
















































































 

หน้า 1 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 

 

 

1. เพื่อเป็นการก าหนดมาตรฐานการจดังาน ซึง่จะช่วยให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้แสดงงานทกุราย ทัง้ในด้านความปลอดภยั 

รวมถึงเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทัง้เพื่อความสะดวกของผู้ เข้าชมงานในการเข้าชมงาน และในการท า

ธุรกรรมระหวา่งวนัแสดงงาน 

2. เพื่อใช้เป็นหลกัในการปฏิบัติงาน และเข้าใจถึงขัน้ตอนต่างๆ ระหว่าง "ผู้ จัดงาน" กับผู้ แสดงงาน , ผู้ รับเหมาอนุมัติ, 

ผู้ รับเหมานอก, ผู้ให้บริการ และสถานท่ี 

3. เพื่อสร้างความเข้าใจในการท างานภายใต้ข้อก าหนดตอ่การปฏิบตัิภายในอาคารแสดงงาน และให้ทราบถึงกฎระเบียบใน

กรณีที่ผู้ รับเหมาอนุมตัิ หรือผู้ รับเหมานอกท าผิดกฎการก่อสร้าง "ผู้จัดงาน" และผู้ รับเหมาอนุมตัิอย่างเป็นทางการ จะ

ด าเนินการตามขัน้ตอน และสง่ผลแบบใด 

ผู้แสดงงาน รวมถึงผู้ให้บริการตา่งๆ และผู้ รับเหมา จ าเป็นต้องศกึษาระเบียบและคูม่ือการปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงาน 

อยา่งละเอียด รวมทัง้สือ่สารไปยงัผู้ เก่ียวข้องที่จะต้องเข้ามาปฏิบตัิงานภายในงานมหกรรมการเงิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้อง 

ซึ่งจะเกิดประโยชน์กบัทกุท่านที่เข้าปฏิบตัิงาน ทัง้นีผู้้จัดงานไม่อนุญาตให้บริษัทอื่นที่ไม่ได้จองพืน้ที่ในงาน มาเช่าช่วงต่อ 

หรือ มาร่วมแสดงงานกับท่าน (ยกเว้นบริษัทในเครือ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การจัดท าระเบียบและคู่มือการปฏบัิตงิานภายในงานมหกรรมการเงิน 



 

หน้า 2 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 

 

 

  ข้อมลูทัว่ไปของงาน 3 
  รายช่ือผู้ประสานงาน 4 
  ก าหนดการ และตารางเวลา 5 
  นิยาม และขอบเขตความรับผิดชอบ 6 
  ข้อมลูผู้ให้บริการตา่งๆ 8 
  ข้อก าหนดการออกแบบ ตกแตง่ และก่อสร้าง 14 
  ข้อก าหนด ส าหรับผู้ ร่วมแสดงงานแบบพืน้ท่ีเปลา่ 17 
  ข้อก าหนดของสถานท่ีจดังาน ส าหรับการปฏิบตัิงานภายพืน้ท่ีแสดงงาน 19 
  ข้อก าหนดการก่อสร้างและตกแตง่บธู 21 
  ข้อก าหนด ส าหรับงานระบบแสง เสยีง ภาพ 22 
  ข้อก าหนด ส าหรับงานระบบไฟฟ้า 23 
  การเข้า-ออกบริเวณงาน ส าหรับผู้ รับเหมาก่อสร้าง และผู้แสดงงาน (ชว่งก่อสร้างและรือ้ถอน) 26 
  การจดัแสดงกิจกรรมภายในงาน 26 
  การแจกเอกสารหรือของที่ระลกึ, การน าสนิค้าเข้างาน และน าออกจากงาน 27 
  การปฏิบตังิานท่ีบธูวนัแสดงงาน, การเก็บหรือทิง้สิง่ของ 27 
  การเกิดความเสยีหาย, อาหารและเคร่ืองดืม่, การป้องกนัอคัคีภยั, ประกาศสาธารณะ 28 
  เหตกุารณ์ที่ไมอ่าจควบคมุได้, อ านาจสทิธ์ิขาดในการตดัสนิใจภายในอาคาร 28 
  ก าหนดการสง่แบบขอรับบริการตา่งๆ 29 
  แบบฟอร์มแบบขอรับบริการ  

1. ช่ือบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างและตกแตง่บธูพเิศษ 30 
2. จ านวนบตัรเข้าก่อสร้างและตกแตง่บธู 31 
3. สัง่จองกระแสไฟฟ้า ส าหรับวนักอ่สร้างและรือ้ถอน 32-33 
4. สัง่จองอปุกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ส าหรับวนัแสดงงาน         34-35 
5. รายการเฟอร์นิเจอร์ 36-38 
6. รายการอปุกรณ์โครงสร้างเพิม่เตมิ 39-40 
7. บริการอินเทอร์เนต็ ADSL ชัว่คราว 41 
8. บริการสายโทรศพัท์, โทรสาร ชัว่คราว 42 
9. บริการรักษาความปลอดภยัพิเศษในบธู 43 

10. บริการรักษาความสะอาดพเิศษในบธู 44 
11. รอบกิจกรรม ศิลปิน ดารา หรือมนิิคอนเสร์ิต 45 
12. ใบขอท างานลว่งเวลา 46 

  ข้อก าหนดในการท างานภายใต้มาตรฐานการจดักิจกรรมอยา่งยัง่ยืน (ISO 20121) 47 

สารบัญ 
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ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 

 

ก าหนดการจัดงาน : วนัท่ี 16-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

พธีิเปิด : วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

 (ส าหรับประชาชน, ลกูค้าเข้าชมงาน    เวลา 12.00 น. – 20.00 น.)   

เวลาแสดงงาน : วนัท่ี 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 20.00 น. 
 

 
 

ท่ีอยู่ : บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 ชัน้ 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขท่ี 47/569-576 หมูท่ี่ 3  
ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120  

 โทรศพัท์ (0) 2833 4455, โทรสาร (0) 2833 4456 
 

 

 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 42/38 ซอยโชคชยัร่วมมิตร (วิภาวดีรังสิต 16/9)  

 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร   

 กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศพัท์ : 0 2691 4126-30 ตอ่ 1312, 1315, 1316, 1318 

 โทรสาร : 0 2691 5825 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่จัดงาน : ชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ผู้จัดงาน : บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเตด็ จ ากัด (วารสารการเงินธนาคาร) 

ผู้สนับสนุน 

ช่ืองานอย่างเป็นทางการ : มหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 
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contact mobile e-mail 

1. คณุธีรพล จ๋ิวเจริญ (ตอ๋ง) 08 9108 8943 j.teerapol2015@gmail.com 

2. คณุวชัรกรณ์  บญุประเสริฐ (เอก) 09 5750 4869 ake.w.bps@gmail.com 

3. คณุศิวเดช  ช่วงรังษี (กล้า) 08 8088 0815 sivadech2530@gmail.com 
 

 

 

contact mobile e-mail 

1. คณุมลัลกิา แย้มสขุ (โม) 09 4962 4664 munlika@gmail.com 
 

 

 
contact mobile e-mail 

1. คณุนิสา สทิธิวงษ์ (กาแต) 08 9113 9980 nisa.sittiwong@gmail.com 

2. คณุอรินทร์ ค าเจริญ (เติล)  09 9794 4659 moneyexpomarketing@gmail.com 

3. คณุศิริธร ทองมา (ต้อม) 06 1536 6636 moneyexpomarketing@hotmail.com 

4. คณุภคัวลญัชญ์  ดิษฐโรจน์ (ข้าวฟ่าง) 09 5506 0537 kowfarng13@hotmail.com 
 

 

 

contact mobile e-mail 

1. คณุศศธร บนุนาค (โอ)๋ 09 4952 4296 oh.goodliving@gmail.com 
  

 

ฝ่ายก่อสร้าง : ตดิต่อ 0 2691 4126 - 30 #1325 

ฝ่ายสถานท่ี : ตดิต่อ 0 2691 4126 - 30 #1311 

ฝ่ายการตลาด / ลูกค้าสัมพันธ์ : ตดิต่อ 0 2691 4126 - 30 # 1312, 1315, 1316, 1318 

รายช่ือผู้ประสานงาน (บริษัทมีเดีย แอสโซซเิอตเตด็ จ ากัด) 
งานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

MONEY EXPO 2019 
 

ฝ่ายการตลาด / ลูกค้าสัมพันธ์ (โซน Good living for aging society) : ตดิต่อ 0 2691 4126 - 30 # 1404 
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ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 

 

 

 

ก าหนดการ วันที่ เวลา ผู้รับผิดชอบ 

สง่แบบครัง้ที่ 1 เพื่อตรวจและอนมุตัิการก่อสร้าง 18 มี.ค. 2562 08.00 - 17.00 น. ผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการ 
      (Kingsmen C.M.T.I. Plc.) 

สง่แบบครัง้สดุท้าย กรณีแก้ไขจากแบบ 1 เม.ย. 2562 08.00 - 17.00 น. ผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการ 
      (Kingsmen C.M.T.I. Plc.) 

สง่แบบขอรับบริการตา่งๆ 18 มี.ค. 2562 08.00 - 17.00 น. ผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการ 
    (Kingsmen C.M.T.I. Plc.) 

วางแคชเชียร์เช็คค า้ประกนัพืน้ท่ี 19 เม.ย. 2562 08.00 - 17.00 น. ผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการ 
      (Kingsmen C.M.T.I. Plc.) 

เร่ิมเข้าก่อสร้างตกแตง่ในอาคารแสดงงาน 13 พ.ค. 2562 08.00 - 24.00 น. ผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการ 
      (Kingsmen C.M.T.I. Plc.) 

    08.00 - 24.00 น. ผู้ รับเหมาอนมุตัิหลกั 

    10.00 - 24.00 น. ผู้ รับเหมาอนมุตัิรอง 

    13.00 - 24.00 น. ผู้ รับเหมานอก 

  14-15 พ.ค. 2562 08.00 - 24.00 น. ผู้ รับเหมาทกุราย 

การติดตัง้สนิค้า และอปุกรณ์ 15 พ.ค. 2562 12.00 - 24.00 น. เจ้าหน้าที่บธู 

เวลาเข้าอาคารแสดงงาน 16 พ.ค. 2562 06.00 - 07.00 น. ทดสอบระบบ 
    07.00 - 08.00 น. เจ้าหน้าที่บธูเข้าเตรียมงาน 

  17-19 พ.ค. 2562 08.30 - 09.00 น. ทดสอบระบบ 
    09.00 - 10.00 น. เจ้าหน้าที่บธูเข้าเตรียมงาน 

ระยะเวลาเปิดแสดงงาน 16 พ.ค. 2562 12.00 - 20.00 น. ประชาชนผู้ เข้าชมงาน 
  17-19 พ.ค. 2562 10.00 - 20.00 น. ประชาชนผู้ เข้าชมงาน 

การขนสนิค้า และอปุกรณ์หลงัจบงาน 19 พ.ค. 2562 20.00 - 21.00 น. เจ้าหน้าที่บธู 

การรือ้ถอนบธูพิเศษ และขนย้ายออกนอกอาคาร 19 พ.ค. 2562 21.00 - 22.00 น. ผู้ รับเหมาระบบแสง,เสยีง,ภาพ 
      และเฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะ,เก้าอี)้ 
    22.00 - 24.00 น. ผู้ รับเหมาทกุราย 

  20 พ.ค. 2562 00.01 - 03.00 น. ผู้ รับเหมาทกุราย 
 

 

ก าหนดการ และตารางเวลา 
งาน MONEY EXPO 2019 

ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 
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นิยาม รวมถงึขอบเขตและความรับผิดชอบในการแสดงงาน 

บริษัท มีเดีย แอสโซซเิอตเตด็ จ ากัด แทนวา่ ผู้จัดงาน 

บริษัทผู้ซือ้พืน้ท่ีแสดงงาน แทนวา่ ผู้แสดงงาน 

บริษัท อิมแพค็ เอ็กซบิิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด แทนวา่ ผู้ให้บริการด้านสถานท่ีจัดงาน, 

  ด้านรักษาความปลอดภยั, 

  ด้านท าความสะอาดภายในบูธ 

  และด้านการส่ือสารและอินเทอร์เน็ต 

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) แทนวา่ ผู้รับเหมาอนุมัตอิย่างเป็นทางการ 

บริษัทผู้รับเหมาท่ีได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการจากผู้จัดงาน แทนวา่ ผู้รับเหมาอนุมัติ 

บริษัทผู้รับเหมาท่ีได้รับการว่าจ้างจากผู้แสดงงาน แทนวา่ ผู้รับเหมานอก 

ผู้จดังาน (Organizer) 

หมายถึง ผู้ ให้บริการจดัสรรพืน้ที่เพื่อให้บริการแก่ผู้แสดงงานที่มีความประสงค์แสดงงาน รวมถึ งจดัการประชาสมัพนัธ์

งานผ่านสื่อต่างๆเพื่อเชิญชวนประชาชนให้เข้าเยี่ยมชมงาน ทัง้นีจ้ะครอบคลมุถึงการตรวจสอบงานออกแบบและก่อสร้าง ,การจดั

รอบน าเสนอของผู้แสดงงานแต่ละบธู, การจดัรอบน าเสนอบนเวทีกลาง เวทีสมัมนา, การควบคมุเร่ืองระดบัเสียงในรอบกิจกรรม

ของผู้แสดงงาน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆที่ได้ก าหนดไว้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการอ านวยความสะดวกกบัผู้แสดงงานให้ได้รับความ

เสมอภาคกนั 

ผู้แสดงงาน (Exhibitor) 

หมายถึง ธนาคาร, สถาบนัการเงินต่างๆ, หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ, บริษัท, ร้านค้า และผู้ประกอบการต่างๆ ที่

ประสงค์จะแสดงงาน โดยใช้บริการพืน้ที่จากผู้จดังาน รวมถึงจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่ทางผู้จดังานได้ก าหนดไว้ และจะต้อง

ประสานงานกบัผู้ให้บริการอยา่งเป็นทางการในด้านตา่งๆ 

ผู้ ให้บริการด้านสถานท่ีจดังาน, ด้านรักษาความปลอดภยั, ด้านรักษาความสะอาด, ด้านการสื่อสารและ 

อินเทอร์เน็ต (Venue, Security, Booth Cleaning, Telecom&Internet Service Provider) 

 หมายถึง เจ้าของสถานท่ีการจดังาน เป็นผู้ให้บริการท าหน้าที่รับผิดชอบในด้านพืน้ท่ีการแสดงงาน, ระบบประปา, สถานท่ี

จอดรถ รวมถึงการจดัหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั, เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด(ภายในบธู) และเป็นผู้ รับผิดชอบในการ

จดัหา รวมถงึการติดตัง้สายโทรศพัท์ (ชัว่คราว) และระบบอินเทอร์เน็ต ADSL (ชัว่คราว) ภายในอาคารจดัแสดงงานแตเ่พียงผู้ เดยีว 

อีกทัง้เป็นผู้อ านวยความสะดวกในกรณีที่ผู้แสดงงานมีความประสงค์ต้องการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการท่ี

ระบใุนแบบขอรับบริการภายในคูม่ือเลม่นี ้

นิยาม และขอบเขตความรับผิดชอบ 
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ผู้ รับเหมาอนมุตัิอย่างเป็นทางการ (Main Official Contractor) 

 หมายถึง บริษัทผู้ รับเหมาที่ได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการจากผู้ จัดงาน ให้เป็นตัวแทนหลกัของผู้ จัดงานในการ

พิจารณา รวมถึงการอนมุตัิแบบบธูประเภทบธูก่อสร้างพิเศษ อีกทัง้การควบคมุงานก่อสร้าง และรือ้ถอนของผู้ รับเหมาทกุบริษัทให้

เป็นไปตามข้อก าหนดที่ผู้จดังานได้ก าหนดไว้ ทัง้นีย้งัครอบคลมุถึงการบริหารจดัการการจราจรช่วงวนัก่อสร้าง , ระหว่างวนัแสดง

งาน, วนัรือ้ถอนให้เกิดความเรียบร้อย ทัง้นีผู้้ รับเหมาอนมุตัิอย่างเป็นทางการยงัได้รับการอนมุตัิจากผู้จดังานในการให้บริการการ

ก่อสร้างบธูมาตรฐาน, การติดตัง้ระบบไฟฟ้า, การให้เช่าอปุกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ และการออกแบบก่อสร้างบธูพิเศษส าหรับผู้แสดง

งานตา่งๆ 

ผู้ รับเหมาอนมุตัิ (Official Contractor) 

 หมายถึง บริษัทผู้ รับเหมาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการคดัเลือกจากผู้จดังานวา่มีศกัยภาพในการรับงานจากผู้แสดงงาน 

โดยบริษัทผู้ รับเหมาอนมุตัิมีสทิธ์ิในการออกแบบก่อสร้างบธูพิเศษส าหรับผู้แสดงงานตา่งๆ และบริษัทผู้ รับเหมาอนมุตัิเป็นบริษัทท่ีมี

ความเข้าใจในข้อก าหนดการจดังานอยา่งถ่องแท้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยาม และขอบเขตความรับผิดชอบ 
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ผู้รับเหมาอนุมัตอิย่างเป็นทางการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPANY CONTACT 

1. Kingsmen C.M.T.I. PLC. คณุปิติมา เมน่แมน มือถือ : 08 0429 5165 

(บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่)   โทร : 0 2735 8000 #348 

122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทบัช้าง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 
10250   

โทรสาร : 0 2735 8484 

website :  www.kingsmen-cmti.com E-mail : pitima@kingsmen-cmti.com 

SERVICES ฝ่ายตรวจแบบ 

1. การก่อสร้างบธูมาตรฐาน คณุศภุวฒัน์ วงศ์ชลศรี มือถือ : 08 1839 4879 

2. การติดตัง้ระบบไฟฟ้า   โทร : 0 2735 8000 #355 
3. การให้เชา่อปุกรณ์และเฟอร์นเิจอร์   โทรสาร : 0 2735 8484 
4. การออกแบบกอ่สร้างบธูพเิศษส าหรับผู้แสดงงานตา่งๆ E-mail : supawat@kingsmen-cmti.com 
5. การตรวจแบบและอนมุตัิการกอ่สร้างบธูพิเศษ ฝ่ายประสานงานโครงการ 

6. การควบคมุวนัติดตัง้และวนัรือ้ถอนของงาน คณุกสุมุาลย์ เก็บบญุเกิด มือถือ : 08 6404 3850 

   โทร : 0 2735 8000 #310 
  โทรสาร : 0 2735 8484 

  E-mail :  kusumal@kingsmen-cmti.com 

  ฝ่ายประสานงานโครงการ 

  คณุศิริธิดา ศรีขนัซ้าย มือถือ : 08 4768 8311 

   โทร : 0 2735 8000 #316 

   โทรสาร :  0 2735 8484 

  E-mail :  siritida@kingsmen-cmti.com 

ข้อมูลผู้ให้บริการต่างๆ 
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ผู้รับเหมาอนุมัตหิลัก 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPANY CONTACT 

1. CMO PLC. คุณสุกัญญา  ทัศนะ เทพประ เส ริฐ   มือถือ : 09 4159 9828 

4/18-19 ซอยนวลจนัทร์ 56 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุม่  โทร : 0 2088 3888#1253 

กรุงเทพฯ 10230   โทรสาร: 0 2088 3859 

website : www.cmo-group.com E-mail : sukanya@cmo-group.com 

COMPANY CONTACT 

2. D-63 CO.,LTD. คณุณฎัฐกลุ เสวิกลุ มือถือ : 09 7245 4259 

276 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค)  ถนนลาดพร้าว          โทร : 0 2731 2345#207 

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   โทรสาร:  0 2731 1377 

website : www.d-63.com E-mail : nas@d-63.com 

COMPANY CONTACT 

3. PICO (THAILAND) PLC. คณุนิวฒัน์ แซเ่อีย้ว มือถือ : 08 1359 3551 

10 ซอยลาซาล 56 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา    โทร : 0 2748 7007 #239 

กรุงเทพฯ 10260   โทรสาร: 0 2748 7589 

website : www.picothai.com E-mail :  niwat@picothai.com 

ข้อมูลผู้ให้บริการต่างๆ 
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ผู้รับเหมาอนุมัตริอง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPANY CONTACT 

1. MY EXHIBIT CO.,LTD. คณุประภสัสร แก้วสริิ มือถือ : 08 1332 8145 

42-35 ถนนจตโุชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220   โทร : 0 2117 3700-1 

   โทรสาร: 0 2117 3702 

website : myexhibit.co.th/ E-mail : prapassorn@myexhibit.co.th 

COMPANY CONTACT 

2. HAUS-EXHIBITION CO.,LTD. คณุธีระศกัดิ์ เพียรพรเจริญ มือถือ : 08 1689 5066 

1/55 โครงการเวนิส ดิ ไอริส ซอยวชัรพล 2/7 แขวงทา่แร้ง     โทร : 0 2102 4273 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220   โทรสาร: 0 2102 4274 

website : www.haus-exhibition.co.th E-mail : theerasak@haus-exhibition.co.th 

COMPANY CONTACT 

3. TALENT CREATION CO.,LTD. คณุพิเชษฐ์ แก้วบางยาง มือถือ : 08 1684 3578 

183 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   โทร  : 0 2101 2232 #899 
    

website : www.talentcreation.co.th 
E-mail : pichet@talentcreation.co.th 

        pichetkby@hotmail.com  

ข้อมูลผู้ให้บริการต่างๆ 

 

mailto:pichet@talentcreation.co.th
mailto:pichetkby@hotmail.com
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ผู้รับเหมานอก  

คือ ผู้ รับเหมาที่ผู้จดังานไมไ่ด้แตง่ตัง้ แตเ่ป็นผู้ รับเหมาที่ผู้แสดงงานมีความต้องการใช้บริการ ดงันัน้ทางผู้แสดงงานจะต้อง

รับผิดชอบตอ่การด าเนินงานของผู้ รับเหมานอกรายนัน้ๆ โดยผู้รับเหมานอกสามารถรับงานในจ านวนพืน้ที่รวมได้ไม่เกิน 600 

ตารางเมตรเท่านัน้ 

ผู้แสดงงานกรุณากรอก แบบขอรับบริการ 1  เพื่อแจ้งช่ือบริษัทผู้ รับเหมานอก ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ สง่มายงัผู้

จดังาน ตามก าหนดเวลาของงาน ทัง้นีผู้้ รับเหมานอกที่รับงานจะต้องรับผิดชอบคา่บริหารจดัการพืน้ท่ีดงันี ้

 1. ผู้ รับเหมานอกที่ได้รับการวา่จ้างจากผู้แสดงงานทกุราย จะต้องช าระคา่บริหารจดัการพืน้ท่ีตอ่ 1 บธูในอตัรา ดงันี ้

 

 
 
 
 
 2. ผู้ รับเหมานอกที่ต้องการรับงานมากกวา่พืน้ท่ีที่ทางผู้จดังานก าหนด ผู้ รับเหมานอกจะต้องท าเอกสารขออนญุาตการรับ
งานจากผู้จดังาน กรณีที่ได้รับการอนญุาตจากผู้จดังานให้รับงานเกินพืน้ที่ที่ก าหนดแล้ว ผู้ รับเหมานอกจะต้องช าระคา่บริหารพืน้ท่ี

สว่นท่ีเกินในอตัรา ดงันี ้
 

ขนาดพืน้ที่ อัตราค่าบริหารจัดการพืน้ที่ 

พืน้ท่ี 601- 1,000 ตารางเมตร 300,000 บาท/บธู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดพืน้ที่ อัตราค่าบริหารจัดการพืน้ที่ 

พืน้ท่ี 150 ตารางเมตรลงมา 50,000 บาท/บธู 

พืน้ท่ี 151-400 ตารางเมตร 120,000 บาท/บธู 

พืน้ท่ี 401- 600 ตารางเมตร 180,000 บาท/บธู 

ข้อมูลผู้ให้บริการต่างๆ 
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ผู้ให้บริการด้านการส่ือสาร และอินเทอร์เน็ต ADSL ช่ัวคราว 

บริษัท อิมแพค็ เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ที่อยู ่ : อาคารบางกอกแลนด์ ชัน้ 10 เลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนป็อปปลูา่ 3 ต าบลบ้านใหม ่             
                อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
ติดตอ่  : ฝ่าย IT & Communication โทรศพัท์ : 0 2833 5153, 5393 โทรสาร : 0 2833 5154 
มือถือ  : 09 5367 9919, 09 5367 9918 E-mail : itcoordinator@impact.co.th 

ผู้ ให้บริการรับผิดชอบด้านการจัดเตรียมระบบอินเทอร์เน็ต ADSL (ชั่วคราว) รวมถึงสายโทรศัพท์ (ชั่วคราว) ภายใน
สถานที่จัดงาน ในกรณีที่ผู้ แสดงงานมีความประสงค์ต้องการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ADSL (ชั่วคราว) และสายโทรศัพท์
(ชัว่คราว) ภายในบธู ผู้แสดงงานสามารถแจ้งความประสงค์ในการสัง่บริการโดยใช้แบบขอรับบริการนีต้าม แบบขอรับบริการ 7 

หากผู้แสดงงานมีความประสงค์ที่จะต้องการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (ชัว่คราว) ประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ได้มีการระบไุว้
ในแบบขอรับบริการภายในคู่มือเล่มนี ้ผู้ แสดงงานสามารถติดต่อไปยงัผู้ ให้บริการได้โดยตรง เพื่อผู้ ให้บริการจะได้ให้ข้อมลู และ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ 

