กฎระเบียบคู่มือการสั่งจองรายการอุปกรณ์ ไฟฟ้า
1. คูหามาตรฐานแต่ ละคูหาจะประกอบด้ วย
 ชุดฟลูออเรสเซนท์ 36 วัตต์ จานวน 2 ดวง
 ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์

จานวน 1 จุด (ห้ ามใช้ กับดวงไฟแสงสว่ าง)

ซึ่งรายการดังกล่าวข้ างต้ น ผู้บริ หารการจัดงานได้ จัดเตรี ยมไว้ ให้ เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกเหนือจากรายการนีผ้ ้ ูร่วมแสดงสินค้ าจะต้ องสั่ง จองในใบสั่งจองรายการไฟฟ้า
(รายการไฟฟ้าสาหรับคูหามาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามที่บริษัทฯ เสนอราคากับผู้บริหารการจัดงาน)
2. ตาแหน่ งในการติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน
ในคูหามาตรฐานจะถูกกาหนดตาแหน่งที่ติดตัง้ ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ร่วมแสดงสินค้ าไม่สามารถเปลี่ยนตาแหน่งที่ติดตังหรื
้ อเปลี่ยนรายการที่ติดตังไฟฟ
้ ้ าในคูหา
มาตรฐานได้ ในกรณีที่ผ้ รู ่วมแสดงสินค้ าไม่ต้องการรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานที่ทางผู้จดั จัดเตรียมไว้ ให้ ทางผู้จดั ถือว่าท่านสละสิทธิในสิ่งที่พงึ จะได้
3. ใบสั่งจองรายการอุปกรณ์ ไฟฟ้า แบ่ งออกเป็ น 3 รายการ คือ
รายการที่ 1

สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่มีความประสงค์สงั่ จองระบบแสงสว่าง

รายการที่ 2

สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่มีความประสงค์สงั่ จองกระแสไฟฟ้าเพื่อนามาใช้ กบั สินค้ าที่นามาแสดงเท่านันห้
้ ามนาไปใช้ กบั ระบบ
แสงสว่าง

รายการที่ 3

สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่มีตามประสงค์ที่จะนาดวงไฟมาติดตังเอง
้

