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เรียน  ท่านผูร่้วมออกงานแสดงสินคา้ 

ขอตอ้นรับท่านเขา้สู่ The 3 Biggest Exhibitions  :The 9th  PrintTech & Signage 2022 : The 6th 
Garment Screen & Embroidery Expo 2022 : The 4th Printing and Packaging  2022 คณะผูจ้ดังานขอขอบคุณทุก
ท่านท่ีให้ความสนใจเขา้ร่วมงานในคร้ังน้ี หนงัสือคู่มือผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้เล่มน้ีจดัท าขึ้น เพ่ือให้ท่านไดศึ้กษา
รายละเอียดในการเตรียมความพร้อม และอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมงาน และเพ่ือให้มัน่ใจว่าการแสดงสินคา้ของ
ท่านจะด าเนินการไปอยา่งเรียบร้อย และสมบูรณ์แบบปราศจากปัญหาขอ้ขดัขอ้งใด ๆ ทั้งก่อนงานและระหว่างการจดังาน 
ในคู่มือน้ีไดก้ าหนดวนัและเวลาท่ีระบุไวแ้ลว้ และมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 

         ดงันั้นกรุณาศึกษาคู่มือทั้งเล่มอยา่งละเอียด และกรุณาตอบแบบฟอร์มตามก าหนดวนัและเวลาท่ีระบไุวด้า้นบน
ของแต่ละแบบฟอร์ม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดความล่าชา้ของทางบริษทัฯของทา่น หากมีขอ้สงสัย
ประการใดทางทีมงานมีความยินดีเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะตอบค าถาม และให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ตลอดจนให้ความร่วมมือในดา้น
ต่าง ๆ ตามท่ีท่านตอ้งการ 

            

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี่ 24  -  วนัอาทิตย์ที่ 27 มนีาคม 2565 

อมิแพค เมืองทองธานี Hall  9 -  Hall 10 
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ขอ้มูลทัว่ไป (GENERAL INFORMATION) 

                         

 

 

A1. ช่ืองานแสดงสินค้า  

►งานแสดงสินคา้เทคโนโลยีการพิมพ ์วสัดุการพิมพ ์และอุปกรณ์ งานป้ายโฆษณา คร้ังท่ี 9 

             ►งานแสดงสินคา้ เทคโนโลยีจกัรปัก พิมพส์กรีน และส่ิงทอไทย คร้ังท่ี 6 

         ►งานแสดงสินคา้ เทคโนโลยี การพิมพ ์และบรรจุภณัฑก์ารพิมพ ์คร้ังท่ี 4 

                                 The 9 th PrintTech & Singnage 2022 

The 6 th Garment Screen & Embroidery Expo 2022 

                                 The 4 th Printing & Packaging 2022 

                    
 A2. สถานที่จดังาน และก าหนดวันงาน  

Hall 9 - Hall 10 

                       อิมแพค็ เมืองทองธานี  (IMPACT  MUANG THONG  THANI) 
 ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด ์47/569-576 หมู่ท่ี 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120     

                     โทรศพัท:์  +66 (0) 2833-5048     โทรสาร:   +66 (0) 2833-5253 

 

 A3. วัน และเวลา การจัดแสดงสินค้า  

ส าหรับผูร่้วมแสดงงาน (Exhibitors) สามารถเขา้มาจดัสินคา้ในบริเวณห้องจดัแสดงสินคา้ได ้1ชัว่โมง ก่อน
และหลงัเวลาจดัแสดงท่ีระบเุบ้ืองตน้ และตอ้งสวมบตัร Exhibitor ทุกคร้ังงานแสดงสินคา้เป็น  

A4. การเข้าชมงาน 

งานส าหรับผูรั้บเชิญ,เจา้ของธุรกิจ,ผูป้ระกอบการร้านคา้,ตวัแทนจ าหน่าย,ห้างร้าน ผูป้ระกอบการและผูท่ี้อยูใ่น
วงการท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ชมโดยไม่มีค่าใชจ้่าย ไม่อนุญาตให้ผูท่ี้แต่งตวัไม่สุภาพ เขา้ร่วมชมงาน อาทิ สวมกางเกงขาส้ัน และ
รองเทา้แตะ 

 

 

 

A 
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A5. ลกัษณะของโถงแสดงสินคา้  

 

อาคาร Ceiling Height Floor Loading Ceiling Hang Floor Type 

               Points   

9 - 10 9.0 เมตร 2000 กก/ตรม. 450 กก./จุด คอนกรีต 

 
ลกัษณะทางดา้นเทคนิคของอาคารแสดงสินคา้                                              

สถานท่ี    อาคาร 9 - 10 อิมแพค เมืองทองธานี                   

- ความสูงจากพ้ืนท่ีเพดานจุดต ่าสุด 10 เมตร/จุดสูงสุด 16 เมตร 

                     -โหลดดิ้งในอาคาร 2000 กก./ตรม. 

                     -โหลดดิ้งภายในอาคาร 600 กก./ตรม. 
ในกรณีผูร่้วมแสดงงานไดน้ าเคร่ืองจกัรท่ีมีน ้าหนกัเกินค่าความปลอดภยัของอาคารเขา้มาจดัแสดง  ผูร่้วมแสดง

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น โดยก าหนดใหผู้ร่้วมแสดงจดัเตรียมแผน่เหลก็ท่ีมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 15 
มิลลิเมตร เพ่ือปูรองเคร่ืองจกัรนั้น ๆ เพ่ือกระจายน ้าหนกัให้ไดต้ามอตัราส่วนน ้าหนกัต่อค่าความปลอดภยัของอาคาร ห้าม
ใชแ้ผน่ไมอ้ดัปูรองเคร่ืองจกัร เพ่ือเหตผุลในการกระจายน ้าหนกัในทุกกรณี เวน้แต่จะเป็นการปู เพ่ือรองรับขาเคร่ืองจกัรซ่ึง
อาจก่อให้เกิดรอยขดีข่วน หรือสร้างความเสียหายต่อพ้ืนผิวอาคาร การด าเนินการก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ส าหรับพ้ืนท่ีเปล่า 
(คูหาออกแบบพิเศษ) มีก าหนดให้มีความสูงในแต่ละอาคารดงัน้ี   

** อาคารอารีน่าก าหนดให้ก่อสร้างคูหาสูงไม่เกิน 7 เมตร 

                     ** อาคาร 1-8 ก าหนดให้ก่อสร้างคูหาสูงไม่เกิน 7 เมตร 

                     ** อาคาร 9 ก าหนดให้ก่อสร้างคหูาสูงไม่เกิน 5 เมตร 

                     ** อาคาร 10 ก าหนดให้ก่อสร้างคูหาสูงไม่เกิน 3 เมตร      

                  ** อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ก าหนดให้ก่อสร้างคหูาสูงไม่เกิน 7 เมตร 

         ประตขูนยา้ยสินคา้  Hall 9 - 10 

         1. ประตูโหลดบานใหญ่ 8.65 เมตร (กวา้ง) x 5 เมตร (สูง) มี 2 บาน   

2. ประตูโหลดบานกลาง 4.15 เมตร (กวา้ง) x 5 เมตร (สูง) มี 1 บาน 

         3. ประตูโหลดบานเลก็ 3.10 เมตร (กวา้ง) x 5 เมตร (สูง) มี 1 บาน 

4. ประตูโหลดบานขา้ง (มีเฉพาะฮอลล ์9) 6 เมตร (กวา้ง) x 8 เมตร (สูง) มี 1 บาน 

 5. ประตูโหลดสินคา้ ดา้นหลงัฮอลล ์8, 10 เมตร (กวา้ง) x 4.6 เมตร (สูง) มี 1 บาน           
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A6. ตารางการปฏิบัติงาน (วันก่อสร้าง และร้ือถอน) 

(หากไม่แลว้เสร็จในเวลาท่ีก าหนด ผูร่้วมออกงาน ตอ้งรับผิดชอบค่าปรับชัว่โมงละ 20,000 บ.) 

วันก่อสร้าง                                                           วันท่ี เวลา 

ก่อสร้างคูหา ส าหรับพ้ืนท่ีเปล่าและคูหา
พิเศษ 

22 มีนาคม 2565 12.00 - 24.00 น. 

เวลาท าการตกแต่ง ส าหรับผูเ้ช่าพ้ืนท่ี
ส าเร็จรูป 

23 มีนาคม 2565 08.00 - 24.00 น. 

การขนยา้ยสินคา้หนกัอ่ืนๆ โดยผูรั้บเหมาขน
ยา้ยสินคา้อยา่งเป็นทางการ 

23 มีนาคม 2565 08.00 - 24.00 น. 

เวลาการขนยา้ยสินคา้ห้ิวถือ 23 มีนาคม 2565 08.00 - 24.00 น. 

ปูพรมและท าความสะอาดทางเดิน 23 มีนาคม 2565 18.00 น. 

ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ลงทะเบียน 24 มีนาคม 2565 08.00 - 20.00 น. 

วันแสดงสินค้า วันท่ี เวลา 

ผูอ้อกงานแสดงสินคา้เขา้งาน 24 – 27  มีนาคม 2565 10.00 - 20.00 น. 
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A6. ตารางการปฏิบัติงาน (วันก่อสร้าง และร้ือถอน) 

(หากไม่แลว้เสร็จในเวลาท่ีก าหนด ผูร่้วมออกงาน ตอ้งรับผิดชอบค่าปรับชัว่โมงละ 20,000 บ.) 

วันร้ือถอน วันท่ี เวลา 

วนัท่ี  27 มีนาคม 2565 

ปิดงานแสดงสินคา้ 
27 มีนาคม 2565 20.00 น. 

ร้ือถอนสินคา้ และคหูาแสดงสินคา้ 27 มีนาคม 2565 21.00 น. 

หยดุจ่ายกระแสไฟฟ้า ร้ือถอนสายไฟ และอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

27 มีนาคม 2565 21.00น.-23.00 น. 

ขนยา้ยสินคา้ใหญ่/ หรือ หนกั และร้ือถอน
ส่ิงก่อสร้าง 

27 มีนาคม 2565 21.00น.-23.00 น. 

ปิดโถงแสดงสินคา้ เพื่อท าความสะอาด 27 มีนาคม 2565 23.00น-24.00 น. 

 

   หมายเหตุ   การขนยา้ยเขา้/ออกของสินคา้ หรือส่ิงตกแต่งท่ีจ าเป็น ตอ้งใชร้ถเขน็มียางลอ้ อนุญาตใหใ้ช ้

                       ประตหูลงัของโถงจดังานแสดงสินคา้ (Loading Door) เท่านั้น 
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A7. ติดต่อผู้จัดงาน  

 
 

 

บริษทั วนัทูวนั ครีเอชัน่  จ ากดั 

981/153 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศพัท:์  +66 (0) 2060-0795  โทรสาร:   +66 (0) 2060-0796 

 

 ติดต่อ :  คุณมินทธิ์ตา                 นิธิกรกุลนนัทน์          082-455-9642 (คุณจ๋า) 

          คุณภิญญา       พงศกรชยั              091-090-2467,086-360-4498 (คณุจ๊ิบ) 

          คุณชุติมา           เลิศสัตยพร          094-969-5653 (คุณเดือน)            

  คุณเพียงจนัทร์       คมคุณ                  085-912-5619 (คุณแอน) 

           คุณทิสลกัษณ์        นามบุตร               091-090-1027 (คุณตาว) 

           คุณวิลาวลัย ์    ปีเอี่ยม          083-871-5438 (คุณมดแดง) 

 คุณปรารถนา   ทรัพยสิ์น              061-958-6923 (คุณจ้ี)       

        

Email: sale@printtechexpo.com /printtechexpo@gmail.com 

Website: www.printtechexpo.com / www.gteexpo.com / www.ptpackexpo.com 

 

http://www.printtechexpo.com/
http://www.gteexpo.com/
http://www.ptpackexpo.com/
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กฎเกณฑแ์ละระเบียบต่างๆ (RULES & REQULATIONS) 

