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วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
อิมแพค เมืองทองธานี Hall 9 - Hall 10
เรี ยน ท่านผูร้ ่ วมออกงานแสดงสิ นค้า
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ The 3 Biggest Exhibitions :The 9th PrintTech & Signage 2022 : The 6th

Garment Screen & Embroidery Expo 2022 : The 4th Printing and Packaging 2022 คณะผูจ้ ดั งานขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่ วมงานในครั้งนี้ หนังสื อคู่มือผูเ้ ข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าเล่มนี้จดั ทาขึ้น เพื่อให้ท่านได้ศึกษา
รายละเอียดในการเตรี ยมความพร้อม และอานวยความสะดวกในการเข้าร่ วมงาน และเพื่อให้มนั่ ใจว่าการแสดงสิ นค้าของ
ท่านจะดาเนินการไปอย่างเรี ยบร้อย และสมบูรณ์แบบปราศจากปัญหาข้อขัดข้องใด ๆ ทั้งก่อนงานและระหว่างการจัดงาน
ในคู่มือนี้ได้กาหนดวันและเวลาที่ระบุไว้แล้ว และมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ดังนั้นกรุ ณาศึกษาคู่มือทั้งเล่มอย่างละเอียด และกรุ ณาตอบแบบฟอร์มตามกาหนดวันและเวลาที่ระบุไว้ดา้ นบน
ของแต่ละแบบฟอร์ม ทั้งนี้เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดความล่าช้าของทางบริ ษทั ฯของท่าน หากมีขอ้ สงสัย
ประการใดทางทีมงานมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่จะตอบคาถาม และให้รายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนให้ความร่ วมมือในด้าน
ต่าง ๆ ตามที่ท่านต้องการ

ขอแสดงความนับถือ
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สารบัญ
A. ข้อมูลทัว่ ไป (GENERAL INFORMATION)
A1 ชื่องานแสดงสินค้า
A2 สถานที่จดั งาน และ กาหนดวันงาน
A3 วันและเวลา การจัดงานแสดงสินค้า
A4 การเข้าเยี่ยมชมงาน
A5 ลักษณะโถงจัดแสดงสินค้า
A6 ตารางการปฏิบตั ิงาน (ก่อสร้างและรื้ อถอน)
A7 ติดต่อผูจ้ ดั งาน
B. กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ (RULES & REQULATIONS)
B1 สิทธิ์การเข้าร่ วมการจัดงานแสดงสินค้า
B2 การก่อสร้างตกแต่งคูหามาตรฐาน (สาเร็ จรู ป)
B2.1 การก่อสร้างตกแต่งคูหาพรี เมี่ยม
B3 กฎระเบียบในการตกแต่งคูหา สาหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่เช่าพื้นที่เปล่า
B4 กระแสไฟและแสงสว่าง
B5 กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับบริ การด้านไฟฟ้า
B6 เครื่ องปั๊มลมและน้ า
B7 การสาธิตสินค้า และเครื่ องจักรหรื อการจัดกิจกรรมใด ๆ โดยใช้เครื่ องเสียงภายในคูหา
B8 การรักษาความสะอาด
B9 การรักษาความปลอดภัย
B10 การประกันภัย
B11 วัสดุอนั ตราย
B12 กรณีคูหาแสดงสินค้า หรื อ พื้นที่จดั แสดงเสี ยหาย
B13 การประกาศข้อความภายในงาน
B14 การถ่ายภาพ / บันทึกเทปโทรทัศน์
B15 การไม่ร่วมแสดงสินค้า
B16 เหตุสุดวิสัย
B17 ข้อควรระวัง
B18 การเข้า – ออก บริ เวณงานของผูร้ ่ วมแสดงงาน
B19 การเข้า – ออก บริ เวณงานของผูร้ ับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ
B20 การแจกเอกสารและ / หรื อของที่ระลึก
B21 กฎระเบียบในการขอติดตั้งบอลลูน

หน้ า
6-9

10-22
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สารบัญ

หน้ า

C. ผูร้ ับเหมาของงาน (OFFICE CONTRACTORS)

23-26

C1 ผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหาอย่างเป็ นทางการ
C1.1 แบบฟอร์มเอกสารนาส่งเช็คค้ าประกันพื้นที่งาน
C2 ผูร้ ับเหมาบริ การด้านไฟฟ้าและประปาที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง
C3 บริ ษทั ขนถ่ายสิ นค้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ
C4 ผูร้ ับเหมาด้านเฟอร์นิเจอร์
C5 ผูร้ ับเหมาโสตทัศนูปกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ
C6 ผูร้ ับเหมาบริ การด้านความสะอาดที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ
C7 ผูร้ ับเหมาบริ การด้านโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
C8 ผูร้ ับเหมาบริ การด้านอุปกรณ์ตกแต่งบูธ
C9 สาหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะติดตั้ง แขวนป้าย
D. การขนถ่ายสินค้า/ข้อมูลการขนส่งสินค้า

27-30

D1 การขนย้ายสินค้าเข้าโถงแสดง
D2 ค่าบริ การขนถ่ายสินค้าในบริ เวณงานสาหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่
D3 พิธีการศุลกากร
แบบตัวอย่างบัตร Exhibitor
แผนผังที่ต้งั ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

E. แบบฟอร์ม (Order Forms)
มาตรการเข้างานแสดงสิ นค้า
แบบประเมินความเสี่ ยงโรคไวรัสโคโรนา – 19

31
31
32-61
62-63
64-65
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ข้อมูลทัว่ ไป (GENERAL INFORMATION)

A
A1. ชื่ องานแสดงสิ นค้า
►งานแสดงสิ นค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์ งานป้ายโฆษณา ครั้งที่ 9
►งานแสดงสิ นค้า เทคโนโลยีจกั รปัก พิมพ์สกรี น และสิ่ งทอไทย ครั้งที่ 6
►งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี การพิมพ์ และบรรจุภณั ฑ์การพิมพ์ ครั้งที่ 4
The 9 th PrintTech & Singnage 2022
The 6 th Garment Screen & Embroidery Expo 2022
The 4 th Printing & Packaging 2022

A2. สถานที่จดั งาน และกาหนดวันงาน
Hall 9 - Hall 10
อิมแพ็ค เมืองทองธานี (IMPACT MUANG THONG THANI)
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊ อปปูล่า 3
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: +66 (0) 2833-5048 โทรสาร: +66 (0) 2833-5253

A3. วัน และเวลา การจัดแสดงสิ นค้า
สาหรับผูร้ ่ วมแสดงงาน (Exhibitors) สามารถเข้ามาจัดสิ นค้าในบริ เวณห้องจัดแสดงสิ นค้าได้ 1ชัว่ โมง ก่อน
และหลังเวลาจัดแสดงที่ระบุเบื้องต้น และต้องสวมบัตร Exhibitor ทุกครั้งงานแสดงสิ นค้าเป็ น

A4. การเข้ าชมงาน
งานสาหรับผูร้ ับเชิญ,เจ้าของธุรกิจ,ผูป้ ระกอบการร้านค้า,ตัวแทนจาหน่าย,ห้างร้าน ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่อยูใ่ น
วงการที่เกี่ยวข้อง เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่อนุญาตให้ผทู ้ ี่แต่งตัวไม่สุภาพ เข้าร่ วมชมงาน อาทิ สวมกางเกงขาสั้น และ
รองเท้าแตะ
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A5. ลักษณะของโถงแสดงสิ นค้า

อาคาร

Ceiling Height

Floor Loading

Ceiling Hang

Floor Type

Points
9 - 10

9.0 เมตร

2000 กก/ตรม.

450 กก./จุด

คอนกรี ต

ลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดงสิ นค้า
สถานที่ อาคาร 9 - 10 อิมแพค เมืองทองธานี

- ความสู งจากพื้นที่เพดานจุดต่าสุด 10 เมตร/จุดสูงสุด 16 เมตร
-โหลดดิ้งในอาคาร 2000 กก./ตรม.
-โหลดดิ้งภายในอาคาร 600 กก./ตรม.
ในกรณี ผรู ้ ่ วมแสดงงานได้นาเครื่ องจักรที่มีน้ าหนักเกินค่าความปลอดภัยของอาคารเข้ามาจัดแสดง ผูร้ ่ วมแสดง
จะต้องได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น โดยกาหนดให้ผรู ้ ่ วมแสดงจัดเตรี ยมแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 15
มิลลิเมตร เพื่อปูรองเครื่ องจักรนั้น ๆ เพื่อกระจายน้ าหนักให้ได้ตามอัตราส่วนน้ าหนักต่อค่าความปลอดภัยของอาคาร ห้าม
ใช้แผ่นไม้อดั ปูรองเครื่ องจักร เพือ่ เหตุผลในการกระจายน้ าหนักในทุกกรณี เว้นแต่จะเป็ นการปู เพือ่ รองรับขาเครื่ องจักรซึ่ง
อาจก่อให้เกิดรอยขีดข่วน หรื อสร้างความเสี ยหายต่อพื้นผิวอาคาร การดาเนินการก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้าสาหรับพื้นที่เปล่า
(คูหาออกแบบพิเศษ) มีกาหนดให้มีความสู งในแต่ละอาคารดังนี้

** อาคารอารี น่ากาหนดให้ก่อสร้างคูหาสู งไม่เกิน 7 เมตร
** อาคาร 1-8 กาหนดให้ก่อสร้างคูหาสูงไม่เกิน 7 เมตร
** อาคาร 9 กาหนดให้ก่อสร้างคูหาสู งไม่เกิน 5 เมตร
** อาคาร 10 กาหนดให้ก่อสร้างคูหาสู งไม่เกิน 3 เมตร
** อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 กาหนดให้ก่อสร้างคูหาสู งไม่เกิน 7 เมตร
ประตูขนย้ายสิ นค้า Hall 9 - 10
1. ประตูโหลดบานใหญ่ 8.65 เมตร (กว้าง) x 5 เมตร (สูง) มี 2 บาน
2. ประตูโหลดบานกลาง 4.15 เมตร (กว้าง) x 5 เมตร (สูง) มี 1 บาน
3. ประตูโหลดบานเล็ก 3.10 เมตร (กว้าง) x 5 เมตร (สูง) มี 1 บาน
4. ประตูโหลดบานข้าง (มีเฉพาะฮอลล์ 9) 6 เมตร (กว้าง) x 8 เมตร (สูง) มี 1 บาน
5. ประตูโหลดสินค้า ด้านหลังฮอลล์ 8, 10 เมตร (กว้าง) x 4.6 เมตร (สูง) มี 1 บาน
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A6. ตารางการปฏิบัติงาน (วันก่อสร้ าง และรื้อถอน)
(หากไม่แล้วเสร็ จในเวลาที่กาหนด ผูร้ ่ วมออกงาน ต้องรับผิดชอบค่าปรับชัว่ โมงละ 20,000 บ.)
วันก่อสร้ าง

วันที่

เวลา

ก่อสร้างคูหา สาหรับพื้นที่เปล่าและคูหา
พิเศษ

22 มีนาคม 2565

12.00 - 24.00 น.

เวลาทาการตกแต่ง สาหรับผูเ้ ช่าพื้นที่
สาเร็ จรู ป

23 มีนาคม 2565

08.00 - 24.00 น.

การขนย้ายสิ นค้าหนักอืน่ ๆ โดยผูร้ ับเหมาขน
ย้ายสิ นค้าอย่างเป็ นทางการ

23 มีนาคม 2565

08.00 - 24.00 น.

เวลาการขนย้ายสิ นค้าหิ้วถือ

23 มีนาคม 2565

08.00 - 24.00 น.

ปูพรมและทาความสะอาดทางเดิน

23 มีนาคม 2565

18.00 น.

ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าลงทะเบียน

24 มีนาคม 2565

08.00 - 20.00 น.

วันแสดงสินค้า

วันที่

เวลา

ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าเข้างาน

24 – 27 มีนาคม 2565

10.00 - 20.00 น.
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A6. ตารางการปฏิบัติงาน (วันก่อสร้ าง และรื้อถอน)
(หากไม่แล้วเสร็ จในเวลาที่กาหนด ผูร้ ่ วมออกงาน ต้องรับผิดชอบค่าปรับชัว่ โมงละ 20,000 บ.)
วันรื้อถอน

วันที่

เวลา

27 มีนาคม 2565

20.00 น.

รื้ อถอนสิ นค้า และคูหาแสดงสิ นค้า

27 มีนาคม 2565

21.00 น.

หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า รื้ อถอนสายไฟ และอุปกรณ์
ไฟฟ้า

27 มีนาคม 2565

21.00น.-23.00 น.

ขนย้ายสิ นค้าใหญ่/ หรื อ หนัก และรื้ อถอน
สิ่ งก่อสร้าง

27 มีนาคม 2565

21.00น.-23.00 น.

ปิ ดโถงแสดงสิ นค้า เพื่อทาความสะอาด

27 มีนาคม 2565

23.00น-24.00 น.

วันที่ 27 มีนาคม 2565
ปิ ดงานแสดงสิ นค้า

หมายเหตุ

การขนย้ายเข้า/ออกของสิ นค้า หรื อสิ่ งตกแต่งที่จาเป็ น ต้องใช้รถเข็นมียางล้อ อนุญาตให้ใช้
ประตูหลังของโถงจัดงานแสดงสินค้า (Loading Door) เท่านั้น
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A7. ติดต่ อผู้จัดงาน

บริ ษทั วันทูวนั ครี เอชัน่ จากัด

981/153 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
โทรศัพท์: +66 (0) 2060-0795 โทรสาร: +66 (0) 2060-0796
นิธิกรกุลนันทน์

082-455-9642 (คุณจ๋ า)

คุณภิญญา

พงศกรชัย

091-090-2467,086-360-4498 (คุณจิ๊บ)

คุณชุติมา

เลิศสัตยพร

094-969-5653 (คุณเดือน)

คุณเพียงจันทร์

คมคุณ

085-912-5619 (คุณแอน)

คุณทิสลักษณ์

นามบุตร

091-090-1027 (คุณตาว)

คุณวิลาวัลย์

ปี เอี่ยม

083-871-5438 (คุณมดแดง)

คุณปรารถนา

ทรัพย์สิน

061-958-6923 (คุณจี้)

ติดต่อ : คุณมินท์ธิตา

Email: sale@printtechexpo.com /printtechexpo@gmail.com
Website: www.printtechexpo.com / www.gteexpo.com / www.ptpackexpo.com
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กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ (RULES & REQULATIONS)

B
B1. สิ ทธิ์การเข้ าร่ วมการจัดงานแสดงสิ นค้า
1. ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรคูหา โดยจะตัดสินจากกลุ่มสินค้า จานวนคูหา วันที่สมัครเข้าร่ วมงาน และ
การชาระเงิน ความร่ วมมือในกิจกรรมของผูจ้ ดั และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

2.ไม่อนุญาตให้มีบุคคล/ นิติบคุ คลอื่นใดที่ไม่ได้สมัครเข้าร่ วมงานกับผูจ้ ดั โดยตรงมาจัดแสดง หรื อจาหน่าย
สิ นค้า, วางโบวชัวร์ในพื้นที่ของผูเ้ ข้าร่ วมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน

3. ผูเ้ ข้าร่ วมงานไม่สามารถโอนสิ ทธิ์ในการเข้าร่ วมงาน และพื้นที่ท้งั หมด หรื อบางส่วนที่ได้รับจัดสรรให้ผอู ้ ื่น
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

4. สินค้าที่จดั แสดงต้องเป็ นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่ วมงาน ผูจ้ ดั มีสิทธิ์ที่จะนาสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
แสดงสิ นค้า ออกจากอาคารแสดงสิ นค้าได้ทนั ที

5. ผูเ้ ข้าร่ วมงานสามารถติดป้าย สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ ได้เฉพาะในบริ เวณคูหาของตนเองเท่านั้น
6. ห้ามแจกใบปลิว บัตรเชิญ ในบริ เวณทางเดิน ทางเข้า – ออก หรื อบริ เวณสาธารณะอื่น ๆ เป็ นเด็ดขาด
7. ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงงานต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ พร้อมสวมบัตร Exhibitor อยูป่ ระจาคูหาตลอดเวลา
8. ผูจ้ ดั งานไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหาย หรื อสู ญหายของวัสดุอุปกรณ์ และสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ซึ่งผูร้ ่ วม
แสดงงานได้นาเข้ามาเก็บหรื อใช้งานภายในอาคาร

9. ผูร้ ่ วมแสดงงานต้องใช้บริ การผูร้ ับเหมาที่ได้รับการแต่งตั้งจากอิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้นท์ บจก. ไม่ว่าจะ
เป็ นงานระบบไฟฟ้า,ประปา,ระบบปรับอากาศ,ปั๊มลม,โทรศัพท์และระบบการสื่ อสารทุกประเภท
10. ภายในงานแสดงสินค้าผูร้ ่ วมแสดงงานต้องจัดให้มีทางเดินกว้างอย่างน้อย 3 เมตร เพื่อความปลอดภัยในกรณี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้ เป็ นต้น รวมทั้งเว้นทางออก (Fire Exit)
11.ห้ามเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรื อวัสดุไวไฟ เช่นทินเนอร์ และน้ ามันเชื้อเพลิงต่างๆ ไว้บริ เวณ
ภายในอาคารแสดงสิ นค้า

12.ห้ามกองวัสดุก่อสร้างหรื อวางสิ่ งของและอุปกรณ์ใดๆนอกพื้นที่ที่ได้กาหนดไว้ให้และ/หรื อขวางทางเดินและ
ทางจราจร โดยเฉพาะบริ เวณทางหนีไฟ และประตูทางเข้า-ออกพื้นที่
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B2. การก่อสร้ างตกแต่ ง คูหามาตรฐาน (สาเร็จรูป)

กฎระเบียบในการตกแต่ งคูหาสาเร็จรูป
1.ผนังซิสเท็มมาตรฐานสี ขาวสู ง 2.50 ม.กว้างแผ่นละ 1 เมตร โดยแต่ละแผ่นจะยึดติดกับโครงสร้างอลูมิเนียม ไม่
อนุญาตให้มีการทาสี ทบั ลงบนผนังของคูหาสาเร็ จรู ป หากท่านต้องการติดสติ๊กเกอร์ หรื อวัสดุอื่นใดบนผนัง กรุ ณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหาอย่างเป็ นทางการของงาน เพื่อดาเนินการ

2.ห้ามตอกตรึ ง เจาะรู ที่จะทาความเสี ยหายแก่ผนัง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหาอย่างเป็ น
ทางการเสี ยก่อน และไม่อนุญาตให้มีการต่อเติม หรื อก่อสร้างกับคูหาสาเร็ จรู ปให้มีความสู งเกินกว่า 2.50 เมตร ห้ามตอก ขึง
แขวน หรื อตรึ งส่วนใดส่วนหนึ่งของคูหาสาเร็ จรู ป หรื อสิ่ งก่อสร้าง หรื อกับโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารแสดง
สิ นค้า

3.ป้ายชื่อบริ ษทั ฯ เป็ นป้ายชื่อขนาดสูง 30ซม.(12นิ้ว) และยาว 3 ม.อยูด่ า้ นหน้าของคูหาโดยยึดติดกับขอบ
อลูมิเนียม โดยระบุชื่อบริ ษทั และหมายเลขของคูหา และห้ามมิให้ส่วนใดของโครงสร้าง หรื อส่วนตกแต่งในคูหา หรื อ
สิ นค้ารวมถึงป้ายชื่อ, สัญลักษณ์, ดวงไฟ ป้ายโฆษณาต่างๆ ยื่นเกินออกในส่วนพื้นที่ทางเดินหรื อทางหนีไฟ ผูจ้ ดั งานขอ
สงวนสิ ทธิ์ที่ร้ื อถอนสิ่ งก่อสร้างนั้นๆ ในกรณี ที่กีดขวางทาง

4.ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วยโต๊ะประชาสัมพันธ์ ขนาด 0.5x1x0.76 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว ถังขยะ 1ใบ พรม
ปูบนพื้นที่ภายในคูหา ปลัก๊ ไฟ 3 ขา ขนาด 5แอมป์ 1 ปลัก๊ *หลอดไฟฟลูออสเรสเซนส์ 2 หลอดพร้อมกระแสไฟ การติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างหรื อปลัก๊ ไฟทั้งหมด ผูร้ ่ วมแสดงจะต้องสัง่ ทางผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการเท่านั้น
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การก่อสร้ างตกแต่ งคูหาพรีเมี่ยม
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B3. กฎระเบียบในการตกแต่ งคูหา สาหรับผู้ร่วมแสดงสิ นค้าพื้นที่เปล่า
ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่เช่าพื้นที่เปล่าสามารถก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้า โดยว่าจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่อนื่ ซึ่งผูร้ ่ วม
แสดงติดต่อว่าจ้างเอง กรุ ณากรอกแบบฟอร์ม 1B เพื่อแจ้งชื่อผูร้ ับเหมา ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ นาส่งถึงผูจ้ ดั งานตามที่
กาหนดเวลาส่งแบบก่อสร้างคูหาออกแบบพิเศษ รวมถึงส่วนตกแต่งทั้งภายนอก และภายในอาคารที่ได้รับการออกแบบ
และอนุมตั ิโดยวิศวกรโครงสร้างที่มีใบประกอบวิชาชีพแสดงรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดส่งให้ฝ่ายสถานที่ฯ
ตรวจสอบก่อนวันแสดงสิ นค้าอย่างน้อย 30 วัน โดยมีกฎระเบียบดังต่อไปนี้
1. การสร้างคูหาแสดงสิ นค้าของตนเองขึ้นมา หรื อการใช้พ้นื ที่เปล่าสาหรับการแสดงสิ นค้า จะต้องมีการติด หรื อ
เขียนป้ายชื่อบริ ษทั ,หมายเลขคูหาอย่างชัดเจน การไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบในข้อนี้ ซึ่งทางผูจ้ ดั จะสงวนสิ ทธิ์ในการจัดทาตาม
ความเหมาะสมโดยจะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางผูร้ ่ วมแสดงนั้นๆ
2. ผูแ้ สดงงานที่ตอ้ งการก่อสร้างคูหาเองจะต้องจัดส่งแบบแผนการก่อสร้างคูหา พร้อมรายละเอียดของวัสดุที่จะผัง
การใช้ไฟฟ้ามายังฝ่ ายปฏิบตั ิการของผูจ้ ดั งานภายในเวลาที่กาหนดได้ระบุเอาไว้ในหนังสื อคู่มือผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า หรื อ30วัน
ก่อนวันงานแสดงสิ นค้า โดยฝ่ ายปฏิบตั ิการจะตอบอนุมตั ิ เพื่อดาเนินการตามแผนผังที่ส่งไปให้ผแู ้ สดงงานทราบภายใน 15
วันหลังจากที่ได้รับแผนผังการก่อสร้าง และในกรณี ที่จาเป็ นผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกร้องให้แก้ไขแบบการก่อสร้าง ใน
ส่วนที่ผิดไปจากแบบการก่อสร้าง ในส่วนที่ผดิ ไปจากแบบแผนที่ส่งมา หรื อแผนผังการก่อสร้างที่อาจจะขัดต่อกฎระเบียบ
ของอาคารแสดงสิ นค้า หรื อที่อาจจะสร้างอันตรายแก่ผเู ้ ข้าชมได้ อนึ่งผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าที่ไม่ส่งแผนผังตามกาหนด ทางผูจ้ ดั
สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผแู ้ สดงสิ นค้าเข้าทาการก่อสร้างในงาน

3.ในกรณี พ้นื ที่คหู าของผูร้ ่ วมแสดงพื้นที่เปล่าติดกับคูหาอื่นและผนังของคูหาของผูร้ ่ วมแสดงมีส่วนต่อเติมจาก
โครงสร้างที่สูงกว่าผนังอีกด้านของคูหาที่ติดกัน ท่านจะต้องทาการปิ ดผนังด้านหลังของท่านที่สูงกว่าอีกคูหาหนึ่งให้
เรี ยบร้อยและไม่อนุญาตให้ติดโลโก้หรื อกราฟฟิ กด้านหลังผนังโดยเด็ดขาด

4.กรณีสร้างส่วนต่อเติมสูงกว่า 2.5 เมตร แต่ตอ้ งไม่เกิน 5 เมตร เพือ่ ติดกราฟฟิ กหรื อโลโก้จะต้องสร้างห่างจาก
ผนังหลังไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร (โดยจะวัดจากส่วนที่อยูใ่ กล้ผนังมากที่สุด) ยกเว้นกรณี คูหาอยูต่ ิดผนังอาคาร
5.ผูแ้ สดงจะต้องสร้างผนังด้านหลังคูหาของท่านเอง ซึ่งสามารถสร้างคูหาภายในอาคารแสดงสินค้า ความสูงไม่
เกิน 5 เมตร กรณี ที่พ้นื ที่คูหาของท่านเป็ นเกาะ ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการขอร้องให้ผรู ้ ่ วมแสดงทาการปรับเปลี่ยนผนัง
ด้านหลัง หรื อด้านข้างใน หากแบบแผนผังที่ท่านส่งมาให้ทางฝ่ ายปฏิบตั ิการมีความเห็นว่าสิ่ งก่อสร้างของท่านอาจจะบดบัง
คูหาผูแ้ สดงท่านอื่น เช่นด้านหลัง หรื อใกล้เคียง

6.ห้ามติดตั้งวัสดุลงไปบนพื้นโดยตรง จะต้องมีวสั ดุปูพ้นื รองรับก่อน ซึ่งผูแ้ สดงสิ นค้าจะต้องปูพรมเต็มพื้นที่
ภายในคูหาของท่าน และห้ามนาสิ่ งอื่นใดมาปูแทน อีกทั้งต้องใช้ประเภทของเทปกาวที่ใช้สาหรับติดพรมเท่านั้น และหลัง
การรื้ อถอนพรมออกแล้วจะต้องขูดลอกเทปกาวออกให้สะอาดคืนสู่สภาพเดิม
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ตัวอย่างเทปกาวติดพรมเท่ านั้น
7.ในกรณี ที่ตอ้ งการใช้ไฟฟ้าในการก่อสร้าง ผูร้ ับเหมาจะต้องติดต่อกับทางผูร้ ับเหมาด้านไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการ
ของงาน เพื่อสั่งจองสะพานไฟฟ้า(เบรกเกอร์) เพื่อจ่ายกระแสไฟ เฉพาะการก่อสร้าง ห้ามใช้กระแสไฟพื้นฐาน (ปลัก๊ ริ ม
ผนัง) เพือ่ จ่ายกระแสไฟฟ้าใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างใดๆ

8.เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหากต้องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกรุ ณาติดต่อ
ผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟอย่างเป็ นทางการเท่านั้นห้ามมิให้ใช้กระแสไฟฟ้าที่สั่งมาเพื่อใช้กบั เครื่ องจักรที่จะแสดง โดยนามาใช้เป็ น
ไฟฟ้าแสงสว่าง

9.ห้ามพ่นสีหรื อทาสีที่มีส่วนผสมของทินเนอร์ , สารไวไฟอื่นๆภายในและภานนอกอาคารโดยเด็ดขาด รวมถึง
การอ๊อก เชื่อมโลหะ หรื อเลื่อย, เจียรโลหะ ซึ่งอาจเกิดทาให้เกิดประกายไฟภายในอาคารแสดง และห้ามมิให้ต้งั โต๊ะเลื่อยไม้
ไสไม้ ซึ่งทาให้เกิดฝุ่ นภายในอาคาร, รบกวนผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าท่านอื่น
10. ในกรณี พ้นื ที่คหู าของผูร้ ่ วมแสดงพื้นที่เปล่าติดกับคูหาอืน่ และห้ามมิให้ใช้ประโยชน์จากผนังทางผูร้ ่ วมแสดง
จะต้องทาการก่อสร้างผนังในส่วนคูหาของตนขึ้นมาเองทุกคูหา

11. ห้ามใช้ลวดสลิง หรื อขึง เพื่อการค้ า, ยันในบริ เวณพื้นที่และโครงสร้างอาคารโดยเด็ดขาด และห้ามมิให้ห้อย
หรื อแขวนสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดกับสิ่ งก่อสร้างของตัวอาคาร หรื อตอก ตรึ ง กับส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นอาคารหรื อกับฝาผนัง เสา

12. ไม่อนุญาตให้ผจู ้ ดั แสดงสร้างผนังทับ หากคูหาเป็ นพื้นที่เปิ ด 4 ด้าน
13.ผูร้ ับเหมาก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบการทาความสะอาดคูหา ก่อนส่งมอบให้กบั เจ้าของคูหา และดูแลความ
สะอาดภายในคูหาตลอดงาน ส่วนเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง เช่น เศษไม้ พลาสติก และอุปกรณ์อื่น ๆที่
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างจะต้องนากลับไปทิ้งที่บริ ษทั ของตน ไม่อนุญาตให้ทงิ้ ที่บริ เวณภายในและนอกอาคารแสดงงาน กรณี พบ
ผูร้ ับเหมาที่กระทาผิดจะต้องชาระค่าปรับจานวน 10,000 บาทต่อครั้ง
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B4. กระแสไฟและแสงสว่าง
1.ผูจ้ ดั งานได้จดั ให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสิ นค้า โดยทัว่ ไปเฉพาะช่วงเวลาการทางานในอาคารแสดงสิ นค้า
เท่านั้น และกาลังไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์ฯ คือ 220 โวลต์
2.การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามคูหาทั้งหมด ต้องกระทาโดยผูร้ ับเหมาไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการเท่านั้น
3.การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคูหาก่อน และหลังแสดงงานประมาณ 30 นาที กรณีที่ผเู้ ข้าร่ วมงานต้องการ
กระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เพิม่ เติม จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง โดยกรอก
รายละเอียดใน แบบฟอร์ม 2B ให้ผรู ้ ับเหมาโดยตรงภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
4.ผูจ้ ดั งานไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าร่ วมงานเดินสายไฟฟ้าหรื อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จากการจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคาร
เองโดยเด็ดขาด

5.หากมีการต่อวงจรไฟฟ้า/ การปรับแต่งใด ๆ หรื อการใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทาง หรื อเชื่อมต่อ
วงจรไฟฟ้า โดยมิได้รับอนุญาตจะถูกตัดไฟโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

6.ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้า กรณีการใช้เสียงดังเกินพิกดั ทาให้ผอู้ นื่ ได้รับความเดือดร้อน และ
กรณี ที่มีการต่อไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม หรื ออาจเกิดอันตรายได้

B5. กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติเกีย่ วกับบริการด้ านไฟฟ้า
ผูจ้ ดั งานได้มอบหมายอย่างเป็ นทางการให้บริ ษทั เอ พลัส ยูทิลิต้ ี แมเนจเมนท์ จากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบการบริ การ
ดังต่อไปนี้

►1. การให้บริ การไฟฟ้าทัว่ ไป
1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่าง และ วงจรไฟฟ้าสาหรับ
สิ นค้าจัดแสดง

1.2 ไฟฟ้าที่จดั ให้ตามมาตรฐานเป็ นแบบกระแสสลับเฟสเดียว 220V, 50 Hz + / - ร้อยละ 10 ดังนั้น
จึงควรใช้อุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของท่าน

1.3 หากต้องการใช้ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลับเฟสเดียว 110V, 50 Hz หรื อ กระแสสลับ
สามเฟส 220V, 50Hz ผูร้ ่ วมแสดงสามารถขอใช้บริ การเป็ นพิเศษได้โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เอ พลัส ยูทิลิต้ ี
แมเนจเมนท์ จากัด โดยตรง

1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องมีระบบป้องกันอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกระชาก เนื่องจากกระแสไฟเกิน
จึงควรมีระบบสตาร์ทดังนี้

1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง: มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า
1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้า
1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึ้นไป
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►2. การให้บริ การไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน
2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบด้วยโคมไฟ (จานวนและรายการตามแต่ละงาน) พร้อมเต้าเสียบไฟ
ขนาด 5 Amp (ห้ามใช้กบั โคมไฟแสงสว่าง) รายการดังกล่าวรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าแล้ว
2.2 ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริ การได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสัง่ จองบริ การด้าน
ไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ส่วนคือ
→Section A: สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่ตอ้ งการไฟฟ้าสาหรับใช้กบั สินค้าจัดแสดง
→Section B: สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่ตอ้ งการส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (อุปกรณ์ให้แสงสว่าง)
→Section C และ D: สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่นาอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ในงาน ทั้งใน
กรณี ที่จะทาการติดตั้งเอง หรื อต่อสายไฟโดยบริ ษทั เอ พลัส ยูทิลิต้ ี แมเนจเมนท์ จากัด

2.3 การขอใช้บริ การไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริ การต้องระบุตาแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่าง
และระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนที่กาหนดไว้ กรุ ณาอ่านเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

2.4 ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้องสั่งจอง ใช้ไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายตามแบบฟอร์มใบสั่งจองบริ การ Section C หรื อ D
2.5 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริ ษทั เอ พลัส ยูทิลิต้ ีแมเนจเมนท์ จากัด
เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตราย หรื อสร้างความราคาญให้แก่ผเู ้ ข้าชมงาน หรื อผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าอืน่ ๆ

2.6 ผูจ้ ดั แสดงต้องตรวจสอบความเรี ยบร้อยในการปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่นาเข้าใช้ในคูหา หลังเลิกงาน
และก่อนออกจากพื้นที่จดั งานทุกวัน ซึ่งหลังจากปิ ดงานไปแล้ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
สาหรับสิ นค้าจัดแสดง กรณี ที่มีความจาเป็ นต้องการทาล่วงเวลา ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการปฏิบตั ิงานอย่างน้อย
8 ชัว่ โมง และในวันสุ ดท้ายของงานจะตัด หลังจากปิ ดงานไปแล้ว 60 นาที เว้นไว้แต่เฉพาะจุดที่สง่ั บริ การ 24 ชัว่ โมง
เท่านั้น

2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทาง หรื อเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า
โดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

►3. การให้บริ การไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)
3.1 ผูร้ ่ วมงานแสดงสิ นค้าที่สั่งจอง "พื้นที่" เพียงอย่างเดียว เพื่อตกแต่งเป็ นคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็ น
พิเศษ กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริ การไฟฟ้าถึงบริ ษทั เอ พลัส ยูทิลิต้ ี แมเนจเมนท์ จากัด จะมีสิทธิ์ได้รับบริ การตามลาดับ
ก่อน-หลัง และสาหรับคูหาแสดงสิ นค้าที่ออกแบบเป็ นพิเศษนั้น ควรทาการส่งแบบฟอร์มจองไฟล่วงหน้า เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดความล่าช้าของท่าน
3.2 ผูจ้ ดั งานได้จดั ให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสิ นค้าโดยทัว่ ไป แต่การติดตั้งระบบไฟทั้งภายในคูหา และเพื่อ
การสาธิตต่าง ๆสามารถดาเนินการได้ โดยผูร้ ับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้รับการอนุมตั ิจากผูจ้ ดั งานแล้วเท่านั้น โดยผูอ้ อก
งานแสดงสิ นค้าเพียงส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริ การไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายังบริ ษทั เอ พลัส ยูทิลิต้ ี
แมเนจเมนท์ จากัด พร้อมชาระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพื่อความปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้ผแู ้ สดงสิ นค้าต่อ
ไฟสาหรับสิ นค้าจัดแสดง หรื ออุปกรณ์ให้แสงสว่างเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผูจ้ ดั งาน
สงวนสิ ทธิ์ระงับการจ่ายไฟฟ้า กรณี ที่มีการต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม
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3.3 การติดตั้งระบบไฟฟ้าใดๆ ผูร้ ่ วมแสดงงานต้องใช้ซ่ ึงบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่
แมเนจเม้นท์ จากัด ให้เป็ นผูด้ าเนินการเท่านั้น

3.4 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ดาเนินการโดยผูร้ ับเหมาของท่านที่ได้รับอนุมตั ิจากผูจ้ ดั งาน จะต้องได้รับการตรวจสอบ
จากบริ ษทั เอ พลัสยูทิลิต้ ี แมเนจเมนท์ จากัด ก่อนที่จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

3.5 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทาง, หรื อการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า
โดยมิได้รับอนุญาตอาจเป็ นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.6 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริ บ ยกเว้นแต่เป็ นส่วนประกอบของวงจรรวม
3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใดๆ การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทาง หรื อการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า
โดยมิได้รับอนุญาต หากการฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ที่กาหนดเหล่านี้มีผลให้ตวั แทนที่ได้รับอานาจหน้าที่สามารถตัดการจ่ายไฟฟ้า
ได้ทนั ที และจะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 20 เท่า ของราคาค่าอุปกรณ์น้ นั ตามคู่มือผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้า (ภาพ
ประกอบการใช้อุปกรณ์ไฟ)
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B6. เครื่ องปั๊มลมและน้า
ไม่อนุญาตให้นาเครื่ องปั๊มลมเกินกว่า 0.5 แรงม้าเข้ามาในอาคาร การสั่งเช่าเครื่ องปั๊มลม/เครื่ องดูดควัน หรื อระบบ
จ่ายน้ าต้องใช้เวลาบริ การจัดหา กรุ ณาสั่งจองโดยกรอกฟอร์ม 3 แล้วส่งกลับไปยังผูร้ ับเหมาที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มโดยเร็ ว
ที่สุด ท่านผูร้ ่ วมแสดงที่ตอ้ งการเช่าเครื่ องปั๊มลม/เครื่ องดูดควัน หรื อระบบจ่ายน้ า ท่านต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้
งานแก่ผรู ้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการโดยละเอียด
1.การสาธิตเครื่ องจักรจะต้องไม่ก่อให้เกิดควันจานวนมาก ซึ่งมีผลเสี ยต่อสภาพแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัย
ด้านสุ ขภาพของผูร้ ่ วมแสดงและผูเ้ ข้าชมงาน ทั้งนี้หากผูจ้ ดั งานต้องการให้มีสาธิตอุปกรณ์ดงั กล่าว ผูแ้ สดงงานจะต้องเตรี ยม
อุปกรณ์ดงั นี้

1.1จัดหาอุปกรณ์ดูดควันฟอกอากาศ (Smoke Purifier)
1.2 การสาธิตการเชื่อม อ๊อกโลหะ จะต้องอยูภ่ ายใต้ตสู้ าธิตที่มีแผ่นวัสดุป้องกันไฟโดยรอบ
2.ในกรณีมีการสาธิตเครื่ องเลื่อยทุกชนิด ผูร้ ่ วมแสดงงานจะต้องจัดให้มีตู้ หรื อห้องที่มีผนังป้องกันฝุ่ นละออง และ
เสี ยงที่จะเกิดจากการสาธิต เพื่อมิให้เกิดมลภาวะภายในอาคารแสดง
3.ขณะสาธิตเครื่ องจักร ตัวเครื่ องดังกล่าวจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยตลอดเวลา ที่เครื่ องกาลังทางาน อุปกรณ์
ดังกล่าวจะต้องถูกถอดออกเฉพาะเมื่อปิ ดการจ่ายกระแสไฟเข้าเครื่ องจักร
4.ควรมีมาตรการป้องกันมิให้ผเู้ ข้าชมเข้าใกล้เครื่ องจักรที่กาลังสาธิตมากเกินไป ขอแนะนาควรมีเจ้าหน้าที่ชานาญ
การเครื่ องจักร และผูจ้ ดั แสดงควรป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทาการสาธิต
5.อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความดัน แรงดัน ต้องได้รับการรับรอง และเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องมาตรฐานความปลอดภัย
และต้องได้รับอนุมตั ิก่อนการใช้งาน ผูจ้ ดั งานไม่อนุญาตให้นามอเตอร์เครื่ องยนต์ ประดิษฐ์กรรมหรื อตัวขับกาลังเครื่ องจักร
ต่างๆมาสาธิตในงานหากไม่มีการป้องกันด้านอัคคีภยั ที่ดีพอ
6.การติดตั้งสิ นค้าหรื อเครื่ องจักรที่จะสาธิต หรื อเดินเครื่ องอย่างมัน่ คง เพื่อป้องกันไม่ไห้เกิดการลื่นไถล หรื อมี
ส่วนหนึ่งส่วนใดล้ าเกินออกนอกบริ เวณคูหา หรื อจะเป็ นอันตรายต่อผูช้ มงาน และจะต้องหาวัสดุปพู ้นื เพื่อรองรับ และ
สามารถป้องกันความเสี ยหายต่อพื้นผิวของอาคารแสดงสิ นค้า หรื อวัสดุปูพ้นื ที่ของอาคาร
7.ควรเก็บหรื อปิ ด หรื อซ่อนสวิตช์ควบคุมเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ที่จะสาธิตอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการเปิ ด
เครื่ อง โดยผูเ้ ข้าชมงาน หรื อผูท้ ี่ไม่ได้รับอนุญาต
8.เตรี ยมการขนย้ายสิ่ งปฏิกูลที่เกิดจากการสาธิต หรื อเดินเครื่ องจักร เช่น เศษผง เศษขยะฯลฯ ออกนอกบริ เวณงาน
แสดงสิ นค้า โดยผูร้ ่ วมแสดงงานจะต้องจัดหาภาชนะ หรื อถุงขยะมาเก็บหรื อขนย้ายมาเอง

B7. การใช้ เครื่ องเสียงภายในคูหา
ลาโพงขยายเสี ยง
การจัดวางตาแหน่งของตัวลาโพงขยายเสี ยง ท่านผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าจะต้องหันตัวลาโพงเข้าหาคูหาของท่าน หรื อ
หากเมื่อมีการใช้เครื่ องเสี ยงเพื่อการสาธิต การบรรยายหรื อกิจกรรมใดภายในคูหาแสดงสิ นค้านั้น ระดับเสียงที่ใช้ จะต้ องไม่
เกิน 75 เดซิเบล ในพื้นที่จดั แสดงโดยวัดระยะห่างจากแนวเขตคูหาแสดงสิ นค้า 3 เมตรซึ่งผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า ทุกคูหาจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบนี้อย่างเคร่ งครัด หากคณะผูจ้ ดั งานฯ ได้รับการแจ้งความไม่พึงประสงค์จากผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้ารายอื่น
หรื อจากผูเ้ ข้าชมงานว่าเสี ยงนั้นเป็ นที่รบกวนในพื้นที่อื่นๆในงาน คณะผูจ้ ดั งานฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกร้องให้ผรู ้ ่ วม
แสดงสิ ทธิ์ในการเรี ยกร้องให้ผรู ้ ่ วมแสดงสิ นค้าท่านนั้นๆ ลดระดับเสี ยงลงเพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในงานเป็ นไปด้วย
ความรื่ นรมย์ และไม่เกิดมลภาวะทางเสี ยงต่อผูเ้ ข้าชมงาน และผูแ้ สดงสิ นค้ารายอื่น ๆ
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B8. การรักษาความสะอาด
1. ผูจ้ ดั งานได้จดั พนักงานทาความสะอาดเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางของงานเท่านั้น โดยจะไม่เข้าไปทาความสะอาด
ในคูหาของท่าน

2. ผูเ้ ข้าร่ วมงานจะต้องรับผิดชอบดูแลทาความสะอาดภายในคูหาของท่านเอง หลังจากปฏิบตั ิงานเสร็จในแต่ละ
วันจะต้องเก็บ และทาความสะอาดทุกครั้ง โดยนาถุงขยะมาวางไว้หน้าคูหาของท่านหลังจากจบงานในแต่ละวัน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเก็บกวาด และกรณี หากตรวจพบว่าไม่ได้เก็บ และทาความสะอาดพื้นที่ให้เรี ยบร้อย บริ ษทั ฯจะ
เรี ยกเก็บค่าทาความสะอาดในพื้นที่น้ นั ๆ ตามความจริ ง หรื อในอัตราขั้นต่า 1,000บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

3. กรณีท่านต้องการจ้างพนักงานทาความสะอาดประจาคูหาของท่าน โปรดติดต่อผูร้ ับเหมาทาความสะอาดอย่าง
เป็ นทางการ โปรดกรอกแบบฟอร์ม 7 การบริ การทาความสะอาดพิเศษในคูหา

B9. การรักษาความปลอดภัย
1. ผูจ้ ดั งานได้จดั แจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริ เวณอาคารแสดงสินค้าตลอด 24 ชัว่ โมง ในทางเข้า-ออก
อาคาร และพื้นที่ส่วนกลางของงาน และช่วงวันก่อสร้าง และวันรื้ อถอนจะเปิ ดประตูเข้า-ออกเฉพาะบริ เวณ Loading
อาคารแสดงสิ นค้าเท่านั้น

2. ผูจ้ ดั งานเป็ นผูจ้ ดั การเรื่ องการักษาความปลอดภัยในงานทั้งหมด ห้ามบุคคลใดๆ เข้าโถงจัดแสดง สิ นค้าก่อน
หรื อหลังเวลางานแสดงในแต่ละวัน

3. ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้า พนักงานชัว่ คราว ผูร้ ับเหมา และผูเ้ ข้าร่ วมชมงานทุกคน ต้องติดบัตรประจาตัว
ตลอดเวลาที่อยูใ่ นบริ เวณงานแสดง บัตรผูอ้ อกงาน และบัตรชัว่ คราว ซึ่งสามารถรับได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนผูอ้ อกงาน
แสดงสิ นค้า

4. เพื่อเป็ นการป้องกันทรัพย์สิน หรื อสิ่ งของสู ญหาย ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าที่มีสินค้าขนาดเล็ก กรุ ณาเก็บสิ่ งของ
ในหีบห่อ / กล่องให้เรี ยบร้อย เวลาตอนเลิกงานแสดงของแต่ละวัน ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าที่ตอ้ งการเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยดูแลทรัพย์สินหรื อของมีค่าในคูหาจัดแสดงของท่านหลังเวลาจัดแสดงโดยเฉพาะ โปรดกรอกแบบฟอร์มบริ การ
พนักงานรักษาความปลอดภัยพิเศษในคูหาหน้า 56 สาหรับการขอบริ การการรักษาความปลอดภัย และส่งให้ผรู ้ ับเหมารักษา
ความปลอดภัยที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเท่านั้น ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ไม่อนุญาตให้พนักงานของผูร้ ่ วมแสดง
สิ นค้า หรื อบุคคลอืน่ ใดอยูใ่ นโถงจัดแสดงสิ นค้าในระหว่างที่มีการจัดแสดงสิ นค้า

5. เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ าย ผูจ้ ดั งานไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายสิ่ งของเข้า หรื อโถงจัดแสดงสินค้า ใน
ระหว่างที่มีการจัดแสดง โถงจัดแสดงสิ นค้าไม่มีคลังเก็บสิ นค้า ขอแนะนาผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้า ควรติดต่อขอให้บริ การกับ
ผูข้ นถ่ายสิ นค้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ หรื อประสานงานส่งกลับ เช่นกล่อง, ลังเปล่าที่ไม่ได้ใช้ นาไปเก็บไว้ใน
พื้นที่อาคารของตนเอง
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B10. การประกันภัย
บริ การของผูจ้ ดั งาน มิได้ครอบคลุมบริ การประกันภัยสาหรับสิ นค้าและ/หรื อ ทรัพย์สินส่วนตัวของผูอ้ อกงาน ผู ้
ออกงานจะต้องดูแลและรับผิดชอบเอง ผูอ้ อกงานจึงต้องจัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมความสู ญหาย หรื อเสี ยหาย
ของทรัพย์สินและ/หรื อสิ นค้าที่นาออกมาแสดงรวม ทั้งครอบคลุมความเสี ยหายต่อสาธารณะที่อาจเกิดขึ้นจากสิ นค้าหรื อ
บุคลากรของผูอ้ อกงาน โดยผูอ้ อกงานจะต้องจัดส่งสาเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ให้กบั ผูจ้ ดั งานก่อนวันเข้าพื้นที่ เพื่อ
ก่อสร้างหรื อตกแต่งคูหา

B11. วัสดุอนั ตราย
1.ห้ามนาอุปกรณ์เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง แสงสว่างที่มิได้รับการติดตั้งโดยผูร้ ับเหมาติดตั้งไฟฟ้า
อย่างเป็ นทางการมาใช้ในโถงจัดแสดงสิ นค้า

2.ห้ามนาวัสดุที่เกี่ยวกับแรงระเบิด น้ ามัน แก๊สอันตรายหรื อสารติดไฟง่ายเข้ามาในโถงจัดแสดงงาน
3.ห้ามนาวัสดุมีสารกันมันตรังสีมาใช้ในโถงจัดแสดงสินค้า

B12. กรณีคูหาแสดงสินค้าเสียหาย หรื อพื้นที่จัดแสดงเสียหาย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคูหาแสดงสิ นค้ามาตรฐาน ต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูจ้ ดั งานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายของโครงสร้างคูหาที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

B13. การประกาศข้ อความภายในงาน
เนื่องจากการขอประกาศข้อความของผูม้ าติดต่อบริ ษทั /ห้างร้านภายในงานจะเป็ นการรบกวนสมาธิในการเจรจา
การค้า ผูจ้ ดั งานจึงขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะใช้ระบบประกาศ เฉพาะเรื่ องที่เป็ นสาธารณะประโยชน์เท่านั้น

B14. การถ่ายภาพ/บันทึกเทปโทรทัศน์
ผูจ้ ดั งานไม่อนุญาตให้มีการถ่ายรู ป บันทึกภาพโดยใช้กล้อง หรื อถ่ายวีดีโอทั้งภายในระหว่างงาน /ไลฟ์ สดผ่านทาง
Facebook และภายนอกบริ เวณพื้นที่อาคาร ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องติดบัตร PRESS ประจาตัว
ตลอดเวลาด้วย

B15. การไม่ เข้ าร่ วมงานแสดงสิ นค้า
ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าที่ทาสัญญาเช่าคูหาจัดแสดงกับผูจ้ ดั งาน และไม่สามารถเข้าร่ วมงานได้ จะต้องจ่ายค่าปรับ
ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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B16. เหตุสุดวิสัย
เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างงานแสดงสิ นค้า และอยูน่ อกเหนือจากกฎระเบียบนี้ ผูจ้ ดั งานเป็ นผูม้ ีอานาจ และ
ตัดสิ นแต่เพียงผูเ้ ดียว

B17. ข้ อควรระวัง
สิ่ งก่อสร้างทางโครงสร้างหรื อส่วนประดับตกแต่งภายในศูนย์แสดงสิ นค้าเป็ นทรัพย์สินที่มีค่า ห้ามเปลี่ยนแปลง
หรื อเคลื่อนย้าย และควรปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวัง ผูใ้ ดที่ก่อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินเหล่านี้ โดยไม่ศึกษา
กฎระเบียบของผูจ้ ดั งาน หรื อศูนย์แสดงสิ นค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

B18. การเข้ า-ออกบริเวณงานของผู้ร่วมแสดง
บัตรผ่านประจาตัวจะออกให้เพื่อใช้เป็ นบัตรผ่านเข้า – ออกอาคารแสดงสิ นค้าในระหว่างก่อสร้าง วันงานแสดง
และวันรื้ อถอน เจ้าหน้าที่ประจาคูหา ขอให้ผรู ้ ่ วมแสดงทุกท่านจะต้องติดบัตรผ่านดังกล่าว ตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นอาคาร

B19. การเข้ า-ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่อสร้ างต่ างๆ
บริ ษทั ,หน่วยงาน,ผูร้ ับเหมาที่จะเข้าปฏิบตั ิงานจะต้องสวมเสื้ อขอแต่ละบริ ษทั หรื อติดบัตรเข้าออกในบริ เวณพื้นที่
ตลอดเวลา มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ภายในอาคารเด็ดขาดและผูจ้ ดั งานจะออกบัตร
สาหรับผูร้ ับเหมาต่าง ๆ ซึ่งว่าจ้างโดยผูร้ ่ วมแสดงสาหรับการเข้า – ออก บริ เวณงานในช่วงวันก่อสร้างและรื้ อถอน สาหรับ
ผูร้ ับเหมาที่ได้ติดต่อกับฝ่ ายปฏิบตั ิการของผูจ้ ดั งาน และได้ทาข้อตกลงที่จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของผูจ้ ดั งานแล้ว ทางผูจ้ ดั
งานจึงจะออกบัตรอนุญาตการผ่านเข้า – ออกงาน ดังกล่าวให้ในกรณี ที่ผรู ้ ับเหมารายนั้น ๆไม่ได้มีบตั รอนุญาตอย่างถูกต้อง
และได้สร้างความเสี ยหายอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น ผูร้ ่ วมแสดงที่ว่าจ้างผูร้ ับเหมารายนั้นต้องรับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ผูร้ ับเหมา จะต้องเป็ นผูท้ าการกรอกแบบฟอร์มและขอบัตรผ่านเข้า – ออกด้วยตนเองเท่านั้น และห้ามมิให้ร่วมแสดงทาการ
ขอบัตรผ่านเข้าออกแทนผูร้ ับเหมาของตนเอง

B20. การแจกเอกสารและ/หรื อของที่ระลึก
ผูจ้ ดั งานอนุญาตให้แจกเอกสารและ/หรื อ ของที่ระลึกได้เฉพาะในคูหาการแสดงของผูร้ ่ วมแสดงนั้นๆ เท่านั้น โดย
จะต้องไม่เป็ นการรบกวนและกีดขวางทางเดิน หรื อสร้างความราคาญให้กบั คูหาข้างเคียง
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B21. กฎระเบียบในการขอติดตั้งบอลลูน
1.ในกรณี ที่ผอู ้ อกงานประสงค์จะติดตั้งบอลลูน ณ. พื้นที่แสดงสิ นค้า ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายพื้นที่บนอากาศ
5,000 บาทต่อบอลลูน (เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 เมตร และความสู งจากพื้นจนถึงส่วนบนสุ ดของบอลลูนไม่เกิน 7 เมตร)
2.ก๊าซที่บรรจุในบอลลูนของผูแ้ สดงจะต้องเป็ นก๊าซไม่ติดไฟ หรื อบรรจุอากาศเท่านั้น และเพื่อความปลอดภัย ผู ้
จัดงานไม่อนุญาตให้มีการเติมก๊าซระหว่างเวลาจัดแสดงสิ นค้างานโดยเด็ดขาด อนุญาตให้เติมได้เฉพาะก่อน และหลังเวลา
แสดงงานเท่านั้น

3.การติดตั้งบอลลูนต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อบุคคล และทรัพย์สิน ทั้งนี้การติดตั้งห้ามผูกมัด หรื อยึดติด
กับโครงสร้างอาคารโดยเด็ดขาด กรณี มีความเสี ยหายที่เกิดจากการติดตั้ง ผูแ้ สดงแจ้งติดตั้งจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นในทุกรณี

4.ขอความร่ วมมือผูแ้ สดงงานรวบรวมส่งรายละเอียดการติดตั้งบอลลูนมายังอิมแพค ก่อนเข้าติดตั้งอย่างน้อย 15
วัน ส่งทางโทรสาร.02-833-5253 หรื อ E-mail: sales@impact.co.th โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ตาแหน่งการติดตั้งบอลลูนภายในงาน
4.2 รู ปแบบ, วัสดุ และขนาดของบอลลูน
4.3 ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ผขู ้ อติดตั้งบอลลูน
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C
C1. ผู้รับเหมาก่อสร้ างคูหาที่ได้ รับการแต่ งตั้งอย่างเป็ นทางการ และ ผู้รับเหมาพิเศษที่แนะนา
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหาที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ :
บริ ษทั โมสตร้า โซลูชนั่ ส์ จากัด

48/36 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร:(66-2) 101-9148 แฟกซ์: (66-2) 101-9149
ติดต่อ: คุณเจนจิรา เชื้อสิ งห์ (เจน) 062-492-8996
E-mail: mostra.soultions@gmail.com
ทางบริ ษทั ฯมีความยินดีและพร้อมอานวยความสะดวกในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมแสดงต้องการว่าจ้างผูร้ ับเหมาอื่นนอกเหนือ
จากผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการของงานในการก่อสร้างคูหาของงาน โดยมีกฎระเบียบในการปฏิบตั ิดงั นี้

1 ต้องไม่เคยมีประวัติเสี ยจากการขาดความรับผิดชอบ หรื อสร้างความเสี ยหายต่อผูแ้ สดงสิ นค้ามาก่อนและไม่เคย
ถูกห้ามในการให้การบริ การในงานใดงานหนึ่งมาก่อน

2.เป็ นบริ ษทั หรื อห้างร้านที่สามารถให้บริ การตามที่ผแู ้ สดงต้องการ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เครื่ องมือ ตลอดจน
พนักงานที่มีประสบการณ์มีความสามารถที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ พร้อมกับมีสถานที่ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

3.ผูร้ ่ วมแสดงจะต้องวางมัดจาเช็ค ประกันความเสียหายจากการดาเนินการตารางเมตรละ 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งคูหา สั่งจ่ายในนาม “ บริ ษทั วันทูวนั ครี เอชัน่ จากัด ” ซึ่งเช็คดังกล่าวผูจ้ ดั งานจะ
ไม่นาเข้าบัญชี ซึ่งทางบัญชีจะนาเช็คส่งคืนหลังจากที่ร้ื อถอนสิ่ งก่อสร้างออกนอกบริ เวณงานเรี ยบร้อยและไม่มีความ
เสี ยหายเกิดขึ้นแก่สถานที่จดั งาน หลังจากจบงานแล้ว 15 วัน และ ค่าบริ การส่วนกลางตารางเมตรละ50 บาท (จะเรี ยกเก็บ
ในปี 2565) โดยเป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการมอบคืน โดยจะต้องมอบให้บริ ษทั ก่อนวันเข้าทาการก่อสร้างคูหาอย่างน้อย 7 วัน

4.ส่งเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารเข้าร่วมประชุมเพื่อตระเตรี ยมความพร้อมตามแต่ทางบริ ษทั ฯ จะเห็นสมควร พร้อมมี
เจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งท่านพร้อมสานักงานและเครื่ องมือสื่ อสารประจาบริ เวณงานตลอดระยะเวลา ตั้งแต่การเริ่ มก่อสร้าง
จนถึงรื้ อถอนเพื่อให้บริ การแก่ผรู ้ ่ วมแสดงที่ว่าจ้าง

5.ต้องส่งแบบผังการก่อสร้างให้แก่ผจู ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ เพื่อตรวจอนุมตั ิ อย่างน้อย 30 วันทางานก่อนก่อสร้าง
พร้อมสาเนาหนึ่งชุด โดยจะต้องทาการก่อสร้างตามแบบผังที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วเท่านั้น กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบผัง
จะต้องแจ้งให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการทราบโดยลายลักษณ์อกั ษรในทันที และต้องได้รับการอนุมตั ิก่อนการเปลี่ยนแปลงใด
ๆ
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แบบฟอร์ มเช็คคา้ ประกันพื้นที่
ตาแหน่งคูหา______________________
ผูว้ ่าจ้างผูร้ ับเหมา_________________________________________________________________________
ชื่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง_________________________________________________________________
ที่อยู_่ _________________________________________________________________________________
เบอร์ติดต่อ___________________________________ มือถือ _____________________________________
ผูร้ ับผิดชอบ____________________________________________________________________________
เลขที่เช็ค ___________________________________ ลงวันที่ _____________________________________
ธนาคาร _____________________________________ สาขา _____________________________________
จานวนเงิน(ตัวเลข) _______________________________________________________________________
หมายเหตุ เฉพาะพื้นที่เปล่าตั้งแต่ 4 คูหาขึ้นไป

►เงื่อนไขในการคืนเงินประกันพื้นที่
ภายหลังจบงาน 15 วัน ทางบัญชีจะนาเช็คส่งคืนหลังจากที่ร้ื อถอนสิ่ งก่อสร้างออกนอกบริ เวณงานเรี ยบร้อยและ
ไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นแก่สถานที่จดั งาน
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C2. ผู้รับเหมาบริการด้ านไฟฟ้าและประปาทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่างเป็ นทางการ
บริ ษทั เอ พลัส ยูทิลิต้ ี แมเนจเมนท์ จากัด
50/259 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร: 02-090-2542-46 แฟกซ์: 02-090-2547
ติดต่อ: คุณเพียงฤดี ศรี นาเมือง

E-mail: info@aplusutility.com

C3. บริษัทขนถ่ ายสิ นค้าทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่างเป็ นทางการ
บริ ษทั ซัน เอ็กซ์โปร เซอร์วิส จากัด

60/107 ม.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
โทร : 02-728-4452 แฟกซ์ : 02-752-8545-6
ติดต่อ : คุณณัฐชยา
E-mail: waan@sunexpothai.com

C4. ผู้รับเหมาเฟอร์ นิเจอร์
บริ ษทั โมสตร้า โซลูชนั่ ส์ จากัด

48/36 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร:(66-2) 101-9148 แฟกซ์: (66-2) 101-9149
ติดต่อ: คุณเจนจิรา เชื้อสิ งห์ (เจน) 062-492-8996

E-mail: mostra.soultions@gmail.com
คุณ พรฤทัย ทองอินทร์ 063-926-9414
E-mail: sales@mostra.co.th

C5. ผู้รับเหมาด้ านโสตทัศนูปกรณ์ ที่ได้ รับการแต่ งตั้งอย่างเป็ นทางการ
บริ ษทั เอ พลัส ยูทิลิต้ ี แมเนจเมนท์ จากัด

50/259 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
โทร: 02-090-2542-4 แฟกซ์: 02-090-2547
ติดต่อ: คุณเพียงฤดี ศรี นาเมือง
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C6. ผู้รับเหมาบริการด้ านความสะอาดทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่างเป็ นทางการ
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้นท์
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ 47/569-576
หมู่ที่ 3 ถ. ป๊ อปปูล่า 3 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ ด
จ. นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-833 4455, 087-556-5642
โทรสาร: 02-833-4456

C7. ผู้รับเหมาบริการด้ านโทรศัพท์ และอินเตอร์ เน็ต
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้นท์
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ 47/569-576
หมู่ที่ 3 ถ. ป๊ อปปูล่า 3 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ ด
จ. นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-833 4455, 087-556-5642
โทรสาร: 02-833-4456

C8. ผู้รับเหมาบริการด้ านอุปกรณ์ ตกแต่ งบูธ
บริ ษทั โมสตร้า โซลูชนั่ ส์ จากัด
48/36 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร:(66-2) 101-9148 แฟกซ์: (66-2) 101-9149
ติดต่อ: คุณเจนจิรา เชื้อสิ งห์ (เจน) 062-492-8996

E-mail: mostra.soultions@gmail.com
คุณ พรฤทัย ทองอินทร์ 063-926-9414
E-mail: sales@mostra.co.th

***สาหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะติดตั้งแขวนป้าย***
ติดต่อ: คุณโอ๋ 086-416-0400

24/16 ถ.ป๊ อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120

E-mail: praprerts@gmail.com
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D
D1. การขนย้ายสิ นค้าเข้ าห้ องโถงจัดแสดงสิ นค้า
ผูอ้ อกงานแสดง ตัวแทน หรื อผูร้ ับเหมาต้องรับผิดชอบให้สินค้าขนาดใหญ่หรื อหนักติดตั้งในโถงจัดแสดง ก่อน
การก่อสร้างคูหาจัดแสดง ทั้งนี้ให้ตามกาหนดการขนย้ายสิ นค้าที่ผจู ้ ดั งานจะจัดทาให้การขนย้ายสิ นค้าเข้าจะทาไม่ได้ใน
กรณี ที่มีการก่อสร้างโครงสร้างของคูหาแล้ว สาหรับสิ นค้าส่งตรงมาศูนย์จดั แสดง ต้องมาถึงโถงจัดแสดงไม่เร็ วกว่า 24
มีนาคม 2565 คือไม่เร็ วกว่ากาหนดวันก่อสร้างหรื อขนย้ายสิ นค้าเข้า สิ นค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศให้ระบุขา้ งกล่องหรื อล่าง
ดังนี้

The 9th Printtech & Signage 2022 / The 6th Garment Screen & Embroidery Expo 2022 &
The 4th Printing & Packaging 2022
ชื่อผูแ้ สดงสิ นค้า:
คูหาแสดงสิ นค้าที่:
จัดแสดงสิ นค้าที่:
น้ าหนักรวม/น้ าหนักสุ ทธิ:
ขนาด:

ข้อสังเกต
การขนถ่ายเคลื่อนย้ายสิ่ งของที่ตอ้ งใช้รถโฟล์คลิฟท์เครน รถบรรทุกในโถงจัดแสดงสิ นค้า ผูจ้ ดั งานอนุญาตให้
เฉพาะ บริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ เป็ นผูจ้ ดั การเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้บริ ษทั ขนถ่ายสิ นค้าอื่น และผูอ้ อก
งานแสดงสิ นค้านารถโฟล์คลิฟท์เครน รถบรรทุกเข้ามาในโถงจัดแสดงเอง ในกรณี ที่มีสินค้าขนาดใหญ่มาถึงโถงจัดแสดง
โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า และต้องใช้เครื่ องทุ่นแรงช่วยในการเคลื่อนย้าย ผูจ้ ดั งานจะมอบหมายให้บริ ษทั ขนถ่ายสิ นค้า ที่ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเป็ นผูด้ าเนินการ โดยผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้า เจ้าของสิ นค้าดังกล่าวต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัย ถ้าน้ าหนักของสิ นค้าของท่านมากกว่าน้ าหนักของพื้นที่ ที่กาหนดไว้จาเป็ นต้องมีการปูพ้นื เพื่อ
รองรับสิ นค้าและแจ้งให้ผจู ้ ดั งานทราบล่วงหน้า

D2. ค่าบริการขนถ่ ายสิ นค้าในบริเวณงานสาหรับสิ นค้าที่มีขนาดใหญ่
ค่าบริ การขนถ่ายสิ นค้าในบริ เวณงานสาหรับสิ นค้าที่มีขนาดใหญ่ เพื่อบริ การนาสิ นค้าที่นามาจัดแสดงเข้าและออก
จากห้องโถงแสดงสิ นค้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการจราจรติดขัดในห้องโถงจัดแสดงสิ นค้า ผูจ้ ดั งาน
ไม่อนุญาตให้ผขู ้ นถ่ายสิ นค้ารายอื่นๆ หรื อผูอ้ อกงานแสดงใช้อปุ กรณ์ หรื อเครื่ องมือขนถ่ายสิ นค้าเพือ่ นาสิ นค้าจัดแสดงเข้า
ภายในห้องโถงด้วยตัวเอง โปรดส่งรายละเอียดสิ นค้าให้ทาง ผูร้ ับเหมาที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเพื่อความสะดวก
ในการคานวณอัตราค่าใช้จ่าย
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การขนถ่ ายสิ นค้า / ข้ อมูลการขนส่ งสิ นค้า (Freight Forwarding/Shipping Information)
D3. พิธีการศุลกากร
บริ ษทั ซัน เอ็กซ์โปร เซอร์วิส จากัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างให้เป็ นผูร้ ับเหมาในการขนถ่ายสิ นค้าอย่างเป็ นทางการ
และเป็ นผูร้ ับผิดชอบการขนถ่ายสิ นค้าภายในโถงแสดงสิ นค้าเพียงบริ ษทั เดียวเท่านั้น บริ ษทั ขนถ่ายสิ นค้าอื่นใดที่ไม่ได้รับ
การแต่งตั้ง ไม่อนุญาตให้ดาเนินการขนถ่ายสิ นค้าภายในโถงแสดงสิ นค้าได้
การนาเข้ าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าเป็ นการชั่วคราว

1.การนาสิ่ งแสดงเข้ามาเพื่อจัดแสดงในประเทศไทยเป็ นการชัว่ คราวทาได้โดยต้องผ่านพิธีการศุลกากร ของ
ประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขที่สิ่งแสดงเหล่านี้ตอ้ งส่งกลับภายใน 2 เดือนหากนาสิ นค้าเข้าทางอากาศ และ ภายใน 3 เดือน
หากนาสิ นค้าเข้าทางเรื อ นับจากวันที่สิ่งแสดงเข้ามาถึงประเทศไทย ขนส่งสิ นค้ามาถึงคูหาจัดแสดงด้วยความเรี ยบร้อย

2.ผูจ้ ดั งานได้แต่งตั้งบริ ษทั ผูร้ ับเหมาขนถ่ายสิ นค้าอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้บริ การพิธีการการนาเข้า และการขนส่ง
สิ นค้ามาถึงคูหาจัดแสดงด้วยความเรี ยบร้อย

3.ผูจ้ ดั งานขอแนะนาให้ผอู้ อกงานแสดงสินค้าติดต่อกับผูร้ ับเหมาขนถ่ายสินค้าอย่างเป็ นทางการโดยเร็ว เพื่อขอ
รายละเอียดและดาเนินพิธีการผ่านพิธีการนาเข้า และมาถึงคูหาจัดแสดงตามกาหนดเวลา

4.กรุ ณาอย่าส่งสิ่ งของที่จะจัดแสดงมาที่ผจู ้ ดั งาน หรื อสถานที่จดั งานโดยตรง เพราะจะทาให้ล่าช้าและมีค่าใช้จ่าย
ด้านพิธีการเพิ่มขึ้นภายใต้กฎหมายของกรมศุลกากร สิ นค้าทุกชนิดที่มีการนาเข้ามายังประเทศไทยจะต้องทาการชาระภาษี
ขาเข้า นอกเสี ยจากจะได้รับการอนุมตั ิจากกรมศุลกากรไทย แต่ก่อนมีการอนุมตั ิทางกรมศุลกากรจะต้องให้มีการตรวจสอบ
ในเรื่ องของราคาของสิ นค้าซึ่งจะครอบคุมไปถึงภาษีขาเข้าด้วย และเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจ เกิดขึ้นกับทางศุลกากรได้
และทั้งหมดต่อไปนี้คือวิธีการที่ใช้ในการนาเข้าสิ นค้าแบบชัว่ คราวสาหรับกรมศุลกากร

BANK GUARANTEE
ศุลกากรไทยจะรับ Bank Guarantee จากธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น ผูร้ ่ วมออกงานแสดงจะสามารถออก
Bank Guarantee ผ่านทางธนาคารของแต่ละประเทศของผูอ้ อกนิทรรศการได้ โดยที่ธนาคารนั้นจะ ติดต่อมายังธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ออก Bank Guarantee แทนธนาคารต่างประเทศนั้น ๆ บริ ษทั ขนส่งของแต่ละประเทศ จะ
สามารถช่วยให้คาแนะนาในส่วนนี้ได้

ATA CARNET
เป็ นข้อตกลงร่ วมกันของประเทศภาคี โดยประเทศภาคีจะต้องยอมรับเอกสารค้ าประกัน เอ.ที.เอ.คาร์เนท์.ซึ่ง
หอการค้าของประเทศของผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารค้ าประกันนี้ สิ่ งแสดงที่นาเข้าด้วยวิธีน้ ีจะต้องส่งกลับ
เท่านั้น ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายแจกใด ๆ ได้ท้งั สิ้น สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อบริ ษทั ขนถ่ายสิ นค้าที่ได้รับ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนการส่งออกจากประเทศนั้น
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กาหนดการส่ งเอกสารสาคัญ
ผูอ้ อกงานแสดงสิ นค้าจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการตามกาหนดเวลา
เอกสารดังกล่าวด้านล่าง จะต้องถึงมือผูร้ ับเหมาอย่างเป็ นทางการก่อนที่เรื อ / เครื่ องบินจะมาถึงกรุ งเทพฯล่วงหน้า 7 วัน
สาหรับการขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศทางเรื อ

- ต้นฉบับใบตราส่ง (B/L) จานวน 2 ฉบับ และสาเนา 3 ฉบับ
- สาเนาใบแจ้งหนี้ทางการค้า (C.I) จานวน 5 ฉบับ
- สาเนารายการสินค้า (Packing List) จานวน 5 ฉบับ
- สาเนาการประกันภัย 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- ATA Carnet ต้นฉบับ 1 ชุด (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอานาจ ต้นฉบับ 1 ใบ
ในกรณี ผสู ้ ่งออกมอบอานาจให้ผนู ้ าเข้าในการใช้ ATA Carnet Case Marking
การระบุหบี ห่ อสินค้า / ชื่ อผู้รับสินค้าปลายทาง (Consignee)
ชื่อผูร้ ับปลายทาง (Consignee name) จะต้องระบุ ดังนี้

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
หีบห่ อที่ระบุสินค้าทั้งหมดจะต้องระบุรายละเอียดดังต่ อไปนี้ (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):

30

ที่เก็บสินค้า
โถงจัดแสดงสิ นค้าไม่มีคลังเก็บสิ นค้า ผูอ้ อกงานแสดงสินค้าควรติดต่อขอให้บริ การกับผูข้ นถ่ายสิ นค้า ที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการหรื อประสานส่งกลับกล่องหรื อลังเปล่าที่ไม่ได้ใช้ไปเก็บในพื้นที่อาคารของตนเอง

อาหารและเครื่ องดื่ม
สิ นค้าจาพวกอาหาร และเครื่ องดื่ม หรื อสิ นค้าบริ โภคอื่น ๆ จะต้องมีหนังสื ออนุญาตนาเข้า ณ วัน เวลาที่เข้ามา
ประเทศ หนังสื อนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน ในการขออนุมตั ิแต่ละครั้ง บริ ษทั ขนส่งของผูน้ าเข้าไม่
สามารถรับประกันได้ว่าหนังสื ออนุญาตนาเข้านี้จะสามารถออกได้ทนั ตามเวลาที่กาหนด ขึ้นอยูก่ บั สานักงานอาหารและยา
เท่านั้น
เอกสารที่จาเป็ น

* ใบสาแดงรายการสินค้า
* ส่วนผสม และสูตร
* ใบรับรองความปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข หรื อหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบในแต่
ละประเทศ สาหรับประเทศไทยนั้นมีกระทรวงทั้งหมด 14 กระทรวง ซึ่งแต่ละกระทรวงต่างก็มีสินค้าต้องห้าม และมีการ
ควบคุมการนาเข้าอย่างเข้มงวด ใบอนุญาตการนาเข้าสิ นค้าแบบชัว่ คราวจึงจาเป็ นสาหรับการประกอบพิธีการศุลกากร การ
ออกใบอนุญาติน้ ีจะต้องใช้เวลาเป็ นสัปดาห์ หรื อเป็ นเดือนทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ความเข้มงวดของแต่ละกระทรวง
การส่ งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ หมายถึง การส่งสิ นค้าจากต่างประเทศผ่านบริ ษทั ขนส่งประเภทพัสดุ ไปรษณี ย ์
(Courier Company) ซึ่งเป็ นการขนส่งสิ นค้าที่มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบา หากสิ นค้าดังกล่าวมีน้ าหนักเกิน 200 กิโลกรัม
ขึ้นไป กรุ ณาส่งมาทางอากาศตามปกติเว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากรมศุลกากรไทยแล้ว กรมศุลกากรจะทาการคานวณค่า
ภาษีเข้าทุกครั้งที่มีการนาเข้าโดยคิดจากมูลค่า FCI กรมศุลกากรของไทยมีสิทธิ์ที่จะอนุมตั ิยอมรับราคาตามที่ผนู ้ าเข้าได้
สาแดงในใบกากับสิ นค้า หรื อไม่ก็ได้ ศุลกากรไทย จะเป็ นผูแ้ ทรกแซงมูลค่า CIF และผูร้ ับรองก็มีสิทธิ์ ที่จะคัดค้านการ
แทรกแซง ซึ่งการพิจารณาคาคัดค้านนี้อาจใช้เวลาเป็ นวัน หรื อปี ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้ผนู ้ าเข้าแจ้ง ราคาสิ นค้าต่ากว่าความ
เป็ นจริ ง
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ตัวอย่างบัตร Exhibitor

แผนผังที่ต้งั ศูนย์ แสดงสิ นค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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E.แบบฟอร์ ม (ORDER FORMS)
ชื่อฟอร์ม

รายละเอียด

หน้ า

กาหนดส่ ง

1A

ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน และการส่งโลโก้บริ ษทั

34

30 มกราคม 2565

1B

การก่อสร้างคูหาพื้นที่เปล่า

35

30 มกราคม 2565

กฎระเบียบการใช้กระแสไฟ

36-38

แบบฟอร์ม 1

ไฟฟ้าของการก่อสร้างและรื้ อถอน

39

24 กุมภาพันธ์ 2565

แบบฟอร์ม 2

Section A เบรกเกอร์ตดั ไฟสาหรับสิ นค้าจัดแสดง

40

24 กุมภาพันธ์ 2565

แบบฟอร์ม 3

Section B บริ การติดตั้งอุปกรณ์รวมค่ากระแสไฟ

41

24 กุมภาพันธ์ 2565

แบบฟอร์ม 4

Section C เบรกเกอร์ตดั หลอไฟให้แสงสว่าง (รวมค่า
ไฟฟ้า)

42

24 กุมภาพันธ์ 2565

แบบฟอร์ม 5

ระบบจ่ายน้ า และน้ าทิง้

43

24 กุมภาพันธ์ 2565

แบบฟอร์ม 6

ปั๊มลม

44

24 กุมภาพันธ์ 2565

แบบฟอร์ม 7

การสั่งจองอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

45

24 กุมภาพันธ์ 2565

แบบฟอร์ม 8

ระบุตาแหน่งของอุปกรณ์งานระบบต่างๆ

46

24 กุมภาพันธ์ 2565

กฎระเบียบการใช้กระแสไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

47-48

ขนส่งสาหรับสิ่ งแสดงที่มีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก

49

Freight Form

1 มีนาคม 2565
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ชื่อฟอร์ม

รายละเอียด

หน้ า

การสั่งจองเฟอร์นิเจอร์

50-51

17 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

52-53

17 กุมภาพันธ์ 2565

การบริ การรักษาความสะอาดพิเศษงาน Printtech

54

การบริ การรักษาความสะอาดพิเศษงาน GSE

55

การรักษาความปลอดภัยพิเศษในคูหา Printtech

56

การรักษาความปลอดภัยพิเศษในคูหา GSE

57

การติดตั้งอินเตอร์เน็ต ADSL ชัว่ คราว

กาหนดส่ ง

58-

59

การติดตั้งสายโทรศัพท์ชวั่ คราว

60

การติดตั้งบอลลูนภายในอาคาร

61

15 วัน ก่อนวันเข้าติดตั้ง

การติดตั้งบอลลูนภายนอกอาคาร

62

15 วัน ก่อนวันเข้าติดตั้ง

34

35

แบบฟอร์ ม

1B

กาหนดส่ งแบบฟอร์ มภายในวันที่ 30 มกราคม 2565
การก่อสร้ างคูหาผู้ซื้อพื้นที่เปล่า

ผูร้ ่ วมแสดงที่เช่าพื้นที่เปล่าสามารถก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้า โดยผูร้ ับเหมาก่อสร้างอื่นที่ผรู ้ ่ วมแสดงว่าจ้างเอง
กรุ ณากรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งผูร้ ับเหมา ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมแนบภาพ 3D Perspective ส่งมายังผูจ้ ดั งานตาม
กาหนดเวลา ผูร้ ่ วมแสดงสามารถก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้าโดยผูร้ ับเหมาก่อสร้างอื่นที่ผรู ้ ่ วมแสดงว่าจ้างเองได้ที่เช่าพื้นที่
เปล่า
..........................................................................................................................................................................
พวกเราในฐานะที่เป็ นผูอ้ อกงานแสดงและผูร้ ับเหมาจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเงื่อนไขเรื่ องกฎระเบียบการก่อสร้างคูหาที่กาหนดมาใน กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับในการ
ก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้า ท่านผูอ้ อกงานที่จองคูหามาตรฐานไม่จาเป็ นต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ ยกเว้นมีการจ้างผูร้ ับเหมาเข้า
มาปรับเปลี่ยนแบบการก่อสร้างคูหาของท่าน
ทั้งนี้ผจู ้ ดั งานขอความร่ วมมือจากผูร้ ่ วมแสดงงานที่เช่าพื้นที่เปล่าทุกท่าน รบกวนนาพรมมาปูในบริ เวณคูหาของผู ้
ร่ วมจัดแสดงงาน ผูจ้ ดั งานขอขอบพระคุณในความร่ วมมือมา ณ ที่น้ ี
•
•