ผู้แสดงงานสามารถเช่าสายโทรศพัท์ชัว่คราว โดยกรอกรายละเอียดลงใน แบบขอรับบริการ 8 ซึง่สายโทรศพัท์ชัว่คราวนี ้
จะเป็นแบบใช้ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทา่นัน้ (ขึน้ต้นด้วย 02) และไม่สามารถใช้กบัโทรศพัท์เคลือ่นทีได้ ซึ่งในการโทรออก
จะต้องกด 9 ทกุครัง้ ไมม่ีสายตรง (ทางผู้แสดงงานต้องน าเคร่ืองโทรศพัท์มาเอง) 

ข้อก าหนดการใช้อุปกรณ์สื่อสาร และอินเทอร์เน็ต 

1. ไมอ่นญุาตให้ "ผู้แสดงงาน" ติดตัง้และใช้งานระบบเครือขา่ยไร้สายและระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

2. .ไม่อนุญาตให้ "ผู้ แสดงงาน" น าเข้าสญัญาณโทรศพัท์ และอินเทอร์เน็ตประเภทที่มีสาย เช่น   ADSL, MPLS, Leased 

Line รวมถึง Fiber Optic ฯลฯ 

3. ไม่อนญุาตให้ "ผู้แสดงงาน" น าเข้าสญัญาณโทรศพัท์ และอินเทอร์เน็ตประเภทไร้สาย เช่น Wireless Internet, Wireless 

Router หรือ ดาวเทียม (Satlelite) 

4. ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบสื่อสารใดๆอันเป็นคลื่นความถ่ีที่ส่งผลกระทบต่อการท างานของเครือข่ายไร้สาย และระบบ

อินเทอร์เน็ตไร้สาย ของ "ผู้ให้บริการ" 

5. หากผู้จดังาน หรือผู้ให้บริการตรวจพบจะท าการปิดอปุกรณ์ดงักลา่วทนัที และปรับเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท  
6. ในการรับมอบพืน้ที่เพื่อเข้าท าการก่อสร้าง  ทางผู้ ให้บริการจะส่งมอบสายโทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ต  ADSL 

(ชัว่คราว) ให้กบัผู้แสดงงาน หรือตวัแทนที่ผู้แสดงงานมอบหมายให้ด าเนินการแทน ทัง้นีผู้้แสดงงานหรือตวัแทนจะต้อง
ตรวจสอบความถกูต้อง รวมถึงความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามที่ผู้ แสดงงานได้ท าการสัง่เช่าไว้ 

 
 

ข้อมูลผู้ให้บริการต่างๆ 
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ผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย 

บริษัท อิมแพค็ เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ที่อยู ่ : อาคารบางกอกแลนด์ ชัน้ 10 เลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนป็อปปลูา่ 3 ต าบลบ้านใหม ่ 
                อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
ติดตอ่  : สว่นงานรักษาความปลอดภยั โทรศพัท์ : 0 2833 5383 โทรสาร : 0 2833 5140  
E-mail  : op_security@impact.co.th 

ผู้ ให้บริการรับผิดชอบด้านการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัแต่เพียงผู้ เดียว ในกรณีที่ ผู้ แสดงงานต้องการจ้าง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัเพิ่มเติม (ภายในบธู) นอกเหนือจากระยะเวลาของการปฏิบตัิงานตามที่ก าหนด ผู้ แสดงงานสามารถ

ใช้แบบขอรับบริการนีต้าม แบบขอรับบริการ 9 ไปยงัผู้ ให้บริการของงานแตเ่พียงผู้ เดียวเท่านัน้ ทัง้นีผู้้จดังานจะไมรั่บผิดชอบตอ่

ความเสยีหายที่เกิดขึน้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ผู้ให้บริการด้านท าความสะอาดภายในบูธ 

บริษัท อิมแพค็ เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ที่อยู ่ : อาคารบางกอกแลนด์ ชัน้ 10 เลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนป็อปปลูา่ 3 ต าบลบ้านใหม ่ 
                 อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
ติดตอ่  : สว่นงานแมบ้่าน โทรศพัท์ : 0 2833 5542 โทรสาร : 0 2833 5540 
E-mail  : op_housekeeping@impact.co.th 

"ผู้ให้บริการ" ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจดัหาเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดแตเ่พียงผู้ เดียว ในกรณีที่ "ผู้แสดงงาน" ต้องการ

จ้างเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดเพิ่มเติม (ภายในบธู) นอกเหนือจากระยะเวลาของการปฏิบตัิงานตามที่ก าหนด ผู้แสดงงานสามารถ

ใช้แบบขอรับบริการนีต้าม แบบขอรับบริการ 10 ไปยังผู้ ให้บริการของงานแต่เพียงผู้ เดียวเท่านัน้ ทัง้นี  ้ทางผู้ จัดงาน จะไม่

รับผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางผู้จดังานจะจดัให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดคอยดแูลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบงาน ซึ่งจะท าความสะอาด

ทกุวนัหลงัจากเลิกงาน และจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราประจ าการตลอดเวลาการแสดงงาน อย่างไรก็ตามทางผู้จดังานขอความ

ร่วมมือจากผู้แสดงงานในการที่จะรักษาความสะอาดบธูของตนให้เรียบร้อย และเป็นระเบียบอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด

สว่นกลางไมไ่ด้รับอนญุาตให้ท าความสะอาดภายในบธู และสนิค้าที่น ามาแสดงของทา่น 

 

 

 

 
 

ข้อมูลผู้ให้บริการต่างๆ 
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การก่อสร้าง และตกแต่งบูธส าหรับผู้แสดงงานแบบพืน้ท่ีเปล่า 

ผู้แสดงงานแบบพืน้ท่ีเปลา่ สามารถใช้บริการของผู้ รับเหมาอนมุตัอิยา่งเป็นทางการ, ผู้ รับเหมาอนมุตัิหลกั หรือ ผู้ รับเหมา
อนมุตัิรอง ในการก่อสร้างและตกแตง่บธู 

บริษัทผู้รับเหมาทุกราย จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม ดงันี ้

1. ค่าพืน้ที่ส่วนกลาง ให้แก่ผู้จดังาน (สัง่จ่ายบริษัท มเีดีย แอสโซซเิอตเตด็ จ ากดั) ก่อนวนัที่ 19 เมษายน 2562 ในอตัรา
ที่ก าหนด ดงันี ้

ขนาดพืน้ที่ อัตราค่าพืน้ที่ส่วนกลาง 
ทกุขนาดพืน้ท่ี 200 บาท/ตร.ม. (พร้อมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

 

2. แคชเชียร์เช็คค า้ประกันความเสียหายจากการท างาน  ให้กับผู้ รับเหมาอนุมัติอย่างเป็นทางการ ก่อนวันที่  19 

เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ รับเหมาได้เข้าท างานในพืน้ท่ีๆ ก าหนดไว้ ในอตัราดงันี ้
 

ขนาดพืน้ที่ อัตราค่าประกนัความเสียหาย 

พืน้ท่ี 9-399 ตารางเมตร 1,000 บาท ต่อ ตร.ม. 
พืน้ท่ี 400-799 ตารางเมตร 750 บาท ต่อ ตร.ม. 
พืน้ท่ี 800-1,000 ตารางเมตร 500 บาท ต่อ ตร.ม. 

 

เช็คค า้ประกนันีจ้ะคืนให้ภายหลงัจากงานจบแล้ว 15 วนั แก่ผู้ที่ท าการรือ้ถอน และขนย้ายวสัดกุ่อสร้างออกจากบริเวณ
งานด้วยความเรียบร้อย และไมม่ีความเสยีหายใดๆ เกิดขึน้กบัสถานท่ีจดัแสดงงาน 
 
การก่อสร้าง และตกแต่งบูธส าหรับผู้แสดงงานแบบพืน้ที่เปล่า 

ในระหว่างวนัก่อสร้าง วนัแสดงงาน และวนัรือ้ถอน ผู้ รับเหมาที่จะเข้าท างานในอาคารแสดงงานนัน้ จะต้องแลกบตัร
ผู้ รับเหมาเพื่อเข้าท างาน โดยผู้จดังานได้เตรียมบตัรให้ตามจ านวนที่แจ้งขอมาส าหรับบธูที่ผา่นการตรวจและอนมุตัิแบบแล้วเท่านัน้ 
ซึง่ผู้ รับเหมาสามารถใช้ แบบขอรับบริการ 2  เพื่อแจ้งช่ือผู้ควบคมุงาน ช่ือบริษัทผู้ รับเหมา ที่อยู ่และเบอร์โทรศพัท์ พร้อมทัง้จ านวน
บตัรเข้าท าการก่อสร้าง (Contractor Badge) แล้วสง่แบบขอรับบริการมายงัผู้จดังานตามเวลาที่ก าหนด และสามารถติดตอ่ขอรับ
บตัรเข้าท าการก่อสร้าง (Contractor Badge) กบัผู้จดังานได้ในวนั และเวลาที่ก าหนด  

ในกรณีที่เกิดความเสยีหายในบริเวณที่ผู้ รับเหมานัน้ๆ รับผิดชอบอยู ่ไมว่า่จะเกิดจากการด าเนินงานของผู้ใด หรือเกิดจาก
กรณีใดๆ ผู้แสดงงานและผู้ รับเหมารายนัน้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ เกิดขึน้ทัง้หมด รวมถึงต้องช าระค่าเสียหายที่ทาง
สถานท่ีจดังานเรียกร้องความเสยีหายมา พร้อมอีก 10% ของมลูคา่เสยีหาย เป็นคา่ประสานงานจนแล้วเสร็จ 

 
 
 
 

ข้อก าหนดการออกแบบ ตกแต่ง และก่อสร้าง 
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การส่งแบบก่อสร้างบูธพเิศษ 

บริษัทผู้ รับเหมาทกุรายต้องสง่แบบการก่อสร้างตวัจริงให้กบั บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) เพื่อตรวจและ
อนมุตัิแบบ ภายในวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 โดยจะด าเนินการตรวจแบบตามล าดบัก่อนหลงัของแบบที่สง่เข้ามา 

แบบก่อสร้างที่จะส่งเพื่อการอนุมัตก่ิอสร้าง ประกอบด้วย 

1. แบบการก่อสร้างตวัจริงขนาด A3 พร้อมส าเนา 3 ชดุ และใสแ่ผน่ซีดี 1 ชดุ 
2. แบบผงัของพืน้ และผนงั พร้อมแนวเส้นก าหนดระยะในแบบ (Grid line) ในมาตราสว่นอยา่งต ่า 1 : 100 
3. แบบผงัพืน้ที่บอกต าแหน่งของบูธในผงัรวมของงาน (Floor plan) รวมถึงระบตุ าแหน่งเวทีภายในบูธ โดยเทียบกบั

ต าแหนง่ประตทูางเข้าหลกัของอาคารแสดงงาน 
4. แบบผงัต าแหนง่ล าโพง โดยระบทุิศทางของการหนัหน้าล าโพง ในมาตราสว่นอยา่งต ่า 1 : 100 
5. แบบรูปด้านหน้าและด้านข้าง (Elevation and Section Plan) ในมาตราสว่นอยา่งต ่า 1 : 100 พร้อมระบรุะยะ ขนาด 

และความสงูอยา่งชดัเจน 
6. แบบทศันียภาพ (Perspective) พร้อมก าหนดรายละเอียดวสัดขุองโครงสร้างโดยละเอียด 
7. แบบรูปด้านระบตุ าแหนง่ และความสงูของการวางล าโพงแตล่ะจดุในบธู 
8. แบบโครงสร้างที่มีระดบัความสงูไมเ่กิน 5.00 เมตร จะต้องให้ผู้มีอ านาจของบริษัทฯ เซ็นรับรองแบบ 
9. แบบการก่อสร้างที่ต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองแบบ พร้อมแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ตามรายละเอียดดงันี ้

- แบบโครงสร้างบธู 2 ชัน้ (หากมี) หรือแบบที่โครงสร้างมีระดบัความสงูตัง้แต ่5.00 เมตรขึน้ไป 
- แบบโครงสร้างบธูที่ผู้จดังาน หรือผู้ตรวจแบบพิจารณาวา่มีความเสีย่ง 
- แบบแสดงตารางค านวณ Load ไฟฟ้า 
- แบบแปลนงานระบบไฟฟ้าแสดงรายละเอียดประกอบชดัเจนถึงการใช้หลอดไฟประเภทต่างๆ และปลัก๊ไฟฟ้าต้อง 
ติดตัง้ สายกราวน์, รายการค านวณไฟฟ้า และแบบไฟฟ้าจะต้องมีลายเซ็นวิศวกรไฟฟ้าระดบัภาคีประกอบทกุแผน่ 

 10.  กรณีที่ต้องมีการแก้ไขแบบจะต้องสง่แบบที่แก้ไขกลบัภายใน 3 วนั หรือ ไมเ่กินวนัท่ีระบไุว้ในก าหนดการของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก าหนดการออกแบบ ตกแต่ง และก่อสร้าง 
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การส่งแบบก่อสร้างบูธพเิศษ 

สง่แบบ  : คณุศภุวฒัน์ วงศ์ชลศรี (ผู้จดัการฝ่ายปฎิบตัิการ, ผู้ตรวจและอนมุตัิแบบ) 
   คณุศิริธิดา  ศรีขนัซ้าย (ฝ่ายประสานงานโครงการ)   

ที่อยู ่  : 122/4 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงทบัช้าง เขตสะพานสงู กทม. 10250 
   โทรศพัท์ 0 2735 8000 ตอ่ 355, 316 

E-mail  : supawat@kingsmen-cmti.com, siritida@kingsmen-cmti.com 

หมายเหตุ 

1. ผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บพิจารณาและอนมุตัิการตรวจแบบ หากไมไ่ด้รับรายละเอียดตามข้อ 1-10 ข้างต้น 
2. ผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บพิจารณาแบบผา่นทางโทรสาร , e-mail รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียตา่งๆ 

กรณีผู้รับเหมาต่างๆ ส่งแบบช้ากว่าวันที่ระบุในก าหนดการของงาน จะมีค่าปรับวันละ 3,000 บาท จนกว่าแบบ
จะได้จะได้รับการอนุมัติ 

ผู้ รับเหมาจะต้องท าการก่อสร้างตามแบบท่ีได้รับการอนมุตัิเทา่นัน้ ทัง้นีผู้้จดังานขอสงวนสทิธ์ิในการให้แก้ไขแบบก่อสร้าง
ที่อาจขดัต่อภาพรวมของงาน, ข้อก าหนดการก่อสร้าง, กฎระเบียบของอาคารแสดงงาน หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อผู้แสดงงาน 
และผู้ เข้าชมงานได้ 

  อัตราค่าปรับ 

การก่อสร้างผิดจากแบบอนมุตัิ 100,000 บาท/บธู 

การก่อสร้างเสร็จไมท่นั 06.00 น. 
100,000 บาท/บธู 

ของเช้าวนัเปิดแสดงงาน 

 

หากมีความจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้าง ภายหลงัจากที่ได้รับการอนมุตัิแบบก่อสร้างแล้วนัน้ ผู้ รับเหมาต้องยื่น
แบบก่อสร้างในสว่นที่มีการปรับเปลี่ยนกบัทาง บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) เพื่อท าการตรวจสอบ และอนมุตัิอีก
ครัง้ก่อนด าเนินการผลติ 

 

 
 

 

 

ข้อก าหนดการออกแบบ ตกแต่ง และก่อสร้าง 
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เพื่อให้เกิดความสวยงาม ความมีระเบียบแก่งานและสถานที่ ความเสมอภาคซึ่งกนัและกนั  ผู้จดังานได้มีข้อก าหนด ใน

การก่อสร้างและตกแตง่พืน้ท่ี ดงันี ้

1. “ผู้จัดงาน” ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับแบบ, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, รือ้ถอน, เคลื่อนย้ายโครงสร้าง รวมถึงปรับเปลี่ยนผนงั

ด้านหลงั หรือข้างจากแบบที่ได้อนมุตัิการก่อสร้างไปแล้ว เพื่อความเหมาะสม และเพื่อไมใ่ห้เกิดการบดบงัทศันียภาพ ของ

งาน หรือของบธูใกล้เคียงอื่นๆ ซึง่การปรับ เปลีย่น แก้ไข จะไมข่ดัตอ่ข้อก าหนดการก่อสร้างอื่นๆ หรือภาพรวมของงาน 

1.1 การก่อสร้างจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นล าดับแรก หากเกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความผิดพลาดจากการ

ท างาน และการก่อสร้างท าให้บธูได้รับความเสยีหายกบับธูตนเองหรือบธูของผู้อื่น รวมถึงบคุคลที่สามได้รับบาดเจ็บ 

ผู้ รับเหมาของบธูนัน้จะต้องรับผิดชอบ และจะต้องชดใช้คา่เสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้หมดโดยไมม่ีข้อโต้แย้งใดๆ ทัง้สิน้ 

1.2 ความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง หากทางผู้จดังานหรือผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการได้ท าการตรวจสอบ 

พบว่าสิ่งก่อสร้างหรือส่วนตกแต่งมีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอันตราย ทางผู้ จัดงานหรือผู้ รับ เหมาอนุมตัิอย่างเป็น

ทางการจะให้ผู้ รับเหมาบธูนัน้ๆ หยดุการท างาน และเข้าตรวจสอบเพื่อให้ท าการแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนที่จะอนญุาต

ให้กระท าการก่อสร้างในพืน้ท่ีนัน้ๆ ได้ตอ่ไป ทัง้นีร้วมถึงวนัแสดงงานด้วย 

1.3 การก่อสร้างตามแบบ ผู้ รับเหมาต้องท าการก่อสร้างตามแบบที่ได้รับการอนมุตัิจากทางผู้จดังาน หรือ ผู้ รับเหมา

อนุมัติอย่างเป็นทางการเท่านัน้ ห้ามมิให้ก่อสร้างนอกเหนือจากแบบที่ได้รับการอนุมัติ และหากผู้ จัดงานหรือ

ผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการตรวจพบ จะระงบัการก่อสร้างในสว่นงานนัน้ๆ และให้ท าการแก้ไขหรือปรับเปลีย่น

ให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับการอนมุตัิ 

2. การก่อสร้างบธูต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดความสงูของพืน้ที่ และอยู่ภายในขอบเขตของพืน้ที่ที่ก าหนดไว้ โดยหากมีการ

ตรวจวดัด้วยการทิง้ดิ่งลงมานัน้ จะต้องไมม่ีสว่นโครงสร้างใดๆ ยื่นเกินพืน้ท่ีที่ก าหนดเอาไว้ 

3. ผู้ รับเหมาก่อสร้างตกแต่งบูธทุกราย จะต้องจัดท าเอกสารรับรองตวัจริงโดยผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมตราประทับของ   

บริษัทฯ เพื่อรับรองความแข็งแรงและความปลอดภยัของงานก่อสร้าง สง่ที่ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 

จ านวน 1 ฉบบั ตอ่ 1 บธู 

4. "ผู้แสดงงาน" ต้องจดัให้มีการประกนัภยั และหรือวินาศภยัแก่สนิค้าและทรัพย์สนิของที่น ามาไว้ในพืน้ท่ีแสดงงาน 

5. ในกรณีที่ผู้ รับเหมาตา่งๆ ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในคูม่ือการปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานนี ้ผู้จดังาน

จะสัง่ให้ยุติการปฏิบตัิงาน หรือยกเลิกการอนุมตัิตามที่เห็นสมควรโดยทนัที ซึ่งผู้แสดงงานรายดงักล่าวจะสามารถใช้

บริการจากผู้ รับเหมาอนมุตัิที่ได้รับการแตง่ตัง้ภายในงานแทนเทา่นัน้ 

6. ผู้ รับเหมาทกุบธูจะต้องเตรียมถงัดบัเพลงิ Co2 ขนาดมาตรฐาน อยา่งน้อย 1 ชดุ/บธู ตลอดระยะเวลาแสดงงาน (ก่อสร้าง, 

วนังาน, รือ้ถอน) โดยต้องวางในต าแหนง่ที่ชดัเจน และง่ายตอ่การเข้าถึง 

 

ข้อก าหนด ส าหรับพืน้ท่ีแสดงงานแบบพืน้ที่เปล่า 
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7. เพื่อความปลอดภยัในช่วงวนัก่อสร้าง รวมถึงวนัรือ้ถอน เจ้าหน้าที่บธูและผู้ รับเหมาทกุคนที่อยู่ในพืน้ที่ก่อสร้างต้องสวม  

หมวกนิรภยั, เสือ้บริษัทผู้ รับเหมาที่ได้ท าการลงทะเบียนกบัทางผู้จดังาน หรือผู้อนมุตัิอย่างเป็นทางการ รวมถึงต้องสวม

กางเกงที่มีความยาวของกางเกงต ่ากวา่หวัเขา่ลงมา และรองเท้าหุ้มส้น พร้อมติดบตัร Exhibitor หรือบตัร Contractor ให้

เห็นเดน่ชดั 

8. กรณีที่ผู้ รับเหมา หรือผู้แสดงงานต้องการตอ่เวลาการก่อสร้าง - รือ้ถอนเกินจากเวลาที่ก าหนดไว้ ต้องติดตอ่ผู้จดังาน หรือ

ผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการ เพื่อยื่นเร่ืองขอท างานลว่งเวลา และต้องช าระคา่ใช้จา่ยการท างานลว่งเวลาตามอตัราที่

ก าหนดไว้ 

9. สามารถติดตัง้แบนเนอร์ได้ที่ขนาด 3.00x7.00 ม. โดยติดต่อที่บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั ทัง้นีผู้้จดังานขอสงวน

สทิธ์ิการผลติและติดตัง้แบนเนอร์เป็นสทิธ์ิของผู้จดังานเทา่นัน้ 

10. ป้ายธุรกรรมการเงิน สามารถท าได้ที่ขนาดไม่เกิน 0.30 ม. ด้วยความยาวต่อเนื่องได้ตามที่ระบใุนแบบ โดยต้องผ่านการ

ตรวจแบบและได้รับการอนมุตัิจากผู้จดังาน 

11. ผู้ รับเหมาต้องรับผิดชอบในการจดัการปิดผนงัร่วมที่ความสงู 2.50 ม. รวมถึงหากผนงับธูของผู้แสดงงานแบบพืน้ที่เปลา่ 

สงูกวา่ผนงัอีกด้านของบธูที่ติดกนั ผู้แสดงงานท่ีมีผนงัสงูกวา่จะต้องท าการปิดด้านหลงัผนงัที่สงูกวา่ให้เรียบร้อย และหาก

ตรวจพบว่าเก็บงานไม่เรียบร้อย และทางผู้จัดงานต้องด าเนินการแทน ผู้ รับเหมาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมด

พร้อมคา่ปรับเพิ่มจากคา่ใช้จ่ายจริงอีกร้อยละ 20 (โดยจะหกัจากเช็คค า้ประกนัพืน้ท่ี) 

12. การตรวจสอบช่วงระหว่างแสดงงาน ทางผู้จัดงานหรือผู้ รับเหมาอนุมตัิอย่างเป็นทางการ จะตรวจสอบการช ารุด หรื อ

ความเสียหายของสิ่งก่อสร้างและสว่นตกแต่งของบธู ในช่วงเวลาก่อน และหลงัเวลาแสดงงาน (08.30 – 09.30 น. และ 

20.00 – 21.00 น.) หากพบว่ามีการช ารุดหรือเกิดความเสียหายอนัจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู้ ร่วมแสดงงานและผู้ เข้าชม

งาน ทางผู้จัดงานหรือผู้ รับเหมาอนุมตัิอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้จึงจะ

อนญุาตเปิดพืน้ท่ีใช้งาน 

13. ผู้แสดงงานควรเก็บสนิค้าและอปุกรณ์ทกุชนิดไว้ภายในบธูภายใต้การควบคมุดแูลของตนเอง ซึง่ผู้จดังานจะไมรั่บผิดชอบ

ตอ่การสญูหายที่อาจจะเกิดขึน้ ในระหวา่งวนัก่อสร้าง วนัแสดงงาน และวนัรือ้ถอน 

14. การติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ต้องติดตัง้โดยผู้ รับเหมาระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภยัในการแสดงงาน และไม่

อนญุาตให้ผู้แสดงงานน ากระแสไฟฟ้าที่สัง่มาส าหรับใช้งานกบัเคร่ืองจกัร ไปใช้งานกบัระบบไฟฟ้าแสงสวา่งโดยเด็ดขาด 

15. ผู้แสดงงานสามารถท ากิจกรรมที่ใช้เสียงได้ตามรอบกิจกรรมที่ผู้จดังานจดัไว้เท่านัน้ โดยให้งดใช้เสียงในรอบการแสดง

ของบธูใกล้เคียงหรือรอบข้าง และสามารถใช้ระดบัเสยีงไมเ่กิน 80 เดซิเบล 
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1. ห้ามอ็อคหรือการเชื่อมโลหะทกุชนิด / การตัง้โต๊ะใช้เลื่อยไม้ ตดัไม้ ไสไม้ / การใช้เคร่ืองมือเจียรขดัแตง่ทกุชนิดที่ท าให้

เกิดฝุ่ นภายในอาคารแสดงงาน และรบกวนผู้ ร่วมแสดงงานอื่น 

2. ห้ามพ่นสี หรือทาสี ที่มีสว่นผสมของทินเนอร์หรือสารไวไฟอื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกอาคารโดยเด็ดขาด 

3. ห้ามยดึ ตอก ห้อยแขวนโครงสร้างของบธู หรือสิง่หนึง่สิง่ใดกบัตวัอาคาร หรือสว่นหนึง่สว่นใดของอาคาร 

4. ห้ามใช้กาวยางในอาคาร ตัง้แตเ่วลา 08.00 – 21.00 น. โดยเด็ดขาด และอนญุาตให้ใช้กาวยางเฉพาะในช่วงเวลา ตัง้แต่

เวลา 21.00 – 24.00 น. (ห้ามท าการนอกเวลาดงักลา่ว) 

5. ห้ามใช้ปลั๊กไฟอาคารที่อยูบ่ริเวณโดยรอบผนงัอาคารเดด็ขาด หากฝ่าฝืนทางผู้จดัหรือผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการ

จะท าการปรับจดุละ 5,000 บาท (โดยจะหกัจากเช็คค า้ประกนัพืน้ท่ี) 

6. ห้ามทิง้เศษวัสดุ และขยะภายในพืน้ท่ีแสดงงาน รวมถึงบริเวณรอบสถานท่ีจดังานในช่วงวนัก่อสร้าง และรือ้ถอน  หากไม่

ปฏิบตัิตามจะต้องจ่ายคา่ปรับในการจดัเก็บเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท/ครัง้ (โดยจะหกัจากเช็คค า้ประกนัพืน้ท่ี) 

7. ห้ามน าอาหาร และเคร่ืองดื่ม เข้ามารับประทานภายในพืน้ท่ีแสดงงาน รวมถึงบริเวณจดุขนถ่ายสนิค้า นอกปฏิบตัิตาม

จะต้องจ่ายคา่ปรับในการจดัเก็บเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท/ครัง้ (โดยจะหกัจากเช็คค า้ประกนัพืน้ท่ี) 

8. ห้ามดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ ห้ามน าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์เข้ามาดื่มภายในอาคารจัดแสดงงาน และพืน้ที่

ก่อสร้างโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะให้ผู้ รับเหมา หรือผู้ ให้บริการรายนัน้ๆพกังานชัว่คราว และท าการปรับเป็นจ านวน

เงิน 5,000 บาท/ครัง้/คน (โดยจะหกัจากเช็คค า้ประกนัพืน้ท่ี) 

9. ห้ามใช้สารควบคุมและครอบครองสารผิดกฎหมายทุกชนิด ผู้ ฝ่าฝืนจะถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

10. ห้ามสูบบุหร่ี ไมอ่นญุาตให้สบูบหุร่ีภายนในอาคารจดัแสดงงานเด็ดขาด โดยสามารถสบูบหุร่ีได้ในพืน้ท่ีที่จดัเตรียมไว้ให้ 

11. ห้ามแรงงานอายุต ่ากว่า 18 ปี และสตรีมีครรภ์เข้าพืน้ที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

12. ห้ามท าการประชาสัมพันธ์ใดๆ นอกพืน้ที่บูธ รวมถึงห้ามแจกจ่ายสิ่งของ และการประชาสมัพนัธ์ด้วยมาสค็อตต้อง

อยูใ่นพืน้ท่ีบธูเทา่นัน้ 

13. ห้ามจ าหน่าย จ่าย แจก อาหารและเคร่ืองดื่มจากภายนอก ให้กบัผู้ เข้าชมงาน หรือผู้แสดงงานอื่นๆ แต่หากผู้แสดง

งานมีความประสงค์ที่ต้องการน าอาหาร และเคร่ืองดื่มจากภายนอกเข้ามาในอาคาร จะต้องแจ้งความประสงค์กบัทางผู้

จดังานเพื่อพิจารณา 

14. ห้ามใช้ Dry ice หรือ Pyrotechnics ภายในอาคารจัดแสดงงาน 

 

 

 

 

ข้อก าหนดของสถานท่ีจัดงาน ส าหรับการปฏิบัติงานภายพืน้ที่แสดงงาน 
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กรณีที่มีการท าผิดข้อห้าม หรือข้อก าหนดการปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงาน หากทางผู้จดังาน หรือผู้ รับเหมาอนมุตัิ
อยา่งเป็นทางการตรวจพบ จะด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

 

ขัน้ที่ 1 : ตกัเตอืนด้วยวาจา  

ขัน้ที่ 2 : ตกัเตอืนด้วยวาจา พร้อมลงบนัทกึครัง้ที่ 1 

ขัน้ที่ 3 : ตกัเตอืนด้วยวาจา พร้อมลงบนัทกึครัง้ที่ 2 

ขัน้ที่ 4 : ลงบนัทกึครัง้ที่ 3 และหกัเช็คค า้ประกนัเป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท 
 

หลงัจากจบวนัแสดงงานไม่เกิน 1 สปัดาห์ ผู้ รับเหมาที่ได้รับการตักเตือนจะต้องท าหนังสือชีแ้จงมายงัผู้ จัดงาน และ 

ผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการ 

ในกรณีฝ่าฝืนข้อห้าม และข้อก าหนดแบบร้ายแรง ทางผู้จัดงานจะไม่อนุญาตผู้รับเหมาบริษัทนัน้ๆ เข้าท างาน
ภายในงานมหกรรมการเงนิตลอดไป และผู้จัดงานจะท าหนังสือแจ้งไปยงัผู้แสดงงานทุกบริษัทฯ ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท าผิดข้อก าหนดการปฏิบัตงิานภายในอาคารแสดงงาน 
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1. โครงสร้างบธูสามารถก่อสร้างได้ท่ีความสงูไม่เกิน 5.00 ม. จากพืน้อาคาร โดยทกุบธูจะต้องปไูม้อดั 10 มม. เป็นอย่างน้อยเพ่ือรอง
บนพืน้อาคารก่อนท่ีจะปพูรมหรือวสัดพืุน้อ่ืนๆลงไป 

2. พืน้ท่ีจากขอบบธูโดยรอบจากระยะร่น 0.50 ม. สามารถก่อสร้างโครงสร้างได้ท่ีระดบัความสงูจากพืน้อาคารไม่เกิน 1.20 ม. 
3. ระยะร่นจากขอบบูธเข้ามาในพืน้ท่ี 0.50 ม. สามารถก่อสร้างผนงัได้โดยมีขนาดความกว้างและยาวไม่เกินด้านละ 2.00 ม. สูงไม่

เกิน 5.00 ม. จากพืน้อาคาร โดยต้องเว้นช่องหา่งระหวา่งกนัไม่น้อยกว่า 2.50 ม. หรือโครงสร้างที่ท าขึน้สามารถท าเป็นผนงัห้องเก็บ
ของแทนได้ท่ี ขนาด 2.00(ก) x 2.00(ย) x 2.50(ส) ม. และเม่ือมองจากภาพรูปด้านทัง้ 4 ด้าน ของริมบูธแล้วต้องไม่บดบังบูธ
โดยรอบอ่ืนๆ 

4. พืน้ท่ีด้านในจากระยะร่นบธูโดยรอบ ท่ีระดบัความสงูจาก 3.50 ม. ถงึ 5.00 ม. นัน้ สามารถก่อสร้างโครงสร้างประเภทป้าย หรือ โล
โก้ ทัง้ 4 ด้านได้ โดยจ ากดัความสูงของป้าย/โลโก้ไม่เกิน 1.50 ม. และยาวไม่เกิน 4.00 ม. โดยเว้นช่องว่างห่างระหว่างกันไม่น้อย
กวา่ 3.00 และสามารถท าโครงสร้างเพ่ือรองรับ ความแข็งแรง ความปลอดภยัของป้าย/โลโก้ได้ โดยต้องเปิดช่องโปร่งโล่ง ไม่บดบงั
ทศันียภาพโดยรอบบูธ หรือหากจะท าป้าย หรือโลโก้ท่ีมีความยาวเกิน 4.00 ม.นัน้ สามารถท าได้โดยให้ความสงูของป้ายหรือโลโก้
ไม่เกิน 1.00 ม.โดยรอบพืน้ท่ี  

5. ภายในระยะร่นจากขอบพืน้ท่ีโดยรอบ สามารถติดตัง้หรือแขวนส่วนตกแต่งท่ีมีความกว้าง  และความสูงขนาดไม่เกิน 2.00ม. โดย
เว้นช่องวา่งหา่งระหว่างกนัไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ตดิตัง้ที่ระดบัความสงู 5.00 ม. และเม่ือมองจากภาพรูปด้านทัง้ 4 ด้าน ของบธูแล้ว
ต้องไม่บดบงัทศันียภาพโดยรอบบธู 

6. เพ่ือความปลอดภยัและความสะดวกของผู้ เข้าชมงาน ส าหรับผนงัเวทีกิจกรรมท่ีติดตัง้จอ LED สามารถท าได้ 1 ด้าน ในขนาด ไม่
เกิน 3.00(ก) x 2.80(ส) ม. จากพืน้อาคาร โดยเว้นจากขอบบูธเข้ามาโดยรอบ 1.00 ม. หากต้องการท าห้องเก็บของด้านหลงั จอ 
LED อนญุาต ให้ได้ในขนาด 2.00(ย) x 3.00(ก) x 2.50(ส) ม. จากพืน้อาคาร 

7. การก่อสร้างฝ้าเพดานหรือส่วนตกแต่ง ท่ีปิดทบึบนโครงสร้างบูธสามารถท าได้ท่ีระดบัความสูง 5.00 ม. แต่ในขนาดพืน้ท่ีๆปิดทึบ
หรือฝ้า รวมกนัแล้วไม่เกิน 1/4 ของพืน้ท่ีภายในระยะร่น 

8. บธูที่มีพืน้ท่ีติดกนัจะต้องก่อสร้างผนงัร่วมด้านข้าง ของตวัเองเป็นเอกเทศ ท่ีความสงู 2.50 ม. กบัผนงัด้านหลงัท่ีความสูงไม่ต ่ากว่า 
2.50 ม. และสูงไม่เกิน 5.00 ม. จากพืน้อาคาร และเก็บงานปิดให้เรียบร้อยตรงบริเวณรอยต่อของผนงัร่วม เพ่ือท าให้ภาพลกัษณ์
ของงานออกมาดเูรียบร้อย และ หากต้องการก่อสร้าง โครงสร้างอ่ืนๆท่ีสงูกวา่ จะต้องเว้นโครงสร้างออกหา่งจากผนงัร่วม อย่างน้อย 
50 ซม.โดยรอบ และไม่สามารถก่อสร้างโครงสร้างใดๆ บนผนงัร่วมโดยเดด็ขาด (ผู้ รับเหมาต้องรับผิดชอบในการจดัการปิดผนงัร่วม
ดงักล่าวหากผู้จดังานพบวา่การเก็บงานไม่เรียบร้อย หรือ หากผู้จดังานต้องด าเนินการแทนให้กบัผู้ รับเหมานัน้ๆ) ผู้ รับเหมาต้องเสีย
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด พร้อมคา่ปรับเพิ่มจากคา่ใช้จ่ายจริง อีกร้อยละ 20 (โดยจะหกัจากเช็คค า้ประกนัพืน้ท่ี) 

9. พืน้ของบูธท่ีมีลกัษณะเป็นมมุซึง่มีความแหลมคม อาจก่อให้เกิดอนัตรายกบัผู้ เดินชมงาน เพ่ือป้องกนัอนัตรายจะต้องปรับหวัมุม 
พืน้เป็นขอบมน หรือหุ้มด้วยขอบยางบริเวณหวัมมุทกุมมุและทกุจดุ 

10. เคาน์เตอร์หรือเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงชิน้งานส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นมมุซึง่มีความแหลมคม อาจก่อให้เกิดอนัตรายกบัผู้ เดนิชมงาน  
เพ่ือป้องกนัอนัตรายจะต้องหุ้มหวัมมุทกุมมุด้วยขอบยางทกุจดุ 

 
 
 
 

ข้อก าหนดการก่อสร้าง และตกแต่งบูธ 

กลุ่มพืน้ที่ N1-N10, L1 ขนาด 50 ตารางเมตร 
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1. การท างานในท่ีสงู 

1.1 หากต้องมีการติดตัง้งานในพืน้ที่สงูตัง้แต่ระดบั 3 เมตรขึน้ไป จะต้องสวมชุดนิรภยัและชุดเซฟตีโ้ดยจะต้องสวม
เสือ้ผ้า ปกปิดร่างกายให้มิดชิด รวมถึงต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น ถงุมือ และหมวกนิรภยัอยูต่ลอดเวลาการปฏิบตัิงาน
ในพืน้ที่ก่อสร้าง ซึ่งถ้าหากไม่ปฏิบตัิตาม จะถกูพกัการท างานในทนัที และจะปรับเงินเป็นจ านวน 5,000บาท/ครัง้ 
(โดยจะหกัจากเช็คค า้ประกนัพืน้ท่ี) 

1.2 หากต้องมีการติดตัง้งานในพืน้ท่ีสงูโดยที่ต้องการมีใช้นัง่ร้าน จะต้องท าการปแูผน่ไม้ที่มีความแข็งแรงระหวา่งชัน้เพือ่
ความปลอดภยั ในการปฏิบตัิงาน และหากไม่ปฏิบตัิตามจะถกูตกัเตือน พร้อมทัง้ปรับเงินเป็นจ านวน 5,000 บาท/
ครัง้ (โดยจะหกัจากเช็คค า้ประกนัพืน้ท่ี) 

2. เสาไฟ และเสาล าโพง ห้ามมิให้มีการตกแต่ง หรือหุ้มเสาไฟโดยเด็ดขาด หากมีความจ าเป็นที่จะต้องปกปิด หรือหุ้มเสา 
ต้องท าการยื่นแบบเพื่อให้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป  

3. ต าแหน่งการติดตัง้ระบบแสง เสียง การติดตัง้ระบบแสงเสียงจะต้องระบใุนแบบก่อสร้างให้ชดัเจน โดยเฉพาะการแขวน
ล าโพงจะต้องติดตัง้อยู่ในพืน้ที่มีระยะห่างจากเวทีออกมาโดยรอบเวทีไม่เกิน 2.00 ม. และแขวนล าโพงที่ระดบัความสงู
จากพืน้อาคารถึงด้านบนสดุของล าโพงไมเ่กิน 3.50 ม. หนัท ามมุเอียง 45 องศาเข้าหาภายในบธูของตน เพื่อไมใ่ห้เสยีงไป
รบกวนผู้ เข้าชมงาน หรือผู้ ร่วมแสดงงาน ในพืน้ที่โดยรอบอื่นๆ ในกรณีติดตัง้ล าโพงแบบตัง้พืน้ให้ความสงูหลงัล าโพงไม่
เกิน 2.00 เมตร และถอยเข้าในพืน้ท่ีตามระยะร่น 

4. การวดัระดบัเสียง จะท าการวดัระดบัเสียงจากแนวเส้นแบ่งเขตบธูออกมา 2.00 เมตร โดยระดบัเสียงจะต้องไมด่งัเกิน 80 
เดซิเบล 

5. การติดตัง้อปุกรณ์ทกุชนิดห้ามล า้ออกนอกพืน้ท่ีบธู รวมถึงพืน้ท่ีในแนวดิ่งที่ห้ามล า้ออกนอกพืน้ท่ีบธูด้วยเช่นกัน 
6. การติดตัง้ระบบจอภาพ รวมถึงอปุกรณ์ระบบแสง เสยีง ไมอ่นญุาตให้ท าการติดตัง้ที่ผนงัร่วม จะต้องท าผนงัเผ่ือไว้ส าหรับ

ติดตัง้จอ และอปุกรณ์ระบบแสง เสยีง เพื่อความปลอดภยัและความสะดวกในการตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 
7. การตรวจแบบ ผู้ รับเหมาจะต้องสง่ผงังานระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอปุกรณ์ และต าแหน่งการติดตัง้ล าโพง ในมาตรา

สว่นอยา่งต ่า 1:100 มาพร้อมกบัตอนยื่นแบบโครงสร้างบธู 
 

หมายเหตุ : หากไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนด ทางผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิไมอ่นญุาตให้ด าเนินการติดตัง้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก าหนด ส าหรับงานระบบแสง เสียง ภาพ 
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ผู้จดังานได้มอบหมายให้ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) ดแูลและติดตัง้ไฟฟ้าในงานแสดงสนิค้าส าหรับบธู

พิเศษ เพราะฉะนัน้ช่างไฟฟ้าที่ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าภายในอาคารแสดงงาน 

1. การสั่ งจองเบรกเกอร์ไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ระหว่างวันก่อสร้างและรือ้ถอน ผู้แสดงงานสามารถใช้ แบบ
ขอรับบริการ 3 เพื่อขอรับบริการได้ 

2. ใบสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 รายการ 
รายการท่ี 1  ส าหรับผู้แสดงงานท่ีมีความประสงค์สัง่จองระบบแสงสวา่ง 
รายการท่ี 2  ส าหรับผู้แสดงงานที่มีความประสงค์สัง่จองกระแสไฟฟ้าเพื่อน ามาใช้กบัสินค้าที่น ามาแสดงเท่านัน้  ห้าม

น าไปใช้กบัระบบแสงสวา่ง 
รายการท่ี 3  ส าหรับผู้แสดงงานท่ีมีตามประสงค์ที่จะน าดวงไฟมาติดตัง้เอง 

3. ไฟฟ้าที่ใช้ในระหว่างงาน 
ผู้จดังานได้มอบหมายให้ผู้ รับเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเป็นผู้ดแูลไฟฟ้าแสงสวา่งโดยทัว่ไปในอาคารแสดงงาน 
3.1 มาตรฐานของไฟฟ้าที่ใช้ในงาน 

3.1.1 ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส และขนาด 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดนัไฟฟ้าขึน้ลงระหว่าง 
+10% ส าหรับสินค้าที่ความไวต่อการขึน้ลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยัต่อสินค้าท่านควรจะจัดหา
อปุกรณ์ควบคมุแรงดนัมาตอ่ด้วย 

3.1.2 หากท่านมีความประสงค์ที่จะสัง่จองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆ เช่น 110 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตสหรือ 220 
โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึง่จะสามารถจดัการให้ได้เป็นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์ม การสัง่จองรายการอปุกรณ์
ไฟฟ้า 

3.1.3 วงจรไฟฟ้าได้แบง่ออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งและวงจรไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองสาธิตและปลัก๊ 
3.2 มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีอปุกรณ์ป้องกนัการกระชากของกระแสไฟฟ้าอตัโนมตัิและต้องมีระบบสตาร์ทเตอร์ ดงันี  ้

3.2.1 มอเตอร์ขนาดไมเ่กิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง 
3.2.2 มอเตอร์ขนาดไมเ่กิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลต้า 
3.2.3 มอเตอร์ขนาดตัง้แต ่25 แรงม้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์ 

3.3 กระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปยงัแตล่ะบธูจะปิดหลงัจากงานแสดงปิดลง 30 นาที และ ภายใน 60 นาที ในวนัสดุท้ายของงาน 
3.4 ส าหรับผู้แสดงงานที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมงส าหรับอปุกรณ์ที่น ามาแสดงจะต้องสัง่จองรายการใน

แบบฟอร์ม สัง่จองอปุกรณ์ไฟฟ้า ก่อนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ 
3.5 ชุดโคมฟลอูอเรสเซนต์ 36 วตัต์ จ านวน 2 ชุด และปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ จ านวน 1 ชุด (หรือขึน้อยู่กบัผู้จดังาน) ซึ่งรวมอยู่

ในบธูส าเร็จรูปนัน้ได้ ติดตัง้ให้พร้อมกบักระแสไฟฟ้าแล้ว (ต าแหน่งติดตัง้ได้ก าหนดไว้แน่นอนแล้ว ซึ่งแสดงไว้อยู่ใน
แบบฟอร์มบธูมาตรฐาน) หากผู้แสดงงานมีความประสงค์เปลีย่นแปลงต าแหนง่ติดตัง้จะต้องเสยีคา่บริการเพิ่มเติม 

3.6 ราคาคา่กระแสไฟฟ้าและคา่ติดตัง้สายเมนได้รวมไว้เรียบร้อย (แบบฟอร์มที่ 4 การสัง่จองอปุกรณ์ไฟฟ้า) 
3.7 การติดตัง้ระบบไฟฟ้าจะต้องด าเนินการติดตัง้ให้ได้ตามมาตรฐานโดยให้ถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 
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4. การติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณงาน 
4.1 ผู้ จัดงานจะจัดให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดงงาน ส าหรับแสงสว่างภายในบูธหรือกระแสไฟฟ้าส าหรับการ 

เดินเคร่ืองสาธิตให้ผู้แสดงงานติดตอ่กบัผู้ รับเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการของงาน เพื่อสัง่การติดตัง้กระแสไฟฟ้า
หรือแสงสวา่งเพิ่มเติมภายในบธู โดยให้ผู้แสดงงานกรอกแบบฟอร์มส าหรับความต้องการของตน แล้วสง่ให้ผู้ รับเหมา 
ติดตัง้ไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม เพื่อความปลอดภยัตลอดเวลาแสดงงาน โดยห้าม
ผู้แสดงงานด าเนินการต่อหรือเช่ือมกระแสไฟจากตู้กระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผู้จดังานสงวนสิทธ์ิท่ีจะยุติ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือถอดสายไฟท่ีท าการตอ่เช่ือมกระแสไฟฟ้าที่ไมถ่กูต้อง 

4.2 การติดตัง้ระบบไฟฟ้าในงานทัง้หมดจะสามารถท าได้โดยผู้ รับเหมาติดตัง้ไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเพียงรายเดียวหรือผู้
ที่ได้รับอนญุาต ให้เข้าท างาน และต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฏระเบียบที่ทางผู้จดังานก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
มิฉะนัน้จะไมอ่นญุาตให้เข้าท างานในพืน้ท่ี 

4.3 ผู้แสดงงานที่มีผู้ รับเหมาท าการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบธูของท่านเอง จะต้องสง่รายช่ือเจ้าหน้าที่ทกุคนท่ีจะเข้า
มาท างานก่อนวนัท าการ จึงจะสามารถเข้าไปท างานได้ และต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎระเบียบที่ทางผู้จดังาน
ก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด มิฉะนัน้จะไมอ่นญุาตให้เข้าท างานในพืน้ท่ี 

4.4 ผู้ รับเหมาที่ท่านแต่งตัง้ให้ท าการติดตัง้ไฟฟ้าในบูธของท่านเองจะต้องส่งรายละเอียดเก่ียวกับการติดตัง้ (แปลนผงั
ไฟฟ้า) ให้กับทางผู้ จัดงานทราบล่วงหน้าภายในก าหนดเวลาในแบบฟอร์มการสัง่จองซึ่งจะต้องส่งรายละเอียด
ด้านลา่งนีม้ิฉะนัน้จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าไปท างานในอาคาร 
4.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจ านวนหรือวตัต์ที่ใช้ 
4.4.2 จ านวนจดุทัง้หมดที่จะท าการติดตัง้กระแสไฟฟ้า 
4.4.3 แบบแปลนในการติดตัง้ 
4.4.4 ช่ือของบริษัทท่ีจะเข้ามาท าการติดตัง้ 
4.4.5 ช่ือและหมายเลขบตัรประจ าตวัหรือเลขที่หนงัสอืเดินทางของช่างที่จะเข้าไปท าการติดตัง้ 
4.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสัง่จองให้สมบรูณ์ 

4.5 ผู้ รับเหมาไฟฟ้าที่ได้รับอนญุาตเข้าท างานจะสามารถรับบตัรผ่าน เพื่อเข้าท างานในอาคารได้จากเจ้าหน้าที่ของผู้จดั
งาน ณ ส านกังานผู้จดังานในบริเวณอาคารแสดงงานนัน้ โดยเจ้าหน้าที่จะขอหลกัฐานเพื่อยืนยนัและแลกบตัรจึงจะ
สามารถผา่นเข้าไปปฏิบตัิงานในบธูของทา่นได้ 

4.6 ผู้ รับเหมาของทา่นจะต้องจดัเตรียมจดุตอ่ภายในที่ได้มาตรฐาน ไว้ส าหรับให้เจ้าหน้าที่ของผู้ รับเหมาอยา่งเป็นทางการ
ไปตรวจสอบและตอ่เช่ือมเพื่อปลอ่ยกระแสไฟฟ้า ทัง้นีจ้ะต้องปฏิบตัิตามระเบียบ 

4.7 ปลัก๊ไฟทกุจดุจะต้องมีการสัง่จากแบบฟอร์มการสัง่จองเทา่นัน้ มิฉะนัน้จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้มีการติดตัง้ 
4.8 ผู้ รับเหมาอยา่งเป็นทางการจะด าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัผู้แสดงงาน ที่สัง่จองรายการกบัผู้ รับเหมาอยา่งเป็น

ทางการเป็นล าดบัแรก 
4.9 การเดินสายไฟภายในบธู อนญุาตให้ใช้เฉพาะสายไฟแบบฉนวน 2 ชัน้ (VCT) ในการเดินระบบเทา่นัน้ และการเดิน    
      สายไฟภายในบธูไมอ่นญุาตให้เดินสายลอยบนพืน้ รวมทัง้ไมอ่นญุาตให้เดินสายไฟบริเวณขอบบธูโดยเด็ดขาด 
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4.10 การต่อเช่ือมสายไฟหรือชุดการต่อพ่วงที่ไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงกลอ่งไฟต่างๆ ต้องมีหวัวายนทัปิดเก็บให้
เรียบร้อย หากการท างานที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่ผิดระเบียบของความปลอดภยั เช่น การใช้ปลัก๊สายพว่ง หรือสามทาง 
ซึ่งเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายได้ ทางผู้จดังานอนญุาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการตดัออก โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบลว่งหน้าและต้องช าระคา่ปรับเป็นเงิน 1,000 บาท/จดุ โดยหกัจากเช็คค า้ประกนัหรือเงินสด ซึง่ผู้ รับเหมา และ
ผู้แสดงงานต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ  

