หลักเกณฑ์การสมัครและส่งมอบเอกสารสาหรับผู้รับเหมา
A) คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผูส้ มัครต้องเป็ นนิติบคุ คล ซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย มีทนุ จดทะเบียนไม่ต่ำกว่ำ 500,000 บำท
2. ผูส้ มัครต้องเป็ นผูม้ ีอำชีพประกอบกิจกำรที่เสนอตำมลักษณะงำนในวัตถุประสงค์แนบท้ำยหนังสือรับรองของกระทรวง
พำณิชย์
3. ผูส้ มัครต้องมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงคูหำแสดงสินค้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 งำน ภำยในระยะเวลำ 3 ปี โดยมีหนังสือ
รับรองผลงำน หรือมีผลงำนที่ได้รบั กำรรับรองจำกทำงรำชกำร หรือบริษัทเอกชนที่เชื่อถือได้ จำนวนเงินกำรจ้ำงงำนใน
สัญญำเดียวไม่นอ้ ยกว่ำ 300,000 บำท
4. ผูส้ มัครจะต้องไม่เป็ นผูท้ ่ถี กู ระบุช่อื ไว้ในบัญชีรำยชื่อของผูท้ ่ที งิ ้ งำนของทำงรำชกำร หรือเอกชน
5. ผูส้ มัครต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์ หรือควำมคุม้ กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศำลไทย
B) เอกสารการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใบสมัครผูร้ บั เหมำ โปรดคลิก๊ ตามลิ๊งค์ ➔ ใบสมัครผู้รับเหมา
หนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ
ภพ.20
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
หนังสือรับรองผลงำน (จำกบริษทั ผูว้ ่ำจ้ำงอย่ำงน้อย 2 รำย)
ไฟล์แนะนำบริษัทและตัวอย่ำงผลงำนที่ผ่ำนมำ ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนำดไม่เกิน 1 MB จำนวน 1 ไฟล์ (ภำษำอังกฤษ)

C) ขั้นตอนการสมัคร, ค่าดาเนินการเอกสาร
1. ผูร้ บั เหมำจะต้องส่งมอบเอกสำรกำรสมัคร (ตำมที่ระบุไว้ในข้อ B) ภำยในวันที่ 30 สิงหาคม 2563
2. หลังจำกกำรพิจำรณำเสร็จสิน้ ผูร้ บั เหมำที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจะได้รบั จดหมำยยืนยันกำรเป็ นผูร้ บั เหมำที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิ
อย่ำงเป็ นทำงกำร และรำยชื่อบริษัทของท่ำนจะถูกส่งออกไปยังผูเ้ ข้ำร่วมแสดงงำนทัง้ หมด โดยจดหมำยดังกล่ำว จะมี
อำยุกำรใช้งำน 4 ปี นับแต่วนั ที่ออกจดหมำย (ผูจ้ ดั งำนขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงอำยุกำรใช้งำนดังกล่ำวตำมควำม
เหมำะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ)
3. ผูร้ บั เหมำที่ได้รบั กำรว่ำจ้ำงจำกผูร้ ว่ มแสดงสินค้ำแล้ว ผู้รับเหมาจะต้ องทาการชาระค่าดาเนินการเอกสาร ตาม
ขนาดพืน้ ที่ ต่อ 1 บริษัท ผู้แสดงสินค้ า ในอัตรา 150 บาท / ตารางเมตร / คูหา / งานนิทรรศการ ยกตัวอย่ำงเช่น
ผูร้ บั เหมำได้รบั ว่ำจ้ำงก่อสร้ำงคูหำในพืน้ ที่
18 ตร.ม.
ค่ำดำเนินกำรเอกสำร
150 บำท / ตร.ม.
รวมเป็ นเงิน
2,700 บำท
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7%
189 บำท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
2,889 บาท
* อัตราค่าดาเนินการดังกล่าวเมื่อชาระเรียบร้อยแล้วจะมีผลต่อ 1 ปี ของการเข้าทางานนิทรรศการเท่านั้น

