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CentralPlaza Chiangmai Airport
Organizer

Co-Organizer

Sponsor

ข้อมูลทว่ ั ไป
่ งานแสดงสินค้า
1. ชือ
SmartHeart presents Pet Variety 2017 เชียงใหม่
2. สถานทีจ
่ ัดงานแสดงสินค้า
เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค ้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต
เลขที่ 2 ตาบลหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-999-199 โทรสาร 053-999-122-3 Website : http://www.centralplaza.co.th
3. เวลาเปิ ดแสดงงาน
วันที่ 9 – 12 มีนาคม 2560

เวลา 11.00 – 19.00 น.

4. เว็ปไซต์ของงาน
www.pet-variety.com
5. ผูจ
้ ัดงาน
ั่ แมเนจเม ้นท์ จากัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช
ิ น
6. การติดต่อผูจ
้ ัดงาน
่ ั แมเนจเม้นท์ จาก ัด
บริษ ัท อิมแพ็ค เอ็ กซิบช
ิ น
ฝ่ ายโครงการ :
คุณอรรถพันธ์ (เกรท)

โทรศัพท์ : 0 2833 5349
Email: atthaphanw@impact.co.th

คุณเกียรติรัตน์ (หมูเค็ม)

โทรศัพท์ : 0 2833 5215
Email: kaittiratw@impact.co.th

ฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร :
คุณวรามาตย์ อมาตยกุล

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

คุณวัฒนพล รุ่งเรืองกุล

โทรศัพท์ : 0 2833 5209
Email: wattanapolr@impact.co.th
โทรสาร : 0 2833 5211

7. ผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหามาตรฐาน อย่างเป็นทางการ
ั่ แมเนจเม ้นท์ จากัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช
ิ น
้ 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมูท
ชัน
่ ี่ 3 ถ.ป็ อปปูลา่ 3 ต.บ ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อ คุณวรามาตย์ อมาตยกุล

โทรศัพท์ : 0 2833 5117
โทรสาร: 0 2833 5211
Email: varamarta@impact.co.th
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8. ผูร้ ับเหมาระบบไฟฟ้า อย่างเป็นทางการ
ั่ แมเนจเม ้นท์ จากัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช
ิ น
้ 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมูท
ชัน
่ ี่ 3 ถ.ป็ อปปูลา่ 3 ต.บ ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อ คุณวรามาตย์ อมาตยกุล

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

9. บริษ ัทผูร้ ับเหมาบริการด้านการร ักษาความปลอดภ ัยอย่างเป็นทางการ
ั่ แมเนจเม ้นท์ จากัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช
ิ น
้ 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมูท
ชัน
่ ี่ 3 ถ.ป็ อปปูลา่ 3 ต.บ ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อ คุณวรามาตย์ อมาตยกุล

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

10. บริษ ัทผูร้ ับเหมาบริการด้านการร ักษาความสะอาดอย่างเป็นทางการ
ั่ แมเนจเม ้นท์ จากัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช
ิ น
้ 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมูท
ชัน
่ ี่ 3 ถ.ป็ อปปูลา่ 3 ต.บ ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อ คุณวรามาตย์ อมาตยกุล

โทรศัพท์ : 0 2833 5117
โทรสาร: 0 2833 5211
Email: varamarta@impact.co.th
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ิ ค้า
ตารางเวลาการทางานภายในอาคารแสดงสน
ช่วงว ันก่อสร้าง
ว ันก่อสร้างตกแต่งคูหา (7 – 8 มี.ค. 60)
ผู ้แสดงงานทีจ
่ อง พืน
้ ทีเ่ ปล่า เข ้าตกแต่งคูหา
ผู ้แสดงงานทีจ
่ อง เต๊นท์มาตรฐาน เข ้าตกแต่งคูหา



ว ันที่

เวลา

7 มี.ค. 60

13.00-24.00 น.

8 มี.ค. 60

08.00-24.00 น.

8 มี.ค. 60

08.00-24.00 น.

ทางผู ้จัดงาน ไม่มบ
ี ริการ รับฝากสินค ้า และรถเข็นสินค ้า
ช่วงว ันแสดงงาน
ว ันแสดงงาน (9-12 มี.ค. 60)

ว ันที่

เวลา

9 มี.ค. 60

09.00-11.00 น.

10-12 มี.ค. 60

10.00-11.00 น.

เปิ ดแสดงงาน

9-12 มี.ค. 60

11.00-19.00 น.

เตรียมปิ ดคูหา / เติมสินค ้า

9-11 มี.ค. 60

19.00-20.00 น.

เตรียมเปิ ดคูหา





ผู ้ร่วมแสดงงานสามารถเติมสินค ้าได ้ตามวัน และเวลา ดังนี้
วันที่ 9 มีนาคม 2560

เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 19.00 – 20.00 น.

วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2560

เวลา 10.00 – 11.00 น. และ 19.00 – 20.00 น.

วันที่ 12 มีนาคม 2560

เวลา 10.00 – 11.00 น.

ไม่อนุญาตให ้ใช ้รถเข็นระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. ของวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2560
้ ถอน
ช่วงว ันรือ
้ ถอน (12 มี.ค. 60)
ว ันรือ

รือ
้ ถอนและขนย ้ายสินค ้าออกจากอาคาร



ว ันที่

เวลา

12 มี.ค. 60

19.00-24.00 น.

ผู ้ร่วมแสดงงานจะต ้องรือ
้ ถอน ให ้เสร็จภายในวันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 – 24.00 น.
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Chiang Mai International Airport

รพ.ใกลหมอ
เชียงใหม ฮอลล

CPNHALL.COM

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
2 ถนนมหิดล อำเภอเมือง เชียงใหม 50100 โทร.+66(0)5399-9199 ตอ 1313-16

ข้อกำหนดในกำรขนย้ำยอุปกรณ์
ี งใหม่
SmartHeart presents Pet Variety 2017 เชย
1. ผู ้ประกอบการร ้านค ้าภายในงาน สามารถทาการ Set Up บูธ ได ้ดังนี้
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 24.00 น.
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 24.00 น.
โดยผู ้จัดงานจะกาหนดช่วงเวลาในการนารถส่งของอุปกรณ์ หรือ สินค ้าทีจ
่ ะใช ้ภายในบูท ขึน
้ บนอาคาร
2. ผู ้ประกอบการสามารถนารถขนของขึน
้ มาบนอาคาร (เฉพาะรถบรรทุก 4 ล ้อเท่านั น
้ ) โดยสามารถจอดรถตามจุดที่
กาหนด ภายในเวลา 10 นำที/3ค ัน เท่านั น
้ เพือ
่ ทาการขนอุปกรณ์เข ้าไปยังบูทของผู ้ประกอบการ จากนั น
้ ให ้ทาการ
ย ้ายรถไปจอดไว ้ในบริเวณลานจอดรถ ทีท
่ างผู ้จัดงานได ้เตรียมไว ้ให ้ และไม่อนุญาตให ้รถขนของ จอดรถบนอาคาร
โดยเด็ดขาด
3. สาหรั บรถขนของอุปกรณ์ หรือ สินค ้าทีจ
่ ะใช ้ภายในบูท ทีย
่ ังไม่ได ้ขึน
้ ไปบนอาคาร สามารถนารถไปจอด ณ ลาน
จอดรถใต ้อาคาร เพือ
่ ทาการรอคิวในการ Loading ของตามลาดับการลงทะเบียนของผู ้ประกอบการ
4. ผู ้จัดงานอนุญาตให ้ผู ้ประกอบการทาการขนของ โดยการใช ้ประตูทางเข ้าด ้านหลังอาคารเท่านั น
้ ในกรณีทต
ี่ ้องการ
ขนของทางเข ้าอาคารบริเวณด ้านหน ้า ต ้องได ้รับ อนุญาตจากทางผู ้จัดงานก่อน โดยห ้ามจอดรถ ในบริเวณด ้านหน ้า
อาคาร โดยเด็ดขาด
5. ในการรือ
้ ถอนอุปกรณ์ หรือ สินค ้าทีใ่ ช ้ภายในบูทผู ้ประกอบการร ้านค ้าสามารถรือ
้ ถอนได ้ ดังนี้
วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 – 24.00 น.
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.
โดยผู ้จัดงานจะอนุญาตให ้นารถขึน
้ มาขนย ้ายอุปกรณ์ หรือ สินค ้าภายในบูท ตามลาดับทีผ
่ ู ้จัดงานได ้เตรียมไว ้
6. ในการรื้อ ถอนอุป กรณ์ หรือ สิน ค ้าที่ใ ช ้ภายในบูท สามารถน ารถขนของขึน
้ มาบนอาคารเพื่อ ทาการขนของกลั บ
(เฉพาะรถบรรทุก 4 ล ้อเท่านัน
้ ) โดยสามารถจอดรถตามจุดทีก
่ าหนดให ้ ภำยในเวลำ 10 นำที/3 ค ัน เท่านัน
้
7. ในการรือ
้ ถอนอุปกรณ์ หรือ สินค ้าทีใ่ ช ้ภายในบูท สาหรับผู ้ประกอบการทีต
่ ้องการขนของออกบริเวณด ้านหน ้าอาคาร
ผู ้จั ด งานไม่อ นุ ญ าตให ้ขนของทีม
่ ีขนาดใหญ่ออกบริเ วณด ้านหน า้ อาคาร และไม่ อ นุ ญ าตให ้น ารถขนของจอดใน
บริเวณด ้านหน ้าอาคารโดยเด็ดขาด
8. ผู ้ร่วมแสดงงานสามารถเติมสินค ้าได ้ตามวัน และเวลา ดังนี้
วันที่ 9 มีนาคม 2560

เวลา 08.00 – 10.00 น. และ 19.00 – 20.00 น.

วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2560

เวลา 09.00 – 10.00 น. และ 19.00 – 20.00 น.

วันที่ 12 มีนาคม 2560

เวลา 09.00 – 10.00 น.

9. ห ้ามให ้ผู ้ประกอบการร ้านค ้านาขยะไปทิง้ ในถังขยะของทางศูนย์การค ้าโดยเด็ดขาด และขอความร่วมมือในการทิง้
ขยะในถุงดาทีท
่ างผู ้ประกอบการได ้เตรียมมาเอง โดยรั บผิดชอบนาทิง้ บริ เวณทีท
่ างศูนย์การค ้าฯ จัดเตรียมไว ้ให ้
สาหรับทิง้ ขยะเท่านัน
้
10. ไม่อนุญาตให ้มีการตอก เจาะ ใช ้เทปกาวสองหน ้า ยึดติดอุปกรณ์กับผนั งบริเวณบูทและห ้ามรือ
้ ถอนอุปกรณ์บท
ู ถ ้าจะ
ทาการรือ
้ หรือถอดอุปกรณ์จะต ้องแจ ้งให ้เจ ้าหน ้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข ้องทราบ
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้ ริกำรพืน
้ ที่
ข้อกำหนดในกำรใชบ
ี งใหม่ฮอลล์ : ศูนย์กำรค้ำเซ็นทร ัลพลำซำ เชย
ี งใหม่ แอร์พอร์ต
ภำยในเชย
1. ทางผู ้จัดงานและเชียงใหม่ฮอลล์ ไม่อนุญาตให ้นารถมาจอดบริเวณจุด loading บริเวณด ้านหลังเชียงใหม่ ฮออล์ ใน
วันที่ 7 – 13 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-19.00 น. โดยเด็ดขาด
2. (สำค ัญมำก) รถบรรทุก 4 ล ้อ เท่า นั น
้ ทีส
่ ามารถขับขึน
้ จอดเพื่อโหลดอุป กรณ์ -โครงสร ้างในการจั ดงานบนพื้น ที่
โหลดดิง้ หากมีร ถบรรทุก ตัง้ แต่ 6 - 10 ล ้อ ขอความร่ ว มมือ ให ้จอดรถข ้าง Ramp หลังฮอลล์ เพื่อ ขนอุป กรณ์ โครงสร ้างในการจัดงานขึน
้ บนพืน
้ ทีโ่ หลดดิง้ และ/หรือ ท่านสามารถขนอุปกรณ์-โครงสร ้างในการจัดงานผ่านประตู
หน ้าฮอลล์ได ้ตัง้ แต่เวลา 21.00 - 11.00 น. เท่านัน
้
3. ไม่อนุ ญาตให ้จอดรถหน ้าฮอลล์ทุกกรณีทงั ้ วันเซ็ตอัพ-จัดงาน-รือ
้ ถอน ในเวลาศูนย์การค ้าฯเปิ ดให ้บริการ (11.0021.00 น.) หากตรวจสอบพบ และมีการแจ ้งเตือนแล ้วไม่เคลือ
่ นย ้าย จะต ้องชาระค่าจอดรถคันละ 1,000 บาท/ครัง้
4. ห ้ามสูบบุหรีใ่ นพืน
้ ทีจ
่ ัดงานทุกส่วน ยกเว ้นเฉพาะจุดทีจ
่ ัดไว ้ให ้ หากตรวจสอบพบ ต ้องชาระค่าปรับ 5,000 บาท/มวน
ตามจานวนก ้นบุหรีท
่ พ
ี่ บ
5. พื้นฮอลล์เ ป็ นวัสดุเทียบเท่า epoxy

– ผนั ง ฮอลล์เ ป็ นวัส ดุล ดเสียงสะท ้อน ขอให ้ระมั ดระวัง เรื่องอุปกรณ์ ในการ

เซ็ตอัพ-รือ
้ ถอน (มีการเรียกเก็บค่าปรับหากพืน
้ ทีเ่ สียหาย)
6. หากพืน
้ ที่ หรือวัตถุสงิ่ ของใดในพืน
้ ทีเ่ กิดชารุดเสียหายขึน
้ ระหว่างการใช ้บริการ ผู ้ประกอบการร ้านค ้าจะต ้องแจ ้งให ้
ิ ธิทจ
ผู ้จัดงานทราบทันที โดยทางผู ้จัดงานและเชียงใหม่ฮอลล์มส
ี ท
ี่ ะกาหนดให ้ผู ้ใช ้บริการซ่อมแซม หรือ เชียงใหม่
ฮอลล์ อาจซ่อมแซมเองโดยผู ้ใช ้บริการเป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ก็ได ้
7. การดัดแปลงต่อเติมรือ
้ ถอนตกแต่งใดๆ จะต ้องดาเนินการโดยช่างทีไ่ ด ้รับอนุญาตจากผู ้จัดงานและเชียงใหม่ฮอลล์
เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร บรรดาสิง่ ต่างๆ ทีผ
่ ู ้ใช ้บริการทาติดตรึงกับพืน
้ ที่ โดยได ้รับอนุญาตจากเชียงใหม่ฮอลล์ หรือไม่
ิ ของ เชีย งใหม่ฮ อลล์ทันที โดยผู ้ใช ้บริการจะไม่เ รีย กร ้องค่า ตอบแทนใดๆ ทัง้ สิน
้ หรือ
ก็ต ามให ้ตกเป็ นทรั พย์ส น
เชียงใหม่ฮอลล์ อาจให ้ผู ้ใช ้บริการรือ
้ ถอนไปโดยผู ้ใช ้บริการเป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่ายเองก็ได ้
8. บริเวณพืน
้ จะต ้องมีวัตถุรองรับในการก่อสร ้างไม่วา่ จะเป็ น งานไม ้ งานสี หรือการเคลือ
่ นย ้ายอุปกรณ์ทม
ี่ น
ี ้ าหนั กมาก
และไม่กระทาการใดยึดบูทกับบริเวณและอุปกรณ์ใดบริเวณพืน
้ ผิว ในเชียงใหม่ฮอลล์
9. ผู ้ประกอบการจะไม่นาเข ้ามาหรือเก็บ วัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ อาวุธ วัตถุระเบิด สิง่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ผิดศิลธรรม
ในเชียงใหม่ฮอลล์
10. ขยะทีเ่ หลือจากการเซ็ตอัพ-จัดงาน-รือ
้ ถอน หากเก็บกวาดไม่หมด จะมีการเรียกเก็บค่าทาความสะอาด แล ้วแต่กรณี
ขึน
้ อยู่กับปริมาณขยะทีต
่ กค ้าง โดยผู ้ประกอบการจะดูแลรั กษาพื้นทีแ
่ ละบริการต่อเนื่องให ้สะอาดและมีความเป็ น
ระเบียบเรียบร ้อยตลอดเวลาทีใ่ ช ้บริการ
11. เมือ
่ อยูภ
่ ายในห ้องจัดงานห ้ามสูบบุหรี่ และดืม
่ แอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด
้ ก๊ซหุงต้มในการประกอบอาหารภายในเชียงใหม่ฮอลล์โดยเด็ดขาด
12. ห้ำมใชแ
13. ทางผู ้จั ด งานและเชีย งใหม่ฮ อลล์จ ะไม่ รั บ ผิด ชอบในส่ว นของความเสีย หาย สูญ หายของสิน ค ้าภายในบูท โดย
เด็ดขาด
14. ผู ้ประกอบการจะยินยอมและอานวยความสะดวกแก่ผู ้จัดงานและตัวแทนในการเข ้าไปตรวจตราพืน
้ ทีไ่ ด ้ตลอดเวลา
15. ผู ้ประกอบการจะปฏิบัตต
ิ ามระเบียบ ข ้อห ้าม ข ้อบังคับ เกีย
่ วกับการใช ้สถานที่ และบริการต่างๆของเชียงใหม่ฮอลล์
อย่างเคร่งครัด
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ฟอร์ม 1
ป้ำยชื่อเต๊นท์มำตรฐำน

