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เรยีนทานผูออกงานแสดงสนิคา  
 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด รวมกับ สมาคมอุตสาหกรรมผลติภัณฑส์ัตวเ์ลียงไทย    

ยินดีตอนรับเขาสูงาน “SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2017” ซึ่งจัดข้ึนระหวาง วันท่ี 

29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 1-2 ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 คณะผูจัดงานฯ ไดจัดทําหนังสือคูมือผูเขารวมแสดงงานฉบับน้ีเพ่ือประโยชนในการเตรียมการเขารวมงาน

ของทานใหประสบผลสําเร็จสูงสุด และขอใหทานโปรดศึกษาคูมือการเขารวมงานและกําหนดระยะเวลาการสง

แบบฟอรมในการขอรับบริการตาง ๆ อยางละเอียด เพ่ือความสะดวกและประโยชนของทานเอง โดยเฉพาะ

แบบฟอรมท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 

 แบบฟอรม 1   การระบุปายชื่อคูหา 

  ในกรณีผูรวมแสดงงานท่ีจองคูหามาตรฐานสําเร็จรูปเทาน้ัน 

 แบบฟอรม 2-1    สําหรับผูรับเหมาตกแตงคหูาพิเศษ 

  ตองสงกลับในกรณีผูรวมแสดงงานไมไดใชคูหามาตรฐาน 

 แบบฟอรม 2-2    สําหรับผูรับเหมาตกแตงคูหาพิเศษ 

  ตองสงกลับในกรณีผูรวมแสดงงานไมไดใชคูหามาตรฐาน 

 แบบฟอรม 4     การเชากระแสไฟฟาสําหรับการกอสราง และรื้อถอน 

  ตองสงกลับในกรณีท่ีผูรวมแสดงงานตองการใชกระแสไฟฟาในวันกอสรางและรื้อถอน 

 แบบฟอรม 5, 6   การเชาระบบแสงสวางและอุปกรณไฟฟาสําหรับวันแสดงงาน 

  ตองสงกลับในกรณีผูรวมแสดงงาน มีความตองการอุปกรณและกระแสไฟเพ่ิมเติม 

 แบบฟอรม 7   ระบบจายนํ้าและนํ้าท้ิง 

  ตองสงกลับในกรณีผูรวมแสดงงาน มีความตองการใชนํ้าภายในคูหา 

 แบบฟอรม 20   แบบฟอรมนําสัตวเขาภายในอาคาร 

  ตองสงกลับในกรณีผูรวมแสดงงาน นําสัตวเขาภายในอาคาร 

 

 

ท้ังน้ี หากทานมีขอสงสัยใดๆ สามารถติดตอไดตามชื่อผูประสานงานในสวนตาง ๆ ภายในคูมือผูรวมแสดงสินคา 

หนา 2 - 4 หรือท่ี คุณนันทิพงศ ไพสิฐเศวต หมายเลขโทรศัพท (02) 833 5205, โทรสาร (02) 833 5211 หรือ 

อีเมล : nantipongp@impact.co.th 

  

 

คณะผูจัดงาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2017 
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ขอ้มลูทวัไป 

1. ชอืงานแสดงสนิคา้

SmartHeart presents Thailand International Dog Show

2. สถานทจีดังานแสดงสนิคา้

อาคาร 1-2 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   

99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท 0-2833-4455 โทรสาร 0-2833-4456 

 Website : www.impact.co.th 

3. เวลาเปิดแสดงงาน

วันท ี29 มถินุายน – 2 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. 

4. เว็ปไซตข์องงาน

www.thailand-dogshow.com

5. ผูจ้ดังาน

บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชัิน แมเนจเมน้ท ์จํากัด 

6. ผูร้ว่มจดังาน

สมาคมพัฒนาพันธุส์ุนัข (ประเทศไทย) 

สมาคมอตุสาหกรรมผลติภัณฑส์ัตวเ์ลยีงไทย 

7. วตัถุประสงคก์ารจดังาน

 เพอืใหค้วามรูแ้ละสง่เสรมิการเลยีงดูสนัุขอย่างถกูวธิ ี

• เพอืเป็นเวทสีําคัญสําหรับการประกวดสนัุขของระดับนานาชาตใินประเทศไทย

• เพอืเป็นศนูยก์ลางการซอืขายสนิคา้และบริการเกยีวกับสุนัขแบบครบวงจร

• เพอืเป็นงานทสีรา้งความบังเทงิและเป็นสอืกลางในการสรา้งความสัมพันธร์ะหวา่งสนัุขกับเจา้ของ

• เพอืเป็นเวทใีหผู้ป้ระกอบการไดข้ยายโอกาสทางธุรกจิและแสดงนวตักรรมสูเ่ป้าหมายไดโ้ดยตรง
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8. กจิกรรมภายในงาน

 การประกวดสุนัขสวยงามนานาชาตทิกุสายพันธุช์งิแชมป์ประเทศไทย

 การแขง่ขันลากนําหนักชงิแชมป์แหง่ประเทศไทย

 กจิกรรมเกมสส์รา้งความสัมพันธร์ะหวา่งสุนัขและเจา้ของ

 ตรวจสขุภาพของหมาไดฟ้ร!ี!! ทบีูธ Mobile Clinic

 รับของขวญัฟรมีากมายไดท้บีธู Dog I.T.

 สมัครบัตรประจําตัวพลเมอืงสนัุข (TIDS Card) ไดท้บีูธ Dog I.T.

 สนิคา้ และบรกิาร เกยีวกับสุนัขในราคาสุดพเิศษ

9. การตดิตอ่ผูจ้ดังาน

 บรษิทั อมิแพ็ค เอ็กซบิชินั แมเนจเมน้ท ์จํากดั

ฝ่ายปฏบิัตกิาร : 

คณุนันทพิงศ ์ไพสฐิเศวต โทรศัพท์  : 0 2833 5205 

โทรสาร  : 0 2833 5211  

Email: nantipongp@impact.co.th

10. ผูร้บัเหมากอ่สรา้งคูหามาตรฐาน อย่างเป็นทางการ

หา้งหุน้สว่น พ-ีคอน พลัส

72/51 หมู่ท ี4 หมูบ่า้นเพอรเ์ฟคเพลส-แจง้วัฒนะ ตําบลคลองพระอดุม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120

ตดิตอ่ คณุกญุชภั์สส ์ นอ้ยอดุม โทรศัพท ์: 0-2150-1044 

โทรสาร : 0-2150-1044 

Email : knunpas_n@yahoo.com 

11. ผูร้บัเหมาระบบไฟฟ้า อย่างเป็นทางการ

บรษัิท เอ พลัส ยูทลิติ ีแมเนจเมนท์ จํากัด

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

ตดิตอ่ คณุตะวันฉาย บญุเจอื โทรศัพท ์: 0 2503 4579-83 

โทรสาร : 0 2503 4577 

อเีมล:์ info@aplusutility.com 

12. บรษิทัผูร้บัเหมาบรกิารดา้นโทรศพัท ์โทรสาร และระบบอนิเตอรเ์น็ต อย่างเป็นทางการ

บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน แมเนจเมน้ท ์จํากดั

ชนั 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขท ี47/569-576 หมูท่ ี3 ถนนป๊อปปูลา่ 3 ตําบลบา้นใหม ่อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบรุ ี11120

ตดิตอ่ Facility Management (IT) โทรศัพท:์ +66 (0) 2833 5153 

โทรสาร: +66 (0) 2833 5154 

อเีมล: fm_mis@impact.co.th 

13. บรษิทัผูร้บัเหมาบรกิารดา้นการรกัษาความปลอดภยัอยา่งเป็นทางการ

บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน แมเนจเมน้ท ์จํากดั

ชนั 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที 47/569-576 หมูท่ ี 3 ถนนป๊ อปปูลา่ 3 ตําบลบ ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบรุี 11120

ตดิตอ่ แผนกรักษาความปลอดภัย โทรศัพท:์ +66 (0) 2833 5143 

โทรสาร: +66 (0) 2833 5140 

อเีมล: op_security@impact.co.th 
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14. บรษิทัผูร้บัเหมาบรกิารดา้นการรกัษาความสะอาดอย่างเป็นทางการ

บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน แมเนจเมน้ท ์จํากดั

ชนั 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขท ี47/569-576 หมูท่ ี3 ถนนป๊อปปูลา่ 3 ตําบลบา้นใหม ่อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบรุ ี11120

ตดิตอ่ แผนกแมบ่า้น โทรศพัท:์ +66 (0) 2833 5177 

โทรสาร: +66 (0) 2833 5140 

อเีมล: op_housekeeping@impact.co.th 

15. บรษิทัผูร้บัเหมาบรกิารดา้นการบรกิารอาหารและเครอืงดมื

บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน แมเนจเมน้ท ์จํากดั

ชนั 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขท ี47/569-576 หมูท่ ี3 ถนนป๊อปปูลา่ 3 ตําบลบา้นใหม ่อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบรุ ี11120

ตดิตอ่ คุณชลภัท กติเิกษมบญุเดช โทรศัพท:์ +66 (0) 2833 5083 

โทรสาร: +66 (0) 2833 5253 

อเีมล: chonlapatk@impact.co.th 
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ตารางเวลาการทํางานภายในอาคารแสดงสนิคา้ 

ชว่งวนักอ่สรา้ง 

วนักอ่สรา้งตกแตง่คูหา (27 - 28 ม.ิย. 60) วนัท ี เวลา 

ผูแ้สดงงานทจีอง พนืทเีปล่า เขา้ตกแตง่คูหา 
27 ม.ิย. 60 13.00-24.00 น. 

28 ม.ิย. 60 08.00-24.00 น. 

ผูแ้สดงงานทจีอง คหูามาตรฐาน เขา้ตกแตง่คูหา 28 ม.ิย. 60 08.00-24.00 น. 

 ทางผูจั้ดงาน ไมม่บีรกิาร รับฝากสนิคา้ และรถเข็นสนิคา้

ชว่งวนัแสดงงาน 

วนัแสดงงาน (29 ม.ิย. – 2 ก.ค. 60) วนัท ี เวลา 

เตรยีมเปิดคหูา 
29 ม.ิย. 60 08.00-10.00 น. 

30 ม.ิย. - 2 ก.ค. 60 09.00-10.00 น. 

เปิดแสดงงาน 29 ม.ิย. – 2 ก.ค. 60 10.00-20.00 น. 

เตรยีมปิดคูหา /  เตมิสนิคา้ 2 ก.ค. 60 20.00-21.00 น. 

 ผูร้่วมแสดงงานสามารถเตมิสนิคา้ไดต้ามวัน และเวลา ดังนี

วันท ี29 มถินุายน 2560 เวลา 08.00 – 10.00 น. และ 20.00 – 21.00 น. 

วันท ี30 มถินุายน - 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น. และ 20.00 – 21.00 น. 

วันท ี2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น. 

 ไมอ่นุญาตใหใ้ชร้ถเข็นระหวา่งเวลา 10.00 – 20.00 น. ของวันท ี29 มถินุายน – 2 กรกฏาคม 2560

ชว่งวนัรอืถอน 

วนัรอืถอน (2 - 3 ก.ค. 60) วนัท ี เวลา 

รอืถอนและขนยา้ยสนิคา้ออกจากอาคาร 
2 ก.ค. 60 20.00-24.00 น. 

3 ก.ค. 60 00.00-04.00 น. 

 ผูร้ว่มแสดงงานจะตอ้งรอืถอน ใหเ้สร็จภายในวนัท ี3 ก.ค. 2560 เวลา 04.00 น. เทา่นนั
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บรกิารและสงิอํานวยความสะดวก 

 สํานักงานผูจั้ดงาน 

 ห้อง L2A เปิดบริการระหว ่าง วันที 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น.

 เซอรว์สิเคาน์เตอร ์

 ตดิตอ่ประสานงานผูรั้บเหมากอ่สรา้งคหูามาตรฐานและระบบไฟฟ้า บรเิวณเซอรว์สิเคาน์เตอร ์ดา้นใน ฮอลล ์5

 Business Center 

 ตังอยูด่า้นหนา้ล็อบบฮีอลล ์5 ใหบ้รกิารถ่ายเอกสาร, รับ-สง่แฟกซ,์ หอ้งประชมุยอ่ย เปิดบรกิารเวลา 09.00 - 20.00 น.

 บรกิารโทรศัพท ์

 โทรศัพทภ์ายในประเทศ ตังอยูห่นา้ ล็อบบทีกุอาคาร

 บรกิารตู ้ATM 

 ตดิตังอยูด่า้นหนา้ล็อบบฮีอลล ์2 , ล็อบบฮีอลล ์5 ,ล็อบบฮีอลล ์8 และอาคารชาเลนเจอร์

 ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาอมิแพ็ค เมอืงทองธานี (ใต ้Sky Kitchen ขา้งรา้นอาหาร ZEN)

 บรกิารระบบไปรษณีย ์

 ตังอยูบ่รเิวณฟู้ดเอเทรยีมชาเลนเจอร ์3 เปิดบรกิารทกุวัน 09.00 – 20.00 น.

 สถานทจีอดรถ 

 สามารถจอดรถไดท้ลีานจอดรถ Outdoor Parking 5 โดยไม่เสยีคา่ใชจ้่าย

 ลานจอดรถใตอ้าคารชาเลนเจอร ์Indoor Parking 1 และอาคารจอดรถ Indoor Parking 3 (เสยีคา่ใชจ้า่ย)

 การบรกิารขนสง่ 

 รถโดยสารประจําทาง :  หมายเลข 166 (อนุสาวรยีช์ยั – เมอืงทองธานี)

สาย ปอ.391 เมอืงทองธานี - ลาดหลมุแกว้ 

 รถสองแถว : สาย 1 จากถนนแจง้วัฒนะ - เมอืงทองธานี  

สาย 2 จากถนนตวิานนท ์- เมอืงทองธานี 

 รถตูโ้ดยสารจาก : อนุสาวรยีช์ยัฯ (ทางดว่น) – เมอืงทองธานี 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 1 – เมอืงทองธานี 

เดอะมอลลง์ามวงศว์าน (ทางดว่น) – เมอืงทองธานี 

เมเจอร ์รังสติ – เมอืงทองธานี 

สนามหลวง - เมอืงทองธานี 

 IMPACT Link: สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชติ (ทางดว่น) – เมอืงทองธานี (06.00 – 22.00 น.) 

จดุจอดรถอมิแพ็คฯ -  ควิรถตู ้อมิแพ็ค เมอืงทองธานี, 

ตรงขา้มดา้นหนา้อารน่ีา 

ใต ้Sky Kitchen (ดา้นหนา้ฟู๊ ด เอเทรยีม) 

จดุจอดรถหมอชติ - ลานจอดรถดา้นขา้งของสถานีรถไฟฟ้า (ทางออก 4) 

 บรกิารอาหารและเครอืงดมื 

 Terrazza Restaurant & Bar บรเิวณล็อบบฮีอลล ์2 

 Hong Kong Fisherman Suki & Restaurant  บรเิวณล็อบบฮีอลล ์8

 NOODLE NATION Restaurant บรเิวณล็อบบฮีอลล ์6 

 Hong Kong Café บรเิวณฟู้ดเอเทรยีมชาเลนเจอร ์3 

 Sky Kitchen สะพานทางเชอืมระหวา่งฮอลล ์4 และอาคารชาเลนเจอร ์3 

 Flann O’Briens Irish Pub บรเิวณฟู้ดเอเทรยีมชาเลนเจอร ์3 
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1. นํารถไปท่ีลาน OUTDOOR PARKING 5 เพ่ือรับบัตรคิว
2. เม่ือไดเรียกควิ นํารถเขาท่ี LOADING IEC (Loading Hall 4) เพ่ือรับบัตรลงเวลา
- รถ 4 ลอ ขนถายสินคาได  40 นาที
- รถ 6 ลอ  ขนถายสินคาได 60 นาที
- รถ 10 – 18 ลอ ขนถายสินคาได 90 นาที
หากเกินเวลา ปรับชัว่โมงละ 200 บาท (บัตรหาย 400 บาท)
3. เม่ือขนถายสินคาเสร็จ นํารถออกท่ี LOADING IEC (Loading Hall 1) เพ่ือเชค็เวลา และนํารถไปจอดท่ีลาน OUTDOOR PARKING 5

ขัน้ตอนการขนถายสนิคา
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กฎระเบยีบและขอปฏบิตัขิองงาน 

1. บัตรเขา – ออกอาคารแสดงสินคา

1.1 บัตร ผูรวมแสดงงาน  (EXHIBITOR BADGE) สําหรับ ผูรวมแสดงงาน ใชไดต้ังแตวันเตรียมงานจนถึงวัน

สุดทายของงานในทุกพ้ืนท่ีของการจัดงาน 

1.2 ผูรวมแสดงงาน  จะตองติดบัตร (EXHIBITOR BADGE) ตลอดเวลาท่ีอยูในบริเวณงาน เพ่ือประโยชนใน ดาน

การรักษาความปลอดภัย ผูรวมแสดงงาน  ท่ีมิไดติดบัตรหรือไมมีบัตรจะไมไดรับอนุญาตใหผานเขาออกใน

บริเวณงาน 

1.3 ผูรวมแสดงงาน จะไดรับบัตร 5 ใบ ตอ 1 บริษัท โดยรับบัตรไดต้ังแต วันท่ี 29 มถิุนายน 2560          เวลา 

08.00-24.00 น. ตรงทางขนยายสินคาดานหลัง  ฮอลล 2 และวันท่ี 29  มถิุนายน – 2 กรกฏาคม 2560 เวลา 

09.00 - 20.00 น. ท่ีเซอรวิสเคานเตอร ดานหนาฮอลล 2 

1.4 บัตร ผูรับเหมากอสราง (CONTRACTOR BADGE) สําหรับ ผูรับเหมากอสราง ใชไดในวันกอสรางและรื้อถอน

เทาน้ัน ไมสามารถผาน เขา-ออก ไดในวันแสดงงาน 

1.4.1 ผูรับเหมากอสราง จะตองติดบัตร (CONTRACTOR BADGE) ตลอดเวลาท่ีอยูในบริเวณงาน เพ่ือ

ประโยชนในดานการรักษาความปลอดภัย ผูรับเหมากอสราง ท่ีมิไดติดบัตรหรือไมมีบัตร จะไมไดรับ

อนุญาตใหผานเขาออกในบริเวณงาน 

1.4.2 ผูรับเหมากอสราง สามารถใชบัตรประจําตัวประชาชนแลกบัตรได ณ Loading Hall 2 

1.5 บัตรจอดรถผูรวมแสดงงาน (Car Parking Pass) สําหรับ ผูรวมแสดงงาน ใชไดต้ังแตวันเตรียมงานจนถึงวัน

สุดทายของงาน โดยสามารถนํารถมาจอดไดท่ีลาน Outdoor Parking 5 โดยสามารถรับบัตรจอดรถไดท่ี 

Loading Hall 2 

2. เสนทางผานเขาออกของรถในชวงเวลากอสรางและรื้อถอน

2.1 ผูรวมแสดงงาน ทุกทานจะตองนํารถบรรทุก หรือรถขนของไปพักรถท่ีลานจอดรถ Outdoor Parking 5  ซึ่ง

รถบรรทุกและรถขนของทุกคันจะตองรับบัตรคิวเพ่ือนํารถเขาสงของดานหลังอาคาร 

2.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเรียกลําดับของการนํารถเขาในพ้ืนท่ีตามลําดับบัตรคิว 

2.3 รถบรรทุกหรือรถขนของสามารถเขาสงของไดทาง Loading IEC “เพ่ือรับบัตรลงเวลา” โดยมีเงื่อนไข ดังน้ี 

 รถ 4 ลอ ใหใชเวลาขนถายสินคาหรอือปุกรณ เวลา 40 นาที 

 รถ 6 ลอ ใหใชเวลาขนถายสินคาหรอือปุกรณ เวลา 60 นาที 

 รถ 10 ลอ – 18 ลอ ใหใชเวลาขนถายสินคาหรอือปุกรณ เวลา 90 นาที 

***หมายเหต ุ: หากเกนิเวลาทีก่าํหนดจะมกีารเปรยีบเทยีบปรบั ชัว่โมงละ 200 บาท***
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และเม่ือนําสินคาหรือวัสดุลงแลว  ตองนํารถ ออกจากพ้ืนท่ีทันทีโดยนํารถออกไดท่ี Loading Arena เพ่ือเช็ค

เวลา และนํารถไปจอดไดท่ีลานจอดรถ Outdoor Parking 5 โดยไมเสียคาใชจาย  

2.4 ไมอนุญาตใหจอดรถบริเวณ PRE-LOADING เวนแตไดรับอนุญาตจากผูจัดงานเทาน้ัน 

2.5  การเติมสินคาระหวางเวลาแสดงงาน  

2.5.1 ผูจัดงานอนุญาตให “ผูรวมแสดงงาน” สามารถเติมสินคาไดตลอดระยะเวลาแสดงงาน 

2.5.2 ผูจัดงานไมอนุญาตใหใชรถเข็นในอาคารแสดงสินคาระหวางเวลา 10.00 - 20.00 น. โดยเด็ดขาด 

3. กฎระเบียบทั่วไปในการแสดงสินคา

3.1 ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับอาคารแสดงและคูหาแสดงสินคา 

