
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXHIBITOR MANUAL 



เรียนท่านผูอ้อกงานแสดงสนิคา้   

 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด ร่วมกับ สมาคมอตุสาหกรรมผลติภัณฑส์ตัวเ์ลีย้งไทย    ยินดี

ต้อนรับเข้าสู่งาน “SmartHeart presents Thailand International PET VARIETY 2018” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 

4-7 ตุลาคม 2561 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 Thailand International PET VARIETY 2018 
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ข้อมลูทัว่ไป 

1. ชือ่งานแสดงสินค้า

SmartHeart presents Thailand International PET VARIETY 2018

2. สถานที่จัดงานแสดงสินค้า

อาคาร 3-4  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 4-7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. 

4. เวป็ไซต์ของงาน

www.pet-variety.com

5. ผู้จัดงาน

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย 

6. รวมไฮไลท์เด็ดเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง

โซนต่าง ๆ ที่รวบรวมเหล่าบรรดาสัตว์เล้ียงนานาชนิด มาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

 การแข่งขัน Dog Agility / Rally Obedience / 12 Weave Poles

 โชว์สุนัขอารักขา / สาธิตการเล่นกิจกรรม Flyball

 การแข่งขันพิทบูลจอมพลังลากน้ าหนัก ชิงแชมป์ประเทศไทย

 การประกวดแมวสวยตาใสขวัญใจมีโอ

 การประกวดแมวไทยโบราณ ประจ าปี 2561

 การแสดงความสามารถพิเศษของเหล่าสัตว์เล้ียง

 แฟชั่นโชว์ Exotic Pets ในคอนเซ็ปต์ “ฮาวายเอี้ยน”

 การแข่งขันไก่ซารามอ ซุปเปอร์แชมเป้ียน
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 การประกวดงูบอลไพธ่อน

 การประกวดปลากัด

 รับของขวัญฟรีมากมายได้ที่บูธ PET I.T.

 สินค้าและบริการเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงในราคาสุดพิเศษ

 ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี ที่บูธ Mobile Clinic

 PET ID Card (บัตรประจ าตัวพลเมืองสัตว์เล้ียง) and TIDS Card (บัตรประจ าตัวพลเมืองสุนัข)

 กิจกรรมและเกมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและเจ้าของ

การตดิตอ่ผู้จดังาน 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ฝ่ายขายโครงการ : 

คุณสุดอารีย์ เส็งแดง โทรศัพท์ : 0 2833 5122 

อีเมล : sudarees@impact.co.th 

คุณชญานิศ โปร่งจิต โทรศัพท์ : 0 2833 5349 

อีเมล : chayanitp@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 คุณจิรวัฒน์ ไข่หงษ์ โทรศัพท์ : 0 2150 1044 

โทรสาร : 0 2150 1044 

อีเมล : pconplus.project@gmail.com 
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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 คุณเฉลิมพล ขันสุธรรม   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  
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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 (2-3 ต.ค. 61) วันที ่ เวลา 

ผู้แสดงงานที่จอง พื้นที่เปล่า เข้าตกแต่งคูหา 

2 ต.ค. 61 13.00-24.00 น. 

3 ต.ค. 61 08.00-24.00 น. 

ผู้แสดงงานที่จอง คูหามาตรฐาน เข้าตกแต่งคูหา 3 ต.ค. 61 08.00-24.00 น. 

 ทางผู้จัดงาน ไม่มีบริการ รับฝากสินค้า และรถเข็นสินค้า 

 

ช่วงวันแสดงงาน 

วันแสดงงาน (4 – 7 ต.ค. 61) วันที ่ เวลา 

เตรียมเปิดคูหา 

4 ต.ค. 61 08.00-10.00 น. 

5 - 7 ต.ค. 61 09.00-10.00 น. 

เปิดแสดงงาน 4-7 ต.ค. 61 10.00-20.00 น. 

เตรียมปิดคูหา /  เติมสินค้า 4-7 ต.ค. 61 20.00-21.00 น. 

 ผู้ร่วมแสดงงานสามารถเติมสินค้าได้ตามวัน และเวลา ดังนี้ 

วันที่ 4 ตุลาคม 2561   เวลา 08.00 – 10.00 น. และ 20.00 – 21.00 น. 

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2561   เวลา 09.00 – 10.00 น. และ 20.00 – 21.00 น. 

วันที่ 7 ตุลาคม 2561    เวลา 09.00 – 10.00 น. 

 ไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็นระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. ของวันท่ี 4-7 ตุลาคม 2561 

 

ช่วงวันรือ้ถอน 

วันรือ้ถอน (7 -8 ต.ค. 61) วันที ่ เวลา 

รื้อถอนและขนย้ายสินค้าออกจากอาคาร 

7 ต.ค. 61 20.00-24.00 น. 

8 ต.ค. 61 00.01-04.00 น. 

 ผูร้่วมแสดงงานจะต้องรือ้ถอน ใหเ้สรจ็ภายในวนัที ่8 ต.ค. 2561 เวลา 04.00 น. เทา่นั้น 
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บรกิารและสิง่อ านวยความสะดวก 

 

 ส านักงานผู้จัดงาน 

 ห้อง L4A เปิดบริการระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น. 

 เซอร์วิสเคาน์เตอร์ 
 ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐานและระบบไฟฟ้า บริเวณเซอร์วิสเคาน์เตอร์ ด้านใน ฮอลล์ 3 

 Business Center 

 ตั้งอยู่ด้านหน้าล็อบบ้ีฮอลล์ 5 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 - เมืองทองธานี 

 รถตู้โดยสารจาก :   อนุสาวรีย์ชัยฯ (ทางด่วน) – เมืองทองธานี 

   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 1 – เมืองทองธานี 

   เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ทางด่วน) – เมืองทองธานี 

   เมเจอร์ รังสิต – เมืองทองธานี 

   สนามหลวง – เมืองทองธานี 
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 IMPACT Link:   สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ทางด่วน) – เมืองทองธานี (06.00 – 22.00 น.) 

   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 

 Hong Kong Café   บริเวณฟู้ดเอเทรี่ยมชาเลนเจอร์ 3 

 Sky Kitchen  สะพานทางเชื่อมระหว่างฮอลล์ 4 และอาคารชาเลนเจอร์ 3 

 Flann O’Briens Irish Pub  บริเวณฟู้ดเอเทรี่ยมชาเลนเจอร ์3 

 Food Arena  อาคาร Portal ชั้น 3 
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จุดรบับตัรควิ 

และลานจอดรถผูร้ว่มแสดงงาน
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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 นาที

- 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

HALL 3 - 4

พืน้ที่ท าการก่อสร้าง
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กฎระเบยีบและข้อปฏบิัติของงาน 

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 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-24.00 น. 

ตรงทางขนย้ายสินค้าด้านหลัง ฮอลล์ 3 และวันที่ 4–7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-20.00 น. ที่เซอร์วิสเคาน์เตอร์ 

ด้านหน้า ฮอลล์ 4 

1.4 บัตร ผู้รับเหมาก่อสร้าง (CONTRACTOR BADGE) ส าหรับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ใช้ได้ในวันก่อสร้างและรื้อถอน

เท่าน้ัน ไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก ได้ในวันแสดงงาน 

1.4.1 ผู้ รับเหมาก่อสร้าง จะต้องติด บัตร (CONTRACTOR BADGE) ตลอดเวลาที่ อยู่ ในบริ เวณ งาน 

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 ดังนี้ 

 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*** 
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และเมื่อน าสินค้าหรือวัสดุลงแล้ว  ต้องน ารถ ออกจากพื้นที่ทันทีโดยน ารถออกได้ที่  Loading Arena 

เพื่อเช็คเวลา และน ารถไปจอดได้ที่ลานจอดรถ Outdoor Parking 5 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

ทีเ่กิดขึ้น 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 วมแสดงงานจะต้ องส่ งแบบก่อสร้ างคูหาออกแบบพิ เศษ ซึ่ งก าหนดความสู ง ไม่ เกิ น  3.5 ม.                                    

ให้ผู้จัดงาน ตรวจสอบก่อนวันแสดงงานภายใน วันที่ 4 กันยายน 2561  

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 ผู้ร่วมแสดงงานจะต้องแจ้งรายละเอียดการใช้กระแสไฟฟ้าภายในคูหาแสดงสินค้าภายใน              

4 กันยายน 2561  ผู้ร่วมแสดงงานต้องตรวจสอบความเรียบร้อยในการปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชนิด                      

ที่น าเข้ามาใช้ในคูหาหลังจากเลิกงาน และก่อนออกจากพื้นที่จัดงานทุกวัน 

1.6 กระแสไฟฟ้าทั้งหมดของพื้นที่ปฏิบัติงานจะถูกปิดลงหลังจากเลิกงานแล้วภายใน 30 นาทีของทุกวัน 

1.7 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องการท างานล่วงเวลา ต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบล่วงหน้าก่อนการปฏิบัติงาน

อย่างน้อย 8 ชั่วโมง 

1.8 บริษัท/หน่วยงาน/ผู้รับเหมา ที่ จะเข้ าปฏิบัติงาน จะต้องติดบัตรเข้าออกในบริเวณพื้ นที่ ตลอดเวลา                          

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 7 ตุลาคม 2561               

ก่อนเข้าเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่ามากกว่าจ านวนเงินที่วางค้ าประกันไว้                     

ผู้ร่วมแสดงงานและ / หรือผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มวงเงินตามความเสียหาย    

ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 

 

 

 

13



1.10 หากสถานที่หรือทรัพย์สินสิ่งของในสถานที่ เสียหายระหว่างการใช้บริการ ผู้ ร่วมแสดงงานจะต้องแจ้ง

ให้ผู้จัดงานทราบทันที และผู้จัดงานมีสิทธิ์ที่จะก าหนดวันให้ผู้ร่วมแสดงงานซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว   

ให้แล้วเสร็จ และอยู่ในสภาพสมบูรณ์จนเป็นที่พอใจ ผู้จัดงานจะท าการออกหนังสือรับรองความสมบูรณ์

ให้แก่ผู้ร่วมแสดงงานทราบเท่าน้ัน 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 วมแสดงงานต้องป ฏิ บัติ ตามค าแนะน าของพนักงานรักษาความปลอด ภัยโดย เคร่งครัด 

รวมทั้งข้อก าหนด ข้อจ ากัด และข้อบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยที่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด ได้ก าหนดไว้ 

1.14 การขนถ่ายอุปกรณ์  และเครื่องมือในการก่อสร้างจะต้องใช้ประตูขนถ่ายสินค้าเท่านั้น  ไม่อนุญาต

ให้ใช้ประตูด้านหน้าทางเข้าหรือประตูหนีไฟ 

1.15 ประตู หนี ไฟโดยรอบอาคารให้ ใช้ เฉพาะกรณี ฉุ กเฉิ น ห้ ามใช้ 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 ห้ามเจ้าหน้าที่หรือคนงานออกนอกพื้นที่ปฏิ บัติงานตามที่ ระบุในใบค 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 ่มีค่าไอเสียไม่ได้มาตรฐานหรือก่อให้เกิดมลภาวะ                

(ควัน, น้ ามันเครื่องหยด) เข้ามาขนถ่ายสินค้าภายในอาคาร  

2.18 ห้ามใช้รถเข็น, ล้อเลื่อนหรืออุปกรณ์จักรกลใดๆ ลากผ่านบริเวณพื้นที่ที่ปูผิวพื้นด้วยหินแกรนิต, หินอ่อน, 

กระเบ้ืองเคลือบ หรือวัสดุอื่นๆ ประเภทเดียวกันนี้โดยเด็ดขาด   

2.19 ห้ามผู้ใดนอนค้างคืนในพื้นที่บริเวณงาน 

2.20 ห ้ามถ ่ายป ัสสาวะ หร ือของเส ียใด  ๆ  ลงบนพื ้น  / ผน ังอาคารรวมทั ้งบร ิเวณทางเด ินขึ ้น -ลง                             

หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ห้องสุขา 
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2.21 ห้ามใช้กระแสไฟพื้นฐาน (ปลั๊กริมผนัง) เพื่อจ่ายกระแสไฟใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างใดๆ ทั้งนี้ผู้ก่อสร้าง

จะต้องสั่งจองสะพานไฟ (เบรกเกอร์) เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะส าหรับการก่อสร้าง 

2.22 ห้ามล้างภาชนะทุกชนิดตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือช่ างภายในห้องน้ าของอาคารโดยเด็ดขาด 

หากฝ่าฝืนท่านต้องช าระค่าปรับ ในอัตราครั้งละไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท ตามข้อ 1.2 

2.23 ห้ามน าวัตถุระเบิด, สารกัมมันตรังสี หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่โดยเด็ดขาด 

2.24 ห้ามน าแก๊สหุงต้มหรือก๊าซติดไฟทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณพื้นที ่ 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 มแพ็ ค  เอ็ กซิ บิชั่ น  แม เนจ เม้ นท์  จ า กั ด  จ ะคิ ด ค่ าปรั บต่ อ ผู้ ร่ วมแสดงงาน เป็น

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

เลิกการจัดงานในสถานการณ์ ดั งกล่าวด้วย ซึ่ ง ผู้ ร่วมแสดงงานต้องปฏิ บั ติตามค าร้องขอของ

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด โดยพลันทันที

หากผู้ร่วมแสดงงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของผู้จัดงาน ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้จัดงาน

จะส่งเอกสารเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอความร่วมมือ และหากผู้ร่วมแสดงงานยังไม่ด าเนินการแก้ไข

ตามที่แจ้งไป ทางผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ร่วมแสดงงานหรือด าเนินการ

ตามที่เห็นสมควรต่อไป 

17



ฟอร์มที่ รายการ ก าหนดส่ง เง่ือนไข ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่

1 การระบุป้ายช่ือคูหามาตรฐาน 4 ก.ย. 61 ส าหรับคูหามาตรฐาน บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

การระบุรายละเอยีดผู้รับเหมา

ตกแต่งคูหาพิเศษ

แบบฟอร์มวางเช็คค้ าประกันพ้ืน

ส าหรับผู้รับเหมาตกแต่งคูหา

3-1 เฟอร์นิเจอร์มาตรฐาน 4 ก.ย. 61 บริการพิเศษ บริษัท พี-คอน พลสั จ ากัด

3-2 เฟอร์นิเจอร์พิเศษ 4 ก.ย. 61 บริการพิเศษ บริษัท พี-คอน พลสั จ ากัด

ต้องส่งกลบัในกรณีที่

ต้องการใช้กระแสไฟฟ้า

ในวันก่อสร้างและร้ือถอน

การเช่าระบบกระแสไฟฟ้า

ส าหรับสินค้าจดัแสดง

6-1

6-2

7 การเช่าระบบจา่ยน้ าและน้ าทิ้ง 4 ก.ย. 61 ส าหรับผู้ที่ต้องการใช้น้ า บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี้ แมเนจเมนท ์จ ากัด

8 การเช่าเคร่ืองปั๊มลม 4 ก.ย. 61 บริการพิเศษ บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี้ แมเนจเมนท ์จ ากัด

9 การเช่าอปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 4 ก.ย. 61 บริการพิเศษ บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี้ แมเนจเมนท ์จ ากัด

การระบุต าแหน่งอปุกรณ์ต่างๆ

ภายในคูหามาตรฐาน

11 บริการติดตั้งสายโทรศัพทช่ั์วคราว 16 ก.ย. 61 บริการพิเศษ บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

บริการติดตั้งสายอนิเตอร์เน็ต

ช่ัวคราว ADSL

บริการติดตั้งสายอนิเตอร์เน็ต

ช่ัวคราว SHDSL

บริการติดตั้งสายอนิเตอร์เน็ต

ช่ัวคราว VDSL

บริการรักษาความปลอดภัยพิเศษ

ภายในคูหา

บริการท าความสะอาดพิเศษ

ภายในคูหา

17 บริการดอกไม้ 16 ก.ย. 61 บริการพิเศษ บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

18 บริการส่ังอาหาร (เคร่ืองดื่ม) 16 ก.ย. 61 บริการพิเศษ บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

19 บริการส่ังอาหาร (จดัเลีย้งในคูหา) 15 ก.ย. 61 บริการพิเศษ บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

20 บริการส่ังอาหาร (เบเกอร่ี) 15 ก.ย. 61 บริการพิเศษ บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

21 บริการส่ังอาหาร (กลอ่ง) 7 วันลว่งหน้า บริการพิเศษ บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

16 16 ก.ย. 61

16 ก.ย. 61

4 ก.ย. 61 ส าหรับพ้ืนที่เปลา่

บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี้ แมเนจเมนท ์จ ากัด

บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี้ แมเนจเมนท ์จ ากัด

14 16 ก.ย. 61

บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี้ แมเนจเมนท ์จ ากัด

บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

บริการพิเศษ

4 ก.ย. 61

10 4 ก.ย. 61 ส าหรับผู้ที่จองไฟฟ้า บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี้ แมเนจเมนท ์จ ากัด

บริการพิเศษ บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

บริการพิเศษ บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

บริการพิเศษ

บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

บริการพิเศษ

บริการพิเศษ

ส าหรับพ้ืนที่เปลา่

ส าหรับพ้ืนที่เปลา่

4
การเช่าระบบไฟฟ้าส าหรับการ

ก่อสร้าง และร้ือถอน

ก าหนดเวลาส่งแบบฟอร์มกลับ

ส าหรับพ้ืนที่เปลา่ บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัดแบบฟอร์มขอใช้บริการเช่าพรม

4 ก.ย. 612-1

4 ก.ย. 61

2-3 4 ก.ย. 61

2-2

การเช่าระบบแสงสว่าง 4 ก.ย. 61

5

บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากัด

12 16 ก.ย. 61

15

13 16 ก.ย. 61
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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)

4 กนัยำยน 2561

ฟอร์ม 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 
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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
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ผู้รับเหมาตกแต่งคูหาพิเศษ

(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

ก าหนดส่ง 4 กันยายน 2561

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

ฟอร์ม 2-1
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แบบฟอร์มวางเช็คค้ าประกันพ้ืนที่ (แคชเชียร์เช็ค)

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

ก าหนดส่ง 4 กันยายน 2561

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

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

ฟอร์ม 2-2
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แบบฟอร์มขอใช้บริการเช่าพรม

   แบบฟอร์มน้ีส าหรับผูร่้วมแสดงงานที่มีความประสงค์เช่าพรม โดยจะตอ้งกรอกข้อความให้สมบูรณ์และส่งกลับตามที่อยู่ด้านล่าง

โทรศัพท์ : 02-833-5117   โทรสาร : 02-833-5211    อเีมล์ : varamarta@impact.co.th

ช่ือบริษัท:

ที่อยู่บริษัท:

หมายเลขบูธ: ขนาดบูธ:

ผู้ประสานงาน:

โทรศัพท์: โทรสาร:

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

วนัน้ี - 4 ก.ย. 61 5 - 27 ก.ย. 61 28 ก.ย. - 7 ต.ค. 61

 (ตร.ม.) (บาท / ตร.ม.) (บาท / ตร.ม.) (บาท / ตร.ม.)