4.11 ผู้จดังานไม่อนญุาตให้ติดตัง้ไฟแฟลช (กระพริบ) เพื่อตกแต่งบธู นอกจากไฟนัน้ได้ติดมาพร้อมกบัอปุกรณ์ที่น าเข้า
มาแสดงเทา่นัน้ รวมถึงการติดตัง้ไฟกระพริบจะต้องแจ้งขนาดและจงัหวะในการกระพริบและต้องได้รับอนญุาตผู้ จดั
งานก่อนจึงจะติดตัง้ได้ 

4.12 ผู้แสดงงานท่ีสัง่จองพืน้ท่ีเปลา่เพื่อตกแตง่เป็นบธูพิเศษจะต้องสง่รายการสัง่จอง พร้อมทัง้แบบแปลนการติดตัง้ไฟฟ้า
อย่างละเอียด ก่อนเวลาที่ก าหนดไว้ ทัง้นีเ้พื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะด าเนินการต่อเช่ือมเพื่อปล่อย
กระแสไฟฟ้าและต้องได้รับการอนมุตัิและประทบัตราจากบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 

4.13 ในการสัง่จองอปุกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มกรุณาอา่นรายละเอียดให้ชดัเจนแล้วกรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์มการสัง่จอง
อปุกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทัง้ต าแหนง่ที่จะติดตัง้ไฟฟ้าแนบมาด้วย หากทา่นไมท่ราบหรือมีข้อสงสยั โปรดติดตอ่สอบถาม
จากผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการ 

4.14 รายการสั่งจองที่ส่งหลังก าหนดเวลาอาจไม่ได้รับการบริการ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับจ านวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าที่คงเหลือ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% กรณีส่งใบสัง่จองหลงัก าหนดเวลาพร้อมช าระเงิน
ค่าบริการ และ 30% ในกรณีสัง่ในพืน้ที่แสดงงาน พร้อมช าระเงินค่าบริการ ในการยกเลิกรายการสัง่จองไฟฟ้า        
ผู้แสดงงานจะต้องเสยีคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาในใบสัง่จอง 

4.15 ผู้ รับเหมา หรือผู้แสดงงานท่ีได้รับอนญุาตสามารถติดตัง้ไฟฟ้าในบธูของทา่นเองได้นัน้ จะต้องสัง่จองกระแสไฟฟ้าใน
แบบฟอร์มการสัง่จอง ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
4.15.1 การสัง่จองขนาดของกระแสไฟฟ้าสงูสดุที่ใช้ในงาน 
4.15.2 ส าหรับผู้แสดงงานท่ีมีความประสงค์สัง่จองตามจ านวนติดตัง้แตล่ะดวงของหลอดไฟ ซึ่งมีขนาดไมเ่กิน  100 

วตัต์ อนญุาตให้ผู้ รับเหมา หรือผู้แสดงงานท าการสัง่จองในสว่นรายการที่ 2 เพื่อมาตอ่ใช้กบัแสงสวา่งในบธู
ของทา่น 

4.16 ผู้แสดงงาน หรือผู้ รับเหมารายใดได้กระท าการตอ่สายไฟหรือติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ที่จะมีอตัราเสี่ยงตอ่อบุตัิเหตุ
หรือมีแนวโน้ม อาจเกิดอบุตัิเหตตุอ่ผู้ เข้าชมงานหรือผู้แสดงงานด้วยกนัได้รับอนัตราย ในนามผู้จดังาน ขอระงบัการ
จ่ายกระแส ไฟฟ้าชั่วคราวจนกว่าจะด าเนินการ แก้ไขให้แล้วเสร็จ และช าระค่าปรับเป็นเงิน 10,000 บาท โดยหกั
จากเช็คค า้ประกนัพืน้ท่ี 

4.17 บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธ์ิในการติดตัง้ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงปลัก๊ไฟ 
ส าเร็จรูปทัง้หมดนี ้จะต้องสัง่จองจากบริษัทฯ เทา่นัน้ 

4.18 ชดุปลัก๊ไฟไมอ่นญุาตให้ผู้แสดงงานน าระบบไฟแสงสวา่งมาเสยีบปลัก๊ไฟเด็ดขาด ถ้าผู้แสดงงานน าระบบ แสงสวา่ง
มาเสยีบจะถกูตดั กระแสไฟฟ้าทนัที 
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ผู้จดังานออกบตัร Contractor ส าหรับผา่นเข้า-ออกบริเวณงานให้แก่ผู้ รับเหมาตา่งๆ ซึง่วา่จ้างโดยผู้แสดงงาน เพื่อใช้ผา่น
เข้า-ออก บริเวณงานในช่วงวนัก่อสร้างและรือ้ถอน เฉพาะผู้ รับเหมาที่ได้ติดต่อกับผู้จัดงาน และได้ท าข้อตกลงที่จ ะปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดของผู้จดังานแล้วเทา่นัน้ โดยผู้ รับเหมาตา่งๆ สามารถรับบตัรผา่นเข้า-ออกบริเวณงานได้ที่กองอ านวยการ  

ในกรณีผู้ รับเหมารายนัน้ๆ ไม่มีบตัรอนญุาตอย่างถกูต้อง และได้สร้างความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดขึน้ ผู้แสดงงานที่
วา่จ้างจะต้องรับผิดชอบความเสยีหายที่เกิดขึน้ ผู้ รับเหมาต้องท าการขอรับบตัรผา่นเข้า-ออก ด้วยตนเองเทา่นัน้ และไมส่ามารถท า
การขอบตัรผา่นเข้า-ออกแทนผู้ รับเหมาอื่นๆ ได้ 

 
 

ผู้จดังานจะออกบตัรเข้า–ออกบริเวณงานส าหรับผู้แสดงงานในระหวา่งก่อสร้าง วนัแสดงงานและวนัรือ้ถอน      เจ้าหน้าที่
บูธของผู้แสดงงานทุกท่านจะต้องติดบตัรผ่านดงักล่าวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอาคารแสดงงาน ซึ่งทางผู้จัดงาน จะจัดท าบตัร 
Exhibitor ให้แก่ผู้แสดงงานตามที่ก าหนด 
 
 

หากผู้แสดงงานต้องการท่ีจะสาธิตสนิค้า ต้องปฏิบตัิดงันี ้
1. แจ้งให้ผู้จดังานทราบลว่งหน้าถึงรูปแบบของกิจกรรมที่น าแสดงโดยกรอก แบบขอรับบริการ 11 อยา่งละเอียด 
2. มีการเตรียมการป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการท ากิจกรรม 
3. การติดตัง้สินค้าหรือเคร่ืองจกัรที่จะสาธิตควรติดตัง้หรือเดินเคร่ืองอยา่งมัน่คง เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการลื่นไถล หรือ  

มีสว่นหนึง่สว่นใดล า้เกินออกนอกบริเวณบธูแสดงงาน ซึง่อาจจะเป็นอนัตรายตอ่ผู้ เข้าชมงานและจะต้องจดัหาวสัดปุู
พืน้ เพื่อรองรับและสามารถ ป้องกนัความเสยีหายตอ่พืน้ผิวของอาคารแสดงงานหรือวสัดปุพูืน้ของอาคาร  

4. ต้องมีการป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ 
5. ท าการเก็บและซ่อมสวิตช์ควบคมุอปุกรณ์ที่จะสาธิตอย่างมิดชิด เพื่อป้องกนัการเปิดเคร่ืองโดยผู้ เข้าชมงานหรือผู้ที่

ไมไ่ด้รับอนญุาต 
6. จดัเตรียมภาชนะหรือถงุขยะ เพื่อใช้ในการเก็บหรือขนย้ายสิง่ปฏิกูลที่เกิดจากการสาธิตหรือลองเคร่ืองจกัร อาทิ เศษ

ผงเศษขยะ ฯลฯ ออกนอกบริเวณงาน 
7. ทางผู้จดังานไม่อนญุาตให้มีการเดินเคร่ืองหรือการสาธิตของจากอุปกรณ์ ที่จะท าให้เกิดกลิ่นควนัไอเสียในอาคาร

แสดงงาน ที่จะรบกวนหรือเป็นอนัตรายตอ่ผู้ เข้าชมงาน 
8. ไมอ่นญุาตให้มีการเช่ือม หรือตอ่โลหะด้วยความร้อนภายในอาคารเอง ยกเว้นในกรณีที่ได้แจ้งและได้รับอนญุาตจาก

ฝ่ายปฏิบตัิการของผู้จดังานอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัแสดงงาน 
9. ในการจดักิจกรรมที่น ามาแสดงที่ก่อให้เกิดเสียงดงัรบกวนผู้ ร่วมแสดงงานรายอื่น หรือผู้ เข้าชมงานเกินกว่า 80 เดซิ

เบล หรือผู้จดังานลงความเห็นวา่ดงัมาก จะมีการออกจดหมายเตือน 2 ครัง้ จากนัน้ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิในการให้
ลดเสยีงหรือห้ามการสาธิตนัน้ เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนผู้ ร่วมแสดงงานรายอื่นๆ หากยงัไมป่ฏิบตัิตาม ผู้จดังานขอสงวน
สทิธ์ิในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณนัน้ๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 
 

การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 

การเข้า-ออกบริเวณงานของผู้แสดงงานในระหว่างวันก่อสร้างและวันรือ้ถอน 

 

การจัดแสดงกิจกรรมภายในงาน 
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ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้แสดงงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่บูธท าการประชาสัมพันธ์สินค้า, เดินแจกเอกสาร หรือของ
ที่ระลึกตามทางเดินสาธารณะหรือพืน้ที่ส่วนกลาง และพืน้ที่รอบอาคารแสดงงาน แต่จะอนญุาตให้ท าการประชาสมัพนัธ์,
แจกเอกสาร และหรือของที่ระลกึได้เฉพาะในบธูของผู้แสดงงานนัน้ๆ เท่านัน้ โดยจะต้องไม่เป็นการรบกวน หรือกีดขวางทางเดิน
หรือสร้างความร าคาญให้กบัผู้แสดงงานบธูข้างเคียง 
 
 

ผู้ แสดงงานสามารถน าสินค้ามายังอาคารแสดงงานได้หลงัจากการก่อสร้างบูธเสร็จ โดยพืน้ที่บูธต้องพร้อมที่จะรับ
สินค้าเข้ามาภายในบูธ และจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนประจ าที่บูธเพื่อเตรียมรับสินค้า โดยผู้ จัดงานจะไม่สามารถ
รับผิดชอบตอ่สนิค้านัน้ๆ ภายหลงัจากการขนย้ายเข้าในบธูแล้ว 

เพื่อหลกีเลีย่งความแออดัในลานขนย้าย สมัภาระสว่นตวั และสิง่ของเลก็ๆ ที่ถือหิว้ได้โดยที่ไมต้่องอาศยัเคร่ืองมือขนย้าย 
รวมถึงสามารถน าออกจากกลอ่งบรรจหุีบหอ่ได้ และไมเ่สีย่งตอ่การแตกหกัเสยีหาย สามารถน าเข้าไปเปิดหีบหอ่ได้ในอาคาร 

ผู้แสดงงานควรมาถึงอาคารแสดงงานพร้อมสินค้าของท่าน ทัง้นีก้ารมาล่าช้าของท่านอาจมีผลต่อการน าส่งสินค้าเข้า
มายงับธูของทา่น รวมทัง้ความลา่ช้าของการก่อสร้างบธูของทา่นด้วย 

สิ่งของส่วนตวัและสินค้าที่หิว้ได้ สามารถน าออกนอกอาคารแสดงงานได้ภายหลงั เวลา 20.00 น. ของวนัแสดงงานวนั
สดุท้าย ถึงแม้ว่าผู้จดังานจะมีบริการรักษาความปลอดภยั แต่อย่างไรก็ตาม สินค้านัน้เสี่ยงต่อการสญูหายได้ตลอดเวลา ดงันัน้ผู้
แสดงงาน ไม่ควรปลอ่ยให้บธูแสดงงานไว้โดยไมม่ีเจ้าหน้าที่อยูป่ระจ า จนกว่าสิ่งของที่สามารถถือหรือหิว้ได้จะถกูบรรจหุีบหอ่แล้ว 
หรือน าออกนอกพืน้ท่ีไปอยา่งเรียบร้อยแล้ว 

ทัง้นีอ้ปุกรณ์ในการช่วยขนย้ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นล้อเลื่อนบรรทกุใดๆ ควรอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มิฉะนัน้หาก
เกิดความเสยีหายตอ่อาคารแสดงงาน อาทิ พรมปทูางเดิน ผู้แสดงงานจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสยีหายนัน้ๆ  

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภยัต่อผู้ เข้าชมงาน ผู้จดังานไม่อนญุาตให้ท าการขนย้ายสินค้าเข้า และ
ออกนอกบธูแสดงงานในระหวา่งเวลางาน 
 
 

ผู้แสดงงานจะต้องมีพนกังานอยูป่ระจ า และปฏิบตัิหน้าที่ในบธูแสดงงานอยูต่ลอดเวลาที่งานแสดงเปิด ผู้แสดงงานจะไม่
ท ากิจกรรมใดก็ตามที่เป็นการรบกวนต่อผู้ เข้าชมงาน หรือผู้แสดงงานรายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงโดยใช้อปุกรณ์ทางด้าน
โสตทศันปูกรณ์ จะต้องมีระดบัเสียงที่ไมเ่กินไปกวา่ที่ผู้จดังานอนญุาตไว้ และจ ากดัอยูใ่นพืน้ท่ีบธูของตนเทา่นัน้ โดยไม่สามารถท า
การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ชกัชวนทางธุรกิจใดๆ นอกบธูแสดงงาน 
 
 

ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้แสดงงานวางสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้กีดขวางแนวทางเดนิสาธารณะ โดยขอให้ผู้แสดง
งานจัดเก็บสิ่งของภายในบูธให้เรียบร้อย หรือขนย้ายสิ่งของต่างๆ ออกนอกบริเวณอาคารแสดงงาน 

หมายเหตุ  :  ทางผู้จดังานไมไ่ด้จดัเตรียมสถานท่ีไว้ส าหรับให้ผู้ ร่วมแสดงงานจดัเก็บสิง่ของ หรือสนิค้าใดๆ 
 

การแจกเอกสารหรือของที่ระลึก 

 

การน าสินค้าเข้างาน และน าออกจากงาน 

 

การปฏิบัตงิานท่ีบูธแสดงงาน 

 

การเก็บหรือทิง้สิ่งของ 
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เนื่องจากผู้ จัดงาน รวมทัง้เจ้าหน้าที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี  มีการตรวจสอบความ
เรียบร้อยของอาคารระหวา่งวนัก่อสร้างและหลงัจากรือ้ถอนเรียบร้อย ท่านผู้แสดงงานทกุท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึน้กบัอาคารแสดงงานรวมถึงพรมที่เกิดขึน้จากท่านเอง ผู้แทนของท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือ
แม้แตผู่้ รับเหมาของทา่นเองที่ไมใ่ช่ผู้ รับเหมาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการ ไมว่า่จะกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ 
 
 

อาคารแสดงงานมีกฎระเบียบ ห้ามน าอาหารและเคร่ืองดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทาน หรือจ าหนา่ยจ่ายแจกภายใน
อาคารแสดงงานตลอดระยะเวลาก่อสร้างจนถึงวนัรือ้ถอน  
 
 

ผู้แสดงงานที่จะมีการสาธิต หรือกระท าการสิ่งที่จะท าให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ ต้องจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั  
มาให้พร้อมในบธูของท่าน ทางผู้จดังานได้จดัเตรียมพร้อมให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารแสดงงาน หากมีอปุกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัอยู่ใกล้ ขอให้ใช้อปุกรณ์นัน้ดบัไฟโดยเร็วที่สดุ หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จะท าให้เกิดไฟลกุลามออกนอกบริเวณนัน้
ทนัที 

หากผู้แสดงงานทา่นใดที่สงัเกตเห็น หรือได้ท าให้เกิดเพลงิไหม้ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรักษาความปลอดภยั หรือผู้จดังาน 
ภายในบริเวณงานโดยเร็วที่สดุ 
 
 

การประกาศสาธารณะภายในอาคารแสดงงานมีไว้เฉพาะส าหรับผู้จัดงาน และเจ้าหน้าที่ของอาคารแสดงงานที่ได้รับ
มอบหมายเทา่นัน้ และผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ 
 
 

การจดัแสดงงานที่อาจจะมีการเลื่อนระยะเวลาการจดัแสดงงานจากเดิม เนื่องจากเหตสุดุวิสยับางประการที่ผู้จดังาน  ไม่
สามารถควบคมุได้ เช่น เหตกุารณ์ทางการเมือง ค าสัง่จากรัฐบาล เป็นต้น ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีทางผู้
แสดงงานจ่ายให้กบัผู้จดังานแล้ว หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้ 
 
 

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด ในนามของ วารสารการเงินธนาคาร เปรียบเสมือนเจ้าของสถานที่จดังานในช่วง
ระยะเวลาเช่าท าการแสดงงาน ดงันัน้การตดัสินใจของบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในช่วงนีถื้อเป็นสิทธ์ิขาดในการยตุิ
ปัญหานัน้ๆ 
 
 
 
 

การเกิดความเสียหาย 

 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

การป้องกันอัคคีภัย 

 

ประกาศสาธารณะ 

 

เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ 

 

อ านาจสิทธ์ิขาดในการตัดสินใจภายในอาคาร 
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ผู้แสดงงานมีก าหนดส่งคืนแบบขอรับบริการต่างๆ ที่ระบุว่า "ส่งคืน" ไปยงัผู้ ให้บริการที่ระบไุว้ในแบบขอรับบริการตาม
ก าหนดสง่ที่ระบไุว้นัน้ส าหรับ แบบขอรับบริการ ที่ระบวุา่ "บริการพิเศษ" ให้สง่คืนเฉพาะแบบฟอร์มที่ทา่นต้องการใช้บริการเทา่นัน้ 

 

หมายเลข แบบขอรับบริการ ผู้จัดงาน KCMTI Impact หน้า หมดเขต 

*** ค่าพืน้ที่ส่วนกลาง X   14 19 เมษายน 2562 

*** เช็คค า้ประกันความเสียหาย   X   14 19 เมษายน 2562 

*** ส่งแบบและต าแหน่งผังการก่อสร้าง   X   15-16 18 มีนาคม 2562 

  (บูธตกแต่ง)           

1. ช่ือบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างและตกแตง่ X     44 18 มีนาคม 2562 

  บธูพิเศษ (รับรองโดย Exhibitor)           

2. จ านวนบตัรเข้าก่อสร้างและตกแตง่บธู X     45 18 มีนาคม 2562 

  (Contractor)           

3. สัง่จองกระแสไฟฟ้าก่อสร้างและรือ้ถอน   X   46-47 18 มีนาคม 2562 

4. สัง่จองกระแสไฟฟ้าวนัแสดงงาน   X   48-49 18 มีนาคม 2562 

5. รายการเฟอร์นิเจอร์   X   50-52 18 มีนาคม 2562 

6. รายการอปุกรณ์โครงสร้างเพิม่เตมิ   X   53-54 18 มีนาคม 2562 

7. บริการอินเตอร์เน็ต ADSL ชัว่คราว      X 55 26 เมษายน 2562 

8. บริการสายโทรศพัท์, โทรสาร ชัว่คราว    X 56 26 เมษายน 2562 

9. บริการรักษาความปลอดภยัพิเศษในบธู      X 57 26 เมษายน 2562 

10. บริการรักษาความสะอาดพเิศษในบธู     X  58 26 เมษายน 2562 

11. 
รอบกิจกรรมศิลปิน ดารา หรือมนิิ
คอนเสร์ิต 

X     59 19 เมษายน 2562 

12. ใบขอท างานลว่งเวลา   X   60 หน้างาน 

หมายเหตุ : ขอความกรุณาส่งเอกสารการขอรับบริการให้กับผู้รับผิดชอบตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ 

 

 

 

ตารางการส่งแบบขอรับบริการต่างๆ และก าหนดเวลา 
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กรุณาส่งกลบัภายใน วันที่ 18 มีนาคม 2562 

กรุณากรอกแบบฟอร์มนีโ้ดยสมบูรณ์แล้วส่งกลับมายงั        

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด และ บริษัท คิงส์เมน ซ.ีเอ็ม.ท.ีไอ. จ ากัด (มหาชน ) 
42/38 ซ.โชคชยัร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0 2691 4126 ตอ่ 1311 โทรสาร 0 2691 5825                            

ติดตอ่ :  คณุมลัลกิา  แย้มสขุ 
Email  :  marketing@ma.co.th 

แบบฟอร์มนีเ้ป็นแบบฟอร์มการสั่งบัตร Exhibitor และแจ้งรายละเอียดบริษัทของผู้รับเหมา 

กรุณาใช้แบบฟอร์มนีใ้นการสัง่ บัตร Exhibitor โดยทา่นสามารถตดิตอ่รับบตัรได้ที่ “ผู้จดังาน”  รวมถึงเป็นแบบฟอร์มทีใ่ห้กรอก

รายละเอียดบริษัทผู้ รับเหมาที่ผู้แสดงงานได้จดัจ้างให้รับผิดชอบการก่อสร้าง และรือ้ถอนบธู 

แบบฟอร์มนีส้ าหรับบริษัทผู้แสดงงานเป็นผู้กรอก 

ช่ือบริษัทผู้แสดงงาน _________________________________________________หมายเลขบธู __________________________ 

ช่ือผู้ประสานงาน (ผู้แสดงงาน)___________________________________  โทรศพัท์ ___________________________________ 

โทรสาร ____________________________________________________   Email :  ___________________________________ 

โทรศพัท์มือถือ __________________________________________________________________________________________ 

แลกบตัรเข้างาน (Exhibitor) จ านวน ________________________________________________________________________ 

ช่ือบริษัทผู้ รับเหมา________________________________________________________________________________________  

ที่อยูบ่ริษัทผู้ รับเหมา______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 ช่ือบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งบูธพเิศษ                                            แบบขอรับบริการ 1 
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กรุณาส่งกลบัภายใน วันที่ 18 มีนาคม 2562 

กรุณากรอกแบบฟอร์มนีโ้ดยสมบูรณ์แล้วส่งกลับมายงั        

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด และ บริษัท คิงส์เมน ซ.ีเอ็ม.ท.ีไอ. จ ากัด (มหาชน ) 
42/38 ซ.โชคชยัร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0 2691 4126 ตอ่ 1311 โทรสาร 0 2691 5825                            

ติดตอ่ :  คณุมลัลกิา  แย้มสขุ 
Email  :  marketing@ma.co.th 

แบบฟอร์มนีเ้ป็นรายละเอียดของผู้รับเหมา 

กรุณาใช้แบบฟอร์มนีใ้นการสัง่ บัตร Contractor ของเจ้าหน้าที่รับเหมาก่อสร้างของทา่นในชว่งระหวา่งการเข้าท าการก่อสร้างและ

ตกแตง่และชว่งรือ้ถอน โดยทา่นสามารถติดตอ่รับบตัรได้ที่ “ผู้จดังาน”  

ชื่อบริษัท จ านวนบตัร Contractor ชื่อผู้รับผิดชอบ 

   

   

   

 

ข้อมูลผู้รับเหมา 

ช่ือผู้ควบคมุงาน________________________________________________ เลขที่บธู ____________________________ 

บริษัท  _______________________________________________________ ต าแหนง่ ____________________________ 

ที่อยู ่_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

โทร ____________________________________________________           แฟกซ์ ______________________________ 

ลายเซ็น _________________________________________________           วนัท่ี _______________________________ 

 
 
 

 จ านวนบัตรเข้าก่อสร้างและตกแต่งบูธ (Contractor)           แบบขอรับบริการ 2 
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กรุณาส่งกลบัภายใน วันที่ 18 มีนาคม 2562 (พร้อมช าระเงนิ) 

บริษัท คิงส์เมน ซ.ีเอ็ม.ท.ีไอ. จ ากัด (มหาชน ) ส านักงานใหญ่ 
122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทบัช้าง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250 
โทรศพัท์ 0 2735 8000 ตอ่ 310 โทรสาร 0 2735 8484                            

ติดตอ่ :  คณุกสุมุาลย์ เก็บบญุเกิด   มือถือ 086 404 3850 
Email :  kusumal@kingsmen-cmti.com 
 

Section A : รายการเบรคเกอร์ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในระหว่างวันก่อสร้าง หรือรือ้ถอน 

รายการ 

ราคาพเิศษ 
จองและช าระเงิน 

ภายใน 
18 มี.ค. 62 

 

ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน 
19 มี.ค. – 30 
เม.ย. 62 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน

ภายใน 
1 พ.ค. – 19       
พ.ค.  62 

จ านวน 
x จ านวนวนั 

รวมเป็นเงิน 

1 15 Amp 220V  1 Phase 50 Hz 900 990 1,290   

2 15 Amp 380V  3 Phase 50 Hz 1,785 1,970 2,560   

3 30 Amp 220V  1 Phase 50 Hz 1,785 1,970 2,560   

4 30 Amp 380V  3 Phase 50 Hz 4,200 4,620 6,000   

5 60 Amp 380V  3 Phase 50 Hz 8,400 9,240 12,000   

6 100 Amp 380V  3 Phase 50 Hz 12,600 13,860 18,000   

รวมเป็นเงิน  

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

รวมเป็นเงินทัง้สิน้  

 
 

