ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มบริการสาหรับผู้เช่าพื้นที่
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 4
แบบฟอร์มที่ 5
แบบฟอร์มที่ 7

รายการ
ส่งฟอร์มกลับไปที่
สาหรับผู้เช่า คูหามาตรฐาน ไม่มีการก่อสร้าง (สาหรับ ARIP)

วันที่ส่งแบบฟอร์ม

ใบสั่งงาน (สาหรับคูหาสาเร็จรูป)
รายละเอียดสินค้า
บัตรเจ้าหน้าที่ประจาคูหาแสดงสินค้า
หนังสือแจ้งขอความร่วมมือ

5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563

ARIP
ARIP
ARIP
ARIP

สาหรับผู้เช่า พื้นที่เปล่า และ คูหามาตราฐานที่มีการก่อสร้าง (สาหรับ ARIP)
แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์มที่ 3
แบบฟอร์มที่ 4
แบบฟอร์มที่ 5
แบบฟอร์มที่ 6
แบบฟอร์มที่ 7

การก่อสร้างและตกแต่งคูหาพื้นทีเปล่า
เช็คค้าประกันความเสียหายพื้นที่
รายละเอียดสินค้า
บัตรเจ้าหน้าที่ประจาคูหาแสดงสินค้า
กิจกรรมรอบเสียง
หนังสือแจ้งขอความร่วมมือ

ARIP
ARIP
ARIP
ARIP
ARIP
ARIP

5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563

N.C.C. Image
N.C.C. Image
N.C.C. Image
N.C.C. Image
N.C.C. Image
N.C.C. Image
N.C.C Image
N.C.C Image

29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563

BITEC
BITEC
BITEC
BITEC
BITEC

2 มีนาคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
2 มีนาคม 2563

EXSS

25 กุมภาพันธ์ 2563

สาหรับ NCC IMAGE
แบบฟอร์มที่ 8
แบบฟอร์มที่ 9
แบบฟอร์มที่ 10
แบบฟอร์มที่ 11
แบบฟอร์มที่ 12
แบบฟอร์มที่ 13
แบบฟอร์มที่ 14 A
แบบฟอร์มที่ 14 B

อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับก่อสร้างและรื้อถอน
จุดติดตั้งอุปกรณ์
ปั้มลม
ระบบน้าประปา
LCD TV และเครื่องฉายต่างๆ
อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

บริการเพิ่มเติม

สาหรับ Bitec : สั่งผ่าน online เท่านั้น

รายการที่ 1
รายการที่ 2
รายการที่ 3
รายการที่ 4
รายการที่ 5

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (พิเศษ)
อารหารและเครื่องดื่ม
โทรศัพท์และโทรสาร (บริการ)
Internet & WiFi
บริการต้นไม้และการจัดดอกไม้

สาหรับ EXSS
รายการที่ 1

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (พิเศษ)

***หมายเหตุ บริการเพิ่มเติมรายการที่ 1-5 ของทาง Bitec สั่งผ่านทาง www.bitec-onlineorder.com เท่านั้น
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แบบฟอร์ม 1 - ใบสั่งงาน (สาหรับคูหาสาเร็จรูป)
ป้ายชื่อบริษัท เครื่องหมายการค้าและอุปกรณ์ฯ

ส่งแบบฟอร์ม – 5 ก.พ. 63

บริษัทฯ มีความยินดีทจี่ ะจัดทาสติก๊ เกอร์ป้ายชื่อบริษัท (Fascia Name) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสาหรับผู้เข้าร่วมแสดงงานที่ทาการสั่งจองคูหาสาเร็จรูป โปรด
กรอกชื่อบริษัทของท่านเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่องว่างด้านล่างช่องละ 1 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 24 ตัวอักษร สติ๊กเกอร์ดังกล่าวจะติดลงบน
ป้ายหน้าคูหาของท่าน มีขนาดความสูง 10 ซ.ม. พร้อมด้วยหมายเลขคูหาที่ดา้ นข้างของป้ายชือ่
การเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 500 บาท

หากใช้ภาษาอังกฤษกรุณากรอกด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ :

เลขที่คูหา
หากบริษัทฯไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดชือ่ บริษัทของท่านเพื่อจัดทาป้ายชื่อบริษัทภายในเวลาที่กาหนดไว้ดา้ นล่างนี้ บริษัทฯจะใช้ชื่อตามทีป่ รากฏในใบสั่ง
จองคูหาสาเร็จรูปแทน (คาว่า “บริษัท” จะใช้คาย่อ “บ.” แทนเสมอ) และหากมีการแจ้งเปลีย่ นแปลงแก้ไขในวันติดตั้งงาน บริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมในส่วน
ดังกล่าว
สาหรับผู้มีอานาจสัง่ จอง โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัททีถ่ ูกต้อง เพือ่ การออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ตัวบรรจง)
ชื่อบริษัท :__________________________________________________________________________ คูหาเลขที่ : _________________
ที่อยู:่ ____________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์:___________________________โทรสาร:_________________________ชื่อผู้ประสานงาน___________________________________

ส่วนของ ARIP (ฝ่ายขายที่ดูแลลูกค้า) (ตัวบรรจง)__________________________________________วันที_่ __________________
กรณีผู้แสดงสินค้า ไม่ต้องการ ป้ายชื่อคูหา ผนัง โครงสร้างคูหา ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง
1.โครงป้ายชื่อคูหาแสดงสินค้า
เอา
ไม่เอา
2.ผนังคูหาแสดงสินค้า
ด้ านขวา
ด้านหลัง
เอา
ไม่เอา
ด้ านหลัง
ด้านซ้าย
เอา
ไม่เอา
ด้านขวา

เอา

ไม่เอา

หลอดไฟ
ปลั๊กไฟ

เอา
เอา

ไม่เอา
ไม่เอา

โต๊ะ
เก้าอี้

เอา
เอา

ไม่เอา
ไม่เอา

3.ไฟฟ้า

)

ด้ านซ้ าย

4.อุปกรณ์

5. อื่นๆ.............................................................................................................................
**หมายเหตุ
1.

2.

กรณีการสั่งจองระหว่างวันติดตั้งงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีที่มกี ารติดตั้งหน้างาน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สาหรับการยกเลิกสินค้าภายในวันติดตั้ง และวันแสดงงาน
******** ส่งแบบฟอร์มนี้ให้กับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด และ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) ***********
1. ส่งแบบฟอร์มพร้อมกับชาระค่าบริการและหลักฐานการชาระเงิน (Pay-In) ไปยัง บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด หมายเลขผู้เสียภาษี : 0105538011258
โทรสาร.0-2203-4127 (ฝ่ายบัญชี) โทรศัพท์ : 0-2203-4156 โทรสาร : 0-2203-4117, ติดต่อ คุณวิษภา แพรสูงเนิน Email : Wisapa.pra@nccimage.com
2. ส่งแบบฟอร์มถึง ผู้จัดงาน บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) โทรสาร 0-2642-3300 โทรศัพท์ 0-2642-3400 E-mail: boothcommart@arip.co.th

คุณพัทธนันท์ ต่อ 3702 , คุณปัทมา ต่อ 3703
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แบบฟอร์ม 2 - การก่อสร้างและตกแต่งคูหาพื้นทีเปล่า