                              B 

 B1. สิทธ์ิการเข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้า 

1. ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการจดัสรรคูหา โดยจะตดัสินจากกลุ่มสินคา้ จ านวนคหูา วนัท่ีสมคัรเขา้ร่วมงาน และ
การช าระเงิน ความร่วมมือในกิจกรรมของผูจ้ดั และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

          2.ไม่อนุญาตให้มีบุคคล/ นิติบคุคลอื่นใดท่ีไม่ไดส้มคัรเขา้ร่วมงานกบัผูจ้ดัโดยตรงมาจดัแสดง หรือจ าหน่าย
สินคา้, วางโบวชวัร์ในพ้ืนท่ีของผูเ้ขา้ร่วมงานตลอดระยะเวลาการจดังาน 

          3. ผูเ้ขา้ร่วมงานไม่สามารถโอนสิทธ์ิในการเขา้ร่วมงาน และพ้ืนท่ีทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีไดรั้บจดัสรรให้ผูอ่ื้น
ตลอดระยะเวลาการจดังาน 

          4. สินคา้ท่ีจดัแสดงตอ้งเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมงาน ผูจ้ดัมีสิทธ์ิท่ีจะน าสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังาน
แสดงสินคา้ ออกจากอาคารแสดงสินคา้ไดท้นัที 

          5. ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถติดป้าย สต๊ิกเกอร์ โปสเตอร์ ไดเ้ฉพาะในบริเวณคูหาของตนเองเท่านั้น 

          6. ห้ามแจกใบปลิว บตัรเชิญ ในบริเวณทางเดิน ทางเขา้ – ออก หรือบริเวณสาธารณะอื่น ๆ เป็นเดด็ขาด 

          7. ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานตอ้งจดัหาเจา้หนา้ท่ี พร้อมสวมบตัร Exhibitor อยูป่ระจ าคูหาตลอดเวลา 

          8. ผูจ้ดังานไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายของวสัดุอุปกรณ์ และส่ิงของเคร่ืองใชต้่างๆ ซ่ึงผูร่้วม
แสดงงานไดน้ าเขา้มาเก็บหรือใชง้านภายในอาคาร                                                                        

9. ผูร่้วมแสดงงานตอ้งใชบ้ริการผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากอิมแพค็ เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์บจก. ไม่ว่าจะ
เป็นงานระบบไฟฟ้า,ประปา,ระบบปรับอากาศ,ป๊ัมลม,โทรศพัทแ์ละระบบการส่ือสารทุกประเภท                                                        

10. ภายในงานแสดงสินคา้ผูร่้วมแสดงงานตอ้งจดัให้มีทางเดินกวา้งอยา่งนอ้ย 3 เมตร เพื่อความปลอดภยัในกรณี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตเุพลิงไหม ้เป็นตน้ รวมทั้งเวน้ทางออก (Fire Exit)                        

11.ห้ามเก็บเศษวสัดุท่ีเหลือจากการก่อสร้างหรือวสัดุไวไฟ เช่นทินเนอร์ และน ้ามนัเช้ือเพลิงต่างๆ ไวบ้ริเวณ
ภายในอาคารแสดงสินคา้ 

         12.ห้ามกองวสัดุก่อสร้างหรือวางส่ิงของและอุปกรณ์ใดๆนอกพ้ืนท่ีท่ีไดก้ าหนดไวใ้ห้และ/หรือขวางทางเดินและ
ทางจราจร โดยเฉพาะบริเวณทางหนีไฟ และประตูทางเขา้-ออกพ้ืนท่ี 
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B2. การก่อสร้างตกแต่ง คูหามาตรฐาน (ส าเร็จรูป) 
 

กฎระเบียบในการตกแต่งคูหาส าเร็จรูป 

1.ผนงัซิสเทม็มาตรฐานสีขาวสูง 2.50 ม.กวา้งแผน่ละ 1 เมตร โดยแต่ละแผน่จะยึดติดกบัโครงสร้างอลูมิเนียม ไม่
อนุญาตให้มีการทาสีทบัลงบนผนงัของคหูาส าเร็จรูป หากท่านตอ้งการติดสต๊ิกเกอร์ หรือวสัดุอื่นใดบนผนงั กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาอยา่งเป็นทางการของงาน เพ่ือด าเนินการ                                                                         
                                                        

2.ห้ามตอกตรึง เจาะรูท่ีจะท าความเสียหายแก่ผนงั เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากผูรั้บเหมาก่อสร้างคหูาอยา่งเป็น
ทางการเสียก่อน และไม่อนุญาตให้มีการต่อเติม หรือก่อสร้างกบัคหูาส าเร็จรูปให้มีความสูงเกินกว่า 2.50 เมตร ห้ามตอก ขึง 
แขวน หรือตรึงส่วนใดส่วนหน่ึงของคหูาส าเร็จรูป หรือส่ิงก่อสร้าง หรือกบัโครงสร้างส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารแสดง
สินคา้ 

3.ป้ายช่ือบริษทัฯ เป็นป้ายช่ือขนาดสูง 30ซม.(12น้ิว) และยาว 3 ม.อยูด่า้นหนา้ของคหูาโดยยึดติดกบัขอบ
อลูมิเนียม โดยระบุช่ือบริษทั และหมายเลขของคูหา และห้ามมิใหส่้วนใดของโครงสร้าง หรือส่วนตกแต่งในคูหา หรือ

สินคา้รวมถึงป้ายช่ือ, สัญลกัษณ์, ดวงไฟ ป้ายโฆษณาต่างๆ ย่ืนเกินออกในส่วนพ้ืนท่ีทางเดินหรือทางหนีไฟ ผูจ้ดังานขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีร้ือถอนส่ิงก่อสร้างนั้นๆ ในกรณีท่ีกีดขวางทาง                          

4.ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ ประกอบดว้ยโต๊ะประชาสัมพนัธ์ ขนาด 0.5x1x0.76 1 ตวั เกา้อ้ี 2 ตวั ถงัขยะ 1ใบ พรม
ปูบนพ้ืนท่ีภายในคูหา ปลัก๊ไฟ 3 ขา ขนาด 5แอมป์ 1 ปลัก๊ *หลอดไฟฟลูออสเรสเซนส์ 2 หลอดพร้อมกระแสไฟ การติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างหรือปลัก๊ไฟทั้งหมด ผูร่้วมแสดงจะตอ้งส่ังทางผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเท่านั้น                                                         
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การก่อสร้างตกแต่งคูหาพรีเม่ียม 
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B3. กฎระเบียบในการตกแต่งคูหา ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าพ้ืนท่ีเปล่า  
 

ผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีเช่าพ้ืนท่ีเปล่าสามารถก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ โดยว่าจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีอ่ืนซ่ึงผูร่้วม
แสดงติดต่อว่าจา้งเอง  กรุณากรอกแบบฟอร์ม 1B  เพื่อแจง้ช่ือผูรั้บเหมา ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์น าส่งถึงผูจ้ดังานตามท่ี
ก าหนดเวลาส่งแบบก่อสร้างคูหาออกแบบพิเศษ รวมถึงส่วนตกแตง่ทั้งภายนอก และภายในอาคารท่ีไดรั้บการออกแบบ 
และอนุมติัโดยวิศวกรโครงสร้างท่ีมีใบประกอบวิชาชีพแสดงรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัส่งให้ฝ่ายสถานท่ีฯ
ตรวจสอบก่อนวนัแสดงสินคา้อยา่งนอ้ย 30 วนั โดยมีกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างคูหาแสดงสินคา้ของตนเองขึ้นมา หรือการใชพ้ื้นท่ีเปล่าส าหรับการแสดงสินคา้ จะตอ้งมีการติด หรือ

เขียนป้ายช่ือบริษทั,หมายเลขคูหาอยา่งชดัเจน การไม่ปฏิบติัตามระเบียบในขอ้น้ี ซ่ึงทางผูจ้ดัจะสงวนสิทธ์ิในการจดัท าตาม
ความเหมาะสมโดยจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นกบัทางผูร่้วมแสดงนั้นๆ           

2. ผูแ้สดงงานท่ีตอ้งการก่อสร้างคูหาเองจะตอ้งจดัส่งแบบแผนการก่อสร้างคูหา พร้อมรายละเอียดของวสัดุท่ีจะผงั
การใชไ้ฟฟ้ามายงัฝ่ายปฏิบติัการของผูจ้ดังานภายในเวลาท่ีก าหนดไดร้ะบเุอาไวใ้นหนงัสือคู่มือผูร่้วมแสดงสินคา้ หรือ30วนั
ก่อนวนังานแสดงสินคา้ โดยฝ่ายปฏิบติัการจะตอบอนุมติั เพื่อด าเนินการตามแผนผงัท่ีส่งไปใหผู้แ้สดงงานทราบภายใน 15 
วนัหลงัจากท่ีไดรั้บแผนผงัการก่อสร้าง และในกรณีท่ีจ าเป็นผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องให้แกไ้ขแบบการก่อสร้าง ใน
ส่วนท่ีผิดไปจากแบบการก่อสร้าง ในส่วนท่ีผดิไปจากแบบแผนท่ีส่งมา หรือแผนผงัการก่อสร้างท่ีอาจจะขดัต่อกฎระเบียบ
ของอาคารแสดงสินคา้ หรือท่ีอาจจะสร้างอนัตรายแก่ผูเ้ขา้ชมได ้อน่ึงผูร่้วมแสดงสินคา้ท่ีไม่ส่งแผนผงัตามก าหนด ทางผูจ้ดั
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญาตใหผู้แ้สดงสินคา้เขา้ท าการก่อสร้างในงาน 

         3.ในกรณีพ้ืนท่ีคหูาของผูร่้วมแสดงพ้ืนท่ีเปล่าติดกบัคหูาอ่ืนและผนงัของคหูาของผูร่้วมแสดงมีส่วนต่อเติมจาก
โครงสร้างท่ีสูงกว่าผนงัอีกดา้นของคูหาท่ีติดกนั ท่านจะตอ้งท าการปิดผนงัดา้นหลงัของท่านท่ีสูงกว่าอีกคูหาหน่ึงให้
เรียบร้อยและไม่อนุญาตใหติ้ดโลโกห้รือกราฟฟิกดา้นหลงัผนงัโดยเด็ดขาด                

  4.กรณีสร้างส่วนต่อเติมสูงกว่า 2.5 เมตร แต่ตอ้งไม่เกิน 5 เมตร เพือ่ติดกราฟฟิกหรือโลโกจ้ะตอ้งสร้างห่างจาก
ผนงัหลงัไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร (โดยจะวดัจากส่วนท่ีอยูใ่กลผ้นงัมากท่ีสุด) ยกเวน้กรณีคูหาอยูติ่ดผนงัอาคาร                                              

5.ผูแ้สดงจะตอ้งสร้างผนงัดา้นหลงัคูหาของท่านเอง ซ่ึงสามารถสร้างคูหาภายในอาคารแสดงสินคา้ ความสูงไม่
เกิน 5 เมตร กรณีท่ีพ้ืนท่ีคูหาของท่านเป็นเกาะ ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการขอร้องใหผู้ร่้วมแสดงท าการปรับเปล่ียนผนงั
ดา้นหลงั หรือดา้นขา้งใน หากแบบแผนผงัท่ีท่านส่งมาใหท้างฝ่ายปฏิบติัการมีความเห็นว่าส่ิงก่อสร้างของท่านอาจจะบดบงั
คูหาผูแ้สดงท่านอื่น เช่นดา้นหลงั หรือใกลเ้คียง 

6.ห้ามติดตั้งวสัดุลงไปบนพ้ืนโดยตรง จะตอ้งมีวสัดุปูพ้ืนรองรับก่อน ซ่ึงผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งปูพรมเตม็พ้ืนท่ี
ภายในคูหาของท่าน และห้ามน าส่ิงอ่ืนใดมาปูแทน อีกทั้งตอ้งใชป้ระเภทของเทปกาวท่ีใชส้ าหรับติดพรมเท่านั้น และหลงั
การร้ือถอนพรมออกแลว้จะตอ้งขดูลอกเทปกาวออกให้สะอาดคืนสู่สภาพเดิม 
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                 ตัวอย่างเทปกาวติดพรมเท่านั้น 