1 พรมใหม่ 250.00 300.00 350.00 

2 พรมมือสอง 150.00 180.00 200.00 

3 พลาสตกิคลุมพรม 50.00 50.00 50.00 

รวม

ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%

รวมทั้งหมด

การช าระเงิน: การส่ังจองจะมีผลตอ่เม่ือได้มีการช าระเงินเตม็จ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในใบแจ้งหน้ี โดยเงินสด, เครดิตการ์ด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี

ช่ือบัญชี : บริษทั อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด

บัญชี : : ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) สาขาอมิแพ็ค เมืองทองธานี

เลขที่บัญชี : 456-1-00009-8 (บัญชีออมทรัพย์)

หมายเหตุ 1. ราคาที่ก าหนดไว้ด้านบนน้ี เป็นรูปแบบการเช่าส าหรับสีมาตรฐานเท่าน้ัน

2. ขอสงวนสิทธิในการเช่าพรมระหว่างวันงาน (4 - 7 ต.ค. 61) จะไม่สามารถเลือกสีพรมได้

3. กรณีที่จะยกเลิกการเช่าพรม ตอ้งแจ้งล่วงหน้า 15 วันก่อนงานเร่ิม มิฉะน้ันทางบริษทัฯจะคิดค่าเช่าในราคาเตม็

ผูมี้อ านาจลงนามและวันที่:

(ตราประทับบริษัท, หากมี)

ผูใ้ห้บริการ : ลูกคา้ :

ก าหนดส่ง: 4 กันยายน 2561

บริษทั อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด

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

ตดิตอ่ : คุณ วรามาตย ์อมาตยกุล

ล าดับ รายการ เปน็เงิน (บาท)
จ านวนที่เช่าพรม

ฟอร์ม 2-3
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หมายเหตุ
1. รายการท่ีก าหนดไวด้า้นบนน้ี จะจดัให้ผูอ้อกงานแสดงสินคา้ในรูปแบบของการบริการ (แบบคืนวสัดุ)
2. การสั่งจองเฟอร์นิเจอร์ชา้กวา่ท่ีก าหนด หรือสั่งจองท่ีหนา้งานอาจไม่สามารถให้บริการได ้
3. การสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์กต่็อเม่ือท่านท าการสั่งจองพร้อมช าระเงินเตม็จ านวนภายในวนัท่ีก าหนด โดยการโอนเงินเขา้บญัชีตามรายละเอียดดงัน้ี

ช่ือบญัชี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ-ีคอน พลสั (ส านักงานใหญ่) เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0 1035 55028 91 9
เลขท่ีบญัชี 005 - 3 - 36503 - 5 (บัญชีออมทรัพย์) ช่ือธนาคาร/สาขา ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) / สาขาปากเกร็ด
* สามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ในกรณีท่ียอดเงิน (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ตั้งแต่ 1,000 บาท พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

** คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบคา่ใชจ่้ายดงักล่าวเอง

4. การสั่งจองเฟอร์นิเจอร์ท่ีหนา้งานกรุณาช าระเป็นเงินสดเท่านั้น
5. การยกเลิกการสั่งจองบริการหลงัวนัท่ี.......คิดคา่ใชจ่้าย 50 %  และไม่สามารถคืนเงินไดห้ากยกเลิกในระหวา่งวนัก่อสร้าง / วนัแสดงงาน

 ช่ือบริษทั : เลขท่ีคูหา :

 ท่ีอยู ่:

 อีเมลล์ : pconplus.project@gmail.com  เลขท่ีผูเ้สียภาษี : สนง.ใหญ่ / สาขา :

 ผูรั้บผิชอบ : คุณจิรวฒัน์  ไข่หงษ์ สายตรง : 087-674-3243  ผูป้ระสานงาน : เบอร์โทรศพัท ์:

: คุณปัญจศร จิตจันทร์ สายตรง : 090-979-4325  อีเมลล ์: วนัท่ี :

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งกลบัมาที่  ช่ือ-ที่อยู่ ส าหรับออกใบเสร็จ / ใบก ากบัภาษี

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี-คอน พลสั
72/51 หมู่ท่ี 4 หมู่บา้นเพอร์เฟคเพลส-แจง้วฒันะ ต าบลคลองพระอุดม

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120
โทร. (02) 150-1044 แฟกซ์ (02) 150-1044

รหัส

 โตะ๊ประชาสัมพนัธ์
 โตะ๊ส่ีเหล่ียม
 โตะ๊กลม
 โตะ๊พบั
 เกา้อ้ีไฟเบอร์

( บาท )

จองและช าระเงิน

( บาท )
ภายในวนัท่ี 5-27 ก.ย. 61 ภายในวนัท่ี 28 ก.ย. - 7 ต.ค. 61

จองและช าระเงิน

( บาท )
ภายในวนัท่ี 4 ก.ย. 61
จองและช าระเงินขนาดรายการเฟอร์นิเจอร์

 ตูโ้ชวสู์งใหญ่

F-06
F-07-A
F-07-B

 ชั้นติดผนงั-แบบตรง
 ชั้นติดผนงั-แบบเอียง
 ผนงัไม-้กั้นห้อง
 ประตูบานยดื-กั้นห้อง
 โบรชวัส์แสตน

 ตูเ้กบ็ของ
 แท่นวางสินคา้ ( A )
 แท่นวางสินคา้ ( B )
 แท่นวางสินคา้ ( C )

 แท่นวางสินคา้ 2 ระดบั
 ตูโ้ชวเ์ต้ีย

F-12-B
F-13
F-14
F-15

F-11
F-12-A

0.50x1.00x0.75 m.
0.70x0.70x0.75 m.
0.70x0.70x0.75 m.
0.60x1.20x0.75 m.
0.40x0.40x0.45 m.

F-07-C

F-08
F-09
F-10

0.50x1.00x0.80 m.
0.50x0.50x0.50 m.
0.50x0.50x0.80 m.
0.50x0.50x1.00 m.

1.00x1.00x1.00 m.
0.50x1.00x1.00 m.

F-07-D  แท่นวางสินคา้ ( D ) 0.50x1.00x0.80 m.

 ตูโ้ชวสู์ง

F-01
F-02
F-03
F-04
F-05

650 
700 

650 
850 
300 

750 

1,100 
3,000 
3,500 

650 
550 
550 
750 
250 

1,100 
550 
650 

950 1,050 

550 

1,300 

850 
800 
800 

1,000 
450 

1,400 
800 
950 

3,850 
4,600 

400 
600 

1,050 
1,650 

1,200 
650 
750 
850 

1,200 
3,300 

รายการเฟอร์นิเจอร์มาตรฐาน

SmartHeart presents Thailand International Pet Variety 2018

ก าหนดส่ง :  4 กนัยายน 2561

ฟอร์ม 3-1

1,050 

1,400 
3,900 
4,550 
5,450 

จ านวน

ราคามาตรฐาน ราคาวันแสดงงาน

ราคารวม

ราคาพเิศษ

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %

รวมทั้งส้ิน

750 
1,250 
1,950 
1,500 

1,200 

รวม

1,200 

4,200 
300 

0.30x0.30x1.33 m.

0.50x0.50x2.50 m.
0.50x1.00x2.50 m.

0.30x1.00 m.
0.30x1.00 m.
1.00x2.50 m.
1.00x2.00 m.

500 
950 

1,500 

( รปูภาพตวัอยา่งเฟอรนิ์เจอร์ โปรดดรูายละเอยีดในหน้าถดัไป )
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รปูเฟอรนิ์เจอรม์าตรฐาน

0.50x1.00x0.75 

0.40x0.40x0.45 

0.70x0.70x0.75 0.70x0.70x0.75 0.60x1.20x0.75 

0.50x1.00x0.80 
F07-D-แทน่วาง
0.50x1.00x0.80 

0.50x1.00x1.00 0.50x0.50x2.50 1.00x1.00x1.00 

F06-ตู้เก็บของF05-เก้าอีไ้ฟเบอร์

F03-โต๊ะกลม F04-โต๊ะพบัF02-โต๊ะส่ีเหลีย่มF01-โต๊ะ

F07-A / B / C -

1.00x2.50 m. 1.00x2.00 m.

F14-ประตูบานF13-ผนงัไม้- F15-โบรช์วัส์แสF12-A / B-ชัน้ตดิ

F11-ตู้โชวส์งูF10-ตู้โชวส์งู-2.5F09-ตู้โชวเ์ตีย้-F08-แทน่วาง
0.50x1.00x2.50 

0.50x0.50x(A)0.50/

0.30x0.30x1.33

0
.5

0
 m

.

1
.0

0
 m

.

F01-Reception F02-Square F03-Round Table F04-Folding 

F05-Fiber Chair F06-Lockable F07-A / B / C - F07-D-DIsplay

0.30x1.00 m.

F08-Display Stand F09-Low F10-High F11-Big High 

F12-A / B Wall Shelf- F13-Wall Panel F14-Folding Door F15-Brochure Stand

Standard Furniture Picture
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 ตูโ้ชวสู์ง-2.0 ม. (3 ชั้น)
 ตูโ้ชวสู์ง-2.5 ม. (3 ชั้น)
 ตูโ้ชวสู์งใหญ่ 2.0 ม. (3 ชั้น)
 ตูโ้ชวสู์งใหญ่ 2.5 ม. (3 ชั้น)
 เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์
 เคาน์เตอร์-ลอ๊ค
 แท่นวางสินคา้ 2 ระดบั-พิเศษ

หมายเหตุ
1. รายการท่ีก าหนดไวด้า้นบนน้ี จะจดัใหผู้อ้อกงานแสดงสินคา้ในรูปแบบของการบริการ (แบบคืนวสัดุ)
2. การสั่งจองเฟอร์นิเจอร์ชา้กว่าท่ีก  าหนด หรือสั่งจองท่ีหนา้งานอาจไมส่ามารถใหบ้ริการได ้
3. การสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์กต่็อเม่ือท่านท าการสั่งจองพร้อมช าระเงินเตม็จ านวนภายในวนัท่ีก าหนด โดยการโอนเงินเขา้บญัชีตามรายละเอียดดงัน้ี

ช่ือบญัชี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี-คอน พลสั (ส านักงานใหญ่) เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0 1035 55028 91 9
เลขท่ีบญัชี 005 - 3 - 36503 - 5 (บัญชีออมทรัพย์) ช่ือธนาคาร/สาขา ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) / สาขาปากเกร็ด
* สามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ในกรณีท่ียอดเงิน (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ตั้งแต่ 1,000 บาท พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
** คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบคา่ใชจ่้ายดงักล่าวเอง

4. การสั่งจองเฟอร์นิเจอร์ท่ีหนา้งานกรุณาช าระเป็นเงินสดเท่านั้น
5. การยกเลิกการสั่งจองบริการหลงัวนัท่ี.......คิดคา่ใชจ่้าย 50 %  และไม่สามารถคืนเงินไดห้ากยกเลิกในระหว่างวนัก่อสร้าง / วนัแสดงงาน

 ช่ือบริษทั : เลขท่ีคูหา :
 ท่ีอยู ่:

 อีเมลล์ : pconplus.project@gmail.com  เลขท่ีผูเ้สียภาษี : สนง.ใหญ่ / สาขา :
 ผูรั้บผิชอบ : คุณจิรวัฒน์ไข่หงษ์ สายตรง: 087-674-3243  ผูป้ระสานงาน : เบอร์โทรศพัท ์:

: คุณปัญจศรจิตจันทร์สายตรง: 090-979-4325  อีเมลล ์: วนัท่ี :

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

SmartHeart presents Thailand International Pet Variety 2018
ฟอร์ม 3-2รายการเฟอร์นิเจอร์พเิศษ

ก าหนดส่ง :  4 กนัยายน 2561

รหัส รายการเฟอร์นิเจอร์ ขนาด
ราคาพเิศษ ราคามาตรฐาน ราคาวันแสดงงาน

( บาท )

SF-01 0.50x0.50x2.00 m. 4,000                    4,400 5,200 

จ านวน ราคารวมจองและช าระเงิน จองและช าระเงิน จองและช าระเงิน
ภายในวนัท่ี 4 ก.ย. 61 ภายในวนัท่ี 5-27 ก.ย. 61 ภายในวนัท่ี 28 ก.ย. - 7 ต.ค. 61

( บาท ) ( บาท )

SF-02 0.50x0.50x2.50 m. 4,500                    4,950 5,850 

SF-04 0.50x1.00x2.50 m. 5,000                    5,500 6,500 
SF-03 0.50x1.00x2.00 m. 4,700                    5,200 6,150 

SF-06 0.50x1.00x1.00 m. 1,200                    1,300 1,500 
SF-05 0.50x1.00x0.80 m. 750 850 1,000 

SF-08  สเตป๊ดิสเพลย์ 1.00x1.00x1.00 m. 1,350                    1,450 1,650 
SF-07 1.00x1.00x1.00 m. 1,100                    1,200 1,400 

SF-10  ราวแขวนผา้ 0.50x1.00x1.50 m. 950 1,050 1,200 
SF-09  แท่นวางทีวี 0.50x0.50x1.00 m. 650 750 950 

SF-12  เคาน์เตอร์โคง้ 0.50x2.00x1.00 m. 2,500                    2,750 3,250 
SF-11  ชั้นวางของแบบลอยตวั 0.50x1.00x2.00 m. 1,100                    1,200 1,400 

72/51 หมู่ท่ี 4 หมู่บา้นเพอร์เฟคเพลส-แจง้วฒันะ ต าบลคลองพระอุดม
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120

รวมทั้งส้ิน

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พี-คอน พลสั

รวม
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 %

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งกลบัมาที่  ช่ือ-ที่อยู่ ส าหรับออกใบเสร็จ / ใบก ากบัภาษี

( รปูภาพตวัอยา่งเฟอรนิ์เจอร ์ โปรดดรูายละเอยีดในหน้าถดัไป )
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0.50x1.00x2.50m.

SF06-เคานเ์ตอร-์

0.50x1.00x1.00 

SF04-ตู้โชวส์ูงใหญ-่ SF05-เคานเ์ตอร์
0.50x1.00x0.80 

SF03-ตู้โชวส์ูง
0.50x1.00x2.00 m.

SF02-ตู้โชวส์ูง-2.5

0.50x0.50x2.50 

SF01-ตู้โชวส์ูง-2.0

0.50x0.50x2.00 

0.80x1.00x1.00 

SF09-แทน่วางทวีี

0.50x0.50x1.00 

SF07-แทน่วางสินคา้ SF08-สเต็ปดสิเพลย์
1.00x1.00x1.00 

0.50x1.00x1.50 

SF12-เคานเ์ตอรโ์ค้ง

0.50x2.00x1.00 

SF10-ราวแขวนผ้า SF11-ชัน้วางของ

0.50x1.00x2.00 

0
.8

0
 m

.

1
.0

0
 m

.

0
.5

0
 m

.

0
.8

0
 m

.

0.20 m.

รปูเฟอรนิ์เจอรพิ์เศษ
Special Furniture Picture

SF01-Mini High SF02-High SF03-Mini Big High 

SF04-Big High SF05-Information SF06-Lockable 

SF07-Special Display SF08-Step Display SF09-TV Stand

SF10-Clothes Rack SF11-Rack Stand SF12-Cuve
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ผู้จัดงานได้มอบหมายอย่างเป็นทางการให้บริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี้  แมเนจเมนท ์จ ากดั เป็นผู้ รับผดิชอบการบริการ

ดงัต่อไปน้ี

1. การใหบ้ริการไฟฟ้าทัว่ไป

1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง และ วงจรไฟฟ้าส าหรับสนิค้าจัดแสดง

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

ใช้อปุกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่ เพ่ือความปลอดภยัของอปุกรณ์ต่างๆ ของท่าน

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

สามารถขอใช้บริการเป็นพิเศษได้โดยตดิต่อกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี้  แมเนจเมนท ์จ ากดั โดยตรง

1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องมีระบบป้องกนัอตัโนมัต ิเพ่ือป้องกนัการกระชากเน่ืองจากกระแสไฟเกนิจึงควร

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 แรงม้าขึ้ นไป

ผู้แสดงสนิค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบั

**  - ความตอ้งการใชง้านโดยใหเ้ผื่อค่าความปลอดภยั (Safety Factor)อย่างนอ้ย 20% ทั้งนี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

หลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพื่อหลีกเลียงอบุติัเหตุต่างๆที่อาจเกิดข้ึนจากการใชก้ระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั

 - การเดินสายภายในระบบ ตอ้งใชส้ายไฟใหที้่เหมาะสมตามมาตรฐานและตอ้งเดินระบบสายกราวนท์ุกจุด

2. การใหบ้ริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน

2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบด้วยโคมไฟ(จ านวนและรายการตามแต่ละงาน)พร้อมเต้าเสยีบไฟ ขนาด 5 Amp

(ห้ามใช้กบัโคมไฟแสงสว่าง) รายการดงักล่าวรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

2.2 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการด้านไฟฟ้า 

ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

ไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้าง และร้ือถอน : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้างและร้ือถอน

Section A : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้าส าหรับใช้กบัสนิค้าจัดแสดง

Section B : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการส่วนประกอบอปุกรณ์ไฟฟ้า (อปุกรณ์ให้แสงสว่าง)

Section C และ D : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่น าอปุกรณ์แสงสว่างของตวัเองมาใช้ในงาน ทั้งในกรณีที่จะท าการ

ตดิตั้งเองหรือต่อสายไฟโดยบริษัท  เอ พลัส ยูทลิิตี้  แมเนจเมนท ์จ ากดั

2.3 การขอใช้บริการไฟฟ้าเพ่ิมเตมิในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการต้องระบุต าแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและ

ระบบสาธารณปูโภค แบบแปลนที่ก าหนดไว้ กรุณาอ่านเง่ือนไขและกฎเกณฑท์ี่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

2.4 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อปุกรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้องสั่งจองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย

ตามแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการ Section C หรือ D

2.5 ผู้จัดงานขอสงวนสทิธิ์ในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี้  แมเนจเมนท ์จ ากดั เหน็ว่า

อาจก่อให้เกดิอนัตรายหรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอื่น ๆ

กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัเกี่ยวกบับริการดา้นไฟฟ้า
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กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัเกี่ยวกบับริการดา้นไฟฟ้า

2.6 ทุกๆ วันหลังจากปิดงานไปแล้ว 30 นาท ีจะมีการตดัไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับสนิค้าจัดแสดง 

และในวันสดุท้ายของงานจะตดัหลังจากปิดงานไปแล้ว 60 นาท ีเว้นไว้แต่เฉพาะจุดที่สั่งบริการ 24 ช่ัวโมงเท่าน้ัน

2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อปุกรณ์ต่อไฟเต้าเสยีบหลายทาง, หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า

โดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็นเหตใุห้ถูกตดักระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การใหบ้ริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)

3.1 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าที่สั่งจอง "พ้ืนที"่ เพียงอย่างเดยีวเพ่ือตกแต่งเป็นคูหาแสดงสนิค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ จะต้อง

ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการไฟฟ้าเพ่ือคูหาแสดงสนิค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษน้ัน

3.2 ผู้จัดงานได้จัดให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสนิค้าโดยทั่วไป แต่การตดิตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหาและเพ่ือการสาธติ

ต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้โดยผู้รับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้รับการอนุมัตจิากผู้จัดงานแล้วเท่าน้ัน โดยผู้ออกงาน

แสดงสนิค้าเพียงส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายังบริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี้  

แมเนจเมนท ์จ ากดั พร้อมช าระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพ่ือความปลอดภยัจึงไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสนิค้า

ต่อไฟส าหรับสนิค้าจัดแสดงหรืออปุกรณ์ให้แสงสว่างเข้ากบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตวัอาคารโดยเดด็ขาด 

ทั้งน้ี ผู้จัดงานขอสงวนสทิธิ์ระงับการจ่ายไฟฟ้ากรณีที่มีการต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม

3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสนิค้าต้องยื่นรายละเอยีดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า 

และรายละเอยีดอื่นๆ มายังผู้จัดงานก่อนวันหมดเขตตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอยีดเพ่ือประกอบ

การพิจารณาอนุมัตติามรายการดงัน้ี

3.3.1 ช่ือบริษัทผู้ รับเหมา

3.3.2 ช่ือและบัตรประจ าตวัของบุคคลากรที่เข้าด าเนินการ

3.3.3 จ านวนวัตตห์รืออตัราก าลังไฟ

3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออปุกรณ์ไฟฟ้า

3.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้า

3.4 ช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตแล้ว สามารถแลกบัตรประจ าตวัเพ่ือรับบัตรผ่านเข้าท างานได้ที่ส านักงานบริหารงาน

แสดงสนิค้าของผู้จัดงานที่แสดงสนิค้าในบริเวณน้ันๆ

3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาของท่านที่ได้รับอนุมัตจิากผู้จัดงาน จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก

บริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี้  แมเนจเมนท ์จ ากดั ก่อนที่จะต่อเข้ากบัแหล่งจ่ายไฟ

3.6 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าที่สั่งจองบริการด้านไฟฟ้ากบับริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี้  แมเนจเมนท ์จ ากดัจะมีสทิธิ์ได้รับบริการ

ตามล าดบัก่อนหลัง

3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อปุกรณ์ต่อไฟเต้าเสยีบหลายทาง, หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า

โดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็นเหตใุห้ถูกตดักระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.8 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริบ ยกเว้นแต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม

3.9 ผู้จัดงานขอสงวนสทิธิ์ในการตดักระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี้  แมเนจเมนท ์จ ากดั 

