
�พิ่มวงเงินหลพงจิ หบ่ พษ ิ ทมเิาบผบงานบัาเ

• ผoงงiิง㘠ลหิ㘠ิน㡁หลพงจิหบพ่ษิ ทมบผบงานบัาเ�งㄸว吠พ�พㄸวา〠่ง〰iนบ�มว�㘠บµㄸ

• �นㄸ�บา� 㡁ิม吠ลิ ผoงงiิ�ิงบผบงานบัาเา〠่ษิ ทมง吠i°ว�บ̈ �〠ษิ ทมเิาบผบงานบัาเเมพผoงงiิ�〰ามบµ�ว㘠บµㄸ

• ผoงงiิง㘠ลหิ㘠ิน㡁หลพงจิหบพ่เิาบผบงานบัาเง〰i บิงง㘠ล㘠〠บผบงานบัาเวบ ทว�ิงง吠i°ว�บ̈ �〠

งิน�oiพiผงินษิ ทมเิาบผบงานบัาเ 

• � 吠บวา〠่ษิ ทมเิาบผบงานบัาเ �oiพiผงินษิ ทมเิาบผบงานบัาเ �〰า

1) ioi�วrวจิงินผพา�ว〰iิวµผิ〰า�ว�oiพผoงงiิาิพ�าน吾บั าเ/�านหิน/E-mail

2) ผoงงiิา〠่ษิ ทมเิาบผบงานบัาเiลิว Internet 〰ooิง www.tiscoetrade.com �〰านr�� Username �ผr Password

• °ว吠บวาจิงิน㡁บ〰oิง吠บวา〠่ษิ ทมเิาบผบงานบัาเ �oiพiผ�Neวผิาผบง��เมบง�น 〰i吠า “°�าิวาบวงินษิ ทมเิาบผบงานบัาเ” 

งลิ�นน㘠�ว〠า㘠°วงินษิ ทมเิาบผบงานบัาเ µิ㘠�ลมพาิพงินหลพงจิหบพ่ษิ ทมเิา �ผr㘠oผงลิ งินษิ ทมเิาµลม吠บว���เบ ทว�บวง〰

          iลิวioi�วrวจิงินผพา�ว     iลิว Internet (Credit Line)     iลิว Internet (Cash Balance)

ง㘠ล�งㄸว 5 ผiิว�ิา                       0.257%                              0.207%                     0.157%

�งㄸว 5 ผ�. �µลง㘠ล�งㄸว 10 ผ�.                0.227%                              0.187%                      0.137%          

�งㄸว 10 ผ�. �µลง㘠ล�งㄸว 20 ผ�.              0.187%                             0.157%     0.117%

�งㄸว 20 ผiิว�ิา           µิ㘠มบµนิา〠่µงผพงบว �µลง㘠ล�งㄸว 1%

บ㘠ิา�บµ�   1) มบµนิ〰บพงผลิ吠าบพง㘠ลน吠㘠,ิ�〠㘠oผงลิ� ㄸั่㘠 (VAT) บนิม,ิ�〠มิว่า〠�่ง〠า่吠เiมพ
2) มบµนิงลิ�นน㘠�ว〠า㘠〰บพงผลิ吠มิo�Nผ〠า่ว�Nผพง〰iµิ㘠�ง��เµผิ〰บผบงานบั าเ�บลพNนr�า吾งาา

�ลมพาิพงิน�ิง�พㄸว吠ิพ�Ne วบผบงNนrงบว

งิน�Nㄸ 〰�บ̈ � 〠ษ ิ ทมเิาบผบงานบัาเ〰i吠า�พㄸวห〰 ��ลพ�Neว 2 Nนr�,า 〰บพว〠 ท

1) �บ̈ �〠�พㄸวห〰 (Cash Balance) ผoงงiิ�ิง�พㄸว�เiิ㘠ิา〠 ่�ผ.าㄸห�งi  งลมวาจิงินษิ ทมเิาบผบงานบัาเ �〰าหิ㘠ิน㡁ษิ ทมเิาง〰iµิ㘠

�พㄸวา〠่�ิง (�พㄸวา〠่มาoล°ว�บ̈ �〠orง〰iนบ�〰มง��〠 ทาN〠ผr 2 งนบ ทพ า�งหㄸ ทว�〰ิมว㘠ㄸ㡁�วิาว�ผr�〰ิมว�บว吠ิง㘠)

2) �บ̈ �〠吠พ�พㄸวษิ ทมเิาบผบงานบัาเ (Credit Line) �〰า�จินrนิงิงลิ ษิ ทมเิาบผบงานบัาเ,ิาบผบพงินษิ ทมเิาiลิว�นㄸงินบบง�บ̈ �〠

�ผrวจิ�พㄸว�เiิ�บ̈ �〠�วิงินมบµ�ว㘠บµㄸ (ATS)  าบ ทพว〠 ท µiมพ吠ิพบผบงNนrงบว 20% เมพ吠พ�พㄸวงลมวงินษิ ทมเิา (มบµนิ〰บพงผลิ 吠

มิo�Nผ〠่าว�Nผพง〰iµิ㘠�ง��เµผิ〰บผบงานบัาเ�บลพNนr�า吾งาา)

�มงหินNนrงม�งิน�Nㄸ 〰�บ̈ � 〠 (ันiม㘠ผพวิ㘠นบ�นมพหจิ�วิ㡁oงµiมพ) �างµิ㘠Nนr�,าผoงงiิ 〰บพว〠 ท

Nนr�,า��งงผ�นน㘠〰ิ 

1) หจิ�วิ�บµนNนr�ิ�ว (บวiิ-บผบพ)/บวบพหิม�〰ㄸวาิพ (งน�〠า〠่�Neวผoงงiิµลิ พNนr�า吾)

2) หจิ�วิาr��〠าว�iิว (งน�〠�มงหินNนrงม�ง㘠ล�ห〰พา〠่มาoลµิ㘠าr��〠าว�iิว) /°�มว�̈ ิµงินาจิพิว (งน�〠�Neวผoงงiิ

µลิ พNนr�า吾 - 㡁iิ㘠〠)

3) บวบพหิมาㄸวาม㘠°บiบบง�บ̈ �〠�พㄸว�ิง (ATS) �〰าผพวิ㘠µิ㘠ผิา�ษeวา〠่°บiง吠iงบ��วิงิน ันiม㘠�ว�หจิ�วิบวiิ�บ̈ �〠�วิงิน

า〠่�ห〰พ�่ิม�ผr�ผเา〠่�บ̈ �〠 บนิมห㘠บงน°�i�นㄸงิน ATS iลิว�ลมพาิพมㄸ�ผeงานมวㄸงหเµิ㘠า〠่�นㄸ�บา�งจิบว〰 (µiมพง㘠ล°�i �่ิม�บ̈ �〠

นล吠㘠งบ���งงผม่ิว)

4) งลิ มิงน�หµ㘠Nเ  30 �ิา หจิบนบ�หบ̈ ¨ิ�µลพµบ ทพµบ吠�าววิาบวiิ�ั่ิมษิ ทมเิาบผบงานบัาเ�ผrหบ̈ ¨ิ〰o�ผานบัาเหㄸว

5) หจิ�วิ Bank Statement าiมวบผบพ 6 �〰ิมว บนิม บวบพหิมนบ�นมพ�พㄸว�〰ิมว บนิม Portfolio า〠่ Broker ม่ิว

Nนr�,าวㄸµㄸ��งงผ

1) หจิ�วิบวบพหิมนบ�นมพงนrาน吠พัิ�ㄸ�าเง㘠ล�งㄸว 6 �〰ิมว             2)  หจิ�วิบวบพหิม�นㄸง�บเหว�ㄸ

3) หจิ�วิเiม�บพงบ��ผrนิาผr�ม〠า〰吠บµ㡁�Nนrหพงเเมพวㄸµㄸ��งงผ 4)  หจิ�วินิา�่ิมioi 㡁ิมบ�iวา〠่ง〰iมมง°บiง㘠ล�งㄸว 1 N〠

5) นิาพิวงินNนr��㘠�ห〰พง吠ิ㘠Nนrหพงเเม�Nㄸ〰�บ̈ �〠  6)  หจิ�วิพ�งิน�พㄸว 3 N〠าiมวบผบพ

7) หจิ�วิ�บµนNนroจิµบ吠ioi �ห〠า,ิ�〠มิงน 8)  หจิ�วิาr��〠าว,ิ�〠㘠oผงลิ � ㄸั่㘠 (,.ั. 20)

9) หจิ�วิ°�มว�̈ ิµNนrงม�งㄸoงิน (งน�〠��นงㄸo�,ัิr)

10) µบ吠มาลิพผิา㘠ิม�่ิมioi㘠〠มจิวิoงนrาจิงิน�าว�นㄸ�บา� �ผrµนิNนrาบ�า〠่°บiง吠iงบ�งนrาน吠พัิ�ㄸ�าเ (㡁iิ㘠〠)

11) หจิ�วิ�บµนNนr�ิ�ว �ผrาr��〠าว�iิว (งน�〠�มงหินNนrงม�ง㘠ล�ห〰พา〠่มาoลµิ㘠าr��〠าว�iิว) บนิมบวบพหิม�〰ㄸวาิพ (งน�〠

�ิ吠µลิ พ�ิµㄸ) เมพioi㘠〠มจิวิoงนrาจิงิน�าว�นㄸ�บา�

12) งน�〠า〠่µiมพงิน�จินrนิงิงลิ ษิ ทมเิาบผบงานบัาเ〰i吠า ATS ผoงงiิผพวิ㘠°ว”บวบพหิมาㄸวาม㘠°บiบบง�บ̈ �〠�พㄸว�ิง” µิ㘠

µบ吠มาลิพผิา㘠ิม�่ิมา〠่°บiง吠iงบ��วิงิน ันiม㘠�ว�หจิ�วิบวiิ�บ̈ �〠�วิงินา〠่�ห〰พ�่ิม�ผr�ผเา〠่�บ̈ �〠 บนิมห㘠บงน°�i�นㄸงิน 

ATS iลิว�ลมพาิพมㄸ�ผeงานมวㄸงหเµิ㘠า〠่�นㄸ�บา�งจิบว〰 (µiมพง㘠ล°�i �่ิม�บ̈ �〠นล吠㘠งบ���งงผม่ิว)

13) งลิ มิงน�หµ㘠Nเ  30 �ิา หจิบนบ�หบ̈ ¨ิ�µลพµบ ทพµบ吠�าววิาบวiิ�ั่ิมษิ ทมเิาบผบงานบัาเ�ผrหบ̈ ¨ิ〰o�ผานบัาเหㄸว (งน�〠㘠〠

งิน㘠ม�มจิวิo µiมพ� ㄸั่㘠งลิ มิงนม〠ง 30 �ิาµลมนิา)

�ลมพาิพงินหลพงจิ หบ่ พษ ิ ทมเิาบผบงานบัาเ 

1) ษิ ทมเิาiลิวioi�วrวจิงินผพา�ว〰iิวµผิ〰า�ว

2) ษิ ทมเิา〰i吠าµว�มพiลิว Internet

งoล㘠ิมหจิ บนบ�วบงผพา �ว (Equity)

1/2

�ลมพาิพนบ��พㄸว �วิงิน �ลมพาิพหลพงจิ หบ่ พ

�ิง�พㄸว�〰าบบง�บ̈ �〠�พㄸว�ิง

�วิงินมบµ�ว㘠บµㄸ (ATS) 

BAY, BBL, KBANK, KTB, SCB,  

TISCO, UOB, TTB

(ง㘠ล㘠〠งลิ �นน㘠�ว〠า㘠�วิงิน)

1. www.tiscoetrade.com 

(�ผิมง Menu > eServices > Account 

Services > Cash Deposit)

2. www.tiscosec.com                        

(download ���,มนเ㘠งินหลพงจิหบพ่)

�ิง�พㄸวiลิว Bahtnet BAY, BBL, KBANK, KTB, SCB, 

TISCO, TTB

(㘠〠งลิ �นน㘠�ว〠า㘠�วิงิน)

�งิวเ�µมนเ�วิงิน 

(หลพบผบงNิว�ิง�พㄸว㘠ิา〠 ่e-mail : 

etradeservices@tisco.co.th)

บ㘠ิา�บµ�:  1. oจิว吠ว�พㄸวเบ ทวµจ่ิ°วงิน�ิงµลมงนบ ทพ 10,000  �ิา 

                  2. งน�〠�ิงiลิว  ATS �นㄸ�บา�or� ㄸั่㘠吠พ�พㄸวบผบพoิง�นㄸ�บา�านิ�iผงินบบง�พㄸวoิง�วิงิน



งน�〠า 〠่ผoงงiิหลพ㘠ม�บผบงานบัาเผลิ�iิ �นㄸ�บา� or�น〠าง�งe�งลิ Nนบ� 〰บพว〠 ท

1) งลิ Nนบ�เมพµผิ〰บผบงานบัาเ� °วมบµนิ 1,000 �ิา /吠บว/บผบงานบัาเ

2) งลิ Nนบ�เมพ �นㄸ�บา หจิวบงบบง�บ̈ �〠 (Nนr�า吾งาา) oจิงบ〰 (“TCH”) °วมบµนิา〠่ TCH งจิบว〰

งน�〠ผoงงiิง㘠ลหิ㘠ิน㡁� จิ นrนิงิงลิษ ิ ทมบนิมนบ��พㄸวงลิเิาบผบงานบัาเ〰i吠า吠ㄸ� 〠งินบ บง�บ̈ � 〠�พㄸว�ิง�วิงินเมพผoงงiิ

�〰ามบµ�ว㘠บµㄸ (ATS)

งㄸ〰งลิ Nนบ� 1,000 �ิาµลมงนบ ทพ หจิบนบ�งินงนrาจิµบ ทพ�µล งนบ ทพา〠่  4   �NeวµiวงN°ว�µลผrงµน㘠ิห 

งิน�น〠าง�งe�งลิ�นน㘠�ว〠า㘠oิงงินา จิ � �นงนน㘠µลิพ〠  µิ㘠มบµนิา〠่�นㄸ�บา�งจิบว〰 〰oเiม㘠oผ� ㄸั่㘠�µㄸ㘠 www.tiscosec.com

งินNㄸ 〰�บ̈ � 〠งน�〠า 〠่ง㘠ล㘠〠งินษ ิ ทมเิา�งㄸวง吠ลิ 3 N〠

�นㄸ�บา�or〰จิ�วㄸวงินNㄸ〰�บ̈ �〠ผoงงiิา〠่ง㘠ล㘠〠งินษิ ทมเิา�งㄸวง吠ลิ  3 N〠  วบ�µบ ทพ�µล吠บวา〠่ผoงงiิง〰iนบ�งิน�Nㄸ〰�บ̈ �〠

Nนr�,าวบงผพา�ว��ลพµิ㘠งินNนr�㘠ㄸวง吠ิ㘠�ห〠่าพ°วงินผพา�ว (Suitability Test) 

�ห〠่าพµจ่ิ: าลิ วµiมพงินiผµม��าว㘠ิงง吠ลิ งิน�ิง�พㄸวงบ��วิงิน�ผeงวiมา ง㘠ลµiมพงินง吠ิ㘠�ห〠่าพ�ผr㘠�ลพผพา�ว°วนrาrหบ ทว

�ห〠่าพNิวงผิพงลมวเiิพµจ่ิ: าลิ วนบ�ง吠ิ㘠�ห〠่าพง〰iวiมา �วiวNงNiมพ�พㄸวผพา�ว  �〰า㘠�ลพบ吠บพนิาง〰iห㘠จ่ิ�ห㘠มoิงงินผพา�ว

