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

ส่วนที ่1 

ข้อมูลท่ัวไปของงาน 

 

1. ชื่องานแสดงสนิคา้อย่างเป็นทางการ THAILAND BABY & KIDS BEST BUY ครัง้ที่ 51 

 

2. สถานทีจั่ดงาน    Impact เมืองทองธานี ชาเลนเจอร ์1 

 

3. วันและเวลาของงานแสดงสนิค้า  วนัท่ี 11 – 14 พฤษภาคม 2566 

      ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 20.00 น. 

 

4. การเข้าชมงาน    เปิดใหค้รอบครวั พ่อ แม่ ลกู ยคุใหม่และผูเ้ขา้ชมงานทั่วไป 

 

5. ผู้จัดงาน     บรษิัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

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

แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท ์02-689-2899 , 02-689-2993  

โทรสาร  02-689-2890 

 

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

7.1 การรบัน า้หนกัของพืน้ท่ี อาคาร ชาเลนเจอร ์ฮอลล ์1 ความสามารถในการรบัน า้หนกั 2,000 กิโลกรมัต่อตารางเมตร 

หากสินคา้ของท่านมีน า้หนกัเฉล่ีย ที่กดลงบนพืน้ท่ีต่อหนึ่งตารางเมตรมากกว่าน า้หนกัที่อาคารจะสามารถรบัน า้หนกัได ้ท่าน

ตอ้งสรา้งพืน้ท่ีเหล็กเสรมิ เพื่อกระจายน า้หนกัของสินคา้ และตอ้งแจง้ใหท้างผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้ เก่ียวกบัสินคา้ทกุชิน้ท่ีจะ

น ามาแสดงจงึจะน าสินคา้นัน้เขา้ไปแสดงได ้

7.2 ความสงูของสิ่งก่อสรา้ง อาคารชาเลนเจอร ์ฮอลล ์1 

• ความสงูของส่ิงก่อสรา้งสงูสดุไดไ้ม่เกิน 5.0 เมตร ในกรณีที่บธูของท่านสงูเกิน 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5.0 เมตร ตอ้งเป็น

โครงสรา้งโปรง่เทา่นัน้ 

• ท่านตอ้งลงนามในแบบบธูที่ท่านส่งมาเพื่อแสดงความยินยอมรบัผิดชอบ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้กบัทาง

สถานท่ี หรือผูเ้ขา้รว่มงานทกุกรณี 

• การท างานบนท่ีสงู ผูจ้ดังานขอความรว่มมือตอ้งมีอปุกรณก์ารสรา้งที่มคีวามปลอดภยั มีชดุ Safety และนั่งรา้น ที่

ถกูตอ้งตามลกัษณะของการก่อสรา้ง 

*หากสินคา้ที่ท่านน ามาจดัแสดง หรือส่ิงก่อสรา้งสงูเกินจากที่ก าหนดไวข้า้งตน้ จะตอ้งท าการขออนญุาตจากผูจ้ดัการงานก่อนจงึจะ

สามารถน าสินคา้เขา้ หรือท าการก่อสรา้งได ้สามารถอา่นรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี่หนา้ 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

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

8. การรับผิดชอบความเสียหายตอ่พืน้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibitor หรือผู้เข้าร่วมงานแสดงทุกบูธ ตอ้งเซ็นตห์นังสือรับรองรับผิดชอบความเสียหาย และแนบเอกสารส าเนาบัตร

ประชาชนพรอ้มลายเซ็นต์รับรองความเสียหาย (ในกรณีที่เป็นบริษัทต้องประทับตราด้วย) โดยตอบกลับเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ 

bbbmanual.exhibitor@gmail.com ก่อนงานเริ่มเป็นเวลา 1 เดือน 

หากมีความเสียหายเกิดขึน้ในทุกกรณี บริเวณพืน้ที่บูธของผู้เขา้ร่วมแสดงงาน ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายตามที่อิม

แพค ฯ เรียกเก็บค่าใชจ้่ายกบั บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากัด โดยช าระเป็นเงินสดหรือโอนเขา้บญัชี บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั ภายใน 5 วนัหลงัจบงาน 

 

 

 

 

*ตวัอย่างเอกสาร 
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9. ก าหนดการส าหรับวนัก่อสร้าง, วันแสดงงาน, วนัรือ้ถอน 

ก าหนดการ เวลา วันที ่
ก าหนดการเวลาการกอ่สร้างคูหา 

ผูเ้ช่าพืน้ท่ี คหูาเปล่า 10.00 – 24.00 น.  9 – 10 พ.ค. 66 
ผูเ้ช่าพืน้ท่ี คหูามาตรฐาน  12.00 – 24.00 น. 

10 พ.ค. 66 
การขนยา้ยสินคา้ 12.00 – 24.00 น. 
การติดตัง้ไฟฟ้าแลว้เสรจ็ภายใน 13.00 น. 
การติดตัง้ตกแตง่และจดัวางสินคา้แลว้เสรจ็ภายใน 24.00 น. 
ปิดอาคารแสดงสินคา้ 24.00 น. 
ก าหนดการเปิด – ปิด งานแสดงสนิค้า 

ผูเ้ขา้รว่มแสดงสินคา้ (Exhibitor) เขา้เตรียมงานและขนยา้ยสินคา้ 8.00 – 10.00 น. 
11 – 14 พ.ค. 66 วนัเวลาเปิด – ปิด แสดงสินคา้ 10.00 – 20.00 น. 

เวลาขนยา้ยสินคา้ หลงัปิดงานแสดงสินคา้ประจ าวนั  20.00 – 21.00 น. 
ก าหนดการเวลารือ้ถอนคูหา 

เริ่มการขนยา้ยสินคา้ 20.30 – 24.00 น. 

14 พ.ค. 66 
การรือ้ถอนคหูาและไฟฟ้า 20.00 น. 
การขนยา้ยสินคา้และรือ้ถอนคหูาแลว้เสรจ็ภายใน 24.00 น. 
การรือ้ถอนไฟฟ้าแลว้เสรจ็ภายใน 24.00 น. 

 

หมายเหตุ  

• ไม่อนญุาตใหท้ าพ่นสี , อ็อค , เชื่อมโลหะหรือต่างๆ ภายในอาคารจดัแสดงงาน หา้มตัง้โต๊ะเพื่อเลื่อยไม ้, ไสไม ้ที่จะท าให้

เกิดฝุ่ นละอองภายในอาคารแสดงสินคา้ หากตอ้งการท ากิจกรรมดงักล่าว ตอ้งนอกอาคารจดัแสดงสินคา้ ในจดุที่ฝ่าย

สถานที่อิมแพคจดัเตรียมไวใ้หเ้ท่านัน้ 

• หลงัจากจบงานในแต่ละวนั ไฟฟ้าในคหูาจะดบัภายใน 30 นาที และในวนัแสดงงานวนัสดุทา้ยจะดบัภายใน 60 นาที และ

อาคารแสดงสินคา้จะเปิดจนกระทั่งเวลา 21.00 น. ส่วนในวนัสดุทา้ยของงานแสดงสินคา้ จะเปิดจนกระทั่งเวลา 24.00 น.

เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มจดังานแสดงท าการขนยา้ยสินคา้ และรือ้ถอนคหูาพรอ้มอปุกรณ ์

• หา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงงานขนยา้ยสินคา้ที่จะน ามาจดัแสดงเขา้ไปในอาคารแสดงสินคา้ ในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2566 แต่จะ

อนญุาตใหข้นยา้ยสินคา้เขา้ไป ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2566 เท่านัน้ มิฉะนัน้หากสินคา้ดงักล่าวเกิดความเสียหายหรือ

สญูหาย ทางผูจ้ดังานจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ในระหว่างจดังานแสดงสินคา้ หา้มขนยา้ยสินคา้โดยใชร้ถเข็นใหญ่โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่

สถานที่จดังาน และผูเ้ย่ียมชมงาน หากเกิดความเสียหายขึน้ประการใด ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบความเสียหายดงักล่าว 
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• ส าหรบัในวนัก่อสรา้งและรือ้ถอน ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการก่อสรา้งและรือ้ถอนภายในวนัและเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากมี

การท างานเกินเวลาทางอิมแพค เมืองทองธานี จะมีค่าปรบั และจะไดร้บัจดหมายเตือนจากบรษัิท เอซ คอน(ไทยแลนด)์ 

10. รายชื่อผู้ติดต่อ 

1. ฝ่ายสถานท่ี ตดิต่อคณุสชุาดา เตชะเชี่ยวณรงค ์02-689-2899 ต่อ 15, E-mail: bbbmanual.exhibitor@gmail.com  

2. ฝ่ายกิจกรรมการตลาด ติดต่อ 02-689-2899, E-mail: bbb.mktorganize@gmail.com  

3. ฝ่ายขาย ติดต่อคณุปรียานชุ เพิ่มพนู เบอร ์02-689-2899 ตอ่ 20, E-mail: Salebbb.b1@gmail.com  

4. ฝ่ายงานไฟฟ้า ติดตอ่คณุศศิประภา บตุรโพธ์ิ เบอร ์02-276-4800 ต่อ 115, E-mail: babykids@expotech.co.th  

5. ฝ่ายโครงสรา้งบธูมาตรฐาน ตดิต่อนายโกวิทย ์งามเกษม  เบอร ์02-229-3413, E-mail: kowit.nga@nccimage.com 
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