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สว่นที ่1               หนำ้ 

 ขอ้มลูทัว่ไปของงำน 

1. ชื่องำนแสดงสินค้ำอยำ่งเปน็ทำงกำร      4 

2. สถำนที่จัดงำน         4 

3. วันและเวลำ ของงำนแสดงสนิค้ำ       4 

4. กำรเข้ำชมงำน         4 

5. ผู้จัดงำน         4 

6. คุณลักษณะทำงด้ำนเทคนิคของอำคำรแสดงสนิค้ำ    5 

7. ตำรำงเวลำปฏิบตัิกำร        6 

           สว่นที ่2                หนำ้ 

 ระเบยีบและกำรปฏบิตังิำนภำยในอำคำรแสดงสนิคำ้ 

1. กำรกอ่สรำ้งและตกแต่งคูหำมำตรฐำน        7 

2. กำรกอ่สรำ้งและตกแต่งคูหำส ำหรับคูหำเปล่ำ     12 

3. กำรเข้ำ-ออกบริเวณงำนของผู้รับเหมำกอ่สรำ้ง     14 

4. ไฟฟ้ำที่ใช้ภำยในงำน        14 

5. เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณเ์บ็ดเตล็ดที่ใช้ภำยในงำน     17 

6. โทรศัพท์ภำยในงำน        17 

7. โสตทัศนปูกรณ์ที่ใช้ภำยในงำน       17  

8. เจ้ำหนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภัย ( พิเศษ ) ภำยในงำน    17   

9. กำรสำธติสินค้ำภำยในงำน       18    

10. กำรเข้ำ-ออกบริเวณงำนของผู้ร่วมแสดงสินคำ้     18 

11. กำรเก็บหรือทิ้งสิ่งของ        18    

12. กำรป้องกันอัคคีภัย        19 

13. กำรประกำศสำธำรณะ        19 

14. กำรแจกเอกสำรของที่ระลึก       19 

15. กำรเกิดควำมเสียหำย        19 

16. เหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถควบคุม       19 

17. กำรขนสินค้ำเขำ้งำนแสดงสนิค้ำ       20  

18. กำรปฏบิัติงำนทีคู่หำแสดงสนิค้ำ       20 

19. กำรขนย้ำยสินคำ้ออกจำกงำนแสดงสินค้ำ     20 

20. กำรท ำควำมสะอำด        21 
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สว่นที ่2                หนำ้ 

 ระเบยีบและกำรปฏบิตังิำนภำยในอำคำรแสดงสนิคำ้ 

21.     ห้องอำหำรในระหว่ำงแสดงสินค้ำ      21 

22.     อปุกรณ์สื่อสำร         21 

23.     เครื่องปรับอำกำศภำยในอำคำรแสดงสินคำ้     21 

24.     อ ำนำจสิทธิ์ขำดในกำรตดัสินใจภำยในอำคำร     21 

25.     กำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำ        22 

26.     กำรรื้อถอนคูหำล่วงเวลำ       22 

27.     คำ่น ำอำหำรเข้ำ        22 

สว่นที ่3           Win Zip แบบฟอรม์ 

 แบบฟอรม์บรกิำรส ำหรบัผูเ้ชำ่พืน้ที ่

1. แบบฟอร์มส ำหรบัผู้ที่รว่มแสดงสินค้ำ                      Ace Con  

2. ไฟฟ้ำส ำหรับก่อสรำ้งและรื้อถอน       Ncc Image 

3. แบบแปลนต ำแหน่งในกำรตดิตั้งไฟฟ้ำ      Ncc Image   

4. อุปกรณ์ไฟฟ้ำ         Ncc Image 

5. รำยกำรเฟอร์นิเจอร ์( เชำ่ )       Ncc Image 

6. รำยกำรอุปกรณเ์บ็ดเตล็ด ( พรม,ผนัง,ป้ำย, )     Ncc Image 

7. โทรศัพท ์/ โทรสำร        Ncc Management 

8. อินเตอรเ์นต็ไร้สำยควำมเร็วสูง ( wi-fi by KIRZ )     Ncc Management  

9. อินเตอรเ์นต็ควำมเร็วสูง ( ADSL )      Ncc Management 

10. เจ้ำหนำ้ที่รกัษำควำมสะอำด ( พิเศษ )      Ncc Management 

11. เจ้ำหนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภัย ( พิเศษ )      Ncc Management  

12. ดอกไม้และต้นไม้        Ncc Management 

13. สื่อโฆษณำ NCCTV        Ncc Management                                                                                               
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สว่นที ่1 
 

 

 

 

1. ชือ่งำนแสดงสินคำ้อยำ่งเป็นทำงกำร 

 

Thailand Baby & Kids Best Buy ครัง้ที3่2 

 

2. สถำนทีจ่ดังำน 

 

ณ ศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติิ ์  

โซน ATRIUM, โซน C ชัน้ 1, โซน C ชัน้ 2 

โซน Plaza ,โซน Plenary1-2 

 

 

3. วนัและเวลำของงำนแสดงสินคำ้ 

 

วนัที ่  8-11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 

ตัง้แตเ่วลำ 10.00 - 20.00  น. 

 

4. กำรเขำ้ชมงำน 

 

เปดิใหค้รอบครวั พอ่ แม ่ลกู ยคุใหมแ่ละผูเ้ขำ้ชมงำนทัว่ไป 

 

5. ผูจ้ดังำน 

 

    บรษิทั เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

    191/1  อำคำร เอช.เอส.เอช ชั้น  9 ถ.พระรำม 3   

    แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120   

    โทรศัพท ์02-6892899 , 02-6892993  

    โทรสำร   02-6892899 กด 16 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูทัว่ไปของ

งำน 
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6. คณุลกัษณะทำงดำ้นเทคนคิของอำคำรแสดง 

 

6.1 กำรรบัน้ ำหนกัของพืน้ที ่

          โซน C ชัน้ 2   ควำมสำมำรถในกำรรบัน้ ำหนกั   500    กโิลกรมั / ตำรำงเมตร 

               ถ้ำสินค้ำของท่ำนมีน้ ำหนักเฉล่ียกดลงพื้นที่ต่อหนึ่งตำรำงเมตรมำกกว่ำน้ ำหนักที่มำกกว่ำ

น้ ำหนักที่อำคำรจะสำมำรถรับหนักได้ ท่ำนต้องสร้ำงพื้นที่เหล็กเสริม เพื่อกระจำยน้ ำหนักของสินค้ำ 

และต้องแจ้งให้ทำงผู้จัดงำนทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับสินค้ำทุกชิ้นที่จะน ำมำแสดงจึงจะน ำสินค้ำนั้นเข้ำ

ไปแสดงได้ 

 

6.2     ควำมสงูของสิง่กอ่สรำ้ง 

  

        Zone c 1             ควำมสูงของสิ่งก่อสรำ้งไม่เกิน 2.3 เมตร 

        Zone c 2             ควำมสูงของสิ่งก่อสรำ้งไม่เกิน 2.4 เมตร     

        Zone Plaza         ควำมสูงของสิ่งก่อสรำ้งบริเวณฝั่งสูง ไม่เกิน 5 เมตรกอ่สรำ้งแบบโปร่ง 

                                   ฝั่งต่ ำไม่เกนิ 2.5 เมตร 

         Zone Plenary     ควำมสูงของสิ่งก่อสรำ้งไม่เกิน 5 เมตรก่อสรำ้งแบบโปร่ง 

                                   แบบโครงสรำ้งมำตรฐำนสูงไม่เกิน 2.5 เมตร 

        Atrium                 ควำมสูงของสิ่งก่อสรำ้งไม่เกิน 3 เมตร 

              

         

 

  *** หำกสนิคำ้ทีท่ำ่นน ำมำจดัแสดงหรอืสิง่กอ่สรำ้งสงูเกนิจำกทีก่ ำหนดไวข้ำ้งตน้  

    จะตอ้งท ำกำรขออนญุำตจำกผูจ้ดักำรงำนกอ่นจงึจะสำมำรถน ำสนิคำ้เขำ้หรอื 

    ท ำกำรกอ่สรำ้งได ้
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   7.ตำรำงเวลำปฏบิตักิำร 

 

ก ำหนดกำร เวลำ วนัที ่

ก ำหนดเวลำกำรกอ่สรำ้งคหูำ 

กำรกอ่สรำ้งและกำรตกแต่งส ำหรับพื้นทีเ่ปล่ำ 12.00 – 24.00  น. 6 พฤศจิกำยน 2561 

ผู้เช่ำพื้นที่คหูำมำตรฐำน เขำ้ตกแต่งคูหำเพื่อจัดวำง

อุปกรณ์และสินค้ำ 

10.00 – 24.00  น. 7 พฤศจิกำยน 2561 

กำรขนย้ำยสินคำ้ 10.00 – 24.00น. 7 พฤศจิกำยน 2561 

กำรติดตั้งไฟฟำ้แล้วเสร็จภำยใน 13.00 น. 7 พฤศจิกำยน 2561 

กำรติดตั้งตกแต่ง และจัดวำงสินค้ำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 7 พฤศจิกำยน 2561 

ปิดอำคำรแสดงสนิค้ำ 24.00 น. 6-7 พฤศจิกำยน 2561 

ก ำหนดกำรเปดิ – ปดิงำนแสดงสนิคำ้ 

ผู้เขำ้ร่วมแสดงสนิค้ำ (Exhibitor)เขำ้เตรียมงำน

และขนยำ้ยสินค้ำกอ่นกำรเปิดแสดงสินคำ้ 

08.00 – 10.00 น. 8-11 พฤศจิกำยน 2561 

วันเวลำ เปิด - ปิด งำนแสดงสินค้ำ 10.00 – 20.00 น. 8-11 พฤศจิกำยน 2561 

เวลำขนยำ้ยสินค้ำ หลังปิดแสดงสินคำ้ ประจ ำวัน 20.00 – 21.00 น. 8-11 พฤศจิกำยน 2561 

ก ำหนดเวลำกำรรือ้ถอนคหูำ 

เริ่มกำรขนยำ้ยสินค้ำ 20.30 น. 11 พฤศจิกำยน 2561 

กำรรื้อถอนคูหำและไฟฟำ้ 20.30 น. 11 พฤศจิกำยน 2561 

กำรขนย้ำยสินคำ้และรื้อถอนคูหำแล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 11 พฤศจิกำยน 2561 

กำรรื้อถอนไฟฟำ้แล้วเสร็จภำยใน 24.00 น. 11 พฤศจิกำยน 2561 

 

หมำยเหตุ :  

 หลังจำกจบงำนในแต่ละวัน ไฟฟ้ำในคูหำจะดับภำยใน 60 นำที และอำคำรแสดงสินค้ำจะเปิดจนกระท่ังเวลำ 21.00 น.ส่วนในวันสุดท้ำย 

ของงำนแสดงสินค้ำจะเปิดจนกระท่ังเวลำ 24.00 น. เพ่ือให้ผูร้่วมงำนแสดงท ำกำรขนย้ำยสินค้ำและรื้อถอนคูหำพร้อมอุปกรณ์ 

 ห้ำมผู้แสดงสินค้ำขนย้ำยสินค้ำที่จะน ำมำจัดแสดงเข้ำไปในอำคำรแสดงสินค้ำ ในวันท่ี 6 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 แต่จะอนุญำตให้ขนย้ำย 

เข้ำไปในวันท่ี 7 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 เท่ำน้ัน มิฉะน้ันหำกสินค้ำดังกล่ำวเกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำย ทำงผู้จัดงำนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ในระหว่ำงจัดงำนแสดงสินค้ำ ห้ำมขนยำ้ยสนิคำ้โดยใชร้ถเขน็เดด็ขำด เพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่สถำนที่จัดงำน ผู้เยี่ยมชมงำน และถ้ำ 

เกิดควำมเสียหำยประกำรใด ท่ำนจะต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยดังกล่ำว 

 ในวันก่อสร้ำงและรื้อถอน ผู้จัดงำนจะอนุญำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงและรื้อถอนได้ถึง 24.00 น. ซ่ึงถ้ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์จะ 

ท ำกำรก่อสร้ำงหรือรื้อถอนเกินเวลำดังกล่ำว กรุณำแจ้งที่ศูนย์อ ำนวยกำรผู้จัดงำนแสดงสินค้ำที่ประจ ำกำร ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์  

(ก่อนเวลำ 18.00 น.  ส ำหรับวันก่อสร้ำงคูหำ วันท่ี 6-7 พฤศจิกำยน  2561)  พร้อมช ำระค่ำล่วงเวลำเพ่ิม จ ำนวน 5,000 บำท / ชม. / คูหำ  

( รำคำน้ียังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%) และต้องว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยจ ำนวน 1 นำย /คูหำ  เป็นเงิน 950 บำท(รำคำน้ียังไม่รวม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%)  และส ำหรับวันรือ้ถอนคูหำ ผู้จัดงำนจะอนุญำตให้ท ำกำรก่อสร้ำงและรื้อถอนได้ถึง 24.00 น. ถ้ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำม

ประสงค์ จะท ำกำรก่อสร้ำงหรือรื้อถอนเกินเวลำดังกล่ำว กรุณำแจ้งที่ศูนย์อ ำนวยกำรผู้จัดงำนแสดงสินค้ำที่ประจ ำกำร ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติ

สิริกิติ์         (ก่อนเวลำ 18.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2561) พร้อมช ำระค่ำล่วงเวลำเพ่ิม จ ำนวน 20,000 บำท /ชม. / คูหำ ( รำคำน้ียังไม่รวม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7 %)และต้องว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยจ ำนวน 1 นำย /คูหำ  เป็นเงิน 950 บำท(รำคำน้ียังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%)  

 

 

 

 