�ห〠่าพNิวงผิพงลมวเiิพหoพ:  าลิ วาม㘠นบ�㘠oผงลิ งินผพา�วา〠่ผ〰ผพ�Neวงนบ ทพงนิ吠ง〰i

�ห〠่าพหoพ: าลิ วาม㘠นบ�ง吠ิ㘠�ห〠่าพง〰iหoพ นบ�ง吠ิ㘠iบวi吠วเมพµผิ〰ง〰i �ผrาม㘠นบ�งินเิ〰า�วง〰i �〰า㘠�ลพบ吠บพงิน�µㄸ��µเมพ�พㄸว

ผพา�ว�ผriผµม��าว°วนrาrาิ吠

�ห〠่าพหoพ㘠ิง: าลิ วµiมพงินง〰iนบ��มงิหา〠่orง〰iนบ�iผµม��าวหoพ �㘠ior㘠〠ง吠ิ㘠�ห〠่าพหoพ�ผrาม㘠นบ�งินเิ〰า�วง〰i°วนr〰บ�หoพ

ัมง吠น

* ผoงงiิหิ㘠ิน㡁〰oiผงินNนr�㘠ㄸวง〰ioิงนิาพิว�ห〰พาม〰านบัาเหㄸวงพ�บผิม “�บ̈ �〠านบัาเหㄸวเมพผoงงiิ”

งน�〠า 〠่าลิวµiมพงิน�Nผ〠่าว�Nผพเiม㘠oผ   

1) ษิ ทมเิาiลิว  Internet: Login �เiิหoลนr��า〠่บวiิ�吠e�งษ〰เ www.tiscoetrade.com

�ผิมง Menu > eService > Profile Settings > Personal Settings 

2) ษิ ทมเิาiลิวioi�วrวจิงินผพา�ว: หลพงจิหบพ่�Nผ〠่าว�Nผพเiม㘠oผ�Neวผิาผบง��เมบง�น (���,มนเ㘠)

งน�〠า 〠่าลิวNนrหพงเorหม�㡁ิ㘠เiม㘠oผ บนิม�หวม�วr บนิมนi มพ�น〠าว�นㄸงิน  งน��ิµㄸ〰µลมiลิว�ลมพาิพµลมงNว〠 ท

1. 吾oวาเ�นㄸงินผoงงiิ �าน吾บั าเ : 0 2633 6000 ง〰 5 �านหิน : 0 2633 6900

2. www.tiscosec.com บนิม www.tiscoetrade.com  บบ吠เiม “µㄸ〰µลม�นㄸ�บา�”

3. บวล吠าพิวงจิงบ� �ผเา〠 ่48/49  มิงินาㄸห�งiาิ吠�吠มนเ �บ ทว 21 㡁ววหิาน�บวิม �เ吠พห〠ผ㘠 �เµ�ิพนบง งน�พ�าั� 10500

4. µㄸ〰µลม〰i吠าµว�มพา〠่หจิวบงพิว/หิเิเมพ�นㄸ�บา�

หิเิเมพ�นㄸ�บาบผบงานบัาเ า ㄸห�งi o จิ งบ〰
หจิ วบงพิว°บ ล̈ 48/8 มิงินาㄸห�งiาิ吠�吠มนเ �บ ทว 4 㡁ววหิาน�บวิม �เ吠พห〠ผ㘠 �เµ�ิพนบง งน�พ�าั� 10500

�าน吾บั าเ: 0 2633 6555, 0 2633 6430 �านหิน: 0 2633 6900

หิเิ�� 〠าพ°บ㘠ล 275/4 �บ ทว 2 㡁วว�iิพ�iิมง µ.�iิพ�iิมง ม.�㘠ิมพ o.��〠าพ°บ㘠ล 50300

�าน吾บั าเ: 0 5322 4722 �านหิน: 0 5322 4711

หิเิวงนNN㘠 386, 388 บ㘠oล 8 �บ ทว 3 㡁วว�ั�น�ง�㘠 µ.ันrNนr�าว ม.�㘠ิมพ o.วงนNN㘠 73000

�าน吾บั าเ: 0 3421 1812 �านหิน: 0 3425 1676

หิเิวงนนิ�ห〠㘠ิ 1936/3 �ษว�ม 㡁.㘠ㄸµน,ิั µ.°ว�㘠ิมพ ม.�㘠ิมพวงนนิ�ห〠㘠ิ o.วงนนิ�ห〠㘠ิ 30000

�าน吾บั าเ: 0 4425 7752 �านหิน: 0 4425 3752

หิเิม�〰น�ิว〠 227/1 ษมาม�〰น〰��6〠 3 㡁ววม�〰น〰��6〠 µ.บ㘠ิง�เiพ ม.�㘠ิมพ o.ม�〰น�ิว〠 41000

�าน吾บั าเ: 0 4224 6888 �านหิน: 0 4224 5793         

BK-EM-16-010(1-20) Update 18/05/2022

งิน� จิ นrนิงิงลิษ ิ ทมบผบงานบัาเห�า� ㄸ
1) ผoงงiิ Credit Line  

1.1 �นㄸ�บา� บบง�พㄸวoิง�บ̈ �〠�พㄸว�ิง�วิงินเมพผoงงiิมบµ�ว㘠บµㄸ (ATS) าบ ทพว〠 ท  ผoงงiิµiมพ㘠〠�พㄸว°ว�บ̈ �〠�วิงิน°บi  

� 〠ัาพัม°ว吠บวาจิงินา〠่ 2 㡁บ〰oิง吠บวา〠่ษิ ทมเิาบผบงานบัาเ งลมว�吠ผิ 11.30 ว.

1.2 งน�〠ผoงงiิวㄸµㄸ��งงผ oลิา〰i吠า��eงเ〠〰งนลม㘠 (Account Payee Only) เม°บiหบพ่oลิา “�นㄸ�บาบผบงานบัาเ าㄸห�งi  oจิงบ〰” 

2) ผoงงiิ�บ̈ �〠�พㄸวห〰 (Cash Balance)  �นㄸ�บา� บบง�พㄸวoิง�บ̈ �〠ษิ ทมเิาบผบงานบัาเ

บ㘠ิา�บµ�  ผoงงiิ ��งงผ�นน㘠〰ิNนr�,า Credit Line µiมพ�จินrนิงิษิทมเิาบผบงานบั าเห�า�ㄸ  〰i吠า ATS �าลิวบทว �吠iว�µลผoงงiิ า〠 ่
นมiผงินมว�㘠บµㄸ ATS oิง�วิงิน °บi°�i吠ㄸ�〠งิน�จินr�พㄸวµิ㘠เiม 1.2) บนิม �〰า�มว�พㄸว�เiิ �บ̈ �〠�วิงินเมพ�นㄸ�บา�

งิน� จิ นrนิงิงลิเิาบผบงานบัาเ

1) ผoงงiิ Credit Line

 1.1 �นㄸ�บา� �ิง�พㄸว�เiิ�บ̈ �〠�พㄸว�ิง�วิงินเมพผoงงiิมบµ�ว㘠บµㄸ (ATS) °ว吠บวาจิงินา〠่ 2 㡁บ〰oิง吠บวา〠่เิาบผบงานบัาเ

,ิา°ว 15.30 ว.

1.2 งน�〠ผoงงiิวㄸµㄸ��งงผ �นㄸ�บา� oลิา〰i吠า��eงเ〠〰งนลม㘠 (Account Payee Only) �〰าหบพ่oลิา�่ิมผoงงiิ 

2) ผoงงiิ�บ̈ �〠�พㄸวห〰 (Cash Balance) �นㄸ�บา� วจิ�พㄸว�เiิ�บ̈ �〠ษิ ทมเิาบผบงานบัาเ

งิน㡁มว�พㄸว  

1) ษิ ทมเิาiลิว  Internet: Login �เiิหoลนr��า〠่บวiิ�吠e�งษ〰เ www.tiscoetrade.com �ผิมง Menu > eService > Account 

Services > Cash Withdrawal  

2) ษิ ทมเิาiลิวioi�วrวจิงินผพา�ว: หลพงจิหบพ่㡁มว�พㄸว�Neวผิาผบง��เมบง�น (���,มนเ㘠)

บ㘠ิา�บµ� �㘠่ิม�นㄸ�บา� ง〰iนบ�งจิหบพ่งลมว�吠ผิ 10.00 ว. เมพ吠บวาจิงิน ผoงงiิorง〰iนบ��พㄸว,ิา°ว吠บว งน�〠�นㄸ�บา�ง〰iนบ�งจิหบพ่บผบพ

�吠ผิ 10.00 ว. เมพ吠บวาจิงิน ผoงงiิorง〰iนบ��พㄸว°ว吠บวาจิงิน㡁บ〰งN าบ ทพว〠 ท �นㄸ�บา� เมหพ吠วหㄸา�ㄸ°วงินเม㡁มว�พㄸว�µลผrงนบ ทพµiมพ

ง㘠ลวiมาง吠ลิ  5,000 �ิา

งินเม��ㄸง°�บผบงานบัาเ  ผoงงiิหลพงจิหบพ่เม��ㄸง°�บผบงานบัาเ�Neวผิาผบง��เมบง�น orง〰iนบ�°�บผบงานบัาเ,ิา°ว 30 吠บว

งินนบ�หㄸา� ㄸNนr�า�วเ  � 吠บวNㄸ 〰ห㘠�〰าr��〠าว  

�นㄸ�บา� orNㄸ〰ห㘠�〰าr��〠าว°ว�่ิมเมพผoงงiิ�ั่ิมนบ�หㄸา�ㄸµลิ พ〠�〰าµนพoิง �.吾oวาเนบ��ิงบผบงานบัาเ (Nาา.) oจิงบ〰 �〰าผoงงiิ

orµiมพ㡁ิมบ�iว°บi㡁oงNนr�,าบ�iวµิ㘠หบ̈ �ิµㄸเมพioi 㡁ิมบ�iว บนิมµิ㘠�พ่ิมวงเเมพioiมมงบผบงานบัาเ ooพorง〰iนบ�หㄸา�ㄸNนr�า�วเµิ㘠า〠่

�นㄸ�บา�ioiมมงบผบงานบัาเNนrงิ吾

นิาพิว�ห〰พาม〰านบัาเหㄸวงพ�บผิมหㄸ ทว�〰ิมว

1) งน�〠ผoงงiิ㘠〠��นงนน㘠ษoพ่งลม°บi�งㄸ〰งิน�งผ่ิมวงบ吠 ��ลว ษิ ทม, เิา, �ิง, 㡁มว, �มว�พㄸว/บผบงานบัาเ �นㄸ�บา� oroบ〰หลพนิาพิว

�ห〰พาม〰านบัาเหㄸวงพ�บผิม �ผrนิาพิว�ห〰พงิน�งผ่ิมวงบ吠เมพานบัาเหㄸว ,ิา°ว吠บวา〠่ 7 เมพ�〰ิมว㡁บ〰งN

2) งน�〠ผoงงiิง㘠ล㘠〠��นงนน㘠ษoพ่งลม°บi�งㄸ〰งิน�งผ่ิมวงบ吠 �นㄸ�บา� oroบ〰หลพนิาพิว�ห〰พาม〰านบัาเหㄸวงพ�บผิม°บiงบ�ผoงงiิา�ง 

12 �〰ิมว งิม,ิา°ว吠บวา〠่ 7 เมพ�〰ิมว㘠งนิง㘠

งน�〠ผoงงiิง㘠ล� จิ นrนิงิงลิษ ิ ทมห�า� ㄸ°ว吠บวา 〠่ง จิ บว〰

�นㄸ�บา�orง㘠ล°บiผoงงiิษิ ทมบผบงานบัาเoวง吠ลิ ผoงงiิor�จินrนิงิันiม㘠งลิ Nนบ��น〠า�นiมา�ผi吠 �ผror�น〠าง�งe�งลิ Nนบ� 〰บพว〠 ท

1) งลิ Nนบ�งิน�จินrนิงิผลิ �iิ°วมบµนิ 15% µลมN〠เมพ㘠oผงลิ า〠่iㄸ〰วบ〰

2) งลิ Nนบ�เมพµผิ〰บผบงานบัาเ� 1,000 �ิา/吠บว/นิางิน 2/2