เหน็ว่าอาจก่อให้เกดิอนัตรายหรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอื่น ๆ

3.10 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบปฏบิัตแิละมาตรฐานความปลอดภยัโดยไม่มีข้อยกเว้น
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กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัเกี่ยวกบับริการดา้นไฟฟ้า

4. การเดินสายภายในระบบ ตอ้งใชส้ายไฟใหที้่เหมาะสมตามมาตรฐาน และตอ้งเดินระบบสายกราวนท์ุกจุด หากตรวจสอบ

พบการใชส้ายไฟไม่ไดข้นาดตามมาตรฐาน หรือการติดตั้งที่บริษทัฯ เห็นว่าไม่ปลอดภยัตามมาตรฐานที่ก าหนด ทางบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้าชัว่คราว จนกว่าจะไดร้บัการแกไ้ขใหไ้ดต้ามมาตรฐานจึงจะท าการปล่อยกระแสไฟฟ้า

ใหต้ามปกติ ขนาดสายไฟที่ไดม้าตรฐานตามขนาดของเบรกเกอรมี์ดงันี้

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. กรณีสัง่จองเบรกเกอร ์380V.3P 50Hz. อนุญาติใหใ้ช ้1 วงจรย่อยเท่านั้น หากผูแ้สดงงานตอ้งการใชม้ากกว่า 1 วงจร-

ย่อย  ตอ้งท าการติดตั้งตูโ้หลดเซ็นเตอร ์ (Load Center) เพื่อใชก้บัวงจรย่อย หากตรวจสอบพบไม่มีการติดตั้งตูโ้หลดเซ็นเตอร ์

(Load Center) ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบักระแสไฟฟ้าชัว่คราว จนกว่าจะมีการติดตั้งเรียบรอ้ยจึงจะท าการ

ปล่อยกระแสไฟฟ้าตามปกติ และการเช่ือมต่อสายเขา้เบรกเกอรใ์หต่้อเช่ือมดว้ยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั้น

หา้มใชส้ายเปลือยต่อเขา้เบรกเกอรโ์ดยตรง

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการน าป๊ัมลมทุกชนิดที่มีขนาดมากกว่า 0.5 HP เขา้มาในอาคาร และหากตอ้งการใชป๊ั้มลม

เกินขนาด 0.5 HP ข้ึนไปตอ้งสัง่จองผ่านบริษทัฯ เท่านั้น

การฝ่าฝืนกฎเกณฑที์่ก าหนดเหล่านี้ มีผลใหต้วัแทนที่ไดร้บัอ านาจหนา้ที่สามารถตดัการจ่ายไฟฟ้าไดท้นัที

ขนาดเบรกเกอร์ สายไฟที่ไดม้าตรฐาน

และจะด าเนินการปรบัเป็นจ านวนเงิน 20 เท่าของราคาในแบบฟอรม์
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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)
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กรุณาส่งกลบัมาที ่: บริษทั เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม  E-mail :  info@aplusutility.com   

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

ช่ือบริษทั :                                                                                                                                                                                               เลขทีคู่หา : คูหามาตรฐาน       พ้ืนที่เปล่า

ทีอ่ยู่ทีอ่อกใบก ากบัภาษี : 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :     สนง.ใหญ่     สาขาย่อย

โทรศพัท ์: เบอรมื์อถือ : แฟกซ ์:

 E-mail : ผูติ้ดต่อ : วนัที ่:

ลายเซ็น (                                              ) 

ไฟฟ้าส าหรบัการก่อสรา้ง และร้ือถอน (กรุณาท าเคร่ืองหมาย        ตรงช่องว่าง)

ราคา/ วนั** จ านวน จ านวนเงิน

บาท

1 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 1,000     2 ต.ค.     3 ต.ค.     7 ต.ค     8 ต.ค

2 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 2,000     2 ต.ค.     3 ต.ค     7 ต.ค     8 ต.ค

3 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 2,000     2 ต.ค.     3 ต.ค     7 ต.ค     8 ต.ค

4 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4,000     2 ต.ค.     3 ต.ค     7 ต.ค     8 ต.ค

5 60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 8,125     2 ต.ค.     3 ต.ค     7 ต.ค     8 ต.ค

6 100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 12,500     2 ต.ค.     3 ต.ค     7 ต.ค     8 ต.ค

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

ส าหรับกรณทีี่ทา่นต้องการกระแสไฟฟ้าหลังเวลา 24.00 นาฬิกา บริษัท ฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพ่ิมอกี 100% (หน่ึงเทา่)** ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในแบบฟอรม์สัง่จอง  โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ช่ือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขทีบ่ญัชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาทีบ่ริษทัเอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 

* กรุณาหกั ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ที่จ่ายตวัจริงมายงับริษทั ฯ

* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ

*ขอ้ควรระวงั * ผู้แสดงสนิค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างที่มคีวามประสงคใ์ช้กระแสไฟฟ้า กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อ

ค่าความปลอดภยั (Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลีกเล่ียงอบุตัเิหตตุ่างๆ

ที่อาจเกดิขึ้ นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเตม็พิกดั

หมายเหตุ : - 

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเท่าน้ัน

 - หากท่านต้องการไฟฟ้าก่อสร้างและไฟฟ้าร้ือถอนให้สั่งจองพร้อมช าระเงินเตม็ 100% ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในใบแจ้งหน้ี

 - กรณยีกเลิกการสั่งจองบริการไฟฟ้าก่อสร้างและร้ือถอนในวนัก่อสร้าง วนัจดัแสดงและวนัร้ือถอน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงิน


 - ไฟมาตราฐานที่ให้ใช้คือ 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภัยต่ออุปกรณข์องท่านจงึควรมีอุปกรณป์รับกระแสไฟให้คงที่

 - ระยะการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกนิ 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อเพ่ิมเติมคิดในอตัราเมตรละ 214 บาท

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

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

 -  เบรกเกอร์ไม่มีปล๊ักพ่วง หากต้องการปล๊ักพ่วง จะมีค่าบริการต่อปล๊ักออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปล๊ักออกจากเบรกเกอร์

ขนาด 15A220V1P เท่าน้ัน

 - ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณไ์ฟฟ้าจนก่อให้เกดิความเสยีหาย ในกรณทีี่เกดิความเสยีหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เท่า

ของรายการสั่งจองในเรทราคาวนัจดัแสดงงาน

วนัทีใ่ชง้าน

เปิดใชง้านตั้งแต่เวลา 08.00น. - 24.00 น.

 4 กนัยายน 2561

ก าหนดส่งเอกสาร

ล าดบั รายการ

4-7 ตุลาคม 2561

ฟอร์ม 4
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กรุณาส่งกลบัมาที ่: บริษทั เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม  E-mail :  info@aplusutility.com   

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                                                                                                           เลขทีคู่หา :                                   คูหามาตรฐาน  พ้ืนทีเ่ปล่า

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : สนง.ใหญ่      สาขาย่อย

โทรศพัท ์: เบอรมื์อถือ : แฟกซ ์:

E-mail : ผูติ้ดต่อ : วนัที่ :

Section A:  เบรกเกอรต์ดัไฟส าหรบัสินคา้จัดแสดง (ไม่ใช่ส าหรบัหลอดไฟใหแ้สงสว่าง) รวมค่าใชไ้ฟฟ้า

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

จองและช าระ

เงินภายในวนัที ่

 4 ก.ย.61

จองและช าระเงิน

ระหว่างวนัที ่5 -

 27 ก.ย. 61

จองพรอ้มช าระเงิน

ระหว่างวนัที ่28 

ก.ย. - 7 ต.ค. 61
จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เตา้เสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz. (หา้มใชก้บัไฟแสงสว่าง) 790 865 1,125

2 เตา้เสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz.24 ชัว่โมง (หา้มใชก้บัไฟแสงสว่าง) 1,575 1,740 2,265

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอรม์สัง่จอง  โดยโอนเงินเขา้บญัชี :

ช่ือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขที่บญัชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาที่บริษทัเอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 

* กรุณาหกั ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ที่จ่ายตวัจริงมายงับริษทั ฯ

* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ

*ขอ้ควรระวงั * ผู้แสดงสนิค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างทีม่คีวามประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรณุาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อ

ค่าความปลอดภยั (Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลีกเล่ียงอุบตัิเหตุต่างๆ

ทีอ่าจเกดิขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเตม็พิกดั

หมายเหตุ :

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเท่าน้ัน

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวนัที่มีการติดตั้ง และขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวนัจดัแสดง

 - เต้าเสยีบไฟ 1 จุด ใช้ส าหรับสนิค้าจัดแสดงเพียง 1 ช้ินในแต่ละคร้ัง ไม่อนุญาตให้มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ามต่อพ่วงกบัโคมไฟแสงสว่างเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากการใช้ไฟเกนิ

 - ไฟมาตราฐานที่ให้ใช้คือ 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่านจงึควรมีอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่

 - หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้กระแสไฟฟ้าผดิประเภท ทางบริษัทจะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรทราคาวนัจดัแสดงงาน

 - การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด

 - การเช่ือมต่อสายเข้าเบรกเกอร์ให้ต่อเช่ือมด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่าน้ัน ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอร์โดยตรง

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

 -  เบรกเกอร์ไม่มีปล๊ักพ่วง หากต้องการปล๊ักพ่วง จะมีค่าบริการต่อปล๊ักออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปล๊ักออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่าน้ัน

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

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

  - หากมีการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกนิ 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อหรือเพ่ิมเติมคิดในอตัราเมตรละ 200 บาท

 -  การติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าที่ทางผู้ออกงานแสดงสนิค้าน ามาติดตั้งเอง หากเกดิอตัรายต่อชีวติและเกดิความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ ทางผู้ติดตั้งต้องเป็นผู้ รับผดิชอบในความเสยีหายที่เกดิขึ้น

 - รายการข้างต้นใช้ส าหรับวนัจดัแสดงสนิค้าเท่าน้ัน ดังน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสดุท้าย

บริการ / รายการล าดบั

ก าหนดส่งเอกสาร

ลายเซ็น   (                                                ) 

ทีอ่ยู่ทีอ่อกใบก ากบัภาษี : 

4-7 ตุลาคม 2561  4 กนัยายน 2561

ฟอร์ม 5
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กรุณาส่งกลบัมาที่ : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสธุรรม  E-mail :  info@aplusutility.com   

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                                                                                                           เลขที่คูหา :                                   คูหามาตรฐาน  พ้ืนที่เปล่า

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : สนง.ใหญ่      สาขาย่อย

โทรศพัท ์: เบอรมื์อถอื : แฟกซ ์:

E-mail : ผูติ้ดต่อ : วนัที ่:

Section B : บริการติดตั้งอุปกรณร์วมค่ากระแสไฟฟ้า

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

จองและช าระ

เงินภายในวนัที่ 

 4 ก.ย.61

จองและช าระ

เงินระหว่างวนัที่ 

5 - 27 ก.ย. 61

จองพรอ้มช าระ

เงินระหว่างวนัที่ 

28 ก.ย. - 7 

ต.ค. 61

จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

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

2 สปอตไลท ์LED 12W. พรอ้มแขน ยาว 25 CM. (แสงสีเหลือง) 675 740 965

3 ไฟฟลูออเรสเซนท ์LED 18W. ยาว 1.2 เมตร (แสงสีขาว) 600 675 865

4 ดาวนไ์ลน ์18W. (หลอดประหยดัไฟ) (แสงสีขาว) 625 700 915

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

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

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

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

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

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในแบบฟอรม์สัง่จอง  โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ช่ือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขทีบ่ญัชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาทีบ่ริษทัเอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 

* กรุณาหกั ณ.ทีจ่่าย 3 % ในกรณีทีย่อดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ทีจ่่ายตวัจริงมายงับริษทั ฯ

* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ

หมายเหตุ :

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเท่าน้ัน

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวนัที่มีการติดตั้ง และขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวนัจดัแสดง

 - หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้กระแสไฟฟ้าผดิประเภท ทางบริษัทจะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรทราคาวนัจดัแสดงงาน

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

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

 -  การตดิตั้งอปุกรณไ์ฟฟ้าที่ทางผู้ออกงานแสดงสนิค้าน ามาตดิตั้งเอง หากเกดิอตัรายต่อชีวิตและเกดิความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ ทางผู้ตดิตั้งต้องเป็นผู้รับผดิชอบในความเสยีหายที่เกดิขึ้น

 - รายการข้างต้นใช้ส าหรับวนัจดัแสดงสนิค้าเท่าน้ัน ดังน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสดุท้าย

ก าหนดส่งเอกสาร

ที่อยู่ที่ออกใบก ากบัภาษี : 

ลายเซ็น   (                                                ) 

ล าดบั บริการ / รายการ

4-7 ตุลาคม 2561  4 กนัยายน 2561

ฟอร์ม 6-1
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กรุณาส่งกลบัมาที ่: บริษทั เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสธุรรม  E-mail :  info@aplusutility.com   

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                                                                                                           เลขทีคู่หา :                                   คูหามาตรฐาน  พ้ืนทีเ่ปล่า

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : สนง.ใหญ่      สาขาย่อย

โทรศพัท ์: เบอรมื์อถอื : แฟกซ ์:

E-mail : ผูติ้ดต่อ : วนัที่ :

Section C : เบรกเกอรต์ดัหลอดไฟใหแ้สงสว่าง (รวมค่าใชไ้ฟฟ้า)

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

จองและช าระ

เงินภายในวนัที ่

 4 ก.ย.61

จองและช าระเงิน

ระหว่างวนัที ่5 -

 27 ก.ย. 61

จองพรอ้มช าระเงิน

ระหว่างวนัที ่28 

ก.ย. - 7 ต.ค. 61
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 าหรบั โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์

(ต่อสายไฟฟ้าโดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้)

*ส าหรบัหลอดไฟขนาดไม่เกิน 9 วตัต ์อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 10 ดวง/ 100 วตัต์

*ส าหรบัหลอดไฟขนาดไม่เกิน 10 - 17 วตัต ์อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 5 ดวง/ 100 วตัต์

*ส าหรบัหลอดไฟขนาดไม่เกิน 18 - 25 วตัต ์อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 3 ดวง/ 100 วตัต์

*ไฟ LED เสน้ อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 5 เมตร/ 100 วตัต์

2 ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรบัโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์

(ต่อสายไฟฟ้าโดยบริษทั เอพลสัฯ บริการเฉพาะคูหามาตรฐานเท่านั้น)

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอรม์สัง่จอง  โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ช่ือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขที่บญัชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาที่บริษทัเอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 

* กรุณาหกั ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ที่จ่ายตวัจริงมายงับริษทั ฯ

* ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนยีมนั้นๆ

*ขอ้ควรระวงั * ผู้แสดงสนิค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงคใ์ช้กระแสไฟฟ้า กรณุาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อ

ค่าความปลอดภยั (Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลีกเล่ียงอบุตัเิหตตุ่างๆ

ที่อาจเกดิขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเตม็พิกดั

หมายเหตุ :

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเทา่น้ัน

 - ทางบริษัทฯ จะคนืเงินร้อยละ 30 หากมกีารยกเลิกการจองในช่วงวันที่มกีารตดิตั้ง และขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

 - เต้าเสยีบไฟ 1 จุด ใช้ส าหรับสนิค้าจัดแสดงเพียง 1 ช้ินในแต่ละคร้ัง ไม่อนุญาตให้มกีารต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ามต่อพ่วงกบัโคมไฟแสงสว่างเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากการใช้ไฟเกนิ

 - ไฟมาตราฐานที่ให้ใช้คอื 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภยัต่ออปุกรณข์องทา่นจึงควรมอีปุกรณป์รับกระแสไฟให้คงที่

 - หากมกีารดดัแปลงอปุกรณห์รือใช้กระแสไฟฟ้าผดิประเภท ทางบริษัทจะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 20 เทา่ของรายการสั่งจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

 - การเดนิสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดนิระบบสายกราวน์ทกุจุด

 - การเช่ือมต่อสายเข้าเบรกเกอร์ให้ต่อเช่ือมด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เทา่น้ัน ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอร์โดยตรง

 - ส าหรับการขอใช้บริการ 24 ช่ัวโมงจะมกีารคดิราคาเพ่ิมเป็น 2 เทา่จากราคาข้างต้น โปรดระบ ุ(24 ช.ม.) ในช่องจ านวน มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะถอืว่ามไิด้ขอใช้บริการ 24 ช่ังโมง 

 -  เบรกเกอร์ไม่มปีล๊ักพ่วง หากต้องการปล๊ักพ่วง จะมค่ีาบริการต่อปล๊ักออกจากเบรกเกอร์ 321 บาท และต่อปล๊ักออกจากเบรกเกอร์

ขนาด 15A220V1P เทา่น้ัน (เบรกเกอร์ 1 ตวั ต่อปล๊ักเพียง 1 เต้าเสยีบเทา่น้ัน)

 - หากมกีารขอย้ายต าแหน่งอปุกรณไ์ฟฟ้าทั่วไปคดิค่าบริการ 214 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายต าแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น 

หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้ นไป คดิค่าบริการย้ายต าแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

  - หากมกีารตดิตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกนิ 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้า หากมคีวามประสงคต่์อหรือเพ่ิมเตมิคดิในอตัราเมตรละ 200 บาท

 -  การตดิตั้งอปุกรณไ์ฟฟ้าที่ทางผู้ออกงานแสดงสนิค้าน ามาตดิตั้งเอง หากเกดิอตัรายต่อชีวิตและเกดิความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ ทางผู้ตดิตั้งต้องเป็นผู้ รับผดิชอบในความเสยีหายที่เกดิขึ้ น

 - รายการข้างต้นใช้ส าหรับวันจัดแสดงสนิค้าเทา่น้ัน ดงัน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสดุท้าย

ฟอร์ม 6-2

4-7 ตุลาคม 2561  4 กนัยายน 2561

ก าหนดส่งเอกสาร

ทีอ่ยู่ทีอ่อกใบก ากบัภาษี : 

ลายเซ็น   (                                                ) 

ล าดบั บริการ / รายการ

Section D : การคิดราคาตามจุดใชไ้ฟส าหรบัโคมไฟแสงสว่างทีน่ ามาพรอ้มติดตั้งโดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้เอง(รวมค่าใชไ้ฟฟ้า)

330 370 480

390 440 570
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กรุณาส่งกลบัมาที่ : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม  E-mail :  info@aplusutility.com   

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                                                                                                           เลขทีคู่หา :                                   คูหามาตรฐาน  พ้ืนทีเ่ปล่า

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : สนง.ใหญ่      สาขาย่อย

โทรศพัท ์: เบอรมื์อถอื : แฟกซ ์:

E-mail : ผูติ้ดต่อ : วนัที่ :

ระบบจ่ายน ้าและน ้าท้ิง

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

จองและช าระ

เงินภายในวนัที ่

 4 ก.ย.61

จองและช าระเงิน

ระหว่างวนัที ่5 -

 27 ก.ย. 61

จองพรอ้มช าระ

เงินระหว่างวนัที ่

28 ก.ย. - 7 ต.ค.

 61

จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

ขนาดท่อจ่ายน ้าเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 13 มม. 

และท่อน ้าท้ิง ขนาด 33 มม.

ขนาดท่อจ่ายน ้าเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 13 มม. 

และท่อน ้าท้ิง ขนาด 33 มม. พรอ้มซิงคห์ลมุเดีย่ว

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การสัง่จองจะมีผลต่อเมื่อไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแบบฟอรม์สัง่จอง  โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ช่ือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขที่บญัชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาที่บริษทัเอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 

* กรุณาหกั ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ที่จ่ายตวัจริงมายงับริษทั ฯ

* ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนยีมนั้นๆ

หมายเหตุ :

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเทา่น้ัน

 - ราคาพิเศษจะมผีลกต่็อเมื่อท าการสั่งจองและช าระเงินเตม็จ านวนภายในวนัก าหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมผีลหลังจากวนัก าหนดส่ง

 - ราคาน้ีรวมค่าน า้เรียบร้อยแล้ว ตลอดการจดัแสดง

 - หากสั่งจองเฉพาะทอ่น า้ดแีละทอ่น า้ทิ้ง การตดิตั้งต้องมถีงัดกัไขมนัเพ่ือดกัสิ่งปฎกูิลก่อนปล่อยน า้ลงทอ่ระบายน า้ของอาคาร

 - ทางบริษัทฯ จะคนืเงินร้อยละ 30 หากมกีารยกเลิกการจองในช่วงวนัที่มกีารตดิตั้ง และขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินหากยกเลิกในระหว่างวนัจดัแสดง

 - หากมกีารขอย้ายต าแหน่งจุดจ่ายน า้ไปจากต าแหน่งที่บริษัทฯได้ด าเนินการตดิตั้งแล้วจะคดิค่าด าเนินการในการเคล่ือนย้าย 2,000 บาท ต่อจุด

 - ห้ามมกีารดดัแปลงอปุกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกดิความเสยีหาย ในกรณีที่เกดิความเสยีหายจากการดดัแปลงดงักล่าว ทางบริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เทา่

ของรายการสั่งจองในเรทราคาวนัจดัแสดงงาน

 - รายการข้างต้นใช้ส าหรับวนัจดัแสดงสนิค้าเทา่น้ัน ดงัน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสดุท้าย

1

ฟอร์ม 7

15,365

ลายเซ็น   (                                                ) 

7,875

ก าหนดส่งเอกสาร

ล าดบั บริการ / รายการ

4-7 ตุลาคม 2561

2

 4 กนัยายน 2561

11,815

8,665 11,265

ทีอ่ยู่ทีอ่อกใบก ากบัภาษี : 

10,625
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กรุณาส่งกลบัมาที่ : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม  E-mail :  info@aplusutility.com   

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                                                                                                           เลขที่คูหา :                                   คูหามาตรฐาน  พ้ืนที่เปล่า

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : สนง.ใหญ่      สาขาย่อย

โทรศพัท ์: เบอรมื์อถอื : แฟกซ ์:

E-mail : ผูติ้ดต่อ : วนัที ่:

เคร่ืองป๊ัมลม 

จองและช าระ

เงินภายในวนัที่  

4 ก.ย.61

จองและช าระเงิน

ระหว่างวนัที่ 5 -

 27 ก.ย. 61

จองพรอ้มช าระ

เงินระหว่างวนัที่ 

28 ก.ย. - 1 ต.ค.

 61

Psi Bar (บาท) (บาท) (บาท)

1 100 7 7,500 8,250 10,730

2 100 7 9,380 10,310 13,410

3 100 7 11,250 12,380 16,100

4 100 7 18,750 20,630 26,810

5 100 7 28,130 30,940 40,220

6 100 7 39,840 43,830 56,980

7 100 7 65,630 72,190 93,840

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในแบบฟอรม์สัง่จอง  โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ช่ือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขทีบ่ญัชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาทีบ่ริษทัเอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 

* กรุณาหกั ณ.ทีจ่่าย 3 % ในกรณีทีย่อดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ทีจ่่ายตวัจริงมายงับริษทั ฯ

* ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนยีมนั้นๆ

*ขอ้ควรระวงั * ป๊ัมลมตามรายการข้างต้นไม่มอีปุกรณ์ air filter และ / หรือ air drier ตดิตั้งอยู่ ทา่นจะต้องเตรียมอปุกรณ์ดงักล่าวมาเอง

หากจ าเป็นต้องใช้งาน

หมายเหตุ :

 - บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการให้บริการส าหรับการสั่งจองในวนัตดิตั้งและระหว่างวนัจดัแสดง

 - อตัราค่าบริการข้างต้นรวมค่ากระแสไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้ว

 - ทอ่ลมความยาว 5.00 เมตร หากผู้แสดงสนิค้ามคีวามประสงคต่์อหรือพ่วงทอ่ลมเพ่ิมเตมิ ต้องช าระเพ่ิมในอตัรา 100 บาทต่อเมตร

    หรืออาจน าทอ่ลมมาต่อพ่วงเองได้ อย่างไรกต็าม ทา่นจะต้องเตรียมอปุกรณ์ข้อต่อลมส าหรับสนิค้าจดัแสดงของทา่นมาเองเสมอ

 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินหากยกเลิกในช่วงวนัที่มกีารตดิตั้งและระหว่างวนัจดัแสดง

 - หากมกีารดดัแปลงอปุกรณ์หรือดดัแปลงอปุกรณ์จนก่อให้เกดิความเสยีหาย ทางบริษัทจะด าเนินการปรับ 20เทา่ ของรายการสั่งจองในเรทราคาวนัจดัแสดงงาน

 - เคร่ืองป๊ัมลมจะถูกส่งไปที่คหูาของผู้ออกงานแสดงสนิค้าในวนัสดุท้ายของการตดิตั้ง รายการข้างต้นใช้ส าหรับวนัจดัแสดงสนิค้าเทา่น้ัน ดงัน้ันทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสดุท้าย

15 HP

1/2 HP

1 HP

2 HP

3 HP

5 HP 

10 HP

ล าดบั ขนาดเคร่ืองป้ัมลม
ขนาดแรงดนั

จ านวน จ านวนเงิน

ก าหนดส่งเอกสาร

4-7 ตุลาคม 2561  4 กนัยายน 2561

ที่อยู่ที่ออกใบก ากบัภาษี : 

ลายเซ็น   (                                                ) 

ฟอร์ม 8

38



กรุณาส่งกลบัมาที่ : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสธุรรม  E-mail :  info@aplusutility.com   

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                                                                                                           เลขที่คูหา :                                   คูหามาตรฐาน  พ้ืนที่เปล่า

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : สนง.ใหญ่      สาขาย่อย

โทรศพัท ์: เบอรมื์อถอื : แฟกซ ์:

E-mail : ผูติ้ดต่อ : วนัที ่:

อุปกรณโ์สตทศันูปกรณ ์ 

จองและช าระ

เงินภายในวนัที่  

4 ก.ย.61

จองและช าระ

เงินระหว่างวนัที่

 5 - 27 ก.ย. 61

จองพรอ้มช าระ

เงินระหว่างวนัที่ 

28 ก.ย. - 1 

ต.ค. 61

(บาท) (บาท) (บาท)

1 Display LCD TV 32"+ เตา้เสียบไฟ 5 Amp 8,010 8,810 11,480

2 Display LCD TV 40"+ เตา้เสียบไฟ 5 Amp 10,360 11,390 14,810

3 Display LCD TV 43"+ เตา้เสียบไฟ 5 Amp 13,180 14,490 18,830

4 Display LCD TV 50"+ เตา้เสียบไฟ 5 Amp 22,310 24,550 31,910

5 Display LCD TV 60"+ เตา้เสียบไฟ 5 Amp 31,450 34,600 44,990

1          DVD Player           

2          ขาตั้งโตะ๊                ขาตั้งพ้ืนสูง 1.5m                  ขาแขวนผนงั (ส าหรบัผนงัไมเ้ท่านั้น)

1 สาย HDMI ความยาว 3 m 250 280 360

2 สาย HDMI ความยาว 5 m 375 425 540

3 สาย HDMI ความยาว 10 m 875 990 1,250

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในแบบฟอรม์สัง่จอง  โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ช่ือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขทีบ่ญัชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงิน (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาทีบ่ริษทัเอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 

* กรุณาหกั ณ.ทีจ่่าย 3 % ในกรณีทีย่อดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ทีจ่่ายตวัจริงมายงับริษทั ฯ

* ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนยีมนั้นๆ

หมายเหตุ :

 - บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับจองระบบโสตทศันูปกรณ์ในวันจัดแสดงงาน

 - ห้ามมกีารดดัแปลงอปุกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกดิความเสยีหาย ในกรณีที่เกดิความเสยีหายจากการดดัแปลงดงักล่าว ทางบริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เทา่

ของรายการสั่งจองในเรทราคาวนัจดัแสดงงาน

 - ทางบริษัทฯ จะคนืเงินร้อยละ 30 หากมกีารยกเลิกการจองในช่วงวนัที่มกีารตดิตั้ง และขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินหากยกเลิกในระหว่างวนัจดัแสดง

 - อปุกรณ์จะถูกส่งไปที่คหูาของผู้ออกงานแสดงสนิค้าในวนัสดุท้ายของการตดิตั้ง

อปุกรณเ์สริมพิเศษอ่ืนๆ

ล าดบั บริการ / รายการ จ านวน จ านวนเงิน

 อปุกรณเ์สริม (ขอ้ละ 1 รายการ)

ก าหนดส่งเอกสาร

4-7 ตุลาคม 2561  4 กนัยายน 2561

ที่อยู่ที่ออกใบก ากบัภาษี : 

ลายเซ็น   (                                                ) 

ฟอร์ม 9

39



กรุณาส่งกลบัมาที่ : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั

50/259 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม E-mail :  info@aplusutility.com   

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

ช่ือบริษทั :                                                                                                                                                                                               เลขทีคู่หา :      คูหามาตรฐาน พ้ืนทีเ่ปล่า

ทีอ่ยู่ทีอ่อกใบก ากบัภาษี : 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :       สนง.ใหญ่     สาขาย่อย

โทรศพัท ์: เบอรมื์อถือ : แฟกซ ์:

 E-mail : ผูติ้ดต่อ : วนัที ่:

ลายเซ็น (                                              ) 

แบบฟอรม์นี้ ใชส้ าหรบัใหผู้แ้สดงสินคา้ระบุต าแหน่งของอุปกรณง์านระบบต่างๆ ทีส่ ัง่เพิม่เติม พรอ้มกบัระบุ

หมายเลขคูหาขา้งเคียงและแฟกซก์ลบัมาทีบ่ริษทัฯ

เคร่ืองป๊ัมลม เตา้เสียบไฟ หลอดฟลูออเรสเซนท์

น ้าประปา จุดต่อไฟ (โดยเอ พลสั) สปอตไ์ลท ์มาตรฐาน

ท่อระบายน ้า เบรกเกอร์ สปอตไ์ลท ์พรอ้มแขน

หลงั หมายเลขคูหาข้างเคียง .....................

ขวา        ซา้ย

หมายเลขคูหาข้างเคียง หมายเลขคูหาข้างเคียง

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

หนา้ หมายเลขคูหาข้างเคียง .....................

หมายเหตุ : - 

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

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

 - หากคูหามีการปูพ้ืนไม้กรณุาส่งแบบแปลนคูหามาด้วยเพ่ือความสะดวกในการขึ้นเมนสายไฟ

 - ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณไ์ฟฟ้าจนก่อให้เกดิความเสยีหาย ในกรณทีี่เกดิความเสยีหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ 

จะท าการปรับ 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

 - การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด

 -  การติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าที่ทางผู้ออกงานแสดงสนิค้าน ามาติดตั้งเอง หากเกดิอตัรายต่อชีวิตและเกดิความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ 

ทางผู้ติดตั้งต้องเป็นผู้รับผดิชอบในความเสยีหายที่เกดิขึ้น

ก าหนดส่งเอกสาร

4-7 ตุลาคม 2561  4 กนัยายน 2561

ฟอร์ม 10
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ชื่อบรษิทั:         เลขที่คูหา:      
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี (กรุณาแนบภ.พ.20 กลบัมาพรอ้มเอกสารฉบบันี้):         
ที่อยู่:                
ชื่อผูต้ิดต่อ :               
เบอร์โทรศพัท์:      เบอร์โทรสาร:        อีเมล:      
 

ล ำดบั รำยกำร 

อตัรำพิเศษจอง 
และก ำหนดช ำระ

เงินภำยใน 

16/09/61 

อตัรำมำตรฐำน 
และก ำหนด 
ช ำระเงิน 

17/09-01/10/61 

อตัรำวนัแสดง
งำนและก ำหนด

ช ำระเงิน 

02-07/10/61 

จ ำนวน 
(สำย) 

เป็นเงิน 
(บำท) 

1 
สายภายใน กทม. และปรมิณฑล  
พรอ้มเครือ่งโทรศพัท ์

4,600 5,400 6,400    

2 
สายทัว่ไป (โทรมอืถอืและทางไกล ทัง้ในและ
ต่างประเทศ)  พรอ้มเครือ่งโทรศพัท ์

5,600 5,900 6,900    

3 
สายทัว่ไป (โทรมอืถอืและทางไกล ทัง้ในและ
ต่างประเทศ) พรอ้มเครือ่งโทรสาร 

7,900 8,400 9,400    

 
**ทุกรายการตอ้งมเีงนิประกนัความเสยีหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะไดร้บัคนืภายใน 30 วนั
หากตรวจสอบไมพ่บความเสยีหายหลงัการใช ้
 

 รวม  
 ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%  
ยอดรวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม  
 **เงินประกนั  
 รวมทัง้หมด  

เง่ือนไขและกำรบริกำร: 
1. ในกรณีทีข่อตดิตัง้สายทัว่ไปจะต้องช าระค่าประกนัเลขหมายจ านวน 4,000 บาท และในกรณีทีม่กีารยา้ยจุดตดิตัง้ไปยงัจุดอื่นๆ หลงัจากการตดิตัง้ในครัง้

แรกเสรจ็สิน้ ศนูยฯ์ จะคดิค่าบรกิารเพิม่ในอตัราครัง้ละ 1,800 บาทต่อ 1 สาย 
2. อตัราค่าบรกิารดงักล่าวรวมค่าใชโ้ทรศพัทภ์ายในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแลว้ ยกเวน้ ค่าใชโ้ทรศพัทท์างไกล, ต่างจงัหวดั, มอืถอื และ 
   ต่างประเทศ โดยคดิค่าบรกิารตามจรงิบวกภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และบวกค่าบรกิาร 10% 
3. การใหบ้รกิารโทรศพัท ์จะประกอบดว้ย สายโทรศพัท ์1 สาย และเครือ่งโทรศพัท ์1 เครือ่งเท่านัน้  
4. อมิแพค็ ไมอ่นุญาตใหท้ าการกระจายสญัญาณโทรศพัทไ์ปยงับธูอื่นๆ รวมถงึการใหบ้รกิารโทรศพัทร์ปูแบบต่างๆ ภายในพืน้ทีจ่ดังาน 
5. การขอตดิตัง้จะตอ้งช าระค่าบรกิารเตม็จ านวนภายในวนัทีก่ าหนด มฉิะนัน้จะถอืว่าใบขอตดิตัง้นี้ไมส่มบรูณ์และการตดิตัง้นี้จะถูกยกเลิก 
6. กรณทีีต่อ้งการยกเลกิการขอตดิตัง้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเตรยีมงาน ถา้หากชา้ล่าเกนิกว่าทีก่ าหนด ศนูยฯ์ 
   จะคนืเงนิค่าใชบ้รกิารใหร้อ้ยละ 30  และขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิหากยกเลกิในระหว่างวนัจดัแสดง 
7. โทรศพัทจ์ะตดิตัง้ทีบ่ธูของผูแ้สดงสนิคา้ในวนัสุดทา้ยของวนัตดิตัง้งาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวนัเดยีวกนัยกเวน้กรณทีีร่ะบุไวใ้น      

ขอ้ตกลง 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
กรณทีีท่ีช่ าระดว้ยเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ กรุณาสัง่จ่ายเชค็ในนาม  ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท 
หรอืกรณทีีช่ าระดว้ยการโอน กรุณาโอนเงนิ เขา้บญัช ีตามรายละเอยีดดา้นล่างดงันี้ : 
ช่ือบญัชี  ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 
ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกดั (มหำชน) สาขาส านกัแจง้วฒันะ บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่593-2-21909-5  เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  0-9940-00978-82-1 

     หมำยเหตุ:  ทรสัต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์อิมแพค็โกรท ได้รบักำรยกเว้นกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
(ค่าบรกิารดงักล่าวไมส่ามารถน ามาหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% ได)้ 

โปรดกรอกรำยละเอียดให้สมบูรณ์และจดัส่งมำท่ี : 

ฝ่ำย IT & Communication 

โทรศพัท์ : +66 2833 5153, 5393  โทรสำร +66 2833 5154 

มือถือ     : +669 5367 9919,+669 5367 9918 

E-Mail    : itcoordinator@impact.co.th 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม และวนัท่ี :  
(และตรำประทบัหำกมี) 
  
 
 
                        ผู้รบับริกำร : 

(บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

แบบฟอรม์บริกำรติดตัง้สำยโทรศพัท์ชัว่ครำว  
SmartHeart presents Thailand International Pet Variety 2018 

4 – 7 ตุลำคม 2561 
 

ก าหนดช าระเงนิภายในวนัที่
........................................................................................................................

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

ฟอร์ม 11 

ก ำหนดส่ง 
16 กันยำยน 2561 

41



 

 
                     
 
 

ชื่อบรษิทั:         เลขที่คูหา:      
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี (กรุณาแนบภ.พ.20 กลบัมาพรอ้มเอกสารฉบบันี้):         
ที่อยู่:                
ชื่อผูต้ิดต่อ :               
เบอร์โทรศพัท์:      เบอร์โทรสาร:        อีเมล:      
เทคโนโลยี ADSL มีความเรว็ในการรบัข้อมูล (Downstream) และความเรว็ในการส่งข้อมูล (Upstream) ไม่เท่ากนั โดยมีความเรว็ในการรบัข้อมูล สูงกว่า
ความเรว็ในการส่งข้อมูล การใช้งานในการเปิด รบัส่ง Email,ท่อง Internet, Facebook, เวบ็ไซต์ทัว่ไป เป็นต้น 

ล ำดบั รำยกำร 

อตัรำพิเศษจอง 
และก ำหนด

ช ำระเงินภำยใน 

16/09/61 

อตัรำมำตรฐำน 
และก ำหนด 
ช ำระเงิน 

17/09-01/10/61 

อตัรำวนัแสดง
งำนและก ำหนด

ช ำระเงิน 

02-07/10/61 

จ ำนวน 
(วงจร) 

เป็นเงิน 
(บำท) 

1 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 4Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 

22,200 24,600 27,000    

2 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 6Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 

26,500 29,400 32,300    

3 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 8Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 

33,100 36,700 40,300   

4 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 10Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 

38,200 42,400 46,600   

 
**ทุกรายการตอ้งมเีงนิประกนัความเสยีหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะไดร้บัคนื
ภายใน 30 วนั หากตรวจสอบไมพ่บความเสยีหายหลงัการใช้ 
 

รวม  

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%  

ยอดรวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม  

**เงินประกนั  

รวมทัง้หมด  
เง่ือนไขและกำรบริกำร 
1. การใหบ้รกิารประกอบดว้ยสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตและโมเดม็เราทเ์ตอร ์และสายแลน ความยาว 3 เมตร (Cat5e) จ านวน 1 เสน้เทา่นัน้ 
2. ขอสงวนสทิธิใ์นการตดิตัง้และใชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์นต็ไรส้าย รวมถงึการใชร้ะบบสื่อสารใด ๆ อนัเป็นคลื่นความถีโ่ดยทีค่ลื่นความถีท่ีใ่ช้

ส่งผลกระทบหรอืรบกวนต่อการท างานของระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายของศนูยฯ์ หากฝา่ฝืนเงื่อนไขดงักล่าวขา้งตน้ “ผูใ้หบ้รกิาร” ขอ
สงวนสทิธิค์ดิคา่ปรบัในอตัรา 50,000 บาท/สาย/วนั หรอื ระงบัการใชส้ญัญาณนัน้ทนัท ี

3. การใหบ้รกิารขอบขา่ยของอปุกรณ์จะถงึ สาย LAN/Modem/Router ทีบ่รษิทั สง่มอบเทา่นัน้ หากมอีปุกรณ์นอกเหนือจากนี้ ผูร้บับรกิารควรแจง้ให ้บรษิทัรบัทราบ 
เพื่อเฝ้าระวงัการใหบ้รกิารเครอืขา่ย 

4. ผูแ้สดงงานเป็นผูร้บัผดิชอบต่อคา่ตดิตัง้ระบบไฟฟ้ารวมถงึค่ากระแสไฟฟ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีว (ไมร่วมอยู่ในค่าบรกิารนี้) รวมถงึค่าใชจ้า่ยในกรณีทีเ่กดิความ 
   เสยีหายหรอืสูญหายของอปุกรณ์ 
5. ในกรณีทีม่กีารยา้ยจดุตดิตัง้ไปยงัจดุอืน่ๆ หลงัจากการตดิตัง้ในครัง้แรกเสรจ็สิ้น ศนูยฯ์ จะคดิค่าบรกิารเพิม่ในอตัราครัง้ละ 1,800 บาทต่อ 1 วงจร 
6. อนิเตอรเ์น็ตจะตดิตัง้ทีบู่ธของผูแ้สดงสนิคา้ในวนัสดุทา้ยของวนัตดิตัง้งาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวนัเดยีวกนั ยกเวน้กรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง 
7. กรณีทีต่อ้งการยกเลกิการขอตดิตัง้ จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเตรยีมงาน ถา้หากล่าชา้เกนิกว่าทีก่ าหนด ศนูยฯ์  
    จะคนืเงนิใหร้อ้ยละ 30 และขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิหากยกเลกิในระหว่างวนัจดัแสดง 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
กรณีทีท่ีช่ าระดว้ยเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ กรณุาสัง่จา่ยเชค็ในนาม  ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท 
หรอืกรณีทีช่ าระดว้ยการโอน กรณุาโอนเงนิ เขา้บญัช ีตามรายละเอยีดดา้นลา่งดงันี้ : 
ช่ือบญัชี  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 
ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกดั (มหำชน) สาขาส านกัแจง้วฒันะ บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่593-2-21909-5  เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี  0-9940-00978-82-1 

     หมำยเหตุ:  ทรสัต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท ได้รบักำรยกเว้นกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
(ค่าบรกิารดงักลา่วไมส่ามารถน ามาหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% ได)้ 

โปรดกรอกรำยละเอียดให้สมบรูณ์และจดัส่งมำท่ี : 

ฝ่ำย IT & Communication 

โทรศพัท์ : +66 2833 5153, 5393  โทรสำร +66 2833 5154 

มือถือ     : +669 5367 9919,+669 5367 9918 

E-Mail    : itcoordinator@impact.co.th 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม และวนัท่ี :  
(และตรำประทบัหำกมี) 

  
 
 
                        ผู้รบับริกำร : 

(บรษิัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า) 

แบบฟอรม์บริกำรติดตัง้สำยอินเตอรเ์น็ต  ADSL ชัว่ครำว 
SmartHeart presents Thailand International Pet Variety 2018 

4 – 7 ตุลำคม 2561 
 

ก าหนดช าระเงนิภายในวนัที่
........................................................................................................................

