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ขอ้มลูท ัว่ไป 

 

1. ชือ่งานแสดงสนิคา้ 

SmartHeart presents Pet Variety 2017 เชยีงใหม ่

 

2. สถานทีจ่ดังานแสดงสนิคา้ 

 เชยีงใหมฮ่อลล ์ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหมแ่อรพ์อรต์ 

 เลขที ่2 ต าบลหายยา อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50100 

 โทรศพัท ์053-999-199 โทรสาร 053-999-122-3 Website : http://www.centralplaza.co.th  

 

3. เวลาเปิดแสดงงาน 

 วนัที ่9 – 12 มนีาคม 2560  เวลา 11.00 – 19.00 น. 

 

4. เว็ปไซตข์องงาน 

 www.pet-variety.com 

 

5. ผูจ้ดังาน 

 บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 

6. การตดิตอ่ผูจ้ดังาน 

     บรษิทั อมิแพ็ค เอ็กซบิชิ ัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ฝ่ายโครงการ : 

  คณุอรรถพันธ ์(เกรท)   โทรศพัท ์: 0 2833 5349 

      Email: atthaphanw@impact.co.th 

  คณุเกยีรตรัิตน ์(หมเูค็ม)   โทรศพัท ์: 0 2833 5215 

      Email: kaittiratw@impact.co.th 

ฝ่ายปฏบิตักิาร : 

  คณุวรามาตย ์อมาตยกลุ   โทรศพัท ์: 0 2833 5117 

      Email: varamarta@impact.co.th 

  คณุวฒันพล รุ่งเรอืงกลุ   โทรศพัท ์: 0 2833 5209 

      Email: wattanapolr@impact.co.th 

      โทรสาร  : 0 2833 5211  

 

 

7. ผูร้บัเหมากอ่สรา้งคหูามาตรฐาน อยา่งเป็นทางการ 

 บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

 ชัน้ 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที ่47/569-576 หมูท่ี ่3 ถ.ป็อปปลูา่ 3 ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

  ตดิตอ่ คณุวรามาตย ์อมาตยกลุ โทรศพัท ์: 0 2833 5117 

      โทรสาร: 0 2833 5211 

      Email: varamarta@impact.co.th 

 

http://www.centralplaza.co.th/
http://www.pet-variety.com/
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8. ผูร้บัเหมาระบบไฟฟ้า อยา่งเป็นทางการ 

บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 ชัน้ 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที ่47/569-576 หมูท่ี ่3 ถ.ป็อปปลูา่ 3 ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

  ตดิตอ่ คณุวรามาตย ์อมาตยกลุ โทรศพัท ์: 0 2833 5117 

      โทรสาร: 0 2833 5211 

      Email: varamarta@impact.co.th 

 

9. บรษิทัผูร้บัเหมาบรกิารดา้นการรกัษาความปลอดภยัอยา่งเป็นทางการ 

บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 ชัน้ 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที ่47/569-576 หมูท่ี ่3 ถ.ป็อปปลูา่ 3 ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

  ตดิตอ่ คณุวรามาตย ์อมาตยกลุ โทรศพัท ์: 0 2833 5117 

      โทรสาร: 0 2833 5211 

      Email: varamarta@impact.co.th 

 

10. บรษิทัผูร้บัเหมาบรกิารดา้นการรกัษาความสะอาดอยา่งเป็นทางการ 

บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 ชัน้ 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที ่47/569-576 หมูท่ี ่3 ถ.ป็อปปลูา่ 3 ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

  ตดิตอ่ คณุวรามาตย ์อมาตยกลุ โทรศพัท ์: 0 2833 5117 

      โทรสาร: 0 2833 5211 

      Email: varamarta@impact.co.th 
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ตารางเวลาการท างานภายในอาคารแสดงสนิคา้ 
 

ชว่งวนักอ่สรา้ง 

วนักอ่สรา้งตกแตง่คหูา (7 – 8 ม.ีค. 60) วนัที ่ เวลา 

ผูแ้สดงงานทีจ่อง พืน้ทีเ่ปลา่ เขา้ตกแตง่คหูา 
7 ม.ีค. 60 13.00-24.00 น. 

8 ม.ีค. 60 08.00-24.00 น. 

ผูแ้สดงงานทีจ่อง เตน๊ทม์าตรฐาน เขา้ตกแตง่คหูา 8 ม.ีค. 60 08.00-24.00 น. 

 ทางผูจ้ัดงาน ไมม่บีรกิาร รับฝากสนิคา้ และรถเข็นสนิคา้ 

 

ชว่งวนัแสดงงาน 

วนัแสดงงาน (9-12 ม.ีค. 60) วนัที ่ เวลา 

เตรยีมเปิดคหูา 
9 ม.ีค. 60 09.00-11.00 น. 

10-12 ม.ีค. 60 10.00-11.00 น. 

เปิดแสดงงาน 9-12 ม.ีค. 60 11.00-19.00 น. 

เตรยีมปิดคหูา /  เตมิสนิคา้ 9-11 ม.ีค. 60 19.00-20.00 น. 

 ผูร้่วมแสดงงานสามารถเตมิสนิคา้ไดต้ามวนั และเวลา ดงันี้ 

วนัที ่9 มนีาคม 2560   เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 19.00 – 20.00 น. 

วนัที ่10 - 11 มนีาคม 2560   เวลา 10.00 – 11.00 น. และ 19.00 – 20.00 น. 

วนัที ่12 มนีาคม 2560    เวลา 10.00 – 11.00 น. 

 ไมอ่นุญาตใหใ้ชร้ถเข็นระหวา่งเวลา 10.00 – 19.00 น. ของวันที ่9 - 12 มนีาคม 2560 

 

ชว่งวนัรือ้ถอน 

วนัรือ้ถอน (12 ม.ีค. 60) วนัที ่ เวลา 

รือ้ถอนและขนยา้ยสนิคา้ออกจากอาคาร  12 ม.ีค. 60 19.00-24.00 น. 

 ผูร้่วมแสดงงานจะตอ้งรือ้ถอน ใหเ้สร็จภายในวนัที ่12 มนีาคม 2560 เวลา 19.00 – 24.00 น.  



มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
Chiangmai Rajabhat University

รพ.ชางเผือก
Chang Phuak Hospital

ศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม
Old Chiang Mai Cultural Center

ถ.บำรุงบุรี
Bamrung Buri Rd.

ถ.ศรีภูมิ
Sri Poom Rd.

ตลาดวโรรส
Warorot Market

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Chiangmai University
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สนามบินนานาชาติเชียงใหม
Chiang Mai International Airport
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รพ.สยามราษฎร
Siamrat Hospital

รพ.เชียงใหมราม
Chiangmai Ram Hospital

รพ.สวนดอก

รพ.ใกลหมอ

หางเซ็นทรัล กาดสวนแกว
Central Kadsuankaew Market

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน
The Far Eastern University

เชียงใหม ฮอลล
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต

2 ถนนมหิดล อำเภอเมือง เชียงใหม 50100  โทร.+66(0)5399-9199 ตอ 1313-16CPNHALL.COM
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ขอ้ก ำหนดในกำรขนยำ้ยอปุกรณ์ 

SmartHeart presents Pet Variety 2017 เชยีงใหม ่

1. ผูป้ระกอบการรา้นคา้ภายในงาน สามารถท าการ Set Up บธู ไดด้งันี ้

วนัที ่7 มนีาคม 2560 เวลา 13.00 – 24.00 น. 

วนัที ่8 มนีาคม 2560 เวลา 08.00 – 24.00 น. 

