


เรียนท่านผูอ้อกงานแสดงสนิคา้   

 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด ร่วมกับ สมาคมอตุสาหกรรมผลติภัณฑส์ตัวเ์ลีย้งไทย    ยินดี

ต้อนรับเข้าสู่งาน “SmartHeart presents PET VARIETY 2017” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 ณ 

อาคาร 3-4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 คณะผู้จัดงานฯ ได้จัดท าหนังสือคู่มือผู้เข้าร่วมแสดงงานฉบับนี้เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการเข้าร่วมงาน

ของท่านให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด และขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือการเข้าร่วมงานและก าหนดระยะเวลา                         

การส่งแบบฟอร์มในการขอรับบริการต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่ อความสะดวกและประโยชน์ของท่านเอง                     

โดยเฉพาะแบบฟอร์มที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 

 แบบฟอร์ม 1   การระบุป้ายชื่อคูหา 

  ในกรณีผู้ร่วมแสดงงานที่จองคูหามาตรฐานส าเร็จรูปเท่านั้น 

 แบบฟอร์ม 2-1    ส าหรับผู้รับเหมาตกแต่งคูหาพิเศษ 

  ต้องส่งกลับในกรณีผู้ร่วมแสดงงานไม่ได้ใช้คูหามาตรฐาน 

 แบบฟอร์ม 2-2    ส าหรับผู้รับเหมาตกแต่งคูหาพิเศษ 

  ต้องส่งกลับในกรณีผู้ร่วมแสดงงานไม่ได้ใช้คูหามาตรฐาน 

 แบบฟอร์ม 4     การเช่ากระแสไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้าง และรื้อถอน 

  ต้องส่งกลับในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงงานต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในวันก่อสร้างและรื้อถอน 

 แบบฟอร์ม 5, 6   การเช่าระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับวันแสดงงาน 

  ต้องส่งกลับในกรณีผู้ร่วมแสดงงาน มีความต้องการอุปกรณ์และกระแสไฟเพิ่มเติม 

 แบบฟอร์ม 7   ระบบจ่ายน้ าและน้ าทิ้ง 

  ต้องส่งกลับในกรณีผู้ร่วมแสดงงาน มีความต้องการใช้น้ าภายในคูหา 

 แบบฟอร์ม 20   แบบฟอร์มน าสัตว์เข้าภายในอาคาร 

  ต้องส่งกลับในกรณีผู้ร่วมแสดงงาน น าสัตว์เข้าภายในอาคาร 

 

 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อได้ตามชื่อผู้ประสานงานในส่วนต่าง ๆ ภายในคู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้า 

หน้า 2 - 4 หรือที่ คุณวรามาตย์ อมาตยกุล หมายเลขโทรศัพท์ (02) 833 5117, โทรสาร (02) 833 5211 

หรือ อีเมล์ : varamarta@impact.co.th 

  

 

คณะผู้จัดงาน SmartHeart presents PET VARIETY 2017 

           

mailto:varamarta@impact.co.th
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ข้อมลูทัว่ไป 

 

1. ชือ่งานแสดงสินค้า 

SmartHeart presents PET VARIETY 2017 

 

 

 

 

 

 

 

2. สถานที่จัดงานแสดงสินค้า 

 อาคาร 1-2  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   

เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

 โทรศัพท์ 0-2833-4455 โทรสาร 0-2833-5211 เว็บไซต์ : www.impact.co.th 

 

3. เวลาเปิดแสดงงาน 

 วันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. 

 

4. เวป็ไซต์ของงาน 

 www.pet-variety.com   

 

5. ผู้จัดงาน 

 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย 

 

 

 

 

 

 

http://www.impact.co.th/
http://www.pet-variety.com/
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6. รวมไฮไลท์เด็ดเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง 

โซนต่าง ๆ ที่รวบรวมเหล่าบรรดาสัตว์เล้ียงนานาชนิด มาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด 

 การประกวดสุนัขสุขภาพดี จาก  Mobile Clinic 

 การประกวดแมวสวยตาใสขวัญใจมีโอ 

 การแข่งขันพิทบูลลากน้ าหนักชิงแชมป์ประเทศไทย 

 กิจกรรมและเกมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและเจ้าของ 

 ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี ที่บูธ Mobile Clinic 

 รับของขวัญฟรีมากมาย ได้ที่บูธ Pet I.T. 

 สมัครบัตรประจ าตัวพลเมืองสุนัข (TIDS Card) ได้ที่บูธ Pet I.T.   

 สินค้าและบริการเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงในราคาสุดพิเศษ 

 
การตดิตอ่ผู้จดังาน 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ฝ่ายขายโครงการ : 

  คุณอรรถพันธ์ วชิรมณีพันธุ์ โทรศัพท์ : 0 2833 5349 

      อีเมล : atthaphanw@impact.co.th 

   

  คุณพรธิวา ไพพฤกษาชาติ  โทรศัพท์ : 0 2833 5123 

      อีเมล : porntiwap@impact.co.th 

 

  คุณเกียรติรัตน์ วัฒนรัตนธรรม โทรศัพท์ : 0 2833 5125 

      อีเมล : kaittiratw@impact.co.th 

ฝ่ายปฏิบัติการ : 

  คุณวรามาตย์ อมาตยกุล   โทรศัพท์ : 0 2833 5117 

      โทรสาร : 0 2833 5211 

      อีเมล : varamarta@impact.co.th    

   

7. ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐาน อย่างเป็นทางการ 

ห้างหุ้นส่วน พ-ีคอน พลัส 

72/51 หมู่ที ่4 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส-แจ้งวัฒนะ ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ติดต่อ คุณกุญช์ภัสส์ น้อยอุดม   โทรศัพท์ : 0 2150 1044 

โทรสาร : 0 2150 1044 

อีเมล : khunpasn6@gmail.com    

 

mailto:atthaphanw@impact.co.th
mailto:porntiwap@impact.co.th
mailto:kaittiratw@impact.co.th
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8. ผูร้ับเหมาระบบไฟฟา้ อย่างเปน็ทางการ 

บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด 

29/189 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

ติดต่อ คุณนัทการต์ สมัครการ   โทรศัพท์ : 0 2503 4579 83 

โทรสาร : 0 2503 4577 

อีเมล : info@aplusutility.com 

 

9. บรษิัทผูร้ับเหมาบรกิารดา้นโทรศพัท ์โทรสาร และระบบอนิเตอรเ์น็ต อย่างเปน็ทางการ 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

ติดต่อ Facility Management (IT)  โทรศัพท์ : +66 (0) 2833 5153 

      โทรสาร : +66 (0) 2833 5154    

      อีเมล : fm_mis@impact.co.th  

 

10. บรษิัทผูร้ับเหมาบรกิารดา้นการรกัษาความปลอดภยัอยา่งเป็นทางการ 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

ติดต่อ แผนกรักษาความปลอดภัย  โทรศัพท์ : +66 (0) 2833 5143 

      โทรสาร : +66 (0) 2833 5140    

      อีเมล : op_security@impact.co.th  

 

11. บรษิัทผูร้ับเหมาบรกิารดา้นการรกัษาความสะอาดอยา่งเปน็ทางการ 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

ติดต่อ แผนกแม่บ้าน    โทรศัพท์ : +66 (0) 2833 5177 

      โทรสาร : +66 (0) 2833 5140     

      อีเมล : op_housekeeping@impact.co.th  

 

 

mailto:info@aplusutility.com
mailto:fm_mis@impact.co.th
mailto:op_security@impact.co.th
mailto:op_housekeeping@impact.co.th
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12. บรษิัทผูร้ับเหมาบรกิารดา้นการบริการอาหารและเครือ่งดืม่ 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

ติดต่อ คุณชลภัท กิติเกษมบุญเดช  โทรศัพท์ : +66 (0) 2833 5083 

      โทรสาร : +66 (0) 2833 5253     

      อีเมล : chonlapatk@impact.co.th 
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ตารางเวลาการท างานภายในอาคารแสดงสนิคา้ 

 

ช่วงวันก่อสรา้ง 

วันก่อสรา้งตกแตง่คูหา (12-13 ธ.ค. 60) วันที ่ เวลา 

ผู้แสดงงานที่จอง พื้นที่เปล่า เข้าตกแต่งคูหา 

12 ธ.ค. 60 13.00-24.00 น. 

13 ธ.ค. 60 08.00-24.00 น. 

ผู้แสดงงานที่จอง คูหามาตรฐาน เข้าตกแต่งคูหา 13 ธ.ค. 60 08.00-24.00 น. 

 ทางผู้จัดงาน ไม่มีบริการ รับฝากสินค้า และรถเข็นสินค้า 

 

ช่วงวันแสดงงาน 

วันแสดงงาน (14 – 17 ธ.ค. 60) วันที ่ เวลา 

เตรียมเปิดคูหา 

14 ธ.ค. 60 08.00-10.00 น. 

15 - 17 ธ.ค. 60 09.00-10.00 น. 

เปิดแสดงงาน 14-17 ธ.ค. 60 10.00-20.00 น. 

เตรียมปิดคูหา /  เติมสินค้า 14-17 ธ.ค. 60 20.00-21.00 น. 

 ผู้ร่วมแสดงงานสามารถเติมสินค้าได้ตามวัน และเวลา ดังนี้ 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560    เวลา 08.00 – 10.00 น. และ 20.00 – 21.00 น. 

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 – 10.00 น. และ 20.00 – 21.00 น. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2560    เวลา 09.00 – 10.00 น. 

 ไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็นระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. ของวันท่ี 14-17 ธันวาคม 2560 

 

ช่วงวันรือ้ถอน 

วันรือ้ถอน (17 -18 ธ.ค. 59) วันที ่ เวลา 

รื้อถอนและขนย้ายสินค้าออกจากอาคาร 

17 ธ.ค. 60 20.00-24.00 น. 

18 ธ.ค. 60 00.00-04.00 น. 

 ผูร้่วมแสดงงานจะต้องรือ้ถอน ใหเ้สรจ็ภายในวนัที ่18 ธ.ค. 2560 เวลา 04.00 น. เทา่นัน้ 
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บรกิารและสิง่อ านวยความสะดวก 

 

 ส านักงานผู้จัดงาน 

 ห้อง L4A เปิดบริการระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น. 

 เซอร์วิสเคาน์เตอร์ 

 ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐานและระบบไฟฟ้า บริเวณเซอร์วิสเคาน์เตอร์ ด้านใน ฮอลล์ 3 

 Business Center 

 ตั้งอยู่ด้านหน้าล็อบบ้ีฮอลล์ 3 ให้บริการถ่ายเอกสาร, รับ-ส่งแฟกซ์, ห้องประชุมย่อย เปิดบริการเวลา 09.00 - 20.00 น. 

 บริการโทรศัพท์ 

 โทรศัพท์ภายในประเทศ ตั้งอยู่หน้า ล็อบบ้ีทุกอาคาร 

 บริการตู้ ATM 

 ติดตั้งอยู่ด้านหน้าลอ็บบ้ีฮอลล์ 2 , ล็อบบ้ีฮอลล์ 5 ,ล็อบบ้ีฮอลล์ 8 และอาคารชาเลนเจอร์ 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี (ใต้ Sky Kitchen ข้างร้านอาหาร ZEN) 

 บริการระบบไปรษณีย์ 

 ตั้งอยู่บริเวณฟู้ดเอเทรี่ยมชาเลนเจอร์ 3 เปิดบริการทุกวัน 09.00 – 20.00 น. 

 สถานที่จอดรถ 

 สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถ Outdoor Parking 5  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ลานจอดรถใต้อาคารชาเลนเจอร์ Indoor Parking 1-3 (เสียค่าใช้จ่าย)  

 การบริการขนส่ง 

 รถโดยสารประจ าทาง :  หมายเลข 166 (อนุสาวรีย์ชัย – เมืองทองธานี) 

  สาย ปอ.391 เมืองทองธานี - ลาดหลุมแก้ว 

 รถสองแถว :   สาย 1 จากถนนแจ้งวัฒนะ - เมืองทองธานี  

  สาย 2 จากถนนติวานนท์ - เมืองทองธาน ี

 รถตู้โดยสารจาก :   อนุสาวรีย์ชัยฯ (ทางด่วน) – เมืองทองธานี 

   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 1 – เมืองทองธานี 

   เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ทางด่วน) – เมืองทองธานี 

   เมเจอร์ รังสิต – เมืองทองธานี 

   สนามหลวง – เมืองทองธานี 

 IMPACT Link:   สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ทางด่วน) – เมืองทองธานี (06.00 – 22.00 น.) 
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   จุดจอดรถอิมแพ็คฯ -  คิวรถตู้ อิมแพ็ค เมืองทองธานี, 

    ตรงข้ามด้านหน้าอารีน่า 

    ใต้ Sky Kitchen (ด้านหน้าฟู๊ด เอเทรี่ยม) 

   จุดจอดรถหมอชิต - ลานจอดรถด้านข้างของสถานีรถไฟฟ้า (ทางออก 4)  

 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 Terrazza Restaurant & Bar  บริเวณล็อบบ้ีฮอลล์ 2 

 Hong Kong Fisherman Suki & Restaurant  บริเวณล็อบบ้ีฮอลล์ 8 

 NOODLE NATION Restaurant  บริเวณล็อบบ้ีฮอลล์ 6 

 Hong Kong Café   บริเวณฟู้ดเอเทรี่ยมชาเลนเจอร์ 3 

 Sky Kitchen  สะพานทางเชื่อมระหว่างฮอลล์ 4 และอาคารชาเลนเจอร์ 3 

 Flann O’Briens Irish Pub  บริเวณฟู้ดเอเทรี่ยมชาเลนเจอร ์3 
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จุดรบับตัรควิ  

และลานจอดรถผูร้ว่มแสดงงาน 
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จุดรับบัตรคิวและ 
ลานจอดรถผู้ ร่วมแสดงงาน IM
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OUTDOOR 
PARKING 4 

ขั้นตอนการขนถา่ยสนิคา้ 
1. น ารถไปที่ลาน OUTDOOR PARKING 5 เพื่อรับบัตรคิว

2. เม่ือได้เรียกคิว น ารถเข้าที่ LOADING IEC (Loading Hall 4) เพื่อรับบัตรลงเวลา

- รถ 4 ล้อ  ขนถ่ายสินค้าได้ 40 นาท ี

- รถ 6 ล้อ ขนถ่ายสินค้าได้ 60 นาที 

- รถ 10 – 18 ล้อ ขนถ่ายสินค้าได้ 90 นาที 

หากเกินเวลา ปรับชั่วโมงละ 200 บาท (บัตรหาย 400 บาท) 

3. เม่ือขนถ่ายสินค้าเสร็จ น ารถออกที่ LOADING IEC (Loading Hall 1) เพื่อเช็คเวลา และน ารถไปจอดที่ลาน OUTDOOR PARKING 5

ROUTING 
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HALL 3 - 4 

พืน้ที่ท าการก่อสร้าง 
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กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของงาน 

1. บัตรเข้า – ออกอาคารแสดงสินค้า

1.1 บัตร ผู้ร่วมแสดงงาน  (EXHIBITOR BADGE) ส าหรับ ผู้ร่วมแสดงงาน ใช้ได้ตั้งแต่วันเตรียมงานจนถึง

วันสุดท้ายของงานในทุกพื้นที่ของการจัดงาน 

1.2 ผู้ร่วมแสดงงาน  จะต้องติดบัตร (EXHIBITOR BADGE) ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน เพื่อประโยชน์ในด้าน

การรักษาความปลอดภัย ผู้ร่วมแสดงงาน  ที่มิได้ติดบัตรหรือไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าออก

ในบริเวณงาน 

1.3 ผู้ร่วมแสดงงาน จะได้รับบัตร 5 ใบ ต่อ 1 บริษัท โดยรับบัตรได้ตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-24.00 

น. ตรงทางขนย้ายสินค้าด้านหลัง ฮอลล์ 3 และวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 20.00 น. 

ทีเ่ซอร์วิสเคาน์เตอร์ ด้านหน้า ฮอลล์ 2 

1.4 บัตร ผู้รับเหมาก่อสร้าง (CONTRACTOR BADGE) ส าหรับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ใช้ได้ในวันก่อสร้างและรื้อถอน

เท่าน้ัน ไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก ได้ในวันแสดงงาน 

1.4.1 ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องติดบัตร (CONTRACTOR BADGE) ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน 

เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่มิได้ติดบัตรหรือไม่มีบัตร จะไม่ได้

รับอนุญาตให้ผ่านเข้าออกในบริเวณงาน 

1.4.2 ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแลกบัตรได้ ณ Loading Hall 4 

1.5 บัตรจอดรถผู้ร่วมแสดงงาน (Car Parking Pass) ส าหรับ ผู้ร่วมแสดงงาน ใช้ได้ตั้งแต่วันเตรียมงานจนถึง

วันสุดท้ายของงาน โดยสามารถน ารถมาจอดได้ที่ลาน Outdoor Parking 5 โดยสามารถรับบัตรจอดรถได้ที่ 

Loading Hall 4 

2. เส้นทางผ่านเข้าออกของรถในช่วงเวลาก่อสร้างและรื้อถอน

2.1 ผู้ร่วมแสดงงาน ทุกท่านจะต้องน ารถบรรทุก หรือรถขนของไปพักรถที่ลานจอดรถ Outdoor Parking 5 

ซึ่งรถบรรทุกและรถขนของทุกคันจะต้องรับบัตรคิวเพื่อน ารถเข้าส่งของด้านหลังอาคาร 

2.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเรียกล าดับของการน ารถเข้าในพื้นที่ตามล าดับบัตรคิว 

2.3 รถบรรทุกหรือรถขนของสามารถเข้าส่งของได้ทาง Loading IEC “เพื่อรับบัตรลงเวลา” โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

 รถ 4 ล้อ ให้ใช้เวลาขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์ เวลา 40 นาที 

 รถ 6 ล้อ ให้ใช้เวลาขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์ เวลา 60 นาที 

 รถ 10 ล้อ – 18 ล้อ ให้ใช้เวลาขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์ เวลา 90 นาที 

***หมายเหต ุ: หากเกนิเวลาทีก่ าหนดจะมีการเปรยีบเทยีบปรบั ชั่วโมงละ 200 บาท*** 

และเมื่อน าสินค้าหรือวัสดุลงแล้ว  ต้องน ารถ ออกจากพื้นที่ทันทีโดยน ารถออกได้ที่  Loading Arena 

เพื่อเช็คเวลา และน ารถไปจอดได้ที่ลานจอดรถ Outdoor Parking 5 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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2.4 ไม่อนุญาตให้จอดรถบริเวณ PRE-LOADING เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานเท่าน้ัน 

2.5  การเติมสินค้าระหว่างเวลาแสดงงาน 

2.5.1 ผู้จัดงานอนุญาตให้ “ผู้ร่วมแสดงงาน” สามารถเติมสินค้าได้ตลอดระยะเวลาแสดงงาน 

2.5.2 ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็นในอาคารแสดงสินค้าระหว่างเวลา 10.00 - 20.00 น. โดยเด็ดขาด 

3. กฎระเบียบทั่วไปในการแสดงสินค้า

3.1 ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารแสดงและคูหาแสดงสินค้า 

ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ท าความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคูหาแสดง และ / หรือ สถานที่จัดแสดงหรือ 

พื้นที่ของอาคารแสดง หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ร่วมแสดงงาน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหาย

ที่เกิดขึ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดงานเสียก่อน 

3.2 การประกาศข้อความภายในงาน 

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ใช้ระบบประกาศเฉพาะที่เป็นประโยชน์เท่าน้ัน  และงดประกาศข้อความเฉพาะบุคคล 

3.3 การสูบบุหรี่ 

ห้ามมิให้สูบบุหรี่ภายในอาคารแสดงสินค้าโดยเฉพาะในระหว่างการก่อสร้างตกแต่งคูหา  ทั้งนี้ จะมีบริเวณ

ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ตามจุดที่ก าหนดให้เท่านั้น 

3.4 เหตุสุดวิสัย 

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยนอกเหนือจากกฎระเบียบที่ระบุไว้ในคู่มือ การตัดสินใจของผู้จัดงานถือเป็นอันสิ้นสุด 

3.5 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ระหว่างงานแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 

ในการแสดงสินค้าของ ผู้ร่วมแสดงงาน  เช่น การโฆษณา, การแจกเอกสารหรือของที่ระลึกจะต้องกระท า

ภายในคูหาของ ผู้ร่วมแสดงงาน เท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการติดสติกเกอร์ป้ายหรือแผ่นโฆษณานอกเหนือจาก

ภายในขอบเขตคูหาของ ผู้ร่วมแสดงงาน 

3.6 การเปิด-ปิดคูหาจะต้องเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

3.7 ไม่อนุญาตให้มีการนอนค้างคืนภายในอาคารแสดงงานและคูหาแสดงสินค้ายกเว้นได้รับการอนุมัติจากผู้จัดงาน 
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 กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของการเขา้ท างานในพื้นที่ในอาคารแสดงสนิค้า 

ขอ้ปฏบิัต ิระเบยีบ และหลกัเกณฑท์ัว่ไปในการจดังาน 

1. ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้สถานที่ในการจัดงาน

1.1 ผู้ ร่ วมแสดงงานจะต้องส่ งแบบก่อสร้ างคูหาออกแบบพิ เศษ ซึ่ งก าหนดความสู ง ไม่ เกิน 3.5 ม. 

ให้ผู้จัดงาน ตรวจสอบก่อนวันแสดงงานภายใน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

1.2 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันต้องเก็บท าความสะอาดทุกครั้ง ในกรณีตรวจพบว่าไม่ได้เก็บ 

และท าความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย ผู้จัดงานจะเรียกเก็บค่าท าความสะอาดในพื้นที่นั้น ๆ ตาม

ความเป็นจริง หรือในอัตราขั้นต่ า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

1.3 เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง เช่น เศษไม้ พลาสติก และอุปกรณ์อื่นๆ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องน ากลับไปทิ้ง

ที่บริษัทของตน ไม่อนุญาตให้ทิ้งบริเวณภายในและนอกอาคารแสดงงาน กรณีพบเห็นผู้รับเหมาที่กระท าผิด

จะต้องช าระค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท ต่อ ครั้ง 

1.4 การติดระบบไฟฟ้าใดๆภายในคูหาแสดงสินค้า ก าหนดให้ผู้ร่วมแสดงงานสั่งจองจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง

จาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.5 ผู้ร ่วมแสดงงานจะต้องแจ้งรายละเอียดการใช้กระแสไฟฟ้าภายในคูหาแสดงสินค้าภายใน 

14 พฤศจิกายน 2560 ผู้ร่วมแสดงงานต้องตรวจสอบความเรียบร้อยในการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ที่น าเข้ามาใช้ในคูหาหลังจากเลิกงาน และก่อนออกจากพื้นที่จัดงานทุกวัน 

1.6 กระแสไฟฟ้าทั้งหมดของพื้นที่ปฏิบัติงานจะถูกปิดลงหลังจากเลิกงานแล้วภายใน 30 นาทีของทุกวัน 

1.7 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องการท างานล่วงเวลา ต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบล่วงหน้าก่อนการปฏิบัติงาน

อย่างน้อย 8 ชั่วโมง 

1.8 บริษัท/หน่วยงาน/ผู้รับเหมา ที่จะเข้าปฏิบัติงาน จะต้องติดบัตรเข้าออกในบริ เวณพื้นที่ตลอดเวลา  

มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด 

1.9 ผู้ร่วมแสดงงานหรือผู้รับเหมาก่อสร้างในส่วนของพื้นที่เปล่าจะต้องวางเงินค้ าประกันความเสียหาย

ตามที่ได้ระบุไว้ก่อนการเข้าปฏิบัติงาน โดยผู้ร่วมแสดงงานหรือผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องวางเงินค้ าประกัน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจ านวน 5,000 บาท ต่อ พื้นที่ 9 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท  

โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด  เช็คลงวันที่ 17 ธันวาคม 2560 

ก่อนเข้าเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่ามากกว่าจ านวนเงินที่วางค้ าประกันไว้

ผู้ร่วมแสดงงานและ / หรือผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มวงเงินตามความเสียหาย    

ทีเ่กิดขึ้นจริงทั้งหมด 
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1.10 หากสถานที่หรือทรัพย์สินสิ่งของในสถานที่เสียหายระหว่างการใช้บริการ ผู้ ร่วมแสดงงานจะต้องแจ้ง

ให้ผู้จัดงานทราบทันที และผู้จัดงานมีสิทธิ์ที่จะก าหนดวันให้ผู้ร่วมแสดงงานซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว   

ให้แล้วเสร็จ และอยู่ในสภาพสมบูรณ์จนเป็นที่พอใจ ผู้จัดงานจะท าการออกหนังสือรับรองความสมบูรณ์

ให้แก่ผู้ร่วมแสดงงานทราบเท่านั้น หากผู้ร่วมแสดงงานไม่ซ่อมแซม ผู้จัดงานจะท าการซ่อมแซมดังกล่าว 

โดยผู้ร่วมแสดงงานจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและช าระเงินให้แก่ผู้จัดงาน ทันทีที่ผู้จัดงานซ่อมแซมแล้วเสร็จ 

โดยผู้จัดงานสามารถหักค่าใช้จ่ายจากเงินค้ าประกันความเสียหายตามที่กล่าวไว้ข้างต้น 

1.11 ในกรณีที่ผู้จัดงาน ตรวจสอบพบว่ามีบริษัท หรือหน่วยงาน ที่เข้าปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ

ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่ออาคาร บริษัท หรือ หน่วยงานนั้น ๆ ต้องช าระค่าปรับจ านวนเงิน 

10,000 บาท ให้แก่ผู้จัดงาน หรือช าระค่าซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และผู้จัดงาน จะด าเนินการ

ยึดเงิน ค้ าประกันพื้นที่เพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 

1.12 ผู้จัดงานไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 

ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้น าเข้ามาเก็บหรือใช้งานภายในอาคาร  

1.13 ผู้ ร่ วมแสดงงานต้องปฏิ บัติตามค าแนะน าของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยเคร่ งครั ด 

รวมทั้งข้อก าหนด ข้อจ ากัด และข้อบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยที่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด ได้ก าหนดไว้ 

1.14 การขนถ่ายอุปกรณ์ และเครื่องมือในการก่อสร้างจะต้องใช้ประตูขนถ่ายสินค้าเท่านั้น  ไม่อนุญาต

ให้ใช้ประตูด้านหน้าทางเข้าหรือประตูหนีไฟ 

1.15 ประตูหนีไฟโดยรอบอาคารให้ใช้ เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ห้ามใช้ เป็นทางเข้ า  – ออก หรือออกไป 

เพื่อท าภารกิจใด ๆ เช่น สูบบุหรี่ ฯลฯ โดยเด็ดขาด   

1.16 ผู้ร่วมแสดงงานที่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน ให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อาคารต้องลงนามในสัญญา

และปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างถูกต้องทุกประการ 

1.17 ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงงานใช้บริการงานระบบไฟฟ้า, ประปา และป๊ัมลม ผู้ร่วมแสดงงานต้องใช้บริการ

จากผู้รับเหมาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.18 ผู้ร่วมแสดงงานต้องใช้บริการอาหารและเครื่องดื่ม, พนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานรักษาความสะอาด 

ระบบโทรศัพท์ / โทรสาร และระบบการสื่อสารทุกประเภทจากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

นอกจากจะมีการตกลงกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นกรณีพิเศษ   

1.19  ผู้ร่วมแสดงงานจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และที่ตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน      

และพนักงานรักษาความปลอดภัย 

1.20 ผู้ร่วมแสดงงานจะไม่โอนสิทธิทั้งมวล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดตามสัญญาและเงื่อนไขการบริการนี้ให้แก่

บุคคลอื่นใด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอันขาด 

1.21 ผู้จัดงานทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มสูงขึ้นจากสัญญาบริการได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

อัตราภาษี หรืออากรที่ท าให้ผู้จัดงาน ต้องรับภาระภาษี หรืออากรเพิ่มขึ้น 

1.22 หากมีข้อพิพาทเก่ียวกับสัญญาบริการหรือสัญญาใดตามนี้ คู่สัญญาจะยื่นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย 

ที่มีเขตอ านาจในการพิจารณา 
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2. ข้อห้ามในการเข้าใช้สถานที่ในการจัดงาน

2.1 ห้ามเก็บเศษวัสดุที่ เหลือจากการก่อสร้างหรือวัสดุที่ไวไฟ เช่น ทินเนอร์ และน้ ามันเชื้อเพลิงต่างๆ 

ไว้ภายในอาคารในช่วงระหว่างวันแสดงงาน 

2.2 ห้ามกองวัสดุก่อสร้างหรือวางสิ่งของและอุปกรณ์ใด ๆ นอกพื้นที่ที่ได้ก าหนดไว้ให้ และ /หรือขวางทางเดิน

และทางจราจร โดยเฉพาะบริเวณทางหนีไฟ และประตูทางเข้า – ออกพื้นที่ 

2.3 ห้ามตอกตะปูหรือของแหลมยึดติดกับผิวพื้น, ผนัง หรือส่วนอื่น ๆ ของอาคารโดยเด็ดขาด 

2.4 ห้ามตอกยึดสมอบกบริเวณถนน, ทางเดินเท้า, เกาะกลางถนน และสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก     

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นลายลักษณ์อักษร 

2.5 ห้ามใช้กาว, เทปกาวสองหน้า หรือวัตถุใด ๆ ทาหรือติดบนผนัง และโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร         

เพื่อติดแผ่นป้ายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

2.6 ห้ามดึงลวดสลิงหรือขึงเพื่อการค้ า, ยัน ในบริเวณพื้นที่และโครงสร้างอาคารโดยเด็ดขาด 

2.7 ห้ามท าการอ๊อค, เชื่อมโลหะหรือเล่ือย, เจียรโลหะซึ่งอาจท าให้เกิดประกายไฟภายในอาคารโดยเด็ดขาด 

2.8 ห้ามพ่นสีหรือทาสีที่มีส่วนผสมของทินเนอร์หรือสารไวไฟอื่น ๆ ภายในและนอกอาคารโดยเด็ดขาด 

2.9 ห้ามติดตั้งวัสดุบุพื้นลงไปกับพื้นโดยตรง จะต้องมีวัสดุปูพื้นรองรับก่อน กรณีจ าเป็นต้องใช้เทปกาวสองหน้า

ส าหรับพรมปูพื้น ต้องแจ้งขออนุญาตก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ภายหลังการรื้อถอนพรมออกแล้ว 

จะต้องขูดลอกเทปกาวและเช็ดถูคราบกาวที่เหนียวติดพื้นออกให้สะอาดคืนสู่สภาพเดิม 

2.10 ห้ามสูบบุหรี่, รับประทานอาหาร, นอนพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน ยกเว้นในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เท่าน้ัน 

2.11 ห้ามน ายาเสพติด สุรา หรือของมึนเมาอื่น ๆ เข้ามาเสพหรือดื่มในพื้นที่ของอาคารโดยเด็ดขาด 

2.12 ห้ามเจ้าหน้าที่หรือคนงานออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานตามที่ระบุในใบค าขอ โดยมิได้รับอนุญาต 

และห้ามเปิดประตูห้อง, ประตูอาคารโดยพลการ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ 

2.13 ห้ามพกพาอาวุธ หรือของมีคมใด ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อใช้ในการจัดงานเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

2.14 ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย หรือกระท าการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

2.15 ห้ามถ่ายภาพ, บันทึกภาพโดยกล้องหรือเครื่องถ่ายวีดีโอ ทั้งภายในและภายนอกบริเวณพื้นที่ของอาคาร

ก่อนได้รับอนุญาต 

2.16 ห้ามใช้ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนถ่ายสินค้าหรือขนย้ายอุปกรณ์ใด ๆ 

โดยเด็ดขาด 

2.17 ห้ามน ารถยนต์หรือเครื ่องจักรกลทุกชนิด ที ่ม ีค่าไอเสียไม่ได้มาตรฐานหรือก่อให้เกิดมลภาวะ 

(ควัน, น้ ามันเครื่องหยด) เข้ามาขนถ่ายสินค้าภายในอาคาร  

2.18 ห้ามใช้รถเข็น, ล้อเลื่อนหรืออุปกรณ์จักรกลใดๆ ลากผ่านบริเวณพื้นที่ที่ปูผิวพื้นด้วยหินแกรนิต, หินอ่อน, 

กระเบ้ืองเคลือบ หรือวัสดุอื่นๆ ประเภทเดียวกันนี้โดยเด็ดขาด   

2.19 ห้ามผู้ใดนอนค้างคืนในพื้นที่บริเวณงาน 

2.20 ห้ามถ ่ายป ัสสาวะ  หร ือของเส ียใด  ๆ  ลงบนพื ้น  /  ผน ังอาคารรวมทั ้งบร ิเ วณทางเด ินขึ ้น -ลง 

หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ห้องสุขา 
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2.21 ห้ามใช้กระแสไฟพื้นฐาน (ปลั๊กริมผนัง) เพื่อจ่ายกระแสไฟใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างใดๆ ทั้งนี้ผู้ก่อสร้าง

จะต้องสั่งจองสะพานไฟ (เบรกเกอร์) เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะส าหรับการก่อสร้าง 

2.22 ห้ามล้างภาชนะทุกชนิดตลอดจนอุปกรณ์ เครื่ องมือช่างภายในห้องน้ าของอาคารโดยเด็ดขาด 

หากฝ่าฝืนท่านต้องช าระค่าปรับ ในอัตราครั้งละไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท ตามข้อ 1.2 

2.23 ห้ามน าวัตถุระเบิด, สารกัมมันตรังสี หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่โดยเด็ดขาด 

2.24 ห้ามน าแก๊สหุงต้มหรือก๊าซติดไฟทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจา ก  

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นลายลักษณ์อักษร 

2.25 ห้ามน าพาหนะหรือสินค้าที่มีน้ าหนักเกินค่าความปลอดภัยของอาคารดังต่อไปนี้ เข้ามาแสดงภายในอาคาร 

ยกเว้นจะได้รับอนุญาตให้กระจายน้ าหนักด้วยแผ่นโลหะความหนา 15 มิลลิเมตรโดยปฏิบัติตามการแนะน า

ของวิศวกร  ที่บริษัทฯ ก าหนดให้อย่างเคร่งครัด 

 อาคาร 1-8  สามารถรับน้ าหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม / ตารางเมตร

2.26 ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสปอนเซอร์ใดๆ บริเวณภายในและภายนอกอาคาร  

2.27 ห้ามติดตั้งธงหรือส่วนตกแต่งเพิ่มเติม โดยวิธีการปักลงบริเวณพื้นดิน, ถนน, คลอง 

2.28 ห้ามมีการจัดแสดงสินค้าประเภทอาหาร, สัตว์เลี้ยงบริเวณ LOBBY HALL 1-8, LOBBY HALL 10, 

CONCOURSE (หน้า HALL 9), Lobby Challenger 1 - 3 

2.29 ห้ามน าสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในอาคารแสดงสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตในกรณีมีการจัดแสดงงาน

เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีใบรับรองการตรวจโรคจากสัตวแพทย์ หรือ  กรมปศุสัตว์   

เพื่อยืนยันว่าสัตว์ดังกล่าวปลอดภัยจากโรคติดต่อ รวมทั้งได้รับอนุญาตในการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง 

2.30 ห้ามมีการจัดกิจกรรมหรือจอดรถกีดขวางเส้นทางฉุกเฉินรอบอาคารจัดงาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าชมงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุ เพลิงไหม้, วินาศกรรมหรืออื่น ๆ 

เพื่อให้รถดับเพลิง, รถพยาบาลและรถฉุกเฉินต่าง ๆ สามารถเข้าถึงพื้นที่ชั้นในโดยการใช้เส้นทาง

รอบอาคารจัดงานได้ รวมทั้งให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเก่ียวกับอาคารสถานที่ 

2.31 ห้ามท าการก่อสร้างใด ๆ กีดขวางทางเข้า -ออกบริเวณด้านหน้าร้านจ าหน่ายอาหารและสินค้าที่  

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั ่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด  ก าหนดให้ทั ้งภายในและนอกอาคาร  โดยต้อง

เว้นระยะห่างอย่างน้อย 4.00 เมตร และไม่ก่อสร้างผนังทึบปิดบังทัศนียภาพ  

2.32 ห้ามน าวัสดุและเครื่องจักรกล ที่มีน้ าหนักบรรทุกเกินค่าความปลอดภัยของพื้นโครงสร้างเข้าภายในพื้นที่

อาคารโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ ผู้ร่วมแสดงงานจะต้องด าเนินการขนย้ายและติดตั้งวัสดุดังกล่าวข้างต้น 

โดยยึดปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการที่  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ก าหนดไว้ทุกประการ 

2.33 ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามาภายในบริเวณการจัดงาน และอาคาร 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นลายลักษณ์อักษร หากฝ่าฝืน

ทาง  บริษั ท  อิ มแพ็ค  เ อ็ กซิ บิชั่ น  แม เนจ เม้นท์  จ า กัด  จะ คิด ค่าปรั บต่ อ ผู้ ร่ วมแสดงงานเ ป็น

จ านวนเงิน 50,000 บาท ต่อ พื้นที่ 9 ตร.ม. ต่อ 1 วัน 

2.34 ห้ามน าเข้าบริการรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความสะอาด  รวมทั้งผู้รับเหมาติดตั้งระบบสื่อสาร,

ไฟฟ้า, โทรศัพท์/โทรสาร จากผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
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3. บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะห้ามบุคคลใด รวมถึงผู้ร่วมแสดงงาน

ตัวแทน พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับเชิญ  ผู้ชม ผู้อุปการะ และบุคคลผู้เข้าร่วมงานของผู้ร่วมแสดงงาน

ไม่ให้อยู่ในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คฯ หากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด

เห็นว่าบุคคลนั้นไม่เหมาะสมทั้งสิ้น บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะบอก

เลิกการจัดงานในสถานการณ์ดังกล่าวด้วย ซึ่ ง ผู้ร่วมแสดงงานต้องปฏิบั ติตามค าร้องขอของ

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด โดยพลันทันที

หากผู้ร่วมแสดงงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของผู้จัดงาน ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้จัดงาน

จะส่งเอกสารเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอความร่วมมือ และหากผู้ร่วมแสดงงานยังไม่ด าเนินการแก้ไข

ตามที่แจ้งไป ทางผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ร่วมแสดงงานหรือด าเนินการ

ตามที่เห็นสมควรต่อไป 



ฟอร์มที่ รายการ ก าหนดส่ง เง่ือนไข ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่

1 การระบปุา้ยช่ือคหูามาตรฐาน 14 พฤศจิกายน 2560 ส าหรับคหูามาตรฐาน บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ากดั

การระบรุายละเอียดผู้รับเหมา

ตกแตง่คหูาพิเศษ

แบบฟอร์มวางเช็คค้ าประกนัพ้ืน

ส าหรับผู้รับเหมาตกแตง่คหูา

3 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณต์กแตง่ 14 พฤศจิกายน 2560 บริการพิเศษ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี-คอน พลัส

ตอ้งส่งกลับในกรณทีี่

ตอ้งการใช้กระแสไฟฟ้า

ในวันกอ่สร้างและร้ือถอน

การเช่าระบบกระแสไฟฟ้า

ส าหรับสินคา้จัดแสดง

6

7

8 การเช่าระบบจ่ายน้ าและน้ าทิ้ง 14 พฤศจิกายน 2560 ส าหรับผู้ที่ตอ้งการใช้น้ า บริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั

9 การเช่าเคร่ืองปัม๊ลม 14 พฤศจิกายน 2560 บริการพิเศษ บริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั

การระบตุ าแหน่งอุปกรณต์า่งๆ

ภายในคหูามาตรฐาน

11 การเช่าอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2560 บริการพิเศษ บริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั

12 บริการตดิตัง้สายโทรศัพท์ช่ัวคราว 7 พฤศจิกายน 2560 บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ากดั

บริการตดิตัง้สายอินเตอร์เน็ต

ช่ัวคราว ADSL

บริการรักษาความปลอดภัยพิเศษ

ภายในคหูา

บริการท าความสะอาดพิเศษ

ภายในคหูา

16 บริการส่ังอาหาร (เคร่ืองดืม่) 31 ตลุาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ากดั

17 บริการส่ังอาหาร (จัดเลี้ยงในคหูา) 31 ตลุาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ากดั

18 บริการส่ังอาหาร (เบเกอร่ี) 31 ตลุาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ากดั

ก าหนดเวลาส่งแบบฟอร์มกลับ

14 พฤศจิกายน 25602-1

14 พฤศจิกายน 2560

14 พฤศจิกายน 2560

14

2-2

การเช่าระบบแสงสว่าง

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ากดั

13

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ากดั

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ากดั

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ากดั

บริการพิเศษ

บริการพิเศษ

บริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั

ส าหรับพ้ืนที่เปล่า

ส าหรับพ้ืนที่เปล่า

บริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ากดั

ส าหรับพ้ืนที่เปล่า

บริการพิเศษ

10 14 พฤศจิกายน 2560 ส าหรับผู้ที่จองไฟฟ้า

4
การเช่าระบบไฟฟ้าส าหรับการ

กอ่สร้าง และร้ือถอน

บริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั

บริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั

14 พฤศจิกายน 2560

5

บริการพิเศษ

7 พฤศจิกายน 2560

15 29 พฤศจิกายน 2560

24 พฤศจิกายน 2560

14 พฤศจิกายน 2560
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ก ำหนดส่ง 

ผู้แสดงสนิค้าที่เช่าพ้ืนที่พร้อมบูธมาตรฐาน   จะได้รับการจดัท าป้ายช่ือบริษัท  ตัวอกัษรสติ๊กเกอร์แบบมาตรฐาน

          ความสงูตัวอกัษร 10 เซนติเมตร ติดบนแผ่นป้ายความสงู 30 เซนติเมตร ทั้งน้ีช่ือบริษัทรวมกนั ต้องไม่เกนิ 24 ตัวอกัษร

          ส าหรับผู้แสดงสนิค้าคูหามาตรฐาน   กรุณากรอกช่ือที่ต้องการให้จดัเตรียมในแบบฟอร์มช่ือไม้ป้าย   และส่งไปยงั

          บริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากดั ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

ป้ายที่ 1

ป้ายที่ 2

(กรณบีูธมุม)

ถ้าผู้แสดงสนิค้าต้องการให้จดัท าป้ายใดๆ นอกเหนือจากป้ายมาตรฐาน ทางบริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากดั 

ยนิดีที่จะรับเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีค่าใช้จ่ายตามลักษณะของป้ายน้ันๆ และขอให้ส่งแบบไปพร้อมกบัแบบฟอร์มน้ี

หมำยเหตุ : ถ้าหากภายในก าหนดเวลา ทางผู้ รับเหมายงัไม่ได้รับรายละเอยีดเกี่ยวกบัป้ายช่ือคูหาของท่าน ช่ือบริษัทของท่าน

ที่พิมพ์ในหนังสอืสญัญา จะถูกน ามาเป็นป้ายช่ือคูหา

ส ำหรบัร่วมแสดงงำน

ช่ือ : ต าแหน่ง :

บริษัท : คูหาหมายเลข :

ที่อยู่ :

โทรศัพท ์: โทรสาร :

มือถือ :

วันที่ :

ป้ำยช่ือคูหำมำตรฐำน

ลงช่ือพร้อมประทบัตรา

กำรเปลีย่นแปลงป้ำยช่ือในระหว่ำงงำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม

โปรดกรอกช่ือบริษทัเพื่อติดตั้งบนป้ำยช่ือลงในช่องดำ้นล่ำง

(ในกรณีที่ป้ำยช่ือเป็นภำษำองักฤษ กรุณำใชต้วัพิมพใ์หญ่)

14 พฤศจิกำยน 2560

ฟอรม์ 1 

โปรดกรอกรายละเอยีดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่ 
คุณวรามาตย์ อมาตยกุล 

บริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากดั 
ช้ัน 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป็อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกรด็ นนทบุรี 11120 

โทรศัพท ์: 02 833 5117  โทรสาร : 02 833 5211  Email : varamarta@impact.co.th  



คูหำมำตรฐำนขนำด 9 ตำรำงเมตร ประกอบดว้ย

1. โครงสร้างผนังสขีาวสงู 2.50 เมตร (รวมขออลูมิเนียม)

2. ป้ายช่ือบริษัทความยาวไม่เกนิ 24 ตัวอกัษร พร้อมโลโก้งานและเลขที่บูธ

3. พรมภายในคูหา

4. โตะ๊ประชาสมัพันธ ์จ านวน 1 ตัว

5. เก้าอี้  จ านวน 2 ตัว

6. หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นต์ จ านวน 1 ดวง

7. ปล๊ักไฟขนาด 5 แอมป์ จ านวน 1 จุด

ขอ้ก ำหนดส ำหรบัคูหำมำตรฐำน

1. ห้ามตอกตะปู / สิ่งของแหลมคมยึดติดกบัโครงสร้าง มิฉะน้ันเมื่อเกดิความเสยีหายผู้แสดงสนิค้า

    จะต้องเป็นผู้รับผดิชอบต่อความเสยีหายที่เกดิขึ้น

2. ห้ามวางวัสดุหรือสนิค้ากดีขวางทางเดิน 

3. หากมีการเปล่ียนแปลงลักษณะของคูหา เช่น การน าป้ายช่ือออก กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สปัดาห์  

4. ห้ามติดช่ือร้าน กบัหน้าโตะ๊โดยเดด็ขาด

5. ห้ามตั้งธง หรือโครงสร้างสงูกว่า 2.50 เมตร

คูหำมำตรฐำนขนำด 3.00 x 3.00 เมตร



ผู้รับเหมาตกแต่งคูหาพิเศษ ก าหนดส่ง

(ส าหรับผูร่้วมแสดงงานที่จองพ้ืนที่เปล่า กรณีที่น าผูรั้บเหมากอ่สร้างมาท าบธูเอง)

ช่ือบริษัทผูร่้วมแสดงงาน (Exhibitor) หมายเลขคหูา

ขนาดคหูา กว้าง ม. X ยาว ม. X สูง เมตร

บริษัทผูรั้บเหมากอ่สร้าง

ที่อยู่

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

ช่ือผูรั้บผดิชอบงาน ต าแหน่ง

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

มือถอื

วิศวกรออกแบบและควบคมุงาน เลขทะเบยีน

วันตดิตัง้ เร่ิมเวลา ถงึเวลา

เร่ิมเวลา ถงึเวลา

วันร้ือถอน เร่ิมเวลา ถงึเวลา

เร่ิมเวลา ถงึเวลา

พร้อมกนัน้ีได้ส่งแบบประกอบเพ่ือขออนุญาตกอ่สร้างตกแตง่คหูาพิเศษดังตอ่ไปน้ี

 - รูปทัศนียภาพ (Perspective) จ านวน แผน่

 - แผนผงั (Floor Plan) จ านวน แผน่

 - รูปด้าน (Elevation) จ านวน แผน่

 - รูปตดั (Cross Section) จ านวน แผน่

 - อืน่ๆ (Other) จ านวน แผน่

หมายเหตุ

1. ส าหรับคหูาพิเศษที่มีความสูงตัง้แต ่3.50 ม.ขึ้นไปทุกคหูา ตอ้งส่งแบบ พร้อมมีหนังสือรับรองโครงสร้างของ วิศวกรโยธา แนบด้วย

2. ความสูงที่ ผู้สนับสนุนการจัดงาน  สามารถกอ่สร้างได้ภายในอาคารแสดงสินคา้ คอืไม่เกิน 5.00 เมตร

3. ความสูงที่ ผู้ร่วมแสดงงาน  สามารถกอ่สร้างได้ภายในอาคารแสดงสินคา้ คอืไม่เกิน 3.50 เมตร

4. แบบฟอร์มน้ีส าหรับผูร่้วมแสดงงานที่ซ้ือพ้ืนที่เปล่าซ่ึงจะตอ้งว่าจ้างผูรั้บเหมากอ่สร้างตกแตง่คหูามาเอง

5. รูปแบบของคหูาและไฟฟ้าจะตอ้งได้รับการอนุมัตจิากผูจ้ัดงานภายในวันที่ก าหนด

6. ผูรั้บเหมากอ่สร้างสามารถแลกบตัรผา่นเข้างานได้ที่ทางขนย้ายสินคา้หลังอาคารโดยแลกบตัรประชาชนในวันที่เข้าท างาน

7. ผูร่้วมแสดงงานควรจะแจ้งถงึกฎระเบยีบข้อปฏบิตัใินการท างานในอาคารให้กบัผูรั้บเหมากอ่สร้างทุกคนทราบเพ่ือปฏบิตัติาม

8. บริษัท อิมแพ็คฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาการกอ่สร้างหากผูร่้วมแสดงงานส่งแบบมาให้พิจารณาไม่ครบถว้น ตามระบขุ้างตน้

9. ผูรั้บเหมาจะตอ้งวางเช็คค้ าประกนัพ้ืนที่ (ในกรณีที่อาจเกดิความเสียหายขึ้น) จ านวนเงิน 5,000 บาท / 9 ตารางเมตร

สูงสุดไม่เกนิ 50,000 บาท ตอ่ 1 คหูา ล่วงหน้า 7 วัน กอ่นเข้าท าการกอ่สร้าง

10. กฏเกณฑ์ด้านบนน้ันหากท่านใดไม่ปฏบิตัติามอาจเปน็สาเหตใุห้งานกอ่สร้างคหูาของท่านล่าช้าหรืออาจไม่สามารถเข้ากอ่สร้างได้

ข้าพเจ้าทราบเง่ือนไขและข้อก าหนดในการเข้าปฏบิตังิานในอาคารแสดงสินคา้แล้ว

ผูรั้บเหมากอ่สร้าง

วันที่

14 พฤศจิกายน 2560

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่ : 

คุณ วรามาตย์ อมาตยกุล

ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-2833-5207 โทรสาร: 0-2833-5211 Email : varamarta@impact.co.th
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แบบฟอร์มวางเช็คค้ าประกันพ้ืนที่ (แคชเชียร์เช็ค) ก าหนดส่ง

แบบฟอร์มน้ีส าหรับผู้ร่วมแสดงงานที่จองพ้ืนที่เปล่า ซ่ึงจะต้องวา่จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างคูหามาเอง โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์

แล้วส่งกลับมายงัช่ือที่อยูด่้านล่าง

ช่ือผู้แสดงงาน (Exhibitor)

บริษทั คูหาเลขที่

ข้อมูลผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor)

ช่ือบริษทั

ช่ือบุคคลผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน

โทรศัพท์ / มือถือ โทรสาร E-mail

ที่อยู่

ลายเซ็นผู้รับผิดชอบ วนัที่

ผู้รับเหมาจะต้องวางเช็คค้ าประกันพ้ืนที่ (ในกรณทีี่อาจเกิดความเสียหายขึ้น) จ านวนเงิน 5,000 บาท ต่อ 9 ตารางเมตร สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ต่อ 1 คูหา ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนเข้าท าการก่อสร้าง และสามารถรับเช็คคืนได้ภายใน 7 วนั หลังจบงาน ในกรณพ้ืีนที่

ของท่านไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น

การออกเช็คค้ าประกันพ้ืนที่ กรุณาออกตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี

เช็คส่ังจ่าย : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด

กรุณาส่งแบบฟอร์ม และเช็คค้ าประกันไปที่ :

คุณวรามาตย ์อมาตยกุล

บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด (ฝ่ายโครงการ)

ช้ัน 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทรศัพท์ (66) 0-2833-5117   โทรสาร (66) 0-2833-5211

E-mail : varamarta@impact.co.th

หมายเหตุ : หากผู้ร่วมแสดงงานหรือผู้รับเหมาก่อสร้างรายใดไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้นอาจเป็นสาเหตุให้งานก่อสร้างคูหาของท่านล่าช้า

                  หรืออาจไม่สามารถเข้าก่อสร้างได้

14 พฤศจิกายน 2560

เช็คค้ าประกนัพ้ืนที่ 5,000 บาท / 9 ตร.ม.
จ านวนพ้ืนที่รวม (ตร.ม.) จ านวนเงินรวม (บาท)

................................. .................................
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ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

รหัส รายการเฟอร์นิเจอร์ ขนาด จองและช าระเงิน จองและช าระเงิน จองและช าระเงิน จ านวน จ านวนเงิน

ภายใน 14 พ.ย. 60 15 พ.ย.-13 ธ.ค. 60 13 - 17 ธ.ค. 60

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

F-01 โต๊ะประชาสัมพันธ์ 0.50x1.00x0.75 m. 550.00 650.00 800.00 

F-02 โต๊ะกลม 0.70x0.70x0.75 m. 550.00 650.00 800.00 

F-03 โต๊ะส่ีเหลี่ยม 0.70x0.70x0.75 m. 550.00 650.00 800.00 

F-04 เก้าอี้ 0.45x0.45x0.45 m. 220.00 320.00 470.00 

F-05 โต๊ะพับ 0.60x1.20x0.70 m. 550.00 650.00 800.00 

F-06 กระบะขายของ 0.50x1.00x1.00 m. 850.00 950.00 1,000.00 

F-07 ตู้เก็บของ 0.50x1.00x0.80 m. 500.00 600.00 700.00 

F-08 เก้าอี้สตูลบาร์ 0.40x0.40x0.75 m. 500.00 600.00 750.00 

F-09 ช้ันวางทีวี - วีดีโอ 0.50x0.50x1.20 m. 900.00 1,000.00 1,150.00 

F-10 ตู้โชว์เตี้ย 0.50x1.00x1.00 m. 3,000.00 3,200.00 3,500.00 

F-11 ตู้โชว์สูงมินิ 0.50x0.50x2.00 m. 2,800.00 2,900.00 3,200.00 

F-12 ตู้โชว์สูง 0.50x0.50x2.50 m. 3,500.00 3,700.00 4,000.00 

F-13 ตู้โชว์สูงใหญ่ 0.50x1.00x2.50 m. 4,200.00 4,300.00 4,500.00 

F-14 กล่องลูกเต๋า 0.50x0.50x0.80 m. 400.00 500.00 600.00 

F-15 ช้ันวางสินค้าติดผนัง(ตรง) 0.30x1.00x0.02 m. 300.00 400.00 550.00 

F-16 ช้ันวางสินค้าติดผนัง(เอียง) 0.30x1.00x0.02 m. 500.00 600.00 750.00 

F-17 ถังขยะ 0.30x0.30x0.40 m. 50.00 70.00 100.00 

F-18 เคาน์เตอร์ information 0.50x1.00x0.80 m. 500.00 600.00 750.00 

หมายเหตุ

1. รายการที่ก าหนดไว้ข้างบนน้ีจะจัดให้ผู้ออกงานแสดงสินค้าในรูปแบบของการบริการคืนวัสดุ

2. หากส่ังจองช้ากว่าก าหนดอาจไม่สามารถให้บริการได้

3. ถ้ายกเลิกรายการหลังวันที่ ...12 พ.ย. 2560.... คิดค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และไม่สามารถคืนเงินได้ถ้ายกเลิกในระหว่างวันก่อสร้างและวันแสดงงาน

4. การส่ังจองบริการต้องยืนยันพร้อมการช าระเงินเต็มจ านวนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ช่ือบัญชี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี-คอน พลัส (ส านักงานใหญ่)

เลขที่บัญชี 005 - 3 - 36503 - 5  (บัญชีออมทรัพย์)

ธนาคาร/สาขา ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) / สาขาปากเกร็ด

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0 1035 55028 91 9

5. การสั่งเพิ่มเติมหน้างาน กรุณาช าระเงินสด

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ ช่ือบริษัทผู้แสดง :

ติดต่อ : คุณกุญช์ภัสส์  น้อยอุดม ( สายตรง  081-445-0561 ) คูหาแสดงเลขที่ :

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี-คอน พลัส ช่ือบุคคลที่รับผิดชอบ :

72/51 หมู่ที่ 4 หมุ่บ้านเพอร์เฟคเพลส-แจ้งวัฒนะ ต าบลคลองพระอุดม โทร. แฟกซ์ :

อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. (02) 150-1044  แฟกซ์ (02) 150-1044 email :

email : khunpasn6@gmail.com ลายมือช่ือ วันที่

ช่ือ-ที่อยู่ ของผู้แสดงงาน :

รวมทั้งส้ิน

ฟอรม 3
14 - 17 ธันวาคม 2560 @ IMPACT HALL 3-4

PET VARIETY 2016

รายการเฟอร์นิเจอร์

ก าหนดส่ง  :  14 พฤศจิกายน 2560 

รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%



F01 F02 F03 

F04 F05 F06

F07 F08 F09

F10 F11 F12

F13 F14 F15

F16 F17 F18



ผู้จัดงานไดม้อบหมายอยา่งเปน็ทางการให้บริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั เปน็ผู้รับผิดชอบการบริการดงัตอ่ไปน้ี

1. การให้บริการไฟฟ้าทั่วไป

1.1 ประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคอื วงจรไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง และ วงจรไฟฟ้าส าหรับสินคา้จัดแสดง

1.2 ไฟฟ้าที่จัดให้ตามมาตรฐานเปน็แบบกระแสสลับเฟสเดยีว 220V, 50 Hz + / - ร้อยละ 10 ดงัน้ันจึงควร

ใช้อุปกรณป์รับกระแสไฟให้คงที่ เพ่ือความปลอดภัยของอุปกรณต์า่งๆ ของท่าน

1.3 หากตอ้งการใช้ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลับเฟสเดยีว 110V, 50 Hz หรือ กระแสสลับสามเฟส 220V50Hz 

สามารถขอใช้บริการเปน็พิเศษไดโ้ดยตดิตอ่กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั โดยตรง

1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดตอ้งมีระบบปอ้งกนัอัตโนมัต ิเพ่ือปอ้งกนัการกระชากเน่ืองจากกระแสไฟเกนิจึงควร

มีระบบสตาร์ทดงัน้ี

1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง : มอเตอร์ขนาดไม่เกนิ 5 แรงม้า

1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star - Delta : มอเตอร์ขนาด 5 ถงึ 25 แรงม้า

1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer : มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึ้นไป

ผู้แสดงสินคา้และผู้รับเหมากอ่สร้างที่มีความประสงคใ์ช้กระแสไฟฟ้า กรุณาส่ังจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบั

1.5 ผู้ออกงานแสดงสินคา้ตอ้งส่ังจองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายจากบริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั เท่าน้ัน 

ห้ามน าอุปกรณจ์่ายกระแสไฟฟ้าอื่นเข้ามาใช้ในอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เช่น เคร่ืองปัน่ไฟ, แบตเตอร่ี เปน็ตน้ 

**  - ความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพ่ือหลีกเลียงอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

 - การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด

2. การให้บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน

2.1 ระบบไฟฟ้าในคหูามาตรฐานประกอบดว้ยโคมไฟ(จ านวนและรายการตามแตล่ะงาน)พร้อมเตา้เสียบไฟ ขนาด 5 Amp

(ห้ามใช้กบัโคมไฟแสงสว่าง) รายการดงักล่าวรวมคา่ใช้กระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

2.2 ผู้ออกงานแสดงสินคา้สามารถแจ้งความประสงคข์อรับบริการไดโ้ดยใช้แบบฟอร์มใบส่ังจองบริการดา้นไฟฟ้า 

ซ่ึงแบง่เปน็ 4 ส่วนคอื

ไฟฟ้าส าหรับการกอ่สร้าง และร้ือถอน : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ตอ้งการไฟฟ้าส าหรับการกอ่สร้างและร้ือถอน

Section A : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ตอ้งการไฟฟ้าส าหรับใช้กบัสินคา้จัดแสดง

Section B : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ตอ้งการส่วนประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้า (อุปกรณใ์ห้แสงสว่าง)

Section C และ D : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่น าอุปกรณแ์สงสว่างของตวัเองมาใช้ในงาน ทั้งในกรณทีี่จะท าการ

ตดิตัง้เองหรือตอ่สายไฟโดยบริษัท  เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั

2.3 การขอใช้บริการไฟฟ้าเพ่ิมเตมิในแบบฟอร์มใบส่ังจองบริการตอ้งระบตุ าแหน่งของจุดตอ่ระบบแสงสว่างและ

ระบบสาธารณปูโภค แบบแปลนที่ก าหนดไว้ กรุณาอ่านเง่ือนไขและกฎเกณฑท์ี่ระบไุว้ในแบบฟอร์ม

2.4 ผู้ออกงานแสดงสินคา้ที่ไดรั้บอนุญาตให้ใช้อุปกรณแ์สงสว่างของตนเอง ตอ้งส่ังจองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย

ตามแบบฟอร์มใบส่ังจองบริการ Section C หรือ D

2.5 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดตอ่ไฟฟ้าที่บริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั เห็นว่า

อาจกอ่ให้เกดิอันตรายหรือสร้างความร าคาญให้แกผู่้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสินคา้อื่น ๆ

กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า



กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า

2.6 ทุกๆ วันหลังจากปดิงานไปแล้ว 30 นาที จะมีการตดัไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับสินคา้จัดแสดง 

และในวันสุดท้ายของงานจะตดัหลังจากปดิงานไปแล้ว 60 นาที เว้นไว้แตเ่ฉพาะจุดที่ส่ังบริการ 24 ช่ัวโมงเท่าน้ัน

2.7 การตอ่วงจรไฟฟ้า, การปรับแตง่ใด ๆ, การใช้อุปกรณต์อ่ไฟเตา้เสียบหลายทาง, หรือการเช่ือมตอ่วงจรไฟฟ้า

โดยมิไดรั้บอนุญาต อาจเปน็เหตใุห้ถกูตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคหูามาตรฐาน)

3.1 ผู้ออกงานแสดงสินคา้ที่ส่ังจอง "พ้ืนที"่ เพียงอยา่งเดยีวเพ่ือตกแตง่เปน็คหูาแสดงสินคา้ที่ออกแบบเปน็พิเศษ จะตอ้ง

ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการไฟฟ้าเพ่ือคหูาแสดงสินคา้ที่ออกแบบเปน็พิเศษน้ัน

3.2 ผู้จัดงานไดจ้ัดให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินคา้โดยทั่วไป แตก่ารตดิตัง้ระบบไฟฟ้าทั้งภายในคหูาและเพ่ือการสาธิต

ตา่ง ๆ สามารถด าเนินการไดโ้ดยผู้รับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ไดรั้บการอนุมัตจิากผู้จัดงานแล้วเท่าน้ัน โดยผู้ออกงาน

แสดงสินคา้เพียงส่งแบบฟอร์มใบส่ังจองบริการไฟฟ้าตามความตอ้งการใช้งานของท่านมายงับริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้

แมเนจเมนท์ จ ากดั พร้อมช าระเงินภายในระยะเวลาที่ระบไุว้ และเพ่ือความปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสินคา้

ตอ่ไฟส าหรับสินคา้จัดแสดงหรืออุปกรณใ์ห้แสงสว่างเข้ากบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตวัอาคารโดยเดด็ขาด 

ทั้งน้ี ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิระงับการจ่ายไฟฟ้ากรณทีี่มีการตอ่ไฟฟ้าอยา่งไม่เหมาะสม

3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ไดรั้บมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสินคา้ตอ้งยืน่รายละเอียดการตอ่ไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า 

และรายละเอียดอื่นๆ มายงัผู้จัดงานกอ่นวันหมดเขตตามที่ระบไุว้ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอียดเพ่ือประกอบ

การพิจารณาอนุมัตติามรายการดงัน้ี

3.3.1 ช่ือบริษัทผู้รับเหมา

3.3.2 ช่ือและบตัรประจ าตวัของบคุคลากรที่เข้าด าเนินการ

3.3.3 จ านวนวัตตห์รืออัตราก าลังไฟ

3.3.4 แบบการตอ่วงจรหรืออุปกรณไ์ฟฟ้า

3.3.5 แบบฟอร์มใบส่ังจองบริการไฟฟ้า

3.4 ช่างไฟฟ้าที่ไดรั้บอนุญาตแล้ว สามารถแลกบตัรประจ าตวัเพ่ือรับบตัรผ่านเข้าท างานไดท้ี่ส านักงานบริหารงาน

แสดงสินคา้ของผู้จัดงานที่แสดงสินคา้ในบริเวณน้ันๆ

3.5 การตอ่วงจรไฟฟ้าที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาของท่านที่ไดรั้บอนุมัตจิากผู้จัดงาน จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจาก

บริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั กอ่นที่จะตอ่เข้ากบัแหล่งจ่ายไฟ

3.6 ผู้ออกงานแสดงสินคา้ที่ส่ังจองบริการดา้นไฟฟ้ากบับริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดัจะมีสิทธ์ิไดรั้บบริการ

ตามล าดบักอ่นหลัง

3.7 การตอ่วงจรไฟฟ้า, การปรับแตง่ใด ๆ, การใช้อุปกรณต์อ่ไฟเตา้เสียบหลายทาง, หรือการเช่ือมตอ่วงจรไฟฟ้า

โดยมิไดรั้บอนุญาต อาจเปน็เหตใุห้ถกูตดักระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.8 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริบ ยกเว้นแตเ่ปน็ส่วนประกอบของวงจรรวม

3.9 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดตอ่ไฟฟ้าที่บริษัท เอ พลัส ยทูิลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั 

เห็นว่าอาจกอ่ให้เกดิอันตรายหรือสร้างความร าคาญให้แกผู่้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสินคา้อื่น ๆ

3.10 การตอ่ไฟฟ้าทุกชนิดตอ้งเปน็ไปตามระเบยีบปฏิบตัแิละมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้น



1. การเดินสายภายในระบบ ตอ้งใชส้ายไฟใหที้�เหมาะสมตามมาตรฐาน และตอ้งเดินระบบสายกราวนทุ์กจุด

หากตรวจสอบพบการใชส้ายไฟไม่ไดข้นาดตามมาตรฐาน หรือการติดตั)งที�บริษทัฯ เห็นว่าไม่ปลอดภยัตามมาตรฐาน

ที�กําหนด ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ0 ระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั �วคราว จนกว่าจะไดร้บัการแกไ้ขใหไ้ดต้ามมาตรฐาน

จึงจะทําการปล่อยกระแสไฟฟ้าใหต้ามปกติ ขนาดสายไฟที�ไดม้าตรฐานตามขนาดของเบรกเกอรม์ีดงันี)

15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 2x2.5 Sq.mm. , 1.5 Sq.mm./Ground

15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x2.5 Sq.mm. , 1.5 Sq.mm./Ground

30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 2x6 Sq.mm. , 4 Sq.mm./Ground

30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x6 Sq.mm. , 4 Sq.mm./Ground

60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x16 Sq.mm. , 6 Sq.mm./Ground

100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x35 Sq.mm. , 10 Sq.mm./Ground

150 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x70 Sq.mm. , 16 Sq.mm./Ground

200 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x95 Sq.mm. , 16 Sq.mm./Ground

2. กรณีสั �งจองเบรกเกอร ์380V.3P 50Hz. อนุญาติใหใ้ช ้1 วงจรย่อยเท่านั)น หากผูแ้สดงงานตอ้งการใชม้ากกว่า

กฏระเบียบการใชก้ระแสไฟฟ้า (เพิ�มเติม)

สายไฟที�ไดม้าตรฐานขนาดเบรกเกอร์

2. กรณีสั �งจองเบรกเกอร ์380V.3P 50Hz. อนุญาติใหใ้ช ้1 วงจรย่อยเท่านั)น หากผูแ้สดงงานตอ้งการใชม้ากกว่า

1 วงจรย่อยตอ้งทําการติดตั)งตูโ้หลดเซ็นเตอร ์ (Load Center) ใชก้บัวงจรย่อย เพื�อช่วยในการตดักระแสไฟเกินโดย

จะตดัเฉพาะ ส่วนที�เกิดปัญหาไม่ตอ้งตดัไฟทั)งหมดและสามารถตรวจเช็คที�มาของปัญหาไดง่้ายขึ) นหากตรวจสอบพบ

ไม่มีการติดตั)งตูโ้หลดเซ็นเตอร ์(Load Center) ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ0 ในการระงบักระแสไฟฟ้าชั �วคราว จนกว่าจะ

มีการติดตั)งเรียบรอ้ยจึงจะทําการปล่อยกระแสไฟฟ้าตามปกติ และการเชื�อมต่อสายเขา้เบรกเกอรใ์หต่้อเชื�อมดว้ยหางปลา

(RING TERMINALS) เท่านั)นหา้มใชส้ายเปลอืยต่อเขา้เบรกเกอรโ์ดยตรง

ตวัอย่างตูโ้หลดเซ็นเตอร ์(Load Center)



กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า

4. การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด หากตรวจสอบ

พบการใช้สายไฟไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน หรือการติดตั้งที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าช่ัวคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานจึงจะท าการปล่อยกระแสไฟฟ้า

ให้ตามปกติ ขนาดสายไฟที่ได้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์มีดังน้ี

15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 2x2.5 Sq.mm. , 1.5 Sq.mm./Ground

15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x2.5 Sq.mm. , 1.5 Sq.mm./Ground

30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 2x6 Sq.mm. , 4 Sq.mm./Ground

30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x6 Sq.mm. , 4 Sq.mm./Ground

60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x16 Sq.mm. , 6 Sq.mm./Ground

100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x35 Sq.mm. , 10 Sq.mm./Ground

150 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x70 Sq.mm. , 16 Sq.mm./Ground

200 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4x95 Sq.mm. , 16 Sq.mm./Ground

5. กรณีส่ังจองเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนุญาติให้ใช้ 1 วงจรย่อยเท่าน้ัน หากผู้แสดงงานต้องการใช้มากกว่า 1 วงจร-

ย่อย  ต้องท าการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์  (Load Center) เพ่ือใช้กับวงจรย่อย หากตรวจสอบพบไม่มีการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ 

(Load Center) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงับกระแสไฟฟ้าช่ัวคราว จนกว่าจะมีการติดตั้งเรียบร้อยจึงจะท าการ

ปล่อยกระแสไฟฟ้าตามปกติ และการเช่ือมต่อสายเข้าเบรกเกอร์ให้ต่อเช่ือมด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่าน้ัน

ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอร์โดยตรง

การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ก าหนดเหล่าน้ีมีผลให้ตัวแทนที่ได้รับอ านาจหน้าที่สามารถตัดการจ่ายไฟฟ้าได้ทันที

ขนาดเบรกเกอร์ สายไฟที่ได้มาตรฐาน

และจะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม



กรุณาส่งกลับมาที่ : บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ :คุณนัทการต์ สมัครการ  E-mail :  info@aplusutility.com 

 โทร :  02-503-4579 - 83  แฟกซ์ : 0-2503-4577,0-2503-4584 

ช่ือบริษัท :                เลขที่คูหา : คูหามาตรฐาน  พ้ืนที่เปล่า

ที่อยู่ที่ออกใบก ากับภาษี : 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :  สนง.ใหญ่  สาขาย่อย

โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : แฟกซ์ :

 E-mail : ผู้ติดต่อ : วันที่ :

ลายเซ็น (  ) 

ไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้าง และร้ือถอน (กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ตรงช่องว่าง)

จ านวนเงิน

บาท

1 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 1,000  12 ธ.ค.  13 ธ.ค.  17 ธ.ค.  18 ธ.ค. 

2 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 2,000  12 ธ.ค.  13 ธ.ค.  17 ธ.ค.   18 ธ.ค.  

3 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 2,000  12 ธ.ค.  13 ธ.ค.  17 ธ.ค.  18 ธ.ค. 

4 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4,000  12 ธ.ค.  13 ธ.ค.  17 ธ.ค.  18 ธ.ค.   

5 60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 8,125  12 ธ.ค.  13 ธ.ค.  17 ธ.ค.  18 ธ.ค.   

6 100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 12,500  12 ธ.ค.  13 ธ.ค.  17 ธ.ค.  18 ธ.ค. 

**ทางบริษัทฯ จะปล่อยกระแสไฟให้เวลา 8.00 น. - 24.00 น.ตามวันที่ทางผู้ส่ังจองระบไุว้ในแบบฟอร์ม รวมเป็นเงิน

ส าหรับกรณทีี่ท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าหลังเวลา 24.00 นาฬิกา บริษัท ฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพ่ิมอีก 100% (หน่ึงเท่า)** ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงินเข้าบัญชี:

ช่ือบัญชี : บริษัท  เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขที่บัญชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริษัทเอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

* กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) พร้อมแนบหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่ายตัวจริงมายังบริษัท ฯ

* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมน้ันๆ

*ข้อควรระวัง * ผู้แสดงสินคา้และผู้รับเหมากอ่สร้างที่มีความประสงคใ์ช้กระแสไฟฟ้า กรุณาส่ังจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใช้งานโดยให้เผื่อ

คา่ความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทั้งน้ีเพ่ือให้เปน็ไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพ่ือหลีกเลี่ยงอุบตัเิหตตุา่งๆ

ที่อาจเกดิขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเตม็พิกดั

หมายเหตุ : - 

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเปน็เงินสดเท่าน้ัน

 - หากท่านตอ้งการไฟฟ้ากอ่สร้างและไฟฟ้าร้ือถอนให้ส่ังจองพร้อมช าระเงินเตม็ 100% ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในใบแจ้งหน้ี

 - กรณยีกเลิกการส่ังจองบริการไฟฟ้ากอ่สร้างและร้ือถอนในวันกอ่สร้าง วันจัดแสดงและวันร้ือถอน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงิน


 - ไฟมาตราฐานที่ให้ใช้คอื 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภัยตอ่อุปกรณข์องท่านจึงควรมีอุปกรณป์รับกระแสไฟให้คงที่

 - ระยะการตดิตัง้สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกนิ 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงคต์อ่เพ่ิมเตมิคดิในอัตราเมตรละ 214 บาท

 - หากมีการขอย้ายต าแหน่งอุปกรณไ์ฟฟ้าทั่วไปคดิคา่บริการ 214 บาท/จุด และคา่บริการขอย้ายต าแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น 

หากเปน็แบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คดิคา่บริการย้ายต าแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

 -  เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากตอ้งการปลั๊กพ่วง จะมีคา่บริการตอ่ปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และตอ่ปลั๊กออกจากเบรกเกอร์

ขนาด 15A220V1P เท่าน้ัน

 - ห้ามมีการดดัแปลงอุปกรณไ์ฟฟ้าจนกอ่ให้เกดิความเสียหาย ในกรณทีี่เกดิความเสียหายจากการดดัแปลงดงักล่าว ทางบริษทัฯ จะท าการปรับ 20 เท่า

ของรายการส่ังจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

รายการ

14 - 17 ธันวาคม 2560

 ฟอรม์ 4

14 พฤศจิกายน 2560

ก าหนดส่งเอกสาร

ล าดับ
วันที่ใช้งาน

เปิดใช้งานตั้งแต่เวลา 08.00น. - 24.00 น.
จ านวนราคา/ วัน**



กรุณาส่งกลับมาที่ : บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ :คุณนัทการต์ สมัครการ  E-mail :  info@aplusutility.com   

 โทร :  02-503-4579 - 83 แฟกซ์ : 0-2503-4577,0-2503-4584  

บริษัทผู้แสดงสินค้า :                เลขที่คูหา :   คูหามาตรฐาน  พ้ืนที่เปล่า

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : สนง.ใหญ่   สาขาย่อย

โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : แฟกซ์ :

E-mail : ผู้ติดต่อ : วันที่ :

Section A:  เบรกเกอร์ตัดไฟส าหรับสินค้าจัดแสดง (ไม่ใช่ส าหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง) รวมค่าใช้ไฟฟ้า

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

จองและช าระเงิน

ภายในวันที่ 14 

พ.ย. 60

จองและช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 15 

พ.ย. - 7 ธ.ค. 60

จองพร้อมช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 8 - 17 

ธ.ค. 60
จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เต้าเสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz. (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง) 790 865 1,125

2 เต้าเสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz.24 ช่ัวโมง (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง) 1,575 1,740 2,265

3 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.   (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง) 2,765 3,025 3,940

4 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.   (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง) 5,250 5,775 7,515

5 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.   (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง) 5,250 5,775 7,515

6 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.   (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง) 11,290 12,415 16,150

7 60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.   (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง) 22,840 25,125 32,650

8 100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง) 34,965 38,465 49,875

9 150 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง) 54,340 59,775 77,700

10 200 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง) 77,965 85,765 111,490

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงินเข้าบัญชี :

ช่ือบัญชี : บริษัท  เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขที่บัญชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริษัทเอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด 

* กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) พร้อมแนบหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่ายตัวจริงมายังบริษัท ฯ

* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมน้ันๆ

*ข้อควรระวัง * ผูแ้สดงสินค้าและผูรั้บเหมาก่อสร้างทีมี่ความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาส่ังจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผือ่

ค่าความปลอดภยั (Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ

ทีอ่าจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

หมายเหตุ :

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเทา่น้ัน

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันทีมี่การติดตัง้ และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

 - เต้าเสียบไฟ 1 จุด ใช้ส าหรับสินค้าจัดแสดงเพียง 1 ช้ินในแต่ละคร้ัง ไม่อนุญาตให้มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการใช้ไฟเกิน

 - ไฟมาตราฐานทีใ่ห้ใช้คือ 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภยัต่ออุปกรณข์องทา่นจึงควรมีอุปกรณป์รับกระแสไฟให้คงที่

 - หากมีการดัดแปลงอุปกรณห์รือใช้กระแสไฟฟ้าผดิประเภท ทางบริษัทจะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เทา่ของรายการส่ังจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

 - การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทกุจุด

 - การเช่ือมต่อสายเขา้เบรกเกอร์ให้ต่อเช่ือมด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เทา่น้ัน ห้ามใช้สายเปลือยต่อเขา้เบรกเกอร์โดยตรง

 - ส าหรับการขอใช้บริการ 24 ช่ัวโมงจะมีการคิดราคาเพ่ิมเป็น 2 เทา่จากราคาขา้งต้น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจ านวน มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะถือว่ามิได้ขอใช้บริการ 24 ช่ังโมง 

 -  เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้องการปลั๊กพ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เทา่น้ัน

 - หากมีการขอย้ายต าแหน่งอุปกรณไ์ฟฟ้าทัว่ไปคิดค่าบริการ 214 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายต าแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น 

หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึน้ไป คิดค่าบริการย้ายต าแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

  - หากมีการติดตัง้สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อหรือเพ่ิมเติมคิดในอัตราเมตรละ 200 บาท

 -  การติดตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้าทีท่างผูอ้อกงานแสดงสินค้าน ามาติดตัง้เอง หากเกิดอัตรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทางผูต้ิดตัง้ต้องเป็นผูรั้บผดิชอบในความเสียหายทีเ่กิดขึน้

 - รายการขา้งต้นใช้ส าหรับวันจัดแสดงสินค้าเทา่น้ัน ดังน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดทา้ย

บริการ / รายการล าดับ

ก าหนดส่งเอกสาร

ลายเซ็น   ( ) 

ที่อยู่ที่ออกใบก ากับภาษี : 

14 - 17 ธันวาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2560

ฟอรม์ 5



กรุณาส่งกลับมาที่ : บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ :คุณนัทการต์ สมัครการ  E-mail :  info@aplusutility.com  

 โทร :  02-503-4579 - 83     แฟกซ์ : 0-2503-4577,0-2503-4584  

บริษัทผู้แสดงสินค้า :                 เลขที่คูหา :   คูหามาตรฐาน  พ้ืนที่เปล่า

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : สนง.ใหญ่   สาขาย่อย

โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : แฟกซ์ :

E-mail : ผู้ติดต่อ : วันที่ :

Section B : บริการติดตั้งอุปกรณ์รวมค่ากระแสไฟฟ้า

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

จองและช าระเงิน

ภายในวันที่ 14 

พ.ย. 60

จองและช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 15 

พ.ย. - 7 ธ.ค. 60

จองพร้อมช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 8 - 17

 ธ.ค. 60
จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สปอตไลท์ LED  12W. มาตรฐาน (แสงสีเหลือง) 675 740 965

2 สปอตไลท์ LED 12W. พร้อมแขน ยาว 30 CM. (แสงสีเหลือง) 675 740 965

3 ไฟฟลูออเรสเซนท์ LED 20W. ยาว 1.2 เมตร (แสงสีขาว) 600 675 865

4 ดาวน์ไลน์ 18W. (หลอดประหยัดไฟ) (แสงสีขาว) 625 700 915

5 ดาวน์ไลน์ LED  12W. (แสงหลือง) 625 700 915

6 ดาวน์ไลน์ ฮาโลเจน 50 W. (แสงสีเหลือง) 750 840 1,090

7 สปอตไลท์ ฮาโลเจน 50W. พร้อมแขนแสตนเลส ยาว 20 CM. (แสงสีเหลือง) 750 840 1,090

8 หลอดเมทอลฮาไลน์ 150W. 220 V. (แสงสีขาว) 2,240 2,450 3,190

9 หลอดฮาโลเจน  500W. 220 V. (แสงสีเหลือง) 2,025 2,225 2,890

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงินเข้าบัญชี:

ช่ือบัญชี : บริษัท  เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขที่บัญชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริษัทเอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

* กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) พร้อมแนบหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่ายตัวจริงมายังบริษัท ฯ

* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมน้ันๆ

หมายเหตุ :

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเปน็เงินสดเทา่น้ัน

 - ทางบริษัทฯ จะคนืเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลกิการจองในช่วงวันที่มีการตดิตั้ง และขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินหากยกเลกิในระหว่างวันจดัแสดง

 - หากมีการดัดแปลงอปุกรณห์รือใช้กระแสไฟฟ้าผดิประเภท ทางบริษัทจะด าเนินการปรับเปน็จ านวนเงิน 20 เทา่ของรายการส่ังจองในเรทราคาวันจดัแสดงงาน

 - หากมีการขอยา้ยต าแหน่งอปุกรณไ์ฟฟ้าทั่วไปคดิคา่บริการ 214 บาท/จดุ และคา่บริการขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น 

หากเปน็แบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คดิคา่บริการยา้ยต าแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

 -  การตดิตั้งอปุกรณไ์ฟฟ้าที่ทางผู้ออกงานแสดงสินคา้น ามาตดิตั้งเอง หากเกิดอตัรายตอ่ชีวิตและเกิดความเสียหายตอ่ทรัพยสิ์น ทางผู้ตดิตั้งตอ้งเปน็ผู้รับผดิชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

 - รายการขา้งตน้ใช้ส าหรับวันจดัแสดงสินคา้เทา่น้ัน ดังน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปดิระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดทา้ย

ก าหนดส่งเอกสาร

ที่อยู่ที่ออกใบก ากับภาษี : 

ลายเซ็น   ( ) 

ล าดับ บริการ / รายการ

14 - 17 ธันวาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2560
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กรุณาส่งกลับมาที่ : บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ :คุณนัทการต์ สมัครการ  E-mail :  info@aplusutility.com   

 โทร :  02-503-4579 - 83     แฟกซ์ : 0-2503-4577,0-2503-4584  

บริษัทผู้แสดงสินค้า :                เลขที่คูหา :   คูหามาตรฐาน  พ้ืนที่เปล่า

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : สนง.ใหญ่   สาขาย่อย

โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : แฟกซ์ :

E-mail : ผู้ติดต่อ : วันที่ :

Section C : เบรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง (รวมค่าใช้ไฟฟ้า)

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

จองและช าระเงิน

ภายในวันที่ 14 

พ.ย. 60

จองและช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 15 

พ.ย. - 7 ธ.ค. 60

จองพร้อมช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 8 - 17 

ธ.ค. 60
จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

1 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 7,815 8,600 11,165

2 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 23,425 25,800 33,475

3 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 15,625 17,200 22,315

4 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 46,865 51,590 66,940

5 60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 71,665 78,825 102,500

6 100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 107,500 118,250 153,750

1 ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับ โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ 

(ต่อสายไฟฟ้าโดยผู้ออกงานแสดงสินค้า)

*ส าหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 9 วัตต์ อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 10 ดวง/ 100 วัตต์

*ส าหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 10 - 17 วัตต์ อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 ดวง/ 100 วัตต์

*ส าหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 18 - 25 วัตต์ อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 3 ดวง/ 100 วัตต์

*ไฟ LED เส้น อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 เมตร/ 100 วัตต์

2 ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ 

(ต่อสายไฟฟ้าโดยบริษัท เอพลัสฯ บริการเฉพาะคูหามาตรฐานเท่าน้ัน)

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงินเข้าบัญชี:

ช่ือบัญชี : บริษัท  เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขที่บัญชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริษัทเอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

* กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) พร้อมแนบหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่ายตัวจริงมายังบริษัท ฯ

* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมน้ันๆ

*ข้อควรระวัง * ผูแ้สดงสินคา้และผูรั้บเหมาก่อสร้างทีมี่ความประสงคใ์ช้กระแสไฟฟ้า กรุณาส่ังจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความตอ้งการใช้งานโดยให้เผือ่

คา่ความปลอดภัย (Safety Factor)อยา่งน้อย 20% ทัง้น้ีเพ่ือให้เปน็ไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภัยและเพ่ือหลกีเลีย่งอบุตัเิหตตุา่งๆ

ทีอ่าจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเตม็พิกัด

หมายเหตุ :

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเปน็เงินสดเทา่น้ัน

 - ทางบริษัทฯ จะคนืเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลกิการจองในช่วงวันทีมี่การตดิตัง้ และขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินหากยกเลกิในระหว่างวันจัดแสดง

 - เตา้เสียบไฟ 1 จุด ใช้ส าหรับสินคา้จัดแสดงเพียง 1 ช้ินในแตล่ะคร้ัง ไม่อนุญาตให้มีการตอ่พ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ามตอ่พ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพ่ือปอ้งกันความเส่ียงจากการใช้ไฟเกิน

 - ไฟมาตราฐานทีใ่ห้ใช้คอื 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภัยตอ่อปุกรณข์องทา่นจึงควรมีอปุกรณป์รับกระแสไฟให้คงที่

 - หากมีการดัดแปลงอปุกรณห์รือใช้กระแสไฟฟ้าผดิประเภท ทางบริษัทจะด าเนินการปรับเปน็จ านวนเงิน 20 เทา่ของรายการส่ังจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

 - การเดินสายภายในระบบ ตอ้งใช้สายไฟให้ทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานและตอ้งเดินระบบสายกราวน์ทกุจุด

 - การเช่ือมตอ่สายเขา้เบรกเกอร์ให้ตอ่เช่ือมด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เทา่น้ัน ห้ามใช้สายเปลอืยตอ่เขา้เบรกเกอร์โดยตรง

 - ส าหรับการขอใช้บริการ 24 ช่ัวโมงจะมีการคดิราคาเพ่ิมเปน็ 2 เทา่จากราคาขา้งตน้ โปรดระบ ุ(24 ช.ม.) ในช่องจ านวน มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะถือว่ามิได้ขอใช้บริการ 24 ช่ังโมง 

 -  เบรกเกอร์ไม่มีปลัก๊พ่วง หากตอ้งการปลัก๊พ่วง จะมีคา่บริการตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ 321 บาท และตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์

ขนาด 15A220V1P เทา่น้ัน (เบรกเกอร์ 1 ตวั ตอ่ปลัก๊เพียง 1 เตา้เสียบเทา่น้ัน)

 - หากมีการขอยา้ยต าแหน่งอปุกรณไ์ฟฟ้าทัว่ไปคดิคา่บริการ 214 บาท/จุด และคา่บริการขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น 

หากเปน็แบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึน้ไป คดิคา่บริการยา้ยต าแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

  - หากมีการตดิตัง้สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลมุไฟฟ้า หากมีความประสงคต์อ่หรือเพ่ิมเตมิคดิในอตัราเมตรละ 200 บาท

 -  การตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าทีท่างผูอ้อกงานแสดงสินคา้น ามาตดิตัง้เอง หากเกิดอตัรายตอ่ชีวิตและเกิดความเสียหายตอ่ทรัพยสิ์น ทางผูต้ดิตัง้ตอ้งเปน็ผูรั้บผดิชอบในความเสียหายทีเ่กิดขึน้

 - รายการขา้งตน้ใช้ส าหรับวันจัดแสดงสินคา้เทา่น้ัน ดังน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปดิระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดทา้ย

14 - 17 ธันวาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2560

ก าหนดส่งเอกสาร

ที่อยู่ที่ออกใบก ากับภาษี : 

ลายเซ็น   ( ) 

ฟอรม์ 7

Section D : การคิดราคาตามจุดใช้ไฟส าหรับโคมไฟแสงสว่างที่น ามาพร้อมติดตั้งโดยผู้ออกงานแสดงสินค้าเอง(รวมค่าใช้ไฟฟ้า)

330 370 480

บริการ / รายการ

390 440 570

ล าดับ





กรุณาส่งกลับมาที่ : บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ :คุณนัทการต์ สมัครการ  E-mail :  info@aplusutility.com 

 โทร :  02-503-4579 - 83 แฟกซ์ : 0-2503-4577,0-2503-4584 

บริษัทผู้แสดงสินค้า :                      เลขที่คูหา :  คูหามาตรฐาน  พ้ืนที่เปล่า

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : สนง.ใหญ่  สาขาย่อย

โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : แฟกซ์ :

E-mail : ผู้ติดต่อ : วันที่ :

ระบบจ่ายน้ าและน้ าทิ้ง

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

จองและช าระเงิน

ภายในวันที่ 14 

พ.ย. 60

จองและช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 15 

พ.ย. - 7 ธ.ค. 60

จองพร้อมช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 8 - 17 

ธ.ค. 60
จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

ขนาดท่อจ่ายน้ าเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. 

และท่อน้ าทิ้ง ขนาด 33 มม.

ขนาดท่อจ่ายน้ าเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. 

และท่อน้ าทิ้ง ขนาด 33 มม. พร้อมซิงค์หลุมเดี่ยว

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงินเข้าบัญชี:

ช่ือบัญชี : บริษัท  เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขที่บัญชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริษัทเอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

* กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) พร้อมแนบหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่ายตัวจริงมายังบริษัท ฯ

* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมน้ันๆ

หมายเหตุ :

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเทา่น้ัน

 - ราคาพิเศษจะมีผลก็ต่อเม่ือท าการส่ังจองและช าระเงินเต็มจ านวนภายในวันก าหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันก าหนดส่ง

 - ราคาน้ีรวมค่าน้ าเรียบร้อยแล้ว ตลอดการจัดแสดง

 - หากส่ังจองเฉพาะทอ่น้ าดีและทอ่น้ าทิง้ การติดตัง้ต้องมีถังดักไขมันเพ่ือดักส่ิงปฎิกูลก่อนปล่อยน้ าลงทอ่ระบายน้ าของอาคาร

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันทีมี่การติดตัง้ และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

 - หากมีการขอย้ายต าแหน่งจุดจ่ายน้ าไปจากต าแหน่งทีบ่ริษัทฯได้ด าเนินการติดตัง้แล้วจะคิดค่าด าเนินการในการเคลื่อนย้าย 2,000 บาท ต่อจุด

 - ห้ามมีการดัดแปลงอปุกรณไ์ฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณทีีเ่กิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เทา่

ของรายการส่ังจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

 - รายการขา้งต้นใช้ส าหรับวันจัดแสดงสินค้าเทา่น้ัน ดังน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดทา้ย

14 - 17 ธันวาคม 2560

7,875

ลายเซ็น   ( ) 

8,665 11,265

15,365

14 พฤศจิกายน 2560

ก าหนดส่งเอกสาร

ที่อยู่ที่ออกใบก ากับภาษี : 

ฟอรม์8

10,625

ล าดับ บริการ / รายการ

1

2 11,815



กรุณาส่งกลับมาที่ : บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ :คุณนัทการต์ สมัครการ  E-mail :  info@aplusutility.com 

 โทร :  02-503-4579 - 83         แฟกซ์ : 0-2503-4577,0-2503-4584  

บริษัทผู้แสดงสินค้า :                          เลขที่คูหา :  คูหามาตรฐาน  พ้ืนที่เปล่า

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : สนง.ใหญ่  สาขาย่อย

โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : แฟกซ์ :

E-mail : ผู้ติดต่อ : วันที่ :

เคร่ืองปั๊มลม 

จองและช าระเงิน

ภายในวันที่ 14 

พ.ย. 60

จองและช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 15 

พ.ย. - 7 ธ.ค. 60

จองพร้อมช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 8 - 11 

ธ.ค. 60

Psi Bar (บาท) (บาท) (บาท)

1 100 7 8,000 8,800 11,440

2 100 7 10,000 11,000 14,300

3 100 7 12,000 13,200 17,170

4 100 7 20,000 22,000 28,600

5 100 7 30,000 33,000 42,900

6 100 7 42,500 46,750 60,780

7 100 7 70,000 77,000 100,100

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงินเข้าบัญชี:

ช่ือบัญชี : บริษัท  เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขที่บัญชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริษัทเอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

* กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) พร้อมแนบหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่ายตัวจริงมายังบริษัท ฯ

* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมน้ันๆ

*ข้อควรระวัง * ปั๊มลมตามรายการข้างต้นไม่มีอุปกรณ ์air filter และ / หรือ air drier ติดตั้งอยู่ ท่านจะต้องเตรียมอุปกรณด์ังกล่าวมาเอง

หากจ าเป็นต้องใช้งาน

หมายเหตุ :

 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการให้บริการส าหรับการส่ังจองในวันติดตั้งและระหว่างวันจัดแสดง

 - อัตราค่าบริการข้างต้นรวมค่ากระแสไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้ว

 - ท่อลมความยาว 5.00 เมตร หากผูแ้สดงสินค้ามีความประสงค์ต่อหรือพ่วงท่อลมเพ่ิมเติม ต้องช าระเพ่ิมในอัตรา 100 บาทต่อเมตร

    หรืออาจน าท่อลมมาต่อพ่วงเองได้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องเตรียมอุปกรณข์้อต่อลมส าหรับสินค้าจัดแสดงของท่านมาเองเสมอ

 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลิกในช่วงวันที่มีการติดตั้งและระหว่างวันจัดแสดง

 - หากมีการดัดแปลงอุปกรณห์รือดัดแปลงอุปกรณจ์นก่อให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะด าเนินการปรับ 20เท่า ของรายการส่ังจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการน าปั๊มลมทุกชนิดที่มีขนาดมากกว่า 0.5 HP เข้ามาในอาคาร

 - เคร่ืองปั๊มลมจะถูกส่งไปที่คูหาของผูอ้อกงานแสดงสินค้าในวันสุดท้ายของการติดตั้ง รายการข้างต้นใช้ส าหรับวันจัดแสดงสินค้าเท่าน้ัน ดังน้ันทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย

15 HP

1/2 HP

1 HP

2 HP

3 HP

5 HP 

10 HP

ล าดับ ขนาดเคร่ืองปั้มลม

ขนาดแรงดัน

จ านวน จ านวนเงิน

ก าหนดส่งเอกสาร

14 - 17 ธันวาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2560

ที่อยู่ที่ออกใบก ากับภาษี : 

ลายเซ็น   ( ) 

ฟอรม์9



กรุณาส่งกลับมาที่ : บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ :คุณนัทการต์ สมัครการ E-mail :  info@aplusutility.com 

โทร :  02-503-4579 - 83      แฟกซ์ : 0-2503-4577,0-2503-4584 

ช่ือบริษัท :                เลขที่คูหา : คูหามาตรฐาน พ้ืนที่เปล่า

ที่อยู่ที่ออกใบก ากับภาษี : 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :  สนง.ใหญ่  สาขาย่อย

โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : แฟกซ์ :

 E-mail : ผู้ติดต่อ : วันที่ :

ลายเซ็น (  ) 

แบบฟอร์มน้ีใช้ส าหรับให้ผู้แสดงสินค้าระบุต าแหน่งของอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ที่ส่ังเพ่ิมเติม พร้อมกับระบุ

หมายเลขคูหาข้างเคียงและแฟกซ์กลับมาที่บริษัทฯ

เคร่ืองปั๊มลม เต้าเสียบไฟ หลอดฟลูออเรสเซนท์

น้ าประปา จุดต่อไฟ (โดยเอพลัส) สปอต์ไลท์ มาตรฐาน

ท่อระบายน้ า เบรกเกอร์ สปอต์ไลท์ พร้อมแขน

หลัง หมายเลขคูหาขา้งเคียง .....................

ขวา  ซ้าย

หมายเลขคูหาขา้งเคียง หมายเลขคูหาขา้งเคียง

......................... .........................

หน้า หมายเลขคูหาขา้งเคียง .....................

หมายเหตุ : - 

 - หากมีการขอย้ายต าแหน่งอปุกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปคิดค่าบริการ 214 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายต าแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น 

หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึน้ไป คิดค่าบริการย้ายต าแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

 - หากคูหามีการปูพ้ืนไม้กรุณาส่งแบบแปลนคูหามาด้วยเพ่ือความสะดวกในการขึน้เมนสายไฟ

 - ห้ามมีการดัดแปลงอปุกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกลา่ว ทางบริษัทฯ 

จะท าการปรับ 20 เท่าของรายการส่ังจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

 - การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด

 -  การติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าที่ทางผูอ้อกงานแสดงสินค้าน ามาติดตัง้เอง หากเกิดอตัรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

ทางผูต้ิดตัง้ต้องเป็นผูรั้บผดิชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้

ก าหนดส่งเอกสาร

14 - 17 ธันวาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2560

ฟอรม์ 10

W

C 

D  B 

N 



กรุณาส่งกลับมาที่ : บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ :คุณนัทการต์ สมัครการ  E-mail :  info@aplusutility.com 

 โทร :  02-503-4579 - 83     แฟกซ์ : 0-2503-4577,0-2503-4584  

บริษัทผู้แสดงสินค้า :                             เลขที่คูหา :  คูหามาตรฐาน  พ้ืนที่เปล่า

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : สนง.ใหญ่  สาขาย่อย

โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : แฟกซ์ :

E-mail : ผู้ติดต่อ : วันที่ :

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

จองและช าระเงิน

ภายในวันที่ 14 

พ.ย. 60

จองและช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 15 

พ.ย. - 7 ธ.ค. 60

จองพร้อมช าระเงิน

ระหว่างวันที่ 8 - 11

 ธ.ค. 60

(บาท) (บาท) (บาท)

1 Display LCD TV 32"+ เต้าเสียบไฟ 5 Amp 8,288 9,110 11,850

2 Display LCD TV 40"+ เต้าเสียบไฟ 5 Amp 10,790 11,860 15,430

3 Display LCD TV 43"+ เต้าเสียบไฟ 5 Amp 13,790 15,160 19,710

4 Display LCD TV 50"+ เต้าเสียบไฟ 5 Amp 23,540 25,890 33,660

5 Display LCD TV 60"+ เต้าเสียบไฟ 5 Amp 33,290 36,610 47,600

1          DVD Player USB , Flash Drive 

2  ขาตั้งพ้ืน ขาตั้งสูง 1.5m  ขาแขวนผนัง

1 สาย VGA ความยาว 3 m 125 140 180

2 สาย VGA ความยาว 5 m 190 210 270

3 สาย VGA ความยาว 10 m 250 280 360

4 สาย HDMI ความยาว 3 m 250 280 360

5 สาย HDMI ความยาว 5 m 375 425 540

6 สาย HDMI ความยาว 10 m 875 990 1,250

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอร์มส่ังจอง  โดยโอนเงินเข้าบัญชี:

ช่ือบัญชี : บริษัท  เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขที่บัญชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริษัทเอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด

* กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) พร้อมแนบหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่ายตัวจริงมายังบริษัท ฯ

* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมน้ันๆ

หมายเหตุ :

 - บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับจองระบบโสตทัศนูปกรณใ์นวันจัดแสดงงาน

 - ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณไ์ฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณทีี่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เท่า

ของรายการส่ังจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่มีการติดตั้ง และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

 - อุปกรณจ์ะถูกส่งไปที่คูหาของผูอ้อกงานแสดงสินค้าในวันสุดท้ายของการติดตั้ง

อุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ

ล าดับ บริการ / รายการ จ านวน จ านวนเงิน

 อุปกรณ์เสริม (ข้อละ 1 รายการ)

ก าหนดส่งเอกสาร

14 - 17 ธันวาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2560

ที่อยู่ที่ออกใบก ากับภาษี : 

ลายเซ็น   ( ) 

ฟอรม์11



 

ชื่อบริษัท: หมายเลขบูธ: 

ที่อยู่: 

ชื่อผู้ติดต่อ : 

เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรสาร:  อีเมล: 

ล าดบั รายการ 
ราคาพเิศษ 

(บาท) 

ราคา

มาตรฐาน   

(บาท) 

ราคาหนา้งาน   

(บาท) 

จ านวน 

(สาย) 

เปน็เงนิ 

(บาท) 

1 
สายภายใน กทม. และปรมิณฑล 

พร้อมเครื่องโทรศัพท์ 
4,200 5,000 6,000 

2 
สายทั่วไป (โทรมือถือและทางไกล ทั้งในและ

ต่างประเทศ)  พร้อมเครื่องโทรศัพท์ 
5,200 5,500 6,500 

3 
สายทั่วไป (โทรมือถือและทางไกล ทั้งในและ

ต่างประเทศ) พร้อมเครื่องโทรสาร 
7,500 8,000 9,000 

ฃหมายเหตุ : ราคาค่าใช้บริการข้างต้นนี้ครอบคลุมการใช้งานตลอดช่วงเวลา  

ราคาพิเศษ          =  จองและช าระเงินภายในวันที่ 7 – 16 พฤศจิกายน 2560 

ราคามาตรฐาน     =  จองและช าระเงินระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2560 

ราคาหน้างาน      =  จองและช าระเงินระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2560 

**ทุกรายการต้องมีเงินประกันความเสียหายอุปกรณ ์4,000 บาท/หนว่ยและจะไดร้ับคืนภายใน 30 

วันหากตรวจสอบไม่พบความเสียหายหลังการใช้ 

รวม 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

ยอดรวมภาษมีลูคา่เพิม่ 

**เงนิประกนั 

รวมทัง้หมด 

เงื่อนไขและการบริการ: 

1. ในกรณีที่ขอติดต้ังสายทั่วไปจะต้องช าระค่าประกันเลขหมายจ านวน 4,000 บาท และในกรณีที่มีการย้ายจุดติดต้ังไปยังจุดอ่ืนๆ หลังจากการ

ติดต้ังในครั้งแรกเสร็จสิ้น ศูนย์ฯ จะคิดค่าบริการเพิ่มในอัตราครั้งละ 1,500 บาทต่อ 1 สาย

2. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าใช้โทรศัพท์ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ยกเว้น ค่าใชโ้ทรศัพท์ทางไกล, ต่างจังหวัด, มือถือ และ

ต่างประเทศ โดยคดิค่าบริการตามจริงบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และบวกค่าบรกิาร 10%

3. การให้บรกิารโทรศัพท์ จะประกอบด้วย สายโทรศัพท์ 1 สาย และเครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่องเท่านั้น

4. อิมแพ็ค ไม่อนุญาตให้ท าการกระจายสัญญาณโทรศัพท์ไปยังบูธอ่ืนๆ รวมถึงการให้บริการโทรศัพท์รูปแบบต่างๆ ภายในพื้นทีจ่ัดงาน

5. การขอติดต้ังจะต้องช าระค่าบรกิารเต็มจ านวนภายในวันทีก่ าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าใบขอติดต้ังนี้ไม่สมบูรณ์และการติดต้ังนี้จะถูกยกเลิก

6. กรณีที่ต้องการยกเลกิการขอติดต้ังจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากช้าล่าเกินกว่าที่ก าหนด ศูนย์ฯ

จะคืนเงินค่าใชบ้ริการให้ร้อยละ 30  และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลกิในระหว่างวันจัดแสดง

7. โทรศัพท์จะติดต้ังที่บูธของผู้แสดงสินค้าในวันสุดท้ายของวันติดต้ังงาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกันยกเว้นกรณีที่

ระบุไวใ้นข้อตกลง 

เงื่อนไขการช าระเงนิ 

กรณีทีท่ี่ช าระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค กรณุาส่ังจ่ายเช็คในนาม  ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 

หรือกรณีทีช่ าระด้วยการโอน กรณุาโอนเงิน เข้าบญัชี ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้ : 

ชือ่บญัช ี ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

ธนาคารกรงุศรอียธุยาจ ากดั (มหาชน) สาขาอิมแพค็ เมืองทองธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 456-1-14104-7 (หรือ) 

ธนาคารกสกิรไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาส านักแจ้งวัฒนะ บญัชีออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-21909-5 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี  0-9940-00978-82-1 

  หมายเหตุ:  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

(ค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหส้มบรูณแ์ละจดัสง่มาที ่: 

ฝ่าย IT & Communication 

โทรศพัท ์: +66 2833 5153, 5393  โทรสาร +66 2833 5154 

มอืถอื     : +669 5367 9919,+669 5367 9918 

E-Mail    : itcoordinator@impact.co.th 

ผูม้อี านาจลงนาม และวนัที ่: 

    (และตราประทบัหากม)ี 

ผูใ้หบ้รกิาร : 

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  

แบบฟอรม์บริการติดตัง้สายโทรศพัท์ชัว่คราว 
SMARTHEART presents Pet Variety 2017  

14 – 17 ธนัวาคม 2560 
ก าหนดส่ง 

7 พฤศจิกายน 2560 

ฟอร์ม 12 



      

ชื่อบริษัท:         หมายเลขบูธ: 

ที่อยู่:  

ชื่อผู้ติดต่อ :  

เบอร์โทรศัพท์:      เบอร์โทรสาร:        อีเมล:   

เทคโนโลยี ADSL มีความเร็วในการรับข้อมูล (Downstream) และความเร็วในการส่งข้อมูล (Upstream) ไม่เท่ากัน โดยมีความเร็วในการ

รับข้อมูล สูงกว่าความเร็วในการส่งข้อมูล การใช้งานในการเปิด รับส่ง Email,ท่อง Internet, Facebook ,เว็บไซต์ทั่วไป เป็นต้น 

ADSL 4 Mbps.> ส าหรับ WIFI ที่ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่ม ใช้งานได้ประมาณ 5-10 User ในการเข้าใช้งานที่เหมาะสม  

ADSL 6 Mbps.> ส าหรับ WIFI ที่ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่ม ใช้งานได้ประมาณ 5-15 User ในการเข้าใช้งานที่เหมาะสม 

ADSL 8 Mbps.> ส าหรับ WIFI ที่ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่ม ใช้งานได้ประมาณ 5-20 User ในการเข้าใช้งานที่เหมาะสม 

ADSL 10 Mbps.> ส าหรับ WIFI ที่ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่ม ใช้งานได้ประมาณ 5-25 User ในการเข้าใช้งานที่เหมาะสม 

Router สามารถเสียบสาย LAN ได้ 4 เส้น ในกรณีที่ต้องการใช้เพิ่มจาก 4 จุด ต้องมีการติดต้ัง Switch เพิ่มเติมเพื่อใช้กับอุปกรณ์ตาม

จ านวนที่ต้องการ 

ล าดบั รายการ 
ราคาพเิศษ 

(บาท) 

ราคา

มาตรฐาน   

(บาท) 

ราคา 

หนา้งาน   

(บาท) 

จ านวน 

(วงจร) 

เปน็เงนิ 

(บาท) 

1 

สายอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4Mbps/1Mbps 

พร้อม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 

เส้น 

21,800 24,200 26,600 

2 

สายอินเตอร์เน็ตความเร็ว 6Mbps/1Mbps  

พร้อม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 

เส้น 

26,100 29,000 31,900 

3 

สายอินเตอร์เน็ตความเร็ว 8Mbps/1Mbps  

พร้อม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 

เส้น 

32,700 36,300 39,900 

4 

สายอินเตอร์เน็ตความเร็ว 10Mbps/1Mbps  

พร้อม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 

เส้น 

37,800 42,000 46,200 

5 อุปกรณก์ระจายสัญญาณ 3,000 3,000 3,000 

หมายเหตุ : ราคาค่าใช้บรกิารข้างต้นนี้ครอบคลมุการใช้งานตลอดช่วงเวลา  

ราคาพิเศษ          =  จองและช าระเงินภายในวันที่ 7 – 16 พฤศจิกายน 2560 

ราคามาตรฐาน     =  จองและช าระเงินระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2560 

ราคาหน้างาน      =  จองและช าระเงินระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2560 

**ทุกรายการต้องมีเงินประกันความเสียหายอุปกรณ ์4,000 บาท/หนว่ยและจะไดร้ับคืนภายใน 

30 วัน หากตรวจสอบไม่พบความเสียหายหลังการใช้ 

รวม 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

ยอดรวมภาษมีลูคา่เพิม่ 

**เงนิประกนั 

รวมทัง้หมด 

เงื่อนไขและการบริการ 

1. การให้บรกิารประกอบด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโมเด็มเราทเ์ตอร์ และสายแลน ความยาว 3 เมตร (Cat5e) จ านวน 1 เส้นเท่านั้น

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต้ังและใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย รวมถึงการใช้ระบบสื่อสารใด ๆ อันเป็นคลื่น

ความถี่โดยทีค่ลื่นความถีท่ี่ใช้ส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อการท างานของระบบเครือข่ายไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายของศูนย์ฯ

หากฝ่าฝืนเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้น “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับในอัตรา 50,000 บาท/สาย/วัน หรือ ระงับการใช้สัญญาณนั้น

ทันที

3. การให้บรกิารขอบข่ายของอุปกรณ์จะถึง สาย LAN/Modem/Router ที่บริษัท ส่งมอบเท่านั้น หากมีอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ ผูร้ับบริการ

ควรแจ้งให ้บริษัทรับทราบ เพื่อเฝ้าระวังการให้บริการเครือข่าย

4. ผู้แสดงงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าติดต้ังระบบไฟฟ้ารวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว (ไม่รวมอยู่ในค่าบรกิารนี้) รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณี

ที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์

แบบฟอรม์บริการติดตัง้สายอินเตอรเ์น็ต  ADSL ชัว่คราว 
SMARTHEART presents Pet Variety 2017  

14 – 17 ธนัวาคม 2560 ก าหนดส่ง 
7 พฤศจิกายน 2560 

ฟอร์ม 13 



5. ในกรณทีี่มีการย้ายจุดติดต้ังไปยังจุดอ่ืนๆ หลังจากการติดต้ังในครั้งแรกเสร็จสิ้น ศูนย์ฯ จะคิดค่าบรกิารเพิ่มในอัตราครั้งละ 1,500 บาทต่อ

1 วงจร

6. อินเตอร์เน็ตจะติดต้ังที่บูธของผู้แสดงสินค้าในวันสุดท้ายของวันติดต้ังงาน และจะเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน

ยกเว้นกรณีทีร่ะบไุว้ในข้อตกลง

7. กรณีที่ต้องการยกเลกิการขอติดต้ัง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากล่าช้าเกินกว่าที่ก าหนด ศูนย์ฯ

จะคนืเงินให้ร้อยละ 30 และขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

เงื่อนไขการช าระเงนิ 

กรณีทีท่ี่ช าระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค กรณุาส่ังจ่ายเช็คในนาม  ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 

หรือกรณีทีช่ าระด้วยการโอน กรณุาโอนเงิน เข้าบญัชี ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้ : 

ชือ่บญัช ี ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

ธนาคารกรงุศรอียธุยาจ ากดั (มหาชน) สาขาอิมแพค็ เมืองทองธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 456-1-14104-7 (หรือ) 

ธนาคารกสกิรไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาส านักแจ้งวัฒนะ บญัชีออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-21909-5 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี  0-9940-00978-82-1 

 หมายเหตุ:  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

(ค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหส้มบรูณแ์ละจดัสง่มาที ่: 

ฝ่าย IT & Communication 

โทรศพัท ์: +66 2833 5153, 5393  โทรสาร +66 2833 5154 

มอืถอื     : +669 5367 9919,+669 5367 9918 

E-Mail    : itcoordinator@impact.co.th 

ผูม้อี านาจลงนาม และวนัที ่: 

    (และตราประทบัหากม)ี 

ผูใ้หบ้รกิาร : 

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  



วนัที ่

จ ำนวน 

พนกังำน 

ชว่งเวลำ คำ่บรกิำร (บำท/ คน/ 12 ชัว่โมง ) 

รวมเปน็

เงนิ 

กลำงวนั 
08.00-20.00 

กลำงคนื 
20.00-08.00 

อัตรำพเิศษจอง 

และก ำหนดช ำระเงนิ 

วันน้ี - 29 พ.ย. 

