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โปรดส่ งแบบฟอร์ ม นีก้ ลับ ไปที่
สํานัก ส่ งเสริม การค้ าสิน ค้ าเกษตรและอุต สาหกรรม
กรมส่ งเสริม การค้ าระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิช ย์
โทรศัพ ท์ : 0 2507 8374-77, 0 2507 8380-81
โทรสาร : 0 2547 4282
E-mail : tapa@ ditp.go.th

การจัด แสดงสิน ค้ าเฉพาะในวัน ธุร กิจ
กําหนดส่ ง : 26 มีน าคม 2561

กรณีที่มีความประสงค์จะแสดงสินค้ าเฉพาะในวันธุรกิจ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ มนี ้เพื่อแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวกับผู้จดั งาน
โดยท่านจะต้ องปฏิบตั ิตามกฏระเบียบของงานอย่างเคร่งครัด ทั ้งนี ้ เมื่อท่านได้ รับอนุญาตแล้ ว ท่านสามารถขนย้ ายสินค้ าออกจากงานได้
ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 18.00 - 22.00 น. ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการออกก่อนเวลาดังกล่าว
รายละเอียดผู้ข ออนุญาต
ชื่อบริ ษัท(ผู้แสดงสินค้ า)____________________________________________ หมายเลขคูหา ____________________________
ชื่อ-สกุล _____________________________ ตําแหน่ง __________________________เบอร์ ติดต่อ ________________________
มีความประสงค์ขอจัดแสดงสินค้ าเฉพาะในวันธุรกิจเท่านัน้ เนื่องจาก ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
ลงนามและประทับตราบริ ษัท

(

)
ผู้ขออนุญาต
วันที่_______/_______/2561

ส่ วนของเจ้ าหน้ าที่

อนุญาต โดย _______________________ วันที่ ______________
ไม่อนุญาต
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โปรดส่ งแบบฟอร์ ม นีก้ ลับ ไปที่
สํานัก ส่ งเสริม การค้ าสิน ค้ าเกษตรและอุต สาหกรรม
กรมส่ งเสริม การค้ าระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิช ย์
โทรศัพ ท์ : 0 2507 8374-77, 0 2507 8380-81
โทรสาร : 0 2547 4282
E-mail : tapa@ ditp.go.th

หนังสือ ยืน ยัน การจัด งาน
กําหนดส่ ง : 26 มีน าคม 2561

***สําหรั บ ผู้ร่ วมแสดงสิน ค้ าที่ต้ อ งการนําเข้ าสิน ค้ าจากต่ างประเทศเข้ ามาในประเทศไทยเท่ านัน้
เมื่อท่านต้ องการนําสินค้ าจากต่างประเทศเข้ ามาในประเทศไทย ท่านหรื อบริ ษัทขนย้ ายที่ท่านจัดจ้ างจะต้ องแสดงเอกสารจํานวน
2 ฉบับ ที่ออกโดยผู้จดั งาน และเจ้ าของสถานที่ที่จดั งาน ต่อเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากร ดังนี ้
1. กรมส่ งเสริม การค้ าระหว่ างประเทศ (ผู้จ ดั งาน) จะออกหนังสือยืนยันการเข้ าร่วมแสดงสินค้ า เพือ่ ยืนยันว่าบริษัทของท่าน
ได้ เข้ าร่วมแสดงสินค้ าในงาน และได้ จดั จ้ างบริษัทขนย้ ายให้ ดําเนินการขนย้ ายสินค้ าให้
2. ศูน ย์ น ิท รรศการและการประชุม ไบเทค (เจ้ าของสถานที่ท่ ีจ ัด งาน) จะออกหนังสือเพื่อยืนยันว่า งานแสดงสินค้ ายานยนต์
ชิ ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (Thailand Auto Parts & Accessories : TAPA 2018) จัดที่ศนู ย์ฯ
ไบเทคจริง

กรุ ณากรอกข้ อ มูล เพื่อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การออกเอกสาร
1. ประเทศต้ น ทางของสิน ค้ า______________________________________________________________________________
2. สินค้ าที่จะนําเข้ าสูป่ ระเทศไทยโดย การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางเรือ

การขนส่งทางชายแดน

3. เมื่อสินค้ ามาถึงประเทศไทย ท่านต้ องการใช้ ผ้ รู ับเหมาขนย้ ายสินค้ าอย่างเป็ นทางการของงาน ดําเนินพิธีการศุลกากรหรือไม่
ต้ องการ ไม่ต้องการ เพราะทางบริษัทฯ จะดําเนินการเอง
ไม่ต้องการ เพราะจะจัดจ้ างผู้รับเหมาฯ รายอื่น
4. ถ้ าไม่ต้องการ กรุณากรอกรายละเอียดบริษัทขนส่งที่ทา่ นจัดจ้ างให้ ขนย้ ายสินค้ าในประเทศไทย
ชื่อบริ ษัท : ______________________________________________________________________________(กรุณาใส่ชื่อเต็มของบริ ษัท)
ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ : _______________________________________________________ โทรศัพท์ : ______________________________
* หากท่านไม่สามารถระบุบริ ษัทขนส่งใดๆ ในประเทศไทย กรุณากรอกรายละเอียดของบริ ษัทขนส่งที ่ท่านจัดจ้างให้ขนย้ายสินค้า
จากประเทศต้นทาง
ชือ่ บริ ษัท : _________________________________________ชือ่ -สกุลผูต้ ิดต่อ : _______________________________________
ตําแหน่ง : __________________________________ โทรศัพท์ : _______________________ โทรสาร : ____________________
5. วันที่สนิ ค้ าจะมาถึงประเทศไทย ประมาณโดยคร่าว : ___________ เมษายน 2561
ผู้มีอํานาจลงนาม : (กรุณากรอกด้ วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ หรือแนบนามบัตร)
ชื่อบริ ษัท : _______________________________________ คูหาหมายเลข : ___________________ ฮอลล์ : _____________________
ชื่อ-สกุล : _____________________________________________________ ตําแหน่ง : _______________________________________
ที่อยูบ่ ริษัท : ___________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ : _______________________________________________ โทรสาร : _____________________________________________
ลงชื่อ : _________________________________________________ วันที่ : ________________________________________________
35

แบบฟอร์ ม กรณีพ เิ ศษ 3

โปรดส่ งแบบฟอร์ ม นีท้ ่ ี
เคาน์ เ ตอร์ ห น้ าอาคาร 102
ศูน ย์ น ิท รรศการและการประชุม ไบเทค
***(นําส่ งหน้ างาน)***

การนําสิน ค้ า เข้ า - ออก ก่ อ นเวลา
กําหนดส่ ง : 5 - 8 เมษายน 2561

กรณีที่มีความจําเป็ นต้ องขนถ่ายสินค้ า เข้ า - ออก นอกเหนือจากเวลาที่ได้ รับอนุญาต ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ มนี ้ เพื่อแจ้ งความประสงค์
ที่เคาน์ เตอร์ บริ การผู้แสดงสินค้ า เพื่อขออนุญาตนําสินค้ า เข้ า - ออก (ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง) โดยท่านจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ
กฎระเบียบของงานอย่างเคร่งครัด ทั ้งนี ้ ผู้บริ หารการจัดงานขอสงวนสิท ธิ์ร ะงับ การอนุ ญาตที่ไ ด้ อ นุม ัต ไิ ปแล้ ว หากพบว่ าท่ านไม่ ป ฏิบ ัต ิ
ตามเงื่อ นไขและกฏระเบีย บโดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง
ขัน้ ตอนการขออนุญาต
1. นําส่งแบบฟอร์มแจ้ งความประสงค์ที่กรอกเรียบร้ อยแล้ ว ที่เคาน์เตอร์ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง
2. รอผลพิจารณาอนุญาต
3. กรณีที่ได้ รับอนุญาตแล้ ว ให้ นําเอกสารฉบับนี ้ไปยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ณ ประตูที่นําสินค้ า เข้ า-ออก
เงื่อ นไขในการนําสิน ค้ า เข้ า-ออก ก่ อ นเวลา
1. ไม่อนุญาตให้ ใช้ รถเข็นทุกกรณี
2. ไม่เปิ ดประตูม้วนบานใหญ่ทกุ กรณี
3. อนุญาตเฉพาะสินค้ าที่หิ ้วได้ เท่านัน้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตสินค้ าชิ ้นใหญ่ที่ต้องใช้ คนแบกมากกว่า 1 คน ในชิ ้นนันๆ
้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมชมงาน

รายละเอียดผู้ข ออนุญาต
ชื่อบริ ษัท(ผู้แสดงสินค้ า)____________________________________________ หมายเลขคูหา ____________________________
ชื่อบริ ษัท(กรณีเป็ นผู้รับเหมาก่อสร้ าง/ตัวแทน โปรดระบุ) __________________________________________________________
ชื่อ-สกุล _____________________________ ตําแหน่ง __________________________เบอร์ ติดต่อ ________________________
มีความประสงค์ขอนําสินค้ า เข้ า - ออก เวลา ______________ วันที่ _____เมษายน 2561
สินค้ าที่นําเข้ า-ออก มีจํานวนรวม ___________________ กล่อง / ลัง / ชิ ้น (โปรดระบุรายละเอียดด้ านล่าง)
1. _____________________

3. _____________________

5. _____________________

2. _____________________

4. _____________________

6. _____________________

ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและยินดีปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
ลงนาม

(

)
ผู้ขออนุญาต
_______เมษายน 2561

ส่ วนของเจ้ าหน้ าที่

อนุญาต โดย _______________________ วันที่ ______เมษายน 2561
ไม่อนุญาต
36

ประทับตรา
อนุญาต

แบบฟอร์ ม 1

โปรดส่ งแบบฟอร์ ม นีก้ ลับ ไปที่
บริษัท เอ๊ ก ซคอน จํากัด
ติด ต่ อ : คุณชัยชนะ คาลเคล
โทรศัพ ท์ : 0 2275 5260 ถึง 2, 0 2275 5312 ถึง 3
ต่ อ 512
โทรสาร : 0 2277 6075, 0 2691 8873
E-mail : tapa-design@ xcon.co.th

