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ผูว้า่นนทฯ์ ตรวจความพรอ้ม “อมิแพค เมอืงทองธาน”ี กอ่นเปิดบรกิารรบังานแรกกลางเดอืนมถินุายนนี ้
 
ภายหลังมตทิีป่ระชมุศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอื ศบค. 
ประกาศผอ่นปรนระยะที ่3 ใหก้ลุม่ธรุกจิศนูยแ์สดงสนิคา้ ศนูยก์ารประชมุ หรอืสถานทีจั่ดนทิรรศการ สามารถเปิด
บรกิารได ้โดยจ ากดัพืน้ทีร่วมไมเ่กนิ 20,000 ตารางเมตร และก าหนดเปิดไดถ้งึเวลา 21.00 น. ลา่สดุ (5 
มถินุายน 2563) นายสจุนิต ์ไชยชมุศักดิ ์ผูว้า่ราชการจังหวดันนทบรุ ีพรอ้มดว้ย นายแพทยพ์นัส โสภณพงษ์ 
นายแพทยส์าธารณสขุจังหวดันนทบรุ ีและคณะท างาน ผูบ้รหิารสว่นทอ้งถิน่ รวมถงึตัวแทนส านักงานสง่เสรมิการ
จัดประชมุและนทิรรศการ (สสปน.) รว่มลงพืน้ทีศ่นูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุ อมิแพค เมอืงทองธาน ีเพือ่ตรวจ
เยีย่มดแูลความพรอ้มเตรยีมเปิดบรกิารอกีครัง้ ภายใตข้อ้ก าหนดการปฏบิตัติามมาตรการเฝ้าระวังป้องกนัการแพร่
ระบาดของไวรัสโควดิ-19  
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นายสจุนิต ์ไชยชมุศักดิ ์ผูว้า่ราชการจังหวัดนนทบรุ ีเปิดเผยถงึสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรัสโควดิ-19 จ านวนผู ้
ตดิเชือ้ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง ประเทศไทยสามารถคมุการระบาดของโรคได ้เพราะความรว่มมอืของทกุฝ่ายทีป่ฏบิตั ิ
ตามมาตรการของรัฐอยา่งเครง่ครัด แตภ่าครัฐยังจ าเป็นตอ้งยกระดับการควบคมุโรคตอ่ไป ดว้ยค านงึถงึความ
ปลอดภัยในชวีติประชาชนเป็นส าคัญ สง่ผลใหก้ลุม่ธรุกจิหลายๆ กจิกรรมเกดิความไมส่ะดวกตามทีคุ่น้เคย 
โดยเฉพาะกลุม่ธรุกจิเอ็กซบิชินั กลุม่จัดงานแสดงสนิคา้ ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มงานจ านวนมาก จะตอ้งปรับแนวทางการเขา้
พืน้ทีแ่ละรับบรกิารวถิใีหม ่New normal เชือ่วา่ทกุคนเขา้ใจพรอ้มแสดงความรับผดิชอบรว่มกนัในสงัคมและ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดอยา่งจรงิจัง 
 

 

 
ส าหรับภาพรวมการตรวจเยีย่ม อมิแพค เมอืงทองธาน ีครัง้นี้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ขอชมเชยทางสถานทีใ่น
การเตรยีมความพรอ้มส าหรับเปิดบรกิาร หลังจากตอ้งปิดนานถงึ 3 เดอืน อมิแพคถอืเป็นศนูยแ์สดงสนิคา้และการ
ประชมุตน้แบบในการบรหิารจัดการป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรัสโควดิ-19 ตามมาตรการทีรั่ฐก าหนด เริม่ตัง้แต่
กอ่นเขา้ศนูยฯ์ ทกุคนทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิาร จะตอ้งสวมใสห่นา้กากอนามัยหรอืหนา้กากผา้ มกีารตรวจวัดอณุหภมูิ
ของรา่งกาย มจีดุบรกิารเจลแอลกอฮอลล์า้งมอื การเวน้ระยะ (Social Distancing) รวมถงึการตรวจเช็กจ านวนคน
ทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิาร ซึง่ตามมาตรการรัฐตอ้งมกีารจ ากดัจ านวนคนทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิารในพืน้ที ่โดยจ ากดั 1 คนตอ่ 
5 ตารางเมตร ยกตัวอยา่งพืน้ที ่20,000 ตารางเมตร มผีูเ้ขา้ใชบ้รกิาร 4,000 คน  
 
“อมิแพค มพีืน้ทีใ่หบ้รกิารขนาดใหญม่ากถงึ 140,000 ตารางเมตร จงึไมก่งัวลในเรือ่งการจัดการการเวน้ระยะหา่ง
ทางสงัคม อกีทัง้ก าหนดใหม้กีารเก็บขอ้มลูลกูคา้เพือ่ตดิตามในภายหลังผา่นทางแอปพลเิคชนั “ไทยชนะ” อกี
ดว้ย สว่นแอปพลเิคชนั “หมอชนะ” ทางหวัหนา้ทมีสาธารณสขุจังหวัดไดใ้หค้ าแนะน าแลว้วา่ การลงทะเบยีนแอป
พลเิคชนัหมอชนะไมใ่ชม่าตรการที ่ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ หรอืจังหวัดนนทบรุบีงัคับใช ้ไมต่อ้งมก็ีได ้เพือ่
ความรวดเร็วในการใหบ้รกิารของลกูคา้เขา้งาน ทัง้นี้เชือ่วา่เพยีงทกุคนรว่มมอืปฏบิตัติามมาตรการอยา่งเครง่ครัด 
เราจะสามารถกา้วผา่นวกิฤตโควดิ-19 ไปไดใ้นเร็ววนั” 
 