กำหนดส่ง 10 กุมภำพันธ์ 2560

ผูแ
้ สดงสินค้ำที่เช่ำพื้นที่พร้อมเต๊นท์มำตรฐำน จะได้รับกำรจัดทำป้ำยชื่อบริษัท Outdoor Inkjet on Vinyl 2 หน้ำ
ติดบนขำเต๊นท์ ทั้งนี้ชื่อบริษัทรวมกัน ต้องไม่เกิน 24 ตัวอักษร สำหรับผูแ
้ สดงสินค้ำคูหำมำตรฐำน กรุณำกรอกชื่อที่ตอ
้ งกำร
ให้จัดเตรียมในแบบฟอร์มชื่อป้ำย และส่งไปยัง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช
ิ ั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้
โปรดกรอกชื่อบริษัทเพื่อติดตัง้ บนป้ำยชื่อลงในช่องด้ำนล่ำง
(ในกรณีที่ป้ำยชื่อเป็นภำษำอังกฤษ กรุณำใช้ตัวพิมพ์ใหญ่)

กรณีคูหำหัวมุม

ถ้ำผูแ
้ สดงสินค้ำต้องกำรให้จัดทำป้ำยใด ๆ นอกเหนือจำกป้ำยมำตรฐำน ทำงบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช
ิ ั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ยินดีที่จะรับเป็นผูด
้ ำเนินกำร โดยมีคำ่ ใช้จ่ำยตำมลักษณะของป้ำยนั้นๆ และขอให้ส่งแบบไปพร้อมกับแบบฟอร์มนี้

กำรเปลี่ยนแปลงป้ำยชื่อในระหว่ำงงำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
หมำยเหตุ :

ถ้ำหำกภำยในกำหนดเวลำ ทำงผูร้ ับเหมำยังไม่ได้รับรำยละเอียดเกีย
่ วกับป้ำยชื่อคูหำของท่ำน ชื่อบริษัทของท่ำน
ที่พิมพ์ในหนังสือสัญญำ จะถูกนำมำเป็นป้ำยชื่อคูหำ

สำหรับร่วมแสดงงำน
ชื่อ :

ตำแหน่ง :

บริษัท :

คูหำหมำยเลข :

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

โทรสำร :

มือถือ :
วันที่ :

ลงชื่อพร้อมประทับตรำ
โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่ :
วรามาตย์ อมาตยกุล
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จากัด
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

เต๊นท์มาตรฐาน 3.00 X 3.00 เมตร ประกอบด้วย
1. ป้ายชื่อบริษัท ความยาวไม่เกิน 24 ตัวอักษร
2. โต๊ะประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ตัว
3. เก้าอี้ จานวน 2 ตัว
4. ถังขยะ จานวน 1 ใบ
5. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 40 วัตต์ จานวน 1 ดวง
6. ปลั๊กไฟ ขนาด 5 แอมป์ 220 โวลท์ จานวน 1 จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟฟ้า แสงสว่าง)

ข้อกาหนดสาหรับเต๊นท์มาตรฐาน
1. ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. ห้ามวางวัสดุกีดขวางทางเดิน หรือทาให้พรมสกปรก
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของคูหา เช่น การนาป้ายชื่อออก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
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ฟอร์ม 2
ผู้รับเหมาตกแต่งคูหาพิเศษ

10 กุมภาพันธ์ 2560

กาหนดส่ง

(สาหรับผูร้ ่วมแสดงงานที่จองพื้นที่เปล่า กรณีที่นาผูร้ ับเหมาก่อสร้างมาทาบูธเอง)
ชื่อบริษัทผูร้ ่วมแสดงงาน (Exhibitor)
ขนาดคูหา

กว้าง

หมายเลขคูหา
ม. X ยาว

ม. X สูง

เมตร

บริษัทผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล์

ชื่อผูร้ ับผิดชอบงาน

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล์

มือถือ
วิศวกรออกแบบและควบคุมงาน
วันติดตัง้
วันรื้อถอน

เลขทะเบียน
เริ่มเวลา

ถึงเวลา

เริ่มเวลา

ถึงเวลา

เริ่มเวลา

ถึงเวลา

เริ่มเวลา

ถึงเวลา

พร้อมกันนี้ได้ส่งแบบประกอบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างตกแต่งคูหาพิเศษดังต่อไปนี้
- รูปทัศนียภาพ (Perspective)

จานวน

แผ่น

- แผนผัง (Floor Plan)

จานวน

แผ่น

- รูปด้าน (Elevation)

จานวน

แผ่น

- รูปตัด (Cross Section)

จานวน

แผ่น

- อืน
่ ๆ (Other)

จานวน

แผ่น

หมายเหตุ
1. สาหรับคูหาพิเศษที่มีความสูงตั้งแต่ 3.50 ม.ขึ้นไปทุกคูหา ต้องส่งแบบ พร้อมมีหนังสือรับรองโครงสร้างของ วิศวกรโยธา แนบด้วย
2. ความสูงที่ ผู้สนับสนุนการจัดงาน สามารถก่อสร้างได้ภายในอาคารแสดงสินค้า คือไม่เกิน 7.00 เมตร
3. ความสูงที่ ผู้ร่วมแสดงงาน สามารถก่อสร้างได้ภายในอาคารแสดงสินค้า คือไม่เกิน 3.50 เมตร
4. แบบฟอร์มนี้สาหรับผู้ร่วมแสดงงานที่ซื้อพื้นที่เปล่าซึ่งจะต้องว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างตกแต่งคูหามาเอง
5. รูปแบบของคูหาและไฟฟ้าจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จด
ั งานภายในวันที่กาหนด
6. ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถแลกบัตรผ่านเข้างานได้ที่ทางขนย้ายสินค้าหลังอาคารโดยแลกบัตรประชาชนในวันที่เข้าทางาน
7. ผู้ร่วมแสดงงานควรจะแจ้งถึงกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการทางานในอาคารให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคนทราบเพื่อปฏิบัติตาม
8. บริษัท อิมแพ็คฯ ขอสงวนสิทธิไ
์ ม่พิจารณาการก่อสร้างหากผู้ร่วมแสดงงานส่งแบบมาให้พิจารณาไม่ครบถ้วน ตามระบุขา้ งต้น
9. ผู้รับเหมาจะต้องวางแคชเชียร์เช็คค้าประกันพื้นที่ (ในกรณีที่อาจเกิดความเสียหายขึ้น) จานวนเงิน 5,000 บาท / 9 ตารางเมตร
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ 1 คูหา ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเข้าทาการก่อสร้าง (วันที่ 16 ก.พ. 59)
10. กฏเกณฑ์ด้านบนนั้นหากท่านใดไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นสาเหตุให้งานก่อสร้างคูหาของท่านล่าช้าหรืออาจไม่สามารถเข้าก่อสร้างได้

ข้าพเจ้าทราบเงื่อนไขและข้อกาหนดในการเข้าปฏิบต
ั งิ านในอาคารแสดงสินค้าแล้ว
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
วันที่
โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่ :
คุณวรามาตย์ อมาตยกุล
ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จากัด
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

10

ฟอร์ม 3
แบบฟอร์มแคชเชียร์เช็คค้้ำประกันพื้นที่

ก้ำหนดส่ง

10 กุมภำพันธ์ 2560

แบบฟอร์มนี้ส้ำหรับผูร้ ่วมแสดงงำนที่จองพื้นที่เปล่ำ ซึ่งจะต้องว่ำจ้ำงผูร้ ับเหมำก่อสร้ำงคูหำมำเอง โดยจะต้องกรอกข้อควำมให้สมบูรณ์
แล้วส่งกลับมำยังชื่อที่อยู่ด้ำนล่ำง

ชื่อผู้แสดงงำน (Exhibitor)
บริษัท

คูหำเลขที่

ข้อมูลผู้รับเหมำก่อสร้ำง (Contractor)
ชื่อบริษัท
ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในกำรด้ำเนินงำน
โทรศัพท์ / มือถือ

โทรสำร

E-mail

ที่อยู่
ลำยเซ็นผู้รับผิดชอบ
แคชเชียร์เช็ค 5,000 บำท / 9 ตร.ม.

วันที่
จ้ำนวนพื้นที่รวม (ตร.ม.)

จ้ำนวนเงินรวม (บำท)

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

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

ผู้รับเหมำจะต้องวำงแคชเชียร์เช็คค้้ำประกันพื้นที่ (ในกรณีที่อำจเกิดควำมเสียหำยขึน
้ ) จ้ำนวนเงิน 5,000 บำท / 9 ตำรำงเมตร สูงสุดไม่เกิน 50,000 บำท
ต่อ 1 คูหำ ล่วงหน้ำ 7 วัน ก่อนเข้ำท้ำกำรก่อสร้ำง (วันที่ 1 มี.ค. 60) และสำมำรถรับเช็คคืนได้ภำยใน 7 วัน หลังสิน
้ สุดวันแสดงงำน หำกพื้นที่
ของท่ำนไม่มีควำมเสียหำย

กำรออกแคชเชียร์เช็คค้้ำประกันพื้นที่ กรุณำออกตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ำย : บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช
ิ ั่น แมเนจเม้นท์ จ้ำกัด
เช็คลงวันที่ 1 มีนำคม 2560
กรุณำส่งแบบฟอร์ม และแคชเชียร์เช็คค้้ำประกันไปที่ :
คุณวรำมำตย์ อมำตยกุล
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช
ิ ั่น แมเนจเม้นท์ จ้ำกัด (ฝ่ำยโครงกำร)
ชั้น 10 อำคำรบำงกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่ำ 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 0-2833-5117 โทรสำร (66) 0-2833-5211
E-mail : varamarta@impact.co.th
หมำยเหตุ : หำกผูร้ ่วมแสดงงำนหรือผูร้ ับเหมำก่อสร้ำงรำยใดไม่ปฏิบัตต
ิ ำมข้อก้ำหนดข้ำงต้นอำจเป็นสำเหตุให้งำนก่อสร้ำงคูหำของท่ำนล่ำช้ำ
หรืออำจไม่สำมำรถเข้ำก่อสร้ำงได้
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ฟอร์ม 4
บริการทาความสะอาดพิเศษภายในคูหา

กาหนดส่ง

ชื่อบริษัท :

10 กุมภาพันธ์ 2560

เลขที่คห
ู า:

ที่อยู่ :
ชื่อผูต
้ ด
ิ ต่อ :
โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

จานวน
พนักงานทา

วันที่

ความ

ช่วงเวลา 8 ชม./วัน
เริ่ม

สะอาด

สิ้นสุด

ค่าบริการ (บาท/ คน/ 8ชั่วโมง )
อัตรา

รวมเป็นเงิน
(บาท)

(บาท/คน/รอบ)

650 บาท
650 บาท
650 บาท
650 บาท
ค่าบริการล่วงเวลา

81 / ชม.
เป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงิน

การชาระเงิน :

โดยเงินสดโอนเงินเข้าบัญชี สัง่ จ่ายนาม บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชน
ั่ แมเนจเม้นท์ จากัด การโอนเงินเข้าบัญชี จะต้องส่งสาเนาใบโอนเงิน
พร้อมระบุชอ
ื่ -ที่อยูข
่ องบริษัท พร้อมทั้งหมายเลขคูหาของผู้สง่ อย่างชัดเจนและแนบเอกสารส่งกลับมายังบริษัท

ชื่อบัญชี : บริษท
ั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จากัด
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 456-1-00009-8

สาหรับบริษท
ั ที่ตอ
้ งการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานาเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาแสดงในวันชาระเงิน
(ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ จะเป็นความรับผิดชอบของผูแ
้ สดงสินค้า)
เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริการรักษาความสะอาด แบ่งการทางานเป็น 2 รอบ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น. รวมพักรับประทานอาหาร 30 นาทีและ
สาหรับการทางานล่วงเวลาหลังการจัดจ้าง 8 ชัว
่ โมงคิดค่าแรงเพิ่มอีก 1.5 ของค่าล่วงเวลา และอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 2 ชัว
่ โมง
2. พนักงาน 1 ท่าน ขึน
้ กับขนาดพื้นที่ตามรายละเอียดดังนี้ (1-29 ตรม. =1 คน, 30-39 ตรม. =2 คน, 40-69 ตรม. =3 คน, 70ตรม.ขึน
้ ไป =4 คน หรือมากกว่า
ขึน
้ อยูก
่ ับการตกแต่งและขนาดที่ใหญ่ขน
ึ้ ของคูหา และอาจไม่รับบริการทาความสะอาดเร่งด่วนหน้างานขึน
้ อยูก
่ ับการตกแต่งและขนาดที่ใหญ่ขน
ึ้ ของคูหา
3. การบริการรวมถึง การดูดฝุ่น การทาความสะอาดพื้น การทิ้งขยะ และเช็ดทาความสะอาดเคาน์เตอร์ (ไม่รวมอุปกรณ์ที่นามาจัดแสดง)
4. การบริการไม่รวมถึงการทาความสะอาด น้ามัน สี หรือน้าที่หกบนพื้น และโครงสร้างคูหา ผนังและพื้นผิวทุกชนิด
5. สาหรับผู้แสดงสินค้ารายใด ถ้าต้องการขอใบกากับภาษี กรุณาส่งชือ
่ บริษัท และที่อยู่ ตามภ.พ.20 แนบท้ายมาด้วย
6. การสัง่ บริการจะสมบูรณ์ เมือ
่ มีการชาระเงินครบถ้วน
7. การยกเลิกการสัง่ จอง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อก
ั ษร ภายในเวลา 7วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากช้าเกินกว่าที่กาหนด จะคืนเงินค่าใช้บริการให้ ร้อยละ 30
และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

เลขที่คห
ู า:
ชื่อผูต
้ ด
ิ ต่อ :
ฝ่ายโครงการ บริษท
ั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จากัด โทรศัพท์ :
โทรสาร :
47/569-570,47/573-4 หมู่ที่ 3 ชั้น 10

ลายมือชื่อ และวันที่ : (ตราประทับองค์กร)
โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและส่งกลับมาที่

ถนนป็อปปูล่า 3 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
ติดต่อ วรามาตย์ อมาตยกุล
E-mail : varamarta@impact.co.th

ผูใ
้ ห้บริการ :
ลูกค้า
(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงโดยที่ไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

