์ชวั่ คราว
- บริ การติดตังสายอิ
้
นเตอร์ เน็ต ADSL ชัว่ คราว
- บริ การติดตังสายอิ
้
นเตอร์ เน็ตความเร็วสูง VDSL
- บริ การสายอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงชัว่ คราว
5. แบบฟอร์ มบริ การทาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
- บริ การทาความสะอาดพิเศษในคูหา
- บริ การรักษาความปลอดภัยพิเศษ
6. แบบฟอร์ มผนังและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- ป้ายชื่อร้ านค้ า
- เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดของคูหามาตรฐาน
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของงาน

1. ชื่องานแสดงสินค้ าอย่ างเป็ นทางการ

THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ ที่ 34

2. สถานที่จดั งาน

Impact เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 3

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้ า

วันที่ 6 – 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
ตังแต่
้ เวลา 10.00 – 20.00 น.

4. การเข้ าชมงาน

เปิ ดให้ ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ยุคใหม่และผู้เข้ าชมงานทัว่ ไป

5. ผู้จัดงาน

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
ที่อยู่ 191/1 อาคาร เอช เอส เอช ชัน้ 9 ถ.พระราม 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-6892899 , 02-6892993
โทรสาร 02-6892890

6. ผู้เข้ าร่ วมแสดงงาน

Exhibitor ทีอ่ อกบูธในงาน 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. คุณลักษณะทางด้ านเทคนิคของอาคารแสดง
7.1 การรับน ้าหนักของพื ้นที่ อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ความสามารถในการรับน ้าหนัก 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
หากสินค้ าของท่านมีน ้าหนักเฉลีย่ ทีก่ ดลงบนพื ้นที่ตอ่ หนึง่ ตารางเมตรมากกว่าน ้าหนักที่อาคารจะสามารถรับน ้าหนักได้ ท่าน
ต้ องสร้ างพื ้นทีเ่ หล็กเสริ ม เพื่อกระจายน ้าหนักของสินค้ า และต้ องแจ้ งให้ ทางผู้จดั งานทราบล่วงหน้ า เกี่ยวกับสินค้ าทุกชิ ้นที่จะ
นามาแสดงจึงจะนาสินค้ านันเข้
้ าไปแสดงได้
7.2 ความสูงของสิง่ ก่อสร้ าง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
 ความสูงของสิง่ ก่อสร้ างสูงสุดได้ ไม่เกิน 5.0 เมตร ในกรณีที่บธู ของท่านสูงเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5.0 เมตร ต้ องเป็ น
โครงสร้ างโปร่งเท่านัน้
 ท่านต้ องลงนามในแบบบูธที่ทา่ นส่งมาเพื่อแสดงความยินยอมรับผิดชอบ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ ้นกับทาง
สถานที่ หรื อผู้เข้ าร่วมงานทุกกรณี
*หากสินค้ าที่ทา่ นนามาจัดแสดง หรื อสิง่ ก่อสร้ างสูงเกินจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น จะต้ องทาการขออนุญาตจากผู้จดั การงานก่อนจึงจะ
สามารถนาสินค้ าเข้ า หรื อทาการก่อสร้ างได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่หน้ า 9.

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

*ตัวอย่างเอกสาร

Exhibitor หรื อผู้เข้ าร่ วมงานแสดงทุกบูธ ต้ องเซ็นต์ หนังสือรั บรองรับผิดชอบความเสียหาย และแนบเอกสารสาเนาบัตร
ประชาชนพร้ อมลายเซ็ น ต์ รั บ รองความเสี ย หาย (ในกรณี ที่ เ ป็ น บริ ษั ท ต้ อ งประทับ ตราด้ ว ย) โดยตอบกลับ เจ้ า หน้ า ที่ ท างอี เ มล์
bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงานเริ่ มเป็ นเวลา 1 เดือน
หากมีความเสียหายเกิดขึ ้นในทุกกรณี บริ เวณพื ้นที่บธู ของผู้เข้ าร่ วมแสดงงาน ท่านจะต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่อิม
แพ็ค ฯ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายกับ บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด โดยชาระเป็ นเงินสดหรื อโอนเข้ าบัญชี บริ ษัท 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. กาหนดการสาหรับวันก่ อสร้ าง, วันแสดงงาน, วันรือ้ ถอน
กาหนดการ
กาหนดการเวลาการก่ อสร้ างคูหา
การก่อสร้ างและการตกแต่งสาหรับพื ้นที่เปล่า
ผู้เช่าพื ้นที่ คูหาเปล่ า เข้ าตกแต่งคูหาเพื่อจัดวางอุปกรณ์และสินค้ า
ผู้เช่าพื ้นที่ คูหามาตรฐาน เข้ าตกแต่งคูหาเพื่อจัดวางอุปกรณ์และสินค้ า
การขนย้ ายสินค้ า
การติดตังไฟฟ้
้ าแล้ วเสร็ จภายใน
การติดตังตกแต่
้
งและจัดวางสินค้ าแล้ วเสร็ จภายใน
ปิ ดอาคารแสดงสินค้ า
กาหนดการเปิ ด – ปิ ด งานแสดงสินค้ า
ผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ า (Exhibitor) เข้ าเตรี ยมงานและขนย้ ายสินค้ า
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด แสดงสินค้ า
เวลาขนย้ ายสินค้ า หลังปิ ดงานแสดงสินค้ าประจาวัน
กาหนดการเวลารือ้ ถอนคูหา
เริ่ มการขนย้ ายสินค้ า
การรื อ้ ถอนคูหาและไฟฟ้า
การขนย้ ายสินค้ าและรื อ้ ถอนคูหาแล้ วเสร็ จภายใน
การรื อ้ ถอนไฟฟ้าแล้ วเสร็ จภายใน

เวลา

วันที่

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

4 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62

8.00 – 10.00 น.
10.00 – 20.00
20.00 – 21.00

6-9 มิ.ย.62
6-9 มิ.ย.62
6-9 มิ.ย.62

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

9 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62

หมายเหตุ
 หลังจากจบงานในแต่ละวัน ไฟฟ้าในคูหาจะดับภายใน 30 นาที และในวันแสดงงานวันสุดท้ ายจะดับภายใน 60 นาที และ
อาคารแสดงสินค้ าจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลา 21.00 น. ส่วนในวันสุดท้ ายของงานแสดงสินค้ า จะเปิ ดจนกระทัง่ เวลา 24.00 น.
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมจัดงานแสดงทาการขนย้ ายสินค้ า และรื อ้ ถอนคูหาพร้ อมอุปกรณ์
 ห้ ามผู้เข้ าร่วมแสดงงานขนย้ ายสินค้ าที่จะนามาจัดแสดงเข้ าไปในอาคารแสดงสินค้ า ในวันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ.2562 แต่จะ
อนุญาตให้ ขนย้ ายเข้ าไป ในวันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ.2562 เท่านัน้ มิฉะนันหากสิ
้
นค้ าดังกล่าวเกิดความเสียหายหรื อสูญหาย
ทางผู้จดั งานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น
 ในระหว่างจัดงานแสดงสินค้ า ห้ ามขนย้ ายสินค้ าโดยใช้ รถเข็นใหญ่โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่สถานที่
จัดงาน และผู้เยี่ยมชมงาน หากเกิดความเสียหายขึ ้นประการใด ท่านจะต้ องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
 ในวันก่อสร้ างและรื อ้ ถอน ผู้จดั งานจะอนุญาตให้ ทาการก่อสร้ าง และรื อ้ ถอนได้ ถึง 24.00น. ซึง่ ถ้ าผู้เข้ าร่วมแสดงงานรายใดมี
ความประสงค์จะทาการก่อสร้ างหรื อรื อ้ ถอนเกินเวลา กรุณาแจ้ งที่ศนู ย์อานวยการผู้จดั งานแสดงสินค้ าที่ประจาการ ณ อิม

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม
กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 02-6892890
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แพ็ค เมืองทองธานี ก่อนเวลา18.00 น. สาหรับวันก่อสร้ างคูหา วันที่ 4-5 มิถนุ ายน พ.ศ.2562 พร้ อมชาระค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม
เป็ นจานวน 1,500 บาท / ชม. / คูหา ( ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%) และจะต้ องว่าจ้ าง เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
จานวน 1 นาย /คูหา เป็ นเงิน 1,388 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%) และสาหรับวันรื อ้ ถอนคูหา ผู้จดั งานจะ
อนุญาตให้ ทาการก่อสร้ าง และรื อ้ ถอนได้ ถึง 24.00 น. ซึง่ ถ้ าผู้ร่วมแสดงงานรายใดมีความประสงค์จะทาการก่อสร้ าง หรื อรื อ้
ถอนเกินเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้ งที่ศนู ย์อานวยการผู้จดั งานแสดงสินค้ า ที่ประจาการ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (ก่อนเวลา
18.00 น. ของวันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ.2562) พร้ อมชาระค่าล่วงเวลาเพิ่ม เป็ นจานวนเงินทังหมด
้
20,000 บาท /ชม./คูหา ( ราคา
นี ้ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
10. รายชื่อผู้ติดต่ อ
1. ฝ่ ายสถานที่ ติดต่อคุณสุชาดา เตชะเชี่ยวณรงค์ เบอร์ 02-689-2899 ต่อ 15, email: bbb.organize2018@gmail.com
2. ฝ่ ายกิจกรรมการตลาด ติดต่อคุณพิชาอร หาญสกุลดี เบอร์ 02-689-2899 ต่อ 18, email: ph.acecon@gmail.com
3. ฝ่ ายขาย ติดต่อคุณปรี ยานุช เพิ่มพูน เบอร์ 02-689-2899 ต่อ 20, email: Salebbb.b1@gmail.com
4. ฝ่ ายงานไฟฟ้า ติดต่อคุณพิไลรัตน์ เลิศปรี ดานันท์ เบอร์ 02-276-4820, email: babykids@expotech.co.th
5. ฝ่ ายโครงสร้ างบูธมาตรฐาน ติดต่อคุณอธิตา ดากุล เบอร์ 02-203-4147, email: artitita.dam@nccimage.com
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ส่ วนที่ 2
ระเบียบ และการปฏิบัติงานภายในอาคารแสดงสินค้ า
1.

การก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหามาตรฐานสาหรับผู้เช่ าคูหามาตรฐาน
1.1

ผู้รับเหมาในการก่ อสร้ างคูหามาตรฐานอย่ างเป็ นทางการ
บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จากัด
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110
คุณนพรัตน์ โชติกไพศาล โทรศัพท์ 02-203-4164 โทรสาร 02-203-4117
e-mail address : nopparat.cho@nccimage.com

1.2

ลักษณะคูหามาตรฐาน (พืน้ ที่มีขนาด กว้ าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร )
1.2.1

ผนังสีขาวสูง 2.5 ม. กว้ างแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผ่นจะยึดติดกับโครงสร้ างอลูมเิ นียมห้ ามตอกตรึง
เจาะรูที่ทาความเสียหายแก่ผนัง เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากผู้รับเหมาก่อสร้ างคูหาแสดงสินค้ าอย่างเป็ น
ทางการแล้ ว

1.2.2

ป้ายชื่อ ป้ายบริ ษัท เป็ นป้ายชื่อขนาดสูง 30 ซม. และหน้ ากว้ าง 3 ม. (ตัวอักษรบนป้ายชื่อสูง 10 ซม. ) อยู่
ด้ านหน้ าของทุกคูหาโดยจะระบุชื่อบริ ษัท และหมายเลขของคูหาแสดงสินค้ า

1.2.3

ไฟฟ้า มีปลัก๊ ขนาด 5 แอมป์ (ห้ ามใช้ กบั ดวงไฟแสงสว่าง) หลอดฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด

1.2.4

โต๊ ะหน้ าขาว 1 ตัว และ เก้ าอี ้ 2 ตัว

1.2.5

สาหรับผู้เข้ าร่วมแสดงงาน ทีเ่ ช่าพื ้นที่แสดงสินค้ าแบบคูหาสาเร็จรูป กรุณากรอกแบบฟอร์ มป้ายชื่อคูหา
และเครื่ องหมายการค้ า พร้ อมส่งกลับมาที่ บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด

1.2.6 ผู้จดั งานขอความร่วมมือผู้เข้ าร่วมแสดงงานว่า หากคูหาของท่านมีอปุ กรณ์ที่เป็ นเหล็ก เช่น ชันวางของ,
้
ตู้
วางสินค้ า, กระบะวางสินค้ า ฯลฯ ที่มีชิ ้นส่วนเป็ นเหล็กสัมผัสพื ้นอาคารแสดงงาน ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานติดตังพรมปู
้
พื ้น
ภายในคูหามาตรฐานให้ เรี ยบร้ อย และใช้ เทปกาวสาหรับปูพรมให้ ถกู ต้ อง
1.2.7 ทังนี
้ ้ผู้จดั งานจึงขอความร่วมมือผู้เข้ าร่วมแสดงงานทุกท่าน ให้ ปฏิบตั ิตามกฎ-ระเบียบข้ อบังคับของการ
จัดงานทุกประการ เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และป้องกันอันตรายอันเกิดจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
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1.3

ตัวอย่ างคูหามาตรฐาน

หมายเหตุ ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้เข้ าร่วมแสดงงานทีเ่ ช่าพื ้นที่พร้ อมคูหามาตรฐานได้ ร่วมออก
งานแสดงเท่านัน้ ผู้เข้ าร่วมแสดงงานไม่มีสทิ ธิ์ให้ บริ ษัทอื่นมาเช่าช่วงต่อ หรื อให้ บริ ษัทอื่น หรื อรายอืน่ ที่ไม่ได้ ซื ้อพื ้นที่ในงาน มาร่วมออก
แสดงงานกับท่าน (ยกเว้ นบริษัทในเครื อ )
ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงาน มีความประสงค์ให้ บริษัทอื่นมาร่วมออกงานด้ วย กรุณาแจ้ งชื่อบริ ษัทดังกล่าว และชื่อผู้
ประสานงาน, ที่อยู่ และเบอร์ ติดต่อ พร้ อมแจ้ งประเภทสินค้ าทีจ่ ะร่วมออกงาน ก่อนวันแสดงงาน 1 เดือน ทังนี
้ ้เพื่อทีผ่ ้ จู ดั งานจะได้
พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นลาดับต่อไป
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1.4

ข้ อกาหนดการก่ อสร้ างตกแต่ งคูหามาตรฐาน

1.4.1 ส า ห รั บ คู ห า ม า ต ร ฐ า น จ ะ ต้ อ ง น า ส่ ง แ บ บ ฟ อ ร์ ม ส ถ า น ที่ โ ด ย ส่ ง ก ลั บ ม า ที่
bbbmanual.exhibitor@gmail.com หรื อแฟกซ์ 02-689-2890 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562
1.4.2

ผู้เช่าคูหามาตรฐาน ห้ าม! กระทาการใด ๆ ที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผนังคูหา เช่น

 ห้ ามฉีดสเปรย์กาว, ติดกาว, หรื อซิลโิ คนบนแผ่นผนัง
 ห้ ามทาสี, พ่นสี, ขีด หรื อเขียนลงบนผนัง
 ห้ ามมิให้ เจาะ, ตอกตะปู, ยิง MAX , ขีดข่วน หรื อทาให้ เกิดความเสียหายกับแผ่นผนังหรื อส่วนใดส่วนหนึง่
ของโครงสร้ างคูหาเป็ นอันขาด หากต้ องการติดหรื อยึดสิ่งใดกับตัวผนังกรุ ณาปรึ กษาเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการก่อน เป็ นต้ น
1.4.3 ห้ ามต่อเติมเปลีย่ นแปลงหรื อโยกย้ ายโครงสร้ างของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขาด หากมีความจาเป็ นต้ อง
เปลีย่ นแปลงรูปแบบของคูหา กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการ
1.4.4 หากผู้เข้ าร่วมแสดงงานท่านใด มิได้ ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นข้ อปฏิบตั ิดงั กล่าว
ค่าเสียหายเป็ นมูลค่าผนังคูหา แผ่นละ 3,000 บาท
1.4.5

ผู้จดั งานจาเป็ นต้ องคิด

ห้ ามวางสิง่ ของ อุปกรณ์อื่นๆ นอกเขตพื ้นที่ของตนเอง หากฝ่ าฝื น ฝ่ ายสถานที่ขออนุญาตตักเตือนดังนี ้

 ครัง้ ที่ 1 ฝ่ ายสถานที่นาเอกสารการตักเตือนให้ บูธเซ็นต์รับทราบ และเก็บสิ่งของอุปกรณ์นอกพื ้นที่ของ
ตัวเองให้ เรี ยบร้ อย
 ครัง้ ที่ 2 ฝ่ ายสถานที่ถ่ายรูปบันทึกหลักฐาน และนาเอกสารให้ ทางบูธเซ็นต์รับทราบ หากยังไม่ปฏิบตั ิ
 ครัง้ ที่ 3 ฝ่ ายสถานที่ขออนุญาตนาของออกจากพื ้นที่สว่ นกลาง เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ทัง้ นีจ้ ึงแจ้ งมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่ วมมือจากทุกท่ านล่ วงหน้ ามา ณ โอกาสนี ้

หมายเหตุ ปลัก๊ ไฟที่ติดตังในคู
้ หาของท่านห้ ามใช้ ตอ่ กับดวงไฟแสงสว่างโดยเด็ดขาด หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบพบ จะ
ดาเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในคูหาของท่านทันที
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2.

การก่ อสร้ างและตกแต่ งสาหรับผู้เช่ าคูหาเปล่ า
กฎระเบียบในการก่ อสร้ างและตกแต่ งคูหาสาหรับผู้ร่วมงานแสดงสินค้ าที่เช่ าพืน้ ที่เปล่ า
2.1 ผู้เข้ าร่วมแสดงงานทุกท่าน ต้ องส่งฟอร์ มสถานที่ ระบุรายละเอียดการสร้ างบูธ พร้ อมแนบรูปภาพหรื อแบบการ
ก่อสร้ างภายในวันที่ 23 เมษายน 2562
2.2 การสร้ างคูหาเปล่าภายในบูธ ต้ องประกอบด้ วย ไฟฟ้าส่องสว่าง, พรมปูพื ้น, หมายเลขบูธที่ชดั เจน ตามกฎข้ อบังคับ
การใช้ สถานที่ของอิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
หมายเหตุ
ขอความร่วมมือผู้เข้ าร่วมแสดงงานทุกท่านปูพรมในคูหาให้ เรี ยบร้ อย สาหรับคูหาเปล่าทีม่ ีโครงสร้ าง และ
อุปกรณ์ที่เป็ นเหล็ก เช่น ชันวางของ
้
, ตู้วางสินค้ า, กระบะวางสินค้ า ฯลฯ ที่มีชิ ้นส่วนเป็ นเหล็กสัมผัสพื ้นอาคารแสดงงาน ให้
ผู้เข้ าร่วมแสดงงานติดตังพรมปู
้
ภายในคูหาเปล่าให้ เรี ยบร้ อย และใช้ เทปกาวสาหรับปูพรมที่ถกู ต้ อง หากฝ่ าฝื นฝ่ ายสถานที่
ของผู้จดั งาน และเจ้ าของสถานที่ คืออิมแพ็ค ฯ จะขอยุติการสร้ างคูหาทันที จนกว่าจะมีการปูพรมพื ้นอย่างถูกต้ อง
2.3 การจัดสร้ างคูหาแสดงสินค้ า หรื อพื ้นที่เปล่าสาหรับลานกิจกรรมจะต้ องเขียนป้ ายชื่อบริษัท หรือแบรนด์ สนิ ค้ า
พร้ อมหมายเลขประจาคูหา ขนาด A4 ให้ มองเห็นชัดเจน ถ้ าไม่มีระบุ ทางผู้จดั งานฯ จะจัดให้ ตามความเหมาะสมโดย
เรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นกับผู้เข้ าร่วมแสดงงาน
2.4 ผู้เข้ าร่วมแสดงงาน จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ที่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างคูหา หรื อบุคลากรของ
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง หรื อผู้รับจ้ างของท่าน โดยรับผิดชอบ และประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
ๆ ที่ขดั ต่อระเบียบภายในอาคารสินค้ า โดยให้ เป็ นไปตามระเบียบของการก่อสร้ างทุกประการ
2.5 ผู้เข้ าร่วมแสดงงาน ที่ต้องการสร้ างคูหาเอง จะต้ องจัดส่งแบบ แผนการก่อสร้ างคูหาแสดงสินค้ า และผังการใช้ ไฟฟ้า
มายังผู้จดั งาน ภายในระยะเวลาที่ระบุเอาไว้ ในคูม่ ือ หรื อ 30 วันก่อนวันแสดงงาน โดยผู้จดั งานจะตอบอนุมตั ิให้ ภายใน 7วัน
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานดาเนินการตามแผนผังการก่อสร้ างที่ได้ เสนอไป ทางผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้ องให้ แก้
แผนผังการก่อสร้ างในส่วนที่ผิดไปจากแบบที่อนุมตั ิแล้ ว หรื อแผนผังการก่อสร้ างที่อาจขัดต่อกฎระเบียบอาคารแสดงสินค้ า
หรื อสร้ างอันตรายแก่ผ้ เู ข้ าชมงานแสดงสินค้ าได้
หมายเหตุ
หากผู้เข้ าร่ วมแสดงงานไม่ส่งแผนผังตามระยะเวลาที่กาหนด ทางผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้ เข้ าทาการ
ก่อสร้ างใด ๆ ในงาน
2.6
เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร หากต้ องการติดตังไฟฟ้
้ าแสงสว่าง กรุณาติดต่อ
ผู้รับเหมาติดตังไฟฟ้
้ าอย่างเป็ นทางการเท่านัน้ ห้ ามใช้ กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่ องจักรหรื อหลอดไฟแสงสว่าง และห้ ามติดตัง้
กระแสไฟฟ้าเอง
2.7
ห้ ามพ่นสี, อ็อค, เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดงสินค้ า และห้ ามตังโต๊
้ ะเพื่อเลือ่ ยไม้ , ไสไม้ หรื อทาให้ เกิดฝุ่ นละออง
ภายในอาคารแสดงสินค้ า อันก่อให้ เกิดการรบกวนต่อผู้เข้ าร่วมแสดงงาน หรื อผู้เข้ าร่วมชมงาน
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2.8
ในกรณีพื ้นที่คหู าของผู้เข้ าร่วมแสดงงาน เป็ นพื ้นที่เปล่าติดกับคูหาแสดงสินค้ าอื่น ห้ ามใช้ ประโยชน์จากผนังนัน้ ๆ
ผู้เข้ าร่วมแสดงงานจะต้ องทาการก่อสร้ างผนังในส่วนคูหาแสดงสินค้ าของตนเอง
2.9
หากผนังคูหาของผู้เข้ าร่วมแสดงงาน สูงกว่าผนังอีกด้ านหนึง่ ของคูหาอื่นทีต่ ิดกัน ท่านจะต้ องทาการปิ ดผนังด้ านที่
ติดกับคูหาอื่น เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และสวยงาม
2.10

ห้ ามตอก, ตรึง หรื อแขวนสิง่ ใดสิง่ หนึง่ กับฝาผนัง หรื อตัวอาคารโดยเด็ดขาด

2.11 ในกรณีที่คหู าแสดงสินค้ าของท่านเป็ นเกาะ ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นผนัง ด้ านหลัง หรื อด้ านในตาม
แบบที่ทา่ นส่งมา หากพิจารณาแล้ ว และเห็นว่าสิง่ ก่อสร้ างของท่านบดบังคูหาแสดงสินค้ าใกล้ เคียง
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผ้ รู ับเหมาอนุมตั ิ หรื อผู้เข้ าร่วมแสดงงานไม่ดาเนินการตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ผู้จดั
งานขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการปฏิบตั ิงาน หรื อยกเลิกการอนุมตั ิโดยทันที หรื อตามที่เห็นสมควร โดยผู้เข้ าร่วมแสดงงานต้ องใช้
บริ การจากผู้รับเหมาอื่นที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเท่านัน้
3.

ระเบียบและข้ อปฏิบัติร่วมกันของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์
3.1

ขันตอนการขนถ่
้
ายสินค้ า และก่อสร้ างบูธใน วันติดตัง้ 4 – 5 มิถนุ ายน 2562

3.1.1 ผู้เข้ าร่วมแสดงงาน/ผู้รับเหมา นารถส่งสินค้ าไปรับบัตรขนถ่ายสินค้ า และก่อสร้ างที่ลานทะเลสาบจาก
เจ้ าหน้ าที่ของ อิมแพ็ค ฯ ตังแต่
้ เวลา 9.00 – 24.00 น. ซึง่ จะมีจดุ ให้ บริ การ เพื่อรอเรียกคิวเข้ าไปขนถ่ายสินค้ า และเข้ าคิวรับบัตร
Contractor พร้ อมเอกสารทีม่ ีรายละเอียดติดหน้ ารถ กับเจ้ าหน้ าที่ของ BBB โดยเริ่ มตังแต่
้ เวลา 9.00-18.00 น.
 ขันตอนการรั
้
บบัตรคิว คนขับรถจะต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขบูธ พร้ อมชื่อของบริ ษัทที่จะเข้ าไป
ก่อสร้ าง รวมทังชื
้ ่อ และเบอร์ โทรศัพท์ของคนขับรถด้ วย เพื่อรับบัตรติดหน้ ารถ และบัตร Contractor
Challenger 3 – (บัตรสีชมพู)
3.1.2

เจ้ าหน้ าที่จะเรี ยกรถขนถ่ายสินค้ าของผู้เข้ าร่วมแสดงงานตามลาดับ เพื่อให้ มารับบัตรอนุญาตเข้ าขนถ่าย

สินค้ า
3.1.3 ผู้เข้ าร่วมแสดงงาน/ผู้รับเหมา จะต้ องนารถมาจอดทีจ่ ดุ ขนถ่ายสินค้ าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 ซึง่
อยูบ่ ริ เวณด้ านหลัง
 ขันตอนการเข้
้
าไปยังจุดขนถ่ายสินค้ าของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 คนขับรถจะต้ องนารถผ่านจุด
ตรวจ ก่อนเข้ าไปยังจุดขนถ่ายสินค้ า และบุคคลที่จะเข้ าไปภายในอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 ได้ ต้ องแลก
บัตร Contractor กับเจ้ าหน้ าทีก่ อ่ น และต้ องติด หรื อพกบัตร Contractor ไว้ ในที่ที่มองเห็นชัด ตลอด
วันติดตัง้ ในวันที่ 4-5 มิถนุ ายน 2562 รวมถึงบัตรอนุญาตเข้ าขนถ่ายสินค้ า จะต้ องวางไว้ บนหน้ ารถ
เพื่อแสดงให้ เจ้ าหน้ าทีเ่ ห็น และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดเวลาทีข่ นถ่ายสินค้ า
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 ขันตอนการขนถ่
้
ายสินค้ าบริ เวณจุดขนถ่ายสินค้ า กาหนดระยะเวลาสาหรับรถยนต์ในการเข้ าขนถ่าย
สินค้ า ดังต่อไปนี ้
 รถยนต์ไม่เกิน 4 ล้ อ ใช้ เวลาในการขนถ่ายสินค้ าหรื ออุปกรณ์เป็ นเวลา 40 นาที
 รถยนต์ไม่เกิน 10 ล้ อ ใช้ เวลาในการขนถ่ายสินค้ าหรื ออุปกรณ์เป็ นเวลา 60 นาที


รถยนต์ 10 ล้ อขึ ้นไป ใช้ เวลาในการขนถ่ายสินค้ าหรื ออุปกรณ์เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที

หมายเหตุ
ทังนี
้ ้ผู้จดั งานจึงขอความร่วมมือห้ ามจอดรถเกินเวลาที่กาหนด
เนื่องจากทาให้ การจราจรขึ ้น-ลงหลัง
Loading ติดขัด และล่าช้ า หากฝ่ าฝื นจะต้ องชาระเบี ้ยปรับที่ทางอิมแพ็ค ฯ เป็ นผู้กาหนด
3.1.4 เมื่อส่งสินค้ าหรื ออุปกรณ์เสร็ จเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ท่านนารถของท่านกลับไปจอดที่ลานทะเลสาบ (Lake
side หรื อ ลาน Pre-Loading หรื อ ลาน Delivery bay หรื อให้ นารถออกนอกพื ้นที่จดุ ขนถ่ายสินค้ าโดยทันที

ตัวอย่างบัตรบันทึกเวลาเข้า-ออก
3.1.5

สาหรับคูหาเปล่าที่เข้ ามาจัดพื ้นที่ ในวันติดตัง้ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2562
 ผู้เข้ าร่วมแสดงงานทีม่ ีโครงสร้ างใหญ่ สามารถขับรถเข้ ามาในชาเลนเจอร์ 3 เพื่อลงของได้ ตังแต่
้ เวลา
10.00 – 12.00 น. เท่านัน้ โดยเจ้ าหน้ าที่ทแี่ จกบัตร Contractor ที่ประจาจุด Lake side จะเป็ นผู้แจ้ ง
หมายเลขประตูที่เปิ ดให้ เข้ า หากเกินเวลาที่กาหนดไว้ จะไม่สามารถขับรถเข้ าไปได้
 ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานที่มีโครงสร้ างปกติ สามารถจอดลงสินค้ า และส่วนตกแต่งได้ ที่จุด loading เท่านัน้
ไม่สามารถขับรถเข้ าไปเพื่อลงของได้

3.1.6

สาหรับคูหาเปล่าและมาตรฐานทีเ่ ข้ ามาจัดพื ้นที่ ในวันติดตัง้ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2562
 ผู้เข้ าร่วมแสดงงานทีเ่ ป็ นคูหาเปล่า สามารถเข้ าภายในชาเลนเจอร์ 3 ได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 10.00 – 24.00 น.
 ผู้ร่วมแสดงงานทีเ่ ป็ นคูหามาตรฐาน สามารถเข้ าภายในชาเลนเจอร์ 3 ได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.00 – 24.00 น.

