
กรุณาส่งกลับมาที�

บรษัิท เอ็กซโ์ปซิชั�น เทคโนโลยี จาํกดั
252 ซอยอยูเ่จรญิ 29 ถนนรชัดาภเิษก แขวงสามเสนนอก
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ ์: (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
อีเมล ์: babykids@expotech.co.th เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี 0105542010406

คณุมณเทยีร เหน็เมือง เบอรต์่อ 111
คณุศศปิระภา บตุรโพธิ� เบอรต์่อ 115

ชื�อบริษัท : หมายเลขบูธ :
ที�อยู่ :
หมายเลขประจาํตัวผูเ้สียภาษีของผูอ้อกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย
โทรศพัท ์: มือถอื : แฟกซ ์:
ผูต้ิดต่อ : อีเมล ์:

***ยนิยอมใหบ้ริษัทฯ จดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคล *** ลายเซน็( ) วันที� :

Section B : เบรกเกอรต์ัดกระแสไฟสาํหรับสินค้าจัดแสดง (ห้ามใช้กับหลอดแสงสว่าง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า
** เบรกเกอรไ์ม่มีปลั�กพ่วง  หากต้องการปลั�กพ่วง  กรุณาดูที�หมายเหตุข้อที� 6 **

1 เตา้เสยีบไฟ 5 Amp (ฟิวส ์5 Amp) 220V. 50Hz.
2
3 เบรกเกอร ์15Amp/220V  1 Phase 50Hz.
4 เบรกเกอร ์15Amp/380V 3 Phase 50Hz.
5 เบรกเกอร ์30Amp/220V 1 Phase 50Hz.
6 เบรกเกอร ์30Amp/380V 3 Phase 50Hz.
7 เบรกเกอร ์60Amp/380V 3 Phase 50Hz.
8 เบรกเกอร ์100Amp/380V 3 Phase 50Hz.

รวม
ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :
1.  เตา้เสยีบไฟ 1 จดุใชส้าํหรบัสนิคา้จดัแสดงเพียง 1 ชิ �นในแตล่ะครั�ง  ไมอ่นญุาตใหมี้การตอ่พว่งไฟออกไปหลายจดุและหา้มตอ่พว่งกบัโคมไฟแสงสวา่งเพื�อปอ้งกนัการใชไ้ฟเกิน

4.  การขอใชบ้รกิารไฟฟา้ 24 ชม. จะมีการคดิราคาเพิ�มเป็น 2 เทา่จากราคาเดมิ  โปรดระบวุา่ตอ้งการใชไ้ฟ 24 ชม. ในชอ่งจาํนวน  มิฉะนั�น  ทางบรษัิทฯ จะไมมี่การเปิดระบบไฟ 24 ชม.
5.  ระยะการตดิตั�งสายเบรกเกอรย์าวไมเ่กิน 2 เมตรจากหลมุไฟฟา้  หากมีความประสงคต์อ่เพิ�มความยาวสายไฟ  จะมีคา่บรกิาร 200 บาท/เมตร (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%)

8.  ทางบรษัิทฯ จะคนืเงิน 30% หากมีการยกเลกิรายการสั�งจองในชว่งวนัที�มีการตดิตั�ง  และขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงินหากมีการยกเลกิรายการสั�งจองในระหวา่งวนัจดัแสดงงาน

10.  กระแสไฟจะเริ�มปลอ่ยใหบ้รกิารเพื�อทดสอบระบบไฟฟา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสรา้งวนัสดุทา้ย

แบบฟอรม์ 2

ไฟฟ้าสาํหรับสินค้าจดัแสดง

7.  หากมีการขอยา้ยตาํแหนง่อปุกรณไ์ฟฟา้ทั�วไป  คดิคา่บรกิาร 200บาท/จดุ  และคา่บรกิารขอยา้ยตาํแหนง่เบรกเกอร ์1,000 บาท/เสน้  หากเป็นแบรกเกอรข์นาด 60A380V3P ขึ �นไป  คดิคา่บรกิารยา้ย
ตาํแหนง่ 2,000 บาท/เสน้  (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%)