โดยผูจั้ดงานจะก าหนดชว่งเวลาในการน ารถสง่ของอปุกรณ์ หรอื สนิคา้ทีจ่ะใชภ้ายในบทู ขึน้บนอาคาร 

2. ผูป้ระกอบการสามารถน ารถขนของขึน้มาบนอาคาร (เฉพาะรถบรรทุก 4 ลอ้เท่านัน้)  โดยสามารถจอดรถตามจุดที่

ก าหนด ภายในเวลา 10 นำท/ี3คนั เทา่นัน้ เพือ่ท าการขนอปุกรณ์เขา้ไปยังบทูของผูป้ระกอบการ จากนัน้ใหท้ าการ

ยา้ยรถไปจอดไวใ้นบรเิวณลานจอดรถ ทีท่างผูจ้ัดงานไดเ้ตรยีมไวใ้ห ้และไม่อนุญาตใหร้ถขนของ จอดรถบนอาคาร

โดยเด็ดขาด 

3. ส าหรับรถขนของอุปกรณ์ หรือ สนิคา้ทีจ่ะใชภ้ายในบูท ทีย่ังไม่ไดข้ ึน้ไปบนอาคาร สามารถน ารถไปจอด ณ ลาน

จอดรถใตอ้าคาร เพือ่ท าการรอควิในการ Loading ของตามล าดบัการลงทะเบยีนของผูป้ระกอบการ 

4. ผูจ้ัดงานอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการท าการขนของ โดยการใชป้ระตทูางเขา้ดา้นหลังอาคารเทา่นัน้ ในกรณีทีต่อ้งการ

ขนของทางเขา้อาคารบรเิวณดา้นหนา้ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากทางผูจ้ัดงานกอ่น โดยหา้มจอดรถ ในบรเิวณดา้นหนา้

อาคาร โดยเด็ดขาด 

5. ในการรือ้ถอนอปุกรณ์ หรอื สนิคา้ทีใ่ชภ้ายในบทูผูป้ระกอบการรา้นคา้สามารถรือ้ถอนได ้ดงันี ้

วนัที ่12 มนีาคม 2560 เวลา 19.00 – 24.00 น. 

วนัที ่13 มนีาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. 

โดยผูจ้ัดงานจะอนุญาตใหน้ ารถขึน้มาขนยา้ยอปุกรณ์ หรอื สนิคา้ภายในบทู ตามล าดบัทีผู่จ้ัดงานไดเ้ตรยีมไว ้ 

6. ในการรื้อถอนอุปกรณ์ หรือ สนิคา้ที่ใชภ้ายในบูทสามารถน ารถขนของขึน้มาบนอาคารเพื่อท าการขนของกลับ 

(เฉพาะรถบรรทกุ 4 ลอ้เทา่นัน้)  โดยสามารถจอดรถตามจดุทีก่ าหนดให ้ภำยในเวลำ 10 นำท/ี3 คนั เทา่นัน้  

7. ในการรือ้ถอนอปุกรณ์ หรอื สนิคา้ทีใ่ชภ้ายในบทู ส าหรับผูป้ระกอบการทีต่อ้งการขนของออกบรเิวณดา้นหนา้อาคาร 

ผูจ้ัดงานไม่อนุญาตใหข้นของทีม่ีขนาดใหญ่ออกบรเิวณดา้นหนา้อาคาร และไม่อนุญาตใหน้ ารถขนของจอดใน

บรเิวณดา้นหนา้อาคารโดยเด็ดขาด 

8. ผูร้่วมแสดงงานสามารถเตมิสนิคา้ไดต้ามวนั และเวลา ดงันี ้

วนัที ่9 มนีาคม 2560   เวลา 08.00 – 10.00 น. และ 19.00 – 20.00 น. 

วนัที ่10 - 11 มนีาคม 2560  เวลา 09.00 – 10.00 น. และ 19.00 – 20.00 น. 

วนัที ่12 มนีาคม 2560   เวลา 09.00 – 10.00 น. 

9. หา้มใหผู้ป้ระกอบการรา้นคา้น าขยะไปทิง้ในถังขยะของทางศนูยก์ารคา้โดยเด็ดขาด และขอความร่วมมอืในการทิง้

ขยะในถุงด าทีท่างผูป้ระกอบการไดเ้ตรียมมาเอง โดยรับผดิชอบน าทิง้บริเวณทีท่างศูนยก์ารคา้ฯ จัดเตรียมไวใ้ห ้

ส าหรับทิง้ขยะเทา่นัน้ 

10. ไมอ่นุญาตใหม้กีารตอก เจาะ ใชเ้ทปกาวสองหนา้ ยดึตดิอปุกรณ์กับผนังบรเิวณบทูและหา้มรือ้ถอนอปุกรณ์บทูถา้จะ

ท าการรือ้หรอืถอดอปุกรณ์จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
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ขอ้ก ำหนดในกำรใชบ้รกิำรพืน้ที ่

ภำยในเชยีงใหมฮ่อลล ์: ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัพลำซำ เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 

 

1. ทางผูจั้ดงานและเชยีงใหมฮ่อลล ์ไมอ่นุญาตใหน้ ารถมาจอดบรเิวณจดุ loading บรเิวณดา้นหลงัเชยีงใหม่ ฮออล ์ใน

วนัที ่7 – 13 มนีาคม 2560 เวลา 11.00-19.00 น. โดยเด็ดขาด 

2. (ส ำคญัมำก) รถบรรทุก 4 ลอ้ เท่านัน้ทีส่ามารถขับขึน้จอดเพื่อโหลดอุปกรณ์-โครงสรา้งในการจัดงานบนพื้นที่

โหลดดิง้ หากมรีถบรรทุก ตัง้แต่ 6 - 10 ลอ้ ขอความร่วมมอืใหจ้อดรถขา้ง Ramp หลังฮอลล ์เพื่อขนอุปกรณ์-

โครงสรา้งในการจัดงานขึน้บนพืน้ทีโ่หลดดิง้ และ/หรอื ทา่นสามารถขนอปุกรณ์-โครงสรา้งในการจัดงานผ่านประตู

หนา้ฮอลลไ์ดต้ัง้แตเ่วลา 21.00 - 11.00 น. เทา่นัน้ 

3. ไม่อนุญาตใหจ้อดรถหนา้ฮอลลท์ุกกรณีทัง้วันเซ็ตอัพ-จัดงาน-รือ้ถอน ในเวลาศนูยก์ารคา้ฯเปิดใหบ้รกิาร (11.00-

21.00 น.) หากตรวจสอบพบ และมกีารแจง้เตอืนแลว้ไมเ่คลือ่นยา้ย จะตอ้งช าระคา่จอดรถคนัละ 1,000 บาท/ครัง้ 

4. หา้มสบูบหุรีใ่นพืน้ทีจั่ดงานทกุสว่น ยกเวน้เฉพาะจุดทีจั่ดไวใ้ห ้หากตรวจสอบพบ ตอ้งช าระคา่ปรับ 5,000 บาท/มวน 

ตามจ านวนกน้บหุรีท่ีพ่บ 

5. พื้นฮอลลเ์ป็นวัสดุเทยีบเท่า epoxy – ผนังฮอลลเ์ป็นวัสดุลดเสยีงสะทอ้น ขอใหร้ะมัดระวังเรื่องอุปกรณ์ในการ    

เซ็ตอพั-รือ้ถอน (มกีารเรยีกเก็บคา่ปรับหากพืน้ทีเ่สยีหาย) 

6. หากพืน้ที ่หรอืวัตถุส ิง่ของใดในพืน้ทีเ่กดิช ารุดเสยีหายขึน้ระหวา่งการใชบ้รกิาร ผูป้ระกอบการรา้นคา้จะตอ้งแจง้ให ้

ผูจ้ัดงานทราบทนัท ีโดยทางผูจั้ดงานและเชยีงใหม่ฮอลลม์สีทิธทิีจ่ะก าหนดใหผู้ใ้ชบ้รกิารซอ่มแซม หรอื เชยีงใหม่

ฮอลล ์อาจซอ่มแซมเองโดยผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ก็ได ้

7. การดัดแปลงตอ่เตมิรือ้ถอนตกแตง่ใดๆ จะตอ้งด าเนนิการโดยชา่งทีไ่ดรั้บอนุญาตจากผูจ้ัดงานและเชยีงใหม่ฮอลล ์

เป็นลายลกัษณ์อกัษร บรรดาสิง่ตา่งๆ ทีผู่ใ้ชบ้รกิารท าตดิตรงึกบัพืน้ที ่โดยไดรั้บอนุญาตจากเชยีงใหม่ฮอลล ์หรอืไม่

ก็ตามใหต้กเป็นทรัพย์สนิของ เชยีงใหม่ฮอลลท์ันท ีโดยผูใ้ชบ้ริการจะไม่เรียกรอ้งค่าตอบแทนใดๆ ทัง้ส ิน้ หรือ 

เชยีงใหมฮ่อลล ์อาจใหผู้ใ้ชบ้รกิารรือ้ถอนไปโดยผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายเองก็ได ้

8. บรเิวณพืน้จะตอ้งมวีัตถุรองรับในการกอ่สรา้งไม่วา่จะเป็น งานไม ้งานส ีหรอืการเคลือ่นยา้ยอปุกรณ์ทีม่นี ้าหนักมาก

