เรียน ผูเ้ ข้าร่วมงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561
(Thailand Auto Parts & Accessories : TAPA 2018)
คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์
และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (Thailand Auto Parts & Accessories : TAPA 2018)
เอกสารคู่มอื สําหรับผูเ้ ข้าร่วมงานที่จดั ทําขึ้นชุดนี้ มีว ตั ถุประสงค์ท่จี ะช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผเู้ ข้าร่วมงาน
ในการเตรียมการด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โปรดศึกษาคูม่ อื ฯ เล่มนี้อย่างละเอียดและโปรดปฏิบตั ติ ามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกําหนด
ระยะเวลาในการส่ง แบบฟอร์ม ต่า งๆ ไปยัง ผูท้ ีเ่ กี่ยวข้อง ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่ม อื ฯ เพื่อทําให้การเข้าร่วมงานของท่าน
ราบรืน่ และประสบความสําเร็จ
หากท่า นมีข ้อ สงสัย ประการใด โปรดติด ต่อ ผู้ท ี่เ กี่ย วข้อ งตามชื่อ /ที่อ ยู่แ ละหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งได้แจ้งใน
คูม่ อื ฯ เล่มนี้แล้ว
ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็ นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้
สํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

สารบัญ (ต่อ )
C แผนผังสถานที่จ ดั แสดงสิ น ค้า
C 1 แผนทีเ่ ส้นทางไปศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
C 2 แผนผังเส้นทางการเดินรถ วันก่อสร้าง/วันรือ้ ถอน
C 3 แผนผังเส้นทางการเดินรถวันจัดแสดงงาน และพืน้ ทีจ่ อดรถ
D กฎระเบีย บและข้อ บังคับ ในการเข้า ร่ว มงานในศูน ย์นิ ทรรศการและการประชุม ไบเทค
D 1 ระเบียบข้อบังคับทัวไป
่
D 2 รายละเอียดการขนถ่ายสินค้า
F

แบบฟอร์ม ต่างๆ
ฟอร์มกรณีพเิ ศษ 1
ฟอร์มกรณีพเิ ศษ 2
ฟอร์มกรณีพเิ ศษ 3
ฟอร์ม 1
ฟอร์ม 2
ฟอร์ม 3
ฟอร์ม 4
ฟอร์ม 5.1
ฟอร์ม 5.2
ฟอร์ม 6
ฟอร์ม 7.1
ฟอร์ม 7.2
ฟอร์ม 7.3
ฟอร์ม 7.4
ฟอร์ม 8
ฟอร์ม 9
ฟอร์ม 10
ฟอร์ม 11

การจัดแสดงสินค้าเฉพาะในวันธุรกิจ
หนังสือยืนยันการจัดงาน
การนําสินค้า เข้า – ออกก่อนเวลา
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาพืน้ ทีเ่ ปล่า
เช็คคํ้าประกันพืน้ ที่ (เฉพาะพืน้ ทีเ่ ปล่าเท่านัน้ )
การขอรับ Fair Catalogue
คูหามาตรฐาน
บริการเฟอร์นเิ จอร์เพิม่ เติม
บริการเฟอร์นเิ จอร์เพิม่ เติมพิเศษ
บริการโครงสร้างและอืน่ ๆ
บริการไฟฟ้ าสําหรับการก่อสร้าง และรือ้ ถอน
บริการระบบกระแสไฟฟ้ าอุปกรณ์
บริการระบบกระแสไฟฟ้ าแสงสว่าง
แบบแปลนติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
บริการนํ้าประปาและท่อนํ้าทิง้
บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
บริการเครือ่ งปั ม๊ ลม
บริการรักษาความปลอดภัย

หน้ า
23
24
25
27
31
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
47
48
49
51
54
55
56
57

สารบัญ
A ข้อ มูล ทัวไป
่
A 1 ชือ่ งาน
A 2 สถานทีจ่ ดั งาน
A 3 ระยะเวลาจัดงาน
A 4 ผูจ้ ดั งานและผูส้ นับสนุ นการจัดงาน
A 5 ประเภทสินค้าทีจ่ ดั แสดง
A 6 กิจกรรมพิเศษในงาน
A 7 การเข้าชมงาน
A 8 การติดต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
A 9 ผูใ้ ห้บริการอย่างเป็ นทางการ
A 10 ตารางเวลาการทํางานในอาคารแสดงสินค้า
A 11 บัตรผูแ้ สดงสินค้า/บัตรผูเ้ ข้าทําการก่อสร้าง
A 12 สิง่ อํานวยความสะดวก/บริการต่างๆ ภายในงาน
A 13 ข้อมูลโรงแรม
A 14 ตารางเดินรถ Shuttle Bus
A 15 หนังสือยืนยันการจัดงาน

หน้ า
1
1
1
1
2
2
2
3
7
9
10
12
14
15
15

B กฎเกณฑ์แ ละระเบียบ
B 1 สิทธิ ์การเข้าร่วมแสดงสินค้าและการจัดสรรพืน้ ที่
B 2 การก่อสร้างตกแต่งคูหา
B 3 กระแสไฟฟ้ าและแสงสว่าง
B 4 การรักษาความปลอดภัย
B 5 การรักษาความสะอาด
B 6 ระบบปรับอากาศและความเย็น
B 7 การปฏิบตั งิ านล่วงเวลา
B 8 การสาธิตสินค้า
B 9 การประกาศข้อความภายในงาน
B 10 การถ่ายภาพ/บันทึกเทปโทรทัศน์
B 11 เหตุสดุ วิสยั
B 12 ข้อควรระวัง

16
16
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22

A ข้อ มูล ทัวไป
่
A1. ชื่อ งาน
งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561
Thailand Auto Parts & Accessories : TAPA 2018
A2. สถานที่จ ดั งาน
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2749 3939
โทรสาร
0 2749 3959
E-mail info@bitec.co.th
Website www.bitec.co.th
A3. ระยะเวลาจัด งาน
วันพฤหัสบดีท่ี 5 - วันอาทิตย์ท่ี 8 เมษายน 2561
วันเจรจาธุรกิจ 5 - 7 เมษายน 2561 (3 วัน) เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันจําหน่ายปลีก 8 เมษายน 2561 (1 วัน) เวลา 10.00 - 18.00 น.
A4. ผูจ้ ดั งานและผู้ส นับสนุน การจัด งาน
 ผูจ้ ดั งาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 ผูร้ ่ว มจัด งาน
สมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
 ผูส้ นับสนุน การจัด งาน
1. สมาคมผูป้ ระกอบการชิน้ ส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA)
2. สมาคมผูค้ า้ อะไหล่วรจักร (WASA)
3. สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUB-CON)
4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์
 กลุม่ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนและอะไหล่ยานยนต์
 กลุม่ อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตร
5. สถาบันยานยนต์ (TAI)
6. สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA)
7. สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE)
8. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
9. สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
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A5. ประเภทสิ น ค้า ที่จ ดั แสดง
Auto Parts & Components (OEM/REM), Auto Accessories, Petroleum/Lubricants/Maintenance Product,
Tools/Dies & Machine, Vehicle, Repair, Maintenance & Service, IT & Management
A6. กิ จ กรรมพิ เศษในงาน
กิ จ กรรม

วัน และเวลา
5 เมษายน 2561
เวลา 10.00 น.

สถานที่
Main Lobby
หน้า Hall 103

5 เมษายน 2561
เวลา 18.00 น.

Grand Hall
202 -203

3. นิทรรศการ

5 – 8 เมษายน 2561
เวลา 10.00–18.00 น.

Main Lobby
หน้า Hall 103

4. Business Matching
(ให้บริการนัดหมายและตอบข้อสนเทศทางการค้า)

5 – 7 เมษายน 2561
เวลา 10.00–18.00 น.

Buyers’ Lounge

1. พิธเี ปิ ดงาน
2. Reception Party

A7. การเข้าชมงาน
 วัน เจรจาธุร กิ จ วันที่ 5 – 7 เมษายน 2561 (10.00 – 18.00 น.)
1. การเข้าชมงานจะเปิ ดให้นักธุรกิจ แขกรับเชิญ และผู้ท่เี กี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าชมงานต้องลงทะเบียนหน้างานหรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(Website: www.tapafair.com)
2. ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ในการปฏิเสธ/ห้ามบุคคลใดเข้าชมงาน/นํ าบุคคลใดออกจากบริเวณงานได้โดยไม่ต้อง
ระบุเหตุผล
3. ผูจ้ ดั งานไม่อนุ ญาตให้ถ่ายรูปหรือนําอุปกรณ์การบันทึกภาพใดๆ เข้ามาในบริเวณงาน เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาต
จากผูจ้ ดั งานก่อน
4. ผูจ้ ดั งานไม่อนุ ญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี และผูท้ แ่ี ต่งกายไม่สุภาพ เช่น กางเกงขาสัน้ รองเท้าแตะเข้าชม
งานในวันเจรจาธุรกิจ
 วัน จําหน่ า ยปลีก วันที่ 8 เมษายน 2561 (10.00 - 18.00 น.)
ผูจ้ ดั งานจะเปิ ดให้ประชาชนทัวไปเข้
่
าชมและซือ้ สินค้าได้โดยติดสติก๊ เกอร์บริเวณทางเข้างาน
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A8. การติ ด ต่อ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง
ผูจ้ ดั งาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 8374 - 77
E-mail tapa@ditp.go.th
0 2507 8380 - 81
Website www.tapafair.com
โทรสาร 0 2547 4282
www.thaitradefair.com
ผูร้ ่ว มจัด งาน
ที่อ ยู่

หน่ ว ยงาน

สมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
(TAPMA)
เลขที่ 2 ตึกสิรนิ ธร (ตึกหลัง) ชัน้ M
ถนนนางลิน้ จี่ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2286 9166-7
โทรสาร 0 2286 9168-9
E-mail : tapma@thaiautoparts.or.th
Website : www.thaiautoparts.or.th

ผูต้ ิ ด ต่อ
คุณนริศรา
คุณเอนกพร

ผูส้ นับสนุน การจัด งาน
ที่อ ยู่

หน่ ว ยงาน
สมาคมผูป้ ระกอบการชิน้ ส่วน
ยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย
(TAPAA)

228 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ
10100
โทรศัพท์ 0 2621 2020
โทรสาร 0 2621 2021
E-mail : info@tapaa.or.th,
contacttapaa@gmail.com
Website : www.tapaa.or.th
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ผูต้ ิ ด ต่อ
คุณญาณิศา

ที่อ ยู่

หน่ ว ยงาน

ผูต้ ิ ด ต่อ

สมาคมผูค้ า้ อะไหล่วรจักร (WASA) 116/24 ซอยสวนมะลิ 1 ถนนบํารุงเมือง คุณสมโภชน์
แขวงวัดเทพศิรนิ ทร์ เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2221 3959, 099 253 9797
โทรสาร 0 2621 5539
E-mail : chinakanon@hotmail.com
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิต 86/6 สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน คุณปิ ยฉัตร
ไทย (THAI SUB-CON)
(MIDI) ชัน้ 3 ซอยตรีมติ ร ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
โทรศัพท์ 0 2713 6540-1
โทรสาร 0 2713 6542
Website : www.thaisubcon.com
กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ โซนซี ชัน้ 4
คุณปรียาภรณ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2345 1000 ต่อ 1274
โทรสาร 0 2345 1268
Website : www.aic.or.th
กลุม่ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนและ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ โซนซี ชัน้ 4
คุณพิพฒ
ั น์
อะไหล่ยานยนต์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2345 1170
โทรสาร 0 2345 1281
Website : www.fti.or.th
กลุม่ อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ โซนซี ชัน้ 4
คุณปั ทมา
เกษตร
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2345 1161
โทรสาร 0 2345 1281-3
Website : www.thaiagrimacclub.com
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ที่อ ยู่

หน่ ว ยงาน

ผูต้ ิ ด ต่อ

สถาบันยานยนต์ (TAI)

ชัน้ 4 อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา (สพข.) ซอยตรีมติ ร
กล้วยนํ้าไท ถนนพระราม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
โทรศัพท์ 0 2712 2414
โทรสาร 0 2712 2415
E-mail : preedee@thaiauto.or.th,
kanamas@thaiauto.or.th
Website : www.thaiauto.or.th

คุณปรีดี
คุณฆนมาศ

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
(TAIA)

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ โซนดี ชัน้ 2
ห้อง 201/20 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
โทรศัพท์ 0 2229 4310
โทรสาร 0 2229 4311
Website : www.taia.or.th

คุณวรลักษณ์

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
(TSAE)

ตึกวิศวกรรมยานยนต์ (ชัน้ 2)
คุณกุลธิดา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 6617
โทรสาร 0 2218 6617
E-mail : tsae@tsae.or.th
Website : www.tsae.or.th

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI)

555 ถนนวิภาวดีรงั สิต จตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2553 8111
โทรสาร 0 2553 8222
Website : www.boi.go.th
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คุณเลิศชาย

ที่อ ยู่

หน่ ว ยงาน
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (TCEB)

อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 25, 26 คุณนวพร
ยูนติ เอ 2, บี 1 และบี 2 เลขที่ 989
ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2694 6000
โทรสาร 0 2658 1412
Website :
www.businesseventsthailand.com
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ผูต้ ิ ด ต่อ

A9. ผูใ้ ห้บริก ารอย่างเป็ น ทางการ
รายการ

ที่อ ยู่

หน่ ว ยงาน/บริ ษทั

บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง บริษทั เอ๊กซคอน
จํากัด
อย่างเป็ นทางการและ
ผูใ้ ห้บริการดังนี้
 คูหามาตรฐาน
 อุปกรณ์ตกแต่ง
 ตรวจแบบสําหรับพืน้ ที่
ก่อสร้างคูหาโดย
ผูร้ บั เหมาหรือก่อสร้าง
เอง

เลขที่ 92, 94, 96 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2275 5260 - 2
0 2275 5312 - 3
0 2276 1831 - 4
โทรสาร 0 2691 8873
0 2277 6075
Website : www.xcon.co.th

ติ ด ต่อ
ผูจ้ ดั การโครงการ
คุณณัชพล โม้จา่ ง ต่อ 303
nutchaphon@xcon.co.th
ประสานงาน
คูหามาตรฐาน/
อุปกรณ์ตกแต่ง /
 คุณภูมนิ นั ท์ เลาหเรณู
ต่อ 202
phuminan@xcon.co.th
 คุณชญาณ์นนั ท์ คเณศวรรักษ์
ต่อ 204
chayaanan@xcon.co.th
ประสานงานตรวจแบบ
เข้าก่อสร้างและรื้อถอน
 คุณชัยชนะ คาลเคล
ต่อ 512

บริษทั ผูร้ บั เหมาไฟฟ้ า
อย่างเป็ นทางการ

บริษทั แมเนจเม้นท์ 27/17 หมู่ท่ี 7 ตําบลบึงคําพร้อย ระบบไฟฟ้ า
เอ็กซิบชิ นั ่ แอนด์ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  คุณพัชรินทร์ สอาดเอีย่ ม
อิเล็คทริค จํากัด
tapamee.ex@gmail.com
12150
โทรศัพท์ 0 2054 2471-2 ต่อ 101
โทรสาร 0 2053 9525

บริษทั ผูร้ บั เหมารักษา
ความปลอดภัยอย่างเป็ น
ทางการ

บริษทั อีเอ๊กซเอส บีฮฟี ไลฟ์ สไตล์มอลล์ ห้อง C203 ระบบรักษาความปลอดภัย
เอส ซีเคียวริตก้ี าร์ด 50/1121 หมู่ 9 บางพูด ปากเกร็ด  คุณจักรพรรณ
จํากัด
jakkapan.c@th-exss.com
นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2038 9617

ผูใ้ ห้บริการสิง่ อํานวยความ ศูนย์นิทรรศการ
สะดวก
และการประชุม
 บริการรักษาความ
ไบเทค
สะอาด
 บริการโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต
 บริการดอกไม้และ
ต้นไม้

88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1)
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
โทรศัพท์ 0 2726 1999 ต่อ 7510
โทรสาร 0 2726 1946
Website : www.bitec.co.th
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 คุณณัฐพล หลวงเจริญ
ต่อ 7525
Nattapol.L@bhirajburi.co.th
สังจองบริ
่
การได้ท่ี :
www.bitec-onlineorder.com

รายการ
ผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้า

ที่อ ยู่

หน่ ว ยงาน/บริษทั

ติ ด ต่อ

บริษทั แอโรเชีย่ น
โลจิสติคส์ จํากัด

86 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 398 2242
โทรสาร 02 399 3904-15
E-mail :
exhibition@aerocean.co.th

คุณวราภรณ์ ต่อ 112
คุณสินี ต่อ 107

บริษทั เช้งเก้อร์
ไทย จํากัด

3388/54-61, 63-67 อาคารสิรนิ รัตน์
ชัน้ 16-19 พระราม 4กรุงเทพฯ
10520
โทรศัพท์ 0 2338 0689
E-mail :
sopisa.budchiew@dbschenker.
com

คุณโสภิศา บุตรฉิ้ว
โทร 063 221 9964

บริษทั โรเจอร์
กรุงเทพ จํากัด

90/1 หมู่ 4 แขวงบางโฉลง
เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02 752 6417-9
โทรสาร 02 752 6420
E-mail : exhibitions@rogers-

คุ ณ ดนั ย ทิ พ ย์ โมราณ รงค์
(ต่อ 332)
คุณกันธิชา สมานหนับ
(ต่อ 331)

asia.com
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A10. ตารางเวลาการทํางานในอาคารแสดงสิ น ค้า
วัน ก่อ สร้า ง/ตกแต่งคูหา 2 – 4 เมษายน 2561
วัน ที่
2 เมษายน 2561

3 เมษายน 2561

อาคาร

เวลา

ผูเ้ กี่ย วข้อ ง

13.00 – 24.00 น.

101-102 - ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาทัวไป
่

21.00 – 24.00 น.

103-104 - ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ ่อสร้างคูหาเอง

00.01 – 22.00 น.

- ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาทัวไป
่
- ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ ่อสร้างคูหาเอง

101 - 104 - ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาทัวไป
่
4 เมษายน 2561

08.30 – 22.00 น.

- ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ ่อสร้างคูหาเอง
- ผูแ้ สดงสิ นค้าคูหามาตรฐาน

รอบการขนถ่า ยสิ น ค้า /การเติ ม สิ น ค้า ในวัน จัด แสดงสิ น ค้า 5 – 8 เมษายน 2561
วัน ที่
5 เมษายน 2561
6 เมษายน 2561
7 เมษายน 2561
8 เมษายน 2561

เวลา
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3

เวลา
หมายเหตุ
08.00 – 09.30 น.
18.00 – 19.00 น.
08.30 – 09.30 น.
18.00 – 19.00 น.
08.30 – 09.30 น.
18.00 – 22.00 น.
08.30 – 09.30 น. *รอบที ่ 2 ไม่อนุญาต
12.30 – 14.00 น.* ให้ใช้รถเข็นทุกกรณี
18.00 – 22.00 น.

วัน รือ้ ถอน 8 – 9 เมษายน 2561
วัน ที่
8 เมษายน 2561

9 เมษายน 2561

เวลา

ผูเ้ กี่ย วข้อ ง

18.00 – 22.00 น.

- ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาทัวไป
่
- ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ ่อสร้างคูหาเอง
- ผูแ้ สดงสินค้าคูหามาตรฐาน

08.00 – 15.00 น.

- ผูร้ บั เหมาก่อสร้างอย่างเป็ นทางการ
- ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาทัวไป
่
- ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ ่อสร้างคูหาเอง
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หมายเหตุ :
1. ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง/ผูแ้ สดงสินค้าทีก่ ่อสร้างคูหาเองทุกบริษทั ต้องก่อสร้างและตกแต่งคูหาให้แล้วเสร็จภายใน
เวลา 22.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2561 ทัง้ นี้ จะไม่มกี ารเปิ ดอาคารให้ก่อสร้าง/ตกแต่ ง หลัง จากเวลา
ดังกล่าวโดยเด็ดขาด เนื่องจากผูจ้ ดั งานจะต้องทําความสะอาด
2. ไม่อนุ ญาตให้นําสินค้าออกจากอาคาร ก่ อ นเวลา 18.00 น. ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ายของ
การจัดงาน
3. ผู้แสดงสินค้าควรจัดเก็บสินค้าในคูหาพร้อมทําการขนย้ายสินค้า รวมถึงการรื้อถอนโครงสร้างทันทีห ลัง
ปิ ดงานในวันสุดท้ายของงานแสดงสินค้า (8 เมษายน 2561) ทัง้ นี้ สิง่ ก่อสร้างต่างๆ จะสามารถเริม่ รือ้ ถอนได้
ในวันที่ 8 เมษายน ตัง้ แต่เวลา 18.00 – 22.00 น. และในวันที่ 9 เมษายน ตัง้ แต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
และไม่ควรทิง้ ทรัพย์สนิ มีคา่ ไว้ในคูหา
4. ไม่อ นุ ญ าตให้ม ีก ารขนสิน ค้าหรือ อุ ป กรณ์ เข้า – ออก อาคารแสดงงาน นอกเหนื อ จากเวลาข้างต้น โดย
เด็ดขาด
5. ไม่อนุ ญาตให้ใช้รถเข็น ขนสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในเวลาเปิ ดแสดงงานทุกกรณี
6. กรณีผรู้ บั เหมาก่อสร้างหรือผูแ้ สดงสินค้าไม่นําสินค้า/อุปกรณ์ตกแต่งคูหาออกจากพืน้ ทีต่ ามเวลาทีก่ ําหนดไว้
หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้แสดงสินค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอนล่าช้า ซึง่ ผูจ้ ดั งานจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
A11. บัต รผู้แ สดงสิ น ค้า /บัต รผู้เข้าทํา การก่อ สร้า ง
บัต รผู้แ สดงสิ น ค้า (Exhibitor Badge)
การจัด ทํา บัต รของผูเ้ ข้า ร่ว มแสดงสิ น ค้า
ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องทําการลงทะเบียนแจ้งรายชื่อสมาชิกเพือ่ รับบัตรแบบออนไลน์ท่ี http://exhibitor.eventthai.com
ซึ่ ง จะเปิ ดระบบลงทะเบี ย นออนไลน์ ต ัง้ แต่ ว นั ที่ 14 – 28 มี น าคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจะได้รบั บัต ร
คูหาละ 4 ใบ (คูหาละ 9 ตร.ม.)
ขัน้ ตอนการลงทะเบีย นรายชื่อ สมาชิ ก เพื่อ รับบัต ร
1. ล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนรายชื่อด้วย Username และ Password ทีไ่ ด้รบั
**ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสิ นค้าจะได้ร บั อีเมล์แจ้ง username & password ทางอีเมล์ที่ได้ทาํ การกรอกไว้ตอนสมัคร
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดสมาชิกทีต่ อ้ งการออกบัตรด้วยภาษาอังกฤษ เช่น อีเมล์ / ชื่อ / นามสกุล / ประเทศ
3. พิมพ์รายชือ่ ทัง้ หมดเพือ่ เป็ นหลักฐานในการรับบัตรเข้างาน
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ตัว อย่า งเอกสารรับ บัต รเข้า งาน

