แบบฟอร์ ม 1

กรุณาส่ งกลับมาที่
Thailand Baby & Kids บริษัท เอ็กซ์ โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด
252 ซอยอยูเ่ จริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
Best Buy 2019
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ อีเมล์ : babykids@expotech.co.th
ผู้ติดต่ อ :
คุณวีณา แซ่กิม
เบอร์ ต่อ 111
2562
คุณประภาษ มณีทลู
เบอร์ ต่อ 124
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ :
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
โทรศัพท์ :
ผู้ติดต่ อ :
ลายเซ็น (

ไฟฟ้าสาหรับก่ อสร้ างและรื อ้ ถอน
10 มกราคม 2562

หมายเลขบูธ :
สาขาใหญ่

หมายเลขสาขาย่ อย
แฟกซ์ :

มือถือ :
อีเมล์ :
)

วันที่ :

Section A : เบรกเกอร์ ไฟฟ้าสาหรับการก่ อสร้ างและรื อ้ ถอน
กรุณาทาเครื่องหมาย X ลงในช่ องสี่เหลี่ยม ** เบรกเกอร์ ไม่ มีปลั๊กพ่ วง หากต้ องการปลั๊กพ่ วง กรุณาดูท่หี มายเหตุข้อที่ 5 **
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
เบรกเกอร์
เบรกเกอร์
เบรกเกอร์
เบรกเกอร์
เบรกเกอร์
เบรกเกอร์

15Amp/220V 1 Phase 50Hz.
15Amp/380V 3 Phase 50Hz.
30Amp/220V 1 Phase 50Hz.
30Amp/380V 3 Phase 50Hz.
60Amp/380V 3 Phase 50Hz.
100Amp/380V 3 Phase 50Hz.

ราคา/วัน
800
1,600
1,600
3,200
6,500
10,000

จานวน

วันที่ใช้ งาน
29 ม.ค.
29 ม.ค.
29 ม.ค.
29 ม.ค.
29 ม.ค.
29 ม.ค.

*** ทางบริษัท ฯ จะปล่ อยกระแสไฟเวลา 8.00 - 24.00 น.หากผู้แสดงงานต้ องการใช้ ไฟหลัง 24.00น.โปรดติดต่ อ
เจ้ าหน้ าที่เพื่อทาการสั่งจองเพิ่มเติม***

30 ม.ค.
30 ม.ค.
30 ม.ค.
30 ม.ค.
30 ม.ค.
30 ม.ค.

ราคา (บาท)
3 กพ.
3 กพ.
3 กพ.
3 กพ.
3 กพ.
3 กพ.
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
ยอดรวม

การสั่งจองจะมีผลต่ อเมื่อได้ มีการชาระเงินเต็มจานวนให้ กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้ าบัญชี
ชื่อบัญชี
: บริษัท เอ็กซ์ โปซิช่ ัน เทคโนโลยี จากัด
หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร
: กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้ วยขวาง)
Swift Code : AYUDTHBK
* กรุ ณาแฟกซ์ หรื ออีเมล์ หลักฐานการชาระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์ และอีเมล์ ตามที่อยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชาระก่ อนรวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% ต้ องมีค่า 1,000 บาทขึน้ ไปพร้ อมแนบหนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริง
กลับมายังบริษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ จากการโอนชาระทัง้ หมด
** ข้ อควรระวัง **

- ผู้แสดงสินค้ าและผู้รับเหมาก่อสร้ างทีม่ ีความประสงค์ใช้ กระแสไฟฟ้า กรุณาสัง่ จองขนาดเมนไฟฟ้าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งาน
โดยให้ เผื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor)อย่างน้ อย 20% ทั ้งนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลีย่ งอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ทีอ่ าจ
เกิดขึ ้นจากการใช้ กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

หมายเหตุ :
1. ห้ ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้ เกิดความเสียหาย ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทาการปรับ 20 เท่าของรายการสัง่ จองในเรทรา
คาวันจัดแสดงงาน
2. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทีป่ ล่อยให้ ใช้ คือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยูท่ ี่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่ ้ องการแรงดันคงที่ เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์
ท่านจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟให้ คงทีม่ าด้ วย (Stabilizer)
3. การขอใช้ บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็ น 2 เท่าจากราคาเดิม โปรดระบุวา่ ต้ องการใช้ ไฟ 24 ชม. ในช่องจานวน มิฉะนั ้น ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิ ดระบบไฟ 24
ชม. เพื่อให้ บริการ

4. ระยะการติดตังสายเบรกเกอร์
้
ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ตอ่ เพิ่มความยาวสายไฟ จะมีคา่ บริการ 200 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
5. เบรกเกอร์ ไม่มีปลัก๊ พ่วง หากต้ องการปลัก๊ พ่วง จะมีคา่ บริการต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลัก๊ ออกจากเบรกเกอร์ ขนาด
15A220V1P เท่านั ้น (เบรกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลัก๊ ได้ เพียง 1 เต้ าเสียบเท่านัน)้
6. หากมีการขอย้ ายตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ ไป คิดค่าบริการ 200บาท/จุด และค่าบริการขอย้ ายตาแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้ น หากเป็ นแบรกเกอร์ ขนาด 60A380V3P ขึ ้นไป
คิดค่าบริการย้ ายตาแหน่ง 2,000 บาท/เส้ น (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
7. กรณียกเลิกการสัง่ จองบริการไฟฟ้าก่อสร้ างและรื อ้ ถอนในวันก่อสร้ าง วันจัดแสดงและวันรื อ้ ถอน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
8. การสัง่ จองหน้ างาน รับชาระเฉพาะเงินสดเท่านั ้น หากชาระด้ วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็ นการโอนเงินชาระ ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึ ้นจากการโอนชาระทังหมด
้

