10

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
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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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