
กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั
252 ซอยอยูเ่จริญ 29 ถนนรัชดาภเิษก 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

คณุศศปิระภา บตุรโพธ์ิ เบอร์ต่อ 115
คณุมณเฑียร เหน็เมือง เบอร์ต่อ 120

ช่ือบริษัท : หมายเลขบูธ :
ที่อยู่ :
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน  สาขาใหญ่    หมายเลขสาขาย่อย
โทรศพัท์ : มือถอื : แฟกซ์ :
ผู้ติดต่อ : อีเมล์ :

ลายเซน็ ( ) วันที่ :

Section B : เบรกเกอร์ตัดกระแสไฟส าหรับสินค้าจัดแสดง (ห้ามใช้กับแสงสว่าง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า
** เบรกเกอร์ไม่มีปล๊ักพ่วง  หากต้องการปล๊ักพ่วง  กรุณาดูที่หมายเหตุข้อที่ 6 **

1 เต้าเสียบไฟ 5 Amp (ฟิวส์ 5 Amp) 220V. 50Hz.
2
3 เบรกเกอร์ 15Amp/220V  1 Phase 50Hz.
4 เบรกเกอร์ 15Amp/380V 3 Phase 50Hz.
5 เบรกเกอร์ 30Amp/220V 1 Phase 50Hz.
6 เบรกเกอร์ 30Amp/380V 3 Phase 50Hz.
7 เบรกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz.
8 เบรกเกอร์ 100Amp/380V 3 Phase 50Hz.
9 เบรกเกอร์ 150 Amp/380V.  3Phase 50Hz.

10 เบรกเกอร์ 200 Amp/380V.  3Phase 50Hz.
รวม

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :

1. เต้าเสยีบไฟ 1 จดุใช้ส าหรับสนิค้าจดัแสดงเพียง 1 ชิน้ในแตล่ะครัง้  ไมอ่นญุาตให้มีการตอ่พว่งไฟออกไปหลายจดุและห้ามตอ่พว่งกบัโคมไฟแสงสวา่งเพ่ือปอ้งกนัการใช้ไฟเกิน

4. การขอใช้บริการไฟฟา้ 24 ชม. จะมีการคดิราคาเพ่ิมเป็น 2 เทา่จากราคาเดมิ  โปรดระบวุา่ต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในชอ่งจ านวน  มิฉะนัน้  ทางบริษัทฯ จะไมมี่การเปิดระบบไฟ 24 ชม.

5. ระยะการตดิตัง้สายเบรกเกอร์ยาวไมเ่กิน 2 เมตรจากหลมุไฟฟา้  หากมีความประสงค์ตอ่เพ่ิมความยาวสายไฟ  จะมีคา่บริการ 200 บาท/เมตร (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

8. ทางบริษัทฯ จะคนืเงิน 30% หากมีการยกเลกิรายการสัง่จองในชว่งวนัทีมี่การตดิตัง้  และขอสงวนสทิธ์ิไมค่นืเงินหากมีการยกเลกิรายการสัง่จองในระหวา่งวนัจดัแสดงงาน

10. กระแสไฟจะเร่ิมปลอ่ยให้บริการเพ่ือทดสอบระบบไฟฟา้ให้แก่ผู้จดัแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสร้างวนัสดุท้าย

2. ห้ามมีการดดัแปลงอปุกรณ์ไฟฟา้จนก่อให้เกิดความเสยีหาย ในกรณีทีเ่กิดความเสยีหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว  ทางบริษัทฯ จะท าการปรับ 20 เทา่ของรายการสัง่จองในเรตราคาวนัจดัแสดงงาน

7. หากมีการขอย้ายต าแหนง่อปุกรณ์ไฟฟา้ทัว่ไป  คดิคา่บริการ 200บาท/จดุ  และคา่บริการขอย้ายต าแหนง่เบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น  หากเป็นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึน้ไป  คดิคา่บริการย้าย

ต าแหนง่ 2,000 บาท/เส้น  (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

39,900

6. เบรกเกอร์ไมมี่ปลัก๊พว่ง  หากต้องการปลัก๊พว่ง  จะมีคา่บริการตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%) และตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เทา่นัน้

(เบรกเกอร์ 1 ตวั ตอ่ปลัก๊ได้เพียง 1 เต้าเสยีบเทา่นัน้)

26,120

68,610

20,100

 (Safety Factor)อยา่งน้อย 20%  ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลกีเลีย่งอบุตัเิหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟา้เตม็พิกดั

2,210

18,270

1,390

6,010
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วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563

4,200

9. การสัง่จองหน้างาน  รับช าระเฉพาะเงินสดเทา่นัน้  หากช าระด้วยบตัรเครดติ  จะมีการคดิคา่ธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินช าระ  ผู้แสดงสนิค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบใน

คา่ธรรมเนียมทีเ่กิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด

** ข้อควรระวัง **      - ผู้แสดงสนิค้าและผู้ รับเหมาก่อสร้างทีมี่ความประสงค์ใช้กระแสไฟฟา้  กรุณาสัง่จองขนาดเมนไฟฟา้ให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้งานโดยให้เผ่ือคา่ความปลอดภยั

43,470
30,770

3. แรงดนัไฟฟา้มาตรฐานทีป่ลอ่ยให้ใช้คอื 220V และ 380V  คา่การผนัแปรอยูท่ี ่±10% หากอปุกรณ์ของทา่นเป็นอปุกรณ์ไฟฟา้ทีต้่องการแรงดนัคงที ่ เพ่ือความปลอดภยัตอ่อปุกรณ์  ทา่นจงึควรเตรียม

อปุกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงทีม่าด้วย (Stabilizer)

62,370 89,190

27,970
47,820

630
1,260

690

6,010
12,920

เต้าเสียบไฟ 5 Amp (ฟิวส์ 5 Amp) 220V. 50Hz. (24 ชม.)

4,200
4,620
2,420

9,030

ราคา (บาท)

62,160

4,620

900
1,810
3,150

9,930

ภายใน 28/6 - 24/7/63 ภายใน 25/7/ - 2/8/63

แบบฟอร์ม 2

ไฟฟ้าส าหรับสินค้าจัดแสดง

ก าหนดส่ง 27 มิถุนายน 2563

ล าดบัที่ รายการ
สัง่จองพร้อมช าระเงิน

ภายใน 27/6/63

สัง่จองพร้อมช าระเงิน สัง่จองพร้อมช าระเงิน
จ านวน

การส่ังจองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการช าระเงนิเตม็จ านวนให้กับบริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบัญชี 
ช่ือบัญชี :  บริษัท เอก็ซ์โปซช่ัิน เทคโนโลยี จ ากัด 
หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1 ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์ 
ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) สาขารัชดาภเิษก (ห้วยขวาง)  Swift Code :  AYUDTHBK 
* กรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์หลักฐานการช าระเงนิกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมล์ตามท่ีอยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบในค่าธรรมเนียมท่ีเกดิขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด




