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 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892890 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

 

1. ชื่องานแสดงสนิค้าอย่างเป็นทางการ THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ที่ 34 

 

2. สถานที่จดังาน    Impact เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 3 

 

3. วันและเวลาของงานแสดงสนิค้า  วนัท่ี 6 – 9 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

      ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 20.00 น. 

 

4. การเข้าชมงาน    เปิดให้ครอบครัว พอ่ แม ่ลกู ยคุใหมแ่ละผู้ เข้าชมงานทัว่ไป 

 

5. ผู้จัดงาน     บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ที่อยู ่191/1  อาคาร เอช เอส เอช ชัน้ 9 ถ.พระราม 3   

แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท์ 02-6892899 , 02-6892993  

โทรสาร  02-6892890 

 

6. ผู้เข้าร่วมแสดงงาน   Exhibitor ทีอ่อกบธูในงาน THAILAND BABY & KIDS BEST BUY 
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7. คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของอาคารแสดง 

7.1 การรับน า้หนกัของพืน้ท่ี อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ความสามารถในการรับน า้หนกั 2,000 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร 

หากสนิค้าของทา่นมีน า้หนกัเฉลีย่ ทีก่ดลงบนพืน้ท่ีตอ่หนึง่ตารางเมตรมากกวา่น า้หนกัที่อาคารจะสามารถรับน า้หนกัได้ ทา่น

ต้องสร้างพืน้ท่ีเหลก็เสริม เพื่อกระจายน า้หนกัของสนิค้า และต้องแจ้งให้ทางผู้จดังานทราบลว่งหน้า เก่ียวกบัสนิค้าทกุชิน้ท่ีจะ

น ามาแสดงจงึจะน าสนิค้านัน้เข้าไปแสดงได้ 

7.2 ความสงูของสิง่ก่อสร้าง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 

 ความสงูของสิง่ก่อสร้างสงูสดุได้ไมเ่กิน 5.0 เมตร ในกรณีที่บธูของทา่นสงูเกิน 3 เมตร แตไ่มเ่กิน 5.0 เมตร ต้องเป็น

โครงสร้างโปร่งเทา่นัน้ 

 ทา่นต้องลงนามในแบบบธูที่ทา่นสง่มาเพื่อแสดงความยินยอมรับผิดชอบ หากมีความเสยีหายใด ๆ เกิดขึน้กบัทาง

สถานท่ี หรือผู้ เข้าร่วมงานทกุกรณี 

*หากสนิค้าที่ทา่นน ามาจดัแสดง หรือสิง่ก่อสร้างสงูเกินจากที่ก าหนดไว้ข้างต้น จะต้องท าการขออนญุาตจากผู้จดัการงานก่อนจงึจะ

สามารถน าสนิค้าเข้า หรือท าการก่อสร้างได้ สามารถอา่นรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่หน้า 9. 
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 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท์ 02-6892890 

8. การรับผิดชอบความเสียหายต่อพืน้ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibitor หรือผู้ เข้าร่วมงานแสดงทุกบูธ ต้องเซ็นต์หนังสือรับรองรับผิดชอบความเสียหาย และแนบเอกสารส าเนาบัตร

ประชาชนพร้อมลายเซ็นต์รับรองความเสียหาย (ในกรณีที่เป็นบริษัทต้องประทับตราด้วย) โดยตอบกลับเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ 

bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงานเร่ิมเป็นเวลา 1 เดือน 

หากมีความเสียหายเกิดขึน้ในทกุกรณี บริเวณพืน้ที่บธูของผู้ เข้าร่วมแสดงงาน ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่อิม

แพ็ค ฯ เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายกบั บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จ ากดั โดยช าระเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบญัชี บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) 

จ ากดั ภายใน 5 วนัหลงัจบงาน 

 

 

 

 

*ตวัอย่างเอกสาร 
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9. ก าหนดการส าหรับวนัก่อสร้าง, วันแสดงงาน, วันรือ้ถอน 

ก าหนดการ เวลา วันที่ 
ก าหนดการเวลาการก่อสร้างคูหา 

การก่อสร้างและการตกแตง่ส าหรับพืน้ท่ีเปลา่ 10.00 – 24.00 น. 4 มิ.ย. 62 
ผู้ เช่าพืน้ท่ี คหูาเปล่า เข้าตกแตง่คหูาเพื่อจดัวางอปุกรณ์และสนิค้า 10.00 – 24.00 น.  5 มิ.ย. 62 
ผู้ เช่าพืน้ท่ี คหูามาตรฐาน เข้าตกแตง่คหูาเพื่อจดัวางอปุกรณ์และสนิค้า 12.00 – 24.00 น. 5 มิ.ย. 62 
การขนย้ายสนิค้า 12.00 – 24.00 น. 5 มิ.ย. 62 
การติดตัง้ไฟฟา้แล้วเสร็จภายใน 13.00 น. 5 มิ.ย. 62 
การติดตัง้ตกแตง่และจดัวางสนิค้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 5 มิ.ย. 62 
ปิดอาคารแสดงสนิค้า 24.00 น. 5 มิ.ย. 62 
ก าหนดการเปิด – ปิด งานแสดงสนิค้า 

