
หลักเกณฑก์ารสมัครและส่งมอบเอกสารส าหรับผู้รับเหมา  

A) คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
 

1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นนิติบคุคล ซึง่จดทะเบียนในประเทศไทย มีทนุจดทะเบียนไม่ต ่ำกว่ำ 500,000 บำท  
2. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูม้ีอำชีพประกอบกิจกำรท่ีเสนอตำมลกัษณะงำนในวตัถปุระสงคแ์นบทำ้ยหนงัสือรบัรองของกระทรวง

พำณิชย ์ 
3. ผูส้มคัรตอ้งมีประสบกำรณใ์นกำรก่อสรำ้งคหูำแสดงสินคำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 งำน ภำยในระยะเวลำ 3 ปี โดยมีหนงัสือ

รบัรองผลงำน หรือมีผลงำนท่ีไดร้บักำรรบัรองจำกทำงรำชกำร หรือบรษิัทเอกชนที่เชื่อถือได ้จ ำนวนเงินกำรจำ้งงำนใน
สญัญำเดยีวไม่นอ้ยกว ่ำ 300,000 บำท  

4. ผูส้มคัรจะตอ้งไมเ่ป็นผูท้ี่ถกูระบชุื่อไวใ้นบญัชีรำยชื่อของผูท้ี่ทิง้งำนของทำงรำชกำร หรือเอกชน 
5. ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธ์ิ หรือควำมคุม้กนั ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศำลไทย 

 

B) เอกสารการสมัคร 
 

1. ใบสมคัรผูร้บัเหมำ   โปรดคลิก๊ตามลิ๊งค ์➔  ใบสมัครผู้รับเหมา 
2. หนงัสือจดทะเบยีนกำรคำ้ 
3. ภพ.20  
4. หนงัสือรบัรองกำรจดทะเบยีนนิตบิคุคล  
5. หนงัสือบรคิณหส์นธิ  
6. บญัชีรำยชื่อกรรมกำรผูจ้ดักำร  
7. หนงัสือรบัรองผลงำน (จำกบรษิทัผูว้่ำจำ้งอย่ำงนอ้ย 2 รำย) 
8. ไฟลแ์นะน ำบรษิัทและตวัอย่ำงผลงำนท่ีผ่ำนมำ ในรูปแบบไฟล ์PDF ขนำดไม่เกิน 1 MB จ ำนวน 1 ไฟล ์(ภำษำองักฤษ)  

 

C) ขั้นตอนการสมัคร, ค่าด าเนินการเอกสาร 
1. ผูร้บัเหมำจะตอ้งส่งมอบเอกสำรกำรสมคัร (ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ B) ภำยในวนัท่ี  30 สิงหาคม 2563   
2. หลงัจำกกำรพิจำรณำเสรจ็สิน้ ผูร้บัเหมำที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจะไดร้บัจดหมำยยืนยนักำรเป็นผูร้บัเหมำที่ผ่ำนกำรอนมุตัิ

อย่ำงเป็นทำงกำร และรำยชื่อบรษิัทของทำ่นจะถกูส่งออกไปยงัผูเ้ขำ้รว่มแสดงงำนทัง้หมด โดยจดหมำยดงักลำ่ว จะมี
อำยกุำรใชง้ำน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกจดหมำย (ผูจ้ดังำนขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงอำยกุำรใชง้ำนดงักล่ำวตำมควำม
เหมำะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้) 

3. ผูร้บัเหมำที่ไดร้บักำรว่ำจำ้งจำกผูร้ว่มแสดงสินคำ้แลว้ ผู้รับเหมาจะต้องท าการช าระค่าด าเนินการเอกสาร ตาม
ขนาดพืน้ที ่ต่อ 1 บริษัท ผู้แสดงสนิค้า ในอัตรา 150 บาท / ตารางเมตร / คูหา / งานนิทรรศการ ยกตวัอย่ำงเช่น 
ผูร้บัเหมำไดร้บัวำ่จำ้งก่อสรำ้งคหูำในพืน้ท่ี          18 ตร.ม.  
คำ่ด ำเนินกำรเอกสำร                                      150 บำท / ตร.ม.  
รวมเป็นเงิน                                                 2,700 บำท  
ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%                                         189 บำท  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้                              2,889 บาท  
 

* อัตราคา่ด าเนินการดังกล่าวเม่ือช าระเรียบร้อยแล้วจะมีผลต่อ 1 ปีของการเข้าท างานนิทรรศการเท่าน้ัน 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS3Fn16jFNV3rITFkRVxIU8i_AI0GZ_xkiAPKe2LYvWSC_cw/viewform?usp=pp_url


D) วิธีการช าระเงนิและเช็คค า้ประกันพืน้ที ่

• วิธีการช าระเงนิ  
                                   ท่ำนสำมำรถช ำระเงินได ้3 ช่องทำงดงันี ้

