สําหรับผู้แสดงสินค้า

Thailand One Stop Shopping Expo ประกอบด้วยงาน
Home & Furniture Show 2015
Decoration Zone
Home Materials วัสดุก่อสร้างบ้าน
Housing Property
Electronics & Power Grand Sale
Mobile, Tablet & Camera
Baby & Family
มหกรรมบันเทิงเที่ยวทั่วไทย

Green Living & Energy
Organic Clean Herb
Fashion, Jewelry & Beauty
Net Idol & Social Market
Wedding
ของดี 4 มุมเมือง
Sweets Expo by Bakery Society
Garden & Pets

กําหนดการเข้าตกแต่งและใช้สถานที่
เพื่อให้ผู้จัดงานสามารถบริการให้แก่ผู้แสดงสินค้าทุกท่านได้อย่างทั่วถึง
ผู้จัดงานจึงขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับกําหนดการเข้าตกแต่งร้านค้าของผู้แสดงสินค้าดังนี้
HALL 5 – 6 (โซนเฟอร์นิเจอร์, Home Materials, Green Living & Energy)
ตกแต่งร้านค้า
(เฉพาะบูธตกแต่งพิเศษ)
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 24.00 น.
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 24.00 น.
บูธตกแต่งทั่วไป
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 24.00 น.
HALL 7 – 8 (Home Materials, Housing Property, Green Living & Energy, Organic
Clean Herb, มหกรรมบันเทิงเที่ยวทั่วไทย, Wedding, Fashion, Jewelry & Beauty, Baby
& Family, Net Idol & Social, ของดี 4 มุมเมือง, Garden & Pet)
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 24.00 น.
HALL 1 – 4 (โซนเฟอร์นิเจอร์, Electronic & Power Grand Sale, Mobile, Tablet &
Camera, Decoration Zone)
ตกแต่งร้านค้า
(เฉพาะบูธตกแต่งพิเศษ)
วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 24.00 น.
บูธตกแต่งทั่วไป
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 24.00 น.
วันเปิดแสดงสินค้า
วันที่ 10-18 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น.
กําหนดรื้อถอน
วันที่ 18 ตุลาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น.(3 ชั่วโมง)
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. (3 ชั่วโมง)
หมายเหตุ: ผู้แสดงสินค้ารายใดที่มีความประสงค์จะตกแต่งบูธพิเศษโดยใช้เวลามากกว่ากําหนดข้างต้น
กรุณาติดต่อ คุณรุ่งนภาลัย โพธิจักร โทร. 0-2719-0408
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ระเบียบข้อบังคับการใช้สถานที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานที่ขายดีที่สุดในรอบปี
1. การเจาะรูหรือตอกตะปูที่ผนังห้องแสดงสินค้าหรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ผนังห้องแสดงสินค้า
เสียหาย บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายแผ่นละ 1,000 บาท (แผ่นละ 1 เมตร)
2. การจัดวางสินค้า จะทําได้เฉพาะในพื้นที่ของท่าน เช่น 3x3 เมตร หรือ 3x6 เมตรเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ยื่นล้ําในแนวทางเดิน
3. ผู้แสดงสินค้าไม่สามารถรับประทานอาหารภายในห้องแสดงสินค้าระหว่างเปิดงานแสดงได้
4. การจัดวางป้ายชื่อหรือตู้ไฟไม่สามารถยื่นล้ําในแนวทางเดินได้
5. ชุดปลั๊กไฟที่มีให้จะไม่อนุญาตให้นําระบบไฟฟ้าแสงสว่างมาเสียบพ่วง ถ้าผู้เข้าร่วมแสดง
สินค้านําระบบแสงสว่างมาเสียบ เช่น นีออน สปอร์ทไลท์ ฝ่ายควบคุมไฟฟ้าจะงดให้
บริการทันที
6. การเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าภายใน
วันที่ 10 กันยายน 2558 หากแจ้งล่าช้ากว่ากําหนดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% 30% และ ไม่อนุญาตให้ มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและต่อพ่วงไฟฟ้าโดยพลการ
7. ในการยกเลิกการสั่งจองไฟฟ้า ผู้แสดงสินค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 50% ของราคาใน
ใบสั่งจอง
8. การต่อไฟฟ้าหรือการต่อพ่วงที่ผิดระเบียบฝ่ายควบคุมไฟฟ้าจะระงับการใช้ไฟฟ้าในจุด
นั้นๆ ได้โดยทันที
9. ไม่อนุญาตให้นําทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัตถุไวไฟเข้ามาภายในอาคารแสดงสินค้า
โดยเด็ดขาด
10. พนักงานขายโปรดแต่งกายให้สุภาพ และห้ามไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าฟองน้ําใน
บริเวณงาน
11. พนักงานขายต้องติดบัตรประจําตัวผู้แสดงสินค้าไว้ที่หน้าอกในระหว่างใช้สถานที่
12. ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงรบกวนผู้อื่น
13. ไม่อนุญาตให้โอนหรือมอบหมายให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในการแสดงสินค้าแทน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร
14. สินค้าหรือทรัพย์สินของผู้แสดงสินค้าที่นํามาแสดงและจําหน่ายภายในงาน หากสูญหาย
เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงสินค้าเองทั้งสิ้น
บริการในระหว่างเปิดแสดงแต่ละวัน
1.
2.
3.
4.

ผู้จัดงานได้เตรียมบริการสําหรับผู้แสดงสินค้าแต่ละวัน ดังรายการ.บริการด้านความสะอาดภายในอาคารแสดงสินค้าบริเวณงาน
บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์สายตรงทีม่ ีถึงผู้แสดงสินค้า
บริการเครื่องดื่มฟรีในห้องรับรองผู้แสดงสินค้า
บริการอื่นๆ ณ สํานักงานผู้จัดงาน
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ระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการห้องรับรองผู้แสดงสินค้า
1. กรุณาติดบัตรประจําตัวผู้แสดงสินค้าเมื่อเข้าใช้บริการ
2. ไม่อนุญาตให้นําอาหาร เครื่องดื่มหรือภาชนะออกจากห้องรับรองผู้แสดงสินค้า
3. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้แสดงสินค้า
กฎระเบียบและข้อบังคับในการเข้าทํางานในพื้นที่ (ของอิมแพ็ค)
1. ห้ามเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือวัสดุที่ไวไฟ เช่น ทินเนอร์ และน้ํามัน
เชื้อเพลิงต่างๆ ไว้ บริเวณภายในอาคารในระหว่างวันแสดงงาน
2. ห้ามกองวัสดุก่อสร้างหรือวางสิ่งของและอุปกรณ์ใดๆ นอกพื้นที่ที่กําหนดไว้ให้ และ/หรือ
ขวางทางเดินและทางจราจร โดยเฉพะบริเวณทางหนีไฟ และประตูทางเข้า-ออก/พื้นที่
3. ห้ามตอกตะปูหรือของแหลมยึดติดกับผิว,ผนัง หรือส่วนอื่นๆของอาคารโดยเด็ดขาด
4. ห้ามตอกยึดสมอบกบริเวณถนน, ทางเดินเท้า, เกาะกลางถนนและสวน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร
5. ห้ามใช้กาว, เทปกาวสองหน้าหรือวัสดุใดๆ ทาหรือติดผนังและโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาคาร เพื่อติดแผ่นป้ายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ห้ามดึงลวดสลิงหรือขึงเพื่อการค้ํา, ยันในบริเวณพื้นที่โครงสร้างอาคารโดยเด็ดขาด
7. ห้ามทําการอ๊อค, เชื่อมโลหะหรือเลื่อย, เจียรโลหะ ซึ่งอาจทําให้เกิดประกายไฟภายใน
อาคารโดยเด็ดขาด
8. ห้ามพ่นสีหรือทาสีที่มีส่วนผสมของทินเนอร์ หรือสารไวไฟอื่นๆ ภายในหรือนอกอาคาร
โดยเด็ดขาด
9. ห้ามติดตั้งวัสดุบุพื้นลงไปกับพื้นโดยตรง จะต้องมีวัสดุปูพื้นรองรับก่อน กรณีจําเป็นต้อง
ใช้เทปกาวสองหน้าสําหรับพรมปูพื้น ต้องแจ้งขออนุญาตก่อนจึงจะสามารถดําเนินการ
ได้ ทั้งนี้ภายหลังการรื้อถอนพรมออกแล้ว จะต้องขูดลอกเทปกาวและถูคราบกาวที่เหนียว
ติดพื้นออกให้สะอาดคืนสู่สภาพเดิม
10. ห้ามสูบบุหรี่, รับประทานอาหาร, นอนพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน ยกเว้นในพื้นที่ที่จดั เตรียม
ไว้ให้เท่านั้น
11. ห้ามนํายาเสพติด สุราหรือของมึนเมาอื่นๆ เข้ามาเสพหรือดื่มในพื้นที่ของอาคารโดย
เด็ดขาด
12. ห้ามเจ้าหน้าที่หรือคนงานออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานตามที่ระบุในใบคําขอ โดยมิได้รับ
อนุญาตและห้ามเปิดประตูห้อง,ประตูอาคารโดยพลการ นอกเหนือจากที่
13. ห้ามพกพาอาวุธ หรือของมีคมใดๆ ที่มิใช่เพื่อในการจัดงาน เข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน
14. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกาย หรือกระทําการใดๆ ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่