 
ดา้น นางสาวกลุวด ีจนิตวร ผูอ้ านวยการบรหิาร บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูบ้รหิารศนูยแ์สดง
สนิคา้และการประชมุอมิแพค เมอืงทองธาน ีกลา่ววา่ ภายหลัง ศบค.ประกาศผอ่นปรนระยะที ่2 และ 3 อมิแพ็ค มี
ลกูคา้แจง้ยนืยนัจัดงานเขา้มาตอ่เนื่อง โดยสว่นใหญจ่ะเป็นกลุม่งานแสดงสนิคา้เจรจาธรุกจิทีจั่ดประจ าทกุปี เลือ่น
การจัดงานมาอยูใ่นชว่งไตรมาสที ่3 ของปีนี้ สว่นในกลุม่งานประชมุขนาดเล็กงานแรกจะเกดิขึน้ชว่งกลางเดอืน
มถินุายนนี้เป็นการประชมุยอ่ยของหน่วยงานทางดา้นสาธารณสขุจ านวน 30 ทา่น จากนัน้ปลายเดอืนมถินุายน มี
งานแตง่งาน งานประเภทการจัดสอบของหน่วยงานราชการ แตด่ว้ยขอ้ก าหนดของการใชพ้ืน้ทีร่วมไมเ่กนิ 20,000 
ตารางเมตร ซึง่ตอ้งมกีารพจิารณาขอ้ปฏบิตักิารเวน้ระยะหา่งท าใหท้กุฝ่ายก าลังพจิารณาถงึความเป็นไปไดใ้นการ
ด าเนนิการจัดสอบ แตห่ากหลังจากนี ้14 วัน ทางภาครัฐมกีารประกาศผอ่นปรนระยะที ่4 ใหจั้ดงานในพืน้ที่
มากกวา่ 20,000 ตารางเมตร อาจจะมคีวามเป็นไปไดใ้นการจัดงานสอบเพิม่ขึน้ 
 

 



 

 

 อมิแพ็ค เมอืงทองธานี 

Translate 

Mr. Suchin Chaichumsak, Nonthaburi Governor, stated that the number of COVID-19 cases had 
constantly been decreasing. With the cooperation of every sector that strictly adheres to the 
preventive measures introduced by the government, Thailand is able to curb the spread of the 
disease. However, the government still needs to maintain some measures to control the disease 
and ensure public safety, which can be inconvenient for many businesses, especially the 
exhibition and convention centers where the number of participants is high. Therefore, it is 
necessary for them to make some changes to the venues to adapt to the new normal. At least, 
everyone understands that this is a matter of social responsibility and the precautions must be 
taken seriously.  

 
The inspection at IMPACT Muang Thong Thani went well as the venue has satisfactorily been 
well-prepared for the reopening after being closed for 3 months. IMPACT is a model exhibition 
and convention center that follows the guidance on infection prevention and control according to 
the government policies. Before entering the venue, all visitors are required to wear facial masks, 
have their temperature checked, and practice social distancing. Hand sanitizers are placed 
throughout the facility. The number of visitors is limited to 1 person per 5 square meters. In other 
words, 4,000 people can be present at one time in the area of 20,000 square meters. 

 
“As IMPACT has a large area of up to 140,000 square meters, social distancing is not an issue. 
Customer tracking process is also implemented via “Thai Chana” application. However, the chief 
of the provincial health office team noted that the registration of the application is recommended 
but not required by the CCSA, Ministry of Public Health, and Nonthaburi province, as far as quick 
service for the visitors is concerned. With everyone’s cooperation and effort to strictly follow the 
guidance, we should be able to pass through the COVID-19 crisis soon.” 
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Ms. Kunwadee Jintavorn, Executive Director of IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. and 

IMPACT Muang Thong Thani, said that since the CCSA announced the second and third phases 

of easing restrictions in the country, many IMPACT’s customers have sent their confirmation to 

organize their events at IMPACT. Most of them are annual trade fairs which have been postponed 

until the third quarter of this year. A small meeting of public health offices with 30 participants will 

be held first in the mid of June. Then, at the end of June, there will be other events including 

weddings and examination administrations for government agencies. However, under the 

condition of the activity space restriction of no more than 20,000 square meters as well as the 

social distancing practicality, the decision is yet to be made. In the event that the government 

announces the fourth phase of restriction relaxation in the next 14 days, allowing the use of space 

of more than 20,000 square meters, the possibility of examination administrations will be more 

promising.  

During the closure, IMPACT has prepared and managed its area and services according to the 

government’s guidelines for exhibition and convention centers and followed every health and 

safety rule during the easing of COVID-19 preventive measures to adapt to the new normal. The 

procedures planned for the reopening of businesses include COVID-19 screening, disease 

spread preventive measures, traffic management for visitors, policy implementation of business 

operators, sanitization and social distancing practice, control of crowd density,  PR campaigns, 

special area control, guidelines for visitors and participants, monitoring-tracking-evaluating 

processes, clear guidelines for organizing meetings and conferences, food service regulations, 

etc.  

Please rest assure that the IMPACT staff have put their best effort to prepare for the reopening. 

All customers can expect safe and perfect services and are welcome to experience the new 

normal at IMPACT Muang Thong Thani under the concept of “IMPACT: Smartness on Top of 

Safety.”  

 

 

 

 

 