หมายเหตุ

ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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3.1.7

จุดรับบัตร Contractor (บัตรสีชมพู) และ บัตร Exhibitor (บัตรสีเหลือง)

หมายเหตุ
ผู้จดั งานจะออกบัตรผ่านเข้ า-ออกบริ เวณงานให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงาน และผู้รับเหมาต่าง ๆ ซึง่ ว่าจ้ างโดย
ผู้เข้ าร่วมแสดงงานเพื่อใช้ ผา่ นเข้ า-ออกบริ เวณงานในช่วงวันก่อสร้ าง และรื อ้ ถอน เฉพาะผู้รับเหมาที่ได้ ติดต่อกับผู้จดั งาน และ
ได้ ทาข้ อตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบของผู้จัดงานแล้ วเท่านัน้ โดยผู้รับเหมาก่อสร้ างสามารถรั บบัตรผ่านเข้ า -ออก
บริ เวณงานได้ ตามที่แจ้ งไว้ ดงั รู ปภาพด้ านบน กรณีที่ผ้ รู ับเหมารายนัน้ ๆ ไม่มีบตั รอนุญาตอย่างถูกต้ อง และได้ สร้ างความ
เสียหายอย่างใดอย่างหนึง่ ขึ ้น ผู้เข้ าร่วมแสดงงานที่วา่ จ้ าง จะต้ องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ผู้รับเหมาจะต้ องเป็ น
ผู้กรอกแบบฟอร์ มรายชื่อเจ้ าหน้ าที่ประจาคูหานัน้ และขอรับบัตรผ่านเข้ า-ออกด้ วยตนเองเท่านัน้ และห้ ามผู้เข้ าร่วมแสดงงาน
ขอบัตรผ่านเข้ า-ออกแทนผู้รับเหมาของตน ฉะนันกรุ
้ ณามารับบัตรตามวัน-เวลาที่กาหนดให้ หากบัตรสูญหาย และมาขอรับ
ใหม่ ทางผู้จดั งานฯ จะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายใบละ 50 บาท

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

13

3.2

ขัน้ ตอนการขนถ่ ายสินค้ าวันแสดงงาน 6 – 9 มิถุนายน 2562

3.2.1 ผู้เข้ าร่วมแสดงงานทุกท่าน จะต้ องนารถเข้ าบริเวณจุดขนถ่ายสินค้ า ตามช่วงเวลาที่กาหนดให้ สามารถทา
การเติมสินค้ าได้ กาหนดเวลาดังนี ้ รอบเช้ า 8.00-10.00 น. รอบเย็น 20.00-21.00 น.
หมายเหตุ
หากต้ องการเติมสินค้ าระหว่างช่วงเวลางานคือ 10.00-20.00 น. จะต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทีจ่ ดั งานก่อน เมื่อ
เติมสินค้ าแล้ วเสร็ จ ให้ นารถไปจอดในลานจอดที่กาหนดให้
3.2.2

ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้ าให้ เป็ นไปตามประกาศกฎ-ระเบียบของการเข้ าขนถ่ายสินค้ า

หมายเหตุ
เพื่อหลีกเลีย่ งความแออัดในลาน loading ผู้เข้ าร่วมแสดงงานสามารถขนย้ าย หรื อหิ ้วสัมภาระส่วนตัว
และสิง่ ของ, กล่องเล็ก ๆ ที่ถือหิ ้วได้ โดยไม่เสีย่ งต่อการแตกหัก สามารถหิ ้วเข้ ามาทางด้ านหน้ าอาคารชาเลนเจอร์ 3 ได้ โดยไม่
ต้ องอาศัยรถเข็นขนย้ าย สาหรับสินค้ าขนาดใหญ่ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานทาการเปิ ดหีบห่อด้ านนอกอาคาร ชาเลนเจอร์ 3 (จุด
loading) แล้ วจึงขนย้ ายเข้ าตัวอาคาร ไปที่คหู าของท่าน
3.3

ขัน้ ตอนการขนถ่ ายสินค้ าวันรือ้ ถอน วันที่ 9 มิถุนายน 2562
3.3.1

ผู้เข้ าร่วมแสดงงานทุกคูหา ต้ องนารถที่จะขนสินค้ าไปเข้ าคิวที่ลานจอด Lake side หรื อลานทะเลสาบ

3.3.2 ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานที่ต้องการลงอุปกรณ์ แพ็คกิ ้ง ต้ องนารถขนอุปกรณ์ ไปรับบัตรอนุญาตขนถ่ายสินค้ า ที่
ลานจอด Lake side หรื อลานทะเลสาบ เมื่อได้ รับบัตรผ่าน ให้ นารถเข้ าไปที่จุดขนถ่ายสินค้ า (จุด loading) และนาอุปกรณ์
แพ็คกิง้ ขึ ้นได้ ตังแต่
้ เวลา 16.00 – 18.00 น. เมื่อนาอุปกรณ์ ลงเสร็ จเรี ยบร้ อย ให้ นารถออกจากพื ้นที่ทนั ที และไปจอดใน
สถานที่ที่กาหนดให้
รถ 4 ล้ อ สามารถเข้ าจอด Pre-Loading ได้ ในกรณี Pre-Loading ว่าง ส่วนรถ 6 ล้ อขึ ้นไป ต้ องนารถ
กลับไปจอดที่ลาน Lake side หรื อลานทะเลสาบเท่านัน้ เพื่อรอเรี ยกรถขึ ้นไปเก็บอุปกรณ์คหู าได้ หลังเวลา 20.00 น.
3.3.3 ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานทุกคูหา ต้ องจัดเก็บอุปกรณ์/บรรจุภณ
ั ฑ์สินค้ า ต่างๆ ให้ เรี ยบร้ อย ภายในคูหาตนเอง
แล้ วจึงทาการเคลือ่ นย้ ายมาด้ านหลังอาคาร Loading โดยห้ ามวางกีดขวางเส้ นทางการขนย้ าย (วางในพื ้นที่ที่กาหนดให้ หรื อ
ให้ ชิดผนัง หรื อราวกันตกเท่านัน้ ) เมื่อเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์/บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ า ต่างๆ มารวมไว้ ณ หลังอาคาร Loading ให้ แจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ รปภ. หลังอาคาร Loading เพื่อเข้ าตรวจสอบ จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่ รปภ.จะออกเอกสาร “ยืนยันของพร้ อม” ให้
ผู้เข้ าร่วมแสดงงาน
3.3.4 หลังจากนันให้
้ ผ้ ูเข้ าร่ วมแสดงงานนาเอกสาร “ยืนยันของพร้ อม” ไปที่โต๊ ะอานวยการ ที่อยู่หลังอาคาร
Loading และแจ้ งทะเบียนรถต่อเจ้ าหน้ าที่ รปภ. เพื่อประสานงานไปยังเจ้ าหน้ าที่ ที่ลาน Lake side หรื อลานทะเลสาบ
หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่ลาน Lake side หรื อลานทะเลสาบ จะประกาศเรี ยกหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้ มารับบัตรขนถ่าย
สินค้ าไปยังจุดขนถ่ายสินค้ าที่อาคารชาเลนเจอร์ 3
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3.3.5 ณ จุดขนถ่ายสินค้ าของอาคารชาเลนเจอร์ 3 ผู้ที่เข้ ามาขนถ่ายสินค้ าจะต้ องทาตามกฎ-ระเบียบ และข้ อ
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร ตามที่ได้ ระบุไว้ หลังจากที่ขนถ่ายสินค้ าเสร็ จสิ ้น รถขนถ่ายสินค้ าจะต้ องเคลือ่ นย้ ายจากจุดขนถ่ายสินค้ า
ตามทางออกที่ได้ ระบุไว้ และคืนบัตรขนถ่ายสินค้ าตรงทางออก อิมแพ็คฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขนถ่ายสินค้ าบริเวณจุดขนถ่าย
สินค้ าของอาคารชาเลนเจอร์ 3 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ณ จุดให้ บริการเท่านัน้
3.4

กฎข้ อบังคับและข้ อแนะนา
3.4.1

การรับน ้าหนักและความสูงของวัสดุอปุ กรณ์ที่ติดตังใน
้ “อาคาร”
 พื ้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 ระหว่างเสาต้ นที่ 1-14 สามารถรับน ้าหนักได้ ตารางเมตรละ 4,000 กิโลกรัม
หัวเสาต้ นที่ 1-14 สามารถรับน ้าหนักได้ ตารางเมตรละ 8,000 กิโลกรัมและก่อสร้ างความสูงได้ ไม่เกิน
7.00 เมตรกรณีทวี่ สั ดุอปุ กรณ์มนี ้าหนักเกินกว่า 4,000 กิโลกรัมวิศวกรโครงสร้ างจะต้ องออกแบบการ
กระจายน ้าหนักให้ ได้ 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตรพร้ อมลงนามรับรองการออกแบบและการคานวณ
ในสาเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจานวน 1 ชุดนาส่งให้ “ผู้ให้ บริ การ” รับทราบ
 พื ้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 ตังแต่
้ เสาต้ นที่ 14 เป็ นต้ นไป และพื ้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 สามารถรับ
น ้าหนักได้ ตารางเมตรละ 2,000 กิโลกรัมหัวเสาตังแต่
้ ต้นที่ 15 สามารถรับน ้าหนักได้ ตารางเมตรละ
4,000 กิโลกรัม และก่อสร้ างความสูงได้ ไม่เกิน 7.00 เมตร กรณีทวี่ สั ดุอปุ กรณ์มีน ้าหนักเกินกว่า 2,000
กิโลกรัม วิศวกรโครงสร้ างจะต้ องออกแบบการกระจายน ้าหนักให้ ได้ 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
พร้ อมลงนามรับรองการออกแบบและการคานวณในสาเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจานวน 1 ชุดและ
นาส่งให้ อมิ แพ็คฯ รับทราบ

3.4.2 ผู้เข้ าร่วมแสดงงานที่ได้ รับอนุญาตจากอิมแพ็คฯ ให้ เข้ าปฏิบตั ิงานใน “อาคาร” จะต้ องลงนามใน หนังสือ
รับรองความเสียหาย และต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่อิมแพ็คฯ กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้น
3.4.3 การขนถ่ายอุปกรณ์ และเครื่ องมือต่างๆ ผู้เข้ าร่วมแสดงงานจะต้ องใช้ ประตูขนถ่ายสินค้ าของ “อาคาร”
เท่านันไม่
้ อนุญาตให้ ใช้ ประตูด้านหน้ าทางเข้ าหรื อประตูหนีไฟ
3.4.4 การถ่ายทอดสด “งาน” หรื อบันทึกเทปโทรทัศน์ “งาน” ที่มีการนารถบันทึกเทปเคเบิ ้ลทีวีอินเทอร์ เน็ต
ออนไลน์เข้ ามาใน “สถานที่” ซึง่ ผู้เข้ าร่วมแสดงงานจะต้ องแจ้ งผู้จดั งานทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วันทาการ เพื่อกาหนดจุด
จอด และขันตอนการเดิ
้
นสายอุปกรณ์ตอ่ เชื่อมต่างๆโดย ผู้เข้ าร่วมแสดงงานต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นทังหมด
้
3.4.5 อิมแพ็คฯไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานนามาแสดง และ/หรื อขายสินค้ าที่ต้องห้ ามตามกฎหมาย หรื อ
ขัดต่อระเบียบที่ดีด้านวัฒนธรรมสังคมและสุขภาพของประชาชน และ/หรื อสินค้ าที่อยูน่ อกเหนือจากรายการที่ผ้ เู ข้ าร่วมแสดง
งานระบุไว้ ในรายการ หากผู้เข้ าร่วมแสดงงานฝ่ าฝื นผู้จดั งานจะแจ้ งให้ นาสินค้ าดังกล่าวออกจาก “งาน” โดยผู้เข้ าร่วมแสดง
งานจะต้ องปฏิบตั ติ ามอย่างไม่มเี งื่อนไข และผู้เข้ าร่ วมแสดงงานไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆจากผู้จดั งาน
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3.4.6 ห้ ามจาหน่ายสินค้ าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทกุ ประเภทใน “สถานที่” หากฝ่ าฝื นผู้เข้ าร่วมแสดงงานจะต้ อง
รับผิดชอบตามกฎหมาย
และหากผู้จดั งานขอทาการตรวจสอบผู้เข้ าร่วมแสดงงานต้ องแสดงหลักฐานแสดงสิทธิ์ในสินค้ า
เหล่านันแก่
้ ผ้ จู ดั งาน หรื อผู้ตรวจสอบของผู้จดั งาน
3.4.7 ในระหว่างการจัดแสดงงานผู้เข้ าร่วมแสดงงาน มีสทิ ธิ์กระจายเสียงในพื ้นที่ ”งาน” ตามที่กฎหมายกาหนด
มีความดังได้ ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) และ/หรื อ 95 เดซิเบล (ซี) หากผู้เข้ าร่วมแสดงานกระจายเสียงที่มคี วามดังเกินกว่าที่
กาหนด ผู้จดั งานขอความร่วมมือจากผู้เข้ าร่วมแสดงานให้ ดาเนินการลดเสียงนันลงทั
้ นที หากฝ่ าฝื นผู้จดั งานมีความ
จาเป็ นต้ องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าจนกว่าจะได้ รับความร่วมมือจากผู้เข้ าร่วมแสดงาน
โดยผู้เข้ าร่วมแสดงานจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นเองทังสิ
้ ้น สาหรับพื ้นที่บริ เวณโถงต้ อนรับหน้ าอาคารจัดงานและโถงต้ อนรับหน้ าห้ อง
ประชุมที่เป็ นพื ้นที่กระจายเสียงส่วนกลางของผู้จดั งาน ไม่อนุญาตให้ มีการใช้ เสียง
3.4.8

ห้ ามผู้เข้ าร่วมแสดงาน ใช้ ทางเข้ า/ออกนอกเหนือจากที่ผ้ จู ดั งานกาหนดไว้

3.4.9 ห้ ามผู้เข้ าร่วมแสดงานนาเศษวัสดุตา่ งๆกองทิ ้งไว้ หลังขนย้ ายในวันติดตังและวั
้
นรื อ้ ถอน
ผู้เข้ าร่วมแสดงานจะต้ องชาระค่าปรับในอัตราขันต
้ ่า 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

หากฝ่ าฝื น

3.4.10 ห้ ามขนย้ ายทรัพย์สนิ ที่เป็ นของผู้จดั งาน ออกจาก “สถานที่” โดยเด็ดขาดหากตรวจพบจะถูกดาเนินการ
ทางกฎหมายทันที
3.4.11 ห้ ามใช้ กาวเทปกาวสองหน้ าหรื อวัตถุใดๆในทานองเดียวกันทาหรื อติดบนพื ้นผนัง และโครงสร้ างส่วนหนึง่
ส่วนใดของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด
3.4.12 ห้ ามตอกตะปูหรื อของแหลมยึดติดกับผิวพื ้นผนัง

หรื อโครงสร้ างส่วนหนึง่ ส่วนใดของ “อาคาร” โดย

เด็ดขาด
3.4.13 ห้ ามใช้ ประตูทางออกฉุกเฉินและประตูหนีไฟเป็ นทางเข้ า/ออกหรื อใช้ ทาภารกิจใดๆหากฝ่ าฝื นจะถูกปรับ
ในอัตรา ครัง้ ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้ วน)
3.4.14 ห้ ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหารและห้ ามนอนพักหรื อนอนค้ างคืนบริ เวณ “อาคาร” ยกเว้ นในพื ้นที่ที่
จัดเตรี ยมให้ เท่านัน้
3.4.15 ห้ ามนาสิง่ เสพติดที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเข้ ามาใน “สถานที”่ โดยเด็ดขาด
3.4.16 ห้ ามนาอาหารและเครื่ องดื่มจากผู้ให้ บริ การรายอื่นเข้ ามาใน “อาคาร” โดยเด็ดขาดเว้ นแต่ผ้ เู ข้ าร่วมแสด
งานจะได้ รับการอนุญาตจากผู้จดั งานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ หากฝ่ าฝื นผู้เข้ าร่วมแสดงานจะต้ องชาระค่าธรรมเนียม
การนาเข้ าจานวน 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) ต่อ คูหาต่อวัน
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3.4.17 ห้ ามเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้ างหรื อวัสดุที่ไวไฟ เช่น ทินเนอร์ และน ้ามันเชื ้อเพลิง ไว้ ในบริ เวณ
“อาคาร” ในระหว่างวันติดตังและวั
้
นแสดงงาน
3.4.18 ห้ ามใช้ กระแสไฟฟ้าในจุดอื่นที่ไม่ได้ กาหนด หากตรวจพบ ผู้เข้ าร่วมแสดงานต้ องเสียค่าปรับจุดละ 5,000
บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน)
3.4.19 ห้ ามใช้ กระแสไฟฟ้าพื ้นฐานที่ตดิ กับตัว “อาคาร” เช่นปลัก๊ ผนังและปลัก๊ ตามเสาในการก่อสร้ างโดย
เด็ดขาด ผู้เข้ าร่วมแสดงานจะต้ องติดตังสะพานไฟ
้
(เบรกเกอร์ ) เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะสาหรับการก่อสร้ างโดยสัง่ จากผู้
ให้ บริ การระบบไฟฟ้าที่ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ จดั งานเท่านัน้
3.4.20 ห้ ามพนักงานของผู้เข้ าร่วมแสดงาน ปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในคาขอโดยมิได้ รับอนุญาต และ
ห้ ามเปิ ดห้ องหรื อประตูใดๆของ “อาคาร” โดยพลการ
3.4.21 ห้ ามพกพาอาวุธ, ของมีคม, สารกัมมันตรังสีหรื อวัตถุอนั ตรายอื่นๆเข้ ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด
3.4.22 ห้ ามก่อเหตุทะเลาะวิวาททาร้ ายร่างกายหรื อกระทาการใดๆที่ผิดกฎหมายใน “สถานที่”
3.4.23 ห้ ามนาก๊ าซหุงต้ มหรื อก๊ าซติดไฟทุกชนิดเข้ ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด
3.4.24 ผู้เข้ าร่วมแสดงานจะต้ องแสดงบัตรอนุญาตเข้ าพื ้นที่แก่เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้ า “อาคาร”
โดยพนักงานทุกคนของ ผู้เข้ าร่วมแสดงานจะต้ องสวมเครื่ องแบบและติดบัตรอนุญาตเข้ าพื ้นที่ตลอดเวลาปฏิบตั งิ านหรื ออยู่
ในพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน
3.4.25 ผู้เข้ าร่ วมแสดงงานจะต้ องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยเคร่ งครัดรวมถึง
ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้ อปฏิบตั ิเรื่ องความปลอดภัยที่ “ผู้ให้ บริ การ” กาหนดไว้
3.4.26 การทางานที่มคี วามสูงเกิน 2.00 เมตรต้ องจัดให้ มีนงั่ ร้ านสาหรับการทางานนัน้
3.4.27 การทางานที่มีความสูงเกิน 4.00 เมตรต้ องจัดให้ มีเข็มขัดนิรภัยและต้ องทาการยึดหรื อคล้ องเข็มขัดนิรภัย
นันกั
้ บโครงสร้ างอาคารหรื อนัง่ ร้ านที่มีความมัน่ คงในการรับน ้าหนักได้ ดีเพื่อป้องกันการพลัดตก
3.4.28 ผู้ปฏิบตั ิงานดังกล่าวต้ องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยหมวกนิรภัยและรองเท้ าหุ้มส้ นพื ้นยางขณะปฏิบตั งิ าน
3.4.29 ห้ ามมีการใช้ เลือ่ ยวงเดือนภายใน “อาคาร” โดยอนุญาตให้ ใช้ เลือ่ ยไฟฟ้าขนาดเล็กในการตัดแต่งตาม
ประเภทของไม้ กระจกและกระเบื ้องในกรณีมีการตัดแต่งวัสดุประเภทที่ทาให้ เกิดฝุ่ นละอองจานวนมาก ทางผู้จดั งานสามารถ
ระงับการเลือ่ ยหรื อตัดแต่งได้ โดยจะมีการจัดสถานที่ภายนอก “อาคาร” ตามจุดบริ การที่ทางผู้จดั งานกาหนดไว้ และผู้เข้ าร่วม
แสดงงานต้ องมีการชาระค่ากระแสไฟฟ้าและค่าทาความสะอาดเพิ่มเติมตามอัตราทีก่ าหนดใน “สัญญา”
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3.4.30 ห้ ามทากิจกรรมใดๆที่ก่อให้ เกิดประกายไฟเช่นการเชื่อมโลหะ, การตัดหรื อเจียรโลหะภายใน“อาคาร” โดย
เด็ดขาด
3.4.31 ห้ ามวางสินค้ ากีดขวางเส้ นทางหนีไฟและหัวจ่ายน ้าดับเพลิง
3.4.32 การเก็บหรื อทิ ้งสิง่ ของ ในระหว่างวันก่อสร้ างและขนย้ ายสินค้ าเข้ าไปในบริ เวณงานแสดงสินค้ า ทางผู้จดั
งานไม่อนุญาตให้ ผ้ รู ่วมงานแสดงสินค้ าวางสิง่ ของหรื อวัสดุเหลือใช้ กีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ และขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแสดง
งานจัดเก็บสิง่ ของภายในคูหาแสดงสินค้ าให้ เรียบร้ อยหรื อขนย้ ายสิง่ ของต่างๆ ออกนอกบริ เวณอาคารแสดงสินค้ า
3.4.33 การแจกเอกสารหรื อของที่ระลึก จัดงานแสดงสินค้ าจะอนุญาตให้ มีการแจกของที่ระลึกได้ เฉพาะในคูหา
ของผู้ร่วมแสดงสินค้ านันๆ
้ เท่านัน้ โดยจะต้ องไม่เป็ นการรบกวนหรื อกีดขวางทางเดินหรื อสร้ างความราคาญให้ กบั คูหาแสดง
สินค้ าข้ างเคียง
3.4.34 เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้
งานแสดงสินค้ านี ้อาจจะมีการเลือ่ นระยะเวลางานแสดงสินค้ าจากเดิม
เนื่องจากสุดวิสยั บางประการที่ผ้ จู ดั งานไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง คาสัง่ จากรัฐบาล เป็ นต้ น ผู้จดั
งานแสดงสินค้ าขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ
ที่ทางผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ าจ่ายให้ กบั ผู้จดั งานแสดงสินค้ าแล้ วหรื อ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆทีเ่ กิดขึ ้น
3.4.35 การปฏิบตั ิงานที่คหู าแสดงสินค้ า ทุกคูหาแสดงสินค้ าจะต้ องมีพนักงานอยูป่ ระจา และปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่
ตลอดเวลาที่มีงานแสดงเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ าชม ผู้ร่วมแสดงสินค้ าจะต้ องไม่เข้ าร่วมในกิจกรรมใดก็ตามที่ทางผู้จดั มีความเห็นว่าจะ
เป็ นพื ้นที่รบกวนต่อผู้เข้ าชมงาน
หรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ ารายอื่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ การแสดงโดยใช้ อปุ กรณ์ทางด้ าน
โสตทัศนูปกรณ์ จะต้ องมีระดับเสียงที่ไม่เกินไปกว่าที่ผ้ จู ดั งานแสดงสินค้ าอนุญาตไว้ กิจกรรมทุกชนิดของผู้ร่วมแสดงสินค้ า
และพนักงานของแต่ละคูหาแสดงสินค้ า จะต้ องจากัดอยูแ่ ต่ในพื ้นที่คหู าแสดงสินค้ าของตน ห้ ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชักชวนทางด้ านธุรกิจใดๆ นอกคูหาแสดงสินค้ าของท่าน
หมายเหตุ
ห้ ามทาการรับสมัครพนักงานระหว่างแสดงสินค้ า และห้ ามทาการขนย้ ายสินค้ าและออกนอกคูหาแสดง
สินค้ าในระหว่างเวลาแสดงสินค้ า
3.4.36 ห้ ามวางสิง่ ของอุปกรณ์อื่นๆ วางนอกเขตพื ้นที่ของตนเอง หากฝ่ าฝื นฝ่ ายสถานที่ขออนุญาตตักเตือนดังนี ้
 การตักเตือนครัง้ ที่ 1 ฝ่ ายสถานที่นาเอกสารการตักเตือนให้ ทางบูธเซ็นรับทราบ และเก็บสิ่งของอุปกรณ์
นอกพื ้นที่ของตัวเองให้ เรี ยบร้ อย
 การตักเตือนครัง้ ที่ 2 ฝ่ ายสถานที่ถ่ายรูปบันทึกหลักฐานและนาเอกสารให้ ทางบูธเซ็นรับทราบ หากยังไม่
ปฏิบตั ิ
 การตักเตือนครั ง้ ที่ 3 ฝ่ ายสถานที่ขออนุญาตน าของออกจากพื น้ ที่ส่วนกลาง เพื่อความเป็ น ระเบีย บ
เรี ยบร้ อย
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3.5

การจองรายการเพิ่มเติมต่ างๆทุกรายการ ต้ องปฏิบัตดิ ังนี ้

3.5.1 ผู้เข้ าร่วมแสดงงานจะต้ องแจ้ งรายละเอียดการใช้ ไฟฟ้าก่อนเข้ าทางานใน “สถานที่” ไม่น้อยกว่า 30 วัน
โดยติดต่อบริษัทผู้รับเหมาไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการกระแสไฟฟ้าทังหมดของบริ
้
เวณ “งาน” จะถูกปิ ดลงหลังจากเลิก “งาน”แล้ ว
ภายใน 1 ชัว่ โมงหลังจาก “งาน” เลิกในแต่ละวัน
หมายเหตุ
ผู้เข้ าร่วมแสดงงานห้ ามกระทาการปรับเปลีย่ นการใช้ ไฟฟ้าไปจากข้ อตกลงที่ได้ จดั ทาไว้ กบั ผู้จดั งาน หรื อผู้
ที่ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ จดั งานโดยเด็ดขาด และในกรณีที่ผ้ จู ดั งานตรวจพบการเดินสายไฟภายใน “งาน” ที่ใช้ วธิ ีการไม่
ถูกต้ องและไม่เหมาะสมอันเป็ นเหตุให้ เกิดอุบตั เิ หตุขึ ้นได้ เช่นสะดุดล้ มหรื อการต่อสายไฟไม่เรี ยบร้ อย ผู้จดั งานขอระงับการ
ทางานของผู้เข้ าร่วมแสดงงานชัว่ คราวและให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยปลอดภัยและสวยงามตามที่ผ้ จู ดั
งานแนะนา ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้มาร่วมงานหรื อพนักงานของผู้เข้ าร่วมแสดงงานเองด้ วย
3.5.2 ผู้จดั งานสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการนาเข้ าและติดตังสั
้ ญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์ เน็ตทัง้
ประเภทที่มีสายเช่น ADSL, MPLS, Leased Line, Fiber Optic ฯลฯและประเภทไร้ สายเช่น Wireless Internetหรื อดาวเทียม
ฯลฯโดย ผู้เข้ าร่วมแสดงงานต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั งานรับทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วันก่อนการจัดแสดงงานเว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก ผู้จดั งาน โดยผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการให้ บริ การระบบเครื อข่ายไร้ สายและระบบ
อินเทอร์ เน็ตไร้ สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n ที่ระดับคลืน่ ความถี่ 2.4 GHz ในพื ้นที่ของผู้จดั งานแต่เพียงผู้เดียว ไม่
อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานติดตัง้
และใช้ งานระบบเครื อข่ายไร้ สายและระบบอินเทอร์ เน็ตไร้ สายดังกล่าวรวมถึงการใช้
ระบบสือ่ สารใดๆอันเป็ นคลืน่ ความถี่เนื่องจากจะส่งผลกระทบหรื อรบกวนต่อการทางานของระบบเครื อข่ายไร้ สายและระบบ
อินเทอร์ เน็ตไร้ สายของผู้จดั งาน
3.5.3 เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ ภายในงาน ท่านสามารถนาเฟอร์ นเิ จอร์ ของท่านเข้ ามาตังภายใน
้
คูหาจัดแสดงสินค้ าของท่านได้ เองตามต้ องการหรื อขอเช่าเฟอร์ นิเจอร์ และรายการอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได้ โดยกรอก
แบบฟอร์ มรายการเฟอร์ นเิ จอร์ และแบบฟอร์ มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดและส่งกลับไปยังที่อยูด่ ้ านในของแบบฟอร์ ม
3.5.4 โทรศัพท์ชวั่ คราว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มโทรศัพท์ชงั่ คราว ซึง่ โทรศัพท์ชวั่ คราวนี ้ อัตรา
ค่าบริ การดังกล่าวรวมค่าใช้ โทรศัพท์ภายในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลแล้ วยกเว้ นค่าใช้ โทรศัพท์ทางไกล, ต่างจังหวัด,
มือถือและต่างประเทศโดยคิดค่าบริ การตามจริงบวก ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และบวกค่าบริ การ 10%
3.5.5 โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ ภายในงาน ท่านสามารถนาโสตทัศนูปกรณ์เข้ ามาใช้ ภายในคูหาแสดงสินค้ าของท่าน
ตามความต้ องการหรื อมิฉะนัน้ ท่านสามารถเช่าโสตทัศนูปกรณ์จากบริษัท เอ็กซ์โปซิซนั เทคโนโลยี จากัด โดยกรอก
แบบฟอร์ มทีวีและเครื่ องฉายต่างๆ แล้ วส่งกลับไปยังที่อยูใ่ นแบบฟอร์ ม