 ส่ังจองไฟฟ้าส าหรับก่อสร้างและรือ้ถอน     แบบขอรับบริการ 3 (แผ่นท่ี 1/2) 
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หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ การคืนเงินในกรณีท่ีมีการยกเลกิการสัง่จองไฟฟ้าทกุประเภท 
2. ไฟฟ้ามาตรฐานที่ให้ใช้คือ 220V. +_ ร้อยละ 10 เพื่อความปลอดภยัต่ออปุกรณ์ของท่านจึงควรมีอปุกรณ์ปรับกระแสไฟ

ให้คงทีด้วย 
3. ในกรณีที่ต้องการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง บริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มอีก 100% (หนึง่เทา่) จากราคาปกติ 
4. การสัง่จองไฟฟ้าวนัแสดงงานตามใบสัง่จองนีจ้ะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้มีการช าระเงินให้แก่บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 

จ ากดั (มหาชน)ภายในระยะเวลาที่ได้ ก าหนดไว้ของใบสัง่จองนีแ้ล้วเทา่นัน้ โดยทา่นสามารถช าระเงินโดยเป็นเช็คสัง่จา่ย
ในนาม บริษัท คิงส์เมน.ซี.เอ็ม.ท.ีไอ.จ ากัด (มหาชน) หรือช าระผา่นบญัชี 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขารามค าแหง บญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 079-3-00795-5  พร้อมส่งหลกัฐาน
ยืนยนัการช าระเงิน ทางหมายเลขโทรสาร 0 2735 8484 ภายในเวลาที่ก าหนด การสัง่จองใดๆ ที่ไม่ได้รับการช าระเงิน   
จะถือวา่ไมส่มบรูณ์และจะมิได้รับการบริการ 

5. การย้ายต าแหนง่เบรคเกอร์ (เปลีย่นต าแหนง่หลมุไฟ) จะต้องช าระคา่ด าเนินการ 1,500 บาท ตอ่ 1 เบรคเกอร์ ตอ่ 1 ครัง้ 
6. หากมีการติดตัง้สายเบรคเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลมุไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มเติมคิดในอตัราเมตรละ 

300 บาท (ส าหรับสาย 1 Phase) 
7. เต้าเสยีบไฟขนาด 5 แอมป์ ไมอ่นญุาตให้เสยีบกบัหลอดไฟ  
8. บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการหยดุจ่ายกระแสไฟ หากมีการติดตัง้ผิดกฏระเบียบ หรือรบกวนผู้ ร่วมแสดงสนิค้าทา่นอ่ืน 

ส าหรับผู้มีอ านาจสั่งจอง 

 โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัทที่ถกูต้องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี (ตวับรรจง)    

ช่ือบริษัทท่ี 
แสดงงาน 

 
: ___________________________________________________________ 

  
บธูเลขที ่

 
: ____________________ 

 

 
ที่อยู ่

 
: ___________________________________________________________ 

    

 
โทรศพัท์ 

 
: __________________________________________________________ 

  
โทรสาร 

 
: ____________________ 

 

 
ช่ือผู้ติดตอ่ 

 
: ________________________________________________________ 

  
ต าแหนง่ 

 
: ____________________ 

 

 
ลายเซ็น 

 
: ________________________________________________________ 

  
วนัท่ี 

 
: ____________________ 

 

 
 

 ส่ังจองไฟฟ้าส าหรับก่อสร้างและรือ้ถอน     แบบขอรับบริการ 3 (แผ่นท่ี 2/2) 
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กรุณาส่งกลบัภายใน วันที่ 18 มีนาคม 2562 (พร้อมช าระเงนิ) 

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ท.ีไอ. จ ากัด (มหาชน ) ส านักงานใหญ่ 
122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทบัช้าง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250 
โทรศพัท์ 0 2735 8000 ตอ่ 310 โทรสาร 0 2735 8484                            

ติดตอ่ :  คณุกสุมุาลย์ เก็บบญุเกิด   มือถือ 086 404 3850 
Email :  kusumal@kingsmen-cmti.com 

ล าดบั รายการ 

ราคาพิเศษจองและ 

ช าระเงินภายใน 

18 มี.ค. 62 

ราคามาตรฐานจองและ

ช าระเงิน 

19 มี.ค. – 30 เม.ย. 62 

ราคาในวนังานจองและ

ช าระเงินภายใน 

1 พ.ค. – 19 พ.ค.  62 

จ านวน ราคารวม (บาท) 

Section B : เบรคเกอร์ตัดไฟส าหรับสินค้าจัดแสดง (ห้ามใช้กับแสงสว่าง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า 

1 เต้าเสียบไฟ 5 Amp(ฟิวส์ 5 Amp) 220V. 50Hz. 740 810 1,050   
2 เต้าเสียบไฟ 5 Amp(ฟิวส์ 5 Amp) 220V. 50Hz.(24 ชม) 1,470 1,620 2,100   

3 15Amp/220V.   1 Phase 50Hz. 2,520 2,770 3,600   

4 15Amp/380V.   3 Phase 50Hz. 5,200 5,720 7,430   
5 30Amp/220V.   1 Phase 50Hz. 5,040 5,550 7,200   

6 30Amp/380V.   3 Phase 50Hz. 10,400 11,440 14,870   

7 60Amp/380V.   3 Phase 50Hz. 20,790 22,870 29,730   

8 100Amp/380V.  3 Phase 50Hz. 30,765 33,840 43,990   
9 150Amp/380V.  3 Phase 50Hz. 46,150 50,770 66,000   

Section C : บริการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมค่ากระแสไฟฟ้า 

1 สปอต์ไลท์ 100w. มาตรฐาน (แสงสีเหลือง) 630 690 900   

2 สปอต์ไลท์ 100w. พร้อมแขนยาว 50 ซม(แสงสีเหลือง) 690 760 990   

3 ไฟฟลอูอเรสเซนต์ ยาว 1.2 เมตร 40W. (แสงสีขาว) 580 640 830   

4 ดาวน์ไลท์ 60W.(หลอดไส้) (แสงสีเหลือง) 690 760 990   
5 ดาวน์ไลท์ฮาโลเจน 50W (แสงสีเหลือง) 790 870 1,130   

6 สปอทไลท์ฮาโลเจน 50W พร้อมแขน 20 ซม(แสงสีเหลือง) 790 870 1,130   

7 หลอดเมทลัฮาไลน์ 150W 220V (แสงสีขาว) 2,840 3,120 4,050   

8 หลอดฮาโลเจน 500W. 220V (แสงสีเหลือง) 2,630 2,890 3,760   
Section D : เบรคเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง(ห้ามใช้กับสินค้าจัดแสดง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า 

1 15Amp/220V.   1 Phase 50Hz. 9,870 10,860 14,120   

2 15Amp/380V.   3 Phase 50Hz. 29,600 32,570 42,340   

3 30Amp/220V.   1 Phase 50Hz. 19,740 21,710 28,230   

4 30Amp/380V.   3 Phase 50Hz. 59,220 65,140 84,680   

5 60Amp/380V.   3 Phase 50Hz. 88,200 97,000 126,130   

6 100Amp/380V.  3 Phase 50Hz. 105,000 115,500 150,150   
Section E : ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับโคมแสงสว่าง ท่ีผู้ออกงานแสดงสินค้าน าอุปกรณ์มาเอง 

1 Connecting(ติดตัง้ตอ่จดุไมเ่กิน 100w) โดยผู้ ร่วมแสดงงาน 315 350 455   

2 Connecting(ติดตัง้ตอ่จดุไมเ่กิน 100w) โดย Kingsmen 370 410 530   

   รวมเป็นเงิน    

                                                                                                                                                                                ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  

รวมเป็นเงินทัง้สิน้  

 

 ส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าส าหรับวันแสดงงาน   แบบขอรับบริการ 4 (แผ่นท่ี 1/2) 
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หน้า 35 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 
 

หมายเหตุ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ การคืนเงินในกรณีท่ีมีการยกเลกิการสัง่จองไฟฟ้าทกุประเภท 
10. ไฟฟ้ามาตรฐานที่ให้ใช้คือ 220V. +_ ร้อยละ 10 เพื่อความปลอดภยัต่ออปุกรณ์ของท่านจึงควรมีอปุกรณ์ปรับกระแสไฟ

ให้คงทีด้วย 
11. ในกรณีที่ต้องการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง บริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มอีก 100% (หนึง่เทา่) จากราคาปกติ 
12. การสัง่จองไฟฟ้าวนัแสดงงานตามใบสัง่จองนีจ้ะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้มีการช าระเงินให้แก่บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 

จ ากดั (มหาชน)ภายในระยะเวลาที่ได้ ก าหนดไว้ของใบสัง่จองนีแ้ล้วเทา่นัน้ โดยทา่นสามารถช าระเงินโดยเป็นเช็คสัง่จา่ย
ในนาม บริษัท คิงส์เมน.ซี.เอ็ม.ท.ีไอ.จ ากัด (มหาชน) หรือช าระผา่นบญัชี 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขารามค าแหง บญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 079-3-00795-5  พร้อมส่งหลกัฐาน
ยืนยนัการช าระเงิน ทางหมายเลขโทรสาร 0 2735 8484 ภายในเวลาที่ก าหนด การสัง่จองใดๆ ที่ไม่ได้รับการช าระเงิน   
จะถือวา่ไมส่มบรูณ์และจะมิได้รับการบริการ 

13. การย้ายต าแหนง่เบรคเกอร์ (เปลีย่นต าแหนง่หลมุไฟ) จะต้องช าระคา่ด าเนินการ 1,500 บาท ตอ่ 1 เบรคเกอร์ ตอ่ 1 ครัง้ 
14. หากมีการติดตัง้สายเบรคเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลมุไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มเติมคิดในอตัราเมตรละ 

300 บาท 
15. เต้าเสยีบไฟขนาด 5 แอมป์ ไมอ่นญุาติให้เสยีบกบัหลอดไฟ  
16. บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการหยดุจ่ายกระแสไฟ หากมีการติดตัง้ผิดกฏระเบียบ หรือรบกวนผู้ ร่วมแสดงสนิค้าทา่นอ่ืน 

ส าหรับผู้มีอ านาจสั่งจอง 

 โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัทที่ถกูต้องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี (ตวับรรจง)    

ช่ือบริษัทท่ี 
แสดงงาน 

 
: ___________________________________________________________ 

  
บธูเลขที ่

 
: ____________________ 

 

 
ที่อยู ่

 
: ___________________________________________________________ 

    

 
โทรศพัท์ 

 
: __________________________________________________________ 

  
โทรสาร 

 
: ____________________ 

 

 
ช่ือผู้ติดตอ่ 

 
: ________________________________________________________ 

  
ต าแหนง่ 

 
: ____________________ 

 

 
ลายเซ็น 

 
: ________________________________________________________ 

  
วนัท่ี 

 
: ____________________ 

 

 
 

 ส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าส าหรับวันแสดงงาน   แบบขอรับบริการ 4 (แผ่นท่ี 2/2) 
 



 

หน้า 36 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 

 
กรุณาส่งกลบัภายใน วันที่ 18 มีนาคม 2562 (พร้อมช าระเงนิ) 

บริษัท คิงส์เมน ซ.ีเอ็ม.ท.ีไอ. จ ากัด (มหาชน ) ส านักงานใหญ่ 
122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทบัช้าง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250 
โทรศพัท์ 0 2735 8000 ตอ่ 310 โทรสาร 0 2735 8484                            

ติดตอ่ :  คณุกสุมุาลย์ เก็บบญุเกิด   มือถือ 086 404 3850 
Email :  kusumal@kingsmen-cmti.com 
 

รหัส รายละเอียด ขนาด (กxยxส) 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนที่
ต้องการ 

รวมเป็นเงนิ 

T1 โต๊ะประชาสมัพนัธ์     50กx100ยx75ส 650     

T3 โต๊ะสีเ่หลีย่ม 70กx70ยx75ส 700     

T4 โต๊ะวางของ 60กx150ยx75ส 750     

T5 โต๊ะกลม เส้นผา่ศนูย์กลาง 60 / 80 x 75ส 700 / 750     

T6 โต๊ะกลมสงู (Cocktail) เส้นผา่ศนูย์กลาง 60 / 80 x 110ส 850 / 950     

T7 โต๊ะกลมไฟเบอร์สขีาวปรับระดบัได้ เส้นผา่ศนูย์กลาง 60 x 9ส 800     

C3 เก้าอีพ้บั 45กx45ยx75ส 200     

C4 เก้าอีข้าโครเมียม 56กx57ยx75ส 750     

C5 เก้าอีส้ตลู เส้นผา่ศนูย์กลาง 40 x 90ส 750     

C6 เก้าอีข้าไม้สขีาว 62กx59ยx77ส 750     

C7 เก้าอีส้ านกังานสขีาวมีล้อ 48กx57ยx97ส 1200     

D1 ตู้ เก็บของ 50กx100ยx75ส 1,000     

D2 กลอ่งโชว์สนิค้า  (รับน า้หนกัไมเ่กิน 5 กก.) 50กx50ยx50 / 80 / 100ส 600 / 650 / 700     

S1 ตู้โชว์กระจกสงู (ไมม่ีดาวน์ไลท์) 50กx50ยx200ส 2,800     

S2 ตู้โชว์กระจกเตีย้ (ไมม่ีดาวน์ไลท์) 50กx100ยx100ส 2,200     

M1 ชัน้วางของติดผนงั (ตรง) 30กx100ย 550   

M2 ชัน้วางของติดผนงั (เอียง) 30กx100ย 600   

     รวม    

    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   

    รวมราคาทัง้สิน้   

 
 

 รายการเฟอร์นิเจอร์           แบบขอรับบริการ 5 (แผ่นที่ 1/2) 

 

mailto:kusumal@kingsmen-cmti.com


 

หน้า 37 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 
 

เงื่อนไข  

1. แบบฟอร์มการสัง่จองรายการจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการช าระเงินเต็มจ านวนเรียบร้อยแล้ว 

2. สง่แบบฟอร์มพร้อมช าระเงินท่ี ฝ่ายบัญชีและการเงนิ โดยเป็นเช็คสั่งจ่าย บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 

หรือช าระผา่นบญัชี 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขารามค าแหง บญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 079-3-00795-5  พร้อมส่งหลกัฐาน

ยืนยนัการช าระเงิน ทางหมายเลขโทรสาร 0 2735 8484 ภายในเวลาที่ก าหนด  การสัง่จองใดๆที่ไม่ได้รับการช าระเงิน   

จะถือวา่ไมส่มบรูณ์และจะมิได้รับการบริการ 

หมายเหตุ 

- 10% Surcharge ที่สั่งเข้ามาหลังจากวันที่ได้ก าหนด 

- 30% Surcharge ที่สั่งในวันเข้าตกแต่ง 

 

ส าหรับผู้มีอ านาจสั่งจอง 

 โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัทที่ถกูต้องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี (ตวับรรจง)    

ช่ือบริษัทท่ี 
แสดงงาน 

 
: ___________________________________________________________ 

  
บธูเลขที ่

 
: ____________________ 

 

 
ที่อยู ่

 
: ___________________________________________________________ 

    

 
โทรศพัท์ 

 
: __________________________________________________________ 

  
โทรสาร 

 
: ____________________ 

 

 
ช่ือผู้ติดตอ่ 

 
: ________________________________________________________ 

  
ต าแหนง่ 

 
: ____________________ 

 

 
ลายเซ็น 

 
: ________________________________________________________ 

  
วนัท่ี 

 
: ____________________ 

 

 
 
 

 รายการเฟอร์นิเจอร์         แบบขอรับบริการ 5 (แผ่นที่ 2/2) 
 



 

หน้า 38 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 



 

หน้า 39 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 
 

กรุณาส่งกลบัภายใน วันที่ 18 มีนาคม 2562 (พร้อมช าระเงนิ) 

บริษัท คิงส์เมน ซ.ีเอ็ม.ท.ีไอ. จ ากัด (มหาชน ) ส านักงานใหญ่ 
122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทบัช้าง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250 
โทรศพัท์ 0 2735 8000 ตอ่ 310 โทรสาร 0 2735 8484                            

ติดตอ่ :  คณุกสุมุาลย์ เก็บบญุเกิด   มือถือ 086 404 3850 
Email :  kusumal@kingsmen-cmti.com 

ที่ รายละเอียด ราคาต่อหน่วย(บาท) จ านวน ราคารวม 

1 รองพืน้ไม้อดัสงู 19 มิลลเิมตร/ตารางเมตร 300.00     

2 ยกพืน้ไม้อดัสงู 10 เซนติเมตร/ตารางเมตร 600.00     

3 พรมอดั/ตารางเมตร 300.00     

4 ผนงัไม้อดัโครง System ( 1.00 x 2.50 เมตร ) 1000.00     

5 ผนงัพลาสติกใส ( 1.00 x 2.50 เมตร ) 2,500.00     

6 หุ้มสผีนงั ( 1.00 x 2.50 เมตร ) 500.00     

7 ไม้ป้ายสงู 30 เซนติเมตร ( ตอ่ 1 เมตร ) 350.00     

8 ประตยูืดขนาด ( 1.00 x 2.00 เมตร ) 2,800.00     

    รวม   

           ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   

  รวมราคาทัง้สิน้   

เงื่อนไข  
1. แบบฟอร์มการสัง่จองรายการจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการช าระเงินเต็มจ านวนเรียบร้อยแล้ว 
2. สง่แบบฟอร์มพร้อมช าระเงินท่ี ฝ่ายบัญชีและการเงนิ โดยเป็นเช็คสั่งจ่าย บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 

หรือช าระผา่นบญัชี 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขารามค าแหง บญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 079-3-00795-5  พร้อมส่งหลกัฐาน
ยืนยนัการช าระเงิน ทางหมายเลขโทรสาร 0 2735 8484 ภายในเวลาที่ก าหนด  การสัง่จองใดๆที่ไม่ได้รับการช าระเงิน   
จะถือวา่ไมส่มบรูณ์และจะมิได้รับการบริการ 

หมายเหตุ 
- 10% Surcharge ที่สั่งเข้ามาหลังจากวันที่ได้ก าหนด 
- 30% Surcharge ที่สั่งในวันเข้าตกแต่ง 
 
 
 

 อุปกรณ์โครงสร้างเพิ่มเติม                  แบบขอรับบริการ 6 (แผ่นที่ 1/2) 
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หน้า 40 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 
 

ส าหรับผู้มีอ านาจสั่งจอง 

 โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัทที่ถกูต้องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี (ตวับรรจง)    

ช่ือบริษัทท่ี 
แสดงงาน 

 
: ___________________________________________________________ 

  
บธูเลขที ่

 
: ____________________ 

 

 
ที่อยู ่

 
: ___________________________________________________________ 

    

 
โทรศพัท์ 

 
: __________________________________________________________ 

  
โทรสาร 

 
: ____________________ 

 

 
ช่ือผู้ติดตอ่ 

 
: ________________________________________________________ 

  
ต าแหนง่ 

 
: ____________________ 

 

 
ลายเซ็น 

 
: ________________________________________________________ 

  
วนัท่ี 

 
: ____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อุปกรณ์โครงสร้างเพิ่มเติม                 แบบขอรับบริการ 6 (แผ่นท่ี 2/2) 
 



 

หน้า 41 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 

กรุณาส่งกลบัภายใน วันที่ 26 เมษายน 2562 (พร้อมช าระเงนิ) 

 บริการอินเตอร์เน็ต ADSL ช่ัวคราว                       แบบขอรับบริการ 7 
 



 

หน้า 42 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 

กรุณาส่งกลบัภายใน วันที่ 26 เมษายน 2562 (พร้อมช าระเงนิ) 

 บริการสายโทรศัพท์, โทรสาร ช่ัวคราว                                                         แบบขอรับบริการ 8 
 



 

หน้า 43 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 
 
กรุณาส่งกลับภายใน วันที่ 26 เมษายน 2562 (พร้อมช าระเงนิ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริการรักษาความปลอดภัยภายในบูธ                                                         แบบขอรับบริการ 9 
 



 

หน้า 44 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 

กรุณาส่งกลบัภายใน วันที่ 26 เมษายน 2562 (พร้อมช าระเงนิ) 

 

 บริการรักษาความสะอาดภายในบูธ                                                         แบบขอรับบริการ 10 
 



 

หน้า 45 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 
 

กรุณาส่งกลบัภายใน วันที่ 19 เมษายน 2562 

กรุณากรอกแบบฟอร์มนีโ้ดยสมบูรณ์แล้วส่งกลับมายงั        

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด และ บริษัท คิงส์เมน ซ.ีเอ็ม.ท.ีไอ. จ ากัด (มหาชน ) 
42/38 ซ.โชคชยัร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0 2691 4126 ตอ่ 1311 โทรสาร 0 2691 5825                            

ติดตอ่ :  คณุมลัลกิา  แย้มสขุ 
Email  :  marketing@ma.co.th 

หมายหตุ :  

ผู้ร่วมแสดงงานรายใดที่มีดารา,พิธีกร หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง กรุณากรอกรายละเอียดและแจ้งให้ผู้จัดงานทราบล่วงหน้า 

รายละเอียด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*กรุณาแนบรูปถ่าย / หรือโบชวัร์ / หรือเอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม 

ข้อมูลบูธ 

ผู้ มีอ านาจลงนาม .. ...........................................................................................   บธูเลขท่ี ……………………………………….. 

ลายเซ็น ..............................................................................................................วนัท่ี.................................................................. 

ช่ือ – สกลุ ผู้ประสานงาน ……………………………............................................ ต าแหน่ง  ………………………………..………. 

ท่ีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………….…………………............ 

อีเมล์ .................................................................................................................. โทรศพัท์มือถือ................................................... 
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เลขท่ีบธู......................................................ช่ือบธู................................................................................... 

วนัท่ีขอท างานลว่งเวลา........................................................... 

เวลาท่ีขอท างานลว่งเวลา ตัง้แต่................................................ถึง........................................................... 

รวม...................ชัว่โมง จ านวนเงิน/ชัว่โมง...............................บาท  รวมเงิน.....................................บาท 

 

บริษัทท่ีท าการก่อสร้าง............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่........................................................................................................................................................ 

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

ผู้ มีอ านาจลงนาม 

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

                    (..........................................................) 

                          (ตวับรรจง) 

                       ต าแหนง่....................................................................... 

                       เบอร์โทรศพัท์…………………………………………….. 

