
 

โปรดส่งแบบฟอร์มนีก้ลับไปท ี่   
สาํนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
โทรศพัท์  : 0 2507 8374-77, 0 2507 8380-81 
โทรสาร  : 0 2547 4282 
E-mail : tapa@ ditp.go.th 

แบบฟอร์ม กรณีพเิศษ 1 
การจดัแสดงสินค้าเฉพาะในวันธุรกิจ 

กาํหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561 
  

 

กรณีท่ีมีความประสงค์จะแสดงสินค้าเฉพาะในวนัธรุกิจ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มนีเ้พ่ือแจ้งความประสงค์ดงักลา่วกบัผู้จดังาน 

โดยท่านจะต้องปฏิบติัตามกฏระเบียบของงานอย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้เม่ือท่านได้รับอนญุาตแล้ว ท่านสามารถขนย้ายสินค้าออกจากงานได้

ในวนัท่ี 7 เมษายน 2561 เวลา 18.00 - 22.00 น. ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิในการออกก่อนเวลาดงักล่าว 

รายละเอ ียดผู้ขออนุญาต 
ช่ือบริษัท(ผู้แสดงสินค้า)____________________________________________ หมายเลขคหูา ____________________________ 

ช่ือ-สกลุ _____________________________ ตาํแหนง่ __________________________เบอร์ติดต่อ ________________________ 

มีความประสงค์ขอจดัแสดงสินค้าเฉพาะในวนัธรุกิจเท่านัน้ เน่ืองจาก ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 ลงนามและประทบัตราบริษัท 
 
 
 
 (                                                               ) 
 ผู้ขออนญุาต 

  วนัท่ี_______/_______/2561 

 
 

ส่วนของเจ้าหน้าท ี่ 
  อนญุาต โดย _______________________ วนัท่ี ______________ 

  ไม่อนญุาต 

ประทบัตรา 
อนญุาต 
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โปรดส่งแบบฟอร์มนีก้ลับไปท ี่   
สาํนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
โทรศพัท์  : 0 2507 8374-77, 0 2507 8380-81 
โทรสาร  : 0 2547 4282 
E-mail : tapa@ ditp.go.th 

แบบฟอร์ม กรณีพเิศษ 2 
หนังสือยนืยันการจัดงาน 

กาํหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561 
  

 

***สาํหรับผู้ ร่วมแสดงสินค้าที่ ต้องการนําเข้าสนิค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเท่านัน้  
เม่ือท่านต้องการนําสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ท่านหรือบริษัทขนย้ายท่ีท่านจดัจ้างจะต้องแสดงเอกสารจํานวน     

2 ฉบบั ท่ีออกโดยผู้จดังาน และเจ้าของสถานท่ีท่ีจดังาน ตอ่เจ้าหน้าที่ศลุกากร ดงันี ้
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ผู้จดังาน) จะออกหนงัสือยืนยนัการเข้าร่วมแสดงสินค้า เพ่ือยืนยนัวา่บริษัทของทา่น 

ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน และได้จดัจ้างบริษัทขนย้ายให้ดําเนินการขนย้ายสินค้าให้ 
2. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (เจ้าของสถานที่ท ี่จ ัดงาน ) จะออกหนงัสือเพ่ือยืนยนัว่า งานแสดงสินค้ายานยนต์ 

ชิน้สว่น อะไหล่ยานยนต์ และอปุกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (Thailand Auto Parts & Accessories : TAPA 2018) จดัท่ีศนูย์ฯ 
ไบเทคจริง 

 
กรุณากรอกข้อมูล เพ ื่อเป็นประโยชน์ต่อการออกเอกสาร  

 

1. ประเทศต้นทางของสนิค้า______________________________________________________________________________ 
 

2. สินค้าท่ีจะนําเข้าสูป่ระเทศไทยโดย การขนสง่ทางอากาศ การขนสง่ทางเรือ  การขนสง่ทางชายแดน 
 

3. เม่ือสินค้ามาถึงประเทศไทย ทา่นต้องการใช้ผู้ รับเหมาขนย้ายสินค้าอยา่งเป็นทางการของงาน ดําเนินพิธีการศลุกากรหรือไม ่
ต้องการ ไมต้่องการ เพราะทางบริษัทฯ จะดําเนินการเอง  ไมต้่องการ เพราะจะจดัจ้างผู้ รับเหมาฯ รายอ่ืน  
 

4. ถ้าไมต้่องการ กรุณากรอกรายละเอียดบริษัทขนสง่ที่ทา่นจดัจ้างให้ขนย้ายสินค้าในประเทศไทย 
ช่ือบริษัท : ______________________________________________________________________________(กรุณาใสช่ื่อเตม็ของบริษัท) 

ช่ือ-สกลุผู้ ติดตอ่ : _______________________________________________________ โทรศพัท์ : ______________________________ 

 * หากท่านไม่สามารถระบุบริษัทขนส่งใด  ๆในประเทศไทย กรุณากรอกรายละเอียดของบริษัทขนส่งท่ีท่านจัดจ้างให้ขนย้ายสินค้า
จากประเทศต้นทาง 
 ช่ือบริษัท : _________________________________________ช่ือ-สกุลผู้ติดต่อ : _______________________________________ 

 ตําแหน่ง : __________________________________ โทรศพัท์ : _______________________ โทรสาร : ____________________ 
 

5. วนัท่ีสนิค้าจะมาถงึประเทศไทย ประมาณโดยคร่าว : ___________ เมษายน 2561 
ผู้ มีอํานาจลงนาม : (กรุณากรอกด้วยตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพ์ใหญ่ หรือแนบนามบตัร) 
ช่ือบริษัท : _______________________________________ คหูาหมายเลข : ___________________ ฮอลล์ : _____________________ 

ช่ือ-สกลุ : _____________________________________________________ ตําแหนง่ : _______________________________________ 

ท่ีอยูบ่ริษัท : ___________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท์ : _______________________________________________ โทรสาร : _____________________________________________ 

ลงช่ือ : _________________________________________________ วนัท่ี : ________________________________________________ 
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โปรดส่งแบบฟอร์มนีท้ ี่   
เคาน์เตอร์หน้าอาคาร  102 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
***(นําส่งหน้างาน)*** 

แบบฟอร์ม กรณีพเิศษ 3 
การนําสินค้า เข้า - ออก ก่อนเวลา 
กาํหนดส่ง : 5 - 8 เมษายน 2561 

  
 

กรณีท่ีมีความจําเป็นต้องขนถ่ายสินค้า เข้า - ออก นอกเหนือจากเวลาท่ีได้รับอนญุาต ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มนี ้เพ่ือแจ้งความประสงค์            
ท่ีเคาน์เตอร์บริการผู้ แสดงสินค้า เพ่ือขออนุญาตนําสินค้า เข้า - ออก (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชัว่โมง) โดยท่านจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขและ              
กฎระเบียบของงานอย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้ผู้บริหารการจดังานขอสงวนสิทธ ิ์ระงับการอนุญาตที่ได้อนุมัตไิปแล้ว หากพบว่าท่านไม่ปฏิบ ัต ิ
ตามเงื่อนไขและกฏระเบยีบโดยไมมี่ข้อโต้แย้ง  
ขัน้ตอนการขออนุญาต 

1. นําสง่แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว ท่ีเคาน์เตอร์ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง 
2. รอผลพิจารณาอนญุาต 
3. กรณีท่ีได้รับอนญุาตแล้ว ให้นําเอกสารฉบบันีไ้ปย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ณ ประตท่ีูนําสนิค้า เข้า-ออก 

เงื่อนไขในการนําสนิค้า เข้า-ออก ก่อนเวลา 
1. ไมอ่นญุาตให้ใช้รถเขน็ทกุกรณี 
2. ไมเ่ปิดประตมู้วนบานใหญ่ทกุกรณี 
3. อนญุาตเฉพาะสินค้าที่หิว้ได้เทา่นัน้ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตสินค้าชิน้ใหญ่ท่ีต้องใช้คนแบกมากกว่า 1 คน ในชิน้นัน้ๆ เพ่ือความ

ปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมชมงาน 
รายละเอ ียดผู้ขออนุญาต 
ช่ือบริษัท(ผู้แสดงสินค้า)____________________________________________ หมายเลขคหูา ____________________________ 
ช่ือบริษัท(กรณีเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้าง/ตวัแทน โปรดระบ)ุ __________________________________________________________ 
ช่ือ-สกลุ _____________________________ ตาํแหนง่ __________________________เบอร์ติดต่อ ________________________ 
มีความประสงค์ขอนําสินค้า เข้า - ออก เวลา ______________ วนัท่ี _____เมษายน 2561   
สินค้าท่ีนําเข้า-ออก มีจํานวนรวม ___________________ กลอ่ง / ลงั / ชิน้ (โปรดระบรุายละเอียดด้านล่าง)

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________

ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินดีปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว 
 ลงนาม 
 
 
 (                                                               ) 
 ผู้ขออนญุาต 
  _______เมษายน 2561 
 

ส่วนของเจ้าหน้าท ี่ 
  อนญุาต โดย _______________________ วนัท่ี ______เมษายน 2561 

  ไม่อนญุาต 

ประทบัตรา 
อนญุาต 
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โปรดส่งแบบฟอร์มนีก้ลับไปท ี่   
บริษัท  เอ๊กซคอน จาํกดั 
ตดิต่อ  : คุณชัยชนะ คาลเคล 
โทรศพัท์  : 0 2275 5260 ถงึ 2, 0 2275 5312 ถงึ 3  
  ต่อ  512 
โทรสาร  : 0 2277 6075, 0 2691 8873 
E-mail : tapa-design@ xcon.co.th 

แบบฟอร์ม  1 
ผู้รับเหมาก่อสร้างคูหาพ ืน้ท ี่เปล่า 

กาํหนดส่ง 22 มีนาคม 2561 
 

ผู้แสดงสินค้าท่ีก่อสร้าง/ตกแตง่คหูาเอง โดยใช้ผู้ รับเหมาก่อสร้างของทา่น ซึง่ไมใ่ชบ่ริษัทผู้ รับเหมาอยา่งเป็นทางการ จะต้องดําเนินการ ดงันี ้
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทผู้ ร ับเหมา ดงัต่อไปนี ้  
ช่ือบริษัทผู้แสดงสินค้า _______________________________________________________ หมายเลขคหูา ______________________________ 
ขนาดคหูา (กว้าง x ยาว x สงู)  _______เมตร  x _______เมตร  x _______เมตร   
ช่ือบริษัทผู้ รับเหมา :  ________________________________________ ท่ีอยู ่: _____________________________________________________ 
โทรศพัท์ : _______________________ โทรสาร : _________________________ E-mail : ____________________________________________ 
ประเภทของงาน             ก่อสร้าง/ตกแตง่คหูา     Electricity      อ่ืนๆ ระบ ุ____________________________ 
ช่ือผู้ประสานงาน : ____________________________ โทรศพัท์มือถือ _______________________   E-mail : ____________________________ 
ช่ือหวัหน้าคนงาน : ___________________________ โทรศพัท์มือถือ________________________   ต้องการบตัร Contractor จํานวน_______ใบ 
เร่ิมก่อสร้าง จาก วนัท่ี _____________________   เวลา   ________________   ถึงวนัที่ __________________   เวลา   ________________    
เร่ิมรือ้ถอน  จาก วนัท่ี _____________________   เวลา   ________________   ถึงวนัที่ __________________   เวลา   ________________    
บริษัทรับเหมาของทา่นเคยเข้าทํางานในศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค     เคย          ไม่เคย 
ถ้าเคยโปรดระบช่ืุองานที่เคยทํา    1_______________________________________        2____________________________________________ 
 
หมายเหตุ : 
1. ส่งแบบฟอร์มนีพ้ ร้อมแบบก่อสร้างท่ีแสดงขนาดและความสงูอย่างชดัเจน กรณีส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณา

แบบคหูาของทา่น 
2. กรณีแบบก่อสร้างไมถ่กูต้องตามเง่ือนไข ต้องทําการแก้ไขและสง่แบบเพ่ือตรวจสอบอีกครัง้ ภายใน 3 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข 
3. ผู้แสดงสนิค้า/ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทาํการก่อสร้างได้ต้องมีคุณสมบัตดิงันี ้

 แบบก่อสร้างผ่านการอนุมัตแิล้ว 
 ยื่นเช ็คคํา้ประกนัการก่อสร้างแล้ว 

4. ผู้แสดงสินค้า/ผู้ รับเหมาจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบในการก่อสร้าง/ตกแตง่คหูาอยา่งเคร่งครัด 
5. ผู้แสดงสินค้า/ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ได้รับทราบระเบียบปฏิบตัิในการเข้าก่อสร้าง/ตกแตง่คหูาและรือ้ถอนคหูาแสดงสินค้าแล้ว และยินยอมปฏิบตัิ

ตามระเบยีบดงักลา่วทกุประการ 
 

 
 

ช่ือผู้ประสานงาน :____________________________________________ตําแหน่ง :________________________________________  
      ผู้ รับเหมาก่อสร้าง         ผู้แสดงสินค้า (โปรดระบท่ีุอยูแ่ละเบอร์ติดต่อด้านลา่ง)   
ที่อยู่ : ______________________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท์ : ____________________________โทรสาร :__________________________E-mail:_______________________________ 
ลายเซ็นพร้อมประทบัตราบริษัท :_______________________________________ วนัท่ี ____________________________________ 

เฉพาะคูหาพืน้ท ี่เปล่า
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โปรดนําแบบฟอร์มนีไ้ปส่งท ี่   
บริษัท  เอ๊กซคอน จาํกดั  
ตดิต่อ  : คุณชัยชนะ คาลเคล  
โทรศพัท์  : 0 2275 5260 ถงึ 2, 0 2275 5312 ถงึ 3 
   ต่อ  512 
โทรสาร  : 0 2277 6075, 0 2691 8873 
E-mail : tapa-design@ xcon.co.th 
**นําส่งแบบฟอร์มนีพ้ ร้อมเช ็คคํา้ประกันด้วยตนเอง** 

แบบฟอร์ม 2 
เชค็คํา้ประกันพืน้ท ี่ 

กาํหนดส่ง : 26 – 30 มีนาคม 2561 
   

 
กรณีท่ีก่อสร้างคหูาพืน้ท่ีเปล่า ผู้ รับเหมาก่อสร้าง/ผู้แสดงสินค้า จะต้องกรอกแบบฟอร์มนีโ้ดยละเอียด พร้อมนํา “แคชเชียร์ เชค็”  
คํา้ประกนัความเสียหาย สั่ งจ่าย บริษัท  เอ๊กซคอน  จาํกัด มาส่งยงับริษัท เอ๊กซคอน จํากดั (ดแูผนท่ีหน้าถดัไป)  

ค่าคํา้ประกันพ ืน้ท ี่ ตารางเมตรละ 1,000 บาท  (สูงสุดไม่เก ิน 100,000 บาท) 
กรณีพ ืน้ท ี่คูหาน้อยกว่า 15 ตร .ม. คิดอ ัตราขัน้ต ํ่า 15,000 บาท  

ขนาดของคหูา จาํนวนเงนิ  

1. ก่อสร้างคหูาให้บริษัท________________________________หมายเลขคหูา__________________________ 
คหูาขนาด___________ ตร.ม. จํานวน(เป็นตวัอกัษร)____________________________บาท ตอ่ 1 พืน้ท่ี (คหูา) 

 

2. ก่อสร้างคหูาให้บริษัท_______________________________หมายเลขคหูา___________________________ 
คหูาขนาด___________ ตร.ม. จํานวน(เป็นตวัอกัษร)____________________________บาท ตอ่ 1 พืน้ท่ี (คหูา) 

 

3. ก่อสร้างคหูาให้บริษัท_______________________________หมายเลขคหูา___________________________ 
คหูาขนาด___________ ตร.ม. จํานวน(เป็นตวัอกัษร)____________________________บาท ตอ่ 1 พืน้ท่ี (คหูา) 

 

รวมเป็นเงนิท ัง้ส ิน้  (_____________________________________)  
หมายเหตุ  
1. กรณีท่ีบริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารและแคชเชียร์เช็คคํา้ประกนั ใคร่ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้เข้าทําการก่อสร้างโดยเดด็ขาด 
2. บริษัทฯ จะคืนแคชเชียร์เช็คคํา้ประกนันี ้ให้ภายหลงัจากงานจบแล้ว (ระหว่างวนัท่ี 18 – 20 เมษายน 2561) ในกรณีที่ทําการรือ้ถอน
และขนย้ายโครงสร้างออกจากบริเวณงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้กบัสถานท่ีจดัแสดงงาน แตห่าก
เกิดความเสียหายในบริเวณท่ีผู้ รับเหมาก่อสร้างรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของผู้ ใดและเกิดจากกรณีใดๆ ผู้แสดงสินค้า/
ผู้ รับเหมารายนัน้ จะต้องรับผิดชอบและชําระคา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดท่ีทางสถานท่ีจดังานเรียกร้องความเสียหายมา 
 
  

เฉพาะคูหาพืน้ท ี่เปล่า

 

ช่ือผู้ประสานงาน :____________________________________________ตําแหนง่ :________________________________________  
ช่ือบริษัทผู้วางเชค็คํา้ประกนั ___________________________________________________________________________________ 
       ผู้ รับเหมาก่อสร้าง         ผู้แสดงสินค้า   
ท่ีอยู่ : ______________________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท์ : ____________________________โทรสาร :__________________________E-mail:_______________________________ 
ลายเซ็นพร้อมประทบัตราบริษัท :_______________________________________ วนัท่ี ____________________________________ 
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แผนที่บริษัท เอ๊กซคอน  จาํกัด 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดิต่อ  : คุณชัยชนะ คาลเคล 
โทรศัพท์ : 0 2275 5260, 0 2275 5312 ต่อ  512  
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โปรดส่งแบบฟอร์มนีท้ ี่   
เคาน์เตอร์หน้าอาคาร  102 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
***(นําส่งหน้างาน)*** 

แบบฟอร์ม 3 
การขอรับ FAIR CATALOGUE  

กาํหนดส่ง : 6 - 8 เมษายน 2561 
  

 

โปรดกรอกแบบฟอร์มนี ้และนํามาแสดงในวนัท่ีท่านหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายมาติดต่อขอรับ FAIR CATALOGUE 

ทัง้นี ้ผู้บริหารการจดังานจะมอบให้เฉพาะผู้ท ี่มีแบบฟอร์มนีม้าแสดงเท่านัน้ โดยจะมอบให้ จํานวน 1 ชดุ  

ตอ่ 1 บริษัทเท่านัน้ ไม่สามารถรับเพ่ิมได้อีก  

วันและเวลาในการตดิต่อรับ FAIR CATALOGUE 

วันท ี่ 6 - 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 18.00 น . 
 

ช่ือบริษัท(ผู้แสดงสินค้า)____________________________________________ หมายเลขคหูา ____________________________ 

ช่ือ-สกลุ ____________________________________________________ ตาํแหนง่ _____________________________________ 

เบอร์ติดต่อ _____________________________________________ 

  รับ FAIR CATALOGUE ด้วยตนเอง 

  มอบหมายให้บริษัท______________________________เป็นผู้ รับแทน 

 ช่ือ-สกลุ (ผู้ รับแทน) ________________________________ ตาํแหนง่ _________________________________ 

 เบอร์ติดต่อ _____________________________________________ 

 
 ลงนามและประทบัตราบริษัท 

 

 

 (                                                               ) 

 ผู้ รับ FAIR CATALOGUE 
 วนัท่ี _______เมษายน 2561 
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 1. พรมอดัเรียบ
 2. ผนงัหุ้มพีวีซีสีขาว 
 3. ไม้ปา้ยช่ือพร้อมเลขที่คหูา 1 ชดุ
 4. แท่นวางสินค้า 2 ระดบั 1 ตวั
 5. ตู้ เก็บของ จํานวน 1 ตู้ (SYX008)
 6. โต๊ะสี่เหลี่ยม จํานวน 1 ตวั ขนาด 700 x 700 x 750 มม. (TAX009)
 7. เก้าอีส้ีเทา จํานวน 2 ตวั (CHX001)
 8. ถงัขยะ จํานวน 1 ใบ
 9. ไฟสปอตไลท์ 100 วตัต์ มาตรฐาน จํานวน 3 ดวง
 10. ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ จํานวน 1 จดุ (ห้ามใช้กบัไฟแสงสว่าง)
หมายเหตุ :
     1.  รายการท่ีกําหนดไว้ด้านบนนีจ้ะจัดให้ผู้ออกงานแสดงสินค้าในรูปแบบของการบริการเท่านัน้
     2.  ผู้แสดงสินค้าควรจะตรวจสอบจํานวนและคุณภาพของคูหา/อุปกรณ์ตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนรับมอบ และหากพบข้อบกพร่องหรือชํารุดโปรดแจ้งให้พนักงานทราบ
          ในทันที เพ่ือแก้ไข/เปล่ียนแปลง มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในสินค้านัน้แล้ว และขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องเงินคืนทุกกรณี 
     3.  หากต้องการเปล่ียนแปลงตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องแจ้งภายใน วนัท่ี 26 มีนาคม 2561 มิฉะนัน้ผู้แสดงสินค้าต้องติดต่อด้วยตนเองซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายในการขอย้ายตําแหน่งหน้างาน
     4.  โครงสร้างคูหาและชัน้วางของติดผนัง สามารถรับนํา้หนักได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด  ๆท่ีเกิดขึน้
     5.  ผนังระหว่างคูหา 2 คูหาขึน้ไป ท่ีอยู่ภายใต้การจองจากผู้แสดงสินค้าเดียวกัน และผนังด้านท่ีติดทางเดินของคูหาท่ีอยู่หัวมุม จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอนํากลับ
         มาใช้ หรือขอเปลี่ยนเป็นสินค้าประเภทอ่ืน