ผู้ร ั บ เหมาก่ อ สร้ างคูห าพืน้ ที่เ ปล่ า
กําหนดส่ ง 22 มีน าคม 2561

เฉพาะคูห าพืน้ ที่เ ปล่ า

ผู้แสดงสินค้ าที่ก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาเอง โดยใช้ ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างของท่าน ซึง่ ไม่ใช่บริษัทผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการ จะต้ องดําเนินการ ดังนี ้
แจ้ งข้ อ มูล เกี่ย วกับ บริษัท ผู้ร ับ เหมา ดังต่ อ ไปนี ้
ชื่อบริ ษัทผู้แสดงสินค้ า _______________________________________________________ หมายเลขคูหา ______________________________
ขนาดคูหา (กว้ าง x ยาว x สูง) _______เมตร x _______เมตร x _______เมตร
ชื่อบริ ษัทผู้รับเหมา : ________________________________________ ที่อยู่ : _____________________________________________________
โทรศัพท์ : _______________________ โทรสาร : _________________________ E-mail : ____________________________________________
ประเภทของงาน
 ก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหา
 Electricity
 อื่นๆ ระบุ ____________________________
ชื่อผู้ประสานงาน : ____________________________ โทรศัพท์มือถือ _______________________ E-mail : ____________________________
ชื่อหัวหน้ าคนงาน : ___________________________ โทรศัพท์มือถือ________________________ ต้ องการบัตร Contractor จํานวน_______ใบ
เริ่ มก่อสร้ าง จาก วันที่ _____________________ เวลา ________________ ถึงวันที่ __________________ เวลา ________________
เริ่ มรือ้ ถอน จาก วันที่ _____________________ เวลา ________________ ถึงวันที่ __________________ เวลา ________________
บริ ษัทรับเหมาของท่านเคยเข้ าทํางานในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 เคย  ไม่เคย
ถ้ าเคยโปรดระบุชื่องานที่เคยทํา 1_______________________________________ 2____________________________________________
หมายเหตุ :
1. ส่ ง แบบฟอร์ ม นีพ้ ร้ อ มแบบก่ อ สร้ างที่แสดงขนาดและความสูงอย่างชัดเจน กรณีส่งเอกสารไม่ครบถ้ วน ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา
แบบคูหาของท่าน
2. กรณีแบบก่อสร้ างไม่ถกู ต้ องตามเงื่อนไข ต้ องทําการแก้ ไขและส่งแบบเพื่อตรวจสอบอีกครัง้ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไข
3. ผู้แ สดงสิน ค้ า/ผู้ร ับ เหมาก่ อ สร้ าง ที่ไ ด้ ร ับ อนุญาตให้ เ ข้ าทําการก่ อ สร้ างได้ ต้ อ งมีคุณสมบัต ดิ งั นี ้
 แบบก่ อ สร้ างผ่ านการอนุม ัต แิ ล้ ว
 ยื่น เช็คคํา้ ประกัน การก่ อ สร้ างแล้ ว
4. ผู้แสดงสินค้ า/ผู้รับเหมาจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบในการก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาอย่างเคร่งครัด
5. ผู้แสดงสินค้ า/ผู้รับเหมาก่อสร้ าง ได้ รับทราบระเบียบปฏิบตั ิในการเข้ าก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาและรื อ้ ถอนคูหาแสดงสินค้ าแล้ ว และยินยอมปฏิบตั ิ
ตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ

ชื่อผู้ประสานงาน :____________________________________________ตําแหน่ง :________________________________________
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
ผู้แสดงสินค้ า (โปรดระบุที่อยูแ่ ละเบอร์ ติดต่อด้ านล่าง)
ที่อยู่ : ______________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ : ____________________________โทรสาร :__________________________E-mail:_______________________________
ลายเซ็นพร้ อมประทับตราบริ ษัท :_______________________________________ วันที่ ____________________________________
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โปรดนําแบบฟอร์ ม นีไ้ ปส่ งที่
บริษัท เอ๊ ก ซคอน จํากัด
ติด ต่ อ : คุณชัยชนะ คาลเคล
โทรศัพ ท์ : 0 2275 5260 ถึง 2, 0 2275 5312 ถึง 3
ต่ อ 512
โทรสาร : 0 2277 6075, 0 2691 8873
E-mail : tapa-design@ xcon.co.th
**นําส่ งแบบฟอร์ ม นีพ้ ร้ อ มเช็ค คํา้ ประกัน ด้ ว ยตนเอง**

เช็ค คํา้ ประกัน พืน้ ที่
กําหนดส่ ง : 26 – 30 มีน าคม 2561
เฉพาะคูห าพืน้ ที่เ ปล่ า

กรณีที่ก่อสร้ างคูหาพื ้นที่เปล่า ผู้รับเหมาก่อสร้ าง/ผู้แสดงสินค้ า จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มนี ้โดยละเอียด พร้ อมนํา “แคชเชียร์ เ ช็ค ”
คํ ้าประกันความเสียหาย สั่งจ่ าย บริษัท เอ๊ ก ซคอน จํากัด มาส่งยังบริ ษัท เอ๊ กซคอน จํากัด (ดูแผนที่หน้ าถัดไป)
ค่ าคํา้ ประกัน พืน้ ที่ ตารางเมตรละ 1,000 บาท (สูงสุด ไม่ เ กิน 100,000 บาท)
กรณีพ นื ้ ที่ค ูห าน้ อ ยกว่ า 15 ตร.ม. คิด อัต ราขัน้ ตํ่า 15,000 บาท
ขนาดของคูห า

จํานวนเงิน

1. ก่อสร้ างคูหาให้ บริ ษัท________________________________หมายเลขคูหา__________________________
คูหาขนาด___________ ตร.ม. จํานวน(เป็ นตัวอักษร)____________________________บาท ต่อ 1 พื ้นที่ (คูหา)
2. ก่อสร้ างคูหาให้ บริ ษัท_______________________________หมายเลขคูหา___________________________
คูหาขนาด___________ ตร.ม. จํานวน(เป็ นตัวอักษร)____________________________บาท ต่อ 1 พื ้นที่ (คูหา)
3. ก่อสร้ างคูหาให้ บริ ษัท_______________________________หมายเลขคูหา___________________________
คูหาขนาด___________ ตร.ม. จํานวน(เป็ นตัวอักษร)____________________________บาท ต่อ 1 พื ้นที่ (คูหา)
รวมเป็ นเงิน ทัง้ สิน้ (_____________________________________)
หมายเหตุ
1. กรณีที่บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเอกสารและแคชเชียร์ เช็คคํ ้าประกัน ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ เข้ าทําการก่อสร้ างโดยเด็ดขาด
2. บริ ษัทฯ จะคืนแคชเชียร์ เช็คคํ ้าประกันนี ้ ให้ ภายหลังจากงานจบแล้ ว (ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2561) ในกรณีที่ทําการรื อ้ ถอน
และขนย้ ายโครงสร้ างออกจากบริเวณงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นกับสถานที่จดั แสดงงาน แต่หาก
เกิดความเสียหายในบริ เวณที่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของผู้ใดและเกิดจากกรณีใดๆ ผู้แสดงสินค้ า/
ผู้รับเหมารายนั ้น จะต้ องรับผิดชอบและชําระค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นทั ้งหมดที่ทางสถานที่จดั งานเรียกร้ องความเสียหายมา
ชื่อผู้ประสานงาน :____________________________________________ตําแหน่ง :________________________________________
ชื่อบริ ษัทผู้วางเช็คคํ ้าประกัน ___________________________________________________________________________________
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง

ผู้แสดงสินค้ า

ที่อยู่ : ______________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ : ____________________________โทรสาร :__________________________E-mail:_______________________________
ลายเซ็นพร้ อมประทับตราบริ ษัท :_______________________________________ วันที่ ____________________________________
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แผนที่บ ริ ษัท เอ๊ ก ซคอน จํากัด

ติด ต่ อ : คุณชัย ชนะ คาลเคล
โทรศัพ ท์ : 0 2275 5260, 0 2275 5312 ต่ อ 512
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แบบฟอร์ ม 3

โปรดส่ งแบบฟอร์ ม นีท้ ่ ี
เคาน์ เ ตอร์ ห น้ าอาคาร 102
ศูน ย์ น ิท รรศการและการประชุม ไบเทค
***(นําส่ งหน้ างาน)***

การขอรับ FAIR CATALOGUE
กําหนดส่ ง : 6 - 8 เมษายน 2561

โปรดกรอกแบบฟอร์ มนี ้ และนํามาแสดงในวันที่ท่านหรื อผู้แทนที่ได้ รับมอบหมายมาติดต่อขอรับ FAIR CATALOGUE
ทั ้งนี ้ ผู้บริ หารการจัดงานจะมอบให้ เ ฉพาะผู้ท่ มี ีแ บบฟอร์ ม นีม้ าแสดงเท่ านัน้ โดยจะมอบให้ จํานวน 1 ชุด
ต่อ 1 บริ ษัทเท่านั ้น ไม่สามารถรับเพิม่ ได้ อีก
วัน และเวลาในการติด ต่ อ รั บ FAIR CATALOGUE
วัน ที่ 6 - 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 18.00 น.

ชื่อบริ ษัท(ผู้แสดงสินค้ า)____________________________________________ หมายเลขคูหา ____________________________
ชื่อ-สกุล ____________________________________________________ ตําแหน่ง _____________________________________
เบอร์ ติดต่อ _____________________________________________
รับ FAIR CATALOGUE ด้ วยตนเอง
มอบหมายให้ บริ ษัท______________________________เป็ นผู้รับแทน
ชื่อ-สกุล (ผู้รับแทน) ________________________________ ตําแหน่ง _________________________________
เบอร์ ติดต่อ _____________________________________________
ลงนามและประทับตราบริ ษัท

(

)
ผู้รับ FAIR CATALOGUE
วันที่ _______เมษายน 2561
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งานแสดงสิน ค้ ายานยนต์ ชิน้ ส่ วน อะไหล่ ย านยนต์ และอุป กรณ์ ต กแต่ งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูน ย์ น ิท รรศการและการประชุม ไบเทค
แบบฟอร์ ม
คูห ามาตรฐาน
4
กําหนดส่ ง : 26 มีน าคม 2561

LAY-OUT PLAN
หมายเหตุ :
ห้ ามเจาะรู, ยิงลวดเย็บ กระดาษ บนผนัง หรือ ส่ วนอื่น ๆ ของบูท
หากฝ่ าฝื นทางบริษัท ฯ จะเก็บ ค่ าเสีย หาย ผนังแผ่ น ละ 1,000 บาท
1. พรมอัดเรียบ
2. ผนังหุ้มพีวีซีสีขาว
3. ไม้ ปา้ ยชื่อพร้ อมเลขที่คหู า 1 ชุด
4. แท่นวางสินค้ า 2 ระดับ 1 ตัว
5. ตู้เก็บของ จํานวน 1 ตู้ (SYX008)
6. โต๊ ะสี่เหลี่ยม จํานวน 1 ตัว ขนาด 700 x 700 x 750 มม. (TAX009)
7. เก้ าอี ้สีเทา จํานวน 2 ตัว (CHX001)
8. ถังขยะ จํานวน 1 ใบ
9. ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ มาตรฐาน จํานวน 3 ดวง
10. ปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ จํานวน 1 จุด (ห้ ามใช้ กบั ไฟแสงสว่าง)

FRONT VIEW

หมายเหตุ :
1. รายการที่กําหนดไว้ ด้านบนนี ้จะจัดให้ ผ้ อู อกงานแสดงสินค้ าในรูปแบบของการบริการเท่านัน้
2. ผู้แสดงสินค้ าควรจะตรวจสอบจํานวนและคุณภาพของคูหา/อุปกรณ์ตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ เรียบร้ อยก่อนรับมอบ และหากพบข้ อบกพร่องหรือชํารุดโปรดแจ้ งให้ พนักงานทราบ
ในทันที เพื่อแก้ ไข/เปลี่ยนแปลง มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในสินค้ านันแล้
้ ว และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้ องเงินคืนทุกกรณี
3. หากต้ องการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้ องแจ้ งภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2561 มิฉะนันผู
้ ้ แสดงสินค้ าต้ องติดต่อด้ วยตนเองซึ่งอาจมีคา่ ใช้ จ่ายในการขอย้ ายตําแหน่งหน้ างาน
4. โครงสร้ างคูหาและชันวางของติ
้
ดผนัง สามารถรับนํ ้าหนักได้ ไม่เกิน 5 กิโลกรัม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ ้น
5. ผนังระหว่างคูหา 2 คูหาขึ ้นไป ที่อยู่ภายใต้ การจองจากผู้แสดงสินค้ าเดียวกัน และผนังด้ านที่ติดทางเดินของคูหาที่อยู่หวั มุม จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอนํากลับ
มาใช้ หรือขอเปลี่ยนเป็ นสินค้ าประเภทอื่น