โทรศัพท์ 0-2833-5117 โทรสาร 0-2833-5211
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กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิเกีย่ วกับบริการด้านไฟฟ้ า
ผู้จดั งานได้ มอบหมายอย่างเป็ นทางการให้ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นผู้รับผิดชอบการบริการ
ดังต่อไปนี้
1. การให้บริการไฟฟ้ าทัวไป
่
1.1 ประกอบด้ วยวงจรไฟฟ้ าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้ าสาหรับให้ แสงสว่าง และ วงจรไฟฟ้ าสาหรับสินค้ าจัดแสดง
1.2 ไฟฟ้ าที่จดั ให้ ตามมาตรฐานเป็ นแบบกระแสสลับเฟสเดียว 220V, 50 Hz + / - ร้ อยละ 10 ดังนั้นจึงควร
ใช้ อปุ กรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน
1.3 หากต้ องการใช้ ไฟฟ้ าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลับเฟสเดียว 110V, 50 Hz หรือ กระแสสลับสามเฟส 220V,
50Hz สามารถขอใช้ บริการเป็ นพิเศษได้ โดยติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้ นท์
จากัด โดยตรง
1.4 มอเตอร์ไฟฟ้ าทัง้ หมดต้ องมีระบบป้ องกันอัตโนมัติ เพื่อป้ องกันการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกินจึงควร
มีระบบสตาร์ทดังนี้
1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง : มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้ า
1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star - Delta : มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้ า
1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer : มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้ าขึ้นไป
2. การให้บริการไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
2.1 ระบบไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานประกอบด้ วยโคมไฟ(จานวนและรายการตามแต่ละงาน)พร้ อมเต้ าเสียบไฟ ขนาด 5 Amp
(ห้ ามใช้ กบั โคมไฟแสงสว่าง) รายการดังกล่าวรวมค่าใช้ กระแสไฟฟ้ าเรียบร้ อยแล้ ว
2.2 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าสามารถแจ้ งความประสงค์ขอรับบริการได้ โดยใช้ แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการด้ านไฟฟ้ า
ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ส่วนคือ
Section A : สาหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้ าสาหรับใช้ กบั สินค้ าจัดแสดง
Section B : สาหรับผู้ออกงานแสดงที่ต้องการส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า (อุปกรณ์ให้ แสงสว่าง)
Section C และ D : สาหรับผู้ออกงานแสดงที่นาอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ ในงาน ทัง้ ในกรณีท่จี ะทาการ
ติดตั้งเองหรือต่อสายไฟโดยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด
2.3 การขอใช้ บริการไฟฟ้ าเพิ่มเติมในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการต้ องระบุตาแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและ
ระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนที่กาหนดไว้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในแบบฟอร์ม
2.4 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ อปุ กรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้ องสั่งจองขอใช้ ไฟฟ้ าจากแหล่งจ่าย
ตามแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการ Section C หรือ D
2.5 ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้ าในจุดต่อไฟฟ้ าที่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด เห็นว่า
อาจก่อให้ เกิดอันตรายหรือสร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ เู ข้ าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสินค้ าอื่น ๆ
2.6 ทุกๆ วันหลังจากปิ ดงานไปแล้ ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ าสาหรับสินค้ าจัดแสดง
และในวันสุดท้ ายของงานจะตัดหลังจากปิ ดงานไปแล้ ว 60 นาที เว้ นไว้ แต่เฉพาะจุดที่ส่งั บริการ 24 ชั่วโมงเท่านั้น
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2.7 การต่อวงจรไฟฟ้ า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้ อปุ กรณ์ต่อไฟเต้ าเสียบหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ า
โดยมิได้ รับอนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ ถูกตัดกระแสไฟฟ้ าโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. การให้บริการไฟฟ้ าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)
3.1 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าที่ส่งั จอง "พื้นที"่ เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาแสดงสินค้ าที่ออกแบบเป็ นพิเศษ จะต้ อง
ส่งแบบฟอร์มขอใช้ บริการไฟฟ้ าเพื่อคูหาแสดงสินค้ าที่ออกแบบเป็ นพิเศษนั้น
3.2 ผู้จดั งานได้ จดั ให้ มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้ าโดยทัว่ ไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้ าทัง้ ภายในคูหาและเพื่อการสาธิต
ต่าง ๆ สามารถดาเนินการได้ โดยผู้รับเหมาไฟฟ้ าของท่านที่ได้ รับการอนุมัติจากผู้จดั งานแล้ วเท่านั้น โดยผู้ออกงาน
แสดงสินค้ าเพียงส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้ าตามความต้ องการใช้ งานของท่านมายังบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน
แมเนจเมนท์ จากัด พร้ อมชาระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพื่อความปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้ ผ้ แู สดงสินค้ า
ต่อไฟสาหรับสินค้ าจัดแสดงหรืออุปกรณ์ให้ แสงสว่างเข้ ากับระบบจ่ายไฟฟ้ าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด
ทัง้ นี้ ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายไฟฟ้ ากรณีท่มี ีการต่อไฟฟ้ าอย่างไม่เหมาะสม
3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้ าที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสินค้ าต้ องยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้ า, แบบวงจรไฟฟ้ า
และรายละเอียดอื่นๆ มายังผู้จดั งานก่อนวันหมดเขตตามที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบ
การพิจารณาอนุมัติตามรายการดังนี้
3.3.1 ชื่อบริษัทผู้รับเหมา
3.3.2 ชื่อและบัตรประจาตัวของบุคคลากรที่เข้ าดาเนินการ
3.3.3 จานวนวัตต์หรืออัตรากาลังไฟ
3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ า
3.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้ า
3.4 ช่างไฟฟ้ าที่ได้ รับอนุญาตแล้ ว สามารถแลกบัตรประจาตัวเพื่อรับบัตรผ่านเข้ าทางานได้ ท่สี านักงานบริหารงาน
แสดงสินค้ าของผู้จดั งานที่แสดงสินค้ าในบริเวณนั้นๆ
3.5 การต่อวงจรไฟฟ้ าที่ดาเนินการโดยผู้รับเหมาของท่านที่ได้ รับอนุมัติจากผู้จดั งาน จะต้ องได้ รับการตรวจสอบจาก
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด ก่อนที่จะต่อเข้ ากับแหล่งจ่ายไฟ
3.6 ผู้ออกงานแสดงสินค้ าที่ส่งั จองบริการด้ านไฟฟ้ ากับบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้ นท์ จากัดจะมีสทิ ธิ์ได้ รับบริการ
ตามลาดับก่อนหลัง
3.7 การต่อวงจรไฟฟ้ า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้ อปุ กรณ์ต่อไฟเต้ าเสียบหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ า
โดยมิได้ รับอนุญาต อาจเป็ นเหตุให้ ถูกตัดกระแสไฟฟ้ าโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3.8 ไม่อนุญาตให้ ใช้ ไฟกระพริบ ยกเว้ นแต่เป็ นส่วนประกอบของวงจรรวม
3.9 ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้ าในจุดต่อไฟฟ้ าที่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด
เห็นว่าอาจก่อให้ เกิดอันตรายหรือสร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ เู ข้ าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสินค้ าอื่น ๆ
3.10 การต่อไฟฟ้ าทุกชนิดต้ องเป็ นไปตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้ น
การฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ทกี่ าหนดเหล่านี้ มีผลให้ตวั แทนทีไ่ ด้รบั อานาจหน้าทีส่ ามารถตัดการจ่ ายไฟฟ้ าได้ทนั ที
และจะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม
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ฟอร์ม 5
โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่ : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิ บชิ นั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อ : คุณวรามาตย์ อมาตยกุล
โทร : 0-2833-5117
แฟกซ์ : 0-2833-5211
E-mail : varamarta@impact.co.th
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี : 0 1255 42006 50 6
บริษทั ผู แ้ สดงสินค้า :

คูหามาตรฐาน

พื้ นที่เปล่า เลขที่คูหา :

ชื่อบริษทั และที่อยู่ที่ออกใบกากับภาษี :
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี :

โทรศัพท์ :

ชื่อ - สกุลผูต้ ิดต่อ :

E-mail :

(

) ลายเซ็ น

1
2
3
4
5
6

รายการ
15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

วันที่ :
กาหนดส่ง : 10 กุมภาพันธ์ 2560
ไฟฟ้ าก่อสร้าง
ไฟฟ้ ารื้ อถอน

ไฟฟ้ าสาหรับการก่อสร้าง และรื้ อถอน
(กรุณาทาเครื่องหมาย
ตรงช่องว่าง)
ลาดับ

แฟกซ์ :

ราคา/วัน

จานวนหน่วย/
จานวนวัน

ระบุวนั ที่
ต้องการใช้

จานวนเงิน

1,000
2,000
2,000
4,000
8,125
12,500
รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น

การชาระเงิน : การสังจองจะมี
่
ผลต่อเมือ่ ได้มีการชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาที่กาหนดในใบแจ้งหนี้ โดยเงินสด, เครดิตการ์ด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
และส่งแฟกซ์หลักฐานการชาระเงิน(สาเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิ บิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด ตามเบอร์แฟกซ์ดา้ นบนของเอกสารนี้
(สาหรับบริษทั ที่ตอ้ งการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานาเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาแสดงในวันชาระเงิน )

ชื่อบัญชี : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิ บิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี : 456-1-00009-8

หมายเหตุ : - ชาระเงินหน้างานโปรดชาระเป็ นเงินสดเท่านั้น
- หากท่านต้องการไฟฟ้ าก่อสร้างและไฟฟ้ ารื้ อถอนให้สงั ่ จองพร้อมชาระเงินเต็ม 100% ภายในระยะเวลาที่กาหนดในใบแจ้งหนี้
- หากท่านยกเลิกการสัง่ จองไฟฟ้ าก่อสร้างและไฟฟ้ ารื้ อถอนทางบริษทั ฯ จะไม่คืนเงินให้
- ไฟมาตราฐานที่ให้ใช้คือ 220V. + ร้อยละ 10 เพือ่ ความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่านจึ งควรมีอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่
- ระยะการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้ า หากมีความประสงค์ต่อเพิม่ เติมคิดในอัตราเมตรละ 200 บาท
- การชาระเงินต้องชาระพร้อมภาษีมูลค่าเพิม่ ร้อยละ 7
- สาหรับกรณีที่ท่านต้องการกระแสไฟฟ้ าหลังเวลา 24.00 นาฬิกา บริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ อีก 100% (หนึ่งเท่า)
- สาหรับผู แ้ สดงสินค้ารายใด ถ้าต้องการขอใบกากับภาษี กรุณาส่งชื่อบริษทั และที่อยู่ ตามภ.พ.20 แนบท้ายมาด้วย
15
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์ ทางบริษทั จะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม

ฟอร์ม 6
โปรดกรอกรายละเอี ยดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่ : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิ บิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู ่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อ :คุณวรามาตย์ อมาตยกุล
โทร : 0-2833-5117