ส่งแบบฟอร์ม– 5 ก.พ. 63

แบบฟอร์มนี้สาหรับบริษัทผู้ร่วมแสดงสินค้าเป็นผู้กรอก
1).ชื่อบริษัทผู้ร่วมแสดงสินค้า_______________________________________________________________หมายเลขคูหา____________________.
ชื่อผู้ประสานงาน_______________________________________________________________ตาแหน่ง________________________________
ที่อยู_่ _______________________________________________________________________________โทรศัพท์____________________________
โทรสาร ____________________________อี-เมล์ ________________________________________โทรศัพท์มือถือ___________________________
2).ชื่อบริษัทผู้รับเหมา____________________________________________________________________________________________________
ชื่อผู้ประสานงานบริษัทผู้รับเหมา___________________________________________________________โทรศัพท์ ______________________
โทรสาร________________________________________อีเมล์ ________________________________________________________________
ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย โดยผู้ร่วมแสดงงานสินค้างาน Commart X-PRO 2020 ในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2563
ท่านผูร้ ่วมแสดงสินค้าทุกท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่แสดงสินค้า ทีมี่ตอ่ บุคคลในพื้นที่แสดงงานสินค้าและอาคารแสดงสินค้า ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
เกิดจากอุบัติเหตุจากโครงสร้าง หรือการเดินเครือ่ งขณะแสดงสินค้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของท่านเอง ผู้แทนของท่าน เจ้าหน้าทีท่ ี่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ผู้รับเหมา หรืออื่น ๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นดังกล่าว

หมายเหตุ
 ท่านจะต้องส่งแบบแปลนและภาพเหมือนของคูหาของท่าน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. เพื่อให้ทางผู้จัดและศูนย์การประชุม
และนิทรรศการไบเทคทาการตรวจสอบพร้อมอนุมัติการก่อสร้าง ซึ่งจะตอบกลับทาง Mail หรือ ทาง Fax ตามความเหมาะสม หากแบบแปลนยังไม่ได้
รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้ก่อสร้างหรือตกแต่งได้

 ท่านสามารถสร้างคูหาภายในอาคารแสดงส้นค้า ฮอลล์ EH 98-99 สูงที่สดุ ได้ไม่เกิน 5.00 เมตร (ห้ามมิให้มีผนังที่มีความทึบกว้างไม่เกิน 1 ใน 2 ของ
พื้นที่) ในกรณีที่สูงกว่า 4.00 เมตรต้องมีวิศวะกรเซ็นรับรองแบบและต้องได้รับการอนุมัติแบบก่อนทาการก่อสร้าง หากมีการก่อสร้างคูหาเป็น 2 ชั้น
ต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองความปลอดภัย อนุมัติการก่อสร้าง
 ในส่วนของการ Hanging โครงสร้าง ที่สูงกว่า 4.00 เมตรต้องมีวิศวะกรเซ็นรับรองแบบและต้องได้รับการอนุมัติแบบก่อนทาการก่อสร้าง (แต่ความสูงไม่
เกิน 8.00 เมตร จากพื้นและต้องปฎิบัติตามข้อกาหนดความปลอดภัยของเจ้าของศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค)
 ผู้รับเหมาฯ จะต้องวางเช็คค้าประกันการก่อสร้าง พร้อมค่าบริการส่วนกลาง ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเข้าทาการก่อสร้าง
กรณีส่งแบบช้ากว่า วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. หรือ การส่งแบบที่แก้ไขสุดท้ายกลับมาหลังจาก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
18.00 น.จะคิดค่าปรับวันละ 3,000 บาท (โดยนับจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันส่งแบบ) โดยผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไขหรือการปรับ
แบบเพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่คูหาอื่น นอกเหนือจากค่าปรับในการส่งแบบล่าช้า
กรณีก่อสร้างโครงสร้างไม่ตรงตามแบบที่ส่งมาให้อนุมัติคิดค่าปรับก่อสร้างผิดแบบ 100,000 บาทและรื้อถอนส่วนที่ผิดแบบทันที
หากก่อสร้างโครงสร้างเสร็จไม่ทันวันที่ 5 มีนาคม 63 เวลา 06.00 น. คิดค่าปรับ 100,000 บาท

กฎเกณฑ์ดังกล่าวหากท่านใดไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นสาเหตุให้งานก่อสร้างคูหาของท่านล่าช้าได้

กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มนี้ไปยัง บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2642-3400-6 โทรสาร 0-2642-3300
E-mail : boothcommart@arip.co.th คุณพัทธนันท์ ต่อ 3702 ,คุณปัทมา ต่อ 3703
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แบบฟอร์ม 3 B - การค้าประกันความเสียหาย งาน Commart X-PRO 2020
( ต้นฉบับ สาหรับ ARiP )

ส่งแบบฟอร์มพร้อมเช็ค
ภายในวันที่ 5 ก.พ. 63
**กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทั้ง 2 ส่วน

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) ได้รับ
เช็ค
ธนาคาร ……………….....………....สาขา..........................เลขที่ ........................ลงวันที่ ………………...............…
จากบริษัท …………………..............…………… จานวนเงินตามที่ระบุ ……………………..บาท (…………………...............………)
หนังสือค้าประกันความเสียหาย ธนาคาร ……………………………………………………………………………………………………
จานวนเงินตามที่ระบุในหนังสือค้าประกัน …………………………………บาท (…………………………………………………………)

เพื่อค้าประกันความเสียหายจากการ ก่อสร้าง จัดสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ดัดแปลงใดๆ ในพื้นที่เช่าของ
1,500 บาทต่อ ตารางเมตร สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อ 1 พื้นที่บูธ
บริษัท…………………...............…………………จากัด เบอร์โทรศัพท์........................................ E-Mail…………..........…………………
เลขที่บูธที่ทาการก่อสร้าง ……………......................……………………..… ในงาน Commart X-PRO 2020
ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าเสร็จสิ้น การรื้อ ถอน สิ่งก่อสร้าง ตกแต่ง ดังกล่าว
ลงชื่อผู้ส่งมอบ …….…………………………………................…..
ลงชื่อผู้รับเช็ค …………...................………………………………..
วันที่
วันที่

กรุณาส่ง แบบฟอร์มนี้พร้อมเช็ค ไปยัง บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2642-3400 โทรสาร 0-2642-3300
คุณพัทธนันท์ ต่อ 3702 ,คุณปัทมา ต่อ 3703 (ติดต่อรับเช็คคืนได้วันที่ 16 มีนาคม 2563 (เท่านั้น))






แบบฟอร์ม 3 B - การค้าประกันความเสียหาย งาน Commart X-PRO 2020
( คู่ฉบับ สาหรับ Exhibitor )


ส่งแบบฟอร์มพร้อมเช็ค
ภายในวันที่ 5 ก.พ. 63
**กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทั้ง 2 ส่วน

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) ได้รับ
เช็ค
ธนาคาร ……………….....………....สาขา..........................เลขที่ ........................ลงวันที่ ………………...............…
จากบริษัท …………………..............…………… จานวนเงินตามที่ระบุ ……………………..บาท (…………………...............………)
หนังสือค้าประกันความเสียหาย ธนาคาร ……………………………………………………………………………………………………
จานวนเงินตามที่ระบุในหนังสือค้าประกัน …………………………………บาท (…………………………………………………………)

เพื่อค้าประกันความเสียหายจากการ ก่อสร้าง จัดสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ดัดแปลงใดๆ ในพื้นที่เช่าของ
1,500 บาทต่อ ตารางเมตร สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อ 1 พื้นที่บูธ
บริษัท…………………...............…………………จากัด เบอร์โทรศัพท์........................................ E-Mail…………..........…………………
เลขที่บูธที่ทาการก่อสร้าง ……………......................……………………..… ในงาน Commart X-PRO 2020
ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าเสร็จสิ้น การรื้อ ถอน สิ่งก่อสร้าง ตกแต่ง ดังกล่าว
ลงชื่อผู้ส่งมอบ …….…………………………………................…..
ลงชื่อผู้รับเช็ค …………...................………………………………..
วันที่
วันที่

กรุณานา แบบฟอร์มนี้ฉบับจริง ไปรับเช็คคืน ที่ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2642-3400 โทรสาร 0-2642-3300
คุณพัทธนันท์ ต่อ 3702 ,คุณปัทมา ต่อ 3703 (ติดต่อรับเช็คคืนได้วันที่ 16 มีนาคม 2563 (เท่านั้น))
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ส่งแบบฟอร์ม– 5 ก.พ. 63

แบบฟอร์ม 4 - รายละเอียดของสินค้าที่นามาแสดง
(แบบฟอร์มนี้ผรู้ ่วมแสดงทุกท่านจะต้องกรอกให้สมบูรณ์ แล้วส่งกลับไปยังชื่อ, ที่อยู่ ด้านล่าง)
ลาดับ

รายการ / ประเภท / ยี่ห้อ

ราคา : หน่วย

จานวน

มูลค่ารวม

รวม
หมายเหตุ : รายการสินค้าที่ระบุในใบรายการนี้จะต้องเป็นสินค้าที่ผู้ร่วมแสดงสินค้านามาเพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมชมงานชมเท่านั้นไม่รวมถึง Stock ของสินค้าที่นามาจาหน่าย

กรุณาแนบรูปถ่ายและ / หรือโบรชัวร์
และ / หรือเอกสารที่อธิบายเกีย่ วกับการทางานของสินค้าที่ท่านจะนามาแสดงในงาน

ผู้มีอานาจลงนาม _________________________________________________________________ เลขที่คูหา ________________________
ลายเซ็น
__________________________________________________________________ วันที่ _____________________________
ชื่อ-สกุลผู้ประสานงาน _____________________________________________________________ตาแหน่ง _________________________
บริษัท ________________________________________________________________________________________________________________
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ____________________________________________________________________________โทรสาร _________________________
อี-เมล์ ____________________________________________________________________________โทรศัพท์มือถือ ______________________
กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มนี้ไปยัง บริษัท เออาร์ไอพี จากัด(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2642-3400 โทรสาร 0-2642-3300
คุณพัทธนันท์ ต่อ 3702 ,คุณปัทมา ต่อ 3703

E-mail : boothcommart@arip.co.th
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แบบฟอร์ม 5 - บัตรเจ้าหน้าที่ประจาคูหาแสดงสินค้า ( Exhibitor )

ส่งแบบฟอร์ม - 5 กพ.63

ท่านจะสามารถรับบัตรเจ้าหน้าที่ประจาคูหา ( Exhibitor )เพื่อใช้ในวันจัดแสดงงาน ได้จากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด
(มหาชน) ที่ห้อง Organizer Room EH98 ฝั่งบางนา-ตราด ตั้งแต่ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 ทุกๆ 9 ตร.ม. ได้รับบัตร Exhibitor 5 ใบ
 ผู้ท่มี ารับบัตรจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ได้ระบุไว้ใน ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงานเพื่อความสะดวก

เลขที่บูธ

ชื่อบูธ

ขนาดพื้นที่

จานวน

ผู้มีอานาจลงนาม _________________________________________________________________ เลขที่คูหา ________________________
ลายเซ็น
__________________________________________________________________ วันที่ _____________________________
ชื่อ-สกุลผู้ประสานงาน _____________________________________________________________ตาแหน่ง _________________________
บริษัท ________________________________________________________________________________________________________________
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ____________________________________________________________________________โทรสาร _________________________
อี-เมล์ ____________________________________________________________________________โทรศัพท์มือถือ ______________________
กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มนี้ไปยัง บริษัท เออาร์ไอพี จากัด(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2642-3400 โทรสาร 0-2642-3300
คุณพัทธนันท์ ต่อ 3702 ,คุณปัทมา ต่อ 3703

E-mail : boothcommart@arip.co.th
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แบบฟอร์ม 6 - การทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้า

ส่งแบบฟอร์ม 5 กพ. 63

ข้อกาหนดในการใช้เสียงและการทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้า
1.การทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้า สาหรับคูหาที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 54 ตารางเมตรขึ้นไป (คูหาที่มีพื้นที่น้อยกว่า 54 ตารางเมตร ไม่อนุญาตให้มีการ
ทากิจกรรมทุกกรณี ) รอบเวลาในการทากิจกรรมทางผู้จัดงานจะเป็นคนกาหนด อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการทากิจกรรมจากเดิม
2.การใช้เครื่องขยายเสียงในการทากิจกรรมภายในคูหาแสดงสินค้าได้ ไม่เกิน 70 เดซิเบล A (ตามพรบ.มาตรฐานระดับเสียง ของกรมควบคุมมลพิษและโสต
ประสาทการได้ยิน กรุงเทพมหานคร)
3.การวางลาโพง
3.1 หันหน้าลาโพงเข้าหาคูหาแสดงสินค้าของตนเองและจะต้องปรับหน้าลาโพงลงพื้น 45 องศา และห้ามหันลาโพงเครื่องเสียงตรงเข้าไปในคูหา
แสดงสินค้าอื่น
3.2 ในกรณีแขวนลาโพงจากโครง Truss จะต้องมีความแข็งแรงและปลอดภัยของการยึดติดกับโครง และหันหน้าลาโพงลงเข้าพื้นภายในคูหาแสดง
สินค้าของตนเอง
3.3 ห้ามวางหรือติดตั้งลาโพงบริเวณทางเดินหรือพื้นที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด
4.กรณีเป็นคูหาแสดงสินค้าที่ต้องเปิดเสียงในการขายสินค้า (เช่นเครื่องเสียง) เมื่อลูกค้าทดลองฟังเสียงแล้วให้ลดเสียงลงทันที เพื่อ ไม่เป็นการรบกวนคูหา
แสดงสินค้าที่กาลังใช้รอบกิจกรรมนั้น ๆ อยู่
5. งดการใช้เสียงและกิจกรรมทุกประเภท ในกรณีที่ไม่ใช่รอบกิจกรรมของท่าน
6. ขึ้นรอบกิจกรรมตรงตามตารางเวลาที่ทางผู้จัดงานกาหนด (ห้ามขึ้นก่อนเวลา ผิดช่วงเวลา และ/หรือเกินเวลาที่กาหนดไว้)
7. กรณีที่มีการแสดงกิจกรรมบริเวณคูหาแสดงสินค้า การแสดงสดโดยใช้เครื่องดนตรี กลองชุด เครื่องเสมือนดนตรี และ/หรือการแสดงสดที่ใช้เสียง
ประกอบการทากิจกรรมจะต้องขออนุญาตผู้จัดงานฯ ก่อนวันแสดงงาน 1 สัปดาห์ และต้องมีการเตรียมการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นในระหว่าง
การแสดง (ในกรณีที่ไม่มีการขออนุญาต ผู้จัดงานฯ ของดการแสดงชุดนั้น ๆ ในทุกรณี)
8. ห้ามใช้โทรโข่งหรือเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กทุกประเภท
9. ห้ามเดินชูป้ายหรือเดินประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือแจกใบปลิว หรือแจกสินค้าตัวอย่าง หรือการกรอกแบบสารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจ หรืออื่น ๆ ทุกประเภท
10.ห้ามตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า นอกคูหาแสดงสินค้าแสดงสินค้าของตนเอง (กรณีฝ่าฝืน ผู้จัดงาน ฯขอเก็บอุปกรณ์ทุกประเภท และไม่คืนในทุกกรณี)
การดาเนินกิจกรรมฯ สามารถทาได้เฉพาะในเขตพื้นที่คูหาแสดงสินค้าของตนเองเท่านั้น
11.ผู้จัดงานมีสิทธิ์ดาเนินการลดเสียงจากเครื่องขยายเสียง หรืองดการใช้เสียงในคูหาแสดงสินค้าของท่านได้ทันที หากท่านไม่ปฏิบัติตามคาเตือนของ
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและควบคุมการทากิจกรรม กรณีเสียงดังเกินระดับที่กาหนดหรือวางลาโพงไม่ถูกต้องหรือขึ้นรอบกิจกรรมผิดเวลา
กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและควบคุมการทากิจกรรม จะปฏิบัติตามระดับมาตรการการฝ่าฝืน
ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนด้วยวาจา พร้อมทั้งลดระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด
ครั้งที่ 2 แจ้งเตือนด้วยวาจา พร้อมทั้งลดระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด หากไม่ปฎิบัติงดกิจกรรมในวันนั้น และเวลานั้น
ครั้งที่ 3 แจ้งเตือนด้วยวาจา และปิดกระแสไฟฟ้าที่บูธเป็นเวลา 1 ชม.หรือตามรอบเวลากิจกรรมบูท และปรับเงิน เดซิเบลละ 4,000 บาท
ชื่อบริษัทผู้ร่วมแสดงสินค้า_______________________________________________________________หมายเลขคูหา____________________
ชื่อบริษัทผู้ดูแลกิจกรรม _______________________________________________________________________________________________
ที่อยู่บริษัทผู้ดูแลกิจกรรม ____________________________________________________________________________ _________________
ชื่อผู้ประสานงานบริษัทผู้ดูแลกิจกรรม ______________________________________________________โทรศัพท์ ______________________
โทรสาร________________________________________อีเมล์ ________________________________________________________________

กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มนี้ไปยัง บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์

0-2642-3400 , โทรสาร 0-2642-3300 E-mail : boothcommart@arip.co.th

คุณพัทธนันท์ ต่อ 3702 (Mobile 086 015 6577)
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แบบฟอร์ม 7 - หนังสือแจ้งห้ามจาหน่ายสิ่งพิมพ์และสินค้าลามก อนาจารสินค้า
และซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า

ส่งแบบฟอร์ม
5 ก.พ. 63

เรียน ผู้ร่วมแสดงสินค้า
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด(มหาชน)ในฐานะผู้จัดงาน Commart X-PRO 2020 ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2563 ขอชี้แจงว่าผู้จัดงานไม่
ยินยอมและไม่สนับสนุน ให้มีการจาหน่ายสิ่งพิมพ์และสินค้าลามก อนาจาร สินค้าและซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและ
เครื่องหมายการค้า ผู้จัดงานจึงขอความร่วมมือมายังผู้ร่วมแสดงสินค้าทุกท่าน
ห้าม จาหน่าย จ่ายแจกหรือประชาสัมพันธ์สินค้าในบูธแสดงสินค้าของท่านภายในงานฯ เพื่อป้องกันการถูกตรวจค้น ดาเนินคดีจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังต่อไปนี้
1. สินค้าและซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท
2. สิ่งพิมพ์และสินค้าลามก อนาจาร ทุกประเภท
3. สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
4. สินค้าที่นามาซึ่งการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นทุกประเภท
ในกรณีที่บูธแสดงสินค้าของท่านถูกตรวจสอบ ตรวจค้นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพบว่ามีสินค้าประเภทดังกล่าวข้างต้น เป็น
เหตุให้ท่านถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติต ามเงื่อนไข
ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จัดงานมีสิทธิยกเลิก การเป็นผู้ร่วมแสดงสินค้าในการจัดงานฯ ครั้งนี้และขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนค่าพื้นที่ที่ ได้ชาระมาแล้ว
รวมถึงมีสิทธิตัดสิทธิในการเข้าเป็นผู้ร่วมแสดงสินค้าในการจัดงานฯ ครั้งต่อ ๆ ไป และถ้าการกระทาของท่านส่งผลกระทบและ สร้างความ
เสียหายต่อการจัดงานในครั้งนี้ ผู้จัดงานมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด และมีสิทธิดาเนินคดีตามกฎหมายกับท่านจนถึงที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือ
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดงาน Commart X-PRO 2020

ข้าพเจ้า ……………...…………………………………................……….. โทรศัพท์มือถือ ………....................…………….... ผู้ร่วมแสดงสินค้า / ตัวแทน
ผู้ควบคุมดูแลบูธ…………….………………..............................................……………….……………เลขที่คูหา ……….….…….......................................
ได้รับทราบข้อความข้างต้นทุกประการ และขอให้ความร่วมมือตามที่ผู้จัดงานต้องการ
ลงชื่อ ………………………........……....……………..
ผู้ควบคุมดูแลบูท

ลงชื่อ ……….................…………………………………..
ผู้ร่วมแสดงสินค้า / ตัวแทน

กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มนี้ไปยัง บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2642-3400-6 โทรสาร 0-2642-3300
คุณพัทธนันท์ ต่อ 3702 (Mobile 086-015-6577)
E-mail : boothcommart@arip.co.th
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กฏระเบียบการปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้าบริษัท เอ็น.ซี.ซี อิมเมจ จากัด
เนื่องด้วยทางบบริษัทฯได้พบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยครั้งจากการดัดแปลงแก้ไข อุปกรณ์ไฟฟ้าและไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้แสดงงานและผูร้ ่วมแสดงงานท่านอื่น
ทางบริษัทฯขอความร่วมมือปฏิบตั ิตามข้อกาหนด เพื่อความปลอดภัย ตามรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะ
1. อุปกรณ์ที่ตดิ ตั้งในงาน ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานทั้งสิ้น
2. หากทางบริษัทฯ พบว่าอุปกรณ์ทนี่ ามาติดตั้ง ไม่ตรงกับอุปกรณ์ที่สั่งจองเข้ามา / ไม่มีมาตรฐาน / หรือสุ่มเสี่ยงการก่อให้เกิดอันตราย ทาง
บริษัทฯจะดาเนินการแจ้งเบื้องต้นให้มีการแก้ไข ทั้งนี้หากยังไม่มีการแก้ไข จะขออนุญาตดาเนินการตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัย
3. ปลั๊กไฟและเบรกเกอร์ สาหรับอุปกรณ์แสดงงาน(เช่นไฟเครื่องจักร/TV/Notebook) ไม่อนุญาตให้นาไปใช้กับวงจรไฟแสงสว่าง (ไฟสปอร์ต
ไลท์ ไฟริ้บบิ้นฯ)
4. ค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง(ลูกค้าติดตั้งเอง) ต่อ 1 หน่วยการใช้งาน
 ใช้ดวงไฟแสงสว่างได้ไม่เกิน 5 ดวงและรวมแล้วไม่เกิน 100 วัตต์
 ไฟริบบิ้น ยาวสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร
5. ในกรณีที่ต้องการย้ายตาแหน่งอุปกรณ์ของบริษัทฯ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ โดยจะมีค่าดาเนินการตามแต่ละอุปกรณ์
 อุปกรณ์ไฟ (ปลั๊กไฟ ไฟฟลูออเรสเซน ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟ LED ฯ)
 หลุมไฟ / น้า /ลม
6. สายเบรกเกอร์ระบบไฟฟ้า+ระบบน้าดีน้า/ทิ้ง+ระบบลม จะขึ้นบนพืน้ ที่จัดงานตามตาแหน่งที่แจ้งขอ เป็นระยะทางไม่เกิน 3 เมตรจากหลุมที่
ขึ้น หากต้องการเพิ่มระยะรบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการโดยจะมีคา่ ดาเนินการตามแต่ละอุปกรณ์
7. ไม่อนุญาตให้เดินสายไฟข้ามผ่านทางเดิน เพื่อความปลอดภัย และไม่กีดขวางการจราจรของผู้แสดงงานท่านอื่นๆ
8. เบรคเกอร์กระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขอให้ต่อตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบ 3 เฟสเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ต่อแยกใช้ไฟแต่ละเฟส รบกวนใช้
ผ่านตู้โหลดเซ็นเตอร์ระบบไฟ 3 เฟส เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมการใช้งาน
9. กระแสไฟฟ้าสาหรับจัดแสดงสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย
10. กรุณาจองขนาดเบรกเกอร์ไฟฟ้าโดยเผื่อค่าความผันผวนของกระแสไฟอย่างน้อย ± 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อ
หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เคาน์เตอร์บริการของงาน
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แบบฟอร์ม 8 - อุปกรณ์ไฟฟ้า (สาหรับผู้ร่วมแสดงงาน)
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร

สายตรง : 02-203-4163

โทรสาร: 0-2203-4117

แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา

สายตรง : 02-203-4127 - 8 โทรสาร: 0-2203-4119

อีเมลล์ : Kewalee.phe@nccimage.com
อีเมลล์: ar.nccimage@nccimage.com

ราคาพิเศษ
ราคามาตรฐาน
ราคาในวันงาน
จอง
จองและช
าระเงิ
น
จองและช
าระเงิน
รายการ
ภายใน 29/1/63 ระหว่าง 30/1-18/2/63 ตั้งแต่ 19/2-8/3/63
รายการที่ 1 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
สปอตไลท์ LED 9 วัตต์ (ขาสั้น) (แสงเหลือง )
600
660
780
สปอตไลท์ LED 9 วัตต์ (ขายาว) (แสงเหลือง)
650
715
845
ฟลูออเรสเซนต์ LED 14 วัตต์ ยาว 1.20 เมตร (แสงขาว)
550
605
715
ดาวน์ไลท์ LED 7 วัตต์ (ไฟฝัง) (แสงเหลือง) ศูนย์กลาง 9.50 Fix
650
715
845
สปอตไลท์ ฮาโลเจน LED 4 วัตต์ (ขายาว 30ซม.) (แสงเหลือง)
750
825
975
Floodlight LED 30 วัตต์ (แสงเหลือง)
1,500
1,650
1,950
Floodlight LED 50 วัตต์ (แสงเหลือง)
2,500
2,750
3,250
Floodlight LED 100 วัตต์ (แสงขาว)
2,750
3,025
3,575
รายการที่ 2 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสาหรับการสาธิตอุปกรณ์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)
ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)
1,000
1,100
1,300
ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 24 ชั่วโมง
2,000
2,200
2,600
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรท์ ซ
2,900
3,190
3,770
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ ซ
8,700
9,570
11,310
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรท์ ซ
5,800
6,380
7,800
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ ซ
12,400
13,640
16,120
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ ซ
23,200
25,520
30,160
บริการต่อปลั๊กไฟจากเบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส
200 บาท (ไม่สามารถต่อได้มากว่า 1 จุด)
บริการต่อปลั๊กไฟจากเบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส
400 บาท (มากสุดไม่เกิน 2 จุด)
รายการที่ 3 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่นาดวงไฟแสงสว่างมาเอง
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรท์ ซ
9,870
10,857
12,831
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ ซ
29,610
32,571
38,493
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรท์ ซ
19,740
21,714
25,662
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ ซ
59,220
65,142
76,986
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ ซ
118,440
130,284
153,972
ค่ากระแสไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ (ลูกค้าติดตั้งเอง)
**หลอดไฟไม่เกิน 5 ดวง/100 วัตต์
*ไฟริบบิ้น LED เส้น ใช้ได้ไม่เกิน 5 เมตร/100 วัตต์
350
385
455
ค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับดวงไฟที่นามาเอง ไม่เกิน 1 ดวง ดวงละไม่เกิน 100 วัตต์ (ติดตั้งโดย
450
495
585
อิมเมจ)

จานวน

วันกาหนดส่ง
29 ม.ค 63
จานวนเงิน

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

***สำหรับรำคำช่ องพิเศษลูกค้ ำสำมำรถชำระเงินได้ภำยในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2563
การสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้มีการชาระเงินเต็มจานวนให้แก่บริษัทฯ
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ชื่อบัญชี

: บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด

ธนาคาร : กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์

เลขที่บัญชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) ที่อยู่

: 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

**กรุณาหัก ณ.ที่จา่ ย 3 % (คานวณจากยอดก่อนภาษีมลู ค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประตัว
ผู้เสียภาษี 0105538011258**
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แบบฟอร์ม 8 - อุปกรณ์ไฟฟ้า (สาหรับผู้ร่วมแสดงงาน)
หมายเหตุ
11. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างต้นเป็นราคาบริการสาหรับ 1 งาน (ไม่เกิน 5 วัน) บริษัทฯไม่อนุญาตให้มีการต่อเชื่อมไฟฟ้าจากปลั๊กไฟออกไปหลายๆ
จุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกาลัง
12. กระแสไฟฟ้าในวันงานจะเปิดให้บริการใน เวลา 13.00 น. ของ วันที่ 4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
13. บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ ารคืนเงินในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการ
14. กรณีที่ท่านต้องการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 100% (สองเท่า) จากราคาปกติ
15. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้ใช้คือ 220V หรือ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ ± 10% หากต้องการแรงดันคงที่ ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับ
กระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)
16. ระยะการติดตั้งสายเบรคเกอร์ยาวไม่เกิน 3 เมตร จากหลุมไฟ หากประสงค์ต่อความยาวของสายไฟ จะมีค่าบริการ 200 บาท/เมตร (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
17. หากมีการขอย้ายตาแหน่งจุดติดตัง้ บริการจุดละ 200 บาท หากมีการย้ายหลุมไฟ เบรกเกอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลท์ บริการจุดละ 1,000 บาท
เบรกเกอร์ขนาด 3 เฟส 380โวลท์ บริการจุดละ 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
ชื่อบริษัท :
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขที่บัตร
ทีประชาชน
่
อยู่ พท์ :
โทรศั
ชื่อผู้ติดต่อ :
E-Mail :

คูหาเลขที่ :
สานักงานใหญ่
หลัก)
โทรสาร :
ตาแหน่ง :
ลายเซนต์ :

สาขา ที่ .................................... (รหัสสาขา 5

วันที่ :
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แบบฟอร์ ม 9 - ไฟฟ้ าสาหรับก่ อสร้ าง / รือ้ ถอน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณคุณเกวลี เพ็ญประยูร สายตรง : 02-203-4163
โทรสาร: 0-2203-4117 อีเมลล์ : Kewalee.phe@nccimage.com
วันกาหนดส่ ง
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา
สายตรง : 02-203-4127 - 8 โทรสาร: 0-2203-4119 อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com
29 ม.ค. 63
รายการ

ราคาพิเศษ
จองภายในวันที่
29/1/63

ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน
จานวน
จานวนวัน
จองและชาระเงิน จองและชาระเงิน (เบรกเกอร์) (โปรดระบุ
ตั้งแต่
ตั้งแต่
วันที่ด้านล่าง)
30/1-18/2/63 19/2-8/3/63

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

950 /วัน

1045/วัน

1,235/วัน

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ

2,850/วัน

3,135/วัน

3,705/วัน

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

1,900/วัน

2,090/วัน

2,470/วัน

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ

5,700/วัน

6,270/วัน

7,410/วัน

***สำหรับรำคำช่ องพิเศษลูกค้ ำสำมำรถชำระเงินได้ภำยในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2563

จานวนเงิน

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิน้

โปรดระบุวันที่ต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับการติดตั้งและรื้อถอน
รายการ

วันใช้งาน
วันใช้งาน
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ
3 มี.ค.
4 มี.ค.
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ
3 มี.ค.
4 มี.ค.
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ
3 มี.ค.
4 มี.ค.
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ
3 มี.ค.
4 มี.ค.
การสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้มีการชาระเงินเต็มจานวนให้แก่บริษัทฯ

วันใช้งาน
8 มี.ค.
8 มี.ค.
8 มี.ค.
8 มี.ค.