ปฏิบัติงาน
15. ห้ามถ่ายภาพ,บันทึกภาพโดยกล้องหรือเครื่องถ่ายวิดีโอ ทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
พื้นทีข่ องอาคารก่อนได้รับอนุญาต
16. ห้ามใช้ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนถ่ายสินค้าหรือขนย้าย
อุปกรณ์ใดๆโดยเด็ดขาด
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17. ห้ามนํารถยนต์หรือเครื่องจักรกลทุกชนิดที่มีค่าไอเสียไม่ได้มาตรฐานหรือก่อให้เกิด
มลภาวะ (ควัน,น้ํามันเครื่องหยด) เข้ามาขนถ่ายสินค้าภายในอาคาร
18. ห้ามใช้รถเข็น, ล้อเลื่อนหรืออุปกรณ์จักรกลใดๆ ลากผ่านบริเวณพื้นที่ปูผิวพื้นด้วย
หินแกรนิต, หินอ่อน, กระเบื้องเคลือบ หรือวัสดุประเภทเดียวกันนี้โดยเด็ดขาด
19. ห้ามผู้ใดนอนค้างคืนในพื้นที่บริเวณงาน
20. ห้ามถ่ายปัสสาวะ หรือของเสียใดๆลงบนพื้น/ผนังอาคาร รวมทั้งบริเวณขึ้น-ลง หรือ
บริเวณใดๆที่ใม่ใช่ห้องสุขา
21. ห้ามใช้กระแสไฟพื้นฐาน (ปลั๊กริมผนัง) เพื่อจ่ายกระแสไฟใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างใดๆ
ทั้งนี้ผู้ก่อสร้างจะต้องสั่งจองสะพานไฟ (เบรกเกอร์) เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสําหรับการ
ก่อสร้าง
22. ห้ามล้างภาชนะทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ภายในห้องน้ําของอาคารโดย
เด็ดขาด หากฝ่าฝืน ท่านจะต้องชําระค่าปรับในอัตราค่าปรับครั้งละไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท
23. ห้ามนําวัตถุระเบิดสารกัมมันตรังสีหรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เข้ามาในบริเวณพื้นที่โดย
เด็ดขาด
24. ห้ามนําแก๊สหุงต้มหรือก๊าซติดไฟทุกชนิดเข้ามาในบริเวณพื้นทีเ่ ว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
25. ห้ามนําพาหนะหรือสินค้าที่มีน้ําหนักเกินค่าความปลอดภัยของอาคาร ดังต่อไปนี้เข้ามา
แสดงในอาคาร ยกเว้น ได้รับอนุญ าตให้ก ระจายน้ําหนักด้วยแผ่นโลหะความหนา
15 มิลลิเมตร โดยปฏิบัติตามการแนะนําของวิศวะกรที่บริษัทฯกําหนดให้อย่างเคร่งครัด
• อาคาร1-8 สามารถรับน้ําหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร
• อาคารICC(อาคาร 10)ชั้นล่าง สามารถรับน้ําหนักไม่เกิน 400 กิโลกรัม/ตารางเมตร
• อาคารชาเลนเจอร์ 1 สามารถรับน้ําหนักได้ 2,000-4,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร
(กรุณาดูรายละเอียดตามแผนผังที่กําหนด)
26. ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสปอนเซอร์ใดๆ บริเวณนอกอาคาร 1-8, ICC (อาคาร 9-10)
ยกเว้นบริเวณนอกอาคาร อารีน่า ที่ได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายสถานที่ฯ
27. ห้ามติดตั้งธงหรือส่วนตกแต่งเพิ่มเติม โดยวิธีการปักลงบริเวณพื้นดิน, ถนน, คลอง
28. ห้ามมีการจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร, สัตว์เลี้ยง บริเวณล๊อบบี้ อาคาร 1-8 , ล๊อบบี้
อาคาร 10, คอนคอร์ส (หน้าอาคาร 9)
29. ห้ามนําสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในอาคารแสดงสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตในกรณีที่มีการ
จัดแสดงงานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีใบรับรองการตรวจโรคจาก
สัตวแพทย์หรือกราปศุสัตว์เพื่อยืนยันว่าสัตว์ดังกล่าวปลอดภัยจากโรคติดต่อ รวมทั้งได้
รับอนุญาตในการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง
30. ห้ามมีการจัดกิจกรรมหรือจอดรถกีดขวางเส้นทางฉุกเฉินรอบอาคารจัดงานทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผูเข้าชมงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น
เหตุเพลิงไหม้, วินาศกรรมหรืออื่นๆ เพื่อให้รถดับเพลิง, รถพยาบาลและรถฉุกเฉินต่างๆ
สามารถเข้าพื้นที่ชั้นในโดยการใช้เส้นทางรอบอาคารจัดงานได้ รวมทั้งให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัติเกี่ยวกับอาคาร สถานที่
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31. ห้ามทําการก่อสร้างใดๆ กีดขวางทางเข้า-ออกบริเวณด้านหน้าร้านจําหน่ายอาหารและ
สินค้าที่บริษัท กําหนดให้ทั้งภายในและนอกอาคาร โดยเว้นระยะอย่างน้อย 4.00 เมตร
และไม่ก่อสร้างผนังทึบปิดบังทัศนียภาพ
32. ห้ามนําวัสดุและเครื่องจักรกลที่มีน้ําหนักบรรทุกเกินค่าความปลอดภัยของพื้นโครงสร้าง
เข้ามาในพื้นที่อาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ผู้จัดแสดงงานจะต้องดําเนินการขนย้ายและติดตั้ง
วัสดุดังกล่าวข้างต้น โดยยึดปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กําหนด
ไว้ทุกประการ
33. ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามาในบริเวณจัดงานและอาคาร เว้น
แต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร หากฝ่าฝืน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าปรับ
เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท/คูหา/วัน
34. ห้ามนําเข้าบริการรักษาปลอดภัยและบริการรักษาความสะอาด รวมทั้งผู้รับเหมาติดตั้ง
ระบบสื่อสาร, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ จากผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษร
บริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะห้ามบุคคลใด รวมถึงผู้จัดงาน ตัวแทน พนักงาน ผู้รับเหมา
ผู้รับเชิญ ผู้ชม ผู้อุปการะ และบุคคลผู้เข้าร่วมงานของผู้จัดไม่ให้อยู่ในศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค หากบริษัทฯเห็นว่าบุคคลนั้นไม่เหมาะสมทั้งสิ้น บริษัทฯทรงไว้ซึ่งสิทธิจะบอกเลิก
การจัดงานในสถานการณ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งผู้จัดงานต้องปฏิบัติตามคําร้องขอของบริษัทฯโดย
พลันทันที
หากผู้จัดงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของบริษัทฯ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ฝ่ายสถานที่จะส่งเอกสารเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอความร่วมมือ และหากผู้จัดงานยังไม่
ดําเนินการแก้ไขตามที่แจ้งไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่
ผู้จัดงานหรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
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