แฟกซ์ : 0-2833-5211

E-mail : varamarta@impact.co.th

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี : 0 1255 42006 50 6

บริษทั ผูแ้ สดงสินค้า :
ชื่อบริษทั และที่อยู่ที่ออกใบกากับภาษี :

คูหามาตรฐาน

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี :
ชื่อ - สกุลผูต้ ิดต่อ :
(

โทรศัพท์ :

พื้ นที่เปล่า

แฟกซ์ :
E-mail :
วันที่ :

) ลายเซ็ น

กาหนดส่ง : 10 กุมภาพันธ์ 2560

ระบบกระแสไฟฟ้ าสาหรับสินค้าจัดแสดง

ลาดับ

บริการ / รายการ

เลขที่คูหา :

ราคาพิเศษ
จองและชาระเงิน
ภายในวันที่ 10
ก.พ. 60

(บาท)
Section A: เบรกเกอร์ตดั ไฟสาหรับสินค้าจัดแสดง (ไม่ใช่สาหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง) รวมค่าใช้ไฟฟ้ า
1 เต้าเสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
790
2 เต้าเสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz.24 ชัว่ โมง (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
1,575
3 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
2,765
4 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
5,250
5 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
5,250
6 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
11,290
7 60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
22,840
8 100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
34,965
9 150 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
54,340
10 200 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
77,965

ราคามาตรฐาน
จองและชาระเงิน
ระหว่างวันที่
11 ก.พ. - 7 มี.ค.
60

ราคาในวันงาน
จองพร้อมชาระเงิน
ระหว่างวันที่
8 - 12 มี.ค. 60

(บาท)

(บาท)

865
1,740
3,025
5,775
5,775
12,415
25,125
38,465
59,775
85,765

1,125
2,265
3,940
7,515
7,515
16,150
32,650
49,875
77,700
111,490

จานวน

จานวนเงิน

รวมจานวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
รวมจานวนเงินทั้งสิ้ น
การชาระเงิน : การสังจองจะมี
่
ผลต่อเมือ่ ได้มีการชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาที่กาหนดในใบแจ้งหนี้ โดยเงินสด, เครดิตการ์ด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
และส่งแฟกซ์หลักฐานการชาระเงิน(สาเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริษทั อิ มแพ็ค เอ็กซิ บิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด ตามเบอร์แฟกซ์ดา้ นบนของเอกสารนี้
(สาหรับบริษทั ที่ตอ้ งการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานาเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาแสดงในวันชาระเงิน )
ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิ บิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี

เลขที่บญ
ั ชี : 456-1-00009-8

หมายเหตุ ;
- ชาระเงินหน้างานโปรดชาระเป็ นเงินสดเท่านั้น
- ราคาพิเศษจะมีผลก็ต่อเมือ่ ทาการสัง่ จองและชาระเงินเต็มจานวนภายในวันกาหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันกาหนดส่ง
- เต้าเสียบไฟ 1 จุ ด ใช้สาหรับสินค้าจัดแสดงเพียง 1 ชิ้ นในแต่ละครั้ง ไม่อนุญาตให้มกี ารต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุ ดและห้ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่าง
เพือ่ ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟเกิน
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้กระแสไฟฟ้ าผิดประเภท ทางบริษทั จะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม
- ทางบริษทั ฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่มกี ารติดตั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง
- การชาระเงินต้องชาระพร้อมภาษีมูลค่าเพิม่ ร้อยละ 7 สาหรับผูแ้ สดงสินค้าที่ตอ้ งการขอใบกากับภาษี กรุณาส่งชื่อและที่อยู่บริษทั ตามภ.พ.20 แนบท้ายมาด้วย
- สาหรับการขอใช้บริการ 24 ชัว่ โมงจะมีการคิดราคาเพิม่ เป็ น 2 เท่าจากราคาข้างต้น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจานวน มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ
จะถือว่ามิได้ขอใช้บริการ 24 ชัง่ โมง
- ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร้ ่วมแสดงสินค้าต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ
- รายการข้างต้นใช้สาหรับวันจัดแสดงสินค้าเท่านั้น ดังนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปิ ดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย
- หากมีการขอย้ายตาแหน่งเบรคเกอร์ไปจากตาแหน่งที่บริษทั ฯได้ดาเนินการติดตั้งแล้วจะคิดค่าดาเนินการในการเคลื่อนย้าย เบรกเกอร์ขนาด1เฟส 220V. 500 บาท ต่อจุ ด
เบรกเกอร์ขนาด3เฟส 380V. 1,000 บาท ต่อจุด และ 200 บาท ต่อจุด สาหรับค่าดาเนินการย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
- หากมีการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้ า หากมีความประสงค์ต่อหรือเพิม่ เติมคิดในอัตราเมตรละ 200 บาท
- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ทางผูอ้ อกงานแสดงสินค้านามาติดตั้งเอง หากเกิดอัตรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางผูอ้ อกงานแสดงสินค้าต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทั้งหมด
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ฟอร์ม 7
โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่ : บริ ษทั อิมแพ็ค เอ็กซิ บิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อ :คุณวรามาตย์ อมาตยกุล
โทร : 0-2833-5117

แฟกซ์ : 0-2833-5211

E-mail : varamarta@impact.co.th

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี : 0 1255 42006 50 6

บริษทั ผูแ้ สดงสินค้า :

คูหามาตรฐาน

ชื่อบริษทั และทีอ่ ยู่ทอี่ อกใบกากับภาษี :
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี :

โทรศัพท์ :

ชื่อ - สกุลผูต้ ิดต่อ :

แฟกซ์ :

E-mail :
(

) ลายเซ็น

วันที่ :

ระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้ า

ลาดับ

พื้ นทีเ่ ปล่า เลขทีค่ ูหา :

กาหนดส่ง : 10 กุมภาพันธ์ 2560

บริการ / รายการ

Section B : บริการติดตั้งอุปกรณ์รวมค่ากระแสไฟฟ้ า
1 สปอตไลท์ 100 W. มาตรฐาน (แสงสีเหลือง)
2 สปอตไลท์ 100 W. พร้อมแขน ยาว 50 CM. (แสงสีเหลือง)
3 ไฟฟลูออเรสเซนท์ ยาว 1.2 เมตร 40 W. (แสงสีขาว)
4 ดาวน์ไลน์ 18 W. (หลอดประหยัดไฟ) (แสงสีขาว)
5 ดาวน์ไลน์ 60 W. (หลอดใส้) (แสงหลือง)
6 ดาวน์ไลน์ ฮาโลเจน 50 W. (แสงสีเหลือง)
7 สปอตไลท์ ฮาโลเจน 50 W. พร้อมแขนแสตนเลส ยาว 20 CM. (แสงสีเหลือง)
8 หลอดเมทอลฮาไลน์ 150 W. 220 V. (แสงสีขาว)
9 หลอดฮาโลเจน 500 W. 220 V. (แสงสีเหลือง)
Section C : เบรกเกอร์ตดั หลอดไฟให้แสงสว่าง (รวมค่าใช้ไฟฟ้ า)
10 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
11 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
12 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
13 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
14 60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
15 100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

ราคาพิเศษ
จองและชาระ
เงินภายในวันที่
10 ก.พ. 60

ราคามาตรฐาน
ราคาในวันงาน
จองและชาระเงิน
จองพร้อมชาระเงิน
ระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่
11 ก.พ. - 7 มี.ค. 60 8 - 12 มี.ค. 60

(บาท)

(บาท)

(บาท)

675
675
600
625
625
750
750
2,240
2,025

740
740
675
700
700
840
840
2,450
2,225

965
965
865
915
915
1,090
1,090
3,190
2,890

7,815
23,425
15,625
46,865
71,665
107,500

8,600
25,800
17,200
51,590
78,825
118,250

11,165
33,475
22,315
66,940
102,500
153,750

จานวน

จานวนเงิน

รวมจานวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
รวมจานวนเงินทั้งสิ้ น
การชาระเงิน : การสังจองจะมี
่
ผลต่อเมือ่ ได้มีการชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาที่กาหนดในใบแจ้งหนี้ โดยเงินสด, เครดิตการ์ด หรื อ โอนเงินเข้าบัญชี
และส่งแฟกซ์หลักฐานการชาระเงิน(สาเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริ ษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด ตามเบอร์แฟกซ์ดา้ นบนของเอกสารนี้
(สาหรับบริษทั ที่ตอ้ งการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานาเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาแสดงในวันชาระเงิน)
ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี
เลขที่บญ
ั ชี : 456-1-00009-8

หมายเหตุ :
- ชำระเงินหน้ ำงำนโปรดชำระเป็ นเงินสดเท่ำนั้น
-รำคำพิเศษจะมีผลก็ต่อเมื่อทำกำรสั่งจองและชำระเงินเต็มจำนวนภำยในวันกำหนดส่ง ส่วนรำคำมำตรฐำนจะมีผลหลังจำกวันกำหนดส่ง
- หำกมีกำรดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้ กระแสไฟฟ้ ำผิดประเภท ทำงบริษทั จะดำเนินกำรปรับเป็ นจำนวนเงิน 3 เท่ำของรำคำในแบบฟอร์ม
- ทำงบริษทั ฯ จะคืนเงินร้ อยละ 30 หำกมีกำรยกเลิกกำรจองในช่วงวันที่มกี ำรติดตั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหำกยกเลิกในระหว่ำงวันจัดแสดง
- สำหรับกำรขอใช้ บริกำร 24 ชั่วโมงจะมีกำรคิดรำคำเพิ่มเป็ น 2 เท่ำจำกรำคำข้ ำงต้ น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจำนวน มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ จะถือว่ำมิได้ ขอใช้ บริกำร 24 ชั่งโมง
- ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินต่ำงๆ ทำงผู้ร่วมแสดงสินค้ ำต้ องเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมนั้นๆ
- รำยกำรข้ ำงต้ นใช้ สำหรับวันจัดแสดงสินค้ ำเท่ำนั้น ดังนั้นทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลำ 13.00 น. ของวันก่อสร้ ำงวันสุดท้ำย
- หำกมีกำรขอย้ ำยตำแหน่งเบรคเกอร์ไปจำกตำแหน่งที่บริษทั ฯได้ ดำเนินกำรติดตั้งแล้ วจะคิดค่ำดำเนินกำรในกำรเคลื่อนย้ ำย เบรกเกอร์ขนำด 1เฟส 220V. 500 บำท ต่อจุด
เบรกเกอร์ขนำด3เฟส 380V. 1,000 บำท ต่อจุด และ 200 บำท ต่อจุด สำหรับค่ำดำเนินกำรย้ ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
- หำกมีกำรติดตั้งสำยเบรกเกอร์ยำวไม่เกิน 2 เมตร จำกหลุมไฟฟ้ ำ หำกมีควำมประสงค์ต่อหรือเพิ่มเติมคิดในอัตรำเมตรละ 200 บำท
- กำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ ำทีท่ ำงผู้ออกงำนแสดงสินค้ ำนำมำติดตั้งเอง หำกเกิดอัตรำยต่ อชีวิตและเกิดควำมเสียหำยต่ อทรัพย์สนิ ทำงผู้ออกงำนแสดงสินค้ ำต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบทัง้ หมด
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ฟอร์ม 8
โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบู รณ์และจัดส่งมาที่ : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู ่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อ :คุณวรามาตย์ อมาตยกุล
โทร : 0-2833-5117

แฟกซ์ : 0-2833-5211

E-mail : varamarta@impact.co.th

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี : 0 1255 42006 50 6

บริษทั ผูแ้ สดงสินค้า :

คูหามาตรฐาน

พื้ นที่เปล่า เลขที่คูหา :

ชื่อบริษทั และที่อยู่ที่ออกใบกากับภาษี :
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี :

โทรศัพท์ :

ชื่อ - สกุลผูต้ ิดต่อ :

แฟกซ์ :

E-mail :
(

) ลายเซ็ น

วันที่ :

ระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้ า

ลาดับ

กาหนดส่ง : 10 กุมภาพันธ์ 2560

บริการ / รายการ

ราคาพิเศษ
ราคามาตรฐาน
ราคาในวันงาน
จองและชาระ
จองและชาระเงิน
จองพร้อมชาระ
เงินภายในวันที่
ระหว่างวันที่
เงินระหว่างวันที่
10 ก.พ. 60 11 ก.พ. - 7 มี.ค. 60
8 - 12
มี.ค. 60

(บาท)
(บาท)
Section D : การคิดราคาตามจุ ดใช้ไฟสาหรับโคมไฟแสงสว่างที่นามาพร้อมติดตั้งโดยผูอ้ อกงานแสดงสินค้าเอง(รวมค่าใช้ไฟฟ้ า)
16 ค่ากระแสไฟฟ้ าสาหรับ โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์
(ต่อสายไฟฟ้ าโดยผูอ้ อกงานแสดงสินค้า)
*สาหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 9 วัตต์ อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 10 ดวง/ 100 วัตต์
325
365
*สาหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 10 - 17 วัตต์ อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 ดวง/ 100 วัตต์

จานวน

จานวนเงิน

(บาท)

475

*สาหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 18 - 25 วัตต์ อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 3 ดวง/ 100 วัตต์

*ไฟ LED เส้น อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 เมตร/ 100 วัตต์
17 ค่ากระแสไฟฟ้ าสาหรับโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์
(ต่อสายไฟฟ้ าโดยบริษทั เอพลัสฯ บริการเฉพาะคูหามาตรฐานเท่านั้น )

390

440

565

รวมจานวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
รวมจานวนเงินทั้งสิ้ น
การชาระเงิน : การสังจองจะมี
่
ผลต่อเมือ่ ได้มีการชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในใบแจ้งหนี้ โดยเงินสด, เครดิตการ์ด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
และส่งแฟกซ์หลักฐานการชาระเงิน(สาเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาทีบ่ ริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด ตามเบอร์แฟกซ์ดา้ นบนของเอกสารนี้
(สาหรับบริษทั ทีต่ อ้ งการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย 3% กรุณานาเอกสารการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ ายมาแสดงในวันชาระเงิน )
ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิ บิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี
เลขทีบ่ ญ
ั ชี : 456-1-00009-8

หมายเหตุ :
- ชำระเงินหน้ ำงำนโปรดชำระเป็ นเงินสดเท่ำนั้น
-รำคำพิเศษจะมีผลก็ต่อเมื่อทำกำรสั่งจองและชำระเงินเต็มจำนวนภำยในวันกำหนดส่ง ส่วนรำคำมำตรฐำนจะมีผลหลังจำกวันกำหนดส่ง
- หำกมีกำรดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้ กระแสไฟฟ้ ำผิดประเภท ทำงบริษัทจะดำเนินกำรปรับเป็ นจำนวนเงิน 3 เท่ำของรำคำในแบบฟอร์ม
- ทำงบริษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 30 หำกมีกำรยกเลิกกำรจองในช่วงวันที่มีกำรติดตั้ง และขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินหำกยกเลิกในระหว่ำงวันจัดแสดง
- สำหรับกำรขอใช้ บริกำร 24 ชั่วโมงจะมีกำรคิดรำคำเพิ่มเป็ น 2 เท่ำจำกรำคำข้ ำงต้ น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่ องจำนวน มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ จะถือว่ำมิได้ ขอใช้ บริกำร 24 ชั่งโมง
- ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินต่ำงๆ ทำงผู้ร่วมแสดงสินค้ ำต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมนั้นๆ
- รำยกำรข้ ำงต้ นใช้ สำหรับวันจัดแสดงสินค้ ำเท่ำนั้น ดังนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลำ 13.00 น. ของวันก่อสร้ ำงวันสุดท้ำย
- หำกมีกำรขอย้ ำยตำแหน่งเบรคเกอร์ไปจำกตำแหน่งที่บริษัทฯได้ ดำเนินกำรติดตั้งแล้ วจะคิดค่ำดำเนินกำรในกำรเคลื่อนย้ ำย เบรกเกอร์ขนำด1เฟส 220V. 500 บำท ต่อจุ ด
เบรกเกอร์ขนำด3เฟส 380V. 1,000 บำท ต่อจุด และ 200 บำท ต่อจุด สำหรับค่ำดำเนินกำรย้ ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
- หำกมีกำรติดตั้งสำยเบรกเกอร์ยำวไม่เกิน 2 เมตร จำกหลุมไฟฟ้ ำ หำกมีควำมประสงค์ต่อหรือเพิ่มเติมคิดในอัตรำเมตรละ 200 บำท
- กำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ ำที่ทำงผู้ออกงำนแสดงสินค้ ำนำมำติดตั้งเอง หำกเกิดอัตรำยต่อชีวติ และเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ทำงผู้ออกงำนแสดงสินค้ ำต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
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ฟอร์ม 9
โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบู รณ์และจัดส่งมาที่ : บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิ บิชนั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อ :คุณวรามาตย์ อมาตยกุล
โทร : 0-2833-5117
แฟกซ์ : 0-2833-5211
E-mail : varamarta@impact.co.th
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี : 0 1255 42006 50 6
บริษทั ผูแ้ สดงสินค้า :
ชื่อบริษทั และที่อยู่ที่ออกใบกากับภาษี :
โทรศัพท์ :

