1

บริษัท เอซ คอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

191/1 อำคำร เอชเอสเอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 บำงคอแหลม บำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-6892899 โทรสำรกด 16

2

สารบัญ
ส่ วนที่ 1
 ข้ อมูลทั่วไปของงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่องำนแสดงสินค้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำร
สถำนที่จดั งำน
วันและเวลำ ของงำนแสดงสินค้ ำ
กำรเข้ ำชมงำน
ผู้จดั งำน
คุณลักษณะทำงด้ ำนเทคนิคของอำคำรแสดงสินค้ ำ
ตำรำงเวลำปฏิบตั ิกำร

ส่ วนที่ 2
 ระเบียบและการปฏิบัตงิ านภายในอาคารแสดงสินค้ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

กำรก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำมำตรฐำน
กำรก่อสร้ ำงและตกแต่งคูหำสำหรับคูหำเปล่ำ
กำรเข้ ำ-ออกบริ เวณงำนของผู้รับเหมำก่อสร้ ำง
ไฟฟ้ ำที่ใช้ ภำยในงำน
เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ ภำยในงำน
โทรศัพท์ภำยในงำน
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ ภำยในงำน
เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัย ( พิเศษ ) ภำยในงำน
กำรสำธิตสินค้ ำภำยในงำน
กำรเข้ ำ-ออกบริ เวณงำนของผู้ร่วมแสดงสินค้ ำ
กำรเก็บหรื อทิ ้งสิง่ ของ
กำรป้องกันอัคคีภยั
กำรประกำศสำธำรณะ
กำรแจกเอกสำรของที่ระลึก
กำรเกิดควำมเสียหำย
เหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถควบคุม
กำรขนสินค้ ำเข้ ำงำนแสดงสินค้ ำ
กำรปฏิบตั ิงำนที่คหู ำแสดงสินค้ ำ
กำรขนย้ ำยสินค้ ำออกจำกงำนแสดงสินค้ ำ
กำรทำควำมสะอำด

หน้ า
4
4
4
4
4
5
6

หน้ า
7
12
14
14
17
17
17
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
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สารบัญ
ส่ วนที่ 2
 ระเบียบและการปฏิบัตงิ านภายในอาคารแสดงสินค้ า
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ห้ องอำหำรในระหว่ำงแสดงสินค้ ำ
อุปกรณ์สอื่ สำร
เครื่ องปรับอำกำศภำยในอำคำรแสดงสินค้ ำ
อำนำจสิทธิ์ขำดในกำรตัดสินใจภำยในอำคำร
กำรปฏิบตั ิงำนล่วงเวลำ
กำรรื อ้ ถอนคูหำล่วงเวลำ
ค่ำนำอำหำรเข้ ำ

ส่ วนที่ 3
 แบบฟอร์ มบริการสาหรั บผู้เช่ าพืน้ ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

แบบฟอร์ มสำหรับผู้ที่ร่วมแสดงสินค้ ำ
ไฟฟ้ ำสำหรับก่อสร้ ำงและรื อ้ ถอน
แบบแปลนตำแหน่งในกำรติดตังไฟฟ้
้ ำ
อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
รำยกำรเฟอร์ นิเจอร์ ( เช่ำ )
รำยกำรอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ( พรม,ผนัง,ป้ำย, )
โทรศัพท์ / โทรสำร
อินเตอร์ เน็ตไร้ สำยควำมเร็ วสูง ( wi-fi by KIRZ )
อินเตอร์ เน็ตควำมเร็ วสูง ( ADSL )
เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมสะอำด ( พิเศษ )
เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัย ( พิเศษ )
ดอกไม้ และต้ นไม้
สือ่ โฆษณำ NCCTV

หน้ า
21
22
22
22
22
22
23

Win Zip แบบฟอร์ ม
Ace Con
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Image
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
Ncc Management
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของงาน
1. ชื่องานแสดงสินค้ าอย่ างเป็ นทางการ
งานช็อปเพื่อลูก 2018

2. สถานที่จัดงาน
ณ ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสริ ิกิต์ ิ
โซน ATRIUM, โซน C ชัน้ 1, โซน C ชัน้ 2 ,โซน Plaza

3. วันและเวลาของงานแสดงสินค้ า
วันที่ 23-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตัง้ แต่ เวลา 10.00 - 20.00 น.

4. การเข้ าชมงาน
เปิ ดให้ ครอบครัว พ่ อ แม่ ลูก ยุคใหม่ และผู้เข้ าชมงานทั่วไป

5. ผู้จัดงาน
บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์ ) จากัด
191/1 อำคำร เอช.เอส.เอช ชัน้ 9 ถ.พระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม
เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-6892899 , 02-6892993 โทรสำร 02-6892899 กด 16
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6.

คุณลักษณะทางด้ านเทคนิคของอาคารแสดง

6.1

การรับนา้ หนักของพืน้ ที่

โซน C ชัน้ 2

ความสามารถในการรับนา้ หนัก 500 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ถ้ ำสินค้ ำของท่ำนมีน ้ำหนักเฉลีย่ กดลงพื ้นที่ตอ่ หนึง่ ตำรำงเมตรมำกกว่ำน ้ำหนักที่มำกกว่ำน ้ำหนักที่อำคำรจะ
สำมำรถรับหนักได้ ท่ำนต้ องสร้ ำงพื ้นที่เหล็กเสริ ม เพื่อกระจำยน ้ำหนักของสินค้ ำ และต้ องแจ้ งให้ ทำงผู้จัดงำนทรำบ
ล่วงหน้ ำเกี่ยวกับสินค้ ำทุกชิ ้นที่จะนำมำแสดงจึงจะนำสินค้ ำนันเข้
้ ำไปแสดงได้

6.2

ความสูงของสิ่งก่ อสร้ าง

Zone c 1
Zone c 2
Zone Plaza

ควำมสูงของสิง่ ก่อสร้ ำงไม่เกิน 2.4 เมตร

Atrium

ควำมสูงของสิง่ ก่อสร้ ำงไม่เกิน 3 เมตร

ควำมสูงของสิง่ ก่อสร้ ำงไม่เกิน 2.3 เมตร
ควำมสูงของสิง่ ก่อสร้ ำงบริ เวณฝั่ งสูง ไม่เกิน 5 เมตรก่อสร้ ำงแบบโปร่ง
ฝั่ งต่ำไม่เกิน 2.5 เมตร

*** หากสินค้ าที่ท่านนามาจัดแสดงหรื อสิ่งก่ อสร้ างสูงเกินจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
จะต้ องทาการขออนุญาตจากผู้จัดการงานก่ อนจึงจะสามารถนาสินค้ าเข้ าหรื อ
ทาการก่ อสร้ างได้
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7.ตารางเวลาปฏิบัตกิ าร
กาหนดการ

เวลา
กาหนดเวลาการก่ อสร้ างคูหา
กำรก่อสร้ ำงและกำรตกแต่งสำหรับพื ้นที่เปล่ำ
12.00 – 24.00 น.
ผู้เช่ำพื ้นที่คหู ำมำตรฐำน เข้ ำตกแต่งคูหำเพื่อจัดวำงอุปกรณ์ 10.00 – 24.00 น.
และสินค้ ำ
กำรขนย้ ำยสินค้ ำ
10.00 – 24.00น.
กำรติดตังไฟฟ้
้ ำแล้ วเสร็ จภำยใน
13.00 น.
กำรติดตังตกแต่
้
ง และจัดวำงสินค้ ำแล้ วเสร็ จภำยใน
24.00 น.
ปิ ดอำคำรแสดงสินค้ ำ
24.00 น.
กาหนดการเปิ ด – ปิ ดงานแสดงสินค้ า
ผู้เข้ ำร่วมแสดงสินค้ ำ (Exhibitor)เข้ ำเตรี ยมงำนและขนย้ ำย
08.00 – 10.00 น.
สินค้ ำก่อนกำรเปิ ดแสดงสินค้ ำ
วันเวลำ เปิ ด - ปิ ด งำนแสดงสินค้ ำ
10.00 – 20.00 น.
เวลำขนย้ ำยสินค้ ำ หลังปิ ดแสดงสินค้ ำ ประจำวัน
20.00 – 21.00 น.
กาหนดเวลาการรือ้ ถอนคูหา
เริ่ มกำรขนย้ ำยสินค้ ำ
20.30 น.
กำรรื อ้ ถอนคูหำและไฟฟ้ ำ
20.30 น.
กำรขนย้ ำยสินค้ ำและรื อ้ ถอนคูหำแล้ วเสร็ จภำยใน
24.00 น.
กำรรื อ้ ถอนไฟฟ้ ำแล้ วเสร็ จภำยใน
24.00 น.

วันที่
21 สิงหำคม 2561
22 สิงหำคม 2561
22 สิงหำคม 2561
22 สิงหำคม 2561
22 สิงหำคม 2561
21-22 สิงหำคม 2561
23-26 สิงหำคม 2561
23-26 สิงหำคม 2561
23-26 สิงหำคม 2561
26 สิงหำคม 2561
26 สิงหำคม 2561
26 สิงหำคม 2561
26 สิงหำคม 2561

หมำยเหตุ :
 หลังจำกจบงำนในแต่ละวัน ไฟฟ้ำในคูหำจะดับภำยใน 60 นำที และอำคำรแสดงสินค้ ำจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลำ 21.00 น.ส่วนในวันสุดท้ ำย
ของงำนแสดงสินค้ ำจะเปิ ดจนกระทัง่ เวลำ 24.00 น. เพื่อให้ ผ้ รู ่วมงำนแสดงทำกำรขนย้ ำยสินค้ ำและรือ้ ถอนคูหำพร้ อมอุปกรณ์
 ห้ ำมผู้แสดงสินค้ ำขนย้ ำยสินค้ ำที่จะนำมำจัดแสดงเข้ ำไปในอำคำรแสดงสินค้ ำ ในวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ.2561 แต่จะอนุญำตให้ ขนย้ ำย
เข้ ำไปในวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ.2561 เท่ำนัน้ มิฉะนันหำกสิ
้
นค้ ำดังกล่ำวเกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำย ทำงผู้จดั งำนจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น
 ในระหว่ำงจัดงำนแสดงสินค้ ำ ห้ ามขนย้ ายสินค้ าโดยใช้ รถเข็นเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ เกิดควำมเสียหำยแก่สถำนที่จดั งำน ผู้เยี่ยมชมงำน และถ้ ำ
เกิดควำมเสียหำยประกำรใด ท่ำนจะต้ องรับผิดชอบควำมเสียหำยดังกล่ำว
 ในวันก่อสร้ ำงและรือ้ ถอน ผู้จดั งำนจะอนุญำตให้ ทำกำรก่อสร้ ำงและรือ้ ถอนได้ ถึง 24.00 น. ซึง่ ถ้ ำผู้แสดงงำนรำยใดมีควำมประสงค์จะ
ทำกำรก่อสร้ ำงหรือรือ้ ถอนเกินเวลำดังกล่ำว กรุณำแจ้ งที่ศนู ย์อำนวยกำรผู้จดั งำนแสดงสินค้ ำที่ประจำกำร ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริ กิต์ิ
ก่อนเวลำ 18.00 น. สำหรับวันก่อสร้ ำงคูหำ วันที่ 21-22 สิงหำคม 2561 พร้ อมชำระค่ำล่วงเวลำเพิ่ม จำนวน 5,000 บำท / ชม. / คูหำ
( รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7%) และต้ องว่ำจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยจำนวน 1 นำย /คูหำ เป็ นเงิน 950 บำท(รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี
มูลค่ำเพิ่ม 7%)และสำหรับวันรือ้ ถอนคูหำ วันที่ 26 สิงหำคม 2561 พร้ อมชำระค่ำล่วงเวลำเพิ่ม จำนวน 20,000 บำท /ชม. / คูหำ ( รำคำนี ้ยังไม่รวม
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7 %)
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