
 

 
แบบฟอร์มที่ 1  
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557  
การก่อสร้างคูหาของผู้เช่าซ้ือเปล่า       คูหาเลขท่ี ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
ช่ือผูแ้สดงงาน (Exhibitor) บริษทั / Brand สินคา้ ……………………………………………………………………………. 
ขนาดคูหา (กวา้ง x ยาว x สูง) ……………………. เมตร x ……………………….. เมตร x ………………………… เมตร  
ช่ือบริษทั ……………………………………………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์/ มือถือ …………………………………………… อีเมล ์……………………………………………………….. 
ช่ือบุคคลผูรั้บผิดชอบ ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………………….. 
โทรศพัท ์/ มือถือ ……………………………………………. อีเมล ์………………………………………………………. 

 
วศิวกรออกแบบและคุมงาน ……………………………………………………….. เลขทะเบียน …………………………. 
พร้อมกนัน้ีไดส่้งแบบประกอบเพ่ือขออนุญาตก่อสร้างตกแต่งคูหาพิเศษดงัต่อไปน้ี  

o 1.รูปทศันียภาพ (Perspective)     จ านวน __________ แผน่ 
o 2.ผงัพ้ืน (Floor Plan)      จ านวน __________ แผน่ 
o 3.รูปดา้น (Elevation)       จ านวน __________ แผน่ 
o 4.รูปตดั (Cross Section)      จ านวน __________ แผน่ 
o 5.อ่ืนๆ (Other) __________________________________________________จ านวน __________ แผน่ 

 
หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มน้ีส าหรับผูร่้วมแสดงงานท่ีซ้ือพ้ืนท่ีเปล่าซ่ึงจะตอ้งวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเอง 
                 2. ฝ่ายบริหารอาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาการก่อสร้างหากส่งแบบมาใหพิ้จารณาไม่ครบถ้วนตามระบุขา้งตน้  
    3. หากยงัไม่ไดรั้บการพิจารณาจากฝ่ายบริหารอาคารจะไม่สามารถก่อสร้างคูหาพิเศษได ้
  

ส่วนนีเ้ฉพาะเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหารอาคาร IMPACT 
เอกสารที่ได้รับ 

o ครบ                          
o ไม่ครบถ้วน 

แบบคูหาเห็นควรพจิารณา  
o ให้ก่อสร้าง         
o  ไม่ให้ก่อสร้าง เพราะ _____________________________________________________________________ 

 
ข้อเสนอแนะ ______________________________________________________________________________________________ 
  
              ลงช่ือ ____________________________ ผู้ตรวจสอบ                                                      ส าเนาเรียก ฝ่ายปฎกิาร 
                           (                                                ) 
                              (วนัที่ ……. / ……. / ……. ) 

 

 
 



 

แบบฟอร์มที่ 2 
หมดเขตส่งวนัที่   20 ธันวาคม 2557 
ไฟฟ้าส าหรับการตดิตั้งร้ือถอน 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
บริษทัผูแ้สดงสินคา้ ……………………………………………           คูหามาตรฐาน        พ้ืนท่ีเปล่า เลขท่ี ____________ 
ช่ือบริษทัและท่ีอยูท่ี่ออกใบก ากบัภาษี ………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์………………………………… แฟกซ์ …………………………. E-mail ……………………………………. 
ช่ือ - สกลุผูติ้ดต่อ ………………………………………………… วนัท่ี ………………………………………………….. 
                       ลายเซ็นต ์(                                                            )  
         ไฟฟ้าก่อสร้าง 
         ไฟฟ้าร้ือถอน 
(กรุณาท าเคร่ืองหมาย         ตรงช่องว่าง) 

ล าดบั รายการ ราคา / วนั จ านวนหน่วย / จ านวนวนั ระบุวนัทีต้่องการใช้  จ านวนเงนิ  

1 15 Amp/220 V.1 Phase 50 Hz. 800    

2 15 Amp/380 V.3 Phase 50 Hz. 1,600    

3 30 Amp/220 V.1 Phase 50 Hz. 1,600    

4 30 Amp/380 V.3 Phase 50 Hz. 3,200    

5 60 Amp/380 V.3 Phase 50 Hz. 6,500    

6 100 Amp/380 V.3 Phase 50 Hz. 10,000    

-บริษทัฯจะเตรียมเฉพาะเซอร์กิจเบรกเกอร์พร้อมสายไฟยาวประมาณ 2 เมตร เท่านั้น           รวมเป็นเงิน 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                       ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
                                                                                                                                           รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 

 

 

 

-การสัง่จองจะมีผลต่อเม่ือไดรั้บการช าระเงินเตม็จ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในใบแจง้หน้ี โดยโอนเงินเขา้บญัชี  

  ช่ือบัญชี : บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั                                      ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์  
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา เมอืงทองธาน ี                         เลขที่บํัญชี: 328-241850-6 
- ส่งแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงนิ (ส าเนาเช็คหรือใบโอนเงนิ) กลบัมาทีบ่ริษัท เอ พลสั ยูทลิติี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั ตามเบอร์      
  แฟกซ์ด้านล่าง ของเอกสารนี ้ 
** กรุณาหักภาษ ีณ.ทีจ่่าย 3% ในกรณีทีย่อดรวมจ านวนเงนิตั้งแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พร้อมแนบหนังสือรับรอง 
ณ.ทีจ่่าย ** 

 



 

แบบฟอร์มที่ 2 (2/2) 
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557  
ไฟฟ้าส าหรับการตดิตั้งและร้ือถอน 
___________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ 
- ช าระเงินหนา้งานโปรดช าระเป็นเงินสดเท่านั้น  

- หากท่านตอ้งการไฟฟ้าก่อสร้างและไฟฟ้าร้ือถอนใหส้ัง่จองพร้อมช าระเงินเตม็ 100% ภายในเวลาท่ีก าหนดในใบแจง้หน้ี  

- หากท่านยกเลิกการสัง่จองไฟฟ้าก่อนสร้างและไฟฟ้าร้ือถอนทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินให ้

- ไฟมาตรฐานท่ีใหใ้ชคื้อ 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภยัต่ออุปกรณ์ของท่านจึงควรมีอุปกรณ์ปรับกระแสไฟใหค้งท่ี  

- การช าระเงินตอ้งช าระพร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7  

- ส าหรับการใชบ้ริการ 24 ชัว่โมง จะมีการคิดราคาเพ่ิมร้อยละ 100 องค่าอุปกรณ์การใชไ้ฟฟ้า โดยระบุ (24 ชัว่โมง) ในช่อง
จ านวน  

- ส าหรับผูแ้สดงสินคา้รายใด ถา้ตอ้งการขอใบก ากบัภาษี กรุณาส่งช่ือบริษทั และท่ีอยู ่ตามภ.พ.20 แนบทา้ยมาดว้ย 

- หากมีการดดัแปลงอุปกรณ์หรือใชก้ระแสไฟฟ้าผิดประเภท ทางบริษทัจะด าเนินการปรับเป็นจ านวนเงิน 3 เท่าของราคาใน
แบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณ์แลว้ส่งมาท่ี : บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 
29/189 หมู่ 9 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี                          เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี: 0125549007451  
โทร. 02-503-4579 - 83                                                                                   แฟกซ์: 0-2503-4577, 0-2503-4584 
ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม                                                                     E-mail: info@aplusutility.com 

mailto:info@aplusutility.com


 

 
แบบฟอร์มที่ 3 
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557 
แปลนไฟฟ้า  
_________________________________________________________________________________________________ 
บริษทัผูแ้สดงสินคา้ ……………………………………………        คูหามาตรฐาน          พ้ืนท่ีเปล่า    เลขท่ี ___________ 
ช่ือบริษทัและท่ีอยูท่ี่ออกใบก ากบัภาษี ………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์…………………………. แฟกซ์ ………………………………… E-mail ……………………………………… 
ช่ือ - สกลุผูติ้ดต่อ ……………………………………………………………….. วนัท่ี ……………………………………. 
                             ลายเซ็นต ์(                                                                            )  
 
แบบฟอร์มน้ีใชส้ าหรับใหผู้แ้สดงสินคา้ระบุต าแหน่งของอุปกรณ์งานระบบต่าง  ๆท่ีสัง่เพ่ิมเติมพร้อมกบัระบุหมายเลนคูหาขา้งเคียง
และแฟกซ์กลบัมาท่ีบริษทัฯ  
 - หากมีการขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอร์ไปจากต าแหน่งท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการติดตั้งงและจะคิดค่าด าเนินการในการเคล่ือน        ยา้ย 
500-1,000 บาทอจุด และ 140 บาทต่อจุด ส าหรับค่าด าเนินการยา้นอุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า 
 - หากคูหามีการปูพ้ืนไมก้รุณาส่งแบบแปลนคูหามาดว้ยเผื่อความสะดวกในการข้ึนเมนสายไฟ  

                                  
 

หมายเหต ุ: 

- อตัราส่วน 1 ช่อง : 1m x 1m  

- วธีิการระบุหมายเลขคูหาขา้งเคียงใหอ้ยูใ่นบูธแลว้หนัหนา้มาดา้นหนา้บูธ แลว้ระบุหมายเลยคูหาขา้งเคียง 

โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณ์แลว้ส่งมาท่ี : บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 
29/189 หมู่ 9 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี                          เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี: 0125549007451  
โทร. 02-503-4579 - 83                                                                                   แฟกซ์: 0-2503-4577, 0-2503-4584 
ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม                                                                     E-mail: info@aplusutility.com 

mailto:info@aplusutility.com


 

แบบฟอร์มที่ 4  

หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557 
ระบบกระแสไฟฟ้าส าหรับสินค้าจดัแสดง  
บริษทัผูแ้สดงสินคา้ ……………………………………………..           คูหามาตรฐาน            พ้ืนท่ีเปล่า  เลขท่ี _____________ 
ช่ือบริษทัและท่ีอยูท่ี่ออกใบก ากบัภาษี ……………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์…………………………. แฟกซ์ ……………………………….. E-mail …………………………………………….. 
ช่ือ - สกลุผูติ้ดต่อ ………………………………………………………………. วนัท่ี …………………………………………... 
                             ลายเซ็นต ์(                                                                 )  

 การสัง่จองจะมีผลต่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ในใบแจง้หน้ี โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
       ช่ือบัญชี : บริษทั เอ พลสั ยูทิลติี ้แมเนจเมน จ ากดั  ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์  
       ธนาคาร : ไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา เมืองทองธานี        เลขที่บัญชี: 328-241850-6 
ส่งแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงิน (ส าเนสเช็คหรือใบโอน) กลบัมาท่ี บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี จ ากดั ตามเบอร์แฟกซ์ดา้นล่างของเอกสารน้ี   
** กรุณาหักภาษี ณใที่จ่าย 3% ในกรณทีี่ยอดรวมจ านวนเงนิตั้งแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่) พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่าย  

ล าดบั บริการ / รายการ 

ราคาพิเศษจอง
และช าระเงิน 

ภายใน 
 7 มค. 57 

 

ราคามาตราฐานจอง
และช าระเงินระหวา่ง 

 8 - 23 มค. 58 
(บาท) 

ราคาในวนังานจอง
พร้อมช าระเงิน

ระหวา่ง 
24 มค. – 1 กพ. 58 

(บาท) 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

 (บาท) 

Section A :  เบรคเกอร์ตดัไฟส าหรับสินคา้จดัแสดง (ไม่ใช่ส าหรับอุปกรณ์ให้แสงสวา่ง) รวมค่าใชจ่้ายไฟฟ้า 

1 เตา้เสียบไฟ 5 Amp (ฟิวส์ 5 Amp) 220V. 50Hz. 600 660 860   

2 เตา้เสียบไฟ 5 Amp (ฟิวส์ 5 Amp) 220V. 50Hz. (24 ชัว่โมง) 1,200 1,320 1,720   

3 15 Amp/220 V.1 เฟส 50 Hz. 2,100 2,300 3,000   

4 15 Amp/380 V.3 เฟส 50 Hz. 4,000 4,400 5,720   

5 30 Amp/220 V.1 เฟส 50 Hz. 4,000 4,400 5,720   

6 30 Amp/V.3 เฟส 50 Hz. 8,600 9,460 12,300   

7 60 Amp/380 เฟส 50 Hz. 17,400 19,140 24,880   

8 100 Amp/380 V.3 เฟส 50 Hz. 26,640 29,300 38,000   

9 150 Amp/380 V.3 เฟส 50 Hz.  41,400 45,540 59,200   

10 200 Amp/380 V.3 เฟส 50 Hz.  59,400 65,340 84,940   

รวมจ านวนเงิน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
                                                                                                                                                                                                           รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มที่ 4 (2/2)  
หมดเขตส่ง 20 ธันวาคม 2557  
ระบบกระแสไฟฟ้าส าหรับสินค้าจดัแสดง 
___________________________________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ :  
     -ช าระเงินหนา้งานโปรดช าระเป็นเงินสดเท่านั้น 

     -ราคาพิเศษจะมีผลก็ต่อเม่ือท าการสัง่จองและช าระเงินเตม็จ านวนภายในเวลาก าหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลงัจากวนั      
       ก าหนดส่งและราคาในวนังานจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีเขา้ติดตั้ง 
     -เตา้เสียบไฟ 1 จุด ใชส้ าหรับสินคา้จดัแสดงเพียง 1 ช้ิน ในแต่ละคร้ังไม่อนุญาตใหมี้การพว่งไฟออกไปหลายจุดและหา้มต่อพว่ง    
       กบโคมไฟแสงสวา่งเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการใชไ้ฟเกิน  

-หากมีการดดัแปลงหรือดดัแปลงอุปกร์จนก่อให่เกิดความเสียหาย ทางบริษทัจะด าเนินการปรับ 3 เท่าของราคาในแบฟอร์ม  

-ทางบริษทัฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกจองในช่วงเวลาท่ีมีการติดตั้ง และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินหากยกเลิก
ในระหวา่งวนัจดัแสดง 

      -การช าระเงินตอ้งช าระพร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 ส าหรับผูแ้สดงสินคา้ท่ีตอ้งการขอใบก ากบัภาษี กรุณาส่งช่ือและท่ีอยู ่  
       บริษทั ตาม ภ.พ.20 แนบทา้ยมาดว้ย 

      -ส าหรับการขอใชบ้ริการ 24 ชัว่โมงจะมีการคิดราคาเพ่ิมเป็น 2 เท่าจากราคาขา้งตน้ โปรดระบุ (24 ชัว่โมง) ในช่องจ านวน     
       มิฉะนั้นบริษทัฯจะถือวา่มิไดข้อใชบ้ริการ 24 ชัว่โมง 

      -ค่าธรรมเนียบในการโอนเงินต่าง  ๆทางผูร่้วมแสดงสินคา้เป็นผูร่้วมรับผิดอบค่าธรรมเนียมนั้น  ๆ

      -รายการขา้งตน้ใชส้ าหรับวนัจดัแสดงสินคา้เท่านั้น ดงันั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดระบบทดสอบใหใ้นวนัเวลา      
13.0 ของวนัก่อสร้างวนัสุดทา้ย  

-หากมีการขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอร์ไปจากต าแหน่งท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการติดตั้งจะคิดค่าในการด าเนินการในการเคร่ือนยา้ย 
500-1,000 บาทต่อจุด และ 140 บาทต่อจุด ส าหรับค่าด าเนินการยา้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า 

-หากมีการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จกหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงคต์่อหรือเพ่ิมเติมคิดอตัราเมตรละ 200 บาท 

-การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีทางผูอ้อกงานแสดงสินคา้น ามาติดตั้งเอง หากเกิดอนัตรายต่อสินคา้และทรัพยสิ์น ทางผูอ้อกงาน
แสดงสินคา้และทรัพยสิ์นตอ้งเป็นผูรั้บชอบทั้งหมด  

 

 
 
 
 

โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณ์แลว้ส่งมาท่ี : บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 
29/189 หมู่ 9 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี                          เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี: 0125549007451  
โทร. 02-503-4579 - 83                                                                                   แฟกซ์: 0-2503-4577, 0-2503-4584 
ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม                                                                     E-mail: info@aplusutility.com 

mailto:info@aplusutility.com


 

แบบฟอร์มที่ 5 (1/2) 
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557 
ระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า  
บริษทัผูแ้สดงสินคา้ ………………………………………………………………       คูหามาตรฐาน            พ้ืนท่ีเปล่า เลขท่ี _____________ 
ช่ือบริษทัและท่ีอยูท่ี่ออกใบก ากบัภาษี …………………………………………………………………………………………………………... 
โทรศพัท ์…………………………………………... แฟกซ์ ………………………………… E-mail ……………………………………… 
ช่ือ - สกุลผูติ้ดต่อ ……………………………………………………………………วนัที่ ……………………………………………… 
                             ลายเซ็นต ์(                                                                            ) 

ล าดบั บริการ / รายการ  

ราคาพิเศษ
จองและ
ช าระเงิน
ภายใน  

7 ม.ค. 58  

ราคา
มาตราฐาน
จองและ
ช าระเงิน
ระหวา่ง  

8 – 23 ม. ค 
58 

(บาท) 

ราคาในวนังาน
จองพร้อมช าระ
เงินระหวา่ง 

24 ม.ค. – 1 ก.พ. 
58  
 

(บาท) 

จ านวน  จ านวนเงิน (บาท)  

Section : B  บริการอุปกรณ์ / ส่วนประกอบและค่าไฟ  

1 สปอตไลท ์100 W. มาตราฐาน (แสงสีเหลือง) 510 560 730    

2 สปอตไลท ์100 W. พร้อมแขน ยาว 50 เมตร  
(แสงสีเหลือง) 

510 560 730    

3 ไฟฟลูออเรสเซนต ์ยาว 1.2 เมตร 40 W. 
(แสงสีขาว) 

460 510 660    

4 ดาวน์ไลท ์18 W. (หลอดประหยดัไป) (แสงสีขาว) 480 530 690    

5 ดาวน์ไลท ์60 W. (หลอดใส)้(แสงสีเหลือง)  480 530 690    

6 ดาวน์ไลท ์ฮาโลเจน 60 W. (แสงสีเหลือง) 580 640 830    

7 สปอตไ์ลท ์ฮาโลเจน 50 W.  พร้อมแขนสแตนเลสยาว 
50 CM. (แสงสีเหลือง) 

580 640 830    

8 หลอดเมทอลฮาไลท ์150 W. 220 V. (แสงสีขาว) 1,700 1,870 2,430    

9 หลอดฮาโลเจน 500 W. 220 V. (แสงสีเหลือง) 1,540 1,690 2,200    

Section : C   เบรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง  (รวมค่าใช้ไฟฟ้า)  

10 15 Amp/220 V.1 เฟส 50 Hz. 5,950 6,550 8,500    

11 15Amp/380 V.3 เฟส 50 Hz. 17,850 19,650 25,500    

12 30Amp/220 V.1 เฟส 50 Hz.  11,900 13,100 17,000    

13 30Amp/380 V.3 เฟส 50 Hz.  35,700 39,300 51,090    

14 60Amp/380 V.3 เฟส 50 Hz. 54,600 60,060 78,100    

15 100Amp/380 V.3 เฟส 50Hz. 81,900 90,090 117,130    

 



 

แบบฟอร์มที่ 5 (2/2) 
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557 
ระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
 

Section : D  การติดราคาตามจุดใชไ้ฟส าหรับโคมไฟแสงสวา่ง ท่ีน ามาพร้อมติดตั้งโดยผูอ้อกงานแสดงสินคา้เอง (รวมค่าใชไ้ฟฟ้า) 

16 ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่
เกิน 100 วตัต ์(ต่อสายไฟฟ้าโโยผูอ้อกงานแสดง
สินคา้)  
*ส าหรับหลอดประหยดัไฟขนาดไม่เกิน 25 วตัต ์
อนุญาตให้ใชไ้ดไ้ม่เกิน 3 ดวง/100 วตัต ์ 
*ดวงไฟในตูโ้ชวสิ์นคา้ตอ้งสัง่จองกระแสไฟฟ้า
ส าหรับแสงสวา่ง 

250 275 360 

  

17 ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่
เกิน 100 วตัต ์(ต่อสายไฟฟ้าโดยบริษทั เอ พลสัฯ 
เฉพาะคูหามาตราฐานเท่านั้น) 

300 330 430 
  

  
รวมจ านวนเงิน 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม7% 

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 

 

 

 

 
 
 
- การสัง่จองจะมีผลต่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ในใบแจง้หน้ี โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

       ช่ือบัญชี : บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี ้แมเนจเมน จ ากดั  ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์  
       ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา เมอืงทองธาน ี       เลขทีบ่ัญชี: 328-241850-6 
- ส่งแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงิน (ส าเนสเช็คหรือใบโอน) กลบัมาท่ี บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี จ ากดั ตามเบอร์แฟกซ์ดา้นล่างของ

เอกสารน้ี  

** กรุณาหักภาษ ีณใทีจ่่าย 3% ในกรณีทีย่อดรวมจ านวนเงนิตั้งแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พร้อมแนบเอกสารหนังสือ
รับรอง ณ.ทีจ่่าย  

 
 
 
 
 
 



 

 
แบบฟอร์มที่ 6 (1/2) 
หมดเขตส่วนัที่ 20 ธันวาคม 2557 
ระบบจ่ายน า้และน า้ทิง้ 
แสดงสินคา้ …………………………………………………………………   คูหามาตราฐาน        พ้ืนท่ีเปล่า   เลขท่ี ____________ 
ช่ือบริษทัและท่ีอยูท่ี่ออกใบก ากบัภาษี ………………………………………………………………………………………………... 
โทรศพัท ์……………………………………………. แฟกซ์ ……………………………. E-mail ………………………………… 
ช่ือ - สกลุผูติ้ดต่อ ………………………………………………………. วนัท่ี ……………………………………………………… 
                               ลายเซ็น (                                                          ) 

 
 
- การสัง่จองจะมีผลต่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ในใบแจง้หน้ี โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

       ช่ือบัญชี : บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี ้แมเนจเมน จ ากดั  ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์  
       ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา เมอืงทองธาน ี       เลขทีบ่ัญชี: 328-241850-6 
- ส่งแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงิน (ส าเนสเช็คหรือใบโอน) กลบัมาท่ี บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี จ ากดั ตามเบอร์แฟกซ์ดา้นล่างของ

เอกสารน้ี  

** กรุณาหักภาษ ีณใทีจ่่าย 3% ในกรณีทีย่อดรวมจ านวนเงนิตั้งแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พร้อมแนบเอกสารหนังสือ
รับรอง ณ.ทีจ่่าย  
 

 
 

ล าดบั บริการ/รายการ  

ราคาพิเศษจอง
และช าระเงิน

ภายใน 
7 ม.ค. 58 

(บาท) 

ราคามาตราฐาน
จองและช าระเงิน
ระหวา่ง 8 – 23 

ม.ค. 58 
(บาท) 

ราคาในวนังาน
จองพร้อมช าระ
เงินระหวา่ง  

24 ม.ค – 1 ก.พ. 
58 

(บาท) 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

 (บาท) 

1 ขนาดท่อจ่ายน ้าเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
13 มม. และท่อน ้าทิ้ง ขนาด 25 มม. 