หามมิใหบคุคลใด ๆ ทําความเสียหายหรอืเปลีย่นแปลงโครงสรางคหูาแสดง และ / หรือ สถานท่ีจัดแสดงหรอืพ้ืนท่ี

ของอาคารแสดง หากมีความเสียหายเกดิข้ึน ผูรวมแสดงงาน จะตองเปนผูรบัผิดชอบชดใชตอความเสียหายท่ี

เกดิข้ึน เวนแตจะไดรบัความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดงานเสียกอน 

3.2 การประกาศขอความภายในงาน 

ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ใชระบบประกาศเฉพาะท่ีเปนประโยชนเทาน้ัน  และงดประกาศขอความเฉพาะบุคคล 

3.3 การสูบบุหรี ่

หามมิใหสูบบุหรี่ภายในอาคารแสดงสินคาโดยเฉพาะในระหวางการกอสรางตกแตงคูหา  ท้ังน้ี จะมีบริเวณท่ี

อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดตามจุดท่ีกําหนดใหเทาน้ัน 

3.4 เหตุสุดวิสัย 

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยนอกเหนือจากกฎระเบียบท่ีระบุไวในคูมือ การตัดสินใจของผูจัดงานถือเปนอันส้ินสุด 

3.5 การโฆษณาประชาสัมพันธระหวางงานแสดงกิจกรรมตาง ๆ 

ในการแสดงสินคาของ ผูรวมแสดงงาน  เชน การโฆษณา, การแจกเอกสารหรือของท่ีระลึกจะตองกระทํา

ภายในคูหาของ ผูรวมแสดงงาน เทาน้ัน ไมอนุญาตใหมีการติดสติกเกอรปายหรือแผนโฆษณานอกเหนือจาก

ภายในขอบเขตคูหาของ ผูรวมแสดงงาน 

3.6 การเปด-ปดคูหาจะตองเปนไปตามเวลาท่ีกําหนดเทาน้ัน 

3.7 ไมอนุญาตใหมีการนอนคางคืนภายในอาคารแสดงงานและคูหาแสดงสินคายกเวนไดรับการอนุมัติจากผูจัดงาน 
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 กฎระเบยีบและขอบังคบัของการเขาทาํงานในพืน้ทีใ่นอาคารแสดงสนิคา

ขอปฏบิตั ิระเบยีบ และหลกัเกณฑทัว่ไปในการจดังาน 

1. ขอปฏิบัติในการเขาใชสถานที่ในการจัดงาน

1.1 ผูรวมแสดงงานจะตองสงแบบกอสรางคูหาออกแบบพิเศษ ซึ่งกําหนดความสูง ไมเกิน 3.5 ม. ใหผูจัดงาน 

ตรวจสอบกอนวันแสดงงานภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  

1.2 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จในแตละวันตองเก็บทําความสะอาดทุกครั้ง ในกรณีตรวจพบวาไมไดเก็บ และทํา

ความสะอาดพ้ืนท่ีใหเรียบรอย ผูจัดงานจะเรียกเก็บคาทําความสะอาดในพ้ืนท่ีน้ันๆตามความเปนจริง หรือ

ในอัตราข้ันตํ่า 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) 

1.3 เศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสราง เชน เศษไม พลาสติก และอุปกรณอื่นๆ ผูรับเหมากอสรางจะตองนํากลบัไปท้ิง

ท่ีบริษัทของตน ไมอนุญาตใหท้ิงบริเวณภายในและนอกอาคารแสดงงาน กรณีพบเห็นผูรับเหมาท่ีกระทําผิด

จะตองชําระคาปรับเปนจํานวนเงิน 10,000 บาท ตอ ครั้ง 

1.4 การติดระบบไฟฟาใดๆภายในคูหาแสดงสินคา กําหนดใหผูรวมแสดงงานส่ังจองจากบริษัทท่ีไดรับการแตงต้ัง

จาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด 

1.5 ผูรวมแสดงงานจะตองแจงรายละเอียดการใชกระแสไฟฟาภายในคูหาแสดงสินคาภายใน วนัที ่

29 พฤษภาคม 2560 ผูรวมแสดงงานตองตรวจสอบความเรียบรอยในการปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิดท่ีนําเขา

มาใชในคูหาหลังจาก   เลิกงาน และกอนออกจากพ้ืนท่ีจัดงานทุกวัน 

1.6 กระแสไฟฟาท้ังหมดของพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจะถูกปดลงหลังจากเลิกงานแลวภายใน 30 นาทีของทุกวัน 

1.7 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองการทํางานลวงเวลา ตองแจงใหผูจัดงานทราบลวงหนากอนการปฏิบัติงาน

อยางนอย 8 ชั่วโมง 

1.8 บริษัท/หนวยงาน/ผูรับเหมา ท่ีจะเขาปฏิบัติงาน จะตองติดบัตรเขาออกในบริเวณพ้ืนท่ีตลอดเวลา  มิฉะน้ัน

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยจะไมอนุญาตใหเขาพ้ืนท่ีภายในอาคารโดยเด็ดขาด 

1.9 ผูรวมแสดงงานหรือผูรับเหมากอสรางในสวนของพ้ืนท่ีเปลาจะตองวางเงินค้ําประกันความเสียหายตามท่ี

ไดระบุไวกอนการเขาปฏิบัติงาน โดยผูรวมแสดงงานหรือผูรับเหมากอสรางจะตองวางเงินค้ําประกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเปนจํานวน 5,000 บาท ตอ พ้ืนท่ี 9 ตารางเมตร แตไมเกิน 50,000 บาท  โดยส่ังจาย

เช็คในนาม  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด  เช็คลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 กอนเขาเริม่

ปฏิบัติงาน ท้ังน้ีหากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีมูลคามากกวาจํานวนเงินท่ีวางค้ําประกันไวผูรวมแสดงงาน

และ/หรือผูรับเหมากอสรางน้ันยินยอมรับผิดชอบคาใชจายเต็มวงเงินตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง

ท้ังหมด 
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1.10 หากสถานท่ีหรือทรัพยสินส่ิงของในสถานท่ีเสียหายระหวางการใชบริการ ผูรวมแสดงงานจะตองแจงใหผูจัด

งานทราบทันที และผูจัดงาน มีสิทธิ์ท่ีจะกําหนดวันใหผูรวมแสดงงานซอมแซมความเสียหายดังกลาวใหแลว

เสร็จ และอยูในสภาพสมบูรณจนเปนท่ีพอใจ ผูจัดงานจะทําการออกหนังสือรับรองความสมบูรณใหแกผูรวม

แสดงงานทราบเทาน้ัน หากผูรวมแสดงงานไมซอมแซม ผูจัดงานจะทําการซอมแซมดังกลาว โดยผูรวมแสดง

งานจะตองรับภาระคาใชจายและชําระเงินใหแกผูจัดงาน ทันทีท่ีผูจัดงานซอมแซมแลวเสร็จ โดยผูจัดงาน

สามารถหักคาใชจายจากเงินค้ําประกันความเสียหายตามท่ีกลาวไวขางตน 

1.11 ในกรณีท่ีผูจัดงาน ตรวจสอบพบวามีบริษัท หรือหนวยงาน ท่ีเขาปฏิบัติงานไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ

กอใหเกิดความเสียหายใด ๆ ตออาคาร บรษิัท หรือ หนวยงานน้ัน ๆ ตองชําระคาปรับจํานวนเงิน 10,000 

บาท ใหแกผูจัดงาน หรือชําระคาซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิม และผูจัดงาน จะดําเนินการยึดเงิน ค้ํา

ประกันพ้ืนท่ีเพ่ือชดเชยคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

1.12 ผูจัดงานไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือสูญหายของวัสดุอุปกรณ และส่ิงของเครื่องใชตางๆ ซึ่ง

ผูปฏิบัติงานไดนําเขามาเก็บหรือใชงานภายในอาคาร  

1.13 ผูรวมแสดงงานตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด รวมท้ัง

ขอกําหนด ขอจํากัด และขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยท่ีบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด 

ไดกําหนดไว 

1.14 การขนถายอุปกรณ และเครื่องมือในการกอสรางจะตองใชประตูขนถายสินคาเทาน้ัน ไมอนุญาตใหใช

ประตูดานหนาทางเขาหรือประตูหนีไฟ 

1.15 ประตูหนีไฟโดยรอบอาคารใหใชเฉพาะกรณีฉุกเฉิน หามใชเปนทางเขา–ออก หรือออกไป เพ่ือทําภารกจิใด ๆ  

เชน สูบบุหรี่ ฯลฯ โดยเด็ดขาด   

1.16 ผูรวมแสดงงานท่ีไดรับอนุญาตจากผูจัดงาน ใหเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอาคารตองลงนามในสัญญา และ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขอยางถูกตองทุกประการ 

1.17 ในกรณีท่ีผูรวมแสดงงานใชบริการงานระบบไฟฟา, ประปา และปมลม ผูรวมแสดงงานตองใชบริการ              

จากผูรับเหมาท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด 

1.18 ผูรวมแสดงงานตองใชบริการอาหารและเครื่องด่ืม, พนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานรักษาความสะอาด 

ระบบโทรศัพท / โทรสาร และระบบการส่ือสารทุกประเภทจากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด 

นอกจากจะมีการตกลงกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด เปนกรณีพิเศษ   

1.19  ผูรวมแสดงงานจะตองรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และท่ีตรวจพบโดยเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติงาน             

และพนักงานรักษาความปลอดภัย  

1.20 ผูรวมแสดงงานจะไมโอนสิทธิท้ังมวล หรือสวนหน่ึงสวนใดตามสัญญาและเงื่อนไขการบริการน้ีใหแก

บุคคลอื่นใด โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรเปนอันขาด 

1.21 ผูจัดงานทรงไวซึ่งสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมสูงข้ึนจากสัญญาบริการได ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลง

อัตราภาษี หรืออากรท่ีทําใหผูจัดงาน ตองรับภาระภาษี หรืออากรเพ่ิมข้ึน 

1.22 หากมีขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาบริการหรือสัญญาใดตามน้ี คูสัญญาจะยื่นฟองตอศาลในประเทศไทย ท่ีมี

เขตอํานาจในการพิจารณา 
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2. ขอหามในการเขาใชสถานที่ในการจัดงาน 

2.1 หามเก็บเศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสรางหรือวัสดุท่ีไวไฟ เชน ทินเนอร และนํ้ามันเชื้อเพลิงตางๆ ไว

ภายในอาคารในชวงระหวางวันแสดงงาน 

2.2 หามกองวัสดุกอสรางหรือวางส่ิงของและอุปกรณใด ๆ นอกพ้ืนท่ีท่ีไดกําหนดไวให และ/หรือขวางทางเดิน

และทางจราจร โดยเฉพาะบริเวณทางหนีไฟ และประตูทางเขา – ออกพ้ืนท่ี 

2.3 หามตอกตะปูหรือของแหลมยึดติดกับผิวพ้ืน, ผนัง หรือสวนอื่น ๆ ของอาคารโดยเด็ดขาด 

2.4 หามตอกยึดสมอบกบริเวณถนน, ทางเดินเทา, เกาะกลางถนน และสวน เวนแตไดรับอนุญาตจาก                 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด เปนลายลักษณอักษร 

2.5 หามใชกาว, เทปกาวสองหนา หรือวัตถุใดๆ ทาหรอืติดบนผนัง และโครงสรางสวนหน่ึงสวนใดของอาคาร          

เพ่ือติดแผนปายหรือเพ่ือวัตถุประสงคอื่นๆ โดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร 

2.6 หามดึงลวดสลิงหรือขึงเพ่ือการค้ํา, ยัน ในบริเวณพ้ืนท่ีและโครงสรางอาคารโดยเด็ดขาด 

2.7 หามทําการออค, เชื่อมโลหะหรือเลื่อย, เจียรโลหะซึ่งอาจทําใหเกิดประกายไฟภายในอาคารโดยเด็ดขาด 

2.8 หามพนสีหรือทาสีท่ีมีสวนผสมของทินเนอรหรือสารไวไฟอื่น ๆ ภายในและนอกอาคารโดยเด็ดขาด 

2.9 หามติดต้ังวัสดุบุพ้ืนลงไปกับพ้ืนโดยตรง จะตองมีวัสดุปูพ้ืนรองรับกอน กรณีจําเปนตองใชเทปกาวสองหนา

สําหรับพรมปูพ้ืน ตองแจงขออนุญาตกอนจึงจะสามารถดําเนินการได ท้ังน้ีภายหลังการรื้อถอนพรมออกแลว 

จะตองขูดลอกเทปกาวและเช็ดถูคราบกาวท่ีเหนียวติดพ้ืนออกใหสะอาดคืนสูสภาพเดิม 

2.10 หามสูบบุหรี,่ รับประทานอาหาร, นอนพักในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ยกเวนในพ้ืนท่ีท่ีไดจัดเตรียมไวใหเทาน้ัน 

2.11 หามนํายาเสพติด สุรา หรือของมึนเมาอื่นๆ เขามาเสพหรือด่ืมในพ้ืนท่ีของอาคารโดยเด็ดขาด 

2.12 หามเจาหนาท่ีหรือคนงานออกนอกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานตามท่ีระบุในใบคําขอ โดยมิไดรับอนุญาต และหามเปด

ประตูหอง, ประตูอาคารโดยพลการ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว 

2.13 หามพกพาอาวุธ หรือของมีคมใดๆ ท่ีไมใชเพ่ือใชในการจัดงานเขามาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

2.14 หามกอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย หรือกระทําการใดๆ ท่ีผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

2.15 หามถายภาพ, บันทึกภาพโดยกลองหรือเครื่องถายวีดีโอ ท้ังภายในและภายนอกบริเวณพ้ืนท่ีของอาคาร

กอนไดรับอนุญาต 

2.16 หามใชประตูทางเขาดานหนาอาคารเพ่ือวัตถุประสงคในการขนถายสินคาหรือขนยายอุปกรณใดๆ โดย

เด็ดขาด 

2.17 หามนํารถยนตหรือเครื่องจักรกลทุกชนิด ที่มีคาไอเสียไมไดมาตรฐานหรือกอใหเกิดมลภาวะ (ควัน, 

นํ้ามันเครื่องหยด) เขามาขนถายสินคาภายในอาคาร 

2.18 หามใชรถเข็น, ลอเลื่อนหรืออุปกรณจักรกลใดๆ ลากผานบริเวณพ้ืนท่ีท่ีปูผิวพ้ืนดวยหินแกรนิต, หินออน, 

กระเบื้องเคลือบ หรือวัสดุอื่นๆ ประเภทเดียวกันน้ีโดยเด็ดขาด   

2.19 หามผูใดนอนคางคืนในพ้ืนท่ีบริเวณงาน 

2.20 หามถายปสสาวะ หรือของเสียใด ๆ ลงบนพ้ืน/ผนังอาคารรวมท้ังบริเวณทางเดินข้ึน-ลง หรือบริเวณใดๆ 

ท่ีมิใช  หองสุขา 
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2.21 หามใชกระแสไฟพ้ืนฐาน (ปลั๊กริมผนัง) เพ่ือจายกระแสไฟใชประโยชนในการกอสรางใดๆ ท้ังน้ีผูกอสราง

จะตองส่ังจองสะพานไฟ (เบรกเกอร) เพ่ือจายกระแสไฟเฉพาะสําหรับการกอสราง 

2.22 หามลางภาชนะทุกชนิดตลอดจนอุปกรณเครื่องมือชางภายในหองนํ้าของอาคารโดยเด็ดขาด หากฝาฝน              

ทานตองชําระคาปรับ ในอัตราครั้งละไมตํ่ากวา 1,000 บาท ตามขอ 1.2 

2.23 หามนําวัตถุระเบิด, สารกัมมันตรังสี หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ เขามาภายในบริเวณพ้ืนท่ีโดยเด็ดขาด 

2.24 หามนําแกสหุงตมหรือกาซติดไฟทุกชนิดเขามาภายในบริเวณพื้นที่ เวนแตไดรับอนุญาตจาก          

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด เปนลายลักษณอักษร 

2.25 หามนําพาหนะหรือสินคาท่ีมีนํ้าหนักเกินคาความปลอดภัยของอาคารดังตอไปน้ี เขามาแสดงภายในอาคาร 

ยกเวนจะไดรับอนุญาตใหกระจายนํ้าหนักดวยแผนโลหะความหนา 15 มิลลิเมตรโดยปฏิบัติตามการแนะนํา

ของวิศวกร  ท่ีบริษัทฯ กําหนดใหอยางเครงครัด 

 อาคาร 1-8   สามารถรับน้ําหนักไมเกิน 2,000 กิโลกรัม / ตารางเมตร 

2.26 หามติดต้ังปายโฆษณาหรือสปอนเซอรใดๆ บริเวณภายในและภายนอกอาคาร  

2.27 หามติดต้ังธงหรือสวนตกแตงเพ่ิมเติม โดยวิธีการปกลงบริเวณพ้ืนดิน, ถนน, คลอง 

2.28 หามมีการจัดแสดงสินคาประเภทอาหาร, สัตวเลี้ยงบรเิวณ LOBBY HALL 1-8, LOBBY HALL 10, 

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

2.29 หามนําสัตวทุกชนิดเขามาภายในอาคารแสดงสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตในกรณีมีการจัดแสดงงาน

เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ท้ังน้ีผูไดรับอนุญาตจะตองมีใบรับรองการตรวจโรคจากสัตวแพทย หรือ กรมปศุสัตว   

เพ่ือยืนยันวาสัตวดังกลาวปลอดภัยจากโรคติดตอ รวมท้ังไดรับอนุญาตในการเคลื่อนยายอยางถูกตอง 

2.30 หามมีการจัดกิจกรรมหรือจอดรถกีดขวางเสนทางฉุกเฉินรอบอาคารจัดงาน ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสินของผูเขาชมงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน เหตุเพลิงไหม, วินาศกรรมหรืออื่น ๆ เพ่ือให

รถดับเพลิง, รถพยาบาลและรถฉุกเฉินตาง ๆ สามารถเขาถึงพ้ืนท่ีชั้นในโดยการใชเสนทางรอบอาคารจัด

งานได รวมท้ังใหเปนไปตามเทศบัญญัติเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี 

2.31 หามทําการกอสรางใด ๆ กีดขวางทางเขา-ออกบริเวณดานหนารานจําหนายอาหารและสินคาท่ี      

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด กําหนดใหทั้งภายในและนอกอาคาร โดยตองเวน

ระยะหางอยางนอย 4.00 เมตร และไมกอสรางผนังทึบปดบังทัศนียภาพ 

2.32 หามนําวัสดุและเครื่องจักรกล ท่ีมีนํ้าหนักบรรทุกเกินคาความปลอดภัยของพ้ืนโครงสรางเขาภายในพ้ืนท่ี

อาคารโดยเด็ดขาด  ท้ังน้ีผูรวมแสดงงานจะตองดําเนินการขนยายและติดต้ังวัสดุดังกลาวขางตน โดยยึด

ปฏิบัติตามรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการท่ี บรษิัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด กําหนดไวทุก

ประการ 

2.33 หามนําอาหารและเครื่องด่ืมจากผูใหบริการรายอื่นเขามาภายในบริเวณการจัดงาน และอาคาร เวนแต

ไดรับอนุญาตจาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด เปนลายลักษณอักษร หากฝาฝนทาง                  

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด จะคิดคาปรับตอผูรวมแสดงงานเปนจํานวนเงิน 50,000 บาท     

ตอ พื้นที่ 9 ตร.ม. ตอ 1 วัน 

2.34 หามนําเขาบริการรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความสะอาด  รวมท้ังผูรับเหมาติดต้ังระบบส่ือสาร,

ไฟฟา, โทรศัพท/โทรสาร จากผูใหบริการรายอื่นท่ีไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร 
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3. บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะหามบุคคลใด รวมถึงผูรวมแสดงงาน

ตัวแทน พนักงาน ผูรับเหมา ผูรับเชิญ  ผูชม ผูอุปการะ และบุคคลผูเขารวมงานของผูรวมแสดงงานไมให

อยูในศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คฯ หากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด เห็นวา

บุคคลน้ันไมเหมาะสมท้ังส้ิน บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะบอกเลิกการ

จัดงานในสถานการณดังกลาวดวย ซึ่งผูรวมแสดงงานตองปฏิบัติตามคํารองขอของ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิ

บิชั่น แมเนจเมนท จํากัด โดยพลันทันที

หากผูรวมแสดงงานไมปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของผูจดังาน ไมวาขอหนึง่ขอใด ผูจดังานจะสง

เอกสารเตือนเปนลายลักษณอักษรเพื่อขอความรวมมอื และหากผูรวมแสดงงานยงัไมดาํเนนิการแกไขตามทีแ่จง

ไป ทางผูจัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจายกระแสไฟฟาใหแกผูรวมแสดงงานหรือดําเนินการตามที่

เห็นสมควรตอไป 



ฟอรมที่ รายการ กําหนดสง เงื่อนไข สงแบบฟอรมกลับมาที่ หนา

1 การระบุปายชื่อคูหามาตรฐาน 29 พฤษภาคม 2560 สําหรับคูหามาตรฐาน หจก. พี-คอน พลัส 17

การระบุรายละเอียดผูรับเหมา

ตกแตงคูหาพิเศษ

แบบฟอรมวางเช็คค้ําประกันพ้ืนที่เปลา

สําหรับผูรับเหมาตกแตงคูหาพิเศษ

การเชาอุปกรณตกแตง

และเฟอรนิเจอร

ตองสงกลับในกรณีที่
ตองการใชกระแสไฟฟา

ในวันกอสรางและรื้อถอน

การเชาระบบกระแสไฟฟา

สําหรับสินคาจัดแสดง

6 การเชาระบบไฟฟาแสงสวาง 29 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท เอ พลัสฯ 29

7 การเชาระบบไฟฟาแสงสวางที่นํามาเอง 29 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท เอ พลัสฯ 30

8 การเชาระบบจายน้ํา และน้ําทิ้ง 29 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท เอ พลัสฯ 32

9 การเชาเครื่องปมลม 29 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท เอ พลัสฯ 33

10 การเชาอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 29 มิถุนายน 2560 บริการพิเศษ บริษัท เอ พลัสฯ 34

การระบุตําแหนงอุปกรณตางๆ

ภายในคูหามาตรฐาน

12 บริการติดต้ังสายโทรศัพทชั่วคราว 22 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็คฯ 36

บริการติดต้ังสายอินเตอรเน็ต

ชั่วคราว ADSL

บริการติดต้ังสายอินเตอรเน็ต

ชั่วคราว VDSL

บริการติดต้ังสายอินเตอรเน็ต

ชั่วคราว SHDSL

บริการรักษาความปลอดภัยพิเศษ

ภายในคูหา

บริการทําความสะอาดพิเศษ

ภายในคูหา

การส่ังอาหาร เครื่องดื่ม และบริการ

(ประเภทเครื่องดื่ม)

การส่ังอาหาร เครื่องดื่ม และบริการ

(ประเภทจัดเลี้ยงในคูหา)

การส่ังอาหาร เครื่องดื่ม และบริการ

(ประเภทเคกและเบเกอรี่)

20 นําเขาสัตวภายในอาคาร 29 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็คฯ 49

19 31 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็คฯ 47

17 31 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็คฯ 42

18 31 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็คฯ 44

38

41

40

กําหนดเวลาสงแบบฟอรมกลับ

สําหรับพ้ืนที่เปลา

สําหรับพ้ืนที่เปลา

3

14 22 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็คฯ

2-1

29 พฤษภาคม 2560

29 พฤษภาคม 2560

29 พฤษภาคม 2560

2-2

29 พฤษภาคม 2560

4 การเชาระบบไฟฟาสําหรับการกอสราง 
และรื้อถอน

บริการพิเศษ

5

หจก. พี-คอน พลัส

16 12 มิถุนายน 2560

29 พฤษภาคม 2560

บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็คฯ

บริการพิเศษ

บริษัท อิมแพ็คฯ

21

22

27

23

บริษัท อิมแพ็คฯ

บริษัท อิมแพ็คฯ

บริษัท เอ พลัสฯ

บริษัท เอ พลัสฯ

บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็คฯ

28

11 35บริษัท เอ พลัสฯ22 มิถุนายน 2560

37

39

สําหรับผูที่จองไฟฟา

บริษัท อิมแพ็คฯ

22 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ

14 22 พฤษภาคม 2560

8 มิถุนายน 2560

บริการพิเศษ

15

13

21
21-1
21-2

บริการโรงแรมบริเวณสถานที่จัดงาน 31 พฤษภาคม 2560 บริการพิเศษ บริษัท อิมแพ็คฯ 49
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กําหนดสง 

ผูแสดงสินคาที่เชาพื้นที่พรอมบูธมาตรฐาน   จะไดรับการจัดทําปายช่ือบริษัท  ตัวอักษรสต๊ิกเกอรแบบมาตรฐาน

          ความสูงตัวอักษร 10 เซนติเมตร ติดบนแผนปายความสูง 30 เซนติเมตร ทั้งน้ีช่ือบริษัทรวมกัน ตองไมเกิน 24 ตัวอักษร

          สําหรับผูแสดงสินคาคูหามาตรฐาน   กรุณากรอกช่ือที่ตองการใหจัดเตรียมในแบบฟอรมช่ือไมปาย   และสงไปยัง

          บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเมนท จํากัด ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

ป้ายท ี1

ป้ายท ี2 
(กรณีบธูมมุ)

ถาผูแสดงสินคาตองการใหจัดทําปายใดๆ นอกเหนือจากปายมาตรฐาน ทางบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเมนท จํากัด 

ยินดีที่จะรับเปนผูดําเนินการ โดยมีคาใชจายตามลักษณะของปายน้ันๆ และขอใหสงแบบไปพรอมกับแบบฟอรมน้ี

ปายชื่อคูหามาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงปายชื่อในระหวางงานจะตองเสียคาใชจายเพิ่ม

โปรดกรอกชื่อบริษัทเพื่อติดตั้งบนปายชื่อลงในชองดานลาง

(ในกรณีที่ปายชื่อเปนภาษาอังกฤษ กรุณาใชตัวพิมพใหญ)

29-พ.ค.-60

ฟอรม์ 1

หมายเหตุ : ถาหากภายในกําหนดเวลา ทางผูรับเหมายังไมไดรับรายละเอียดเก่ียวกับปายช่ือคูหาของทาน ช่ือบริษัทของทาน

ที่พิมพในหนังสือสัญญา จะถูกนํามาเปนปายช่ือคูหา

สําหรับรวมแสดงงาน

ช่ือ : ตําแหนง :

บริษัท : คูหาหมายเลข :

ที่อยู :

โทรศัพท : โทรสาร :

มือถือ :

วันที่ :

ลงช่ือพรอมประทับตรา

โปรดกรอกรายละเอียดใหสมบรูณและจัดสงมาที่ :
คุณ นันทิพงศ ไพสิฐเศวต

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากดั
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด เลขที่ 47/569-576 หมูที่ 3 ถนนปอปปลูา ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด นนทบรุี 11120

17

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด เลขที่ 47/569-576 หมูที่ 3 ถนนปอปปลูา ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด นนทบรุี 11120
โทรศัพท 0-2833-5205 โทรสาร 0-2833-5211 Email : nantipongp@impact.co.th 



คูหามาตรฐาน 3.00 x 3.00 เมตร

คูหามาตรฐาน 3.00 X 3.00 เมตร ประกอบดวย

1. ผนังสามดาน สีขาว สูง 2.50 เมตร (รวมขอบอลูมิเนียม)
2. ปายช่ือบริษัท ความยาวไมเกิน 24 ตัวอักษร
3. โตะประชาสัมพันธ จํานวน 1 ตัว
4. เกาอี้ จํานวน 2 ตัว
5. ถังขยะ จํานวน 1 ใบ
6. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ขนาด 40 วัตต จํานวน 1 ดวง
7. ปลั๊กไฟ ขนาด 5 แอมป 220 โวลท จํานวน 1 จุด (หามใชกับดวงไฟฟา แสงสวาง)

ขอกําหนดสําหรับคูหามาตรฐาน

1. หามตอกตะปู / ส่ิงของแหลมคมยึดติดกับผนังของคูหามาตรฐานทั้ง 3 ดาน มิฉะน้ันเม่ือเกิดความเสียหาย
ผูแสดงสินคาจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

2. หามวางวัสดุกีดขวางทางเดิน หรือทําใหพรมสกปรก
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของคูหา เชน การนําปายช่ือออก ตองแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห
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คูหารานอาหาร 3.00 x 3.00 เมตร

คูหามาตรฐาน 3.00 X 3.00 เมตร ประกอบดวย

1. ผนังสามดาน สีขาว สูง 1.0 เมตร (รวมขอบอลูมิเนียม)
2. ปายช่ือบริษัท ความยาวไมเกิน 24 ตัวอักษร
3. โตะประชาสัมพันธ จํานวน 1 ตัว
4. เกาอี้ จํานวน 2 ตัว
5. ถังขยะ จํานวน 1 ใบ
6. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ขนาด 40 วัตต จํานวน 1 ดวง
7. ปลั๊กไฟ ขนาด 5 แอมป 220 โวลท จํานวน 1 จุด (หามใชกับดวงไฟฟา แสงสวาง)

ขอกําหนดสําหรับคูหามาตรฐาน

1. หามตอกตะปู / ส่ิงของแหลมคมยึดติดกับผนังของคูหามาตรฐานทั้ง 3 ดาน มิฉะน้ันเม่ือเกิดความเสียหาย
ผูแสดงสินคาจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

2. หามวางวัสดุกีดขวางทางเดิน หรือทําใหพรมสกปรก
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของคูหา เชน การนําปายช่ือออก ตองแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห
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ผูรับเหมาตกแตงคูหาพิเศษ กําหนดสง
(สําหรับผูรวมแสดงงานที่จองพื้นที่เปลา กรณีที่นําผูรับเหมากอสรางมาทําบูธเอง)

ช่ือบริษัทผูรวมแสดงงาน (Exhibitor) หมายเลขคูหา
ขนาดคูหา กวาง ม. X ยาว ม. X สูง เมตร
บริษัทผูรับเหมากอสราง
ที่อยู
โทรศัพท โทรสาร อีเมล

ช่ือผูรับผิดชอบงาน ตําแหนง
โทรศัพท โทรสาร อีเมล
มือถือ

วิศวกรออกแบบและควบคุมงาน เลขทะเบียน
วันติดต้ัง เริ่มเวลา ถึงเวลา

เริ่มเวลา ถึงเวลา
วันรื้อถอน เริ่มเวลา ถึงเวลา

เริ่มเวลา ถึงเวลา

พรอมกันน้ีไดสงแบบประกอบเพื่อขออนุญาตกอสรางตกแตงคูหาพิเศษดังตอไปน้ี
 - รูปทัศนียภาพ (Perspective) จํานวน แผน

29 พฤษภาคม 2560

ฟอรม์ 2-1

 - รูปทัศนียภาพ (Perspective) จํานวน แผน
 - แผนผัง (Floor Plan) จํานวน แผน
 - รูปดาน (Elevation) จํานวน แผน
 - รูปตัด (Cross Section) จํานวน แผน
 - อื่นๆ (Other) จํานวน แผน

หมายเหตุ
1. สําหรับคูหาพิเศษท่ีมีความสูงตั้งแต 3.50 ม.ขึ้นไปทุกคูหา ตองสงแบบ พรอมมีหนังสือรับรองโครงสรางของ วิศวกรโยธา แนบดวย
2. ความสูงท่ี ผูสนับสนุนการจัดงาน  สามารถกอสรางไดภายในอาคารแสดงสินคา คือไมเกิน 5.00 เมตร
3. ความสูงท่ี ผูรวมแสดงงาน  สามารถกอสรางไดภายในอาคารแสดงสินคา คือไมเกิน 3.50 เมตร
4. แบบฟอรมน้ีสําหรับผูรวมแสดงงานท่ีซ้ือพ้ืนท่ีเปลาซ่ึงจะตองวาจางผูรับเหมากอสรางตกแตงคูหามาเอง
5. รูปแบบของคูหาและไฟฟาจะตองไดรับการอนุมัติจากผูจัดงานภายในวันท่ีกําหนด
6. ผูรับเหมากอสรางสามารถแลกบัตรผานเขางานไดท่ีทางขนยายสินคาหลังอาคารโดยแลกบัตรประชาชนในวันท่ีเขาทํางาน
7. ผูรวมแสดงงานควรจะแจงถึงกฎระเบียบขอปฏิบัติในการทํางานในอาคารใหกับผูรับเหมากอสรางทุกคนทราบเพ่ือปฏิบัติตาม
8. บริษัท อิมแพ็คฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาการกอสรางหากผูรวมแสดงงานสงแบบมาใหพิจารณาไมครบถวน ตามระบุขางตน
9. ผูรับเหมาจะตองวางเช็คคํ้าประกันพ้ืนท่ี (ในกรณีท่ีอาจเกิดความเสียหายขึ้น) จํานวนเงิน 5,000 บาท / 9 ตารางเมตร

สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท ตอ 1 คูหา ลวงหนา 7 วัน กอนเขาทําการกอสราง
10. กฏเกณฑดานบนน้ันหากทานใดไมปฏิบัติตามอาจเปนสาเหตุใหงานกอสรางคูหาของทานลาชาหรืออาจไมสามารถเขากอสรางได

ขาพเจาทราบเง่ือนไขและขอกําหนดในการเขาปฏิบัติงานในอาคารแสดงสินคาแลว

ผูรับเหมากอสราง
วันที่

โปรดกรอกรายละเอียดใหสมบรูณและจัดสงมาที่ : 
คุณนันทิพงศ ไพสิฐเศวต

ฝายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัดฝายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด เลขที่ 47/569-576 หมูที่ 3 ถนนปอปปลูา ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท : 0 2833 5205 โทรสาร: 0 2833 5211 Email: nantipongp@mpact.co.th
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ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

รหัส รายการเฟอร์นิเจอร์ ขนาด จองและชําระเงนิ จองและชําระเงนิ จองและชําระเงนิ จาํนวน จาํนวนเงนิ

ภายในวันที 29 พ.ค. 60 30 พ.ค. - 23 มิ.ย. 60 24 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

1. รายการทีกําหนดไว้ข้างบนนีจะจดัให้ผู้ออกงานแสดงสินค้าในรูปแบบของการบริการคืนวัสดุ

2. หากสังจองช้ากว่ากําหนดอาจไม่สามารถให้บริการได้

3. ถ้ายกเลิกรายการหลังวันที ............................ คิดค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และไม่สามารถคืนเงนิได้ถ้ายกเลิกในระหว่างวันก่อสร้างและวันแสดงงาน

4. การสังจองบริการต้องยืนยันพร้อมการชําระเงนิเต็มจาํนวนโดยการโอนเงนิเข้าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี

ชือบัญชี ห้างหุ้นส่วนจาํกัด พ-ีคอน พลัส (สํานักงานใหญ่)

เลขทีบัญชี 005 - 3 - 36503 - 5  (บัญชีออมทรัพย์)

ธนาคาร/สาขา ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด(มหาชน) / สาขาปากเกร็ด

เลขประจาํตวัผู้ เสียภาษี   0 1035 55028 91 9

5. การสังเพิมเติมหน้าหน่วยงาน กรุณาชําระเงนิสด

ชือบริษัทผู้แสดง :

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

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด พี-คอน พลัส ชือบุคคลทีรับผิดชอบ :

72/51 หมู่ที 4 หมุ่บ้านเพอร์เฟคเพลส-แจ้งวัฒนะ ตําบลคลองพระอุดม โทร. แฟกซ์ :

อําเภอปากเกร็ด  จงัหวัดนนทบุรี 11120

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

email : khunpasn6@gmail.com ลายมือชือ วันที

ชือ-ทีอยู่  ของผู้แสดงงาน :
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กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที

รายการเฟอร์นิเจอร์

กําหนดส่ง  :   29 พฤษภาคม 2560

Thailand International Dog Show 2017
29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 @ IMPACT HALL 1-2

รวม

ภาษีมูลค่าเพิม 7%

รวมทังสิน

FORM 3

21
21

21
21
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โปรดกรอกรายละเอยีดใหส้มบรูณ์และจัดสง่มาท:ี บรษัิท ซ.ีจ.ีเอส. (ประเทศไทย) จํากดั

Email: Sales@cgsthai.co.th Tel: 02 369 2990 - 4  (#131) Fax: 02 369 2763 - 4

ชอืผูแ้สดงสนิคา้:

ทอียูส่ําหรับออกใบกํากบัภาษี : ____________________________________________________________________________________

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี: _________________________________________ บธูมาตราฐาน     พนืทเีปลา่

เบอรต์ดิตอ่: ___________________________________________ Fax: ____________________________________________

ชอืผูต้ดิตอ่: _______________________________________ Email: __________________________________________

ลงนาม ( ___________________________ ) วันท:ี ______________________________

การชาํระเงนิจะมผีลก็ตอ่เมอืลกูคา้ไดช้าํระเงนิเต็มจํานวนตามระยะเวลาทกีําหนดในแบบฟอรม์สงัจอง

โดยโอนเงนิเขา้บญัช:ี

ชอืบญัช:ี บจก. ซ.ีจ.ีเอส. (ประเทศไทย) จํากดั ประเภทบญัช:ี ออมทรัพย์

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชล) สาขาถนนพระรามท ี 9 เลขบญัช:ี 019-3-50206-7

หากลกูคา้โอนเงนิมาแลว้ กรณุาสง่ (ใบโอนเงนิ หรอื สําเนาเชค็) กลับมาทเีมลล ์ หรอื Fax ดว้ยนะครับ

** กรณุาหัก ณ.ทจีา่ย 3 % ในกรณีทยีอดรวมจํานวนเงนิตังแต ่ 1,000 บาท (ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ) พรอ้มแนบหนังสอืรับรอง ณ.ทจีา่ย **

หมายเหต:ุ

- ชาํระเงนิหนา้งานโปรดชาํระเป็นเงนิสดเทา่นัน

- ราคาพเิศษจะมผีลก็ตอ่เมอืทําการสงัจองและชาํระเงนิเต็มจํานวนภายในวันกําหนดสง่  สว่นราคามาตรฐานจะมผีลหลังจากวันกําหนดสง่

ขนัตอนการสงัซอื:

1. เลอืกสนิคา้ตามตอ้งการ 4. หลังจากนันลกูคา้จะไดรั้บไฟลส์ําหรับลงกราฟฟิก

2. กรอกขอ้มลูลงในฟอรม์ เพอืทําการสงัซอื 5. หลังจากลงกราฟฟิก ภายใน 3 - 7 วัน ลกูคา้จะไดรั้บสนิคา้
3. หลังจากนันชาํระเงนิตามรายละเอยีดทกีลา่วไวข้า้งบน 6. หากลกูคา้สง่กราฟฟิกลา่ชา้ อาจจะมผีลตอ่การสง่สนิคา้ ลา่ชา้ กรณีน ี ทางบรษัิทฯ

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ กรณีลกูคา้สง่กราฟฟิกลา่ชา้ แตล่กูคา้จะไดรั้บสนิคา้ภายหลัง

_______________________________________________ เลขทคีหูา: _________________________
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โปรดกรอกรายละเอยีดใหส้มบรูณ์และจัดสง่มาที: บรษัิท ซ.ีจ.ีเอส. (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท:์ 02 369 2990 - 4 (#131) Fax: 02 369 2763 - 4

789/18 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 Email: Sales@cgsthai.co.th

สนิคา้ราคาพเิศษ [Baht] สนิคา้ราคาปกต ิ[Baht]

ขนาด จองและชําระเงนิภายในวนัที จองและชําระเงนิภายในวนัที

(กวา้ง x สงู x  ลกึ) ซ.ม. [……………………………………..] [……………………………………..]

1 (50 x 159 x 50) 12,420 13,800

2 (60 x 180 x 30) 12,420 13,800

3 (50 x 190 x 35) 12,420 13,800

4 (47 x 180 x 60) 21,600 24,000

5 (50 x 187 x 36) 16,200 18,000

6 (40 x 200 x 50) 12,420 13,800

7 (50 x 160 x 36) 12,420 13,800

8 (40 x 150 x 36) 12,420 13,800

9 (90 x 158 x 50) 21,600 24,000

10 (90 x 158 x 50) 21,600 24,000

11 (60 x 160 x 40) 12,420 13,800

12 (180 x 150 x 47) 38,700 43,000

13 (30 x 150 x 30) 12,420 13,800

14 (75 x 186 x 75) 28,800 32,000

15 (50 x 186 x 60) 28,800 32,000

16 (113 x 155 x 74.5) 37,800 42,000

17 (128 x 75 x 100) 22,500 25,000

18 (110 x 75 x 80) 20,700 23,000

19 (100 x 75 x 80) 13,500 15,000

20 (75 x 192 x 20) 26,640 29,600

21 (80 x 90 x 40) 12,420 13,800

22 (100 x 85 x 50) 12,420 13,800

23 (120 x 85 x 50) 15,300 17,000

24 (200 x 105 x 50) 34,830 38,700

25 (100 x 100 x 36) 12,420 13,800

26 (90 x 70 x 40) 18,900 21,000

27 (125 x 90 x 73) 17,280 19,200

28 (135 x 100 x 60) 2 ชดุในเซ็ต 37,800 42,000

29 (190 x 195 x 60) 12,420 13,800

30 (100 x 130 x 170) 52,200 58,000

31 (75 x 192 x 20) 25,200 28,000

32 (80 x 90 x 40) 12,420 13,800

Table( 86 x 78 x 76) 

Chair( 30 x 50 x 30)

Table( 86 x 78 x 76) 

Chair( 36 x 78 x 30)

Table( 72 x 70 x 72) 

Chair( 36 x 78 x 30)

Table( 72 x 70 x 72) 

Chair( 30 x 44 x 30)

37 (70 x 150 x 30) 6,750 7,500

38 (50 x 195 x 30) 12,420 13,800

39 (60 x 150 x 20) 6,300 7,000

40 (80 x 120 x 30) 19,800 22,000

41 (280 x 210 x 20) 32,400 36,000

42 (280 x 210) 32,400 36,000

ลงชอืผูส้งัซอื: ______________________________________________

          วันท:ี ______________________

ลําดบั.

 Promotion Reception

จํานวน จํานวนเงนิชอืสนิคา้

Bottle Shelf

Supermarket Shelf No.2

Supermarket Shelf No.3

Supermarket Shelf No.4

Supermarket Shelf No.12

Supermarket Shelf No.11

Supermarket Shelf No.1

Supermarket Shelf No.5

Supermarket Shelf No.6

Supermarket Shelf No.7

Supermarket Shelf No.8

Supermarket Shelf No.9

Supermarket Shelf No.10

Reception No.5

Reception No.6

Product Showcase No.4

Supermarket Shelf No.14

Supermarket Shelf No.13

Supermarket Shelf No.15

Product Showcase No.1

Product Showcase No.2

Caster Counter

Low Counter

Product Showcase No.3

Reception No.1

Reception No.2

Reception No.3

Reception No.4

Street Counter No.1

Product Showcase Reception

ภาษมีลูคา่เพมิ Vat (7%)

รวมจํานวนเงนิทงัสนิ

Promotion Display No.1

Promotion Display No.2

Backdrop 3x3 Set 1

Backdrop 3x3 Set 2

Promotion Display No.3

Backlight Display No.1

รวมจํานวนเงนิ

TV Showcase No.1

20,000

Table and Chairs No.436 12,420 13,800

18,000

18,000

20,000Table and Chairs No.1

Table and Chairs No.2

Table and Chairs No.335

34

33

18,000 20,000
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ลําดบั[1] Bottle Shelf ขอ้ท[ี2] Supermarket Shelf No.1 ลําดบั[3] Supermarket Shelf No.2 ลําดบั[4] Supermarket Shelf No.3

Size: (50 x 187 x 36) cm. Size: (60 x 180 x 30) cm. Size: (50 x 190 x 35) cm. Size: (47 x 180 x 60) cm.

ลําดบั[5] Supermarket Shelf No.4 ลําดบั[6] Supermarket Shelf No.5 ลําดบั[7] Supermarket Shelf No.6 ขอ้ท[ี8] Supermarket Shelf No.7

Size: (50 x 187 x 36) cm. Size: (40 x 200 x 50) cm. Size: (50 x 160 x 36) cm. Size: (40 x 150 x 36) cm.

ลําดบั[9] Supermarket Shelf No.8 ลําดบั[10] Supermarket Shelf No.9 ลําดบั[11] Supermarket Shelf No.10 ลําดบั[12] Supermarket Shelf No.11

Size: (90 x 158 x 50) cm. Size: (90 x 158 x 50) cm. Size: (60 x 160 x 40) cm. Size: (180 x 150 x 47) cm.

ลําดบั[13] Supermarket Shelf No.12 ลําดบั[14] Supermarket Shelf No.13 ลําดบั[15] Supermarket Shelf No.14 ลําดับ[16] Supermarket Shelf No.15

Size: (30 x 150 x 30) cm. Size: (75 x 186 x 75) cm. Size: (50 x 186 x 60) cm. Size: (113 x 155 x 74.5) cm.

ลําดบั[17] Product Showcase No.1 ลําดบั[18] Product Showcase No.2 ลําดบั[19] Product Showcase No.3 ลําดบั[20] Product Showcase No.4

Size: (128 x 75 x 100) cm. Size: (110 x 75 x 80) cm. Size: (100 x 75 x 80) cm. Size: (75 x 192 x 20) cm.

ลําดบั[21] Reception No.1 ลําดบั[22] Reception No.2 ลําดบั[23] Reception No.3 ลําดบั[24] Reception No.4

Paper Furniture

สอบถามเพมิเตมิ:  02 369 2990 - 4 (#131)
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ลําดบั[25] Reception No.5 ลําดบั[26] Reception No.6 ลําดบั[27] Caster Counter ลําดบั[28] Low Counter

Size: (100 x 100 x 36) cm. Size: (90 x 70 x 40) cm. Size: (125 x 90 x 73) cm. Size: (135 x 100 x 60) cm. 2 ชดุในเซ็ต

ลําดบั[29] Street Counter No.1 ลําดบั[30]  Product Showcase ลําดบั[31]  TV Showcase ลําดบั[32] Promotion Reception

Size: (190 x 195 x 60) cm. Size: (100 x 130 x 170)cm. Size: (75 x 192 x 20) cm. Size: (80 x 90 x 40) cm.

ลําดบั[33] Table and Chairs No.1 ลําดบั[34] Table and Chairs No.2 ลําดบั[35] Table and Chairs No.3 ลําดบั[36] Table and Chairs No.4

Size: Table( 86 x 78 x 76) cm. *1 ตัว Size: Table( 86 x 78 x 76) cm. * 1 ตัว Size: Table( 72 x 70 x 72) cm. * 1 ตัว Size: Table( 72 x 70 x 72)  cm. * 1 ตัว

Size: Chair( 30 x 50 x 30) cm. * 4 ตัว Size: Chair( 36 x 78 x 30) cm. * 2 ตัว Size: Chair( 36 x 78 x 30) cm. * 2 ตัว Size: Chair( 30 x 44 x 30) cm. * 2 ตัว

ลําดบั[37] Promotion Display No.1 ลําดบั[38] Promotion Display No.2 ลําดบั[39] Promotion Display No.3 ลําดบั[40] Backlight Display No.1

Size: (80 x 90 x 40) cm. Size: (100 x 85 x 50) cm. Size: (120 x 85 x 50) cm. Size: (200 x 105 x 50) cm.

ลําดบั[41] Backdrop 3x3 Set 1 ลําดบั[42] Backdrop 3x3 Set 2

Size: (80 x 90 x 40) cm. Size: (100 x 85 x 50) cm.

Paper Furniture

สอบถามเพมิเตมิ:  02 369 2990 - 4 (#131)
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50/259 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 0-2503-4579 - 83 แฟกซ 0-2503-4577 , 0-2503-4584
UTILITY MANAGEMENT E-Mail : info@aplusutility.com , aplusutility@hotmail.com

Section A:  เบรกเกอรตัดไฟสําหรับสินคาจัดแสดง (ไมใชสําหรับหลอดไฟใหแสงสวาง) 

ขอท่ี 1 - 2 เตาเสียบไฟ 5 Amp ขอท่ี 3 - 10 เบรกเกอร
(ฟวส 5 Amp) 220V. 50Hz. ขอท่ี 10 - 15  Section C : เบรกเกอรตัดหลอดไฟใหแสงสวาง

Section B : บริการอุปกรณ / สวนประกอบและคาใชไฟฟา

ขอท่ี 1. สปอตไลท 100 W. มาตรฐาน ขอท่ี 2. สปอตไลท 100 W. ขอท่ี 3. ไฟฟลูออเรสเซนท  
(แสงสีเหลือง) พรอมแขน ยาว 50 CM. (แสงสีเหลือง) ยาว 1.2 เมตร 36 W. (แสงสีขาว)

ขอท่ี 4. ดาวนไลท 18 W. ขอท่ี 5. ดาวนไลท 60 W. ขอท่ี 6. ดาวนไลท ฮาโลเจน 50 W. 
(หลอดประหยัดไฟ แสงสีขาว) (หลอดใส แสงหลือง) (แสงสีเหลือง)

ขอท่ี 7. สปอตไลท ฮาโลเจน 50 W. ขอท่ี 8. หลอดเมทอลฮาไลท 150 W. 220 V. ขอท่ี 9. หลอดฮาโลเจน  500 W.
พรอมแขนแสตนเลส ยาว 20 CM. (แสงสีขาว) (แสงสีเหลือง)
(แสงสีเหลือง)

Section D : การคิดราคาตามจุดใชไฟสําหรับโคมไฟแสงสวางท่ีนํามาพรอมติดต้ังโดยผูออกงานแสดงสินคาเอง

ขอท่ี 16. จุดปลอยกระแสไฟฟา 24 



ผู้จัดงานได้มอบหมายอย่างเป็นทางการให้บริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี แมเนจเมนท ์จาํกดั เป็นผู้รับผิดชอบการบริการ

ดังต่อไปนี

1. การใหบ้ริการไฟฟ้าทวัไป

1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าสาํหรับให้แสงสว่าง และ วงจรไฟฟ้าสาํหรับสนิค้าจัดแสดง

1.2 ไฟฟ้าทจัีดให้ตามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลับเฟสเดียว 220V, 50 Hz + / - ร้อยละ 10 ดังนันจึงควร

ใช้อุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงท ีเพือความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ของทา่น

1.3 หากต้องการใช้ไฟฟ้าแบบอนื ๆ เช่น แบบกระแสสลับเฟสเดียว 110V, 50 Hz หรือ กระแสสลับสามเฟส 220V, 

50Hz สามารถขอใช้ บริการเป็นพิเศษได้โดยติดต่อกบัเจ้าหน้าทขีองบริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี แมเนจเมนท ์

จาํกดั โดยตรง

1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทงัหมดต้องมีระบบป้องกนัอตัโนมัติ เพือป้องกนัการกระชากเนืองจากกระแสไฟเกนิจึงควร

มีระบบสตาร์ทดังนี

1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง : มอเตอร์ขนาดไม่เกนิ 5 แรงม้า

1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star - Delta : มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้า

1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer : มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึนไป

2. การใหบ้ริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน

2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบด้วยโคมไฟ(จาํนวนและรายการตามแต่ละงาน)พร้อมเต้าเสยีบไฟ ขนาด 5 Amp

(ห้ามใช้กบัโคมไฟแสงสว่าง) รายการดังกล่าวรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

2.2 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสงัจองบริการด้านไฟฟ้า 

ซึงแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

Section A : สาํหรับผู้ออกงานแสดงทต้ีองการไฟฟ้าสาํหรับใช้กบัสนิค้าจัดแสดง

Section B : สาํหรับผู้ออกงานแสดงทต้ีองการส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (อุปกรณ์ให้แสงสว่าง)

Section C และ D : สาํหรับผู้ออกงานแสดงทนีาํอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ในงาน ทงัในกรณีทจีะทาํการ

ติดตังเองหรือต่อสายไฟโดยบริษัท  เอ พลัส ยูทลิิตี แมเนจเมนท ์จาํกดั

2.3 การขอใช้บริการไฟฟ้าเพิมเติมในแบบฟอร์มใบสงัจองบริการต้องระบุตาํแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและ

ระบบสาธารณปูโภค แบบแปลนทกีาํหนดไว้ กรุณาอ่านเงือนไขและกฎเกณฑท์รีะบุไว้ในแบบฟอร์ม

2.4 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าทไีด้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้องสงัจองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย

ตามแบบฟอร์มใบสงัจองบริการ Section C หรือ D

2.5 ผู้จัดงานขอสงวนสทิธใินการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าทบีริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี แมเนจเมนท ์จาํกดั เหน็ว่า

อาจก่อให้เกดิอนัตรายหรือสร้างความราํคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอนื ๆ

2.6 ทุกๆ วันหลังจากปิดงานไปแล้ว 30 นาท ีจะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสาํหรับสนิค้าจัดแสดง 

และในวันสดุท้ายของงานจะตัดหลังจากปิดงานไปแล้ว 60 นาท ีเว้นไว้แต่เฉพาะจุดทสีงับริการ 24 ชัวโมงเทา่นัน
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กฎเกณฑแ์ละระเบยีบปฏิบติัเกียวกบับริการดา้นไฟฟ้า



2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสยีบหลายทาง, หรือการเชือมต่อวงจรไฟฟ้า

โดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การใหบ้ริการไฟฟ้าในคูหาพเิศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)

3.1 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าทสีงัจอง "พืนท"ี เพียงอย่างเดียวเพือตกแต่งเป็นคูหาแสดงสนิค้าทอีอกแบบเป็นพิเศษ จะต้อง

ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการไฟฟ้าเพือคูหาแสดงสนิค้าทอีอกแบบเป็นพิเศษนัน

3.2 ผู้จัดงานได้จัดให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสนิค้าโดยทวัไป แต่การติดตังระบบไฟฟ้าทงัภายในคูหาและเพือการสาธติ

ต่าง ๆ สามารถดาํเนินการได้โดยผู้รับเหมาไฟฟ้าของทา่นทไีด้รับการอนุมัติจากผู้จัดงานแล้วเทา่นัน โดยผู้ออกงาน

แสดงสนิค้าเพียงส่งแบบฟอร์มใบสงัจองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของทา่นมายังบริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี 

แมเนจเมนท ์จาํกดั พร้อมชาํระเงินภายในระยะเวลาทรีะบุไว้ และเพือความปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสนิค้า

ต่อไฟสาํหรับสนิค้าจัดแสดงหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเข้ากบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารโดยเดด็ขาด 

ทงันี ผู้จัดงานขอสงวนสทิธริะงับการจ่ายไฟฟ้ากรณีทมีีการต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม

3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้าทไีด้รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสนิค้าต้องยืนรายละเอยีดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า 

และรายละเอยีดอนืๆ มายังผู้จัดงานก่อนวันหมดเขตตามทรีะบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอยีดเพือประกอบ

การพิจารณาอนุมัติตามรายการดังนี

3.3.1 ชือบริษัทผู้รับเหมา

3.3.2 ชือและบัตรประจาํตัวของบุคคลากรทเีข้าดาํเนินการ

3.3.3 จาํนวนวัตต์หรืออตัรากาํลังไฟ

3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

3.3.5 แบบฟอร์มใบสงัจองบริการไฟฟ้า

3.4 ช่างไฟฟ้าทไีด้รับอนุญาตแล้ว สามารถแลกบัตรประจาํตัวเพือรับบัตรผ่านเข้าทาํงานได้ทสีาํนักงานบริหารงาน

แสดงสนิค้าของผู้จัดงานทแีสดงสนิค้าในบริเวณนันๆ

3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าทดีาํเนินการโดยผู้รับเหมาของทา่นทไีด้รับอนุมัติจากผู้จัดงาน จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก

บริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี แมเนจเมนท ์จาํกดั ก่อนทจีะต่อเข้ากบัแหล่งจ่ายไฟ

3.6 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าทสีงัจองบริการด้านไฟฟ้ากบับริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี แมเนจเมนท ์จาํกดัจะมีสทิธไิด้รับบริการ

ตามลาํดับก่อนหลัง

3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสยีบหลายทาง, หรือการเชือมต่อวงจรไฟฟ้า

โดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.8 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริบ ยกเว้นแต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม

3.9 ผู้จัดงานขอสงวนสทิธใินการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าทบีริษัท เอ พลัส ยูทลิิตี แมเนจเมนท ์จาํกดั 

เหน็ว่าอาจก่อให้เกดิอนัตรายหรือสร้างความราํคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอนื ๆ

3.10 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบปฏบัิติและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้น

26

และจะดาํเนนิการปรบัเป็นจํานวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอรม์

การฝ่าฝืนกฎเกณฑที์กําหนดเหล่านมีีผลใหต้วัแทนทีไดร้บัอํานาจหนา้ทีสามารถตดัการจ่ายไฟฟ้าไดท้นัที



โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจดัส่งมาที : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั  

50/259 หมู่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

ติดต่อ :คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม

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

E-mail :  Info@aplusutility.com เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                      คูหามาตรฐาน           พนืทีเปล่า  เลขทีคูหา : 

ชือบริษทัและทีอยู่ทีออกใบกํากบัภาษี : 

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

E-mail : 

29 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2560

SmartHeart present Thailand International Dog Show 2017

ชือ - สกุลผูติ้ดต่อ : 

ฟอรม์ 4

E-mail : 

วนัที : 

ไฟฟ้าสําหรบัการก่อสรา้ง และรือถอน

(กรุณาทําเครืองหมาย        ตรงช่องว่าง) ไฟฟ้าก่อสรา้ง ไฟฟ้ารือถอน

ลําดบั รายการ ราคา/วนั
จํานวน

หน่วย/
ระบุวนัทีตอ้งการใช้ จํานวนเงิน

1 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 1,000

2 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 2,000

3 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 2,000

4 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 4,000

5 60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 8,125

6 100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 12,500

รวมเป็นเงิน

ภาษีมูลค่าเพมิ 7%

รวมเป็นจํานวนเงินทงัสิน

กําหนดส่ง : 29 พฤษภาคม 2560

 ( ) ลายเซ็น

ชือ - สกุลผูติ้ดต่อ : 

รวมเป็นจํานวนเงินทงัสิน

การสงัจองจะมีผลต่อเมือไดมี้การชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาทีกําหนดในแบบฟอรม์สงัจอง  โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ชือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จํากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขทีบญัชี : 328-241850-6

ส่งแฟกซห์ลกัฐานการชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาทีบริษทัเอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั 

กรุณาหกั ณ.ทีจ่าย 3 % ในกรณีทียอดรวมจํานวนเงินตงัแต่ 1,000 บาท(ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ทีจ่าย

หมายเหตุ : - 

 - ชาํระเงินหน้างานโปรดชาํระเป็นเงินสดเทา่นัน

 - หากทา่นต้องการไฟฟ้าก่อสร้างและไฟฟ้ารือถอนให้สงัจองพร้อมชาํระเงินเตม็ 100% ภายในระยะเวลาทกีาํหนดในใบแจ้งหนี

 - หากทา่นยกเลิกการสงัจองไฟฟ้าก่อสร้างและไฟฟ้ารือถอนทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินให้

 - ไฟมาตราฐานทใีห้ใช้คือ 220V. + ร้อยละ 10 เพือความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของทา่นจึงควรมีอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที

 - ระยะการติดตังสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกนิ 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อเพิมเติมคิดในอตัราเมตรละ 200 บาท

 - การชาํระเงินต้องชาํระพร้อมภาษีมูลค่าเพิมร้อยละ 7

 - สาํหรับกรณีททีา่นต้องการกระแสไฟฟ้าหลังเวลา 24.00 นาฬิ กา บริษัท ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิมอกี 100% (หนึงเทา่)

27



โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจัดส่งมาที : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั  

50/259 หมู่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

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

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :  คูหามาตรฐาน                                  พืนทีเปล่า  เลขทีคูหา : 

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

E-mail :

ชือบริษทัและทีอยู่ทีออกใบกาํกบัภาษี : 

SmartHeart present Thailand International Dog Show 2017

29 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2560

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ชือ - สกลุผูติ้ดต่อ :

ฟอรม์ 5

E-mail :

วนัที : 

ระบบกระแสไฟฟ้าสําหรบัสินคา้จัดแสดง

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

ลาํดบั บริการ / รายการ

จองและชําระ

เงินภายในวนัที 

29 พ.ค. 60

 จองและชําระเงิน

ระหว่างวนัที      

30 พ.ค. - 23 

มิ.ย. 60

จองพรอ้มชําระ

เงินระหว่างวนัที 

24 มิ.ย. - 2 ก.ค.

 60

จํานวน จํานวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

Section A:  เบรกเกอรต์ดัไฟสําหรบัสินคา้จัดแสดง (ไม่ใช่สําหรบัหลอดไฟใหแ้สงสว่าง) รวมค่าใชไ้ฟฟ้า

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

( ) ลายเซ็น

กาํหนดส่ง : 29 พฤษภาคม 2560

ชือ - สกลุผูติ้ดต่อ :

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

2 เตา้เสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz.24 ชวัโมง (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

รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม 7%ภาษีมูลค่าเพิม 7%

รวมจํานวนเงินทงัสิน

การสงัจองจะมีผลต่อเมือไดมี้การชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาทีกาํหนดในแบบฟอรม์สงัจอง  โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ชือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จํากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขทีบญัชี : 328-241850-6

ส่งแฟกซห์ลกัฐานการชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาทีบริษทั  เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั ตามเบอรแ์ฟกซด์า้นบนของเอกสารนี

** กรุณาหกั ณ.ทีจ่าย 3 % ในกรณีทียอดรวมจํานวนเงินตงัแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ทีจ่าย **

หมายเหตุ ;

 - ชาํระเงินหน้างานโปรดชาํระเป็นเงินสดเท่านัน

 - ราคาพิเศษจะมีผลกต่็อเมือทาํการสงัจองและชาํระเงินเตม็จาํนวนภายในวันกาํหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันกาํหนดส่ง

 - เต้าเสยีบไฟ 1 จุด ใช้สาํหรับสนิค้าจัดแสดงเพียง 1 ชินในแต่ละครัง ไม่อนุญาตให้มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ามต่อพ่วงกบัโคมไฟแสงสว่าง

เพือป้องกนัความเสยีงจากการใช้ไฟเกนิเพือป้องกนัความเสยีงจากการใช้ไฟเกนิ

 - หากมีการดดัแปลงอปุกรณ์หรือใช้กระแสไฟฟ้าผดิประเภท ทางบริษัทจะดาํเนินการปรับเป็นจาํนวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม

 - ทางบริษัทฯ จะคนืเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันทมีีการตดิตงั และขอสงวนสทิธไิม่คนืเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

 - การชาํระเงินต้องชาํระพร้อมภาษีมูลค่าเพิมร้อยละ 7 สาํหรับผู้แสดงสนิค้าทต้ีองการขอใบกาํกบัภาษี กรณุาส่งชือและทอียู่บริษัท ตามภ.พ.20 แนบท้ายมาด้วย

 - สาํหรับการขอใช้บริการ 24 ชัวโมงจะมีการคดิราคาเพิมเป็น 2 เท่าจากราคาข้างต้น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจาํนวน มิฉะนันทางบริษัทฯ 

จะถอืว่ามิได้ขอใช้บริการ 24 ชังโมง

 - ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสนิค้าต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมนันๆ

 - รายการข้างต้นใช้สาํหรับวันจัดแสดงสนิค้าเท่านัน ดงันันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสดุท้าย

 - หากมีการขอย้ายตาํแหน่งเบรคเกอร์ไปจากตาํแหน่งทบีริษัทฯได้ดาํเนินการติดตังแล้วจะคิดค่าดาํเนินการในการเคลือนย้าย เบรกเกอร์ขนาด1เฟส 220V. 500 บาท ต่อจุด

เบรกเกอร์ขนาด3เฟส 380V. 1,000 บาท ต่อจุด และ 200 บาท ต่อจุด สาํหรับค่าดาํเนินการย้ายอปุกรณ์ไฟฟ้า

  - หากมีการตดิตงัสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกนิ 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงคต่์อหรือเพิมเตมิคดิในอตัราเมตรละ 200 บาท

 - การเดินสายภายในระบบ ตอ้งใชส้ายไฟใหที้เหมาะสมตามมาตรฐานและตอ้งเดินระบบสายกราวนท์ุกจุด

 - การเชือมต่อสายเขา้เบรกเกอรใ์หต่้อเชือมดว้ยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านนั หา้มใชส้ายเปลือยต่อเขา้เบรกเกอรโ์ดยตรง - การเชือมต่อสายเขา้เบรกเกอรใ์หต่้อเชือมดว้ยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านนั หา้มใชส้ายเปลือยต่อเขา้เบรกเกอรโ์ดยตรง

 -  การติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าททีางผู้ออกงานแสดงสินค้านํามาติดตังเอง หากเกิดอัตรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางผู้ติดตังต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย 28



โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจดัส่งมาที : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั  

50/259 หมู่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

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

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ : คูหามาตรฐาน             พืนทีเปล่า   เลขทีคูหา :

SmartHeart present Thailand International Dog Show 2017

29 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2560

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ฟอรม์ 6

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ : คูหามาตรฐาน             พืนทีเปล่า   เลขทีคูหา :

ชือบริษทัและทีอยู่ทีออกใบกํากบัภาษี : 

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

E-mail : 

วนัที : 

ระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

ลําดบั บริการ / รายการ

จองและชําระ

เงินภายในวนัที 

29 พ.ค. 60

 จองและชําระเงิน

ระหว่างวนัที      

30 พ.ค. - 23

จองพรอ้มชําระเงิน

ระหว่างวนัที 24 

มิ.ย. - 2 ก.ค. 60
จํานวน จํานวนเงิน

( ) ลายเซ็น

ชือ - สกุลผูติ้ดต่อ : 

กําหนดส่ง : 29 พฤษภาคม 2560

ลําดบั บริการ / รายการ 29 พ.ค. 60 30 พ.ค. - 23

มิ.ย. 60

มิ.ย. - 2 ก.ค. 60
จํานวน จํานวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

Section B : บริการติดตงัอุปกรณร์วมค่ากระแสไฟฟ้า

1 สปอตไลท ์100 W. มาตรฐาน (แสงสีเหลือง) 675 740 965

2 สปอตไลท ์100 W. พรอ้มแขน ยาว 50 CM. (แสงสีเหลือง) 675 740 965

3 ไฟฟลูออเรสเซนท ์ ยาว 1.2 เมตร 40 W. (แสงสีขาว) 600 675 865

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

5 ดาวนไ์ลน ์60 W. (หลอดใส)้ (แสงหลือง) 625 700 915

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

7 สปอตไลท ์ฮาโลเจน 50 W. พรอ้มแขนแสตนเลส ยาว 20 CM. (แสงสีเหลือง) 750 840 1,0907 สปอตไลท ์ฮาโลเจน 50 W. พรอ้มแขนแสตนเลส ยาว 20 CM. (แสงสีเหลือง) 750 840 1,090

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

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

รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม 7%

รวมจํานวนเงินทงัสิน

การสงัจองจะมีผลต่อเมือไดมี้การชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาทีกําหนดในแบบฟอรม์สงัจอง  โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ชือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จํากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขทีบญัชี : 328-241850-6

ส่งแฟกซห์ลกัฐานการชําระเงิน (สาํเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาทีบริษทั  เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั ตามเบอรแ์ฟกซด์า้นบนของเอกสารนี

** กรุณาหกั ณ.ทีจ่าย 3 % ในกรณีทียอดรวมจํานวนเงินตงัแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ทีจ่าย **** กรุณาหกั ณ.ทีจ่าย 3 % ในกรณีทียอดรวมจํานวนเงินตงัแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ทีจ่าย **

หมายเหตุ :

 - ชาํระเงินหน้างานโปรดชาํระเป็นเงินสดเทา่นัน

 -ราคาพิเศษจะมีผลกต่็อเมือทาํการสงัจองและชาํระเงินเตม็จาํนวนภายในวันกาํหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันกาํหนดส่ง

 - หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้กระแสไฟฟ้าผดิประเภท ทางบริษัทจะดาํเนินการปรับเป็นจาํนวนเงิน 3 เทา่ของราคาในแบบฟอร์ม

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันทมีีการติดตัง และขอสงวนสทิธไิม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

 - สาํหรับการขอใช้บริการ 24 ชัวโมงจะมีการคดิราคาเพิมเป็น 2 เท่าจากราคาข้างต้น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจาํนวน มิฉะนันทางบริษัทฯ จะถอืว่ามิได้ขอใช้บริการ 24 ชังโมง

 - ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสนิค้าต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมนันๆ

 - รายการข้างต้นใช้สาํหรับวันจัดแสดงสนิค้าเทา่นัน ดังนันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสดุท้าย

- หากมีการขอย้ายตาํแหน่งเบรคเกอร์ไปจากตาํแหน่งทบีริษัทฯได้ดาํเนินการติดตังแล้วจะคิดค่าดาํเนินการในการเคลือนย้าย เบรกเกอร์ขนาด1เฟส 220V. 500 บาท ต่อจุด - หากมีการขอย้ายตาํแหน่งเบรคเกอร์ไปจากตาํแหน่งทบีริษัทฯได้ดาํเนินการติดตังแล้วจะคิดค่าดาํเนินการในการเคลือนย้าย เบรกเกอร์ขนาด1เฟส 220V. 500 บาท ต่อจุด

เบรกเกอร์ขนาด3เฟส 380V. 1,000 บาท ต่อจุด และ 200 บาท ต่อจุด สาํหรับค่าดาํเนินการย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

  - หากมีการติดตังสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกนิ 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อหรือเพิมเติมคิดในอตัราเมตรละ 200 บาท

 - การเดินสายภายในระบบ ตอ้งใชส้ายไฟใหที้เหมาะสมตามมาตรฐานและตอ้งเดินระบบสายกราวนท์ุกจุด

 - การเชือมต่อสายเขา้เบรกเกอรใ์หต่้อเชือมดว้ยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านนั หา้มใชส้ายเปลือยต่อเขา้เบรกเกอรโ์ดยตรง

 -  การติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าททีางผู้ออกงานแสดงสนิค้านาํมาติดตังเอง หากเกดิอตัรายต่อชีวิตและเกดิความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ ทางผู้ติดตังต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสยีหาย
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โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจดัส่งมาที่ : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จํากดั  

50/259 หมู่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี

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

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ : คูหามาตรฐาน             พื้ นที่เปล่า   เลขที่คูหา : 

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

E-mail : 

วนัท่ี : 

ระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ราคาพเิศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

ลําดบั บริการ / รายการ

จองและชําระ

เงินภายในวนัที่

 29 พ.ค. 60

 จองและชําระเงิน

ระหว่างวนัที่      

30 พ.ค. - 23 มิ.ย.

 60

จองพรอ้มชําระ

เงินระหว่างวนัที่ 

24 มิ.ย. - 2 

ก.ค. 60

จํานวน จํานวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

Section C : เบรกเกอรต์ดัหลอดไฟใหแ้สงสว่าง (รวมค่าใชไ้ฟฟ้า)

10 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 7,815 8,600 11,165

11 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 23,425 25,800 33,475

12 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 15,625 17,200 22,315

13 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 46,865 51,590 66,940

14 60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 71,665 78,825 102,500

15 100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. 107,500 118,250 153,750

Section D : การคิดราคาตามจุดใชไ้ฟสําหรบัโคมไฟแสงสว่างที่นํามาพรอ้มติดตั้งโดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้เอง(รวมค่าใชไ้ฟฟ้า)

16 ค่ากระแสไฟฟ้าสําหรบั โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์

(ต่อสายไฟฟ้าโดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้) 

*สําหรบัหลอดไฟขนาดไม่เกิน 9 วตัต ์อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 10 ดวง/ 100 วตัต์

*สําหรบัหลอดไฟขนาดไม่เกิน 10 - 17 วตัต ์อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 5 ดวง/ 100 วตัต์

*สําหรบัหลอดไฟขนาดไม่เกิน 18 - 25 วตัต ์อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 3 ดวง/ 100 วตัต์

*ไฟ LED เสน้ อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 5 เมตร/ 100 วตัต์

17 ค่ากระแสไฟฟ้าสําหรบัโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์

(ต่อสายไฟฟ้าโดยบริษทั เอพลสัฯ บริการเฉพาะคูหามาตรฐานเท่านั้น)

รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมจํานวนเงินทั้งส้ิน

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดม้ีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนดในแบบฟอรม์สัง่จอง  โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ชื่อบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จํากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

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

ส่งแฟกซห์ลกัฐานการชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาที่บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิต้ี แมเนจเมนท ์จํากดั ตามเบอรแ์ฟกซด์า้นบนของเอกสารนี้

** กรุณาหกั ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจํานวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ที่จ่าย **

หมายเหตุ :

 - ชาํระเงินหน้างานโปรดชาํระเป็นเงินสดเท่านั้น

 -ราคาพิเศษจะมีผลกต่็อเมื่อทาํการสั่งจองและชาํระเงินเตม็จาํนวนภายในวันกาํหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันกาํหนดส่ง

 - หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้กระแสไฟฟ้าผิดประเภท ทางบริษัทจะดาํเนินการปรับเป็นจาํนวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่มีการติดตั้ง และขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

 - สาํหรับการขอใช้บริการ 24 ช่ัวโมงจะมีการคิดราคาเพ่ิมเป็น 2 เท่าจากราคาข้างต้น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจาํนวน มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะถือว่ามิได้ขอใช้บริการ 24 ช่ังโมง

 - ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผู้ ร่วมแสดงสนิค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ

 - รายการข้างต้นใช้สาํหรับวันจัดแสดงสนิค้าเท่านั้น ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสดุท้าย

30

กําหนดส่ง : 29 พฤษภาคม 2560

SmartHeart present Thailand International Dog Show 2017

29 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2560

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ชื่อบริษทัและที่อยู่ที่ออกใบกํากบัภาษี : 

ชื่อ - สกุลผูติ้ดต่อ : 

( ) ลายเซ็น

390 440 565

325 365 475

ฟอรม์ 7



 - หากมีการขอย้ายตาํแหน่งเบรคเกอร์ไปจากตาํแหน่งที่บริษัทฯได้ดาํเนินการติดตั้งแล้วจะคิดค่าดาํเนินการในการเคล่ือนย้าย เบรกเกอร์ขนาด1เฟส 220V. 500 บาท ต่อจุด

เบรกเกอร์ขนาด3เฟส 380V. 1,000 บาท ต่อจุด และ 200 บาท ต่อจุด สาํหรับค่าดาํเนินการย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

  - หากมีการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกนิ 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อหรือเพ่ิมเติมคิดในอตัราเมตรละ 200 บาท

 - การเดินสายภายในระบบ ตอ้งใชส้ายไฟใหที้เ่หมาะสมตามมาตรฐานและตอ้งเดินระบบสายกราวนทุ์กจุด

 - การเชื่อมต่อสายเขา้เบรกเกอรใ์หต่้อเชื่อมดว้ยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั้น หา้มใชส้ายเปลอืยต่อเขา้เบรกเกอรโ์ดยตรง

 -  การติดตั้งอปุกรณไ์ฟฟ้าที่ทางผู้ออกงานแสดงสนิค้านาํมาติดตั้งเอง หากเกดิอตัรายต่อชีวิตและเกดิความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ ทางผู้ติดตั้งต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสยีหาย
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โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจดัส่งมาที : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั  

50/259 หมู่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

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

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ : คูหามาตรฐาน                      เลขทีคูหา        พืนทีเปล่า เลขทีคูหา : 

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

SmartHeart present Thailand International Dog Show 2017

29 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2560

ชือบริษทัและทีอยู่ทีออกใบกํากบัภาษี : 

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

ฟอรม์ 8

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

E-mail : 

วนัที : 

ระบบจ่ายนาํและนาํทิง กําหนดส่ง : 29 พฤษภาคม 2560

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

ลําดบั บริการ / รายการ

จองและชําระ

เงินภายในวนัที 

29 พ.ค. 60

 จองและชําระเงิน

ระหว่างวนัที      

30 พ.ค. - 23 

มิ.ย. 60

จองพรอ้มชําระ

เงินระหว่างวนัที 

24 มิ.ย. - 2 ก.ค.

 60

จํานวน จํานวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขนาดท่อจ่ายนาํเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 13 มม. และ

ชือ - สกุลผูติ้ดต่อ : 

( ) ลายเซ็น

1 ขนาดท่อจ่ายนาํเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 13 มม. และ

ท่อนาํทิง ขนาด 25 มม.

2 ขนาดท่อจ่ายนาํเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 13 มม. และ

ท่อนาํทิง ขนาด 25 มม. พรอ้มซิงคห์ลุมเดียว

รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม 7%

รวมจํานวนเงินทงัสิน

การสงัจองจะมีผลต่อเมือไดมี้การชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาทีกําหนดในแบบฟอรม์สงัจอง โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ชือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จํากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขทีบญัชี : 328-241850-6

7,875 8,665 11,265

10,625 11,815 15,365

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จํากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขทีบญัชี : 328-241850-6

ส่งแฟกซห์ลกัฐานการชําระเงิน (สาํเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาทีบริษทั  เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั ตามเบอรแ์ฟกซด์า้นบนของเอกสารนี

** กรุณาหกั ณ.ทีจ่าย 3 % ในกรณีทียอดรวมจํานวนเงินตงัแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ทีจ่าย **

หมายเหตุ :

 - ชําระเงินหนา้งานโปรดชําระเป็นเงินสดเท่านนั

 - ราคาพิเศษจะมีผลก็ต่อเมือทําการสงัจองและชําระเงินเต็มจํานวนภายในวนักําหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลงัจากวนักําหนดส่ง

 - ราคานรีวมค่านาํเรียบรอ้ยแลว้ ตลอดการจดัแสดง

 - ผูอ้อกงานแสดงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ในกรณีการยา้ยตําแหนง่การติดตงั

 - ทางบริษทัฯ จะคืนเงินรอ้ยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวนัทีมีการติดตงั และขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวนัจดัแสดง

 - การชําระเงินตอ้งชําระพรอ้มภาษีมูลค่าเพมิรอ้ยละ 7 สําหรบัผูแ้สดงสินคา้ทีตอ้งการขอใบกํากบัภาษี กรุณาส่งชือและทีอยู่บริษทั ตามภ.พ.20 แนบทา้ยมาดว้ย

 - ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนยีมนนัๆ

 - รายการขา้งตน้ใชสํ้าหรบัวนัจดัแสดงสินคา้เท่านนั ดงันนัทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสรา้งวนัสุดทา้ย

 - หากมีการขอยา้ยตําแหน่งจุดจ่ายนาํไปจากตําแหน่งทีบริษทัฯไดดํ้าเนนิการติดตงัแลว้จะคิดค่าดําเนนิการในการเคลือนยา้ย 1,000 บาท ต่อจุด
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โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจดัส่งมาที : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั  

50/259 หมู่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

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

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :           คูหามาตรฐาน        พืนทีเปล่า   เลขทีคูหา : 

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

E-mail : 

SmartHeart present Thailand International Dog Show 2017

29 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2560

ชือบริษทัและทีอยู่ทีออกใบกํากบัภาษี : 

ชือ - สกุลผูติ้ดต่อ : 

ฟอรม์ 9

E-mail :

              ( ) ลายเซ็น วนัที : 

เครืองปัมลม 

ขนาดแรงดนั

จองและชําระ

เงินภายในวนัที 

29 พ.ค. 60

จองและชําระเงิน

ระหว่างวนัที

30 พ.ค. - 2 

ก.ค. 60

Psi/ Bar ราคาต่อวนั ราคาต่อวนั

1 100/7 4,375 5,250

2 100/7 6,375 7,650

3 100/7 8,875 10,650

4 100/7 12,000 14,400

5 100/7 18,750 22,500

2 HP

3 HP

5 HP 

10 HP

15 HP

จํานวนเครือง จํานวนเงิน

ชือ - สกุลผูติ้ดต่อ :

ระบุวนัทีใชง้าน

กําหนดส่ง : 29 พฤษภาคม 2560

ลําดบั ขนาดเครืองปัมลม

5 100/7 18,750 22,500

รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม 7%

รวมจํานวนเงินทงัสิน

การสงัจองจะมีผลต่อเมือไดมี้การชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาทีกําหนดในแบบฟอรม์สงัจอง   โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ชือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จํากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขทีบญัชี : 328-241850-6

ส่งแฟกซห์ลกัฐานการชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาทีบริษทั  เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั ตามเบอรแ์ฟกซด์า้นบนของเอกสารนี

** กรุณาหกั ณ.ทีจ่าย 3 % ในกรณีทียอดรวมจํานวนเงินตงัแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ทีจ่าย **

หมายเหตุ :

 - บริษทัฯไม่สามารถใหบ้ริการสาํหรบัการสงัจองการบริการหนา้งานได้

  - เครืองปัมลมจะถูกส่งไปทีคูหาของผูอ้อกงานแสดงสินคา้ในวนัสุดทา้ยของการติดตงั และเครืองปัมลมนจีะตอ้งติดตงัในคูหา

15 HP

  - เครืองปัมลมจะถูกส่งไปทีคูหาของผูอ้อกงานแสดงสินคา้ในวนัสุดทา้ยของการติดตงั และเครืองปัมลมนจีะตอ้งติดตงัในคูหา

ของผูอ้อกงานแสดงสินคา้หรือกรณีทีสถานทีกําหนด

 - อตัราค่าบริการขา้งตน้รวมค่ากระแสไฟฟ้าไวเ้รียบรอ้ยแลว้

 - ท่อลมความยาว 5.00 เมตร หากผูแ้สดงสินคา้มีความประสงคต่์อหรือพ่วงท่อลมเพิมเติม ตอ้งชําระเพิมในอตัรา 100 บาทต่อเมตร

    หรืออาจนาํท่อลมมาต่อพ่วงเองได ้อย่างไรก็ตาม ท่านจะตอ้งเตรียมอุปกรณข์อ้ต่อลมสาํหรบัสินคา้จดัแสดงของท่านมาเองเสมอ

 - ปัมลมตามรายการขา้งตน้ไม่มีอุปกรณ ์air filter และ / หรือ air drier ติดตงัอยู่ ท่านจะตอ้งเตรียมอุปกรณด์งักล่าวมาเอง

หากจําเป็นตอ้งใชง้าน

 - ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินหากยกเลิกในช่วงวนัทีมีการติดตงัและระหว่างวนัจดัแสดง

 - หากมีการดดัแปลงอุปกรณห์รือดดัแปลงอุปกรณจ์นก่อใหเ้กิดความเสียหาย ทางบริษทัจะดําเนนิการปรบั 20เท่าในแต่ละรายการตามราคาจดัแสดง

 - การชําระเงินตอ้งชําระพรอ้มภาษีมูลค่าเพิมรอ้ยละ 7 สาํหรบัผูแ้สดงสินคา้ทีตอ้งการขอใบกํากบัภาษี กรุณาส่งชือและทีอยู่บริษทั 

ตามภ.พ.20 แนบทา้ยมาดว้ย

 - ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนยีมนนัๆ

 - รายการขา้งตน้ใชส้าํหรบัวนัจดัแสดงสินคา้เท่านนั ดงันนัทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 13.00 น. - รายการขา้งตน้ใชส้าํหรบัวนัจดัแสดงสินคา้เท่านนั ดงันนัทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 13.00 น.

 ของวนัก่อสรา้งวนัสุดทา้ย 33



โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจดัส่งมาที : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั  

50/259 หมู่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

ติดต่อ :คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม

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

E-mail :    info@aplusutility.com เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี : 0125549007451

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                          คูหามาตรฐาน พนืทีเปล่า เลขทีคูหา : 

E-mail : 

วนัที : 

แบบฟอรม์นใีชสํ้าหรบัใหผู้แ้สดงสินคา้ระบุตําแหน่งของอุปกรณง์านระบบต่างๆ ทีสงัเพมิเติม พรอ้มกบัระบุ

หมายเลขคูหาขา้งเคียงและแฟกซก์ลบัมาทีบริษทัฯ

( ) ลายเซ็น

ชือบริษทัและทีอยู่ทีออกใบกํากบัภาษี : 

แฟกซ ์:

ชือ - สกุลผูติ้ดต่อ : 

SmartHeart present Thailand International Dog Show 2017

29 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2560

โทรศพัท ์: 

ฟอรม์ 10

หมายเลขคูหาขา้งเคียงและแฟกซก์ลบัมาทีบริษทัฯ

เครืองปัมลม เตา้เสียบไฟ หลอดฟลูออเรสเซนท์

นาํประปา จุดต่อไฟ (โดยเอ พลสั) สปอตไ์ลท ์มาตรฐาน

ท่อระบายนาํ เบรกเกอร์ สปอตไ์ลท ์พรอ้มแขน

อตัราส่วน 1 ช่อง : 1 m x 1 m หลงั หมายเลขคูหาข้างเคียง .....................

ขวา        ซา้ย

หมายเลขคูหาข้างเคียง หมายเลขคูหาข้างเคียง

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

W

C

D B

N

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

หมายเหตุ : - 

 - หากมีการขอยา้ยตําแหน่งเบรคเกอรไ์ปจากตําแหน่งทีบริษทัฯ ไดดํ้าเนนิการติดตงัแลว้จะคิดค่าดําเนนิการในการเคลือนยา้ย 

เบรกเกอรข์นาด3เฟส 380V. 1,000 บาท ต่อจุด และ 200 บาท ต่อจุด สําหรบัค่าดําเนนิการยา้ยอุปกรณไ์ฟฟ้า

 - หากคูหามีการปูพนืไมก้รุณาส่งแบบแปลนคูหามาดว้ยเพอืความสะดวกในการขึนเมนสายไฟ

 - หากมีการดดัแปลงอุปกรณ ์ทางบริษทัจะดําเนนิการปรบัเป็นจํานวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอรม์
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โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจดัส่งมาที : บริษทั เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั  

50/259 หมู่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี :  0125549007451

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

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

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :   คูหามาตรฐาน               พืนทีเปล่า   เลขทีคูหา :

SmartHeart present Thailand International Dog Show 2017

29 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2560

ชือบริษทัและทีอยู่ทีออกใบกํากบัภาษี :

ฟอรม์ 11

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

E-mail : 

วนัที : 

อุปกรณโ์สตทศันูปกรณ ์ 

ลําดบั รายการ
ราคาเช่าต่อ

วนั (บาท)

จํานวนวนั ระบุวนัที จํานวน

เครือง

จํานวนเงิน

1 Display LCD TV 32" 1,500

2 Display LCD TV 40" 1,880

3 Display LCD TV 50" 5,630

Display Products

ชือบริษทัและทีอยู่ทีออกใบกํากบัภาษี :

ชือ - สกุลผูติ้ดต่อ : 

( ) ลายเซ็น

กําหนดส่ง : 29 พฤษภาคม 2560

3 Display LCD TV 50" 5,630

4 Display LCD TV 60" 7,380

ไม่คิดค่าใชจ่้าย

ไม่คิดค่าใชจ่้าย

อุปกรณเ์สริมพิเศษอืนๆ

1 สาย VGA ความยาว 3 m (ตลอดงาน) 125

2 สาย VGA ความยาว 5 m (ตลอดงาน) 190

3 สาย VGA ความยาว 10 m (ตลอดงาน) 250

4 สาย HDMI ความยาว 3 m (ตลอดงาน) 250

อุปกรณเ์สริม (ขอ้ละ 1 รายการ)

 DVD Player  USB , Flash Drive 

 ขาตงัพนื  ขาตงัสูง 1.5m  ขาแขวนผนงั

4 สาย HDMI ความยาว 3 m (ตลอดงาน) 250

5 สาย HDMI ความยาว 5 m (ตลอดงาน) 375

6 สาย HDMI ความยาว 10 m (ตลอดงาน) 875

รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม 7%

รวมจํานวนเงินทงัสิน

การสงัจองจะมีผลต่อเมือไดมี้การชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาทีกําหนดในใบแจง้หน ี โดยโอนเงินเขา้บญัชี:

ชือบญัชี : บริษทั  เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : ไทยพาณิชย ์จํากดั(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี เลขทีบญัชี : 328-241850-6

ส่งแฟกซห์ลกัฐานการชําระเงิน (สําเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาทีบริษทั  เอ พลสั ยูทิลิตี แมเนจเมนท ์จํากดั ตามเบอรแ์ฟกซด์า้นบนของเอกสารนี

** กรุณาหกั ณ.ทีจ่าย 3 % ในกรณีทียอดรวมจํานวนเงินตงัแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ) พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง ณ.ทีจ่าย **

หมายเหตุ :

 - บริษทัฯไม่สามารถใหบ้ริการสําหรบัการสงัจองการบริการบางรายการหนา้งานได้

 -  ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมกระแสไฟฟ้า

 - หากมีการดดัแปลงอุปกรณ ์ทางบริษทัจะดําเนนิการปรบัเป็นจํานวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอรม์

 - ทางบริษทัฯ จะคืนเงินรอ้ยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวนัทีมีการติดตงั และขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวนัจดัแสดง

 - การชําระเงินตอ้งชําระพรอ้มภาษีมูลค่าเพมิรอ้ยละ 7 สําหรบัผูแ้สดงสินคา้ทีตอ้งการขอใบกํากบัภาษี กรุณาส่งชือและทีอยู่บริษทั 

ตามภ.พ.20 แนบทา้ยมาดว้ย

 - อุปกรณจ์ะถูกส่งไปทีคูหาของผูอ้อกงานแสดงสินคา้ในวนัสุดทา้ยของการติดตงั

 - ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนยีมนนัๆ 35



 

 

 

 

 

 

ชือบริษทั: หมายเลขบูธ: 

ทีอยู่: 

ชือผูต้ิดต่อ : 

เบอร์โทรศพัท:์  เบอร์โทรสาร:  อีเมล: 

ลาํดบั รายการ 
ราคาพิเศษ 

(บาท) 

ราคา

มาตรฐาน              

(บาท) 

ราคาใน 

วนังาน     

(บาท) 

จาํนวน 

(สาย) 

เป็นเงิน 

(บาท) 

1 
สายภายใน กทม. และปรมิณฑล พรอ้ม

เครอืงโทรศพัท ์
4,200 5,000 6,000 

2 
สายทวัไป (โทรมอืถอืและทางไกล ทงัในและ

ต่างประเทศ)  พรอ้มเครอืงโทรศพัท ์
5,200 5,500 6,500 

3 
สายทวัไป (โทรมอืถอืและทางไกล ทงัในและ

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

หมายเหตุ : ราคาค่าใชบ้รกิารขา้งตน้นีครอบคลุมการใชง้านตลอดช่วงเวลา 

ราคาพเิศษ          =  จองและชําระเงนิภายในวนัท ี22 – 31 พฤษภาคม 2560 

ราคามาตรฐาน     =  จองและชําระเงนิระหว่างวนัท ี1 – 26 มถุินายน 2560 

ราคาหน้างาน      =  จองและชําระเงนิระหว่างวนัท ี27 มถุินายน – 2 กรกฎาคม 2560 

**ทุกรายการตอ้งมเีงนิประกนัความเสยีหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะไดร้บัคนืภายใน 30 วนั

หากตรวจสอบไม่พบความเสยีหายหลงัการใช ้

รวม 

ภาษีมลูค่าเพิม 7% 

ยอดรวมภาษีมลูค่าเพิม 

**เงินประกนั 

รวมทงัหมด 

การชาํระเงิน: การสงัจองจะมผีลต่อเมอืไดม้กีารชําระเงนิเตม็จํานวนภายในระยะเวลาทกีําหนดในใบแจง้หนี โดยเงินสด, เครดิตการ์ด หรือ โอนเงินเขา้บญัช ี

ชือบญัช ี  :  ทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพ็คโกรท 

บญัชี   :  ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาอิมแพ็ค เมอืงทองธานี 

เลขทีบญัช ี:  456-1-14104-7 (บญัชอีอมทรพัย)์  

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี 0-9940-00978-82-1 

(ค่าบริการดงักล่าวไม่สามารถนํามาหกัภาษี ณ ทีจ่าย 3% ได้) 

เงือนไขและการบริการ: 

1. ในกรณีทขีอตดิตงัสายทวัไปจะตอ้งชําระค่าประกนัเลขหมายจํานวน 4,000 บาท และในกรณีทมีกีารยา้ยจุดตดิตงัไปยงัจุดอนืๆ หลงัจากการติดตงัในครงัแรกเสร็จ

สนิ ศูนยฯ์ จะคดิค่าบรกิารเพมิในอตัราครงัละ 1,500 บาทต่อ 1 สาย 

2. อตัราค่าบรกิารดงักล่าวรวมค่าใชโ้ทรศพัทภ์ายในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแลว้ ยกเวน้ ค่าใชโ้ทรศพัทท์างไกล, ต่างจงัหวดั, มอืถอื และ

ต่างประเทศ โดยคดิค่าบรกิารตามจรงิบวกภาษมีูลค่าเพมิ 7% และบวกค่าบรกิาร 10%

3. การใหบ้รกิารโทรศพัท ์จะประกอบดว้ย สายโทรศพัท ์1 สาย และเครอืงโทรศพัท ์1 เครอืงเท่านนั

4. อมิแพค็ ไม่อนุญาตใหทํ้าการกระจายสญัญาณโทรศพัทไ์ปยงับูธอนืๆ รวมถงึการใหบ้รกิารโทรศพัทร์ูปแบบต่างๆ ภายในพนืทจีดังาน

5. การขอตดิตงัจะตอ้งชําระค่าบรกิารเตม็จํานวนภายในวนัทกํีาหนด มฉิะนนัจะถอืว่าใบขอตดิตงันีไม่สมบรูณ์และการตดิตงันีจะถูกยกเลกิ

6. กรณีทตีอ้งการยกเลกิการขอตดิตงัจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเตรยีมงาน ถา้หากชา้ล่าเกนิกว่าทกํีาหนด ศูนยฯ์

จะคนืเงนิค่าใชบ้รกิารใหร้อ้ยละ 30  และขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิหากยกเลกิในระหว่างวนัจดัแสดง

7. โทรศพัทจ์ะตดิตงัทบีูธของผูแ้สดงสนิคา้ในวนัสุดทา้ยของวนัตดิตงังาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวนัเดยีวกนัยกเวน้กรณีทรีะบไุวใ้นขอ้ตกลง

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจดัส่งมาที : 

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 

ผู้มีอาํนาจลงนาม และวนัที 

(และตราประทับ หากมี) 

ผู้ให้บริการ : 

 (บริษัทขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนแปลงราคาและเงือนไข โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

กาํหนดส่ง 

22 พฤษภาคม 2560 

แบบฟอร์มบริการติดตงัสายโทรศพัท์ชวัคราว 
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ชือบริษทั: หมายเลขบูธ: 

ทีอยู่: 

ชือผูต้ิดต่อ : 

เบอร์โทรศพัท:์  เบอร์โทรสาร:  อีเมล: 

ลาํดบั รายการ 
ราคาพิเศษ 

(บาท) 

ราคามาตรฐาน                

(บาท) 

ราคา 

หน้างาน         

(บาท) 

จาํนวน 

(วงจร) 

เป็นเงิน 

(บาท) 

1 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 4 Mbps (ADSL) 

พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จํานวน 1 เสน้ 
21,800 24,200 26,600 

2 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 6 Mbps (ADSL) 

พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จํานวน 1 เสน้ 
26,100 29,000 31,900 

3 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 8 Mbps (ADSL)  

พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จํานวน 1 เสน้ 
32,700 36,300 39,900 

4 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 10 Mbps (ADSL)  

พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จํานวน 1 เสน้ 
37,800 42,000 46,200 

หมายเหตุ : ราคาค่าใชบ้รกิารขา้งตน้นีครอบคลุมการใชง้านตลอดช่วงเวลา 

ราคาพเิศษ          =  จองและชําระเงนิภายในวนัท ี22 – 31 พฤษภาคม 2560 

ราคามาตรฐาน     =  จองและชําระเงนิระหว่างวนัท ี1 – 26 มถุินายน 2560 

ราคาหน้างาน      =  จองและชําระเงนิระหว่างวนัท ี27 มถุินายน – 2 กรกฎาคม 2560 

**ทุกรายการตอ้งมเีงนิประกนัความเสยีหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วย**และจะไดร้บัคนืภายใน 30 วนั

หากตรวจสอบไม่พบความเสยีหายหลงัการใช ้

รวม 

ภาษีมลูค่าเพิม 7% 

ยอดรวมภาษีมลูค่าเพิม 

**เงินประกนั 

รวมทงัหมด 

การชาํระเงิน  : การสงัจองจะมผีลต่อเมอืไดม้กีารชําระเงนิเตม็จํานวนภายในระยะเวลาทกีําหนดในใบแจง้หนี โดยเงินสด, เครดิตการ์ด หรือ โอนเงินเขา้บญัชี 

ชือบญัช ี  :  ทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพ็คโกรท 

บญัชี   :  ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) สาขาอมิแพ็ค เมืองทองธานี 

เลขทีบญัช ี     :  456-1-14104-7 (บญัชีออมทรพัย)์ 

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี 0-9940-00978-82-1 

(ค่าบริการดงักล่าวไม่สามารถนํามาหกัภาษี ณ ทีจ่าย 3% ได้) 

เงือนไขและการบริการ 

1. การใหบ้รกิารประกอบดว้ยสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตและโมเดม็เราทเ์ตอร ์และสายแลน ความยาว 3 เมตร (Cat5e) จํานวน 1 เสน้เท่านนั 

2. ขอสงวนสทิธใินการตดิตงัและใชง้านระบบเครอืข่ายไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย รวมถงึการใชร้ะบบสอืสารใด ๆ อนัเป็นคลนืความถโีดยทคีลนื

ความถทีใีชส่้งผลกระทบหรอืรบกวนต่อการทํางานของระบบเครอืข่ายไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายของศูนยฯ์ หากฝ่ าฝืนเงอืนไขดงักล่าวข้างต้น

“ผูใ้ห้บริการ” ขอสงวนสิทธิคิดค่าปรบัในอตัรา 50,000 บาท/สาย/วนั หรือ ระงบัการใช้สญัญาณนันทนัที

3. การใหบ้รกิารขอบข่ายของอุปกรณ์จะถงึ สาย LAN/Modem/Router ทบีรษิทั ส่งมอบเท่านนั หากมอีุปกรณ์นอกเหนือจากนี ผูร้บับรกิารควรแจง้ให ้บรษิทัรบัทราบ เพอื

เฝ้ าระวงัการใหบ้รกิารเครอืข่าย 

4. ผูแ้สดงงานเป็นผูร้บัผดิชอบต่อค่าตดิตงัระบบไฟฟ้ ารวมถงึค่ากระแสไฟฟ้ าแต่เพยีงผูเ้ดยีว (ไมร่วมอยู่ในค่าบรกิารนี) รวมถงึค่าใชจ้่ายในกรณีทเีกดิความ

เสยีหายหรอืสูญหายของอปุกรณ์ 

5. ในกรณีทมีกีารยา้ยจุดตดิตงัไปยงัจุดอนืๆ หลงัจากการตดิตงัในครงัแรกเสรจ็สนิ ศูนยฯ์ จะคดิค่าบรกิารเพมิในอตัราครงัละ 1,500 บาทต่อ 1 วงจร

6. อนิเตอรเ์น็ตจะตดิตงัทบีูธของผูแ้สดงสนิคา้ในวนัสุดทา้ยของวนัตดิตงังาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวนัเดยีวกนั ยกเวน้กรณีทรีะบุไวใ้นขอ้ตกลง

7. กรณีทตีอ้งการยกเลกิการขอตดิตงั จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเตรยีมงาน ถา้หากล่าชา้เกนิกว่าทกํีาหนด ศูนยฯ์

จะคนืเงนิใหร้อ้ยละ 30 และขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิหากยกเลกิในระหว่างวนัจดัแสดง

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจดัส่งมาที : 

ฝ่าย IT & Communication 

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

มือถือ : +669 5367 9919,+669 5367 9918 

E-Mail : itcoordinator@impact.co.th 

ผู้มีอาํนาจลงนาม และวนัที : 

    (และตราประทบัหากมี) 

ผู้ให้บริการ : 

(บริษทัขอสงวนสทิธิ ในการเปลียนแปลงราคาและเงือนไข โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า) 

แบบฟอร์มบริการติดตงัสายอินเตอร์เน็ต  ADSL ชวัคราว 

Thailand International Dog Show 2017  

29 มิถนุายน – 2 กรกฎาคม 2560 กาํหนดส่ง 

22 พฤษภาคม 2560 
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ชือบริษทั: หมายเลขบูธ: 

ทีอยู่: 

ชือผูต้ิดต่อ : 

เบอร์โทรศพัท:์  เบอร์โทรสาร: อีเมล: 

ลาํดบั รายการ 
ราคาพิเศษ 

(บาท) 

ราคา

มาตรฐาน              

(บาท) 

ราคา 

หน้างาน           

(บาท) 

จาํนวน 

(วงจร) 

เป็นเงิน 

(บาท) 

1 
SHDSL Internet speed 2Mbps/2Mbps  พรอ้ม 

สาย LAN ยาวไม่เกิน 3 เมตร จาํนวน 1 เส้น 
31,500 33,700 35,900 

2 
SHDSL Internet speed 3Mbps/3Mbps  พรอ้ม 

สาย LAN ยาวไม่เกิน 3 เมตร จาํนวน 1 เส้น 
41,800 45,500 49,200 

3 
SHDSL Internet speed 4Mbps/4Mbps  พรอ้ม 

สาย LAN ยาวไม่เกิน 3 เมตร จาํนวน 1 เส้น 
48,200 52,800 57,400 

หมายเหตุ : ราคาค่าใชบ้รกิารขา้งตน้นีครอบคลุมการใชง้านตลอดช่วงเวลา 

ราคาพเิศษ          =  จองและชําระเงนิภายในวนัท ี22 – 31 พฤษภาคม 2560 

ราคามาตรฐาน     =  จองและชําระเงนิระหว่างวนัท ี1 – 26 มถุินายน 2560 

ราคาหน้างาน      =  จองและชําระเงนิระหว่างวนัท ี27 มถุินายน – 2 กรกฎาคม 2560 

**ทุกรายการตอ้งมเีงนิประกนัความเสยีหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะไดร้บัคนืภายใน 30 วนั

หากตรวจสอบไม่พบความเสยีหายหลงัการใช ้

รวม 

ภาษีมลูค่าเพิม 7% 

ยอดรวมภาษีมลูค่าเพิม 

**เงินประกนั 

รวมทงัหมด 

การชาํระเงิน : การสงัจองจะมผีลต่อเมอืไดม้กีารชําระเงนิเตม็จํานวนภายในระยะเวลาทกีําหนดในใบแจง้หนี โดยเงินสด, เครดิตการ์ด หรือ โอนเงินเขา้บญัชี 

ชือบญัช ี  :  ทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพ็คโกรท 

บญัชี   :  ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) สาขาอมิแพ็ค เมืองทองธานี 

เลขทีบญัช ี     :  456-1-14104-7 (บญัชีออมทรพัย)์ 

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี 0-9940-00978-82-1 

(ค่าบริการดงักล่าวไม่สามารถนํามาหกัภาษี ณ ทจี่าย 3% ได้) 

เงือนไขและการบริการ 

1. การใหบ้รกิารประกอบดว้ยสญัญาณอนิเตอร์เน็ตและโมเดม็เราท์เตอร์ และสายแลน ความยาว 3 เมตร (Cat5e) จํานวน 1 เสน้เท่านัน 

2. ขอสงวนสทิธใินการตดิตงัและใชง้านระบบเครอืข่ายไรส้ายและระบบอนิเทอร์เน็ตไรส้าย รวมถงึการใชร้ะบบสอืสารใด ๆ อนัเป็นคลนืความถโีดยทคีลนื

ความถทีใีชส้ง่ผลกระทบหรอืรบกวนต่อการทํางานของระบบเครอืข่ายไรส้ายและระบบอนิเทอร์เน็ตไรส้ายของศูนย์ฯ หากฝ่ าฝืนเงอืนไขดงักล่าวข้างตน้ 

“ผู้ใหบ้ริการ” ขอสงวนสทิธิคดิค่าปรบัในอตัรา 50,000 บาท/สาย/วนั หรือ ระงับการใช้สญัญาณนันทนัที

3. การใหบ้รกิารขอบข่ายของอุปกรณ์จะถงึ สาย LAN/Modem/Router ทบีรษิทั สง่มอบเท่านัน หากมอุีปกรณ์นอกเหนือจากนี ผูร้บับรกิารควรแจง้ให ้บรษิทัรบัทราบ เพอืเฝ้ า

ระวงัการใหบ้รกิารเครอืข่าย

4. ผูแ้สดงงานเป็นผูร้บัผดิชอบต่อคา่ตดิตงัระบบไฟฟ้ ารวมถงึคา่กระแสไฟฟ้ าแต่เพยีงผูเ้ดยีว (ไม่รวมอยู่ในคา่บรกิารนี) รวมถงึคา่ใชจ่้ายในกรณีทเีกดิความ

เสยีหายหรอืสญูหายของอุปกรณ์

5. ในกรณีทมีกีารยา้ยจุดตดิตงัไปยงัจุดอนืๆ หลงัจากการตดิตงัในครงัแรกเสรจ็สนิ ศูนย์ฯ จะคดิคา่บรกิารเพมิในอตัราครงัละ 1,500 บาทต่อ 1 วงจร

6. อนิเตอร์เน็ตจะตดิตงัทบีูธของผูแ้สดงสนิคา้ในวนัสดุทา้ยของวนัตดิตงังาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวนัเดยีวกนั ยกเวน้กรณีทรีะบุไวใ้นขอ้ตกลง

7. กรณีทตีอ้งการยกเลกิการขอตดิตงั จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเตรยีมงาน ถา้หากล่าชา้เกนิกว่าทกํีาหนด ศูนย์ฯ

จะคนืเงนิใหร้อ้ยละ 30 และขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิหากยกเลกิในระหว่างวนัจดัแสดง

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจดัส่งมาที : 

ฝ่าย IT & Communication 

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

มือถือ : +669 5367 9919,+669 5367 9918 

E-Mail : itcoordinator@impact.co.th

ผู้มีอาํนาจลงนาม และวนัที : 

    (และตราประทบัหากมี) 

ผู้ให้บริการ : 

(บริษทัขอสงวนสทิธิ ในการเปลียนแปลงราคาและเงือนไข โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า) 

แบบฟอร์มบริการติดตงัสายอินเตอร์เน็ตความเรว็สูงชวัคราว 

Thailand International Dog Show 2017  

29 มิถนุายน – 2 กรกฎาคม 2560 กาํหนดส่ง 

22 พฤษภาคม 2560 
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วันที 

จาํนวน 

พนักงาน 

ช่วงเวลา ค่าบริการ (บาท/ คน/ 12ชัวโมง ) 

รวมเป็นเงิน กลางวัน 
08.00-20.00 

กลางคืน 
20.00-08.00 

อัตราพเิศษจอง 

และกาํหนดชําระเงิน 

วนันี –12/06/2560 

อัตรามาตรฐาน  
และกาํหนดชําระเงิน 

13-26/06/2560 

อัตราวันแสดงงานและ

กาํหนดชําระเงิน 

27/06-02/07/2560 

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

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

ค่าบริการล่วงเวลา  94.16.-/ชม. 107.-/ชม. 115.56.-/ชม. 

รวมเป็นเงิน 

(ราคารวม Vat 7%) 

การชาํระเงิน : โดยเงินสด, เครดิตการ์ด, โอนเงินเข้าบญัชี หรือเช็ค สงัจ่าย ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

การโอนเงินเข้าบญัชี จะต้องสง่สําเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชือ-ทีอยู่ของบริษัท พร้อมทงัหมายเลขคูหาของผู้สง่อย่างชัดเจน 
ชือบญัชี             ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท    

1. บญัชี           ธนาคารกสกิรไทยจํากดั (มหาชน) สาขาสํานกัแจ้งวฒันะ เมืองทองธานี  บญัชีออมทรัพย์ เลขที 593-2-21909-5

2. บญัชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากดั (มหาชน)    สาขาอิมแพค็ เมืองทองธานี  บญัชีออมทรัพย์ เลขที 456-1-14104-7

“กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีจัดตงัพรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายดงักล่าว จึงไม่มีหน้าทีทีต้องเสียภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา และไม่มีหน้าทีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เพราะไม่เข้าลกัษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แหง่ประมวลรัษฎากร” 
เงือนไขการให้บริการ 
1.บริการรักษาความปลอดภัยพิเศษ แบง่การทํางานเป็น 2 รอบ ระหว่างเวลา 08.00-20.00 น. และ 20.00-08.00 น.

2.จํานวนพนกังาน ขึนกับขนาดพืนทีตามรายละเอียดดงันี (1-18ตรม. =1 คน, 18-36 ตรม. =2 คน, 36-54 ตรม. =3 คน, 54-72 ตรม. =4 คน, ตังแต่ 72 ตรม.

ขึนไปเพิมเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภยั 1 คน/ทุกๆ 18 ตรม.) 

3.สําหรับผู้แสดงสนิค้ารายใด ถ้าต้องการขอใบกํากบัภาษี กรุณาสง่ชือบริษัท และทีอยู่ ตามภ.พ.20 แนบท้ายมาด้วย

4.การสงัจองบริการจะสมบูรณ์เมือมีการชําระเงินครบถ้วนและตรงตามกําหนดการทีได้ระบุในเอกสารเท่านนั ทงันีหากไม่ชําระตามกําหนดบริษัทฯ

จะถือว่ายกเลิกการสงัจอง

5.การยกเลิกการสงัจอง จะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร ภายในเวลา 7วนัก่อนวนัเตรียมงานถ้าหากช้าเกินกวา่ทีกําหนด จะคืนเงินค่าใช้บริการให้ ร้อยละ 30

และขอสงวนสทิธิ ไม่คืนเงินหากยกเลกิในระหว่างวนัจดัแสดง 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและส่งกลับมาที 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จาํกัด 

เลขที 47/569-576 หมู่ที 3 อาคารบางกอกแลนด์ชัน 10 

ถนนป็อปปูล่า 3 ตาํบลบ้านใหม่ อาํเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

ติดต่อ แผนกรักษาความปลอดภัย 

E-mail : op_security@impact.co.th 

โทรศัพท์ 0 2833 5146,02-833-5143โทรสาร  0 2833 5140 

เลขทีประจาํตัวผู้เสียภาษี0 9940 00978 82 1 

เลขทีคูหา :  ชือผู้ตดิต่อ: 

โทรศัพท์:  โทรสาร: 

ลายมือชือ และ วันที: (ตราประทับองค์กร) 

ให้บริการ: ___________________       ลูกค้า : _____________________

(บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโดยทีไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

ชือบริษัท : เลขทีคูหา:

ทีอยู่:

ชือผู้ ติดต่อ:

โทรศัพท์: โทรสาร: อีเมล:

แบบฟอร์มการบริการรักษาความปลอดภัยพิเศษในคูหา 
Thailand International Dog Show 2017 กําหนดส่งแบบฟอร์ม 

08/06/2560 

กาํหนดชาํระเงินภายในวนัที 

ฟอรม์ 15 
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\ 

วันที 
จาํนวน

พนักงานทาํ

ความสะอาด 

ช่วงเวลา ค่าบริการ (บาท/ คน/ 8ชัวโมง ) 

รวมเป็นเงิน กลางวัน 

08.00-16.00 

กลางคืน 

16.00-24.00 

 

อัตราพเิศษจอง 

และกาํหนดชําระเงิน 

(วันนี-12 มิ.ย.60) 

อัตรามาตรฐานและ

กาํหนดชําระเงิน  

(13-26 มิ.ย.60) 

 

อัตราระหว่าง 

วันเตรียมงาน, วัน 

แสดงงาน, วันรือถอน 

และกาํหนดชําระเงิน 

(27 มิ.ย.-02 ก.ค.60) 

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

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

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

ค่าบริการล่วงเวลา 192 / ชม. 244 / ชม. 263 / ชม. 

รวมเป็นเงิน(รวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%) 

 

 

การชาํระเงิน : โดยเงินสด, เครดิตการ์ด, โอนเงินเข้าบัญชี หรือเช็ค สังจ่าย ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

การโอนเงินเข้าบัญชี จะต้องส่งสําเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชือ-ทีอยู่ของบริษัท พร้อมทังหมายเลขคหูาของผู้ส่งอย่างชัดเจน 

ชือบัญชี  ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

บัญชี      ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน)  สาขาสํานักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี  เลขทีบัญชี 593-2-21909-5 (บัญชีออมทรัพย์) 

บัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน)  สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี  เลขทีบัญชี 456-1-14104-7 (บัญชีออมทรัพย์)     

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีจัดตังพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายดังกล่าว จึงไม่มีหน้าทีทีต้องเสียภาษี 

เงินได้บุคคลธรรมดา และไม่มีหน้าทีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร” 

เงือนไขการให้บริการ 

1.บริการรักษาความสะอาด แบ่งการทํางานเป็น 2 รอบ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น. รวมพักรับประทานอาหาร 30 นาทีและสําหรับการทํางาน

ล่วงเวลา หลังการจัดจ้าง 8 ชัวโมงคิดค่าแรงเพิมอีก 1.5 ของค่าล่วงเวลา และอยา่งน้อยไม่ตํากวา่ 2 ชัวโมง 

2.พนักงาน 1 ท่าน ขึนกับขนาดพืนทีตามรายละเอียดดังนี (1-29 ตรม. =1 คน, 30-39 ตรม. =2 คน, 40-69 ตรม. =3 คน, 70ตรม.ขึนไป =4 คน หรือมากกว่า

ขึนอยู่กับการตกแต่งและขนาดทีใหญ่ขึนของคหูา และอาจไม่รับบริการทําความสะอาดเร่งด่วนหน้างาน 

3.การบริการรวมถึง การดูดฝุ่ น การทําความสะอาดพืน การทิงขยะ การเช็ดทําความสะอาดเคาน์เตอร์ (ไมร่วมอปุกรณ์ทีนํามาจัดแสดง) และไมร่วมถึงการทําความสะอาด

นํามัน สี หรือนําทีหกบนพืน และโครงสร้างคหูา ผนังและพืนผิวทุกชนิด 

4.สําหรับผู้แสดงสินค้ารายใด ถ้าต้องการขอใบกํากบัภาษี กรุณาส่งชือบริษัท และทีอยู ่ตามภ.พ.20 แนบท้ายมาด้วย 

5.การสังบริการจะสมบูรณ์ เมือมีการชําระเงินครบถ้วนและตรงตามกําหนดการทีได้ระบุในเอกสารเท่านัน ทังนีหากไม่ชําระตามกําหนดบริษัทฯจะถือวา่ยกเลิกการสังจอง 

6.การยกเลิกการสังจอง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลา 7วนั กอ่นวนัเตรียมงาน ถ้าหากช้าเกินกวา่ทีกําหนด จะคืนเงินคา่ใช้บริการให้ ร้อยละ 30 

และขอสงวนสิทธิ ไมคื่นเงินหากยกเลิกในระหวา่งวนัจัดแสดง 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและส่งกลับมาที        

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน เเมเนจเม้นท์ จาํกัด  
ชัน 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที 47/ 569-576 หมู่ที 3  

ถนนป็อปปูล่า 3 ตาํบลบ้านใหม่ อาํเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

ติดต่อแผนกแม่บ้าน อีเมล op_housekeeping@impact.co.th 

โทรศัพท์ 0 2833 5542 , โทรสาร  0 2833 5540 

เลขทีประจาํตัวผู้เสียภาษี 0 9940 00978 82 1 

เลขทีคูหา :  ชือผู้ติดต่อ: 

โทรศัพท์:  โทรสาร: 

ลายมือชือ และ วันที: (ตราประทับองค์กร) 

ผู้ให้บริการ :  ลูกค้า : 

(บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโดยทีไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

ชือบริษัท : เลขทีคูหา:  ขนาดของพืนที(sqm.): 

ทีอยู่: 

ชือผู้ติดต่อ: 

โทรศัพท์: โทรสาร: อีเมล: 

กําหนดส่ง 

วันนี-12 มิ.ย.60 

แบบฟอร์มการทาํความสะอาดพเิศษในคูหา 

Thailand International Dog Show 2017 

กําหนดชําระเงินภายในวันที.....................................................

(โด
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2017&2018  Food & Beverage Department 

แบบฟอร์มการสังอาหาร เครืองดืม และบริการ 

(ประเภทเครืองดืม) 

กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งกลับที : กาํหนดเวลาการสัง: 
Name : ชลภทั กิติเกษมบุญเดช ราคาพิเศษ ปัจจุบัน - 31 พค 2560 
โทรศพัท์:  02 833-5083 โทรสาร: 02-833-5152 ราคามาตรฐาน 1-25 มิย 2560
อีเมลล์:   chonlapat@impact.co.th ราคาวันงาน 26 มิย. -2 กค. 2560 

ชือบธู :  บูธเลขที : 
อาคาร : 
บริษัท : 
ทีอยู ่ : 
โทรศพัท์ :  โทรสาร : 
ชือผู้ ติดตอ่ :  ตําแหน่ง : 
โทรศพัท์เคลือนที :  อีเมลล์ : 

 

เลขที รายการ ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวันงาน จาํนวน รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. ชา (ยีห้อลปิตัน, 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. เครืองชงกาแฟ 

(ค่ามดัจําเครือง 1,000.-บาท/งาน) 
920.-บาท/200 ก.  
(เมล็ดกาแฟ) 

960.-บาท/200 ก.  
(เมล็ดกาแฟ) 

1,000.-บาท/200 ก. 
 (เมล็ดกาแฟ) 

4. กาแฟ ชนิดซอง(3 in 1) (20 ซอง/ชดุ) 380.-บาท/ชดุ 400.-บาท/ชดุ 420.-บาท/ชดุ 
5. นําตาล (อิควล) (20 ซอง/ชดุ) 100.-บาท/ชดุ 100.-บาท/ชดุ 100.-บาท/ชดุ 
6. นําตาล (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. นําอดัลม (330 มล.) (6 กระป๋อง/แพ็ค) 140.-บาท/แพ็ค 150.-บาท/แพ็ค 160.-บาท/แพ็ค 
9. นําสมนุไพร (ลิตร) (ขนัตํา 2 ลติร/ชนดิ

กรณีใส่เครือง dispenser สงัขนัตํา 5 ลติร/ชนดิ) 
ชนิดนาํสมนุไพร ตะไคร้,มะตูม,เก็กฮวย,อญัชญั

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

10. นําผลไม้ 100%  (ลติร) (ขนัตํา 2 ลติร/ชนดิ
กรณีใส่เครือง dispenser สงัขนัตํา 5 ลติร/ชนดิ) 
ชนิดนาํผลไม้ แอปเปิล,ส้ม,แกรวี,ฝรัง,สบัปะรด

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

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

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

12. นําส้มคันสด (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. นําหวานเฮลบลบูอย (ขนัตํา 2 ลติร/ชนดิ

กรณีใส่เครือง dispenser สงัขนัตํา 5 ลติร/ชนดิ) 
140.-บาท/ลติร 160.-บาท/ลติร 180.-บาท/ลติร 

15. นําดืมชนดิขวด (12 ขวด/แพ็ค) 200.-บาท/แพ็ค 210.-บาท/แพ็ค 220.-บาท/แพ็ค
16. นําดืมชนดิแกลลอน (ฟรีแก้วกระดาษ 50 ใบ/แกลลอน) 140.-บาท/แกลลอน 150.-บาท/แกลลอน 160.-บาท/แกลลอน 
17. เครืองกดนาํดืม (ร้อน/เย็น) 540.-บาท/เครือง/วัน 570.-บาท/เครือง/วัน 690.-บาท/เครือง/วัน 
18. เบียร์สด (ยีห้อสิงห์) (30 ลิตร/ถัง) 7,000.-บาท/ถัง 7,500.-บาท/ถัง 8,000.-บาท/ถัง
19. เบียร์สด (ยีห้อไฮเนเก้น) (30 ลติร/ถัง) 7,500.-บาท/ถัง 8,000.-บาท/ถัง 8,500.-บาท/ถัง 
20. เบียร์กระป๋อง ยีห้อสิงห ์(6 กระป๋อง/แพ็ค) 270.-บาท/แพ็ค 290.-บาท/แพ็ค 360.-บาท/แพ็ค 
21. เบียร์กระป๋อง ยีห้อไฮเนเก้น (6 กระป๋อง/แพ็ค) 350.-บาท/แพ็ค 360.-บาท/แพ็ค 420.-บาท/แพ็ค 
22. แชมเปญ/ไวน ์ ราคาตามยีห้อทีเลอืก 
23. เครืองดืมประเภทค็อกเทล (มีแอลกอฮอล)์ 

(การันตีขนัตํา 50 ทา่น) 
520.-บาท/ทา่น/ชม. 550.-บาท/ทา่น/ชม. 590.-บาท/ทา่น/ชม. 

24. เครืองดืมประเภทค็อกเทล (ไม่มีแอลกอฮอล)์
(การันตีขนัตํา 50 ทา่น) 

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

25. นําแข็ง (พร้อมถัง ขนาด 10 กิโล) 140.-บาท/10 กก. 150.-บาท/10 กก. 160.-บาท/10 กก. 
26. แก้วนาํกระดาษ (50 ใบ/แพ็ค) 130-บาท/แพ็ค 135.-บาท/แพ็ค 140.-บาท/แพ็ค 
27. ป๊อปคอน (ค่าเช่าเครือง พร้อมพนกังาน1 คน/9 ชม.) 1,750.-บาท/วัน 1,850.-บาท/วัน 1,950.-บาท/วัน 
28. ชดุป๊อปคอน (เมล็ดข้าวโพด พร้อมอปุกรณ์) 530.-บาท/กก. 540.-บาท/กก. 550.-บาท/กก. 
29. ไอศกรีม (3.25 กก./กล่อง) พร้อมเครืองเคียง 

รสช็อกโกแลต,วนิลลา,สตรอเบอรี,กะท ิ
700.-บาท/กล่อง 750.-บาท/กล่อง 780.-บาท/กล่อง 

30. ค่าเปิดขวด 580.-บาท/ขวด 580.-บาท/ขวด 580.-บาท/ขวด 
31. บริกร (ชาย/หญิง) (พดูภาษาไทย) 710.-บาท/ทา่น/9 ชม. 750.-บาท/ทา่น/9 ชม. 790.-บาท/ทา่น/9 ชม. 
32. ค่าลว่งเวลาบริกร 130.-บาท/ทา่น/ชม. 140.-บาท/ทา่น/ชม. 150.-บาท/ทา่น/ชม. 

รวมเป็นเงินทังสิน 

วันทีส่ง เวลาทีส่ง เลขทีรายการ จาํนวน รวมเป็นเงิน (บาท) 

รวมเป็นเงินทังสิน 

ฟอรม์ 17 
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หมายเหตุ : 

การชาํระเงิน: 
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคากรุงศรีอยธุยา (สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี) ชือบัญชี: อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จํากดั เลขทีบัญชี 456-1-00009-8 (บัญชีออมทรัพย์)
2. ชําระโดยเงินสด หรือบัตรเครดิต 
3. ชําระเงินภายใน 7 วนั หลังจากยืนยนัการสังอาหาร เครืองดืม และบริการ มิฉะนันจะถือเป็นโมฆะ

 

เงือนไขการให้บริการ: 
1. ไมอ่นุญาตให้นําอาหารและเครืองดืมเข้ามาภายในอาคารแสดงงาน ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตอยา่งเป็นทางการจากบริษัท อิมแพ็คฯ เท่านัน 
2.  ภาชนะทีใช้บริการอาหารและเครืองดืมภายในบูธคหูาอิมแพ็คฯขอสงวนสิทธิ จัดบริการในรูปแบบใช้แล้วทิง 
3. ราคาดงักล่าวรวมคา่บริการ และภาษีมลูคา่เพิม 7% แล้ว
4. ราคาพิเศษดงักล่าว เป็นราคาเฉพาะการสังอาหาร เครืองดืม และบริการภายในกําหนดเวลาการสังเท่านนั ในกรณีทีมีการสังภายหลังกําหนดเวลาจะคิดคา่อาหาร เครืองดืม และบริการ

ในราคามาตรฐาน และหากมีการสังล่วงหน้าวนังาน 1 วนั  เป็นต้นไปจะคิดคา่อาหาร เครืองดืม และบริการในราคาวนังาน 
5. กรณีมีการยกเลิกการสังอาหาร เครืองดืม และบริการ ภายหลังการชําระเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไมคื่นเงินทีได้ชําระมาแล้ว 
6. คา่ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขนึหลังทําสัญญา ชําระโดยเงินสด หรือบัตรเครดิต ภายในวนังาน

ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นาง/นางสาว  ได้สังอาหาร เครืองดืม และบริการ ดงักล่าว

ลงชือ: ผู้ รับบริการ 
(  )

วนัที:

ลงชือ: ผู้ ให้บริการ 
(  )

วนัที: 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จาํกัด 
ชัน 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที 47/569-576 หมูที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120  

www.impact.co.th 
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แบบฟอร์มการสังอาหาร เครืองดืม และบริการ 

(ประเภทจดัเลียงในคูหา) 

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งกลับที : กาํหนดเวลาการสัง: 
Name : ชลภทั กิติเกษมบุญเดช ราคาพิเศษ ปัจจุบัน – 31 พค 2560 
โทรศพัท์:  02- 833-5083 โทรสาร: 02-833-5152 ราคามาตรฐาน 1-25 มิย 2560
อีเมลล์:   chonlapatk@impact.co.th ราคาวันงาน 26 มิย – 2 กค 2560 

ชือบธู :  บูธเลขที : 
อาคาร : 
บริษัท : 
ทีอยู ่ : 
โทรศพัท์ :  โทรสาร : 
ชือผู้ ติดตอ่ :  ตําแหน่ง : 
โทรศพัท์เคลือนที :  อีเมลล์ : 

 

เลข
ที รายการ ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวันงาน จาํนวน รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
1. พรี-ค๊อกเทล

(การันตีขนัตํา 50 ทา่น)
เมน ูเอ: 320.-บาท/ท่าน 
เมน ูบี: 380.-บาท/ทา่น 
เมน ูซี: 470.-บาท/ทา่น 

เมน ูเอ: 340.-บาท/ท่าน 
เมน ูบี: 400.-บาท/ทา่น 
เมน ูซี: 500.-บาท/ทา่น 

เมน ูเอ: 360.-บาท/ท่าน 
เมน ูบี: 420.-บาท/ทา่น 
เมน ูซี: 530.-บาท/ทา่น 

2. ค๊อกเทล
(การันตีขนัตํา 50 ทา่น)

เมน ูเอ: 600.-บาท/ท่าน 
เมน ูบี: 670.-บาท/ทา่น  
เมน ูซี: 770.-บาท/ทา่น 

เมน ูเอ: 640.-บาท/ท่าน 
เมน ูบี: 710.-บาท/ทา่น 
เมน ูซี: 820.-บาท/ทา่น 

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

3. อาหารว่าง
(ชา/กาแฟ พร้อมขนม 2 รายการ) 
(การันตีขนัตํา 50 ทา่น)

180.-บาท/ทา่น/มือ 190.-บาท/ทา่น/มือ 200.-บาท/ทา่น/มือ 

4. อาหารว่าง (บฟุเฟ่)
(ชา/กาแฟ พร้อมขนมหลากหลาย)
(การันตีขนัตํา 50 ทา่น)

230.-บาท/ทา่น/มือ 240.-บาท/ทา่น/มือ 250.-บาท/ทา่น/มือ 

5. อาหารว่างไฮท์ที
(การันตีขนัตํา 50 ทา่น)

370.-บาท/ทา่น 380.-บาท/ทา่น 400.-บาท/ทา่น 

6. บริกร (ชาย/หญิง) (พดูภาษาไทย) 710.-บาท/ทา่น/9 ชม. 750.-บาท/ทา่น/9 ชม. 790.-บาท/ทา่น/9 ชม.
7. ค่าลว่งเวลาบริกร 130.-บาท/ทา่น/ชม. 140.-บาท/ทา่น/ชม. 150.-บาท/ทา่น/ชม.

