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บริษทั ผูแ้ สดงสินค้า :
ทีอ่ ยูท่ อี่ อกใบกากับภาษี :
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี :
โทรศัพท์ :

เลขทีค่ ูหา :

เบอร์มือถือ :

พื้ นทีเ่ ปล่า

สาขาย่อย
แฟกซ์ :

ผูต้ ิดต่อ :
ลายเซ็ น (
Section A: เบรกเกอร์ตดั ไฟสาหรับสินค้าจัดแสดง (ไม่ใช่สาหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง) รวมค่าใช้ไฟฟ้ า
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กาหนดส่ง 31 กรกฎาคม 2560

คูหามาตรฐาน
สนง.ใหญ่

E-mail :

ลาดับ

แบบฟอร์ม F - 7.2

วันที่ :
)

ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน
จองและชาระเงิน จองพร้อมชาระ
ระหว่างวันที่ 1 - เงินระหว่างวันที่
บริการ / รายการ
จานวน
จานวนเงิน
30 ส.ค. 60
31 ส.ค. - 10
ก.ย. 60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เต้าเสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
980
1,080
1,400
เต้าเสียบไฟ 5 Amp 220V. 50Hz.24 ชัวโมง
่
(ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
1,960
2,160
2,810
15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
3,360
3,695
4,800
15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
10,080
11,090
14,400
30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
6,720
7,390
9,610
30 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
15,820
17,400
22,620
60 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
31,650
34,800
45,240
100 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz. (ห้ามใช้กบั ไฟแสงสว่าง)
48,500
53,350
69,350
รวมจานวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมจานวนเงินทั้งสิ้ น
การสัง่ จองจะมีผลต่อเมือ่ ได้มีการชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาที่กาหนดในแบบฟอร์มสัง่ จอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี:
ชื่อบัญชี : บริษทั เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จากัด
ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี
เลขที่บญ
ั ชี : 328-241850-6
* ส่งแฟกซ์หลักฐานการชาระเงิน (สาเนาเช็คหรื อใบโอนเงิน) กลับมาที่บริ ษทั เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จากัด
* กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจานวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) พร้อมแนบหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่ายตัวจริ งมายังบริ ษทั ฯ
* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร้ ่ วมแสดงสินค้าต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ

*ข้อควรระวัง *

ราคาพิเศษ
จองและชาระ
เงินภายในวันที่
31 ก.ค. 60

ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างที่มีความประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้ า กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้ าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานโดยให้ เผื่อ
ค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้ อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบตั เิ หตุต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ กระแสไฟฟ้ าเต็มพิกดั

หมายเหตุ :
- ชาระเงินหน้ างานโปรดชาระเป็ นเงินสดเท่านั้น
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่ 1 -30 สิงหาคม 2560
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560
- เต้ าเสียบไฟ 1 จุด ใช้ สาหรับสินค้ าจัดแสดงเพียง 1 ชิ้นในแต่ละครั้ง ไม่อนุญาตให้ มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากการใช้ ไฟเกิน

- ไฟมาตราฐานที่ให้ ใช้ คอื 220V. + ร้ อยละ 10 เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่านจึงควรมีอปุ กรณ์ปรับกระแสไฟให้ คงที่
- หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้ กระแสไฟฟ้ าผิดประเภท ทางบริษทั จะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรทราคาวันจัดแสดงงาน
- การเดินสายภายในระบบ ต้ องใช้ สายไฟให้ ท่เี หมาะสมตามมาตรฐานและต้ องเดินระบบสายกราวน์ทกุ จุด
- การเชื่อมต่อสายเข้ าเบรกเกอร์ให้ ต่อเชื่อมด้ วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั้น ห้ ามใช้ สายเปลือยต่อเข้ าเบรกเกอร์โดยตรง
- สาหรับการขอใช้ บริการ 24 ชั่วโมงจะมีการคิดราคาเพิ่มเป็ น 2 เท่าจากราคาข้ างต้ น โปรดระบุ (24 ช.ม.) ในช่ องจานวน มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะถือว่ามิได้ ขอใช้ บริการ 24 ชั่งโมง
- เบรกเกอร์ไม่มปี ลั๊กพ่วง หากต้ องการปลั๊กพ่ วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 214 บาท และต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านั้น
- หากมีการขอย้ ายตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้ าทั่วไปคิดค่าบริการ 214 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ ายตาแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บาท/เส้ น
หากเป็ นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ ายตาแหน่ง 2,140 บาท/เส้ น
- หากมีการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลุมไฟฟ้ า หากมีความประสงค์ต่อหรือเพิ่มเติมคิดในอัตราเมตรละ 214 บาท
- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ทางผู้ออกงานแสดงสินค้ านามาติดตั้งเอง หากเกิดอัตรายต่อชีวติ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทางผู้ตดิ ตั้งต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

- รายการข้ างต้ นใช้ สาหรับวันจัดแสดงสินค้ าเท่านั้น ดังนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้ างวันสุดท้าย
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