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ส่วนที่ 1               หน้า 
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ส่วนที่ 2                หน้า 

 ระเบียบและการปฏบิัตงิานภายในอาคารแสดงสินค้า 
21.     ห้องอำหำรในระหวำ่งแสดงสนิค้ำ       21 
22.     อปุกรณ์สือ่สำร         22 
23.     เคร่ืองปรับอำกำศภำยในอำคำรแสดงสนิค้ำ      22 
24.     อ ำนำจสทิธ์ิขำดในกำรตดัสนิใจภำยในอำคำร      22 
25.     กำรปฏิบตัิงำนลว่งเวลำ        22 
26.     กำรรือ้ถอนคหูำลว่งเวลำ        22 
27.     คำ่น ำอำหำรเข้ำ         23 

ส่วนที่ 3           Win Zip แบบฟอร์ม 

 แบบฟอร์มบริการส าหรับผู้เช่าพืน้ที่ 
1. แบบฟอร์มส ำหรับผู้ที่ร่วมแสดงสนิค้ำ                      Ace Con  
2. ไฟฟ้ำส ำหรับก่อสร้ำงและรือ้ถอน       Ncc Image 
3. แบบแปลนต ำแหนง่ในกำรติดตัง้ไฟฟ้ำ       Ncc Image   
4. อปุกรณ์ไฟฟ้ำ         Ncc Image 
5. รำยกำรเฟอร์นิเจอร์ ( เชำ่ )        Ncc Image 
6. รำยกำรอปุกรณ์เบด็เตลด็ ( พรม,ผนงั,ป้ำย, )      Ncc Image 
7. โทรศพัท์ / โทรสำร         Ncc Management 
8. อินเตอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสงู ( wi-fi by KIRZ )      Ncc Management  
9. อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสงู ( ADSL )       Ncc Management 
10. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสะอำด ( พิเศษ )       Ncc Management 
11. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั ( พิเศษ )      Ncc Management  

12. ดอกไม้และต้นไม้         Ncc Management 
13. สือ่โฆษณำ NCCTV        Ncc Management                                                                                               
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ส่วนที่ 1 
 

 
 
 

1. ช่ืองานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ 
 

งานชอ็ปเพื่อลูก 2018 

 

2. สถานที่จัดงาน 
 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิติ์ 
โซน ATRIUM, โซน C ชัน้ 1, โซน C ชัน้ 2 ,โซน Plaza  

 
 

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้า 
 

วันที่   23-26 สิงหาคม 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 

          โซน C ชัน้ 2   ความสามารถในการรับน า้หนัก   500    กิโลกรัม / ตารางเมตร 
               ถ้ำสนิค้ำของทำ่นมีน ำ้หนกัเฉลีย่กดลงพืน้ท่ีตอ่หนึง่ตำรำงเมตรมำกกวำ่น ำ้หนกัที่มำกกว่ำน ำ้หนกัที่อำคำรจะ
สำมำรถรับหนกัได้ ท่ำนต้องสร้ำงพืน้ที่เหล็กเสริม เพื่อกระจำยน ำ้หนกัของสินค้ำ และต้องแจ้งให้ทำงผู้จัดงำนทรำบ
ลว่งหน้ำเก่ียวกบัสนิค้ำทกุชิน้ท่ีจะน ำมำแสดงจึงจะน ำสนิค้ำนัน้เข้ำไปแสดงได้ 

 
6.2     ความสูงของส่ิงก่อสร้าง 

  
        Zone c 1            ควำมสงูของสิง่ก่อสร้ำงไมเ่กิน 2.3 เมตร 
        Zone c 2                   ควำมสงูของสิง่ก่อสร้ำงไมเ่กิน 2.4 เมตร     
        Zone Plaza        ควำมสงูของสิง่ก่อสร้ำงบริเวณฝ่ังสงู ไมเ่กิน 5 เมตรก่อสร้ำงแบบโปร่ง 
                                 ฝ่ังต ่ำไมเ่กิน 2.5 เมตร   
        Atrium                        ควำมสงูของสิง่ก่อสร้ำงไมเ่กิน 3 เมตร 
              
         

 
  *** หากสินค้าท่ีท่านน ามาจัดแสดงหรือส่ิงก่อสร้างสูงเกินจากท่ีก าหนดไว้ข้างต้น  

    จะต้องท าการขออนุญาตจากผู้จัดการงานก่อนจึงจะสามารถน าสินค้าเข้าหรือ 
    ท าการก่อสร้างได้ 
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   7.ตารางเวลาปฏิบัตกิาร 
 