4. ไฟฟ้าที่ใช้ ในระหว่ างงาน
ผู้บริหารการจัดงานได้ มอบหมายให้ ผ้ รู ับเหมาติดตังไฟฟ
้ ้ าอย่างเป็ นทางการเป็ นผู้ดแู ลไฟฟ้าแสงสว่างโดยทัว่ ไปในอาคารแสดงสินค้ า
4.1 มาตรฐานของไฟฟ้าที่ใช้ ในงานแสดงสินค้ า
4.1.1 ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าขึน้ ลงระหว่าง +10% สาหรับสินค้ าที่มีความไวต่อการขึน้ ลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความ
ปลอดภัยต่อสินค้ าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้ วยไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์. 1 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าขึน้ ลงระหว่าง +10%
สาหรับสินค้ าที่มีความไวต่อการขึ ้นลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้ าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาต่อด้ วย
4.1.2 หากท่านมีความประสงค์ที่จะสัง่ จองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส หรื อ 220 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึ่งจะสามารถ
จัดการให้ ได้ เป็ นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์ มการสัง่ จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า
4.1.3 วงจรไฟฟ้าได้ แบ่งออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ากาลัง
4.2 มอเตอร์ ไฟฟ้าต้ องมีอุปกรณ์ ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและต้ องมีระบบสตาร์ ทเตอร์ ดังนี ้
4.2.1 มอเตอร์ ขนาดไม่ เกิน 5 แรงม้ า สตาร์ ทได้ โดยตรง
4.2.2 มอเตอร์ ขนาดไม่ เกิน 25 แรงม้ า สตาร์ ทระบบ สตาร์ -เดลต้ า
4.2.3 มอเตอร์ ขนาดตัง้ แต่ 25 แรงม้ า สตาร์ ทระบบออโตทรานสฟอร์ เมอร์
4.3 กระแสไฟฟ้าที่จา่ ยไปยังแต่ละคูหาจะเปิ ดและปิ ด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที
4.4 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ต้องการใช้ กระแสไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์ที่ต้องนามาแสดงตลอด 24 ชัว่ โมง จะต้ องกรอกแบบฟอร์ ม มาพร้ อมกับการสัง่ ไฟฟ้าก่อน
ถึงเวลาที่กาหนดไว้
4.5 หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนส์ 2 หลอด และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในคูหาสาเร็ จรู ปนัน้ ได้ ติดตัง้ ให้ พร้ อมกับกระแสไฟฟ้าแล้ ว
4.6 ราคาค่ากระแสไฟฟ้าและค่าติดตังสายเมนได้
้
รวมไว้ เรียบร้ อยในรายการที่ 1.2 และ 3 (ทังข้
้ อ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์ มการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้า)
4.7 หากท่านติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าเอง การติดตังไฟฟ
้ ้ าทังหมดจะต้
้
องติดตังให้
้ ตรงกับที่แจ้ งและสัง่ ไว้ ในแบบฟอร์ มการสัง่ จองกระแสไฟฟ้ า
5. การติดตัง้ ไฟในบริเวณ
5.1 ผู้บริหารการจัดงานจะจัดให้ มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง สาหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรื อ กระแสไฟฟ้าสาหรับการเดินเครื่ องสาธิตให้ ผ้ รู ่วมแสดง
ติดต่อกับผู้รับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการของงานเพื่อสัง่ การติดตังกระแสไฟฟ
้
้ าหรื อแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคูหา โดยให้ ผ้ รู ่ วมแสดงสินค้ ากรอก
แบบฟอร์ มสาหรับความต้ องการของตน ในหนังสือคู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้ าแล้ วส่งให้ ผ้ ูรับเหมาติดตัง้ ไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการภายในเวลาที่ กาห นดไว้ ใ น
แบบฟอร์ มเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดง โดยห้ ามมิให้ ผ้ รู ่ วมแสดงสินค้ าดาเนินการต่ อหรื อเชื่อมกระแสไฟจากตู้กระแสไฟฟ้าของอาคารโดย
เด็ดขาด ผู้บริหารการจัดงานสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรื อถอดสายไฟที่ทาการต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าที่ไม่ถกู ต้ อง
5.2 การติดตังไฟฟ
้ ้ าที่งานแสดงสินค้ าทังหมด
้
จะสามารถทาได้ โดยผู้รับเหมาติดตังไฟฟ
้ ้ าอย่างเป็ นทางการเพียงรายเดียว หรื อผู้ที่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทางานได้
เท่านัน้

5.3 ผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่มีผ้ รู ับเหมาทาการติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าภายในคูหาของท่านเอง จะต้ องส่งรายชื่อเจ้ าหน้ าที่ทกุ คนที่จะเข้ ามาทางานก่ อนวันทาการจึงจะ
สามารถเข้ าไปทางานได้
5.4 ผู้รับเหมาที่ท่านแต่งตังให้
้ ทาการติดตังไฟฟ
้ ้ าในคูหาของท่านเอง จะต้ องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตัง(แผนผั
้
งไฟฟ้า) ให้ กับ ผู้บริ หารการจัดงานทราบ
ล่วงหน้ าภายในกาหนดเวลาในแบบฟอร์ มการสัง่ จอง ซึง่ จะต้ องส่งรายละเอียดด้ านล่างนี ้มิฉะนันจะไม่
้
ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าไปทางานในอาคาร
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6

รายละเอียดทางด้ านเทคนิคและจานวนหรือวัตต์ ท่ใี ช้
จานวนจุดทัง้ หมดที่จะทาการติดตัง้ กระแสไฟฟ้า
แบบแปลนในการติดตัง้
ชื่อของบริษัทที่จะเข้ ามาทาการติดตัง้
ชื่อและหมายเลขบัตรประจาตัวหรือเลขที่หนังสือเดินทางของช่ างที่จะเข้ าไปทาการติดตัง้
กรอกแบบฟอร์ มรายการสั่งจองให้ สมบูรณ์

5.5 ผู้รับเหมาติดตังไฟฟ
้ ้ าที่จะเข้ าทาการติดตังสามารถที
้
่จะรับบัตรผ่านเพื่อเข้ าทางานในอาคารได้ จากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการของ ผู้บริ หารการจัดงาน ณ
สานักงานผู้จดั งานในบริเวณอาคารแสดงนัน้ โดยเจ้ าหน้ าที่จะขอหลักฐานเพื่อยืนยันและแลกบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้ าไปปฏิบตั ิงานให้ คหู าของท่านได้
5.6 ผู้รับเหมาของท่านจะต้ องจัดเตรียมจุดต่อภายในที่ได้ มาตรฐานไว้ สาหรับให้ เจ้ าหน้ าที่ของผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติ ดตังควบคุ
้
ม
เพื่อปล่อยกระแสไฟ
5.7 ปลัก๊ ไฟทุกจุดจะต้ องมีการสัง่ จากแบบฟอร์ มการสัง่ จองเท่านันมิ
้ ฉะนันจะไม่
้
ได้ รับอนุญาตให้ มีการติดตัง้
5.8 ผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการจะดาเนินการจ่ ายกระแสไฟฟ้าให้ กับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ส่ ังจองโดยตรงกับผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการเป็ นลาดับ
แรก
5.9 การต่อไฟฟ้าหรือการต่อพ่วงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทัง้ การต่อปลัก๊ พ่วง โดยใช้ ปลัก๊ สามทางซึ่งเป็ นเหตุให้ เกิดอันตรายได้ ทางผู้จดั อนุญาตให้
เจ้ าหน้ าที่รับผิดขอบตัดออกโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าได้
5.10 ผู้จัดไม่ อนุ ญาตให้ ติดตัง้ ไฟแฟลชเพื่อตกแต่ งคูหานอกจากไฟนั น้ ได้ ติดมาพร้ อมกับอุ ปกรณ์ ท่ ีนาเข้ ามาแสดงเท่ านั น้ รวมถึงการติดตัง้ ไฟ
กระพริบจะต้ องแจ้ งขนาด และจังหวะในการกระพริบและต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้บริ หารการจัดงานก่ อนจึงจะติดตัง้ ได้
5.11 ผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่สั่งจองพื ้นที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาพิเศษ จะต้ องส่งรายการสัง่ จองพร้ อมทังแบบแปลนการติ
้
ดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าอ ย่างละเอียดก่อน
เวลาที่กาหนดไว้
5.12 ในการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม กรุณาอ่านรายละเอียดให้ ชดั เจนแล้ วกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มการสัง่ จองพร้ อมทังระบุ
้ ตาแหน่งที่ จะติดตัง้
ไฟฟ้าด้ วย
5.13 สาหรับการสั่งจองที่ผ้ รู ่ วมแสดงสินค้ าหรื อผู้รับเหมาได้ ส่ งั จองหลังกาหนดเวลาจะต้ องถือปฏิบัติด้วย
5.13.1 จะต้ องแจ้ งยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจานวนไฟที่จะติดตัง้ เท่ าที่จะสรุ ปได้ ก่อน
5.13.2 ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม 30% กรณีส่งใบสั่งจองหลังกาหนดเวลา
5.13.3 ในการยกเลิกรายการสั่งจองไฟฟ้า ผู้ร่วมแสดงสินค้ าจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคาในใบสั่งจอง
5.14 ผู้รับเหมาหรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ได้ รับอนุญาตสามารถติดตังไฟฟ
้ ้ าในคูหาของท่านเองได้ นัน้ จะต้ องสั่งจองกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์ มการสัง่ จอง ซึ่ง
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
5.14.1 การสั่งจองขนาดของกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ ในงาน
5.14.2 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่มีความประสงค์ ส่ ังจองตามจานวนติดตัง้ แต่ ละดวงของหลอดไฟ ซึ่งมีขนาดไม่ เกิน 100 วัตต์
5.14.3 ไม่ อนุญาตให้ ผ้ รู ั บเหมาหรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ าทาการสั่งจองในส่ วนรายการที่ 2 เพื่อมาต่ อใช้ กับแสงสว่ างในคูหาของท่ าน
5.15 ผู้ร่วมแสดงสินค้ าหรื อผู้รับเหมารายใดได้ กระทาการต่ อสายไฟหรื อติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าใดๆที่จะมีอัตราเสี่ยงต่ ออุบัติเหตุหรื อมีแนวโน้ มว่ า
อาจเกิดอุบัติเหตุ ต่อผู้เข้ าชมงานหรื อผู้ร่วมแสดงสินค้ าด้ วยกันได้ รับอันตราย ในนามผู้บริ หารการจัดงานจะขอระงับการจ่ ายไฟฟ้าชั่วคราว
จนกว่ าจะดาเนินการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จ
5.15.1 ผู้รับเหมาอย่ างเป็ นทางการไม่ อนุญาติให้ เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อดาเนินการใดๆ ต่ ออุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชนิดของผู้รับเหมาอย่ างเป็ น
ทางการโดยเด็ดขาด
6. ผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการขอสงวนสิทธิ์ในการติดตังระบบจ่
้
ายกระแสไฟฟ้าซึ่งรวมถึงปลัก๊ ไฟสาเร็ จรู ป ทังหมดนี
้
จ้ ะต้ องสัง่ จองจากผู้รับเหมาอย่างเป็ นทางการ
เท่านัน้

6.1 ชุดปลัก๊ ไฟจะไม่อนุญาตให้ ผ้ ูร่วมแสดงสินค้ านาระบบไฟแสงสว่างมาเสียบปลั๊กไฟเด็ดขาด ถ้ าผู้ร่วมแสดงสินค้ านาระบบแสงสว่างมาเสียบ จะถู กตัด
กระแสไฟฟ้าทันที
7. ตามที่บริษัทฯ เป็ นผู้รับเหมาแต่ งตัง้ อย่ างเป็ นทางการสาหรั บการบริ การอุปกรณ์ ไฟฟ้า, จ่ ายกระแสไฟฟ้า และบูธสาเร็ จรู ปบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีการใช้ เสียงดังเกินพิกัดทาให้ ผ้ ูอ่ ืนได้ รับความเดือนร้ อน หรื อบริ ษัทฯ ได้ รับแจ้ งจากผู้บริ หารการจัดงานให้ ดาเนินการ
ตัดไฟดังกล่ าว หรื อผู้เข้ าร่ วมแสดงงานไม่ ปฏิบัติตามคู่มือสาหรั บผู้เข้ าร่ วมงาน/กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่ างๆ เกี่ยวกับการใช้ สถานที่ในการจัดงาน
อย่ างเคร่ งครัด โดยผู้เข้ าร่ วมแสดงงานจะไม่ เรียกร้ องค่ าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ แก่ ผ้ รู ่ วมแสดงาน ไม่ ว่าจะเป็ นค่ าเสียหายโดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม

แบบฟอร์ มที่ 4 การสั่งกระแสไฟฟ้าก่ อสร้ าง-รือ้ ถอนสาหรับคูหารูปแบบพิเศษ
กรุณาชาระเงินและส่งกลับมาภายในวันที่: 25 มิถนุ ายน 2561
กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มนีใ้ ห้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ และส่ งกลับมายัง
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ, บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
991 อาคารศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105549030305
ผู้รับผิดชอบ: ณฐาพร แก่ นสุวรรณ์ โทรศัพท์ : 02-610-8024 / 063-213-7947 อีเมล์ : Nattaporn.k@siamparagon.co.th
ชื่องาน: มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2

วันจัดงาน: 13 – 15 กรกฎาคม 2561

ชื่อบริษัท________________________________________________ คูหาหมายเลข ________________________________________________________
ชื่อ/สกุล (นาย/นาง/นางสาว)________________________________ อีเมล์ ________________________________________________________________
ที่อยู่___________________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ______________________________________________โทรสาร___________________________________________________________________
ออกใบเสร็จรั บเงินในนาม :

นิตบิ ุคคล(ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี)_______________________________________________________________
บุคคลธรรมดา(ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน) ______________________________________________________
ราคาพิเศษ
จองและชาระเงิน
ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 61

จองและชาระเงิน
ภายในวันที่
26-12 ก.ค. 61

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220โวลท์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

1,365

1,775

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220โวลท์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

2,730

3,550

รายการ

จานวน

จานวนเงิน

รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
หมายเหตุ

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงิน ในกรณีที่มีการยกเลิกการสัง่ จองไฟฟ้ าก่อสร้ างตังแต่
้ วนั ติดตังงานเป็
้
นต้ นไป
2. ไฟฟ้ ามาตรฐานที่ให้ ใช้ คือ 220V.+-ร้ อยละ10 เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่านควรมีอปุ กรณ์ปรับกระแสไฟฟ้ าให้ คงที่ ด้วย
3. กรณีที่ท่านต้ องการกระแสไฟฟ้ าตลอด 24 ชัว่ โมง บริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มอีก 100% (หนึ่งเท่า) จากราคาปกติ
4. โปรดศึกษารายละเอียดและปฏิบตั ิตามกฏระเบียบคู่มือการสัง่ จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่างเคร่งครัด
**ปรึกษาด้ านเทคนิค กรุณาติดต่อ คุณนภัษ เกียรติไกรกุล 081-701-0413
เงื่อนไขการบริการ
1. การสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ าตามใบสัง่ จองนี ้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ มีการชาระเงินเต็มจานวนให้ แก่บริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
2. ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องส่งแบบฟอร์ มฉบับนี ้ซึง่ กรอกข้ อความโดยสมบูรณ์แล้ วมาให้ กบั ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ รอยัล พารากอน ฮอลล์ และสามารถชาระเงินค่าบริ การให้ กบั
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยวิธีดงั นี ้
 เงินสดหรือเช็ค สั่งจ่ าย บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน
เลขที่บัญชี 855-0-04894-9 (ออมทรั พย์ ) พร้ อมส่งหลักฐานยืนยันการชาระเงินทางอีเมล์ : Nattaporn.k@siamparagon.co.th ภายใน 25 มิ.ย. 61
3. รอยัล พารากอน ฮอลล์ อาจปฎิเสธการให้ บริ การได้ ในกรณีที่มีการขอใช้ บริ การหรื อการส่งแบบฟอร์ มล่าช้ าหลังวันที่กาหนด
4. อัตราค่าบริ การข้ างต้ นรวมค่าติดตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
5. การยกเลิกคาขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่งให้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ภายในวันที่ 2 ก.ค 61 หากพ้ นกาหนดดังกล่าว
ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด

(ลายเซ็นต์ ) :

(ลายเซ็นต์ ) :

ผู้ขอใช้ บริการ :

ผู้รับทราบและยืนยันการให้ บริการ :

วันที่ :

วันที่ :

แบบฟอร์ มที่ 5 การสั่งกระแสไฟฟ้าวันแสดงงานและอุปกรณ์ เพิ่มเติม
กรุณาชาระเงินและส่งกลับมาภายในวันที่: 25 มิถนุ ายน 2561
กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มนีใ้ ห้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ และส่ งกลับมายัง
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ, บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
991 อาคารศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105549030305
ผู้รับผิดชอบ: ณฐาพร แก่ นสุวรรณ์ โทรศัพท์ : 02-610-8024 / 063-213-7947 อีเมล์ : Nattaporn.k@siamparagon.co.th
ชื่องาน: มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2