*แสดงรายชื่อสมาชิกทีเ่ คาน์เตอร์บริการ (Exhibitor Service Counter) เพือ่ รับบัตรเข้างาน
4. ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้าสามารถลงทะเบียนรายชื่อ หรือแก้ไขข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 14 - 28 มีนาคม 2561
5. รับบัต รเข้างาน วัน ที่ 3 - 4 เมษายน 2561 ณ เคาน์เตอร์บริการ (Exhibitor Service Counter)
หน้ า อาคาร 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่า งเวลา 10:00 - 20:00 น.
หากมีข ้อ สงสัย หรือ ต้อ งการสอบถามรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การลงทะเบีย นออนไลน์ สามารถติ ด ต่อ ได้ที่
Email : support@eventthai.com
Tel. : (66) 2115 1445
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บัต รผู้เข้าทํา การก่อ สร้า ง (Contractor Badge)
1. ผูแ้ สดงสินค้า/ผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีท่ ม่ี สี ทิ ธิ ์แลกบัตร Contractor ได้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
 แบบก่อสร้างได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว
 ยืน่ เช็คคํ้าประกันเรียบร้อยแล้ว
2. ท่านสามารถติดต่อขอแลกบัตร Contractor บริเวณจุดแลกบัตรทีผ่ จู้ ดั งานจัดไว้ให้บริเวณ Loading ด้านหล งั อาคาร
ในวันก่อสร้าง/ตกแต่งคูหา (คุณสมบัตคิ รบถ้วน)
 วันที่ 2 เมษายน 2561
เวลา 13.00 - 24.00 น. (เฉพาะอาคาร 101-102)
เวลา 21.00 - 24.00 น. (เฉพาะอาคาร 103-104)
เวลา 00.01 – 22.00 น.
 วันที่ 3 เมษายน 2561
เวลา 08.30 – 22.00 น.
 วันที่ 4 เมษายน 2561
3. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะวันก่อสร้าง ตกแต่งและรือ้ ถอนคูหาเท่านัน้ ไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันจัดแสดง
A12. สิ่ งอํา นวยความสะดวก/บริก ารต่า งๆ ภายในงาน
รายการ
1. ห้องผูจ้ ดั งาน
(Organizer Office)

ที่ต งั ้
ด้านหน้า
Hall 102

2. ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง/
ผูใ้ ห้บริการด้าน
อุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่าง
เป็ นทางการ

ด้านหน้า
Hall 102

3. จุดลงทะเบียน
 Overseas
- Trade Mission
- Pre-Registration
- Walk-in
 Local
- Pre-Registration
- Walk-in

หน้า Hall 104
หน้า Hall 103
หน้า Hall 101
และ 103

วัน

เวลา
รายละเอีย ดบริ ก าร
2 - 8 เม.ย. 2561 09.00 - 18.00 น..  ติดต่อกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (DITP)
 ติดต่อประสานงานต่างๆ
ในกรณีมปี ั ญหาระหว่าง
งาน
2 - 4 เม.ย. 61 08.30 - 20.00 น.  ให้บริการโครงสร้างคูหา
5 - 7 เม.ย. 61 08.30 - 18.00 น.
มาตรฐาน
8 – 9 เม.ย. 61 08.30 - 22.00 น.  ให้บริการเฟอร์นเิ จอร์
 ให้บริการด้านไฟฟ้ า
 ติดต่อขอรับบัตรผูแ้ สดง
สินค้า
 รับ Fair Catalogue
5 – 8 เม.ย. 61 09.30 - 17.30 น.  ลงทะเบียนเข้างานทัวไป
่
และรับบัตร Visitor
 คณะผูแ้ ทนการค้าและ
ผูล้ งทะเบียนล่วงหน้า
ติดต่อรับบัตร Visitor

หน้า Hall 103
หน้า Hall 101
และ 103
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รายการ
4. จุดประชาสัมพันธ์

วัน

5. Buyers’ Lounge

ที่ต งั ้
ด้านหน้า
Hall 103
Hall 102

6. ห้องสือ่ มวลชน
(Press Center)

ด้านหน้าระหว่าง
Hall 102-103

5 - 8 เม.ย. 61

09.30 - 18.00 น.

7. ศูนย์บริการธุรกิจ
(Business Center)

Main Lobby

2 - 8 เม.ย. 61

08.00 - 18.00 น.

8. โทรศัพท์สาธารณะ
 ในประเทศ
 ระหว่างประเทศ

ด้านหน้า
Hall 104
และชัน้ B1

2 - 9 เม.ย. 61

9. ตูบ้ ริการ ATM

ด้านหน้า
Hall 104
และชัน้ B1
ด้านหน้า
Hall 101

2 - 9 เม.ย. 61

10. บริการพาหนะ
 รถรับ-ส่ง ระหว่าง
ไบเทค-โรงแรม
 รถแท็กซีม่ เิ ตอร์

5 - 8 เม.ย. 61

เวลา
09.30 - 18.00 น.

5 - 7 เม.ย. 61

10.00 – 18.00 น.

 ให้บริการข้อมูลต่างๆ
เกีย่ วกับงาน
 ให้บริการ/รับรองผูซ้ อ้ื จาก
ต่างประเทศ
 ให้บริการข้อมูลการค้า
 สถานทีน่ ดั เจรจาทางธุรกิจ
 บริการอินเตอร์เน็ตฟรี
 เป็ นทีร่ บั รอง ติดต่อส่งข่าว
 ให้บริการข้อมูลต่างๆ ใน
การทําข่าวงาน ให้บริการ
สือ่ มวลชน
 ผูแ้ สดงสินค้าสามารถนํา
เอกสารมาเผยแพร่ได้
 ให้บริการโทรศัพท์
โทรสาร ทัง้ ภายในและ
ระหว่างประเทศ
 ให้บริการถ่ายเอกสาร
 ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้
สายในรูปแบบ Prepaid
Card และให้บริการ
Online
 ตูโ้ ทรศัพท์แบบใช้บตั ร
TOT, หยอดเหรียญ

 ตูบ้ ริการ ATM

5 - 7 เม.ย. 61

10.00 – 18.00 น.

5 - 8 เม.ย. 61

09.00 – 19.00 น.
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รายละเอีย ดบริ ก าร

 ให้บริการรถรับ-ส่งผูซ้ อ้ื
จากต่างประเทศ จาก
Official Hotels มางาน
และจากงานไปยัง Official
Hotels
 ให้บริการเรียกรถแท็กซี่
มิเตอร์

รายการ
11. ห้องละหมาด
(Praying Room)
12. ห้องปฐมพยาบาล
(First Aid)

วัน

ที่ต งั ้
บริเวณชัน้ B2

4 - 8 เม.ย. 61

เวลา
10.00 – 18.00 น.

หน้า Hall 104

2 - 9 เม.ย. 61

10.00 – 18.00 น.

13. ห้องรับฝากเด็ก
(Kid’s Corner)

บริเวณชัน้ B2

5 - 8 เม.ย. 61

10.00 – 18.00 น.

14. อาหารและ
เครือ่ งดืม่

Fahrenheit
International
Food Court
ชัน้ B1

5 - 8 เม.ย. 61

10.00 – 18.00 น.

รายละเอีย ดบริ ก าร
 สําหรับผูน้ บั ถือศาสนา
อิสลามทําพิธลี ะหมาด
 มีเจ้าหน้าทีป่ ระจําให้การ
ปฐมพยาบาล ผูแ้ สดง
สินค้า และผูเ้ ข้าชมงาน
ทัวไป
่
 รับฝากเด็กอายุต่าํ กว่า
15 ปี มีของเล่น/สือ่
สันทนาการสําหรับเด็ก
 อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ
 ศูนย์อาหารนานาชาติ

A13. ข้อ มูล โรงแรม
Hotel

Address :
Website :
E-mail :
Tel. :
Fax. :

Patumwan, Bangkok 10330
www.siamatsiam.com
dos@siamatsiam.com
(66) 2217 3000
(66) 2217 3077

Address :
Website :
E-mail :
Tel. :
Fax. :

566 Ploenchit Rd., Bangkok 10330
www.novotelbangkokploenchit.com
H7176-SL7@accor.com
(66) 2305 6029
(66) 2305 6020

Room Type
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Rate (THB)
Single
Twin

Leisure
(Nett + BF)

THB 3,600

THB 3,900

Superior
(Nett + BF)

THB 3,600

THB 3,900

Hotel

Address :
Website :
E-mail :
Tel. :
Fax. :

Room Type

Deluxe
(Nett + BF)

1 Sukhumvit 22, Bangkok 10110
www.holidayinn.com
dhanindhorm.banjongtad@ihg.com
(66) 2683 4777
(66) 2683 4888

Rate (THB)
Single
Twin

THB 3,600

THB 3,900

A14. ตารางเดิ น รถ Shuttle Bus

A15. หนังสือ ยืน ยัน การจัด งาน
กรณีทผ่ี เู้ ข้าร่วมงานจะนําสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจัดแสดง หากจําเป็ นต้องใช้หนังสือรับรองการเข้าร่วมงาน
จากผูจ้ ดั งานเพื่อสําแดงให้เจ้าหน้าที่พธิ กี ารศุลกากร โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม กรณี พิเศษ 2 และส่งกลับ
มายังสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ภายในวัน ที่ 26 มีน าคม 2561
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B กฎเกณฑ์แ ละระเบียบ
B1. สิ ทธิ์ ก ารเข้า ร่ว มแสดงสิ น ค้าและจัด สรรพืน้ ที่
1.1 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดสรรคูหา โดยจะตัดสินจากกลุ่มสินค้า จํานวนคูหา วันทีส่ มัคร เข้าร่วมงาน
และการชําระเงิน ความร่วมมือในกิจกรรมของกรมฯ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
1.2 ผู้จ ดั งานไม่อ นุญ าตให้ม ีบ ุค คล/นิ ติ บ คุ คลอื่น ใดที่ ไม่ได้ส มัค รเข้า ร่ว มงานกับ ผู้จ ดั งานโดยตรง มาจัด
แสดงหรือจําหน่ ายสินค้าในพืน้ ทีข่ องผูแ้ สดงสินค้าตลอดระยะเวลาการจัดงาน
1.3 ผูแ้ สดงสินค้าไม่สามารถโอนสิทธิ ์ในการเข้าร่วมงาน และพื้นที่ทงั ้ หมดหรือบางส่วนที่ได้รบั การจัดสรรให้
ผูอ้ น่ื ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
1.4 สินค้าทีจ่ ดั แสดงต้องเป็ นสินค้าทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้เข้าร่วมงาน ผูจ้ ดั งานมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะนําสินค้าทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
งานแสดงสินค้านี้ออกจากอาคารแสดงสินค้าได้ทนั ที
1.5 ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องแสดงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่นํามาจําหน่ ายหรือจัด
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค
แสดงให้ครบถ้วนถูกต้องตามทีบ่ ญ
1.6 ผูแ้ สดงสินค้าสามารถจําหน่ายสินค้าได้ภายในคูหาของตนเองเท่านัน้
1.7 ผูแ้ สดงสินค้าสามารถติดป้ าย สติก๊ เกอร์ โปสเตอร์ ได้เฉพาะในบริเวณคูหาของตนเองเท่านัน้
1.8 ห้ามแจกใบปลิว บัตรเชิญ ในบริเวณทางเดิน ทางเข้า - ออก หรือบริเวณสาธารณะอื่นเป็ นเด็ดขาด
1.9 ผูแ้ สดงสินค้าต้องจัดหาเจ้าหน้าทีอ่ ยูป่ ระจําคูหาตลอดเวลางาน
1.10 เจ้าหน้ าที่ป ระจําคู ห าต้อ งสามารถเจรจาการค้าเพื่อ การส่งออกและพู ด ภาษาต่ างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษได้ หากไม่มโี ปรดจัดเตรียม/จัดจ้างพิเศษล่วงหน้า
B2. การก่อ สร้า งตกแต่งคูหา
ผูแ้ สดงสินค้าสามารถเลือกใช้คูหามาตรฐาน หรือจะดําเนินการก่อสร้างคูหาโดยจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีจ่ ดั หา
มาเองได้ ทัง้ นี้ ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในการก่อสร้างตกแต่งคูหา ดังนี้
กรณี ใ ช้ค หู ามาตรฐาน (โครงสร้างซิ ส เต็ม )
คูหามาตรฐาน ขนาด 3 x 3 ม. (9 ตร.ม.) ประกอบด้วย











พรมอัดเรียบ สีเทา
ผนังหุม้ พีวซี สี ขี าว 3 ด้าน โครงสร้างซิสเต็มสูง 2.50 ม.
ป้ ายพร้อมชือ่ บริษทั และหมายเลขคูหา
โต๊ะเจรจา 1 ตัว
เก้าอี้ 2 ตัว
ตูเ้ ก็บของมาตรฐาน 1 ใบ
แท่นวางสินค้า 2 ระดับ 1 แท่น
ถังขยะ 1 ใบ
สปอตไลท์ 100 วัตต์ 3 ดวง
ปลักไฟ
๊ 5 แอมป์ 1 จุด
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หากผู้แสดงสินค้าประสงค์จะใช้คูหามาตรฐานภายหลังจากที่ได้ชําระเงินค่าสมัครเป็ นพื้นที่เปล่าเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดต่อแจ้งชําระเงินและรายละเอียดการติดตัง้ คูหามาตรฐาน โดยกรอกแบบฟอร์ม 4 และสังตรงบริ
่
ษทั เอ๊กซคอน จํากัด
ภายในวัน ที่ 26 มีน าคม 2561 หากสังจองคู
่
หาภายหลังวันทีก่ ําหนด จะมีคา่ ใช้จ่ายสูงกว่าปกติ
ระเบียบในการใช้คหู ามาตรฐาน
 ห้ามต่อเติม ทาสี หรือตอกตรึง และเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของคูหามาตรฐานสําเร็จรูป หากเกิดความเสียหายขึ้น
ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนัน้
 ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องตรวจสอบคุณภาพของคูหา/อุปกรณ์ตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ ไฟฟ้ าให้เรียบร้อยก่อนรับ
มอบ และหากพบข้อบกพร่องหรือชํารุดโปรดแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันทีเพื่อแก้ไข/เปลีย่ นแปลง มิฉะนัน้ จะถือว่า
ผูแ้ สดงสินค้ายอมรับในสินค้านัน้ แล้ว และบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้ ในภายหลัง
 ตําแหน่ งและรายการอุ ป กรณ์ ก ารติด ตัง้ ไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานได้ถูก กํ าหนดไว้แน่ น อนแล้ว หากจําเป็ น ต้อ ง
เปลีย่ นแปลงตําแหน่ งที่ตดิ ตัง้ ขอให้แจ้งตามทีอ่ ยู่ในแบบฟอร์ม ภายในวัน ที่ 26 มีน าคม 2561 กรณีท่ที ่านแจ้ง
การเปลี่ย นแปลงหลังวัน ที่กํ าหนด ท่ านจะต้ องเสีย ค่ าใช้จ่ายในการดําเนิ น การจุ ด ละ 214 บาท (ราคานี้ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)
 หากผูแ้ สดงสินค้าไม่ต้องการรายการอุปกรณ์ใดๆ ในคูหามาตรฐานทีก่ ําหนด จะถือว่าสละสิทธิ ์ในรายการนัน้ และ
ไม่สามารถเรียกคืนเงินหรือชดเชยเป็ นอุปกรณ์รายการอืน่ ได้
กรณี ก่อ สร้า งคูหารูป แบบพิ เศษ
1. ผูแ้ สดงสินค้าสามารถใช้บริการผูร้ บั เหมาก่อสร้างอย่างเป็ นทางการหรือเลือกผูร้ บั เหมารายอื่นได้ แต่จะต้องแจ้ง
รายละเอียดของผูร้ บั เหมาก่อสร้างนัน้ ให้ผจู้ ดั งานอนุ มตั ิ โดยกรอกแบบฟอร์ม 1 ส่งกลับภายในวันที่ 22 มีน าคม 2561
รายละเอียดการส่งแบบก่อ สร้า งประกอบด้ว ย
 ผังพืน้ (PLAN)
 รูปด้าน (ELEVATION) ในแต่ละด้าน
 รูปตัด (SECTION)
 ทัศนียภาพ (PERSPECTIVE)
 ตําแหน่งการติดตัง้ ไฟฟ้ า
โดยทัง้ หมดนี้ต ้ อ งแสดงขนาด ความกว้า ง ความยาว ความสูง อย่า งชัด เจน พร้อมทัง้ จัดส่งเอกสารดังกล่าว
มายังบริษัท เอ๊กซคอน จํากัด ทาง E-mail : tapa-design@xcon.co.th เพื่อขออนุ ม ตั ิการเข้าก่อสร้าง โดยผู้จดั งาน
จะตรวจสอบและแจ้งผลการอนุมตั กิ ลับ ทาง E-mail
2. ในกรณีท่แี บบก่อสร้างไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้แสดงสินค้า/ผู้รบั เหมาก่อสร้าง
จะต้องทําการแก้ไขและส่งแบบเพื่อตรวจสอบอีกครัง้ ภายใน 3 วัน นั บ จากวัน ที่ ได้ ร บั แจ้ ง ให้ แ ก้ ไข ผู้แ สดง
สิ น ค้า /ผู้ร บั เหมาก่อ สร้า งรายใด ที่ ไม่ส ่ง แบบก่อ สร้า งภายในกํา หนดเวลาหรือ แบบยังไม่ได้ร บั การอนุม ตั ิ
จะไม่ได้ร บั อนุญาตให้เข้า ทํา การก่อ สร้า งโดยเด็ด ขาด
3. การก่อสร้างคูหาพื้นที่เปล่า ผูแ้ สดงสินค้าจะต้ อ งระบุห มายเลขคูห าและชื่ อ ที่ ส มัค รเข้า ร่ว มงานภายในคูห า
ในตํา แหน่ งที่ม องเห็น ชัด เจน
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4. ผู้ร บั เหมาก่อ สร้า งคูห าพื้น ที่ เปล่า ทุก รายจะต้อ งวาง “ แคชเชี ย ร์เช็ค ” คํ้าประกันความเสียหายจาการทํางาน
ในจํานวนเงิน 1,000 บาท/ตร.ม. กรณีขนาดพืน้ ทีค่ หู าน้อยกว่า 15 ตร.ม. คิดอัตราขัน้ ตํ่า 15,000 บาท โดยสังจ่
่ าย
บริษัท เอ๊กซคอน จํากัด พร้อมนํ าส่งที่บริษัท ฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม 2 (ดูแผนที่บริษัทฯ หลังแบบฟอร์มนี้)
นํ า ส่ ง ระหว่า งวัน ที่ 26 - 30 มีน าคม 2561 ผู้จดั งานจะไม่อนุ ญาตให้บริษัทที่ม ิได้ชําระแคชเชียร์เช็คคํ้าประกัน
เข้าทําการก่อสร้างโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะคืนแคชเชียร์เช็คคํ้าประกันนี้ให้ภายหลังจากงานจบแล้ว
(ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2561) ในกรณีทท่ี ําการรือ้ ถอนและขนย้ายโครงสร้างออกจากบริเวณงานเป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อย และไม่ม ีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับสถานที่จดั แสดงงาน แต่หากเกิด ความเสียหายใน
บริเวณทีผ่ รู้ บั เหมาก่อสร้างรับผิดชอบอยู่ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของผูใ้ ดและเกิดจากกรณีใดๆ ผูแ้ สดงสินค้า/
ผูร้ บั เหมารายนัน้ จะต้องรับผิดชอบและชําระค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดทีท่ างสถานทีจ่ ดั งานเรียกร้องความเสียหายมา
5. ความสูงและความทึบ ของคูหา
 สามารถก่อสร้างโครงสร้างทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 5.00 ม. จากพืน้ อาคาร ทัง้ นี้ ไม่อ นุญ าตให้ส ร้างคูหา 2 ชัน้
 โครงสร้างด้านทีต่ ดิ ทางเดิน ส่วนทีส่ ูงเกิน 1.20 ม.จากพื้นอาคาร จะต้องถอยร่นจากแนวขอบของคูหาเข้า
มาในพืน้ ที่ 0.50 ม. โดยรอบ และจากระยะร่นเข้ามาในพืน้ ที่ 0.50 ม. สิง่ ก่อสร้างในส่วนทีส่ งู ตัง้ แต่ 1.20 - 5.00 ม.
จะต้องทําให้โปร่ง โดยมีสว่ นทึบได้เพียง 50% ของพืน้ ทีด่ า้ นนัน้ ๆ
 คูหาที่มพี ้นื ที่ตดิ กันจะต้องก่อสร้างผนังด้านนัน้ ๆ เป็ นของตัวเองที่ความสูง 2.50 ม. จากพื้นอาคารและ
บริเวณรอยต่อผนังต้องเก็บงานให้เรียบร้อย กรณีท่ตี ้องการก่อสร้างโครงสร้างสูงกว่า 2.50 ม. จะทําได้
ต่ อ เมื่อ โครงสร้างห่ า งจากผนั งอย่ า งน้ อ ย 0.50 ม. โดยรอบ หากฝ่ าฝื น ไม่ ทํ า การก่ อ สร้า งผนั ง ทํ า ให้
ภาพลักษณ์ของงานออกมาดูไม่เรียบร้อย ผูร้ บั เหมาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการปิ ดผนังดังกล่าว
หากผูจ้ ดั งานต้องช่วยดําเนินการให้ พร้อมทัง้ ค่าปรับเพิม่ จากค่าใช้จา่ ยจริงอีก 20%
 ภาพแสดงข้อกําหนดการก่อสร้างคูหา

5.00 ม.
2.50 ม.
0.50 ม.
0.50 ม.

0.50 ม.

6. กรณีคูหาของผู้แสดงสินค้าพื้น ที่ เ ปล่ า ติ ด กับ คูห าอื่ น ไม่อนุ ญ าตให้ใช้ประโยชน์ จากผนังนัน้ ๆ ผู้แสดงสินค้า
จะต้อ งทําการก่อ สร้างผนังในส่ว นคูหาของตนขึ้น มาเองทุก คูหา
7. ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกร้องให้ทาํ การปรับเปลีย่ นผนังด้านหลังหรือด้านข้าง หากผูจ้ ดั งานมีความเห็นว่า
สิง่ ก่อสร้างของท่านอาจจะบดบังคูหาใกล้เคียง หรือไม่เรียบร้อยสวยงาม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของงาน
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8. หากผู้จ ดั งานพบว่ามี การก่ อ สร้างที่ ไม่ถ กู ต้ อ งตามเงื่อ นไขหรือ ผิ ด จากแบบก่ อ สร้างที่ ส ่งขออนุม ตั ิ ผู้จ ดั งาน
ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเรีย กร้อ งให้แ ก้ไขการก่อ สร้า ง และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้ ผูแ้ สดงสินค้าจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด โดยไม่มขี อ้ โต้แย้งใดๆ
9. ผูจ้ ดั งานจะทําเครือ่ งหมายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างคูหาของท่านตามขนาดพื้นทีท่ จ่ี องไว้ หากไม่แน่ ใจในขอบเขต
ของคูหาของตน ให้ตดิ ต่อสอบถามจากเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั เหมาก่อสร้างอย่างเป็ นทางการเท่านัน้
10. บริเวณพืน้ คูหาต้องปูพรมหรือวัสดุรองพืน้ ทีเ่ หมาะสม
11. ผูแ้ สดงสินค้า/ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะต้องใช้วสั ดุปรู องพืน้ ก่อนติดตัง้ โครงสร้าง กรณีใช้เทปกาว 2 หน้า ต้องใช้เทป
สําหรับปูพรมเท่านัน้ โดยภายหลังการรือ้ ถอนแล้วต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืน้ อาคารหรือทิง้ คราบกาวไว้
กรณี ที่ พบว่า ท่ า นใช้ เทปพรมผิ ด ประเภทหรือ วัส ดุอ ื่ น ใดที่ เสี่ย งต่ อ ความเสี ย หายในภายหลัง ผูจ้ ดั งานขอ
สงวนสิทธิ ์ในการแจ้งให้ท่านรื้อออกในทันที กรณีท่ที ่านไม่สามารถรื้อออกได้ ท่ า นจะต้ อ งชํา ระค่ า ทํา ความ
สะอาด/ค่า เสีย หายตามจํา นวนเงิ น ที่ ไบเทคประเมิ น ทัง้ นี้ จํานวนเงินดังกล่าว ผูจ้ ดั งานจะคืนให้เมื่อท่านได้
ทําความสะอาด/ซ่อมแซม พื้นทีห่ ลังการรือ้ ถอนโครงสร้างคูหา โดยต้องได้รบั การยืนยันความเรียบร้อยจากผูจ้ ดั
งานเท่านัน้
12. พื้น ที่ เปล่าจะไม่ม ี จ ุด จ่ายกระแสไฟฟ้ าและไฟแสงสว่างท่านต้องขอติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าโดยกรอก ฟอร์ม 7.1 – 7.4
และแจ้งตามทีอ่ ยูใ่ นแบบฟอร์ม ภายในวัน ที่ 26 มีน าคม 2561
13. ไม่อ นุญ าตให้ตดิ ตัง้ ตําแหน่ งไฟฟ้ า/อุปกรณ์ไฟฟ้ า/ป้ ายชื่อร้านค้า/สินค้า/เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ ๆ ยื่นออกมา
นอกพืน้ ทีค่ หู า
14. ไม่อ นุญ าตให้มกี ารพ่นสี ทาสี ตลอดจนการใช้เลื่อยไฟฟ้ า เครื่องเชื่อม หรืออุปกรณ์ทจ่ี ะทําให้เกิดประกายไฟใน
บริเวณตัวอาคารในทุกกรณีโดยเด็ดขาด
15. ไม่อ นุญ าตให้ดงึ ลวดสลิง หรือขึงเพือ่ การคํ้ายันในบริเวณพืน้ ทีแ่ ละโครงสร้างอาคารโดยเด็ดขาด
16. ไม่ อ นุ ญ าตให้ท้ิงวัสดุก่อ สร้าง/วัสดุ เหลือ ใช้/หีบ ห่อ ภายในอาคารแสดงสิน ค้า จะต้อ งนํ าออกทิ้งไปนอกศูน ย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค
17. ไม่อ นุญ าตให้นําแผ่นป้ ายโฆษณาหรือวางอุปกรณ์สงิ่ ของต่างๆ ออกนอกเขตพืน้ ทีค่ หู าของตนเอง หรือวางสิง่ ของ
กีดขวางแนวทางเดิน
18. ไม่อ นุญ าตให้แขวนอุปกรณ์ ทุกชนิดที่ท่อจ่าย ท่อร้อยสายไฟ ท่อดับเพลิงหรือดึงลวดสลิง/ขึงเพื่อการคํ้ายันใน
บริเวณพืน้ ทีแ่ ละโครงสร้างอาคารของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยเด็ดขาด
19. ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ ทีจ่ ะอนุญาตพิเศษเพิม่ เติมเงือ่ นไขการก่อสร้างตกแต่ง และรือ้ ถอน ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลาย
ข้อ ให้กบั “ ผูร้ ่วมแสดงงาน” รายใดรายหนึ่งก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า การดัดแปลงแก้ไขหรืออนุ ญาตพิเศษ
เพิม่ เติมนัน้ ไม่ขดั ต่อ “ภาพรวม” ของงาน และทางผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ในการขอให้ทําการแก้ไข รื้อถอน หรือ
เคลือ่ นย้ายโครงสร้าง หรือส่วนตกแต่งคูหาของบริษทั ทีไ่ ม่ทาํ ตามข้อกําหนด
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B3. กระแสไฟฟ้ า และแสงสว่า ง
1. ให้มแี สงสว่างในอาคารแสดงสินค้าโดยทัวไป
่ เฉพาะช่วงเวลาการทํางานในอาคารแสดงสินค้าเท่านัน้
2. กําลังไฟฟ้ าทีใ่ ช้ในศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค คือ 220 โวลต์
3. การติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าตามคูหาทัง้ หมด ต้องกระทําโดยบริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบชิ นั ่ แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด
ผูร้ บั เหมาไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการของงานเท่านัน้
4. การจ่ายกระแสไฟฟ้ าภายในคูห าก่ อนและหลังเวลาแสดงงานประมาณ 30 นาที กรณี ท่ีผู้แสดงสินค้าต้องการ
กระแสไฟฟ้ าตลอด 24 ชัวโมง
่
หรือ ต้อ งการอุป กรณ์ ไฟฟ้ าอื่น ๆ เพิ่ม เติม จะต้องรับ ภาระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ เอง
อ่ ยูใ่ นแบบฟอร์ม ภายในวัน ที่ 26 มีน าคม 2561
โดยกรอกรายละเอียดใน ฟอร์ม 7.1 – 7.4 สังตรงตามที
่
5. ผู้จดั งานไม่อนุ ญาตให้ผู้แสดงสินค้าเดินสายไฟฟ้ าหรือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ าจากการจ่ายไฟฟ้ าหลักของตัวอาคารเอง
โดยเด็ดขาด
6. หากมีการต่อวงจรไฟฟ้ า/การปรับแต่งใดๆ หรือการใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทาง หรือเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ า
โดยมิได้รบั อนุ ญาตจะถูกระงับการจ่ายไฟโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
่
ท่านจะต้อง
7. หากเจ้าหน้าทีต่ รวจพบว่าใช้ก ระแสไฟฟ้ า เกิ น จากจํา นวน และผิ ด ประเภทจากที่ ท่า นสังจองไว้
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเป็ นเงินสดในราคาหน้างาน หากท่านไม่ชําระค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าว บริษทั ฯ ขอให้ท่าน
รือ้ ถอนอุปกรณ์สว่ นทีเ่ กินและผิดประเภทออก และหากท่านไม่ปฏิบตั ติ าม บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการงดจ่า ย
กระแสไฟฟ้ า ในคูหาของท่า น จนกว่า จะได้ร บั การแก้ไขให้ถกู ต้อ ง
8. ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ ์ในการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้ า กรณีทม่ี กี ารต่อไฟฟ้ าทีไ่ ม่เหมาะสมหรืออาจเกิดอันตรายได้
9. ไม่อ นุญ าตให้ใช้เลื่อยไฟฟ้ า เครื่องเชื่อม หรืออุปกรณ์ ใดๆ ทีจ่ ะทําให้เกิดประกายไฟภายในศูนย์การประชุมและ
นิทรรศการไบเทค
B4. การรัก ษาความปลอดภัย
ผู้จดั งานได้จดั เจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารแสดงสินค้าตลอด 24 ชัวโมง
่ ในทางเข้า-ออกอาคาร
และพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของงาน
1. ช่วงวันก่อสร้างและวันรื้อถอนจะเปิ ดประตูเข้า - ออกเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคารแสดงสินค้าเท่านัน้ ผูจ้ ดั งาน
จะอนุ ญ าตให้เฉพาะผู้ท่ตี ิดบัตรของงานเพื่อเข้า - ออก อาคารแสดงสินค้าตามประเภทของบัตรและเวลาการ
ทํางานของอาคารแสดงสินค้าเท่านัน้
2. การดูแลรัก ษาความปลอดภัย ของทรัพ ย์สนิ ในคูห าของผู้แสดงสิน ค้าเป็ น กรณี พ ิเศษเฉพาะราย หากต้อ งการ
ใช้บริการ (เสียค่าใช้จ่าย) โปรดกรอกแบบฟอร์ม 11 แล้วส่งกลับตามทีอ่ ยูใ่ นแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561
3. ผูจ้ ดั งานขอแนะนําให้ท่านทําการประกันภัยสินค้าที่มมี ูลค่าสูงและในช่วงปิ ดงานขอให้ผูแ้ สดงสินค้าจัดเก็บสินค้า
ให้เรียบร้อยหรือทําการปิ ดคูหา ทัง้ นี้ หากเกิดการสูญหายตลอดระยะเวลาการจัดงาน ผูจ้ ดั งานจะไม่รบั ผิดชอบ
ในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4. ห้ามนําวัตถุระเบิด วัตถุอนั ตราย อาวุธหรือแก๊สหุงต้มเข้ามาภายในบริเวณอาคารแสดงสินค้าโดยเด็ดขาด
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B5. การรัก ษาความสะอาด
1. ผู้จดั งานได้จดั พนักงานทําความสะอาดเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางของงานเท่านัน้ โดยจะไม่เข้าไปทําความสะอาด
ในคูหาของท่าน
2. ผู้แ สดงสิ น ค้าจะต้ อ งรับผิ ด ชอบดูแ ลทําความสะอาดภายในคูหาของท่ านเอง โดยนํ าเศษขยะต่างๆ ใส่ถุงขยะ
และนํามาวางไว้หน้าคูหาของท่านหลังจากจบงานในแต่ละวันเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาดเก็บกวาด
่
ยดที่
3. กรณีท่ีท่านต้องการจ้างพนักงานทําความสะอาดประจําคูห าของท่าน สามารถสังจองโดยกรอกรายละเอี
www.bitec-onlineorder.com
B6. ระบบปรับอากาศและความเย็น
1. ผูจ้ ดั งานจะไม่เปิ ดเครือ่ งปรับอากาศในบริเวณอาคารแสดงสินค้า ในวันที่ 2 – 4 เมษายน 2561 ซึง่ เป็ นวันก่อสร้าง
และตกแต่งคูหา
2. ผู้จดั งานจะเปิ ดเครื่องปรับอากาศเฉพาะในวันที่จดั แสดงสินค้าหรือระหว่างวันที่ 5 – 8 เมษายน 2561 เท่านัน้
โดยจะเปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ 1 ชัวโมง
่ ก่อนการเปิ ดแสดงสินค้า และจะปิ ดเมือ่ ถึงเวลาปิ ดแสดงสินค้าในแต่ละวัน
3. ห้า มสูบบุหรี่ใ นอาคารแสดงสิ น ค้า
B7. การปฏิ บตั ิ งานล่ว งเวลา
ในระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ผู้จดั งานอนุ ญาตให้ทําการก่ อสร้างและตกแต่งคูหาได้ถึงเวลา 22.00 น.
หากผู้แสดงสิ น ค้าหรือ ผู้ร บั เหมาก่อสร้างรายใด มีความประสงค์จะทําการแก้ไข/ซ่อมแซมคูหาหล งั เวลาการจัดงาน
กรุณ าแจ้ ง ที่ ห้ อ งผู้จ ดั งานก่ อ นเวลา 15.00 น. ของแต่ ล ะวัน และจะต้องรับ ผิด ชอบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน
ล่วงเวลาตามอัตราของไบเทค
B8. การสาธิ ต สิ น ค้า
1. ผู้จ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จ ะตัก เตือ นหรือ ขอยกเลิ ก การสาธิ ต ใดๆ ที่ก่อ ให้เกิ ด เสีย งดัง รบกวนผูแ้ สดงสินค้า
รายอื่นๆ ซึ่ ง ผู้แ สดงสิ น ค้า ต้ อ งแจ้ง ให้ ผ้จู ดั งานทราบล่ว งหน้ า ถึง กิ จ กรรมและการส่ง เสริ ม การขายต่ า งๆ
ที่เกี่ย วกับการแข่งขัน ที่ม ีก ารแจกรางวัล
2. ผู้จ ดั งานไม่อ นุ ญ าตให้ ม ีก ารใช้ เครื่อ งขยายเสี ย งในระหว่า งการจัด งาน ทัง้ นี้ เพื่อป้ องกันการรบกวนผู้อ่นื
ยกเว้น อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ วีดโี อ แต่จะต้องได้รบั การควบคุมระดับเสียงให้เหมาะสมด้วย
3. ผูแ้ สดงสินค้าไม่ควรกระทําการใดๆ ให้เดือดร้อน/รบกวนผูเ้ ข้าชมงาน หรือผูแ้ สดงสินค้ารายอื่นๆ
B9. การประกาศข้อ ความภายในงาน
เนื่องจากการขอประกาศข้อความของผูท้ ม่ี าติดต่อบริษทั /ห้างร้านภายในงานจะเป็ นการรบกวนสมาธิ ในการเจรจา
การค้า ผูจ้ ดั งานจึงขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะใช้ระบบประกาศเฉพาะเรื่องทีเ่ ป็ นสาธารณะประโยชน์เท่านัน้ โดยของดประกาศ
ข้อ ความเฉพาะบุค คลในทุก กรณี
21

B10. การถ่า ยภาพ/บัน ทึก เทปโทรทัศ น์
ไม่อ นุ ญ าตให้ ม ี ก ารถ่า ยรูป หรือ ถ่า ยวี ด ีโอในระหว่างงาน เว้นเสียแต่ได้รบั อนุ ญาตจากผู้จดั งานและบุคคล
ดังกล่าวจะต้องติดบัตร PRESS ประจําตัวตลอดเวลาด้วย
B11. เหตุส ดุ วิ ส ยั
ผู้จดั งานจะไม่ รบั ผิด ชอบชดใช้ค่าเสีย หายไม่ว่ากรณี ใดๆ ต่ อ ความเสีย หายหรือ สูญ เสีย ที่เกิด ขึ้น กับ บุ ค คล
ทรัพย์สนิ หรือสิทธิประโยชน์ของผูแ้ สดงสินค้า อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ภัยธรรมชาติ การเกิดการจลาจล การโจรกรรม
อัคคีภยั หรือภัยต่างๆ ซึง่ ไม่อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะป้ องกันได้ กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั นอกเหนือจากกฎระเบียบทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื นี้
การตัด สิ น ใจของผูจ้ ดั งานถือ เป็ น อัน สิ้ น สุด
B12. ข้อ ควรระวัง
สิง่ ก่อสร้างทางโครงสร้างหรือส่วนประดับตกแต่งภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่า
ห้ามเปลีย่ นแปลง หรือเคลื่อนย้าย และควรปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง ผูใ้ ดทีก่ ่อความเสียหายต่อทรัพย์สนิ เหล่านี้
โดยไม่ศกึ ษากฎระเบียบของผูจ้ ดั งาน หรือศูนย์แสดงสินค้าฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
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C แผนผังสถานที่จ ดั แสดงสิ น ค้า
C1. แผนที่เส้น ทางไปศูน ย์นิ ท รรศการและการประชุม ไบเทค
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C2. แผนผังเส้น ทางการเดิ น รถ วัน ก่อ สร้า ง/วัน รือ้ ถอน
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C3. แผนผังเส้น ทางการเดิ น รถวัน จัด แสดงงาน และพืน้ ที่จ อดรถ
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D กฎระเบีย บและข้อ บังคับ ในการเข้า ร่ว มงานใน
ศูน ย์นิ ทรรศการและการประชุม ไบเทค
D1. ระเบีย บข้อ บังคับ ทัวไป
่
1. สถานที่ ป ฏิ บ ตั ิ งานที่ม ีอ นั ตราย
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ อี นั ตราย หมายถึง สถานทีซ่ งึ่ รองรับสิง่ ทีน่ ํ าออกแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ และการขนส่ง
สินค้า อาทิ พื้นที่ขนถ่ายสินค้า ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ห้องจัดประชุม ระเบียง เวทีการแสดง พื้นที่รถบรรทุกเข้าแถว
รอขนของเข้าภายในไบเทคลานจอดรถบรรทุก เป็ นต้น
การใช้บริเวณดังกล่าวให้ถอื ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(ก) ห้ามดื่มเครื่องดื่มทุกประเภททีม่ แี อลกอฮอล์
(ข) ต้องสํานึกในความรับผิดชอบต่อหน้าทีใ่ นขณะปฏิบตั งิ าน
(ค) ห้ามใช้หรือครอบครองสารควบคุมหรือผิดกฎหมายทุกชนิด ผูฝ้ ่ าฝื นจะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมาย
(ง) พาหนะภายนอกอาคารทุกประเภททีข่ บั เคลื่อนเข้ามาในบริเวณใกล้เคียงหรือบริเวณขนถ่ายสินค้าภายนอก
อาคารและลานจอดรถบรรทุก ต้องควบคุมอัตราความเร็วให้ต่ํากว่า 5 กม./ชม. และขับเคลื่อนพาหนะด้วย
ความไม่ประมาท
(จ) ห้ามเก็บนํ้ ามัน นํ้ ามันก๊าด นํ้ ามันดีเซล หรือเชือ้ เพลิงใดๆ ไว้ภายในไบเทค ไม่ว่าจะเป็ นการชั ่วคราวหรือ
ถาวร ในกรณีทมี่ คี วามจําเป็ นต้องเติมเชือ้ เพลิง ให้กระทําได้ในบริเวณนอกอาคาร โดยต้องกระทําห่างจาก
พืน้ ทีข่ นถ่ายสินค้าภายนอกอาคารอย่างน้อย 45 เมตร
(ฉ) ทางเดินสูป่ ระตูห นีไฟและระเบียง ต้องได้รบั การดูแลไม่ให้มสี งิ่ กีดขวางในขณะมีก จิ กรรมการย้ายเข้าและ
ย้ายออก
ั ญาณเตือนไฟไหม้
(ช) แผงควบคุมไฟฟ้ า สวิทซ์ ห้องควบคุม ระบบปรับอากาศ ห้องเก็บอุปกรณ์ดบั เพลิงตูส้ ญ
เครื่องมือดับเพลิง ต้องอยู่ในตําแหน่ งทีม่ องเห็นได้ชดั เจน และสามารถนําไปใช้ได้ตลอดเวลา
(ซ) ผูบ้ ริหารไบเทคต้อ งได้รบั การรายงานในทันทีเมื่อปรากฏสิง่ อันจะก่อให้เกิดความเสีย่ ง ต่อความปลอดภัย
อาทิ นํ้ ามัน หก ช่อ งบริก ารสาธารณูป โภควางผิด ตําแหน่ง สายไฟชํา รุด หรือสภาพเสีย่ งใดๆ ทีส่ ามารถ
มองเห็นได้
2. ทางเดิ น
ช่อ งทางระหว่างคูห าแสดงนิท รรศการ และทางเข้าออก ห้ามติด ตัง้ หรือ วางสิง่ ของใดๆ ทัง้ สิน้ ในตําแหน่ ง ที่
กีดขวางทางออกประตูฉุกเฉิน หรือปิ ดบังป้ ายแสดงทางออก และอุปกรณ์ดบั เพลิง
3. ข้อ บังคับ เพื่อ การป้ อ งกัน อัค คีภยั
ทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับว่าด้วยการป้ องกันอัคคีภยั อย่างเคร่งครัด ไบเทคมีสทิ ธิโดยชอบในการ
ทีจ่ ะเพิม่ เติมข้อบังคับเพื่อป้ องกันอัคคีภยั ทัง้ นี้ เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
(ก) วัสดุทใ่ี ช้ในไบเทค จะต้องไม่เป็ นวัสดุไวไฟ อาทิ ผ้าบังราง ผ้าม่าน ผ้าคลุมและตกแต่งโต๊ะ โสตวัสดุ ป้ าย ผืน
ผ้าทีใ่ ช้เขียนข้อความ สิง่ ทอ ฝ้ าย กระดาษ ฟาง หญ้าแห้ง ตะไคร่น้ํา เศษไม้ไผ่ ผ้าพลาสติก เป็ นต้น
(ข) ห้ามนํ าถังก๊าซหุงต้มทัง้ ทีบ่ รรจุและไม่บรรจุก๊าซมาเก็บไว้ภายในไบเทค การใช้ดอกไม้ไฟ อุปกรณ์ในการ
เชื่อม เปลวไฟหรือวัสดุอนั ก่อให้เกิดควัน เพื่อประกอบการแสดง นิทรรศการ และการนําวัสดุตดิ ไฟจํานวน
มากออกแสดง อาทิ โครงสร้างบ้าน จะต้องได้รบั อนุ ญาต จากไบเทคเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
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(ค) ยานพาหนะทีน่ ํ ามาออกงานแสดง หากบรรจุน้ํามันเชือ้ เพลิงเกิน 1/8 ถัง พร้อมทัง้ ติดฝาป้ องกันการรั ่วไหล
ของเชือ้ เพลิง หรือปิ ดผนึกถังนํ้ามันอย่างแน่ นหนาด้วยแถบกาว หรือด้วยวิธกี ารอื่นอันเหมาะสม ต้องถอด
สายแบตเตอรีอ่ อกทุกสายและปิ ดทับด้วยแถบกาวเพือ่ ป้ องกันการเกิดประกายไฟ
(ง) ห้า มเก็บ ลังไม้ วัส ดุห บี ห่อ กล่อ งไม้ กล่อ งกระดาษแข็ง และวัส ดุใ ดๆ ทีต่ ดิ ไฟง่ายไว้ในโถงนิท รรศการ
ห้องจัดประชุม บริเวณทางหนีไฟ และบริเวณพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
(จ) ห้องเก็บท่อดับเพลิง อุปกรณ์ดบั เพลิง อุปกรณ์ฉีดนํ้า ประตูฉุกเฉิน ระเบียง และสิง่ อํานวยความสะดวก หรือ
เครื่องมือดับเพลิงอื่นๆ ต้องวางอยู่ในตําแหน่ งทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน
4. แสงเลเซอร์แ ละรังสีเอ็ก ซ์
การใช้อุปกรณ์แสงเลเซอร์และรังสีเอ็กซ์ในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ต้องได้รบั อนุ ญาตอย่างเป็ นทางการจากเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ ในหน่ว ยงานทีร่ บั ผิด ชอบ และจากผูบ้ ริห ารไบเทค อุป กรณ์ด งั กล่าวอาจต้อ งใช้อุปกรณ์อื่น ควบคู่เพื่อ ป้ อ งกัน
อันตรายจากการใช้งาน
5. นํ้า ใช้แ ละท่อ ระบายนํ้า
เนื่อ งจากโรงบํา บัด นํ้ าเสีย มิได้อ อกแบบมาเพื่อ บํา บัด สารอัน ตรายหรือ สารทีก่ ่อ ให้ เกิด มลพิษ อาทิ สารเคมี
นํ้ า มัน หล่อ ลื่น และกรด และผลิต ภัณ ฑ์จ ากปิ โ ตรเลีย ม เป็ น ต้น จึง ไม่ส ามารถทิง้ สารดังกล่าวผ่า นท่อ ระบายนํ้ า
มาตรฐานได้ ดัง นั น้ ผูจ้ ดั งานจะต้อ งแจ้งต่อไบเทคในกรณีทีม่ กี ารใช้ส ารอัน ตรายในงานแสดง เพื่อ ไบเทคจะได้
จัด เตรีย มท่อ ระบายนํ้ า เพื่อ ทิง้ สารอัน ตรายโดยเฉพาะ และหากปรากฏว่า ผู จ้ ดั งานได้ทิง้ สารอัน ตราย อัน เป็ น
ผลเสียหายแก่ระบบบําบัดนํ้าเสีย ผูจ้ ดั งานจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ทัง้ นี้ ไบเทคจะจัดเตรียมใบเสนอราคา
ค่าบริการท่อ ระบายนํ้ าตามวัต ถุป ระสงค์ในการใช้ อาทิ เพื่อ ทิง้ สารเคมีผ ลิตภัณ ฑ์จากปิ โตรเลีย ม หรือผลิต ภัณ ฑ์
อันตรายหรือก่อให้เกิดมลพิษ
6. บริ ก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม
แผนกอาหารและเครื่องดื่มจะเป็ นผูด้ ําเนิน การและควบคุม อาหาร เครื่องดื่ม การจัด เตรียมอาหาร ร้านอาหาร
จานด่วน และซุม้ อาหาร ผูใ้ ช้บริการสามารถแจ้งความจํานงในเรื่องบริการอาหารและเครื่องดื่มได้โดยผ่านผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายจัดเลีย้ ง ห้ามผูใ้ ดนํ าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณพืน้ ทีใ่ ห้บริการ ยกเว้นเป็ นอาหารหรือเครื่องดื่มทีซ่ อื้
จากแผนกอาหาร และเครือ่ งดื่มของไบเทคเท่านัน้ ไบเทคมีบริการอาหารและเครื่องดื่มไว้รบั รองลูกค้าดังนี้
(ก) บริการอาหารนอกสถานที่ ไบเทคมีบริการส่งอาหารให้แก่ลูกค้า ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการและห้องจัดประชุม
โดยมีบริการ อาหารตามรายการ อาหารตามสั ่ง อาหารว่าง และเครื่องดื่ม หากลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ
่
อาหารและเครื่องดื่มจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชัวโมง
(ข) บริการจัดเลีย้ งสําหรับการจัดประชุมและสัมมนา บริการอาหารเช้า อาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น
และอาหารรอบดึก ตามทีผ่ จู้ ดั งานจะร้องขอ
(ค) บริการจัดเลี้ยงสําหรับหมู่คณะและงานทัว่ ไป อาทิ บริการจัดเลี้ยงสําหรับหมู่คณะ งานเลี้ยงประจําปี งานเลี้ยง
ต้อนรับ งานเต้นรํา งานทางการต่างประเทศ งานของสถาบันการศึกษา งานแต่งงาน เป็ นต้น
(ง) ภัตตาคารฟาเรนไฮท์ ตัง้ อยู่บริเวณชัน้ 1 รับรองลูกค้าได้ 450 ท่าน บริการอาหารนานาชาติ
(จ) ซุม้ อาหาร (เคลื่อนที)่ ซุม้ อาหารและเครื่องดื่มตัง้ อยู่ตามจุดต่างๆ ในบริเวณไบเทค ให้บริการอาหารประเภท
ขบเคีย้ ว ขนมหวาน กาแฟ นํ้าผลไม้ และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
(ฉ) ศูนย์อาหารนานาชาติ ตัง้ อยู่บริเวณชัน้ ใต้ดนิ 1 (B1) ประกอบด้วยร้านอาหาร 18 ร้าน ให้บริการทัง้ อาหาร
ไทยและตะวันตก บริการเครื่องดื่ม 2 จุด รับรองลูกค้าได้ทงั ้ หมด 1,328 ทีน่ งั ่ โดยมีทน่ี งั ่ ภายในอาคาร 1,008
ทีน่ งั ่ และภายนอกอาคารจํานวน 320 ทีน่ ั ่ง
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(ช) รถบริการอาหารและเครื่องดื่มเพือ่ อํานวยความสะดวกและเพื่อเป็ นการประหยัดเวลาของผูป้ ระกอบการและ
พนักงานประจําคูหาระหว่างงานแสดงสินค้าไบเทคขอสงวนสิทธิ ์ในการเป็ นผูจ้ ําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ด้วยรถบริการเคลื่อนทีจ่ าํ หน่ ายอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องแสดงสินค้า
7. การใช้ พาหนะ
(ก) ไบเทคอนุ ญาตให้ใช้อุปกรณ์ในการทํางานและพาหนะภายในพืน้ ทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการได้
(ข) เพือ่ ความปลอดภัย ผู จ้ ดั งานและผู ร้ บั เหมาจะต้อ งควบคุม การใช้พ าหนะและอุป กรณ์ท ัง้ ภายในและ
ภายนอกไบเทค ในบริเวณใกล้เคียงและในบริเวณปฏิบตั งิ าน
(ค) ห้ามนําพาหนะและอุปกรณ์ทใ่ี ช้เครื่องยนต์มาปฏิบตั งิ านในบริเวณทีป่ พู รม
(ง) ห้ามใช้พาหนะและอุปกรณ์ในห้องจัดแสดงนิทรรศการในระหว่างเวลาเปิ ดแสดง
(จ) เจ้าหน้าทีข่ องไบเทคเท่านัน้ สามารถใช้พาหนะและอุปกรณ์ในการทํางาน ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ของไบเทคได้
(ฉ) การใช้รถยกและเครื่องมือใดๆ ทีใ่ ช้ยกของหนักทํางานภายในพืน้ ทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการ ต้องได้รบั ควบคุม
จากเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั การฝึ กอบรมมาโดยเฉพาะ และจะต้องปฏิบตั งิ านโดยไม่ประมาท
(ช) เจ้าหน้าทีต่ อ้ งควบคุม การทํางานของพาหนะและอุป กรณ์ต ลอดเวลา ห้ามละทิง้ อุป กรณ์ใดๆ ไว้ในขณะ
ปฏิบตั งิ าน
8. การขนส่ง
(ก) ไบเทคไม่อนุ ญาตให้ม กี ารขนส่งสิง่ ของใดๆ ในนามของผูจ้ ดั งาน หรือผูแ้ สดงสินค้าแสดงนิทรรศการเข้ามา
ภายในบริเวณไบเทคก่อนเวลาการย้ายเข้าสินค้าใดๆทีม่ าถึงศูนย์ฯ ไบเทค ก่อนหรือในระหว่างการย้ายเข้า
ต้องได้รบั การดูแลจากผูจ้ ดั ระวางซึง่ ได้รบั มอบหมายอย่างเป็ นทางการจากผูจ้ ดั งานเท่านัน้
(ข) ในกรณีทไ่ี บเทคอนุ ญาตให้ทาํ การขนสินค้าและอุปกรณ์เข้าไปในบริเวณไบเทคก่อนเวลา การย้ายเข้าไบเทค
จะคิดค่าบริการจัดเก็บตามทีเ่ ห็นสมควร
(ค) หากรถบรรทุ กตู้สนิ ค้าและรถบรรทุ กมาถึงในตอนเย็นก่ อนเวลาที่กําหนดไว้สําหรับการขนถ่ ายสินค้า ไบเทค
อนุ ญาตให้จอดรอในลานจอดรถซึง่ จัดไว้เป็ นพิเศษสําหรับรถบรรทุก ซึง่ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทางเข้า
ด้านหน้าไบเทค ในกรณีทล่ี านจอดรถดังกล่าวไม่ได้ใช้สาํ หรับจอดรถของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในไบเทค โดยที่
รถบรรทุกทุกคันต้องขนถ่ายสินค้าในตอนเช้าให้เร็วทีส่ ุด เท่าทีจ่ ะทําได้ ทัง้ นี้ หากลานจอดรถนี้ถูกใช้เป็ น
ลานจอดรถของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในงานแสดงนิทรรศการ รถบรรทุกต้องเลื่อนเวลาการขนถ่ายสินค้าก่อน
เวลาออกไป
(ช) ในการขนเข้าและย้ายออก บรรดาอุปกรณ์ สินค้า วัสดุต่างๆ ของผูจ้ ดั งาน ผูร้ ่วมออกงานแสดง นิทรรศการ
ผูร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมารายย่อ ย ฯลฯ จะต้อ งกระทําในบริเวณพืน้ ทีข่ นถ่ายสิน ค้าที่ ไบเทคจัด เตรีย มไว้ให้
เท่านัน้ ห้ามใช้ทางเข้าและพืน้ ทีส่ ว่ นกลางใดๆ เพื่อการขนย้าย การจัดเก็บ และจัดหา (รวมถึงการใช้ทางเข้า
ห้องโถงหน้าบริเวณลานจอดรถชัน้ ใต้ดนิ 1)
9. สิ่ งอํา นวยความสะดวกในการขนถ่า ยสิ น ค้า
ไบเทคได้จดั เตรียมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า เพือ่ สร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการขนย้าย
สินค้า อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ทีน่ ํามาเป็ นส่วนหนึ่งในงานแสดงนิทรรศการดังนี้
(ก) มีทางเข้าหลัก 1 ช่อง สําหรับยวดยานพาหนะต่างๆ ส่วนพาหนะขนาดใหญ่ให้ใช้ช่องทางซ้ายสุดของทางเข้า
หลัก (อาทิ รถบรรทุกตูส้ นิ ค้า รถบรรทุก และรถโดยสารขนาดใหญ่)
(ข) ลานจอดรถบรรทุกและรถบรรทุกตูส้ นิ ค้าอยู่บริเวณติดกับประตูทางเข้าใหญ่ ลานจอดรถนี้สาํ หรับการจอดรอ
และเข้าคิวเท่านัน้ ห้ามกระทําการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์ใดๆ ทัง้ สิน้
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(ค) การเคลื่อ นย้ายรถบรรทุก และการขนส่งต่างๆ ไปยังพืน้ ทีข่ นถ่ายสิน ค้าภายนอกอาคาร ต้อ งใช้เส้น ทาง
วงแหวนรอบนอก ซึง่ อยู่บริเวณขอบของอาณาเขตทีด่ นิ ของไบเทค
(ง) ผูจ้ ดั ระวางซึง่ ได้ร บั มอบหมายจากผูจ้ ดั งานเป็ น ผูค้ วบคุม การเคลื่อนย้ายรถบรรทุก และการขนส่งต่างๆ
ไปยังพืน้ ทีข่ นถ่ายสิน ค้าภายนอกอาคาร โดยต้องประสานงานกับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริห ารการจราจร (TPC)
ไบเทค รถบรรทุกและพาหนะทีฝ่ ่ าฝื นข้อปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้นต้องกลับไปยังลานจอดรถบรรทุก เพื่อต่อท้าย
เข้าคิวรอใหม่
(จ) เมื่อ รถบรรทุก และพาหนะขนส่ง ทุก ประเภทขับ เคลื่อ นเข้าสู่ท างขึน้ ก่อ นถึงบริเวณขนถ่ายสิน ค้าภายใน
อาคาร บริเวณทางขึน้ นี้ถอื เป็ น “พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ อี นั ตราย” รถบรรทุกและพาหนะทุกคันต้องควบคุมอัตรา
ความเร็วให้ต่าํ กว่า 5 กม./ชม.
(ฉ) ไบเทคจะดูแลช่องทางสําหรับรถบรรทุก ซึง่ เชื่อมต่อกับทางขึน้ ไปยังบริเวณขนถ่ายสินค้าในอาคารไม่ให้ม ี
สิง่ กีดขวางตลอดเวลา
(ช) พืน้ ทีข่ นถ่ายสินค้าเข้าภายนอกอาคารจะเป็ นพืน้ ทีใ่ ช้สาํ หรับขนถ่ายสินค้าเท่านัน้ มิใช่ทจ่ี อดรถ ถ้าพาหนะใด
ทีอ่ ยู่ในบริเวณดังกล่าวและมิได้บรรทุกสินค้า ให้ถอื ว่าจอดรถในทีห่ า้ มจอด ทัง้ นี้ รถทีจ่ อดในบริเวณดังกล่าว
ได้ จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากไบเทค และต้องติดป้ ายซึง่ ไบเทคออกให้ไว้อย่างชัดเจนบริเวณกระจกหน้ารถ
การฝ่ าฝืนมีผลถึงขัน้ ดําเนินการลากรถออกจากบริเวณ และคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของรถ
(ซ) ไบเทคจัด เตรีย มป้ ายบอกทางไปโถงนิท รรศการทัง้ 4 ห้อ ง และทางเข้าปรับระดับ ทัง้ 32 ช่อ ง ไว้อ ย่าง
ชัดเจน เพือ่ อํานวยความสะดวกให้แก่ผูจ้ ดั งานและผูจ้ ดั ระวางให้สามารถแจกจ่ายงานให้แก่รถบรรทุกและ
พาหนะขนส่งในการขนสินค้าเข้าได้ถูกต้อง ตรงตามโถงนิทรรศการและทางเข้าห้องจัดแสดง
(ฌ) ท่าเทียบรถเพื่อขนถ่ายสินค้า สามารถปรับระดับได้ตามความสูงของท้ายรถบรรทุก
(ญ) บริเวณท่าเทีย บรถเพื่อ ขนถ่ายสิน ค้าภายในอาคาร(ขนาด 3,200 ตารางเมตร หรือ 32,000 ตารางฟุต )
จัดเป็ น “พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ อี นั ตราย” ดังนัน้ ต้องได้รบั การดูแลให้อยู่ในสภาพสะอาดและปลอดภัยเสมอห้าม
ทิง้ ของเสีย ขยะ ภาชนะบรรจุทใ่ี ช้แล้ว เศษอาหาร ฯลฯ ตลอดจนต้องมีการควบคุมการทิ้งสิง่ ปฏิกูลทุกประเภท
ตลอดเวลาให้บริการ ห้ามเก็บและห้ามวางอุปกรณ์ ลังไม้เปล่า วัสดุในการสร้างคูหาแสดง นิทรรศการทีไ่ ม่ใช้
แล้ว ฯลฯ ในบริเวณท่าขนถ่ายสินค้า ซึง่ เป็ นสถานทีส่ าํ หรับปฏิบตั งิ านในการขนถ่ายสินค้าเท่านัน้
(ฎ) โถงนิทรรศการแต่ละส่วนมีประตูทางเข้าสําหรับรถบรรทุก 3 ช่อง ขนาดกว้าง 7.5 เมตร สูง 5 เมตร จํานวน
2 ช่อ ง และขนาดกว้า ง 7.5 เมตร สูง 7.5 เมตร จํานวน 1 ช่อ ง รวมแล้ว มีป ระตูท างเข้าโถงนิท รรศการ
สําหรับรถบรรทุกทัง้ หมดจํานวน 12 ช่อง ประตูท่ี 13 อยู่ตรงส่วนกลางของกําแพงทาง ด้านทิศตะวันตกของ
ห้องโถงนิทรรศการ 101 สามารถใช้เป็ นทางเข้าออกฉุ กเฉินได้
(ฏ) บริเวณอื่นทีส่ ามารถนําของเข้าได้
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีลฟิ ท์แบบเปิ ดขนาดใหญ่ ซึง่ ออกแบบไว้สําหรับขนสินค้าหรือสิง่ ของจาก
ชัน้ ใต้ดนิ 1 ไปยังห้องจัดประชุมชัน้ 2 การใช้สฟิ ท์นี้ตอ้ งได้รบั อนุ ญาตจากไบเทค และเจ้าหน้าทีข่ องไบเทค
จะเป็ นผูค้ วบคุมการทํางาน
ทางด้านทิศตะวันออกของห้องโถงใหญ่มที ส่ี ําหรับการขนของเข้าห้องโถงชัน้ ล่าง ผูใ้ ช้บริการ สามารถเข้าไป
ในบริเวณนี้ได้ โดยการใช้ทางขึน้ ขนาด 2.8 เมตร ทีช่ นั ้ ล่าง ซึง่ เชื่อมต่อไปยัง ระเบียงและบริเวณดังกล่าวได้
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D2. รายละเอีย ดการขนถ่า ยสิ น ค้า
การขนถ่า ยสิ น ค้า เข้า – ออก/เปลี่ย นสิ น ค้า อาคาร EH 101-104
1. การนํ ารถเข้าจอดต้องปฏิบตั ติ ามคําแนะนํ าของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็ น
ระเบียบและเพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม ในกรณีทม่ี กี ารฝ่ าฝื น เช่น จอดในพื้นทีป่ ้ ายสัญญาณจราจรห้ามจอด
หรือมีเส้น ขาวแดง เจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย จะทําการล๊อคล้อทันที และพนัก งานขับรถจะต้อ ง
เสียค่าเปรียบเทียบปรับ ทีจ่ ดุ เก็บบัตร ทางออกป้ อม P1
2. การขนถ่ายสินค้าบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า EH 101-104 ต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย โดยใช้
เวลาในการขนถ่านสินค้าในช่องจอดบริเวณลานขนถ่ายไม่เกิน 1 ชัวโมง
่
หากเกิ น เวลาที่ก าํ หนดเจ้า หน้ า ที่
รัก ษาความปลอดภัย จะคิ ด ค่า จอดรถในเวลาที่ เกิ น จาก 1 ชัวโมง
่
คิ ด เป็ น ชม.ละ 200 บาท ที่ จ ุด เก็บ
บัต ร ทางออก ป้ อ ม P1
3. ไบเทค ไม่อนุ ญาตให้นํารถทุกประเภทเข้าไปขนถ่ายสินค้าภายในอาคารแสดงงาน เว้นแต่ในกรณีพเิ ศษที่ม ี
การตกลงกับผูจ้ ดั งานล่วงหน้า และผูจ้ ดั งานได้แจ้งไบเทคแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ เจ้าของรถต้องรับผิดชอบในความ
เสีย หายที่อ าจเกิด ขึ้น กับ พื้น ผนัง เพดาน หรือประตู จุดขนถ่ ายสิน ค้า EH 101-104 รวมทัง้ ปลักไฟ
๊ และ
หัว Connector ทีต่ ดิ ตัง้ แล้วในอาคาร
4. การขนถ่ายสินค้าโดยการ ลาก เข็น หรือยก สามารถกระทําได้ โดยใช้ช่องทางและพื้นที่ ทีไ่ บเทคกําหนดไว้
ไม่อนุ ญาตให้รถจอดบริเวณ ประตูทางเข้า – ออก หรือขนถ่ายสินค้ากีดขวางเส้นทางขนถ่ายสินค้า การขน
ถ่ายสินค้าจะต้องทําการขนถ่ายสินค้าเฉพาะบริเวณด้านหลังลานขนถ่ายเท่านัน้ บริเวณประตูกระจกด้านหน้า
ห้องแสดงสินค้าไม่อนุ ญาตให้ใช้รถเข็นทุกประเภทผ่าน
5. สามารถจอดรถบรรทุกชัวคราวได้
่
ทล่ี านจอด P1 (ห้ามจอดค้างคืน)
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F แบบฟอร์ม
ฟอร์ม