ฟอร์ มตอบรับ
กรุ ณากรอกชื่อบริษัท ที่ท่านต้ องการติดบนไม้ ป้ายชื่อ เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบพิมพ์ ใหญ่ (ใช้ ช่ อื บริษัทที่ท่านเซ็นต์ สัญญากับทางผู้จัดงานเท่ านัน้ )
กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณภูมินนั ท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นนั ท์ คเนศวรรักษ์

บริษัท เอ๊ กซคอน จํากัด
92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ต่อ 202 / 204
แฟ๊ กซ์ : +66(0)-2277-6075
E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

ชื่อบริษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:
แฟ๊กซ์ :
อีเมล์ :
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของผู้ออกแสดงงาน
สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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หมายเลขสาขาย่อย

จํานวน

คูหา

งานแสดงสิน ค้ ายานยนต์ ชิน้ ส่ ว น อะไหล่ ย านยนต์ และอุป กรณ์ ต กแต่ งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูน ย์ น ิท รรศการและการประชุม ไบเทค

รหัส

SYX008
STX017
STX018
SYX025
SYX011
SYX015
SYX006
SYX001
SYX002
TAX001
TAX010
TAX002
TAX009
TAX004
CHX001
ACX019
ACX020
ACX012
ACX013

รายการเฟอร์ นิเจอร์

ตู้เก็บของ
ชั ้นวางของ (ชั ้นตรง)
ชั ้นวางของ (ชั ้นเอียง)
แท่นวางทีวี และวีดโิ อ
ตู้โชว์สงู ใหญ่ (รวมไฟฮาโลเจน 2 ดวง)
ตู้โชว์สงู ผอม (รวมไฟฮาโลเจน 1 ดวง)
ตู้โชว์เตี ้ย
กล่องวางสินค้ า ( A )
กล่องวางสินค้ า ( B )
โต๊ ะประชาสัมพันธ์
โต๊ ะวางของ
โต๊ ะสี่เหลี่ยม
โต๊ ะสี่เหลี่ยมซีสเต็มประกอบ
โต๊ ะกลม
เก้ าอี ้ไฟเบอร์ สีเทา
ตู้เย็น 3.9 คิว (ไม่รวมปลัก๊ 24 ซม.)
ตู้เย็น 5.9 คิว (ไม่รวมปลัก๊ 24 ซม.)
ตู้กดนํ ้า
นํ ้าถัง 18.9 ลิตร (คืนถัง)

บริ ก ารเฟอร์ น ิเ จอร์ เ พิ่ม เติม

แบบฟอร์ ม

กําหนดส่ ง : 26 มีน าคม 2561

5.1

ขนาด

530x965x800 mm.
300x1000 mm.
300x1000 mm.
600x600x1200 mm.
530x1000x2200 mm.
530x530x2200 mm.
530x965x1000 mm.
530x530x600 mm.
530x530x1000 mm.
500x965x750 mm.
600x1200x750 mm.
700x700x750 mm.
740x740x750 mm.
750x750 mm.
470x500x440/770mm.
470 x 470 x 760 mm.
520 x 530 x 1030 mm.
350x330x1000 mm.
250x500 mm.

จองและชําระเงิน
ภายในวันที่
26 มี.ค.
(บาท)

จองและชําระเงิน
ระหว่ างวันที่

1,250
366
366
1,040
9,406
6,546
2,602
936
1,354
734
734
692
692
692
668
4,070
4,070
3,850
514

1,477
433
433
1,230
3,075
1,106
1,600
833
833
818
818
818
790
4,810
4,810
4,550
607

จํานวน

จํานวนเงิน

27 มี.ค. - 8 เม.ย.

(บาท)

(บาท)

รวมจํานวนเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
รวมจํานวนเงิน ทัง้ สิน้
หมายเหตุ :
1. รายการที่กําหนดไว้ ข้างบนนี ้จะจัดให้ ผ้ อู อกงานแสดงสินค้ าในรูปแบบของการบริการ
2. หากชําระเงินหลังเวลาที่กําหนดในใบเสนอราคา การสัง่ จองจะถูกยกเลิกทันที ซึ่งการสัง่ จองใหม่อาจส่งผลให้ ราคามีการเปลี่ยนแปลง
3. หากสัง่ จองช้ ากว่ากําหนดอาจไม่สามารถให้ บริการได้
4. ถ้ ายกเลิกรายการหลังวันที่ 26 มีนาคม 2561 คิดค่ าใช้ จ่ายร้ อยละ 50 และไม่ สามารถคืนเงินได้ ถ้ายกเลิกในระหว่ างวันก่ อสร้ าง และวันแสดงงาน
5. การสัง่ จองบริการต้ องยืนยันพร้ อมการชําระเงินเต็มจํานวน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบัญชี
: บริษัท เอ๊ ก ซคอน จํากัด
เลขที่บัญชี
: 055-0-60062-1 (บัญชีอ อมทรัพ ย์ )
ธนาคาร/สาขา
: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) / สาขารัช ดา - ห้ วยขวาง
เลขที่ผ้ ูเสียภาษี
: 0105527038966
6. การสัง่ เพิม่ เติมหน้ าหน่วยงาน กรุณาชําระเป็ นเงินสด

กรุณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณภูมินนั ท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นนั ท์ คเนศวรรักษ์

ชื่อบริษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:
อีเมล์ :
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

บริ ษัท เอ๊ กซคอน จํากัด
92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ต่อ 202 / 204
แฟ๊ กซ์ : +66(0)-2277-6075
E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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จํานวน
แฟ๊กซ์ :

หมายเลขสาขาย่อย

คูหา

งานแสดงสิน ค้ ายานยนต์ ชิน้ ส่ วน อะไหล่ ย านยนต์ และอุป กรณ์ ต กแต่ งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูน ย์ น ิท รรศการและการประชุม ไบเทค

รหัส

TAU002
TAU007
TAU015
TAU071
CHU001
CHU069
CHU004
CHU008
CHU077
CHU011
CHU014
CHU019
SOU006
SOU007
CHU081
CHU015
ACU017

บริก ารเฟอร์ น ิเ จอร์ เ พิ่ม เติม พิเ ศษ

แบบฟอร์ ม

กําหนดส่ ง : 26 มีน าคม 2561

5.2

รายการเฟอร์ นิเจอร์

โต๊ ะกาแฟทรงวงรี
โต๊ ะกลม top กระจกใส
โต๊ ะกลม top กระจกใส
โต๊ ะกลม top สีขาว
เก้ าอี ้เบาะหนังสีดํา
เก้ าอี ้เบาะหนังสีขาว
เก้ าอี ้สํานักงานเบาะหนังสีดํา
เก้ าอี ้เบาะหนังสีดํา พนักพิงลายไม้
เก้ าอี ้เบาะหนังสีขาว พนักพิงลายไม้
เก้ าอี ้ไม้ สีบีช
เก้ าอี ้เบาะหนังสีดํา มีท้าวแขน
เก้ าอี ้สํานักงานเบาะหนังสีดํา ท้ าวแขน
โซฟา 1 ที่นงั่ เบาะหนังสีดํา
โซฟากล่อง เบาะหนังสีขาว
เก้ าอี ้บาร์ สตูลไม้ ดดั สีขาว
เก้ าอี ้บาร์ สตูลไฟเบอร์ สีขาว ปรับระดับได้
แท่นวางโบร์ ชวั ร์ อคริลิก

ขนาด

650x1050x430 mm.
700x720 mm.
600x560 mm.
600x1100 mm.
540x580x730 mm.
540x580x730 mm.
450x500x850 mm.
530x550x720mm.
530x550x720 mm.
470x500x850 mm.
550x550x870 mm.
580x490x1000 mm.
530x750x770 mm.
600x770x690 mm.
360x400x670/770 mm.
450x380x670/870 mm.
250x370x1500mm.

จองและชําระเงิน
ภายในวันที่
26 มี.ค.
(บาท)

จองและชําระเงิน
ระหว่ างวันที่

1,072
1,864
1,320
1,100
617
617
617
607
607
936
936
936
1,210
1,512
1,451
936
1,486

1,267
2,204
1,560
1,300
729
729
729
717
717
1,106
1,106
1,106
1,430
1,787
1,716
1,106
1,756

จํานวน

จํานวนเงิน

27 มี.ค. - 8 เม.ย.

(บาท)

(บาท)

รวมจํานวนเงิน
ภาษีมลู ค่ าเพิ่ม 7%
รวมจํานวนเงิน ทัง้ สิน้
หมายเหตุ :
1. รายการที่กําหนดไว้ ข้างบนนี ้จะจัดให้ ผ้ อู อกงานแสดงสินค้ าในรูปแบบของการบริการ
2. หากชําระเงินหลังเวลาที่กําหนดในใบเสนอราคา การสัง่ จองจะถูกยกเลิกทันที ซึง่ การสัง่ จองใหม่อาจส่งผลให้ ราคามีการเปลี่ยนแปลง
3. หากสัง่ จองช้ ากว่ากําหนดอาจไม่สามารถให้ บริการได้
4. ถ้ ายกเลิกรายการหลังวันที่ 26 มีนาคม 2561 คิดค่ าใช้ จ่ายร้ อยละ 50 และไม่ สามารถคืนเงินได้ ถ้ายกเลิกในระหว่ างวันก่ อสร้ าง และวันแสดงงาน
5. การสัง่ จองบริการต้ องยืนยันพร้ อมการชําระเงินเต็มจํานวน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบัญชี
: บริษัท เอ๊ ก ซคอน จํากัด
เลขที่บญ
ั ชี
: 055-0-60062-1 (บัญชีอ อมทรัพ ย์ )
ธนาคาร/สาขา
: ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) / สาขารัช ดา - ห้ ว ยขวาง
เลขที่ผ้ เู สียภาษี
: 0105527038966
6. การสัง่ เพิ่มเติมหน้ าหน่วยงาน กรุณาชําระเป็ นเงินสด

กรุณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
คุณภูมินนั ท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นนั ท์ คเนศวรรักษ์

ชื่อบริษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:
จํานวน
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:
แฟ๊กซ์ :
อีเมล์ :
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

บริษัท เอ๊ กซคอน จํากัด
92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ต่อ 202 / 204
แฟ๊ กซ์ : +66(0)-2277-6075
E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th
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สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :

หมายเลขสาขาย่อย

คูหา

งานแสดงสิน ค้ ายานยนต์ ชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยานยนต์ และอุป กรณ์ ต กแต่ งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)

5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูน ย์ น ิท รรศการและการประชุม ไบเทค
บริก ารโครงสร้ างและอื่น ๆ
แบบฟอร์ ม
กําหนดส่ ง : 26 มีน าคม 2561
6
จองและชําระเงิน
รายการเฟอร์ นิเจอร์

รหัส

ขนาด

จองและชําระเงิน

ภายในวันที่

ระหว่ างวันที่

26 มี.ค.
(บาท)

27 มี.ค. - 8 เม.ย.

