
 

เรยีน ผูเ้ขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ยานยนต ์ชิน้สว่น อะไหลย่านยนต ์และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต ์2561 
  (Thailand Auto Parts & Accessories : TAPA 2018) 

 คณะกรรมการอํานวยการจดังาน มคีวามยนิดตี้อนรบัทุกท่านเข้าร่วมแสดงสนิค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต ์
และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต ์2561 (Thailand Auto Parts & Accessories : TAPA 2018) 

 เอกสารคู่มอืสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มงานที่จดัทาํขึ้นชุดนี้ มวีตัถุประสงค์ที่จะช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน
ในการเตรยีมการดา้นต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 โปรดศกึษาคูม่อืฯ เล่มนี้อยา่งละเอยีดและโปรดปฏบิตัติามระเบยีบอย่างเครง่ครดั โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกบักําหนด
ระยะเวลาในการส่งแบบฟอรม์ต่างๆ ไปยงัผูท้ีเ่กี่ยวข้อง ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มอืฯ เพื่อทําให้การเข้าร่วมงานของท่าน 
ราบรืน่และประสบความสาํเรจ็ 

 หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามชื่อ/ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์  ซึ่งได้แจง้ใน
คูม่อืฯ เลม่นี้แลว้ 

 ขอขอบคุณในความร่วมมอืเป็นอย่างดมีา ณ โอกาสนี้ 
 
    สาํนกัสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรม 
    กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 
    กระทรวงพาณชิย ์  



 

สารบญั (ต่อ) 
 

C  แผนผงัสถานที่จดัแสดงสินค้า   หน้า 
 C 1 แผนทีเ่สน้ทางไปศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค  23 
 C 2 แผนผงัเสน้ทางการเดนิรถ วนัก่อสรา้ง/วนัรือ้ถอน  24 
 C 3 แผนผงัเสน้ทางการเดนิรถวนัจดัแสดงงาน และพืน้ทีจ่อดรถ  25 
 
D กฎระเบียบและข้อบงัคบัในการเข้าร่วมงานในศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
 D 1 ระเบยีบขอ้บงัคบัทัว่ไป   27  
 D 2 รายละเอยีดการขนถ่ายสนิคา้   31 
    
F แบบฟอรม์ต่างๆ      
 ฟอรม์กรณพีเิศษ 1  การจดัแสดงสนิคา้เฉพาะในวนัธุรกจิ  34 
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ฟอรม์ 2    เชค็คํ้าประกนัพืน้ที ่(เฉพาะพืน้ทีเ่ปล่าเท่านัน้) 38 
 ฟอรม์ 3    การขอรบั Fair Catalogue   40 
 ฟอรม์ 4    คหูามาตรฐาน  41 
 ฟอรม์ 5.1    บรกิารเฟอรน์เิจอรเ์พิม่เตมิ  42 
 ฟอรม์ 5.2    บรกิารเฟอรน์เิจอรเ์พิม่เตมิพเิศษ  43 
 ฟอรม์ 6    บรกิารโครงสรา้งและอืน่ๆ  44 
 ฟอรม์ 7.1    บรกิารไฟฟ้าสาํหรบัการก่อสรา้ง และรือ้ถอน  47 
 ฟอรม์ 7.2    บรกิารระบบกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์  48 
 ฟอรม์ 7.3    บรกิารระบบกระแสไฟฟ้าแสงสว่าง  49  
 ฟอรม์ 7.4    แบบแปลนตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า   51  
 ฟอรม์ 8    บรกิารน้ําประปาและท่อน้ําทิง้  54 
 ฟอรม์ 9    บรกิารอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  55 
 ฟอรม์ 10    บรกิารเครือ่งปัม๊ลม  56 
 ฟอรม์ 11    บรกิารรกัษาความปลอดภยั  57 
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A ข้อม ูลท ัว่ไป  หน้า  
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 A 2  สถานทีจ่ดังาน   1  
 A 3  ระยะเวลาจดังาน   1 
 A 4 ผูจ้ดังานและผูส้นบัสนุนการจดังาน   1 
 A 5 ประเภทสนิคา้ทีจ่ดัแสดง   2 
 A 6 กจิกรรมพเิศษในงาน   2 
 A 7 การเขา้ชมงาน   2 
 A 8 การตดิต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   3 
 A 9  ผูใ้หบ้รกิารอยา่งเป็นทางการ   7 
 A 10 ตารางเวลาการทาํงานในอาคารแสดงสนิคา้   9 
 A 11 บตัรผูแ้สดงสนิคา้/บตัรผูเ้ขา้ทําการก่อสรา้ง   10 
 A 12 สิง่อํานวยความสะดวก/บรกิารต่างๆ ภายในงาน   12 
 A 13 ขอ้มลูโรงแรม   14 
 A 14 ตารางเดนิรถ Shuttle Bus   15 
 A 15 หนงัสอืยนืยนัการจดังาน   15 
 
B กฎเกณฑแ์ละระเบียบ 
 B 1 สทิธิก์ารเขา้รว่มแสดงสนิคา้และการจดัสรรพืน้ที ่   16 
 B 2 การก่อสรา้งตกแต่งคหูา   16 
 B 3 กระแสไฟฟ้าและแสงสวา่ง   20 
 B 4 การรกัษาความปลอดภยั   20 
 B 5 การรกัษาความสะอาด   21 
 B 6 ระบบปรบัอากาศและความเยน็   21 
 B 7 การปฏบิตังิานลว่งเวลา    21 
 B 8 การสาธติสนิคา้   21 
 B 9 การประกาศขอ้ความภายในงาน   21 
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 B 11 เหตุสดุวสิยั   22 
 B 12 ขอ้ควรระวงั   22



 

 
A ข้อม ูลท ัว่ไป 

 

A1. ชื่องาน   
งานแสดงสนิคา้ยานยนต ์ชิน้สว่น อะไหลย่านยนต ์และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต ์2561 
Thailand Auto Parts & Accessories : TAPA 2018 

 

A2. สถานที่จดังาน  
 ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 
 โทรศพัท ์ 0 2749 3939  โทรสาร       0 2749 3959 
 E-mail   info@bitec.co.th  Website   www.bitec.co.th 
A3. ระยะเวลาจดังาน 
 วนัพฤหสับดทีี ่5 - วนัอาทติยท์ี ่8 เมษายน 2561 
 วนัเจรจาธุรกจิ  5 - 7 เมษายน 2561 (3 วนั)  เวลา 10.00 - 18.00 น. 
 วนัจาํหน่ายปลกี  8 เมษายน 2561 (1 วนั)  เวลา 10.00 - 18.00 น. 
A4. ผ ูจ้ดังานและผ ู้สนับสนุนการจดังาน   

 ผูจ้ดังาน 
กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์ 

 ผูร้ ่วมจดังาน 
 สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย (TAPMA) 

 ผูส้นับสนุนการจดังาน 
1. สมาคมผูป้ระกอบการชิน้สว่นยานยนตแ์ละอะไหลท่ดแทนไทย (TAPAA) 
2. สมาคมผูค้า้อะไหล่วรจกัร (WASA) 
3. สมาคมสง่เสรมิการรบัชว่งการผลติไทย (THAI SUB-CON) 
4. สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 กลุม่อุตสาหกรรมยานยนต ์
 กลุม่อุตสาหกรรมชิน้สว่นและอะไหลย่านยนต ์
 กลุม่อุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร 

5. สถาบนัยานยนต ์(TAI) 
6. สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย (TAIA) 
7. สมาคมวศิวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE) 
8. สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 
9. สาํนกังานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (TCEB) 
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A5. ประเภทสินค้าที่จดัแสดง  
 

Auto Parts & Components (OEM/REM), Auto Accessories, Petroleum/Lubricants/Maintenance Product, 
Tools/Dies & Machine, Vehicle, Repair, Maintenance & Service, IT & Management   

A6. กิจกรรมพิเศษในงาน 

กิจกรรม วนัและเวลา สถานที่ 
1. พธิเีปิดงาน 5 เมษายน 2561 

เวลา 10.00 น. 
Main Lobby    
หน้า Hall 103 

2. Reception Party 5 เมษายน 2561 
เวลา 18.00 น. 

Grand Hall 
202 -203 

3. นทิรรศการ 5 – 8 เมษายน 2561 
เวลา 10.00–18.00 น. 

Main Lobby 
หน้า Hall 103 

4. Business Matching 
(ใหบ้รกิารนดัหมายและตอบขอ้สนเทศทางการคา้) 

5 – 7 เมษายน 2561 
เวลา 10.00–18.00 น. 

Buyers’ Lounge 

 

A7. การเข้าชมงาน 
 
 วนัเจรจาธรุกิจ วนัที ่5 – 7 เมษายน 2561 (10.00 – 18.00 น.)  

1. การเข้าชมงานจะเปิดให้นักธุรกิจ แขกรบัเชญิ และผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้ในและต่างประเทศโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
ทัง้น้ี ผูเ้ขา้ชมงานตอ้งลงทะเบยีนหน้างานหรอืลงทะเบยีนล่วงหน้าไดท้างเวบ็ไซตโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย  
(Website: www.tapafair.com) 

2. ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธ/ห้ามบุคคลใดเขา้ชมงาน/นําบุคคลใดออกจากบรเิวณงานได้โดยไม่ต้อง
ระบุเหตุผล 

3. ผูจ้ดังานไม่อนุญาตใหถ้่ายรปูหรอืนําอุปกรณ์การบนัทกึภาพใดๆ เขา้มาในบรเิวณงาน  เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากผูจ้ดังานก่อน 

4. ผูจ้ดังานไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํ่ากว่า 15 ปี และผูท้ ีแ่ต่งกายไม่สุภาพ เช่น กางเกงขาสัน้ รองเท้าแตะเขา้ชม
งานในวนัเจรจาธุรกจิ  
 

 วนัจาํหน่ายปลีก วนัที ่8 เมษายน 2561  (10.00 - 18.00 น.) 
ผูจ้ดังานจะเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ชมและซือ้สนิคา้ไดโ้ดยตดิสติก๊เกอรบ์รเิวณทางเขา้งาน  
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A8. การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ผ ูจ้ดังาน 
กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์ 
563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 
โทรศพัท ์ 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 

         
 ผ ูร้ ่วมจดังาน 

หน่วยงาน ที่อยู่ ผ ูต้ิดต่อ 

สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย 
(TAPMA) 

มหาวทิยาลยัราชมงคลกรุงเทพ  
เลขที ่2 ตกึสรินิธร (ตกึหลงั) ชัน้ M     
ถนนนางลิน้จี ่แขวงทุง่มหาเมฆ   
เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0 2286 9166-7 
โทรสาร 0 2286 9168-9 
E-mail : tapma@thaiautoparts.or.th 
Website : www.thaiautoparts.or.th 

คุณนรศิรา 
คุณเอนกพร 

 

 ผ ูส้นับสนุนการจดังาน 

หน่วยงาน ที่อยู่ ผ ูต้ิดต่อ 

สมาคมผูป้ระกอบการชิน้สว่น 
ยานยนตแ์ละอะไหล่ทดแทนไทย 
(TAPAA) 

228 ถนนวรจกัร แขวงบา้นบาตร 
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรุงเทพฯ 
10100 
โทรศพัท ์0 2621 2020 
โทรสาร  0 2621 2021 
E-mail : info@tapaa.or.th, 
contacttapaa@gmail.com 
Website : www.tapaa.or.th 

คุณญาณศิา 
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หน่วยงาน ที่อยู่ ผ ูต้ิดต่อ 

สมาคมผูค้า้อะไหล่วรจกัร (WASA) 
 

116/24 ซอยสวนมะล ิ1 ถนนบาํรุงเมอืง 
แขวงวดัเทพศรินิทร ์เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย 
กรงุเทพฯ 10100 
โทรศพัท ์0 2221 3959, 099 253 9797 
โทรสาร 0 2621 5539 
E-mail : chinakanon@hotmail.com 

คุณสมโภชน์ 

สมาคมสง่เสรมิการรบัชว่งการผลติ
ไทย (THAI SUB-CON) 

