
กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั
252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
อีเมล์ : babykids@expotech.co.th เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105542010406

คณุศศิประภา บตุรโพธ์ิ เบอร์ต่อ 115
คณุมณเฑียร เห็นเมือง เบอร์ต่อ 120

ช่ือบริษัท : หมายเลขบธู :
ที่อยู่  :
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน  สาขาใหญ่    หมายเลขสาขาย่อย
โทรศัพท์ : มือถือ : แฟกซ์ :
ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซ็น ( ) วันที่ :

1 เบรกเกอร์ 15Amp/220V  1 Phase 50Hz.

2 เบรกเกอร์ 15Amp/380V 3 Phase 50Hz.

3 เบรกเกอร์ 30Amp/220V 1 Phase 50Hz.

4 เบรกเกอร์ 30Amp/380V 3 Phase 50Hz.

5 เบรกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz.

6 เบรกเกอร์ 100Amp/380V 3 Phase 50Hz.
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รวม

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :

4. ระยะการติดตัง้สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลมุไฟฟ้า  หากมีความประสงค์ตอ่เพ่ิมความยาวสายไฟ  จะมีคา่บริการ 100 บาท/เมตร (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

7. ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลกิรายการสัง่จองในชว่งวนัที่มีการติดตัง้  และขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินหากมีการยกเลกิรายการสัง่จองในระหวา่งวนัจดัแสดงงาน

9. กระแสไฟจะเร่ิมปลอ่ยให้บริการเพ่ือทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้จดัแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสดุท้าย
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วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563

สัง่จองพร้อมช าระเงิน สัง่จองพร้อมช าระเงิน สัง่จองพร้อมช าระเงิน
จ านวน

แบบฟอร์ม 3.2

ไฟฟ้าส าหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง

ก าหนดส่ง 27 มิถุนายน 2563

Section D : เบรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง (ห้ามใช้กับสินค้าจัดแสดง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า  ** เบรกเกอร์ไม่มีปล๊ักพ่วง  หากต้องการปล๊ักพ่วง  กรุณาดูที่หมายเหตุข้อที่ 5 **

ราคา (บาท)
ภายใน 27/6/63 ภายใน 28/6 - 24/7/63 ภายใน 25/7/ - 2/8/63

** ข้อควรระวัง **      - ผู้แสดงสนิค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า  กรุณาสัง่จองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือคา่ความปลอดภยั
 (Safety Factor)อยา่งน้อย 20%  ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลกีเลี่ยงอบุตัิเหตตุา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั

*ส าหรับหลอดไฟ LED อนญุาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 3 ดวง /100 วตัต์
*ไฟ LED เส้น อนญุาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 เมตร / 100 วตัต์

คา่กระแสไฟ (บริษัทฯ ติดตัง้อปุกรณ์พร้อมตอ่ไฟให้ส าหรับดวงไฟ 1 

ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต์ (เฉพาะบธูมาตรฐาน)

คา่กระแสไฟ (ผู้ออกแสดงงานติดตัง้อปุกรณ์พร้อมตอ่ไฟเอง) ส าหรับ

ดวงไฟ 1 ดวง  ขนาดไม่เกิน 100 วตัต์)
260

2. แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานที่ปลอ่ยให้ใช้คือ 220V และ 380V  คา่การผนัแปรอยู่ที่ ±10% หากอปุกรณ์ของท่านเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดนัคงที่  เพ่ือความปลอดภยัตอ่อปุกรณ์  ท่านจงึควรเตรียมอปุกรณ์

ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)

5. เบรกเกอร์ไม่มีปลัก๊พ่วง  หากต้องการปลัก๊พ่วง  จะมีคา่บริการตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%) และตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านัน้ (เบรกเกอร์ 1

 ตวั ตอ่ปลัก๊ได้เพียง 1 เต้าเสยีบเท่านัน้)
6. หากมีการขอย้ายต าแหน่งอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป  คิดคา่บริการ 200บาท/จดุ  และคา่บริการขอย้ายต าแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น  หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึน้ไป  คิดคา่บริการย้ายต าแหน่ง

2,000 บาท/เส้น  (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

8. การสัง่จองหน้างาน  รับช าระเฉพาะเงินสดเท่านัน้  หากช าระด้วยบตัรเครดิต  จะมีการคิดคา่ธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินช าระ  ผู้แสดงสนิค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ธรรมเนียมที่

เกิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด

1. ห้ามมีการดดัแปลงอปุกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสยีหาย  ในกรณีที่เกิดความเสยีหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว  ทางบริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เท่าของรายการสัง่จองในเรตราคาวนัจดัแสดงงาน

3. การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพ่ิมเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม  โปรดระบวุา่ต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในชอ่งจ านวน  มิฉะนัน้  ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพ่ือให้บริการ

63,060 82,000

310 350 450

86,000 94,600 123,000

Section E : ค่ากระแสไฟส าหรับโคมไฟแสงสว่าง ที่ผู้ออกงานแสดงสินค้าน าอุปกรณ์มาเอง
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12,500 13,760 17,850

290 380

37,490 41,270 53,550

57,330

6,250 6,880 8,930

ล าดบัที่ รายการ

18,740 20,640 26,780

การสั่งจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงนิเต็มจ านวนให้กับบริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบญัชี 
ช่ือบญัชี :  บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 
หมายเลขบญัชี :  151-1-25718-1 ประเภทบญัชี :  ออมทรัพย์ 
ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง)    Swift Code :  AYUDTHBK 
* กรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์หลักฐานการช าระเงนิกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมล์ตามที่อยู่ ด้านบน
* กรณีหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมายัง
บริษัทฯ 
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด




