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“THBF’15” 

มหกรรมงานสร้างบ้านและวสัดุก่อสร้าง 2558  

THAILAND HOME BUILDERS & MATERIAL FAIR 2015 

วนั เวลา สถานที ่ 

วนัท่ี 28 มกราคม     -  1 กมุภาพนัธ์  2558   

เวลา 10.00 – 20.00 น. 

ฮอลล ์3-4 อิมแพค็ เมืองทองธานี แจง้วฒันะ  

ก าหนดการพธีิเปิด 

รายละเอียดและก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบในโอกาสต่อไป 

 

จดัโดย                                      บริหารงานโดย 

 

                สมาคมไทยรับสร้างบ้าน                       บริษัท เอม็  แอนด์ เอส ครีเอช่ัน จ ากดั 
      82/3 ถนนวงเหวน แขวงบางเชือกหนงั                    473 ถนนรังสิต – นคนายก ต าบลประชาธิปัตย ์
            เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพฯ  10170                                                        อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  12130  
           โทรศพัท ์ +66 2447 9026                                                                  โทรศพัท ์+66 2996 0940 
           โทรสาร +66 2449 5209                                                                     โทรสาร  + 66 2996 0948 
          E-mail: info@thba.or.th ,                                                              E-mail:  ms.teerapratum@gmail.com  
                       webmaster@thba.or.th                                                       ms.pavinee2405@gmail.com 

                                                   
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 
 
                                                                    
  

 
 

 
 
 
เวบไซต์ของการจดังานอย่างเป็นทางการ 
www.thba.or.th 

mailto:info@thba.or.th
mailto:webmaster@thba.or.th
http://www.thba.or.th/
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บริษัท เอม็  แอนด์ เอส ครีเอช่ัน จ ากดั 
473 ถนนรังสิต – นคนายก ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130 

โทรศพัท ์+66 2996 0940    โทรสาร  + 66 2996 0948 
แผนกบริหารงานแสดงสินค้า 

ติดต่อ คุณ ธีระ ประทุมตรี  โทรศพัท ์ ++668 9957 4496   ms.teerapratum@gmail.com 

 คุณ ภาวณีิ  สุทธากุล  โทรศพัท ์ ++668 2459 2021  ms.pavinee2405@gmail.com 
  

  

  

  

 

  

การติดต่อหน่วยงานหลกั และ เจ้าหน้าทีผู้่เกีย่วข้อง 

ข้อมูลการจัดแสดงงาน , การแนะน าและช้ีแจง 
ข้อก าหนดการก่อสร้าง , แบบตกแต่งก่อสร้าง และ ระเบียบการปฏิบัติต่าง ๆ  

mailto:ms.teerapratum@gmail.com
mailto:ms.pavinee2405@gmail.com
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บริษัท  อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

99 ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  11120  
ผู้ให้บริการด้านท าความสะอาดพเิศษในบูธ 
                             ผูป้ระสานงาน : แผนกแม่บา้น     E-mail: op_housekeeping@impact.co.th 
                             โทรศพัท ์+66 2833 5177-79      โทรสาร +66 2833 5154  
ผู้ให้บริการด้านการติดตั้งโทรศัพท์ช่ัวคราว , อนิเตอร์เน็ต 
                             ผูป้ระสานงาน : คุณณภทัรารัตน์ อภิโชติ     E-mail: fm_mis@impact.co.th 
                             โทรศพัท ์+66 2833 5131             โทรสาร +66 2833 5154 
ผู้ให้บริการด้าน อาหาร เคร่ืองดื่ม และ บริการ 
                             ผูป้ระสานงาน : คุณมนฑิชาต์ิ กล่ินขจร (คุณนินจา) E-mail: monthichadhak@impact.co.th  
                              โทรศพัท ์+66 2833 5088             โทรสาร +66 2833 5253   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:op_housekeeping@impact.co.th
mailto:fm_mis@impact.co.th
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โรงแรม โนโวเทล  กรุงเทพ อิมแพค                                                                 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด ์คอนเวนชัน่ 
99 ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด                                              99 ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี  11120            จงัหวดันนทบุรี  11120 
โทรศพัท ์: +66 2833 4888  โทรศพัท:์ +66 2575 5599, 2984-9009 
Website: www.impact.co.th/NovotelBangkok IMPACT  โทรสาร: +66 2575 5555 
  E-mail: www.miraclegrandhotal.com 
 
โรงแรม ที เค.พาเลซ   โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
54/7 ถ.แจง้วฒันะ ซอย 15 หลกัส่ี กรุงเทพ 10210  333 ถ.แจง้วฒันะ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทรศพัท ์: +66 2754 1588  โทรศพัท:์ +66 2566 1020 
โทรสาร: +66 2574 2622, 2982 8618  โทรสาร: +66 2566 1941 
E-mail: tkpalace@tkpalace.com  E-mail: sale@airport.amari.com 
Website: www.tkpalace.com  Website: www.amari.com 
 
โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮม  โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด ์แบงคค์อก 
29/336 ซ.แจง้วฒันะ 14 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง  1695 ถ.พหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ  10210  โทรศพัท:์ +66 2541 1234 
โทรศพัท ์: +66 2990 7856, 2892 6635  โทรสาร: +66 2541 1087 
โทรสาร : +66 2990 7856ม 2982 6635  E-mail: scgb@chr.co.th 
E-mail: theimperialhome@hotmail.com  Website: www.centarahotelsresort.com 
Website: www.theimperialhome.net 
 
 
โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ 
9/9 ถ.วภิาวดี-รังสิต หลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210  
โทรศพัท ์: +66 2561 0022, 2558 7888 
โทรสาร : +66 2558 7889, 2561 1025 
E-mail: rama@ramagardenshotel.com 
Website: www.ramagardentshotel.com 
 
 

โรงแรมทีไ่ด้รับการแนะน า  

http://www.impact.co.th/novotelbangkok
http://www.miraclegrandhotal.com/
mailto:tkpalace@tkpalace.com
mailto:sale@airport.amari.com
http://www.tkpalace.com/
http://www.amari.com/
mailto:scgb@chr.co.th
mailto:theimperialhome@hotmail.com
http://www.centarahotelsresort.com/
http://www.theimperialhome.net/
mailto:rama@ramagardenshotel.com
http://www.ramagardentshotel.com/
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ฟอร์ม รายการ  ก าหนดส่งฟอร์ม ส่งฟอร์ม 

