
กรุณาส่งกลับมาที่
บรษัิท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี จ  ากดั
252 ซอยอยู่เจรญิ 29 ถนนรชัดาภิเษก 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 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
คณุพรพิมล จิตละเอียด เบอรต์่อ 113
คณุดวงล าไพ แสนพายุ เบอรต์่อ 114

ช่ือบริษัท : หมายเลขบธู :
ทีอ่ยู่ :
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย
โทรศัพท ์: มือถือ : แฟกซ ์:
ผู้ติดต่อ : อีเมล ์:

ลายเซ็น ( ) วันที ่:

1 เบรกเกอร ์15Amp/220V  1 Phase 50Hz.

2 เบรกเกอร ์15Amp/380V 3 Phase 50Hz.

3 เบรกเกอร ์30Amp/220V 1 Phase 50Hz.

4 เบรกเกอร ์30Amp/380V 3 Phase 50Hz.

5 เบรกเกอร ์60Amp/380V 3 Phase 50Hz.

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

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :

4.  ระยะการติดตัง้สายเบรกเกอรย์าวไม่เกิน 4 เมตรจากหลมุไฟฟ้า  หากมีความประสงคต์อ่เพ่ิมความยาวสายไฟ  จะมีคา่บรกิาร 100 บาท/เมตร (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

7.   ทางบรษัิทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลกิรายการสั่งจองในชว่งวนัที่มีการติดตัง้  และขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินหากมีการยกเลกิรายการสั่งจองในระหวา่งวนัจดัแสดงงาน

9.  กระแสไฟจะเริม่ปลอ่ยใหบ้รกิารเพ่ือทดสอบระบบไฟฟ้าใหแ้ก่ผูจ้ดัแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสรา้งวนัสดุทา้ย

6,250 6,880 8,930

ล าดบัที่ รายการ

18,740 20,640 26,780

12,500 13,760 17,850

290 380

37,490 41,270 53,550

57,330 63,060 82,000

310 350 450

86,000 94,600 123,000

Section E : ค่ากระแสไฟส าหรับโคมไฟแสงสว่าง ทีผู่้ออกงานแสดงสินค้าน าอุปกรณม์าเอง

1

คา่กระแสไฟ (ผูอ้อกแสดงงานติดตัง้อปุกรณพ์รอ้มตอ่ไฟเอง) ส าหรบั

ดวงไฟ 1 ดวง  ขนาดไม่เกิน 100 วตัต)์
260

2.  แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานที่ปลอ่ยใหใ้ชค้ือ 220V และ 380V  คา่การผนัแปรอยู่ที่ ±10% หากอปุกรณข์องท่านเป็นอปุกรณไ์ฟฟ้าที่ตอ้งการแรงดนัคงที่  เพ่ือความปลอดภยัตอ่อปุกรณ ์ ท่านจงึควรเตรยีมอปุกรณ์

ปรบักระแสไฟใหค้งที่มาดว้ย (Stabilizer)

5.  เบรกเกอรไ์ม่มีปลั๊กพ่วง  หากตอ้งการปลั๊กพ่วง  จะมีคา่บรกิารตอ่ปลั๊กออกจากเบรกเกอร ์200 บาท (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%) และตอ่ปลั๊กออกจากเบรกเกอรข์นาด 15A220V1P เท่านัน้ (เบรกเกอร ์1

 ตวั ตอ่ปลั๊กไดเ้พียง 1 เตา้เสยีบเท่านัน้)
6.  หากมีการขอยา้ยต าแหน่งอปุกรณไ์ฟฟ้าทั่วไป  คิดคา่บรกิาร 200บาท/จดุ  และคา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอร ์1,000 บาท/เสน้  หากเป็นแบรกเกอรข์นาด 60A380V3P ขึน้ไป  คิดคา่บรกิารยา้ยต าแหน่ง 

2,000 บาท/เสน้  (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

8.  การสั่งจองหนา้งาน  รบัช  าระเฉพาะเงินสดเท่านัน้  หากช าระดว้ยบตัรเครดิต  จะมีการคิดคา่ธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินช าระ  ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในคา่ธรรมเนียมที่

เกิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด

1.  หา้มมีการดดัแปลงอปุกรณไ์ฟฟ้าจนก่อใหเ้กิดความเสยีหาย  ในกรณีที่เกิดความเสยีหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว  ทางบรษัิทฯ จะท าการปรบั 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรตราคาวนัจดัแสดงงาน

3.  การขอใชบ้รกิารไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพ่ิมเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม  โปรดระบวุา่ตอ้งการใชไ้ฟ 24 ชม. ในชอ่งจ านวน  มิฉะนัน้  ทางบรษัิทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพ่ือใหบ้รกิาร

ราคา (บาท)
ภายใน 10/4/63 ภายใน 30/4/63 ภายใน 1-10/5/63

** ข้อควรระวัง **      - ผูแ้สดงสนิคา้และผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่มีความประสงคใ์ชก้ระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านโดยใหเ้ผ่ือคา่ความปลอดภยั
 (Safety Factor)อยา่งนอ้ย 20%  ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลกีเลี่ยงอบุตัิเหตตุา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการใชก้ระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั

*ส าหรบัหลอดไฟ LED อนญุาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 3 ดวง /100 วตัต์
*ไฟ LED เสน้ อนญุาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 5 เมตร / 100 วตัต์

คา่กระแสไฟ (บรษัิทฯ ติดตัง้อปุกรณพ์รอ้มตอ่ไฟใหส้  าหรบัดวงไฟ 1 

ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์(เฉพาะบธูมาตรฐาน)

Thailand Baby
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วันที ่7-10 พฤษภาคม 2563

สั่งจองพรอ้มช าระเงิน สั่งจองพรอ้มช าระเงิน สั่งจองพรอ้มช าระเงิน
จ านวน

แบบฟอรม์ 3.2

ไฟฟ้าส าหรับหลอดไฟใหแ้สงสว่าง

ก าหนดส่ง 10 เมษายน 2563

Section D : เบรกเกอรต์ัดหลอดไฟใหแ้สงสว่าง (หา้มใช้กับสินค้าจัดแสดง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า  ** เบรกเกอรไ์ม่มีปล๊ักพ่วง  หากต้องการปล๊ักพ่วง  กรุณาดูทีห่มายเหตุข้อที ่5 **

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงนิเต็มจ านวนใหก้ับบริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบญัชี
ช่ือบญัชี :  บริษัท เอ็กซโ์ปซิช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด
หมายเลขบญัชี :  151-1-25718-1 ประเภทบญัชี :  ออมทรัพย์
ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (หว้ยขวาง) Swift Code :  AYUDTHBK
* กรุณาแฟกซห์รืออีเมลห์ลักฐานการช าระเงนิกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอีเมลต์ามทีอ่ยู่ด้านบน
* กรณีหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตัวจริงกลับมายัง
บริษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมทีเ่กิดขึน้จากการโอนช าระทั้งหมด