7.ในกรณีท่ีตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในการก่อสร้าง ผูรั้บเหมาจะตอ้งติดตอ่กบัทางผูรั้บเหมาดา้นไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการ
ของงาน เพ่ือส่ังจองสะพานไฟฟ้า(เบรกเกอร์) เพ่ือจ่ายกระแสไฟ เฉพาะการก่อสร้าง ห้ามใชก้ระแสไฟพ้ืนฐาน (ปลัก๊ริม
ผนงั) เพือ่จ่ายกระแสไฟฟ้าใชป้ระโยชน์ในการก่อสร้างใดๆ 

8.เพ่ือความปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจรหากตอ้งการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกรุณาติดต่อ
ผูรั้บเหมาติดตั้งไฟอยา่งเป็นทางการเท่านั้นห้ามมิใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้าท่ีส่ังมาเพ่ือใชก้บัเคร่ืองจกัรท่ีจะแสดง โดยน ามาใชเ้ป็น
ไฟฟ้าแสงสว่าง                                                                             

9.ห้ามพ่นสีหรือทาสีท่ีมีส่วนผสมของทินเนอร์, สารไวไฟอื่นๆภายในและภานนอกอาคารโดยเด็ดขาด รวมถึง
การอ๊อก เช่ือมโลหะ หรือเล่ือย, เจียรโลหะ ซ่ึงอาจเกิดท าให้เกิดประกายไฟภายในอาคารแสดง และห้ามมิใหต้ั้งโต๊ะเล่ือยไม ้
ไสไม ้ซ่ึงท าให้เกิดฝุ่ นภายในอาคาร, รบกวนผูร่้วมแสดงสินคา้ท่านอื่น    

10. ในกรณีพ้ืนท่ีคหูาของผูร่้วมแสดงพ้ืนท่ีเปล่าติดกบัคูหาอ่ืน และห้ามมิใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากผนงัทางผูร่้วมแสดง 
จะตอ้งท าการก่อสร้างผนงัในส่วนคูหาของตนขึ้นมาเองทุกคูหา 

         11. ห้ามใชล้วดสลิง หรือขึง เพ่ือการค ้า, ยนัในบริเวณพ้ืนท่ีและโครงสร้างอาคารโดยเดด็ขาด และหา้มมิให้ห้อย 
หรือแขวนส่ิงหน่ึงส่ิงใดกบัส่ิงก่อสร้างของตวัอาคาร หรือตอก ตรึง กบัส่วนหน่ึงส่วนใดของพ้ืนอาคารหรือกบัฝาผนงั เสา 

         12. ไม่อนุญาตให้ผูจ้ดัแสดงสร้างผนงัทบั หากคูหาเป็นพ้ืนท่ีเปิด 4 ดา้น 

         13.ผูรั้บเหมาก่อสร้างจะตอ้งรับผดิชอบการท าความสะอาดคหูา ก่อนส่งมอบให้กบัเจา้ของคหูา และดูแลความ
สะอาดภายในคูหาตลอดงาน ส่วนเศษวสัดุท่ีเหลือจากการก่อสร้าง เช่น เศษไม ้พลาสติก และอุปกรณ์อื่น ๆท่ี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างจะตอ้งน ากลบัไปทิ้งท่ีบริษทัของตน ไม่อนุญาตให้ทิง้ท่ีบริเวณภายในและนอกอาคารแสดงงาน กรณีพบ

ผูรั้บเหมาท่ีกระท าผิดจะตอ้งช าระค่าปรับจ านวน 10,000 บาทต่อคร้ัง 
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B4. กระแสไฟและแสงสว่าง 

 

1.ผูจ้ดังานไดจ้ดัให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินคา้ โดยทัว่ไปเฉพาะช่วงเวลาการท างานในอาคารแสดงสินคา้
เท่านั้น และก าลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้นศนูยฯ์ คือ 220 โวลต ์

        2.การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามคูหาทั้งหมด ตอ้งกระท าโดยผูรั้บเหมาไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเท่านั้น 

        3.การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคูหาก่อน และหลงัแสดงงานประมาณ 30 นาที กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมงานตอ้งการ
กระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง หรือตอ้งการอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม จะตอ้งรับภาระค่าใชจ้่ายนั้นๆ เอง โดยกรอก
รายละเอียดใน แบบฟอร์ม 2B    ให้ผูรั้บเหมาโดยตรงภายในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

         4.ผูจ้ดังานไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้ร่วมงานเดินสายไฟฟ้าหรือเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า จากการจ่ายไฟฟ้าหลกัของตวัอาคาร
เองโดยเด็ดขาด 

         5.หากมีการต่อวงจรไฟฟ้า/ การปรับแต่งใด ๆ หรือการใชอุ้ปกรณ์ต่อไฟเตา้เสียบหลายทาง หรือเช่ือมต่อ
วงจรไฟฟ้า โดยมิไดรั้บอนุญาตจะถูกตดัไฟโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

         6.ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้า กรณีการใชเ้สียงดงัเกินพิกดัท าให้ผูอ้ืน่ไดรั้บความเดือดร้อน และ
กรณีท่ีมีการต่อไฟฟ้าท่ีไม่เหมาะสม หรืออาจเกิดอนัตรายได ้

 

  B5. กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกีย่วกบับริการด้านไฟฟ้า 

 

ผูจ้ดังานไดม้อบหมายอยา่งเป็นทางการให้บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั เป็นผูรั้บผิดชอบการบริการ
ดงัต่อไปน้ี 

►1. การให้บริการไฟฟ้าทัว่ไป 

            1.1 ประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้าหลกั 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง และ วงจรไฟฟ้าส าหรับ
สินคา้จดัแสดง 

            1.2 ไฟฟ้าท่ีจดัให้ตามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลบัเฟสเดียว 220V, 50 Hz + / - ร้อยละ 10 ดงันั้น
จึงควรใชอุ้ปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงท่ี เพื่อความปลอดภยัของอปุกรณ์ต่าง ๆ ของท่าน 

      1.3 หากตอ้งการใชไ้ฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลบัเฟสเดียว 110V, 50 Hz หรือ กระแสสลบั
สามเฟส 220V, 50Hz ผูร่้วมแสดงสามารถขอใชบ้ริการเป็นพิเศษไดโ้ดยติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี 
แมเนจเมนท ์จ ากดั โดยตรง 

1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดตอ้งมีระบบป้องกนัอตัโนมติั เพื่อป้องกนัการกระชาก เน่ืองจากกระแสไฟเกิน 
จึงควรมีระบบสตาร์ทดงัน้ี 

                      1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง: มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงมา้ 

                      1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงมา้ 

                      1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนาด 25 แรงมา้ขึ้นไป 
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►2. การให้บริการไฟฟ้าในคหูามาตรฐาน 

2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบดว้ยโคมไฟ (จ านวนและรายการตามแต่ละงาน) พร้อมเตา้เสียบไฟ 
ขนาด 5 Amp (ห้ามใชก้บัโคมไฟแสงสว่าง) รายการดงักล่าวรวมค่าใชก้ระแสไฟฟ้าแลว้ 

2.2 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้สามารถแจง้ความประสงคข์อรับบริการไดโ้ดยใชแ้บบฟอร์มใบส่ังจองบริการดา้น
ไฟฟ้า ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

→Section A: ส าหรับผูอ้อกงานแสดงที่ตอ้งการไฟฟ้าส าหรับใชก้บัสินคา้จดัแสดง 

→Section B: ส าหรับผูอ้อกงานแสดงที่ตอ้งการส่วนประกอบอปุกรณ์ไฟฟ้า (อุปกรณ์ให้แสงสว่าง) 

→Section C และ D: ส าหรับผูอ้อกงานแสดงท่ีน าอุปกรณ์แสงสว่างของตวัเองมาใชใ้นงาน ทั้งใน
กรณีท่ีจะท าการติดตั้งเอง หรือต่อสายไฟโดยบริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 

2.3 การขอใชบ้ริการไฟฟ้าเพ่ิมเติมในแบบฟอร์มใบส่ังจองบริการตอ้งระบตุ าแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่าง 
และระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนที่ก าหนดไว ้กรุณาอ่านเง่ือนไข และกฎเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นแบบฟอร์ม 

2.4 ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์แสงสว่างของตนเอง ตอ้งส่ังจอง ใชไ้ฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายตามแบบฟอร์มใบส่ังจองบริการ Section C หรือ D 

2.5 ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดตอ่ไฟฟ้าท่ีบริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ีแมเนจเมนท ์จ ากดั 
เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอนัตราย หรือสร้างความร าคาญให้แก่ผูเ้ขา้ชมงาน หรือผูอ้อกงานแสดงสินคา้อ่ืน ๆ 

2.6 ผูจ้ดัแสดงตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยในการปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดท่ีน าเขา้ใชใ้นคูหา หลงัเลิกงาน 
และก่อนออกจากพ้ืนท่ีจดังานทุกวนั ซ่ึงหลงัจากปิดงานไปแลว้ 30 นาที จะมีการตดัไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
ส าหรับสินคา้จดัแสดง กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการท าล่วงเวลา ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ก่อนการปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 

8 ชัว่โมง และในวนัสุดทา้ยของงานจะตดั หลงัจากปิดงานไปแลว้     60 นาที เวน้ไวแ้ต่เฉพาะจุดท่ีส่ังบริการ 24 ชัว่โมง
เท่านั้น 

2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ การใชอุ้ปกรณ์ต่อไฟเตา้เสียบหลายทาง หรือเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า
โดยมิไดรั้บอนุญาต อาจเป็นเหตุให้ถูกตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

►3. การให้บริการไฟฟ้าในคหูาพิเศษ (นอกเหนือจากคหูามาตรฐาน) 

3.1 ผูร่้วมงานแสดงสินคา้ท่ีส่ังจอง "พ้ืนท่ี" เพียงอยา่งเดียว เพื่อตกแต่งเป็นคหูาแสดงสินคา้ท่ีออกแบบเป็น
พิเศษ กรอกแบบฟอร์มขอใชบ้ริการไฟฟ้าถึงบริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั จะมีสิทธ์ิไดรั้บบริการตามล าดบั
ก่อน-หลงั และส าหรับคหูาแสดงสินคา้ท่ีออกแบบเป็นพิเศษนั้น ควรท าการส่งแบบฟอร์มจองไฟล่วงหนา้ เพ่ือประหยดั
ค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดความล่าชา้ของท่าน 

      3.2 ผูจ้ดังานไดจ้ดัให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินคา้โดยทัว่ไป แต่การติดตั้งระบบไฟทั้งภายในคูหา และเพ่ือ
การสาธิตต่าง ๆสามารถด าเนินการได ้โดยผูรั้บเหมาไฟฟ้าของท่านท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูจ้ดังานแลว้เท่านั้น โดยผูอ้อก
งานแสดงสินคา้เพียงส่งแบบฟอร์มใบส่ังจองบริการไฟฟ้าตามความตอ้งการใชง้านของท่านมายงับริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี 
แมเนจเมนท ์จ ากดั พร้อมช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีระบุไว ้และเพื่อความปลอดภยัจึงไม่อนุญาตให้ผูแ้สดงสินคา้ต่อ
ไฟส าหรับสินคา้จดัแสดง หรืออปุกรณ์ให้แสงสว่างเขา้กบัระบบจา่ยไฟฟ้าหลกัของตวัอาคารโดยเดด็ขาด ทั้งน้ี ผูจ้ดังาน
สงวนสิทธ์ิระงบัการจ่ายไฟฟ้า กรณีท่ีมีการต่อไฟฟ้าอยา่งไม่เหมาะสม 
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3.3 การติดตั้งระบบไฟฟ้าใดๆ ผูร่้วมแสดงงานตอ้งใชซ่ึ้งบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั อิมแพค็ เอก็ซิบิชัน่ 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการเท่านั้น  

     3.4 การต่อวงจรไฟฟ้าท่ีด าเนินการโดยผูรั้บเหมาของท่านท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้ดังาน จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
จากบริษทั เอ พลสัยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั ก่อนท่ีจะต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟ 

