
หน้า 1 ของ 5 

 
 

ใบรายการสัง่ซือ้สนิคา้ป้าย 
โครงการ:  วนัที ่ 5 มิถุนายน 2561 

เจา้หนา้ทีป่ระสานงาน:  เบอรโ์ทร :  
***กรุณากรอกรายละเอียดป้ายท่ีต้องการสัง่ซือ้หรือสอบถามราคาครับ(ราคาขึน้อยูก่บัจํานวนท่ีสัง่แตล่ะครัง้ สัง่เยอะราคาจะถกูกว่า) 

แบบป้าย วัสดขุองแผน่
ป้าย 

ขนาด 
ระบุ

จํานวน 
ราคา/
แผน่ 

หมายเหต ุ

 

ผ้าต่วน 90x120 cm.    

 

ผ้าต่วน 90x120 cm.    

****กรุณากรอกจำนวน รายการสิ้นค้าที่ต้องการลงในช่องและกดเซฟเป็นชื่อใหม่ และส่งไฟล์มาทางอีเมล์ Jazysigns@hotmail.com หรือไลน์ Nop_8888



หน้า 2 ของ 5 

ใบรายการสัง่ซือ้สนิคา้ป้าย 
โครงการ:  วนัที ่ 5 มิถุนายน 2561 

เจา้หนา้ทีป่ระสานงาน:  เบอรโ์ทร :  
***กรุณากรอกรายละเอียดป้ายท่ีต้องการสัง่ซือ้หรือสอบถามราคาครับ(ราคาขึน้อยูก่บัจํานวนท่ีสัง่แตล่ะครัง้ สัง่เยอะราคาจะถกูกว่า) 

แบบป้าย วัสดขุองแผน่
ป้าย ขนาด 

ระบุ
จํานวน 

ราคา/
แผน่ 

หมายเหต ุ

 

บัตร Visitor/ 

Contractor 

PVC  
หนา 0.76 มม. 

54x86 mm. 
พร้อมคลิป้หนีบ    

 

ผ้าใบคลนิูลอ่น 

หนา 0.5 มม. 

เย็บทํารูร้อยท่อ

ตามแบบ 

300x400 
cm. 

400x400 
cm. 

400x500 
cm. 

/ตามท่ีระบ ุ

  

ราคาขึน้อยู่กบัขนาด

ท่ีสัง่ 

1 ทางเข้าใช้ 2 ผืน 

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

120x150 
cm. 

120x180 
cm. 

 

  

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม  

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

80x160 cm. 
120x150 

cm. 
120x240 

cm. 
 

  

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

60x800 cm. 
100x800 

cm. 
 

  

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

60x60 cm. 
80x80 cm. 

 
  

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

40x60 cm. 
60x80 cm. 

 
  

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

http://www.jazyweb.com/safety_door_construction_signs.html
http://www.jazyweb.com/safety_door_construction_signs.html


หน้า 3 ของ 5 

ใบรายการสัง่ซือ้สนิคา้ป้าย 
โครงการ:  วนัที ่ 5 มิถุนายน 2561 

เจา้หนา้ทีป่ระสานงาน:  เบอรโ์ทร :  
***กรุณากรอกรายละเอียดป้ายท่ีต้องการสัง่ซือ้หรือสอบถามราคาครับ(ราคาขึน้อยูก่บัจํานวนท่ีสัง่แตล่ะครัง้ สัง่เยอะราคาจะถกูกว่า) 

แบบป้าย วัสดขุองแผน่
ป้าย ขนาด 

ระบุ
จํานวน 

ราคา/
แผน่ 

หมายเหต ุ

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

120x150 
cm. 

 
  

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

 
120x150 

cm. 
 

  

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

 
120x150 

cm. 
 

  

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

ชดุเลก็ 
120x150 

cm. 
 

  

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

 
120x240 

cm. 
 

  

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

 
120x240 

cm. 
 

  

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 



หน้า 4 ของ 5 

ใบรายการสัง่ซือ้สนิคา้ป้าย 
โครงการ:  วนัที ่ 5 มิถุนายน 2561 

เจา้หนา้ทีป่ระสานงาน:  เบอรโ์ทร :  
***กรุณากรอกรายละเอียดป้ายท่ีต้องการสัง่ซือ้หรือสอบถามราคาครับ(ราคาขึน้อยูก่บัจํานวนท่ีสัง่แตล่ะครัง้ สัง่เยอะราคาจะถกูกว่า) 

แบบป้าย วัสดขุองแผน่
ป้าย ขนาด 

ระบุ
จํานวน 

ราคา/
แผน่ 

หมายเหต ุ

 

    

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

   

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

   

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

   

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

   

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

   

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 

 

สต๊ิกเกอร์ PVC 
พิมพเ์คลือบเงากนั

นํ้ า 
   

เลอืกวัสด ุ
 ไวนลิ 
 พลาสวดู 
 อลมูเินียม 

 



หน้า 5 ของ 5 

ใบรายการสัง่ซือ้สนิคา้ป้าย 
โครงการ:  วนัที ่ 5 มิถุนายน 2561 

เจา้หนา้ทีป่ระสานงาน:  เบอรโ์ทร :  
***กรุณากรอกรายละเอียดป้ายท่ีต้องการสัง่ซือ้หรือสอบถามราคาครับ(ราคาขึน้อยูก่บัจํานวนท่ีสัง่แตล่ะครัง้ สัง่เยอะราคาจะถกูกว่า) 

แบบป้าย วัสดขุองแผน่
ป้าย ขนาด 

ระบุ
จํานวน 

ราคา/
แผน่ 

หมายเหต ุ

 

 สติ๊กเกอร ์
PVC พมิพ์
เคลอืบเงา

กันน้ํา 

    

 

ผ้าไวนิลพิมพ์

อิงค์เจ็ทแบบ

ละเอียด/อาย ุ

1- 3 ปี 

    

 

ป้ายอะคลิิ
คแบบเวน้

ชอ่งสําหรับ
เขยีน  

   
สัง่ทําตามแบบ
และขนาดที่

ตอ้งการ 

 

ป้ายสถติิ
แบบมชีดุ
รางตัวเลข 

   
สัง่ทําตามแบบ
และขนาดที่

ตอ้งการ 

****หลังจาก กรอกรายการใน ช่องสีส้ม ที่ต้องการส่ังซือ้ กรุณาส่งไฟล์มาทาง  
email : jazysigns@hotmail.com 
Line : nop_8888 
Tel.086-615-1988 
รายละเอียดข้อมูลที่ลูกค้าส่ังทําป้ายหน้าโครงการต้องเตรียมและจัดส่งให้เรามีดั่งนี้ 

1. ช่ือที่อยู่ไทยและองักฤษ  

2. ไฟลรู์ปโลโกข้องบริษทั Jpeg,Tiff หรือ .Ai ลายเส้นไฟลจ์ะดีมาก 

**** กรุณาโอนเงินมดัจาํ 50%  หรือ ออกใบส่ังซ้ือ+หนังสือรับรอง ภพ20 ก่อนส่ังผลิตงาน 

ส่ังจ่ายเชค็ในนาม ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เจซ่ีเวบ็ 

โอนเงนิเขา้บญัชี กระแสรายวนั 

ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาซอยมหาดไทย 

ช่ือบญัชี ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เจซ่ีเวบ็ 

เลขที่บญัชี 2073001778 

หากมีคาํถามเก่ียวกบัใบเสนอราคา โปรดติดต่อ นพคุณ hotline 086-615-1988 
 

mailto:jazysigns@hotmail.com
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