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

ก ำหนดส่ง 
16 กันยำยน 2561 
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ชื่อบรษิทั:         เลขที่คูหา:      
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี (กรุณาแนบภ.พ.20 กลบัมาพรอ้มเอกสารฉบบันี้):         
ที่อยู่:                
ชื่อผูต้ิดต่อ :               
เบอร์โทรศพัท์:      เบอร์โทรสาร:        อีเมล:      
บริการ SHDSL เพ่ือการส่ือสารข้อมูลความเรว็สูงท่ีมีความต้องการ การรบัและส่งข้อมูล ไป-กลบัในความเรว็ท่ีเท่ากนั และรองรบัการใช้งาน
ด้านข้อมูล ภาพ และเสียงในรูปแบบมลัติมีเดีย เช่น การถ่ายทอดสด, การใช้งานร่วมกบั CCTV, สตรีมม่ิงวีดีโอ เป็นต้น 

ล าดบั รายการ 

อตัราพิเศษจอง 
และก าหนด

ช าระเงินภายใน 

16/09/61 

อตัรามาตรฐาน 
และก าหนด 
ช าระเงิน 

17/09-01/10/61 

อตัราวนัแสดง
งานและก าหนด

ช าระเงิน 

02-07/10/61 

จ านวน 
(วงจร) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

1 
SHDSL Internet speed 2Mbps/2Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 

31,900 34,100 36,300    

2 
SHDSL Internet speed 3Mbps/3Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 

42,200 45,900 49,600   

3 
SHDSL Internet speed 4Mbps/4Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 

48,600 53,200 57,800   

 
**ทุกรายการตอ้งมเีงนิประกนัความเสยีหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะไดร้บัคนืภายใน 30 วนั 
หากตรวจสอบไมพ่บความเสยีหายหลงัการใช ้

รวม  

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  

ยอดรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  

**เงินประกนั  

รวมทัง้หมด  
เง่ือนไขและการบริการ 
1. การใหบ้รกิารประกอบดว้ยสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตและโมเดม็เราทเ์ตอร ์และสายแลน ความยาว 3 เมตร (Cat5e) จ านวน 1 เสน้เทา่นัน้ 
2. ขอสงวนสทิธิใ์นการตดิตัง้และใชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์นต็ไรส้าย รวมถงึการใชร้ะบบสื่อสารใด ๆ อนัเป็นคลื่นความถีโ่ดยทีค่ลื่นความถีท่ีใ่ช้

ส่งผลกระทบหรอืรบกวนต่อการท างานของระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายของศูนยฯ์ หากฝา่ฝืนเงื่อนไขดงักล่าวขา้งตน้ “ผูใ้หบ้รกิาร” ขอ
สงวนสทิธิค์ดิคา่ปรบัในอตัรา 50,000 บาท/สาย/วนั หรอื ระงบัการใชส้ญัญาณนัน้ทนัท ี

3. การใหบ้รกิารขอบขา่ยของอปุกรณ์จะถงึ สาย LAN/Modem/Router ทีบ่รษิทั สง่มอบเทา่นัน้ หากมอีปุกรณ์นอกเหนือจากนี้ ผูร้บับรกิารควรแจง้ให ้บรษิทัรบัทราบ 
เพื่อเฝ้าระวงัการใหบ้รกิารเครอืขา่ย 

4. ผูแ้สดงงานเป็นผูร้บัผดิชอบต่อคา่ตดิตัง้ระบบไฟฟ้ารวมถงึค่ากระแสไฟฟ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีว (ไมร่วมอยู่ในค่าบรกิารนี้) รวมถงึค่าใชจ้า่ยในกรณีทีเ่กดิความ 
   เสยีหายหรอืสูญหายของอปุกรณ์ 
5. ในกรณีทีม่กีารยา้ยจดุตดิตัง้ไปยงัจดุอืน่ๆ หลงัจากการตดิตัง้ในครัง้แรกเสรจ็สิน้ ศนูยฯ์ จะคดิค่าบรกิารเพิม่ในอตัราครัง้ละ 1,800 บาทต่อ 1 วงจร 
6. อนิเตอรเ์น็ตจะตดิตัง้ทีบู่ธของผูแ้สดงสนิคา้ในวนัสดุทา้ยของวนัตดิตัง้งาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวนัเดยีวกนั ยกเวน้กรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง 
7. กรณีทีต่อ้งการยกเลกิการขอตดิตัง้ จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเตรยีมงาน ถา้หากล่าชา้เกนิกว่าทีก่ าหนด ศนูยฯ์  
    จะคนืเงนิใหร้อ้ยละ 30 และขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิหากยกเลกิในระหว่างวนัจดัแสดง 
เง่ือนไขการช าระเงิน 
กรณีทีท่ีช่ าระดว้ยเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ กรณุาสัง่จา่ยเชค็ในนาม  ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท 
หรอืกรณีทีช่ าระดว้ยการโอน กรณุาโอนเงนิ เขา้บญัช ีตามรายละเอยีดดา้นลา่งดงันี้ : 
ช่ือบญัชี  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์อมิแพค็โกรท 
ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัแจง้วฒันะ บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่593-2-21909-5  เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี  0-9940-00978-82-1 

     หมายเหตุ:  ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท ได้รบัการยกเว้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
(ค่าบรกิารดงักลา่วไมส่ามารถน ามาหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% ได)้ 

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจดัส่งมาท่ี : 

ฝ่าย IT & Communication 

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

มือถือ     : +669 5367 9919,+669 5367 9918 

E-Mail    : itcoordinator@impact.co.th 

ผู้มีอ านาจลงนาม และวนัท่ี :  
(และตราประทบัหากมี) 

  
 
 
                        ผู้รบับริการ : 

(บรษิัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า) 

แบบฟอรม์บริการติดตัง้สายอินเตอรเ์น็ตความเรว็สูงชัว่คราว 
SmartHeart presents Thailand International Pet Variety 2018 

4 – 7 ตุลาคม 2561 

ก าหนดช าระเงนิภายในวนัที่
........................................................................................................................

........................................................................... 
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ชื่อบรษิทั:         เลขที่คูหา:      
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี (กรุณาแนบภ.พ.20 กลบัมาพรอ้มเอกสารฉบบันี้):         
ที่อยู่:                
ชื่อผูต้ิดต่อ :               
เบอร์โทรศพัท์:      เบอร์โทรสาร:        อีเมล:      
VDSL เป็นระบบเครือข่ายท่ีพฒันาและออกแบบมาให้เหมาะสมกบัการใช้งานในอาคารเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพของการถ่ายโอนข้อมูลระดบัสูง โดยการส่งผ่าน
ข้อมูลผ่านสายโทรศพัท์ทัง้ในส่วนของสญัญาณเสียง (Voice) และสญัญาณข้อมูล (Data) โดยท่ี VDSL ไม่ได้ท างานโดยข้ึนกบัข้อจ ากดัของสายโทรศพัท์ จึงท าให้มี
อตัราการถ่ายโอนข้อมูลทัง้ในส่วนของ Upstream และ Downstream เช่น การถ่ายทอดสด, การใช้งานร่วมกบั CCTV, สตรีมม่ิงวีดีโอ เป็นต้น 

ล าดบั รายการ 

อตัราพิเศษจอง 
และก าหนด

ช าระเงินภายใน 

16/09/61 

อตัรามาตรฐาน 
และก าหนด 
ช าระเงิน 

17/09-01/10/61 

อตัราวนัแสดง
งานและก าหนด

ช าระเงิน 

02-07/10/61 

จ านวน 
(วงจร) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

1 
VDSL Internet speed 6Mbps/6Mbps   
พร้อม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เส้น 

54,500 56,300 59,200    

2 
VDSL Internet speed 8Mbps/8Mbps   
พร้อม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เส้น 

60,500 62,000 64,900   

3 
VDSL Internet speed 10Mbps/10Mbps  
พร้อม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เส้น 

75,500 77,800 80,200   

 
**ทุกรายการตอ้งมเีงนิประกนัความเสยีหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะไดร้บัคนื
ภายใน 30 วนั หากตรวจสอบไมพ่บความเสยีหายหลงัการใช้ 
 

รวม  

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  

ยอดรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  

**เงินประกนั  

รวมทัง้หมด  
เง่ือนไขและการบริการ 
1. การใหบ้รกิารประกอบดว้ยสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตและโมเดม็เราทเ์ตอร ์และสายแลน ความยาว 3 เมตร (Cat5e) จ านวน 1 เสน้เทา่นัน้ 
2. ขอสงวนสทิธิใ์นการตดิตัง้และใชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์นต็ไรส้าย รวมถงึการใชร้ะบบสื่อสารใด ๆ อนัเป็นคลื่นความถีโ่ดยทีค่ลื่นความถีท่ีใ่ช้

ส่งผลกระทบหรอืรบกวนต่อการท างานของระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายของศนูยฯ์ หากฝา่ฝืนเงื่อนไขดงักล่าวขา้งตน้ “ผูใ้หบ้รกิาร” ขอสงวน
สทิธิค์ดิค่าปรบัในอตัรา 50,000 บาท/สาย/วนั หรอื ระงบัการใชส้ญัญาณนัน้ทนัท ี

3. การใหบ้รกิารขอบขา่ยของอปุกรณ์จะถงึ สาย LAN/Modem/Router ทีบ่รษิทั สง่มอบเทา่นัน้ หากมอีปุกรณ์นอกเหนือจากนี้ ผูร้บับรกิารควรแจง้ให ้บรษิทัรบัทราบ เพื่อ
เฝ้าระวงัการใหบ้รกิารเครอืขา่ย 

4. ผูแ้สดงงานเป็นผูร้บัผดิชอบต่อคา่ตดิตัง้ระบบไฟฟ้ารวมถงึค่ากระแสไฟฟ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีว (ไมร่วมอยู่ในค่าบรกิารนี้) รวมถงึค่าใชจ้า่ยในกรณีทีเ่กดิความ 
   เสยีหายหรอืสูญหายของอปุกรณ์ 
5. ในกรณีทีม่กีารยา้ยจดุตดิตัง้ไปยงัจดุอืน่ๆ หลงัจากการตดิตัง้ในครัง้แรกเสรจ็สิ้น ศนูยฯ์ จะคดิค่าบรกิารเพิม่ในอตัราครัง้ละ 1,800 บาทต่อ 1 วงจร 
6. อนิเตอรเ์น็ตจะตดิตัง้ทีบู่ธของผูแ้สดงสนิคา้ในวนัสดุทา้ยของวนัตดิตัง้งาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวนัเดยีวกนั ยกเวน้กรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง 
7. กรณีทีต่อ้งการยกเลกิการขอตดิตัง้ จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเตรยีมงาน ถา้หากล่าชา้เกนิกว่าทีก่ าหนด ศนูยฯ์  
    จะคนืเงนิใหร้อ้ยละ 30 และขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิหากยกเลกิในระหว่างวนัจดัแสดง 
เง่ือนไขการช าระเงิน 
กรณีทีท่ีช่ าระดว้ยเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ กรณุาสัง่จา่ยเชค็ในนาม  ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท 
หรอืกรณีทีช่ าระดว้ยการโอน กรณุาโอนเงนิ เขา้บญัช ีตามรายละเอยีดดา้นลา่งดงันี้ : 
ช่ือบญัชี  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 
ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัแจง้วฒันะ บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่593-2-21909-5  เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี  0-9940-00978-82-1 

     หมายเหตุ:  ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท ได้รบัการยกเว้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
(ค่าบรกิารดงักลา่วไมส่ามารถน ามาหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% ได)้ 

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบรูณ์และจดัส่งมาท่ี : 

ฝ่าย IT & Communication 

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

มือถือ     : +669 5367 9919,+669 5367 9918 

E-Mail    : itcoordinator@impact.co.th 

ผู้มีอ านาจลงนาม และวนัท่ี :  
(และตราประทบัหากมี) 

  
 
 
                        ผู้รบับริการ : 

(บรษิัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า) 

แบบฟอรม์บริการติดตัง้สายอินเตอรเ์น็ตความเรว็สูง VDSL  
SmartHeart presents Thailand International Pet Variety 2018 

4 – 7 ตุลาคม 2561 
 

ก าหนดช าระเงนิภายในวนัที่
........................................................................................................................

........................................................................... 
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ช่ือบริษัท:         เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี :     

สำขำ:           เลขที่คหูำ     

ที่อยู:่                 

ช่ือผู้ติดตอ่:                 

โทรศพัท์:   โทรสำร:     อีเมลล์:   
 

 
 

 
 

    วันที่ 
 

จ ำนวน 
พนักงำน 

 

ช่วงเวลำ ค่ำบริกำร (บำท/ คน/ 8 ช่ัวโมง )  
 

รวมเป็นเงนิ 
 

กลำงวัน 
08.00-16.00 

 
กลำงคืน 

16.00-24.00 

อัตรำพิเศษจอง 
และก ำหนดช ำระ

เงนิภำยใน  
 16 ก.ย.61 

อัตรำมำตรฐำน 
และก ำหนดช ำระ

เงนิภำยใน 
17ก.ย.-01 ต.ค.61 

อัตรำวนัแสดง
งำน และก ำหนด

ช ำระเงนิ 
02-08 ต.ค. 61 

    1,000.00.- 1,300.00.- 1,400.00.-  

        1,000.00.- 1,300.00.- 1,400.00.-  

   ค่ำบริกำรล่วงเวลำ         188.-/ชม. 244.-/ชม. 263.-/ชม.  
  จ ำนวนเงนิ  

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 %  
 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  

 
กำรช ำระเงิน : โดยเงินสด, เครดิตกำร์ด, โอนเงินเข้ำบญัชี หรือเช็ค สัง่จ่ำย ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท    
กำรโอนเงินเข้ำบญัชี จะต้องส่งส ำเนำใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือ-ท่ีอยู่ของบริษัท พร้อมทัง้หมำยเลขคูหำของผู้ ส่งอย่ำงชดัเจน 

ช่ือบญัชี             ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท    
                บัญชี                 ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกัด (มหำชน) สำขำส ำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธำนี  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ี 593-2-21909-5 
 “กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ท่ีจัดตัง้พรบ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 มีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฏหมำยดงักล่ำว จึงไม่มีหน้ำท่ี ท่ีต้องเสียภำษี เงินได้บุคคล   
ธรรมดำ และไม่มีหน้ำท่ีต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล เพรำะไม่เข้ำลกัษณะเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ตำมมำตรำ 39 แห่งประมวลรัษฎำกร” 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.ก ำหนดรับจ้ำงบริกำรรักษำควำมสะอำด 2 ช่วงเวลำ คือ 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น. รวมพักรับประทำนอำหำรแล้ว 30 นำที ส ำหรับกำรท ำงำนล่วงเวลำ  
   หลงักำรจัดจ้ำง 8 ชัว่โมงคิดค่ำแรงเพิ่มอีก 1.5 เท่ำของค่ำล่วงเวลำ โดยจัดจ้ำงอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 2 ชัว่โมง 
2.ควำมรับผิดชอบของพนกังำน 1 ท่ำน ก ำหนดขนำดพืน้ท่ีตำมรำยละเอียดดงันี ้(1-29 ตรม. =1 คน, 30-39 ตรม. = 2 คน, 40-49 ตรม. = 3 คน, 70 ตรม.ขึน้ไป = 4 คน หรือ   
   มำกกว่ำขึน้อยู่กับอุปกรณ์ตกแต่งบูธท่ีจะต้องดแูลและขนำดท่ีใหญ่ขึน้ของคูหำ หรือพิจำรณำไม่รับบริกำรท ำควำมสะอำดเร่งด่วนหน้ำงำนได้ตำมควำมเหมำะสม 
3.กำรบริกำรรวมถึง กำรดดูฝุ่ น กำรท ำควำมสะอำดพืน้ กำรทิง้ขยะ กำรเช็ดท ำควำมสะอำดเคำน์เตอร์ แต่ไม่รวมอุปกรณ์ท่ีน ำมำจัดแสดงทกุประเภท และไม่ท ำควำม    
   สะอำดครำบน ำ้มัน สี หรือโครงสร้ำงคหูำ ผนงัและพืน้ผิวทุกชนิด 
4.กำรจัดจ้ำงจะสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือมีกำรช ำระเงินครบถ้วนและตรงตำมก ำหนดกำรท่ีได้ระบุในเอกสำรเท่ำนัน้ ทัง้นีห้ำกไม่ช ำระตำมก ำหนดบริษัทฯจะถือว่ำยกเลิกกำรจัดจ้ำง  
5.กำรยกเลิกกำรจัดจ้ำง จะต้องแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ภำยในเวลำ 7 วัน ก่อนวนัเตรียมงำน ถ้ำหำกช้ำเกินกว่ำท่ีก ำหนด จะคืนเงินคำ่ใช้บริกำรให้ ร้อยละ 30 
   และขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินหำกยกเลกิในระหว่ำงวนัจดัแสดงงำนได้ 
6. กรณีท่ีมีกำรจองเร่งดว่นหน้ำงำน สำมำรถปฏิเสธรับบริกำรได้   

โปรดกรอกรำยละเอียดให้ชัดเจนและส่งกลับมำที่                  
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
อำคำรบำงกอกแลนด์ ชัน้ 10 เลขที่ 47/569-576 หมู่ท่ี 3  
ถนนป็อปปูล่ำ 3 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
ติดต่อ ส่วนงำนแม่บ้ำน  E-mail : op_housekeeping@impact.co.th  
โทรศัพท์ 02-833-5542   โทรสำร  02-833-5540    
เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี 0 9940 00978 82 1 

เลขท่ีคูหำ :                       ชื่อผู้ติดต่อ:        

โทรศัพท์:                          โทรสำร: 

ลำยมือชื่อ และ วันที่ : (ตรำประทับองค์กร) 

 

ผู้ให้บริกำร : ___________________       ลูกค้ำ : _____________________ 
 

(บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ) 

ขอใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ส่งกลับมำพร้อมเอกสำรฉบับนี ้    

แบบฟอร์มกำรบริกำรท ำควำมสะอำดพิเศษในคูหำ 
SmartHeart presents Thailand International Pet Variety 2018  ก ำหนดส่ง 

16 กันยำยน 2561 

ก ำหนดช ำระเงินภำยในวนัท่ี .................................................................  

ฟอร์ม 15 

45



 
 
 
 

ช่ือบริษัท:         เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี :     

สำขำ:           เลขที่คหูำ     

ที่อยู:่                 

ช่ือผู้ติดตอ่:                 

โทรศพัท์:   โทรสำร:     อีเมลล์:   
 

 
 

 
 

    วันที่ 
 

จ ำนวน 
พนักงำน 

 

ช่วงเวลำ ค่ำบริกำร (บำท/ คน/ 12 ช่ัวโมง )  
 

รวมเป็น
เงนิ 

 
กลำงวัน 

08.00-20.00 

 
กลำงคืน 

20.00-08.00 

อตัรำพิเศษจอง 
และก ำหนดช ำระ
เงินภำยใน  
16 ก.ย. 61 

อตัรำมำตรฐำน 
และก ำหนดช ำระเงิน 
17 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 

อตัรำวนัแสดงงำน 
และก ำหนดช ำระเงิน 

2 - 8 ต.ค. 61 

    1,100.00.- 1,293.00.- 1,388.00.-  

        1,100.00.- 1,293.00.- 1,388.00.-  

   ค่ำบริกำรล่วงเวลำ          92.-/ชม.         108.-/ชม.          116.-/ชม.  
  จ ำนวนเงนิ  

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 %  
 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  

 
กำรช ำระเงิน : โดยเงินสด, เครดิตกำร์ด, โอนเงินเข้ำบญัชี หรือเช็ค สั่งจ่ำย ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท    
กำรโอนเงินเข้ำบญัชี จะต้องส่งส ำเนำใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท พร้อมทัง้หมำยเลขคูหำของผู้ส่งอย่ำงชดัเจน 

ชื่อบัญชี             ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสังหำริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท    
บัญชี  ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกัด (มหำชน) สำขำส ำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธำนี  บญัชีออมทรัพย์  เลขที่ 593-2-21909-5 

 “กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่จัดตัง้พรบ. หลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฏหมำยดังกล่ำว จึงไม่มีหน้ำที่ ที่ต้องเสียภำษี 
เงินได้บุคคลธรรมดำ และไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล เพรำะไม่เข้ำลกัษณะเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ตำมมำตรำ 39 แห่งประมวลรัษฎำกร” 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.บริกำรรักษำควำมปลอดภยัพิเศษ แบ่งกำรท ำงำนเป็น 2 รอบ ระหว่ำงเวลำ 08.00 - 20.00 น. และ 20.00 - 08.00 น. 
2.จ ำนวนพนักงำนขึน้กับขนำดพืน้ที่ตำมรำยละเอียดดังนี  ้(1 - 18 ตรม. = 1 คน, 18 - 36 ตรม. = 2 คน, 36 – 54 ตรม. = 3 คน, 54 - 72 ตรม. = 4 คน,  
   ตัง้แต่ 72 ตรม. ขึน้ไปเพิ่มเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 1 คน/ทุกๆ  ตรม.) 
3.ส ำหรับผู้แสดงสินค้ำรำยใด ถ้ำต้องกำรขอใบก ำกบัภำษี กรุณำสง่ช่ือบริษัท และ ที่อยู ่ตำม ภ.พ.20 แนบท้ำยมำด้วย 
4.กำรสั่งจองบริกำรจะสมบูรณ์เม่ือมีกำรช ำระเงินครบถ้วนและตรงตำมก ำหนดกำรที่ได้ระบุในเอกสำรเท่ำนัน้ ทัง้นีห้ำกไม่ช ำระตำมก ำหนดบริษั ทฯ  
   จะถือว่ำยกเลิกกำรสัง่จอง 
5.กำรยกเลิกกำรสั่งจอง จะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อกัษร ภำยในเวลำ 7 วัน ก่อนวนัเตรียมงำน ถ้ำหำกช้ำเกินกวำ่ที่ก ำหนด จะคืนเงินคำ่ใช้บริกำรให้ ร้อยละ 30  
    และขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินหำกยกเลิกในระหวำ่งวนัจดัแสดง  

โปรดกรอกรำยละเอียดให้ชัดเจนและส่งกลับมำท่ี                 
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
อำคำรบำงกอกแลนด์ ชัน้ 10 เลขท่ี 47/569-576 หมู่ท่ี 3  
ถนนป็อปปูล่ำ 3 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
ติดต่อ ส่วนงำนรักษำควำมปลอดภัย 
E-mail : op_security@impact.co.th 
โทรศัพท์ 02-833-5383   โทรสำร  02-833-5140    
เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษี 0 9940 00978 82 1 

เลขที่คูหำ :                       ช่ือผู้ติดต่อ:        
โทรศัพท์:                          โทรสำร: 
ลำยมือช่ือ และ วันที่ : (ตรำประทับองค์กร) 

 

ผู้ ให้บริกำร : ___________________       ลูกค้ำ : _____________________ 

 

(บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ) 

ขอใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ส่งกลับมำพร้อมเอกสำรฉบับนี ้    

แบบฟอร์มกำรบริกำรรักษำควำมปลอดภัยพิเศษในคูหำ 
 SmartHeart presents Thailand International Pet Variety 2018 

 

ก ำหนดช ำระเงินภำยในวนัท่ี .................................................................  

ฟอร์ม 16 

ก ำหนดส่ง 
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แบบฟอร์มการสั่งดอกไม้ 
(ประเภทจดัเลีย้งในคหูา) 

    
 
 
ล าดับที่ใบออเดอร์: 

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งกลับที่ : ก าหนดเวลาการส่ัง: 
ช่ือ - สกลุ :คณุชลภทั กิตเิกษมบญุเดช ราคาพเิศษ ปัจจบุนั-15กนัยายน2561 
โทรศพัท์:  02 8335083 โทรสาร: 028335253 ราคามาตรฐาน 16-30 กนัยายน 2561 
อีเมลล์: chonlapatk@impact.co.th ราคาวันงาน 1-7 ตุลาคม 2561 
   
  

 

ช่ือบธู :   บธูเลขท่ี :  
อาคาร :  
บริษัท :  
ท่ีอยู่ :                                                                                                      เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี                                                    สาขา 
โทรศพัท์ :   โทรสาร :  
ช่ือผู้ตดิตอ่ :   ต าแหน่ง :  
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี :   อีเมลล์ :  

 

 

รูปแบบ ประเภท 
ดอกไม้ใน 

จ านวน 
ดอกไม้ นอก+ใน 

จ านวน 

ราคาขาย ราคาขาย 

1 

 

Basket  120   320 
  

2 

 

Basket Sofa 140   370 
  

3 

 
 Basket Reception 530   730 

  

4 

 
 Oblong / Podium 840   1,300 

  

5 

 
 
 
 

Oblong / Head 840   1,300 

  

6 

 
 
 
 

Oblong / I-shape 1,500   2,900 

  

7 

 

Basket (แจกนัทรงสงู) 1,300   1,600 

  

8 

 

Flower Stand (หน้าเดยีว) 1,600/ต้น   

2,600/ต้น 
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 รูปแบบ ประเภท 
ดอกไม้ใน 

ราคาขาย 
จ านวน 

ดอกไม้ นอก+ใน 

ราคาขาย 
ราคาขาย 

9 

 

Flower Stand (ทรงกลม) 4,300/ต้น   8,300/ต้น 

  

10 

 

Corsage 100   140 

  

11 

 

Bouquet 950   1,600 

  

การส่ังดอกไม้ประเภทต่างๆ : หากเน้นโทนสีดอกไม้ และ ชนิด
ดอกไม้กรุณาส่ังก่อนล่วงหน้า 24 ชม.   
ชนิดดอกไม้ ไม้ใน เช่น กล้วยไม้, กุหลาบ, มัม 

        

ชนิดดอกไม้ ไม้ในผสมไม้นอก เช่น เยียบีร่า, มัม, ลิลล่ี, ไฮเดนเยีย, คาร์เนช่ัน       
 

 

 

การช าระเงนิ: 
1. โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกสกิรไทย (สาขาแจ้งวฒันะ) 

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคากรุงศรีอยธุยา (สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
ช่ือบญัชี: อิมแพ็ค เอ็กซบิิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ช่ือบญัชี: อิมแพ็ค เอ็กซบิิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

เลขท่ีบญัชี 593-2-00099-9 (บญัชีออมทรัพย์) 
เลขท่ีบญัชี 456-1-00009-8 (บญัชีออมทรัพย์) 

2. ช าระโดยเงินสด หรือบตัรเครดติ (ช าระโดยบตัรเครดติ คดิคา่ธรรมเนียมตามธนาคารเจ้าของบตัร) 
3. ช าระเงินภายใน 7 วนั หลงัจากยืนยนัการสัง่   มิฉะนัน้จะถือเป็นโมฆะ 
  
เงื่อนไขการให้บริการ: 
1. ราคาดงักลา่วไม่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
2. กรณีมีการยกเลกิการสัง่ดอกไม้ ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนเงินท่ีได้ช าระมาแล้ว 
3. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่กิดขึน้หลงัท าสญัญา ช าระโดยเงินสด หรือบตัรเครดติ ภายในวนังาน  
 
ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นาง/นางสาว 

  
  ได้สัง่ดอกไม้ประเภทตา่ง ๆ   ดงักลา่ว 

 

 
 
ลงช่ือ: 

  
 

ผู้ รับบริการ 
 (                                                            )  
วนัท่ี:   
 
 
ลงช่ือ: 

  
ผู้ให้บริการ 

 (                                                            )  
วนัท่ี:   

 

 
บริษัท อิมแพค็ เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ชัน้ 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120  
www.impact.co.th 

 

 

วันท่ีส่ง เวลาส่ง เลขท่ีรายการ จ านวน รวมเป็นเงนิ (บาท) 

     

     

     
รวมเป็นเงนิ  

ภาษี 7 %  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  
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แบบฟอร์มการสั่งอาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการ 
(ประเภทเคร่ืองดื่ม) 

  
  
  
ล าดับที่ใบออเดอร์ 

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งกลับที่ : ก าหนดเวลาการส่ัง: 
ช่ือ – นามสกลุ :  คณุชลภทั กตเิกษมบญุเดช    ราคาพเิศษ ปัจจบุนั – 15 กนัยายน 2561  
โทรศพัท์:  02 833-5983  โทรสาร: 02 8335253  ราคามาตรฐาน 16 กนัยายน -30 กนัยายน 2561 
อีเมลล์:  chonlapatk@impact.co.th  ราคาวันงาน 1-7 ตุลาคม 2561  
  

 

ช่ือบธู :   บธูเลขท่ี :  
อาคาร :  
บริษัท :  
ท่ีอยู่ :                                                                                                      เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี                                                    สาขา 
โทรศพัท์ :   โทรสาร :  
ช่ือผู้ตดิตอ่ :   ต าแหน่ง :  
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี :   อีเมลล์ :  

 

เลขท่ี รายการ ราคาพเิศษ 
 

ราคามาตรฐาน 
 

ราคาวันงาน 
 จ านวน รวมเป็นเงนิ 

(บาท) 
1. ชา (ย่ีห้อลปิตนั, 20 ถงุ/ชดุ) 410.-บาท/ชดุ 430.-บาท/ชดุ 450.-บาท/ชดุ   

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

3. เคร่ืองชงกาแฟ  
(คา่มดัจ าเคร่ือง 1,000.-บาท/งาน) 

920.-บาท/200 ก.  
(เมลด็กาแฟ) 

960.-บาท/200 ก.  
(เมลด็กาแฟ) 

1,000.-บาท/200 ก. 
 (เมลด็กาแฟ) 

  

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

5. น า้ตาล (อิควล) (20 ซอง/ชดุ) 100.-บาท/ชดุ 100.-บาท/ชดุ 100.-บาท/ชดุ   

6. น า้ตาล (ชนิดซอง)  (50 ซอง/ชดุ)  90.-บาท/ชดุ   90.-บาท/ชดุ   90.-บาท/ชดุ   

7. ครีมเทียม (ชนิดซอง) (50 ซอง/ชดุ) 100.-บาท/ชดุ 100.-บาท/ชดุ 100.-บาท/ชดุ   

8. น า้อดัลม (330 มล.) (6 กระป๋อง/แพ็ค) 130.-บาท/แพ็ค 140.-บาท/แพ็ค 150.-บาท/แพ็ค   

9. น า้สมนุไพร (ลติร) (ขัน้ต ่า 2 ลติร/ชนิด 
กรณีใสเ่คร่ือง dispenser สัง่ขัน้ต ่า 5 ลติร/ชนิด) 
ชนิดน า้สมนุไพร ตะไคร้,มะตมู,เก็กฮวย,อญัชญั 

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

10. น า้ผลไม้ 100%  (ลติร) (ขัน้ต ่า 2 ลติร/ชนิด 
กรณีใสเ่คร่ือง dispenser สัง่ขัน้ต ่า 5 ลติร/ชนิด) 
ชนิดน า้ผลไม้ แอปเปิล้,ส้ม,แกรว่ี,ฝร่ัง,สบัปะรด 

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

11. น า้ผลไม้ 100%  (แก้ว)  
(แก้ว Hi ball ขนาด 8 OZ.) 

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

12. น า้ส้มคัน้สด (แก้ว Hi ball ขนาด 8 OZ.) 150.-บาท/แก้ว 150.-บาท/แก้ว 150.-บาท/แก้ว   

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

14. น า้หวานเฮลบลบูอย (ขัน้ต ่า 2 ลติร/ชนิด 
กรณีใสเ่คร่ือง dispenser สัง่ขัน้ต ่า 5 ลติร/ชนิด) 

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

15. น า้ด่ืมชนิดขวด (12 ขวด/แพ็ค)  180.-บาท/แพ็ค 190.-บาท/แพ็ค 200.-บาท/แพ็ค   

16. น า้ด่ืมชนิดแกลลอน (ฟรีแก้วกระดาษ 50 ใบ/
แกลลอน) 

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

17. เคร่ืองกดน า้ด่ืม (ร้อน/เย็น) 540.-บาท/เคร่ือง/วนั 570.-บาท/เคร่ือง/วนั 690.-บาท/เคร่ือง/วนั   

18. เบียร์สด (ย่ีห้อสงิห์) (30 ลติร/ถงั) 7,000.-บาท/ถงั 7,500.-บาท/ถงั 8,000.-บาท/ถงั   

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

20. เบียร์สด (ย่ีห้อไฮเนเก้น) (30 ลติร/ถงั) 8,000.-บาท/ถงั 8,500.-บาท/ถงั 8,800.-บาท/ถงั   

21. เบียร์กระป๋อง ย่ีห้อสงิห์ (6 กระป๋อง/แพ็ค) 350.-บาท/แพ็ค 360.-บาท/แพ็ค 400.-บาท/แพ็ค   

22. เบียร์กระป๋อง ย่ีห้อไฮเนเก้น (6 กระป๋อง/แพ็ค) 400.-บาท/แพ็ค 420.-บาท/แพ็ค 450.-บาท/แพ็ค   

23. แชมเปญ/ไวน์ ราคาตามย่ีห้อท่ีเลือก    

24. เคร่ืองด่ืมประเภทคอ็กเทล (มีแอลกอฮอล์) 
(การันตีขัน้ต ่า 30 ทา่น) 

520.-บาท/ทา่น/ชม. 
 

550.-บาท/ทา่น/ชม. 590.-บาท/ทา่น/ชม.   

25. เคร่ืองด่ืมประเภทม็อกเทล (ไม่มีแอลกอฮอล์) 
(การันตีขัน้ต ่า 30 ทา่น) 

280.-บาท/ทา่น/ชม. 290.-บาท/ทา่น/ชม. 300.-บาท/ทา่น/ชม.   
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เลขท่ี รายการ ราคาพเิศษ 
 

ราคามาตรฐาน 
 

ราคาวันงาน 
 จ านวน รวมเป็นเงนิ 

(บาท) 
26. น า้แข็ง (พร้อมถงั ขนาด 10 กิโล) 140.-บาท/10 กก. 150.-บาท/10 กก. 160.-บาท/10 กก.   

27. แก้วน า้กระดาษ (50 ใบ/แพ็ค) 130.-บาท/แพ็ค 130.-บาท/แพ็ค 130.-บาท/แพ็ค   

28. ป๊อปคอน (คา่เช่าเคร่ือง พร้อมพนกังาน1 คน/9 ชม.) 1,750.-บาท/วนั 1,850.-บาท/วนั 1,950.-บาท/วนั   

29. ชดุป๊อปคอน (เมลด็ข้าวโพด พร้อมอปุกรณ์) 530.-บาท/กก. 540.-บาท/กก. 550.-บาท/กก.   

30. ไอศกรีม (3.25 กก./กลอ่ง) พร้อมเคร่ืองเคียง  
รสช็อกโกแลต,วนิลลา,สตรอเบอร่ี,กะท ิ

700.-บาท/กลอ่ง 750.-บาท/กลอ่ง 780.-บาท/กลอ่ง   

31. คา่เปิดขวด 500.-บาท/ขวด 500.-บาท/ขวด 500.-บาท/ขวด   

32. บริกร (ชาย/หญิง) (พดูภาษาไทย) 710.-บาท/ทา่น/9 ชม. 750.-บาท/ทา่น/9 ชม. 790.-บาท/ทา่น/9 ชม.   

33. คา่ลว่งเวลาบริกร (พดูภาษาไทย) 130.-บาท/ทา่น/ชม. 140.-บาท/ทา่น/ชม. 150.-บาท/ทา่น/ชม.   

34. บริกร (ชาย/หญิง) (พดูภาษาองักฤษ) 1,300.-บาท/ทา่น/9 ชม. 1,600.-บาท/ทา่น/9 ชม. ขอสงวนสทิธ์ิในการรับ 
ออร์เดอร์หน้างาน 

  

35. คา่ลว่งเวลาบริกร (พดูภาษาองักฤษ) 190.-บาท/ทา่น/ชม. 210.-บาท/ทา่น/ชม. ขอสงวนสทิธ์ิในการรับ 
ออร์เดอร์หน้างาน 

  

รวมเป็นเงนิ  
ภาษึ7%  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  
 
 
 

วันที่ส่ง เวลาที่ส่ง เลขที่รายการ จ านวน รวมเป็นเงนิ (บาท) 
     
     
     
     

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  
ภาษ7ึ%  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  
 

หมายเหตุ :  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การช าระเงนิ: 
1. โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกสกิรไทย (สาขาแจ้งวฒันะ) 

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงศรีอยธุยา(สาขาอิมแพ็คเมืองทองธานี) 
ช่ือบญัชี: อิมแพ็ค เอ็กซบิิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ช่ือบญัชี: อิมแพ็ค เอ็กซบิิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

เลขท่ีบญัชี 593-2-00099-9 (บญัชีออมทรัพย์) 
เลขท่ีบญัชี 456-1-00009-8 (บญัชีออมทรัพย์) 

2. ช าระโดยเงินสด หรือบตัรเครดติ (ช าระโดยบตัรเครดติ คดิคา่ธรรมเนียมตามธนาคารเจ้าของบตัร) 
3. ช าระเงินภายใน 7 วนั หลงัจากยืนยนัการสัง่อาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการ มิฉะนัน้จะถือเป็นโมฆะ 

 

 
เงื่อนไขการให้บริการ: 
1. ไม่อนญุาตให้น าอาหารและเคร่ืองด่ืมเข้ามาภายในอาคารแสดงงาน ยกเว้นกรณีได้รับอนญุาตอย่างเป็นทางการจากบริษัท อมิแพ็คฯ เทา่นัน้ 
2.     ภาชนะท่ีใช้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในบธูคหูาอิมแพ็คฯ ขอสงวนสทิธ์ิจดับริการในรูปแบบใช้แล้วทิง้ 
3. ราคาดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
4. ราคาพเิศษดงักลา่ว เป็นราคาเฉพาะการสัง่อาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการภายในก าหนดเวลาการสัง่เทา่นัน้ ในกรณีท่ีมีการสัง่ภายหลงัก าหนดเวลาจะคดิคา่อาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการ

ในราคามาตรฐาน และหากมีการสัง่ลว่งหน้าวนังาน 1 วนั  เป็นต้นไปจะคดิคา่อาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการในราคาวนังาน  
5. กรณีมีการยกเลกิการสัง่อาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการ ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนเงินท่ีได้ช าระมาแล้ว 
6. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่กิดขึน้หลงัท าสญัญา ช าระโดยเงินสด หรือบตัรเครดติ ภายในวนังาน  

 

ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นาง/นางสาว   ได้สัง่อาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการ ดงักลา่ว 
 

 
 
ลงช่ือ: 

  
 

ผู้ รับบริการ 
 (                                                            )  
 
วนัท่ี: 

  

 
 
 
ลงช่ือ: 

  
 

ผู้ให้บริการ 
     (                                                            )  
วนัท่ี:   

 

บริษัท อิมแพค็ เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ชัน้ 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120  
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แบบฟอร์มการสั่งอาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการ 
(ประเภทจดัเลีย้งในคหูา) 

  
 
 
 
  ล าดับที่ใบออเดอร์    

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งกลับที่ : ก าหนดเวลาการส่ัง: 
ช่ือ สกลุ : คณุชลภทั กิตเิกษมบญุเดช  ราคาพเิศษ ปัจจบุนั -15 กนัยายน 2561 
โทรศพัท์:  02-833-5083  โทรสาร: 02833-5253 ราคามาตรฐาน 16-30 กนัยายน 2561 
อีเมลล์:   chonlapatk@impact.co.th  ราคาวันงาน 1-7 ตุลาคม 2561  
  

 

ช่ือบธู :   บธูเลขท่ี :  
อาคาร :  
บริษัท :  
ท่ีอยู่ :                                                                                                      เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี                                                    สาขา 
โทรศพัท์ :   โทรสาร :  
ช่ือผู้ตดิตอ่ :   ต าแหน่ง :  
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี :   อีเมลล์ :  

 

เลขท่ี รายการ 
ราคาพเิศษ 

 
ราคามาตรฐาน 

 
ราคาวันงาน 

 
จ านวน 

รวมเป็นเงนิ 
(บาท) 

1. พรี-ค๊อกเทล 
(การันตีขัน้ต ่า 30 ทา่น) 

เมน ูเอ: 400.-บาท/ทา่น 
เมน ูบี: 450.-บาท/ทา่น 
เมน ูซ:ี 500.-บาท/ทา่น 

เมน ูเอ: 420.-บาท/ทา่น 
เมน ูบี: 470.-บาท/ทา่น 
เมน ูซ:ี 520.-บาท/ทา่น 

เมน ูเอ: 450.-บาท/ทา่น 
เมน ูบี: 490.-บาท/ทา่น 
เมน ูซ:ี 550.-บาท/ทา่น 

  

2. ค๊อกเทล 
(การันตีขัน้ต ่า 30 ทา่น) 

เมน ูเอ: 600.-บาท/ทา่น 
เมน ูบี: 670.-บาท/ทา่น  
เมน ูซ:ี 800.-บาท/ทา่น 

เมน ูเอ: 630.-บาท/ทา่น 
เมน ูบี: 700.-บาท/ทา่น 
เมน ูซ:ี 830.-บาท/ทา่น 

เมน ูเอ: 670.-บาท/ทา่น 
เมน ูบี: 750.-บาท/ทา่น 
เมน ูซ:ี 870.-บาท/ทา่น 

  

3. อาหารว่าง 
(ชา/กาแฟ พร้อมขนม 2 รายการ) 
(การันตีขัน้ต ่า 30 ทา่น) 

 
180.-บาท/ทา่น/มือ้ 

 
190.-บาท/ทา่น/มือ้ 

 
200.-บาท/ทา่น/มือ้ 

  

4. อาหารว่างแบบพรีเม่ียม พร้อมด้วยโลโก้ 
และของทอด 
(ชา/กาแฟ และขนมพร้อมโลโก้ 3 รายการ, 
ของทอด, ผลไม้ และเคร่ืองด่ืมเย็น 1 ชนิด) 
(การันตีขัน้ต ่า 30 ทา่น) 

 
450.-บาท/ทา่น/มือ้ 

 
470.-บาท/ทา่น/มือ้ 

 
490.-บาท/ทา่น/มือ้ 

  

5. อาหารว่างไฮท์ที 
(การันตีขัน้ต ่า 30 ทา่น) 

400.-บาท/ทา่น 450.-บาท/ทา่น 480.-บาท/ทา่น   

6. บริกร (ชาย/หญิง) (พดูภาษาไทย) 710.-บาท/ทา่น/9 ชม. 750.-บาท/ทา่น/9 ชม. 790.-บาท/ทา่น/9 ชม.   
7. คา่ลว่งเวลาบริกร (พดูภาษาไทย) 130.-บาท/ทา่น/ชม. 140.-บาท/ทา่น/ชม. 150.-บาท/ทา่น/ชม.   
8. บริกร (ชาย/หญิง) (พดูภาษาองักฤษ) 1300.-บาท/ทา่น/9 ชม. 1600.-บาท/ทา่น/9 ชม. ขอสงวนสทิธ์ิในการรับออร์เดอร์หน้างาน   
9. คา่ลว่งเวลาบริกร(พดูภาษาองักฤษ) 190.-บาท/ทา่น/ชม. 210.-บาท/ทา่น/ชม. ขอสงวนสทิธ์ิในการรับออร์เดอร์หน้างาน   

รวมเป็นเงนิ  
ภาษี 7 %  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  

 
วันท่ีส่ง เวลาท่ีส่ง เลขท่ีรายการ จ านวน รวมเป็นเงนิ (บาท) 

     
     
     
     
     
     
     

รวมเป็นเงนิ  
ภาษี 7 %  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  
 

หมายเหตุ   
  

ฟอรม์ 19 
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การช าระเงนิ: 
1. โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกสกิรไทย (สาขาแจ้งวฒันะ) 

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคากรุงศรีอยธุยา (สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
ช่ือบญัชี: อิมแพ็ค เอ็กซบิิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ช่ือบญัชี: อิมแพ็ค เอ็กซบิิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

เลขท่ีบญัชี 593-2-00099-9 (บญัชีออมทรัพย์) 
เลขท่ีบญัชี 456-1-00009-8 (บญัชีออมทรัพย์) 

2. ช าระโดยเงินสด หรือบตัรเครดติ (ช าระโดยบตัรเครดติ คดิคา่ธรรมเนียมตามธนาคารเจ้าของบตัร) 
3. ช าระเงินภายใน 7 วนั หลงัจากยืนยนัการสัง่อาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการ มิฉะนัน้จะถือเป็นโมฆะ 

 

 
เงื่อนไขการให้บริการ: 
1. ไม่อนญุาตให้น าอาหารและเคร่ืองด่ืมเข้ามาภายในอาคารแสดงงาน ยกเว้นกรณีได้รับอนญุาตอย่างเป็นทางการจากบริษัท อมิแพ็คฯ เทา่นัน้ 
2. ราคาดงักลา่วไม่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
3. ราคาพเิศษดงักลา่ว เป็นราคาเฉพาะการสัง่อาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการภายในก าหนดเวลาการสัง่เทา่นัน้ ในกรณีท่ีมีการสัง่ภายหลงัก าหนดเวลาจะคดิคา่อาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการ

ในราคามาตรฐาน และหากมีการสัง่ลว่งหน้าวนังาน 1 วนั  เป็นต้นไปจะคดิคา่อาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการในราคาวนังาน  
4. กรณีมีการยกเลกิการสัง่อาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการ ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนเงินท่ีได้ช าระมาแล้ว 
5. ในกรณียืนยันขัน้ต ่า 30 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีจัดบริกรโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย จ านวน 1 ท่าน (1 ท่าน/3 ชม.) 
6. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่กิดขึน้หลงัท าสญัญา ช าระโดยเงินสด หรือบตัรเครดติ ภายในวนังาน  

  
 

ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นาง/นางสาว   ได้สัง่อาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการ ดงักลา่ว 
 

 
 
ลงช่ือ: 

  
 

ผู้ รับบริการ 
 (                                                            )  
 
วนัท่ี: 

  

 
 
 
ลงช่ือ: 

  
 

ผู้ให้บริการ 
 (                                                            )  
 
วนัท่ี: 

  

 

 
บริษัท อิมแพค็ เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ชัน้ 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120  
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 แบบฟอร์มการสั่งอาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการ 

(ประเภทเค้กและเบเกอร่ี) 

    
 
 
 
ล าดับที่ใบออเดอร์ 

l 

กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งกลับที่ : ก าหนดเวลาการส่ัง: 
ช่ือ – สกลุ : คณุชลภทั กิตเิกษมบญุเดช ราคาพเิศษ ปัจจบุนั -15 กนัยายน 2561 
โทรศพัท์:  02835083   โทรสาร: 028335253 ราคามาตรฐาน 16-30 กนัยายน 2561 
อีเมลล์:   chonlapatk@impact.co.th  ราคาวันงาน 1-7 ตุลาคม 2561  
   
  

ช่ือบธู :   บธูเลขท่ี :  
อาคาร :  
บริษัท :  
ท่ีอยู่ :  
โทรศพัท์ :   โทรสาร :  
ช่ือผู้ตดิตอ่ :   ต าแหน่ง :  
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี :   อีเมลล์ :  

 

เลขที่ รายการ จ านวน เลขที่ รายการ จ านวน 
1. บลเูบอร่ีชีสเค้ก                                                          (24 ชิน้)  22. มินิกระหร่ีพฟัไส้ไก่                                                     (24 ชิน้)  
2. เชอร์ร่ีชีสพาย                                                         (24 ชิน้)  23. มินิพฟัไส้เห็ด                                                            (24 ชิน้)  
3. ซูชิรวม และ มากิ                                                    (24 ชิน้)  24. มินิพายบาบีคิวหมแูดง                                              (24 ชิน้)  
4. แซลมอนเทอริยากิเสียบไม้                                   (300 กรัม)  25. มินิสตร์ูเดิล้สบัปะรดและเม็ดมะม่วงหิมพานต์              (24 ชิน้)  
5. ปีกไก่นิวออรีน                                                        (24 ชิน้)  26.  มินิแซนด์วิชฟิงเกอร์นานาชนิด                                  (24 ชิน้)  
6. ปอเป๊ียะทอด                                                      (300 กรัม)  27. มินเิค้กเผือก                                                              (24 ชิน้)  
7. ไส้กรอกทอดซอสบาร์บีควิ                                   (300 กรัม)  28. มินิเค้กมะพร้าวอ่อน                                                  (24 ช่ิน)  
8. ปลาชบุเกร็ดขนมปังทอดซอสทาร์ทาร์                   (300 กรัม)  29. มินิเค้กแอปเปิล้                                                         (24 ชิน้)  
9. เก๊ียวซา่                                                              (300 กรัม)  30. มินิทาร์ตไข่                                                               (24 ชิน้)  
10. สะเต๊ะหม ูหรือ ไก่                                               (300 กรัม)  31. มินิทาร์ตช็อคโกแลตและกล้วย                                   (24 ชิน้)  
11. บาร์บีควิหม ูหรือ ไก่                                            (300 กรัม)  32. มินิทาร์ตผลไม้                                                          (24 ชิน้)  
12. นกัเก็ตไก่                                                            (300 กรัม)  33. มินิโรลสตอเบอรร่ี                                                      (24 ชิน้)  
13. ไก่คาราเกะ                                                         (300 กรัม)  34. มินิโรลกาแฟ                                                             (24 ชิน้)  
14. ถงุทอง                                                               (300 กรัม)  35. มินิเค้กแครอทครีมชีส                                                (24 ชิน้)  
15. ทอดมนัปลากราย                                               (300 กรัม)  36. มินคิุ้กกีช็้อคโกแลตชิพ                                               (24 ชิน้)  
16. ผลไม้รวม                                                         (1,500 กรัม)  37. มินิคุ้กกีข้้าวโอ๊ต                                                         (24 ชิน้)  
17. มินิครัวซองต์อลัมอนด์                                               (24 ชิน้)  38. ขาไก่สไตล์อิตาลี                                                     (30 ชิน้)  
18. มินิครัวซองต์ไส้แฮม                                                  (24 ชิน้)  39. ถัว่หลากชนิด                                                 (300 กรัม/ถาด)  
19. มินิแดนิชผลไม้                                                         (24 ชิน้)  40. มนัฝร่ังทอด                                                   (150 กรัม/ถาด)  
20. มินิแดนิชครีมชีส                                                       (24 ชิน้)  41. ผกันานาชนิด พร้อมด้วยครีมชีสซอส               (300 กรัม/ถาด)  
21. มินิแดนิชไก่หยอง                                                      (24 ชิน้)  42. ข้าวเกรียบกุ้ง                                                 (150 กรัม/ถาด)  

 

เลขที่ รายการ 
ราคาพิเศษ 

 
ราคามาตรฐาน 

 
ราคาวันงาน 

 
จ านวน 

รวมเป็นเงนิ 
(บาท) 

1. บริกร (ชาย/หญิง) (พดูภาษาไทย) 710.-บาท/ทา่น/9 ชม. 750.-บาท/ทา่น/9 ชม. 790.-บาท/ทา่น/9 ชม.   
2. คา่ลว่งเวลาบริกร (พดูภาษาไทย) 130.-บาท/ทา่น/ชม. 140.-บาท/ทา่น/ชม. 150.-บาท/ทา่น/ชม.   
3. บริกร (ชาย/หญิง) (พดูภาษาองักฤษ) 1,300.-บาท/ทา่น/9 ชม. 1,600.-บาท/ทา่น/9 ชม. ขอสงวนสิทธ์ิในการรับ 

ออร์เดอร์หน้างาน 
  

4. คา่ลว่งเวลาบริกร(พดูภาษาองักฤษ) 190.-บาท/ทา่น/ชม. 210.-บาท/ทา่น/ชม. ขอสงวนสิทธ์ิในการรับ 
ออร์เดอร์หน้างาน 

  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  
ภาษี 7 %  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  
 

 

ฟอรม์ 20 

ก าหนดส่ง 
15 กันยายน 2561 
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1) ส าหรับรายการที่. 1-4 กรุณาสั่งซือ้ที่น่ี 

วันท่ีส่ง เวลาท่ีส่ง เลขท่ีรายการ รวม 
(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) รวมเป็นเงนิ 
(บาท) ราคาพเิศษ 

 
ราคามาตรฐาน 

 
ราคาวันงาน 

 
    690 720 750  

    690 720 750  

    690 720 750  

    690 720 750  

หมายเหตุ : 24 ชิ้น/ถาด & 300 กรัม/ถาด ส าหรับรายการท่ี 4 รวมเป็นเงนิ  
 ภาษี 7 %  

 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  

   
                          2) ส าหรับรายการที่. 5-16  กรุณาสั่งซือ้ที่น่ี 
 

วันท่ีส่ง เวลาท่ีส่ง เลขท่ีรายการ รวม 
(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) รวมเป็นเงนิ 
(บาท) ราคาพเิศษ 

 
ราคามาตรฐาน 

 
ราคาวันงาน 

 
    510 530 550  

    510 530 550  

    510 530 550  

    510 530 550  

หมายเหตุ : 24 ชิ้น/ถาด ส าหรับรายการท่ี 5 
                 : 300 กรัม/ถาด ส าหรับรายการท่ี 6-15 
                 : 1,500 กรัม/ถาด ส าหรับรายการท่ี 16 

 รวมเป็นเงนิ  
 ภาษี 7 %  
 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  

 
3) ส าหรับรายการที่. 17-37 กรุณาสั่งซือ้ที่น่ี 

 

วันท่ีส่ง เวลาท่ีส่ง เลขท่ีรายการ รวม 
(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) รวมเป็นเงนิ 
(บาท) ราคาพเิศษ 

 
ราคามาตรฐาน 

 
ราคาวันงาน 

 
    450 470 520  

    450 470 520  

    450 470 520  

    450 470 520  

หมายเหตุ: 24 ชิ้น/ถาด รวมเป็นเงนิ  
 ภาษี 7 %  
 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  

 
                         4) ส าหรับรายการที่. 38-42 กรุณาสั่งซือ้ที่น่ี 

วันท่ีส่ง เวลาท่ีส่ง เลขท่ีรายการ รวม 
(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) รวมเป็นเงนิ 
(บาท) ราคาพเิศษ 

 
ราคามาตรฐาน 

 
ราคาวันงาน 

 
    400 420 440  

    400 420 440  

    400 420 440  

    400 420 440  

หมายเหตุ: 300 กรัม/ถาด  ส าหรับรายการท่ี 38-39,41 
                : 150 กรัม/ถาด ส าหรับรายการท่ี 40,42 

 รวมเป็นเงนิ  
 ภาษี 7 %  
 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  

 
หมายเหตุ : 
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การช าระเงิน: 
1. โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกสิกรไทย (สาขาแจ้งวฒันะ) 

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคากรุงศรีอยธุยา (สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
ชื่อบญัชี: อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ชื่อบญัชี: อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

เลขที่บญัชี 593-2-00099-9 (บญัชีออมทรัพย์) 
เลขที่บญัชี 456-1-00009-8 (บญัชีออมทรัพย์) 

2. ช าระโดยเงินสด หรือบตัรเครดิต (ช าระโดยบตัรเครดิต คดิคา่ธรรมเนียมตามธนาคารเจ้าของบตัร) 
3. ช าระเงินภายใน 7 วนั หลงัจากยืนยนัการสัง่อาหาร  เคร่ืองดื่ม และบริการ  มิฉะนัน้จะถือเป็นโมฆะ 

 

 
เงื่อนไขการให้บริการ: 
1. ไมอ่นญุาตให้น าอาหารและเคร่ืองดื่มเข้ามาภายในอาคารแสดงงาน ยกเว้นกรณีได้รับอนญุาตอยา่งเป็นทางการจากบริษัท อิมแพ็คฯ เทา่นัน้ 
2. ราคาดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
3. ราคาพิเศษดงักลา่ว เป็นราคาเฉพาะการสัง่อาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการภายในก าหนดเวลาการสัง่เทา่นัน้ ในกรณีที่มีการสัง่ภายหลงัก าหนดเวลาจะคิดคา่อาหาร 

เคร่ืองดื่ม และบริการในราคามาตรฐาน และหากมีการสัง่ลว่งหน้าวนังาน 1 วนั  เป็นต้นไปจะคดิคา่อาหาร เคร่ืองดืม่ และบริการในราคาวนังาน  
4. กรณีมีการยกเลิกการสัง่อาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการ ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมค่ืนเงินที่ได้ช าระมาแล้ว 
5. คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้หลงัท าสญัญา ช าระโดยเงินสด หรือบตัรเครดิต ภายในวนังาน   
ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นาง/นางสาว   ได้สัง่อาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการ ดงักลา่ว 

 
 
ลงช่ือ: 

  
ผู้ รับบริการ 

 (                                                                     )  
วนัที:่   
 
 
ลงช่ือ:  ผู้ ให้บริการ 
 (                                                                     )  
วนัที:่     

บริษัท อิมแพค็ เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ชัน้ 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมูท่ี่ 3 ถนนป๊อปปลูา่ 3 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120  
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ช่ือผูส้ัง่จอง :
บริษทั :
ท่ิอยู ่: เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : สำขำ/Branch
โทรศพัท ์: มือถือ :
โทรสำร :
ลำยมือช่ือ : วนัท่ี :
สัง่ซ้ืออำหำรกล่อง จำก บริษทั อิมแพค็ เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั ตำมรำยกำรอำหำร ดงัน้ี

มือ้เช้า จ านวน (กล่อง) มือ้กลางวนั จ านวน (กล่อง) มือ้เย็น จ านวน (กล่อง)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.

1
2
3  แพนงไก่+ปลำเปร้ียวหวำน+ไข่ดำว+ ขำ้วสวย
4 หมูผดัพริกแกงเผด็+คะนำ้ไฟแดง+ไข่ดำว+ ขำ้วสวย
5  ผดับล็อคโคล่ีเบคอน+ผดักะเพรำไก่สบั+ไข่ดำว+ ขำ้วสวย

มือ้เช้า จ านวน (กล่อง) มือ้กลางวนั จ านวน (กล่อง) มือ้เย็น จ านวน (กล่อง)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.

1
2
3
4
5
6
7
8  เสน้หม่ีผดัซีอ๊ิวหมู

มือ้เช้า จ านวน (ถ้วย) มือ้กลางวนั จ านวน (ถ้วย) มือ้เย็น จ านวน (ถ้วย)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.

1

2 ต้มย ำไก่ 

1

 หมายเหตุ : -อาหารกล่อง ไม่รวมน า้ดื่ม
                    -อำหำรกล่อง ควรบริโภคทนัทีหรือหลงัจำกไดรั้บแลว้ไม่เกิน 2 ชม.

-รำคำดงักล่ำวไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 
-ในกรณีสัง่ด่วนนอ้ยกวำ่ 3 วนัก่อนกำรจดังำน (ไม่นบัวนัเสำร์-อำทิตย)์  อิมแพค็ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัรำยกำรอำหำรตำมควำมเหมำะสม
 - จ านวนการส่ังต ่ากว่า 20 กล่อง/มือ้ สามารถเลอืกได้ 2 รายการ/มือ้
 - จ านวนการส่ัง 20 - 50 กล่อง/มือ้ สามารถเลอืกได้ 3 รายการ/มือ้
- จ านวนการส่ัง 50 กล่องขึน้ไป/มือ้ สามารถเลอืกได้มากกว่า 3 รายการ/มือ้

การช าระเงนิ

* เงินสด ( ช ำระล่วงหนำ้ ก่อนวนัจดังำน 7 วนั หำกมีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมภำยในวนังำน ช ำระเงินในวนัจดังำน )
* บตัรเครดิต เลขท่ี ______________________________________ วนัหมดอำย ุ__________________________

ธนำคำร_____________________________________________ประเภทบตัร___________________________
* โอนเงินเขำ้บริษทั อิมแพค็ เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั ( ช ำระล่วงหนำ้ก่อนกำรจดังำน 7 วนั )

ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกดั ( มหำชน) สำขำส ำนกังำนแจง้วฒันะ
บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 593-2-00099-9 ( กรุณำแฟ็กซ์ใบ Pay -in Slip มำท่ี 02-833-5253 )
ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ จ  ำกดั ( มหำชน) สำขำอิมแพค็ เมืองทองธำนี
บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 456-1-00009-8 ( กรุณำแฟ็กซ์ใบ Pay -in Slip มำท่ี 02-833-5253 )

 
ขำ้พเจำ้ บริษทั / นำย / นำง / นำงสำว _______________________________________________

ไดส้ัง่อำหำรตำมรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้
ลงช่ือ __________________________________ผูรั้บบริกำร
ลงช่ือ __________________________________ผูใ้ห้บริกำร

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการน าเข้าอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิด

รวมเป็นเงิน

ภาษ ี7%

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

 (พฤหัสบด)ี
FOOD BOX ORDER FORM                                                                               

อีเมล ์:

ล าดับ รายการอาหาร ราคากล่องละ 85.- / กล่อง รวมจ านวน รวมราคา

 ปลำเปร้ียวหวำน+หมูผดัพริกแกงเผด็+คะนำ้ไฟแดง+ ขำ้วสวย
ปลำทอดผดัพริกแกงแกงเขียวหวำน+ผดัคะนำ้ไฟแดง+ไข่ดำว+ ขำ้วสวย

ล าดับ รายการอาหาร ราคากล่องละ 60.- / กล่อง รวมจ านวน

รวมจ านวน

รวมราคา

 หมูผดัพริกแกงเผด็+ไข่ดำว+ ขำ้วสวย
 ปลำเปร้ียวหวำน+ไก่กอ้นกระเทียมทอด+ ขำ้วสวย
 ปลำทอดผดัพริกแกงแกงเขียวหวำน+คะนำ้ไฟแดง+ ขำ้วสวย
ผดักะเพรำไก่สบั+ไก่กอ้นกระเทียมทอด+ ขำ้วสวย
แพนงไก่+คะนำ้ไฟแดง+ ขำ้วสวย

รวมราคา

มสัมัน่หมู 

รวมกล่อง / ราคา
น ้ำด่ืมขวด (ขวดละ 15.- บำท)

ผดับล็อคโคล่ีเบคอน+ไข่ดำว+ ขำ้วสวย
 ขำ้วผดัไสก้รอกไก่ 

ล าดับ รายการอาหาร ราคาถ้วยละ 25.- / ถ้วย

ฟอร์ม 21

Thursday Set A

56



ช่ือผูส้ัง่จอง :
บริษทั :
ท่ิอยู ่: เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : สำขำ/Branch
โทรศพัท ์: มือถือ :
โทรสำร :
ลำยมือช่ือ : วนัท่ี :
สัง่ซ้ืออำหำรกล่อง จำก บริษทั อิมแพค็ เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั ตำมรำยกำรอำหำร ดงัน้ี

มือ้เช้า จ านวน (กล่อง) มือ้กลางวนั จ านวน (กล่อง) มือ้เย็น จ านวน (กล่อง)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.

1
2
3 หมูผดัพริกสด+ไก่ทอดรำดซอสฉู่ฉ่ี+ไข่ตม้+ ขำ้วสวย
4  ไก่ทอดรำดซอสฉู่ฉ่ี+ผดัฟักทองใส่ไข่+ทอดมนัปลำ+ ขำ้วสวย
5 ปลำทอดผดักะเพรำ+เตำ้หูไ้ข่ทรงเคร่ืองหมูสบั+ผดัฟักทองใส่ไข่+ ขำ้วสวย

มือ้เช้า จ านวน (กล่อง) มือ้กลางวนั จ านวน (กล่อง) มือ้เย็น จ านวน (กล่อง)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.

1
2
3
4
5
6
7
8 เสน้ใหญ่ผดัซีอ๊ิวไก่

มือ้เช้า จ านวน (ถ้วย) มือ้กลางวนั จ านวน (ถ้วย) มือ้เย็น จ านวน (ถ้วย)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.

1
2  แกงเขียวหวำนหมู 

1

 หมายเหตุ : -อาหารกล่อง ไม่รวมน า้ดื่ม
                    -อำหำรกล่อง ควรบริโภคทนัทีหรือหลงัจำกไดรั้บแลว้ไม่เกิน 2 ชม.

-รำคำดงักล่ำวไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 
-ในกรณีสัง่ด่วนนอ้ยกวำ่ 3 วนัก่อนกำรจดังำน (ไม่นบัวนัเสำร์-อำทิตย)์  อิมแพค็ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัรำยกำรอำหำรตำมควำมเหมำะสม
 - จ านวนการส่ังต ่ากว่า 20 กล่อง/มือ้ สามารถเลอืกได้ 2 รายการ/มือ้
 - จ านวนการส่ัง 20 - 50 กล่อง/มือ้ สามารถเลอืกได้ 3 รายการ/มือ้
- จ านวนการส่ัง 50 กล่องขึน้ไป/มือ้ สามารถเลอืกได้มากกว่า 3 รายการ/มือ้

การช าระเงนิ

* เงินสด ( ช ำระล่วงหนำ้ ก่อนวนัจดังำน 7 วนั หำกมีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมภำยในวนังำน ช ำระเงินในวนัจดังำน )
* บตัรเครดิต เลขท่ี ______________________________________ วนัหมดอำย ุ__________________________

ธนำคำร_____________________________________________ประเภทบตัร___________________________
* โอนเงินเขำ้บริษทั อิมแพค็ เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั ( ช ำระล่วงหนำ้ก่อนกำรจดังำน 7 วนั )

ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกดั ( มหำชน) สำขำส ำนกังำนแจง้วฒันะ
บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 593-2-00099-9 ( กรุณำแฟ็กซ์ใบ Pay -in Slip มำท่ี 02-833-5253 )
ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ จ  ำกดั ( มหำชน) สำขำอิมแพค็ เมืองทองธำนี
บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 456-1-00009-8 ( กรุณำแฟ็กซ์ใบ Pay -in Slip มำท่ี 02-833-5253 )

 
ขำ้พเจำ้ บริษทั / นำย / นำง / นำงสำว _______________________________________________

ไดส้ัง่อำหำรตำมรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้
ลงช่ือ __________________________________ผูรั้บบริกำร
ลงช่ือ __________________________________ผูใ้ห้บริกำร

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการน าเข้าอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิด

รวมเป็นเงิน

ภาษ ี7%

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

 (ศุกร์)
FOOD BOX ORDER FORM                                                                               

อีเมล ์:

ล าดับ รายการอาหาร ราคากล่องละ 85.- / กล่อง รวมจ านวน รวมราคา

 เตำ้หูไ้ข่ทรงเคร่ืองหมูสบั+ผดัฟักทองใส่ไข่+ทอดมนัปลำ+ ขำ้วสวย
ผดักวำงตุง้ไก่สบั+ปลำทอดผดักะเพรำ+ไข่ตม้+ ขำ้วสวย

ล าดับ รายการอาหาร ราคากล่องละ 60.- / กล่อง รวมจ านวน

รวมจ านวน

รวมราคา

 ปลำทอดผดักะเพรำ+ไข่ตม้+ ขำ้วสวย
ไก่ทอดรำดซอสฉู่ฉ่ี+ไข่ตม้ + ขำ้วสวย
เตำ้หูไ้ข่ทรงเคร่ืองหมูสบั+ทอดมนัปลำ+ ขำ้วสวย
หมูผดัพริกสด+ทอดมนัไก่ + ขำ้วสวย+ ขำ้วสวย
ผดักวำงตุง้ไก่สบั+ทอดมนัไก่+ ขำ้วสวย

รวมราคา

 ตม้ข่ำไก่ 

รวมกล่อง / ราคา
น ้ำด่ืมขวด (ขวดละ 15.- บำท)

 ผดัฟักทองใส่ไข่+ทอดมนัปลำ+ ขำ้วสวย
ขำ้วผดักุนเชียงหมู

ล าดับ รายการอาหาร ราคาถ้วยละ 25.- / ถ้วย

Friday Set A57



ช่ือผูส้ัง่จอง :
บริษทั :
ท่ิอยู ่: เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : สำขำ/Branch
โทรศพัท ์: มือถือ :
โทรสำร :
ลำยมือช่ือ : วนัท่ี :
สัง่ซ้ืออำหำรกล่อง จำก บริษทั อิมแพค็ เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั ตำมรำยกำรอำหำร ดงัน้ี

มือ้เช้า จ านวน (กล่อง) มือ้กลางวนั จ านวน (กล่อง) มือ้เย็น จ านวน (กล่อง)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.

1
2
3  ผดักะเพรำหมู+ไก่อบซอสมสัมัน่+ไข่ลูกเขย+ ขำ้วสวย
4 ปลำผดัพริกขิงสด+ไก่ผดัพริกไทยด ำ+ปีกไก่ทอด+ ขำ้วสวย
5 ไก่อบซอสมสัมัน่+ผดัดอกกะหล ่ำเบคอน+ผดัฟักทองใส่ไข่+ ขำ้วสวย

มือ้เช้า จ านวน (กล่อง) มือ้กลางวนั จ านวน (กล่อง) มือ้เย็น จ านวน (กล่อง)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.

1
2
3
4
5
6
7
8  เสน้ใหญ่ผดัข้ีเมำหมู

มือ้เช้า จ านวน (ถ้วย) มือ้กลางวนั จ านวน (ถ้วย) มือ้เย็น จ านวน (ถ้วย)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.

1

2 ต้มย ำหม ู

1

 หมายเหตุ : -อาหารกล่อง ไม่รวมน า้ดื่ม
                    -อำหำรกล่อง ควรบริโภคทนัทีหรือหลงัจำกไดรั้บแลว้ไม่เกิน 2 ชม.

-รำคำดงักล่ำวไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 
-ในกรณีสัง่ด่วนนอ้ยกวำ่ 3 วนัก่อนกำรจดังำน (ไม่นบัวนัเสำร์-อำทิตย)์  อิมแพค็ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัรำยกำรอำหำรตำมควำมเหมำะสม
 - จ านวนการส่ังต ่ากว่า 20 กล่อง/มือ้ สามารถเลอืกได้ 2 รายการ/มือ้
 - จ านวนการส่ัง 20 - 50 กล่อง/มือ้ สามารถเลอืกได้ 3 รายการ/มือ้
- จ านวนการส่ัง 50 กล่องขึน้ไป/มือ้ สามารถเลอืกได้มากกว่า 3 รายการ/มือ้

การช าระเงนิ

* เงินสด ( ช ำระล่วงหนำ้ ก่อนวนัจดังำน 7 วนั หำกมีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมภำยในวนังำน ช ำระเงินในวนัจดังำน )
* บตัรเครดิต เลขท่ี ______________________________________ วนัหมดอำย ุ__________________________

ธนำคำร_____________________________________________ประเภทบตัร___________________________
* โอนเงินเขำ้บริษทั อิมแพค็ เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั ( ช ำระล่วงหนำ้ก่อนกำรจดังำน 7 วนั )

ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกดั ( มหำชน) สำขำส ำนกังำนแจง้วฒันะ
บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 593-2-00099-9 ( กรุณำแฟ็กซ์ใบ Pay -in Slip มำท่ี 02-833-5253 )
ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ จ  ำกดั ( มหำชน) สำขำอิมแพค็ เมืองทองธำนี
บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 456-1-00009-8 ( กรุณำแฟ็กซ์ใบ Pay -in Slip มำท่ี 02-833-5253 )

 
ขำ้พเจำ้ บริษทั / นำย / นำง / นำงสำว _______________________________________________

ไดส้ัง่อำหำรตำมรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้
ลงช่ือ __________________________________ผูรั้บบริกำร
ลงช่ือ __________________________________ผูใ้ห้บริกำร

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการน าเข้าอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิด

รวมเป็นเงิน

ภาษ ี7%

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

 (เสาร์)
FOOD BOX ORDER FORM                                                                               

อีเมล ์:

ล าดับ รายการอาหาร ราคากล่องละ 85.- / กล่อง รวมจ านวน รวมราคา

 ผดัดอกกะหล ่ำเบคอน+ไก่ผดัพริกไทยด ำ+ปีกไก่ทอด+ ขำ้วสวย
ไก่ผดัพริกไทยด ำ+ปลำผดัพริกขิงสด+ไข่ลูกเขย+ ขำ้วสวย

ล าดับ รายการอาหาร ราคากล่องละ 60.- / กล่อง รวมจ านวน

รวมจ านวน

รวมราคา

ไก่อบซอสมสัมัน่+ไข่ลูกเขย+ ขำ้วสวย
ปลำผดัพริกขิงสด+ไข่ลูกเขย+ ขำ้วสวย
ไก่ผดัพริกไทยด ำ+หมูแดดเดียว+ ขำ้วสวย
ผดักะเพรำหมู+ปีกไก่ทอด + ขำ้วสวย
 ผดัคะนำ้ปลำเคม็+หมูแดดเดียว + ขำ้วสวย

รวมราคา

แกงเผด็ไก่

รวมกล่อง / ราคา
น ้ำด่ืมขวด (ขวดละ 15.- บำท)

 ผดัดอกกะหล ่ำเบคอน+ปีกไก่ทอด + ขำ้วสวย
ขำ้วผดัไก่

ล าดับ รายการอาหาร ราคาถ้วยละ 25.- / ถ้วย

Saturday Set A58



ช่ือผูส้ัง่จอง :
บริษทั :
ท่ิอยู ่: เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : สำขำ/Branch
โทรศพัท ์: มือถือ :
โทรสำร :
ลำยมือช่ือ : วนัท่ี :
สัง่ซ้ืออำหำรกล่อง จำก บริษทั อิมแพค็ เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั ตำมรำยกำรอำหำร ดงัน้ี

มือ้เช้า จ านวน (กล่อง) มือ้กลางวนั จ านวน (กล่อง) มือ้เย็น จ านวน (กล่อง)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.
1
2
3  ไก่ผดัพริกกะเพรำหน่อไม+้ปลำผดัเตำ้เจ้ียว+หมูกอ้นทอดกระเทียม+ ขำ้วสวย
4  ปลำผดัเตำ้เจ้ียว+หมูผดัพริกแกงเขียวหวำน+ไก่ทอด+ ขำ้วสวย
5 ปลำทอดรำดซอสตม้ย  ำ+ผดัคะนำ้หมู+ไก่ทอด+ ขำ้วสวย

มือ้เช้า จ านวน (กล่อง) มือ้กลางวนั จ านวน (กล่อง) มือ้เย็น จ านวน (กล่อง)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.
1
2
3
4
5
6
7
8 เสน้หม่ีผดัซีอ๊ิวไก่

มือ้เช้า จ านวน (ถ้วย) มือ้กลางวนั จ านวน (ถ้วย) มือ้เย็น จ านวน (ถ้วย)

เวลา...............น. เวลา...............น. เวลา...............น.
1
2 ไข่พะโล้ 

1

 หมายเหตุ : -อาหารกล่อง ไม่รวมน า้ดื่ม
                    -อำหำรกล่อง ควรบริโภคทนัทีหรือหลงัจำกไดรั้บแลว้ไม่เกิน 2 ชม.

-รำคำดงักล่ำวไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 
-ในกรณีสัง่ด่วนนอ้ยกวำ่ 3 วนัก่อนกำรจดังำน (ไม่นบัวนัเสำร์-อำทิตย)์  อิมแพค็ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัรำยกำรอำหำรตำมควำมเหมำะสม
 - จ านวนการส่ังต ่ากว่า 20 กล่อง/มือ้ สามารถเลอืกได้ 2 รายการ/มือ้
 - จ านวนการส่ัง 20 - 50 กล่อง/มือ้ สามารถเลอืกได้ 3 รายการ/มือ้
- จ านวนการส่ัง 50 กล่องขึน้ไป/มือ้ สามารถเลอืกได้มากกว่า 3 รายการ/มือ้

การช าระเงนิ

* เงินสด ( ช ำระล่วงหนำ้ ก่อนวนัจดังำน 7 วนั หำกมีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมภำยในวนังำน ช ำระเงินในวนัจดังำน )
* บตัรเครดิต เลขท่ี ______________________________________ วนัหมดอำย ุ__________________________

ธนำคำร_____________________________________________ประเภทบตัร___________________________
* โอนเงินเขำ้บริษทั อิมแพค็ เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั ( ช ำระล่วงหนำ้ก่อนกำรจดังำน 7 วนั )

ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกดั ( มหำชน) สำขำส ำนกังำนแจง้วฒันะ
บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 593-2-00099-9 ( กรุณำแฟ็กซ์ใบ Pay -in Slip มำท่ี 02-833-5253 )
ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ จ  ำกดั ( มหำชน) สำขำอิมแพค็ เมืองทองธำนี
บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 456-1-00009-8 ( กรุณำแฟ็กซ์ใบ Pay -in Slip มำท่ี 02-833-5253 )

 
ขำ้พเจำ้ บริษทั / นำย / นำง / นำงสำว _______________________________________________

ไดส้ัง่อำหำรตำมรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้
ลงช่ือ __________________________________ผูรั้บบริกำร
ลงช่ือ __________________________________ผูใ้ห้บริกำร

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการน าเข้าอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิด

 (อาทติย์)
FOOD BOX ORDER FORM                                                                               

อีเมล ์:

ล าดับ รายการอาหาร ราคากล่องละ 85.- / กล่อง รวมจ านวน รวมราคา

รวมราคา

แกงเผด็หน่อไมไ้ก่ 

รวมกล่อง / ราคา

ปลำรำดซอสตม้ย  ำ+ไก่ผดัพริกกะเพรำหน่อไม+้ไก่ทอด+ ขำ้วสวย
ปลำผดัเตำ้เจ้ียว+ไก่อบซอสบำร์บีคิว+คะนำ้ผดัหมู+ ขำ้วสวย

ล าดับ รายการอาหาร ราคากล่องละ 60.- / กล่อง รวมจ านวน

รวมจ านวน

รวมราคา

ปลำรำดซอสตม้ย  ำ+ไก่ทอด+ ขำ้วสวย
ปลำผดัเตำ้เจ้ียว+หมูกอ้นทอดกระเทียม+ ขำ้วสวย
ไก่ผดัพริกกะเพรำหน่อไม+้หมูกอ้นทอดกระเทียม+ ขำ้วสวย
ไก่อบซอสบำร์บีคิว+ผดัดอกกะหล ่ำน ้ำมนัหอย+ ขำ้วสวย
 หมูผดัพริกแกงเขียวหวำน+ผดัดอกกะหล ่ำน ้ำมนัหอย+ ขำ้วสวย

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

น ้ำด่ืมขวด (ขวดละ 15.- บำท)

ผดัคะนำ้หมู+ไก่ทอด+ ขำ้วสวย
 ขำ้วผดัรถไฟไก่

ล าดับ รายการอาหาร ราคาถ้วยละ 25.- / ถ้วย

ภาษ ี7%

รวมเป็นเงิน

Sunday Set A59