และไมก่ระท าการใดยดึบทูกบับรเิวณและอปุกรณ์ใดบรเิวณพืน้ผวิ ในเชยีงใหมฮ่อลล ์

9. ผูป้ระกอบการจะไม่น าเขา้มาหรือเก็บ วัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ อาวธุ วัตถุระเบดิ สิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ผดิศลิธรรม

ในเชยีงใหมฮ่อลล ์

10. ขยะทีเ่หลอืจากการเซ็ตอพั-จัดงาน-รือ้ถอน หากเก็บกวาดไม่หมด จะมกีารเรยีกเก็บคา่ท าความสะอาด แลว้แตก่รณี 

ขึน้อยู่กับปรมิาณขยะทีต่กคา้ง โดยผูป้ระกอบการจะดูแลรักษาพื้นทีแ่ละบรกิารต่อเนื่องใหส้ะอาดและมคีวามเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยตลอดเวลาทีใ่ชบ้รกิาร 

11. เมือ่อยูภ่ายในหอ้งจัดงานหา้มสบูบหุรี ่และดืม่แอลกอฮอลโ์ดยเด็ดขาด 

12. หำ้มใชแ้กซ๊หงุตม้ในการประกอบอาหารภายในเชยีงใหมฮ่อลลโ์ดยเด็ดขาด 

13. ทางผูจั้ดงานและเชยีงใหม่ฮอลล์จะไม่รับผิดชอบในส่วนของความเสยีหาย สูญหายของสนิคา้ภายในบูทโดย

เด็ดขาด 

14. ผูป้ระกอบการจะยนิยอมและอ านวยความสะดวกแกผู่จ้ัดงานและตัวแทนในการเขา้ไปตรวจตราพืน้ทีไ่ดต้ลอดเวลา 

15. ผูป้ระกอบการจะปฏบิัตติามระเบยีบ ขอ้หา้ม ขอ้บังคับ เกีย่วกับการใชส้ถานที ่และบรกิารตา่งๆของเชยีงใหม่ฮอลล ์

อยา่งเคร่งครัด 



ก ำหนดส่ง 

ผูแ้สดงสินคำ้ที่เช่ำพ้ืนที่พร้อมเตน๊ท์มำตรฐำน   จะได้รับกำรจัดท ำปำ้ยช่ือบริษัท  Outdoor Inkjet on Vinyl 2 หน้ำ

         ตดิบนขำเตน๊ท์ ทั้งน้ีช่ือบริษัทรวมกนั ตอ้งไม่เกนิ 24 ตวัอักษร ส ำหรับผูแ้สดงสินคำ้คหูำมำตรฐำน กรุณำกรอกช่ือที่ตอ้งกำร

         ให้จัดเตรียมในแบบฟอร์มช่ือปำ้ย   และส่งไปยัง  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ำกดัภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

ถำ้ผูแ้สดงสินคำ้ตอ้งกำรให้จัดท ำปำ้ยใด ๆ นอกเหนือจำกปำ้ยมำตรฐำน ทำงบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ ำกดั

ยินดีที่จะรับเปน็ผูด้ ำเนินกำร โดยมีคำ่ใช้จ่ำยตำมลักษณะของปำ้ยน้ันๆ และขอให้ส่งแบบไปพร้อมกบัแบบฟอร์มน้ี

   หมำยเหตุ : ถำ้หำกภำยในก ำหนดเวลำ ทำงผูรั้บเหมำยังไม่ได้รับรำยละเอียดเกีย่วกบัปำ้ยช่ือคหูำของท่ำน ช่ือบริษัทของท่ำน

ที่พิมพ์ในหนังสือสัญญำ จะถกูน ำมำเปน็ปำ้ยช่ือคหูำ

ส ำหรับร่วมแสดงงำน

ช่ือ : ต ำแหน่ง :

บริษัท : คหูำหมำยเลข :

ที่อยู ่:

โทรศัพท์ : โทรสำร :

มือถอื :

วันที่ :

ป้ำยช่ือเต๊นท์มำตรฐำน

ลงช่ือพร้อมประทับตรำ

กำรเปลี่ยนแปลงป้ำยช่ือในระหว่ำงงำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม

โปรดกรอกช่ือบริษัทเพ่ือติดตัง้บนป้ำยช่ือลงในช่องด้ำนล่ำง

(ในกรณีที่ป้ำยช่ือเป็นภำษำอังกฤษ กรุณำใช้ตัวพิมพ์ใหญ่)

10 กุมภำพันธ์ 2560

กรณีคูหำหัวมุม

ฟอรม์ 1 

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่ : 

วรามาตย์ อมาตยกุล 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

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

โทรศัพท์ 0-2833-5117 โทรสาร 0-2833-5211 Email : varamarta@impact.co.th 
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เต๊นท์มาตรฐาน 3.00 X 3.00 เมตร ประกอบด้วย

1. ป้ายช่ือบริษัท ความยาวไม่เกิน 24 ตวัอักษร

2. โตะ๊ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ตวั

3. เก้าอี้ จ านวน 2 ตวั

4. ถังขยะ จ านวน 1 ใบ

5. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์ขนาด 40 วัตต ์จ านวน 1 ดวง

6. ปลั๊กไฟ ขนาด 5 แอมป์ 220 โวลท์ จ านวน 1 จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟฟ้า แสงสว่าง)

ข้อก าหนดส าหรับเต๊นท์มาตรฐาน

1. ผู้แสดงสินค้าจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึ้น

2. ห้ามวางวัสดุกีดขวางทางเดิน หรือท าให้พรมสกปรก

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของคูหา เช่น การน าป้ายช่ือออก ตอ้งแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์  

เต๊นท์มาตรฐาน 3.00 x 3.00 เมตร
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ผู้รับเหมาตกแต่งคูหาพิเศษ ก าหนดส่ง

(ส าหรับผูร่้วมแสดงงานที่จองพ้ืนที่เปล่า กรณีที่น าผูรั้บเหมากอ่สร้างมาท าบธูเอง)

ช่ือบริษัทผูร่้วมแสดงงาน (Exhibitor) หมายเลขคหูา

ขนาดคหูา กว้าง ม. X ยาว ม. X สูง เมตร

บริษัทผูรั้บเหมากอ่สร้าง

ที่อยู่

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

ช่ือผูรั้บผดิชอบงาน ต าแหน่ง

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

มือถอื

วิศวกรออกแบบและควบคมุงาน เลขทะเบยีน

วันตดิตัง้ เร่ิมเวลา ถงึเวลา

เร่ิมเวลา ถงึเวลา

วันร้ือถอน เร่ิมเวลา ถงึเวลา

เร่ิมเวลา ถงึเวลา

พร้อมกนัน้ีได้ส่งแบบประกอบเพ่ือขออนุญาตกอ่สร้างตกแตง่คหูาพิเศษดังตอ่ไปน้ี

 - รูปทัศนียภาพ (Perspective) จ านวน แผน่

 - แผนผงั (Floor Plan) จ านวน แผน่

 - รูปด้าน (Elevation) จ านวน แผน่

 - รูปตดั (Cross Section) จ านวน แผน่

 - อืน่ๆ (Other) จ านวน แผน่

หมายเหตุ

1. ส าหรับคูหาพิเศษที่มีความสูงตั้งแต่ 3.50 ม.ขึ้นไปทกุคูหา ต้องส่งแบบ พร้อมมีหนังสือรับรองโครงสร้างของ วิศวกรโยธา แนบด้วย

2. ความสูงที่ ผู้สนับสนุนการจัดงาน  สามารถก่อสร้างได้ภายในอาคารแสดงสินค้า คือไม่เกิน 7.00 เมตร

3. ความสูงที่ ผู้ร่วมแสดงงาน  สามารถก่อสร้างได้ภายในอาคารแสดงสินค้า คือไม่เกิน 3.50 เมตร

4. แบบฟอร์มน้ีส าหรับผู้ร่วมแสดงงานที่ซ้ือพ้ืนที่เปลา่ซ่ึงจะต้องว่าจา้งผู้รับเหมาก่อสร้างตกแต่งคูหามาเอง

5. รูปแบบของคูหาและไฟฟ้าจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จดังานภายในวันที่ก าหนด

6. ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถแลกบัตรผ่านเขา้งานได้ที่ทางขนย้ายสินค้าหลงัอาคารโดยแลกบัตรประชาชนในวันที่เขา้ท างาน