คูหามาตรฐาน

พื้ นที่เปล่า เลขที่คูหา :

แฟกซ์ :

ชื่อ - สกุลผูต้ ิดต่อ :

E-mail :

(

) ลายเซ็ น

วันที่ :

แบบฟอร์มนี้ ใช้สาหรับให้ผูแ้ สดงสินค้าระบุตาแหน่งของอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ที่สงเพิ
ั ่ ่มเติม พร้อมกับระบุ
หมายเลขคูหาข้างเคียงและแฟกซ์กลับมาที่บริษทั ฯ
C

เครื่องปั๊ มลม
น้ าประปา
ท่อระบายน้ า

W
D

อัตราส่วน 1 ช่อง : 1 m x 1 m

เต้าเสียบไฟ
N
B

หลัง

จุดต่อไฟ (โดยเอ พลัส)

เบรกเกอร์

หลอดฟลูออเรสเซนท์
สปอต์ไลท์ มาตรฐาน
สปอต์ไลท์ พร้อมแขน

หมายเลขคูหาข้ างเคียง .....................

ขวา

ซ้าย

หมายเลขคูหาข้ างเคียง

หมายเลขคูหาข้ างเคียง

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

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

หน้า หมายเลขคูหาข้ างเคียง .....................

หมายเหตุ : - หากมีการขอย้ายตาแหน่งเบรคเกอร์ไปจากตาแหน่งที่บริษทั ฯ ได้ดาเนินการติดตั้งแล้วจะคิดค่าดาเนินการในการเคลือ่ นย้าย
เบรกเกอร์ขนาด3เฟส 380V. 1,000 บาท ต่อจุด และ 200 บาท ต่อจุด สาหรับค่าดาเนินการย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
- หากคูหามีการปูพื้นไม้กรุณาส่งแบบแปลนคูหามาด้วยเพื่อความสะดวกในการขึ้ นเมนสายไฟ
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์ ทางบริษทั จะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 3 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม
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ฟอร์ม 10
เงื่อนไขการใช้ เสี ยงสาหรับบูธขนาดไม่ เกิน 27 ตารางเมตร
เรี ยน ………………………………………………. บูธ ขนาดไม่เกิน 27 ตารางเมตร
ทางผูจ้ ดั งาน SmartHeart presents Pet Variety 2017 เชี ยงใหม่ ขอแจ้งให้ผเู้ ข้าร่ วมแสดงงานขนาดพื้นที่ บูธไม่
เกิน 27 ตารางเมตร ทราบถึงกฏข้อบังคับใหม่ในการใช้เสี ยงในปี นี้ วา่ ทางผูจ้ ดั งานไม่อนุ ญาตให้ผเู ้ ข้าร่ วมแสดงงานใช้
เสี ย งผ่า นระบบเครื่ องขยายเสี ย ง ในการออกงานในปี นี้ แต่ ผูร้ ่ วมงานสามารถนา โทรทัศ น์ เครื่ องเล่ นวีซี ดี/ดี วี ดี
อุปกรณ์ อิเล็กโทรนิ คต่างๆ เข้ามาใช้ในงาน เพื่อการส่ งเสริ มการขายได้ ทั้งนี้ ทางผูจ้ ดั งานขอความร่ วมมือหันอุปกรณ์
เข้าไปภายในบูธของท่านเท่านั้น เพื่อมิให้เป็ นเหตุที่ก่อความราคาญแก่บูธอื่นๆ ซึ่ งหากได้รับข้อร้องเรี ยนจากผูเ้ ข้าร่ วม
แสดงงาน ในการใช้เสี ยงของท่านเกินกว่า 3 ครั้ง ทางผูจ้ ดั ขอตัดสิ ทธิ์ ในการใช้เสี ยงของท่าน หากผูร้ ่ วมแสดงงานฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบดังกล่าวข้างต้น ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดใช้เสี ยงทุกชนิ ดในวันนั้น และวันถัดไป
ภายในบูธ หรื อจนกว่าท่านจะแก้ไขให้เรี ยบร้อย
ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงงานกรุ ณาส่ งแบบฟอร์ มรับทราบเงื่อนไขการใช้เสี ยงให้ผจู ้ ดั งานทราบล่วงหน้าภายใน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
กรุณากรอกแบบฟอร์ ม รับทราบ ดังนี้
ชื่อผู้แสดงงาน (Exhibitor)
บริ ษทั / แบรนด์สินค้า …………………………………………………………….คูหาเลขที่...............................................................
ชื่อบริ ษทั .........................................................................ชื่อบุคคลผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงาน..........................................................
ตาแหน่ง………………………………………………..โทรศัพท์………………………….. โทรสาร.................................................
มือถือ………………………………………………….. อี-เมล์.............................................................................................................
ลงชื่อผูร้ ับผิดชอบ………………………………………………………………………... วันที่…………………...…………………
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ฟอร์ม 10-1
เงื่อนไขการใช้ เสี ยงสาหรับบูธ 27 ตารางเมตร ขึน้ ไป
1. การแสดงและการใช้เสี ยงทุกชนิดภายในงาน ให้สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมแสดงงานที่ซ้ือ พื้นที่มากกว่า 27 ตร.มขึ้นไป ซึ่งจะต้องได้รับการ
ยืนยันและรับทราบจากผูจ้ ดั งานเท่านั้น
2. ระบบเครื่ องขยายเสี ยงห้ามเปิ ดดังเกิน 70 เดซิเบล โดยจะวัดจากจุดกึ่งทางเดินหน้าบูธของท่านและขอความร่ วมมือหันเครื่ องขยาย
เสี ยงเข้าไปภายในบูธของท่านเท่านั้น เพื่อมิให้เป็ นเหตุที่ก่อความราคาญแก่บูธอื่น ๆ ซึ่งหากได้รับข้อร้องเรี ยนจากผูเ้ ข้าร่ วมแสดงงาน
ในการใช้เสี ยงของท่านเกินกว่า 3 ครั้ง ทางผูจ้ ดั ขอตัดสิทธิในการใช้เสี ยงของท่าน
3. คณะผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิ์เป็ นผูจ้ ดั รอบการแสดงแต่เพียงผูเ้ ดียวในกรณี เวลาทับซ้อนกัน ให้กบั Exhibitor ตามความเหมาะสม โดย
เมื่อถึงรอบกิจกรรมห้ามมิให้ผแู ้ สดงงานบูธอื่น ที่มิได้อยูใ่ นช่วงเวลาทากิจกรรมนั้นๆ ใช้เสี ยงโดยเด็ดขาด
4. ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงงานต้องส่งแบบฟอร์มเงื่อนไขการใช้เสี ยงและตารางใช้เสี ยงให้ผจู ้ ดั งานทราบล่วงหน้าก่อน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
5. หากท่านไม่ส่งรายละเอียดรอบการแสดงและใช้เสี ยงตามเวลาที่กาหนด ทางผูจ้ ดั งานจะขอตัดสิ ทธิ การแสดงและใช้เสี ยงของท่าน
6. หากผูร้ ่ วมแสดงงานฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบดังกล่าวข้างต้น ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิ ทธิในการงดทากิจกรรมและการใช้เสี ยง
ทุกชนิดในวันนั้น และวันถัดไปภายในบูธ หรื อจนกว่าท่านจะแก้ไขให้เรี ยบร้อย
ชื่อผู้แสดงงาน (Exhibitor)
บริ ษทั / แบรนด์สินค้า …………………………………………………………….คูหาเลขที่...............................................................
ข้ อมูลผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียง (Contractor)
ชื่อบริ ษทั .........................................................................ชื่อบุคคลผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงาน..........................................................
ตาแหน่ง………………………………………………..โทรศัพท์………………………….. โทรสาร.................................................
มือถือ………………………………………………….. อี-เมล์.............................................................................................................
ลายเซ็นผูร้ ับผิดชอบ…………………………………………………………………………... วันที่…………………………………
รอบการแสดง / กิจกรรม
สาหรับ Title และ Platinum Sponsor
30 นาที / รอบ ( จานวน 2 รอบ / วัน )
สาหรับ Gold และ Silver Sponsor
20 นาที / รอบ ( จานวน 2 รอบ / วัน )
สาหรับ Exhibitor ทัว่ ไป (27 ตร.ม.ขึน้ ไป)
10 นาที / รอบ ( จานวน 2 รอบ / วัน )
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