ก าหนดการ เวลา วันที่ 
ก าหนดเวลาการก่อสร้างคหูา 

กำรก่อสร้ำงและกำรตกแตง่ส ำหรับพืน้ท่ีเปลำ่ 12.00 – 24.00  น. 21 สงิหำคม 2561 

ผู้ เช่ำพืน้ท่ีคหูำมำตรฐำน เข้ำตกแตง่คหูำเพื่อจดัวำงอปุกรณ์
และสนิค้ำ 

10.00 – 24.00  น. 22 สงิหำคม 2561 

กำรขนย้ำยสนิค้ำ 10.00 – 24.00น.               22 สงิหำคม 2561 
กำรติดตัง้ไฟฟ้ำแล้วเสร็จภำยใน 13.00 น.               22 สงิหำคม 2561 
กำรติดตัง้ตกแตง่ และจดัวำงสนิค้ำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น.               22 สงิหำคม 2561 
ปิดอำคำรแสดงสนิค้ำ 24.00 น. 21-22 สงิหำคม 2561 

ก าหนดการเปิด – ปิดงานแสดงสนิค้า 
ผู้ เข้ำร่วมแสดงสนิค้ำ (Exhibitor)เข้ำเตรียมงำนและขนย้ำย
สนิค้ำก่อนกำรเปิดแสดงสนิค้ำ 

08.00 – 10.00 น. 23-26 สงิหำคม 2561 

วนัเวลำ เปิด - ปิด งำนแสดงสนิค้ำ 10.00 – 20.00 น. 23-26 สงิหำคม 2561 
เวลำขนย้ำยสนิค้ำ หลงัปิดแสดงสนิค้ำ ประจ ำวนั 20.00 – 21.00 น. 23-26 สงิหำคม 2561 

ก าหนดเวลาการรือ้ถอนคูหา 
เร่ิมกำรขนย้ำยสนิค้ำ 20.30 น. 26 สงิหำคม 2561 
กำรรือ้ถอนคหูำและไฟฟ้ำ 20.30 น. 26 สงิหำคม 2561 
กำรขนย้ำยสนิค้ำและรือ้ถอนคหูำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 26 สงิหำคม 2561 
กำรรือ้ถอนไฟฟ้ำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 26 สงิหำคม 2561 

 
หมำยเหต ุ:  

 หลงัจำกจบงำนในแตล่ะวนั ไฟฟ้ำในคหูำจะดบัภำยใน 60 นำที และอำคำรแสดงสินค้ำจะเปิดจนกระทัง่เวลำ 21.00 น.สว่นในวนัสดุท้ำย 
ของงำนแสดงสินค้ำจะเปิดจนกระทัง่เวลำ 24.00 น. เพื่อให้ผู้ ร่วมงำนแสดงท ำกำรขนย้ำยสินค้ำและรือ้ถอนคหูำพร้อมอปุกรณ์ 

 ห้ำมผู้แสดงสินค้ำขนย้ำยสินค้ำที่จะน ำมำจดัแสดงเข้ำไปในอำคำรแสดงสินค้ำ ในวนัที่ 21 สงิหำคม พ.ศ.2561 แตจ่ะอนญุำตให้ขนย้ำย 
เข้ำไปในวนัที่ 22 สิงหำคม พ.ศ.2561 เทำ่นัน้ มิฉะนัน้หำกสินค้ำดงักลำ่วเกิดควำมเสียหำยหรือสญูหำย ทำงผู้จดังำนจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 ในระหวำ่งจดังำนแสดงสินค้ำ ห้ามขนย้ายสินค้าโดยใช้รถเข็นเด็ดขาด เพ่ือไมใ่ห้เกิดควำมเสียหำยแกส่ถำนที่จดังำน ผู้ เยี่ยมชมงำน และถ้ำ 
เกิดควำมเสียหำยประกำรใด ทำ่นจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยดงักลำ่ว 

 ในวนัก่อสร้ำงและรือ้ถอน ผู้จดังำนจะอนญุำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงและรือ้ถอนได้ถึง 24.00 น. ซึง่ถ้ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์จะ 
ท ำกำรก่อสร้ำงหรือรือ้ถอนเกินเวลำดงักลำ่ว กรุณำแจ้งที่ศนูย์อ ำนวยกำรผู้จดังำนแสดงสินค้ำที่ประจ ำกำร ณ ศนูย์กำรประชมุแหง่ชำติสิริกิติ์  
ก่อนเวลำ 18.00 น.  ส ำหรับวนัก่อสร้ำงคหูำ วนัที่ 21-22 สิงหำคม  2561  พร้อมช ำระคำ่ลว่งเวลำเพิ่ม จ ำนวน 5,000 บำท / ชม. / คหูำ  
( รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%) และต้องวำ่จ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัจ ำนวน 1 นำย /คหูำ  เป็นเงิน 950 บำท(รำคำนีย้งัไมร่วมภำษี 
มลูคำ่เพิ่ม 7%)และส ำหรับวนัรือ้ถอนคหูำ วนัที่ 26 สิงหำคม  2561 พร้อมช ำระคำ่ลว่งเวลำเพิ่ม จ ำนวน 20,000 บำท /ชม. / คหูำ ( รำคำนีย้งัไมร่วม 
ภำษีมลูคำ่เพิ่ม  7 %) 

 