(บาท)

STX003 ไม้ อดั รองพื ้นหนา 19 มม.

1 ตร.ม.

364

430

STX005 พรมอัดปูพื ้น

1 ตร.ม.

292

345

STX006 ค่าเปลี่ยนสีพรมอัด

1 ตร.ม.

110

130

STX013 ผนังไม้ อดั หุ้มพีวีซีสีขาว

1000x2500 มม.

907

1,072

STX014 ค่าเปลี่ยนสีผนัง

1000x2500 มม.

701

-

STX021 ประตูยืด

1000x2000 มม.

2,597

3,069

ยาว 1 ม.

110

130

STX012 บีมสําหรับแขวนไฟ

จํานวน

จํานวนเงิน
(บาท)

รวมจํานวนเงิน
ภาษีมลู ค่ าเพิ่ม 7%
รวมจํานวนเงิน ทัง้ สิน้
หมายเหตุ :
1. รายการที่กําหนดไว้ ข้างบนนี ้จะจัดให้ ผ้ อู อกงานแสดงสินค้ าในรูปแบบของการบริการ
2. หากชําระเงินหลังเวลาที่กําหนดในใบเสนอราคา การสัง่ จองจะถูกยกเลิกทันที ซึง่ การสัง่ จองใหม่อาจส่งผลให้ ราคามีการเปลี่ยนแปลง
3. หากสัง่ จองช้ ากว่ากําหนดอาจไม่สามารถให้ บริการได้
4. ถ้ ายกเลิกรายการหลังวันที่ 26 มีนาคม 2561 คิดค่ าใช้ จ่ายร้ อยละ 50 และไม่ สามารถคืนเงินได้ ถ้ายกเลิกในระหว่ างวันก่ อสร้ าง และวันแสดงงาน
5. การสัง่ จองบริการต้ องยืนยันพร้ อมการชําระเงินเต็มจํานวน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบัญชี

: บริษัท เอ๊ ก ซคอน จํากัด

เลขที่บญ
ั ชี

: 055-0-60062-1 (บัญชีอ อมทรัพ ย์ )

ธนาคาร/สาขา

: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) / สาขารัช ดา - ห้ วยขวาง

เลขที่ผ้ ูเสียภาษี

: 0105527038966

6. การสัง่ เพิ่มเติมหน้ าหน่วยงาน กรุณาชําระเป็ นเงินสด

กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :

ชื่อบริษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:
อีเมล์ :

คุณภูมินนั ท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นนั ท์ คเนศวรรักษ์

บริษัท เอ๊ กซคอน จํากัด

92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุ งเทพฯ 10400

จํานวน
แฟ๊กซ์ :

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ต่อ 202 / 204
แฟ๊ กซ์ : +66(0)-2277-6075

สาขาใหญ่

E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

ลายมือชื่อ และวันที่ :
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หมายเลขสาขาย่อย

คูหา

SYX008

530x965x800 mm.

SYX015

530x530x2200 mm.

TAX010

600x1200x750 mm.

ACX019 (3.9Q)

500(W)X550(D)X780 (H)

STX003

19mm. Thick (Sq.m.)

STX017

300x1000 mm.

SYX006

530x965x1000 mm.

TAX002

700x700x750 mm.

ACX020 (5.9Q)

550X570(D)X1250 (H)

STX005

per Sq.m.

STX018

300x1000 mm.

SYX001

530x530x600 mm.

TAX009

740x740x750 mm.

ACX012

350(W)X330(D)X100 (H)

STX013

1000x2500 mm.H.
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SYX025

SYX011

600x600x1200 mm. 530x1000x2200mm.

SYX002

530x530x1000 mm.

TAX004

750x750 mm.H.

ACX013

250x500 mm.H.

STX021

1000x2000 mm.H.

TAX001

500x965x750 mm.

CHX001

470x500x440/770 mm

TAU002

650x1050x430 mm.

CHU069

540x580x440/730mm.

CHU014

550x550x450/870 mm.

CHU015

450x380x680/870mm

TAU007

700x720 mm.

CHU004

450x500x440/850 mm.

CHU019

580x490xx1000 mm.

TAU015

600x560 mm.

CHU008

530x550x470/720 mm.

SOU006

530x750x770 mm.

ACU017

250x370x1500 mm.
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TAU071

600x1100 mm.

CHU077

530x550x470/720 mm.

SOU007

600x770x690 mm.

CHU001

540x580x440/730 mm.

CHU011

470x500x470/850mm.

CHU081

360x400x770 mm.

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้ นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บริการไฟฟ้ าสําหรับการก่อสร้าง และรื้ อถอน

แบบฟอร์ม

กําหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561

7.1

ไฟฟ้ าสําหรับการก่อสร้าง และรื้ อถอน

(กรุณาทําเครื่องหมาย

1

15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.

1,145

วันทีใ่ ช้งาน
เปิ ดใช้งานตั้งแต่เวลา 08.00น. - 24.00 น.
2 เม.ย.
3 เม.ย.
4 เม.ย.
9 เม.ย.

2

15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

2,950

2 เม.ย.

3 เม.ย.

4 เม.ย.

9 เม.ย.

3

30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.

2,500

2 เม.ย.

3 เม.ย.

4 เม.ย.

9 เม.ย.

4

30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

3,950

2 เม.ย.

3 เม.ย.

4 เม.ย.

9 เม.ย.

ลําดับ

รายการ

ราคา/ วัน**

จํานวน

ตรงช่องว่าง)
จํ านวนเงิน
บาท

รวมเป็ นเงิน

**ทางบริษัทฯ จะปล่อยกระแสไฟให้ เวลา 8.00 น. - 24.00 น.ตามวันที่ทางผู้สง่ั จองระบุไว้ ในแบบฟอร์ม
สําหรับกรณีท่ที ่านต้ องการกระแสไฟฟ้ าหลังเวลา 24.00 นาฬิกา บริษัท ฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มอีก 100% (หนึ่งเท่า)**

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
รวมเป็ นจํ านวนเงินทั้งสิ้ น

การสังจองจะมี
่
ผลต่อเมือ่ ได้มีการชําระเงินเต็มจํ านวนภายในเวลาทีก่ ําหนดให้กบั บริษทั ฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ
ชื่อบัญชี
: บริษทั แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบชิ นั ่ แอนด์ อิเล็คทริค จํ ากัด
: 024-1-21122-3 (บัญชีออมทรัพย์)

เลขทีบ่ ญ
ั ชี

: กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ 2
SWIFT CODE : KASITHBK

ธนาคาร

ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างที่มีความประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้ า กรุณาสัง่ จองขนาดเมนไฟฟ้ าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผือ่

*ข้อควรระวัง *

ค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้ อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบตั ิเหตุต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ กระแสไฟฟ้ าเต็มพิกดั
หมายเหตุ : - ชําระเงินหน้ างานโปรดชําระเป็ นเงินสดเท่านั้น
- ทางบริษัท ฯ จะคืน เงิน ร้ อ ยละ 20 หากมีก ารยกเลิก การจองในช่ วงวัน ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ - 26 มีน าคม 2561
- ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่ คนื เงิน หากยกเลิก ในช่ วงวัน ที่ 27 มีน าคม - 8 เมษายน 2561
- หากท่านต้ องการไฟฟ้ าก่อสร้ างและไฟฟ้ ารื้อถอนให้ สง่ั จองพร้ อมชําระเงินเต็ม 100% ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดในใบแจ้ งหนี้
- กรณียกเลิกการสัง่ จองบริการไฟฟ้ าก่อสร้ างและรื้อถอนในวันก่อสร้ าง วันจัดแสดงและวันรื้อถอน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
- ไฟมาตราฐานที่ให้ ใช้ คือ 220V. + ร้ อยละ 10 เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่านจึงควรมีอปุ กรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่
- ระยะการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้ า หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มเติมคิดในอัตราเมตรละ 214 บาท
- หากมีการขอย้ ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้ าทั่วไปคิดค่าบริการ 214 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น
หากเป็ นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ ายตําแหน่ง 2,140 บาท/เส้น
- เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้ องการปลั๊กพ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์
ขนาด 15A220V1P เท่านั้น
- ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้ าจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีท่เี กิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่า
ของรายการสัง่ จองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

กรุณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :

ชื่อบริษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:

บริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซิบิชนั่ แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757

จํานวน

ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :

27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้ อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร:

แฟ๊กซ์ :

ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ สอาดเอีย่ ม

อีเมล์ :

โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
แฟ็ กซ์ : (+66)2 053 9525
อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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หมายเลขสาขาย่อย

คูหา

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้ นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บริการระบบกระแสไฟฟ้ าอุปกรณ์

แบบฟอร์ม

กําหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561

7.2

Section A: เบรกเกอร์ตดั ไฟสําหรับสินค้าจัดแสดง (ไม่ใช่สําหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง) รวมค่าใช้ไฟฟ้ า

ลําดับ

บริการ / รายการ

1 เต้าเสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
2 เต้าเสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz.24 ชัว่ โมง (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
3 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
4 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
5 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
6 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
7 60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
8 100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)

ราคามาตรฐาน
จองและชําระ
เงินภายในวันที่
26 มี.ค.

ราคาในวันงาน
จองพร้อมชําระ
เงินระหว่างวันที่
27 มี.ค.-8 เม.ย.

(บาท)
1,080
2,160
3,695
11,090
7,390
17,400
34,800
53,350

(บาท)
1,400
2,810
4,800
14,400
9,610
22,620
45,240
69,350

จํานวน

จํานวนเงิน

รวมจํานวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้ น
การสังจองจะมี
่
ผลต่อเมือ่ ได้มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในเวลาที่กาํ หนดให้กบั บริษทั ฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ
บริษทั แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิชนั ่ แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด
ชื่อบัญชี
:
เลขที่บญ
ั ชี
:
024-1-21122-3 (บัญชีออมทรัพย์)
ธนาคาร
:
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ 2
SWIFT CODE :
KASITHBK
*ข้อควรระวัง *

ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างที่มีความประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้ า กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้ าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผื่อ
ค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้ อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ กระแสไฟฟ้ าเต็มพิกัด

