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ส่วนที่ 1 
 
 
 
 

1. ช่ืองานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ 
 

THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ ที่ 31 

 

2. สถานที่จัดงาน 
 

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ฮอลล์3 
 

 

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้า 
 

วันที่ 5-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ตัง้แต่เวลา 10.00 - 20.00 น. 

 

4. การเข้าชมงาน 
 

เปิดให้ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ยุคใหม่และผู้เข้าชมงานทั่วไป 

 

5. ผู้จัดงาน 
 

บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
    191/1  อำคำร เอช.เอส.เอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3  แขวงบำงคอแหลม 
    เขตบำงคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 
    โทรศพัท์ 02-6892899 , 02-6892993 โทรสำร  02-6892899 กด 16 

 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของงาน 
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6. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 
 
6.1 การรับน า้หนักของพืน้ที่ 
อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 ความสามารถในการรับน า้หนัก 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
ถ้ำสนิค้ำของทำ่นมีน ำ้หนกัเฉลีย่กดลงพืน้ท่ีตอ่หนึง่ตำรำงเมตรมำกกวำ่น ำ้หนกัที่อำคำรจะสำมำรถรับน ำ้หนกัได้ ท่ำนต้องสร้ำง
พืน้ท่ีเหลก็เสริม เพื่อกระจำยน ำ้หนกัของสนิค้ำ และต้องแจ้งให้ทำงผู้จดังำนทรำบลว่งหน้ำเก่ียวกบัสนิค้ำทกุชิน้ที่จะน ำมำแสดง
จึงจะน ำสนิค้ำนัน้เข้ำไปแสดงได้ 

 
6.2      ความสูงของส่ิงก่อสร้าง 

อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์3 ควำมสงูของสง่ก่อสร้ำงสงูสดุได้ไมเ่กิน 5.0 เมตร 
 ในกรณีที่บธูของทำ่นสงูเกิน 3.50 เมตร แตไ่มเ่กิน 5.0 เมตร  
 -ทำ่นต้องลงนำมในแบบบธูที่ทำ่นสง่มำเพือ่แสดงควำมยินยอมรับผิดชอบ หำกมคีวำมเสยีหำยใดๆเกิดขึน้      
กบัทำงสถำนท่ีหรือผู้ เข้ำร่วมงำนทกุกรณี 

 
  **หากสินค้าท่ีท่านน ามาจัดแสดงหรือส่ิงก่อสร้างสูงเกินจากท่ีก าหนดไว้ข้างต้น  
จะต้องท าการขออนุญาตจากผู้จัดการงานก่อนจึงจะสามารถน าสินค้าเข้าหรือ 
ท าการก่อสร้างได้ 
 
7. ค่าประกันพืน้ที่  (เฉพาะคูหาเปล่าเท่านัน้) 
 

* ตรม. ละ 500 บาท * 
 

ขัน้ตอนกำรสัง่จำ่ย 
1.  สัง่จำ่ยเช็คในนำม “บจก. เอซ คอน (ไทยแลนด์)” ลงวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 
2.  น ำเช็คมำในวนัตดิตัง้บธู เพ่ือแลกบตัรเข้ำพืน้ท่ี 
 
 **หากไม่วาง”เงนิประกันค่าพืน้ท่ี” ท่านจะไม่สามารถเข้าพืน้ท่ีเพ่ือท าการก่อสร้างคูหาได้** 

    
และเม่ือเสร็จงำนไมมี่ควำมเสียหำยใดๆเกิดขึน้ 
ทำง บจก. เอซ คอน (ไทยแลนด์) จะท ำกำรคืนเงินประกนัให้ทำ่นภำยใน 15 วนัหลงัจำกจบงำนโดยไมมี่ดอกเบีย้ 
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   8.ตารางเวลาปฏิบัตกิาร 
 

ก าหนดการ เวลา วันที่ 
ก าหนดเวลาการก่อสร้างคหูา 

กำรก่อสร้ำงและกำรตกแตง่ส ำหรับพืน้ท่ีเปลำ่ 10.00 – 24.00น. 3 กรกฎำคม2561 

ผู้ เช่ำพืน้ท่ีคหูำมำตรฐำน เข้ำตกแตง่คหูำเพื่อจดัวำงอปุกรณ์
และสนิค้ำ 

12.00 – 24.00น. 4กรกฎำคม2561 

กำรขนย้ำยสนิค้ำ 12.00 – 24.00น. 4 กรกฎำคม 2561 
กำรติดตัง้ไฟฟ้ำแล้วเสร็จภำยใน 13.00 น. 4 กรกฎำคม 2561 
กำรติดตัง้ตกแตง่ และจดัวำงสนิค้ำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 4 กรกฎำคม 2561 
ปิดอำคำรแสดงสนิค้ำ 24.00 น. 3-4 กรกฎำคม 2561 
  ก าหนดการเปิด – ปิดงานแสดงสนิค้า 
ผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำ (Exhibitor)เข้ำเตรียมงำนและขนย้ำย
สนิค้ำก่อนกำรเปิดแสดงสนิค้ำ 