D) วิธีการชาระเงินและเช็คคา้ ประกันพืน้ ที่
• วิธีการชาระเงิน
ท่ำนสำมำรถชำระเงินได้ 3 ช่องทำงดังนี ้
- เงินสด / Cash (ชำระได้ท่ี บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ ่นั ส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด)
- เช็คสั่งจ่ำย “บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิช่นั ส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด”
- โอนผ่ำนบัญชี :
ชื่อบัญชี
: บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ ่นั ส์ เอเชีย แปซิฟิค จากัด
เลขทีบ่ ัญชี
: 009-0-16171-8
ธนาคาร
: กสิกรไทย (สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์)
ทีอ่ ยู่
: 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งทพฯ 10110
Swift Code
: KRTHTHBK
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 0105555003225
หลังจำกชำระเงินเรียบร้อยแล้วสำมำรถส่งหลักฐำนกำรชำระเงินได้ท่ี
อีเมล: ratchaphum@vnuasiapacific.com
• เช็คคา้ ประกันพืน้ ที่
ทำงผูจ้ ดั งำน (บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิช่นั ส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด) จะไม่เรียกเก็บเช็คคำ้ ประกันควำม
เสียหำยของพืน้ ที่จำกผูร้ บั เหมำภำยในงำน แต่ในกรณีท่ที ำงผูจ้ ดั งำนได้ตรวจสอบแล้วว่ำพืน้ ที่ท่ที ่ำนรับผิดชอบได้เกิด
ควำมเสียหำยใดๆ ภำยหลังจำกกำรจัดงำน ทำงผูจ้ ดั งำนจะทำกำรเรียกเก็บค่ำชดเชยควำมเสียหำยของพืน้ ที่ท่เี กิดขึน้
ตำมควำมเป็ นจริง หำกผูร้ บั เหมำท่ำนใดไม่รบั ผิดชอบค่ำชดเชยที่เกิดขึน้ ดังกล่ำว ทำงผูจ้ ดั งำนจะทำกำรตัดสิทธิ์
ผูร้ บั เหมำรำยนัน้ ๆในกำรเข้ำร่วมงำนในครัง้ ต่อไป

*** บริษัทผู้รับเหมาทีไ่ ม่ได้ผ่านการอนุมัติอย่างเป็ นทางการ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าดาเนินการภายในงาน
ของบริษัท VNU โดยเด็ดขาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ ่นั ส์ เอเชีย แปซิฟิค จากัด
88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 4 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110
โทร +66 2 111 6611
www.vnuasiapacific.com

หัวจดหมำยใส่โลโก้บริษัทผูว้ ่ำจ้ำง
หนังสือรับรองผลงาน
หนังสือฉบับนีใ้ ห้ไว้เพื่อรับรองว่ำ บริษัท ใส่ช่ือบริษัทผูว้ ำ่ จ้ำง ได้ว่ำจ้ำง บริษัท ใส่ช่ือบริษัทผูร้ บั เหมำ เพื่อออกแบบและก่อสร้ำง
คูหำในงำน ใส่ช่ืองำน ขนำดพืน้ ที่ ใส่ขนำด ตำมสัญญำจ้ำงเลขที่ ใส่เลขที่สญ
ั ญำ ลงวันที่ ใส่วนั ที่ออกสัญญำ เริ่มก่อสร้ำงวันที่ ใส่วนั ที่
ก่อสร้ำง ถึงวันที่ ใส่วนั ที่สญ
ั ญำงำนลุล่วง มูลค่ำกำรดำเนินกำรทัง้ หมดรวมเป็ นเงิน ใส่ตวั เลขวงเงิน บำท (ใส่ตวั หนัสือวงเงิน บำทถ้วน)

ทำงบริษัท ใส่ช่ือบริษัทผูว้ ำ่ จ้ำง ขอรับรองว่ำผูร้ บั จ้ำงได้ดำเนินงำนและส่งมอบงำนถูกต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขในสัญญำว่ำทุก
ประกำร จึงออกหนังสือรับรองผลงำนให้กบั ทำงบริษัท ใส่ช่ือบริษัทผูร้ บั เหมำ ไว้มำ ณ ที่นี ้

จึงออกหนังสือฉบับนีใ้ ห้ไว้เป็ นสำคัญ
ให้ไว้ ณ วันที่ ใส่วนั ที่ออกหนังสือ

(________________________________)
ตำแหน่ง
บริษัทผูว้ ่ำจ้ำง พร้อมประทับตรำ