หมายเหตุ :
- ชําระเงินหน้ างานโปรดชําระเป็ นเงินสดเท่านั้น
- ทางบริ ษัท ฯ จะคืน เงิน ร้ อ ยละ 20 หากมีก ารยกเลิก การจองในช่ ว งวัน ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ - 26 มีน าคม 2561
- ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่ คืน เงิน หากยกเลิก ในช่ ว งวัน ที่ 27 มีน าคม - 8 เมษายน 2561
- เต้ าเสียบไฟ 1 จุด ใช้ สาํ หรับสินค้ าจัดแสดงเพียง 1 ชิ้นในแต่ละครั้ง ไม่อนุญาตให้ มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากการใช้ ไฟเกิน
- ไฟมาตราฐานที่ให้ ใช้ คือ 220V. + ร้ อยละ 10 เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่านจึงควรมีอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้ กระแสไฟฟ้ าผิดประเภท ทางบริษัทจะดําเนินการปรับเป็ นจํานวนเงิน 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน
- การเดินสายภายในระบบ ต้ องใช้ สายไฟให้ ท่เี หมาะสมตามมาตรฐานและต้ องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด
- การเชื่อมต่อสายเข้ าเบรกเกอร์ให้ ต่อเชื่อมด้ วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั้น ห้ ามใช้ สายเปลือยต่อเข้ าเบรกเกอร์โดยตรง
- สําหรับการขอใช้ บริการ 24 ชั่วโมงจะมีการคิดราคาเพิ่มเป็ น 2 เท่าจากราคาข้ างต้ น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่ องจํานวน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะถือว่ามิได้ ขอใช้ บริการ 24 ชั่งโมง
- เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้ องการปลั๊กพ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านั้น
- หากมีการขอย้ ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้ าทั่วไปคิดค่าบริการ 214 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้ น
หากเป็ นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ ายตําแหน่ง 2,140 บาท/เส้ น
- หากมีการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้ า หากมีความประสงค์ต่อหรือเพิ่มเติมคิดในอัตราเมตรละ 214 บาท
- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ทางผู้ออกงานแสดงสินค้ านํามาติดตั้งเอง หากเกิดอัตรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทางผู้ติดตั้งต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- รายการข้ างต้ นใช้ สาํ หรับวันจัดแสดงสินค้ าเท่านั้น ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้ างวันสุดท้ าย
กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
ชื่อบริ ษัทผู้แสดง :
บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซิบิชนั่ แอนด์ อิเล็คทริ ค จํากัด
คูหาเลขที่:
จํานวน
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้ อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร:
แฟ๊กซ์ :
ติดต่อ : คุณพัชริ นทร์ สอาดเอี่ยม
อีเมล์ :
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของผู้ออกแสดงงาน
แฟ็ กซ์ : (+66)2 053 9525
อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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หมายเลขสาขาย่อย

คูหา

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้ นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศู นย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค
บริการระบบกระแสไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบฟอร์ม
กําหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561
7.3

ลําดับ

บริ การ / รายการ

ราคามาตรฐาน
จองและชําระเงินภายในวันที่
26 มี.ค.

ราคาในวันงาน
จองพร้ อมชําระเงินระหว่ าง
วันที่
27 มี.ค. - 8 เม.ย.

(บาท)

(บาท)

730

จํานวน

จํานวนเงิน

Section B : บริการติดตัง้ อุปกรณ์ รวมค่ ากระแสไฟฟ้ า
1

สปอตไลท์ LED 12W. มาตรฐาน (แสงสีเหลือง)

560

2

สปอตไลท์ LED 12W. พร้ อมแขน ยาว 25 CM. (แสงสีเหลือง)

560

730

3

ไฟฟลูออเรสเซนท์ LED 18W. ยาว 1.2 เมตร (แสงสีขาว)

560

730

4

ดาวน์ไลน์ LED 9W. (แสงขาว)

715

930

5

ดาวน์ไลน์ LED 9W. (แสงหลือง)

715

930

6

สปอตไลท์ ฮาโลเจน 50W. พร้ อมแขนแสตนเลส ยาว 20 CM. (แสงสีเหลือง)

715

930

7

หลอดเมทอลฮาไลน์ 150W. 220 V. (แสงสีขาว)

2,420

3,140

8

หลอดฮาโลเจน 500W. 220 V. (แสงสีเหลือง)

2,150

2,800

Section C : เบรกเกอร์ ตัดหลอดไฟให้ แสงสว่ าง (รวมค่ าใช้ ไฟฟ้ า)
1

15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.

5,390

7,010

2

15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.

16,170

21,020

3

30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.

10,780

14,000

Section D : การคิดราคาตามจุดใช้ ไฟสําหรับโคมไฟแสงสว่ างที่นํามาพร้ อมติดตัง้ โดยผู้ออกงานแสดงสินค้ าเอง(รวมค่ าใช้ ไฟฟ้ า)
1

ค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับ โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์
(ต่อสายไฟฟ้าโดยผู้ออกงานแสดงสินค้ า)
*สําหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 9 วัตต์ อนุญาตให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 10 ดวง/ 100 วัตต์
*สําหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 10 - 17 วัตต์ อนุญาตให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 5 ดวง/ 100 วัตต์
*สําหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 18 - 25 วัตต์ อนุญาตให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 3 ดวง/ 100 วัตต์
*ไฟ LED เส้ น อนุญาตให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 5 เมตร/ 100 วัตต์

2

ค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์
(ต่อสายไฟฟ้าโดยผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการ บริการเฉพาะคูหามาตรฐานเท่านัน)
้

460

600

550

715
รวมจํานวนเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
รวมจํานวนเงินทัง้ สิน้

การสังจองจะมี
่
ผลต่ อเมือ่ ได้มีการชําระเงินเต็มจํ านวนภายในเวลาทีก่ ําหนดให้กบั บริษทั ฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ
ชื่อบัญชี
:
บริษทั แมเนจเม้นท์ เอ็กซิ บชิ นั ่ แอนด์ อิเล็คทริค จํ ากัด
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
:
024-1-21122-3 (บัญชีออมทรัพย์)
ธนาคาร
:
กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) สาขาซี คอนสแควร์ 2
SWIFT CODE :
KASITHBK
*ข้อควรระวัง *

ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างทีม่ ีความประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้ า กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้ าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผือ่
ค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้ อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ
ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการใช้ กระแสไฟฟ้ าเต็มพิกัด

หมายเหตุ :
- ชําระเงินหน้ างานโปรดชําระเป็ นเงินสดเท่านั้น
- ทางบริ ษัท ฯ จะคืน เงิน ร้ อ ยละ 20 หากมีก ารยกเลิก การจองในช่ วงวัน ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ - 26 มีน าคม 2561
- ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่ คืน เงิน หากยกเลิก ในช่ วงวัน ที่ 27 มีน าคม - 8 เมษายน 2561
- เต้ าเสียบไฟ 1 จุด ใช้ สาํ หรับสินค้ าจัดแสดงเพียง 1 ชิ้นในแต่ละครั้งไม่อนุญาตให้ มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากการใช้ ไฟเกิน
- ไฟมาตราฐานทีใ่ ห้ ใช้ คือ 220V. + ร้ อยละ 10 เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่านจึงควรมีอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้ กระแสไฟฟ้ าผิดประเภท ทางบริษัทจะดําเนินการปรับเป็ นจํานวนเงิน 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน
- การเดินสายภายในระบบ ต้ องใช้ สายไฟให้ ทเี่ หมาะสมตามมาตรฐานและต้ องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุ ด
- การเชื่อมต่อสายเข้ าเบรกเกอร์ให้ ต่อเชื่อมด้ วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั้น ห้ ามใช้ สายเปลือยต่อเข้ าเบรกเกอร์โดยตรง
- สําหรับการขอใช้ บริการ 24 ชั่วโมงจะมีการคิดราคาเพิ่มเป็ น 2 เท่าจากราคาข้ างต้ น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจํานวน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะถือว่ามิได้ ขอใช้ บริการ 24 ชั่งโมง
- เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้ องการปลั๊กพ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านั้น
- หากมีการขอย้ ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้ าทั่วไปคิดค่าบริการ 214 บาท/จุ ด และค่าบริการขอย้ ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้ น
หากเป็ นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ ายตําแหน่ง 2,140 บาท/เส้ น
- หากมีการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้ า หากมีความประสงค์ต่อหรือเพิ่มเติมคิดในอัตราเมตรละ 214 บาท
- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีท่ างผู้ออกงานแสดงสินค้ านํามาติดตั้งเอง หากเกิดอัตรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทางผู้ติดตั้งต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น
- รายการข้ างต้ นใช้ สาํ หรับวันจัดแสดงสินค้ าเท่านั้น ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้ างวันสุดท้าย
กรุณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
ชื่อบริษัทผู้แสดง :
บริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซิบิชนั่ แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด
คูหาเลขที่:
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้ อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร:
ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ สอาดเอี่ยม
อีเมล์ :
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของผู้ออกแสดงงาน

แฟ็ กซ์ : (+66)2 053 9525
อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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หมายเลขสาขาย่อย

จํานวน
แฟ๊กซ์ :

คูหา

50

งานแสดงสิน ค้ ายานยนต์ ชิน้ ส่ วน อะไหล่ ย านยนต์ และอุป กรณ์ ต กแต่ งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูน ย์ น ิท รรศการและการประชุม ไบเทค
แบบแปลนติด ตัง้ อุป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
แบบฟอร์ ม
กําหนดส่ ง : 26 มีน าคม 2561
7.4
แบบฟอร์ มนีใ้ ช้ สาํ หรั บให้ ผ้ แู สดงสินค้ าระบุตาํ แหน่ งของอุปกรณ์ งานระบบต่ างๆ ที่ส่ ังเพิ่มเติม พร้ อมกับระบุ
หมายเลขคูหาข้ างเคียงและแฟกซ์ กลับมาที่บริ ษัทฯ
เครื่ องปั๊ มลม

C
W
D

นํา้ ประปา

N

เต้ าเสียบไฟ
จุดต่ อไฟ (โดย MEE)

ท่ อระบายนํา้

B

เบรกเกอร์

หลัง

หมายเลขคูหาข้ างเคียง .....................

หลอดฟลูออเรสเซนท์
สปอต์ ไลท์ มาตรฐาน
สปอต์ ไลท์ พร้ อมแขน

ซ้ าย

ขวา

หมายเลขคูหาข้ างเคียง

หมายเลขคูหาข้ างเคียง

.........................

.........................

หน้ า

หมายเลขคูหาข้ างเคียง .....................

หมายเหตุ : - หากมีการขอย้ ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ ไปคิดค่าบริ การ 214 บาท/จุด และค่าบริ การขอย้ ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้ น
หากเป็ นแบรกเกอร์ ขนาด 60A380V3P ขึ ้นไป คิดค่าบริ การย้ ายตําแหน่ง 2,140 บาท/เส้ น
- หากคูหามีการปูพื ้นไม้ กรุณาส่งแบบแปลนคูหามาด้ วยเพื่อความสะดวกในการขึ ้นเมนสายไฟ
- ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ
จะทําการปรับ 20 เท่าของรายการสัง่ จองในช่องราคาวันจัดแสดงงาน
- การเดินสายภายในระบบ ต้ องใช้ สายไฟให้ ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้ องเดินระบบสายกราวน์ทกุ จุด
- การติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าที่ทางผู้ออกงานแสดงสินค้ านํามาติดตังเอง
้ หากเกิดอัตรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ทางผู้ติดตังต้
้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น
กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
บริ ษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซิบิชน่ั แอนด์ อิเล็คทริ ค จํากัด
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757

ชื่อบริ ษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:
แฟ๊กซ์ :
อีเมล์ :
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของผู้ออกแสดงงาน

27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้ อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ติดต่อ : คุณพัชริ นทร์ สอาดเอี่ยม
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
แฟ็ กซ์ : (+66)2 053 9525
อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :
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จํานวน

คูหา

1.

2.

3.

4.