3.5 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ การใชอุ้ปกรณ์ต่อไฟเตา้เสียบหลายทาง, หรือการเช่ือมตอ่วงจรไฟฟ้า 
โดยมิไดรั้บอนุญาตอาจเป็นเหตใุห้ถูกตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

              3.6 ไม่อนุญาตให้ใชไ้ฟกระพริบ ยกเวน้แต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม 

  3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใดๆ การใชอุ้ปกรณ์ต่อไฟเตา้เสียบหลายทาง หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า 
โดยมิไดรั้บอนุญาต หากการฝ่าฝืนกฎเกณฑท่ี์ก าหนดเหล่าน้ีมีผลให้ตวัแทนท่ีไดรั้บอ านาจหนา้ท่ีสามารถตดัการจ่ายไฟฟ้า

ไดท้นัที และจะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เท่า ของราคาค่าอุปกรณ์นั้น ตามคู่มือผูอ้อกงานแสดงสินคา้ (ภาพ
ประกอบการใชอุ้ปกรณ์ไฟ) 
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B6. เคร่ืองป๊ัมลมและน ้า 

 

ไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองป๊ัมลมเกินกว่า 0.5 แรงมา้เขา้มาในอาคาร การส่ังเช่าเคร่ืองป๊ัมลม/เคร่ืองดูดควนั หรือระบบ
จ่ายน ้าตอ้งใชเ้วลาบริการจดัหา กรุณาส่ังจองโดยกรอกฟอร์ม 3  แลว้ส่งกลบัไปยงัผูรั้บเหมาท่ีแจง้ไวใ้นแบบฟอร์มโดยเร็ว
ท่ีสุด ท่านผูร่้วมแสดงท่ีตอ้งการเช่าเคร่ืองป๊ัมลม/เคร่ืองดูดควนั หรือระบบจ่ายน ้า ท่านตอ้งแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใช้
งานแก่ผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการโดยละเอียด 

1.การสาธิตเคร่ืองจกัรจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดควนัจ านวนมาก ซ่ึงมีผลเสียต่อสภาพแวดลอ้มรวมถึงความปลอดภยั
ดา้นสุขภาพของผูร่้วมแสดงและผูเ้ขา้ชมงาน ทั้งน้ีหากผูจ้ดังานตอ้งการให้มีสาธิตอุปกรณ์ดงักล่าว ผูแ้สดงงานจะตอ้งเตรียม
อุปกรณ์ดงัน้ี                                                                                                

1.1จดัหาอุปกรณ์ดูดควนัฟอกอากาศ (Smoke Purifier)                         

1.2 การสาธิตการเช่ือม อ๊อกโลหะ จะตอ้งอยูภ่ายใตตู้ส้าธิตท่ีมีแผน่วสัดุป้องกนัไฟโดยรอบ 

2.ในกรณีมีการสาธิตเคร่ืองเล่ือยทุกชนิด ผูร่้วมแสดงงานจะตอ้งจดัให้มีตู ้หรือห้องท่ีมีผนงัป้องกนัฝุ่ นละออง และ
เสียงท่ีจะเกิดจากการสาธิต เพื่อมิให้เกิดมลภาวะภายในอาคารแสดง 

3.ขณะสาธิตเคร่ืองจกัร ตวัเคร่ืองดงักล่าวจะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัภยัตลอดเวลา ท่ีเคร่ืองก าลงัท างาน อุปกรณ์
ดงักล่าวจะตอ้งถูกถอดออกเฉพาะเม่ือปิดการจ่ายกระแสไฟเขา้เคร่ืองจกัร                  

4.ควรมีมาตรการป้องกนัมิให้ผูเ้ขา้ชมเขา้ใกลเ้คร่ืองจกัรท่ีก าลงัสาธิตมากเกินไป ขอแนะน าควรมีเจา้หนา้ท่ีช านาญ
การเคร่ืองจกัร และผูจ้ดัแสดงควรป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท าการสาธิต      

5.อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัความดนั แรงดนั ตอ้งไดรั้บการรับรอง และเป็นท่ียอมรับในเร่ืองมาตรฐานความปลอดภยั 
และตอ้งไดรั้บอนุมติัก่อนการใชง้าน ผูจ้ดังานไม่อนุญาตให้น ามอเตอร์เคร่ืองยนต ์ประดิษฐ์กรรมหรือตวัขบัก าลงัเคร่ืองจกัร
ต่างๆมาสาธิตในงานหากไม่มีการป้องกนัดา้นอคัคีภยัท่ีดีพอ                                 

6.การติดตั้งสินคา้หรือเคร่ืองจกัรท่ีจะสาธิต หรือเดินเคร่ืองอยา่งมัน่คง เพ่ือป้องกนัไม่ไหเ้กิดการล่ืนไถล หรือมี
ส่วนหน่ึงส่วนใดล ้าเกินออกนอกบริเวณคูหา หรือจะเป็นอนัตรายต่อผูช้มงาน และจะตอ้งหาวสัดุปพ้ืูนเพ่ือรองรับ และ
สามารถป้องกนัความเสียหายต่อพ้ืนผิวของอาคารแสดงสินคา้ หรือวสัดุปูพ้ืนท่ีของอาคาร 

7.ควรเก็บหรือปิด หรือซ่อนสวิตช์ควบคุมเคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ท่ีจะสาธิตอยา่งมิดชิด เพื่อป้องกนัการเปิด
เคร่ือง โดยผูเ้ขา้ชมงาน หรือผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต                                                                   

8.เตรียมการขนยา้ยส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดจากการสาธิต หรือเดินเคร่ืองจกัร เช่น เศษผง เศษขยะฯลฯ ออกนอกบริเวณงาน
แสดงสินคา้ โดยผูร่้วมแสดงงานจะตอ้งจดัหาภาชนะ หรือถุงขยะมาเก็บหรือขนยา้ยมาเอง 

 

B7. การใช้เคร่ืองเสียงภายในคูหา 

 

ล าโพงขยายเสียง 

        การจดัวางต าแหน่งของตวัล าโพงขยายเสียง ท่านผูร่้วมแสดงสินคา้จะตอ้งหนัตวัล าโพงเขา้หาคูหาของท่าน หรือ
หากเม่ือมีการใชเ้คร่ืองเสียงเพ่ือการสาธิต การบรรยายหรือกิจกรรมใดภายในคหูาแสดงสินคา้นั้น ระดับเสียงท่ีใช้จะต้องไม่
เกิน 75 เดซิเบล  ในพ้ืนท่ีจดัแสดงโดยวดัระยะห่างจากแนวเขตคูหาแสดงสินคา้ 3 เมตรซ่ึงผูร่้วมแสดงสินคา้ ทุกคูหาจะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฏระเบียบน้ีอยา่งเคร่งครัด หากคณะผูจ้ดังานฯ ไดรั้บการแจง้ความไม่พึงประสงคจ์ากผูร่้วมแสดงสินคา้รายอ่ืน
หรือจากผูเ้ขา้ชมงานว่าเสียงนั้นเป็นท่ีรบกวนในพ้ืนท่ีอื่นๆในงาน คณะผูจ้ดังานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องให้ผูร่้วม
แสดงสิทธ์ิในการเรียกร้องให้ผูร่้วมแสดงสินคา้ท่านนั้นๆ  ลดระดบัเสียงลงเพ่ือให้สภาพแวดลอ้มภายในงานเป็นไปดว้ย
ความร่ืนรมย ์และไม่เกิดมลภาวะทางเสียงต่อผูเ้ขา้ชมงาน และผูแ้สดงสินคา้รายอื่น ๆ 
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B8. การรักษาความสะอาด 

1. ผูจ้ดังานไดจ้ดัพนกังานท าความสะอาดเฉพาะพ้ืนท่ีส่วนกลางของงานเท่านั้น โดยจะไม่เขา้ไปท าความสะอาด
ในคหูาของท่าน 

  2. ผูเ้ขา้ร่วมงานจะตอ้งรับผดิชอบดูแลท าความสะอาดภายในคูหาของท่านเอง หลงัจากปฏิบติังานเสร็จในแต่ละ
วนัจะตอ้งเก็บ และท าความสะอาดทุกคร้ัง โดยน าถุงขยะมาวางไวห้นา้คหูาของท่านหลงัจากจบงานในแต่ละวนั เพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีรักษาความสะอาดเก็บกวาด และกรณีหากตรวจพบว่าไม่ไดเ้ก็บ และท าความสะอาดพ้ืนท่ีให้เรียบร้อย บริษทัฯจะ

เรียกเก็บค่าท าความสะอาดในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตามความจริง หรือในอตัราขั้นต ่า 1,000บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 
         3. กรณีท่านตอ้งการจา้งพนกังานท าความสะอาดประจ าคหูาของทา่น โปรดติดต่อผูรั้บเหมาท าความสะอาดอยา่ง
เป็นทางการ โปรดกรอกแบบฟอร์ม 7 การบริการท าความสะอาดพิเศษในคูหา 
 

  B9. การรักษาความปลอดภัย 

 

1.   ผูจ้ดังานไดจ้ดัแจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในบริเวณอาคารแสดงสินคา้ตลอด 24 ชัว่โมง ในทางเขา้-ออก
อาคาร และพ้ืนท่ีส่วนกลางของงาน และช่วงวนัก่อสร้าง และวนัร้ือถอนจะเปิดประตเูขา้-ออกเฉพาะบริเวณ Loading 
อาคารแสดงสินคา้เท่านั้น 

         2.  ผูจ้ดังานเป็นผูจ้ดัการเร่ืองการักษาความปลอดภยัในงานทั้งหมด ห้ามบุคคลใดๆ เขา้โถงจดัแสดง สินคา้ก่อน
หรือหลงัเวลางานแสดงในแต่ละวนั 

3.  ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ พนกังานชัว่คราว ผูรั้บเหมา และผูเ้ขา้ร่วมชมงานทุกคน ตอ้งติดบตัรประจ าตวั
ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณงานแสดง บตัรผูอ้อกงาน และบตัรชัว่คราว ซ่ึงสามารถรับไดท่ี้เคาน์เตอร์ลงทะเบียนผูอ้อกงาน
แสดงสินคา้ 

4. เพ่ือเป็นการป้องกนัทรัพยสิ์น หรือส่ิงของสูญหาย ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีมีสินคา้ขนาดเลก็ กรุณาเก็บส่ิงของ
ในหีบห่อ / กล่องให้เรียบร้อย เวลาตอนเลิกงานแสดงของแต่ละวนั ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีตอ้งการเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัดูแลทรัพยสิ์นหรือของมีค่าในคูหาจดัแสดงของท่านหลงัเวลาจดัแสดงโดยเฉพาะ  โปรดกรอกแบบฟอร์มบริการ

พนกังานรักษาความปลอดภยัพิเศษในคูหาหนา้ 56 ส าหรับการขอบริการการรักษาความปลอดภยั และส่งให้ผูรั้บเหมารักษา
ความปลอดภยัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการเท่านั้น ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้พนกังานของผูร่้วมแสดง
สินคา้ หรือบคุคลอืน่ใดอยูใ่นโถงจดัแสดงสินคา้ในระหว่างท่ีมีการจดัแสดงสินคา้     

5. เพ่ือความปลอดภยัของทุกฝ่าย ผูจ้ดังานไม่อนุญาตให้มีการเคล่ือนยา้ยส่ิงของเขา้ หรือโถงจดัแสดงสินคา้ ใน
ระหว่างท่ีมีการจดัแสดง โถงจดัแสดงสินคา้ไม่มีคลงัเก็บสินคา้ ขอแนะน าผูอ้อกงานแสดงสินคา้ ควรติดต่อขอใหบ้ริการกบั

ผูข้นถ่ายสินคา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ หรือประสานงานส่งกลบั เช่นกล่อง, ลงัเปล่าท่ีไม่ไดใ้ช ้น าไปเก็บไวใ้น
พ้ืนท่ีอาคารของตนเอง  
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B10. การประกนัภัย 

 

     บริการของผูจ้ดังาน มิไดค้รอบคลุมบริการประกนัภยัส าหรับสินคา้และ/หรือ ทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูอ้อกงาน  ผู ้
ออกงานจะตอ้งดูแลและรับผิดชอบเอง ผูอ้อกงานจึงตอ้งจดัหากรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีครอบคลุมความสูญหาย หรือเสียหาย
ของทรัพยสิ์นและ/หรือสินคา้ท่ีน าออกมาแสดงรวม ทั้งครอบคลุมความเสียหายต่อสาธารณะท่ีอาจเกิดขึ้นจากสินคา้หรือ
บุคลากรของผูอ้อกงาน โดยผูอ้อกงานจะตอ้งจดัส่งส าเนากรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว ให้กบัผูจ้ดังานก่อนวนัเขา้พ้ืนท่ี เพ่ือ
ก่อสร้างหรือตกแต่งคหูา 
 

B11. วัสดุอนัตราย 

 

1.ห้ามน าอุปกรณ์เก่ียวกบัการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง แสงสว่างท่ีมิไดรั้บการติดตั้งโดยผูรั้บเหมาติดตั้งไฟฟ้า
อยา่งเป็นทางการมาใชใ้นโถงจดัแสดงสินคา้ 

         2.ห้ามน าวสัดุท่ีเก่ียวกบัแรงระเบิด น ้ามนั แก๊สอนัตรายหรือสารติดไฟง่ายเขา้มาในโถงจดัแสดงงาน 

         3.ห้ามน าวสัดุมีสารกนัมนัตรังสีมาใชใ้นโถงจดัแสดงสินคา้ 

 

B12. กรณีคูหาแสดงสินค้าเสียหาย หรือพ้ืนท่ีจัดแสดงเสียหาย 

 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างคูหาแสดงสินคา้มาตรฐาน ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูจ้ดังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายของโครงสร้างคูหาท่ีมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงนั้น 

 

B13. การประกาศข้อความภายในงาน 

 

เน่ืองจากการขอประกาศขอ้ความของผูม้าติดต่อบริษทั/ห้างร้านภายในงานจะเป็นการรบกวนสมาธิในการเจรจา
การคา้ ผูจ้ดังานจึงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใชร้ะบบประกาศ เฉพาะเร่ืองท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์เท่านั้น 

 

B14. การถ่ายภาพ/บันทึกเทปโทรทัศน์ 

 

ผูจ้ดังานไม่อนุญาตให้มีการถ่ายรูป บนัทึกภาพโดยใชก้ลอ้ง หรือถ่ายวีดีโอทั้งภายในระหว่างงาน /ไลฟ์สดผา่นทาง 

Facebook  และภายนอกบริเวณพ้ืนท่ีอาคาร ก่อนไดรั้บอนุญาต ซ่ึงบุคคลดงักล่าวจะตอ้งติดบตัร PRESS ประจ าตวั
ตลอดเวลาดว้ย 

 

B15. การไม่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

 

ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ท่ีท าสัญญาเช่าคูหาจดัแสดงกบัผูจ้ดังาน และไม่สามารถเขา้ร่วมงานได ้จะตอ้งจ่ายค่าปรับ
ตามท่ีระบใุนสัญญา รวมถึงค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
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B16. เหตุสุดวิสัย 

 

เหตุการณ์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างงานแสดงสินคา้ และอยูน่อกเหนือจากกฎระเบียบน้ี ผูจ้ดังานเป็นผูมี้อ านาจ และ
ตดัสินแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

  B17. ข้อควรระวัง 

 

ส่ิงก่อสร้างทางโครงสร้างหรือส่วนประดบัตกแตง่ภายในศูนยแ์สดงสินคา้เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่า ห้ามเปล่ียนแปลง
หรือเคล่ือนยา้ย  และควรปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั ผูใ้ดท่ีก่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นเหล่าน้ี โดยไม่ศึกษา
กฎระเบียบของผูจ้ดังาน หรือศูนยแ์สดงสินคา้จะตอ้งรับผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 

 

B18. การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้ร่วมแสดง 

 

บตัรผา่นประจ าตวัจะออกให้เพื่อใชเ้ป็นบตัรผา่นเขา้ – ออกอาคารแสดงสินคา้ในระหว่างก่อสร้าง วนังานแสดง
และวนัร้ือถอน เจา้หนา้ท่ีประจ าคหูา ขอใหผู้ร่้วมแสดงทุกท่านจะตอ้งติดบตัรผา่นดงักล่าว ตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นอาคาร 

 

B19. การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่อสร้างต่างๆ 

บริษทั,หน่วยงาน,ผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้ปฏิบติังานจะตอ้งสวมเส้ือขอแต่ละบริษทั หรือติดบตัรเขา้ออกในบริเวณพ้ืนท่ี
ตลอดเวลา มิฉะนั้นเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้พ้ืนท่ีภายในอาคารเด็ดขาดและผูจ้ดังานจะออกบตัร

ส าหรับผูรั้บเหมาต่าง ๆ ซ่ึงว่าจา้งโดยผูร่้วมแสดงส าหรับการเขา้ – ออก บริเวณงานในช่วงวนัก่อสร้างและร้ือถอน ส าหรับ

ผูรั้บเหมาท่ีไดติ้ดต่อกบัฝ่ายปฏิบติัการของผูจ้ดังาน และไดท้ าขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของผูจ้ดังานแลว้ ทางผูจ้ดั

งานจึงจะออกบตัรอนุญาตการผา่นเขา้ – ออกงาน ดงักล่าวให้ในกรณีท่ีผูรั้บเหมารายนั้น ๆไม่ไดมี้บตัรอนุญาตอยา่งถูกตอ้ง  

และไดส้ร้างความเสียหายอยา่งหน่ึงอยา่งใดขึ้น ผูร่้วมแสดงท่ีว่าจา้งผูรั้บเหมารายนั้นตอ้งรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

ผูรั้บเหมา จะตอ้งเป็นผูท้  าการกรอกแบบฟอร์มและขอบตัรผา่นเขา้ – ออกดว้ยตนเองเท่านั้น และหา้มมิให้ร่วมแสดงท าการ

ขอบตัรผา่นเขา้ออกแทนผูรั้บเหมาของตนเอง 

 

B20. การแจกเอกสารและ/หรือของที่ระลึก 

 

ผูจ้ดังานอนุญาตให้แจกเอกสารและ/หรือ ของท่ีระลึกไดเ้ฉพาะในคูหาการแสดงของผูร่้วมแสดงนั้นๆ เท่านั้น โดย
จะตอ้งไมเ่ป็นการรบกวนและกีดขวางทางเดิน หรือสร้างความร าคาญให้กบัคูหาขา้งเคียง 

 

 

 

 



22 
 

  B21. กฎระเบียบในการขอติดตั้งบอลลูน 

 

1.ในกรณีท่ีผูอ้อกงานประสงคจ์ะติดตั้งบอลลูน ณ. พ้ืนท่ีแสดงสินคา้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายพ้ืนท่ีบนอากาศ 
5,000 บาทต่อบอลลูน (เส้นผา่ศนูยก์ลางไม่เกิน 2 เมตร และความสูงจากพ้ืนจนถึงส่วนบนสุดของบอลลูนไม่เกิน 7 เมตร) 

 2.ก๊าซท่ีบรรจุในบอลลูนของผูแ้สดงจะตอ้งเป็นก๊าซไม่ติดไฟ หรือบรรจุอากาศเท่านั้น และเพ่ือความปลอดภยั ผู ้
จดังานไม่อนุญาตให้มีการเติมก๊าซระหว่างเวลาจดัแสดงสินคา้งานโดยเด็ดขาด อนุญาตใหเ้ติมไดเ้ฉพาะก่อน และหลงัเวลา
แสดงงานเท่านั้น  

3.การติดตั้งบอลลูนตอ้งไดม้าตรฐานความปลอดภยัต่อบคุคล และทรัพยสิ์น ทั้งน้ีการติดตั้งห้ามผกูมดั หรือยึดติด
กบัโครงสร้างอาคารโดยเดด็ขาด กรณีมีความเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้ง ผูแ้สดงแจง้ติดตั้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่ความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นในทุกรณี           

4.ขอความร่วมมือผูแ้สดงงานรวบรวมส่งรายละเอียดการติดตั้งบอลลูนมายงัอิมแพค ก่อนเขา้ติดตั้งอยา่งนอ้ย 15 
วนั ส่งทางโทรสาร.02-833-5253 หรือ E-mail: sales@impact.co.th โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

4.1 ต  าแหน่งการติดตั้งบอลลูนภายในงาน 

4.2 รูปแบบ, วสัดุ และขนาดของบอลลูน 

4.3 ช่ือ-สกุล และเบอร์โทรศพัทผ์ูข้อติดตั้งบอลลูน 
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ผู้รับเหมาของงาน (Official Contractors) 

                                  C 

C1. ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และ ผู้รับเหมาพเิศษท่ีแนะน า 

                                     ผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ : 

        บริษทั โมสตร้า โซลูชัน่ส์ จ ากดั 

              48/36 หมู่ 3 ต.บา้นใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

 โทร:(66-2) 101-9148 แฟกซ์: (66-2) 101-9149 

          ติดต่อ:  คุณเจนจิรา  เช้ือสิงห์ (เจน) 062-492-8996 

                                                                  E-mail: mostra.soultions@gmail.com 

       

         ทางบริษทัฯมีความยินดีและพร้อมอ านวยความสะดวกในกรณีท่ีผูร่้วมแสดงตอ้งการว่าจา้งผูรั้บเหมาอ่ืนนอกเหนือ
จากผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการของงานในการก่อสร้างคหูาของงาน โดยมีกฎระเบียบในการปฏิบติัดงัน้ี                                                                                                                  

1 ตอ้งไม่เคยมีประวติัเสียจากการขาดความรับผิดชอบ หรือสร้างความเสียหายต่อผูแ้สดงสินคา้มาก่อนและไม่เคย
ถูกห้ามในการให้การบริการในงานใดงานหน่ึงมาก่อน 

         2.เป็นบริษทัหรือห้างร้านท่ีสามารถให้บริการตามท่ีผูแ้สดงตอ้งการ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เคร่ืองมือ ตลอดจน
พนกังานท่ีมีประสบการณ์มีความสามารถท่ีเหมาะสมและน่าเช่ือถือ พร้อมกบัมีสถานท่ีติดต่อท่ีสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา 

3.ผูร่้วมแสดงจะตอ้งวางมดัจ าเช็ค ประกนัความเสียหายจากการด าเนินการตารางเมตรละ 1,000 บาท (หน่ึงพนั
บาทถว้น) แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหน่ึงคหูา ส่ังจ่ายในนาม “ บริษทั วนัทูวนั ครีเอชัน่ จ ากดั ” ซ่ึงเช็คดงักล่าวผูจ้ดังานจะ
ไม่น าเขา้บญัชี ซ่ึงทางบญัชีจะน าเช็คส่งคืนหลงัจากท่ีร้ือถอนส่ิงก่อสร้างออกนอกบริเวณงานเรียบร้อยและไม่มีความ

เสียหายเกิดขึ้นแก่สถานท่ีจดังาน หลงัจากจบงานแลว้ 15 วนั และ ค่าบริการส่วนกลางตารางเมตรละ50 บาท  (จะเรียกเก็บ
ในปี 2565) โดยเป็นค่าใชจ้่ายท่ีไม่มีการมอบคืน โดยจะตอ้งมอบให้บริษทัก่อนวนัเขา้ท าการก่อสร้างคูหาอยา่งนอ้ย 7 วนั   
                                              

4.ส่งเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารเขา้ร่วมประชุมเพื่อตระเตรียมความพร้อมตามแต่ทางบริษทั ฯ จะเห็นสมควร พร้อมมี
เจา้หนา้ท่ีอยา่งนอ้ยหน่ึงท่านพร้อมส านกังานและเคร่ืองมือส่ือสารประจ าบริเวณงานตลอดระยะเวลา ตั้งแต่การเร่ิมก่อสร้าง
จนถึงร้ือถอนเพ่ือให้บริการแก่ผูร่้วมแสดงท่ีว่าจา้ง 

         5.ตอ้งส่งแบบผงัการก่อสร้างให้แก่ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ เพ่ือตรวจอนุมติั อยา่งนอ้ย 30 วนัท างานก่อนก่อสร้าง
พร้อมส าเนาหน่ึงชุด โดยจะตอ้งท าการก่อสร้างตามแบบผงัท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้น กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบผงั 
จะตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการทราบโดยลายลกัษณ์อกัษรในทนัที และตอ้งไดรั้บการอนุมติัก่อนการเปล่ียนแปลงใด 
ๆ 

 

  

mailto:mostra.soultions@gmail.com


24 
 

 

 

 

แบบฟอร์มเช็คค า้ประกันพ้ืนที่ 

ต าแหน่งคูหา______________________ 

 ผูว่้าจา้งผูรั้บเหมา_________________________________________________________________________ 

 ช่ือบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง_________________________________________________________________ 

ท่ีอยู_่_________________________________________________________________________________ 

เบอร์ติดต่อ___________________________________ มือถือ _____________________________________ 

ผูรั้บผดิชอบ____________________________________________________________________________ 

เลขท่ีเช็ค ___________________________________  ลงวนัท่ี _____________________________________ 

ธนาคาร _____________________________________ สาขา _____________________________________ 

จ านวนเงิน(ตวัเลข) _______________________________________________________________________ 

 หมายเหตุ เฉพาะพ้ืนท่ีเปล่าตั้งแต ่4 คูหาขึ้นไป     

 ►เง่ือนไขในการคนืเงินประกนัพ้ืนท่ี 

         ภายหลงัจบงาน 15 วนั ทางบญัชีจะน าเช็คส่งคืนหลงัจากท่ีร้ือถอนส่ิงก่อสร้างออกนอกบริเวณงานเรียบร้อยและ
ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่สถานท่ีจดังาน                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



25 
 
 

  ผูรั้บเหมาของงาน ( Official Contractors) 

 C2. ผู้รับเหมาบริการด้านไฟฟ้าและประปาท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

 บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั  

 50/259 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 โทร: 02-090-2542-46 แฟกซ์: 02-090-2547 

 ติดต่อ:  คุณเพียงฤดี  ศรีนาเมือง 

 E-mail: info@aplusutility.com   

  

C3. บริษัทขนถ่ายสินค้าทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

 บริษทั ซนั เอก็ซ์โปร เซอร์วิส จ ากดั 

         60/107 ม.9 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม. 10250 

         โทร : 02-728-4452   แฟกซ์ : 02-752-8545-6 

                              ติดต่อ :  คุณณัฐชยา                                                 
                                                                                    E-mail: waan@sunexpothai.com 

 

C4. ผู้รับเหมาเฟอร์นิเจอร์ 

 บริษทั โมสตร้า โซลูชัน่ส์ จ ากดั            

 48/36 หมู่ 3 ต.บา้นใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

         โทร:(66-2) 101-9148 แฟกซ์: (66-2) 101-9149 

                ติดต่อ: คุณเจนจิรา  เช้ือสิงห์ (เจน) 062-492-8996 

                     E-mail: mostra.soultions@gmail.com 

 คุณ พรฤทยั ทองอินทร์  063-926-9414 

           E-mail: sales@mostra.co.th 

 

C5. ผู้รับเหมาด้านโสตทัศนูปกรณ์ท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  

  
 บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 

                                                                     50/259 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

                                                                     โทร: 02-090-2542-4 แฟกซ์: 02-090-2547 

                                                                     ติดต่อ:  คุณเพียงฤดี  ศรีนาเมือง 

mailto:info@aplusutility.com


26 
 

                                E-mail: info@aplusutility.com 

ผู้รับเหมาของงาน (Official Contractors) 

 

C6. ผู้รับเหมาบริการด้านความสะอาดท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

 

  อิมแพค็ เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์

 ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด ์47/569-576  
 หมู่ท่ี 3 ถ. ป๊อปปูล่า 3 ต. บา้นใหม่ อ. ปากเกร็ด  
 จ. นนทบุรี 11120     
 โทรศพัท:์ 02-833 4455, 087-556-5642 

                     โทรสาร:   02-833-4456 

 

 C7. ผู้รับเหมาบริการด้านโทรศัพท์ และอนิเตอร์เน็ต 

 

             อิมแพค็ เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์

 ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด ์47/569-576  
 หมู่ท่ี 3 ถ. ป๊อปปูล่า 3 ต. บา้นใหม่ อ. ปากเกร็ด  
 จ. นนทบุรี 11120     
 โทรศพัท:์ 02-833 4455, 087-556-5642 

                     โทรสาร:   02-833-4456 

C8. ผู้รับเหมาบริการด้านอุปกรณ์ตกแต่งบูธ 

 

 บริษทั โมสตร้า โซลูชัน่ส์ จ ากดั              

 48/36 หมู่ 3 ต.บา้นใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

         โทร:(66-2) 101-9148 แฟกซ์: (66-2) 101-9149 

          ติดต่อ: คุณเจนจิรา  เช้ือสิงห์ (เจน) 062-492-8996 

                                 E-mail: mostra.soultions@gmail.com 

 คุณ พรฤทยั ทองอินทร์  063-926-9414 

            E-mail: sales@mostra.co.th 

 

 ***ส าหรับลูกค้าท่ีมีความประสงค์จะติดตั้งแขวนป้าย*** 

 

ติดต่อ: คุณโอ๋ 086-416-0400              24/16 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120             

                                           E-mail: praprerts@gmail.com     
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ผู้รับเหมาของงาน (Official Contractors) 

                                  D 

D1. การขนย้ายสินค้าเข้าห้องโถงจัดแสดงสินค้า 

 

ผูอ้อกงานแสดง ตวัแทน หรือผูรั้บเหมาตอ้งรับผิดชอบให้สินคา้ขนาดใหญ่หรือหนกัติดตั้งในโถงจดัแสดง ก่อน
การก่อสร้างคูหาจดัแสดง ทั้งน้ีให้ตามก าหนดการขนยา้ยสินคา้ท่ีผูจ้ดังานจะจดัท าให้การขนยา้ยสินคา้เขา้จะท าไม่ไดใ้น
กรณีท่ีมีการก่อสร้างโครงสร้างของคูหาแลว้ ส าหรับสินคา้ส่งตรงมาศูนยจ์ดัแสดง ตอ้งมาถึงโถงจดัแสดงไม่เร็วกว่า 24 
มีนาคม 2565 คือไม่เร็วกว่าก าหนดวนัก่อสร้างหรือขนยา้ยสินคา้เขา้ สินคา้ท่ีส่งมาจากต่างประเทศให้ระบขุา้งกล่องหรือล่าง 
ดงัน้ี 

The 9th Printtech & Signage 2022 / The 6th Garment Screen & Embroidery Expo 2022 &  

The 4th Printing & Packaging 2022    
       ช่ือผูแ้สดงสินคา้: 

                     คูหาแสดงสินคา้ท่ี: 

                     จดัแสดงสินคา้ท่ี: 

                     น ้าหนกัรวม/น ้าหนกัสุทธิ: 

                     ขนาด: 

ข้อสังเกต 

การขนถ่ายเคล่ือนยา้ยส่ิงของท่ีตอ้งใชร้ถโฟลค์ลิฟทเ์ครน รถบรรทุกในโถงจดัแสดงสินคา้ ผูจ้ดังานอนุญาตให้
เฉพาะ บริษทัที่ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ เป็นผูจ้ดัการเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้บริษทัขนถ่ายสินคา้อ่ืน และผูอ้อก
งานแสดงสินคา้น ารถโฟลค์ลิฟทเ์ครน รถบรรทุกเขา้มาในโถงจดัแสดงเอง ในกรณีท่ีมีสินคา้ขนาดใหญ่มาถึงโถงจดัแสดง
โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ และตอ้งใชเ้คร่ืองทุ่นแรงช่วยในการเคล่ือนยา้ย ผูจ้ดังานจะมอบหมายให้บริษทัขนถ่ายสินคา้ ท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการเป็นผูด้  าเนินการ โดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้ เจา้ของสินคา้ดงักล่าวตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่าย
ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือความปลอดภยั ถา้น ้าหนกัของสินคา้ของท่านมากกว่าน ้าหนกัของพ้ืนท่ี ท่ีก าหนดไวจ้ าเป็นตอ้งมีการปูพ้ืนเพ่ือ
รองรับสินคา้และแจง้ใหผู้จ้ดังานทราบล่วงหนา้ 

 

D2. ค่าบริการขนถ่ายสินค้าในบริเวณงานส าหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ 

ค่าบริการขนถ่ายสินคา้ในบริเวณงานส าหรับสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อบริการน าสินคา้ท่ีน ามาจดัแสดงเขา้และออก
จากห้องโถงแสดงสินคา้ เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้น และป้องกนัการจราจรติดขดัในห้องโถงจดัแสดงสินคา้ ผูจ้ดังาน
ไม่อนุญาตให้ผูข้นถ่ายสินคา้รายอื่นๆ หรือผูอ้อกงานแสดงใชอ้ปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือขนถ่ายสินคา้เพือ่น าสินคา้จดัแสดงเขา้
ภายในห้องโถงดว้ยตวัเอง โปรดส่งรายละเอียดสินคา้ให้ทาง ผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการเพ่ือความสะดวก
ในการค านวณอตัราค่าใชจ้่าย 
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 การขนถ่ายสินค้า / ข้อมูลการขนส่งสินค้า (Freight Forwarding/Shipping Information) 

 

D3. พธีิการศุลกากร 

 

   บริษทั ซนั เอก็ซ์โปร เซอร์วิส จ ากดั ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งใหเ้ป็นผูรั้บเหมาในการขนถ่ายสินคา้อยา่งเป็นทางการ 
และเป็นผูรั้บผิดชอบการขนถ่ายสินคา้ภายในโถงแสดงสินคา้เพียงบริษทัเดียวเท่านั้น บริษทัขนถ่ายสินคา้อ่ืนใดท่ีไม่ไดรั้บ
การแต่งตั้ง ไม่อนุญาตใหด้ าเนินการขนถ่ายสินคา้ภายในโถงแสดงสินคา้ได ้

การน าเข้าสินค้าเพ่ือจัดแสดงในงานแสดงสินค้าเป็นการช่ัวคราว 

         1.การน าส่ิงแสดงเขา้มาเพ่ือจดัแสดงในประเทศไทยเป็นการชัว่คราวท าไดโ้ดยตอ้งผา่นพิธีการศุลกากร ของ
ประเทศไทยภายใตเ้ง่ือนไขท่ีส่ิงแสดงเหล่าน้ีตอ้งส่งกลบัภายใน 2 เดือนหากน าสินคา้เขา้ทางอากาศ และ ภายใน 3 เดือน 
หากน าสินคา้เขา้ทางเรือ นบัจากวนัท่ีส่ิงแสดงเขา้มาถึงประเทศไทย ขนส่งสินคา้มาถึงคหูาจดัแสดงดว้ยความเรียบร้อย 

2.ผูจ้ดังานไดแ้ต่งตั้งบริษทัผูรั้บเหมาขนถ่ายสินคา้อยา่งเป็นทางการ เพ่ือให้บริการพิธีการการน าเขา้ และการขนส่ง
สินคา้มาถึงคูหาจดัแสดงดว้ยความเรียบร้อย 

3.ผูจ้ดังานขอแนะน าให้ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ติดต่อกบัผูรั้บเหมาขนถ่ายสินคา้อยา่งเป็นทางการโดยเร็ว เพื่อขอ
รายละเอียดและด าเนินพิธีการผา่นพิธีการน าเขา้ และมาถึงคูหาจดัแสดงตามก าหนดเวลา 