- เงินสด / Cash (ช ำระไดท้ี่ บรษิัท วีเอ็นย ูเอก็ซิบชิั่นส ์เอเชยี แปซิฟิค จ ำกดั)  
- เช็คสั่งจ่ำย “บรษิัท วเีอ็นย ูเอก็ซบิิชั่นส ์เอเชีย แปซิฟิค จ ำกดั”  
- โอนผ่ำนบญัชี :  

ชื่อบัญชี                       :     บริษัท วีเอ็นยู เอก็ซิบชิั่นส ์เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด 
เลขทีบ่ัญชี                    :     009-0-16171-8 
ธนาคาร                       :     กสิกรไทย  (สาขาไทยเบฟ ควอเตอร)์ 

                             ทีอ่ยู่                            :    62 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
                                                                    กรุงทพฯ 10110 
                             Swift Code                    :    KRTHTHBK  
                             เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี    :    0105555003225           
 
                   หลงัจำกช ำระเงนิเรียบรอ้ยแลว้สำมำรถส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงินไดท้ี่  
                        อีเมล: ratchaphum@vnuasiapacific.com 

                                    

• เช็คค า้ประกันพืน้ที ่
                       ทำงผูจ้ดังำน (บรษิัท วีเอ็นย ูเอ็กซิบิชั่นส ์เอเชีย แปซิฟิค จ ำกดั) จะไม่เรยีกเก็บเช็คค ำ้ประกนัควำม
เสียหำยของพืน้ท่ีจำกผูร้บัเหมำภำยในงำน แต่ในกรณีที่ทำงผูจ้ดังำนไดต้รวจสอบแลว้วำ่พืน้ท่ีที่ท่ำนรบัผิดชอบไดเ้กิด
ควำมเสียหำยใดๆ ภำยหลงัจำกกำรจดังำน ทำงผูจ้ดังำนจะท ำกำรเรียกเก็บค่ำชดเชยควำมเสียหำยของพืน้ท่ีที่เกิดขึน้
ตำมควำมเป็นจรงิ หำกผูร้บัเหมำท่ำนใดไม่รบัผิดชอบคำ่ชดเชยท่ีเกิดขึน้ดงักล่ำว ทำงผูจ้ดังำนจะท ำกำรตดัสิทธ์ิ
ผูร้บัเหมำรำยนัน้ๆในกำรเขำ้รว่มงำนในครัง้ต่อไป 
 

 
 

*** บริษัทผู้รับเหมาทีไ่ม่ได้ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าด าเนินการภายในงาน  
     ของบริษัท VNU โดยเด็ดขาด 
 
 
 
สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม กรุณาตดิต่อ 
บริษัท วีเอ็นยู เอก็ซิบชิั่นส ์เอเชีย แปซิฟิค จ ากดั 

88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้4 ถนนรชัดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 
โทร +66 2 111 6611 
www.vnuasiapacific.com 
 

mailto:ratchaphum@vnuasiapacific.com
http://www.vnuasiapacific.com/


      หวัจดหมำยใสโ่ลโกบ้ริษัทผูว้่ำจำ้ง 

 

หนังสือรับรองผลงาน 
 

หนงัสือฉบบันีใ้หไ้วเ้พื่อรบัรองว่ำ บรษิัท ใส่ชื่อบรษิัทผูว้ำ่จำ้ง ไดว้่ำจำ้ง บรษิัท ใส่ชื่อบรษิัทผูร้บัเหมำ เพื่อออกแบบและก่อสรำ้ง

คหูำในงำน ใส่ชื่องำน ขนำดพืน้ที่ ใส่ขนำด ตำมสญัญำจำ้งเลขที่ ใส่เลขที่สญัญำ ลงวนัท่ี ใส่วนัท่ีออกสญัญำ เริ่มก่อสรำ้งวนัท่ี ใส่วนัท่ี

ก่อสรำ้ง ถงึวนัท่ี ใส่วนัท่ีสญัญำงำนลลุ่วง มลูคำ่กำรด ำเนินกำรทัง้หมดรวมเป็นเงิน ใส่ตวัเลขวงเงิน บำท (ใส่ตวัหนสืัอวงเงิน บำทถว้น) 

 

ทำงบรษิัท ใส่ชื่อบรษิัทผูว้ำ่จำ้ง ขอรบัรองว่ำผูร้บัจำ้งไดด้  ำเนินงำนและส่งมอบงำนถกูตอ้งครบถว้นตำมเงื่อนไขในสญัญำวำ่ทกุ

ประกำร จึงออกหนงัสือรบัรองผลงำนใหก้บัทำงบรษิัท ใส่ชื่อบรษิัทผูร้บัเหมำ ไวม้ำ ณ ท่ีนี ้

 

จึงออกหนงัสือฉบบันีใ้หไ้วเ้ป็นส ำคญั 

      ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ใส่วนัท่ีออกหนงัสือ 

 

 

      (________________________________) 

        ต ำแหน่ง 

                     บรษิัทผูว้่ำจำ้ง พรอ้มประทบัตรำ 
 