กฎระเบียบคูม
่ อ
ื การสง่ ั จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า
คูหามาตรฐานแต่ละคูหาจะประกอบด ้วย
้ ) จํานวน 3 ดวง
‐ ชุดสปอร์ตไลท์ 10 วัตต์(ขาสัน
จํานวน 1 จุด (ห ้ามใช ้กับดวงไฟแสงสว่าง)
‐ ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์
้ ู ้ร่วมแสดงสินค ้าจะต ้องสั่งจองใน
ซึง่ รายการดังกล่าวข ้างต ้นผู ้จัดงานได ้จัดเตรียมไว ้ให ้เรียบร ้อยแล ้ว นอกเหนือจากรายการนีผ
่ นไปตามทีบ
่ ริษัทฯ เสนอราคากับผู ้จัดงาน)
ใบสั่งจองรายการไฟฟ้ า (รายการไฟฟ้ าสําหรับคูหามาตรฐานจะเปลีย
ตําแหน่งในการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้เรียบร ้อยแล ้วผู ้ร่วมแสดงสินค ้าไม่สามารถเปลีย
่ นตําแหน่งทีต
่ ด
ิ ตัง้ หรือเปลีย
่ น
ในคูหามาตรฐานจะถูกกําหนดตําแหน่งทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไฟฟ้ าในคูหามาตรฐานได ้ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมแสดงสินค ้าไม่ต ้องการรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ าในคูหา
รายการทีต
่ างผู ้จัดจัดเตรียมไว ้ให ้ทางผู ้จัดถือว่าท่านสละสิทธิในสิง่ ทีพ
่ งึ จะได ้
มาตรฐานทีท
ใบสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ า แบ่งออกเป็ น 3 รายการ คือ
่ ค
ี วามประสงค์สั่งจองระบบแสงสว่าง
รายการที่ 1 สําหรับผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีม
่ ค
ี วามประสงค์สั่งจองกระแสไฟฟ้ าเพือ
่ นํ ามาใช ้กับสินค ้าทีน
่ ํ ามาแสดงเท่านัน
้ ห ้าม
รายการที่ 2 สําหรับผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีม
นํ าไปใช ้กับระบบแสงสว่าง
รายการที่ 3 สําหรับผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีม
่ ค
ี วามประสงค์ทจ
ี่ ะนํ าดวงไฟมาติดตัง้ เอง
ไฟฟ้ าทีใ่ ช ้ในระหว่างงาน
ผู ้จัดงานได ้มอบหมายให ้ผู ้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการเป็ นผู ้ดูแลไฟฟ้ าแสงสว่างโดยทั่วไปในอาคารแสดงสินค ้า
มาตรฐานของไฟฟ้ าทีใ่ ช ้ในงานแสดงสินค ้า
4.1
้ ลงระหว่าง +10% สําหรับสินค ้าทีค
่ วามไวต่อการขึน
้ ลง
4.1.1 ‐ ไฟฟ้ าขนาด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิรต
์ ส แรงดันไฟฟ้ าขึน
ของแรงดันไฟฟ้ าเพือ
่ ความปลอดภัยต่อสินค ้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด ้วย
‐ ไฟฟ้ าขนาด 220 โวลท์. 1 เฟส 50 เฮิรต
์ ส แรงดันไฟฟ้ าขึน
้ ลงระหว่าง +10% สําหรับสินค ้าทีค
่ วามไวต่อการขึน
้ ลง
ของแรงดันไฟฟ้ าเพือ
่ ความปลอดภัยต่อสินค ้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด ้วย
4.1.2 หากท่านมีความประสงค์ทจ
ี่ ะสั่งจองกระแสไฟฟ้ าในรูปแบบอืน
่ ๆ เช่น 110 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรต
์ ส หรือ 220 โวลท์ 3
เฟส 50 เฮิรต
์ ส ซึง่ จะสามารถจัดการให ้ได ้เป็ นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์มการสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ า
4.1.3 วงจรไฟฟ้ าได ้แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้ าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ ากําลัง
มอเตอร์ไฟฟ้ าต ้องมีอป
ุ กรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้ าอัตโนมัตแ
ิ ละต ้องมีระบบสตาร์ทเตอร์ดังนี้
4.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม ้า สตาร์ทได ้โดยตรง
4.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงม ้า สตาร์ทระบบ สตาร์‐เดลต ้า
4.2.3 มอเตอร์ขนาดตัง้ แต่ 25 แรงม ้า สตาร์ทระบบออโตทรานสฟอร์เมอร์
่ ่ายไปยังแต่ละคูหาจะเปิ ดและปิ ด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที
กระแสไฟฟ้ าทีจ
4.3
่ ้องการใช ้กระแสไฟฟ้ าสําหรับอุปกรณ์ทต
่ี ้องนํ ามาแสดงตลอด 24 ชัว่ โมง จะต ้องกรอก
สําหรับผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีต
4.4
แบบฟอร์มมาพร ้อมกับการสั่งไฟฟ้ าก่อนถึงเวลาทีก
่ ําหนดไว ้
้ ได ้ติดตัง้ ให ้พร ้อมกับกระแสไฟฟ้ า
หลอดสปอร์ตไลท์ 10 วัตต์ 3 หลอด และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ซึง่ รวมอยูใ่ นคูหาสําเร็จรูปนัน
4.5
แล ้ว
ราคาค่ากระแสไฟฟ้ าและค่าติดตัง้ สายเมนได ้รวมไว ้เรียบร ้อยในรายการที่ 1.2 และ 3 (ทัง้ ข ้อ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์มการ
4.6
สั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ า)
่ จ ้งและสั่งไว ้ในแบบฟอร์มการสั่งจอง
หากท่านติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าเองการติดตัง้ ไฟฟ้ าทัง้ หมดจะต ้องติดตัง้ ให ้ตรงกับทีแ
4.7
กระแสไฟฟ้ า
การติดตัง้ ไฟในบริเวณ
5.1
ผู ้จัดงานจะจัดให ้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง สําหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรือ กระแสไฟฟ้ าสําหรับการเดินเครือ
่ ง
สาธิตให ้ผู ้ร่วมแสดงติดต่อกับผู ้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการของงานเพือ
่ สั่งการติดตัง้ กระแสไฟฟ้ าหรือแสงสว่าง
เพิม
่ เติมภายในคูหาโดยให ้ผู ้ร่วมแสดงสินค ้ากรอกแบบฟอร์มสําหรับความต ้องการของตน ในหนังสือคูม
่ อ
ื ผู ้ร่วมแสดงสินค ้า
แล ้วส่งให ้ผู ้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการภายในเวลาทีก
่ ําหนดไว ้ในแบบฟอร์มเพือ
่ ความปลอดภัยตลอดเวลางาน
่ มกระแสไฟจากตู ้กระแสไฟฟ้ าของอาคารโดยเด็ดขาด ผู ้จัดงาน
แสดง โดยห ้ามมิให ้ผู ้ร่วมแสดงสินค ้าดําเนินการต่อหรือเชือ
่ มกระแสไฟฟ้ าทีไ่ ม่ถก
สงวนสิทธิท
่ ําการต่อเชือ
ู ต ้อง
์ จ
ี่ ะยุตก
ิ ารจ่ายกระแสไฟฟ้ าหรือถอดสายไฟทีท
4.2

5.

5.2
5.3
5.4

การติดตัง้ ไฟฟ้ าทีง่ านแสดงสินค ้าทัง้ หมดจะสามารถทําได ้โดยผู ้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการเพียงรายเดียว หรือ
ผู ้ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เข ้าทํางานได ้เท่านัน
้
่ เจ ้าหน ้าทีท
่ ผ
ี ู ้รับเหมาทําการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในคูหาของท่านเองจะต ้องส่งรายชือ
่ ก
ุ คนทีจ
่ ะเข ้า
ผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีม
มาทํางานก่อนวันทําการจึงจะสามารถเข ้าไปทํางานได ้
ผู ้รับเหมาทีท
่ า่ นแต่งตัง้ ให ้ทําการติดตัง้ ไฟฟ้ าในคูหาของท่านเอง จะต ้องส่งรายละเอียดเกีย
่ วกับการติดตัง้ (แผนผังไฟฟ้ า)
ให ้กับผู ้จัดงานทราบล่วงหน ้าภายในกําหนดเวลาในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซึง่ จะต ้องส่งรายละเอียดด ้านล่างนีม
้ ฉ
ิ ะนัน
้ จะ
ไม่ได ้รับอนุญาตให ้เข ้าไปทํางานในอาคาร
5.4.1 รายละเอียดทางด ้านเทคนิคและจํานวนหรือวัตต์ทใ่ี ช ้
่ ะทําการติดตัง้ กระแสไฟฟ้ า
5.4.2 จํานวนจุดทัง้ หมดทีจ
5.4.3 แบบแปลนในการติดตัง้
่ ของบริษัททีจ
่ ะเข ้ามาทําการติดตัง้
5.4.4 ชือ
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กฎระเบียบคูม
่ อ
ื การสง่ ั จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า

5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

่ และหมายเลขบัตรประจําตัวหรือเลขทีห
5.4.5 ชือ
่ นังสือเดินทางของช่างทีจ
่ ะเข ้าไปทําการติดตัง้
5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการสั่งจองให ้สมบูรณ์
ผู ้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้ าทีจ
่ ะเข ้าทําการติดตัง้ สามารถทีจ
่ ะรับบัตรผ่านเพือ
่ เข ้าทํางานในอาคารได ้จากเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายปฏิบัตก
ิ าร
ของผู ้จัดงาน ณ สํานักงานผู ้จัดงานในบริเวณอาคารแสดงนัน
้ โดยเจ ้าหน ้าทีจ
่ ะขอหลักฐานเพือ
่ ยืนยันและแลกบัตรจึงจะ
สามารถผ่านเข ้าไปปฏิบัตงิ านให ้คูหาของท่านได ้
ผู ้รับเหมาของท่านจะต ้องจัดเตรียมจุดต่อภายในทีไ่ ด ้มาตรฐานไว ้สําหรับให ้เจ ้าหน ้าทีข
่ องผู ้รับเหมาอย่างเป็ นทางการไป
ตรวจสอบและเพือ
่ ติดตัง้ ควบคุมเพือ
่ ปล่อยกระแสไฟ
ปลั๊กไฟทุกจุดจะต ้องมีการสั่งจากแบบฟอร์มการสั่งจองเท่านัน
้ มิฉะนัน
้ จะไม่ได ้รับอนุญาตให ้มีการติดตัง้
่ ั่งจองโดยตรงกับผู ้รับเหมาอย่างเป็ น
ผู ้รับเหมาอย่างเป็ นทางการจะดําเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให ้กับผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีส
ทางการเป็ นลําดับแรก
่ ด
ิ ระเบียบของความปลอดภัยรวมทัง้ การต่อปลั๊กพ่วง โดยใช ้ปลั๊กสามทางซึง่ เป็ นเหตุให ้
การต่อไฟฟ้ าหรือการต่อพ่วงทีผ
เกิดอันตรายได ้ทางผู ้จัดอนุญาตให ้เจ ้าหน ้าทีร่ ับผิดขอบตัดออกโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าได ้
ผู ้จัดไม่อนุญาตให ้ติดตัง้ ไฟแฟลชเพือ
่ ตกแต่งคูหานอกจากไฟนัน
้ ได ้ติดมาพร ้อมกับอุปกรณ์ทน
ี่ ํ าเข ้ามาแสดงเท่านัน
้ รวมถึง
การติดตัง้ ไฟกระพริบจะต ้องแจ ้งขนาด และจังหวะในการกระพริบและต ้องได ้รับอนุญาตจากผู ้จัดงานก่อนจึงจะติดตัง้ ได ้