แบบฟอร์มนี้ผอู ้ อกงานแสดงและผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหากรอกร่ วมกัน
ผูอ้ อกงาน แต่งตั้งผูร้ ับเหมาภายนอกเข้ามาก่อสร้างคูหา ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
ผูอ้ อกงาน เป็ นผูก้ ่อสร้างคูหาเองในช่วงวันก่อสร้างและรื้ อถอน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ชื่อบริ ษทั : ____________________________________________________________________________
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง : _____________________________________________________________________
ที่อยู่ : ________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ : ________________________________________โทรสาร : ____________________________
บุคคลผูร้ ับผิดชอบ : _____________________________________________________________________
อีเมล์ : ______________________________________________________________________________

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

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

ลายเซ็นต์ผอู ้ อกงานแสดงสิ นค้า

ลายเซ็นต์ผรู ้ ับเหมาก่อสร้าง

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

มาตรการการเข้ างาน ในสถานการณ์ โควิท – 19
สื บเนื่องจากสถานการณ์โควิท – 19 ทางผูจ้ ดั งานจาเป็ นต้องดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิดา้ นสาธารณสุ ขเพื่อ
การป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรายละเอียดดังนี้
สาหรับผู้จัดงาน / พนักงาน (COVID FREE Personnel)
-

1.

2.
3.
4.

วัน Set Up
มีภูมิคมุ้ กัน จัดให้พนักงานทุกคนที่ตอ้ งเข้ามาจัดบูธ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรื อมีหลักฐาน
กรณี ประวัติการ ติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยูใ่ นช่วง 1 - 3 เดือน หากพนักงานยังไม่มีประวัติการฉีดวันซีน ต้อง
ได้รับการตรวจ ATK ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าไปจัดบูธ (กรณี ตรวจ ATK มีค่าใช้จ่าย)
สวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
จากัดผูเ้ ข้าปฏิบตั ิงานเท่าที่จาเป็ นทั้งช่วงการเตรี ยมงาน ระหว่างการจัดงาน และช่วงการ รื้ อถอน
กาหนดพื้นที่และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และจากัดจานวนพนักงานเท่าที่ จาเป็ น

-

วันแสดงงาน

1.

3.
4.
5.
6.

มีภูมิคมุ้ กัน จัดให้พนักงานทุกคนที่ตอ้ งเข้ามาจัดบูธ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรื อมีหลักฐาน
กรณี มีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยูใ่ นช่วง 1 - 3 เดือน หากพนักงานยังไม่มีประวัติการฉีดวันซีน ต้อง
ได้รับการตรวจ ATK ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าไปจัดบูธ (กรณี ตรวจ ATK มีค่าใช้จ่าย)
การคัดกรอง
a. คัดกรองความเสี่ ยงสาหรับพนักงานและบันทึกประวัติทุกวัน หากพบความเสี่ ยงให้งดการมา
ปฏิบตั ิงาน
b. สาหรับพนักงานประจาสถานที่จดั งาน ควรตรวจ ATK ทุกวัน
c. สาหรับผูจ้ ดั งาน Organizer Supplier และ Contractor ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK และมี ผลตรวจ
ไม่พบเชื้อก่อนมาปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 72 ชัว่ โมง และหากมีการจัดงานมากกว่า 7 วันขึ้นไป ให้เพิ่ม
ความถี่การคัดกรองด้วย ATK
สวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
จากัดผูเ้ ข้าปฏิบตั ิงานเท่าที่จาเป็ นทั้งช่วงการเตรี ยมงาน ระหว่างการจัดงาน และช่วงการ รื้ อถอน
กาหนดพื้นที่และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และจากัดจานวนพนักงานเท่าที่ จาเป็ น
งดทากิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น ไม่รับประทานอาหารร่ วมกัน

-

วัน รื้อถอน

2.

1. มีภูมิคมุ้ กัน จัดให้พนักงานทุกคนที่ตอ้ งเข้ามารื้ อถอนหรื อขนย้ายของ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
หรื อมีหลักฐาน หากพนักงานยังไม่มีประวัติการฉีดวันซีน ต้องได้รับการตรวจ ATK ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้า
ไปรื้ อถอนหรื อขนย้าย (กรณี ตรวจ ATK มีค่าใช้จ่าย)
2. สวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
3. จากัดผูเ้ ข้าปฏิบตั ิงานเท่าที่จาเป็ นทั้งช่วงการเตรี ยมงาน ระหว่างการจัดงาน และช่วงการ รื้ อถอน
4. กาหนดพื้นที่และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และจากัดจานวนพนักงานเท่าที่ จาเป็ น
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สาหรับผู้ออกบูธ
แบบประเมินความเสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา – 19 สาหรับทีมงาน / ผู้ออกบูธ / ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
ขอความร่ วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเป็ นความจริ ง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อ
ชื่อ

นามสกุล
คนไทย

อายุ
คนต่างชาติ / ต่างด้าว สัญชาติ.......................................................

เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือเลขบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย ................................................................................
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ชื่อบริษัท
ชื่องานที่เข้าร่วม

Printtech ครัง้ ที่ 9 / GSE Expo ครัง้ ที่ 6 / PT Pack ครัง้ ที่ 4

ในปั จจุบนั คุณมีอาการดังต่อไปนีห้ รือไม่ โปรดระบุ :
1.ไอ / เจ็บคอ

ใช่

ไม่ใช่

2.นา้ มูกไหล

ใช่

ไม่ใช่

3.หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลาบาก

ใช่

ไม่ใช่

4.เมื่อยเนือ้ เมื่อยตัว

ใช่

ไม่ใช่

คนใกล้ชดิ หรือคนในครอบครัวร่วมอาศัยอยู่กบั ท่าน มีประวัติไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดิน
หายใจ เช่น ไอ นา้ มูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลาบาก หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ใน 14 วันที่ผา่ นมา ท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรืออาศัยในพืน้ ที่ท่มี ีรายงานการติดเชือ้
ของโรค COVID-19 หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ใน 1 เดือนที่ผ่านมา คนใกล้ชดิ หรือคนในครอบครัวร่วมอาศัยอยู่กบั ท่านเดินทางมาจาก
ต่างประเทศหรืออาศัยในพืน้ ที่ท่มี ีรายงานการติดเชือ้ ของดรค COVID-19 หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ท่านมีประวัติไปในสถานที่ประชาชนหนาแน่น หรือมีการรวมกลุ่มคน หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ลายเซ็น (Signature)
…………………………………………………...................

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริง (.........../.........../...........)
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Booth Booking Details for the 3 Biggest Exhibition
รายละเอียดการจองบูธ
1.

ชื่อบริษัท/ร้าน / Company Name : ……………………………………………………………………………………………………..

หมายเลขบูธของท่าน / Booth Number : ……………………………………………………………………………………………..
(กรุณานาสาเนาใบนีม้ าในวันที่ 22-23 มี.ค. และวันแสดงงาน วันที่ 24 มี.ค. 2565 เพื่อความสะดวกในการแจ้งที่ตงั้ บูธ)
2.

ลาดับ รายชื่อผู้ออกบูธ / Participant’s Name

เบอร์โทร/Tel No.

วันจัดบูธ (Set up

วันออกบูธ (Event

Day)
22-23 มี.ค.65

Day)
24-27 มี.ค.65

1
2
3
4
5

3.รายการมาตรการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ ผู้ออกบูธทุกท่ านต้ องเตรียมนาส่ ง ให้กบั ทาง
ผูจ้ ดั การงานแสดง หรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลท่าน ก่อนวันเข้ างาน / สถานที่
3.1 ใบรับรองผลการฉีดวัดซีนครบ 2 เข็ม
3.2 แบบประเมินความเสี่ ยงโรคไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับผูอ้ อกบูธ
3.3 ผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 24 ชัว่ โมง ก่อนวันเข้างาน / สถานที่
หมายเหตุ : สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับวัดซีน เนื่องจากกรณี มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาก่อนภายใน 1-3 เดือน จะต้อง
แสดงใบรับรองแพทย์สาหรับผูป้ ่ วยที่หายแล้ว
4.ผูอ้ อกบูธจะต้องระบุเวลาและเข้าจัดบูธตามที่กาหนดด้านล่าง (เลือกเพียง 1 ช่วงเวลา) เพื่อลดความแออัดของผูอ้ อกบูธใน
การเข้าจัดบูธ (กรุ ณาเลือก ✓ ในช่วงเวลาที่ท่านต้องการเข้าจัดบูธ)
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.แบบบันทึกการให้ขอ้ มูลโรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อไวไรโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ้างอิงตามประกาศทางกระทรวงสาธารณสุข เรื่ องเชื้อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ให้มกี าร
ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อร้ายแรง พ.ศ. 2558 ขอให้ท่านแจ้ง
ประวัติสุขภาพและการเดินทาง ตามความจริ งรายละเอียด
ข้าพเจ้า (ผูอ้ อกบูธทุกท่าน) ขอยืนยันว่า
- ข้าพเจ้าไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 14 วันที่ผา่ นมา
- ข้าพเจ้าไม่ได้ใกล้ชิดกับบุคคที่อยูใ่ นกลุม่ เสี่ ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และข้ าพเจ้ามิได้ ติดต่ อใกล้ ชิดกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ ยงโดย
- ข้าพเจ้ามิได้ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มกี ารเดินทางไปหรื อมาจากต่างประเทศ หรื ออาศัยอยูใ่ นพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรนา 2019
- ข้าพเจ้ามิได้ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องโรคติดเชื้อโค
โรนา 2019
- ข้าพเจ้าไม่ได้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติใกล้ชิดหรื อสัมผัสกับผูป้ ่ วยสงสัยหรื อยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
- ข้าพเจ้ามิได้ติดต่อหรื อใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็ นบคลากรทางแพทย์และสาธารณสุ ขที่สัมผัสผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

ข้ าพเจ้ า (ผู้ออกบูธทุกท่ าน) ขอยืนยันข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความจริงทุกประการ
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