รวมเป็นเงินทังสนิ

วันทีส่ง เวลาทีส่ง เลขทีรายการ จาํนวน รวมเป็นเงิน (บาท) 

รวมเป็นเงินทังสิน 

หมายเหตุ

การชาํระเงิน: 
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคากรุงศรีอยธุยา (สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี) ชือบัญชี: อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จํากดั เลขทีบัญชี 456-1-00009-8 (บัญชีออมทรัพย์)
2. ชําระโดยเงินสด หรือบัตรเครดิต 
3. ชําระเงินภายใน 7 วนั หลังจากยืนยนัการสังอาหาร เครืองดืม และบริการ มิฉะนันจะถือเป็นโมฆะ

 

เงือนไขการให้บริการ: 
1. ไมอ่นุญาตให้นําอาหารและเครืองดืมเข้ามาภายในอาคารแสดงงาน ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตอยา่งเป็นทางการจากบริษัท อิมแพ็คฯ เท่านัน 
2. ราคาดงักล่าวรวมคา่บริการ และภาษีมลูคา่เพิม 7% แล้ว
3. ราคาพิเศษดงักล่าว เป็นราคาเฉพาะการสังอาหาร เครืองดืม และบริการภายในกําหนดเวลาการสังเท่านนั ในกรณีทีมีการสังภายหลังกําหนดเวลาจะคิดคา่อาหาร เครืองดืม และบริการ

ในราคามาตรฐาน และหากมีการสังล่วงหน้าวนังาน 1 วนั  เป็นต้นไปจะคิดคา่อาหาร เครืองดืม และบริการในราคาวนังาน 
4. กรณีมีการยกเลิกการสังอาหาร เครืองดืม และบริการ ภายหลังการชําระเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไมคื่นเงินทีได้ชําระมาแล้ว 
5. ในกรณียืนยันขันตาํ 50 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีจัดบริกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จาํนวน 1 ท่าน (1 ท่าน/3 ชม.)
6. คา่ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขนึหลังทําสัญญา ชําระโดยเงินสด หรือบัตรเครดิต ภายในวนังาน

 

ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นาง/นางสาว  ได้สังอาหาร เครืองดืม และบริการ ดงักล่าว

ลงชือ: ผู้ รับบริการ 
(  )

วนัที:

ลงชือ: ผู้ ให้บริการ 
(  )

วนัที:

ฟอรม์ 18 
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แบบฟอร์มการสังอาหาร เครืองดืม และบริการ 

(ประเภทเค้กและเบเกอรี) 
l 

กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งกลับที : กาํหนดเวลาการสัง: 
Name : ชลภทั กิติเกษมบุญเดช ราคาพิเศษ ปัจจุบัน – 31 พค 2560 
โทรศพัท์:  02 833-5083    โทรสาร: 02-833-5152 ราคามาตรฐาน 1-25 มิย 2560
อีเมลล์:   chonlapatk@impact.co.th ราคาวันงาน 26 มิย -2 กค 2560 

ชือบธู :  บูธเลขที : 
อาคาร : 
บริษัท : 
ทีอยู ่ : 
โทรศพัท์ :  โทรสาร : 
ชือผู้ ติดตอ่ :  ตําแหน่ง : 
โทรศพัท์เคลือนที :  อีเมลล์ : 

 

เลขที รายการ จาํนวน เลขที รายการ จาํนวน 
1. มินิครัวซองต์ไส้แฮม  (24 ชิน) 22. มินิเค้กแอปเปิล  (24 ชิน) 

2. มินิโรลไส้กรอก  (24 ชิน) 23. ซูชิรวม  (24 ชิน) 
3. มินิกระหรีพฟัไส้ไก่  (24 ชิน) 24. แคลิฟอร์เนียมากิ   (24 ชิน) 
4. มินิแดนิชซีฟู๊ด  (24 ชิน) 25. ขนมปังหน้าหม ู  (24 ชิน) 
5. มินิแดนิชหมหูยอง  (24 ชิน)  26. ปอเปียะทอด  (300 กรัม) 
6. มินิคีซลอเร้น  (24 ชิน) 27. ไส้กรอกทอดซอสบาร์บีคิว  (300 กรัม) 
7. มินิพฟัผกัโขม  (24 ชิน)  28. ปลาชบุเกร็ดขนมปังทอดซอสทาร์ทาร์         (300 กรัม)

8. มินิพายสเตก็หม ู  (24 ชิน) 29. ลกูชินหมทูอดซอสบาร์บีคิว  (300 กรัม) 
9. มินิแซนวิชทนู่า  (24 ชิน) 30. สะเต๊ะหม ู  (300 กรัม) 

10. มินิแซนด์วิชฟิงเกอร์ไส้แฮมรมควนัและชีส    (24 ชิน) 31. สะเต๊ะไก่  (300 กรัม) 
11. มินิแซนด์วิชไส้กรอกเยอรมนัสามเหลียม      (24 ชิน) 32. นกัเก็ตไก่  (300 กรัม) 
12. มินิเค้กชอ็คโกแลตและเม็ดมะม่วงหิมพานต ์(24 ชิน) 33. ไก่คาราเกะ  (300 กรัม) 
13. มินิคุ้กกีชอ็คโกแลตชิฟ  (24 ชิน) 34. ทอดมนัหมขู้าวโพด  (300 กรัม) 
14. มินิเค้กมะนาวเนยสด  (24 ชิน) 35. ทอดมนัปลากราย  (300 กรัม) 
15. มินิแดนิชชอ็คโกแลต  (24 ชิน) 36. ผลไม้รวม   (1,500 กรัม) 

16. มินิสแปนดอร์และผลไม้สด  (24 ชิน) 37. เม็ดมะม่วงหิมพานต ์   (300 กรัม/ถาด) 
17. มินิครัวซองต์อลัมอนด์  (24 ชิน) 38. อลัมอนด์  (300 กรัม/ถาด) 
18. มินิโรลไส้ครีม  (24 ชิน) 39. ถวัหลากชนิด  (300 กรัม/ถาด) 
19. มินิเค้กแครอทครีมชีส  (24 ชิน) 40. มนัฝรังทอด  (150 กรัม/ถาด) 
20. มินิทาร์ตผลไม้  (24 ชิน)  41. ถวัทอด  (300 กรัม/ถาด) 
21. มินิเค้กผลไม้  (24 ชิน) 

เลขที รายการ ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวันงาน จาํนวน รวมเป็นเงนิ 
(บาท) 

1. บริกร (ชาย/หญิง) (พดูภาษาไทย) 710.-บาท/ท่าน/9 ชม. 750.-บาท/ท่าน/9 ชม. 790.-บาท/ท่าน/9 ชม. 
2. คา่ลว่งเวลาบริกร 130.-บาท/ท่าน/ชม. 140.-บาท/ท่าน/ชม. 150.-บาท/ท่าน/ชม.

รวมเป็นเงินทังสนิ

1) สาํหรับรายการที. 1-22 กรุณาสังซือทีนี

วันทีส่ง เวลาทีส่ง เลขทีรายการ 
รวม

(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) รวมเป็นเงิน 
(บาท) ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวันงาน 

450 470 520 

450 470 520 

450 470 520 

450 470 520 

หมายเหตุ: 24 ชิ น/ถาด รวมเป็นเงินทังสนิ 

ฟอร์ม  19
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2) สาํหรับรายการที. 23-24 กรุณาสังซือทีนี 

วันทีส่ง เวลาทีส่ง เลขทีรายการ 
รวม

(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) รวมเป็นเงิน 
(บาท) ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวันงาน 

690 720 750 

690 720 750 

หมายเหตุ: 24 ชิ น/ถาด รวมเป็นเงินทังสนิ 

3) สาํหรับรายการที. 25-38  กรุณาสังซือทีนี

วันทีส่ง เวลาทีส่ง เลขทีรายการ 
รวม

(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) รวมเป็นเงิน 
(บาท) ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวันงาน 

510 530 550 

510 530 550 

510 530 550 

510 530 550 

หมายเหตุ : 24 ชิ น/ถาด 
 : 1,500 กรัม/ถาด สําหรับรายการที  36 
 : 300 กรัม/ถาด สําหรับรายการที  37-38 

รวมเป็นเงินทังสนิ 

4) สาํหรับรายการที. 39-41 กรุณาสังซือทีนี 

วันทีส่ง เวลาทีส่ง เลขทีรายการ 
รวม

(ถาด) 

ราคา (บาท/ถาด) รวมเป็นเงิน 
(บาท) ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาวันงาน 

400 420 440 

400 420 440 

หมายเหตุ: 300 กรัม/ถาด  สําหรับรายการที  39,41 
 : 150 กรัม/ถาด สําหรับรายการที  40 

รวมเป็นเงินทังสนิ 

หมายเหตุ : 

การชาํระเงิน: 
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคากรุงศรีอยธุยา (สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี) ชือบัญชี: อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จํากดั เลขทีบัญชี 456-1-00009-8 (บัญชีออมทรัพย์)
2. ชําระโดยเงินสด หรือบัตรเครดิต 
3. ชําระเงินภายใน 7 วนั หลังจากยืนยนัการสังอาหาร  เครืองดืม และบริการ  มิฉะนนัจะถือเป็นโมฆะ 

 

เงือนไขการให้บริการ: 
1. ไมอ่นุญาตให้นําอาหารและเครืองดืมเข้ามาภายในอาคารแสดงงาน ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตอยา่งเป็นทางการจากบริษัท อิมแพ็คฯ เท่านัน 
2. ราคาดงักล่าวรวมคา่บริการ และภาษีมลูคา่เพิม 7% แล้ว
3. ราคาพิเศษดงักล่าว เป็นราคาเฉพาะการสังอาหาร เครืองดืม และบริการภายในกําหนดเวลาการสังเท่านนั ในกรณีทีมีการสังภายหลังกําหนดเวลาจะคิดคา่อาหาร เครืองดืม และบริการ

ในราคามาตรฐาน และหากมีการสังล่วงหน้าวนังาน 1 วนั  เป็นต้นไปจะคิดคา่อาหาร เครืองดืม และบริการในราคาวนังาน 
4. กรณีมีการยกเลิกการสังอาหาร เครืองดืม และบริการ ภายหลังการชําระเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไมคื่นเงินทีได้ชําระมาแล้ว 
5. คา่ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขนึหลังทําสัญญา ชําระโดยเงินสด หรือบัตรเครดิต ภายในวนังาน

ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นาง/นางสาว  ได้สังอาหาร เครืองดืม และบริการ ดงักล่าว

ลงชือ: ผู้ รับบริการ 
(  )

วนัที:

ลงชือ: ผู้ ให้บริการ 
(  )

วนัที:

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั แมเนจเม้นท์ จาํกัด 
ชัน 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที 47/569-576 หมูที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120  
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แบบฟอร์มน ำเข้ำสัตว์ภำยในอำคำร ก ำหนดส่ง 

ส่วนที่ 1 กรุณำระบปุระเภทสัตว์ที่น ำเข้ำมำภำยในอำคำร (1 แบบฟอร์ม / สัตว์ 1 ประเภท)

ประเภทสัตว์ ตวั

น  ำหนัก / 1 ตวั กโิลกรัม

ส่วนที่ 2 กรุณำระบวุันที่น ำสัตว์เข้ำ-ออก

น ำเข้ำ วันที่ (โปรดระบ)ุ เวลำ (โปรดระบ)ุ

น ำออก วันที่ (โปรดระบ)ุ เวลำ (โปรดระบ)ุ

ส่วนที่ 3 ระบช่ืุอ-นำมสกลุ / เบอร์โทรศัพท์ ผูท้ี่นอนเฝำ้สัตว์ (กรุณำแนบบตัรประชำชน)

ช่ือ นำมสกลุ โทรศัพท์มือถอื

ส่วนที่ 4 กรอกรำยละเอียดให้ครบถว้น

ช่ือ : ต ำแหน่ง :

บริษัท : คหูำหมำยเลข :

ที่อยู ่:

โทรศัพท์ : โทรสำร :

มือถอื :

วันที่ :

สว่นที ่4 สว่นของผูจั้ดงาน

จ ำนวน

ผู้ร่วมแสดงงำนจะต้องกรอกแบบฟอร์มนี  และได้รับอนุมัติจำกผู้จัดงำน

บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั

อนุมัติ ไมอ่นุมัต ิ

ลงช่ือพร้อมประทับตรำ

29 พฤษภำคม 2560

(_________________________)

กำรน ำสัตว์เข้ำอำคำรในทุกกรณี ผู้ร่วมแสดงงำนจะต้องมีใบรับรองกำรตรวจโรคจำกสัตวแพทย์ หรือกรมปศุสัตว์

เพ่ือยืนยันว่ำสัตว์ดังกล่ำวปลอดภัยจำกโรคติดต่อ รวมทั งได้รับอนุญำตในกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงถูกต้อง

*** มิฉะนั นท่ำนจะไม่สำมำรถน ำสัตว์เข้ำภำยในอำคำรได ้***

และผู้ร่วมแสดงงำนจะต้องมีกรงใส่มิดชิด และจะต้องมีผู้เฝ้ำสัตว์ ตลอด 24 ชม.

ฟอรม์ 20 

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่ : 

คุณ ธนกร  นาปุก 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

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

โทรศัพท์ 0-2833-5207 โทรสาร 0-2833-5211 Email : thanakornn@impact.co.th  
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Reservation Form-Novotel Bangkok IMPACT 
SmartHeart Presents Thailand International Dog Show 2017 

Confirmation No……………………………………………………………………… 

Guest Name: (1)………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 (2)……………………………………………………............................................................................ 

Company Name: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel: .......................................................................... Mobile: ………..………………………………………………… 

Fax: ……………………………………………………….Email………………………………………………………………………………… 

Check in date: …………………………… Flight Detail……………………….Time:………… (Check in Time : 14.00hrs) 

Check out date: ………………………… Flight Detail……………………….Time:………… (Check in Time :12.00hrs) 

Number of room: ………………………..Number of Night: ……………………… 

Standard Room   ………….…….King Bed THB 3,200 nett include breakfast + Internet Access 

Premier Room     ……………..…King Bed THB 4,400 nett include breakfast + Internet Access 

Suite room          ………………… King Bed THB 5,600 nett include breakfast + Internet Access 

Extra person THB 1,200 nett include breakfast + Internet Access 

In acceptance of the rate offered that Hotel required for guarantee booking via: 

Cardholder Name: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Credit Card No: ………………………………………………………………………………….…Expiry Date: ………........... 

Reservations Policy 

   and payment method can be changed upon arrival. 

   notified or non arrival , the hotel will deduct one night room charge from guest’s credit card. 
-in time is at 14:00 hrs., and Check-out is at 12:00 (noon). 

-in or Check-out requirement will be subject to availability upon arrival. 
ct our Reservation Department 

-4888 ext. 4710,4711,4712,4714,4715/ Fax :+66 02 833-4713/02 833 4889 
E-mail: H8059-RE@accor.com; H8059-RE1@accor.com; H8059-RE2@accor.com; H8059-RE3@accor.com 

Should you require any further information, please do not hesitate to contact us directly. 

………………………………………….   …………………………………………….. 
Guest Signature          Reservation Department Novotel Bangkok Impact 

ฟอร์ม 21
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IBIS BANGKOK IMPACT 

93 ถนนป๊อปปูล่า ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย • โทรศพัท ์+66 (0) 2 011 7777 • โทรสาร +66 (0) 2 011 7888

93 Popular Road, Banmai, Pakkred District, Nonthaburi 11120, Thailand • Phone +66 (0) 2 011 7777 • Fax +66 (0) 2 011 7888 

ibis.com • accorhotels.com •  

RESERVATION FORM (Official rate with pets) 

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2017 

Confirmation No………………... 

Event Name     ………………………………………………. 

Guest Name   ………………………………………………. 

Arrival Date/Time:   ………………………………………………. 

Departure Date/Time: ………………………………………………. 

Accommodation:  ….. KING Standard Rooms + ….. TWIN Standard Rooms 

Room Rate:   THB 2,200 net including breakfast and WIFI 

THB 2,200 net including breakfast and WIFI 

Extra Bed THB 800 net     

Payment:  Credit card guarantee is required to secure this booking 

Cardholder Name:  

Credit Card Number: Expiry Date: 

Reservations Policy 
• A Credit Card number must be provided to guarantee your booking. Payment

method may be changed upon arrival only.
• Payment must be settled upon arrival.
• Cancellations will be accepted up to 14 days prior to arrival date. No shows and

cancellations beyond 14 days will be charged to the credit card provided.
• Early Check-in or Check-out requirements are subject to availability.

SMARTHEART Addendum 
- All pets must be kept in a carrier whilst on hotel premises and public areas 
- A maximum of 2 pets and 2 carriers are allowed per room, removal of furniture is 

an additional charge 
- In consideration for other guests, please clean up after your pets and keep them 

within your control at all times 
- If your room requires excessive cleaning, or if damages are incurred as a result of 

your pet’s actions, the hotel will charge for additional services and repairs 

For future information or assistance, please contact our Reservations Department 
Email: h9060-re@accor.com  Tel: +66 (0) 2 011 7777 / Fax: +66 (0) 2 011 7999  

Guest Signature Reservations Department 

ibis Bangkok IMPACT

ฟอร์ม 21-1
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IBIS BANGKOK IMPACT 

93 ถนนป๊อปปูล่า ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย • โทรศพัท ์+66 (0) 2 011 7777 • โทรสาร +66 (0) 2 011 7888

93 Popular Road, Banmai, Pakkred District, Nonthaburi 11120, Thailand • Phone +66 (0) 2 011 7777 • Fax +66 (0) 2 011 7888 

ibis.com • accorhotels.com •  

RESERVATION FORM (Official rate no pets allowed) 

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2017 

Confirmation No………………... 

Event Name     ………………………………………………. 

Guest Name   ………………………………………………. 

Arrival Date/Time:   ………………………………………………. 

Departure Date/Time: ………………………………………………. 

Accommodation:  ….. KING Standard Rooms + ….. TWIN Standard Rooms 

Room Rate:   THB 2,000 net including breakfast and WIFI 

THB 2,000 net including breakfast and WIFI 

Extra Bed THB 800 net     

Payment:  Credit card guarantee is required to secure this booking 

Cardholder Name:  

Credit Card Number: Expiry Date: 

Reservations Policy 
• A Credit Card number must be provided to guarantee your booking. Payment

method may be changed upon arrival only.
• Payment must be settled upon arrival.
• Cancellations will be accepted up to 14 days prior to arrival date. No shows and

cancellations beyond 14 days will be charged to the credit card provided.
• Early Check-in or Check-out requirements are subject to availability.

SMARTHEART Addendum 
- All pets must be kept in a carrier whilst on hotel premises and public areas 
- A maximum of 2 pets and 2 carriers are allowed per room, removal of furniture is 

an additional charge 
- In consideration for other guests, please clean up after your pets and keep them 

within your control at all times 
- If your room requires excessive cleaning, or if damages are incurred as a result of 

your pet’s actions, the hotel will charge for additional services and repairs 

For future information or assistance, please contact our Reservations Department 
Email: h9060-re@accor.com  Tel: +66 (0) 2 011 7777 / Fax: +66 (0) 2 011 7999  

Guest Signature Reservations Department 

ibis Bangkok IMPACT

ฟอร์ม 21-2
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