วันจัดงาน: 13 – 15 กรกฎาคม 2561

ชื่อบริษัท________________________________________________ คูหาหมายเลข _________________________________________________________
ชื่อ/สกุล (นาย/นาง/นางสาว)________________________________ อีเมล์ _________________________________________________________________
ที่อยู่____________________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ________________________________________________ โทรสาร________________________________________________________________
นิตบิ ุคคล(ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี)_______________________________________________________________

ออกใบเสร็จรั บเงินในนาม :

บุคคลธรรมดา(ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน) _________________________________________________________
รายการที่ 1 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ต้องการให้ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด เป็ นผู้ติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่ าง
ราคาพิเศษ
จองและชาระเงิน
รายการ
จองและชาระเงิน
ภายในวันที่
จานวน
จานวนเงิน
ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 61
26-12 ก.ค. 61
สปอตไลท์ 100 วัตต์ (ขาสัน)
้

500

650

สปอตไลท์ 100 วัตต์ (ขายาว)

550

715

ฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ ยาว 1.20 เมตร

550

715

รายการที่ 2 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่ต้องการใช้ กระแสไฟฟ้าสาหรั บการสาธิตอุปกรณ์ (ห้ ามใช้ กับดวงไฟแสงสว่ าง)
ปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ ามใช้ กับดวงไฟแสงสว่ าง)

820

1,066

ปลัก๊ ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ 24ชัว่ โมง (ห้ ามใช้ กับดวงไฟแสงสว่ าง)

1,640

2,132

ปลัก๊ ไฟ 10 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ ามใช้ กับดวงไฟแสงสว่ าง)

1,900

2,470

ปลัก๊ ไฟ 10 แอมป์ 220 โวลต์ 24ชัว่ โมง (ห้ ามใช้ กับดวงไฟแสงสว่ าง)

3,800

4,940

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ (ไม่รวมติดตังปลั
้ ก๊ )

2,520

3,276

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ (ไม่รวมติดตังปลั
้ ก๊ )

7,140

9,282

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 24 ชัว่ โมง (ไม่รวมติดตังปลั
้ ก๊ )

5,040

6,552

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ (ไม่รวมติดตังปลั
้ ก๊ )

4,800

6,240

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 24 ชัว่ โมง (ไม่รวมติดตังปลั
้ ก๊ )

9,600

12,480

ค่าติดตังปลั
้ ก๊ ไฟออกจากเบรคเกอร์

200

260

รายการที่ 3 สาหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ าที่นาดวงไฟแสงสว่ างมาเอง
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

9,400

12,220

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ

28,200

36,660

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

18,800

24,440

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ

56,400

73,320

ค่ากระแสไฟฟ้ าสาหรับไฟแสงสว่างต่อ 100 วัตต์ (ลูกค้ าติดตังเอง)
้

300

390

ค่ากระแสไฟฟ้ าต่อดวงที่นามาติดตังเองแต่
้
ละจุดไม่เกิน 100 วัตต์ (ติดตังโดยผู
้
้ รับเหมา)