6,000 6,600    

2 ขนาดท่อจ่ายน ้าเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
13 มม. และ ท่อน ้าทิ้ง ขนาด 25 มม. 
พร้อมซิงคห์ลุมเดียว 

8,100 9,000    

รวมเป็นเงิน 

                                                                                                                                                                                   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม7% 

 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  

 

 

 



 

 
แบบฟอร์มที่ 6 (2/2) 
หมดเขตส่งวนัที่  
ระบบจ่ายน า้และน า้ทิง้  
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
หมายเหตุ : 
-     ช าระเงินหนา้งานโปรดช าระเป็นเงินสดเท่านั้น 

-     ราคาพิเศษจะมีผลก่อต่อเม่ือท าการสัง่จองและช าระเงินเตม็จ านวนภายในวนัก าหนดส่ง ส่วนราคามาตราฐานจะมีผลหลงัจากการ     
       ก าหนดส่งและราคาในวนังานจะเร่ิมตั้งแต่เขา้ติดตั้ง  

-     ราคาน้ีรวมค่าน ้ าเรียบร้อยแลว้ ตลอดการจดัการแสดง 

-     ผูอ้อกงานแสดงเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆในกรณีการยา้ยต าแหน่งการติดตั้ง 

-     ทางบริษทัฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวนัท่ีมีการติดตั้ง และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลิกในวนั 
      จดัแสดงงาน 

-     การช าระเงินตอ้งช าระพร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 ส าหรับผูแ้สดงสินคา้ท่ีตอ้งการขอใบก ากบัภาษี กรุณาส่งช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั 
      ตาม ภ.พ.20 แนบทา้ยมาดว้ย 

-     ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆทางผูร่้วมแสดงสินคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอยค่าธรรมเนียมนั้น  ๆ

-     รายการขา้งตน้ใชส้ าหรับวนัจดัแสดงสินคา้เท่านั้น ดงันั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา  
      13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสุดทา้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณ์แลว้ส่งมาท่ี : บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 
29/189 หมู่ 9 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี                          เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี: 0125549007451  
โทร. 02-503-4579 - 83                                                                                   แฟกซ์: 0-2503-4577, 0-2503-4584 
ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม                                                                     E-mail: E-mail: info@aplusutility.com 

mailto:info@aplusutility.com


 

 

แบบฟอร์มที่ 7 (1/2) 
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557  
เคร่ืองป๊ัมลม 
แสดงสินคา้ ………………………………………………………………          คูหามาตราฐาน            พ้ืนท่ีเปล่า   เลขท่ี …………. 
ช่ือบริษทัและท่ีอยูท่ี่กรอกใบก ากบัภาษี ………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์…………………………………… แฟกซ์…………………………………….E-mail …………………………………… 
ช่ือ - สกลุผูติ้ดต่อ ………………………………………………… วนัท่ี ……………………………………………………………. 
                       ลายเซ็น (                                                                  ) 
 

เคร่ืองป๊ัมลม                                                                                                                ก าหนดส่ง … 

ล าดบั  ขนาดเคร่ืองป๊ัมลม 
ขนาดแรงดนั 

Psi/Bar 

จองและ
ช าระเงนิ
ภายใน 7 
ม.ค. 58 

ราคาต่อวนั 

จองและ
ช าระเงนิ
ระหว่าง 

8 – 23 ม.ค. 
58 

ราคาต่อวนั 

ระบุวนัที่ใช้งาน จ านวนเคร่ือง จ านวนเงนิ 

1 2 HP 100/7 3,500 4,200    

2 3 HP 100/7 5,100 6,120    

3 5 HP 100/7 7,100 8,520    

4 10 HP 100/7 9,600 11,520    

5 11 HP 100/7 15,000 18,000    

รวมจ านวนเงิน 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 รวมจ านวนเงินทั้งสิน 

 

 

 

 
- การสัง่จองจะมีผลต่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในใบแจง้หน้ีโดยโอนเขา้บญัชี  

ช่ือบัญชี : บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี ้แมเนจเมนท์                                  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 

       ธนาคาร : ไทยาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา เมอืงทองธาน ี             เลขทีบ่ัญชี: 328-241850-6 
- ส่งแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงนิ (ส านักเช็คหรือใบโอนเงนิ) กลบัมาทีบ่ริษัท เอ พลสั ยูทลิิี ้แมเนจเมนท์ จ ากดั ตามเบอร์แฟกซ์

ด้านล่างของเอกสารนี ้ 

**กรุณาหักภาษ ีณ. ทีจ่่าย 3% ในกรณีทีย่อดรวมจ านวนเงนิตั้งแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พร้อมแนบหนังสือรับรอง 
ณ.ทีจ่่าย** 
 

 



 

แบบฟอร์มที่ 7 (2/2) 
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557  
เคร่ืองป๊ัมลม  
_________________________________________________________________________________________________ 

 
หมายเหตุ :  
 

-        บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการส าหรับการส่ังจองการบริการหน้างานได้ 

-        เคร่ืองป๊ัมลมจะถูกส่งไปทีคู่หาของผู้ออกงานแสดงสินค้าในวนัสุดท้ายของการตดิตั้ง และเคร่ืองป๊ัมลมนีจ้ะต้องตดิตั้งใน                    
          คูหาของผู้ออกงานแสดงสินค้า 

-        ราคาพเิศษจะมผีลต่อเมือ่ท าการส่ังจองและช าระเตม็จ านวนภายในวนัจ าหนดส่ง ส่วนราคามาตราฐานจะมผีลหังจากวนั     
         ก าหนดส่งและราคาในันงานจะเร่ิมตั้งแต่วนัตดิตั้ง 

-        อตัราค่าบริการข้างต้นรวมค่าไฟไว้เรียบร้อยแล้ว 

-        ท่อลมความยาว 5.00 เมตร หากผู้แสดงสินค้ามคีวามประสงค์ต่อหรือพ่วงท่อลมเพิม่เตมิ ต้อ าระเพิม่ในอตัรา 100 บาทต่อ   

          เมตร หรืออาจน าท่อลมมาตดิพ่วงเองได้ อย่างไรกต็าม ท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์ข้อต่อส าหรับสินค้าจดัแสดงของท่าน    
          มาเองเสมอ 

-        ป๊ัมลมตามรายการรข้างต้นไม่มอีุปกรณ์ air filter และ/หรือ air drier ตดิตั้งอยู่ ท่านจะต้องเตรียมอุปกรณืดงักล่าวมาเอง 
         หากจ าเป็นต้องใช้งาน  

-       ทางบริษัทฯ จะคนืเงนิร้อยละ 30 หากมกีารยกเลกิการจองในช่วงวนัทีม่กีารตดิตั้ง และขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิหากยกเลกิ   
         ในระหว่างวนัจดัแสดง  

-        หากมกีารดดัแปลงอุปกรณ์หรือตดัแปลงอุปกรณ์จนก่อให้เกดิความเสียหาย ทางบริษัทจะด าเนินการปรับ 20 เท่าในแต่ละ 
         รายตามการจดัแสดง  

-       การช าระเงนิต้องช าระพร้อมภาษีมูลค่าเพิม่ร้อยละ 7 ส าหรับผู้แสดงสินค้าทีต้่องการขอใบก ากบัภาษ ีกรุณาส่งช่ือและทีอ่ยู่     
         บริษัทตาม ภ.พ.20 แนบท้ายมาด้วย  

-        ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ  

-        รายการข้างต้นใช้ส าหรับวนัจดัแสดงสินค้าเท่านั้น ดงันั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดระบบทดลองไฟให้ในเวลา    
          13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสุดท้าย   

 
 
 
 

โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณ์แลว้ส่งมาท่ี : บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 
29/189 หมู่ 9 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี                          เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี: 0125549007451  
โทร. 02-503-4579 - 83                                                                                   แฟกซ์: 0-2503-4577, 0-2503-4584 
ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม                                                                     E-mail: info@aplusutility.com 

mailto:info@aplusutility.com


 

 