7. ผู้ร่วมแสดงงานควรจะแจง้ถึงกฎระเบียบขอ้ปฏิบัติในการท างานในอาคารให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างทกุคนทราบเพ่ือปฏิบัติตาม

8. บริษัท อมิแพ็คฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาการก่อสร้างหากผู้ร่วมแสดงงานส่งแบบมาให้พิจารณาไม่ครบถ้วน ตามระบุขา้งต้น

9. ผู้รับเหมาจะต้องวางแคชเชียร์เช็คค้ าประกันพ้ืนที่ (ในกรณีที่อาจเกิดความเสียหายขึ้น) จ านวนเงิน 5,000 บาท / 9 ตารางเมตร

สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ 1 คูหา ลว่งหน้า 7 วัน ก่อนเขา้ท าการก่อสร้าง (วันที่ 16 ก.พ. 59)

10. กฏเกณฑด์้านบนน้ันหากทา่นใดไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นสาเหตุให้งานก่อสร้างคูหาของทา่นลา่ช้าหรืออาจไม่สามารถเขา้ก่อสร้างได้

ข้าพเจ้าทราบเง่ือนไขและข้อก าหนดในการเข้าปฏบิตังิานในอาคารแสดงสินคา้แล้ว

ผูรั้บเหมากอ่สร้าง

วันที่

10 กุมภาพันธ์ 2560

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่ :  

คุณวรามาตย์ อมาตยกุล 

ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

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

โทรศัพท์ : 0 2833 5117 โทรสาร: 0 2833 5211 Email: varamarta@impact.co.th 

ฟอรม์ 2 
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แบบฟอร์มแคชเชียร์เช็คค้้ำประกันพ้ืนที่ ก้ำหนดส่ง

แบบฟอร์มน้ีส้ำหรับผูร่้วมแสดงงำนที่จองพ้ืนที่เปล่ำ ซ่ึงจะตอ้งว่ำจ้ำงผูรั้บเหมำก่อสร้ำงคูหำมำเอง โดยจะตอ้งกรอกข้อควำมให้สมบูรณ์

แล้วส่งกลับมำยงัช่ือที่อยู่ด้ำนล่ำง

ช่ือผู้แสดงงำน (Exhibitor)

บริษัท คูหำเลขที่

ข้อมูลผู้รับเหมำก่อสร้ำง (Contractor)

ช่ือบริษัท

ช่ือบุคคลผู้รับผิดชอบในกำรด้ำเนินงำน

โทรศัพท์ / มือถือ โทรสำร E-mail

ที่อยู่

ลำยเซ็นผู้รับผิดชอบ วันที่

ผู้รับเหมำจะต้องวำงแคชเชียร์เช็คค้้ำประกันพ้ืนที่ (ในกรณทีี่อำจเกิดควำมเสียหำยขึน้) จำ้นวนเงิน 5,000 บำท / 9 ตำรำงเมตร สูงสุดไม่เกิน 50,000 บำท

ต่อ 1 คูหำ ลว่งหน้ำ 7 วัน ก่อนเขำ้ท้ำกำรก่อสร้ำง (วันที่ 1 มี.ค. 60) และสำมำรถรับเช็คคืนได้ภำยใน 7 วัน หลงัส้ินสุดวันแสดงงำน หำกพ้ืนที่

ของท่ำนไม่มีควำมเสียหำย

กำรออกแคชเชียร์เช็คค้้ำประกันพ้ืนที่ กรุณำออกตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี

แคชเชียร์เช็คส่ังจ่ำย : บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ้ำกดั

เช็คลงวันที่ 1 มีนำคม 2560

กรุณำส่งแบบฟอร์ม และแคชเชียร์เช็คค้้ำประกันไปที่ :

คณุวรำมำตย์ อมำตยกลุ

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช่ัิน แมเนจเม้นท์ จ้ำกดั (ฝำ่ยโครงกำร)

ช้ัน 10 อำคำรบำงกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถ.ปอ๊ปปลู่ำ 3 ต.บำ้นใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120

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

E-mail : varamarta@impact.co.th

หมำยเหต ุ: หำกผูร่้วมแสดงงำนหรือผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยใดไม่ปฏิบัตติำมข้อก้ำหนดข้ำงตน้อำจเป็นสำเหตใุห้งำนก่อสร้ำงคูหำของท่ำนล่ำช้ำ

10 กุมภำพันธ์ 2560

                    หรืออำจไม่สำมำรถเข้ำก่อสร้ำงได้

แคชเชียร์เช็ค 5,000 บำท / 9 ตร.ม.
จ้ำนวนพ้ืนที่รวม (ตร.ม.)

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

จ้ำนวนเงินรวม (บำท)

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

ฟอรม์ 3 
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บริการท าความสะอาดพิเศษภายในคูหา ก าหนดส่ง

ช่ือบริษัท : เลขที่คหูา :

ที่อยู ่:

ช่ือผูต้ดิตอ่ :

โทรศัพท์ : โทรสาร : อีเมล์ :

อัตรา

เร่ิม ส้ินสุด (บาท/คน/รอบ) (บาท)

650 บาท

650 บาท

650 บาท

650 บาท

คา่บริการล่วงเวลา 81 / ชม.

เปน็เงิน

ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%

รวมเปน็เงิน

การช าระเงิน : โดยเงินสดโอนเงินเขา้บัญชี ส่ังจา่ยนาม บริษัท อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด การโอนเงินเขา้บัญชี จะต้องส่งส าเนาใบโอนเงิน

พร้อมระบุช่ือ-ที่อยูข่องบริษัท พร้อมทั้งหมายเลขคูหาของผู้ส่งอยา่งชัดเจนและแนบเอกสารส่งกลบัมายงับริษัท

ช่ือบัญชี : บริษทั อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

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

ส าหรับบริษทัที่ตอ้งการหักภาษ ีณ ที่จ่าย 3% กรุณาน าเอกสารการหักภาษ ีณ ที่จ่ายมาแสดงในวันช าระเงิน

(ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตา่งๆ จะเป็นความรับผิดชอบของผูแ้สดงสินค้า)

เง่ือนไขการให้บริการ

1. บริการรักษาความสะอาด แบ่งการท างานเป็น 2 รอบ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น. รวมพักรับประทานอาหาร 30 นาทีและ

    ส าหรับการท างานลว่งเวลาหลงัการจดัจา้ง 8 ช่ัวโมงคิดค่าแรงเพ่ิมอกี 1.5 ของค่าลว่งเวลา และอยา่งน้อยไม่ต่ ากว่า 2 ช่ัวโมง

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

    ขึน้อยูก่ับการตกแต่งและขนาดที่ใหญ่ขึน้ของคูหา และอาจไม่รับบริการท าความสะอาดเร่งด่วนหน้างาน
ขึน้อยูก่ับการตกแต่งและขนาดที่ใหญ่ขึน้ของคูหา

3. การบริการรวมถึง การดูดฝุ่น การท าความสะอาดพ้ืน การทิ้งขยะ และเช็ดท าความสะอาดเคาน์เตอร์ (ไม่รวมอปุกรณท์ี่น ามาจดัแสดง)

4. การบริการไม่รวมถึงการท าความสะอาด น้ ามัน สี หรือน้ าที่หกบนพ้ืน และโครงสร้างคูหา ผนังและพ้ืนผวิทุกชนิด

5. ส าหรับผู้แสดงสินค้ารายใด ถ้าต้องการขอใบก ากับภาษี กรุณาส่งช่ือบริษัท และที่อยู ่ตามภ.พ.20 แนบท้ายมาด้วย

6. การส่ังบริการจะสมบูรณ ์เม่ือมีการช าระเงินครบถ้วน

7. การยกเลกิการส่ังจอง จะต้องแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร ภายในเวลา 7วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากช้าเกินกว่าที่ก าหนด จะคืนเงินค่าใช้บริการให้ ร้อยละ 30

    และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลกิในระหว่างวันจดัแสดง

เลขที่คหูา : ช่ือผูต้ดิตอ่ :

โทรศัพท์ : โทรสาร :

ลายมือช่ือ และวันที่ : (ตราประทับองคก์ร)

ผูใ้ห้บริการ : ลูกคา้

(บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโดยที่ไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

โทรศัพท์ 0-2833-5117 โทรสาร 0-2833-5211

ตดิตอ่ วรามาตย ์อมาตยกุล

จังหวัดนนทบุรี 11120

47/569-570,47/573-4 หมู่ที่ 3 ช้ัน 10

456-1-00009-8

10 กุมภาพันธ์ 2560

ฝ่ายโครงการ บริษทั อมิแพ็ค เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด

E-mail : varamarta@impact.co.th

โปรดกรอกรายละเอยีดให้ชัดเจนและส่งกลับมาที่

คา่บริการ (บาท/ คน/ 8ช่ัวโมง )
ช่วงเวลา 8 ชม./วัน

ถนนป็อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด

จ านวน

พนักงานท า

ความ

สะอาด

วันที่
รวมเปน็เงิน

ฟอรม์ 4 
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ผู้จดังานได้มอบหมายอย่างเป็นทางการให้บริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากดั เป็นผู้รับผดิชอบการบริการ

ดังต่อไปน้ี

1. การใหบ้ริการไฟฟ้าทัว่ไป

1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง และ วงจรไฟฟ้าส าหรับสนิค้าจดัแสดง

1.2 ไฟฟ้าที่จดัให้ตามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลับเฟสเดียว 220V, 50 Hz + / - ร้อยละ 10 ดังน้ันจงึควร

ใช้อปุกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่ เพ่ือความปลอดภัยของอปุกรณ์ต่างๆ ของท่าน

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

50Hz สามารถขอใช้ บริการเป็นพิเศษได้โดยติดต่อกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์

จ ากดั โดยตรง

1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทัง้หมดต้องมีระบบป้องกนัอตัโนมัติ เพ่ือป้องกนัการกระชากเน่ืองจากกระแสไฟเกนิจงึควร

มีระบบสตาร์ทดังน้ี

1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง : มอเตอร์ขนาดไม่เกนิ 5 แรงม้า

1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star - Delta : มอเตอร์ขนาด 5 ถงึ 25 แรงม้า

1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer : มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึ้ นไป

2. การใหบ้ริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน

2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบด้วยโคมไฟ(จ านวนและรายการตามแต่ละงาน)พร้อมเต้าเสยีบไฟ ขนาด 5 Amp

(ห้ามใช้กบัโคมไฟแสงสว่าง) รายการดังกล่าวรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

2.2 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการด้านไฟฟ้า 

ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

Section A : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้าส าหรับใช้กบัสนิค้าจดัแสดง

Section B : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการส่วนประกอบอปุกรณ์ไฟฟ้า (อปุกรณ์ให้แสงสว่าง)

Section C และ D : ส าหรับผู้ออกงานแสดงที่น าอปุกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ในงาน ทัง้ในกรณีที่จะท าการ

ติดตั้งเองหรือต่อสายไฟโดยบริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากดั

2.3 การขอใช้บริการไฟฟ้าเพ่ิมเติมในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการต้องระบุต าแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและ

ระบบสาธารณปูโภค แบบแปลนที่ก าหนดไว้ กรุณาอ่านเง่ือนไขและกฎเกณฑท์ี่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

2.4 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อปุกรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้องสั่งจองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย

ตามแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการ Section C หรือ D

2.5 ผู้จดังานขอสงวนสทิธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากดั เหน็ว่า

อาจก่อให้เกดิอนัตรายหรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอื่น ๆ

2.6 ทุกๆ วันหลังจากปิดงานไปแล้ว 30 นาท ีจะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับสนิค้าจดัแสดง 

และในวันสดุท้ายของงานจะตัดหลังจากปิดงานไปแล้ว 60 นาท ีเว้นไว้แต่เฉพาะจุดที่สั่งบริการ 24 ช่ัวโมงเท่าน้ัน

กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัเกีย่วกบับริการดา้นไฟฟ้า
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2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อปุกรณ์ต่อไฟเต้าเสยีบหลายทาง, หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า

โดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การใหบ้ริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)

3.1 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าที่สั่งจอง "พ้ืนที"่ เพียงอย่างเดียวเพ่ือตกแต่งเป็นคูหาแสดงสนิค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ จะต้อง

ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการไฟฟ้าเพ่ือคูหาแสดงสนิค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษน้ัน

3.2 ผู้จดังานได้จดัให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสนิค้าโดยทัว่ไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าทัง้ภายในคูหาและเพ่ือการสาธติ

ต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้โดยผู้รับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จดังานแล้วเท่าน้ัน โดยผู้ออกงาน

แสดงสนิค้าเพียงส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายงับริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน

แมเนจเมนท ์จ ากดั พร้อมช าระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพ่ือความปลอดภัยจงึไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสนิค้า

ต่อไฟส าหรับสนิค้าจดัแสดงหรืออปุกรณ์ให้แสงสว่างเข้ากบัระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารโดยเดด็ขาด 

ทัง้น้ี ผู้จดังานขอสงวนสทิธิ์ระงับการจ่ายไฟฟ้ากรณีที่มีการต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม

3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสนิค้าต้องยื่นรายละเอยีดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า 

และรายละเอยีดอื่นๆ มายงัผู้จดังานก่อนวันหมดเขตตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอยีดเพ่ือประกอบ

การพิจารณาอนุมัติตามรายการดังน้ี

3.3.1 ช่ือบริษัทผู้รับเหมา

3.3.2 ช่ือและบัตรประจ าตัวของบุคคลากรที่เข้าด าเนินการ

3.3.3 จ านวนวัตต์หรืออตัราก าลังไฟ

3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออปุกรณ์ไฟฟ้า

3.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้า

3.4 ช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตแล้ว สามารถแลกบัตรประจ าตัวเพ่ือรับบัตรผ่านเข้าท างานได้ที่ส านักงานบริหารงาน

แสดงสนิค้าของผู้จดังานที่แสดงสนิค้าในบริเวณน้ันๆ

3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาของท่านที่ได้รับอนุมัติจากผู้จดังาน จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก

บริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากดั ก่อนที่จะต่อเข้ากบัแหล่งจ่ายไฟ

3.6 ผู้ออกงานแสดงสนิค้าที่สั่งจองบริการด้านไฟฟ้ากบับริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากดัจะมีสทิธิ์ได้รับบริการ

ตามล าดับก่อนหลัง

3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อปุกรณ์ต่อไฟเต้าเสยีบหลายทาง, หรือการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า

โดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.8 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริบ ยกเว้นแต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม

3.9 ผู้จดังานขอสงวนสทิธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท ์จ ากดั

เหน็ว่าอาจก่อให้เกดิอนัตรายหรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสนิค้าอื่น ๆ

3.10 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบปฏบิัติและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้น

และจะด าเนินการปรบัเป็นจ านวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอรม์

การฝ่าฝืนกฎเกณฑที์ก่ าหนดเหล่านี้ มีผลใหต้วัแทนทีไ่ดร้บัอ านาจหนา้ทีส่ามารถตดัการจ่ายไฟฟ้าไดท้นัที

13 
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โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจัดส่งมาที่ : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อ : คุณวรามาตย ์อมาตยกุล

 โทร :   0-2833-5117 แฟกซ ์: 0-2833-5211

E-mail :  varamarta@impact.co.th เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0 1255 42006 50 6

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                                                                                                                        คูหามาตรฐาน           พ้ืนที่เปล่า  เลขที่คูหา : 

ช่ือบริษทัและที่อยู่ที่ออกใบก ากบัภาษี : 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

E-mail : 

วนัที่ : 

ไฟฟ้าส าหรบัการก่อสรา้ง และร้ือถอน

(กรุณาท าเคร่ืองหมาย        ตรงช่องว่าง) ไฟฟ้าก่อสรา้ง ไฟฟ้าร้ือถอน

ล าดบั รายการ ราคา/วนั
จ านวนหนว่ย/

จ านวนวนั

ระบุวนัที่

ตอ้งการใช้
จ านวนเงิน

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

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน

การช าระเงิน : การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในใบแจง้หนี้  โดยเงินสด, เครดิตการด์ หรือ โอนเงินเขา้บญัชี

และส่งแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงิน(ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาที่บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ตามเบอรแ์ฟกซด์า้นบนของเอกสารนี้

(ส าหรบับริษทัที่ตอ้งการหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาน าเอกสารการหกัภาษี ณ ที่จ่ายมาแสดงในวนัช าระเงิน)

ช่ือบญัชี : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่บญัชี : 456-1-00009-8

หมายเหตุ : - 

 - ช าระเงินหนา้งานโปรดช าระเป็นเงินสดเท่านั้น

 - หากท่านตอ้งการไฟฟ้าก่อสรา้งและไฟฟ้าร้ือถอนใหส้ัง่จองพรอ้มช าระเงินเต็ม 100% ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในใบแจง้หนี้

 - หากท่านยกเลิกการสัง่จองไฟฟ้าก่อสรา้งและไฟฟ้าร้ือถอนทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินให้

 - ไฟมาตราฐานที่ใหใ้ชคื้อ 220V. + รอ้ยละ 10 เพือ่ความปลอดภยัต่ออุปกรณข์องท่านจึงควรมีอุปกรณป์รบักระแสไฟใหค้งที่

 - ระยะการติดตั้งสายเบรกเกอรย์าวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงคต่์อเพิม่เติมคิดในอตัราเมตรละ 200 บาท

 - การช าระเงินตอ้งช าระพรอ้มภาษีมูลค่าเพิม่รอ้ยละ 7

 - ส าหรบักรณีที่ท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าหลงัเวลา 24.00 นาฬิกา บริษทั ฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 100% (หนึ่งเท่า)

 - ส าหรบัผูแ้สดงสินคา้รายใด ถา้ตอ้งการขอใบก ากบัภาษี กรุณาส่งช่ือบริษทั และที่อยู่ ตามภ.พ.20 แนบทา้ยมาดว้ย

 - หากมีการดดัแปลงอุปกรณ ์ทางบริษทัจะด าเนนิการปรบัเป็นจ านวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอรม์

ก าหนดส่ง : 10 กุมภาพนัธ ์2560

 (                                                             ) ลายเซ็น

ช่ือ - สกุลผูติ้ดต่อ : 

ฟอรม์ 5 
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โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจัดส่งมาที่ : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อ :คุณวรามาตย ์อมาตยกุล

 โทร :   0-2833-5117 แฟกซ ์: 0-2833-5211

E-mail :  varamarta@impact.co.th เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0 1255 42006 50 6

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                                                                                                            คูหามาตรฐาน                                  พ้ืนที่เปล่า  เลขที่คูหา : 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

E-mail : 

วนัที่ : 

ระบบกระแสไฟฟ้าส าหรบัสินคา้จัดแสดง

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

ล าดบั บริการ / รายการ

จองและช าระเงิน

ภายในวนัที่ 10 

ก.พ. 60

    จองและช าระเงิน   

        ระหว่างวนัที่     

   11 ก.พ. - 7 มี.ค. 

60

จองพรอ้มช าระเงิน

ระหว่างวนัที่         

 8 - 12 มี.ค. 60
จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

Section A:  เบรกเกอรต์ดัไฟส าหรบัสินคา้จัดแสดง (ไม่ใช่ส าหรบัหลอดไฟใหแ้สงสว่าง) รวมค่าใชไ้ฟฟ้า

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การช าระเงิน : การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในใบแจง้หนี้  โดยเงินสด, เครดิตการด์ หรือ โอนเงินเขา้บญัชี

และส่งแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงิน(ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาที่บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ตามเบอรแ์ฟกซด์า้นบนของเอกสารนี้

(ส าหรบับริษทัที่ตอ้งการหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาน าเอกสารการหกัภาษี ณ ที่จ่ายมาแสดงในวนัช าระเงิน)

ช่ือบญัชี : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่บญัชี : 456-1-00009-8

หมายเหตุ ;

 - ช าระเงินหนา้งานโปรดช าระเป็นเงินสดเท่านั้น

 - ราคาพิเศษจะมีผลก็ต่อเมือ่ท าการสัง่จองและช าระเงินเต็มจ านวนภายในวนัก าหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลงัจากวนัก าหนดส่ง

 - เตา้เสียบไฟ 1 จุด ใชส้ าหรบัสินคา้จัดแสดงเพียง 1 ช้ินในแต่ละครั้ง ไม่อนุญาตใหมี้การต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและหา้มต่อพ่วงกบัโคมไฟแสงสว่าง

เพือ่ป้องกนัความเสี่ยงจากการใชไ้ฟเกิน

 - หากมีการดดัแปลงอุปกรณห์รือใชก้ระแสไฟฟ้าผิดประเภท ทางบริษทัจะด าเนนิการปรบัเป็นจ านวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอรม์

 - ทางบริษทัฯ จะคืนเงินรอ้ยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวนัที่มีการติดตั้ง และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวนัจัดแสดง

 - การช าระเงินตอ้งช าระพรอ้มภาษีมูลค่าเพิม่รอ้ยละ 7 ส าหรบัผูแ้สดงสินคา้ที่ตอ้งการขอใบก ากบัภาษี กรุณาส่งช่ือและที่อยู่บริษทั ตามภ.พ.20 แนบทา้ยมาดว้ย

 - ส าหรบัการขอใชบ้ริการ 24 ชัว่โมงจะมีการคิดราคาเพิม่เป็น 2 เท่าจากราคาขา้งตน้ โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจ านวน มิฉะนั้นทางบริษทัฯ 

จะถือว่ามิไดข้อใชบ้ริการ 24 ชัง่โมง

 - ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนยีมนั้นๆ

 - รายการขา้งตน้ใชส้ าหรบัวนัจัดแสดงสินคา้เท่านั้น ดงันั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสรา้งวนัสุดทา้ย

 - หากมีการขอยา้ยต าแหนง่เบรคเกอรไ์ปจากต าแหนง่ที่บริษทัฯไดด้ าเนนิการติดตั้งแลว้จะคิดค่าด าเนนิการในการเคลื่อนยา้ย เบรกเกอรข์นาด1เฟส 220V. 500 บาท ต่อจุด

เบรกเกอรข์นาด3เฟส 380V. 1,000 บาท ต่อจุด และ 200 บาท ต่อจุด ส าหรบัค่าด าเนนิการยา้ยอุปกรณไ์ฟฟ้า

  - หากมีการติดตั้งสายเบรกเกอรย์าวไม่เกิน 2 เมตร จากหลมุไฟฟ้า หากมีความประสงคต่์อหรือเพิม่เติมคิดในอตัราเมตรละ 200 บาท

 - การติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าที่ทางผูอ้อกงานแสดงสินคา้น ามาติดตั้งเอง หากเกิดอตัรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์นทางผูอ้อกงานแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบทั้งหมด

(                                                             ) ลายเซ็น

ช่ือบริษทัและที่อยู่ที่ออกใบก ากบัภาษี : 

ก าหนดส่ง : 10 กุมภาพนัธ ์2560

ช่ือ - สกุลผูติ้ดต่อ : 

ฟอรม์ 6 
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โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจัดส่งมาที่ : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อ :คุณวรามาตย ์อมาตยกลุ

 โทร :   0-2833-5117 แฟกซ ์: 0-2833-5211

E-mail : varamarta@impact.co.th เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0 1255 42006 50 6

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                                                                                                                             คูหามาตรฐาน             พ้ืนทีเ่ปล่า   เลขทีคู่หา : 

ช่ือบริษทัและทีอ่ยู่ทีอ่อกใบก ากบัภาษี : 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

E-mail : 

วนัที่ : 

ระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า ก าหนดส่ง : 10 กมุภาพนัธ ์2560

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

ล าดบั บริการ / รายการ

จองและช าระ

เงินภายในวนัที่

 10 ก.พ. 60

    จองและช าระเงิน      

     ระหว่างวนัที ่       

11 ก.พ. - 7 มี.ค. 60

จองพรอ้มช าระเงิน

ระหว่างวนัที ่       

  8 - 12 มี.ค. 60

จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

Section B : บริการติดตั้งอุปกรณร์วมค่ากระแสไฟฟ้า

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 1,090

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

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

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การช าระเงิน : การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในใบแจง้หนี้  โดยเงินสด, เครดิตการด์ หรือ โอนเงินเขา้บญัชี

และส่งแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงิน(ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาที่บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ตามเบอรแ์ฟกซด์า้นบนของเอกสารนี้

(ส าหรบับริษทัที่ตอ้งการหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาน าเอกสารการหกัภาษี ณ ที่จ่ายมาแสดงในวนัช าระเงิน)

ช่ือบญัชี : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่บญัชี : 456-1-00009-8

หมายเหตุ :

 - ช ำระเงินหน้ำงำนโปรดช ำระเป็นเงินสดเทำ่น้ัน

 -รำคำพิเศษจะมผีลกต่็อเมื่อท ำกำรสั่งจองและช ำระเงินเตม็จ ำนวนภำยในวันก ำหนดส่ง ส่วนรำคำมำตรฐำนจะมผีลหลังจำกวันก ำหนดส่ง

 - หำกมกีำรดดัแปลงอปุกรณ์หรือใช้กระแสไฟฟ้ำผดิประเภท ทำงบริษัทจะด ำเนินกำรปรับเป็นจ ำนวนเงิน 3 เทำ่ของรำคำในแบบฟอร์ม

 - ทำงบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หำกมกีำรยกเลิกกำรจองในช่วงวันที่มกีำรตดิตั้ง และขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินหำกยกเลิกในระหว่ำงวันจัดแสดง

 - ส ำหรับกำรขอใช้บริกำร 24 ช่ัวโมงจะมีกำรคิดรำคำเพ่ิมเป็น 2 เท่ำจำกรำคำข้ำงต้น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจ ำนวน มิฉะน้ันทำงบริษัทฯ จะถอืว่ำมิได้ขอใช้บริกำร 24 ช่ังโมง

 - ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินต่ำงๆ ทำงผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำต้องเป็นผู้ รับผดิชอบค่ำธรรมเนียมน้ันๆ

 - รำยกำรข้ำงต้นใช้ส ำหรับวันจัดแสดงสนิค้ำเทำ่น้ัน ดงัน้ันทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปิดระบบทดสอบให้ในเวลำ 13.00 น. ของวันก่อสร้ำงวันสดุท้ำย

 - หำกมกีำรขอย้ำยต ำแหน่งเบรคเกอร์ไปจำกต ำแหน่งที่บริษัทฯได้ด ำเนินกำรตดิตั้งแล้วจะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรเคล่ือนย้ำย เบรกเกอร์ขนำด 1เฟส 220V. 500 บำท ต่อจุด

เบรกเกอร์ขนำด3เฟส 380V. 1,000 บำท ต่อจุด และ 200 บำท ต่อจุด ส ำหรับค่ำด ำเนินกำรย้ำยอปุกรณ์ไฟฟ้ำ

  - หำกมกีำรตดิตั้งสำยเบรกเกอร์ยำวไม่เกนิ 2 เมตร จำกหลุมไฟฟ้ำ หำกมคีวำมประสงค์ต่อหรือเพ่ิมเตมิคิดในอตัรำเมตรละ 200 บำท

 - กำรติดตั้งอปุกรณ์ไฟฟ้ำทีท่ำงผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำน ำมำติดตั้งเอง หำกเกดิอตัรำยต่อชีวิตและเกดิควำมเสยีหำยต่อทรัพยส์นิ ทำงผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำต้องเป็นผู้รับผิดชอบทัง้หมด

(                                                             ) ลายเซ็น

ช่ือ - สกลุผูติ้ดต่อ : 

ฟอรม์ 7 
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โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจัดส่งมาที ่: บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที ่47/569-576 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อ :คุณวรามาตย ์อมาตยกลุ

 โทร :   0-2833-5117 แฟกซ ์: 0-2833-5211

E-mail :  varamarta@impact.co.th เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0 1255 42006 50 6

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                                                                                                                             คูหามาตรฐาน             พ้ืนที่เปล่า   เลขที่คูหา : 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : โทรศพัท ์: แฟกซ ์:

E-mail : 

วนัที ่: 

ระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า ก าหนดส่ง : 10 กมุภาพนัธ ์2560

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

ล าดบั บริการ / รายการ

จองและช าระ

เงินภายในวนัที่

 10 ก.พ. 60

    จองและช าระเงิน     

      ระหว่างวนัที่        

11 ก.พ. - 7 มี.ค. 60

จองพรอ้มช าระ

เงินระหว่างวนัที่   

       8 - 12 

มี.ค. 60

จ านวน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

Section D : การคิดราคาตามจุดใชไ้ฟส าหรบัโคมไฟแสงสว่างที่น ามาพรอ้มติดตั้งโดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้เอง(รวมค่าใชไ้ฟฟ้า)

16 ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรบั โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์

(ต่อสายไฟฟ้าโดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้)

*ส าหรบัหลอดไฟขนาดไม่เกิน 9 วตัต ์อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 10 ดวง/ 100 วตัต์

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

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

*ไฟ LED เสน้ อนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 5 เมตร/ 100 วตัต์

17 ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรบัโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์

(ต่อสายไฟฟ้าโดยบริษทั เอพลสัฯ บริการเฉพาะคูหามาตรฐานเท่านั้น)

รวมจ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน

การช าระเงิน : การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในใบแจง้หนี้  โดยเงินสด, เครดิตการด์ หรือ โอนเงินเขา้บญัชี

และส่งแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงิน(ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาทีบ่ริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ตามเบอรแ์ฟกซด์า้นบนของเอกสารนี้

(ส าหรบับริษทัทีต่อ้งการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% กรุณาน าเอกสารการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายมาแสดงในวนัช าระเงิน)

ช่ือบญัชี : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ประเภทบญัชี :ออมทรพัย์

ธนาคาร : กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขทีบ่ญัชี : 456-1-00009-8

หมายเหตุ :

 - ช ำระเงินหน้ำงำนโปรดช ำระเป็นเงินสดเท่ำน้ัน

 -รำคำพิเศษจะมีผลกต่็อเมื่อท ำกำรสั่งจองและช ำระเงินเตม็จ ำนวนภำยในวนัก ำหนดส่ง ส่วนรำคำมำตรฐำนจะมีผลหลังจำกวนัก ำหนดส่ง

 - หำกมีกำรดัดแปลงอุปกรณห์รือใช้กระแสไฟฟ้ำผดิประเภท ทำงบริษัทจะด ำเนินกำรปรับเป็นจ ำนวนเงิน 3 เท่ำของรำคำในแบบฟอร์ม

 - ทำงบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หำกมีกำรยกเลิกกำรจองในช่วงวนัที่มีกำรติดตั้ง และขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินหำกยกเลิกในระหว่ำงวนัจัดแสดง

 - ส ำหรับกำรขอใช้บริกำร 24 ช่ัวโมงจะมีกำรคิดรำคำเพ่ิมเป็น 2 เท่ำจำกรำคำข้ำงต้น โปรดระบ ุ(24 ช.ม.) ในช่องจ ำนวน มิฉะน้ันทำงบริษัทฯ จะถือว่ำมิได้ขอใช้บริกำร 24 ช่ังโมง

 - ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินต่ำงๆ ทำงผู้ ร่วมแสดงสนิค้ำต้องเป็นผู้ รับผดิชอบค่ำธรรมเนียมน้ันๆ

 - รำยกำรข้ำงต้นใช้ส ำหรับวนัจัดแสดงสนิค้ำเท่ำน้ัน ดังน้ันทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปิดระบบทดสอบให้ในเวลำ 13.00 น. ของวนัก่อสร้ำงวนัสดุท้ำย

 - หำกมีกำรขอย้ำยต ำแหน่งเบรคเกอร์ไปจำกต ำแหน่งที่บริษัทฯได้ด ำเนินกำรติดตั้งแล้วจะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรเคล่ือนย้ำย เบรกเกอร์ขนำด1เฟส 220V. 500 บำท ต่อจุด

เบรกเกอร์ขนำด3เฟส 380V. 1,000 บำท ต่อจุด และ 200 บำท ต่อจุด ส ำหรับค่ำด ำเนินกำรย้ำยอุปกรณไ์ฟฟ้ำ

  - หำกมีกำรติดตั้งสำยเบรกเกอร์ยำวไม่เกนิ 2 เมตร จำกหลุมไฟฟ้ำ หำกมีควำมประสงค์ต่อหรือเพ่ิมเติมคิดในอตัรำเมตรละ 200 บำท

 -  กำรติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้ำที่ทำงผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำน ำมำติดตั้งเอง หำกเกดิอตัรำยต่อชีวติและเกดิควำมเสยีหำยต่อทรัพย์สนิ ทำงผู้ออกงำนแสดงสนิค้ำต้องเป็นผู้ รับผดิชอบทั้งหมด

ช่ือบริษทัและที่อยู่ที่ออกใบก ากบัภาษี : 

ช่ือ - สกลุผูติ้ดต่อ : 

(                                                             ) ลายเซ็น

390 440 565

325 365 475

ฟอรม์ 8 
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โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณแ์ละจดัส่งมาที่ : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด ์เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อ :คุณวรามาตย ์อมาตยกุล

โทร :   0-2833-5117 แฟกซ ์: 0-2833-5211

E-mail :  varamarta@impact.co.th เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี :  0 1255 42006 50 6

บริษทัผูแ้สดงสินคา้ :                                                                                                                                                                                                คูหามาตรฐาน พ้ืนที่เปล่า เลขที่คูหา : 

E-mail : 

วนัที่ : 

แบบฟอรม์นี้ ใชส้ าหรบัใหผู้แ้สดงสินคา้ระบุต าแหน่งของอุปกรณง์านระบบต่างๆ ที่ส ัง่เพิ่มเติม พรอ้มกบัระบุ

หมายเลขคูหาขา้งเคียงและแฟกซก์ลบัมาที่บริษทัฯ

เคร่ืองป๊ัมลม เตา้เสียบไฟ หลอดฟลูออเรสเซนท์

น ้าประปา จุดต่อไฟ (โดยเอ พลสั) สปอตไ์ลท ์มาตรฐาน

ท่อระบายน ้า เบรกเกอร์ สปอตไ์ลท ์พรอ้มแขน

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

ขวา        ซา้ย

หมายเลขคูหาข้างเคียง หมายเลขคูหาข้างเคียง

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

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

หมายเหตุ : - 

 - หากมีการขอยา้ยต าแหน่งเบรคเกอรไ์ปจากต าแหน่งที่บริษทัฯ ไดด้ าเนินการติดตั้งแลว้จะคิดค่าด าเนินการในการเคลือ่นยา้ย 

เบรกเกอรข์นาด3เฟส 380V. 1,000 บาท ต่อจุด และ 200 บาท ต่อจุด ส าหรบัค่าด าเนินการยา้ยอุปกรณไ์ฟฟ้า

 - หากคูหามีการปูพ้ืนไมก้รุณาส่งแบบแปลนคูหามาดว้ยเพื่อความสะดวกในการข้ึนเมนสายไฟ

 - หากมีการดดัแปลงอุปกรณ ์ทางบริษทัจะด าเนินการปรบัเป็นจ านวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอรม์

(                                                             ) ลายเซ็น

ช่ือบริษทัและที่อยู่ที่ออกใบก ากบัภาษี : 

แฟกซ ์:

ช่ือ - สกุลผูติ้ดต่อ : 

โทรศพัท ์: 
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เงื่อนไขการใช้เสียงส าหรับบูธขนาดไม่เกนิ 27 ตารางเมตร       

เรียน ………………………………………………. บูธ ขนาดไม่เกิน 27 ตารางเมตร 
 ทางผูจ้ดังาน SmartHeart presents Pet Variety 2017 เชียงใหม่ ขอแจง้ให้ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานขนาดพื้นท่ี บูธไม่
เกิน 27 ตารางเมตร ทราบถึงกฏขอ้บงัคบัใหม่ในการใชเ้สียงในปีน้ีวา่ ทางผูจ้ดังานไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานใช้
เสียงผ่านระบบเคร่ืองขยายเสียง ในการออกงานในปีน้ี แต่ผูร่้วมงานสามารถน า โทรทัศน์ เคร่ืองเล่นวีซีดี/ดีวีดี  
อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคต่างๆ เขา้มาใช้ในงาน เพื่อการส่งเสริมการขายได ้ทั้งน้ีทางผูจ้ดังานขอความร่วมมือหนัอุปกรณ์
เขา้ไปภายในบูธของท่านเท่านั้น เพื่อมิให้เป็นเหตุท่ีก่อความร าคาญแก่บูธอ่ืนๆ ซ่ึงหากไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูเ้ขา้ร่วม
แสดงงาน ในการใชเ้สียงของท่านเกินกวา่ 3 คร้ัง ทางผูจ้ดัขอตดัสิทธ์ิในการใชเ้สียงของท่าน หากผูร่้วมแสดงงานฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามกฏระเบียบดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการงดใชเ้สียงทุกชนิดในวนันั้น และวนัถดัไป
ภายในบูธ หรือจนกวา่ท่านจะแกไ้ขใหเ้รียบร้อย  

  
ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานกรุณาส่งแบบฟอร์มรับทราบเง่ือนไขการใชเ้สียงใหผู้จ้ดังานทราบล่วงหนา้ภายใน   
 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 
 

กรุณากรอกแบบฟอร์ม รับทราบ ดงันี ้
ช่ือผู้แสดงงาน (Exhibitor) 
บริษทั / แบรนดสิ์นคา้ …………………………………………………………….คูหาเลขท่ี............................................................... 
ช่ือบริษทั.........................................................................ช่ือบุคคลผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน.......................................................... 
ต าแหน่ง………………………………………………..โทรศพัท…์……………………….. โทรสาร................................................. 
มือถือ………………………………………………….. อี-เมล.์............................................................................................................ 
ลงช่ือผูรั้บผดิชอบ………………………………………………………………………... วนัท่ี…………………...………………… 
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เงื่อนไขการใช้เสียงส าหรับบูธ 27 ตารางเมตร ขึน้ไป        

1. การแสดงและการใชเ้สียงทุกชนิดภายในงาน ใหส้ าหรับผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานท่ีซ้ือ พ้ืนท่ีมากกวา่ 27 ตร.มข้ึนไป ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการ
ยนืยนัและรับทราบจากผูจ้ดังานเท่านั้น  
2. ระบบเคร่ืองขยายเสียงหา้มเปิดดงัเกิน 70 เดซิเบล โดยจะวดัจากจุดก่ึงทางเดินหนา้บูธของท่านและขอความร่วมมือหนัเคร่ืองขยาย
เสียงเขา้ไปภายในบูธของท่านเท่านั้น เพ่ือมิใหเ้ป็นเหตุท่ีก่อความร าคาญแก่บูธอ่ืน ๆ ซ่ึงหากไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูเ้ขา้ร่วมแสดงงาน 
ในการใชเ้สียงของท่านเกินกวา่ 3 คร้ัง ทางผูจ้ดัขอตดัสิทธิในการใชเ้สียงของท่าน 
3. คณะผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิเป็นผูจ้ดัรอบการแสดงแตเ่พียงผูเ้ดียวในกรณีเวลาทบัซอ้นกนั ใหก้บั Exhibitor ตามความเหมาะสม โดย
เม่ือถึงรอบกิจกรรมหา้มมิใหผู้แ้สดงงานบูธอ่ืน ท่ีมิไดอ้ยูใ่นช่วงเวลาท ากิจกรรมนั้นๆ ใชเ้สียงโดยเดด็ขาด  
4. ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานตอ้งส่งแบบฟอร์มเง่ือนไขการใชเ้สียงและตารางใชเ้สียงใหผู้จ้ดังานทราบล่วงหนา้ก่อน วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2560 
5. หากท่านไม่ส่งรายละเอียดรอบการแสดงและใชเ้สียงตามเวลาท่ีก าหนด ทางผูจ้ดังานจะขอตดัสิทธิการแสดงและใชเ้สียงของท่าน  
6. หากผูร่้วมแสดงงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฏระเบียบดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธิในการงดท ากิจกรรมและการใชเ้สียง
ทุกชนิดในวนันั้น และวนัถดัไปภายในบูธ หรือจนกวา่ท่านจะแกไ้ขใหเ้รียบร้อย  
ช่ือผู้แสดงงาน (Exhibitor) 
บริษทั / แบรนดสิ์นคา้ …………………………………………………………….คูหาเลขท่ี............................................................... 
ข้อมูลผู้รับเหมาตดิตั้งเคร่ืองขยายเสียง (Contractor) 
ช่ือบริษทั.........................................................................ช่ือบุคคลผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน.......................................................... 
ต าแหน่ง………………………………………………..โทรศพัท…์……………………….. โทรสาร................................................. 
มือถือ………………………………………………….. อี-เมล.์............................................................................................................ 
ลายเซ็นผูรั้บผดิชอบ…………………………………………………………………………... วนัท่ี………………………………… 
รอบการแสดง / กจิกรรม    
ส าหรับ Title และ Platinum Sponsor         30 นาท ี/  รอบ   ( จ านวน 2 รอบ / วนั )     
ส าหรับ Gold และ Silver Sponsor       20  นาท ี/  รอบ   ( จ านวน 2 รอบ / วนั ) 
ส าหรับ Exhibitor ทัว่ไป (27 ตร.ม.ขึน้ไป) 10 นาท ี/   รอบ    ( จ านวน 2 รอบ / วนั )  
 

 
 

ฟอรม์ 10-1 