08.00 – 10.00 น. 5-8 กรกฎำคม2561 

วนัเวลำ เปิด - ปิด งำนแสดงสนิค้ำ 10.00 – 20.00 น. 5-8 กรกฎำคม 2561 
เวลำขนย้ำยสนิค้ำ หลงัปิดแสดงสนิค้ำ ประจ ำวนั 20.00 – 21.00 น. 5-8 กรกฎำคม 2561 

ก าหนดเวลาการรือ้ถอนคูหา 
เร่ิมกำรขนย้ำยสนิค้ำ 20.30 น. 8 กรกฎำคม2561 
กำรรือ้ถอนคหูำและไฟฟ้ำ 20.30 น. 8 กรกฎำคม 2561 
กำรขนย้ำยสนิค้ำและรือ้ถอนคหูำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 8 กรกฎำคม 2561 
กำรรือ้ถอนไฟฟ้ำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 8 กรกฎำคม 2561 

 
หมำยเหต:ุ  

 หลงัจำกจบงำนในแตล่ะวนั ไฟฟ้ำในคหูำจะดบัภำยใน 30 นำที และในวนัแสดงงำนวนัสดุท้ำยจะดบัภำยใน 60 นำที                                        
และอำคำรแสดงสินค้ำจะเปิดจนกระทัง่เวลำ 21.00น. สว่นในวนัสดุท้ำยของงำนแสดงสนิค้ำจะเปิดจนกระทัง่เวลำ 24.00 น. 
เพ่ือให้ผู้ ร่วมงำนแสดงท ำกำรขนย้ำยสนิค้ำและรือ้ถอนคหูำพร้อมอปุกรณ์ 

 ห้ำมผู้แสดงสินค้ำขนย้ำยสินค้ำที่จะน ำมำจดัแสดงเข้ำไปในอำคำรแสดงสินค้ำในวนัที่ 3 กรกฎำคมพ.ศ.2561 แตจ่ะอนญุำตให้ขนย้ำย 
เข้ำไปในวนัที่ 4 กรกฎำคมพ.ศ.2561 เทำ่นัน้ มิฉะนัน้หำกสินค้ำดงักลำ่วเกิดควำมเสียหำยหรือสญูหำย ทำงผู้จดังำนจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 ในระหวำ่งจดังำนแสดงสินค้ำ ห้ำมขนย้ำยสินค้ำโดยใช้รถเข็นเด็ดขำด เพ่ือไมใ่ห้เกิดควำมเสียหำยแก่สถำนที่จดังำน ผู้ เยี่ยมชมงำน และถ้ำ 
เกิดควำมเสียหำยประกำรใด ทำ่นจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยดงักลำ่ว 

 ในวนัก่อสร้ำงและรือ้ถอน ผู้จดังำนจะอนญุำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงและรือ้ถอนได้ถึง 24.00น. ซึง่ถ้ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์จะ 
ท ำกำรก่อสร้ำงหรือรือ้ถอนเกินเวลำดงักลำ่ว กรุณำแจ้งที่ศนูย์อ ำนวยกำรผู้จดังำนแสดงสินค้ำที่ประจ ำกำร ณ  อิมแพ็คเมืองทองธำนี  
ก่อนเวลำ18.00 น.  ส ำหรับวนัก่อสร้ำงคหูำ วนัที่  3-4 กรกฎำคม 2561พร้อมช ำระคำ่ลว่งเวลำเพิ่ม จ ำนวน 1,500 บำท / ชม. / คหูำ  
( รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม7%) และต้องวำ่จ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัจ ำนวน 1 นำย /คหูำ  เป็นเงิน 1,388 บำท(รำคำนีย้งัไมร่วมภำษี 
มลูคำ่เพิ่ม 7%)และส ำหรับวนัรือ้ถอนคหูำ วนัที่ 4 กมุภำพนัธ์ 2561 พร้อมช ำระคำ่ลว่งเวลำเพิ่ม จ ำนวน  20,000 บำท /ชม. / คหูำ ( รำคำนีย้งัไมร่วม 
ภำษีมลูคำ่เพิ่ม7 %) 

 