แบบฟอร์มที่8 (1/2) 
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 1 
แสดงสินคา้ …………………………………………………………………        คูหามาตราฐาน         พ้ืนท่ีเปล่า เลขท่ี ………….. 
ช่ือบริษทัและท่ีอยูท่ี่ออกใบก ากบัภาษี ………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์………………………………………… แฟกซ์ …………………………………..E-mail ……………………………… 
ช่ือ - สกลุผูติ้ดต่อ ……………………………………………………………………วนัท่ี ………………………………………… 
                                 ลายเซ็น (                                                                         ) 
 

อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์                                                            ก าหนดส่ง 

ล าดบั  รายการ 
ราคาเช่า
ต่อวนั 
(บาท) 

จ านวน
วนั 

ระบุ
วนัที่ 

จ านวน
เคร่ือง  

จ านวนเงนิ 

 PA Sound & Stage Lighting Products      

1 PA Sound Package A (Stage 3x4 m) 1,500     

2 PA Sound Package B (Stage 9x4 m) 4,500     

3 PA Sound Package D (Stage 15x4 m) 7,500     

4 PA Music Package A (Stage 3x4 m) 6,500     

5 PA Music Package B (Stage 9x4 m) 8,000     

6 PA Music Package D (Stage 15x4 m) 15,000     

7 Sound PA For Standard With Lighting Size A Booth 3x4 4,500     

8 Sound PA For Standard With Lighting Size B Booth 9x4 7,000     

รวมจ านวนเงิน 

 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 
รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 

 

 

 

     - การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในใบแจง้หน้ีโดยโอนเขา้บญัชี  
       ช่ือบัญชี: บริษัท เอ พลสั ยูทิลตีิ้ แมเนจเมนท์                                           ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
       ธนาคาร : ไทยาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา เมืองทองธานี             เลขที่บัญชี: 328-241850-6 

-ส่งแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงิน (ส านกัเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาท่ีบริษทั เอ พลสั ยทิูล้ีิ แมเนจเมนท์ จ ากดั ตามเบอร์แฟกซ์ดา้นล่าง
เอกสารน้ี  

 *กรุณาหักภาษี ณ. ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ยอดรวมจ านวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พร้อมแนบหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่าย* 



 

แบบฟอร์มที่ 8 (2/2) 
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557  
อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

หมายเหตุ :  
 
- บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการส าหรับการส่ังจองการบริการหน้างาน  
- ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมกระแสไฟฟ้า  
- หากมกีารดดัแปลงหรือมกีารดดัแปลงอุปกรณ์จนก่อให้เกดิความเสียหาย ทางบริษัทจะด าเนินการปรับ 3 เท่าของราคาใน

แบบฟอร์ม 
- ทางบริษัทฯ จะคนืเงนิร้อยละ 30 หากมกีารยกเลกิการจองในช่วงวนัทีม่กีารตดิตั้ง และขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิหากยกเลกิใน

ระหว่างวนัจดัแสดง  
- การช าระเงนิจะต้องช าระพร้อมภาษีมูลค่าเพิม่ร้อยละ 7 ส าหรับผู้แสดงสินค้าทีต้่องการขอใบก ากบัภาษ ีกรูณาส่งช่ือและทีอ่ยู่

บริษัท ตาม ภ.พ. 20 แนบท้ายมาด้วย 
- ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมนั้น  ๆ 
- อุปกรณ์จะถูกส่งไปทีคู่หาของผู้ออกงานแสดงสินค้าในวนัสุดท้ายของการตดิตั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณ์แลว้ส่งมาท่ี : บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 
29/189 หมู่ 9 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี                          เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี: 0125549007451  
โทร. 02-503-4579 - 83                                                                                   แฟกซ์: 0-2503-4577, 0-2503-4584 
ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม                                                                     E-mail:  info@aplusutility.com 

mailto:info@aplusutility.com


 

แบบฟอร์มที่ 9 (1/2) 
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 2  
แสดงสินคา้ …………………………………………………………….             คูหามาตราฐาน          พ้ืนท่ีเปล่า เลขท่ี ……………. 
ช่ือบริษทัและท่ีอยูท่ี่ออกใบก ากบัภาษี ……………………………………………………………………………………………….. 
โทรศพัท ์……………………………………………..  แฟกซ์ …………………………………  E-mail …………………………... 
ช่ือ – สกลุผูติ้ดต่อ………………………………………………………….. วนัท่ี …………………………………………………… 
                              ลายเซ็น (                                                                )        

อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์                                                                          ก าหนดส่ง  

ล าดบั  รายการ 
ราคาเช่า
ต่อวนั 
(บาท) 

จ านวน
วนั 

ระบุ
วนัที่ 

จ านวนเคร่ือง  จ านวนเงนิ 

 Display Products      

1 Display LCD TV 32” 800     

2 Display LCD TV 40” 1,000     

3 Display LCD TV 50” 3,000     

4 Display LCD TV 60” 4,500     

                       อุปกรณ์เสริม (ข้อละ 1 รายการ) 

               DVD Player                   USB , Flash Drive      

           ขาตั้งพืน้                        ขาตั้งสูง 1.5              ขาแขวนผนัง      

5 สาย VGA  ความยาว 3 m                                         (ตลอดงาน) 100     

6 สาย VGA  ความยาว 5 m                                         (ตลอดงาน) 150     

7 สาย VGA  ความยาว 10 m                                        (ตลอดงาน) 200     

8 สาย HDMI ความยาว 3 m                                         (ตลอดงาน) 200     

9 สาย HDMI ความยาว 5 m                                         (ตลอดงาน) 300     

10 สาย HDMI ความยาว 10 m                                        (ตลอดงาน) 700     

                                                                                                                       รวมจ านวนเงิน 
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          รวมทั้งส้ิน 

 

 

 

 



 

 

 
แบบฟอร์มที่ 9 (2/2) 
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
การสัง่จองจะมีผลต่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในใบแจง้หน้ีโดยโอนเขา้บญัชี  
       ช่ือบัญชี : บริษัท เอ พลสั ยูทลิติี ้แมเนจเมนท์                                           ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
       ธนาคาร : ไทยาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา เมอืงทองธาน ี                       เลขทีบ่ัญชี: 328-241850-6 
-ส่งแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงิน (ส านกัเช็คหรือใบโอนเงิน) กลบัมาท่ีบริษทั เอ พลสั ยทิูล้ีิ แมเนจเมนท ์จ ากดั ตามเบอร์แฟกซ์
ดา้นล่างขเอกสารน้ี     
 **กรุณาหักภาษ ีณ. ทีจ่่าย 3% ในกรณีทีย่อดรวมจ านวนเงนิตั้งแต่ 1,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) พร้อมแนบหนังสือรับรอง 
ณ.ทีจ่่าย** 

 
 
หมายเหตุ :  

 
- บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการส าหรับการส่ังจองการบริการหน้างานได้ 
- ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมกระแสไฟฟ้า 
- หากมกีารดดัแปลงหรือดดัแปลงอุปกรณ์จนก่อให้เกดิความเสียหาย ทางบริษัทจะด าเนินการปรับ 3 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม 
- ทางบริษัทฯ จะคนืเงนิร้อยละ 30 หากมกีารยกเลกิการจองในช่วงวนัทีม่กีารตดิตั้ง และขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิหากยกเลกิใน

ระหว่างวนัจดัแสดง 
- กานช าระเงนิจะต้องช าระพร้อมภาษีมูลค่าเพิม่ร้อยละ 7 ส าหรับผู้แสดงสินค้าทีต้่องการขอใบก ากบัภาษ ีกรุณาส่งช่ือและทีอ่ยู่

บริษัท ตาม ภ.พ. 20 แนบท้ายมาด้วย 
- ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิต่างๆ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ 
- อุปกรณ์จะถูกส่งไปทีคู่หาของผู้ออกงานแสดงสินค้าในวนัสุดท้ายของการตดิตั้ง  