หมายเหตุ

เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
ธนาคาร : กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์
เลขที่บัญชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) ที่อยู่ : 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
**กรุณาหัก ณ ทีจ่ ่าย 3 % (คานวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258**
หมายเหตุ
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างต้นเป็นราคาบริการสาหรับ 1 งาน (ไม่เกิน 5 วัน) เท่านั้น บริษัทฯไม่อนุญาตให้มีการต่อเชื่อมไฟฟ้าจากปลั๊กไฟออกไปหลายๆจุด ทัง้ นี้เพื่อ
ป้องกันอันตรายจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกาลัง
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าล่าช้ากว่ากาหนดที่ได้แจ้งไว้ในใบสั่งจองนี้
4. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้ใช้คือ 220V หรือ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ ± 10% หากต้องการแรงดันคงที่ ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย
(Stabilizer)
5. ในกรณีที่ท่านต้องการกระแสไฟฟ้าหลัง 24.00 นาฬิกา บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 100% (สองเท่า)
สาหรับผู้มีอานาจสัง่ จอง โปรดระบุชอื่ และที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ตัวบรรจง)
ชื่อบริษัท :
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขที่บัตร
ทีประชาชน
่
อยู
่ พท์ :
โทรศั
ชื่อผู้ติดต่อ :
E-Mail :

คูหาเลขที่ :
สานักงานใหญ่
หลัก)
โทรสาร :
ตาแหน่ง :
ลายเซนต์ :

สาขา ที่ ...................................... (รหัสสาขา 5

วันที่ :
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แบบฟอร์ ม 10 - จุดติดตัง้ อุปกรณ์
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร สายตรง : 02-203-4163 โทรสาร: 0-2203-4117
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา สายตรง : 02-203-4127 – 8 โทรสาร: 0-2203-4119

อีเมลล์ : Kewalee.phe@nccimage.com
อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com

วันกาหนดส่ ง
29 ม.ค.63

กรุณาระบุตาแหน่งของจุดสาธารณูปโภคที่ต้องการในแบบฟอร์ม มิฉะนั้น บริษทั จะติดตั้งลงตามดุลยพินิจของผู้รับเหมา และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการในการย้าย
ตาแหน่งสาธารณูปโภคที่ได้ติดตั้งไปแล้ว
Spotlight standard
N

สปอตไลท์มาตรฐาน

Connecting (by IMAGE)
จุดต่อไฟ (โดยอิมเมจ)

Spotlight w/ arm
W

สปอตไลท์พร้อมแขน

Water
นา้ ประปา

Fluorescent Lamp

D

หลอดฟลูออเรสเซนท์

B

Breaker

C

เบรกเกอร์

Drain
ท่อระบายนา้
Compressed Air
เครือ
่ งปั๊มลม

Socket Point

T

Telephone
ั
โทรศพท์

จุดปลก
๊ ั ไฟ
BACK/ด้านหล ัง

LEFT/ซา้ ย

RIGHT/ขวา

FRONT/ด้านหน้า

สาหรับผู้มีอานาจสัง่ จอง โปรดระบุชอื่ และที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ตัวบรรจง)
ชื่อบริษัท :
คูหาเลขที่ :
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขที่บัตรประชาชน
สานักงานใหญ่
สาขา ที่ ..........................
หลัก)
ที่อยู่
:
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ชื่อผู้ติดต่อ :
ตาแหน่ง :
E-Mail :
ลายเซนต์ :
วันที่ :

(รหัสสาขา 5
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แบบฟอร์ ม 11 - ปั ้มลม
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร สายตรง : 02-203-4163

โทรสาร: 0-2203-4117

อีเมลล์ : Kewalee.phe@nccimage.com

วันกาหนดส่ ง

แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา สายตรง : 02-203-4127 – 8 โทรสาร: 0-2203-4119

อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com

29 ม.ค. 63

ความ
แรง

ความดัน

ช่องส่งอากาศ

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
มม. นิ้ว

ราคาพิเศษ

ราคามาตรฐาน

ราคาในวันงาน

จองและชาระเงิน

จองและชาระเงิน

จองและชาระเงิน

ปอนด์
/ตร.นิ้ว

บาร์

1 แรงม้า

100

7

88

3.11

8

¼

10,550

11,820

14,100

2 แรงม้า

100

7

180

6.36

8

¼

15,300

17,110

20,865

3 แรงม้า

100

7

300

10.30

13

½

18,000

20,200

23,800

5 แรงม้า

115

10

770

32

13

½

28,000

34,650

37,000

ลิตร ลบ.ฟ.
/นาที /งาน

จานวน

จานวนเงิน

ภายในวันที่ 29/01/63 ตั้งแต่ 30/1-18/2/63 ตั้งแต่ 19/02-8/3/63

***สาหรับราคาช่องพิเศษลูกค้าสามารถชาระเงินได้ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

รวมเป็นเงิน

รวมทั้งหมด

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
เป็นเงิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน

การสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้มีการชาระเงินเต็มจานวนให้แก่บริษัทฯ
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
ธนาคาร : กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์
เลขที่บัญชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) ที่อยู่
: 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
**กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % (คานวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย
หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258**
หมายเหตุ
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างต้นเป็นราคาบริการสาหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน)เท่านั้น
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการ
3. กรณีที่ท่านต้องการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยเพิ่มอีก 100% (สองเท่า) จากราคาปกติ
4. ราคาดังกล่าวข้างต้นนี้รวมไปถึงค่าจ่ายไฟและค่าใช้ไฟฟ้าแล้ว
5. อนุญาตให้ใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดไม่เกิน 0.5 แรงม้าเท่านั้นในคูหาของท่าน
6. มีท่อยาว 5 เมตรและบริการต่อให้ตามคาร้องขอโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามผู้ออกงานแสดงจะต้องจัดหาอุปกรณ์ของตนเองมาด้วย
7. ท่อที่มีความยาวเกิน 5 เมตรจะถูกคิดราคาเมตรละ 200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
8. ทางออกของเครื่องปั๊มลมของทางบริษัท ไม่ได้ตดิ ตั้งตัวกรองอากาศและตัวเป่าอากาศ ดังนั้นผู้ออกงานแสดงจะต้องนาอุปกรณ์ของจนมาเองด้วย
9. ในวันสุดท้ายของการติดตั้งก่อนวันงาน มีอากาศอัดไว้ให้ทดสอบเป็นเวลา 3 ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากต้องการใช้นานกว่านั้นจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยเป็นอัตรารายวัน
10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ท่านสั่งจองภายหลังกาหนดเวลาระบุใว้ด้านล่างนี้
สาหรับผู้มีอานาจสัง่ จอง โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี(ตัวบรรจง)
ชื่อบริษัท :
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่
:
โทรศัพท์ :
ชื่อผู้ติดต่อ :
E-Mail :