350

455
รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

หมายเหตุ
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าข้ างต้ นเป็ นราคาบริ การสาหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน)เท่านัน้ บริ ษัทฯไม่อนุญาตให้ มีการต่อเชื่อมไฟฟ้าจากปลัก๊ ไฟออกไปหลายๆจุด ทังนี
้ ้เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการใช้ กระแสไฟฟ้าเกินกาลัง
2. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมตามราคาดังตารางข้ างต้ น
3. กรณีที่ทา่ นต้ องการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่ โมง บริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มอีก 100% (หนึง่ เท่า) จากราคาปกติ กรุ ณาแจ้ งก่อนวันเปิ ดแสดงงาน
4. โปรดศึกษารายละเอียดและปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบคูม่ ือการสัง่ จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเคร่ งครัด
**ปรึกษาด้ านเทคนิค กรุ ณาติดต่อ คุณนภัษ เกียรติไกรกุล 081-701-0413
เงื่อนไขการบริการ
1. การสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสัง่ จองนี ้จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ มีการชาระเงินเต็มจานวนให้ แก่บริษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
2. ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องส่งแบบฟอร์ มฉบับนี ้ซึง่ กรอกข้ อความโดยสมบูรณ์แล้ วมาให้ กบั ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ รอยัล พารากอน ฮอลล์ และสามารถชาระเงิน ค่าบริ การให้ กบั
3. ฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยวิธีดงั นี ้
4. เงินสดหรื อเช็ค สั่งจ่ าย บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสยามพารากอน
5. เลขที่บัญชี 855-0-04894-9 (ออมทรั พย์ ) พร้ อมส่งหลักฐานยืนยันการชาระเงินทางอีเมล์ : Nattaporn.k@siamparagon.co.th ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 61
6. รอยัล พารากอน ฮอลล์ อาจปฎิเสธการให้ บริ การได้ ในกรณีที่มีการขอใช้ บริ การหรื อการส่งแบบฟอร์ มล่าช้ าหลังวันที่กาหนด
7. อัตราค่าบริ การข้ างต้ นรวมค่าติดตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
8. การยกเลิกคาขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่งให้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ภายในวันที่ 2 ก.ค. 61 หากพ้ นกาหนดดังกล่าว ผู้ขอใช้
บริการจะต้ องรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
(ลายเซ็นต์ ) :

(ลายเซ็นต์ ) :

ผู้ขอใช้ บริการ :

ผู้รับทราบและยืนยันการให้ บริการ :

วันที่ :

วันที่ :

แบบฟอร์ มที่ 6 ผังระบุตาแหน่ งติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้า
กรุณาส่งกลับมาภายในวันที่: 25 มิถนุ ายน 2561
กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มนีใ้ ห้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ และส่ งกลับมายัง
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ, บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
991 อาคารศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105549030305
ผู้รับผิดชอบ: ณฐาพร แก่ นสุวรรณ์ โทรศัพท์ : 02-610-8024 / 063-213-7947 อีเมล์ : Nattaporn.k@siamparagon.co.th
ชื่องาน: มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2
วันจัดงาน: 13 – 15 กรกฎาคม 2561
ชื่อบริษัท________________________________________________ คูหาหมายเลข ________________________________________________________
ชื่อ/สกุล (นาย/นาง/นางสาว)________________________________ อีเมล์ ________________________________________________________________
ที่อยู่___________________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ _____________________________________________โทรสาร___________________________________________________________________
นิตบิ ุคคล(ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี)______________________________________________________________

ออกใบเสร็จรั บเงินในนาม :

บุคคลธรรมดา(ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน) ________________________________________________________

กรุ ณาระบุตาแหน่ งของจุดสาธารณูปโภคที่ต้องการในแบบฟอร์ ม
มิฉะนัน้ บริ ษัทจะติดตัง้ ลงตามดุลยพินิจของผู้รับเหมา และจะไม่ รับผิดชอบในการย้ ายตาแหน่ งสาธารณูปโภคที่ได้ ติดตัง้ ไปแล้ ว

B

Spotlight standard
สปอตไลท์ มาตรฐาน

N

Connecting (by Contractor)
จุดต่ อไฟ (โดยผู้รับเหมา)

Spotlight w/ arm
สปอตไลท์ พร้ อมแขน

W

Water
นา้ ประปา

Fluorescent Lamp
หลอดฟลูออเรสเซนท์

D

Drain
ท่ อระบายนา้

Breaker
เบรกเกอร์

C

Compressed Air
เครื่ องปั๊ มลม

Socket Point
จุดปลั๊กไฟ

T

Telephone
โทรศัพท์

BACK/ด้านหล ัง

LEFT/ซ้าย

RIGHT/ขวา

FRONT/ด้านหน้า