ผู้ เข้าร่วมแสดงสนิค้า (Exhibitor) เข้าเตรียมงานและขนย้ายสนิค้า 8.00 – 10.00 น. 6-9 มิ.ย.62 
วนัเวลาเปิด – ปิด แสดงสนิค้า 10.00 – 20.00  6-9 มิ.ย.62 
เวลาขนย้ายสนิค้า หลงัปิดงานแสดงสนิค้าประจ าวนั  20.00 – 21.00  6-9 มิ.ย.62 
ก าหนดการเวลารือ้ถอนคูหา 

เร่ิมการขนย้ายสนิค้า 20.30 – 24.00 น. 9 มิ.ย. 62 
การรือ้ถอนคหูาและไฟฟา้ 20.00 น. 9 มิ.ย. 62 
การขนย้ายสนิค้าและรือ้ถอนคหูาแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 9 มิ.ย. 62 
การรือ้ถอนไฟฟา้แล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 9 มิ.ย. 62 

 

หมายเหตุ  

 หลงัจากจบงานในแตล่ะวนั ไฟฟา้ในคหูาจะดบัภายใน 30 นาที และในวนัแสดงงานวนัสดุท้ายจะดบัภายใน 60 นาที และ

อาคารแสดงสนิค้าจะเปิดจนกระทัง่เวลา 21.00 น. สว่นในวนัสดุท้ายของงานแสดงสนิค้า จะเปิดจนกระทัง่เวลา 24.00 น.

เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมจดังานแสดงท าการขนย้ายสนิค้า และรือ้ถอนคหูาพร้อมอปุกรณ์ 

 ห้ามผู้ เข้าร่วมแสดงงานขนย้ายสนิค้าที่จะน ามาจดัแสดงเข้าไปในอาคารแสดงสนิค้า ในวนัท่ี 4 มถินุายน พ.ศ.2562 แตจ่ะ

อนญุาตให้ขนย้ายเข้าไป ในวนัท่ี 5 มิถนุายน พ.ศ.2562 เทา่นัน้ มิฉะนัน้หากสนิค้าดงักลา่วเกิดความเสยีหายหรือสญูหาย 

ทางผู้จดังานจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ในระหวา่งจดังานแสดงสนิค้า ห้ามขนย้ายสนิค้าโดยใช้รถเข็นใหญ่โดยเด็ดขาด เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหายแก่สถานท่ี

จดังาน และผู้ เยี่ยมชมงาน หากเกิดความเสยีหายขึน้ประการใด ทา่นจะต้องรับผิดชอบความเสยีหายดงักลา่ว 

 ในวนัก่อสร้างและรือ้ถอน ผู้จดังานจะอนญุาตให้ท าการก่อสร้าง และรือ้ถอนได้ถึง 24.00น. ซึง่ถ้าผู้ เข้าร่วมแสดงงานรายใดมี

ความประสงค์จะท าการก่อสร้างหรือรือ้ถอนเกินเวลา กรุณาแจ้งที่ศนูย์อ านวยการผู้จดังานแสดงสนิค้าที่ประจ าการ ณ  อิม
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แพ็ค เมืองทองธานี ก่อนเวลา18.00 น. ส าหรับวนัก่อสร้างคหูา วนัที่  4-5 มิถนุายน พ.ศ.2562 พร้อมช าระคา่ลว่งเวลาเพิ่มเติม 

เป็นจ านวน 1,500 บาท / ชม. / คหูา ( ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) และจะต้องวา่จ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั

จ านวน 1 นาย /คหูา เป็นเงิน 1,388 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%) และส าหรับวนัรือ้ถอนคหูา ผู้จดังานจะ

อนญุาตให้ท าการก่อสร้าง และรือ้ถอนได้ถึง 24.00 น. ซึง่ถ้าผู้ ร่วมแสดงงานรายใดมีความประสงค์จะท าการก่อสร้าง หรือรือ้

ถอนเกินเวลาดงักลา่ว กรุณาแจ้งที่ศนูย์อ านวยการผู้จดังานแสดงสนิค้า ที่ประจ าการ ณ  อิมแพ็ค เมืองทองธานี (ก่อนเวลา

18.00 น. ของวนัท่ี 9 มถินุายน พ.ศ.2562) พร้อมช าระคา่ลว่งเวลาเพิ่ม เป็นจ านวนเงินทัง้หมด  20,000 บาท /ชม./คหูา ( ราคา

นีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) 

10. รายชื่อผู้ติดต่อ 

1. ฝ่ายสถานท่ี ตดิตอ่คณุสชุาดา เตชะเช่ียวณรงค์ เบอร์ 02-689-2899 ตอ่ 15, email: bbb.organize2018@gmail.com 

2. ฝ่ายกิจกรรมการตลาด ติดตอ่คณุพิชาอร หาญสกลุดี เบอร์ 02-689-2899 ตอ่ 18, email: ph.acecon@gmail.com 

3. ฝ่ายขาย ติดตอ่คณุปรียานชุ เพิ่มพนู เบอร์ 02-689-2899 ตอ่ 20, email: Salebbb.b1@gmail.com 

4. ฝ่ายงานไฟฟา้ ติดตอ่คณุพิไลรัตน์ เลศิปรีดานนัท์ เบอร์ 02-276-4820, email: babykids@expotech.co.th 

5. ฝ่ายโครงสร้างบธูมาตรฐาน ตดิตอ่คณุอธิตา ด ากลุ เบอร์ 02-203-4147, email: artitita.dam@nccimage.com 
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