คูหาเลขที่ :
สานักงานใหญ่
โทรสาร :
ตาแหน่ง :
ลายเซนต์ :

สาขา ที่ ....................... (รหัสสาขา 5 หลัก)

วันที่ :
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แบบฟอร์ ม 12 - ระบบนา้ ประปา
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร สายตรง : 02-203-4163 โทรสาร: 0-2203-4117
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา สายตรง : 02-203-4127 – 8 โทรสาร: 0-2203-4119

รายการ

อีเมลล์ : Kewalee.phe@nccimage.com
อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com

วันกาหนดส่ ง

จานวน
ที่ต้องการ

จานวนเงิน

ราคาพิเศษ

ราคามาตรฐาน

ราคาในวันงาน

จองและชาระเงิน

จองและชาระเงิน

จองและชาระเงิน

29 ม.ค.63

ภายในวันที่ 29/1/63 ตั้งแต่ 30/1-18/2/63 ตั้งแต่ 19/2-8/3/63
ท่อน้าประปาเข้า ขนาด 13 มม.
และท่อน้าทิ้งขนาด 19 มม.

7,770

8,547

10,101

ท่อน้าประปาเข้าและท่อน้าทิ้ง
พร้อมอ่างล้างมือ

10,355

11,390

13,462

***สำหรับรำคำช่ องพิเศษลูกค้ ำสำมำรถชำระเงินได้ภำยในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2563

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างต้นเป็นราคาบริการสาหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน)เท่านั้น
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินในกรณีที่มีการยกเลิก
3. ผู้ร่วมแสดงงานจะต้อ งส่งรายละเอียดจุก ติดตั้งน้าประปาให้แก่บริษัทฯ มิฉะนั้นบริษั ทฯจะทาการติดตั้งตามตาแหน่งที่ผู้รับเหมาเห็นสมควร และบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
4. ผู้ร่วมแสดงงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง หรือทาการติดตั้งใหม่
5. การสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการชาระเงินเต็มจานวนให้แก่บริษัทฯ
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
ธนาคาร : กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์
เลขที่บัญชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) ที่อยู่
: 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310
**กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % (คานวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย
หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258**
หากท่านชาระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษทั ฯ โปรดส่งสาเนาเอกสารการโอนเงินมาที่โทรสารหมายเลข 229-3144 เพื่อเป็นหลักฐานการชาระเงิน
โปรดระบุตาแหน่งที่ต้องการ ให้ติดตั้งน้าประปาและท่อน้าทิ้ง (ใช้อักษร “W” แทนน้าประปา)

สาหรับผู้มีอานาจสัง่ จอง โปรดระบุชอื่ และที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ตัวบรรจง)
ชื่อบริษัท :
คูหาเลขที่ :
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขที่บัตร
สานักงานใหญ่
สาขา ที่ ...................................... (รหัสสาขา 5
หลัก)
ทีประชาชน
่
อยู่ พท์ :
โทรศั
โทรสาร :
ชื่อผู้ติดต่อ :
ตาแหน่ง :
E-Mail :
ลายเซนต์ :
วันที่ :
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แบบฟอร์ ม 13 - LCD TV และเครื่องฉายต่ างๆ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณคุณเกวลี เพ็ญประยูร สายตรง : 02-203-4163 โทรสาร: 0-2203-4117
อีเมลล์ : Kewalee.phe@nccimage.com
วันกาหนดส่ ง
29 ม.ค.63
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา สายตรง : 02-203-4127 - 8 โทรสาร: 0-2203-4119
อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com
รายการ

ราคาพิเศษ
จองและชาระเงิน
ภายในวันที่ 29/1/63

ราคามาตรฐาน
จองและชาระเงิน
ตั้งแต่ 30/1-18/2/63

ราคาในวันงาน
จองและชาระเงิน
ตั้งแต่ 19/2-8/3/63

จานวน

จานวนเงิน

LED Screens
24 inch LED.
32 inch LED.
42 inch LED.
50 inch LED.
Stand for 42 inch Screen (eye level).

9,120
11,960
17,160
20,800
2,900

10,032
13,156
18,876
22,880
3,190

11,856
15,548
22,308
27,040
3,770

Hanging Brackets for 42 inch Screen (For partition wall).

1,800

1,980

2,340

DVD Blu-ray Player.

3,780

4,158

4,914

10,000
12,740
8,645
3,850
4,445

11,000
14,014
9,510
4,235
4,890

13,000
16,562
11,239
5,005
5,779

19,110
22,750
34,125
56,875

21,021
25,025
37,538
62,563

24,843
29,575
44,363
73,938

18,200
29,120
60,840

20,020
32,032
66,924

Computer + Laptop + Monitor
Laptop Standard.
Laptop Hi Spec.
PC (Personal Computer) + 19 inch LCD
17 inch LCD flat screen monitor.
19 inch LCD flat screen monitor.

Projectors
Data Projector 2000
Data Projector 3200
Data Projector 4500
Data Projector 5500

ANSI Lm, XGA
ANSI Lm, XGA
ANSI Lm, XGA
ANSI Lm, XGA

Projective Screens
Screen, 2x 3 m. (150”) Projection.
Screen, 3x 4 m. (200”) Projection.
Screen, 4.5x 6 m. (500”) Projection.

***สำหรับรำคำช่ องพิเศษลูกค้ำสำมำรถชำระเงินได้ ภำยในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2563

23,660
37,856
79,092

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างต้นเป็นราคาบริการสาหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน) เท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีที่ลูกค้ายกเลิก
3. บริษัทฯ จะนาเสนอราคาค่าเช่า VDO Projector Wall เมื่อผู้ร่วมแสดงงานระบุความต้องการไว้
4. การเช่าอุปกรณ์ตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้มีการชาระเงินให้แก่บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด ภายในระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ด้านล่างของใบสั่งจองนี้แล้ว
เท่านั้น โดยท่านสามารถชาระเงินด้วยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
ธนาคาร: กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์
เลขที่บัญชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) ทีอ่ ยู่: 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310**
กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258**
สาหรับผู้มีอานาจสัง่ จอง โปรดระบุชอื่ และที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ตัวบรรจง)
ชื่อบริษัท :
คูหาเลขที่ :
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขที่บัตร
สานักงานใหญ่
สาขา....................................... (รหัสสาขา 5
ประชาชน
หลัก)
ที่
อยู่ พท์ :
โทรศั
โทรสาร :
ชื่อผู้ติดต่อ :
ตาแหน่ง :

E-Mail :

ลายเซนต์ :

วันที่ :
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แบบฟอร์ ม 14A - อุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษาภา แพรสูงเนิน สายตรง : 02-203-4156 โทรสาร: 0-2203-4117
อีเมลล์ : Wisapa.pra @nccimage.com
วันกาหนดส่ ง
29 ม.ค. 63
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา สายตรง : 02-203-4127 - 8 โทรสาร: 0-2203-4119
อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com
ราคาพิเศษ
ราคามาตรฐาน
ราคาในวันงาน
ขนาด
จอง
จองและชาระเงิน
จองและชาระเงิน จานวน รวมเป็นเงิน
รหัส
รายการ
สี
กxยxส (ซม.)
ภายในวันที่ 29/1/63 ตั้งแต่ 30/1-18/2/63 ตั้งแต่ 19/2-8/3/63