3.6 บทพิจารณาหากไม่ ปฏิบัตติ ามระเบียบและข้ อปฏิบัติ
หาก “ผู้รับบริ การ”ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้ อปฏิบตั ิฉบับนี ้ “ผู้ให้ บริ การ” ขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
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3.6.1 เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของผู้จดั งานแจ้ งให้ ทราบแล้ วไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้ อปฏิบตั ิฉบับนี ้ในเรื่ อง
ความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ ผู้จดั งานมีสทิ ธิ์ในการห้ ามผู้เข้ าร่วมแสดงงานไม่ให้ ดาเนินการใดๆทังสิ
้ ้นทังนี
้ ้เจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัยของ ผู้จดั งานมีสทิ ธิ์ในการขอให้ ผู้เข้ าร่วมแสดงงานหยุดการกระทาดังกล่าวและมีสทิ ธิ์นาวัสดุอปุ กรณ์
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องออกจากพื ้นที่ได้ ทนั ที
3.6.2 กรณี ผู้เข้ าร่วมแสดงงานยังดาเนินการใดๆอันเป็ นการฝ่ าฝื นอีก ผู้จดั งานมีสทิ ธิ์ขอคืนพื ้นที่และไม่อนุญาต
ให้ ใช้ พื ้นที่ได้ ตลอดไปจนกว่าจะมีการแก้ ไขข้ อฝ่ าฝื นนันๆ
้
3.6.3 ในการดาเนินการต่างๆ ผู้จดั งานจะแจ้ ง ผู้เข้ าร่วมแสดงงานหรื อผู้เกี่ยวข้ องให้ รับทราบเหตุผลและแนวทาง
ในการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง

3.7 การจัดแสดงสินค้ าประเภทอาหาร
3.7.1 ผู้เข้ าร่วมแสดงงานจะต้ องกาหนดพื ้นที่อย่างชัดเจนให้ สนิ ค้ าอาหารไม่อยูป่ ะปนกับสินค้ าทัว่ ไปโดยต้ อง
จัดทาป้ายหรื อซุ้มกาหนดให้ ร้ ูวา่ เป็ น “อาหาร”
3.7.2 ผู้เข้ าร่วมแสดงงานจะต้ องให้ ความสาคัญในการดูแลความสะอาดให้ ถกู สุขอนามัยโดยต้ องใช้ ภาชนะ
บรรจุอาหารที่เหมาะสมและปิ ดคลุมอาหารทุกชนิด
3.7.3
ไฟฟ้าเท่านัน้

ผู้เข้ าร่วมแสดงงานสามารถปรุงอาหารด้ วยวิธีการนึง่ , ต้ ม, อบ, ปิ ง้ ภายใน “งาน” ได้ โดยต้ องใช้ อปุ กรณ์

3.7.4 ห้ ามใช้ ภาชนะ (ช้ อน, จาน, ชาม, ถ้ วย) ที่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ โดยสามารถใช้ เป็ นภาชนะบรรจุ
แบบใช้ ครัง้ เดียวเช่นกระดาษหรื อพลาสติก

3.8 สถานที่จอดรถ (สาหรั บผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ า วันติดตัง้ และวันแสดงงาน)
มีลานจอดรถไว้ บริ การสาหรับผู้เข้ าร่วมแสดงงานและผู้เข้ าชมงานแสดงสินค้ า
 ลานจอดฟรี ได้ แก่ ลานจอดLAKESIDE ลานจอดAKTIV SQUARE และลานจอกรถP5
 อาคารจอดรถมีคา่ บริ การ ได้ แก่ อาคารจอด P1 อาคารจอด P2 อาคารจอด P3 อาคารจอด
COSMO OFFICE
หมายเหตุ
อิมแพ็คฯ เป็ นผู้กาหนดอัตราค่าบริ การจอดรถ และไม่อนุญาตให้ ทาการจอดรถค้ างคืน ซึง่ เป็ นหนึง่ ใน
มาตรการที่เคร่งครัด สาหรับการรักษาความปลอดภัย
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3.9. สถานที่จอดรถ (สาหรับรถเติมสินค้ า วันติดตัง้ และวันแสดงงาน)
สาหรับลูกค้ าที่ต้องการเติมสินค้ าระหว่างวันแสดงงาน ทางผู้จดั ได้ จดั เตรี ยมพื ้นที่การจอดรถ 2 จุด ได้ แก่
 ลานจอด Pre-loading เงื่อนไขการจอด คือ รถคันใดมาถึงก่อน ได้ สทิ ธิ์จอดก่อน
 ลานจอด Delivery Bay สามารถจอดได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 6-8 มิถนุ ายน 2562 เงื่อนไขการจอด คือ
- สาหรับรถ 4 ล้ อ สามารถจอดฟรี 40 นาทีแรก ชัว่ โมงต่อไปชัว่ โมงละ 200 บาท
- สาหรับรถ 6-10 ล้ อ สามารถจอดฟรี 60 นาที ชัว่ โมงต่อไปชัว่ โมงละ 200 บาท
-สาหรับรถ 10 ล้ อขึ ้นไป สามารถจอดฟรี 1 ชัว่ โมง 30 นาที ชัว่ โมงต่อไปชัว่ โมงละ 200 บาท
 ลานจอด Lakeside เงื่อนไขการจอด คือ รถทุกชนิดสามารถได้ ฟรี
หมายเหตุ
รถ ทันที

3.10

โดยทังสามจุ
้
ดสามารถนารถเข้ าจอดได้ ตงแต่
ั ้ 8.00 – 24.00 น. ซึง่ ห้ ามนารถทุกชนิดจอดค้ างคืน ฝ่ าฝื น ยึด

การทาความสะอาด

ทางผู้จดั งานจะจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ทาความสะอาดคอยดูแลความสะอาดบริ เวณรอบการจัดงานแสดงสินค้ า ซึง่ จะทา
ความสะอาดทุกวันในระหว่างงานและหลังจากเลิกงาน โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ อย่ างไรก็ตามทางผู้จดั งานขอความร่ วมมือ
จากผู้เข้ าร่วมแสดงงานในการที่จะรักษาความสะอาดคูหาแสดงสินค้ าของตนให้ เรี ยบร้ อยเป็ นระเบียบอยูเ่ สมอ ทังนี
้ ้เจ้ าหน้ าที่
ทาความสะอาดไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทาความสะอาดภายในคูหาแสดงสินค้ าที่นามาแสดงของท่าน

3.11

เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้รับเหมาด้ านการรักษาความปลอดภัยในงานอย่างเป็ นทางการ ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานต้ องการจ้ างเจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือระยะเวลาของการปฏิบตั ิงานที่กาหนดผู้ร่วมงานจะต้ องแจ้ งต่อบริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิ
บิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด แต่เพียงผู้เดียวเท่านันทั
้ งนี
้ ้ทางผู้จดั งานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นไม่วา่ กรณีใดใด
ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
ผู้เข้ าร่วมแสดงงานควรแจ้ งความประสงค์ขอใช้ บริ การล่วงหน้ า
เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย (พิเศษ) มีจานวนจากัด

3.12

การสาธิตสินค้ าภายในงาน

หากผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ าต้ องการที่จะสาธิตหรื อทดลองสินค้ าจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
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3.12.1 แจ้ งให้ ผ้ จู ดั งานทราบล่วงหน้ าถึงรูปแบบของการสาธิตที่นามาแสดงโดยกรอกแบบฟอร์ มรายละเอียดของ
สินค้ าที่นามาแสดง (กรุณาแนบเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้ ามาด้ วย เพื่อนามาใช้ ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ ทา
การสาธิต)
3.12.2 มีการเตรี ยมการป้องกันอันตรายอันตรายอันอาจเกิดขึ ้นในระหว่างการสาธิต
3.12.3 การติดตังสิ
้ นค้ าหรื อเครื่ องจักรที่จะมาสาธิต ควรติดตังหรื
้ อเดินเครื่ องอย่างมัน่ คง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิด
การลืน่ ไถลหรื อมีสว่ นหนึง่ ส่วนใดล ้าเกินออกนอกบริ เวณคูหาแสดงสินค้ า ซึง่ อาจจะเป็ นอันตรายต่อผู้ชมงานแสดงสินค้ า และ
จะต้ องจัดหาวัสดุปพู ื ้นเพื่อรองรับและสามารถป้องกันความเสียหายต่อพื ้นผิวของอาคารแสดงสินค้ า
หรื อวัสดุปพู ื ้นของ
อาคาร
3.12.4 ต้ องมีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากส่วนของสินค้ าหรื อเครื่ องจักรที่มีการเคลือ่ นไหวอย่างเพียงพอ
3.12.5 ทาการเก็บและซ่อนสวิตช์ควบคุมเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่สาธิตอย่างมิดชิด
โดยผู้เข้ าชมงานหรื อผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญาต
3.12.6 จัดเตรี ยมภาชนะหรื อถุงขยะ
เศษผง เศษขยะ ฯลฯ ออกนอกบริ เวณงาน

เพื่อป้องกันการเปิ ดเครื่ อง

เพื่อใช้ ในการเก็บหรื อขนย้ ายสิง่ ปฏิกลู ที่เกิดจากการสาธิตเครื่ องจักรอาทิ

3.12.7 ทางผู้จดั งานไม่อนุญาตให้ มีการสาธิตของเครื่ องจักรที่จะทาให้ เกิดกลิน่ ควันไอเสียในอาคารแสดงสินค้ าที่
จะรบกวน หรื อเป็ นอันตรายต่อผู้ชมงานแสดงสินค้ าไม่อนุญาตให้ มีการเชื่ อมหรื อต่อโลหะด้ วยความร้ อนภายในอาคาร
ยกเว้ นกรณีที่ได้ แจ้ งและได้ รับอนุญาตจากฝ่ ายปฏิบตั ิการของผู้จดั งานอย่างน้ อย 30 วันก่อนเข้ างาน
3.12.8 ในการสาธิตเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่นามาแสดงที่ก่อให้ เกิดเสียงดังรบกวนผู้เข้ าร่วมแสดงงานรายอื่น หรื อ
ผู้เข้ าชมงานแสดงสินค้ าเกินกว่า 60 เดซิเบล หรื อผู้จดั งานลงความเห็นว่าดังมาก ผู้จดั งานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการงดจ่าย
กระแสไฟฟ้าบริ เวณพื ้นที่นนๆโดยไม่
ั้
ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

3.13

เครื่องปรับอากาศภายในอาคารแสดงสินค้ า

ผู้จดั งานจะไม่เปิ ดเครื่ องปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินค้ าในวันก่อสร้ างและตกแต่งคูหา แต่จะเปิ ด
เครื่ องปรับอากาศเฉพาะวันที่จดั แสดงงาน หรื อระหว่าง วันที่ 6 – 9 มิถนุ ายน เท่านัน้ โดยจะเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ 1 ชัว่ โมง
ก่อนการเปิ ดแสดงสินค้ า และจะปิ ดเมื่อถึงเวลาปิ ดแสดงสินค้ าในแต่ละวัน

3.14

อานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจภายในอาคารแสดงสินค้ า

บริ ษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด เปรี ยบเสมือนเจ้ าของสถานที่จดั แสดงสินค้ าในช่วงระยะเวลาเช่าทาการแสดง
สินค้ า ดังนันการตั
้
ดสินใจของบริษัทฯ ในการแก้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในช่วงนี ้ถือเป็ นสิทธิ์ขาดในการยุติปัญหานันๆ
้

3.15

การปฏิบัตงิ านล่ วงเวลา
บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด
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ระหว่างวันที่ 4 -5 มิถนุ ายน 2562 ผู้จดั งานอนุญาตให้ ทาการก่อสร้ าง และตกแต่งคูหาได้ ถึงเวลา 24.00 น. และรื อ้
ถอนคูหา ในวันที่ 9 มิถนุ ายน 2562 ตังแต่
้ เวลา 20.00 น. – 24.00 น. เท่านัน้ ซึง่ ถ้ าผู้แสดงงานรายใด มีความประสงค์จะทา
การก่อสร้ างเกิ นเวลาดังกล่าว กรุ ณาแจ้ งที่ Counter Service ของทาง IMPACT ก่อนเวลา 18.00 น. ของแต่ละวัน และ
จะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิงานล่วงเวลา ในอัตราที่อิมแพ็ค ฯ กาหนด คือ 1,500 บาท / คูหา / ชั่วโมง และ
รับผิดชอบการจัดเตรี ยมพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 นาย ในอัตรา 1,388 บาท ( ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ) ทังนี
้ ้
จะต้ องชาระเป็ นเงินสดในวันนัน้

3.16

การรื อ้ ถอนคูหาล่ วงเวลา

กรณีผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานแต่ละรายรื อ้ ถอนไม่เสร็ จตามเวลาที่กาหนดไว้ ( 24.00 น. ของวันที่ 9 มิถนุ ายน 2562 ) จะมี
ค่าใช้ จา่ ยในอัตรา 20,000 บาท ต่อ คูหา ต่อ ชัว่ โมง ( ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ ) ทังนี
้ ้ต้ องชาระเป็ นเงินสดในวันนัน้ ๆ

3.17

การทากิจกรรมและการใช้ เสียงระหว่ างงาน

การจัดแสดงงานหากผู้เข้ าร่ วมแสดงงานต้ องการจัดกิจกรรมภายในคูหาที่ต้องใช้ เครื่ องขยายเสียง กรุณา
ส่งเมลล์แจ้ งรายละเอียดและช่วงเวลาที่ต้องการทากิจกรรมหรื อการใช้ เสียงมาที่ bbbmanual.exhibitor@gmail.com ภายใน
วันที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อจัดลาดับกิจกรรมและควบคุมระยะเวลาในการใช้ เสียงในการทากิจกรรมดังกล่าว
3.17.1 ทังนี
้ ้ห้ ามใช้ เสียงดังเกิน 60 เดซิเบล ภายในรัศมี 3 เมตร โดยจะวัดจากจุดกึ่งกลางทางเดินด้ านหน้ า คูหา
ของท่านหรื อจะต้ องทาการออกแบบก่อสร้ างคูหาให้ ป้องกันเสียงเพื่อมิให้ เป็ นเหตุก่อให้ เกิดความราคาญแก่คหู าอื่นๆใน
บริ เวณใกล้ เคียงหากมีการฝ่ าฝื นทางผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ดงั ต่อไปนี ้
เตือนครัง้ ที่ 1 ผู้จดั งานขอเตือนด้ วยวาจาแก่ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงาน
เตือนครัง้ ที่ 2 ผู้จดั งานจะยื่นจดหมายเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงาน
เตือนครัง้ ที่ 3 ผู้จดั งานจะดาเนินการระงับกระแสไฟภายในบูธทังหมดแก่
้
ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงาน
3.17.2 อนุญาตให้ ติดตังล
้ าโพงทีค่ วามสูงไม่เกิน 2.50 เมตรโดยอนุญาตเฉพาะลาโพงที่วางกับพื ้นหรื อตังบนขาตั
้
ง้
3.17.3 ผู้จดั งานได้ จดั เวทีสว่ นกลางสาหรับใช้ ทากิจกรรมต่างๆผู้เข้ าร่วมแสดงงานสามารถแจ้ งความประสงค์ผา่ น
เอกสารชื่อว่ากิจกรรมเวที ส่งผ่านอีเมล์ bbbaftersale@gmail.com ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 โดยผู้จดั งานจะพิจารณา
จัดลาดับเวลาให้ ตามความเหมาะสมและจะจัดส่งตารางเวลาการทากิจกรรมให้ ทราบ
3.17.4 ห้ ามมิให้ ทกุ คูหาจัดกิจกรรมภายในคูหาโดยมิได้ รับอนุญาตจากผู้จดั งาน
3.17.5 ห้ ามมิให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมและส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของงาน
หากฝ่ าฝื นผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ จดั กิจกรรม
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3.18

การเก็บหรือทิง้ สิ่งของ

ในระหว่างวันก่อสร้ างและขนย้ ายสินค้ าเข้ าไปในบริ เวณงานแสดงสินค้ า ทางผู้จดั งาน ไม่อนุญาตให้ ผ้ รู ่วมงานแสดง
สินค้ าวางสิง่ ของหรื อวัสดุเหลือใช้ กีดขวางแนวทางเดินสาธารณะ
และขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแสดงงานจัดเก็บสิง่ ของภายในคูหา
แสดงสินค้ าให้ เรี ยบร้ อยหรื อขนย้ ายสิง่ ของต่างๆ ออกนอกบริ เวณอาคารแสดงสินค้ า
หมายเหตุ
เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่ องพื ้นทีใ่ นการจัดเก็บ ทางผู้จดั งานไม่ได้ จดั เตรี ยมสถานที่ไว้ สาหรับให้ ผ้ แู สดงสินค้ า
จัดเก็บสิง่ ของหรื อสินค้ าใดๆ ทังสิ
้ ้นดังนันห้
้ ามผู้เข้ าร่วมแสดงงานตังวางสิ
้
นค้ า-อุปกรณ์ออกนอกพื ้นที่คหู าของผู้เข้ าร่วมแสดง
งาน โดยเฉพาะบริ เวณที่เป็ นทางเดิน

3.19

การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก

ผู้จดั งานอนุญาตให้ มกี ารแจกของที่ระลึกได้ เฉพาะในคูหาของผู้เข้ าร่วมแสดงงานนันๆ
้ เท่านัน้ โดยจะต้ องไม่เป็ น
การรบกวนหรื อกีดขวางทางเดินหรื อสร้ างความราคาญให้ กบั คูหาแสดงสินค้ าข้ างเคียง ทังนี
้ ้ควรแจ้ งต่อผู้จดั งาน และได้ รับ
อนุญาตแล้ วเท่านัน้

3.20

การเกิดความเสียหาย

เนื่องจากทางอิมแพ็คเมืองทองธานีได้ มีการตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของอาคารระหว่างวันก่อสร้ าง และหลังจากรื อ้
ถอนเรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนันท่
้ านผู้เข้ าร่วมแสดงงานทุกท่านจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับอาคารแสดง
สินค้ ารวมถึงพรมทีเ่ กิดขึ ้นจากท่านผู้แทนของท่านเจ้ าหน้ าที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ หรื อแม้ แต่ผ้ รู ับเหมาของท่าน ที่ไม่ใช่
ผู้รับเหมาก่อสร้ างคูหาแสดงสินค้ าอย่างเป็ นทางการ ทังนี
้ ้ไม่วา่ จะกระทาโดนจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ สาหรับผู้เข้ าร่วมแสดง
สินค้ าที่ร่วมออกงานแบบคูหาสาเร็ จรูปจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากท่าน ผู้แทน หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของท่าน โดยหากเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ ้นผู้รับเหมาก่อสร้ างอย่างเป็ นทางการของงานจะคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิด
จากผู้ร่วมแสดงสินค้ าโดยตรง

3.21

เหตุการณ์ ท่ ไี ม่ อาจควบคุมได้

งานแสดงสินค้ านี ้อาจจะมีการเลือ่ นระยะเวลางานแสดงสินค้ าจากเดิม เนื่องจากสุดวิสยั บางประการที่ผ้ จู ดั งานไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง คาสัง่ จากรัฐบาล เป็ นต้ น ผู้จดั งานแสดงสินค้ าขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ จา่ ย
ต่างๆ ที่ทางผู้เข้ าร่วมแสดงงานจ่ายให้ กับผู้จดั งานแล้ วหรื อค่าใช้ จา่ ยอื่นๆที่เกิดขึ ้น
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