4.กรุณาอยา่ส่งส่ิงของท่ีจะจดัแสดงมาท่ีผูจ้ดังาน หรือสถานท่ีจดังานโดยตรง เพราะจะท าให้ล่าชา้และมีค่าใชจ้่าย
ดา้นพิธีการเพ่ิมขึ้นภายใตก้ฎหมายของกรมศุลกากร สินคา้ทุกชนิดท่ีมีการน าเขา้มายงัประเทศไทยจะตอ้งท าการช าระภาษี
ขาเขา้ นอกเสียจากจะไดรั้บการอนุมติัจากกรมศุลกากรไทย  แต่ก่อนมีการอนุมติัทางกรมศุลกากรจะตอ้งให้มีการตรวจสอบ
ในเร่ืองของราคาของสินคา้ซ่ึงจะครอบคุมไปถึงภาษขีาเขา้ดว้ย และเพ่ือป้องกนัปัญหาต่างๆท่ีอาจ เกิดขึ้นกบัทางศุลกากรได ้
และทั้งหมดต่อไปน้ีคือวิธีการท่ีใชใ้นการน าเขา้สินคา้แบบชัว่คราวส าหรับกรมศุลกากร 

BANK GUARANTEE 

         ศุลกากรไทยจะรับ  Bank Guarantee  จากธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น  ผูร่้วมออกงานแสดงจะสามารถออก 
Bank Guarantee ผา่นทางธนาคารของแต่ละประเทศของผูอ้อกนิทรรศการได ้โดยท่ีธนาคารนั้นจะ ติดต่อมายงัธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ออก  Bank Guarantee  แทนธนาคารต่างประเทศนั้น ๆ  บริษทั ขนส่งของแต่ละประเทศ จะ
สามารถช่วยให้ค  าแนะน าในส่วนน้ีได ้

  ATA CARNET 

เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัของประเทศภาคี โดยประเทศภาคจีะตอ้งยอมรับเอกสารค ้าประกนั เอ.ที.เอ.คาร์เนท.์ซ่ึง
หอการคา้ของประเทศของผูอ้อกงานแสดงสินคา้จะเป็นผูอ้อกเอกสารค ้าประกนัน้ี ส่ิงแสดงท่ีน าเขา้ดว้ยวิธีน้ีจะตอ้งส่งกลบั
เท่านั้น ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายแจกใด ๆ ไดท้ั้งส้ิน ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อบริษทัขนถ่ายสินคา้ท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งอยา่งเป็นทางการล่วงหนา้ 2 สัปดาห์ก่อนการส่งออกจากประเทศนั้น 
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ก าหนดการส่งเอกสารส าคัญ 

           ผูอ้อกงานแสดงสินคา้จะตอ้งส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการตามก าหนดเวลา 

เอกสารดงักล่าวดา้นล่าง  จะตอ้งถึงมือผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการก่อนท่ีเรือ / เคร่ืองบินจะมาถึงกรุงเทพฯล่วงหนา้ 7 วนั 
ส าหรับการขนถ่ายสินคา้ระหว่างประเทศทางเรือ 

- ตน้ฉบบัใบตราส่ง (B/L) จ านวน 2 ฉบบั และส าเนา 3 ฉบบั 

                  - ส าเนาใบแจง้หน้ีทางการคา้ (C.I) จ านวน 5 ฉบบั 

                  - ส าเนารายการสินคา้ (Packing List) จ านวน 5 ฉบบั 

                  - ส าเนาการประกนัภยั 1 ฉบบั (ถา้มี) 

                  - ATA Carnet ตน้ฉบบั 1 ชุด (ถา้มี) 

- หนงัสือมอบอ านาจ ตน้ฉบบั 1 ใบ 

ในกรณีผูส่้งออกมอบอ านาจใหผู้น้ าเขา้ในการใช ้ATA Carnet Case Marking 

 

การระบุหีบห่อสินค้า / ช่ือผู้รับสินค้าปลายทาง (Consignee) 

         ช่ือผูรั้บปลายทาง (Consignee name) จะตอ้งระบุ ดงัน้ี 

         Consignee                Sun Expo Service Co., ltd 

                                             60/107 moo 9 Dokmai,Praves,Bangkok 10250 Thailand 

                                             Attn: Ms.Natchaya Hinpetch  Email: waan@sunexpothai.com                         
                    Tel: 662 728-4452-4    Fax: 662 752-8545-6 

Exhibitor: The 9th
 
Printtech & Signage 2022   / The 6th Garment Screen & Embroidery Expo 2022 

 

หีบห่อท่ีระบุสินค้าท้ังหมดจะต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (Case Marking) 

The 9th
 
Printtech & Signage 2022 /The 6th Garment Screen & Embroidery Expo 2022  

C/O: Sun Expo Service Co., ltd 

              Exhibitor:  Your Company Name 

              Booth No: 

              Case No: 

              Dimensions (in cm): 

              Gross Weight /Net Weight (in kg): 
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ท่ีเกบ็สินค้า 

              โถงจดัแสดงสินคา้ไม่มีคลงัเก็บสินคา้  ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ควรติดต่อขอใหบ้ริการกบัผูข้นถ่ายสินคา้ ท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งอยา่งเป็นทางการหรือประสานส่งกลบักล่องหรือลงัเปล่าท่ีไม่ไดใ้ชไ้ปเก็บในพ้ืนท่ีอาคารของตนเอง              

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

         สินคา้จ าพวกอาหาร และเคร่ืองด่ืม หรือสินคา้บริโภคอื่น ๆ  จะตอ้งมีหนงัสืออนุญาตน าเขา้ ณ วนั เวลาท่ีเขา้มา

ประเทศ  หนงัสือน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน ในการขออนุมติัแต่ละคร้ัง บริษทัขนส่งของผูน้ าเขา้ไม่
สามารถรับประกนัไดว่้าหนงัสืออนุญาตน าเขา้น้ีจะสามารถออกไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด ขึ้นอยูก่บัส านกังานอาหารและยา
เท่านั้น 

เอกสารที่จ าเป็น 

         * ใบส าแดงรายการสินคา้ 

           * ส่วนผสม และสูตร                                                                                                                 

* ใบรับรองความปลอดภยัต่อสุขภาพ ท่ีออกโดยกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานรัฐบาลท่ีรับผิดชอบในแต่
ละประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้นมีกระทรวงทั้งหมด 14 กระทรวง ซ่ึงแต่ละกระทรวงต่างก็มีสินคา้ตอ้งห้าม และมีการ
ควบคุมการน าเขา้อยา่งเขม้งวด ใบอนุญาตการน าเขา้สินคา้แบบชัว่คราวจึงจ าเป็นส าหรับการประกอบพิธีการศุลกากร การ
ออกใบอนุญาติน้ีจะตอ้งใชเ้วลาเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือนทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความเขม้งวดของแต่ละกระทรวง 

การส่งสินค้าทางพสัดุไปรษณีย์  หมายถึง  การส่งสินคา้จากต่างประเทศผา่นบริษทัขนส่งประเภทพสัดุ ไปรษณีย ์

(Courier Company) ซ่ึงเป็นการขนส่งสินคา้ท่ีมีขนาดเลก็และน ้าหนกัเบา หากสินคา้ดงักล่าวมีน ้าหนกัเกิน 200 กิโลกรัม
ขึ้นไป กรุณาส่งมาทางอากาศตามปกติเวน้ แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากรมศุลกากรไทยแลว้ กรมศุลกากรจะท าการค านวณค่า

ภาษีเขา้ทุกคร้ังท่ีมีการน าเขา้โดยคิดจากมูลค่า FCI กรมศุลกากรของไทยมีสิทธ์ิท่ีจะอนุมติัยอมรับราคาตามท่ีผูน้ าเขา้ได้
ส าแดงในใบก ากบัสินคา้ หรือไม่ก็ได ้ศุลกากรไทย จะเป็นผูแ้ทรกแซงมูลค่า CIF และผูรั้บรองก็มีสิทธ์ิท่ีจะคดัคา้นการ
แทรกแซง ซ่ึงการพิจารณาค าคดัคา้นน้ีอาจใชเ้วลาเป็นวนั หรือปี ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหผู้น้ าเขา้แจง้ ราคาสินคา้ต ่ากว่าความ
เป็นจริง 
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ตวัอยา่งบตัร Exhibitor 

  

 แผนผังท่ีตั้งศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อมิแพค็ เมืองทองธานี 
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E.แบบฟอร์ม (ORDER FORMS) 

ช่ือฟอร์ม รายละเอียด หน้า ก าหนดส่ง 

1A ป้ายช่ือคูหามาตรฐาน และการส่งโลโกบ้ริษทั 34 30 มกราคม 2565 

1B การก่อสร้างคูหาพ้ืนท่ีเปล่า 35 30 มกราคม 2565 

 กฎระเบียบการใชก้ระแสไฟ 36-38    

แบบฟอร์ม 1 ไฟฟ้าของการก่อสร้างและร้ือถอน 39 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

แบบฟอร์ม 2 Section A เบรกเกอร์ตดัไฟส าหรับสินคา้จดัแสดง 40 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

แบบฟอร์ม 3 Section B บริการติดตั้งอุปกรณ์รวมค่ากระแสไฟ 41 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

แบบฟอร์ม 4 
Section C เบรกเกอร์ตดัหลอไฟให้แสงสว่าง (รวมค่า

ไฟฟ้า) 
42 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

แบบฟอร์ม 5 ระบบจ่ายน ้า และน ้าทิง้ 43  24 กุมภาพนัธ์ 2565 

แบบฟอร์ม 6 ป๊ัมลม 44 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

แบบฟอร์ม 7 การส่ังจองอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 45 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

แบบฟอร์ม 8 ระบุต าแหน่งของอุปกรณ์งานระบบต่างๆ 46 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

 กฎระเบียบการใชก้ระแสไฟฟ้า (เพ่ิมเติม) 47-48  

Freight Form ขนส่งส าหรับส่ิงแสดงท่ีมีขนาดใหญ่และน ้าหนกัมาก 49 1 มีนาคม 2565 



33 
 

ช่ือฟอร์ม รายละเอียด หน้า ก าหนดส่ง 

 การส่ังจองเฟอร์นิเจอร์ 50-51 17 กุมภาพนัธ์ 2565 

 ภาพเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 52-53 17 กุมภาพนัธ์ 2565 

 การบริการรักษาความสะอาดพิเศษงาน Printtech 54 
  

 
การบริการรักษาความสะอาดพิเศษงาน GSE 55 

 

 
การรักษาความปลอดภยัพิเศษในคูหา Printtech 56 

 

 การรักษาความปลอดภยัพิเศษในคูหา GSE 57  

 

 
การติดตั้งอินเตอร์เน็ต ADSL ชัว่คราว 

58-

59 
 

 

 
การติดตั้งสายโทรศพัทช์ัว่คราว 60  

  
การติดตั้งบอลลูนภายในอาคาร 61 15 วนั ก่อนวนัเขา้ติดตั้ง 

 การติดตั้งบอลลูนภายนอกอาคาร 62 15 วนั ก่อนวนัเขา้ติดตั้ง 
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แบบฟอร์ม  1B 

ก าหนดส่งแบบฟอร์มภายในวันท่ี 30 มกราคม 2565 

การก่อสร้างคูหาผู้ซ้ือพื้นท่ีเปล่า 

                                                 

    

     
 ผูร่้วมแสดงท่ีเช่าพ้ืนท่ีเปล่าสามารถก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ โดยผูรั้บเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีผูร่้วมแสดงว่าจา้งเอง 

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อแจง้ผูรั้บเหมา ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์พร้อมแนบภาพ 3D Perspective ส่งมายงัผูจ้ดังานตาม
ก าหนดเวลา ผูร่้วมแสดงสามารถก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้โดยผูรั้บเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีผูร่้วมแสดงว่าจา้งเองไดท่ี้เช่าพ้ืนท่ี
เปล่า   

.......................................................................................................................................................................... 