39,900

6.   เบรกเกอรไ์มมี่ปลั�กพว่ง  หากตอ้งการปลั�กพว่ง  จะมีคา่บรกิารตอ่ปลั�กออกจากเบรกเกอร ์200 บาท (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%) และตอ่ปลั�กออกจากเบรกเกอรข์นาด 15A220V1P เทา่นั�น (เบรก
เกอร ์1 ตวั ตอ่ปลั�กไดเ้พียง 1 เตา้เสยีบเทา่นั�น)

26,12020,100

 (Safety Factor)อยา่งนอ้ย 20%  ทั�งนี �เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพื�อหลกีเลี�ยงอบุตัเิหตตุา่งๆ ที�อาจเกิดขึ �นจากการใชก้ระแสไฟฟา้เตม็พิกดั

18,270

Thailand Baby
 & Kids Best Buy 2022

ครั�งที� 43

วันที� 6-9 ตุลาคม 2565

4,200

630
1,260

690

9.  การสั�งจองหนา้งาน  รบัชาํระเฉพาะเงินสดเทา่นั�น  หากชาํระดว้ยบตัรเครดติ  จะมีการคดิคา่ธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินชาํระ  ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในคา่ธรรมเนียมที�
เกิดขึ �นจากการโอนชาํระทั�งหมด

** ข้อควรระวัง **      - ผูแ้สดงสนิคา้และผูร้บัเหมาก่อสรา้งที�มีความประสงคใ์ชก้ระแสไฟฟา้  กรุณาสั�งจองขนาดเมนไฟฟา้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านโดยใหเ้ผื�อคา่ความปลอดภยั

30,770

3.  แรงดนัไฟฟา้มาตรฐานที�ปลอ่ยใหใ้ชค้อื 220V และ 380V  คา่การผนัแปรอยูท่ี� ±10% หากอปุกรณข์องทา่นเป็นอปุกรณไ์ฟฟา้ที�ตอ้งการแรงดนัคงที�  เพื�อความปลอดภยัตอ่อปุกรณ ์ ทา่นจงึควรเตรยีม
อปุกรณป์รบักระแสไฟใหค้งที�มาดว้ย (Stabilizer)

27,970

2.  หา้มมีการดดัแปลงอปุกรณไ์ฟฟา้จนก่อใหเ้กิดความเสยีหาย ในกรณีที�เกิดความเสยีหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว  ทางบรษัิทฯ จะทาํการปรบั 20 เทา่ของรายการสั�งจองในเรตราคาวนัจดัแสดงงาน

ภายใน 27 ก.ย. - 9 ต.ค. 65

6,010
12,920

เตา้เสยีบไฟ 5 Amp (ฟิวส ์5 Amp) 220V. 50Hz. (24 ชม.)
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กาํหนดส่ง 12 กันยายน 2565

ลาํดบัที� รายการ
สั�งจองพรอ้มชาํระเงิน

ภายใน 12 ก.ย. 65

สั�งจองพรอ้มชาํระเงิน สั�งจองพรอ้มชาํระเงิน
จาํนวน ราคา (บาท)ภายใน 13 - 26 ก.ย. 65

การสั�งจองจะมีผลต่อเมื�อได้มีการชาํระเงนิเตม็จาํนวนให้กบับริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบญัชี
ชื�อบัญชี :  บริษัท เอ็กซโ์ปซิชั�น เทคโนโลย ีจาํกัด
หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1 ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์
ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จาํกัด (มหาชน) สาขารัชดาภเิษก (ห้วยขวาง) Swift Code :  AYUDTHBK
* กรุณาแฟกซห์รืออีเมลห์ลักฐานการชาํระเงนิกลบัมายงับริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอีเมลต์ามที�อยูด่า้นบน
* กรณีหักภาษี ณ ที�จ่าย 3% ยอดชาํระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึ�นไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที�จ่ายตัวจริงกลับมายงับริษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที�เกดิขึ�นจากการโอนชาํระทั�งหมด


