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ส่วนที ่1 

ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

 

1.1 ชื่องานแสดงสนิคา้อย่างเป็นทางการ THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ที่ 50 

 

1.2 สถานทีจั่ดงาน   ศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิติ์ ฮอลล ์5 , 6  ชัน้ แอลจี (LG) 

 

1.3 วันและเวลาของงานแสดงสนิค้า วนัท่ี 2 – 5 กมุภำพนัธ ์2565 

      ตัง้แตเ่วลำ 10.00 – 20.00 น. 

 

1.4 การเข้าชมงาน   เปิดใหค้รอบครวั พ่อ แม่ ลกู ยคุใหม่และผูเ้ขำ้ชมงำนทั่วไป 

 

1.5 ผู้จัดงาน    บรษิัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

ที่อยู่ 191/1  อำคำร เอช เอส เอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3   

แขวงบำงคอแหลม  เขตบำงคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท ์02-689-2899 , 02-689-2993  

โทรสำร  02-689-2890 

 

1.6 ผู้เข้าร่วมแสดงงาน   Exhibitor ที่ออกบธูในงำน THAILAND BABY & KIDS BEST BUY 
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1.7 คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 

1.7.1 กำรรบัน ำ้หนกัของพืน้ท่ีฮอลล ์5-6 ควำมสำมำรถในกำรรบัน ำ้หนกั 1,500 กิโลกรมัต่อตำรำงเมตร 

1.7.2 ควำมสงูของสิ่งก่อสรำ้งในพืน้ท่ีฮอลล ์5-6  

• ควำมสงูของส่ิงก่อสรำ้งสงูสดุไดไ้ม่เกิน 4.0 เมตร ในกรณีที่บธูของท่ำนสงูเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 4.0 เมตร ตอ้งเป็น

โครงสรำ้งโปรง่เทำ่นัน้ (ขอสงวนสิทธ์ิส่วนท่ีสงูระหว่ำง 3 เมตร -  4 เมตร เป็น โลโก ้หรือ ชื่อแบรนด ์เท่ำนัน้ และหนั

เขำ้ดำ้นบธูของตนเอง) 

• ท่ำนตอ้งลงนำมในแบบบธูที่ท่ำนส่งมำเพื่อแสดงควำมยินยอมรบัผิดชอบ หำกมีควำมเสียหำยใด ๆ เกิดขึน้กบัทำง

สถำนท่ี หรือผูเ้ขำ้รว่มงำนทกุกรณี 

• กำรขึน้ตดิตัง้งำนบนท่ีสงู 2.0 เมตรขึน้ไป หรือกำรตดิตัง้งำนบนเพดำน ผูป้ฎิบตัิงำนจะตอ้งปฎิบตัิตำมกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีก ำหนด และจะตอ้งสวมใส่อปุกรณค์ุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบคุคลตลอดเวลำที่ปฎิบตัิงำน 

• กำรท ำงำนบนท่ีสงู ผูจ้ดังำนขอควำมรว่มมือตอ้งมีอปุกรณก์ำรสรำ้งที่มคีวำมปลอดภยั มชีดุ Safety และนั่งรำ้น 

(สำมำรถศกึษำรำยละเอียดกำรใชน้ั่งรำ้นไดท้ี่หนำ้ 15) ที่ถกูตอ้งตำมลกัษณะของกำรก่อสรำ้ง 
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1.8 การรับผิดชอบความเสียหายตอ่พืน้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibitor หรือผู้เข้ำร่วมงำนแสดงทุกบูธ ตอ้งเซ็นตห์นังสือรับรองรับผิดชอบควำมเสียหำย และแนบเอกสำรส ำเนำบัตร

ประชำชนพรอ้มลำยเซ็นต์รับรองควำมเสียหำย (ในกรณีที่เป็นบริษัทต้องประทับตรำด้วย) โดยตอบกลับเจ้ำหน้ำที่ทำงอีเมล์ 

bbb.sirikit@gmail.com ก่อนวนัติดตัง้เป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 15 วนั 

หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึน้ในทุกกรณี บริเวณพืน้ที่บูธของผูเ้ขำ้ร่วมแสดงงำน ท่ำนจะตอ้งรบัผิดชอบค่ำเสียหำยตำมที่ศนูย์

กำรประชุมสิริกิติ์ เรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยกับ บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ำกัด โดยช ำระเป็นเงินสดหรือโอนเขำ้บญัชี บริษัท เอซ คอน 

(ไทยแลนด)์ จ ำกดั ภำยใน 5 วนัหลงัจบงำน 

 

 

 

 

*ตวัอย่ำงเอกสำร 

mailto:bbb.sirikit@gmail.com
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1.9 ก าหนดการส าหรับวนัก่อสร้าง, วันแสดงงาน, วนัรือ้ถอน 

ก าหนดการ เวลา วันที ่
ก าหนดการเวลาการกอ่สร้างคูหา 

ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี คหูาเปล่า 10.00 – 24.00 น.  31 ม.ค. – 1 ก.พ. 66 
ผูเ้ช่ำพืน้ท่ี คหูามาตรฐาน  12.00 – 24.00 น. 

1 ก.พ. 66 
กำรขนยำ้ยสินคำ้ 12.00 – 24.00 น. 
กำรติดตัง้ไฟฟ้ำแลว้เสรจ็ภำยใน 17.00 น. 
กำรติดตัง้ตกแตง่และจดัวำงสินคำ้แลว้เสรจ็ภำยใน 24.00 น. 
ปิดอำคำรแสดงสินคำ้ 24.00 น. 
ก าหนดการเปิด – ปิด งานแสดงสนิค้า 

วนัเวลำเปิด – ปิด แสดงสินคำ้ 10.00 – 20.00 น. 
2 – 5 ก.พ. 66 

เวลำขนยำ้ยสินคำ้ หลงัปิดงำนแสดงสินคำ้ประจ ำวนั  20.00 – 21.00 น. 
ก าหนดการเวลารือ้ถอนคูหา 

เริ่มกำรขนยำ้ยสินคำ้ 20.30 – 24.00 น. 

5 ก.พ. 66 
กำรรือ้ถอนคหูำและไฟฟ้ำ 20.00 น. 
กำรขนยำ้ยสินคำ้และรือ้ถอนคหูำแลว้เสรจ็ภำยใน 24.00 น. 
กำรรือ้ถอนไฟฟ้ำแลว้เสรจ็ภำยใน 24.00 น. 

 

หมายเหตุ  

• หลงัจำกจบงำนในแต่ละวนั ไฟฟ้ำในคหูำจะดบัภำยใน 30 นำที และในวนัแสดงงำนวนัสดุทำ้ยจะดบัภำยใน 60 นำที และ

อำคำรแสดงสินคำ้จะเปิดจนกระทั่งเวลำ 21.00 น. ส่วนในวนัสดุทำ้ยของงำนแสดงสินคำ้ จะเปิดจนกระทั่งเวลำ 24.00 น.

เพื่อใหผู้เ้ขำ้รว่มจดังำนแสดงท ำกำรขนยำ้ยสินคำ้ และรือ้ถอนคหูำพรอ้มอปุกรณ ์

• หำ้มผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนขนยำ้ยสินคำ้ที่จะน ำมำจดัแสดงเขำ้ไปในอำคำรแสดงสินคำ้ ในวนัที่ 31 มกรำคม 2566 แต่จะ

อนญุำตใหข้นยำ้ยสินคำ้เขำ้ไป ในวนัที่ 1 กมุภำพนัธ ์2566 เท่ำนัน้ มิฉะนัน้หำกสินคำ้ดงักล่ำวเกิดควำมเสียหำยหรือสญู

หำย ทำงผูจ้ดังำนจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ในระหว่ำงจดังำนแสดงสินคำ้ หำ้มขนยำ้ยสินคำ้โดยใชร้ถเข็นใหญ่โดยเด็ดขำด เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่

สถำนที่จดังำน และผูเ้ย่ียมชมงำน หำกเกิดควำมเสียหำยขึน้ประกำรใด ท่ำนจะตอ้งรบัผิดชอบควำมเสียหำยดงักล่ำว 

• ส ำหรบัในวนัก่อสรำ้งและรือ้ถอน ผูจ้ดังำนขอสงวนสิทธ์ิในกำรก่อสรำ้งและรือ้ถอนภำยในวนัและเวลำที่ก ำหนด ซึ่งหำกมี

กำรท ำงำนเกินเวลำทำงศนูยก์ำรประชมุแห่งชำติสิรกิิต์ิ จะมีค่ำปรบักบัผูล้่วงเวลำ และจะไดร้บัจดหมำยเตือนจำกบรษัิท 

เอซ คอน(ไทยแลนด)์  
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1.10 รายชื่อผู้ติดต่อ 

• สถำนท่ี ติดต่อคณุสชุำดำ เตชะเชี่ยวณรงค ์02-689-2899 ต่อ 15, E-mail: bbb.sirikit@gmail.com  

• ฝ่ำยกิจกรรมกำรตลำด ติดต่อ  02-689-2899, E-mail: bbb.mktorganize@gmail.com  

• ขำยพืน้ท่ี ติดต่อคณุปรียำนชุ เพิม่พนู เบอร ์02-689-2899 ต่อ 20, E-mail: Salebbb.b1@gmail.com  

• โครงสรำ้งบธูมำตรฐำน และ งำนไฟฟ้ำ ติดต่อบรษิัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์เบอร ์02-229-3412 

• ติดตัง้อินเตอรเ์น็ต บรกิำรท ำควำมสะอำด บรกิำรรกัษำควำมปลอดภยั ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ สทุธิภทั แนมขนุทด เบอร ์02-229-

3044 E-mail: Suttipat.nea@qsncc.com 
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