
กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั
252 ซอยอยูเ่จริญ 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
ผู้ติดต่อ : คณุวีณา แซ่กิม เบอร์ต่อ 111

คณุประภาษ มณีทลู เบอร์ต่อ 124

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

ลายเซ็น ( ) วันที่ :

Section G : ขนาดเคร่ืองป๊ัมลม

PSI BAR L/Mins CFM

1 (1/2 HP) 64 100 7 119.6 4.22 6,400 7,040 9,150
2 (1 HP) 92 100 7 203.2 7.17 8,000 8,800 11,440
3 (2 HP) 148 100 7 330 11.66 9,600 10,560 13,730
4 (3 HP) 165 100 7 550 21 16,000 17,600 22,880
5 (5 HP) 260 100 7 890 32 24,000 26,400 34,320
6 (10 HP) 315 100 7 1780 65.74 34,000 37,400 48,620
7 (15 HP) 520 100 7 2850 110.76 56,000 61,600 80,080

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ยอดรวม

** ข้อควรระวัง **  -  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับจองระบบเคร่ืองป๊ัมลมในวนัจดัแสดงงาน
      -  เคร่ืองป๊ัมลมตามรายการข้างต้นไม่รวมอปุกรณ์ air filter หรือ air dryer ติดตัง้  ทา่นจะต้องเตรียมอปุกรณ์ดงักลา่วมาเองในกรณีทีต้่องใช้งาน

หมายเหตุ :

1.  ระยะการติดตัง้สายลมยาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลมุให้บริการ  หากมีความประสงค์ตอ่เพ่ิมความยาวสาย  จะมีคา่บริการ 100 บาท/เมตร (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

3.  ราคาดงักลา่วรวมคา่กระแสไฟทีจ่่ายให้กบัป๊ัมลมแล้ว
4.  หากมีการขอย้ายต าแหน่งระบบป๊ัมลม  คิดคา่บริการ 1,000  บาท/จดุ  (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)
5.  กรณียกเลิกการสัง่จองบริการระบบป๊ัมลมในวนัก่อสร้าง  วนัจดัแสดงและวนัรือ้ถอน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

7.  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการน าปัม้ลมทกุชนิดทีมี่ขนาดมากกว่า 0.5HP เข้ามาในอาคาร
8.  เคร่ืองป๊ัมลมจะถกูสง่และติดตัง้ทีค่หูาของผู้แสดงสินค้าในวนัสดุท้ายของวนัติดตัง้งาน  และจะเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 13.00 น. ในวนัเดียวกนั

2.  ห้ามมีการดดัแปลงอปุกรณ์ระบบลมจนก่อให้เกิดความเสียหาย  ในกรณีทีเ่กิดความเสียหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว  ทางบริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เทา่ของรายการสัง่จองในเรตราคาวนั

จดัแสดงงาน

ส่ังจองพร้อมช าระเงิน
 ภายใน 8 มิย. 61

ส่ังจองพร้อมช าระเงิน 
ตัง้แต่ 30 มิ.ย.-8 ก.ค.61

จ านวน

Thailand Baby & Kids Best Buy 
2018

5-8 กรกฎาคม 2561

แบบฟอร์ม 5

ระบบอัดลม

ก าหนดส่ง 8 มิถุนายน 2561

Free air delivery

ขนาดล าดับที่ ราคา (บาท)

Pressure

6.  การสัง่จองหน้างาน  รับช าระเฉพาะเงินสดเทา่นัน้  หากช าระด้วยบตัรเครดิต  จะมีการคิดคา่ธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินช าระ  ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ

ในคา่ธรรมเนียมทีเ่กิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด

ส่ังจองพร้อมช าระเงิน
 ตัง้แต่ 9 - 29 มิ.ย. 61

ความจุถัง
เก็บลม 
(ลิตร)

การสั่งจองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการช าระเงนิเตม็จ านวนให้กับบริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบัญชี
ช่ือบัญชี :  บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ ำกดั
หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1
ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์
ธนาคาร :  กรุงศรีอยธุยำ  จ ำกดั (มหำชน) สำขำรัชดำภิเษก (ห้วยขวำง))
Swift Code :  AYUDTHBK
* กรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์หลักฐานการช าระเงนิกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมล์ตามที่อยู่ด้านบน

* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงนิเต็มจ านวนให้กับบริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบัญชี
ช่ือบัญชี :  บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด

หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1                ประเภทบัญชี  :  ออมทรัพย์

ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) สาขารัชดาภเิษก (ห้วยขวาง)                      Swift Code :  AYUDTHBK

* กรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์หลักฐานการช าระเงนิกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมล์ตามที่อยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริง
กลับมายังบริษัทฯ