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :
  คูหาเลขท่ี: จํานวน คหูา  
  ช่ือบุคคลท่ีรับผิดชอบ :
  โทร:                                               แฟ๊กซ์ :
  อีเมล์ :
  หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขาย่อย

เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 ลายมือช่ือ และวนัท่ี :

กรุณากรอกชื่อบริษัท ที่ท่านต้องการติดบนไม้ป้ายชื่อ เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบพิมพ์ใหญ่  (ใช้ชื่อบริษัทที่ท่านเซ็นต์สัญญากับทางผู้จัดงานเท่านัน้)
ฟอร์มตอบรับ

แฟ๊กซ์: +66(0)-2277-6075
E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :
คุณภูมินันท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นันท์ คเนศวรรักษ์

บริษัท เอ๊กซคอน จาํกัด
92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต

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

ณ อาคาร  EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
5 - 8 เมษายน  2561

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ส่วน  อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)

LAY-OUT PLAN

FRONT VIEW

4กาํหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561
แบบฟอร์มคูหามาตรฐาน

หมายเหตุ  : 
ห้ามเจาะรู, ยิงลวดเย็บกระดาษ บนผนัง หรือส่วนอื่นๆ ของบูท  
หากฝ่าฝืนทางบริษัทฯ จะเก็บค่าเสียหาย ผนังแผ่นละ 1,000 บาท
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จองและชําระเงนิ จองและชําระเงนิ
รหสั ขนาด ภายในวันที่ ระหว่างวันที่ จาํนวน จาํนวนเงนิ

26 มี.ค. 27 มี.ค. - 8 เม.ย.
(บาท) (บาท) (บาท)

SYX008 ตู้เก็บของ 530x965x800 mm. 1,250 1,477
STX017 ชัน้วางของ (ชัน้ตรง) 300x1000 mm. 366 433
STX018 ชัน้วางของ (ชัน้เอียง) 300x1000 mm. 366 433
SYX025 แท่นวางทีวี และวีดิโอ 600x600x1200 mm. 1,040 1,230
SYX011 ตู้โชว์สูงใหญ่ (รวมไฟฮาโลเจน 2 ดวง) 530x1000x2200 mm. 9,406 -
SYX015 ตู้โชว์สูงผอม (รวมไฟฮาโลเจน 1 ดวง) 530x530x2200 mm. 6,546 -
SYX006 ตู้โชว์เตีย้ 530x965x1000 mm. 2,602 3,075
SYX001 กล่องวางสินค้า  ( A ) 530x530x600 mm. 936 1,106
SYX002 กล่องวางสินค้า  ( B ) 530x530x1000 mm. 1,354 1,600
TAX001 โต๊ะประชาสัมพันธ์ 500x965x750 mm. 734 833
TAX010 โต๊ะวางของ 600x1200x750 mm. 734 833
TAX002 โต๊ะส่ีเหล่ียม 700x700x750 mm. 692 818
TAX009 โต๊ะส่ีเหล่ียมซีสเต็มประกอบ 740x740x750 mm. 692 818
TAX004 โต๊ะกลม 750x750 mm. 692 818
CHX001 เก้าอีไ้ฟเบอร์สีเทา 470x500x440/770mm. 668 790
ACX019 ตู้เย็น 3.9 คิว (ไม่รวมปล๊ัก 24 ซม.) 470 x 470 x 760 mm. 4,070 4,810
ACX020 ตู้เย็น 5.9 คิว (ไม่รวมปล๊ัก 24 ซม.) 520 x 530 x 1030 mm. 4,070 4,810
ACX012 ตู้กดนํา้ 350x330x1000 mm. 3,850 4,550
ACX013 นํา้ถัง 18.9 ลิตร (คืนถัง) 250x500 mm. 514 607

รวมจาํนวนเงนิ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจาํนวนเงนิท ัง้สิน้
หมายเหตุ :
     1.  รายการท่ีกําหนดไว้ข้างบนนีจ้ะจัดให้ผู้ออกงานแสดงสินค้าในรูปแบบของการบริการ
     2.  หากชําระเงินหลังเวลาท่ีกําหนดในใบเสนอราคา การส่ังจองจะถูกยกเลิกทันที  ซ่ึงการส่ังจองใหม่อาจส่งผลให้ราคามีการเปล่ียนแปลง 
     3.  หากส่ังจองช้ากว่ากําหนดอาจไม่สามารถให้บริการได้ 
     4.  ถ้ายกเลิกรายการหลังวันที่ 26 มีนาคม 2561 คิดค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และไม่สามารถคืนเงนิได้ถ้ายกเลิกในระหว่างวันก่อสร้าง และวันแสดงงาน
     5.  การส่ังจองบริการต้องยืนยันพร้อมการชําระเงินเต็มจํานวน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
          ช่ือบัญชี : บริษัท  เอ๊กซคอน  จาํกัด
          เลขที่บัญชี : 055-0-60062-1 (บัญชีออมทรัพย์)
          ธนาคาร/สาขา : ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) / สาขารัชดา - ห้วยขวาง
          เลขที่ ผู้เสียภาษี : 0105527038966
     6.  การส่ังเพ่ิมเติมหน้าหน่วยงาน กรุณาชําระเป็นเงินสด

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :
  คูหาเลขท่ี: จํานวน คหูา
  ช่ือบุคคลท่ีรับผิดชอบ :
  โทร:                                              แฟ๊กซ์ :
  อีเมล์ :
  หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขาย่อย
  ลายมือช่ือ และวนัท่ี :

แบบฟอร์ม
5.1กําหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561

บริการเฟอร์นิเจอร์เพ ิ่มเตมิ

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561

ณ อาคาร  EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

แฟ๊กซ์: +66(0)-2277-6075
E-mail : phuminan@xcon.co.th / chayaanan@xcon.co.th

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :
คุณภูมินันท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นันท์ คเนศวรรักษ์

บริษัท เอ๊กซคอน จํากัด
92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รายการเฟอร์นิเจอร์

โทร: +66(0)-2275-5312-3 , +66(0)-2276-1831-4 ต่อ 202 / 204
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จองและชาํระเงนิ จองและชาํระเงนิ
รหสั ขนาด ภายในวันที่ ระหว่างวันที่ จาํนวน จาํนวนเงนิ

26 มี.ค. 27 มี.ค. - 8 เม.ย.
(บาท) (บาท) (บาท)

TAU002 โต๊ะกาแฟทรงวงรี 650x1050x430 mm. 1,072 1,267
TAU007 โต๊ะกลม top กระจกใส 700x720 mm. 1,864 2,204
TAU015 โต๊ะกลม top กระจกใส 600x560 mm. 1,320 1,560
TAU071 โต๊ะกลม top สีขาว 600x1100 mm. 1,100 1,300
CHU001 เก้าอีเ้บาะหนังสีดํา 540x580x730 mm. 617 729
CHU069 เก้าอีเ้บาะหนังสีขาว 540x580x730 mm. 617 729
CHU004 เก้าอีสํ้านักงานเบาะหนังสีดํา 450x500x850 mm. 617 729
CHU008 เก้าอีเ้บาะหนังสีดํา พนักพิงลายไม้ 530x550x720mm. 607 717
CHU077 เก้าอีเ้บาะหนังสีขาว พนักพิงลายไม้ 530x550x720 mm. 607 717
CHU011 เก้าอีไ้ม้สีบีช 470x500x850 mm. 936 1,106
CHU014 เก้าอีเ้บาะหนังสีดํา มีท้าวแขน 550x550x870 mm. 936 1,106
CHU019 เก้าอีสํ้านักงานเบาะหนังสีดํา ท้าวแขน 580x490x1000 mm. 936 1,106
SOU006 โซฟา 1 ท่ีน่ัง เบาะหนังสีดํา 530x750x770 mm. 1,210 1,430
SOU007 โซฟากล่อง เบาะหนังสีขาว 600x770x690 mm. 1,512 1,787
CHU081 เก้าอีบ้าร์สตูลไม้ดัด สีขาว 360x400x670/770 mm. 1,451 1,716
CHU015 เก้าอีบ้าร์สตูลไฟเบอร์สีขาว ปรับระดับได้ 450x380x670/870 mm. 936 1,106
ACU017 แท่นวางโบร์ชัวร์ อคริลิก 250x370x1500mm. 1,486 1,756

รวมจํานวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจํานวนเงินท ัง้สิน้
หมายเหตุ :
     1.  รายการท่ีกําหนดไว้ข้างบนนีจ้ะจัดให้ผู้ออกงานแสดงสินค้าในรูปแบบของการบริการ
     2.  หากชําระเงินหลังเวลาท่ีกําหนดในใบเสนอราคา การส่ังจองจะถูกยกเลิกทันที  ซ่ึงการส่ังจองใหม่อาจส่งผลให้ราคามีการเปล่ียนแปลง 
     3. หากส่ังจองช้ากว่ากําหนดอาจไม่สามารถให้บริการได้ 
     4.  ถ้ายกเลิกรายการหลังวันที่ 26 มีนาคม 2561 คดิค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และไม่สามารถคนืเงินได้ถ้ายกเลิกในระหว่างวันก่อสร้าง และวันแสดงงาน
     5.  การส่ังจองบริการต้องยืนยันพร้อมการชําระเงินเต็มจํานวน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
          ช่ือบญัชี : บริษัท  เอ๊กซคอน  จํากัด
          เลขที่บญัชี : 055-0-60062-1 (บญัชีออมทรัพย์)
          ธนาคาร/สาขา : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) / สาขารัชดา - ห้วยขวาง
          เลขที่ผู้ เสียภาษี : 0105527038966
     6.  การส่ังเพ่ิมเติมหน้าหน่วยงาน กรุณาชําระเป็นเงินสด

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :
  คูหาเลขท่ี: จํานวน คหูา
  ช่ือบุคคลท่ีรับผิดชอบ :
  โทร:                                              แฟ๊กซ์ :
  อีเมล์ :
  หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขาย่อย
  ลายมือช่ือ และวนัที่ :

รายการเฟอร์นิเจอร์

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

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

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :
คุณภูมินันท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นันท์ คเนศวรรักษ์

บริษัท เอ๊กซคอน จาํกัด
92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

แบบฟอร์ม
5.2กาํหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561

บริการเฟอร์นิเจอร์เพ ิ่มเติมพเิศษ

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ส่วน  อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน  2561

ณ อาคาร  EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
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จองและชาํระเงนิ จองและชาํระเงนิ
รหัส ขนาด ภายในวันที่ ระหว่างวันที่ จาํนวน จาํนวนเงนิ

26 มี.ค. 27 มี.ค. - 8 เม.ย.
(บาท) (บาท) (บาท)

STX003 ไม้อัดรองพืน้หนา 19 มม. 1 ตร.ม. 364 430

STX005 พรมอัดปูพืน้ 1 ตร.ม. 292 345

STX006 ค่าเปล่ียนสีพรมอัด 1 ตร.ม. 110 130

STX013 ผนังไม้อัดหุ้มพีวีซีสีขาว 1000x2500 มม. 907 1,072

STX014 ค่าเปล่ียนสีผนัง 1000x2500 มม. 701 -

STX021 ประตูยืด 1000x2000 มม. 2,597 3,069

STX012 บีมสําหรับแขวนไฟ ยาว 1 ม. 110 130

รวมจาํนวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

รวมจาํนวนเงินท ัง้สิน้
หมายเหตุ :

     1.  รายการท่ีกําหนดไว้ข้างบนนีจ้ะจัดให้ผู้ออกงานแสดงสินค้าในรูปแบบของการบริการ

     2.  หากชําระเงินหลังเวลาท่ีกําหนดในใบเสนอราคา การส่ังจองจะถูกยกเลิกทันที  ซ่ึงการส่ังจองใหม่อาจส่งผลให้ราคามีการเปล่ียนแปลง 

     3. หากส่ังจองช้ากว่ากําหนดอาจไม่สามารถให้บริการได้ 

     4.  ถ้ายกเลิกรายการหลังวันที่ 26 มีนาคม 2561 คิดค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และไม่สามารถคืนเงินได้ถ้ายกเลิกในระหว่างวันก่อสร้าง และวันแสดงงาน

     5.  การส่ังจองบริการต้องยืนยันพร้อมการชําระเงินเต็มจํานวน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

          ช่ือบญัชี : บริษัท เอ๊กซคอน จาํกัด
          เลขที่บญัชี : 055-0-60062-1 (บญัชีออมทรัพย์)
          ธนาคาร/สาขา : ธนาคารกรุงเทพ  จาํกัด (มหาชน) / สาขารัชดา - ห้วยขวาง
          เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105527038966
     6.  การส่ังเพ่ิมเติมหน้าหน่วยงาน กรุณาชําระเป็นเงินสด

 ช่ือบริษัทผู้แสดง :
 คูหาเลขท่ี: จํานวน คหูา
 ช่ือบุคคลท่ีรับผิดชอบ :
 โทร:                                              แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขาย่อย

  ลายมือช่ือ และวนัท่ี :

รายการเฟอร์นิเจอร์

แฟ๊กซ์: +66(0)-2277-6075

6

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

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ส่วน  อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561

ณ อาคาร  EH 101 - 104 ศูนย์น ิทรรศการและการประชุมไบเทค
บริการโครงสร้างและอ ื่นๆ

เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

แบบฟอร์ม

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

กาํหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับท่ี :
คุณภูมินันท์ เลาหเรณู / คุณชญาณ์นันท์ คเนศวรรักษ์

บริษัท เอ๊กซคอน จาํกัด
92, 94, 96 ถนนวิภาวดีรังสิต
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per Sq.m. 1000x2500 mm.H. 1000x2000 mm.H.

STX003 STX005 STX013

250x500 mm.H.

STX021

19mm. Thick (Sq.m.)

ACX019 (3.9Q) ACX020 (5.9Q) ACX012 ACX013

470x500x440/770 mm

500(W)X550(D)X780 (H) 550X570(D)X1250 (H) 350(W)X330(D)X100 (H)

500x965x750 mm.

TAX004TAX009TAX002

600x1200x750 mm. 700x700x750 mm. 740x740x750 mm. 750x750 mm.H.

CHX001

600x600x1200 mm. 530x1000x2200mm.

SYX001 SYX002 TAX001

TAX010

530x530x2200 mm. 530x965x1000 mm. 530x530x600 mm. 530x530x1000 mm.

SYX008 STX017 STX018 SYX025 SYX011

SYX015 SYX006

530x965x800 mm. 300x1000 mm. 300x1000 mm.
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CHU004

                 

   
        

       

CHU015 ACU017

CHU011

540x580x440/730mm.

450x380x680/870mm 250x370x1500 mm.

CHU014 CHU019 SOU006

360x400x770 mm.

CHU081

550x550x450/870 mm. 580x490xx1000 mm.

650x1050x430 mm. 700x720 mm. 600x560 mm. 600x1100 mm.

530x750x770 mm. 600x770x690 mm.

CHU069 CHU008 CHU077

SOU007

530x550x470/720 mm. 470x500x470/850mm.

540x580x440/730 mm.

CHU001

450x500x440/850 mm. 530x550x470/720 mm.

TAU071TAU002 TAU007 TAU015
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ไฟฟ้าสําหรบัการก่อสรา้ง และร้ือถอน (กรุณาทําเครื่องหมาย        ตรงช่องว่าง)

จํานวนเงิน

บาท

1 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. 1,145     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.

**ทางบริษัทฯ จะปล่อยกระแสไฟให้เวลา 8.00 น. - 24.00 น.ตามวนัที่ทางผู้สัง่จองระบุไว้ในแบบฟอร์ม รวมเป็นเงิน

สาํหรับกรณทีี่ท่านต้องการกระแสไฟฟ้าหลงัเวลา 24.00 นาฬิกา บริษัท ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอกี 100% (หนึ่งเท่า)** ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้ น

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การชําระเงินเต็มจํานวนภายในเวลาทีกํ่าหนดใหก้บับริษทัฯ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ

ชื่อบญัชี          : บริษทั แมเนจเมน้ท ์เอ็กซิบชิัน่ แอนด ์อิเล็คทริค จํากดั

เลขทีบ่ญัชี       : 024-1-21122-3 (บญัชีออมทรพัย)์

ธนาคาร           : กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร ์2

SWIFT CODE : KASITHBK

*ขอ้ควรระวงั * ผู้แสดงสนิค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรณุาสัง่จองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้งานโดยให้เผือ่

ค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลกีเลี่ยงอบุตัิเหตุต่างๆ

ที่อาจเกดิขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเตม็พิกดั

หมายเหตุ : - 

 - ชาํระเงนิหน้างานโปรดชาํระเป็นเงนิสดเท่านั้น

 - ทางบริษัทฯ จะคนืเงนิร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันท ี ่27 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2561
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ไม่คนืเงนิหากยกเลิกในช่วงวันท ี ่27 มีนาคม - 8 เมษายน 2561
 - หากท่านต้องการไฟฟ้าก่อสร้างและไฟฟ้าร้ือถอนให้สัง่จองพร้อมชาํระเงนิเตม็ 100% ภายในระยะเวลาที่กาํหนดในใบแจ้งหนี้

 - กรณยีกเลกิการสัง่จองบริการไฟฟ้าก่อสร้างและร้ือถอนในวนัก่อสร้าง วนัจดัแสดงและวนัร้ือถอน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิ 

 - ไฟมาตราฐานที่ให้ใช้คือ 220V. + ร้อยละ 10 เพื่อความปลอดภัยต่ออปุกรณข์องท่านจงึควรมีอปุกรณป์รับกระแสไฟให้คงที่

 - ระยะการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกนิ 2 เมตรจากหลมุไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มเติมคิดในอตัราเมตรละ 214 บาท

 - หากมีการขอย้ายตาํแหน่งอปุกรณไ์ฟฟ้าทั่วไปคิดค่าบริการ 214 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตาํแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น 

หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ายตาํแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

 -  เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้องการปลั๊กพ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์

ขนาด 15A220V1P เท่านั้น

 - ห้ามมีการดัดแปลงอปุกรณไ์ฟฟ้าจนก่อให้เกดิความเสยีหาย ในกรณทีี่เกดิความเสยีหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทาํการปรับ 20 เท่า

ของรายการสัง่จองในเรทราคาวนัจดัแสดงงาน

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :
  คูหาเลขท่ี: จํานวน คูหา

  ช่ือบุคคลท่ีรับผิดชอบ :

  โทร:                                              แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขาย่อย
  ลายมือช่ือ และวันท่ี :

ลําดบั
วนัทีใ่ชง้าน

7.1

งานแสดงสินคา้ยานยนต ์ช้ินส่วน อะไหล่ยานยนต ์และอุปกรณต์กแต่งยานยนต ์2561 (TAPA 2018)

เปิดใชง้านตั้งแต่เวลา 08.00น. - 24.00 น.

จํานวน

5 - 8 เมษายน 2561

ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค

ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ สอาดเอ่ียม

โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
แฟ็กซ์ : (+66)2 053 9525

อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

แบบฟอรม์

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับท่ี :
บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757

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

บริการไฟฟ้าสําหรบัการก่อสรา้ง และร้ือถอน

กําหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561

ราคา/ วนั**รายการ
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Section A:  เบรกเกอรต์ดัไฟสําหรบัสินคา้จดัแสดง (ไม่ใช่สําหรบัหลอดไฟใหแ้สงสว่าง) รวมค่าใชไ้ฟฟ้า

ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

จองและชําระ

เงินภายในวนัท่ี 

26 มี.ค.

จองพรอ้มชําระ

เงินระหว่างวนัท่ี

27 มี.ค.-8 เม.ย.
จํานวน จํานวนเงิน

(บาท) (บาท)

1 เตา้เสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz. (หา้มใชก้บัไฟแสงสว่าง) 1,080 1,400

2 เตา้เสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz.24 ชัว่โมง (หา้มใชก้บัไฟแสงสว่าง) 2,160 2,810

3 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.   (หา้มใชก้บัไฟแสงสว่าง) 3,695 4,800

4 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.   (หา้มใชก้บัไฟแสงสว่าง) 11,090 14,400

5 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.   (หา้มใชก้บัไฟแสงสว่าง) 7,390 9,610

6 30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.   (หา้มใชก้บัไฟแสงสว่าง) 17,400 22,620

7 60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.   (หา้มใชก้บัไฟแสงสว่าง) 34,800 45,240

8 100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (หา้มใชก้บัไฟแสงสว่าง) 53,350 69,350

รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมจํานวนเงินทั้งส้ิน

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การชําระเงินเต็มจํานวนภายในเวลาท่ีกาํหนดใหก้บับริษทัฯ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ

ช่ือบญัชี          : บริษทั แมเนจเมน้ท ์เอ็กซิบิชัน่ แอนด ์อิเล็คทริค จํากดั

เลขท่ีบญัชี       : 024-1-21122-3 (บญัชีออมทรพัย)์

ธนาคาร           : กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร ์2

SWIFT CODE : KASITHBK

*ขอ้ควรระวงั * ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือ

ค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้กระแสไฟฟ้าเตม็พิกัด

หมายเหตุ :

 - ชาํระเงินหน้างานโปรดชาํระเป็นเงินสดเท่านั้น

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันท ี ่27 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2561
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในช่วงวันท ี ่27 มีนาคม - 8 เมษายน 2561
 - เต้าเสยีบไฟ 1 จุด ใช้สาํหรับสนิค้าจัดแสดงเพียง 1 ชิ้นในแต่ละคร้ัง ไม่อนุญาตให้มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟเกิน

 - ไฟมาตราฐานที่ให้ใช้คือ 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภัยต่ออุปกรณข์องท่านจึงควรมีอุปกรณป์รับกระแสไฟให้คงที่

 - หากมีการดัดแปลงอุปกรณห์รือใช้กระแสไฟฟ้าผิดประเภท ทางบริษัทจะดาํเนินการปรับเป็นจาํนวนเงิน 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

 - การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด

 - การเช่ือมต่อสายเข้าเบรกเกอร์ให้ต่อเช่ือมด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั้น ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอร์โดยตรง

 - สาํหรับการขอใช้บริการ 24 ช่ัวโมงจะมีการคิดราคาเพ่ิมเป็น 2 เท่าจากราคาข้างต้น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจาํนวน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะถือว่ามิได้ขอใช้บริการ 24 ช่ังโมง 

 -  เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้องการปลั๊กพ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านั้น

 - หากมีการขอย้ายตาํแหน่งอุปกรณไ์ฟฟ้าทั่วไปคิดค่าบริการ 214 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตาํแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น 

หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ข้ึนไป คิดค่าบริการย้ายตาํแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

 - หากมีการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อหรือเพ่ิมเติมคิดในอัตราเมตรละ 214 บาท

 -  การติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าที่ทางผู้ออกงานแสดงสินค้านาํมาติดตั้งเอง หากเกิดอัตรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทางผู้ติดตั้งต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึน

 - รายการข้างต้นใช้สาํหรับวันจัดแสดงสินค้าเท่านั้น ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :
  คูหาเลขท่ี: จํานวน คูหา
  ช่ือบุคคลท่ีรับผิดชอบ :
  โทร:                                              แฟ๊กซ์ :
  อีเมล์ :
  หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขาย่อย
  ลายมือช่ือ และวนัท่ี :

27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ สอาดเอ่ียม
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101

แฟ็กซ์ : (+66)2 053 9525
อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

กรุณากรอกให้สมบรูณ์และส่งกลับที่ :
บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757

5 - 8 เมษายน 2561

ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค

บริการระบบกระแสไฟฟ้าอปุกรณ์

กาํหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561 7.2

งานแสดงสินคา้ยานยนต ์ช้ินส่วน อะไหล่ยานยนต ์และอปุกรณต์กแต่งยานยนต ์2561 (TAPA 2018)

บริการ / รายการลําดบั

แบบฟอรม์
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ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน
จองและชําระเงนิภายในวันท่ี 

26 มี.ค.
จองพร้อมชําระเงนิระหว่าง

วันท่ี 
27 มี.ค. - 8 เม.ย.

จาํนวน จาํนวนเงนิ

(บาท) (บาท)

Section B : บริการตดิตัง้อุปกรณ์รวมค่ากระแสไฟฟ้า
1 สปอตไลท์ LED  12W. มาตรฐาน (แสงสีเหลือง) 560 730

2 สปอตไลท์ LED 12W. พร้อมแขน 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. พร้อมแขนแสตนเลส 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 : เบรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง (รวมค่าใช้ไฟฟ้า)
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

1 ค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับ โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต์ 

(ต่อสายไฟฟ้าโดยผู้ออกงานแสดงสินค้า)
*สําหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 9 วตัต์ อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 10 ดวง/ 100 วตัต์
*สําหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 10 - 17 วตัต์ อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 ดวง/ 100 วตัต์
*สําหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 18 - 25 วตัต์ อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 3 ดวง/ 100 วตัต์
*ไฟ LED เส้น อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 เมตร/ 100 วตัต์

2 ค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต์ 

(ต่อสายไฟฟ้าโดยผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ บริการเฉพาะคูหามาตรฐานเท่านัน้)

รวมจาํนวนเงนิ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจาํนวนเงนิทัง้สิน้

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การชําระเงินเต็มจํานวนภายในเวลาทีก่ําหนดใหก้บับริษทัฯ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ

ชื่อบญัชี          : บริษทั แมเนจเมน้ท ์เอ็กซิบชิัน่ แอนด ์อิเลค็ทริค จํากดั

เลขทีบ่ญัชี       : 024-1-21122-3 (บญัชีออมทรพัย)์

ธนาคาร           : กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร ์2

SWIFT CODE : KASITHBK

*ขอ้ควรระวงั * ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างทีมี่ความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาส่ังจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผือ่

ค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพ่ือหลีกเล่ียงอุบัติเหตุต่างๆ

ทีอ่าจเกิดข้ึนจากการใช้กระแสไฟฟ้าเตม็พิกัด

หมายเหตุ :

 - ชาํระเงินหน้างานโปรดชาํระเป็นเงินสดเทา่น้ัน

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิ ร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2561
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ไม่คืนเงนิหากยกเลิกในช่วงวันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2561
 - เต้าเสียบไฟ 1 จุด ใช้สาํหรับสินค้าจัดแสดงเพียง 1 ช้ินในแต่ละคร้ังไม่อนุญาตให้มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟเกิน

 - ไฟมาตราฐานทีใ่ห้ใช้คือ 220V. + ร้อยละ 10 เพ่ือความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของทา่นจึงควรมีอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่

 - หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้กระแสไฟฟ้าผิดประเภท ทางบริษัทจะดาํเนินการปรับเป็นจาํนวนเงิน 20 เทา่ของรายการส่ังจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

 - การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด

 - การเช่ือมต่อสายเข้าเบรกเกอร์ให้ต่อเช่ือมด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เทา่น้ัน ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอร์โดยตรง

 - สาํหรับการขอใช้บริการ 24 ช่ัวโมงจะมีการคิดราคาเพ่ิมเป็น 2 เทา่จากราคาข้างต้น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่องจาํนวน มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะถือว่ามิได้ขอใช้บริการ 24 ช่ังโมง 

 -  เบรกเกอร์ไม่มีปล๊ักพ่วง หากต้องการปล๊ักพ่วง จะมีค่าบริการต่อปล๊ักออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปล๊ักออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เทา่น้ัน

 - หากมีการขอย้ายตาํแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปคิดค่าบริการ 214 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตาํแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น 

หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ข้ึนไป คิดค่าบริการย้ายตาํแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

  - หากมีการติดต้ังสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อหรือเพ่ิมเติมคิดในอัตราเมตรละ 214 บาท

 -  การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าทีท่างผู้ออกงานแสดงสินค้านาํมาติดต้ังเอง หากเกิดอัตรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทางผู้ติดต้ังต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทีเ่กิดข้ึน

 - รายการข้างต้นใช้สาํหรับวันจัดแสดงสินค้าเทา่น้ัน ดังน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :
  คูหาเลขท่ี: จํานวน คูหา
  ช่ือบุคคลท่ีรับผิดชอบ :
  โทร:                                              แฟ๊กซ์ :
  อีเมล์ :

  หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขาย่อย
  ลายมือช่ือ และวนัท่ี :

ลําดับ บริการ / รายการ

Section D : การคิดราคาตามจุดใช้ไฟสาํหรับโคมไฟแสงสว่างที่นํามาพร้อมตดิตัง้โดยผู้ออกงานแสดงสนิค้าเอง(รวมค่าใช้ไฟฟ้า)

460 600

แบบฟอรม์

550 715

งานแสดงสนิคา้ยานยนต ์ช้ินส่วน อะไหล่ยานยนต ์และอุปกรณต์กแต่งยานยนต ์2561 (TAPA 2018)

5 - 8 เมษายน 2561

ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูนยน์ทิรรศการและการประชุมไบเทค

บริการระบบกระแสไฟฟ้าแสงสว่าง

กําหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561 7.3

แฟ็กซ์ : (+66)2 053 9525
อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :
บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ สอาดเอ่ียม

โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
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แบบฟอร์มนีใ้ช้สาํหรับให้ผู้แสดงสินค้าระบุตาํแหน่งของอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ที่ส่ังเพิ่มเติม พร้อมกับระบุ

หมายเลขคูหาข้างเคียงและแฟกซ์กลับมาที่บริษัทฯ

เคร่ืองป๊ัมลม เต้าเสียบไฟ หลอดฟลูออเรสเซนท์
นํา้ประปา จุดต่อไฟ (โดย MEE) สปอต์ไลท์ มาตรฐาน
ท่อระบายนํา้ เบรกเกอร์ สปอต์ไลท์ พร้อมแขน

หลัง หมายเลขคูหาข้างเคียง .....................

ซ้าย ขวา

หมายเลขคูหาข้างเคียง หมายเลขคูหาข้างเคียง

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

หน้า หมายเลขคูหาข้างเคียง .....................

หมายเหตุ : - 
 - หากมีการขอย้ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ัวไปคิดค่าบริการ 214 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้น 

หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึน้ไป คิดค่าบริการย้ายตําแหน่ง 2,140 บาท/เส้น

 - หากคูหามีการปูพืน้ไม้กรุณาส่งแบบแปลนคูหามาด้วยเพ่ือความสะดวกในการขึน้เมนสายไฟ

 - ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ 

จะทําการปรับ 20 เท่าของรายการส่ังจองในช่องราคาวันจัดแสดงงาน

 - การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้ท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานและต้องเดินระบบสายกราวน์ทุกจุด

 -  การติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีทางผู้ออกงานแสดงสินค้านํามาติดตัง้เอง หากเกิดอัตรายต่อชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

ทางผู้ติดตัง้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :
  คูหาเลขท่ี: จํานวน คหูา
  ช่ือบุคคลท่ีรับผิดชอบ :
  โทร:                                              แฟ๊กซ์ :
  อีเมล์ :
  หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขาย่อย
  ลายมือช่ือ และวนัท่ี :

5 - 8 เมษายน 2561

แบบฟอร์ม
7.4

แบบแปลนตดิตัง้อ ุปกรณ์ไฟฟ้า
กาํหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561

ณ อาคาร  EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)

อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :
บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด

27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ สอาดเอ่ียม
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101

แฟ็กซ์ : (+66)2 053 9525

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
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1.     คหูามาตรฐานแตล่ะคหูาจะประกอบดว้ย
 ‐ ชดุสปอรต์ไลท ์10 วัตต(์ขาสัน้)   จํานวน  3  ดวง
 ‐ ชดุปล๊ักไฟขนาด 5 แอมป์     จํานวน  1  จุด (หา้มใชก้ับดวงไฟแสงสวา่ง)   

ซึง่รายการดังกลา่วขา้งตน้ผูจั้ดงานไดจั้ดเตรยีมไวใ้หเ้รยีบรอ้ยแลว้ นอกเหนอืจากรายการนีผู้ร้ว่มแสดงสนิคา้จะตอ้งสั่งจองใน
ใบสั่งจองรายการไฟฟ้า (รายการไฟฟ้าสําหรับคหูามาตรฐานจะเปลีย่นไปตามทีบ่รษัิทฯ เสนอราคากับผูจั้ดงาน)

2.      ตําแหน่งในการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าในคหูามาตรฐาน
ในคหูามาตรฐานจะถกูกําหนดตําแหน่งทีต่ดิตัง้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ผูร้ว่มแสดงสนิคา้ไมส่ามารถเปลีย่นตําแหน่งทีต่ดิตัง้หรอืเปลีย่น
รายการทีต่ดิตัง้ไฟฟ้าในคหูามาตรฐานได ้ในกรณีทีผู่ร้ว่มแสดงสนิคา้ไมต่อ้งการรายการอปุกรณ์ไฟฟ้าในคหูา
มาตรฐานทีท่างผูจั้ดจัดเตรยีมไวใ้หท้างผูจั้ดถอืวา่ทา่นสละสทิธใินสิง่ทีพ่งึจะได ้

3.      ใบสั่งจองรายการอปุกรณ์ไฟฟ้า แบง่ออกเป็น 3 รายการ คอื
รายการที ่1 สําหรับผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีม่คีวามประสงคส์ั่งจองระบบแสงสวา่ง

    

รายการที ่2 สําหรับผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีม่คีวามประสงคส์ั่งจองกระแสไฟฟ้าเพือ่นํามาใชก้ับสนิคา้ทีนํ่ามาแสดงเทา่นัน้ หา้ม
นําไปใชก้ับระบบแสงสวา่ง
รายการที ่3 สําหรับผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะนําดวงไฟมาตดิตัง้เอง

4. ไฟฟ้าทีใ่ชใ้นระหวา่งงาน
ผูจั้ดงานไดม้อบหมายใหผู้รั้บเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเป็นผูด้แูลไฟฟ้าแสงสวา่งโดยทั่วไปในอาคารแสดงสนิคา้
4.1 มาตรฐานของไฟฟ้าทีใ่ชใ้นงานแสดงสนิคา้

4.1.1  ‐ ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท.์ 3 เฟส 50 เฮริต์ส แรงดันไฟฟ้าขึน้ลงระหวา่ง  +10% สําหรับสนิคา้ทีค่วามไวตอ่การขึน้ลง
ของแรงดันไฟฟ้าเพือ่ความปลอดภัยตอ่สนิคา้ทา่นควรจะจัดหาอปุกรณ์ควบคมุแรงดันมาตอ่ดว้ย
         ‐ ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท.์ 1 เฟส 50 เฮริต์ส แรงดันไฟฟ้าขึน้ลงระหวา่ง  +10% สําหรับสนิคา้ทีค่วามไวตอ่การขึน้ลง
ของแรงดันไฟฟ้าเพือ่ความปลอดภัยตอ่สนิคา้ทา่นควรจะจัดหาอปุกรณ์ควบคมุแรงดันมาตอ่ดว้ย

4.1.2 หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะสั่งจองกระแสไฟฟ้าในรปูแบบอืน่ ๆ เชน่ 110 โวลท ์1 เฟส 50 เฮริต์ส หรอื 220 โวลท ์3 
เฟส 50  เฮริต์ส ซึง่จะสามารถจัดการใหไ้ดเ้ป็นพเิศษโดยกรอกในแบบฟอรม์การสั่งจองรายการอปุกรณ์ไฟฟ้า

4.1.3 วงจรไฟฟ้าไดแ้บง่ออกเป็น 2 วงจร คอืวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งและวงจรไฟฟ้ากําลัง
4.2 มอเตอรไ์ฟฟ้าตอ้งมอีปุกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้าอัตโนมัตแิละตอ้งมรีะบบสตารท์เตอรดั์งนี้

4.2.1 มอเตอรข์นาดไมเ่กนิ 5 แรงมา้ สตารท์ไดโ้ดยตรง
4.2.2 มอเตอรข์นาดไมเ่กนิ 25 แรงมา้ สตารท์ระบบ สตาร‐์เดลตา้
4.2.3 มอเตอรข์นาดตัง้แต ่25 แรงมา้ สตารท์ระบบออโตทรานสฟอรเ์มอร์

4.3       กระแสไฟฟ้าทีจ่่ายไปยังแตล่ะคหูาจะเปิดและปิด กอ่นและหลังจากงานแสดง 30 นาที
4.4       สําหรับผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีต่อ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าสําหรับอปุกรณ์ทีต่อ้งนํามาแสดงตลอด 24 ชัว่โมง จะตอ้งกรอก

แบบฟอรม์มาพรอ้มกับการสั่งไฟฟ้ากอ่นถงึเวลาทีกํ่าหนดไว ้
4.5 หลอดสปอรต์ไลท ์10 วัตต ์3 หลอด และปล๊ักไฟ 5 แอมป์ ซึง่รวมอยูใ่นคหูาสําเร็จรปูนัน้ไดต้ดิตัง้ใหพ้รอ้มกับกระแสไฟฟ้า

แลว้
4.6 ราคาคา่กระแสไฟฟ้าและคา่ตดิตัง้สายเมนไดร้วมไวเ้รยีบรอ้ยในรายการที่ 1.2 และ 3 (ทัง้ขอ้ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอรม์การ

สั่งจองอปุกรณ์ไฟฟ้า)
4.7 หากทา่นตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเองการตดิตัง้ไฟฟ้าทัง้หมดจะตอ้งตดิตัง้ใหต้รงกับทีแ่จง้และสั่งไวใ้นแบบฟอรม์การสั่งจอง

กระแสไฟฟ้า
5. การตดิตัง้ไฟในบรเิวณ

5.1 ผูจั้ดงานจะจัดใหม้แีสงสวา่งภายในอาคารแสดง สําหรับแสงสวา่งภายในคหูาแสดงหรอื กระแสไฟฟ้าสําหรับการเดนิเครือ่ง
สาธติใหผู้ร้ว่มแสดงตดิตอ่กับผูรั้บเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการของงานเพือ่สั่งการตดิตัง้กระแสไฟฟ้าหรอืแสงสวา่ง
เพิม่เตมิภายในคหูาโดยใหผู้ร้ว่มแสดงสนิคา้กรอกแบบฟอรม์สําหรับความตอ้งการของตน ในหนังสอืคูม่อืผูร้ว่มแสดงสนิคา้
แลว้สง่ใหผู้รั้บเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการภายในเวลาทีกํ่าหนดไวใ้นแบบฟอรม์เพือ่ความปลอดภัยตลอดเวลางาน
แสดง โดยหา้มมใิหผู้ร้ว่มแสดงสนิคา้ดําเนนิการตอ่หรอืเชือ่มกระแสไฟจากตูก้ระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผูจั้ดงาน
สงวนสทิธิท์ีจ่ะยตุกิารจ่ายกระแสไฟฟ้าหรอืถอดสายไฟทีทํ่าการตอ่เชือ่มกระแสไฟฟ้าทีไ่มถ่กูตอ้ง

5.2 การตดิตัง้ไฟฟ้าทีง่านแสดงสนิคา้ทัง้หมดจะสามารถทําไดโ้ดยผูรั้บเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการเพยีงรายเดยีว หรอื
ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทํางานไดเ้ทา่นัน้

5.3 ผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีม่ผีูรั้บเหมาทําการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในคหูาของทา่นเองจะตอ้งสง่รายชือ่เจา้หนา้ทีท่กุคนทีจ่ะเขา้
มาทํางานกอ่นวันทําการจงึจะสามารถเขา้ไปทํางานได ้

5.4 ผูรั้บเหมาทีท่า่นแตง่ตัง้ใหทํ้าการตดิตัง้ไฟฟ้าในคหูาของทา่นเอง จะตอ้งสง่รายละเอยีดเกีย่วกับการตดิตัง้(แผนผังไฟฟ้า)
ใหก้ับผูจั้ดงานทราบลว่งหนา้ภายในกําหนดเวลาในแบบฟอรม์การสั่งจอง ซึง่จะตอ้งสง่รายละเอยีดดา้นลา่งนีม้ฉิะนัน้จะ
ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปทํางานในอาคาร
5.4.1 รายละเอยีดทางดา้นเทคนคิและจํานวนหรอืวัตตท์ีใ่ช ้
5.4.2 จํานวนจุดทัง้หมดทีจ่ะทําการตดิตัง้กระแสไฟฟ้า
5.4.3 แบบแปลนในการตดิตัง้
5.4.4 ชือ่ของบรษัิททีจ่ะเขา้มาทําการตดิตัง้

กฎระเบยีบคูม่อืการส ัง่จองรายการอปุกรณไ์ฟฟ้า
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กฎระเบยีบคูม่อืการส ัง่จองรายการอปุกรณไ์ฟฟ้า
5.4.5 ชือ่และหมายเลขบัตรประจําตัวหรอืเลขทีห่นังสอืเดนิทางของชา่งทีจ่ะเขา้ไปทําการตดิตัง้
5.4.6 กรอกแบบฟอรม์รายการสั่งจองใหส้มบรูณ์

5.5 ผูรั้บเหมาตดิตัง้ไฟฟ้าทีจ่ะเขา้ทําการตดิตัง้สามารถทีจ่ะรับบัตรผา่นเพือ่เขา้ทํางานในอาคารไดจ้ากเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร
ของผูจั้ดงาน ณ สํานักงานผูจั้ดงานในบรเิวณอาคารแสดงนัน้ โดยเจา้หนา้ทีจ่ะขอหลักฐานเพือ่ยนืยันและแลกบัตรจงึจะ
สามารถผา่นเขา้ไปปฏบัิตงิานใหค้หูาของทา่นได ้

5.6 ผูรั้บเหมาของทา่นจะตอ้งจัดเตรยีมจุดตอ่ภายในทีไ่ดม้าตรฐานไวสํ้าหรับใหเ้จา้หนา้ทีข่องผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการไป
ตรวจสอบและเพือ่ตดิตัง้ควบคมุเพือ่ปลอ่ยกระแสไฟ

5.7 ปล๊ักไฟทกุจุดจะตอ้งมกีารสั่งจากแบบฟอรม์การสั่งจองเทา่นัน้มฉิะนัน้จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหม้กีารตดิตัง้
5.8 ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการจะดําเนนิการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้ับผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีส่ั่งจองโดยตรงกับผูรั้บเหมาอยา่งเป็น

ทางการเป็นลําดับแรก
5.9 การตอ่ไฟฟ้าหรอืการตอ่พว่งทีผ่ดิระเบยีบของความปลอดภัยรวมทัง้การตอ่ปล๊ักพว่ง โดยใชป้ล๊ักสามทางซึง่เป็นเหตใุห ้

เกดิอันตรายไดท้างผูจั้ดอนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีรั่บผดิขอบตัดออกโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ได ้
5.10 ผูจั้ดไมอ่นุญาตใหต้ดิตัง้ไฟแฟลชเพือ่ตกแตง่คหูานอกจากไฟนัน้ไดต้ดิมาพรอ้มกับอปุกรณ์ทีนํ่าเขา้มาแสดงเทา่นัน้ รวมถงึ

การตดิตัง้ไฟกระพรบิจะตอ้งแจง้ขนาด และจังหวะในการกระพรบิและตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูจั้ดงานกอ่นจงึจะตดิตัง้ได ้

5.11 ผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีส่ั่งจองพืน้ทีเ่ปลา่เพือ่ตกแตง่เป็นคหูาพเิศษ จะตอ้งสง่รายการสั่งจองพรอ้มทัง้แบบแปลนการตดิตัง้
อปุกรณ์ไฟฟ้าอยา่งละเอยีดกอ่นเวลาทีกํ่าหนดไว ้

5.12 ในการสั่งจองอปุกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เตมิกรณุาอา่นรายละเอยีดใหช้ดัเจนแลว้กรอกรายละเอยีดลงในแบบฟอรม์การสั่งจอง
พรอ้มทัง้ระบตํุาแหน่งทีจ่ะตดิตัง้ไฟฟ้าดว้ย

5.13 สําหรับการสั่งจองทีผู่ร้ว่มแสดงสนิคา้หรอืผูรั้บเหมาไดส้ั่งจองหลังกําหนดเวลาจะตอ้งถอืปฏบัิตดิว้ย
5.13.1 จะตอ้งแจง้ยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถงึจํานวนไฟทีจ่ะตดิตัง้เทา่ทีจ่ะสรปุไดก้อ่น
5.13.2 ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ 10% กรณีสง่ใบสั่งจองหลังกําหนดเวลาและ 30%ในกรณีสั่งในพืน้ทีแ่สดงสนิคา้
5.13.3 ในการยกเลกิรายการสั่งจองไฟฟ้า ผูร้ว่มแสดงสนิคา้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาในใบสั่งจอง

5.14 ผูรั้บเหมาหรอืผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตสามารถตดิตัง้ไฟฟ้าในคหูาของทา่นเองไดนั้น้ จะตอ้งสั่งจองกระแสไฟฟ้า
ในแบบฟอรม์การสั่งจอง ซึง่แบง่เป็น 2 ลักษณะคอื
5.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสงูสดุทีใ่ชใ้นงาน
5.14.2 สําหรับผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทีม่คีวามประสงคส์ั่งจองตามจํานวนตดิตัง้แตล่ะดวงของหลอดไฟ ซึง่มขีนาดไมเ่กนิ 100 

วัตต ์ไมอ่นุญาตใหผู้รั้บเหมาหรอืผูร้ว่มแสดงสนิคา้ทําการ สั่งจองในสว่นรายการที ่2 เพือ่มาตอ่ใชก้ับแสงสวา่งในคหูาของ
ทา่น

5.15    ผูร้ว่มแสดงสนิคา้หรอืผูรั้บเหมารายใดไดก้ระทําการตอ่สายไฟหรอืตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าใดๆทีจ่ะมอีัตราเสีย่งตอ่อบัุตเิหตุ
หรอืมแีนวโนม้วา่อาจเกดิอบัุตเิหตตุอ่ผูเ้ขา้ชมงานหรอืผูร้ว่มแสดงสนิคา้ดว้ยกันไดรั้บอันตราย ในนามผูจั้ดงานจะขอระงับ
การจ่ายไฟฟ้าชัว่คราวจนกวา่จะดําเนนิการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ
5.15.1 ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการไมอ่นุญาตใิห ้ เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืดําเนนิการใดๆ ตอ่อปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนดิของ
ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการโดยเด็ดขาด

6. ผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการขอสงวนสทิธิใ์นการตดิตัง้ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าซึง่รวมถงึปล๊ักไฟสําเร็จรปู ทัง้หมดนีจ้ะตอ้งสั่งจอง
จากผูรั้บเหมาอยา่งเป็นทางการเทา่นัน้
6.1 ชดุปล๊ักไฟจะไมอ่นุญาตใหผู้ร้ว่มแสดงสนิคา้นําระบบไฟแสงสวา่งมาเสยีบปล๊ักไฟเด็ดขาด ถา้ผูร้ว่มแสดงสนิคา้นําระบบ

แสงสวา่งมาเสยีบ จะถกูตัดกระแสไฟฟ้าทันที
7.     ตามทีบ่รษัิทฯ เป็นผูรั้บเหมาแตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการสําหรับการบรกิารอปุกรณ์ไฟฟ้า, จ่ายกระแสไฟฟ้า และบธูสําเร็จรปู    

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีการใชเ้สยีงดังเกนิพกิัดทําใหผู้อ้ ืน่ไดรั้บความเดอืนรอ้น  หรอืบรษัิทฯ
ไดรั้บแจง้จากผูจั้ดงานใหดํ้าเนนิการตัดไฟดังกลา่ว หรอืผูร้ว่มแสดงงานไมป่ฏบัิตติามคูม่อืสําหรับผูเ้ขา้รว่มงาน/กฎ ระเบยีบ
ขอ้บังคับตา่งๆ เกีย่วกับการใชส้ถานทีใ่นการจัดงานอยา่งเครง่ครัดโดยผูร้ว่มแสดงงานจะไมเ่รยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ที่
เกดิขึน้แกผู่ร้ว่มแสดงาน ไมว่า่จะเป็นคา่เสยีหายโดยตรงหรอืโดยออ้มก็ตาม
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ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน

จองพร้อมช าระเงนิ
ภายในวันที่ 

26 มี.ค.

จองพร้อมช าระเงนิ
ระหว่างวันที่ 

27 มี.ค. - 8 เม.ย.
จ านวน จ านวนเงนิ

(บาท) (บาท)

1 ทอ่จา่ยน า้เส้นผ่านศนูย์กลาง 13 มม. และทอ่น า้ทิง้ ขนาด 25 มม. 8,600 11,200

2 ทอ่จา่ยน า้เส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. และทอ่น า้ทิง้ ขนาด 25 มม. 10,500 13,600

3 ทอ่จา่ยน า้เส้นผ่านศนูย์กลาง 13 มม. และทอ่น า้ทิง้ ขนาด 25 มม. พร้อมซิงค์หลมุเดี่ยว 9,900 12,800
รวมจ านวนเงนิ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมจ านวนเงนิทัง้สิน้

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดใหก้บับริษทัฯ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ

ช่ือบญัชี          : บริษทั แมเนจเมน้ท ์เอ็กซิบิชัน่ แอนด ์อิเล็คทริค จ ากดั

เลขทีบ่ญัชี       : 024-1-21122-3 (บญัชีออมทรพัย)์

ธนาคาร           : กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร ์2

SWIFT CODE : KASITHBK

หมายเหตุ :

 - ช าระเงินหน้างานโปรดช าระเป็นเงินสดเทา่นัน้

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที ่27 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2561

 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิหากยกเลิกในช่วงวันที ่27 มีนาคม - 8 เมษายน 2561

 - ราคาพิเศษจะมีผลก็ตอ่เม่ือท าการสัง่จองและช าระเงินเต็มจ านวนภายในวนัก าหนดส่ง ส่วนราคามาตรฐานจะมีผลหลงัจากวนัก าหนดส่ง

 - ราคานีร้วมคา่น า้เรียบร้อยแล้ว ตลอดการจดัแสดง
 - หากสัง่จองเฉพาะทอ่น า้ดีและทอ่น า้ทิง้ การติดตัง้ต้องมีถงัดกัไขมนัเพ่ือดกัสิ่งปฎิกลูก่อนปล่อยน า้ลงทอ่ระบายน า้ของอาคาร

 - หากมีการขอย้ายต าแหน่งจดุจา่ยน า้ไปจากต าแหน่งที่บริษัทฯได้ด าเนินการติดตัง้แล้วจะคิดคา่ด าเนินการในการเคลื่อนย้าย 2,140 บาท ตอ่จดุ

 - ห้ามมีการดดัแปลงอปุกรณ์ไฟฟา้จนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดดัแปลงดงักล่าว ทางบริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เทา่

ของรายการสัง่จองในชอ่งราคาวนัจดัแสดงงาน

 - รายการข้างต้นใช้ส าหรับวนัจดัแสดงสินค้าเทา่นัน้ ดงันัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสดุท้าย

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :
  คหูาเลขที:่ จ านวน คหูา
  ช่ือบคุคลที่รับผิดชอบ :
  โทร:                                              แฟ๊กซ์ :
  อีเมล์ :
  หมายเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขายอ่ย
  ลายมือช่ือ และวนัที่ :ฝ่ายบญัชี : คณุนาตยา ตอ่ 204

อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
แฟ็กซ์ : (+66)2 053 9525

โทร : (+66)2 054 2471-2 ตอ่ 101

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี : 0125553009757
27/17 หมู่ 7 ต.บงึค าพร้อย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150

ติดตอ่ : คณุพชัรินทร์ สอาดเอ่ียม

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)

5 - 8 เมษายน 2561

ณ อาคาร EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

บริการน า้ประปาและท่อน า้ทิง้

ก าหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561

แบบฟอร์ม

บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิชัน่ แอนด์ อิเล็คทริค จ ากดั

ล าดบั

8

บริการ / รายการ

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :
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ลําดับ
     ราคาต่อวัน  

(บาท)
จํานวน

จํานวนวันที่ใช้
งาน (วัน)

จํานวนเงิน

1 1,600

2 2,400

3 4,700

4 6,700

1             เคร่ืองเล่น DVD             USB , Flash Drive  
2             ขาตัง้โต๊ะ                     ขาตัง้สูง 1.5 เมตร                  ขาแขวนผนัง

1 270

2 400

3 540

4 400

5 670

6 1,070

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดม้ีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในเวลาที่กําหนดใหก้บับริษทัฯ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ

ชื่อบญัชี          :บริษทั แมเนจเมน้ท ์เอ็กซิบิชัน่ แอนด ์อิเล็คทริค จํากดั

เลขที่บญัชี       :024-1-21122-3 (บญัชีออมทรพัย)์

ธนาคาร           :กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร ์2

SWIFT CODE : KASITHBK

หมายเหตุ :
 - บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับจองระบบโสตทัศนูปกรณ์ในวันจัดแสดงงาน
 - ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ต่าง  ๆจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่า

ของรายการส่ังจองในช่องราคาวันจัดแสดงงาน

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 30 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันท่ีมีการติดตัง้ และขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง

 - ราคาดังกล่าวยังไม่รวมกระแสไฟฟ้า

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :
  คูหาเลขท่ี: จํานวน คูหา
  ช่ือบุคคลท่ีรับผิดชอบ :
 โทร:                                    แฟ๊กซ์ :
  อีเมล์ :
  หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขาย่อย
  ลายมือช่ือ และวันท่ี :

บริการ / รายการ

7% VAT
Grand Total

อุปกรณ์เสริมพ ิเศษอ ืน่ๆ  (ราคาตลอดงาน)

Sub total
 - อุปกรณ์จะถูกส่งไปท่ีคูหาของผู้ออกงานแสดงสินค้าในวันสุดท้ายของการติดตัง้งาน

สาย VGA ความยาว 10 m 
สาย HDMI ความยาว 3 m 
สาย HDMI ความยาว 5 m 

Display LCD TV 32"
Display LCD TV 43"
Display LCD TV 50"

สาย VGA ความยาว 3 m
สาย VGA ความยาว 5 m

Display LCD TV 60"

กาํหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561 9

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ สอาดเอ่ียม
โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :
บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด

สาย HDMI ความยาว 10 m 

อุปกรณ์เสริม (ข้อละ 1 รายการ)

แฟ็กซ์ : (+66)2 053 9525
อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com
ฝ่ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ส่วน  อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน  2561

ณ อาคาร  EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บริการอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ แบบฟอร์ม
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เครื่องป๊ัมลม 

ขนาดแรงดนั ราคามาตรฐาน ราคาในวนังาน

จองและชําระ

เงินภายในวนัที ่

26 มี.ค.

จองพรอ้มชําระเงิน

ระหว่างวนัที่

27 มี.ค.-8 เม.ย.

(บาท) (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

หากมีการขอยา้ยตําแหน่งอุปกรณคิ์ดค่าบริการ 1,500 บาท/ 1 จุด รวมจํานวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้ น

การสัง่จองจะมีผลต่อเมือ่ไดม้ีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในเวลาทีก่ําหนดใหก้บับริษทัฯ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ

ชือ่บญัชี          : บริษทั แมเนจเมน้ท ์เอ็กซิบชิัน่ แอนด ์อิเล็คทริค จํากดั

เลขทีบ่ญัชี       : 024-1-21122-3 (บญัชีออมทรพัย)์

ธนาคาร           : กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร ์2

SWIFT CODE : KASITHBK

*ขอ้ควรระวงั * ป๊ัมลมตามรายการข้างต้นไม่มีอปุกรณ์ air filter และ / หรือ air drier ติดต้ังอยู่ ท่านจะต้องเตรียมอปุกรณ์ดังกล่าวมาเอง

หากจาํเป็นต้องใช้งาน

หมายเหตุ :

 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการสาํหรับการสั่งจองในวันติดต้ังและระหว่างวันจัดแสดง

 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงนิร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันท ี่ 27 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2561
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ไม่คืนเงนิหากยกเลิกในช่วงวันท ี่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2561
 - อตัราค่าบริการข้างต้นรวมค่ากระแสไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้ว

 - ท่อลมความยาว 5.00 เมตร หากผู้แสดงสินค้ามีความประสงค์ต่อหรือพ่วงท่อลมเพ่ิมเติม ต้องชาํระเพ่ิมในอตัรา 107 บาทต่อเมตร

    หรืออาจนาํท่อลมมาต่อพ่วงเองได้ อย่างไรกต็าม ท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์ข้อต่อลมสาํหรับสินค้าจัดแสดงของท่านมาเองเสมอ

 - หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือดัดแปลงอุปกรณ์จนก่อให้เกดิความเสียหาย ทางบริษัทจะดาํเนินการปรับ 20เท่า ของรายการสั่งจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน

 - เคร่ืองป๊ัมลมจะถูกส่งไปที่คูหาของผู้ออกงานแสดงสินค้าในวันสุดท้ายของการติดต้ัง รายการข้างต้นใช้สาํหรับวันจัดแสดงสินค้าเท่าน้ัน ดังน้ันทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย

  ช่ือบริษัทผู้แสดง :
  คูหาเลขท่ี: จํานวน คูหา
  ช่ือบุคคลท่ีรับผิดชอบ :
  โทร:                                              แฟ๊กซ์ :

  อีเมล์ :

  หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

         สาขาใหญ่                               หมายเลขสาขาย่อย
  ลายมือช่ือ และวันท่ี :

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)
5 - 8 เมษายน 2561

ณ อาคาร  EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

จํานวน

จํานวนเงิน
Air Flow @ Free Load

lm cfm

แบบฟอร์ม
10

บริการเครื่องป๊ัมลม
กําหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561

กรุณากรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับที่ :
บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิช่ัน แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0125553009757
27/17 หมู่ 7 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ขนาดเครื่องป้ัมลม
Psi/Bar

ลําดบั

ฝ่ายบัญชี : คุณนาตยา ต่อ 204

ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ สอาดเอ่ียม

โทร : (+66)2 054 2471-2 ต่อ 101
แฟ็กซ์ : (+66)2 053 9525

อีเมล์ : tapamee.ex@gmail.com

56



แบบฟอร์ม
11

ชือ่บรษัิท  :  _____________________________________________________________________________________________________________
ทีอ่ยู ่ :    _______________________________________________________________________________________________________________
เบอรโ์ทรศพัท ์ : ________________________________________________  โทรสาร : ________________________________________________
ผูต้ดิตอ่ :  ______________________________________________________________________________________________________________

หมายเหต ุ: ราคาดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
          การปฎบัิตงิานของเจา้หนา้ที ่รปภ. ขัน้ต่ํา 12 ชม.

คา่ลว่งเวลา : 90 บาท / ชม.
ในกรณีบรกิารฉุกเฉนิ (ต่ํากวา่ 12 ชม.) อาจจะคดิคา่บรกิารสงูกวา่ราคาปกติ
การคํานวณ คํานวณเป็นรายชัว่โมง

ขอ้ตกลงและเงือ่นไข
1. บรกิารรักษาความปลอดภยัพเิศษนีเ้ฉพาะสําหรับบธูทีแ่จง้ความประสงคจ์ะใชบ้รกิารเทา่นัน้
2. มบีรกิารทัง้หมด 2 กะ คอื กะกลางวัน (08.00 ‐ 20.00) และ กะกลางคนื (20.00 ‐ 08.00)

3. การสัง่จ้าง : ยอมรับเฉพาะการลงลายมอืพรอ้มการชําระคา่บรกิารเต็มจํานวนกอ่นวันครบกําหนดเทา่นัน้ 

    ***การชําระคา่บรกิารผา่นเครือ่งมอือเิล็กทรอนกิส ์ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานการชําระเงนิตามใบสัง่ซือ้***
4. กําหนดเวลาการสัง่จา้ง : สง่เอกสารมาที ่"บรษิทั รกัษาความปลอดภยั อเีอ็กซเ์อสเอส จํากดั (สํานกังานใหญ)่" ไมเ่กนิวันทีท่ีร่ะบใุนแบบฟอรม์สัง่จา้ง
5. กําหนดเวลาการสัง่จา้ง : สง่เอกสารมาที ่"บรษิทั รกัษาความปลอดภยั อเีอ็กซเ์อสเอส จํากดั (สํานกังานใหญ)่" ไมเ่กนิวันทีท่ีร่ะบใุนแบบฟอรม์สัง่จา้ง

: คา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 20% ตามใบส ัง่ซือ้หลงัจากวนัทีก่ําหนดหรอื
: คา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 30% เมือ่ส ัง่ซือ้ในวนัจดัแสดง พรอ้มชําระดว้ยเงนิสดเต็มรปูแบบ

6. การเปลีย่นแปลงการสัง่จา้ง : การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีทํ่าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหลงัจากกําหนดเวลาจะถอืเป็นคําสัง่จา้งทีล่า่ชา้และตอ้งถกูคดิคา่ธรรมเนยีมเพิม่20%
7. การยกเลกิคําสัง่จา้ง : ยอมรับไดเ้มือ่แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแกเ่จา้หนา้ทีภ่ายใน 7 วัน กอ่นวันแรกของการปฏบิัตงาน และการยกเลกิคําสัง่ซือ้ลา่ชา้
    อาจมกีารคดิคา่ธรรมเนยีม 50% ของอตัรามาตรฐาน 

8. เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร : บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิคําสัง่ซือ้ใด ๆ ทียั่งไมถ่กูระงับภายใน 7 วันกอ่นวันทีร่ะบขุองบรกิาร
    เงนิสด, เครดติ, ใบสัง่จา่ยจากธนาคาร, เช็คเงนิสด สามารถชําระถงึ : 

9. บรษิทั รกัษาความปลอดภยั อเีอ็กซเ์อสเอส จํากดั  มสีทิธิเ์พิม่เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้ตกลงและเงือ่นไขใดๆ แตเ่พยีงผูเ้ดยีวโดยสมบรูณ์ เมือ่ใดก็ได ้
    โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
หมายเหต ุ: หกัภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% เฉพาะกรณีทีใ่ชแ้บบฟอรม์หกัภาษี ณ ทีจ่า่ยอยา่งเป็นทางการเมือ่ทําการสัง่จา้ง
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี : 0125560034087

5 - 8 เมษายน 2561
ณ อาคาร  EH 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

บริการรักษาความปลอดภยั
กาํหนดส่ง : 26 มีนาคม 2561

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิน้ส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ 2561 (TAPA 2018)

บรษิทั รกัษาความปลอดภยั อเีอ็กซเ์อสเอส จํากดั

เวลาปฎบิตัหินา้ที่
กลางวัน กลางคนื

1,000 บาท

รวม

จํานวน รปภ.

คา่บรกิาร

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%

รวมวันที่
08.00 ‐ 20.00 น. 20.00 ‐ 08.00 น. 90 บาท / 1 ชม.

1,000 บาท

090‐797‐9073

วันจัดแสดง : กรณุาตดิตอ่คณุเดชา แกว้กา่
โทร 02‐038‐9617

กอ่นเร ิม่งาน : กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นแลว้สง่กลบัมาที่
อเีมลล ์: jakkapan.c@th‐exss.com

บรษิทั รกัษาความปลอดภยั อเีอ็กซเ์อสเอส จาํกดั

ลายเซ็น :                       วนัที ่:
โทรศพัท์ :                            โทรสาร :

หมายเลขบธู :
       สํานกังานใหญ ่                สาขา

*โปรดทราบวา่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัหนึง่คนจะไดรั้บเฉพาะบธูมาตรฐาน 9 ตรม.

จ.นนทบรุ ี11120
50/1211 หมูท่ี ่9 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด

ชือ่ผูจ้ดัแสดง :

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี:บไีฮฟ์ ไลฟ์สไตล ์มอลล ์หอ้งที ่C203

ทีอ่ยู่ :

รวมทัง้ส ิน้

รวม / นาย

ธนาคารกสกิร สาขาสํานกัแจง้วฒันะ เมอืงทองธานี
เลขทีบ่ญัช ี 035‐3‐36806‐0  (บญัชอีอมทรพัย)์
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