รายการ

กําหนดส่ง

กรณีพเิ ศษ 1

การจัดแสดงสินค้าเฉพาะในวันธุรกิจ

26 มี.ค. 61

กรณีพเิ ศษ 2

หนังสือยืนยันการจัดงาน

26 มี.ค. 61

กรณีพเิ ศษ 3

การนําสินค้า เข้า – ออกก่อนเวลา

5 - 8 เม.ย. 61

เงื่อ นไข
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม

ต้อ งส่งกลับ ในกรณี
ที่ก่อ สร้า งคูหา
22 มี.ค. 61
พิ เศษ
ต้อ งส่งกลับ ในกรณี
ที่ก่อ สร้า งคูหา
26 - 30 เม.ย. 61
พิ เศษ
นําไปรับ
6 - 8 เม.ย. 61
ทีห่ น้างาน

ฟอร์ม 1

ผูร้ บั เหมาก่อสร้างคูหาพืน้ ทีเ่ ปล่า

ฟอร์ม 2

เช็คคํ้าประกันพืน้ ที่
(เฉพาะคูหาพืน้ ทีเ่ ปล่า)

ฟอร์ม 3

การขอรับ Fair Catalogue

ฟอร์ม 4

คูหามาตรฐาน

26 มี.ค. 61

ฟอร์ม 5.1

บริการเฟอร์นเิ จอร์เพิม่ เติม

26 มี.ค. 61

ฟอร์ม 5.2

บริการเฟอร์นเิ จอร์เพิม่ เติมพิเศษ

26 มี.ค. 61

ฟอร์ม 6

บริการโครงสร้างและอื่นๆ

26 มี.ค. 61

ฟอร์ม 7.1

บริการไฟฟ้ าสําหรับการก่อสร้าง
และรือ้ ถอน

26 มี.ค. 61

ฟอร์ม 7.2

บริการระบบกระแสไฟฟ้ าอุปกรณ์

26 มี.ค. 61

ฟอร์ม 7.3

บริการระบบกระแสไฟฟ้ าแสงสว่าง

26 มี.ค. 61

ฟอร์ม 7.4

แบบแปลนติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
(เมือ่ สังไฟในฟอร์
่
ม 7.1 – 7.3)

26 มี.ค. 61

ฟอร์ม 8

บริการนํ้าประปาและท่อนํ้าทิง้

26 มี.ค. 61
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ต้อ งส่งกลับ ในกรณี
ที่ใ ช้ค หู ามาตรฐาน

บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม

ส่งคืน
DITP
DITP
เคาน์เตอร์
หน้าอาคาร 102
XCON

XCON
เคาน์เตอร์
หน้าอาคาร 102
XCON
XCON
XCON
XCON
MEE
MEE
MEE
MEE
MEE

ฟอร์ม

รายการ

กําหนดส่ง

ฟอร์ม 9

บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

26 มี.ค. 61

ฟอร์ม 10

บริการเครือ่ งปั ม๊ ลม

26 มี.ค. 61

ฟอร์ม 11

บริการรักษาความปลอดภัย

26 มี.ค. 61

เงื่อ นไข
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม
บริการพิเศษ
เพิม่ เติม

หมายเหตุ :
บริการรักษาความสะอาด โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ดอกไม้และต้นไม้ สามารถสังจองกั
่
บทางไบเทค ได้ท่ี
www.bitec-onlineorder.com
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ส่งคืน
MEE
MEE
EXSS