 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณ์แลว้ส่งมาท่ี : บริษทั เอ พลสั ยทิูลิต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 
29/189 หมู่ 9 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี                          เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี: 0125549007451  
โทร. 02-503-4579 - 83                                                                                   แฟกซ์: 0-2503-4577, 0-2503-4584 
ติดต่อ : คุณเฉลิมพล ขนัสุธรรม                                                                      E-mail: info@aplusutility.com 

mailto:info@aplusutility.com


 

 

แบบฟอร์มที่ 10 (1/2)  
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557 
แบบฟอร์มการท าความสะอาดพเิศษในคูหา 
_________________________________________________________________________________________________ 
ช่ือบริษทั …………………………………………………………………………………. เลขท่ีคูหา ………………………………. 
ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือผูติ้ดต่อ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์……………………………………. โทรสาร ……………………………  อีเมล ………………………………………… 
 

 
วนัที่ 

 
จ านวน 
พนักงาน 

ช่วงเวลา  
อตัราพเิศษก่อน
ก าหนดส่ง 

 (20 ธ.ค. 57) 

 
อตัรามาตราฐาน 

(21 ธ.ค. 57 –  
25 ม.ค. 58) 

 
อตัราระหว่างวนั

เตรียมงาน,วนัแสดง
งาน,วนัรื้อถอน 

(26 ม.ค.- 2 ก.พ. 58 )  

 
รวมเป็นเงนิ 

กลางวนั 
08.00-16.00 

กลางคนื 
16.00-24.00 

    850.00 1,050.00 1,200.00  

    850.00 1,050.00 1,200.00  

    850.00 1,050.00 1,200.00  

    850.00 1,050.00 1,200.00  

ค่าบริการล่วงหนา้ 160 บาท/ชัว่โมง 197 บาท/ชัว่โมง 225 บาท/ชัว่โมง  

เป็นเงิน 
 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

รวมเป็นเงิน 

 

 

 

 

การช าระเงนิ : โดยเงินสด, เครดิตการ์ด, โอนเงินเขา้บญัชี หรือเช็ค สัง่จ่าย ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 
การโอนเงินเขา้บญัชี จะตอ้งส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือ-ท่ีอยูข่องบริษทั พร้อมทั้งหมายเลขคูหาของผูส่้งอยา่งชดัเจน 
ช่ือบญัชี ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 
บญัชี ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัแจง้วฒันะ เมืองทองธานี เลขท่ีบญัชี 593-2-21909-5 (บญัชีออมทรัพย)์ 
บญัชี ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน) สาขาอิมแพค็ เมืองทองธานี เลขท่ีบญัชี 456-1-14104-7 (บญัชีออมทรัพย)์ 
“กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งพรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายดงักล่าว จึง
ไม่มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เพราะไม่เขา้ลกัษณะเป็นบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร” 
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆจะเป็นความรับผิดชอบของผูแ้สดงสินคา้ ส าหรับบริษทัท่ีตอ้งการใบแจง้หน้ีเพ่ือช าระค่าบริการ
สามารถติดต่อไดท่ี้ฝ่ายบญัชี 02-833-5032 
 



 

แบบฟอร์มที่ 10 (2/2)  
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557 
แบบฟอร์มการท าความสะอาดพเิศษในคูหา 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
เงือ่นไขการให้บริการ 
1.บริการรักษาความสะอาด แบ่งการท างานเป็น 2 รอบ ระหวา่งเวลา 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น. รวมพกัรับประทานอาหาร 
30 นาทีและส าหรับการท างาน 
ล่วงเวลา หลงัการจดัจา้ง 8 ชัว่โมงคิดค่าแรงเพ่ิมอีก 1.5 ของค่าล่วงเวลา และอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 2 ชัว่โมง 
2.พนกังาน 1 ท่าน ข้ึนกบัขนาดพ้ืนท่ีตามรายละเอียดดงัน้ี (1-29 ตรม. =1 คน, 30-39 ตรม. =2 คน, 40-69 ตรม. =3 คน, 70ตรม.ข้ึนไป 
= 4 คน หรือมากกวา่ข้ึนอยูก่บัการตกแต่งและขนาดท่ีใหญ่ข้ึนของคูหา และอาจไม่รับบริการท าความสะอาดเร่งด่วนหนา้งาน 
3.การบริการรวมถึง การดูดฝุ่ น การท าความสะอาดพ้ืน การท้ิงขยะ และเช็ดท าความสะอาดเคาน์เตอร์ (ไม่รวมอุปกรณ์ท่ีน ามาจดั
แสดง) 
4.การบริการไม่รวมถึงการท าความสะอาด น ้ามนั สี หรือน ้ าท่ีหกบนพ้ืน และโครงสร้างคูหา ผนงัและพ้ืนผิวทุกชนิด 
5.ส าหรับผูแ้สดงสินคา้รายใด ถา้ตอ้งการขอใบก ากบัภาษี กรุณาส่งช่ือบริษทั และท่ีอยู ่ตามภ.พ.20 แนบทา้ยมาดว้ย 
6.การสัง่บริการจะสมบูรณ์ เม่ือมีการช าระเงินครบถว้น 
7.การยกเลิกการสัง่จอง จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในเวลา 7วนั ก่อนวนัเตรียมงาน ถา้หากชา้เกินกวา่ท่ีก าหนด จะคืนเงิน
ค่าใชบ้ริการให ้ร้อยละ 30 และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหวา่งวนัจดัแสดง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                               (บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงโดยท่ีไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้)  

โปรดกรอกรายละเอยีดให้ชัดเจนและส่งกลบัมาที ่
บริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน เเมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ช้ัน 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที ่47/ 569-576 หมู่ที ่3 
ถนนป็อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 
ตดิต่อแผนกแม่บ้าน อเีมล op_housekeeping@impact.co.th 

โทรศัพท์ 0 2833 5542 , โทรสาร 0 2833 5540 
เลขทีป่ระจ าตวัผู้เสียภาษ ี0 9940 00978 82 1 

เลขทีคู่หา________________ ช่ือผู้ตดิต่อ_________________ 
โทรศัพท์_________________ โทรสาร __________________ 
 
ลายมอืช่ือ และ วนัที:่ (ตราประทบัองค์กร) 
 
ผู้ให้บริการ_________________ลูกค้า ___________________ 

mailto:op_housekeeping@impact.co.th


 

แบบฟอร์มที่ 11  
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557  
แบบฟอร์มรักษาความปลอดภัย 
 

 
ช่ือบริษทั …………………………………………………………………………………. เลขท่ีคูหา ……………………………….. 
ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือผูติ้ดต่อ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์…………………………………… โทรสาร……………………………… อีเมล ………………………………………… 
 

 
วนัที่ 

 
จ านวน 
พนักงาน 
รักษาความ
ปลอดภยั 

ช่วงเวลา  
อตัราพเิศษจองและ

ช าระเงนิก่อน
ก าหนดภายใน 
วนัที่ 20 ธ.ค. 57 

  

 
อตัรามาตราฐาน 

(21 ธ.ค. 57 –  
25 ม.ค. 58) 

 
อตัราระหว่าง 
วนัแสดงงาน 

(28 ม.ค.- 1 ก.พ. 58 )  

 
รวมเป็นเงนิ 

กลางวนั 
08.00-20.00 

กลางคนื 
20.00-08.00 

    950.00 1,093.00 1,188.00  

    950.00 1,093.00 1,188.00  

    950.00 1,093.00 1,188.00  

    950.00 1,093.00 1,188.00  

ค่าบริการล่วงหนา้ 79 บาท/ชัว่โมง 92 บาท/ชัว่โมง 99 บาท/ชัว่โมง  

เป็นเงิน 
 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

รวมเป็นเงิน 

 

 

 