86/6 สาํนกัพฒันาอุตสาหกรรมสนับสนุน 
(MIDI) ชัน้ 3 ซอยตรมีติร ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 
10110 
โทรศพัท ์0 2713 6540-1 
โทรสาร 0 2713 6542 
Website : www.thaisubcon.com 

คุณปิยฉตัร 

กลุม่อุตสาหกรรมยานยนต ์
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์โซนซ ีชัน้  4 
เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0 2345 1000 ต่อ 1274 
โทรสาร 0 2345 1268 
Website : www.aic.or.th 

คุณปรยีาภรณ์ 

กลุม่อุตสาหกรรมชิน้สว่นและ
อะไหล่ยานยนต ์
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์โซนซ ีชัน้  4 
เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0 2345 1170 
โทรสาร 0 2345 1281 
Website : www.fti.or.th 

คุณพพิฒัน์ 

กลุม่อุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกล
เกษตร 
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์โซนซ ีชัน้  4 
เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0 2345 1161 
โทรสาร 0 2345 1281-3 
Website : www.thaiagrimacclub.com 

คุณปัทมา 
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หน่วยงาน ที่อยู่ ผ ูต้ิดต่อ 

สถาบนัยานยนต ์(TAI) ชัน้ 4 อาคารสาํนกัพฒันาอุตสาหกรรม 
รายสาขา (สพข.) ซอยตรมีติร  
กลว้ยน้ําไท ถนนพระราม 4 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 
โทรศพัท ์0 2712 2414 
โทรสาร 0 2712 2415 
E-mail : preedee@thaiauto.or.th, 
kanamas@thaiauto.or.th 
Website : www.thaiauto.or.th 

คุณปรดี ี 
คุณฆนมาศ 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย 
(TAIA) 

ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์โซนด ีชัน้  2 
หอ้ง 201/20 เลขที ่60  ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 
10110 
โทรศพัท ์0 2229 4310 
โทรสาร 0 2229 4311 
Website : www.taia.or.th 

คุณวรลกัษณ์ 

สมาคมวศิวกรรมยานยนตไ์ทย 
(TSAE) 

ตกึวศิวกรรมยานยนต ์(ชัน้ 2) 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0 2218 6617 
โทรสาร 0 2218 6617 
E-mail : tsae@tsae.or.th 
Website : www.tsae.or.th 

คุณกุลธดิา 

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทนุ (BOI) 

555 ถนนวภิาวดรีงัสติ จตุจกัร       
กรงุเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0 2553 8111 
โทรสาร 0 2553 8222 
Website : www.boi.go.th 

คุณเลศิชาย 
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หน่วยงาน ที่อยู่ ผ ูต้ิดต่อ 

สาํนกังานสง่เสรมิการจดัประชุม
และนิทรรศการ (TCEB) 

อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 25, 26
ยนูติ เอ 2, บ ี1 และบ ี2 เลขที ่989         
ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทมุวนั 
กรงุเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0 2694 6000 
โทรสาร 0 2658 1412 
Website : 
www.businesseventsthailand.com 

คุณนวพร 
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A9. ผ ูใ้ห้บริการอย่างเป็นทางการ          

รายการ หน่วยงาน/บริษทั ที่อยู่ ติดต่อ 

บรษิทัผูร้บัเหมากอ่สรา้ง
อยา่งเป็นทางการและ       
ผูใ้หบ้รกิารดงันี้ 
 คหูามาตรฐาน 
 อุปกรณ์ตกแต่ง 
 ตรวจแบบสาํหรบัพืน้ที่

ก่อสรา้งคหูาโดย
ผูร้บัเหมาหรอืกอ่สรา้ง
เอง 

 
 

 
 

บรษิทั เอ๊กซคอน 
จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที ่92, 94, 96 ถนนวภิาวดี
รงัสติ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0 2275 5260 - 2 
 0 2275 5312 - 3 
 0 2276 1831 - 4 
โทรสาร 0 2691 8873 
 0 2277 6075 
Website : www.xcon.co.th 

ผูจ้ดัการโครงการ  
 คุณณชัพล โมจ้า่ง ต่อ 303 
 nutchaphon@xcon.co.th 
ประสานงาน  
คหูามาตรฐาน/  
อปุกรณ์ตกแต่ง /  
 คณุภมูนินัท ์เลาหเรณู 
 ต่อ 202 
   phuminan@xcon.co.th 
 คุณชญาณ์นนัท ์คเณศวรรกัษ์  
   ต่อ 204  
   chayaanan@xcon.co.th
ประสานงานตรวจแบบ 
เข้าก่อสร้างและรื้อถอน 
 คณุชยัชนะ คาลเคล 
 ต่อ 512 

บรษิทัผูร้บัเหมาไฟฟ้า
อยา่งเป็นทางการ 

บรษิทั แมเนจเมน้ท ์
เอก็ซบิชิ ัน่ แอนด ์
อเิลค็ทรคิ จาํกดั 

27/17 หมู่ที ่7 ตาํบลบงึคาํพรอ้ย 
อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 
12150 
โทรศพัท ์0 2054 2471-2 ต่อ 101 
โทรสาร  0 2053 9525 

ระบบไฟฟ้า 
 คุณพชัรนิทร ์สอาดเอีย่ม  
tapamee.ex@gmail.com 

บรษิทัผูร้บัเหมารกัษา
ความปลอดภยัอยา่งเป็น
ทางการ 

บรษิทั อเีอ๊กซเอส
เอส ซเีคยีวรติีก้ารด์
จาํกดั 

บฮีฟีไลฟ์สไตลม์อลล ์หอ้ง C203 
50/1121 หมู่ 9  บางพดู ปากเกรด็  
นนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์0 2038 9617 
 

ระบบรกัษาความปลอดภยั 
 คณุจกัรพรรณ   
jakkapan.c@th-exss.com 
 

ผูใ้หบ้รกิารสิง่อํานวยความ
สะดวก 
 บรกิารรกัษาความ

สะอาด 
 บรกิารโทรศพัทแ์ละ

อนิเตอรเ์น็ต 
 บรกิารดอกไมแ้ละ

ตน้ไม ้
 

ศนูยน์ิทรรศการ
และการประชุม 
ไบเทค 
 

88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1)   
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 
โทรศพัท ์ 0 2726 1999 ต่อ 7510 
โทรสาร 0 2726 1946 
Website : www.bitec.co.th 

 คุณณฐัพล หลวงเจรญิ 
    ต่อ 7525 
Nattapol.L@bhirajburi.co.th
สัง่จองบรกิารไดท้ี ่: 
www.bitec-onlineorder.com 
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รายการ หน่วยงาน/บริษทั ที่อยู่ ติดต่อ 

ผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ 
 

 
 

บรษิทั แอโรเชีย่น  
โลจสิตคิส ์จาํกดั 
 
 

86 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรงุเทพฯ 
โทรศพัท ์02 398 2242 
โทรสาร 02 399 3904-15 
E-mail : 
exhibition@aerocean.co.th 

คณุวราภรณ์  ต่อ 112 
คณุสนิี  ต่อ 107 
 

 บรษิทั เชง้เกอ้ร์
ไทย จาํกดั 

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

คณุโสภศิา  บตุรฉ้ิว  
โทร 063 221 9964 

 บรษิทั โรเจอร ์
กรงุเทพ จาํกดั 

90/1 หมู ่4 แขวงบางโฉลง          
เขตบางพล ีสมุทรปราการ 10540 
โทรศพัท ์02 752 6417-9 
โทรสาร  02 752 6420 
E-mail : exhibitions@rogers-
asia.com  

คุณดนัยทิพย์  โมราณรงค ์
(ต่อ 332) 
คุณกนัธชิา  สมานหนบั  
(ต่อ 331) 
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A10.  ตารางเวลาการทาํงานในอาคารแสดงสินค้า  

วนัก่อสร้าง/ตกแต่งคหูา 2 – 4 เมษายน 2561   

วนัที่ เวลา อาคาร ผูเ้กี่ยวข้อง 

2 เมษายน 2561 
13.00 – 24.00 น. 101-102 -  ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูาทัว่ไป 

-  ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่่อสรา้งคหูาเอง 21.00 – 24.00 น. 103-104 

3 เมษายน 2561 00.01 – 22.00 น. 

101 - 104 

-  ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูาทัว่ไป 
-  ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่่อสรา้งคหูาเอง 

4 เมษายน 2561 08.30 – 22.00 น. 
-  ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูาทัว่ไป 
-  ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่่อสรา้งคหูาเอง 
-  ผูแ้สดงสินค้าคหูามาตรฐาน 

รอบการขนถ่ายสินค้า/การเติมสินค้าในวนัจดัแสดงสินค้า 5 – 8 เมษายน 2561 

วนัที่ เวลา เวลา หมายเหต  ุ

5 เมษายน 2561 
รอบที ่1 
รอบที ่2 

 08.00 – 09.30 น. 
18.00 – 19.00 น.

 

6 เมษายน 2561 
รอบที ่1 
รอบที ่2 

 08.30 – 09.30 น. 
18.00 – 19.00 น.

 

7 เมษายน 2561 
รอบที ่1 
รอบที ่2 

 08.30 – 09.30 น. 
18.00 – 22.00 น.

 

8 เมษายน 2561 
รอบที ่1 
รอบที ่2 
รอบที ่3 

 08.30 – 09.30 น. 
 12.30 – 14.00 น.* 

18.00 – 22.00 น.

*รอบที ่2 ไม่อนุญาต 
ให้ใช้รถเขน็ทุกกรณี 

วนัรือ้ถอน 8 – 9 เมษายน 2561 

วนัที่ เวลา ผ ูเ้กี่ยวข้อง 

8 เมษายน 2561 18.00 – 22.00 น. 
-  ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูาทัว่ไป 
-  ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่่อสรา้งคหูาเอง 
-  ผูแ้สดงสนิคา้คหูามาตรฐาน 

9 เมษายน 2561 08.00 – 15.00 น. 
-  ผูร้บัเหมาก่อสรา้งอยา่งเป็นทางการ 
-  ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูาทัว่ไป 
-  ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่่อสรา้งคหูาเอง 
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หมายเหต  ุ: 
1. ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง/ผูแ้สดงสนิคา้ทีก่่อสรา้งคหูาเองทุกบรษิทั ตอ้งก่อสรา้งและตกแต่งคหูาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

เวลา 22.00 น. ของวนัที ่4 เมษายน 2561  ทัง้นี้ จะไม่มกีารเปิดอาคารให้ก่อสรา้ง/ตกแต่งหลังจากเวลา
ดงักลา่วโดยเดด็ขาด เนื่องจากผูจ้ดังานจะตอ้งทาํความสะอาด 

2. ไม่อนุญาตใหนํ้าสนิคา้ออกจากอาคาร ก่อนเวลา 18.00 น. ในวนัที ่8 เมษายน 2561 ซึง่เป็นวนัสดุทา้ยของ
การจดังาน 

3. ผู้แสดงสนิค้าควรจดัเก็บสนิค้าในคูหาพร้อมทําการขนย้ายสนิค้า รวมถึงการรื้อถอนโครงสร้างทนัทีหลงั    
ปิดงานในวนัสุดทา้ยของงานแสดงสนิคา้ (8 เมษายน 2561) ทัง้นี้ สิง่ก่อสรา้งต่างๆ จะสามารถเริม่รือ้ถอนได้
ในวนัที่  8  เมษายน ตัง้แต่เวลา 18.00 – 22.00 น. และในวนัที่ 9 เมษายน ตัง้แต่เวลา 08.00 – 15.00 น. 
และไมค่วรทิง้ทรพัยส์นิมคีา่ไวใ้นคหูา 

4. ไม่อนุญาตให้มีการขนสนิค้าหรอือุปกรณ์ เข้า – ออก อาคารแสดงงาน นอกเหนือจากเวลาข้างต้นโดย
เดด็ขาด 

5. ไมอ่นุญาตใหใ้ชร้ถเขน็ ขนสนิคา้หรอือุปกรณ์ต่างๆ ในเวลาเปิดแสดงงานทกุกรณ ี
6. กรณีผูร้บัเหมาก่อสรา้งหรอืผูแ้สดงสนิคา้ไม่นําสนิคา้/อุปกรณ์ตกแต่งคหูาออกจากพืน้ทีต่ามเวลาทีก่ําหนดไว ้   

หากเกดิความเสยีหายหรอืสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้แสดงสนิค้าต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ รวมทัง้
คา่ใชจ้่ายในการรือ้ถอนล่าชา้ ซึง่ผูจ้ดังานจะไมร่บัผดิชอบในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

A11. บตัรผ ู้แสดงสินค้า/บตัรผ ู้เข้าทาํการก่อสร้าง 
 

บตัรผ ู้แสดงสินค้า (Exhibitor Badge) 
 
การจดัทาํบตัรของผ ูเ้ข้าร่วมแสดงสินค้า 

 ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งทาํการลงทะเบยีนแจง้รายชื่อสมาชกิเพือ่รบับตัรแบบออนไลน์ที ่http://exhibitor.eventthai.com 
ซึ่งจะเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ต ัง้แต่วนัที่ 14 – 28 มีนาคม  2561 โดยผู้เข้าร่วมแสดงสนิค้าจะได้รบับตัร  
คหูาละ 4 ใบ (คหูาละ 9 ตร.ม.) 
 