2560 

อัตรำมำตรฐำน  

และก ำหนดช ำระเงนิ 

30 พ.ย. - 13 ธ.ค. 

2560 

อัตรำวนัแสดงงำน 

และก ำหนดช ำระเงนิ 

14 - 17 ธ.ค. 2560 

1,123.50.- 1,276.51.- 1,378.16.- 

1,123.50.- 1,276.51.- 1,378.16.- 

คำ่บรกิำรลว่งเวลำ          94.16.-/ชม. 107.-/ชม. 115.56.-/ชม. 

รวมเปน็เงนิ      

(รำคำรวม Vat 

7%) 

กำรช ำระเงิน : โดยเงินสด, เครดิตกำร์ด, โอนเงินเข้ำบัญชี หรือเช็ค สั่งจ่ำย ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

กำรโอนเงินเข้ำบัญชี จะต้องส่งส ำเนำใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท พร้อมทั้งหมำยเลขคูหำของผู้ส่งอย่ำงชัดเจน 

ชื่อบัญชี  ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

1. บัญชี   ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกัด (มหำชน)  สำขำส ำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธำนี  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 593-2-21909-5 

2. บัญชี   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำจ ำกัด (มหำชน)     สำขำอิมแพ็ค เมืองทองธำนี  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 456-1-14104-7 

“กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่จัดต้ังพรบ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฏหมำยดังกล่ำว จึงไม่มีหน้ำที่  ที่

ต้องเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล เพรำะไม่เข้ำลักษณะเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ตำมมำตรำ 

39 แห่งประมวลรัษฎำกร” 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.บริกำรรักษำควำมปลอดภัยพิเศษ แบ่งกำรท ำงำนเป็น 2 รอบ ระหว่ำงเวลำ 08.00-20.00 น. และ 20.00-08.00 น.

2.จ ำนวนพนักงำน  ขึ้นกับขนำดพื้นที่ตำมรำยละเอียดดังนี้ (1-18 ตรม. =1 คน, 18-36 ตรม. =2 คน, 36-54 ตรม. =3 คน, 54-72 ตรม. =4 คน,

ต้ังแต่ 72 ตรม. 

 ขึ้นไปเพิ่มเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 1 คน/ทุกๆ 18 ตรม.) 

3.ส ำหรับผู้แสดงสินค้ำรำยใด ถ้ำต้องกำรขอใบก ำกับภำษี กรณุำส่งชื่อบริษัท และที่อยู่ ตำมภ.พ.20 แนบท้ำยมำด้วย

4.กำรสั่งจองบริกำรจะสมบูรณ์เมื่อมีกำรช ำระเงินครบถ้วนและตรงตำมก ำหนดกำรที่ได้ระบุในเอกสำรเท่ำนั้น ทั้งนี้หำกไม่ช ำระตำมก ำหนดบริษัทฯ

จะถือว่ำยกเลิกกำรสั่งจอง

5.กำรยกเลิกกำรสั่งจอง จะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร ภำยในเวลำ 7 วัน ก่อนวันเตรียมงำน ถ้ำหำกช้ำเกินกว่ำทีก่ ำหนด จะคืนเงินค่ำใช้บริกำรให้

ร้อยละ 30  

และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหำกยกเลิกในระหว่ำงวันจัดแสดง 

โปรดกรอกรำยละเอียดให้ชัดเจนและส่งกลับมำที่     

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 

เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 อำคำรบำงกอกแลนด์ ชั้น 10 

ถนนป็อปปูล่ำ 3 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

ติดต่อ แผนกรักษำควำมปลอดภัย 

E-mail : op_security@impact.co.th 

โทรศัพท์ 02-833-5146,02-833-5143   โทรสำร  02 833 5140 

เลขทีป่ระจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี0 9940 00978 82 1 

เลขที่คูหำ :  ชื่อผู้ติดต่อ: 

โทรศัพท์:  โทรสำร: 

ลำยมือชื่อ และ วันที่: (ตรำประทบัองคก์ร) 

ให้บริกำร : ___________________  ลูกค้ำ : _____________________

(บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ) 

ชื่อบริษัท : เลขที่คูหำ: 

ที่อยู่: 

ชื่อผู้ติดต่อ: 

โทรศัพท์: โทรสำร: อีเมล: 

แบบฟอร์มการบริการรักษาความปลอดภัยพิเศษในคูหา 
SMARTHEART presents Pet Variety 2017

ก าหนดส่งแบบฟอร์ม 
29 พ.ย. 2560 

ก ำหนดช ำระเงินภำยในวนัท่ี
…………
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วนัที ่ จ ำนวน

พนกังำนท ำ

ควำมสะอำด 

ชว่งเวลำ คำ่บรกิำร (บำท/ คน/ 8ชัว่โมง ) 

รวมเปน็เงนิ กลำงวนั 

08.00-

16.00 

กลำงคนื 

16.00-24.00 
อัตรำพเิศษจอง 

และก ำหนดช ำระเงนิ 

(วนันี-้29 พ.ย.60) 

อัตรำมำตรฐำนและ

ก ำหนดช ำระเงนิ  

(30 พ.ย.-13 ธ.ค.60) 

อัตรำระหวำ่ง 

วนัเตรยีมงำน, วนั 

แสดงงำน, วนัรือ้ถอน 

และก ำหนดช ำระเงนิ 

(14-17 ธ.ค.60) 

1,020.- 1,300.- 1,400.- 

1,020.- 1,300.- 1,400.- 

1,020.- 1,300.- 1,400.- 

คำ่บรกิำรลว่งเวลำ 192 / ชม. 244 / ชม. 263 / ชม. 

รวมเปน็เงนิ(รวมภำษมีลูคำ่เพิม่ 7%) 

 

 

กำรช ำระเงิน : โดยเงินสด, เครดิตกำร์ด, โอนเงินเข้ำบัญชี หรือเช็ค ส่ังจ่ำย ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

กำรโอนเงินเข้ำบัญชี จะต้องส่งส ำเนำใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือ-ที่อยู่ของบริษัท พร้อมทั้งหมำยเลขคูหำของผู้ส่งอย่ำงชัดเจน 

ช่ือบัญชี  ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

บัญชี      ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกัด (มหำชน)  สำขำส ำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธำนี  เลขที่บัญชี 593-2-21909-5 (บัญชีออมทรัพย์) 

บัญชี ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำจ ำกัด (มหำชน)  สำขำอิมแพ็ค เมืองทองธำนี  เลขที่บัญชี 456-1-14104-7 (บัญชีออมทรัพย์) 

“กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่จัดตั้งพรบ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยดังกล่ำว จึงไม่มีหน้ำที่ที่ต้องเสีย

ภำษี 

เงินได้บุคคลธรรมดำ และไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล เพรำะไม่เข้ำลักษณะเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ตำมมำตรำ  39 แห่งประมวลรัษฎำกร” 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.บริกำรรักษำควำมสะอำด แบ่งกำรท ำงำนเป็น 2 รอบ ระหว่ำงเวลำ 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น. รวมพักรับประทำนอำหำร 30 นำทีและส ำหรับกำร

ท ำงำน 

ล่วงเวลำ หลังกำรจัดจ้ำง 8 ช่ัวโมงคิดค่ำแรงเพิ่มอีก 1.5 ของค่ำล่วงเวลำ และอย่ำงน้อยไม่ต่ ำกว่ำ 2 ช่ัวโมง 

2.พนักงำน 1 ท่ำน ข้ึนกับขนำดพื้นที่ตำมรำยละเอียดดังนี้ (1-29 ตรม. =1 คน, 30-39 ตรม. =2 คน, 40-69 ตรม. =3 คน, 70ตรม.ข้ึนไป =4 คน หรือมำกกว่ำ

ข้ึนอยู่กับกำรตกแต่งและขนำดที่ใหญ่ข้ึนของคูหำ และอำจไม่รับบริกำรท ำควำมสะอำดเร่งด่วนหน้ำงำน  

3.กำรบริกำรรวมถึง กำรดูดฝุ่น กำรท ำควำมสะอำดพื้น กำรทิ้งขยะ กำรเช็ดท ำควำมสะอำดเคำน์เตอร์ (ไม่รวมอุปกรณ์ที่น ำมำจัดแสดง) และไม่รวมถึงกำรท ำควำม

สะอำด  

น้ ำมัน สี หรือน้ ำที่หกบนพื้น และโครงสร้ำงคูหำ ผนังและพื้นผิวทุกชนิด 

4.ส ำหรับผู้แสดงสินค้ำรำยใด ถ้ำต้องกำรขอใบก ำกบัภำษ ีกรุณำส่งช่ือบริษัท และที่อยู่ ตำมภ.พ.20 แนบท้ำยมำด้วย

5.กำรส่ังบริกำรจะสมบูรณ์ เมื่อมีกำรช ำระเงินครบถ้วนและตรงตำมก ำหนดกำรที่ได้ระบุในเอกสำรเท่ำนั้น ทั้งนี้หำกไม่ช ำระตำมก ำหนดบริษัทฯจะถือว่ำยกเลิกกำรส่ัง

จอง 

6.กำรยกเลิกกำรส่ังจอง จะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร ภำยในเวลำ 7วัน  ก่อนวนัเตรียมงำน ถ้ำหำกช้ำเกนิกวำ่ที่ก ำหนด จะคืนเงินค่ำใช้บริกำรให้ รอ้ยละ 30

และขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินหำกยกเลิกในระหว่ำงวนัจัดแสดง 

โปรดกรอกรำยละเอียดให้ชัดเจนและส่งกลับมำที่     

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เเมเนจเม้นท์ จ ำกัด  

ชั้น 10 อำคำรบำงกอกแลนด์ เลขที่ 47/ 569-576 หมู่ที่ 3  

ถนนป็อปปูล่ำ 3 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

ติดต่อแผนกแม่บ้ำน อีเมล op_housekeeping@impact.co.th 

โทรศัพท์ 0 2833 5542 , โทรสำร  0 2833 5540 

เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี 0 9940 00978 82 1 

เลขที่คูหำ :  ชื่อผู้ติดต่อ: 

โทรศัพท์:  โทรสำร: 

ลำยมือชื่อ และ วันที่: (ตรำประทบัองคก์ร) 

ผู้ให้บริกำร :  ลูกค้ำ : 

(บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ) 

ชื่อบริษัท : 
เลขที่คูหำ:  ขนำดของพื้นที่(sqm.): 

ที่อยู่: 

ชื่อผู้ติดต่อ: 

โทรศัพท์: 
โทรสำร: อีเมล: 

ก ำหนดส่ง 
วันนี-้29 พ.ย.60 

แบบฟอร์มกำรท ำควำมสะอำดพิเศษในคูหำ 

SMARTHEART presents Pet Variety 2017 

ก ำหนดช ำระเงินภำยในวนัที่.....................................................
(โด
(โดยอิมแพ็ค

ฟอร์ม 15 

mailto:housekeeping@impact.co.th


แบบฟอรม์การสัง่อาหาร เครือ่งดืม่ และบรกิาร 

(ประเภทเครือ่งดืม่) 

 

กรณุากรอกแบบฟอรม์และสง่กลบัที ่: ก าหนดเวลาการสัง่: 

ติดตอ่ : คุณชลภทั กติิเกษมบุญเดช ราคาพเิศษ  ปัจจุบนั -31 ต.ค. 2560 

โทรศพัท:์  02 833-5083 โทรสาร: 02 833-5152 ราคามาตรฐาน 1 พย – 11 ธ.ค. 2560 

อีเมลล:์   chonlapatk@impact.co.th  ราคาวนังาน 12-17 ธ.ค. 2560  

ช่ือบูธ :  บูธเลขที ่ : 

อาคาร : 

บริษทั : 

ที่อยู่ : 

โทรศพัท ์ :  โทรสาร : 

ช่ือผู้ติดตอ่ :  ต าแหนง่ : 

โทรศพัท์เคลื่อนที ่ :  อีเมลล ์ : 

เลขที ่ รายการ 
ราคาพเิศษ ราคามาตรฐาน ราคาวนังาน 

จ านวน 
รวมเปน็เงนิ 

(บาท) 

1. ชา (ย่ีห้อลิปตัน, 20 ถุง/ชุด) 410.-บาท/ชุด 430.-บาท/ชุด 450.-บาท/ชุด 

2. ชา (พรีเมียม) 460.-บาท/ชุด 480.-บาท/ชุด 500.-บาท/ชุด 

3. เครื่องชงกาแฟ  

(ค่ามัดจ าเครือ่ง 1,000.-บาท/งาน) 

920.-บาท/200 ก. 

(เมล็ดกาแฟ) 

960.-บาท/200 ก. 

(เมล็ดกาแฟ) 

1,000.-บาท/200 ก. 

 (เมล็ดกาแฟ) 

4. กาแฟ ชนิดซอง(3 in 1) (20 ซอง/ชุด) 380.-บาท/ชุด 400.-บาท/ชุด 420.-บาท/ชุด 

5. น  าตาล (อิควล) (20 ซอง/ชุด) 100.-บาท/ชุด 100.-บาท/ชุด 100.-บาท/ชุด 

6. น  าตาล (ชนิดซอง)  (50 ซอง/ชุด)  90.-บาท/ชุด   90.-บาท/ชุด   90.-บาท/ชุด 

7. ครีมเทียม (ชนดิซอง) (50 ซอง/ชุด) 100.-บาท/ชุด 100.-บาท/ชุด 100.-บาท/ชุด 

8. น  าอัดลม (330 มล.) (6 กระป๋อง/แพค็) 140.-บาท/แพ็ค 150.-บาท/แพ็ค 160.-บาท/แพ็ค 

9. น  าสมุนไพร (ลติร) (ขั นต่ า 2 ลติร/ชนดิ 

กรณีใส่เครื่อง dispenser ส่ังขั นต่ า 5 ลิตร/

ชนิด) 

ชนิดน  าสมุนไพร ตะไคร้,มะตมู,เกก็ฮวย

,อัญชัญ 

140.-บาท/ลติร 160.-บาท/ลติร 180.-บาท/ลติร 

10. น  าผลไม ้100%  (ลติร) (ขั นต่ า 2 ลติร/ชนิด 

กรณีใส่เครื่อง dispenser ส่ังขั นต่ า 5 ลิตร/

ชนิด) 

ชนิดน  าผลไม้ แอปเปิ้ล,ส้ม,แกรวี่,ฝรั่ง,สับปะรด 

230.-บาท/ลติร 250.-บาท/ลติร 270.-บาท/ลติร 

11. น  าผลไม ้100%  (แกว้)  

(แก้ว Hi ball ขนาด 8 OZ.) 

 90.-บาท/แก้ว  95.-บาท/แก้ว 100.-บาท/แกว้ 

12. น  าส้มคั นสด (แก้ว Hi ball ขนาด 8 OZ.) 150.-บาท/แกว้ 150.-บาท/แกว้ 150.-บาท/แกว้ 

13. นมสด (ลติร) 170.-บาท/ลติร 180.-บาท/ลติร 190.-บาท/ลติร 

14. น  าหวานเฮลบลูบอย (ขั นต่ า 2 ลิตร/ชนดิ 

กรณีใส่เครื่อง dispenser ส่ังขั นต่ า 5 ลิตร/

ชนิด) 

140.-บาท/ลติร 160.-บาท/ลติร 180.-บาท/ลติร 

15. น  าดื่มชนิดขวด (12 ขวด/แพ็ค) 200.-บาท/แพ็ค 210.-บาท/แพ็ค 220.-บาท/แพ็ค 

16. น  าดื่มชนิดแกลลอน (ฟรีแกว้กระดาษ 50 ใบ/

แกลลอน) 

140.-บาท/แกลลอน 150.-บาท/แกลลอน 160.-บาท/แกลลอน 

17. เครื่องกดน  าดื่ม (ร้อน/เย็น) 540.-บาท/เครื่อง/วัน 570.-บาท/เครื่อง/วัน 690.-บาท/เครื่อง/วัน 

18. เบียร์สด (ย่ีห้อสิงห์) (30 ลิตร/ถัง) 7,000.-บาท/ถัง 7,500.-บาท/ถัง 8,000.-บาท/ถัง 

19. เบียร์สด (ย่ีห้อไฮเนเกน้) (30 ลติร/ถงั) 7,500.-บาท/ถัง 8,000.-บาท/ถัง 8,500.-บาท/ถัง 

20. เบียร์กระป๋อง ย่ีห้อสิงห์ (6 กระปอ๋ง/แพค็) 270.-บาท/แพ็ค 290.-บาท/แพ็ค 360.-บาท/แพ็ค 

21. เบียร์กระป๋อง ย่ีห้อไฮเนเก้น (6 กระปอ๋ง/แพ็ค) 350.-บาท/แพ็ค 360.-บาท/แพ็ค 420.-บาท/แพ็ค 

22. แชมเปญ/ไวน ์ ราคาตามย่ีห้อที่เลือก 

23. เครื่องดื่มประเภทค็อกเทล (มีแอลกอฮอล)์ 

(การันตีขั นต่ า 50 ท่าน) 

520.-บาท/ท่าน/ชม. 550.-บาท/ท่าน/ชม. 590.-บาท/ท่าน/ชม. 

24. เครื่องดื่มประเภทค็อกเทล (ไม่มีแอลกอฮอล์) 

(การันตีขั นต่ า 50 ท่าน) 

280.-บาท/ท่าน/ชม. 290.-บาท/ท่าน/ชม. 300.-บาท/ท่าน/ชม. 

25. น  าแข็ง (พรอ้มถงั ขนาด 10 กิโล) 140.-บาท/10 กก. 150.-บาท/10 กก. 160.-บาท/10 กก. 

26. แก้วน  ากระดาษ (50 ใบ/แพ็ค) 130-บาท/แพค็ 135.-บาท/แพ็ค 140.-บาท/แพ็ค 

27. ป๊อปคอน (ค่าเช่าเครื่อง พรอ้มพนักงาน1 คน/9 

ชม.) 

1,750.-บาท/วัน 1,850.-บาท/วัน 1,950.-บาท/วัน 

28. ชุดป๊อปคอน (เมล็ดข้าวโพด พร้อมอุปกรณ์) 530.-บาท/กก. 540.-บาท/กก. 550.-บาท/กก. 

29. ไอศกรมี (3.25 กก./กล่อง) พร้อมเครือ่งเคียง 

รสช็อกโกแลต,วนิลลา,สตรอเบอรี,่กะท ิ

700.-บาท/กล่อง 750.-บาท/กล่อง 780.-บาท/กล่อง 

30. ค่าเปิดขวด 580.-บาท/ขวด 580.-บาท/ขวด 580.-บาท/ขวด 

31. บริกร (ชาย/หญงิ) (พูดภาษาไทย) 710.-บาท/ท่าน/9 ชม. 750.-บาท/ท่าน/9 ชม. 790.-บาท/ท่าน/9 ชม. 

32. ค่าล่วงเวลาบริกร 130.-บาท/ท่าน/ชม. 140.-บาท/ท่าน/ชม. 150.-บาท/ท่าน/ชม. 

รวมเปน็เงนิทั งสิ น

ฟอร์ม 16 
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วนัทีส่ง่ เวลาทีส่ง่ เลขทีร่ายการ จ านวน รวมเปน็เงนิ (บาท) 

รวมเปน็เงนิทั งสิ น

หมายเหต ุ: 

การช าระเงนิ: 

1. โอนเงนิเข้าบัญชีธนาคากรุงศรีอยุธยา (สาขาอิมแพ็ค เมืองทอง

ธานี) 

ช่ือบัญชี: อิมแพค็ เอ็กซบิิช่ัน แมเนจเม้นท ์

จ ากัด 

เลขที่บัญชี 456-1-00009-8 (บัญชีออมทรัพย์) 

2. ช าระโดยเงินสด หรอืบตัรเครดิต

3. ช าระเงินภายใน 7 วัน หลงัจากยืนยันการส่ังอาหาร เครื่องดื่ม และบรกิาร มิฉะนั นจะถือเป็นโมฆะ

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร: 

1. ไม่อนุญาตให้น าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในอาคารแสดงงาน ยกเว้นกรณีไดร้ับอนุญาตอย่างเปน็ทางการจากบริษทั อิมแพค็ฯ เท่านั น

2.   ภาชนะทีใ่ช้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในบูธคหูาอิมแพ็คฯขอสงวนสิทธ์ิจัดบรกิารในรูปแบบใช้แล้วทิ ง

3. ราคาดงักล่าวรวมค่าบริการ และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% แล้ว

4. ราคาพิเศษดังกล่าว เปน็ราคาเฉพาะการส่ังอาหาร เครื่องดื่ม และบรกิารภายในก าหนดเวลาการส่ังเท่านั น ในกรณีที่มีการส่ังภายหลังก าหนดเวลาจะคิดค่าอาหาร

เครื่องดื่ม และบริการในราคามาตรฐาน และหากมกีารส่ังลว่งหน้าวันงาน 1 วัน  เป็นต้นไปจะคดิค่าอาหาร เครือ่งดืม่ และบริการในราคาวนังาน

5. กรณีมีการยกเลิกการส่ังอาหาร เครื่องดื่ม และบริการ ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินที่ได้ช าระมาแล้ว

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ นหลังท าสัญญา ช าระโดยเงินสด หรอืบตัรเครดิต ภายในวันงาน

ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นาง/

นางสาว 

 ได้ส่ังอาหาร เครื่องดื่ม และบริการ ดงักล่าว 

ลงช่ือ: ผู้รับบริการ 

(  ) 

วันที:่ 

ลงช่ือ: ผู้ใหบ้ริการ 

(  ) 

วันที:่ 

บรษิทั อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ชั น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนปอ๊ปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 

www.impact.co.th 

http://www.impact.co.th/


แบบฟอรม์การสัง่อาหาร เครือ่งดืม่ และบรกิาร 

(ประเภทจดัเลีย้งในคหูา)

 

กรณุากรอกแบบฟอรม์และสง่กลบัที ่: ก าหนดเวลาการสัง่: 

Name : คุณชลภัท กิติเกษมบญุเดช  ราคาพเิศษ ปัจจุบัน – 31 ต.ค. 2560 

โทรศพัท:์  02-833-5083  โทรสาร: 02-833-5152 ราคามาตรฐาน 1 พย -10 ธ.ค. 2560 

อีเมลล:์   chonlapatk@impact.co.th  ราคาวนังาน 11 -17 ธ.ค. 2560  

ช่ือบูธ :  บูธเลขที ่ : 

อาคาร : 

บริษทั : 

ที่อยู่ : 

โทรศพัท ์ :  โทรสาร : 

ช่ือผู้ติดตอ่ : ต าแหนง่ : 

โทรศพัท์เคลื่อนที ่ :  อีเมลล ์ : 

เลขที ่ รายการ 
ราคาพเิศษ ราคามาตรฐาน ราคาวนังาน 

จ านวน 
รวมเปน็เงนิ 

(บาท) 

1. พร-ีค๊อกเทล 

(การันตีข้ันต่ า 50 ท่าน) 

เมนู เอ: 320.-บาท/ท่าน 

เมนู บ:ี 380.-บาท/ท่าน 

เมนู ซ:ี 470.-บาท/ท่าน 

เมนู เอ: 340.-บาท/ท่าน 

เมนู บ:ี 400.-บาท/ท่าน 

เมนู ซ:ี 500.-บาท/ท่าน 

เมนู เอ: 360.-บาท/ท่าน 

เมนู บ:ี 420.-บาท/ท่าน 

เมนู ซ:ี 530.-บาท/ท่าน 

2. ค๊อกเทล 

(การันตีข้ันต่ า 50 ท่าน) 

เมนู เอ: 600.-บาท/ท่าน 

เมนู บ:ี 670.-บาท/ท่าน  

เมนู ซ:ี 770.-บาท/ท่าน 

เมนู เอ: 640.-บาท/ท่าน 

เมนู บ:ี 710.-บาท/ท่าน 

เมนู ซ:ี 820.-บาท/ท่าน 

เมนู เอ: 670.-บาท/ท่าน 

เมนู บ:ี 750.-บาท/ท่าน 

เมนู ซ:ี 870.-บาท/ท่าน 

3. อาหารว่าง 

(ชา/กาแฟ พร้อมขนม 2 รายการ) 

(การันตีข้ันต่ า 50 ท่าน) 

180.-บาท/ท่าน/มื้อ 190.-บาท/ท่าน/มื้อ 200.-บาท/ท่าน/มื้อ 

4. อาหารว่าง (บุฟเฟ่) 

(ชา/กาแฟ พร้อมขนมหลากหลาย) 

(การันตีข้ันต่ า 50 ท่าน) 

230.-บาท/ท่าน/มื้อ 240.-บาท/ท่าน/มื้อ 250.-บาท/ท่าน/มื้อ 

5. อาหารว่างไฮทท์ ี

(การันตีข้ันต่ า 50 ท่าน) 

370.-บาท/ท่าน 380.-บาท/ท่าน 400.-บาท/ท่าน 

6. บริกร (ชาย/หญงิ) (พูดภาษาไทย) 710.-บาท/ท่าน/9 ชม. 750.-บาท/ท่าน/9 ชม. 790.-บาท/ท่าน/9 ชม. 

7. ค่าล่วงเวลาบริกร 130.-บาท/ท่าน/ชม. 140.-บาท/ท่าน/ชม. 150.-บาท/ท่าน/ชม. 

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้

วนัทีส่ง่ เวลาทีส่ง่ เลขทีร่ายการ จ านวน รวมเปน็เงนิ (บาท) 

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้

หมายเหต ุ 

การช าระเงนิ: 

1. โอนเงนิเข้าบัญชีธนาคากรุงศรีอยุธยา (สาขาอิมแพ็ค เมืองทอง

ธานี) 

ช่ือบัญชี: อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เลขที่บัญชี 456-1-00009-8 (บัญชีออมทรัพย์) 

2. ช าระโดยเงินสด หรอืบตัรเครดิต

3. ช าระเงินภายใน 7 วัน หลงัจากยืนยันการส่ังอาหาร เครื่องดื่ม และบรกิาร มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร: 

1. ไม่อนุญาตให้น าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในอาคารแสดงงาน ยกเว้นกรณีไดร้ับอนุญาตอย่างเปน็ทางการจากบริษทั อิมแพค็ฯ เท่านั้น

2. ราคาดงักล่าวรวมค่าบริการ และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% แล้ว

3. ราคาพิเศษดังกล่าว เปน็ราคาเฉพาะการส่ังอาหาร เครื่องดื่ม และบรกิารภายในก าหนดเวลาการส่ังเท่านั้น ในกรณีที่มีการส่ังภายหลังก าหนดเวลาจะคิดค่าอาหาร

เครื่องดื่ม และบริการในราคามาตรฐาน และหากมกีารส่ังลว่งหน้าวันงาน 1 วัน  เป็นต้นไปจะคดิค่าอาหาร เครือ่งดืม่ และบริการในราคาวนังาน

4. กรณีมีการยกเลิกการส่ังอาหาร เครื่องดื่ม และบริการ ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินที่ได้ช าระมาแล้ว

5. ในกรณยีนืยนัขัน้ต่ า 50 ทา่น ทางบรษิทัฯ ยนิดีจดับรกิรโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย จ านวน 1 ทา่น (1 ทา่น/3 ชม.)

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดข้ึนหลังท าสัญญา ช าระโดยเงินสด หรอืบตัรเครดิต ภายในวันงาน

ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นาง/

นางสาว 

 ได้ส่ังอาหาร เครื่องดื่ม และบริการ ดงักล่าว 

ลงช่ือ: ผู้รับบริการ 

(  ) 

วันที:่ 

ลงช่ือ: ผู้ใหบ้ริการ 

(  ) 

วันที:่ 

บรษิทั อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ช้ัน 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนปอ๊ปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 

www.impact.co.th 
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แบบฟอรม์การสัง่อาหาร เครือ่งดืม่ และบรกิาร 

(ประเภทเคก้และเบเกอรี)่ 

 

l 

กรณุากรอกแบบฟอรม์และสง่กลบัที ่: ก าหนดเวลาการสัง่: 

Name : คุณชลภัท กิติเกษมบุญเดช  ราคาพิเศษ ปัจจุบัน – 31 ต.ค. 2560 

โทรศัพท์:  02 833-5083   โทรสาร: 02 833-5152 

อีเมลล์:   chonlapatk@impact.co.th 

ราคา

มาตรฐาน 
1 พย – 10 ธ.ค. 2560 

ราคาวนังาน 11-17 ธ.ค. 2560 

ชื่อบูธ :  บูธเลขที่ : 

อาคาร : 

บริษัท : 

ที่อยู่ : 

โทรศัพท์ :  โทรสาร : 

ชื่อผู้ติดต่อ : ต าแหน่ง : 

โทรศัพท์เคล่ือนที่ :  อีเมลล์ : 

เลขที ่ รายการ จ านวน เลขที ่ รายการ จ านวน 

1. มินิครัวซองต์ไส้แฮม   (24 ชิ้น) 22. มินิเค้กแอปเปิ้ล         (24 ชิ้น) 

2. มินิโรลไส้กรอก   (24 ชิ้น) 23. ซูชิรวม    (24 ชิ้น) 

3. มินิกระหรี่พัฟไส้ไก่   (24 ชิ้น) 24. แคลิฟอร์เนียมากิ     (24 ชิ้น) 

4. มินิแดนิชซีฟู๊ด         (24 ชิ้น) 25. ขนมปังหน้าหมู     (24 ชิ้น) 

5. มินิแดนิชหมูหยอง          (24 ชิ้น) 26. ปอเปี๊ยะทอด   (300 กรัม) 

6. มินิคีซลอเร้น         (24 ชิ้น) 27. ไส้กรอกทอดซอสบาร์บีคิว  (300 กรัม) 

7. มินิพัฟผักโขม  (24 ชิ้น) 28. ปลาชุบเกร็ดขนมปังทอดซอสทาร์ทาร์  (300 กรัม) 

8. มินิพายสเต็กหมู   (24 ชิ้น) 29. ลูกชิ้นหมูทอดซอสบาร์บีคิว  (300 กรัม) 

9. มินิแซนวิชทูน่า  (24 ชิ้น) 30. สะเต๊ะหมู  (300 กรัม) 

10. มินิแซนด์วิชฟิงเกอร์ไส้แฮมรมควันและชีส     (24 ชิ้น) 31. สะเต๊ะไก่  (300 กรัม) 

11. มินิแซนด์วิชไส้กรอกเยอรมันสามเหล่ียม  (24 ชิ้น) 32. นักเก็ตไก่  (300 กรัม) 

12. มินิเค้กช็อคโกแลตและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (24 ชิ่น) 33. ไก่คาราเกะ  (300 กรัม) 

13. มินิคุ้กก้ีช็อคโกแลตชิฟ        (24 ชิ้น) 34. ทอดมันหมูข้าวโพด  (300 กรัม) 

14. มินิเค้กมะนาวเนยสด  (24 ชิ้น) 35. ทอดมันปลากราย  (300 กรัม) 

15. มินิแดนิชช็อคโกแลต  (24 ชิ้น) 36. ผลไม้รวม  (1,500 กรัม) 

16. มินิสแปนดอร์และผลไม้สด  (24 ชิ้น) 37. เม็ดมะม่วงหิมพานต์   (300 กรัม/ถาด) 

17. มินิครัวซองต์อัลมอนด์          (24 ชิ้น) 38. อัลมอนด์         (300 กรัม/ถาด) 

18. มินิโรลไส้ครีม  (24 ชิ้น) 39. ถ่ัวหลากชนิด  (300 กรัม/ถาด) 

19. มินิเค้กแครอทครีมชีส  (24 ชิ้น) 40. มันฝรั่งทอด  (150 กรัม/ถาด) 

20. มินิทาร์ตผลไม้  (24 ชิ้น) 41. ถ่ัวทอด   (300 กรัม/ถาด) 

21. มินิเค้กผลไม้  (24 ชิ้น) 

เลขที ่ รายการ 
ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวนังาน 

จ านวน 
รวมเปน็เงนิ 

(บาท) 

1. บริกร (ชาย/หญิง) (พูดภาษาไทย) 710.-บาท/ท่าน/9 ชม. 750.-บาท/ท่าน/9 ชม. 790.-บาท/ท่าน/9 ชม. 

2. ค่าล่วงเวลาบริกร 130.-บาท/ท่าน/ชม. 140.-บาท/ท่าน/ชม. 150.-บาท/ท่าน/ชม. 

รวมเปน็เงนิทั้งสิน้ 

1) ส าหรบัรายการที.่ 1-22 กรณุาสัง่ซือ้ทีน่ี่

วนัทีส่ง่ เวลาทีส่ง่ เลขทีร่ายการ 
รวม 

(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) 
รวมเปน็เงนิ 

(บาท) 
ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวนังาน 

450 470 520 

450 470 520 

450 470 520 

450 470 520 

หมายเหต:ุ 24 ชิน้/ถาด รวมเปน็เงนิทั้งสิน้ 
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2) ส าหรบัรายการที.่ 23-24 กรณุาสัง่ซือ้ทีน่ี ่

วนัทีส่ง่ เวลาทีส่ง่ เลขทีร่ายการ 
รวม 

(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) 
รวมเปน็เงนิ 

(บาท) 
ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวนังาน 

690 720 750 

690 720 750 

หมายเหต:ุ 24 ชิน้/ถาด รวมเปน็เงนิทั้งสิน้ 

3) ส าหรบัรายการที.่ 25-38  กรณุาสัง่ซือ้ทีน่ี่

วนัทีส่ง่ เวลาทีส่ง่ เลขทีร่ายการ 
รวม 

(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) 
รวมเปน็เงนิ 

(บาท) 
ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวนังาน 

510 530 550 

510 530 550 

510 530 550 

510 530 550 

หมายเหต ุ: 24 ชิน้/ถาด 

   : 1,500 กรมั/ถาด ส าหรบัรายการที ่36 

   : 300 กรมั/ถาด ส าหรบัรายการที ่37-38 

รวมเปน็เงนิทั้งสิน้ 

4) ส าหรบัรายการที.่ 39-41 กรณุาสัง่ซือ้ทีน่ี่

วนัทีส่ง่ เวลาทีส่ง่ เลขทีร่ายการ 
รวม 

(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) 
รวมเปน็เงนิ 

(บาท) 
ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวนังาน 

400 420 440 

400 420 440 

หมายเหต:ุ 300 กรมั/ถาด  ส าหรบัรายการที ่39,41 

   : 150 กรมั/ถาด ส าหรบัรายการที ่40 
รวมเปน็เงนิทั้งสิน้ 

หมายเหต ุ: 

การช าระเงนิ: 

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคากรุงศรีอยุธยา (สาขาอิมแพ็ค เมือง

ทองธานี)

ชื่อบัญช:ี อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด 

เลขที่บัญชี 456-1-00009-8 (บัญชีออมทรัพย์) 

2. ช าระโดยเงินสด หรือบัตรเครดิต

3. ช าระเงินภายใน 7 วัน หลังจากยืนยันการสั่งอาหาร  เครื่องด่ืม และบริการ  มิฉะน้ันจะถือเป็นโมฆะ

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร: 

1. ไม่อนุญาตให้น าอาหารและเครื่องด่ืมเข้ามาภายในอาคารแสดงงาน ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากบริษัท อิมแพ็คฯ เท่าน้ัน

2. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ และภาษมูีลค่าเพ่ิม 7% แล้ว

3. ราคาพิเศษดังกล่าว เป็นราคาเฉพาะการสั่งอาหาร เครื่องด่ืม และบริการภายในก าหนดเวลาการสั่งเท่าน้ัน ในกรณีที่มีการสั่งภายหลังก าหนดเวลาจะคิด

ค่าอาหาร เครื่องด่ืม และบริการในราคามาตรฐาน และหากมีการสั่งล่วงหน้าวันงาน 1 วัน  เป็นต้นไปจะคิดค่าอาหาร เครื่องด่ืม และบริการในราคาวันงาน

4. กรณีมีการยกเลิกการสั่งอาหาร เครื่องด่ืม และบริการ ภายหลังการช าระเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินที่ได้ช าระมาแล้ว

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังท าสัญญา ช าระโดยเงินสด หรือบัตรเครดิต ภายในวันงาน

ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นาง/นางสาว  ได้สั่งอาหาร เครื่องด่ืม และบริการ 

ดังกล่าว 

ลงชื่อ: ผู้รับบริการ 

(  ) 
วันท่ี: 

ลงชื่อ: ผู้ให้บริการ 

(  ) 
วันท่ี: 

บรษิทั อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
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