 
การช าระเงนิ : โดยเงินสด, เครดิตการ์ด, โอนเงินเขา้บญัชี หรือเช็ค สัง่จ่าย ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 
การโอนเงินเขา้บญัชี จะตอ้งส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือ-ท่ีอยูข่องบริษทั พร้อมทั้งหมายเลขคูหาของผูส่้งอยา่งชดัเจน 
ช่ือบญัชี ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 
1. บญัชี ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัแจง้วฒันะ เมืองทองธานี บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 593-2-21909-5 
2. บญัชี ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน) สาขาอิมแพค็ เมืองทองธานี บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 456-1-14104-7 
“กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งพรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายดงักล่าว จึง
ไม่มีหนา้ท่ี ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เพราะไม่เขา้ลกัษณะเป็นบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร” 
 



 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.บริการรักษาความปลอดภยัพิเศษ แบ่งการท างานเป็น 2 รอบ ระหวา่งเวลา 08.00-20.00 น. และ 20.00-08.00 น. 
2.จ านวนพนกังาน ข้ึนกบัขนาดพ้ืนท่ีตามรายละเอียดดงัน้ี (1-18 ตรม. =1 คน, 18-36 ตรม. =2 คน, 36-54 ตรม. =3 คน, 54-72 ตรม. = 
4 คน, ตั้งแต ่72 ตรม.ข้ึนไปเพ่ิมเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 1 คน/ทุกๆ 18 ตรม.) 
3.ส าหรับผูแ้สดงสินคา้รายใด ถา้ตอ้งการขอใบก ากบัภาษี กรุณาส่งช่ือบริษทั และท่ีอยู ่ตามภ.พ.20 แนบทา้ยมาดว้ย 
4.การสัง่บริการจะสมบูรณ์ เม่ือมีการช าระเงินครบถว้นก่อนวนัแสดงงาน 
5.การยกเลิกการสัง่จอง จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในเวลา 7วนั ก่อนวนัเตรียมงาน ถา้หากชา้เกินกวา่ท่ีก าหนด จะคืนเงิน
ค่าใชบ้ริการให ้ร้อยละ 30 และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหวา่งวนัจดัแสดง 
 
 
 

 
 
 
 

                                          (บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงโดยท่ีไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดให้ชัดเจนและส่งกลบัมาที ่
บริษัท อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน เเมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ช้ัน 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที ่47/ 569-576 หมู่ที ่3 
ถนนป็อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 
ตดิต่อแผนกแม่บ้าน อเีมล op_housekeeping@impact.co.th 

โทรศัพท์ 0 2833 5542 , โทรสาร 0 2833 5540 
เลขทีป่ระจ าตวัผู้เสียภาษ ี0 9940 00978 82 1 

เลขทีคู่หา________________ ช่ือผู้ตดิต่อ_________________ 
โทรศัพท์_________________ โทรสาร __________________ 
 
ลายมอืช่ือ และ วนัที:่ (ตราประทบัองค์กร) 
 
ผู้ให้บริการ_________________ลูกค้า ___________________ 

mailto:op_housekeeping@impact.co.th


 

แบบฟอร์มที่ 12  
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557 
แบบฟอร์มบริการติดตั้งสายโทรศัพท์ช่ัวคราว 
 
 
ช่ือบริษทั …………………………………………………………………………………. เลขท่ีคูหา ……………………………… 
ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือผูติ้ดต่อ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศพัท ์………………………………………โทรสาร …………………………..  อีเมล …………………………………………. 

ล าดบั รายการ 
ราคาพเิศษ 

(บาท) 

ราคา
มาตรฐาน                                 

(บาท) 

ราคาใน 
วนังาน                         
(บาท) 

จ านวน 
(สาย) 

เป็นเงนิ 
(บาท) 

1 
สายภายใน กทม. และปริมณฑล พร้อม
เคร่ืองโทรศพัท ์

4,200 5,000 6,000    

2 
สายทัว่ไป ( โทรมือถือและทางไกล ทั้งใน
และต่างประเทศ)  พร้อมเคร่ืองโทรศพัท ์

5,200 5,500 6,500    

3 
สายทัว่ไป ( โทรมือถือและทางไกล ทั้งใน
และต่างประเทศ)  พร้อมเคร่ืองโทรสาร 

7,500 8,000 9,000    

หมายเหตุ : ราคาค่าใชบ้ริการขา้งตน้น้ีครอบคลุมการใชง้านตลอดช่วงเวลา  
ราคาพิเศษ  = จองและช าระเงินภายในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 
ราคามาตรฐาน = จองและช าระเงินระหวา่งวนัท่ี 26 ธนัวาคม – 25 มกราคม 2557 
ราคาหนา้งาน = จองและช าระเงินภายในวนัท่ี 26 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ์ 2557 
**ทุกรายการตอ้งมีเงินประกนัความเสียหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วย 

 รวม  
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 ยอดรวม

ภาษีมูลค่าเพิม่ 
 

 **เงนิประกนั  
 รวมทั้งหมด  

 
การช าระเงนิ : การสัง่จองจะมีผลต่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในใบแจง้หน้ี โดยเงินสด, เครดิต
การ์ด หรือ โอนเงินเขา้บญัชี (ค่าบริการดงักล่าวไม่สามารถน ามาหักภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% ได้) 
ช่ือบญัชี       :  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 
บญัชี        :  ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาอิมแพค็ เมืองทองธานี 
เลขท่ีบญัชี      :  456-1-14104-7 (บญัชีออมทรัพย)์ 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  :  0-9940-00978-82 
 



 

หมายเหตุ  
               1. การใหบ้ริการโทรศพัท ์จะประกอบดว้ย สายโทรศพัท ์1 สาย และ โทรศพัท ์1 เคร่ืองเท่านั้น 
               2. ขอสงวนสิทธิในการกระจายสญัญาณโทรศพัทไ์ปยงับูธต่างๆ รวมไปถึงการใหบ้ริการโทรศพัทรู์ปแบบต่างๆ ภายในบูธ 
               3. อตัราค่าบริการดงักล่าวรวมค่าใชโ้ทรศพัทภ์ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแลว้ ยกเวน้ ค่าใชโ้ทรศพัทท์างไกล, ต่างจงัหวดั, 
มือถือ และต่างประเทศ โดยคิดค่าบริการตามจริง บวกค่าบริการ 10% และบวกภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
               4. เงินมดัจ าไม่สามารถน าไปหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายได ้และ จะถูกคืนให ้หลงัจากหกัค่าใชโ้ทรศพัทท์างไกล มือถือ และต่างประเทศแลว้ 
ภายใน 30 วนั 
               5. การสัง่จองบริการในรายการขา้งตน้ จะตอ้งเสียค่าบริการเตม็จ านวนภายในวนัท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะถือวา่ยกเลิกรายการท่ีสัง่จอง 

             6. หากมีการขอยา้ยต าแหน่งอุปกรณ์ คิดคา่บริการ 700 บาท/จุด 
             7. โทรศพัทจ์ะติดตั้งท่ีคูหาของผูแ้สดงสินคา้ในวนัสุดทา้ยของวนัติดตั้งงาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น.  
ในวนัเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดให้สมบูรณ์และจดัส่งหลกัฐานการช าระเงนิ

มาที ่ฝ่าย Facility Management (IT) 

โทรศัพท์ 0-2833-5153  โทรสาร 0-2833-5154 

E-Mail : fm_mis@impact.co.th 

ผู้ขอใช้บริการลงนาม และวนัที ่:  
    (และตราประทบั หากม)ี 
 

 

ผู้ให้บริการ : 

                                       (บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไข โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 
 
                                               

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ 13  
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557 
แบบฟอร์มบริการตดิตั้งสายอินเตอร์เน็ต ADSL ช่ัวคราว 
 

 
ช่ือบริษทั _______________________________________________________________เลขท่ีคูหา _________________________ 
ท่ีอยู ่____________________________________________________________________________________________________ 
ช่ือผูติ้ดต่อ _______________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท ์_____________________________ โทรสาร ______________________ อีเมล ________________________________ 
 