 

หมายเหตุ: 
1. อตัราในการท างานล่วงเวลา  1 ราย  20,000 บาท / ชัว่โมง / ราย 

     2 ราย  15,000 บาท / ชัว่โมง / ราย 

     3 ราย  12,000 บาท / ชัว่โมง / ราย 

     4 รายขึน้ไป 10,000 บาท / ชัว่โมง / ราย 

 

2. ต้องช าระเงินสดอยา่งช้าท่ีสดุ 2 ชัว่โมงก่อนท าลว่งเวลา 

3. หากท าล่วงเวลาเสร็จไมท่นัเวลา 06.00 น. ของวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ปรับ 100,000 บาท 
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ส าหรับการจดังานส่วนกลางโดย บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) 

งานก่อสร้างตกแต่งที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

1. ให้สงัเกตและปฏิบตัิตามป้ายห้ามป้ายเตือนอยา่งเคร่งครัด 

2. ขยะหรือเศษวสัดทุี่เกิดจากการท างานให้น าไปทิง้ในจดุที่จดัไว้ให้โดยแยกขยะและวัสดใุห้ตรงตามประเภทของวสัดนุัน้ 

3. ในการท างานห้ามไมใ่ห้ใช้วสัดทุกุชนิดที่ท างานก่อให้เกิดสะเก็ดไฟหรือเปลวไฟ ในพืน้ท่ีโดยเด็ดขาด 

งานก่อสร้างตกแต่งที่เกี่ยวกับด้านสังคม ดังนี ้

1. การก่อสร้างตกแตง่ทัง้หมดให้ปฏิบตัิตามกฏระเบียบและข้อก าหนดของคูม่ือของงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

2. ห้ามไมใ่ห้กองสี, ทินเนอร์, หรือสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอคัคีภยั ในพืน้ท่ีโดยเด็ดขาด 

3. ให้สงัเกตและปฏิบตัิตามป้ายห้ามป้ายเตือนอยา่งเคร่งครัด 

4. ในช่วงเวลาการก่อสร้างตกแต่งรวมถึงหลงัจากเสร็จงานก่อสร้างในวนันัน้ ให้น าเศษวสัดทุี่เหลือใช้  หรือขยะ  ออกนอก

พืน้ท่ีและท าความสะอาดในพืน้ท่ีให้ดเูรียบร้อย เพื่อลดการเกิดอบุตัิเหต ุ

5. ผู้ที่จะเข้ามาท างานในพืน้ท่ีจะต้องติดบตัร (Contractor) ในต าแหนง่ที่เห็นได้ชดัเจน 

6. ผู้ปฏิบตัิงานท่ีเข้ามาท างานในพืน้ท่ีอาคารแสดงงานจะต้องสวมหมวกนิรภยั 

7. ในการท างานห้ามไมใ่ห้ใช้วสัดทุกุชนิดที่ท างานก่อให้เกิดสะเก็ดไฟหรือเปลวไฟ ในพืน้ท่ีโดยเด็ดขาด 

8. บริเวณท างานต้องมีแสงสวา่งเพียงพอโดยสามารถมองเห็นได้ชดัเจนในระยะ 20 เมตร 

9. ทางเดินต้องมีแสงสวา่งเพียงพอ และมีตลอดเส้นทาง 

10. การท างานเก่ียวกบัสารเคมีที่มี กลิน่ ฝุ่ น ละออง แก๊ส ไอระเหย จะต้องสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม 

11. ความปลอดภยัในการท างานบนท่ีสงู 

11.1 พืน้รองรับขาตัง้และข้อตอ่ตา่งๆ ของนัง่ร้านจะต้องอยูใ่นสภาพดีและมัน่คงและไมส่ัน่คลอนในขณะท างาน 

11.2 พืน้ไม้หรือเหลก็จะต้องยดึวางอยา่งมัน่คงกบัโครงสร้างของนัง่ร้าน 

11.3 โครงสร้างของนัง่ร้านที่เป็นเสาค า้ยนัจะต้องให้ได้ฉากกบัแนวระดบัชิน้สว่นของนัง่ร้านที่เสียหาย ห้ามน ามาใช้งาน

เด็ดขาด 

11.4 ผู้ปฏิบตัิงานบนท่ีสงูเกิน 4 เมตร ในท่ีโดดเดี่ยวเปิดโลง่ต้องสวมเข็มขดันิรภยัและคล้องเมื่ออยูใ่นสภาพท่ีคล้องได้ 
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12. ความปลอดภยัวา่ด้วยบนัได 

12.1 การใช้บนัไดจะต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติบนัไดโดยเคร่งครัด 

12.2 บนัไดที่ช ารุด แตก หกั ห้ามใช้และควรติดป้าย “ห้ามใช้งาน” 

12.3 ห้ามน าบนัได 2 อนัมามดัตอ่กนัเพื่อให้ยาวขึน้ 

12.4 อยา่ตัง้บนัไดบริเวณที่ลืน่ มีขยะ 

12.5 ตีนบนัไดจะต้องตัง้หา่งจากฝาที่ตัง้เป็นอตัรา 1 ตอ่ 4 ของความสงูบนัได 

12.6 บนัไดที่ใช้อยูใ่กล้บริเวณทางเดิน ประต ูควรมีสิง่กีดขวางไว้ เช่น เชือกขาว-แดง แผงป้องกนัปิดกัน้ไว้ 

12.7 การขึน้ลงบนัไดให้หนัหน้าเข้าหาบนัได 

12.8 ห้ามยกของแบกของขึน้ทางบนัได 

12.9 ห้ามใช้บนัไดโลหะกบังานไฟฟ้าโดยเด็ดขาด 

13. ความปลอดภยัวา่ด้วยนัง่ร้าน 

13.1 ท างานในที่สงูเกินกวา่ 2 เมตร ต้องใช้นัง่ร้าน 

13.2 นัง่ร้านสร้างด้วยโลหะต้องรับน า้หนกับรรทกุได้ไมน้่อยกวา่ 4 เทา่ ของน า้หนกัการใช้งาน 

13.3 โครงนัง่ร้านต้องมีการยดึโยงค า้ยนั เพื่อป้องกนัมิให้เซหรือล้ม 

13.4 ถ้าพบนัง่ร้านช ารุดห้ามใช้งานทนัทีจนกวา่จะได้ท าการซอ่มแซมแก้ไขให้สภาพดีเหมือนเดิม 

13.5 ถ้ามีการท างานซ้อนกนั ต้องมีสิง่ป้องกนัของตกมิให้เป็นอนัตรายแก่ผู้ปฏิบตัิงานอยูข้่างลา่ง 

13.6 การท างานอยูบ่นนัง่ร้านสงูเกินกวา่ 4 เมตร ผู้ปฏิบตัิงานต้องสวมเข็มขดันิรภยั 

13.7 ในกรณีที่พืน้นัง่ร้านลื่นช ารุดหรือเป็นช่อง ต้องท าการแก้ไขโดยทนัทีและห้ามใช้ไม้ที่ช ารุดผกุร่อนมาท าพืน้นัง่ร้านท่ี

สงูกวา่ 2 เมตร ต้องมีราวกนัตก สงู 90 ซม. แตไ่มเ่กิน 1.10 เมตร 

งานก่อสร้างตกแต่งที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ ดังนี ้

1. ขยะหรือเศษวสัดทุี่เกิดจากการท างานให้น าไปทิง้ในจดุที่จดัไว้ให้โดยแยกขยะและวสัดใุห้ตรงตามประเภทของวสัดนุัน้ๆ 

2. บริเวณท างานต้องมีไฟแสงสวา่งเพียงพอกบัการท างานและไฟแสงสวา่งที่ไมไ่ด้ใช้งานให้ปิด 

3. การเลอืกใช้วสัดทุางเลอืกเพื่อลดการสิน้เปลอืงวสัดเุช่นไม้อดัและไม้ MDF 

4. การใช้วสัดทุี่ใช้ซ า้ๆ ให้เกิดประโยชน์ 

 

 

ข้อก าหนดในการท างานภายใต้มาตรฐานการจัดกิจกรรมอย่างยั่งยืน (ISO 20121) 
 



 

หน้า 49 

ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 

 

งานขนส่งที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

1. การน ารถมาขนถ่ายและขนย้ายวสัดโุครงสร้างทัง้หมดให้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อก าหนดของอาคารแสดงงาน และ

ปฏิบตัิตามเอกสารคูม่ือของงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

2. การน ารถมาขนถ่ายและขนย้ายโครงสร้างทัง้หมดให้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อาคารแสดงงาน และ  เจ้าหน้าที่

ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) อยา่งเคร่งครัด 

3. การน ารถยนต์ทกุชนิดเข้ามาจอดภายในพืน้ท่ีการขนถ่ายและขนย้ายโครงสร้างภายในงานต้องดบัเคร่ืองยนต์ 

4. การน ารถยนต์ทกุชนิดเข้ามาขนถ่ายและขนย้ายโครงสร้างทัง้หมดให้ไปจอดยงัจดุจอดที่ก าหนดให้เทา่นัน้ 

5. รถยนต์ทกุชนิดที่เข้ามาท างานในพืน้ท่ีให้ใช้เส้นทางการท างานตามที่ก าหนดในเอกสารคูม่ืองานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 

19 ผู้ให้บริการด้านงานขนสง่สามารถเลอืกใช้พลงังานท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

งานขนส่งที่เกี่ยวกับด้านสังคม ดังนี ้

1. เมื่อรถจอดต้องดงึเบรคมอืลอ็คล้อรถและมีไม้หนนุล้อกนัรถไหลลืน่ทกุครัง้ 

2. คนขบัรถต้องมีสภาพพร้อมท างานไมด่ื่มสรุาหรือแอลกอฮอลล์ 

3. มองหลงัทกุครัง้ที่ถอยรถ 

4. ดบัเคร่ืองยนต์ทกุครัง้เมื่อจอดรถเข้าพืน้ท่ีขนย้ายโครงสร้าง 

5. การท างานในพืน้ท่ีต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

6. ความเร็วในบริเวณก่อสร้าง 20 กม./ชม. และต้องปฏิบตัิตามเคร่ืองหมายจราจรอยา่งเคร่งครัด 

งานขนส่งที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ ดังนี ้

1. การน ารถมาขนถ่ายและขนย้ายวสัดโุครงสร้างทัง้หมดให้ปฏิบตัิตามกฏระเบียบ และเส้นทางที่ก าหนดในเอกสารประกอบ

คูม่ือของงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

2. ดบัเคร่ืองยนต์ทกุครัง้เมื่อจอดรถเข้าพืน้ท่ีขนย้ายโครงสร้าง 

3. การน ารถยนต์ทกุชนิดเข้ามาขนถา่ยและขนย้ายโครงสร้างทัง้หมดให้ไปจอดยงัจดุจอดทีก่ าหนดให้เทา่นัน้ 

4. ความเร็วในบริเวณก่อสร้าง 20 กม./ชม. และต้องปฏิบตัิตามเคร่ืองหมายจราจรอยา่งเคร่งครัด 
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ด้านงานเคร่ืองเสียงที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

1. ระบบงานเคร่ืองเสยีงปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อก าหนดของคูม่ือของงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19  อยา่งเคร่งครัด 

2. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส านกังานท่ีน ามาใช้ในการท างาน ต้องได้มาตรฐานท่ีก าหนดของงานระบบไฟฟ้าและอยูใ่นสภาพดี

พร้อมใช้งาน 

3. การติดตัง้ล าโพงเคร่ืองเสยีงตามข้อก าหนดและความดงัของเสยีงไมเ่กิน 80 เดซิเบล 

ด้านงานเคร่ืองเสียงที่เกี่ยวกับด้านสังคม ดังนี ้

1. ห้ามไม่ให้มีการต่อเช่ือมสายไฟหรือชุดการต่อพ่วงที่ไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่ผิดระเบียบของความ

ปลอดภยั เช่น การใช้ปลัก๊สายพว่งไมไ่ด้มาตรฐานหรือสามทาง ซึง่เป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายได้ 

2. ห้ามผู้บริการและช่างที่เข้ามาท างานในพืน้ที่อาคารแสดงงาน ด าเนินการต่อหรือ เช่ือมกระแสไฟจากตู้กระแสไฟฟ้าของ

อาคารโดยเด็ดขาด 

3. ห้ามใช้เคร่ืองมือการท างานผิดประเภท 

4. ห้ามถือเคร่ืองมือโดยหิว้ที่สายไฟ และถอดปลัก๊โดยการดงึที่สายไฟ 

5. เมื่อพบเคร่ืองมือและอปุกรณ์ช ารุดต้องหยดุการใช้งาน 

ด้านงานเคร่ืองเสียงที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ ดังนี ้

1. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส านกังานท่ีน ามาใช้ในการท างานต้องได้มาตรฐานท่ีก าหนดของงานระบบไฟฟ้า และอยูใ่นสภาพดี

พร้อมใช้งาน 

2. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงเคร่ืองมืออปุกรณ์ส านกังานท่ีน ามาใช้ในการท างานต้องได้มาตรฐานท่ีก าหนดและอยู่

ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

3. การต่อเช่ือมสายไฟหรือชุดการต่อพ่วงที่ไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ต้องได้มาตรฐานของงานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

ตามที่ระบใุนคูม่ือของงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 
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ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 

 

ด้านงานกราฟฟิคและงานอิงค์เจ็ตเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

1. ขยะหรือเศษวสัดทุี่เกิดจากการท างานให้น าไปทิง้ในจดุที่จดัไว้ให้โดยแยกขยะและวสัดใุห้ตรงตามประเภทของวสัดนุัน้ๆ 

2. ห้ามเทน า้มนัเชือ้เพลงิหรือของเหลวไวไฟลงไปในทอ่น า้หรือทอ่ระบายสิง่โสโครกอื่นๆ 

3. สขีองหมกึและวสัด ุพีวีซีที่น ามาใช้เสร็จแล้วที่เกิดจากการท างานให้น าไปทิง้ในจดุที่จดัไว้ให้โดยแยกขยะและวสัด ุให้ตรง

ตามประเภทของวสัดนุัน้ๆ 

4. หมกึพิมพ์ที่น ามาใช้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

5. วสัดปุระเภทพีวีซีที่เหลอืจากการใช้งานน าไปใช้เกิดประโยชน์ เช่น น าไปหอ่หุ้มชิน้งาน และอื่นๆ 

ด้านงานกราฟฟิคและงานอิงค์เจ็ตเกี่ยวกับด้านสังคม ดังนี ้

1. ห้ามไมใ่ห้กองทินเนอร์, หรือสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอคัคีภยั ในพืน้ท่ีโดยเด็ดขาด 

2. ใบมีดที่น ามาใช้ตดัต้องมีวสัดหุอ่หุ้มเก็บให้เรียบร้อยรวมถึงการน าไปทิง้ในจดุที่จดัไว้ให้  เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดอบุตัิเหตุ 

3. ความปลอดภยัในการท างานบนท่ีสงู 

3.1 พืน้รองรับขาตัง้และข้อตอ่ตา่งๆ ของนัง่ร้านจะต้องอยูใ่นสภาพดีและมัน่คงและไมส่ัน่คลอนในขณะท างาน 

3.2 พืน้ไม้หรือเหลก็จะต้องยดึวางอยา่งมัน่คงกบัโครงสร้างของนัง่ร้าน 

3.3 โครงสร้างของนัง่ร้านที่เป็นเสาค า้ยนัจะต้องให้ได้ฉากกบัแนวระดบั ชิน้ส่วนของนัง่ร้านที่เสียหายห้ามน ามาใช้งาน

เด็ดขาด 

3.4 ผู้ปฏิบตัิงานบนท่ีสงูเกิน 4 เมตร ในท่ีโดดเดี่ยวเปิดโลง่ต้องสวมเข็มขดันิรภยัและคล้องเมื่ออยูใ่นสภาพท่ีคล้องได้ 

4. ความปลอดภยัวา่ด้วยบนัได 

4.1 การใช้บนัไดจะต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติบนัไดโดยเคร่งครัด 

4.2 บนัไดที่ช ารุด แตก หกั ห้ามใช้และควรติดป้าย “ห้ามใช้งาน” 

4.3 ห้ามน าบนัได 2 อนัมามดัตอ่กนัเพื่อให้ยาวขึน้ 

4.4 อยา่ตัง้บนัไดบริเวณที่ลืน่ มีขยะ 

4.5 ตีนบนัไดจะต้องตัง้หา่งจากฝาที่ตัง้เป็นอตัรา 1 ตอ่ 4 ของความสงูบนัได  

4.6 บนัไดที่ใช้อยูใ่กล้บริเวณทางเดิน ประต ูควรมีสิง่กีดขวางไว้ เช่น เชือกขาว-แดง แผงป้องกนัปิดกัน้ไว้ 

4.7 การขึน้ลงบนัไดให้หนัหน้าเข้าหาบนัได 

4.8 ห้ามยกของแบกของขึน้ทางบนัได 

4.9 ห้ามใช้บนัไดโลหะกบังานไฟฟ้าโดยเด็ดขาด 
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ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 

 
5. ความปลอดภยัวา่ด้วยนัง่ร้าน 

5.1 ท างานในที่สงูเกินกวา่ 2 เมตร ต้องท านัง่ร้าน 

5.2 นัง่ร้านสร้างด้วยโลหะต้องรับน า้หนกับรรทกุได้ไมน้่อยกวา่ 4 เทา่ ของน า้หนกัการใช้งาน 

5.3 โครงนัง่ร้านต้องมีการยดึโยงค า้ยนั เพื่อป้องกนัมิให้เซหรือล้ม  

5.4 ถ้าพบนัง่ร้านช ารุดห้ามใช้งานทนัทีจนกวา่จะได้ท าการซอ่มแซมแก้ไขให้สภาพดีเหมือนเดิม 

5.5 ถ้ามีการท างานซ้อนกนั ต้องมีสิง่ป้องกนัของตกมิให้เป็นอนัตรายแก่ผู้ปฏิบตัิงานอยูข้่างลา่ง 

5.6 การท างานอยูบ่นนัง่ร้านสงูเกินกวา่ 4 เมตร ผู้ปฏิบตัิงานต้องสวมเข็มขดันิรภยั 

5.7 ในกรณีที่พืน้นั่งร้านลื่นช ารุดหรือเป็นช่อง ต้องท าการแก้ไขโดยทันทีและห้ามใช้ไม้ที่ช ารุดผุกร่อนมาท าพืน้         

นัง่ร้านท่ีสงูกวา่ 2 เมตร ต้องมีราวกนัตก สงู 90 ซม. แตไ่มเ่กิน 1.10 เมตร 

6. สีของหมึกและวสัด ุพีวีซีที่น ามาใช้เสร็จแล้วที่เกิดจากการท างานให้น าไปทิง้ในจดุที่จดัไว้ให้  โดยแยกขยะและวสัดใุห้ตรง

ตามประเภทของวสัดนุัน้ๆ 

ด้านงานกราฟฟิคและงานอิงค์เจ็ตเกี่ยวกบัด้านเศรษฐกิจ ดังนี ้

1. ขยะหรือเศษวสัดทุีเ่กิดจากการท างานให้น าไปทิง้ในจดุที่จดัไว้ให้โดยแยกขยะและวสัดใุห้ตรงตามประเภทของวสัดนุัน้ๆ 

2. ห้ามเทน า้มนัเชือ้เพลงิหรือของเหลวไวไฟลงไปในทอ่น า้หรือทอ่ระบายสิง่โสโครกอื่นๆ 

3. สขีองหมกึและวสัด ุพีวีซีที่น ามาใช้เสร็จแล้วทีเ่กิดจากการท างาน ให้น าไปทิง้ในจดุที่จดัไว้ให้โดยแยกขยะและวสัดใุห้ตรง

ตามประเภทของวสัดนุัน้ๆ 

4. หมกึพิมพ์ที่น ามาใช้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

5. วสัดปุระเภทพีวซีีที่เหลอืจากการใช้งานน าไปใช้เกิดประโยชน์ เช่น น าไปหอ่หุ้มชิน้งาน และอื่นๆ 

ด้านงานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

1. วสัดแุละอปุกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการท างานท่ีไมใ่ช้ให้น าไปทิง้ในจดุที่จดัไว้ให้ โดยแยกทิง้ตรงตามประเภทของวสัดนุัน้ๆ    

เช่น  หลอดไฟ และอื่นๆ 

2. ผู้ให้บริการงานระบบไฟฟ้า ต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดงานระบบไฟฟ้า ท่ีก าหนดไว้ในคูม่ืองานมหกรรมการเงิน   ครัง้ที่ 19   

3. ให้ปฏิบตัิตามกฏระเบียบและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อาคารแสดงงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท คงิส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 

จ ากดั (มหาชน) อยา่งเคร่งครัด 
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ระเบียบและคูมื่อปฏิบตัิงานภายในอาคารแสดงงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

 
 

ด้านงานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ดังนี ้

1. ผู้ ให้บริการงานระบบไฟฟ้า จะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดงานระบบไฟฟ้า ที่ก าหนดไว้ในคู่มืองานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่  

19   

2. การติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้ปฏิบตัิตามกฏระเบียบและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อาคารแสดงงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท           

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) อยา่งเคร่งครัด 

3. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่น ามาใช้ในการท างานต้องได้มาตรฐานท่ีก าหนด และอยูใ่นสภาพดีพร้อมใช้งาน 

4. การตอ่เช่ือมสายไฟหรือชดุการตอ่พว่งที่ไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ ต้องได้มาตรฐานของงานระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ตามที่

ระบใุนคูม่ืองานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่  19    

5. ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส และขนาด  380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าขึน้ลงระหว่าง +10% 

ส าหรับสินค้าที่ความไวต่อการขึน้ลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยัต่อสินค้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุม

แรงดนัมาตอ่ด้วย 

6. วงจรไฟฟ้าได้แบง่ออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งและวงจรไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองสาธิตและปลัก๊ 

7. มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีอปุกรณ์ป้องกนัการกระชากของกระแสไฟฟ้าอตัโนมตัิและต้องมีระบบสตาร์ทเตอร์ดงันี  ้

7.1 มอเตอร์ขนาดไมเ่กิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง 

7.2 มอเตอร์ขนาดไมเ่กิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์-เดลต้า 

7.3 มอเตอร์ขนาดตัง้แต ่25 แรงม้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์ 

8. จดัท าแผนผงัวงจรไฟฟ้าชัว่คราวที่ใช้ในระหวา่งก่อสร้าง พร้อมปรับปรุงข้อมลูในกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง 

9. ก่อนการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าต้องตรวจบริเวณรอยตอ่ หรือข้อต่อต่างๆ ว่าแน่นหนาดีหรือไมถ้่าหลวมอาจเกิดประกายไฟหรือ

ความร้อนซึง่จะเป็นสาเหตใุห้เกิดเพลงิไหม้ได้ 

10. จัดท าป้ายเตือนอนัตรายติดตัง้ไว้ในบริเวณจุดติดตัง้แผงควบคุมและหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อเกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือมีผู้

ประสบอนัตรายเนื่องจากกระแสไฟฟ้า ต้องท าการตดักระแสไฟทนัที ด้วยการปิดสวิทซ์ที่ใกล้ที่สดุโดยเร็วที่สดุ 

11. พบอปุกรณ์ไฟฟ้าช ารุดต้องเลกิใช้และรีบแจ้งผู้ รับผิดชอบท าการแก้ไขทันที 

12. การต่อเช่ือมอปุกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้อปุกรณ์หรือชุดต่อที่เหมาะสม รอยต่อสายไฟทกุแห่งต้องใช้หวัวายนสัยึดติดให้มิดชิด 

และแนน่หนาจนแนใ่จวา่จะไมห่ลดุ 

13. หลอดไฟฟ้า และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุชนิดที่จะท าให้เกิดความร้อนได้ไม่ควรให้อยู่ติดกบัผ้าหรือเชือ้เพลิงอื่นๆ ที่อาจท าให้

เกิดการลกุไหม้ได้ง่าย 

14. ห้ามตอ่สายไฟฟ้าโดยไมผ่า่นอปุกรณ์ตดั-จ่ายกระแสไฟ และห้ามใช้ตวัน าอื่นๆ แทนฟิวส์ 
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15. ห้ามใช้สายไฟชนิดฉนวนชัน้เดียว (THW.) ให้ใช้สายไฟชนิดฉนวน 2 ชัน้ (VCT.) (NYY.) ซึง่ทนทานที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 

16. การช่วยผู้ประสบอนัตรายให้หลดุพ้นจากกระแสไฟฟ้า  อย่าเอามือเปล่าจบั จงใช้ผ้า ไม้ เชือก สายยาง ที่แห้งสนิทดึงผู้

ประสบอนัตรายให้หลดุออกมา และถ้าผู้ประสบอนัตรายหมดสติให้รีบให้การปฐมพยาบาลโดยการเป่าลมทางปากและ

การนวดหวัใจ 

17. ปลัก๊ไฟที่น ามาใช้ตอ่สายดินกบัโลหะท่ีครอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุชนิดเพื่อป้องกนัอนัตรายเมื่อไฟฟ้าร่ัว 

18. สายไฟที่น ามาใช้ต้องเป็นสายไฟที่มีสายกราวเพื่อป้องกนัไฟฟ้าร่ัว 

19. การตอ่สายดินกบัโลหะท่ีครอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุชนิดเพื่อป้องกนัอนัตรายเมื่อไฟฟ้าร่ัว 

20. การติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณงาน  

20.1 ห้ามมิให้ผู้ รับบริการและช่างที่เข้ามาท างานในพืน้ที่อาคารแสดงงาน ด าเนินการต่อหรือเช่ือมกระแสไฟจากตู้

กระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด 

20.2 ผู้ให้บริการงานระบบไฟฟ้าจะต้องจดัเตรียมจดุตอ่เช่ือมสายไฟท่ีได้มาตรฐานและให้เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้าของ

อาคารแสดงงาน สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ 

20.3 ห้ามไม่ให้มีการต่อเช่ือมสายไฟหรือชุดการต่อพ่วงที่ไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ท่ีไม่ได้มาตรฐานที่ผิดระเบียบของ

ความปลอดภยั เช่น การใช้ปลัก๊สายพว่งหรือสามทาง ซึง่เป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายได้  

20.4 ผู้ให้บริการงานระบบไฟฟ้าได้กระท าการตอ่สายไฟหรือติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ที่จะมีความเสีย่งเสีย่งตอ่อบุตัิเหตุ

หรือมีแนวโน้มอาจเกิดอบุตัิเหตตุอ่ผู้ เข้าชมงานหรือผู้ ร่วมแสดงงานด้วยกนัได้รับอนัตราย ต้องหยดุด าเนินการและ

แก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย 

ด้านงานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ดังนี ้

1. ให้ปฏิบตัิตามกฏระเบียบและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อาคารแสดงงาน อยา่งเคร่งครัด 

2. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่น ามาใช้ในการท างานต้องได้มาตรฐานท่ีก าหนด และอยูใ่นสภาพดีพร้อมใช้งาน 

3. เมื่อเลกิจากการใช้งานจะต้องตดัสวิทซ์ไฟฟ้าส าหรับอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ไมไ่ด้ใช้งานทกุจดุ 

4. ห้ามตอ่สายไฟฟ้าโดยไมผ่า่นอปุกรณ์ตดั-จ่ายกระแสไฟ และห้ามใช้ตวัน าอื่นๆ แทนฟิวส์ 

5. ห้ามใช้สายไฟชนิดฉนวนชัน้เดียว (THW.) ให้ใช้สายไฟชนิดฉนวน 2 ชัน้ (VCT.) (NYY.) ซึง่ทนทานการใช้ส าหรับกระแสไฟ

ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 
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ด้านงานปูพรมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

1. เศษวัสดุของพรมรวมถึงเทปกาวที่ไม่ใช้จากการท างานให้น าไปทิง้ในจุดที่จัดไว้ให้ โดยแยกขยะและวสัดุให้ตรงตาม

ประเภทของวสัดนุัน้ๆ 

2. การน าพรมที่หลงัจากการใช้งานให้เข้ากระบวนการท าความสะอาด เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ 

ด้านงานปูพรมเกี่ยวกับด้านสังคม ดังนี ้

1. ใบมีดที่น ามาใช้ตดัต้องมีวสัดหุอ่หุ้มเก็บให้เรียบร้อยรวมถึงการน าไปทิง้ในจดุที่จดัไว้ให้  เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดอบุตัิเหต ุ

2. การปพูรมในแต่ละพืน้ที่ต้องใช้วสัดเุทปกาวที่ได้มาตรฐาน และยึดติดให้แน่นไม่ให้หลดุเพื่อป้องกนัอบุตัิเหตจุากการใช้

งาน 

ด้านงานปูพรมเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ ดังนี ้

1. ขยะหรือเศษวสัดทุี่เกิดจากการท างานให้น าไปทิง้ในจดุที่จดัไว้ให้โดยแยกขยะและวสัดใุห้ตรงตามประเภทของวสัดนุัน้ๆ 

2. วสัดปุระเภทพรมเหลอืจากการใช้งานน าไปใช้เกิดประโยชน์ เช่น น าไปหอ่หุ้มชิน้งาน และอื่นๆ 

3. การน าพรมที่หลงัจากการใช้งานให้เข้ากระบวนการท าความสะอาด เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ 
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                                 รายช่ือผู้ประสานงาน 
งานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

MONEY EXPO 2019 
 

บริษัท มีเดียแอสโซซเิอตเตด็ จ ากัด 

 ฝ่ายการตลาด / ลูกค้าสัมพันธ์  :  ติดตอ่0 2691 4126 - 30 # 1312, 1315, 1316, 1318 

1. คณุนิสา  สิทธิวงษ์ (กาแต) โทร. 0891139980 e.mail : nisa.sittiwong@gmail.com 

2. คณุอรินทร์ ค าเจริญ (เตลิ)  โทร. 09 9794 4659    e.mail : moneyexpomarketing@gmail.com 

3. คณุศิริธร ทองมา (ต้อม)  โทร. 06 1536 6636 e.mail : moneyexpomarketing@hotmail.com 

4. คณุภคัวลญัชญ์ดษิฐโรจน์ (ข้าวฟ่าง) โทร. 0955060537 e.mail : kowfarng13@hotmail.com 

 ฝ่ายงานก่อสร้าง  :  ติดตอ่ 026914126 - 30# 1325 

1. คณุธีรพล จิ๋วเจริญ (ตอ๋ง)   โทร. 08 9108 8943 e.mail : j.teerapol2015@gmail.com 

2. คณุศิวเดช  ชว่งรังษี (กล้า)   โทร. 08 8088 0815 e.mail : sivadech2530@gmail.com 

3. คณุวชัรกรณ์  บญุประเสริฐ (เอก)  โทร. 09 5750 4869 e.mail : ake.w.bps@gmail.com 

ฝ่ายสถานท่ี  :  ตดิตอ่ 026914126 - 30# 1311 

1. คณุมลัลิกา  แย้มสขุ (โม)   โทร. 0949624664 e.mail : munlika@gmail.com 
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ตารางและก าหนดส่งข้อมูล 
มหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 19 

ล าดับ เร่ือง ก าหนดส่งข้อมูล การส่งข้อมูล 

1. จ านวนโปสเตอร์ 22 มีนาคม 2562 คณุนิสา, คณุอรินทร์, คณุศิริธร  
คณุภคัวลญัชญ์ 

2. จ านวนบตัรเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด 22 มีนาคม 2562 คณุนิสา, คณุอรินทร์, คณุศิริธร  
คณุภคัวลญัชญ์ 

3. จ านวนบตัร Exhibitor 22 มีนาคม 2562 คณุนิสา, คณุอรินทร์, คณุศิริธร  
คณุภคัวลญัชญ์ 

4. รอบกิจกรรมศลิปินดารา หรือ มินิคอนเสิร์ต 19 เมษายน 2562 คณุนิสา, คณุอรินทร์, คณุศิริธร  
คณุภคัวลญัชญ์ 

5. รายละเอียดบริการธุรกรรมการเงินการลงทนุ 
และแคมเปญพิเศษภายในงาน 

26 เมษายน 2562 คณุนิสา, คณุอรินทร์, คณุศิริธร  
คณุภคัวลญัชญ์ 

6. รอบสมัมนาเร่ิมตัง้แต ่
 

25 มีนาคม 2562 
 

คณุนิสา, คณุอรินทร์, คณุศิริธร  
คณุภคัวลญัชญ์ 

7. รายละเอียดการประกวดบธูสวยงาม 9 พฤษภาคม 2562 คณุมลัลิกา, คณุวชัรกรณ์ 
    

กรุณาส่งข้อมูลให้กับ  :  ฝ่ายการตลาดและเอ็กซิบิช่ัน 
  โทร. 0 2691 4126 – 30ต่อ 1312, 1315, 1316, 1318 โทรสาร 026915825 หรือ 
  email :nisa.sittiwong@gmail.com, moneyexpomarketing@hotmail.com,  

 moneyexpomarketing@gmail.com,kowfarng13@hotmail.com 
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แนวคดิการจัดงาน  
งานมหกรรมการเงินประจ าปี 2562 Money Expo 2019 จะใช้แนวคิด “DIGITAL ORCHESTRA”เพ่ือสะท้อนถึง

เทคโนโลยี 5G ท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2019 นี ้
 แนวคิดนีเ้กิดขึน้จากจินตนาการถึงโลกอนาคตใน ปี 2019  ซึ่งเป็นปีท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารของโลกจะเข้าสู่ยุค 
เทคโนโลยี5G  ท่ีมีความเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่า 4G ถึง 1,000 เท่า และการมาถึงของ อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง หรือ 
Internet of Things 
 เทคโนโลยี 5G ถือเป็นเทคโนโลยีปฏิวตัโิลก  ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมหาศาล ทัง้เศรษฐกิจ การเงิน 
และการใช้ชีวิตประจ าวนัของประชาชนในวงกว้าง ด้วยความเร็วของเทคโนโลยี 5G จะก่อให้เกิดการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ 
หรือ Artificial Intelligence (AI) ในรูปแบบใหม่ๆ มากมายใน ระบบการเงินอัจฉริยะ (Smart Financial) เมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ระบบสุขภาพอัจฉริยะ(Smart Health Care) รถยนต์ขับข่ีอัตโนมัติไร้คนขับ 
(Autonomous Car) โลกเสมือนจริง (Virtual Reality)  โลกความจริงเสริม (Augmented Reality) ฯลฯ 
 จากงานวิจยัเก่ียวกับ เทคโนโลยี5G ระบุว่า ภายในปี 2020 จะมีอุปกรณ์เช่ือมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
(IoT) กวา่ 20,000 ล้านชิน้ทัว่โลก ซึง่จะก่อให้เกิดการถ่ายเทข้อมลูอยา่งมหาศาลเลยทีเดียว 
 ในแง่ของเศรษฐกิจงานวิจยัระบุว่า ภายในปี 2035 เทคโนโลยี 5G จะก่อให้เกิดรายได้จากอตุสาหกรรมใหม่ๆ กว่า 
12.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 412 ล้านล้านบาท คิดเป็น 4.6% ของจีดีพีโลก  มีมูลค่าเท่ากับการใช้จ่ายของ 
ประชากรจีน ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส เยอรมนี องักฤษ รวมกนั 
 เทคโนโลยีใหม่อนัหลากหลายท่ีจะเกิดขึน้ในยคุ 5G เปรียบเสมือน “เคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิด” ของ “วงดนตรีออร์เคส
ตรา” ท่ีประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรี ทัง้ ดีด สี ตี เป่า บรรเลงประสานเสียงกันออกมาเป็นเสียงเพลงอนัไพเราะ เทคโนโลยี
ใหมอ่นัหลากหลายท่ีเกิดขึน้ในยคุ 5G ก็เช่นเดียวกนั เม่ือมีการประสานเช่ือมตอ่เข้าด้วยกนั ก็ก่อให้เกิดท่วงท านองของ “บท
เพลงแหง่อนาคต” จาก วงดริุยางค์ดจิิทลั 5G  ซึง่คาดวา่จะเกิดขึน้ในกลางปี 2019 เม่ือมีการประกาศใช้ “มาตรฐาน 5G ของ
โลก” อยา่งเป็นทางการ   
 ดังนัน้ คณะผู้ จัดงานจึงได้ใช้แนวคิด “Digital Orchestra” มาเป็นแนวคิดในการจัดงาน Money Expo 2019 
มหกรรมการเงิน ครัง้ท่ี 19 ประจ าปี 2562 เพ่ือสะท้อนถึงเทคโนโลยี 5G ท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2019 นี ้
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รายละเอียดการจัดงาน  

 งานมหกรรมการเงิน ครัง้ท่ี 19 MONEY EXPO 2019 ประกอบด้วยโซนการให้บริการทางการเงินและการลงทุน
อยา่งครบวงจร  ดงันี ้

โซนตลาดเงิน ให้บริการทางการเงินจากธนาคาร และสถาบนัการเงินอย่างครบวงจร ทัง้กลุ่มลกูค้ารายย่อย เช่น 
สินเช่ือบ้าน สินเช่ือบคุคล สินเช่ือรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ สินเช่ือบ้านแลกเงิน สินเช่ือรถแลกเงิน สินเช่ือบตัรเครดิตและบัตรเงิน
สดรวมไปถึงลกูค้า เงินฝาก หรือลกูค้าท่ีต้องการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล สลากออมทรัพย์ บริการไพรเวทแบงก์กิง้ และกลุ่ม
ลกูค้าผู้ประกอบการ เชน่ สินเช่ือเอสเอ็มอี  สินเช่ือเพ่ือเร่ิมต้นธุรกิจ สินเช่ือเงินทนุหมนุเวียน สินเช่ือน าเข้า-สง่ออก 

โซนตลาดทุน ให้บริการการลงทุนท่ีครบถ้วน ทัง้หุ้น กองทุน  ทองค า น าโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และบริษัทในเครือ ได้แก่  ตลาดตราสารหนี ้ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน 
(TSI)รวมทัง้บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  และบริษัทโบรกเกอร์ทอง 

โซนประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันภัยให้บริการด้านประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย 
หลากหลายรูปแบบ ทัง้ท่ีเน้นเร่ืองความคุ้มครอง และแบบท่ีเน้นเร่ืองการออมและการลงทนุ 

โซน Startup Business Matching เป็นโซนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Starup) ได้แสดงนวตักรรมใหม่ท่ีคิดค้น
และพฒันาให้แก่ผู้ สนใจท่ีจะเป็นผู้ ใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ และนกัลงทุนVenture Capitalท่ีมองหาโอกาสจากการลงทุนใน
Starupเพ่ือการลงทนุระยะยาว 

โซนอสังหาริมทรัพย์  ให้บริการจ าหน่ายท่ีอยู่อาศัยทุกประเภทในราคาพิเศษ เช่น บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์ 
คอนโดมิเนียม ในทกุท าเลทัว่ประเทศ จากบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น า 

โซนรถยนต์ ให้บริการจ าหนา่ยรถยนต์ใหมย่ี่ห้อดงั เชน่  TOYOTA  HONDA  ISUZU  MG 

โซน SME & Lifestyleเป็นโซนขายสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมทัง้เสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกาย และสินค้าแฟชั่น
หลากหลายชนิด  

โซน Good Living for Aging Societyให้บริการตัง้แต ่การวางแผนการเงินในทกุชว่งอาย ุรวมถึงผลิตภณัฑ์ทาง
การเงินส าหรับผู้สงูอายท่ีุเน้นความมัน่คงสงู ความเส่ียงต ่า การลงทนุเพ่ือเน้นรับผลตอบแทนอยา่งมัน่คงการวางแผนอนาคต
ระยะยาว ทัง้ด้านสขุภาพ การเงิน และการใช้ชีวิต โรงพยาบาล ศนูย์การแพทย์ การชะลอวยั ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือ
สขุภาพ รวมทัง้การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตอย่างมีความสขุในวยัเกษียณ เป็นต้น 
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กิจกรรมพเิศษภายในงาน  ประกอบด้วย 
 การสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ทางการเงินการลงทนุ โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญในตลาดเงินและตลาดทุนแก่ผู้ เข้าชมงาน

วนัละหลายรอบตลอดการจดังาน 4 วนัประกอบด้วยพืน้ท่ีสมัมนา 4สว่น 

1. ห้องสมัมนาขนาด 300 ท่ีนัง่ 
2. เวทีสมัมนาโซน Startup Business Matching 
3. เวทีสมัมนาในโซน Good Living for Aging Society 

 การประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดและไกล่เกล่ียหนีลู้กหนีข้องธนาคาร สถาบันการเงิน และบัตรเครดิต 
โดยกรมบงัคบัคดี ซึ่งปีท่ีแล้วได้มาจดักิจกรรมนี ้ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมประมูลทรัพย์และไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทชัน้บงัคบัคดีภายในงาน เป็นจ านวนกวา่ 4,300 ราย รวมมลูคา่ทรัพย์กวา่ 1,600 ล้านบาท 

 มินิคอนเสิร์ตการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากดารานกัร้องและศิลปินช่ือดงัตลอด 4 วนั โดยแบ่งออกเป็นรอบตามบูธ
ตา่งๆ เพ่ือสร้างความบนัเทิงให้แก่ผู้ เข้าชมงานท่ีมาใช้บริการทางการเงินและการลงทนุในงาน 

 กิจกรรมเวทีกลาง หนาฮอลล์ชาเลนเจอร์เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมออกบธูในงานมาท ากิจกรรมเพ่ือโปรโมท
สินค้าและบริการให้กบัผู้ เข้าชมงาน   

 การจัดรายการชิงรางวัลให้กับผู้ท าธุรกรรมภายในงาน  เพ่ือสนบัสนุนการท าธุรกรรมในบูธของผู้ เข้าร่วมงาน 
ส าหรับผู้ เข้าชมงานท่ีท าธุรกรรมในบูธตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป โดยธุรกรรมทกุ 10,000 บาท  จะได้รับสิทธ์ิในการชิงรางวลั
ผา่น  Application Money Expo Plus1 สิทธ์ิ 

 การจัดประกวดบูธสวยงาม โดยมีคณะกรรมการตดัสินเป็นศลิปินแหง่ชาตแิละผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่จะมีพิธีมอบรางวลั
ในงาน Money & Banking Awards 2019 ในเดือนกรกฎาคม 2562 

 การจัดอันดับธนาคารเพ่ือลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2562Best Retail Bank of The Year 2019 จดัอนัดบัจากผล
ส ารวจผู้ เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินในงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPOท่ีมีความช่ืนชอบในบริการทาง
การเงินและตดัสินใจเลือกใช้บริการมากท่ีสดุในงาน โดยสวนดสุิตโพลเป็นผู้ท าการส ารวจ 
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ระเบียบปฏบิัตกิารแสดงงาน 
MONEY EXPO2019 

16– 19พฤษภาคม2562 
อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3  อมิแพค็ เมืองทองธานี 

1. วันก่อสร้าง  (13 – 15พฤษภาคม2562)  

การเข้าพืน้ท่ีแสดงงาน อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 

วนัจนัทร์ที่  13พฤษภาคม2562    เวลา 08.00 – 24.00 น. (Kingsmen,ผู้ รับเหมาอนมุตัิหลกั)  
    เวลา 10.00 – 24.00 น. (ผู้ รับเหมาอนมุตัิรอง)    

    เวลา 13.00 – 24.00 น. (ผู้ รับเหมานอก) 

วนัองัคารที่14 และพธุท่ี 15พฤษภาคม2562   เวลา 08.00 – 24.00 น. (ผู้ รับเหมาทกุราย) 
           เวลา 12.00 – 24.00 น. (Exhibitors, คหูามาตรฐาน,ห้องเก็บของ) 

ผู้ เข้าพืน้ท่ีจดังานต้องมีบตัรอนญุาตท่ีทางผู้จดังานออกให้ เชน่ บตัร Exhibitor, บตัร Contractor 

  กรณีไมมี่บตัรผา่นอนญุาต สามารถแลกบตัรได้ท่ี กองอ านวยการ (Loading ด้านหลงัชาเลนเจอร์) 

  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบธู (Exhibitor) ท่ีเข้าเตรียมงานในวนัท่ี13-15 พฤษภาคม 2562 กรุณาแลกบตัร 
ท่ีกองอ านวยการ (Loading ด้านหลงัชาเลนเจอร์) 

  ผู้ รับเหมา หรือ เจ้าหน้าท่ีบธู การเข้าพืน้ท่ีในช่วงวนัก่อสร้างต้องแตง่กายให้เรียบร้อยมิดชิดตามกฎระเบียบ 
สวมหมวกนิรภยั และสวมรองเท้าผ้าใบ เพ่ือความปลอดภยัและปอ้งกนัอนัตรายจากอบุตัเิหตุ 

  การน ารถเข้ามาเพ่ือท าการขนอปุกรณ์ในการจดัเตรียมบธู รถทุกคนัต้องมีบตัรอนญุาตตามแบบ ท่ีผู้จดังาน
ก าหนดให้ และเข้าพืน้ท่ีบริเวณจดุ Loading ท่ีก าหนดให้เทา่นัน้ 

  ผู้จดังานจะไมอ่นญุาตให้เข้าด าเนินการใดๆ ภายในงานทัง้สิน้หากไมป่ฏิบตัติามระเบียบท่ีวางไว้  
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2. วันแสดงงาน  (16 – 19พฤษภาคม2562)  

  การเข้าพืน้ท่ีแสดงงาน อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3  

ส าหรับประชาชน, ลกูค้า 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 พฤษภาคม 2562   เปิดแสดงงานเวลา12.00 – 20.00 น. 
วนัศกุร์ท่ี 17 - วนัอาทิตย์ท่ี 19 พฤษภาคม 2562 เปิดแสดงงานเวลา10.00 – 20.00 น. 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบธู (Exhibitors), Organizer 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 พฤษภาคม 2562  เปิดให้เข้าในฮอลล์เวลา 06.00 – 20.00 น 

 (พิธีเปิดงาน)    เวลา 06.00–07.00 น. ทดสอบงานระบบและเคร่ืองเสียง  

      เวลา 07.00-08.00 น. เจ้าหน้าท่ีภายในบธูเข้าเตรียมงาน  

วนัศกุร์ที่ 17 - วนัอาทติย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562เปิดให้เข้าในฮอลล์เวลา 08.30 – 20.00 น. 

      เวลา 08.30–09.,00 น. ทดสอบงานระบบและเคร่ืองเสียง  

      เวลา 09.00 –10.00 น. เจ้าหน้าที่ภายในบธูเข้าเตรียมงาน 

 สามารถเข้าพืน้ท่ีแสดงงานก่อนเวลาเปิดงาน 1.30 ชัว่โมง และอยูห่ลงัเวลาปิดงาน 1 ชัว่โมง ก่อนและหลงั
เวลาแสดงงาน 

  กรณีเข้าพืน้ท่ีก่อนเวลาแสดงงาน 
-  ต้องมีบตัรอนญุาตท่ีทางผู้จดังานออกให้ เชน่ บตัร Exhibitor หรือสวมชดุพนกังานท่ีบง่บอกวา่ 
เป็นพนกังานท่ีร่วมออกบธู หรือ ตดิบตัรพนกังานของผู้ ร่วมออกบธู 

  กรณีเจ้าหน้าท่ีบธู และ Organizer ท่ีไมมี่บตัรอนญุาต หรือไมไ่ด้ใสเ่คร่ืองแบบพนกังาน สามารถแลกบตัร 
ได้ท่ี กองอ านวยการ(หน้าฮอลล์) 

  กรณีน าของเข้า แบบลาก หรือ เข็น ต้องด าเนินการก่อนเวลา 10.00 น. เทา่นัน้ 
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ส าหรับผู้บริหารท่ีจะมาร่วมพิธีเปิดในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
ผู้จดังานได้เตรียมพืน้ท่ีส าหรับจอดรถท่ีบริเวณลานจอดรถใต้อาคารชาเลนเจอร์ หรือ Indoor Parking 1 
(สงวนพืน้ท่ีเฉพาะผู้ ท่ีมีบตัรจอดรถท่ีทางผู้จดังานออกให้เทา่นัน้) 

  ท่ีจอดรถเจ้าหน้าท่ีบธู (Exhibitors) ผู้จดังานได้จดัท่ีจอดรถให้ท่ีลานจอด Aktive Square ฝ่ังตรงข้ามอารีนา่ 
กรณีเจ้าหน้าท่ีบธู (Exhibitors) จอดภายในอาคารจอดรถ จะต้องเสียคา่ธรรมเนียมในการจอดรถตามปกต ิ

  ผู้จดังานจะไมอ่นญุาตให้เข้าด าเนินการใดๆ ภายในงานทัง้สิน้หากไมป่ฏิบตัติามระเบียบท่ีวางไว้  

3. วันรือ้ถอน  (19 – 20พฤษภาคม2562) 
 การเข้าพืน้ท่ีแสดงงาน อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 

วนัอาทิตย์ท่ี 19 พฤษภาคม 2562             เวลา 22.00 – 24.00 น. 
วนัจนัทร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2562  เวลา 00.00 – 03.00 น.  

  หลงัเวลา 21.00 น. ของวนัอาทิตย์ท่ี 19 พฤษภาคม 2562 ต้องมีบตัรอนญุาตท่ีทางผู้จดังานออกให้ เช่น  
บตัร Exhibitor, บตัร Contractor 

  กรณีไมมี่บตัรผา่นอนญุาต สามารถแลกบตัรได้ท่ี กองอ านวยการ (หน้าฮอลล์และ Loading ด้านหลงั           
ชาเลนเจอร์) 

เจ้าหน้าท่ีบธู (Exhibitors) สามารถขนของออกได้ตัง้แตเ่วลา21.00 –22.00 น.  ซึง่เป็นสิ่งของสว่นตวั หรือ

สินค้า / อปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน, สิ่งของ / อปุกรณ์แบบเข็น ลาก 

ผู้ จัดงานไม่อนุญาตให้ขนของออกก่อนเวลาท่ีก าหนด ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินและอุปกรณ์           
ของผู้ ร่วมออกบธู 

ผู้จดังานไมอ่นญุาตให้มีการรือ้สว่นตกแตง่ หรือ เคร่ืองเสียง หรือ รือ้โครงสร้างใดๆ ทัง้สิน้ ก่อนเวลา 21.00 น. 

ผู้ รับเหมา หรือ เจ้าหน้าท่ีบธู จะเข้าพืน้ท่ีในชว่งวนัรือ้ถอนต้องแตง่กายให้เรียบร้อยมิดชิดตามกฎระเบียบ             
สวมหมวกนิรภยั และสวมรองเท้าผ้าใบ เพ่ือความปลอดภยัและปอ้งกนัอนัตรายจากอบุตัเิหตุ 

  ผู้จดังานจะไมอ่นญุาตให้เข้าด าเนินการใดๆ ภายในงานทัง้สิน้หากไมป่ฏิบตัติามระเบียบท่ีวางไว้ 
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4. การใช้บริการผู้รับเหมาอนุมัต ิและ ผู้รับเหมานอก 
ผู้ ร่วมออกบธู สามารถใช้บริการจาก ผู้ รับเหมาอนมุตัิในการก่อสร้างและตกแตง่บธูในงาน มหกรรมการเงิน ได้ 

โดยคณะกรรมการจดังาน ได้มีการแตง่ตัง้ผู้ รับเหมาอนมุตั ิจ านวน 7 ราย ดงัตอ่ไปนี ้

 1.Kingsmen C.M.T.I. PLC.   
 2.  CMOPLC.     

3.  D-63 Co.,Ltd.    
 4.PICO (Thailand) PLC.      
 5.My Exhibit Co.,Ltd.    
 6.  HAUS EXHIBITION CO.,LTD. 
 7. Talent Creation Co.,Ltd 

ส าหรับผู้ ร่วมออกบธูท่ีไม่ได้ใช้บริการผู้ รับเหมาอนมุตัิ 7 ราย แต่ต้องการใช้บริการผู้ รับเหมานอก ผู้ ร่วมออกบธูต้อง
แจ้งกบัทางผู้จดังานและบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งท าหน้าท่ีผู้ รับเหมาอนมุตัิอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้
บริษัทผู้ รับเหมานอกดงักลา่ว ได้รับทราบเง่ือนไขในการรับงาน ดงันี ้ 

1. ผู้ รับเหมานอกจะต้องรับผิดชอบค่าบริหารจดัการพืน้ท่ีตามอตัรา  
 -  ขนาดพืน้ท่ี  401 - 600 ตารางเมตร  180,000 บาท ต่อ 1 บธู 

-  ขนาดพืน้ท่ี  151 - 400 ตารางเมตร  120,000 บาท ต่อ 1 บธู 
 -  ขนาดพืน้ท่ี  150 ตารางเมตร ลงมา  50,000 บาท ต่อ 1 บธู 
2. ผู้จดังานอนญุาตให้ผู้ รับเหมานอกแต่ละรายสามารถรับงานพืน้ท่ีได้ไม่เกิน 600 ตารางเมตร เท่านัน้  
3. หากมีการรับงานเกินพืน้ท่ีท่ีก าหนด ต้องท าเอกสารขออนุญาตการรับงานจากผู้จัดงานและบริษัท 

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 
กรณีท่ีได้รับอนญุาตให้รับงานเกินพืน้ท่ีท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับเหมานอกจะต้องรับผิดชอบค่าบริหาร

จดัการพืน้ท่ีในส่วนท่ีเกินในอตัรา ดงันี ้
 -  ขนาดพืน้ท่ี  601 - 1,000 ตารางเมตร   300,000 บาท ต่อ 1 บธู 
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5. รายช่ือบริษัทผู้รับเหมาอนุมัต ิ

ผู้รับเหมาอนุมัตอิย่างเป็นทางการ 

1. Kingsmen C.M.T.I. PLC.  

 ตดิตอ่  :  คณุปิตมิา  เมน่แมน 

    โทร. 027358000 ตอ่ 348  มือถือ  0804295165 

    email :  pitima@kingsmen-cmti.com 

  ตดิตอ่  :  คณุกสุมุาลย์  เก็บบญุเกิด(ฝ่ายประสานงาน) 
      โทร. 027358000 ตอ่ 310  มือถือ  0864043850 
      email :  kusumal@kingsmen-cmti.com 
ผู้รับเหมาอนุมัตหิลัก  

 2.  CMOPLC.     
  ตดิตอ่  :  คณุสกุญัญา  ทศันะเทพประเสริฐ  
      โทร. 020883888 ตอ่ 1253 มือถือ  0941599828 
      email :  sukanya@cmo-group.com 

3.  D-63 Co.,Ltd.    
  ตดิตอ่  :  คณุณฎัฐกลุ  เสวิกลุ  
     โทร. 027312345 ตอ่ 207  มือถือ  09 7245 4259 
     email :  nas@d-63.com 

4.PICO (Thailand) PLC.   
  ตดิตอ่  :  คณุนิวฒัน์  แซเ่อีย้ว 
      โทร. 027487007 ตอ่ 239  มือถือ  08 1359 3551 
      email : niwat@picothai.com 
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ผู้รับเหมาอนุมัตริอง 

5.My Exhibit Co.,Ltd.       
  ตดิตอ่  :  คณุประภสัสร  แก้วศริิ  
   โทร. 0 21173700 - 1  มือถือ  0813328145 

 email :prapassorn@myexhibit.co.th 

6.  HAUS-EXHIBITION Co.,Ltd.   
  ตดิตอ่  :  คณุธีระศกัดิ ์ เพียรพรเจริญ 
   โทร. 021024273   มือถือ  0816895066 
   email :  theerasak@haus-exhibition.co.th 

7.  Talent Creation Co.,Ltd  
  ตดิตอ่  :  คณุพิเชษฐ์ แก้วบางยาง 
  โทร. 021012232  มือถือ  0816843578 
  email :  pichet@talentcreation.co.th 
    pichetkby@hotmail.com 

6. ตัวอย่างบัตรตดิหน้ารถส าหรับขนอุปกรณ์จุด Loading 

ผู้จดังานจะสง่บตัรติดหน้ารถให้กบัผู้ประสานงานสว่นกลางของแตล่ะหนว่ยงาน ทาง e-mail 
 
 

                                  

 

ส าหรับ ผู้ร่วมออกบูธ(Exhibitor) ส าหรับบริษัทผู้รับเหมา(Contractor) 
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7. อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (IMPACT Exhibition and Convention Center) มี

กฎระเบียบ “ห้ามน าอาหารและเคร่ืองด่ืมจากผู้ ให้บริการรายอ่ืนเข้ามาในบริเวณจดังาน"  ซึ่งรวมถึงการน าอาหาร
และเคร่ืองดื่มของผู้ ร่วมออกบธูท่ีน าเข้ามารับประทานด้วยเชน่กนั เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตอยา่งเป็นทางการ 

ทางอิมแพ็คมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยสามารถติดตอ่ได้ท่ี คุณณัชชานาคบริสุทธ์ิโทร.ติดต่อ 02-
833-5096, 09-7169-9555 

8. จุดจอดรถ Exhibitors 
ผู้ ร่วมแสดงงาน  (Exhibitors) สามารถจอดได้บริเวณลานจอดรถ AKTIVE SQUARE  ได้ตัง้แตเ่วลา 06.00 น. โดย

ไมเ่สียคา่ใช้จา่ย หากน ารถมาจอดภายในอาคาร  ผู้ร่วมแสดงงาน (Exhibitors) ต้องช าระค่าที่จอดรถเองตาม
อัตรา ที่ทางสถานที่จัดงาน (IMPACT) ก าหนด 
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9. การตดิตัง้เคร่ืองเสียงและล าโพงภายในพืน้ที่บูธ 

ต าแหน่งของการติดตัง้เคร่ืองเสียงและล าโพงภายในพืน้ท่ีบูธต้องอยู่ภายในพืน้ท่ีเวทีกิจกรรมของบูธ
ตวัเองเท่านัน้ เพ่ือป้องกันเสียงท่ีจะไปรบกวนบูธข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นการตัง้หรือแขวนต้องหันล าโพงเข้าหาบูธ
ของตวัเองเท่านัน้สามารถใช้เสียงในรอบกิจกรรมไม่เกิน 80 เดซิเบลและจะต้องระบุต าแหน่งการติดตัง้ล าโพงใน
แบบบธูโครงสร้างท่ีขออนมุตัจิากผู้จดังานให้ชดัเจน 

การติดตัง้ล าโพง แบบแขวนจะต้องติดตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของบธูมีระยะห่างจากเวทีออกมาโดยรอบเวทีไม่
เกิน 2.00 ม.และมีระดบัความสงูจากพืน้อาคารถึงด้านบนสดุของล าโพงไม่เกิน 3.50 เมตร หนัมมุเอียง 45 องศา
เข้าภายในบูธ(ไม่อนญุาตให้ตกแตง่หรือแขวนวสัดใุดๆท่ีเสาไฟหรือเสาล าโพงโดยเด็ดขาด)ก าหนดเสียงดงัไม่เกิน 
80 เดซิเบล 

การติดตัง้ล าโพง แบบวางตัง้จะต้องวางอยู่ในพืน้ท่ีของบูธ มีระยะห่างจากเวทีออกมาโดยรอบเวที            
ตามระยะร่นระดบัความสงูจากพืน้อาคารถึงด้านบนสดุของล าโพงไม่เกิน 2.00เมตร ก าหนดเสียงดงัไม่เกิน 80 เด
ซิเบล 

10. การจัดแสดงกิจกรรมภายในบูธ 
เพ่ือให้งาน งานมหกรรมการเงินครัง้ท่ี 19 MONEY EXPO 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ

วตัถปุระสงค์ทางผู้จดังานขอความร่วมมือผู้ ร่วมออกบธูปฏิบตัิตามระเบียบและข้อปฏิบตัิตา่งๆ ดงันี ้
1.  ผู้จดังานอนญุาตให้ใช้เคร่ืองขยายเสียงแตต้่องเป็นไปตามท่ีผู้จดังานก าหนด 
2.  แจ้งให้ผู้จดังานทราบล่วงหน้าถึงรูปแบบของกิจกรรมท่ีน าแสดงอย่างละเอียดกรณีการใช้เสียงดนตรี

ประกอบในรอบกิจกรรม ทางผู้จดังานอนุญาตเฉพาะการเปิดเสียงดนตรีจากแผ่น CD เท่านัน้ (Backing Track) 
และห้ามใช้เคร่ืองดนตรีท่ีไม่สามารถควบคมุเสียงได้จากเคร่ืองคอนโทรลในรอบกิจกรรมภายในบธู เช่น กลองชดุ, 
เคร่ืองเป่า เป็นต้น ยกเว้นรอบกิจกรรมเวทีกลางเทา่นัน้ 

3.  ผู้ ร่วมออกบูธต้องปรับล าโพงหนัเข้าหาบูธตนเองกรณีติดตัง้ล าโพงแบบแขวน ต้องท ามมุประมาณ 45
องศากบัพืน้ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการปอ้งกนัมิให้เสียงจากบธูของท่านรบกวนผู้ ร่วมงานรายอ่ืนและผู้ ท่ีเดนิชมงาน 

 4.  ในการจดักิจกรรมท่ีน ามาแสดงจะใช้เสียงดงัได้ไม่เกิน 80 เดซิเบล หากผู้จัดงานลงความเห็นว่าดงั
มากเกินไป ผู้ ร่วมออกบธูต้องลดเสียงหรือหยดุการแสดงหากไปรบกวนบธูข้างเคียง 
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5.  สามารถเลน่กิจกรรมท่ีใช้เสียงได้ตามรอบเวลากิจกรรมท่ีทางผู้จดังานจดัไว้เท่านัน้ ส่วนเวลาท่ีไม่ได้ท า
กิจกรรมให้งดใช้เคร่ืองเสียง หรือ เปิดดนตรีคลอใดๆ ทัง้สิน้  

6.  กรณีท่ีต้องการเปล่ียนแปลงเวลาขึน้รอบกิจกรรม ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีดแูลรอบกิจกรรมของผู้จดังาน
เทา่นัน้ ผู้จดังานไมอ่นญุาตให้ไปด าเนินการเปล่ียนแปลงรอบกิจกรรมระหว่างบธูกนัเอง 

7.  ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิในการงดรอบกิจกรรมหรืองดใช้เสียงในรอบกิจกรรมของบธูนัน้ๆ หาก 
ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด  

11. การเยี่ยมชมบูธของประธาน 

ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัพิธีเปิดงาน  ผู้จดังานขอเรียนเชิญผู้บริหารท่ีจะเข้าร่วมพิธีเปิด
มาถึงบริเวณงาน ตามก าหนดเวลาและ ขอความร่วมมือผู้ ร่วมออกบูธด าเนินการพิธีเปิดภายในบูธของตวัเอง
อยา่งกระชบัและรวดเร็ว โดย 

 1. ก าหนดเวลาในการท าพิธีเปิดบธูละไมเ่กิน 3 นาที 
 2. สคริปต์พิธีกรต้องกระชบั ชดัเจน ไมเ่ยิ่นเย้อ 
 3. ในการเชิญผู้บริหารขึน้เวทีเพ่ือท าพิธีเปิด ขอความกรุณาเรียงล าดบั ดงันี ้เร่ิมจาก 
  3.1 ประธานเย่ียมชมบธู 
  3.2 ประธานจดังาน 
  3.3 ผู้บริหารของแตล่ะบธู 
 4. ท าการถ่ายภาพได้เฉพาะชว่งท าพิธีเปิดบนเวทีเทา่นัน้ 
 5. งดมอบของท่ีระลกึ 

12. การแจกเอกสาร หรือ ของที่ระลึก 
ผู้ จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้ ร่วมออกบูธเดินแจกเอกสารหรือของท่ีระลึกตามทางเดินสาธารณะหรือพืน้ท่ี

สว่นกลาง แตจ่ะอนญุาตให้มีการแจกเอกสาร และ/หรือ ของท่ีระลึกได้เฉพาะในบธูของตวัเองเท่านัน้โดยจะต้องไม่
เป็นการรบกวนหรือกีดขวางทางเดินหรือสร้างความร าคาญให้กับบูธข้างเคียง  ทัง้นี ้ผู้ ร่วมออกบูธสามารถน า
เอกสารมาวางไว้ท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์หน้างานได้ 
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13. การปฏิบัตงิานที่บูธ 
1. การท ากิจกรรมทุกชนิดของผู้ ร่วมออกบูธจะต้องอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีบูธของตนเท่านัน้ โดยไม่ไปรบกวน

หรือเบียดบงัพืน้ท่ีบธูข้างเคียง  
2. ให้แตล่ะบธูก าหนดจ านวนพนกังานให้เหมาะสมกบัขนาดของพืน้ท่ีบธู 
3. ไม่อนญุาตให้พนกังานของบูธไปยืนในพืน้ท่ีหรือบริเวณของบธูอ่ืน หรือไปใช้อปุกรณ์ โต๊ะ เก้าอี ้ของบูธ

ใกล้เคียงโดยเดด็ขาด 

14. การส่งข้อมูลส าหรับการประชาสัมพนัธ์งาน  
เพ่ือให้การประชาสมัพนัธ์งานมหกรรมการเงิน ครัง้ท่ี 19  MONEY EXPO 2019 เป็นท่ีรับรู้และถึงกลุม่ลกูค้า

เปา้หมาย  จงึขอความร่วมมือผู้ ร่วมออกบธูแจ้งข้อมลูการประชาสมัพนัธ์แก่ผู้จดังานตามก าหนดดงันี ้  

●จ านวนโปสเตอร์ท่ีตดิตามหนว่ยงานของผู้ ร่วมออกบธู ขนาด 21x 30 นิว้  ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

(ทางผู้จดังานเป็นผู้ผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์ให้)  

●จ านวนบตัรเชิญผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิด  ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

●จ านวนบตัร Exhibitor  ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

●รอบกิจกรรมศลิปินดารา หรือ มินิคอนเสิร์ต ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

●  บริการธุรกรรมและแคมเปญโปรโมชัน่พิเศษส าหรับงาน MONEY EXPO 2019 เพ่ือน าข้อมูลมาด าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นหนงัสือพิมพ์  MONEY EXPO และส่ืออ่ืนๆ ของงานภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

●  รอบเวลาสมัมนา  แจ้งความจ านงได้ตัง้แตว่นัท่ี 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
หมายเหต ุ  -ผู้ ท่ีแจ้งความจ านงรอบเวลาสมัมนาเข้ามาก่อนจะมีสิทธ์ิเลือกรอบเวลาก่อน 
     - ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหวัข้อสมัมนาตามความเหมาะสม 

กรุณาส่งข้อมูลให้กับ  : คุณนิสา, คุณอรินทร์,คุณศิริธร, คุณภัควลัญชญ์ 
  โทร. 0 2691 4126 – 30ต่อ 1312, 1313, 1315, 1318โทรสาร 026915825 หรือ 
  email :nisa.sittiwong@gmail.com, moneyexpomarketing@hotmail.com,  

   moneyexpomarketing@gmail.com, kowfarng13@hotmail.com 
 

วารสารการเงนิธนาคาร โดย บริษัท มีเดียแอสโซซเิอตเตด็จ ากัดเป็นเจ้าของสถานที่
ในช่วงระยะเวลาการจัดงาน  จงึขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึน้ในช่วงนัน้ และการตัดสนิใจของบริษัทฯ ที่เกดิขึน้ถือเป็นสิทธ์ิขาด
ในการยุตปัิญหานัน้ๆ 

 



 

ธุรกรรมน าโชค ผ่านทาง ApplicationMoneyExpoPlus 

กิจกรรมพิเศษท่ีผู้จดังานจดัขึน้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท าธุรกรรมภายในงานให้มากขึน้ โดยผู้ชมงานท่ีท าธุรกรรม
ภายในงานจะได้สิทธ์ิในการสง่ช่ือเพ่ือชิงรางวลัท่ีผู้จดังานเตรียมไว้ 

กติกาชิงรางวัลลกูค้าท่ีมียอดธุรกรรมกบัธนาคารและสถาบนัการเงินภายในงานตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไปจะได้รับสิทธ์ิ
ชิงรางวลั 1 สิทธ์ิ ตอ่ธุรกรรม 10,000 บาทจากบธูท่ีใช้บริการ (ก าหนดสิทธ์ิสงูสดุไม่เกิน 30 สิทธ์ิ ตอ่ 1 ธุรกรรม)โดยผู้ ร่วม
กิจกรรมจะต้องดาวน์โหลดApplicationMoneyExpoPlusและกรอกช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์email และยอดธุรกรรมในงาน 
ลงใน Application ให้ครบถ้วนตามเง่ือนไขการเข้าร่วมชิงรางวลัโดยผู้จดังานจะด าเนินการสุ่มสิทธ์ิและประกาศรายช่ือผู้
โชคดีผา่นทาง Application 

หมายเหตุ :  
 1.การจบัรางวลัเป็นการจบัรางวลัแบบวนัตอ่วนัเทา่นัน้และหมดสทิธ์ิสง่ข้อมลูภายในเวลา 21.00 น. ของวนันัน้ๆ 

2.รางวลัที่ได้รับไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงินสดหรือทอนได้ 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและของรางวลัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
4.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรับรางวลัเฉพาะลูกค้าที่มาร่วมงาน และท าธุรกรรมภายในงานเท่านัน้  ผู้ร่วมแสดงงาน พนักงาน

บริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ของบธูต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานมหกรรมการเงนิ ไม่มีสทิธ์ิร่วมกิจกรรมนี ้

ขอความร่วมมือ 
ขอความร่วมมือแจ้งเร่ือง กิจกรรม MONEY EXPO ธุรกรรมน าโชค ให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าบูธในแต่ละวนัให้ทราบ

ล่วงหน้า เพ่ือความสะดวกในการแจ้งกิจกรรมดงักล่าวให้กับผู้ท าธุรกรรมในบูธ โดยทางผู้จดังานจะมีเอกสารข้อมลูกิจกรรม
ให้กบัทกุบธู 
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การประกวด บูธสวยงาม ในงานมหกรรมการเงนิ ครัง้ที่ 19 

ผู้ จัดงานได้จัดให้มีการประกวดบูธสวยงามเป็นประจ าทุกปี ขอความกรุณาผู้ สนใจเข้าประกวดส่งเอกสาร 
รายละเอียด และข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้จัดงาน และขอความกรุณาเชิญผู้บริหารระดับสงูเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับบูธ พร้อมทัง้
แนวคิดกับคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวลับูธสวยงาม ซึง่ทางผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบก าหนดวันเดินเย่ียมชมบูธของ
คณะกรรมการในภายหลงั 

แนวคดิการจัดงานMONEY EXPO 2019 

คณะผู้จดังานได้ใช้แนวคดิ “Digital Orchestra” มาเป็นแนวคิดในการจดังาน Money Expo 2019 มหกรรมการเงิน 
ครัง้ท่ี 19 ประจ าปี 2562 เพ่ือสะท้อนถึงเทคโนโลยี 5G ท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2019  

คุณสมบัตขิองบูธที่เข้าประกวดเป็นบูธที่มีขนาด 100 ตารางเมตร ขึน้ไป 

หลักเกณฑ์การตัดสินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
1.  แนวคิดรวบยอดและความคิดสร้างสรรค์ (Concept & Creativity) 

-แนวคิดในการน าเสนอบธูสอดคล้องกบัแนวคิดของงาน MONEY EXPO 2019 
-แนวคิดในการน าเสนอภาพลกัษณ์องค์กร   
- ความคิดสร้างสรรค์ 

2.  การออกแบบและศิลปกรรม (Art & Design) 
- รูปทรงของบธู 
- วสัดทุี่ใช้ในการสร้างบธู 
- โครงสร้างของบธู 
- พืน้ผิวของบธู 
- ความปลอดภยัในการสร้าง และ ความแข็งแรงของบธู 

3.  การน าเสนอ (Presentation) 
- การแสดง แสง สี เสยีง และมลัติมีเดีย ภายในบธู 
- ความสวยงามของงานกราฟฟิกภายในบธูและมลัติมีเดียรูปแบบตา่งๆ 
- มีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ เช่น ผ่านจอมลัติวิชัน่ สไลด์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ 
- การจดักิจกรรมภายในบธู เช่น ทายปัญหา หรือเล่นเกมส์ เพื่อรับของรางวลั รวมถึงการต้อนรับ 
และการให้บริการลกูค้าในด้านต่างๆ 
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4.  ประโยชน์ใช้สอย (Function) 
- แสดงผลติภณัฑ์ หรือ โบรชวัร์ให้เหน็อย่างชดัเจน 
- การจราจรภายในบธูล่ืนไหลไม่ติดขดั 
- พืน้ท่ีแนะน าผลติภณัฑ์ และบริการเพียงพอ 
- พืน้ท่ีจดักิจกรรมภายในบธูเหมาะสม 

การส่งผลงานประกวด 
1. ส่งไฟล์ผลงานการออกแบบ ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น .JPEG หรือ PDF โดยสง่ภาพงานทัง้หมด ในแผ่น CD/DVD 

จ านวน 1 แผ่นโดยแบบบธูท่ีสง่เข้าประกวดจะต้องสง่เป็นภาพผลงาน 3 มิติ ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่ีสามารถเหน็องค์ประกอบ
ทัง้หมดของบธูได้ชดัเจนใน 4 ด้านแยกตามแต่ละด้าน ดงันี ้

- ภาพด้านหน้าของบธู 1 ภาพ 
- ภาพด้านข้างขวาของบธู 1 ภาพ 
- ภาพด้านข้างซ้ายของบธู 1 ภาพ 
- ภาพด้านหลงัของบธู 1 ภาพ 

2. แบบบธูท่ีสง่เข้าประกวดจะต้องแนบ เอกสารบรรยายความหมายของบธู พร้อมแนวคิด (Concept) ในการออกแบบ 
และน าเสนอความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 มาด้วยโดยแนบเอกสารงานทัง้หมดลงในแผ่น CD/DVD จ านวน 1 แผ่น  
(มีผลต่อคะแนน) 

3. การส่งผลงานต้องให้ถูกต้องตามวธีิการส่งผลงานและตามวันที่ก าหนด 

ระยะเวลารับผลงานถึง 9 พฤษภาคม 2562 (รับแบบทีไ่ด้รับการอนมุตัิแล้วเทา่นัน้) 

 สถานที่ส่งผลงาน  คณุมลัลิกา  แย้มสขุ (โม), คณุวชัรกรณ์  บญุประเสริฐ (เอก) 
บริษัท มีเดียแอสโซซเิอตเต็ด จ ากดั  42/38  ซ.โชคชยัร่วมมิตร  ถ.วิภาวดีรังสติจอมพล  จตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทร.026914126 - 30# 1311, # 1325หรือ 0949624664, 09 5750 4869 

E-mail:  munlika@gmail.com,ake.w.bps@gmail.com 
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    รางวัล Best Retail Bank of The Year 2019  

 การจัดอันดับธนาคารเพ่ือลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2562Best Retail Bank of The Year 2019 จดัอนัดบัจากผล
ส ารวจผู้ เข้าชมงานและสมคัรใช้บริการทางการเงินในงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ท่ีมีความช่ืนชอบในบริการทาง
การเงินและตดัสินใจเลือกใช้บริการมากท่ีสดุในงาน โดยสวนดสุิตโพลเป็นผู้ท าการส ารวจส าหรับการจดัอนัดบัในปีนี ้จะใช้
ส ารวจของงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ในคร่ึงปีหลงั 2018 และผลส ารวจของงานมหกรรมการเงิน ในชว่งคร่ึงแรก
ของปี 2019 มาเป็นข้อมลูในการพิจารณาจดัอนัดบั 

- งาน MONEY EXPO(BANGKOK) 
- งาน MONEY EXPO KORAT  
- งาน MONEY EXPO RAYONG 
- งาน MONEY EXPO UDONTHANI  
- งาน MONEY EXPO CHIANGMAI  
- งาน MONEY EXPO YEAR-END 
- งาน MONEY EXPOKHONKAEN 
- งาน MONEY EXPO HATYAI  
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การเดนิทางมางาน MONEY EXPO 2019 
สถานที่จัดงาน  :  16 – 19 พฤษภาคม 2562 

              อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3  IMPACT  เมืองทองธานี 
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จุดจอดรถภายใน IMPACT 
 

พืน้ท่ีจอดรถ สถานที่ตัง้ เพิ่มเตมิ 

ลานจอดรถในร่ม (P1) อาคารชาเลนเจอร์ คดิคา่บริการจอดรถ 
ลานจอดรถในร่ม (P2) อาคารอิมแพ็คฟอร่ัม 

(ตดิโรงแรมโนโวเทล) 
คดิคา่บริการจอดรถ 

ลานจอดรถกลางแจ้ง (P4) (ตรงข้ามโรงแรมไอบสิ) ไมมี่คา่ใช้จา่ย 
ลานจอดรถในร่ม (P3) ด้านหลงั HALL5 คดิคา่บริการจอดรถ 

ลานจอดรถกลางแจ้ง (P5) ด้านหลงั HALL6 - 9 ไมมี่คา่ใช้จา่ย 

แอ็คทีฟสแควร์(Aktiv Square) ลานตรงข้ามอิมแพ็ค อารีนา่ ไมมี่คา่ใช้จา่ย 
เลคไซค์ ริมทะเลสาป เมืองทองธานี ไมมี่คา่ใช้จา่ย 
คอสโม บาซาร์ (Cosmo Bazaar) อาคาร Cosmo Bazaar         คดิคา่บริการจอดรถ 

 
อัตราค่าบริการจอดรถ 
 อาคารชาเลนเจอร์ (P1), อาคารจอดรถ (P2) และอาคารจอดรถ (P3) 

–  3 ชัว่โมงแรก คา่บริการเหมาจา่ย  40 บาท 

–  ชัว่โมงตอ่ไป ชัว่โมงละ  20 บาท 

–  ใช้บริการหลงั 18.00 - 24.00 น. เหมาจา่ย  40 บาท 

–  ลานจอดรถปิดให้บริการเวลา 24.00 น. หากจอดเกิน 01.00 น. คดิคา่ปรับชัว่โมงละ 100 บาท 

 อาคาร คอสโม บาซาร์ 

–  จอดฟรี2 ชัว่โมงแรก 

–  ชัว่โมงตอ่ไป ชัว่โมงละ  20 บาท 

–  น ารถออกหลงัเวลา 24.00 น. คดิคา่ปรับจอดรถเกินเวลา ชัว่โมงละ 200 บาท 

หน้า 22 



 

บริการรถสาธารณะ 

• รถโดยสารประจ าทาง ปอ166:เส้นทางเมืองทองธานี – อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ) 

 
• IMPACT Shuttle Bus: บริการรับ - สง่รอบอาคารแสดงสินค้า 
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บริการรถสาธารณะ 

• สถานีจอดรถอาคาร Cosmo Bazaar โดยรถตู้โดยสารท่ีให้บริการนัน้แบง่ออกเป็น 6 เส้นทางท่ีไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ รอบ
กรุงเทพฯ   โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 Gate 1: เมืองทองธานี – อนเุสาวรีย์ชยั 

 Gate 2: เมืองทองธานี – ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

 Gate 3: เมืองทองธานี – บางกะปิ – รามค าแหง 

 Gate 4: เมืองทองธานี – สนามหลวง 

 Gate 5: เมืองทองธานี – เดอะมอล งามวงศ์วาน 

 Gate 6: เมืองทองธานี – บีทีเอส จตจุกัร 

บริการรถสาธารณะ 
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