่ ั่งจองพืน
้ ทีเ่ ปล่าเพือ
่ ตกแต่งเป็ นคูหาพิเศษ จะต ้องส่งรายการสั่งจองพร ้อมทัง้ แบบแปลนการติดตัง้
ผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีส
อุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่างละเอียดก่อนเวลาทีก
่ ําหนดไว ้
่ เติมกรุณาอ่านรายละเอียดให ้ชัดเจนแล ้วกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสั่งจอง
5.12 ในการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพิม
พร ้อมทัง้ ระบุตําแหน่งทีจ
่ ะติดตัง้ ไฟฟ้ าด ้วย
่ ู ้ร่วมแสดงสินค ้าหรือผู ้รับเหมาได ้สั่งจองหลังกําหนดเวลาจะต ้องถือปฏิบัตด
ิ ้วย
5.13 สําหรับการสั่งจองทีผ
่ ะติดตัง้ เท่าทีจ
่ ะสรุปได ้ก่อน
5.13.1 จะต ้องแจ ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ ารวมถึงจํานวนไฟทีจ
่ 10% กรณีสง่ ใบสั่งจองหลังกําหนดเวลาและ 30%ในกรณีสั่งในพืน
้ ทีแ
่ สดงสินค ้า
5.13.2 ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายเพิม
5.13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟ้ า ผู ้ร่วมแสดงสินค ้าจะต ้องเสียค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาในใบสั่งจอง
้ จะต ้องสั่งจองกระแสไฟฟ้ า
5.14 ผู ้รับเหมาหรือผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีไ่ ด ้รับอนุญาตสามารถติดตัง้ ไฟฟ้ าในคูหาของท่านเองได ้นัน
ในแบบฟอร์มการสั่งจอง ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
5.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้ าสูงสุดทีใ่ ช ้ในงาน
5.14.2 สําหรับผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทีม
่ ค
ี วามประสงค์สั่งจองตามจํานวนติดตัง้ แต่ละดวงของหลอดไฟ ซึง่ มีขนาดไม่เกิน 100
วัตต์ ไม่อนุญาตให ้ผู ้รับเหมาหรือผู ้ร่วมแสดงสินค ้าทําการ สั่งจองในส่วนรายการที่ 2 เพือ
่ มาต่อใช ้กับแสงสว่างในคูหาของ
ท่าน
่ งต่ออุบัตเิ หตุ
่ ะมีอัตราเสีย
5.15 ผู ้ร่วมแสดงสินค ้าหรือผู ้รับเหมารายใดได ้กระทําการต่อสายไฟหรือติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าใดๆทีจ
หรือมีแนวโน ้มว่าอาจเกิดอุบัตเิ หตุตอ
่ ผู ้เข ้าชมงานหรือผู ้ร่วมแสดงสินค ้าด ้วยกันได ้รับอันตราย ในนามผู ้จัดงานจะขอระงับ
การจ่ายไฟฟ้ าชัว่ คราวจนกว่าจะดําเนินการแก ้ไขให ้แล ้วเสร็จ
5.15.1 ผู ้รับเหมาอย่างเป็ นทางการไม่อนุญาติให ้ เปลีย
่ นแปลง แก ้ไข หรือดําเนินการใดๆ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิดของ
ผู ้รับเหมาอย่างเป็ นทางการโดยเด็ดขาด
้ ะต ้องสั่งจอง
ผู ้รับเหมาอย่างเป็ นทางการขอสงวนสิทธิใ์ นการติดตัง้ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ าซึง่ รวมถึงปลั๊กไฟสําเร็จรูป ทัง้ หมดนีจ
้
จากผู ้รับเหมาอย่างเป็ นทางการเท่านัน
ชุดปลั๊กไฟจะไม่อนุญาตให ้ผู ้ร่วมแสดงสินค ้านํ าระบบไฟแสงสว่างมาเสียบปลั๊กไฟเด็ดขาด ถ ้าผู ้ร่วมแสดงสินค ้านํ าระบบ
6.1
แสงสว่างมาเสียบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้ าทันที
่ ริษัทฯ เป็ นผู ้รับเหมาแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการสําหรับการบริการอุปกรณ์ไฟฟ้ า, จ่ายกระแสไฟฟ้ า และบูธสําเร็จรูป
ตามทีบ
่ ได ้รับความเดือนร ้อน หรือบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการตัดกระแสไฟฟ้ าในกรณีการใช ้เสียงดังเกินพิกัดทําให ้ผู ้อืน
ิ ามคูม
่ อ
ื สําหรับผู ้เข ้าร่วมงาน/กฎ ระเบียบ
ได ้รับแจ ้งจากผู ้จัดงานให ้ดําเนินการตัดไฟดังกล่าว หรือผู ้ร่วมแสดงงานไม่ปฏิบัตต
่ วกับการใช ้สถานทีใ่ นการจัดงานอย่างเคร่งครัดโดยผู ้ร่วมแสดงงานจะไม่เรียกร ้องค่าเสียหายใดๆ ที่
ข ้อบังคับต่างๆ เกีย
เกิดขึน
้ แก่ผู ้ร่วมแสดงาน ไม่วา่ จะเป็ นค่าเสียหายโดยตรงหรือโดยอ ้อมก็ตาม
5.11

6.

7.
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งานแสดงสินค้ ายานยนต์ ชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยานยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่ งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บริ การนา้ ประปาและท่ อนา้ ทิง้
แบบฟอร์ ม
กาหนดส่ ง : 26 มีนาคม 2561
8

ลาดับ

ราคามาตรฐาน
ราคาในวันงาน
จองพร้ อมชาระเงิน จองพร้ อมชาระเงิน
ภายในวันที่
ระหว่ างวันที่
26 มี.ค.
27 มี.ค. - 8 เม.ย.

บริ การ / รายการ

1 ท่อจ่ายน ้าเส้ นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. และท่อน ้าทิ ้ง ขนาด 25 มม.
2 ท่อจ่ายน ้าเส้ นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. และท่อน ้าทิ ้ง ขนาด 25 มม.
3 ท่อจ่ายน ้าเส้ นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. และท่อน ้าทิ ้ง ขนาด 25 มม. พร้ อมซิงค์หลุมเดี่ยว

(บาท)

(บาท)

8,600

11,200

10,500
9,900

13,600
12,800

จานวน

จานวนเงิน

รวมจานวนเงิน
ภาษีมลู ค่ าเพิ่ม 7%
รวมจานวนเงินทัง้ สิน้

การสังจองจะมี
่
ผลต่อเมือ่ ได้มีการชาระเงินเต็มจานวนภายในเวลาทีก่ าหนดให้กบั บริษทั ฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ
บริษทั แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิชนั ่ แอนด์ อิเล็คทริค จากัด
ชื่อบัญชี
:
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
:
024-1-21122-3 (บัญชีออมทรัพย์)
ธนาคาร
:
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ 2
SWIFT CODE :
KASITHBK
หมายเหตุ :
- ชาระเงินหน้ างานโปรดชาระเป็ นเงินสดเท่านั ้น
- ทางบริ ษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่ วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2561
- ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินหากยกเลิกในช่ วงวันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2561
- ราคาพิเศษจะมีผลก็ตอ่ เมื่อทาการสัง่ จองและชาระเงินเต็มจานวนภายในวันกาหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันกาหนดส่ง
- ราคานี ้รวมค่าน ้าเรียบร้ อยแล้ ว ตลอดการจัดแสดง
- หากสัง่ จองเฉพาะท่อน ้าดีและท่อน ้าทิ ้ง การติดตังต้
้ องมีถงั ดักไขมันเพื่อดักสิ่งปฎิกลู ก่อนปล่อยน ้าลงท่อระบายน ้าของอาคาร
- หากมีการขอย้ ายตาแหน่งจุดจ่ายน ้าไปจากตาแหน่งที่บริษัทฯได้ ดาเนินการติดตั ้งแล้ วจะคิดค่าดาเนินการในการเคลื่อนย้ าย 2,140 บาท ต่อจุด
- ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ จะทาการปรับ 20 เท่า
ของรายการสัง่ จองในช่องราคาวันจัดแสดงงาน
- รายการข้ างต้ นใช้ สาหรับวันจัดแสดงสินค้ าเท่านัน้ ดังนั ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้ างวันสุดท้ าย
ชื่อบริ ษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที:่
จานวน
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:
แฟ๊ กซ์ :
อีเมล์ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของผู้ออกแสดงงาน

กรุ ณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :
บริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซิบิชนั่ แอนด์ อิเล็คทริค จากัด
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคาพร้ อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ สอาดเอี่ยม
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
แฟ็ กซ์ : (+66)2 053 9525
อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :

54

หมายเลขสาขาย่อย

คูหา

งานแสดงสิน ค้ ายานยนต์ ชิน้ ส่ วน อะไหล่ ย านยนต์ และอุป กรณ์ ต กแต่ งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูน ย์ น ิท รรศการและการประชุม ไบเทค
บริก ารอุป กรณ์ โ สตทัศ นูป กรณ์
แบบฟอร์ ม
กําหนดส่ ง : 26 มีน าคม 2561
9
ราคาต่ อวัน
(บาท)

บริการ / รายการ

ลําดับ

1 Display LCD TV 32"
2 Display LCD TV 43"
3 Display LCD TV 50"
4 Display LCD TV 60"
อุป กรณ์ เ สริม (ข้ อ ละ 1 รายการ)
1
เครื่องเล่ น DVD
USB , Flash Drive
2
ขาตัง้ โต๊ ะ
ขาตัง้ สูง 1.5 เมตร
อุป กรณ์ เ สริม พิเ ศษอืน่ ๆ (ราคาตลอดงาน)
1 สาย VGA ความยาว 3 m
2 สาย VGA ความยาว 5 m
3 สาย VGA ความยาว 10 m
4 สาย HDMI ความยาว 3 m
5 สาย HDMI ความยาว 5 m
6 สาย HDMI ความยาว 10 m

จํานวน

จํานวนวันที่ใช้
งาน (วัน)

จํานวนเงิน

1,600
2,400
4,700
6,700

ขาแขวนผนัง
270
400
540
400
670
1,070

- อุปกรณ์จะถูกส่งไปที่คหู าของผู้ออกงานแสดงสินค้ าในวันสุดท้ ายของการติดตั ้งงาน

Sub total
7% VAT
Grand Total

การสังจองจะมี
่
ผลต่อเมือ่ ได้มีการชําระเงินเต็มจํ านวนภายในเวลาที่กําหนดให้กบั บริษทั ฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ
: บริษทั แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิชนั ่ แอนด์ อิเล็คทริค จํ ากัด
ชื่อบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี
:024-1-21122-3 (บัญชีออมทรัพย์)
ธนาคาร
: กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ 2
SWIFT CODE : KASITHBK
หมายเหตุ :
- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองระบบโสตทัศนูปกรณ์ในวันจัดแสดงงาน
- ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่า
ของรายการสัง่ จองในช่องราคาวันจัดแสดงงาน
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้ อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่มีการติดตั ้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมกระแสไฟฟ้า

กรุณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :

ชื่อบริษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:
จํานวน
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
แฟ๊กซ์ :
โทร:
อีเมล์ :
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

บริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซิบิชนั่ แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้ อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ สอาดเอี่ยม
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
แฟ็ กซ์ : (+66)2 053 9525
อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :

55

หมายเลขสาขาย่อย

คูหา

งานแสดงสิน ค้ ายานยนต์ ชิน้ ส่ วน อะไหล่ ย านยนต์ และอุป กรณ์ ต กแต่ งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูน ย์ น ิท รรศการและการประชุม ไบเทค
บริก ารเครื่อ งปั๊ ม ลม
แบบฟอร์ ม
กําหนดส่ ง : 26 มีน าคม 2561
10
เครื่องปั๊ มลม
ขนาดแรงดัน Air Flow @ Free Load

ลําดับ ขนาดเครื่องปั้ มลม
Psi/Bar

lm

cfm

ราคามาตรฐาน

ราคาในวันงาน

จองและชําระ
เงินภายในวันที่
26 มี.ค.

จองพร้อมชําระเงิน
ระหว่างวันที่
27 มี.ค.-8 เม.ย.

(บาท)

(บาท)

1

¼"

100/7

88.00

3.11

11,500

14,950

2

¼"

100/7

300.00

10.60

21,500

27,950

3

½"

100/7

700.00

24.50

32,500

42,250

4

¾"

100/7

1,400.00

49.00

50,500

65,650

5

1"

100/7

2,300.00

80.50

79,500

N/A

จํ านวนเงิน
จํ านวน

(บาท)

รวมจํ านวนเงิน

หากมีการขอย้ายตําแหน่งอุปกรณ์คิดค่าบริการ 1,500 บาท/ 1 จุด

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
รวมจํ านวนเงินทั้งสิ้ น
การสังจองจะมี
่
ผลต่อเมือ่ ได้มีการชําระเงินเต็มจํ านวนภายในเวลาทีก่ ําหนดให้กบั บริษทั ฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ
ชือ่ บัญชี
: บริษทั แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบชิ นั ่ แอนด์ อิเล็คทริค จํ ากัด
เลขทีบ่ ญ
ั ชี

:

024-1-21122-3 (บัญชีออมทรัพย์)

ธนาคาร

:

กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ 2
KASITHBK

SWIFT CODE :
*ข้อควรระวัง *

ปั๊มลมตามรายการข้ างต้ นไม่มีอปุ กรณ์ air filter และ / หรือ air drier ติดตั้งอยู่ ท่านจะต้ องเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวมาเอง
หากจําเป็ นต้ องใช้ งาน

หมายเหตุ :
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ บริการสําหรับการสั่งจองในวันติดตั้งและระหว่างวันจัดแสดง
- ทางบริษัท ฯ จะคืน เงิน ร้ อ ยละ 20 หากมีก ารยกเลิก การจองในช่ วงวัน ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ - 26 มีน าคม 2561
- ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่ คืน เงิน หากยกเลิก ในช่ วงวัน ที่ 27 มีน าคม - 8 เมษายน 2561
- อัตราค่าบริการข้ างต้ นรวมค่ากระแสไฟฟ้ าไว้ เรียบร้ อยแล้ ว
- ท่อลมความยาว 5.00 เมตร หากผู้แสดงสินค้ ามีความประสงค์ต่อหรือพ่วงท่อลมเพิ่มเติม ต้ องชําระเพิ่มในอัตรา 107 บาทต่อเมตร
หรืออาจนําท่อลมมาต่อพ่วงเองได้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้ องเตรียมอุปกรณ์ข้อต่อลมสําหรับสินค้ าจัดแสดงของท่านมาเองเสมอ
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือดัดแปลงอุปกรณ์จนก่อให้ เกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะดําเนินการปรับ 20เท่า ของรายการสั่งจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน
- เครื่องปั๊มลมจะถูกส่งไปที่คูหาของผู้ออกงานแสดงสินค้ าในวันสุดท้ ายของการติดตั้ง รายการข้ างต้ นใช้ สาํ หรับวันจัดแสดงสินค้ าเท่านั้น ดังนั้นทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้ างวันสุดท้ าย

กรุณากรอกให้ สมบูรณ์ และส่ งกลับที่ :

ชื่อบริษัทผู้แสดง :
คูหาเลขที่:
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ :
โทร:

บริษัท แมเนจเม้ นท์ เอ็กซิบชิ นั่ แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้ อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ สอาดเอี่ยม

จํานวน
แฟ๊กซ์ :

อีเมล์ :

โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
แฟ็ กซ์ : (+66)2 053 9525
อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
สาขาใหญ่
ลายมือชื่อ และวันที่ :

56

หมายเลขสาขาย่อย

คูหา

งานแสดงสิน ค้ ายานยนต์ ชิน้ ส่ วน อะไหล่ ยานยนต์ และอุป กรณ์ ต กแต่ งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561

ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูน ย์ น ิท รรศการและการประชุม ไบเทค
บริก ารรัก ษาความปลอดภัย

แบบฟอร์ ม

กําหนดส่ ง : 26 มีน าคม 2561

11

่ บริษัท : _____________________________________________________________________________________________________________
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : _______________________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ : ________________________________________________ โทรสาร : ________________________________________________
ผู ้ติดต่อ : ______________________________________________________________________________________________________________
*โปรดทราบว่าเจ ้าหน ้าทีร่ ักษาความปลอดภัยหนึง่ คนจะได ้รับเฉพาะบูธมาตรฐาน 9 ตรม.

วันที่

หมายเหตุ :

เวลาปฎิบต
ั ห
ิ น ้าที่
กลางวัน
กลางคืน
08.00 ‐ 20.00 น.
20.00 ‐ 08.00 น.
1,000 บาท
1,000 บาท

ค่าบริการ
จํานวน รปภ.

รวม / นาย

90 บาท / 1 ชม.

รวม

รวม
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7%
้
รวมทัง้ สิน

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
การปฎิบัตงิ านของเจ ้าหน ้าที่ รปภ. ขัน
้ ตํ่า 12 ชม.
ค่าล่วงเวลา : 90 บาท / ชม.
ในกรณีบริการฉุกเฉิน (ตํ่ากว่า 12 ชม.) อาจจะคิดค่าบริการสูงกว่าราคาปกติ
การคํานวณ คํานวณเป็ นรายชัว่ โมง

ข้อตกลงและเงือ
่ นไข
1. บริการรักษาความปลอดภัยพิเศษนีเ้ ฉพาะสําหรับบูธทีแ
่ จ ้งความประสงค์จะใช ้บริการเท่านัน
้
2. มีบริการทัง้ หมด 2 กะ คือ กะกลางวัน (08.00 ‐ 20.00) และ กะกลางคืน (20.00 ‐ 08.00)
3. การสัง่ ้จาง : ยอมรับเฉพาะการลงลายมือพร ้อมการชําระค่าบริการเต็มจํานวนก่อนวันครบกําหนดเท่านัน
้
้ ***
***การชําระค่าบริการผ่านเครือ
่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ ต ้องมีเอกสารหลักฐานการชําระเงินตามใบสัง่ ซือ
่ รี่ ะบุในแบบฟอร์มสัง่ จ ้าง
4. กําหนดเวลาการสัง่ จ ้าง : ส่งเอกสารมาที่ "บริษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย อีเอ็กซ์เอสเอส จําก ัด (สําน ักงานใหญ่)" ไม่เกินวันทีท
5. กําหนดเวลาการสัง่ จ ้าง : ส่งเอกสารมาที่ "บริษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย อีเอ็กซ์เอสเอส จําก ัด (สําน ักงานใหญ่)" ไม่เกินวันทีท
่ รี่ ะบุในแบบฟอร์มสัง่ จ ้าง

้ หล ังจากว ันทีก
่ ําหนดหรือ
: ค่าธรรมเนียมเพิม
่ เติม 20% ตามใบสง่ ั ซือ
้ ในว ันจ ัดแสดง พร้อมชําระด้วยเงินสดเต็มรูปแบบ
: ค่าธรรมเนียมเพิม
่ เติม 30% เมือ
่ สง่ ั ซือ
6. การเปลีย
่ นแปลงการสัง่ จ ้าง : การเปลีย
่ นแปลงใดๆ ทีท
่ ําขึน
้ เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรหลังจากกําหนดเวลาจะถือเป็ นคําสัง่ จ ้างทีล
่ า่ ช ้าและต ้องถูกคิดค่าธรรมเนียมเพิม
่ 20%
้ ล่าช ้า
7. การยกเลิกคําสัง่ จ ้าง : ยอมรับได ้เมือ
่ แจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรแก่เจ ้าหน ้าทีภ
่ ายใน 7 วัน ก่อนวันแรกของการปฏิบัตงาน และการยกเลิกคําสัง่ ซือ
อาจมีการคิดค่าธรรมเนียม 50% ของอัตรามาตรฐาน
้ ใด ๆ ทีย
8. เงือ
่ นไขการชําระค่าบริการ : บริษัท ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกคําสัง่ ซือ
่ ังไม่ถก
ู ระงับภายใน 7 วันก่อนวันทีร่ ะบุของบริการ
เงินสด, เครดิต, ใบสัง่ จ่ายจากธนาคาร, เช็คเงินสด สามารถชําระถึง :
บริษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย อีเอ็กซ์เอสเอส จําก ัด
ธนาคารกสิกร สาขาสําน ักแจ้งว ัฒนะ เมืองทองธานี
เลขทีบ
่ ัญชี 035‐3‐36806‐0 (บ ัญชีออมทร ัพย์)
ิ ธิเ์ พิม
9. บริษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย อีเอ็กซ์เอสเอส จําก ัด มีสท
่ เปลีย
่ นแปลงหรือแก ้ไขข ้อตกลงและเงือ
่ นไขใดๆ แต่เพียงผู ้เดียวโดยสมบูรณ์ เมือ
่ ใดก็ได ้
โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
่ า่ ยอย่างเป็ นทางการเมือ
่ ทําการสัง่ จ ้าง
หมายเหตุ : หักภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย 3% เฉพาะกรณีทใี่ ช ้แบบฟอร์มหักภาษี ณ ทีจ
เลขประจําต ัวผูเ้ สียภาษี : 0125560034087
่ ผูจ
ชือ
้ ัดแสดง :

ก่อนเริม
่ งาน : กรุณากรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนแล ้วส่งกลับมาที่
อีเมลล์ : jakkapan.c@th‐exss.com

ทีอ
่ ยู่ :

บริษ ัท ร ักษาความปลอดภ ัย อีเอ็ กซ์เอสเอส จําก ัด

เลขประจําต ัวผูเ้ สียภาษี :

บีไฮฟ์ ไลฟ์ สไตล์ มอลล์ ห ้องที่ C203

สําน ักงานใหญ่

50/1211 หมูท
่ ี่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

สาขา

หมายเลขบูธ :

โทร 02‐038‐9617
โทรศ ัพท์ :

วันจัดแสดง : กรุณาติดต่อคุณเดชา แก ้วก่า

ลายเซ็ น

090‐797‐9073
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:

โทรสาร
ว ันที่ :

:

