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ใบสมคัรจองบูธจําหน่ายสินค้า 

“ตลาดนัดนักข่าว” 



 

เง่ือนไขการจองบูธ  “ตลาดนัดนักข่าว” 

วนัเสาร์ที่ 22 – วนัอาทิตย์ที ่23 มกราคม 2565 

ณ ศูนย์การค้าเอม็ บี เค เซ็นเตอร์  

At Center Hall & Payathai Hall, G floor  
 

จํานวนบูธ 35 บูธ 
 

- บูธสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ 1 บูธ 

- บูธร้านคา้สาํหรับสมาชิกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจปัจจุบนั20 บูธ 

- บูธร้านคา้ของส่ือมวลชนและอดีตส่ือมวลชนทั้งท่ีเคยเป็นสมาชิกและไม่เคยเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ซ่ึง

รวบรวมจากเพจตลาดนดันกัข่าว 15 บูธ 
 

เง่ือนไขการสมัคร  :  

1. ผูส้มคัรตอ้งจาํหน่ายสินคา้ใหค้รบทั้ง 2 วนั หา้มปล่อยบูทวา่ง (อาจใชบู้ทร่วมกนัแลว้แบ่งวนัขายกนัเอง) 

2. ใหสิ้ทธ์ิเฉพาะสมาชิกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ  และสมาชิกจากเพจตลาดนดันกัข่าวท่ีมีการเคล่ือนไหวคา้ขาย

ในเพจ “ตลาดนัดนักข่าว” 

3. ผูส้นใจส่งใบสมคัรจองบูธ และวางเงินประกนัการ 500 บาทในการจองบูธทนัที พร้อมส่งใบสมคัรส่งเขา้  

Email : econmass@gmail.com ทางสมาคมฯจะนบัจาํนวนบูธตามลาํดบัท่ีมีผูส้มคัรส่งใบสมคัรมาทางเมลก่์อน  

ถา้มีผูส้มคัรเตม็ตามจาํนวน 35 บูธแลว้ทางสมาคมฯขอปิดรับการสมคัรทนัที 

4. ผูส้นใจจองบูธสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ โทร. 08-9035-8245 
 

ประเภทสินค้า : อาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม แพค็สาํเร็จ (งดปรุงอาหารท่ีบูธ) , ไมป้ระดบั, เส้ือผา้มือ 1 และมือ 2  

สินคา้จดัวางคละกนั ไม่ไดแ้ยกโซนประเภทสินคา้  

-**ใชเ้ตาไฟฟ้า, หมอ้ไฟฟ้าได ้แต่ **ห้ามใช้เตาแกส ** ห้ามมีควนัรบกวน 
 

ข้อกาํหนดการใช้พืน้ที่ 

การขายสินค้าและผู้ขาย  

-  ผลิตภณัฑอ์าหาร ตอ้งไม่มีกล่ินรุนแรง และควรแพค็ใส่กล่อง ถุง เพื่อความสะอาดเรียบร้อย  

 - ขอความร่วมมือใชบ้รรจุภณัฑจ์ากธรรมชาติ เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติกภายในงาน ห้ามใช้อุปกรณ์หุง ต้ม ทอดที่

ต้องใช้แก๊ส เพื่อการประกอบอาหาร กรณีท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์ เช่น เตาไฟฟ้า หมอ้ตม้ หรืออ่ืนๆ ร้านคา้ จะตอ้งเตรียม

อุปกรณ์ท่ีป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการใชง้าน  

-  ติดป้ายบอกราคาสินคา้ทุกประเภท ท่ีมีการจดัจาํหน่ายภายในบูธใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน  



  

 

- ผูข้ายท่ีอยูใ่นพื้นท่ี ตอ้งส่วมใส่แมส เฟสชิล และควรมีเจลลา้งมือหรือสเปรยแ์อลกอฮอล ์ท่ีบูธสาํหรับใหบ้ริการ

ลูกคา้ 

 - ผูข้ายตอ้ง Scan QR code เขา้-ออก บริเวณงานทุกคร้ัง 

 - ขอความร่วมมือแจง้ยอดจาํหน่ายในแต่ละวนัใหที้มงานทราบทุกวนั เพื่อรวบรวมเป็นขอ้มูลสาํหรับใชส้รุป

กิจกรรม 
 

การนําสินค้าและอุปกรณ์เข้าพืน้ที ่ 

- สามารถเขา้พื้นท่ีไดต้ั้งแต่เวลา 08.30 น. และควรจดัร้าน  ใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวนั  

- บูธพร้อมเปิดใหบ้ริการเวลา 10.00 – 20.00 น. โดยแต่ละวนั จะตอ้งไม่ปิดร้านก่อนเวลา 20.00 น.  

- การเขา้พื้นท่ี set up และจาํหน่ายสินคา้ตอ้งแขวนบตัร (Exhibitor)  ตลอดเวลาการจดังาน  
 

รถความสูงไม่เกิน 2.2 เมตร สามารถจอดในอาคารจอดรถชั้น 4A ข้ึนไป  

ถา้รถสูงเกิน 2.2 เมตร ใหจ้อดดา้นหลงัอาคารศูนยก์ารคา้ เอม็ บี เค เซ็นเตอร์ แลว้เขา้ทางโหลดของลิฟท ์17-19 
 

ข้อกาํหนดการใช้พืน้ที่ 

การใช้กระแสไฟฟ้า  

•  ปลัก๊พว่งสาํหรับต่อพว่งจากจุดในบูธ กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 3000 W ต่อบูธ  

•  การใชห้ลอดไฟเพื่อส่องสวา่งในบูธ ตอ้งใชเ้ป็นหลอดไฟประเภท LED เท่านั้น  

การเกบ็บูธหลังเลกิงาน  

• หลงัจากการเลิกขายในแต่ละวนั สินคา้ทุกบูธควรเก็บส่ิงของ โดยใชผ้า้คลุมใหเ้รียบร้อย   

ไม่ควรเก็บส่ิงของ หรือทรัพยสิ์นท่ีมีค่าไวภ้ายในบูธ 
 

แม่บ้านและรปภ.  

•  MBK มีแม่บา้นในบริเวณพื้นท่ี แต่ไม่ไดอ้ยูป่ระจาํ ขอให้เนน้ย ํ้าเร่ืองการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณ

งาน เช่น เศษอาหาร และจดัเตรียมถุงขยะ, ถาดรองนํ้า (กรณีมีถงันํ้าแขง็)  

•  รปภ. เดินตรวจบริเวณพื้นท่ี แต่ไม่ไดอ้ยูป่ระจาํ  
 

ค่าทีจ่อดรถวนัจัดงาน 

แจง้ทะเบียนรถล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัทาํการ ก่อนการจดังาน โดยกาํหนดให ้1 บูธ จอดรถได ้2 คนั  

หากไม่แจง้ทะเบียนรถล่วงหนา้ตามวนัท่ีระบุ จะตอ้งจ่ายค่าท่ีจอดรถ ในราคาปกติ 
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