 
1 

 
การก่อสร้างคูหาของผูเ้ช่าซ้ือเปล่า 

 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
2 

 
ไฟฟ้าส าหรับการติดตั้งร้ือถอน 

 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
3 

 
แปลนไฟฟ้า 

 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
4 

 
ระบบกระแสไฟส าหรับสินคา้จดัแสดง 

 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
5 
 

 
ระบบแสงสวา่งและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
6 
 

 
ระบบจ่ายน ้ าและน ้ าท้ิง 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
7 
 

 
เคร่ืองป๊ัมลม 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
8 
 

 
อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 1 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
9 
 

 
อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 2 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
10 
 

 
การท าความสะอาดพิเศษในคูหา 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
11 

 
รักษาความปลอดภยั 

 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

ก าหนดส่งแบบฟอร์ม 
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12 
 

 
บริการติดตั้งสายโทรศพัทช์ัว่คราว 

 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
13 
 

 
บริการติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต ADSL ชัว่คราว 

 
20 ธนัวาคม 2557 

 

 
14 
 

 
ขอติดตั้งบอลลูน 

 
20 ธนัวาคม 2557 
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เร่ือง พืน้ที่ เวลา หมายเหตุ 

การก่อสร้างและตกแต่ง 

บูธพ้ืนท่ีเปล่า 
26 มกราคม  2558 

   10.00 - 24.00 น.                 
เวลาอาจจะเปล่ียนแปลง 

การก่อสร้าง / ตกแต่งจะตอ้งใหเ้สร็จก่อน 
24.00 น.    ในกรณีท่ีผูแ้สดง สินคา้มี

ความจ าเป็นตอ้งท าการก่อสร้างตกแต่ง
เกินเวลาดงักล่าวจะตอ้ง ท าการช าระ
ค่าใชจ่้ายโดยตรงใหก้บัทาง IMPACT 
ตามอตัราท่ีไดก้ าหนดไว ้จะแจง้ใหท้ราบ
ในโอกาสต่อไป) 

27 มกราคม 2558 09.00-24.00 น. 

บูธมาตรฐาน 27  มกราคม 2558 08.00-24.00 น. 

การขนสินคา้และ
โครงสร้างทัว่ไป 

26  มกราคม 2558 
10.00 - 24.00 น.                 เวลา

อาจจะเปล่ียนแปลง 
สินคา้ขนาดใหญ่ตอ้งขนยา้ยใหเ้สร็จก่อน  
12.00 น.วนัท่ี 26 มกราคม 2558 เน่ืองจาก
ประตูขนถ่ายสินคา้จะปิดลงเพ่ือท าการปู
พรมทางเดินภายในอาคารตั้งแต่เวลา  
13.00 -24.00 น. 

26 มกราคม  2558 08.00-24.00 น. 

พิธีเปิด  

วนัแสดงสินคา้  
28 มกราคม – 1 
กมุภาพนัธ์ 10.00 - 20.00 น.   

การขนสินค้าออกและการรื้อถอน 

 - บุธมาตรฐานทุกบูธ
หรือบุธพ้ืนท่ีเปล่าท่ีมี
ต าแหน่งใกลบ้ริเวณ 
LOADING 

1 กมุภาพนัธ์ 2558  20.00 - 24.00 น. 

ผูแ้สดงสินคา้รายใดท่ีไม่ร้ือถอนออกตาม
ก าหนดเวลา THBF จะท าการร้ือถอนเอง   
และผูแ้สดงสินคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการร้ือถอนนั้น  โดยผูจ้ดัการ
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อ
สินคา้หรือส่ิงก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน 

 - บูธพ้ืนท่ีเปล่าทุกบูธ 

 - รถบรรทุกเขา้ภายใน
อาคารได ้

2 กมุภาพนัธ์  2558 00.01 - 06.00 น. 

 
 

*สามารถร้ือถอนไดต้ลอดทั้งคืนของคืนวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. จนถึงเวลา 06.00 น. ของวนัท่ี 2 
กุมภาพนัธ์ 2558 กรณีผูแ้สดงสินคา้หรือผูรั้บเหมาไม่ด าเนินการร้ือถอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนด จะตอ้งเสียค่าปรับใน
อตัราท่ีก าหนดไว ้(จะแจง้ใหท้ราบในโอกาสต่อไป) 
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Floor Plan THBF’15 
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บริษัท  อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

99 ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  11120  
โทรศพัท ์ +66 2833 4455 โทรสาร  + 66 2833 4456 

E-mail: info@impact.co.th  Website: www.impact.co.th 
ข้อมูลเฉพาะของอาคารแสดงสินค้า 

อาคารแสดงสินค้า HALL 3 HALL 4 

พ้ืนท่ี (ตร.ม.)                                             5,000.00                                                     5,000.00  

การรับน ้ าหนกั ( กิโลกรัม /ตรม.)  2,000.00   2,000.00  

ลกัษณะพ้ืน คอนกรีต 

ความสูงจากพ้ืนถึงเพดาน  21 เมตร 

ความสูงของบูธแสดงสินคา้ 7 เมตร (มิใช่ผนงั/โครงสร้างทึบ) 

กระแสไฟฟ้า 220/380 โวลท์ 

ประตูขนถ่ายสินคา้ดา้นหลงัอาคาร ( กวา้ง x สูง) 8 x 5 เมตร 

ระบบท าความเยน็ เคร่ืองปรับอากาศ  

 โทรศัพท์สาธารณะ 

     โทรศพัทส์าธารณะ  มีอยูใ่นบริเวณ  โถงดา้นหนา้อาคารแสดงสินคา้  HALL 3-4 
 โทรศัพท์สาธารณะ 

      ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีใหบ้ริการ ภายในบริเวณ อาคาร HALL 3-4 
 ATM  และธนาคาร 

      บริเวณโถงดา้นหนา้อาคารแสดงสินคา้ HALL 3-4  
 BUSINESS CENTER 

    บริเวณโรงดา้นหนา้อาคารแสดงสินคา้ HALL 3-4 ใหบ้ริการโทรสาร, โทรศพัทท์างไกลต่างประเทศ, บริการถ่ายเอกสาร 
  และใหบ้ริการยมืรถ Wheelchair (กรุณาสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีจุดบริการ) 

 ท่ีจอดรถ มีบริการไวอ้ยา่งเพียงพอ สามารถจอดไดต้ามต าแหน่งท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

- ลานจอดรถ EASY PARK (ไม่มีค่าใชจ่้าย) 

 ระบบปรับอากาศ  
    ระบบปรับอากาศจะเปิดในระหวา่งวนัแสดงงานวนัท่ี 28 มกราคม  – 1 กมุภาพนัธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา  10.00 – 21.00 น. 
 

อาคารแสดงสินค้าและส่ิงอ านวยความสะดวก  

mailto:info@impact.co.th
http://www.impact.co.th/
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แผนทีภ่ายในบริเวณเมอืงทองธานี  
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       เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้แสดงสินค้าทีม่คีวามประสงค์จะขนย้ายวสัดุอุปกรณ์และสินค้าระหว่างวนัก่อสร้างและรื้อถอน

ของงาน “THBF 15” โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน ารถขนส่งเข้าไปจอดในบริเวณลานขนสินค้าด้านหลงัอาคาร 3-4 ดงันั้นจงึได้ก าหนด

แนวทางปฎบิัตดิงันี ้

1.วนัเวลาส าหรับการก่อสร้าง-ตกแต่งของบูธพืน้ทีเ่ปล่า 

 1.1. วนัที ่26 มกราคม 2558 (เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง THBF จะพจิารณาตามความเหมาะสม) 

 -  เวลา 12.00 – 15.00 น. น ารถบรรทุกเขา้ภายในอาคาร ช่วงแรก 

 -  เวลา 16.00 -18.00 น. น ารถบรรทุกเขา้ภายในอาคาร ช่วงหลงั 

 -  เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป ผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งน ารถบรรทุกออกจากอาคาร 

 -  เม่ือท าการขนยา้ยอุปกรณ์และสินคา้เรียบร้อยแลว้ ผูแ้สดงสินคา้หรือผูรั้บเหมาก่อสร้าง บูธพ้ืนท่ีเปล่าทุก 

                   ราย สามารถก่อสร้างและตกแต่งบูธได ้จนถึงเวลา 24.00 น. 

* อนุญาตอนุญาตให้รถบรรทุกเข้าภายในอาคารได้เฉพาะวนัที ่26 มกราคม 2558 เวลา 12.00-18.00 น. เท่านั้น 

 1.2. วนัท่ี 27 มกราคม 2558   * ไม่อนุญาตใหร้ถบรรทุกเขา้ภายในอาคาร 

2. วนัเวลาส าหรับตกแต่งบูธมาตรฐาน วนัที ่27 มกราคม 2558  

 - เวลา 09.00 – 24.00 น. บูธมาตรฐานเขา้ตกแต่งบูธ  

3. สินค้าขนาดใหญ่ต้องขนย้ายให้เสร็จก่อนเวลา 12.00 น.  ของวนัที ่ 27 มกราคม 2558 

4. บัตรผ่านเข้า – ออก ส าหรับรถขนอุปกรณ์และสินค้า  

 เพ่ือมิใหเ้กิดความคบัคัง่บริเวณ LOADING และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขนยา้ยสินคา้ในงาน   

“THBF 15”   จึงไดจ้ดัท าบตัรผา่นเขา้ออก ส าหรับรถขนส่งอุปกรณ์ ก่อสร้างท่ีจะเขา้ไปในบริเวณ  LOADING โดยมีราย    

 ละเอียดดงัน้ี   

 4.1. ผู้มสิีทธ์ิรับบัตรผ่านเข้า – ออก 

 ผูแ้สดงสินคา้ท่ีท าการก่อสร้างบูธเองหรือผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น 4 ประการ  ดงัต่อไปน้ี  จึงจะ

  มีสิทธิรับบตัรผา่นเขา้ – ออก   

- ไดช้ าระค่าพ้ืนท่ีเตม็จ านวน (ท าประเภทพ้ืนท่ีการจดัแสดง) 

- ผา่นการตรวจสอบและอนุมติัแบบก่อสร้างบูธแลว้ (พ้ืนท่ีเปล่าและพ้ืนท่ีมาตรฐานตกแต่งพิเศษ) 

- ไดรั้บค่าบริการส่วนกลางครบถว้นแลว้ (พ้ืนท่ีเปล่า) 

- ไดว้างเช็ครับประกนัการก่อสร้างครบถว้นแลว้ (พ้ืนท่ีเปล่า และพ้ืนท่ีมาตรฐานตกแต่งพิเศษ) 

 

การขนย้ายสินค้าระหว่างวนัก่อสร้าง ตกแต่ง และ ร้ือถอน  
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                  4.2 วธีิการรับบัตร  

1. ผูแ้สดงสินคา้ หรือผูรั้บเหมาก่อสร้างจะตอ้งน ารถไปจอดบริเวณลานจอดรถผูแ้สดงสินคา้   

2. ติดต่อเจา้หนา้ท่ีบริเวณเตน็ทข์อง THBF ซ่ึงจะท าการตรวจสอบคุณสมบติัวา่ครบถว้นหรือไม่ และ 
   จะแจกบตัรคุณสมบติัผา่นใหก้บัผูแ้สดงสินคา้และผูรั้บเหมา  

 

3. ผูแ้สดงสินคา้หรือผุรั้บเหมาท่ีไดรั้บบตัรคุณสมบติัผา่นเรียบร้อยแลว้ใหไ้ปติดติอท่ีเตท็น์ของ 
IMPACT เพ่ือรับบตัรผา่นเขา้ – ออก  ประจ าอาคาร HALL  (แยกสี) และรอการเรียกรถเขา้บริเวณ 
LAODING  เพ่ือท าการขนถ่ายสินคา้และอุกปกรณ์ตกแต่งบูธ ( THBF แ ละ IMPACT  จะใชร้ะบบ
ความพร้อมของท่านเป็นหลกัในการเรียกรถเขา้สู่บริเวณ LOADING ไม่มีระบบคิว 

 
 

4.  เม่ือท าการขนถ่ายสินคา้หรืออุปกรณ์ตกแต่งบูธเรียบร้อยแลว้ ใหน้ ารถไปจอดบริเวณลานจอดรถ   

4.3. ผูร่้วมแสดงงานทุกท่านจะตอ้งเร่งรัด  และรักษาเวลาใหท้นัตามขอ้ก าหนดในขอ้  5. หรือหากด าเนินการ  แลว้เสร็จก่อน
ระยะเวลาท่ีก าหนด จะตอ้งท าการน ารถออกจากบริเวณ LOADING ทนัที  

4.4. การเร่ิมตรวจสอบคุณสมบติั, บตัรผา่นคุณสมบติัและบตัรผา่นเขา้ออกประจ าอาคารจะเร่ิมตั้งแต่เวลา  8.30 น. ของแต่ละ
วนั (ยกเว้นในวนัที ่27 มกราคม 2558 จะเร่ิมแจกบัตรตั้งแต่เวลา 10.30 น.เวลา อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง) 
5. ข้อก าหนดการขนถ่ายสินค้าบริเวณ LOADING และการเปรียบเทยีบปรับจาก IMPACT  

5.1. รถส่ีล้อ  ก าหนดให้ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็นเวลา 40 นาที  หากเกนิเวลาทีก่ าหนดจะมี  การเปรียบเทยีบ
ปรับช่ัวโมงละ 200 บาท 

5.2. รถหกล้อ  ก าหนดให้ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  หากเกนิเวลาทีก่ าหนด  จะมกีาร
เปรียบเทยีบปรับช่ัวโมงละ 200 บาท 

5.3. รถสิบล้อ-สิบแปดล้อ ก าหนดให้ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็นเวลา 1 ช่ัวโมงคร่ึง หากเกนิเวลาทีก่ าหนดจะมี
การเปรียบเทยีบปรับช่ัวโมงละ 200 บาท 

5.4. ส าหรับรถทีจ่อดรถเลยเวลาทีก่ าหนด จะคดิเปรียบเทยีบค่าปรับเลยเวลา ณ จุดตู้ตอกบัตร บริเวณทางออก 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องจดัเตรียมพนักงานให้พร้อมส าหรับการขนย้ายสินค้า 
เพือ่ป้องกนัการล่าช้าทีอ่าจจะเกดิขึน้และมใิห้รถคนัต่อไปรอนาน 
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1. การขนย้ายสินค้าในวนัแสดงงาน  
 - ใหด้ าเนินการไดเ้ฉพาะเวลา10.00 – 11.00 น. ของวนัแสงดงานในแต่ละวนั 

2. การข้ออนุญาตขนย้านสินค้า 
-ให้เจ้งความจ านงและยืน่แบบฟอร์มการขออนุญาตขนย้ายสินค้าระหว่างวนัแสดงทีส่ านักงานผู้จดังาน 

(EXHIBITOR  SERVICE CENTER COUNTER HALL 2 ) ภายในเวลา 18.00 น. ของวนัก่อนขนย้ายสินค้า 
- ผูท่ี้ไม่ยืน่แบบฟอร์มการขออนุญาตภายในก าหนดเวลาดงักล่าวเจา้หนา้ท่ีรักษาความปรอดภยัจ าไม่อนุญาตใหน้ ารถ 
ขนสินคา้เขา้ไปจอดบริเซณขนส่งสินคา้ (LOADING) 

3. วธีิการขนย้ายสินค้า 
 ให้ใช้ประตูเลก็ (LOADING) ด้านหลงัอาคาร (HALL 1-3) และจะต้องแสดงฟอร์มการขออนุญาต ขนย้ายสินค้าต่อ 

เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัยด้วย และเมือ่ขนย้านสินค้าเรียนร้อนแล้ว จะต้องนะรถขนส่งสินค้าไปจอดนอกบริเวณอืน่ 
 

             1.   วนัเวลาการขนย้ายระหว่างวนัรื้อถอน 
                      1.1 วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2558 
                             1.1.1 เวลา 21.00 - 24.00 น. บูธพืน้ทีเ่ปล่าทีม่ตี าแหน่งใกล้เคยีงบริเวณ LOADING และบูธมาตรฐานทุกบูธ ท าการ    
                                       รื้อถอนและขนย้านสินค้า 
                             1.1.2 เวลา 21.30 - 24.00 น. บูธพืร้ชนทีเ่ปล่าทุกบูธท าการรื้อถอน และท าการขนย้ายสินค้า 
                      1.2 วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2558  
                             1.2.1 เวลา 00.01 - 06.00 น.  
                2.    ขั้นตอนการขนย้าย 

2.1 การแจกบตัรเร่ิมตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวนัท่ี 1  กมุภาพนัธ์  2558 
2.2 ผูแ้สดงสินคา้หรือผูรั้บเหมาก่อสร้างจะตอ้งน ารถไปจอดท่ีบริเวณลายจอดรถผูแ้สดงสินคา้บริเวณ ลานจอดรถ    

EASY PARK 
2.3 จดัเก็บอุปกรณ์/บรรจุสินคา้ต่างๆ ใหเ้รียบร้อยภายในบูธ แลว้จึงท าการยา้นมายงัดา้นหลงัอาคาร (LOADING) โดย

หา้มวางกีดขวางเสน้ทางการขนยา้ย (การจดัวางอุปกรณ์ หรือบรรจุภณัฑสิ์นคา้นั้น ใหจ้ดัวางในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไว ้
หรือบริเวณส่วนบนสุดของช่องจอดรถ ใหชิ้ดผนงัหรือราวกนัตกเท่านั้น) 

2.4  หลงัจากนั้นใหน้ าอุปกรณ์ หรือบรรจุภณัฑสิ์นคา้ต่างๆมารวมไว ้ณ หลงัอาคาร (LOADING) เพื่อท าการแจง้ทะเบียน
รถท่ีจะเขา้มารับสินคา้ท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยั (พนกังานรักษาความปลอดภยัจะเดินตรวสอบสินคา้บริเวณ 
LOADNING ) 

2.5  พนกังานรักษาวามปลอดภยัจะออกใบ “ตรวจของพร้อม” ใหก้บัผูแ้สดงสินคา้ โดยผูไ้ดรั้บเอกสารจะตอ้งน าไปติดต่อ 
ณ จุดอ านวยการบริเวณหลงัอาคาร (LOADING)  เพ่ิอแจง้เลขทะเบียนรถ พนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีรับแจง้ จะ
ประสานงานไปยงัลานจอดรถของท่าน  (ลาน P9 หรือลานอ่ืนๆ ) เพ่ือน ารถข้ึนมารับสินคา้ 

2.6  เม่ือพนกังานรักษาความปลอดภยั ณ ลานจอดนั้นๆ ไดรั้บแจง้ทะเบียนรถแลว้  จะประสานคนขบัรถมารับบตัรคิวตาม
สีของอาคาร และจะน ารถข้ึนไปรับสินคา้ ณ จุดนั้นๆ  

2.7 ในกรณีท่ีรถจอดอยูบ่ริเวณหลงัอาคาร  (Pre- Loading)  เม่ือน าสนคา้มารวมดา้นหลงัอาคาร เรียบร้อยแลว้จะไดรั้บใบ 
“ตรวจของพร้อม” สามารถใชเ้อกสารดงักล่าว เป็นบตัรผา่นการน ารถข้ึนมารับสินคา้หรืออุปกรณ์ไดส้ าหรับอาคาร 
HALL 3-4  

2.8 ส าหรับผูท่ี้ไม่สะดวกจะน าบตัรลงไปเพ่ือน ารถข้ึนมารับสินคา้นั้น ใหท้ าการแจง้ ณ จุดอ านวยการ บริเวณหลงัอาคาร

การขนย้ายสินค้าระหว่างวนัแสดง  

การขนย้ายสินค้าระหว่างวนัร้ือถอน  
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เพ่ือใหพ้นกังานรักษาความปลอดภยัแจง้ทะเบียนรถไปยงัจุดสกดั ทราบ เพื่อประสานพนกังานขบัรถ ใหน้ ารถข้ึนมา
รับสินคา้ต่อไป 

  
 

1.  ห้ามน าแผ่นป้ายโฆษณาหรือท าการก่อสร้างและตกแต่ง รวมทั้งตดิตั้งอุปกรณ์ใด  ๆนอกพืน้ทีบู่ธทีท่ าสัญญาเข้าร่วมงานไว้

โดยเดด็ขาด 

2. ผู้แสดงสินค้าทุกรายจะต้องก่อสร้างและตกแต่งบูธให้เสร็จภายในเวลา 24.00 น. ของทุกวนั แต่ถ้าผู้แสดงสินค้ารายใด

ต้องการท าเกนิเวลาดงักล่าว จะต้องแจ้งให้ THBF ทราบล่วงหน้า ภายใน 18.00 น. และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายให้กบัทาง 

IMPACT ตามอตัราทีก่ าหนดและช าระเป็นเงนิสดเท่านั้น 

3. ห้ามผู้แสดงสินค้าตอกตะปู  ส่ิงของแหลมคนยดึตดิกบัพืน้อาคารและผนังของอาคารแสดงสินค้าโดยเดด็ขาด ถ้าหากสถาม

ทีจ่ดัแสดงสินค้าเกดิความช ารุดเสียหาย ผู้แสดงสินค้าจะต้องรับผดิชอบต่อความเสียหานเท่านั้น  

4. ห้ามผู้แสดงสินค้าก่อให่เกดิควยามเสียหายกบัสถานทีแ่สดงสินค้าโดยเดด็ขาด โดยเฉพาะการทาสี การก่อสร้างตกแต่งอนั

ก่อให้เกดิการช ารุดเสียหายแก่พืน้ทีห่รือผนัง จะต้องมกีระดาษหรือผ้าพลาสตกิรอง และหากสถานทีเ่กดิการช ารุดเสียหาย

ผู้แสดงสินค้าจะต้องรับผดิชอบต่อความเสียหายเท่านั้น   

5. ห้ามดงึหรือขึงลวดสลงิยดึกบัพืน้หรือโครงสร้างอาคารเพือ่การค า้ยนัโดยเดด็ขาด 

6. ห้ามท าการพ้นสี ห้ามใช้เลือ่ยไฟฟ้า ห้ามท าการอ๊อก เช่ือมโลหะภายในอาคารโดยเดด็ขาด 

7. ผู้แสดงสินค้าเฉพาะพืน้ทีเ่ปล่าในส่วนด้านทีต่ดิกบับูธข้างเคยีง จะต้องมผีนังเป็นของตนเองโดยความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 

เมตร แต่ไม่เกนิ 5 เมตร และต้องการท าการเกบ็ผนังหลงัและทาสีขาวให้เรียบร้อยทั้งหมด และไม่อนุญาตให้ใช้ผนังของ 

บูธข้างเคยีงโดยเดด็ขาด  

8. ไม่มกีารอนุญาตให้แขวนป้ายผ้า 

9. การขนย้ายวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องมล้ีอเลือ่นส าหรับการขนย้าย หรืออุปกรณ์ทีเ่หมาะสมอืน่ๆรองรับ โดยห้ามลากหรือ

เข็นกบัพืน้อาคารโดยตรง 

10. ไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสินค้าวางส่ิงของวสัดุก่อสร้าง หรือวสัดุเหลอืใช้ กดีขวางแนวทางเดนิ โดยจะต้องท าการจดัเกบ็ให้

เรียบร้อย และต้องน าออกไปนอก IMPACT  

11. เศษวสัดุทีเ่หลอืจากการก่อสร้าง / ขยะมูลฝอยหรือวสัดุไวไฟ เช่น ทนิเนอร์และน า้มนัเช้ือเพลงต่างๆ ให้เกบ็ออกจากพืน้ที่

หลงัจากเลกิงานในแต่ละวนั 

12. ห้ามน าวสัดุทีเ่กีย่วกบัแรงระเบิด น า้มนั แก๊สอนัตรายหรือสารตดิไฟง่ายรวมถึงวสัดุทีม่สีารกมัมนัตรังสีเข้ามาภายใน

อาคารแสดงสินค้าเดด็ขาด  

13. การใช้ Balloon หรือลูกโป่งอดัแก๊สจะต้องได้รับอนุญาตจาก THBF เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน จงึจะสามารถน ามาแสดง 

โดยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะแค่ก๊าซฮีเลยีมเท่านั้น และเตมิก๊าซบริเวณด้านนอกอาคารหลงัเลกิงานแสดงในแต่ละวนั 

Balloon จะต้องท าด้วยวสัดุ Vinyl รัศมไีม่เกนิ 3 เมตร และความสูงไม่เกนิ 7 เมตร (ต้องก าหนดไว้ในแบบการก่อสร้าง) 

 

ข้อก าหนดการก่อสร้างทัว่ไป  
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14. หา้มใชก้าวหรือวสัดุใดๆทาหรือติดบนผนงั โครงสร้างส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร  เพ่ือติดแผน่ป้าย หรือเพื่อ

วตัถุประสงคอ่ื์นๆโดยเด็ดขาด  

15. หา้มติดตั้งวสัดุปูพ้ืนอาคารโดยตรง จะตอ้งมีวสัดุรองรับก่อนการติดตั้ง 

16. การปูพรมจะตอ้งใชเ้ทปกาวส าหรับปูพรหมเท่านั้น และเม่ือร้ือถอนพรหมออกไปแลว้จะตอ้งขดุลอกเทปกาวและเช็ดถู

รอยกาวท่ีเหนียวติดพ้ืนออกใหส้ะอาดเหมือนเดิมทุกจุด 

17. หา้มสูบบุหร่ี , รับประทานอาหาร , นอนพกัคา้งคืน ในพ้ืนท่ีจดัแสดงสินคา้ 

18. หา้มน ายาเสพติดและสุราเขา้มาเสพ เขา้มาด่ืม ในพ้ืนท่ีอาคารแสดงสินคา้ 

19. หา้มเจา้หนา้ท่ีหรือคนงานออกนอกพ้ืนท่ีปฎิบติังานตามท่ีระบุไวใ้นใบขอโดยมิไดรั้บอนุญาตและหา้มเปิดประตูอาคาร 

                            โดนพลการ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว ้  

20. หา้มพกอาวธุ และทะเลาะววิาท ภายในพ้ืนท่ีปฎิบติังาน 

21. การขนยา้ยวสัดุ สินคา้ เคร่ืองมืออุปกรณ์ใดๆ ใหใ้ชเ้ฉพาะประตูดา้นหลงัของอาคารท่ีไดก้ าหนดไวเ้ท่านั้น หา้มใช้

ประตูบานกระจดโถงทางเขา้เด็ดขาด 

22. บริษทั หน่วยงาน ผูรั้บเหมาท่ีเขา้ปฎิบติังานในพ้ืนท่ี ตอ้งปฎิบติัตามกฎระเบียบของอาคาร และปฎิบติัตามค าแนะน า

ของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฎิบติังาน และพนกังาน รปภ. ของอาคารโดยเคร่งครัด 

23. เจา้หนา้ท่ี คนงาน ท่ีเขา้ปฎิบติังานในพ้ืนท่ี ตอ้งปฎิบติัตามกฎระเบียบของอาคาร และปฎิบติัตามค าแนะน าของ

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฎิบติังาน และพนกังาน รปภ. ของอาคารโดยเคร่งครัด 

24. ไม่อนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟพ้ืนฐาน (ปลัก๊ถายในอาคาร) เพ่ือชเัอ้ือประโยชน์แก่การก่อสร้างใดๆ ทั้งน้ีผูก่้อสร้างจะตอ้ง

สัง่จองกบัผูรั้บเหมาดา้นไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการ  

25. หา้มลา้งภาชนะทุกชนิด ตลอดจนเคร่ืองมือช่าง ภายในหอ้งน าอาคารโดยเด็ดขาด 

 

 

               เพื่อความเป็นระเบียบของงาน THBF ไดก้ าหนดรูปแบบของการแสดงสินคา้ไวด้งัน้ี 

1. ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งจดัแสดงสินคา้รวมทั้งการตกแต่ง / ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด  ตลอดจนการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูภ่ายใน

บริเวณพ้ืนท่ีท่ีไดท้ าสญัญาเขา้ร่วมงานไวเ้ท่านั้น 

2. ผูแ้สดงสินคา้ท่ีประสงคจ์ะใชเ้คร่ืองขยายเสียงในระหวา่งการจดังาน  กรุณากรอกรายละเอียดในแบบ  (ฟอร์ม 4, 4/1, 4/2) การใช้

เคร่ืองขยายเสียง  และส่งคืนไปยงั  THBF  *ภายในวนัที ่ 15  มกราคม  2558  เพ่ือก าหนดตารางเวลา  หากผูแ้สดงสินคา้รายใด

มิไดแ้จง้ล่วงหนา้  ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์งดใชเ้คร่ืองขยายเสียงดงักล่าว 

3. หา้มน าก๊าซ  และสตัวทุ์กชนิดเขา้มาบริเวณงาน 

4. การแจกเอกสาร  ใบปลิว  ของท่ีระลึกต่างๆ ใหท้ าไดภ้ายในบูธของผูแ้สดงสินคา้ของตนเท่านั้น 

5. หา้มน าการขนยา้ยสินคา้เขา้ – ออก  ในระหวา่งงานแสดง 

6. หา้มท าการร้ือถอนบูธแสดงสินคา้  ก่อนเวลาปิดงานของวนัแสดงวนัสุดทา้ย 

7. หา้มถ่ายภาพ,วดีีโอในบริเวณงาน  ก่อนไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดังาน 

กฎระเบียบในการแสดงสินค้า  
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8. อาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับบริการลูกคา้ภายในพ้ืนท่ีจดัแสดง  ทางศูนยแ์สดงสินคา้ขอสงวนสิทธ์ิใหบ้ริการจาก   

บริษทั  อิม แพค็  เอก็ซิบิชัน่  แมเนจเมน้ท ์  จ ากดั  เท่านั้น  การน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้มาบริเวณงานโดยมิไดรั้บอนุญาต  

จะตอ้งเสียค่าปรับใหก้บั  บริษทั  อิม แพค็  เอก็ซิบิชัน่  แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั  ตามอตัราท่ีแจง้เรียกเก็บ  50,000. -   บาท / บูธ / วนั 

9.   ผูจ้ดังานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย  สูญหาย  หรือความเส่ียงภยัใดๆ ท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงของและบริวานของ  ผูแ้สดงสินคา้   

              ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งรับผิดชอบในกรณีเกิดออุบติัเหตุอนัก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บทางดา้นร่างกายและความเสียหายต่อทรัพยสิ์น       

              ของบุคคลภายนอก  และ / หรือผูเ้ขา้ชมงาน อนัมีสาเหตุมาจากความผดิพลาดหรือประมาทเลินเล่อของผูแ้ดงสินคา้หรือ บริวาร                   

              ของผูแ้สดงสินคา้  

 

 

 

1.บริการดา้นไฟฟ้า  

 ศูนยก์ารแสดงสินคา้อิมแพค็ เมืองทองธานี ไดแ้ต่งตั้งผูรั้บเหมาไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการ เป็นผูรั้บผิดชอบในการติดตั้ง

สายเมนหลกัในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดภายในอาคารแสดงสินคา้โดยไดแ้ยกการเดิน

เมนไฟออกเป็น 2 วงจร คอ วงจนชรไฟฟ้าส าหรับส าหรับใหแ้สงสวา่งและวงจรไฟฟ้า ส าหรับสินคา้/ผลิตภณัฑ ์ ท่ีน ามาแสดง 

ดงันั้น ผูร่้วมแสดงงานตอ้งพิจารณาอุปกรรืท่ีจะน ามาจดัแสดงในคูหาของตน และท าการเลือก/สัง่กระแสไฟฟ้าใหถู้กประเภท 

หรือหหรือหากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมสามารถขอค าแนะน าจากผูรั้บเหมาไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการของงานการใหบ้ริการไฟฟ้า

โดยทัว่ไป  

  1.1   ผูรั้บเหมาไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการของงาน คือ บริษทั เอพลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั และการติดตั้งระบบ

ไฟฟ้า ของคูหาทั้งหมดตอ้งกระท าโดย บริษทั เอพลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เท่านั้น 

 1.2     ผูจ้ดังานจดัใหมี้แสงสวา่งในอาคารแสดงสินคา้เฉพาะช่วงเวลาการท างานภายในอาคารแสดงสินคา้เท่านั้น 

 1.3 ผูจ้ดังานไดจ้ดัเตรียมระแสไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้างและร้ือถอนใหก้บัผูร่้วมแสดงงานแลว้ในลกัษณะของการ

ใชก้ระแสไฟร่วมกนั ซ่ึงกระแสไฟฟ้าดงักล่าว อาจไม่เพียงพอในกรณีท่ีคูหาของท่านมีขนาดใหญ่และจ าเป็นตอ้งใช้

กระแสไฟฟ้าจ านวนมาก ดงันั้น เพ่ือความสะดวกและป้องกนัปัญหาการก่อสร้างท่ีอาจเสร็จไม่ทนัามก าหนดเวลาท่านสามารถ

ขอใชบ้ริการติดตั้งจุดจ่ายไฟฟ้าโดยเฉพาะและยนิดีรับภาระค่าใชจ่้ายนั้นๆเอง  

 1.4 ไฟฟ้าท่ีจดัใหต้ามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลบัเฟสเดียว 220v, 50Hz +/- ร้อยละ 10 ดงันั้นควรใชอุ้ปกรณ์ปรับ

กระแสไฟฟ้าใหค้งท่ีเพ่ือความปลอดภยัของอุปกรณ์ของท่าน  

 1.5 หากตอ้งการไฟฟ้าแบบอ่ืนๆเช่น แบบกระแสสงบัเฟสเดียว 110v , 50 Hz หรือ กระแสสลบัสามเฟส 220v , 50Hz 

สามารถขอใหบ้ริการเป็นพิเศษไดโ้ดยติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของ บริษทั Section A บริษทั เอพลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั 

โดยตรงมอเตอร์ไฟทั้งหมดตอ้งมีระบบป้องกนัอตัโนมติั เพ่ือป้องกนัการกระชากเพ่ือป้องกนักระแสไฟเกิน จึงควรมีระบบ

สตาร์ทดงัน้ี  

                - ระบบสตาร์ทโดยตรง: มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงมา้   

 - ระบบสตาร์ทแบบ Star-Delta: มอเตอร์ขนาด 5 - 25 แรงมา้ 

 - ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนาด 255 แรงมา้ข้ึนไป  

กฎเกณฑ์และระเบียบปฎบิัติเกีย่วกบับริการด้านไฟฟ้า  
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การให้บริการไฟฟ้าคูหามาตรฐาน  

1.  ระบบไฟฟ้าคูหามาตรฐานขนาด 3.00x3.00 เมตร ประกอบดว้ยโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนท ์ ขนาด 40 วตัต ์ 2 ชุด

พร้อม เตา้เสียบไฟขนาด 5 Amp 1 จุด (หา้มใชก้บัโคมไฟแสงสวา่ง) ทั้ง  2 รายการดงักล่าวรวมค่าใชก้ระแสไฟฟ้าแลว้  

2. ผูร่้วมแสดงงานสามารถแจง้ความประสงคข์อรับบริการไดโ้ดยใชแ้บบฟอร์มใบสัง่จองบริการดา้นไฟฟ้า                           

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

          Section A: ส าหรับผูร่้วมแสดงงานท่ีตอ้งการส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (อุปกรณ์แสงสวา่ง)  

          Section B:  ส าหรับผูร่้วมแสดงงานท่ีตอ้งการไฟฟ้าส าหรับใชก้บัสินคา้จดัแสดง  

          Section C และ D ส าหรับผูร่้วมแสดงงานท่ีน าอุปกรณ์แสงสวา่งของตนเองมาใชท้ั้งในกรณีท่ีจะท าการติดตั้งเอง และต่อ     

         สายไฟโดย บริษทั เอพลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั 

3.       การขอใหบ้ริการไฟฟ้าเพ่ิมเติมในแบบฟอร์ม ใบสัง่จองบริการตอ้งระบุต าแหน่งของจุดต่อระบบแสงสวา่งและระบบ     

         สาธารณูปโภค แบบแปลนท่ีก าหนดไวก้รุณาอ่านเง่ือนไข และกฎเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นแบบฟอร์ม  

4.     ผูร่้วมแสดงงานท่ีไดรั้บอนุาตใหใ้ชอุ้ปกรณืแสงสวา่งของตนเอง ตอ้งสัง่จองขอใชไ้ฟฟ้า จากแหล่งจ่ายตามแบบฟอร์ม      

        ใบสัง่จองบริการ Section C และ D 

5.    ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าจุดต่อไฟฟ้าท่ี บริษทั เอพลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เห็นวา่อาจก่อใหเ้กิด      

       อนัตรายหรือสร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูช้มงาน หรือผูแ้สดงงานอ่ืนอ่ืนๆ  

6.     ทุกๆวนัหลงัจากปิดงานไปแลว้ 30 นาที จะมีการตดัไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชม. หรือตอ้งการอุปกรณ์ไฟ     

        ฟ้าอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากเวลาดงักล่าว ผูร่้วมแสดงงานจะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายนั้นๆเอง 

7.    การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใดๆ, การใชอุ้ปกรณ์ต่อไฟฟ้าเตา้เสียบหลายทาง, หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิไดรั้บ    

        อนุญาต อาจเป็นสาเหตุใหถู้กตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพเิศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน) 

1. ผูร่้วมแสดงงานท่ีสัง่จอง “พ้ืนท่ี” เพียงอยา่งเดียวเพ่ือตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินคา้เป็นพิเศษ จะตอ้งส่งแบบฟอร์มขอใช ้  

บริการไฟฟ้า เพื่อคูหาแสดงสินคา้ท่ีออกแบบเป็นพิเศษ 

2. ผูร่้วมแสดงงานจดัใหมี้แสงสวา่งในอาคารแสดงสินคา้โดยทัว่ไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหาและเพ่ือการ

สาธิตต่างๆ สามารถด าเนินการไดโ้ดยผูรั้บเหมาไฟฟ้าของท่านท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดังานแลว้เท่านั้น โดยผูร่้วมแสดง

งานเพียงส่งแบบฟอร์มสัง่จองบริการไฟฟ้า ตามความตอ้งการใชง้านของท่านมายงั บริษทั เอพลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมน้ท ์

จ ากดั พร้อมช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีระบุไว ้ เพ่ือความปลอดภยัจึงไม่อนุญาตใหผู้ร่้วมแสดงงานต่อไฟส าหรับสินคา้

จดัแสดงหรืออุปกรณ์ใหแ้สงสวา่งเขา้กบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลกัของตวัอาคารโดยเด็ดขาด  ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิระงบั

การจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีท่ีมีการต่อกระแสไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม 

3. ผูรั้บเหมาไฟฟ้าท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูร่้วมแสดงงานตอ้งยืน่รายละเอียดการต่อไฟฟ้า,แบบวงจรไฟฟ้า, และรายละเอียด

อ่ืนๆมายงัผูจ้ดังานก่อนวนัหมดเขตตามท่ีระบุไวใ้นแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติั

ตามรายการดงัน้ี 

                            3.1 ช่ือบริษทัผูรั้บเหมา  

                            3.2 ช่ือและบตัรประจ าตวัของบุคลากรท่ีเขา้ด าเนินการ 
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                            3.3 จ านวนวตัตห์รืออตัราก าลงัไฟ 

                            3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ า 

                            3.5 แบบฟอร์มใบสัง่จองบริการไฟฟ้า 

 

4.  ช่างไฟท่ีไดหรั้บอนุญาตแลว้สามารถแลกบตัรประจ าตวัเพ่ือรับบตัรผา่นเขา้ท างานไดท่ี้เคาร์เตอร์ผูจ้ดังาน 

5, การต่อวงจรไฟฟ้าท่ีด าเนินการ โดยผูรั้บเหมาของท่านท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้ดังาน จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจาก  

     บริษทั เอพลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ก่อนท่ีจะต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟ 

6.  จุดเตา้เสียบไฟฟ้าทั้งหมดตอ้งสัง่ผา่นแบบฟอร์มขอรับบริการดา้นไฟฟ้า มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตใหมี้เตา้เสียบไฟฟ้าท่ีคูหา 

7.   ผูร่้วมแสดงงานสินคา้ท่ีสัง่จองบริการดา้นไฟฟ้ากบั บริษทั เอพลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั จะมีสิทธ์ิไดรั้บบริการตาม    

      ล าดบัก่อนหลงั 

8.   การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใดๆ, การใชอุ้ปกรณ์ต่อไฟฟ้าเตา้เสียบหลายทาง, หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได ้    

      อนุญาตอาจเป็นเหตุใหถู้กตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

9.   ไม่อนุญาตใหใ้ชไ้ฟกระพริบยกเวน้แต่เป็นส่วนของวงจรรวม 

10. ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าท่ี บริษทั เอพลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั เห็นวา่อาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตราย หรือสร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมงานหรือผูร่้วมแสดงงานอ่ืน  ๆ

11.  การต่อไฟฟ้าทุกชนิดตอ้งเป็นไปตามระเบียบปฎิบติังานและมาตรฐานความปลอดภยัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้  

             การละเมดิกฎเกณฑ์และระเบียบการใช้เคร่ืองขยายเสียง 

 หากทางผูจ้ดังานตรวจสอบและพบวา่คูหาใดท่ีมีการละเมิดกฎระเบียบปฎิบติัในการใชเ้คร่ืองขยายเสียงตามท่ีผูจ้ดั

งานไดก้ าหนดไวด้งัน้ี  

1. การใชเ้สียงดงัเกินความดงัท่ีก าหนดไว ้(เกินนกวา่ 75 เดซิเบล) 

2. การท ากิจกรรม หนัล าโพง หรือวางส่ิงของ หรือใชพ้ื้นท่ีออกนอกพ้ืนท่ีคูหาของตนเอง 

3. การใชเ้คร่ืองขยายเสียงเกินเวลา หรือนอกเหนือจากท่ีผูจ้ดังานก าหนดไว ้ 

4. การน าเสนอกิจกรรม หรือการแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีสาธิตแนะน าสินคา้ , นกัแสดง , Pretty , MC จะตอ้งไม่ขดัต่อศีลธรรม

หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และไม่ส่อไปในทางอนาจารหรือยัง่ยทุางเพศ การพิจารณาวา่กิจกรรมใด จะเป็นกิจกรรมท่ี

ละเมิดต่อกฎเกณฑแ์ละระเบียบปฎิบติัหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัดุลยพิานิจของผุจ้ดังานเท่านั้น โดยจะด าเนินการออกกฎหมาย

ตกัเตือน เพียง 1 คร้ัง และหากยงัไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบ ทางผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการระงบักะแสไฟฟ้าในการ

ใชเ้คร่ืองขยายเสียงภายในคูหาทนัที รวมถึงตดัรอบกิจกรรมท่ีเหลือทั้งหมด  

                 ระบบปรับอากาศและความเยน็  

 ผูจ้ดังานจะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินคา้ในระหวา่งวนัก่อสร้างและตกแต่งคูหา แต่จะเปิด

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในวนัท่ีจดัแสดงงานหรือระหวา่งวนัท่ี 28 มกราคม - 1 กมุภาพนัธ์ 2558 เท่านั้น โดยจะเปิด

เคร่ืองปรับอากาศ 1 ชัว่โมงก่อนการเปิดแสดงสินคา้และจะปิดเม่ือถึงเวลาปิดงานแสดงสินคา้ในแต่ละวนั และหา้มสูบบุหร่ี

ภายในอาารแสดงสินคา้โดยเด็ดขาด  
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                เหตสุุดวสัิย  

 กรณีเกิดเหตุสุดวสิยันอกเหนือจากกฎระเบียบท่ีระบุไวใ้นคู่มือน้ีการตดัสินใจของผูจ้ดังานถือเป็นอนัส้ินสุด 

 

ข้อควรระวงั 

 ส่ิงก่อสร้างทางโครงสร้างหรือส่วนประดบัตกแต่งภายในอาคารแสดงสินคา้เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่า หา้มเปล่ียนแปลง

หรือเคล่ือนยา้ยและควรปฎิบติังานดว้ยความระมดัระวงั ผูใ้ดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นเหล่าน้ี โดยไม่ตอ้งศึกษา

กฎระเบียบของผูจ้ดังานจะตอ้งรับผิดชอบต่อค่าเสีบหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 