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08

F09
F10
F11
F12
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

ตู้แสดงสินค้า
ตู้แสดงสินค้าทรงสูง (ไม่รวมไฟ)
เพิ่มชั้นกระจก
ตู้แสดงสินค้าขนาดใหญ่ (ไม่รวมไฟ)
เพิ่มชั้นกระจก
ตู้เก็บของ
แท่นแสดงสินค้า 2 ชัน้
เคาน์เตอร์ (System)
เคาน์เตอร์ (System)
ชั้นวางทีวีและวีดีโอ
แท่นแสดงสินค้า
แท่นแสดงสินค้า
แท่นแสดงสินค้า
โต๊ะประชาสัมพันธ์
โต๊ะกลม
โต๊ะกาแฟ
ชั้นวางสินค้าติดผนัง (ชั้นตรง)
ชั้นวางสินค้าติดผนัง (ชั้นเอียง)
เก้าอี้ไฟเบอร์
โซฟา
สตูล
ตู้เย็น (ไม่รวมปลั๊ก)
แท่นโบร์ชัวร์
แท่นแขวนเสื้อ
ตะขอแขวน ตัว S

ขาว
ขาว

50x100x100
50x50x250

50x100x75
50x100x100/120
50x100x75
50x100x100
50x50x120
50x50x50
50x50x75
50x50x100
60x120x75
75x75x75

2,500
3,500
300
5,500
500
1,100
1,300
1,300
1,300
800
600
600
600
600
600

2,750
3,850
330
6,050
550
1,210
1,430
1,430
1,430
880
660
660
660
660
660

3,250
4,550
390
7,150
650
1,430
1,690
1,690
1,690
1,040
780
780
780
780
780

ขาว

50x100x250

ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
เทา
หนังดา
ดา
ขาว
โครเมียม
ไม้
-

65x65x40
25x100
25x100
50x50x50/80
60x80x40/70
50x50x85/120
4.4 cu. ft.
30x40x170
40x40x180
ยาว6.5 ซม.

500
300
300
350
700
650
5,500
1,300
900
50

550
330
330
385
770
715
6,050
1,430
1,000
55

650
390
390
455
910
845
7,150
1,690
1,170
65

การสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้มีการชาระเงินเต็มจานวนให้แก่บริษัทฯ
รวมเป็นเงิน
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
ธนาคาร : กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
เลขที่บัญชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) ที่อยู่ : 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
**กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ( คานวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่ายหมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258**

หมายเหตุ
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างต้นเป็นราคาบริการสาหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน)เท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีที่มีการยกเลิก ***สำหรับรำคำช่ องพิเศษลูกค้ ำสำมำรถชำระเงินได้ ภำยในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2563
สาหรับผู้มีอานาจสัง่ จอง โปรดระบุชอื่ และที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง “เพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี” (ตัวบรรจง)
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่
:
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขที่บตั ร
ประชาชน
โทรศั
พท์ ::
ชื่อผู้ติดต่อ :
ลายเซนต์ :

คูหาเลขที่ :
สานักงานใหญ่

สาขา :
โทรสาร : 5 หลัก)
E-mail :
วันที่ :

(ระบุตัวเลข
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แบบฟอร์ ม 14B - อุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่) หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 0105538011258

วันกาหนดส่ ง

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษาภา แพรสูงเนิน
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา
รายการ

 ผนัง (system-built)
 ป้ายชื่อคูหาพร้อมตัวอักษร
แบบมาตรฐานสูง 10 ซม.
 ประตูบานยืด (system-built)
 แผ่นไม้ยกพื้น ไม่ปูพรม
 พรมในคูหา

สายตรง : 02-203-4156 โทรสาร: 0-2203-4117
สายตรง : 02-203-4127 - 8 โทรสาร: 0-2203-4119
ราคาพิเศษ
ขนาด
จอง
(ก x ย x ส)
สี
ภายในวันที่ 29/1/63

อีเมลล์ : Wisapa.pra @nccimage.com
อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com
ราคามาตรฐาน
ราคาในวันงาน
จองและชาระเงิน
จองและชาระเงิน
ตั้งแต่ 30/1-18/2/63 ตั้งแต่ 19/2-8/3/63

ขาว

1.00x2.50 ม.

800.-/หน่วย

880.-/หน่วย

1,040.-/หน่วย

-

กว้าง 30 ซม.

400.-/เมตร

440.-/เมตร

520.-/เมตร

เทาอ่อน

1.00x2.00 ม.

1,500.-/หน่วย

1,650.-/หน่วย

1,950.-/หน่วย

-

สูง 15 มม.

350.-/ตร.ม.

385.-/ตร.ม.

455.-/ตร.ม.

275.-/ตร.ม.

325.-/ตร.ม.

แดง/น้า
250.-/ตร.ม.
เงิน/
เทา/เขีำระเงิ
ยว นได้ ภำยในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2563
***สำหรับรำคำช่ องพิเศษลูกค้ ำสำมำรถช

29 ม.ค. 63

จานวนที่
ต้องการ

รวมเป็นเงิน
(บาท)

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุ
3. การให้บริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการชาระเงินเต็มจานวนให้แก่บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด พร้อมกับ
ใบสั่งจอง โดยท่านสามารถชาระเงินด้วยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
เลขที่บัญชี: 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์)
ธนาคาร : กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์ ที่อยู่ : 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ ข.ห้วยขวาง ข.ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
** กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (จากยอดเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. หากท่านชาระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส่งสาเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อบริษัทของท่านมาด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในการชาระเงิน
3. กรณีการสั่งจองระหว่างวันติดตั้งงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหน้างาน
บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สาหรับการยกเลิกสินค้าภายในวันติดตัง้ และวันแสดงงาน
สาหรับผู้มีอานาจสัง่ จอง โปรดระบุชอื่ และที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง “เพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี” (ตัวบรรจง)
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่

คูหาเลขที่ :

:

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขที่บตั ร
ประชาชน
โทรศัพท์ ::

สานักงานใหญ่

(ระบุตัวเลข 5 หลัก)

สาขา ::
โทรสาร

ชื่อผู้ติดต่อ :

E-mail :

ลายเซนต์ :

วันที่ :
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บริการเพิ่มเติมที่ทาง Bitec มีให้ บริการ
ท่านสามารถสั่งจองผ่าน www.bitec-onlineorder.com ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นหรือสอบถามข้อมูลได้ที่
One Stop Service:
Tel : (+66 2) 726 1999 Email : info@bitec-onlineorder.com
แม่ บ้านทาความสะอาด(พิเศษ)

อาหารกล่ อง และเครื่องดื่ม

โทรศัพท์ และโทรสาร

กาหนดการสั่งจองพร้อมชาระเงิน ภายในวันที่ 02 มีนาคม 2563

กาหนดการสั่งจองพร้อมชาระเงิน ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

กาหนดการสั่งจองพร้อมชาระเงิน ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

5.ระบบโทรศัพท์ โทรสาร
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Internet & WiFi

กาหนดการสั่งจองพร้อมชาระเงิน ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

5.ระบบโทรศัพท์
โทรสาร

Internet / 5 Days
Domestic Base Internet
International Base Internet

ดอกไม้

10
Mbps
27,000
29,000

20
Mbps
29,000
41,000

30
Mbps
30,000
49,000

40
Mbps
33,000
57,000

50
Mbps
35,000
64,000

60
Mbps
36,000
72,000

70
Mbps
40,000
80,000

80
Mbps
41,000
88,000

90
MBPS
43,000
95,000

100
MBPS
44,000
103,000

กาหนดการสั่งจองพร้อมชาระเงิน ภายในวันที่ 02 มีนาคม 2563
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