ล าดบั รายการ 
ราคาพเิศษ 

(บาท) 
ราคามาตรฐาน                

(บาท) 

ราคา 
หน้างาน                          

(บาท) 

จ านวน 
(วงจร) 

เป็นเงนิ 
(บาท) 

1 
สายอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4 Mbps (ADSL) 
พร้อม ADSL Modem  

21,800 24,200 26,600    

2 
สายอินเตอร์เน็ตความเร็ว 6 Mbps (ADSL) 
พร้อม ADSL Modem  

26,100 29,000 31,900    

3 
สายอินเตอร์เน็ตความเร็ว 8 Mbps (ADSL)  
พร้อม ADSL Modem  

32,700 36,300 39,900   

4 
สายอินเตอร์เน็ตความเร็ว 10 Mbps 
(ADSL)  พร้อม ADSL Modem  

37,800 42,000 46,200   

หมายเหตุ : ราคาค่าใชบ้ริการขา้งตน้น้ีครอบคลุมการใชง้านตลอดช่วงเวลา  
ราคาพิเศษ  = จองและช าระเงินภายในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 
ราคามาตรฐาน = จองและช าระเงินระหวา่งวนัท่ี 26 ธนัวาคม – 25 มกราคม 2557 
ราคาหนา้งาน = จองและช าระเงินภายในวนัท่ี 26 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ์ 2557 
**ทุกรายการตอ้งมีเงินประกนัความเสียหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วย 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิม่  

**เงนิประกนั  

รวมทั้งหมด  

 
 
 
การช าระเงนิ : การสัง่จองจะมีผลต่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในใบแจง้หน้ี โดยเงินสด, เครดิต
การ์ด หรือ โอนเงินเขา้บญัชี  (ค่าบริการดงักล่าวไม่สามารถน ามาหักภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% ได้) 
ช่ือบญัชี       :  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยอิ์มแพค็โกรท 



 

บญัชี        :  ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาอิมแพค็ เมืองทองธานี 
เลขท่ีบญัชี      :  456-1-14104-7 (บญัชีออมทรัพย)์ 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  :  0-9940-00978-82-1 
 
หมายเหตุ  

 1. การใหบ้ริการประกอบดว้ยสญัญาณอินเตอร์เน็ตและโมเด็มเราทเ์ตอร์  
 2. ขอสงวนสิทธิในการน าสญัญาณอินเตอร์เน็ตท่ีไดรั้บไปใหบ้ริการแก่บูธอ่ืน  ๆท่ีไม่ไดส้ัง่จองกบัทางบริษทัทั้งในรูปแบบท่ีมีสาย 
และไร้สาย  
 3. ขอสงวนสิทธิในการติดตั้งและใชง้านระบบเครือข่ายไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย รวมถึงการใชร้ะบบส่ือสารใด ๆ 
 อนัเป็นคล่ืนความถ่ีโดยท่ีคล่ืนความถ่ีท่ีใชส่้งผลกระทบหรือรบกวนต่อการท างานของระบบเครือข่ายไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ของศูนยฯ์หากฝ่าฝืนเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ “ผูใ้หบ้ริการ” ขอสงวนสิทธ์ิคิดค่าปรับในอตัรา 50,000 บาท/สาย/วนั 
 หรือระงบัการใชส้ญัญาณนั้นทนัที 
 4. ผูแ้สดงสินคา้ตอ้งรับผิดชอบต่อค่าติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าเอง (ไม่รวมอยูใ่นค่าบริการน้ี) รวมถึงค่าใชจ่้ายในกรณี 
ท่ีเกิดความ เสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์ 
 5. การสัง่จองบริการในรายการขา้งตน้ จะตอ้งเสียค่าบริการเตม็จ านวนภายในวนัท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะถือวา่ยกเลิกการสัง่จอง 
 6. หากมีการขอยา้ยต าแหน่งอุปกรณ์ คิดค่าบริการ 700 บาท/จุด 
 7. อินเตอร์เน็ตจะติดตั้งท่ีคูหาของผูแ้สดงสินคา้ในวนัสุดทา้ยของวนัติดตั้งงาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น.  
ในวนัเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดให้สมบูรณ์และจดัส่งมาที ่: 

ฝ่าย Facility Management (IT)  

โทรศัพท์ 0-2833-5153  โทรสาร 0-2833-5154 

E-Mail : fm_mis@impact.co.th 

ผู้ขอใช้บริการลงนาม และวนัที ่:  
    (และตราประทบั หากม)ี 
 

 

ผู้ให้บริการ : 

 
                                (บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไข โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 
 

 
                                             



 

แบบฟอร์มที่ 14  
หมดเขตส่งวนัที่ 20 ธันวาคม 2557 
แบบฟอร์มขอตดิตั้ง Balloon  
 

 
เร่ือง   ขอแจง้การติดตั้ง  Balloon ภายในอาคาร  
ช่ืองาน __________________________________________________________ สถานท่ีจดังาน ___________________________ 
วนัเตรียมงาน _____________________________________________________ เวลา ___________________________________ 
วนัแสดงงาน _____________________________________________________ เวลา ___________________________________ 
วนัร้ือถอน _______________________________________________________ เวลา ___________________________________ 
เรียน     ฝ่ายขาย 
             ขา้พเจา้ _______________________________________________ (ผูจ้ดังาน) บริษทั _____________________________ 
มีความประสงคข์อแจง้รายละเอียดการติดตั้ง Balloon ภายในอาคารแสดงงาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

No. ช่ือบริษทั เลขท่ีคูหา จ านวน
บอลลูน 

วนัท่ีติดตั้ง  ช่ือ – สกลุ ผูแ้จง้ขอติดตั้ง 
Balloon (ผูร่้วแสดงงาน) 

โทรศพัท ์

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
เงือ่นไขการตดิตั้ง 

1. ก๊าซท่ีบรรจุในบอลลูนตอ้งเป็นก๊าซไม่ติดไฟ หรือบรรจุอากาศเท่านั้นเพ่ือความปลอดภยั ไม่อนุญาตใหมี้การเติมก๊าซ
ระหวา่งเวลาจดัแสดงงานโดยเด็ดขาด อนุญาตใหเ้ติมไดเ้ฉพาะก่อนและหลงัเวลาแสดงงานเท่านั้น  

2. การติดตั้งบอลลูนตอ้งไดม้าตราฐานความปลอดภยัต่อบุคคลและทรัพยสิ์น ทั้งน้ีการติดตั้ง หา้มผกู มดั หรือยดึติดกบั
โครงสร้างอาคารโดยเด็ดขาด กรณีมีความเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้ง ผูแ้จง้ติดตั้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหาน
ในทุกกรณี  

3. ขอความร่วมมือผูจ้ดังานรวบรวมและส่งรายละเอียดการติดตั้งบอลลูนมายงั โทรสาร 0-2833-5253 หรือ  
E-mail : sales impact.co.th  ก่อนวนัเขา้ติดตั้งอยา่งนอ้ย 15 วนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
3.1 ต าแหน่งการติดตั้งบอลลูนภายในงาน 
3.2 รูปแบบ, วสัดุและขนาดของบอลลูน  
3.3 ช่ือ – สกลุ และเบอร์โทรศพัทผ์ูข้อตอดตั้งบอลลูน 



 

หมายเหต ุฝ่ายขาย ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณายกเลิกการติดตั้งหรือแกไ้ขทนัที หากตรวจสอบพบความไม่ปลอดภยั 
หรือละเมิดเง่ือนไขต่างๆท่ีก าหนดไว ้ 
 
ผูแ้จง้การติดตั้ง ________________________ รับทราบโดย ____________________ รับทราบโดย _________________  
                          (                                            )                       (                                     )                       (                               ) 
วนัท่ี ________________________________ วนัท่ี __________________________ วนัท่ี ________________________ 
                          ผูข้อใชบ้ริการ                                                 ฝ่ายขาย                                           ฝ่ายบริหารอาคาร  