ข ัน้ตอนการลงทะเบียนรายชื่อสมาชิกเพื่อรบับตัร 

1. ลอ็คอนิเขา้ระบบลงทะเบยีนรายชื่อดว้ย Username และ Password ทีไ่ดร้บั 
 **ผ ูเ้ข้าร ่วมแสดงสินค้าจะได้รบัอีเมลแ์จ้ง username & password ทางอีเมลท์ี่ได้ทาํการกรอกไว้ตอนสมคัร 

2. กรอกขอ้มลูรายละเอยีดสมาชกิทีต่อ้งการออกบตัรดว้ยภาษาองักฤษ เชน่ อเีมล ์/ ชื่อ / นามสกุล / ประเทศ 
3. พมิพร์ายชือ่ทัง้หมดเพือ่เป็นหลกัฐานในการรบับตัรเขา้งาน 
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4. ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้สามารถลงทะเบยีนรายชื่อ หรอืแกไ้ขขอ้มลูสมาชกิออนไลน์ไดต้ัง้แต่วนัที ่14 - 28 มนีาคม 2561 
5. รบับตัรเข้างาน วนัที่ 3 - 4 เมษายน 2561 ณ เคาน์เตอรบ์รกิาร (Exhibitor Service Counter)  

หน้าอาคาร 102 ศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างเวลา 10:00 - 20:00 น. 
 

หากมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการลงทะเบียนออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่ 
Email : support@eventthai.com 
Tel. : (66) 2115 1445 

 
 
 

ตวัอย่างเอกสารรบับตัรเข้างาน 

*แสดงรายชื่อสมาชกิทีเ่คาน์เตอรบ์รกิาร (Exhibitor Service Counter) เพือ่รบับตัรเขา้งาน 
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บตัรผ ู้เข้าทาํการก่อสร้าง (Contractor Badge) 
1. ผูแ้สดงสนิคา้/ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีท่ีม่สีทิธิแ์ลกบตัร Contractor ได ้ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัน้ี 

 แบบก่อสรา้งไดร้บัการอนุมตัแิลว้ 
 ยืน่เชค็คํ้าประกนัเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. ทา่นสามารถตดิต่อขอแลกบตัร Contractor บรเิวณจุดแลกบตัรทีผู่จ้ดังานจดัไวใ้หบ้ริเวณ Loading ด้านหลงัอาคาร 
ในวนักอ่สรา้ง/ตกแต่งคหูา (คณุสมบตัคิรบถว้น) 
 วนัที ่2 เมษายน 2561  เวลา 13.00 - 24.00 น. (เฉพาะอาคาร 101-102) 

   เวลา 21.00 - 24.00 น. (เฉพาะอาคาร 103-104) 
 วนัที ่3 เมษายน 2561  เวลา 00.01 – 22.00 น. 
 วนัที ่4 เมษายน 2561  เวลา 08.30 – 22.00 น. 

3. บตัรน้ีใชไ้ดเ้ฉพาะวนักอ่สรา้ง ตกแต่งและรือ้ถอนคหูาเท่านัน้ ไมส่ามารถใชไ้ดร้ะหวา่งวนัจดัแสดง 
 

A12. ส่ิงอาํนวยความสะดวก/บริการต่างๆ  ภายในงาน   
 

รายการ ที่ต ัง้ วนั เวลา รายละเอียดบริการ 
1. หอ้งผูจ้ดังาน 

(Organizer Office) 
ดา้นหน้า 
Hall 102 

2 - 8 เม.ย. 2561 09.00 - 18.00 น..  ตดิต่อกรมสง่เสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศ (DITP) 

 ตดิต่อประสานงานต่างๆ 
ในกรณมีปัีญหาระหวา่ง
งาน 

2. ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง/  
ผูใ้หบ้รกิารดา้น
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่ง
เป็นทางการ 

ดา้นหน้า 
Hall 102 

2 - 4 เม.ย. 61 
5 - 7 เม.ย. 61 
8 – 9 เม.ย. 61 

 

08.30 - 20.00 น. 
08.30 - 18.00 น. 
08.30 - 22.00 น. 

 ใหบ้รกิารโครงสรา้งคหูา
มาตรฐาน 

 ใหบ้รกิารเฟอรน์เิจอร ์
 ใหบ้รกิารดา้นไฟฟ้า 
 ตดิต่อขอรบับตัรผูแ้สดง

สนิคา้ 
 รบั Fair Catalogue

3. จุดลงทะเบยีน 
 Overseas 

- Trade Mission 
- Pre-Registration 
- Walk-in 

 Local 
- Pre-Registration 
- Walk-in 

 
 

หน้า Hall 104 
หน้า Hall 103 
หน้า Hall 101 
และ 103 

 

หน้า Hall 103 
หน้า Hall 101 
และ 103 

5 – 8 เม.ย. 61 
 

09.30 - 17.30 น.  ลงทะเบยีนเขา้งานทัว่ไป
และรบับตัร Visitor 

 คณะผูแ้ทนการคา้และ   
ผูล้งทะเบยีนล่วงหน้า
ตดิต่อรบับตัร Visitor 
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รายการ ที่ต ัง้ วนั เวลา รายละเอียดบริการ 
4. จุดประชาสมัพนัธ ์ ดา้นหน้า 

Hall 103 
5 - 8 เม.ย. 61 09.30 - 18.00 น.  ใหบ้รกิารขอ้มลูต่างๆ 

เกีย่วกบังาน 
5. Buyers’ Lounge 
 

Hall 102 5 - 7 เม.ย. 61 10.00 – 18.00 น.  ใหบ้รกิาร/รบัรองผูซ้ือ้จาก
ต่างประเทศ  

 ใหบ้รกิารขอ้มลูการคา้ 
 สถานทีน่ดัเจรจาทางธุรกจิ 
 บรกิารอนิเตอรเ์น็ตฟรี

6. หอ้งสือ่มวลชน 
(Press Center) 

ดา้นหน้าระหว่าง 
Hall 102-103 

5 - 8 เม.ย. 61 09.30 - 18.00 น.  เป็นทีร่บัรอง ตดิต่อสง่ขา่ว 
 ใหบ้รกิารขอ้มลูต่างๆ ใน

การทาํขา่วงาน ใหบ้รกิาร
สือ่มวลชน              

 ผูแ้สดงสนิคา้สามารถนํา
เอกสารมาเผยแพร่ได ้

7. ศนูยบ์รกิารธุรกจิ 
(Business Center) 

Main Lobby  2 - 8 เม.ย. 61 08.00 - 18.00 น.  ใหบ้รกิารโทรศพัท ์
โทรสาร ทัง้ภายในและ
ระหวา่งประเทศ  

 ใหบ้รกิารถ่ายเอกสาร 
 ใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตไร้

สายในรปูแบบ Prepaid 
Card และใหบ้รกิาร 
Online 

8. โทรศพัทส์าธารณะ 
 ในประเทศ 
 ระหวา่งประเทศ 
 

ดา้นหน้า 
Hall 104  
และชัน้ B1 

2 - 9 เม.ย. 61   
 

 ตูโ้ทรศพัทแ์บบใชบ้ตัร 
TOT, หยอดเหรยีญ 

9. ตูบ้รกิาร ATM ดา้นหน้า 
Hall 104 
และชัน้ B1 

2 - 9 เม.ย. 61   
 

 ตูบ้รกิาร  ATM  

10. บรกิารพาหนะ 
 รถรบั-สง่ ระหว่าง 
    ไบเทค-โรงแรม 
 รถแทก็ซีม่เิตอร ์

ดา้นหน้า  
Hall 101 

 
5 - 7 เม.ย. 61 

 
5 - 8 เม.ย. 61 

 
10.00 – 18.00 น. 

 
09.00 – 19.00 น. 

 

 ใหบ้รกิารรถรบั-สง่ผูซ้ือ้
จากต่างประเทศ จาก 
Official Hotels มางาน 
และจากงานไปยงั Official 
Hotels 

 ใหบ้รกิารเรยีกรถแทก็ซี่
มเิตอร ์
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รายการ ที่ต ัง้ วนั เวลา รายละเอียดบริการ 
11. หอ้งละหมาด 

(Praying Room) 
บรเิวณชัน้ B2 4 - 8 เม.ย. 61 10.00 – 18.00 น.  สาํหรบัผูน้บัถอืศาสนา

อสิลามทาํพธิลีะหมาด 
12. หอ้งปฐมพยาบาล 

(First Aid) 
หน้า Hall 104 2 - 9 เม.ย. 61 10.00 – 18.00 น.  มเีจา้หน้าทีป่ระจาํใหก้าร

ปฐมพยาบาล ผูแ้สดง
สนิคา้ และผูเ้ขา้ชมงาน
ทัว่ไป 

13. หอ้งรบัฝากเดก็
(Kid’s Corner) 

บรเิวณชัน้ B2 
 

5 - 8 เม.ย. 61 10.00 – 18.00 น.  รบัฝากเดก็อายุตํ่ากว่า   
15 ปี มขีองเลน่/สือ่
สนัทนาการสาํหรบัเดก็ 

14. อาหารและ
เครือ่งดืม่ 

Fahrenheit 
International 
Food Court  
ชัน้ B1 

5 - 8 เม.ย. 61 10.00 – 18.00 น.  อาหารบุฟเฟตน์านาชาต ิ
 ศนูยอ์าหารนานาชาต ิ

 
 
A13. ข้อมลูโรงแรม  
 

Hotel Room Type 
Rate (THB) 

Single Twin 
 
 
 
 
Address : Patumwan, Bangkok 10330 
Website : www.siamatsiam.com 
E-mail : dos@siamatsiam.com 
Tel. : (66) 2217 3000 
Fax. : (66) 2217 3077 

Leisure  
(Nett + BF) 

THB 3,600 THB 3,900 

 
 
 
 
Address : 566 Ploenchit Rd., Bangkok 10330 
Website : www.novotelbangkokploenchit.com 
E-mail : H7176-SL7@accor.com 
Tel. : (66) 2305 6029 
Fax. : (66) 2305 6020 

Superior  
(Nett + BF) THB 3,600 THB 3,900 
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Hotel Room Type 
Rate (THB) 

Single Twin 
 
 
 
 
Address : 1 Sukhumvit 22, Bangkok 10110 
Website : www.holidayinn.com 
E-mail : dhanindhorm.banjongtad@ihg.com 
Tel. : (66) 2683 4777 
Fax. : (66) 2683 4888 

Deluxe  
(Nett + BF) THB 3,600 THB 3,900 

 

A14. ตารางเดินรถ Shuttle Bus  

 

A15. หนังสือยืนยนัการจดังาน 

 กรณีทีผู่เ้ขา้รว่มงานจะนําสนิคา้จากต่างประเทศเขา้มาจดัแสดง หากจาํเป็นตอ้งใชห้นงัสอืรบัรองการเขา้รว่มงาน
จากผูจ้ดังานเพื่อสาํแดงใหเ้จา้หน้าที่พธิกีารศุลกากร โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์กรณีพิเศษ 2 และส่งกลบั
มายงัสาํนกัสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรม ภายในวนัที่ 26 มีนาคม 2561  
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B กฎเกณฑแ์ละระเบียบ 

 

B1. สิทธิ์ การเข้าร ่วมแสดงสินค้าและจดัสรรพืน้ที่ 

1.1 ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิใ์นการจดัสรรคูหา โดยจะตดัสนิจากกลุ่มสนิคา้ จํานวนคูหา วนัทีส่มคัร เขา้ร่วมงาน
และการชาํระเงนิ ความรว่มมอืในกจิกรรมของกรมฯ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม   

1.2 ผ ู้จดังานไม่อนุญาตให้มีบุคคล /นิติบคุคลอื่นใดที่ไม ่ได้สมคัรเข้าร ่วมงานกบัผ ู้จดังานโดยตรง มาจดั
แสดงหรอืจาํหน่ายสนิคา้ในพืน้ทีข่องผูแ้สดงสนิคา้ตลอดระยะเวลาการจดังาน 

1.3 ผูแ้สดงสนิค้าไม่สามารถโอนสทิธิใ์นการเขา้ร่วมงาน และพื้นที่ทัง้หมดหรอืบางส่วนที่ได้รบัการจดัสรรให้
ผูอ้ืน่ตลอดระยะเวลาการจดังาน 

1.4 สนิคา้ทีจ่ดัแสดงตอ้งเป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มงาน ผูจ้ดังานมสีทิธิท์ีจ่ะนําสนิคา้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั
งานแสดงสนิคา้นี้ออกจากอาคารแสดงสนิคา้ไดท้นัท ี 

1.5 ผูแ้สดงสนิคา้จะต้องแสดงขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัคุณภาพสนิคา้หรอืบรกิารที่นํามาจําหน่ายหรอืจดั
แสดงใหค้รบถว้นถกูตอ้งตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค 

1.6 ผูแ้สดงสนิคา้สามารถจาํหน่ายสนิคา้ไดภ้ายในคหูาของตนเองเท่านัน้ 
1.7 ผูแ้สดงสนิคา้สามารถตดิป้าย สติก๊เกอร ์โปสเตอร ์ไดเ้ฉพาะในบรเิวณคหูาของตนเองเทา่นัน้ 
1.8 หา้มแจกใบปลวิ บตัรเชญิ ในบรเิวณทางเดนิ ทางเขา้ - ออก หรอืบรเิวณสาธารณะอื่นเป็นเดด็ขาด 
1.9 ผูแ้สดงสนิคา้ตอ้งจดัหาเจา้หน้าทีอ่ยูป่ระจาํคหูาตลอดเวลางาน  
1.10 เจ้าหน้าที่ประจําคูหาต้องสามารถเจรจาการค้าเพื่อการส่งออกและพูดภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษได ้หากไมม่โีปรดจดัเตรยีม/จดัจา้งพเิศษล่วงหน้า 
    
B2. การก่อสรา้งตกแต่งคหูา 
  

 ผูแ้สดงสนิคา้สามารถเลอืกใชคู้หามาตรฐาน หรอืจะดําเนินการก่อสรา้งคูหาโดยจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสร้างทีจ่ดัหา
มาเองได ้ทัง้น้ี ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบในการกอ่สรา้งตกแต่งคหูา ดงัน้ี 

กรณีใช้คหูามาตรฐาน (โครงสร้างซิสเตม็) 
คหูามาตรฐาน ขนาด 3 x 3 ม. (9 ตร.ม.) ประกอบด้วย  

 พรมอดัเรยีบ สเีทา 
 ผนงัหุม้พวีซีสีขีาว 3 ดา้น โครงสรา้งซสิเตม็สงู 2.50 ม. 
 ป้ายพรอ้มชือ่บรษิทัและหมายเลขคหูา  
 โต๊ะเจรจา 1 ตวั  
 เกา้อี ้2 ตวั  
 ตูเ้กบ็ของมาตรฐาน 1 ใบ  
 แทน่วางสนิคา้ 2 ระดบั 1 แทน่ 
 ถงัขยะ 1 ใบ 
 สปอตไลท ์100 วตัต ์3 ดวง 
 ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 1 จุด 
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 หากผู้แสดงสนิค้าประสงค์จะใช้คูหามาตรฐานภายหลงัจากที่ได้ชําระเงนิค่าสมคัรเป็นพื้นที่เปล่าเรยีบร้อยแล้ว 
โปรดตดิต่อแจง้ชําระเงนิและรายละเอยีดการตดิตัง้คหูามาตรฐาน โดยกรอกแบบฟอรม์ 4 และสัง่ตรงบรษิทั เอ๊กซคอน จํากดั 
ภายในวนัที่ 26 มีนาคม 2561 หากสัง่จองคหูาภายหลงัวนัทีก่ําหนด จะมคีา่ใชจ่้ายสงูกว่าปกต ิ

ระเบียบในการใช้คหูามาตรฐาน 
 หา้มต่อเตมิ ทาส ีหรอืตอกตรงึ และเจาะส่วนใดส่วนหน่ึงของคูหามาตรฐานสําเรจ็รูป หากเกดิความเสยีหายขึ้น   

ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายนัน้ 
 ผูแ้สดงสนิคา้จะต้องตรวจสอบคุณภาพของคูหา/อุปกรณ์ตกแต่ง/เฟอรน์ิเจอร/์อุปกรณ์ไฟฟ้าใหเ้รยีบรอ้ยก่อนรบั

มอบ และหากพบขอ้บกพร่องหรอืชํารุดโปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบทนัทเีพื่อแก้ไข/เปลีย่นแปลง มฉิะนัน้จะถอืว่า  
ผูแ้สดงสนิคา้ยอมรบัในสนิคา้นัน้แลว้ และบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ในภายหลงั 

 ตําแหน่งและรายการอุปกรณ์การติดตัง้ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานได้ถูกกําหนดไว้แน่นอนแล้วหากจําเป็นต้อง
เปลีย่นแปลงตําแหน่งที่ตดิตัง้ ขอใหแ้จง้ตามทีอ่ยู่ในแบบฟอรม์ ภายในวนัที่ 26 มีนาคม  2561 กรณีที่ท่านแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงหลงัวนัที่กําหนด ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจุดละ 214 บาท (ราคาน้ีรวม
ภาษมีลูคา่เพิม่แลว้) 

 หากผูแ้สดงสนิคา้ไม่ต้องการรายการอุปกรณ์ใดๆ ในคหูามาตรฐานทีก่ําหนด จะถอืว่าสละสทิธิใ์นรายการนัน้และ
ไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิหรอืชดเชยเป็นอุปกรณ์รายการอืน่ได ้

 
กรณีก่อสรา้งคหูารปูแบบพิเศษ 
1. ผูแ้สดงสนิคา้สามารถใช้บรกิารผูร้บัเหมาก่อสรา้งอย่างเป็นทางการหรอืเลอืกผูร้บัเหมารายอื่นได ้แต่จะต้องแจ้ง

รายละเอยีดของผูร้บัเหมาก่อสรา้งนัน้ใหผู้จ้ดังานอนุมตั ิโดยกรอกแบบฟอรม์ 1 สง่กลบัภายในวนัที่ 22 มีนาคม 2561 
รายละเอยีดการส่งแบบก่อสร้างประกอบด้วย  
 ผงัพืน้ (PLAN)  
 รปูดา้น (ELEVATION) ในแต่ละดา้น 
 รปูตดั (SECTION)   
 ทศันียภาพ (PERSPECTIVE)  
 ตาํแหน่งการตดิตัง้ไฟฟ้า 

โดยทัง้หมดนี้ต้องแสดงขนาด ความกว้าง ความยาว ความสูง อย่างชดัเจน พรอ้มทัง้จดัส่งเอกสารดงักล่าว
มายงับรษิัท  เอ๊กซคอน จํากดั ทาง E-mail : tapa-design@xcon.co.th เพื่อขออนุมตัิการเข้าก่อสร้าง โดยผู้จดังาน  
จะตรวจสอบและแจง้ผลการอนุมตักิลบั ทาง E-mail 

2. ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ครบถ้วน หรอืมขี้อผดิพลาดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้แสดงสนิค้า/ผู้รบัเหมาก่อสร้าง
จะต้องทําการแก้ไขและส่งแบบเพื่อตรวจสอบอกีครัง้ภายใน  3 วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งให้แก้ไข ผ ู้แสดง
สินค้า/ผู้รบัเหมาก่อสร้างรายใด ที่ไม่ส่งแบบก่อสร้างภายในกาํหนดเวลาหรือแบบยงัไม่ได้รบัการอนุมตัิ 
จะไม่ได้รบัอนุญาตให้เข้าทาํการก่อสร้างโดยเดด็ขาด 

3. การก่อสรา้งคูหาพื้นที่เปล่า ผูแ้สดงสนิคา้จะต้องระบุหมายเลขคหูาและชื่อที่สมคัรเข้าร ่วมงานภายในคหูา       
ในตาํแหน่งที่มองเหน็ชดัเจน 

 

17



 

4. ผ ู้รบัเหมาก่อสร้างคหูาพื้นที่เปล่าทุกรายจะต้องวาง “แคชเชียรเ์ชค็”  คํ้าประกนัความเสยีหายจาการทํางาน 
ในจาํนวนเงนิ 1,000 บาท/ตร.ม. กรณีขนาดพืน้ทีค่หูาน้อยกวา่ 15 ตร.ม. คดิอตัราขัน้ตํ่า 15,000 บาท โดยสัง่จา่ย
บรษิัท เอ๊กซคอน จํากดั พร้อมนําส่งที่บรษิัทฯ โดยกรอกแบบฟอร ์ม  2 (ดูแผนที่บรษิัทฯ หลงัแบบฟอร์มนี้) 
นําส่งระหว่างวนัที่ 26 - 30 มีนาคม  2561 ผู้จดังานจะไม่อนุญาตให้บรษิัทที่มิได้ชําระแคชเชยีร์เชค็คํ้าประกนั 
เขา้ทาํการก่อสรา้งโดยเดด็ขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะคนืแคชเชยีรเ์ชค็คํ้าประกนันี้ใหภ้ายหลงัจากงานจบแลว้ 
(ระหว่างวนัที ่18 – 20 เมษายน 2561) ในกรณีทีท่ําการรือ้ถอนและขนยา้ยโครงสรา้งออกจากบรเิวณงานเป็นไป
ด้วยความเรยีบร้อย และไม่มีความเสยีหายใดๆ เกิดขึ้นกบัสถานที่จดัแสดงงาน แต่หากเกิดความเสยีหายใน
บรเิวณทีผู่ร้บัเหมาก่อสรา้งรบัผดิชอบอยู่ไม่ว่าจะเกดิจากการกระทําของผูใ้ดและเกดิจากกรณีใดๆ ผูแ้สดงสนิคา้/
ผูร้บัเหมารายนัน้จะตอ้งรบัผดิชอบและชาํระคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดทีท่างสถานทีจ่ดังานเรยีกรอ้งความเสยีหายมา 

5. ความสงูและความทึบของคหูา 
 สามารถก่อสรา้งโครงสรา้งทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 5.00 ม. จากพืน้อาคาร ทัง้น้ี ไม่อนุญาตให้สร้างคหูา 2 ชัน้ 
 โครงสรา้งดา้นทีต่ดิทางเดนิ สว่นทีสู่งเกนิ 1.20 ม.จากพื้นอาคาร จะตอ้งถอยร่นจากแนวขอบของคูหาเขา้

มาในพืน้ที ่0.50 ม. โดยรอบ และจากระยะร่นเขา้มาในพืน้ที ่0.50 ม. สิง่ก่อสรา้งในสว่นทีส่งูตัง้แต่ 1.20 - 5.00 ม. 
จะตอ้งทาํใหโ้ปรง่ โดยมสีว่นทบึไดเ้พยีง 50% ของพืน้ทีด่า้นนัน้ๆ 

 คูหาที่มพีื้นที่ตดิกนัจะต้องก่อสร้างผนังด้านนัน้ๆ เป็นของตวัเองที่ความสูง 2.50 ม. จากพื้นอาคารและ
บรเิวณรอยต่อผนังต้องเก็บงานให้เรยีบรอ้ย กรณีที่ต้องการก่อสร้างโครงสร้างสูงกว่า 2.50 ม. จะทําได้
ต่อเมื่อโครงสร้างห่างจากผนังอย่างน้อย 0.50 ม. โดยรอบ หากฝ่าฝืนไม่ทําการก่อสร้างผนัง ทําให้
ภาพลกัษณ์ของงานออกมาดูไม่เรยีบรอ้ย ผูร้บัเหมาตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัการปิดผนงัดงักล่าว
หากผูจ้ดังานตอ้งชว่ยดาํเนินการให ้พรอ้มทัง้คา่ปรบัเพิม่จากคา่ใชจ้า่ยจรงิอกี 20%  

 ภาพแสดงขอ้กาํหนดการก่อสรา้งคหูา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กรณีคูหาของผู้แสดงสนิค้าพื้นที่ เปล่าติดกบัค ูหาอื่น  ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผนังนัน้ๆ ผู้แสดงสนิค้า

จะต้องทาํการก่อสร้างผนังในส่วนคหูาของตนขึ้นมาเองทุกคหูา 
7. ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งใหท้าํการปรบัเปลีย่นผนังดา้นหลงัหรอืดา้นขา้ง หากผูจ้ดังานมคีวามเหน็ว่า

สิง่ก่อสรา้งของทา่นอาจจะบดบงัคหูาใกลเ้คยีง หรอืไมเ่รยีบรอ้ยสวยงาม สง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของงาน 

0.50 ม.

2.50 ม. 

5.00 ม.

0.50 ม. 0.50 ม.
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8. หากผ ู้จดังานพบว่ามีการก่อสร้างที่ไม ่ถกูต้องตามเงื่อนไขหรือผิดจากแบบก่อสร้างที่ส่งขออนุมตัิ  ผ ู้จดังาน  
ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกร้องให้แก้ไขการก่อสร้าง  และหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ ผูแ้สดงสนิคา้จะต้อง
รบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด โดยไมม่ขีอ้โตแ้ยง้ใดๆ 

9. ผูจ้ดังานจะทําเครือ่งหมายแสดงเขตพื้นที่ก่อสรา้งคูหาของท่านตามขนาดพื้นทีท่ ีจ่องไว ้หากไม่แน่ใจในขอบเขต
ของคหูาของตน ใหต้ดิต่อสอบถามจากเจา้หน้าทีผู่ร้บัเหมาก่อสรา้งอยา่งเป็นทางการเท่านัน้ 

10. บรเิวณพืน้คหูาตอ้งปพูรมหรอืวสัดุรองพืน้ทีเ่หมาะสม 
11. ผูแ้สดงสนิคา้/ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะต้องใช้วสัดุปรูองพืน้ก่อนตดิตัง้โครงสรา้ง กรณีใช้เทปกาว 2 หน้า ต้องใชเ้ทป

สาํหรบัปพูรมเท่านัน้ โดยภายหลงัการรือ้ถอนแลว้ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อพืน้อาคารหรอืทิง้คราบกาวไว ้
กรณีที่พบว่าท่านใช้เทปพรมผิดประเภทหรือวสัด ุอ ื่นใดที่เสี่ยงต่อความเสียหายในภายหลงั ผูจ้ดังานขอ
สงวนสทิธิใ์นการแจ้งให้ท่านรื้อออกในทนัท ีกรณีที่ท่านไม่สามารถรื้อออกได้ ท่านจะต้องชําระค่าทําความ
สะอาด /ค่าเสียหายตามจาํนวนเงินที่ไบเทคประเมิน  ทัง้นี้ จํานวนเงนิดงักล่าว ผูจ้ดังานจะคนืใหเ้มื่อท่านได้
ทําความสะอาด/ซ่อมแซม พื้นทีห่ลงัการรือ้ถอนโครงสร้างคูหา โดยต้องได้รบัการยนืยนัความเรยีบรอ้ยจากผูจ้ดั
งานเทา่นัน้ 

12. พื้นที่เปล ่าจะไม่มีจ ุดจ่ายกระแสไฟฟ้าและไฟแสงสว่างท่านต้องขอตดิตัง้ระบบไฟฟ้าโดยกรอก ฟอรม์ 7.1 – 7.4 
และแจง้ตามทีอ่ยูใ่นแบบฟอรม์ ภายในวนัที่ 26 มีนาคม 2561 

13. ไม่อนุญาตให้ตดิตัง้ตําแหน่งไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า/ป้ายชื่อรา้นคา้/สนิคา้/เฟอรน์ิเจอร ์หรอือุปกรณ์ๆ ยื่นออกมา
นอกพืน้ทีค่หูา 

14. ไม่อนุญาตใหม้กีารพ่นส ีทาส ีตลอดจนการใชเ้ลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อม หรอือุปกรณ์ทีจ่ะทําใหเ้กดิประกายไฟใน
บรเิวณตวัอาคารในทกุกรณโีดยเดด็ขาด 

15. ไม่อนุญาตใหด้งึลวดสลงิ หรอืขงึเพือ่การคํ้ายนัในบรเิวณพืน้ทีแ่ละโครงสรา้งอาคารโดยเดด็ขาด 
16. ไม่อนุญาต ให้ทิ้งวสัดุก่อสร้าง/วสัดุเหลือใช้/หีบห่อ ภายในอาคารแสดงสนิค้า จะต้องนําออกทิ้งไปนอกศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
17. ไม่อนุญาตใหนํ้าแผน่ป้ายโฆษณาหรอืวางอุปกรณ์สิง่ของต่างๆ ออกนอกเขตพืน้ทีค่หูาของตนเอง หรอืวางสิง่ของ

กดีขวางแนวทางเดนิ 
18. ไม่อนุญาตให้แขวนอุปกรณ์ทุกชนิดที่ท่อจ่าย ท่อร้อยสายไฟ ท่อดบัเพลงิหรอืดงึลวดสลงิ/ขงึเพื่อการคํ้ายนัใน

บรเิวณพืน้ทีแ่ละโครงสรา้งอาคารของศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยเดด็ขาด 
19. ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะอนุญาตพเิศษเพิม่เตมิเงือ่นไขการก่อสรา้งตกแต่ง และรือ้ถอน ขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรอืหลาย

ขอ้ ใหก้บั “ ผูร้่วมแสดงงาน” รายใดรายหน่ึงกไ็ด ้หากพจิารณาแลว้เหน็ว่า การดดัแปลงแก้ไขหรอือนุญาตพเิศษ
เพิม่เตมินัน้ ไม่ขดัต่อ “ภาพรวม” ของงาน และทางผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิใ์นการขอให้ทําการแก้ไข รื้อถอน หรอื
เคลือ่นยา้ยโครงสรา้ง หรอืสว่นตกแต่งคหูาของบรษิทัทีไ่ม่ทาํตามขอ้กําหนด 
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B3. กระแสไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 

1. ใหม้แีสงสว่างในอาคารแสดงสนิคา้โดยทัว่ไป เฉพาะชว่งเวลาการทาํงานในอาคารแสดงสนิคา้เท่านัน้ 
2. กาํลงัไฟฟ้าทีใ่ชใ้นศนูยก์ารประชุมและนิทรรศการไบเทค คอื 220 โวลต ์   
3. การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าตามคูหาทัง้หมด ต้องกระทําโดยบรษิัท แมเนจเม้นท์ เอก็ซบิชิ ัน่ แอนด์ อเิลค็ทรคิ จํากดั 

ผูร้บัเหมาไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการของงานเทา่นัน้  
4. การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในคูหาก่อนและหลงัเวลาแสดงงานประมาณ 30 นาที กรณีที่ผู้แสดงสนิค้าต้องการ

กระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง หรอืต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เพิ่มเติม จะต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ เอง     
โดยกรอกรายละเอยีดใน ฟอรม์ 7.1 – 7.4 สัง่ตรงตามทีอ่ยูใ่นแบบฟอรม์ ภายในวนัที่ 26 มีนาคม 2561 

5. ผู้จดังานไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสนิค้าเดนิสายไฟฟ้าหรอืเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากการจ่ายไฟฟ้าหลกัของตวัอาคารเอง  
โดยเดด็ขาด 

6. หากมกีารต่อวงจรไฟฟ้า/การปรบัแต่งใดๆ หรอืการใชอุ้ปกรณ์ต่อไฟเตา้เสยีบหลายทาง หรอืเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า
โดยมไิดร้บัอนุญาตจะถกูระงบัการจ่ายไฟโดยมติอ้งแจง้ลว่งหน้า 

7. หากเจา้หน้าทีต่รวจพบว่าใช้กระแสไฟฟ้าเกินจากจาํนวน และผิดประเภทจากที่ท่านส ัง่จองไว้  ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกนิเป็นเงนิสดในราคาหน้างาน หากท่านไม่ชําระค่าใช้จ่ายส่วนเกนิดงักล่าว บรษิทัฯ ขอให้ท่าน 
รือ้ถอนอุปกรณ์สว่นทีเ่กนิและผดิประเภทออก และหากท่านไม่ปฏบิตัติาม บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการงดจ่าย
กระแสไฟฟ้าในคหูาของท่าน จนกว่าจะได้รบัการแก้ไขให้ถกูต้อง 

8. ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิใ์นการระงบัการจา่ยกระแสไฟฟ้า  กรณทีีม่กีารต่อไฟฟ้าทีไ่มเ่หมาะสมหรอือาจเกดิอนัตรายได ้
9. ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อม หรอือุปกรณ์ใดๆ ทีจ่ะทําใหเ้กดิประกายไฟภายในศูนยก์ารประชุมและ

นิทรรศการไบเทค 
 
B4. การรกัษาความปลอดภยั 
 

 ผู้จดังานได้จดัเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัในบรเิวณอาคารแสดงสนิค้าตลอด 24 ชัว่โมง ในทางเข้า-ออกอาคาร  
และพืน้ทีส่ว่นกลางของงาน 
1. ช่วงวนัก่อสรา้งและวนัรื้อถอนจะเปิดประตูเขา้ - ออกเฉพาะบรเิวณดา้นหลงัอาคารแสดงสนิค้าเท่านัน้ ผูจ้ดังาน  

จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ติดบตัรของงานเพื่อเข้า - ออก อาคารแสดงสนิค้าตามประเภทของบตัรและเวลาการ
ทาํงานของอาคารแสดงสนิคา้เทา่นัน้   

2. การดูแลรกัษาความปลอดภยัของทรพัย์สนิในคูหาของผู้แสดงสนิค้าเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หากต้องการ      
ใชบ้รกิาร (เสยีคา่ใชจ้่าย) โปรดกรอกแบบฟอรม์ 11 แลว้สง่กลบัตามทีอ่ยูใ่นแบบฟอรม์ ภายในวนัที่ 26 มีนาคม 2561 

3. ผูจ้ดังานขอแนะนําใหท้่านทําการประกนัภยัสนิคา้ที่มมีูลค่าสูงและในช่วงปิดงานขอใหผู้แ้สดงสนิคา้จดัเกบ็สนิคา้ 
ให้เรยีบรอ้ยหรอืทําการปิดคูหา ทัง้น้ี หากเกดิการสูญหายตลอดระยะเวลาการจดังาน ผูจ้ดังานจะไม่รบัผดิชอบ  
ในกรณใีดๆ ทัง้สิน้  

4. หา้มนําวตัถุระเบดิ วตัถุอนัตราย อาวุธหรอืแก๊สหุงตม้เขา้มาภายในบรเิวณอาคารแสดงสนิคา้โดยเดด็ขาด 
 
 
 
 

20



 

 

 

 

 

 

B5. การรกัษาความสะอาด 
 

1. ผู้จดังานได้จดัพนักงานทําความสะอาดเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางของงานเท่านัน้ โดยจะไม่เขา้ไปทําความสะอาด    
ในคหูาของท่าน   

2. ผ ู้แสดงสินค้าจะต้องรบัผิดชอบด ูแลทาํความสะอาดภายในค ูหาของท่านเอง โดยนําเศษขยะต่างๆ ใส่ถุงขยะ 
และนํามาวางไวห้น้าคหูาของทา่นหลงัจากจบงานในแต่ละวนัเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีร่กัษาความสะอาดเกบ็กวาด 

3. กรณีที่ท่านต้องการจ้างพนักงานทําความสะอาดประจําคูหาของท่าน สามารถสัง่จองโดยกรอกรายละเอยีดที ่
www.bitec-onlineorder.com 

 
B6. ระบบปรบัอากาศและความเยน็ 
 

1. ผูจ้ดังานจะไม่เปิดเครือ่งปรบัอากาศในบรเิวณอาคารแสดงสนิคา้ ในวนัที ่2 – 4 เมษายน 2561 ซึง่เป็นวนัก่อสรา้ง
และตกแตง่คหูา 

2. ผู้จดังานจะเปิดเครื่องปรบัอากาศเฉพาะในวนัที่จดัแสดงสนิค้าหรอืระหว่างวนัที่ 5 – 8 เมษายน 2561 เท่านัน้  
โดยจะเปิดเครือ่งปรบัอากาศ 1 ชัว่โมง ก่อนการเปิดแสดงสนิคา้ และจะปิดเมือ่ถงึเวลาปิดแสดงสนิคา้ในแต่ละวนั  

3. ห้ามสบูบหุรี่ในอาคารแสดงสินค้า 
 
B7. การปฏิบติังานล่วงเวลา 
 

 ในระหว่างวนัที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ผู้จดังานอนุญาตให้ทําการก่อสร้างและตกแต่งคูหาได้ถึงเวลา 22.00 น. 
หากผ ู้แสดงสินค้าหรือผ ู้รบัเหมาก่อสร้างรายใด มีความประสงคจ์ะทาํการแก้ไข/ซ่อมแซมคหูาหลงัเวลาการจดังาน 
กร ุณาแจ้งที่ห้อ งผ ู้จดั งานก่อนเวลา 15.00 น . ของแต่ละวนั  และจะต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงาน
ลว่งเวลาตามอตัราของไบเทค  
 
B8. การสาธิตสินค้า 
 

1. ผ ู้จดังานขอสงวนสิทธิ์ ที่จะตกัเตือนหรือขอยกเลิกการสาธิตใดๆ  ที่ก่อให้เกิดเสียงดงั รบกวนผูแ้สดงสนิคา้
รายอื่นๆ ซึ่งผ ู้แสดงสินค้าต้องแจ้งให้ผ ู้จดังานทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรมและการส่งเสริมการขายต่างๆ    
ที่เกี่ยวกบัการแข่งขนัที่ม ีการแจกรางวลั  

2. ผ ู้จดังานไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องขยายเสียงในระหว่างการจดังาน  ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัการรบกวนผู้อื่น  
ยกเวน้ อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  เชน่ โทรทศัน์ วดีโีอ แต่จะตอ้งไดร้บัการควบคุมระดบัเสยีงใหเ้หมาะสมดว้ย   

3. ผูแ้สดงสนิคา้ไม่ควรกระทาํการใดๆ ใหเ้ดอืดรอ้น/รบกวนผูเ้ขา้ชมงาน หรอืผูแ้สดงสนิคา้รายอื่นๆ 
 
B9. การประกาศข้อความภายในงาน 
 

 เนื่องจากการขอประกาศขอ้ความของผูท้ ีม่าตดิต่อบรษิทั/หา้งรา้นภายในงานจะเป็นการรบกวนสมาธ ิในการเจรจา
การคา้ ผูจ้ดังานจงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะใชร้ะบบประกาศเฉพาะเรื่องทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์เท่านัน้ โดยของดประกาศ
ข้อความเฉพาะบคุคลในทุกกรณี 
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B10. การถ่ายภาพ/บนัทึกเทปโทรทศัน์ 
 

 ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายร ูปหรือถ่ายวีดีโอในระหว่างงาน เว้นเสยีแต่ได้รบัอนุญาตจากผู้จดังานและบุคคล
ดงักลา่วจะตอ้งตดิบตัร PRESS ประจาํตวัตลอดเวลาดว้ย 
 
B11. เหตสุดุวิสยั 
 

ผู้จดังานจะไม่รบัผิดชอบชดใช้ค่าเสยีหายไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืสูญเสยีที่เกิดขึ้นกับบุคคล 
ทรพัย์สนิหรอืสทิธปิระโยชน์ของผูแ้สดงสนิคา้ อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยั ภยัธรรมชาต ิการเกดิการจลาจล การโจรกรรม 
อคัคภียัหรอืภยัต่างๆ ซึง่ไม่อยู่ในวสิยัทีจ่ะป้องกนัได ้ กรณีเกดิเหตุสุดวสิยันอกเหนือจากกฎระเบยีบทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืนี้ 
การตดัสินใจของผ ูจ้ดังานถือเป็นอนัสิ้นสดุ  

 
B12. ข้อควรระวงั 
 

 สิง่ก่อสรา้งทางโครงสรา้งหรอืส่วนประดบัตกแต่งภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเป็นทรพัย์สนิทีม่คี่า 
หา้มเปลีย่นแปลง หรอืเคลื่อนยา้ย และควรปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงั ผูใ้ดทีก่่อความเสยีหายต่อทรพัยส์นิเหล่านี้
โดยไมศ่กึษากฎระเบยีบของผูจ้ดังาน  หรอืศนูยแ์สดงสนิคา้ฯ จะตอ้งรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 
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C แผนผงัสถานที่จดัแสดงสินค้า 

 
C1.  แผนที่เส้นทางไปศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  
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  C2.  แผนผงัเส้นทางการเดินรถ วนัก่อสรา้ง/วนัรือ้ถอน
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C3.  แผนผงัเส้นทางการเดินรถวนัจดัแสดงงาน และพืน้ที่จอดรถ  
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  D กฎระเบียบและข้อบงัคบัในการเข้าร่วมงานใน  
ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 

  
D1. ระเบียบข้อบงัคบัท ัว่ไป 

1. สถานที่ปฏิบตัิงานที่ม ีอนัตราย 
 สถานทีป่ฏบิตังิานทีม่อีนัตราย หมายถงึ สถานทีซ่ึง่รองรบัสิง่ทีนํ่าออกแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ และการขนสง่
สนิค้า อาท ิพื้นที่ขนถ่ายสนิค้า ห้องจดัแสดงนิทรรศการ ห้องจดัประชุม ระเบียง เวทกีารแสดง พื้นที่รถบรรทุกเข้าแถว     
รอขนของเขา้ภายในไบเทคลานจอดรถบรรทุก เป็นตน้  
 การใชบ้รเิวณดงักล่าวใหถ้อืปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(ก) หา้มดื่มเครื่องดื่มทุกประเภททีม่แีอลกอฮอล ์
(ข) ตอ้งสาํนึกในความรบัผดิชอบต่อหน้าทีใ่นขณะปฏบิตังิาน 
(ค) หา้มใชห้รอืครอบครองสารควบคุมหรอืผดิกฎหมายทุกชนิด ผูฝ่้าฝืนจะตอ้งถูกดาํเนินการตามกฎหมาย 
(ง) พาหนะภายนอกอาคารทุกประเภททีข่บัเคลื่อนเขา้มาในบรเิวณใกลเ้คยีงหรอืบรเิวณขนถ่ายสนิคา้ภายนอก

อาคารและลานจอดรถบรรทุก ตอ้งควบคุมอตัราความเรว็ใหต้ํ่ากว่า 5 กม./ชม. และขบัเคลื่อนพาหนะดว้ย
ความไม่ประมาท 

(จ) หา้มเกบ็น้ํามนั น้ํามนัก๊าด น้ํามนัดเีซล หรอืเชือ้เพลงิใดๆ ไวภ้ายในไบเทค ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรอื
ถาวร ในกรณีทีม่คีวามจําเป็นตอ้งเตมิเชือ้เพลงิ ใหก้ระทําไดใ้นบรเิวณนอกอาคาร โดยตอ้งกระทําห่างจาก
พืน้ทีข่นถ่ายสนิคา้ภายนอกอาคารอย่างน้อย 45 เมตร 

(ฉ) ทางเดนิสูป่ระตูหนีไฟและระเบยีง ตอ้งไดร้บัการดูแลไม่ใหม้สีิง่กดีขวางในขณะมกีจิกรรมการยา้ยเขา้และ
ยา้ยออก 

(ช) แผงควบคุมไฟฟ้า สวทิซ์ หอ้งควบคุมระบบปรบัอากาศ หอ้งเกบ็อุปกรณ์ดบัเพลงิตูส้ญัญาณเตอืนไฟไหม ้
เครื่องมอืดบัเพลงิ ตอ้งอยู่ในตาํแหน่งทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน และสามารถนําไปใชไ้ดต้ลอดเวลา 

(ซ) ผูบ้รหิารไบเทคตอ้งไดร้บัการรายงานในทนัทเีมื่อปรากฏสิง่อนัจะก่อใหเ้กดิความเสีย่ง ต่อความปลอดภยั 
อาท  ิน้ํามนัหก ช่องบรกิารสาธารณูปโภควางผดิตําแหน่ง สายไฟชํารุด หรอืสภาพเสีย่งใดๆ ทีส่ามารถ
มองเหน็ได ้

2. ทางเดิน  
 ช่องทางระหว่างคหูาแสดงนิทรรศการ และทางเขา้ออก หา้มตดิตัง้หรอืวางสิง่ของใดๆ ทัง้สิน้ ในตําแหน่งที ่     
กดีขวางทางออกประตูฉุกเฉิน หรอืปิดบงัป้ายแสดงทางออก และอุปกรณ์ดบัเพลงิ 
3. ข้อบงัคบัเพื่อการป้องกนัอคัคีภยั  
 ทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการป้องกนัอคัคภียัอย่างเคร่งครดั ไบเทคมสีทิธโิดยชอบในการ
ทีจ่ะเพิม่เตมิขอ้บงัคบัเพื่อป้องกนัอคัคภียัทัง้น้ี เพื่อความปลอดภยัของสาธารณชน  

(ก) วสัดุทีใ่ชใ้นไบเทค จะต้องไม่เป็นวสัดุไวไฟ อาท ิผา้บงัราง ผา้ม่าน ผา้คลุมและตกแต่งโต๊ะ โสตวสัดุ ป้าย ผนื
ผา้ทีใ่ชเ้ขยีนขอ้ความ สิง่ทอ ฝ้าย กระดาษ ฟาง หญา้แหง้ ตะไคร่น้ํา เศษไมไ้ผ่ ผา้พลาสตกิ เป็นตน้ 

(ข)  หา้มนําถงัก๊าซหุงตม้ทัง้ทีบ่รรจุและไม่บรรจุก๊าซมาเกบ็ไวภ้ายในไบเทค การใชด้อกไมไ้ฟ อุปกรณ์ในการ
เชื่อม เปลวไฟหรอืวสัดุอนัก่อใหเ้กดิควนั เพื่อประกอบการแสดง นิทรรศการ และการนําวสัดุตดิไฟจํานวน
มากออกแสดง อาท ิโครงสรา้งบา้น จะตอ้งไดร้บัอนุญาต จากไบเทคเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 
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(ค) ยานพาหนะทีนํ่ามาออกงานแสดง หากบรรจุน้ํามนัเชือ้เพลงิเกนิ 1/8 ถงั พรอ้มทัง้ตดิฝาป้องกนัการรัว่ไหล
ของเชือ้เพลงิ หรอืปิดผนึกถงัน้ํามนัอยา่งแน่นหนาดว้ยแถบกาว หรอืดว้ยวธิกีารอื่นอนัเหมาะสม ตอ้งถอด
สายแบตเตอรีอ่อกทุกสายและปิดทบัดว้ยแถบกาวเพือ่ป้องกนัการเกดิประกายไฟ 

(ง)  หา้มเกบ็ลงัไม  ้วสัดุหบีห่อ กล่องไม  ้กล่องกระดาษแขง็ และวสัดุใดๆ ทีต่ดิไฟง่ายไวใ้นโถงนิทรรศการ     
หอ้งจดัประชุม บรเิวณทางหนีไฟ และบรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลาง 

(จ) หอ้งเกบ็ท่อดบัเพลงิ อุปกรณ์ดบัเพลงิ อุปกรณ์ฉีดน้ํา ประตูฉุกเฉิน ระเบยีง และสิง่อาํนวยความสะดวก หรอื
เครื่องมอืดบัเพลงิอื่นๆ ตอ้งวางอยู่ในตาํแหน่งทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

4. แสงเลเซอรแ์ละรงัสีเอก็ซ์ 
 การใชอุ้ปกรณ์แสงเลเซอรแ์ละรงัสเีอก็ซใ์นพืน้ทีส่ว่นกลาง ตอ้งไดร้บัอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเจา้หน้าทีข่อง
รฐัในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และจากผูบ้รหิารไบเทค อุปกรณ์ดงักล่าวอาจตอ้งใชอุ้ปกรณ์อื่นควบคู่เพื่อป้องกนั
อนัตรายจากการใชง้าน 
5. นํ้าใช้และท่อระบายนํ้า 
 เนื่องจากโรงบําบดัน้ําเสยีมไิดอ้อกแบบมาเพื่อบําบดัสารอนัตรายหรอืสารทีก่ ่อให  ้เกดิมลพษิ อาท ิสารเคม ี
น้ํามนัหล่อลื่น และกรด และผลติภณัฑจ์ากปิโตรเลยีม เป็นตน้ จงึไม่สามารถทิง้สารดงักล่าวผ่านท่อระบายน้ํา
มาตรฐานได  ้ดงันัน้ ผูจ้ดังานจะตอ้งแจง้ต่อไบเทคในกรณีทีม่กีารใชส้ารอนัตรายในงานแสดง เพื่อไบเทคจะได้
จดัเตรยีมท่อระบายน้ํา เพื่อทิง้สารอนัตรายโดยเฉพาะ และหากปรากฏว่าผูจ้ดังานไดท้ิง้สารอนัตราย อนัเป็น        
ผลเสยีหายแก่ระบบบาํบดัน้ําเสยี  ผูจ้ดังานจะต้องรบัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหาย ทัง้นี้ ไบเทคจะจดัเตรยีมใบเสนอราคา
ค่าบรกิารท่อระบายน้ําตามวตัถุประสงคใ์นการใช  ้อาท ิเพื่อทิง้สารเคมผีลติภณัฑจ์ากปิโตรเลยีม หรอืผลติภณัฑ์
อนัตรายหรอืก่อใหเ้กดิมลพษิ 
6. บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 แผนกอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นผูด้ําเนินการและควบคุมอาหาร เครื่องดื่ม การจดัเตรยีมอาหาร รา้นอาหาร   
จานด่วน และซุม้อาหาร ผูใ้ชบ้รกิารสามารถแจง้ความจํานงในเรื่องบรกิารอาหารและเครื่องดื่มไดโ้ดยผา่นผูจ้ดัการ 
ฝ่ายจดัเลีย้ง หา้มผูใ้ดนําอาหารหรอืเครื่องดื่มเขา้มาในบรเิวณพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ยกเวน้เป็นอาหารหรอืเครื่องดื่มทีซ่ือ้
จากแผนกอาหาร และเครือ่งดื่มของไบเทคเท่านัน้ ไบเทคมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มไวร้บัรองลูกคา้ดงันี้ 

(ก) บรกิารอาหารนอกสถานที ่ไบเทคมบีรกิารส่งอาหารให้แก่ลูกคา้ ณ ห้องจดัแสดงนิทรรศการและหอ้งจดัประชุม 
โดยมบีรกิาร อาหารตามรายการ อาหารตามสัง่ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม หากลูกคา้ประสงคจ์ะใชบ้รกิาร
อาหารและเครื่องดื่มจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชัว่โมง 

(ข) บรกิารจดัเลีย้งสําหรบัการจดัประชุมและสมัมนา บรกิารอาหารเชา้ อาหารว่าง อาหารกลางวนั อาหารเยน็ 
และอาหารรอบดกึ ตามทีผู่จ้ดังานจะรอ้งขอ 

(ค) บริการจดัเลี้ยงสําหรบัหมู่คณะและงานทัว่ไป อาทิ บรกิารจดัเลี้ยงสําหรบัหมู่คณะ งานเลี้ยงประจําปี งานเลี้ยง
ตอ้นรบั งานเตน้ราํ งานทางการต่างประเทศ งานของสถาบนัการศกึษา งานแต่งงาน เป็นตน้ 

(ง) ภตัตาคารฟาเรนไฮท ์ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ 1 รบัรองลูกคา้ได ้450 ท่าน บรกิารอาหารนานาชาต ิ
(จ) ซุม้อาหาร (เคลื่อนที)่ ซุม้อาหารและเครื่องดื่มตัง้อยู่ตามจุดต่างๆ ในบรเิวณไบเทค ใหบ้รกิารอาหารประเภท

ขบเคีย้ว ขนมหวาน กาแฟ น้ําผลไม ้และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ 
(ฉ) ศูนยอ์าหารนานาชาต ิตัง้อยู่บรเิวณชัน้ใตด้นิ 1 (B1) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 18 รา้น ใหบ้รกิารทัง้อาหาร

ไทยและตะวนัตก บรกิารเครื่องดื่ม 2 จุด รบัรองลูกคา้ไดท้ัง้หมด 1,328 ทีน่ัง่ โดยมทีีน่ัง่ภายในอาคาร 1,008 
ทีน่ัง่ และภายนอกอาคารจาํนวน 320 ทีน่ัง่ 
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(ช) รถบรกิารอาหารและเครื่องดื่มเพือ่อํานวยความสะดวกและเพื่อเป็นการประหยดัเวลาของผูป้ระกอบการและ
พนกังานประจําคหูาระหว่างงานแสดงสนิคา้ไบเทคขอสงวนสทิธิใ์นการเป็นผูจ้ําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ดว้ยรถบรกิารเคลื่อนทีจ่าํหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในหอ้งแสดงสนิคา้ 

7. การใช้พาหนะ 
(ก) ไบเทคอนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ในการทาํงานและพาหนะภายในพืน้ทีจ่ดัแสดงนิทรรศการได ้
(ข) เพือ่ความปลอดภยั ผูจ้ดังานและผูร้บัเหมาจะตอ้งควบคุมการใชพ้าหนะและอุปกรณ์ทัง้ภายในและ

ภายนอกไบเทค ในบรเิวณใกลเ้คยีงและในบรเิวณปฏบิตังิาน 
(ค) หา้มนําพาหนะและอุปกรณ์ทีใ่ชเ้ครื่องยนต์มาปฏบิตังิานในบรเิวณทีป่พูรม 
(ง) หา้มใชพ้าหนะและอุปกรณ์ในหอ้งจดัแสดงนิทรรศการในระหว่างเวลาเปิดแสดง 
(จ) เจา้หน้าทีข่องไบเทคเท่านัน้สามารถใชพ้าหนะและอุปกรณ์ในการทาํงาน ซึง่เป็นทรพัยส์นิของไบเทคได ้
(ฉ) การใชร้ถยกและเครื่องมอืใดๆ ทีใ่ชย้กของหนักทํางานภายในพืน้ทีจ่ดัแสดงนิทรรศการ ตอ้งไดร้บัควบคุม

จากเจา้หน้าทีท่ ีไ่ดร้บัการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ และจะตอ้งปฏบิตังิานโดยไม่ประมาท 
(ช) เจา้หน้าทีต่อ้งควบคุมการทํางานของพาหนะและอุปกรณ์ตลอดเวลา หา้มละทิง้อุปกรณ์ใดๆ ไวใ้นขณะ

ปฏบิตังิาน 
8. การขนส่ง 

(ก) ไบเทคไม่อนุญาตใหม้กีารขนสง่สิง่ของใดๆ ในนามของผูจ้ดังาน หรอืผูแ้สดงสนิคา้แสดงนิทรรศการเขา้มา
ภายในบรเิวณไบเทคก่อนเวลาการยา้ยเขา้สนิคา้ใดๆทีม่าถงึศูนยฯ์ ไบเทค ก่อนหรอืในระหว่างการยา้ยเขา้ 
ตอ้งไดร้บัการดูแลจากผูจ้ดัระวางซึง่ไดร้บัมอบหมายอย่างเป็นทางการจากผูจ้ดังานเท่านัน้ 

(ข) ในกรณีทีไ่บเทคอนุญาตใหท้าํการขนสนิคา้และอุปกรณ์เขา้ไปในบรเิวณไบเทคก่อนเวลา การยา้ยเขา้ไบเทค
จะคดิค่าบรกิารจดัเกบ็ตามทีเ่หน็สมควร 

(ค) หากรถบรรทุกตู้สนิค้าและรถบรรทุกมาถึงในตอนเย็นก่อนเวลาที่กําหนดไว้สําหรบัการขนถ่ายสนิค้า ไบเทค 
อนุญาตใหจ้อดรอในลานจอดรถซึง่จดัไวเ้ป็นพเิศษสาํหรบัรถบรรทุก ซึง่อยู่ทางดา้นทศิตะวนัออกของทางเขา้
ดา้นหน้าไบเทค ในกรณีทีล่านจอดรถดงักล่าวไม่ไดใ้ชส้าํหรบัจอดรถของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมในไบเทค โดยที่
รถบรรทุกทุกคนัตอ้งขนถ่ายสนิคา้ในตอนเชา้ใหเ้รว็ทีสุ่ด เท่าทีจ่ะทําได ้ทัง้นี้ หากลานจอดรถนี้ถูกใชเ้ป็น
ลานจอดรถของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมในงานแสดงนิทรรศการ รถบรรทุกตอ้งเลื่อนเวลาการขนถ่ายสนิคา้ก่อน
เวลาออกไป 

(ช) ในการขนเขา้และยา้ยออก บรรดาอุปกรณ์ สนิคา้ วสัดุต่างๆ ของผูจ้ดังาน ผูร้่วมออกงานแสดง นิทรรศการ 
ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมารายย่อย ฯลฯ จะตอ้งกระทําในบรเิวณพืน้ทีข่นถ่ายสนิคา้ที ่ไบเทคจดัเตรยีมไวใ้ห้
เท่านัน้ หา้มใชท้างเขา้และพืน้ทีส่ว่นกลางใดๆ เพื่อการขนยา้ย การจดัเกบ็ และจดัหา (รวมถงึการใชท้างเขา้
หอ้งโถงหน้าบรเิวณลานจอดรถชัน้ใตด้นิ 1) 

9. ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า 
 ไบเทคไดจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการขนถ่ายสนิคา้ เพือ่สรา้งประสทิธภิาพสงูสุดในการขนยา้ย
สนิคา้ อุปกรณ์ และวสัดุต่างๆ ทีนํ่ามาเป็นส่วนหน่ึงในงานแสดงนิทรรศการดงันี้ 

(ก) มทีางเขา้หลกั 1 ช่อง สาํหรบัยวดยานพาหนะต่างๆ สว่นพาหนะขนาดใหญ่ใหใ้ชช้่องทางซา้ยสุดของทางเขา้
หลกั (อาท ิรถบรรทุกตูส้นิคา้ รถบรรทุก และรถโดยสารขนาดใหญ่) 

(ข) ลานจอดรถบรรทุกและรถบรรทุกตูส้นิคา้อยู่บรเิวณตดิกบัประตูทางเขา้ใหญ่ ลานจอดรถนี้สาํหรบัการจอดรอ
และเขา้ควิเท่านัน้ หา้มกระทาํการขนถ่ายสนิคา้หรอือุปกรณ์ใดๆ ทัง้สิน้ 
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(ค) การเคลื่อนยา้ยรถบรรทุกและการขนสง่ต่างๆ ไปยงัพืน้ทีข่นถ่ายสนิคา้ภายนอกอาคาร ตอ้งใชเ้สน้ทาง      
วงแหวนรอบนอก ซึง่อยู่บรเิวณขอบของอาณาเขตทีด่นิของไบเทค 

(ง) ผูจ้ดัระวางซึง่ไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดังานเป็นผูค้วบคุมการเคลื่อนยา้ยรถบรรทุก และการขนสง่ต่างๆ     
ไปยงัพืน้ทีข่นถ่ายสนิคา้ภายนอกอาคาร โดยตอ้งประสานงานกบัผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารการจราจร (TPC)    
ไบเทค รถบรรทุกและพาหนะทีฝ่่าฝืนขอ้ปฏบิตัดิงักล่าวขา้งตน้ตอ้งกลบัไปยงัลานจอดรถบรรทุก เพื่อต่อทา้ย
เขา้ควิรอใหม่ 

(จ) เมื่อรถบรรทุกและพาหนะขนส่งทุกประเภทขบัเคลื่อนเขา้สู ่ทางขึน้ก่อนถงึบรเิวณขนถ่ายสนิคา้ภายใน 
อาคาร บรเิวณทางขึน้นี้ถอืเป็น “พืน้ทีป่ฏบิตังิานทีม่อีนัตราย” รถบรรทุกและพาหนะทุกคนัตอ้งควบคุมอตัรา
ความเรว็ใหต้ํ่ากว่า 5 กม./ชม. 

(ฉ) ไบเทคจะดูแลช่องทางสาํหรบัรถบรรทุก ซึง่เชื่อมต่อกบัทางขึน้ไปยงับรเิวณขนถ่ายสนิคา้ในอาคารไม่ใหม้ ี 
สิง่กดีขวางตลอดเวลา 

(ช) พืน้ทีข่นถ่ายสนิคา้เขา้ภายนอกอาคารจะเป็นพืน้ทีใ่ชส้าํหรบัขนถ่ายสนิคา้เท่านัน้ มใิช่ทีจ่อดรถ ถา้พาหนะใด
ทีอ่ยู่ในบรเิวณดงักล่าวและมไิดบ้รรทุกสนิคา้ ใหถ้อืว่าจอดรถในทีห่า้มจอด ทัง้นี้ รถทีจ่อดในบรเิวณดงักล่าว
ได ้จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากไบเทค และตอ้งตดิป้ายซึง่ไบเทคออกใหไ้วอ้ย่างชดัเจนบรเิวณกระจกหน้ารถ 
การฝ่าฝืนมผีลถงึขัน้ดาํเนินการลากรถออกจากบรเิวณ และคดิค่าใชจ้่ายจากเจา้ของรถ 

(ซ) ไบเทคจดัเตรยีมป้ายบอกทางไปโถงนิทรรศการทัง้ 4 หอ้ง และทางเขา้ปรบัระดบั ทัง้ 32 ช่อง ไวอ้ย่าง
ชดัเจน เพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูจ้ดังานและผูจ้ดัระวางใหส้ามารถแจกจ่ายงานใหแ้ก่รถบรรทุกและ
พาหนะขนสง่ในการขนสนิคา้เขา้ไดถู้กตอ้ง ตรงตามโถงนิทรรศการและทางเขา้หอ้งจดัแสดง 

(ฌ) ท่าเทยีบรถเพื่อขนถ่ายสนิคา้ สามารถปรบัระดบัไดต้ามความสงูของทา้ยรถบรรทุก 
(ญ) บรเิวณท่าเทยีบรถเพื่อขนถ่ายสนิคา้ภายในอาคาร(ขนาด 3,200 ตารางเมตร หรอื  32,000 ตารางฟุต) 

จดัเป็น “พืน้ทีป่ฏบิตังิานทีม่อีนัตราย” ดงันัน้ตอ้งไดร้บัการดูแลใหอ้ยู่ในสภาพสะอาดและปลอดภยัเสมอหา้ม
ทิง้ของเสยี ขยะ ภาชนะบรรจุทีใ่ชแ้ล้ว เศษอาหาร ฯลฯ ตลอดจนตอ้งมกีารควบคุมการทิ้งสิง่ปฏกิูลทุกประเภท
ตลอดเวลาใหบ้รกิาร หา้มเกบ็และหา้มวางอุปกรณ์ ลงัไมเ้ปล่า วสัดุในการสรา้งคหูาแสดง นิทรรศการทีไ่ม่ใช้
แลว้ ฯลฯ ในบรเิวณท่าขนถ่ายสนิคา้ ซึง่เป็นสถานทีส่าํหรบัปฏบิตังิานในการขนถ่ายสนิคา้เท่านัน้ 

(ฎ) โถงนิทรรศการแต่ละสว่นมปีระตูทางเขา้สาํหรบัรถบรรทุก 3 ช่อง ขนาดกวา้ง 7.5 เมตร สงู 5 เมตร จํานวน 
2 ช่อง และขนาดกวา้ง 7.5 เมตร สงู 7.5 เมตร จํานวน 1 ช่อง รวมแลว้มปีระตูทางเขา้โถงนิทรรศการ 
สาํหรบัรถบรรทุกทัง้หมดจาํนวน 12 ช่อง ประตูที ่13 อยู่ตรงส่วนกลางของกาํแพงทาง ดา้นทศิตะวนัตกของ
หอ้งโถงนิทรรศการ 101 สามารถใชเ้ป็นทางเขา้ออกฉุกเฉินได ้

(ฏ) บรเิวณอื่นทีส่ามารถนําของเขา้ได ้
ทางดา้นทศิตะวนัออกเฉียงเหนือมลีฟิทแ์บบเปิดขนาดใหญ่ ซึง่ออกแบบไวส้ําหรบัขนสนิคา้หรอืสิง่ของจาก 
ชัน้ใตด้นิ 1 ไปยงัหอ้งจดัประชุมชัน้ 2 การใชส้ฟิทน์ี้ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากไบเทค และเจา้หน้าทีข่องไบเทค  
จะเป็นผูค้วบคุมการทาํงาน 
ทางดา้นทศิตะวนัออกของหอ้งโถงใหญ่มทีีส่ําหรบัการขนของเขา้หอ้งโถงชัน้ล่าง ผูใ้ชบ้รกิาร สามารถเขา้ไป 
ในบรเิวณนี้ได ้โดยการใชท้างขึน้ขนาด 2.8 เมตร ทีช่ ัน้ล่าง ซึง่เชื่อมต่อไปยงั ระเบยีงและบรเิวณดงักล่าวได ้
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 D2. รายละเอียดการขนถ่ายสินค้า 
 

การขนถ่ายสินค้าเข้า – ออก/เปลี่ยนสินค้า อาคาร EH 101-104  
1. การนํารถเขา้จอดต้องปฏบิตัติามคําแนะนําของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั เพื่อความเป็น

ระเบยีบและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืน เช่น จอดในพื้นทีป้่ายสญัญาณจราจรหา้มจอด 
หรอืมเีส้น    ขาวแดง  เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั  จะทําการล๊อคล้อทนัท ีและพนักงานขบัรถจะต้อง   
เสยีคา่เปรยีบเทยีบปรบั ทีจุ่ดเกบ็บตัร ทางออกป้อม P1 

2. การขนถ่ายสนิค้าบรเิวณจุดขนถ่ายสนิค้า EH 101-104 ต้องดําเนินการอย่างรวดเรว็ และปลอดภยั โดยใช้
เวลาในการขนถ่านสนิคา้ในช่องจอดบรเิวณลานขนถ่ายไม่เกนิ  1 ชัว่โมง หากเกินเวลาที่กาํหนดเจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยั จะคิดค่าจอดรถในเวลาที่เกินจาก 1 ชัว่โมง คิดเป็น  ชม .ละ 200 บาท ที่จ ุดเกบ็
บตัร ทางออก ป้อม P1 

3. ไบเทค ไม่อนุญาตให้นํารถทุกประเภทเขา้ไปขนถ่ายสนิค้าภายในอาคารแสดงงาน เว้นแต่ในกรณีพเิศษที่มี
การตกลงกบัผูจ้ดังานล่วงหน้า และผูจ้ดังานไดแ้จง้ไบเทคแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ี เจา้ของรถตอ้งรบัผดิชอบในความ
เสยีหายที่อาจเกิดขึ้นกบั พื้น ผนัง เพดาน หรอืประตูจุดขนถ่ายสนิค้า EH 101-104 รวมทัง้ปลัก๊ไฟ และ     
หวั Connector ทีต่ดิตัง้แลว้ในอาคาร 

4. การขนถ่ายสนิคา้โดยการ ลาก เขน็ หรอืยก สามารถกระทําได้ โดยใช้ช่องทางและพื้นที ่ทีไ่บเทคกําหนดไว ้           
ไม่อนุญาตให้รถจอดบรเิวณ ประตูทางเขา้ – ออก หรอืขนถ่ายสนิค้ากีดขวางเส้นทางขนถ่ายสนิคา้ การขน
ถ่ายสนิคา้จะตอ้งทําการขนถ่ายสนิคา้เฉพาะบรเิวณดา้นหลงัลานขนถ่ายเท่านัน้  บรเิวณประตูกระจกดา้นหน้า
หอ้งแสดงสนิคา้ไมอ่นุญาตใหใ้ชร้ถเขน็ทุกประเภทผา่น 

5. สามารถจอดรถบรรทุกชัว่คราวไดท้ีล่านจอด P1 (หา้มจอดคา้งคนื) 
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F แบบฟอรม์ 

ฟอรม์ รายการ กาํหนดส่ง เงื่อนไข ส่งคืน 

กรณพีเิศษ 1 การจดัแสดงสนิคา้เฉพาะในวนัธุรกจิ 26 ม.ีค. 61 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

DITP 

กรณพีเิศษ 2 หนงัสอืยนืยนัการจดังาน 26 ม.ีค. 61 บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

DITP  

กรณพีเิศษ 3 การนําสนิคา้ เขา้ – ออกก่อนเวลา 5 - 8 เม.ย. 61 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

เคาน์เตอร ์
หน้าอาคาร 102 

ฟอรม์ 1 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งคหูาพืน้ทีเ่ปลา่ 22 ม.ีค. 61 
ต้องส่งกลบัในกรณี 
ที่ก่อสรา้งคหูา

พิเศษ 
XCON 

ฟอรม์ 2 
เชค็คํ้าประกนัพืน้ที ่ 
(เฉพาะคหูาพืน้ทีเ่ปลา่) 26 - 30 เม.ย. 61 

ต้องส่งกลบัในกรณี 
ที่ก่อสรา้งคหูา

พิเศษ 
XCON 

ฟอรม์ 3 การขอรบั Fair Catalogue  6 - 8 เม.ย. 61 นําไปรบั  
ทีห่น้างาน 

เคาน์เตอร ์
หน้าอาคาร 102 

ฟอรม์ 4 คหูามาตรฐาน 26 ม.ีค. 61 
ต้องส่งกลบัในกรณี 
ที่ใช้คหูามาตรฐาน XCON 

ฟอรม์ 5.1 บรกิารเฟอรน์เิจอรเ์พิม่เตมิ 26 ม.ีค. 61 บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

XCON 

ฟอรม์ 5.2 บรกิารเฟอรน์เิจอรเ์พิม่เตมิพเิศษ 26 ม.ีค. 61 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ  

XCON 

ฟอรม์ 6 บรกิารโครงสรา้งและอื่นๆ 26 ม.ีค. 61 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

XCON 

ฟอรม์ 7.1 
บรกิารไฟฟ้าสาํหรบัการก่อสรา้ง  
และรือ้ถอน  

26 ม.ีค. 61 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 7.2 บรกิารระบบกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์ 26 ม.ีค. 61 บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 7.3 บรกิารระบบกระแสไฟฟ้าแสงสวา่ง 26 ม.ีค. 61 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 7.4 
แบบแปลนตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า  
(เมือ่ส ัง่ไฟในฟอรม์ 7.1 – 7.3) 

26 ม.ีค. 61 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 8 บรกิารน้ําประปาและท่อน้ําทิง้ 26 ม.ีค. 61 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 
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ฟอรม์ รายการ กาํหนดส่ง เงื่อนไข ส่งคืน 

ฟอรม์ 9 บรกิารอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 26 ม.ีค. 61 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 10 บรกิารเครือ่งปัม๊ลม 26 ม.ีค. 61 บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ 

MEE 

ฟอรม์ 11 บรกิารรกัษาความปลอดภยั 26 ม.ีค. 61 
บรกิารพเิศษ
เพิม่เตมิ EXSS   

 หมายเหต  ุ:  
บรกิารรกัษาความสะอาด โทรศพัท ์โทรสาร อนิเตอรเ์น็ต ดอกไมแ้ละตน้ไม ้สามารถสัง่จองกบัทางไบเทค ไดท้ี ่ 
www.bitec-onlineorder.com 
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