พวกเราในฐานะท่ีเป็นผูอ้อกงานแสดงและผูรั้บเหมาจะปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของงาน
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงตามเง่ือนไขเร่ืองกฎระเบียบการก่อสร้างคูหาท่ีก าหนดมาใน กฎเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ก่อสร้างคูหาแสดงสินคา้ ท่านผูอ้อกงานท่ีจองคหูามาตรฐานไม่จ าเป็นตอ้งกรอกแบบฟอร์มน้ี ยกเวน้มีการจา้งผูรั้บเหมาเขา้
มาปรับเปล่ียนแบบการก่อสร้างคหูาของท่าน  

 

ทั้งน้ีผูจ้ดังานขอความร่วมมือจากผูร่้วมแสดงงานท่ีเช่าพ้ืนท่ีเปล่าทกุท่าน รบกวนน าพรมมาปูในบริเวณคูหาของผู ้

ร่วมจดัแสดงงาน ผูจ้ดังานขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ ท่ีน้ี 

แบบฟอร์มน้ีผูอ้อกงานแสดงและผูรั้บเหมาก่อสร้างคูหากรอกร่วมกนั 

•  ผูอ้อกงาน แต่งตั้งผูรั้บเหมาภายนอกเขา้มาก่อสร้างคูหา ดงัรายละเอียดดา้นล่างน้ี 

• ผูอ้อกงาน เป็นผูก่้อสร้างคหูาเองในช่วงวนัก่อสร้างและร้ือถอน ดงัรายละเอียดดา้นล่างน้ี 

 

ช่ือบริษทั : ____________________________________________________________________________ 
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง : _____________________________________________________________________  

ท่ีอยู ่: ________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์: ________________________________________โทรสาร : ____________________________ 

บุคคลผูรั้บผิดชอบ : _____________________________________________________________________ 

อีเมล ์: ______________________________________________________________________________         

 

 

 

  ...........................................              .......................................... 
                ลายเซ็นตผ์ูอ้อกงานแสดงสินคา้                                            ลายเซ็นตผ์ูรั้บเหมาก่อสร้าง 
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                             มาตรการการเข้างาน ในสถานการณ์โควิท – 19 

 

 สืบเน่ืองจากสถานการณ์โควิท – 19 ทางผูจ้ดังานจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามแนวทางปฏิบติัดา้นสาธารณสุขเพื่อ
การป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ส าหรับผู้จัดงาน / พนักงาน (COVID FREE Personnel) 

- วัน Set Up 

1.  มีภูมิคุม้กนั จดัให้พนกังานทุกคนท่ีตอ้งเขา้มาจดับูธ ตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนครบตามเกณฑ ์หรือมีหลกัฐาน
กรณีประวติัการ ติดเช้ือมาก่อนแลว้ อยูใ่นช่วง 1 - 3 เดือน หากพนกังานยงัไม่มีประวติัการฉีดวนัซีน ตอ้ง
ไดรั้บการตรวจ ATK ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ไปจดับูธ (กรณีตรวจ ATK มีค่าใชจ้่าย) 

2.  สวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

3.  จ ากดัผูเ้ขา้ปฏิบติังานเท่าท่ีจ าเป็นทั้งช่วงการเตรียมงาน ระหว่างการจดังาน และช่วงการ ร้ือถอน 

4. ก าหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาการปฏิบติังานของพนกังาน และจ ากดัจ านวนพนกังานเท่าท่ี จ าเป็น 

 

- วันแสดงงาน 

1. มีภูมิคุม้กนั จดัให้พนกังานทุกคนท่ีตอ้งเขา้มาจดับูธ ตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนครบตามเกณฑ ์หรือมีหลกัฐาน
กรณีมีประวติัการติดเช้ือมาก่อนแลว้ อยูใ่นช่วง 1 - 3 เดือน หากพนกังานยงัไม่มีประวติัการฉีดวนัซีน ตอ้ง
ไดรั้บการตรวจ ATK ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ไปจดับูธ (กรณีตรวจ ATK มีค่าใชจ้่าย) 

2. การคดักรอง  
a. คดักรองความเส่ียงส าหรับพนกังานและบนัทึกประวติัทุกวนั หากพบความเส่ียงใหง้ดการมา     

ปฏิบติังาน 

b. ส าหรับพนกังานประจ าสถานท่ีจดังาน ควรตรวจ ATK ทุกวนั 

c. ส าหรับผูจ้ดังาน Organizer Supplier และ Contractor ให้ตรวจคดักรองดว้ย ATK และมี ผลตรวจ
ไม่พบเช้ือก่อนมาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 72 ชัว่โมง และหากมีการจดังานมากกว่า 7 วนัขึ้นไป ให้เพ่ิม
ความถ่ีการคดักรองดว้ย ATK 

3.     สวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

4.   จ ากดัผูเ้ขา้ปฏิบติังานเท่าท่ีจ าเป็นทั้งช่วงการเตรียมงาน ระหว่างการจดังาน และช่วงการ ร้ือถอน 

5.      ก าหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาการปฏิบติังานของพนกังาน และจ ากดัจ านวนพนกังานเท่าท่ี จ าเป็น 

6.      งดท ากิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น ไม่รับประทานอาหารร่วมกนั 

 

- วัน ร้ือถอน 

1. มีภูมิคุม้กนั จดัให้พนกังานทุกคนท่ีตอ้งเขา้มาร้ือถอนหรือขนยา้ยของ ตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนครบตามเกณฑ ์
หรือมีหลกัฐาน หากพนกังานยงัไม่มีประวติัการฉีดวนัซีน ตอ้งไดรั้บการตรวจ ATK ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้
ไปร้ือถอนหรือขนยา้ย (กรณีตรวจ ATK มีค่าใชจ้่าย) 

2. สวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

3. จ ากดัผูเ้ขา้ปฏิบติังานเท่าท่ีจ าเป็นทั้งช่วงการเตรียมงาน ระหว่างการจดังาน และช่วงการ ร้ือถอน 

4.  ก าหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาการปฏิบติังานของพนกังาน และจ ากดัจ านวนพนกังานเท่าท่ี จ าเป็น 
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แบบประเมินความเส่ียงโรคไวรัสโคโรนา – 19 ส าหรับทีมงาน / ผู้ออกบูธ / ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ขอความร่วมมือท่านให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการรักษาและป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 

 

ชื่อ นามสกลุ อาย ุ

           คนไทย               คนตา่งชาติ / ต่างดา้ว สญัชาติ....................................................... 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเลขบตัรประจ าตวัคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย ................................................................................ 

เบอรต์ิดต่อ 

ที่อยู่ตามบตัรประชาชน 

 

ชื่อบรษิัท  

ชื่องานท่ีเขา้รว่ม Printtech ครัง้ที่ 9 / GSE Expo ครัง้ที่ 6 / PT Pack ครัง้ที่ 4 

 

ในปัจจบุนัคณุมีอาการดงัต่อไปนีห้รือไม่ โปรดระบ ุ: 

1.ไอ / เจ็บคอ        ใช่                      ไม่ใช่          

2.น า้มกูไหล        ใช่                      ไม่ใช่ 

3.หายใจเหน่ือย หรือ หายใจล าบาก        ใช่                      ไม่ใช่ 

4.เมื่อยเนือ้เมื่อยตวั        ใช่                      ไม่ใช่ 

 

คนใกลช้ดิหรือคนในครอบครวัรว่มอาศยัอยู่กบัท่าน มีประวตัิไข ้รว่มกบัอาการระบบทางเดิน 

หายใจ เช่น ไอ น า้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหรือหายใจล าบาก หรือไม่ 
       ใช่                      ไม่ใช่          

ใน 14 วนัท่ีผ่านมา ทา่นเดินทางมาจากต่างประเทศหรืออาศยัในพืน้ท่ีที่มีรายงานการติดเชือ้
ของโรค COVID-19 หรือไม ่

       ใช่                      ไม่ใช่ 

ใน 1 เดือนที่ผ่านมา คนใกลช้ดิหรือคนในครอบครวัรว่มอาศยัอยู่กบัท่านเดินทางมาจาก
ต่างประเทศหรืออาศยัในพืน้ท่ีที่มีรายงานการติดเชือ้ของดรค COVID-19 หรือไม ่

       ใช่                      ไม่ใช่ 

ท่านมีประวตัิไปในสถานท่ีประชาชนหนาแน่น หรือมีการรวมกลุ่มคน หรือไม่        ใช่                      ไม่ใช่ 

 

ลายเซ็น (Signature) 

 
…………………………………………………................... 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ (.........../.........../...........) 
 
 

ส าหรับผู้ออกบูธ 
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Booth Booking Details for the 3 Biggest Exhibition 
รายละเอยีดการจองบูธ 

 

1. ชื่อบรษิัท/รา้น / Company Name : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. หมายเลขบธูของทา่น / Booth Number : …………………………………………………………………………………………….. 

(กรุณาน าส าเนาใบนีม้าในวนัท่ี 22-23 มี.ค. และวนัแสดงงาน วนัท่ี 24 มี.ค. 2565 เพื่อความสะดวกในการแจง้ที่ตัง้บธู) 
 

ล าดับ รายชื่อผู้ออกบธู / Participant’s Name เบอรโ์ทร/Tel No. 

วันจัดบูธ (Set up 

Day) 
22-23 มี.ค.65 

วันออกบูธ (Event 

Day) 

24-27 มี.ค.65 

1     

2     

3     

4     

5     

 

3.รายการมาตรการป้องกนัการระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท่ี ผู้ออกบูธทุกท่านต้องเตรียมน าส่ง ให้กบัทาง
ผูจ้ดัการงานแสดง หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายท่ีดูแลท่าน ก่อนวนัเข้างาน / สถานที่ 

3.1 ใบรับรองผลการฉีดวดัซีนครบ 2 เขม็ 

3.2 แบบประเมินความเส่ียงโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับผูอ้อกบูธ 

3.3 ผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 24 ชัว่โมง ก่อนวนัเขา้งาน / สถานท่ี 

หมายเหตุ : ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บวดัซีน เน่ืองจากกรณีมีประวติัติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาก่อนภายใน 1-3 เดือน จะตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยส์ าหรับผูป่้วยท่ีหายแลว้ 

4.ผูอ้อกบูธจะตอ้งระบุเวลาและเขา้จดับูธตามท่ีก าหนดดา้นล่าง (เลือกเพียง 1 ช่วงเวลา) เพื่อลดความแออดัของผูอ้อกบูธใน

การเขา้จดับูธ (กรุณาเลือก ✓ ในช่วงเวลาท่ีท่านตอ้งการเขา้จดับูธ) 
      11.30 – 12.30 น.             12.00 – 13.00 น.             12.30 – 13.30 น.              13.00 – 14.00 น.              13.30 – 14.30 น. 
      14.00 – 15.00 น.             14.30 – 15.30 น.             15.00 – 16.00 น.              15.30 – 16.30 น.              16.00 – 17.00 น. 
5.แบบบนัทึกการให้ขอ้มูลโรคติดต่ออนัตราย โรคติดเช้ือไวไรโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 อา้งอิงตามประกาศทางกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองเช้ือและอาการส าคญัของโรคติดต่ออนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2563 ให้มกีาร
ประกาศโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออนัตราย ตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อร้ายแรง พ.ศ. 2558 ขอให้ท่านแจง้
ประวติัสุขภาพและการเดินทาง ตามความจริงรายละเอียด 

ขา้พเจา้ (ผูอ้อกบูธทุกท่าน) ขอยืนยนัว่า 
- ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 14 วนัท่ีผา่นมา 
- ขา้พเจา้ไม่ไดใ้กลชิ้ดกบับุคคท่ีอยูใ่นกลุม่เส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

และข้าพเจ้ามิได้ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเส่ียงโดย 

- ขา้พเจา้มิไดติ้ดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีมกีารเดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศ หรืออาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีการรายงานการระบาดของโรค
ติดเช้ือโคโรนา 2019 

- ขา้พเจา้มิไดติ้ดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีประกอบอาชีพท่ีสัมผสัใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดต่อเน่ืองโรคติดเช้ือโค
โรนา 2019 

- ขา้พเจา้ไม่ไดใ้กลชิ้ดกบับุคคลท่ีมีประวติัใกลชิ้ดหรือสัมผสักบัผูป่้วยสงสัยหรือยืนยนัโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
- ขา้พเจา้มิไดติ้ดต่อหรือใกลชิ้ดกบับคุคลท่ีเป็นบคลากรทางแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีสัมผสัผูป่้วยโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 

ข้าพเจ้า (ผู้ออกบูธทุกท่าน) ขอยืนยันข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
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