
กรุณาส่งกลับมาที่
บรษัิท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลย ีจ  ากดั
252 ซอยอยูเ่จรญิ 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
คณุวีณา แซกิ่ม เบอรต์่อ 111
คณุประภาส มณีทลู เบอรต์่อ 124

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

ลายเซ็น ( ) วันที่ :

Section B : เบรกเกอรต์ัดกระแสไฟส าหรับสินค้าจัดแสดง (หา้มใช้กับหลอดแสงสว่าง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า
** เบรกเกอรไ์ม่มีปล๊ักพว่ง  หากต้องการปล๊ักพว่ง  กรุณาดูที่หมายเหตุข้อที่ 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.
9 เบรกเกอร ์150 Amp/380V.  3Phase 50Hz.
10 เบรกเกอร ์200 Amp/380V.  3Phase 50Hz.

รวม

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :

1.  เตา้เสยีบไฟ 1 จดุใชส้  าหรบัสนิคา้จดัแสดงเพียง 1 ชิน้ในแตล่ะครัง้  ไม่อนญุาตใหมี้การตอ่พว่งไฟออกไปหลายจดุและหา้มตอ่พว่งกบัโคมไฟแสงสวา่งเพ่ือป้องกนัการใชไ้ฟเกิน

4.  การขอใชบ้รกิารไฟฟา้ 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพ่ิมเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม  โปรดระบวุา่ตอ้งการใชไ้ฟ 24 ชม. ในชอ่งจ านวน  มิฉะนัน้  ทางบรษัิทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม.

5.  ระยะการติดตัง้สายเบรกเกอรย์าวไม่เกิน 2 เมตรจากหลมุไฟฟา้  หากมีความประสงคต์อ่เพ่ิมความยาวสายไฟ  จะมีคา่บรกิาร 200 บาท/เมตร (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

8.  ทางบรษัิทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลกิรายการสั่งจองในชว่งวนัทีมี่การติดตัง้  และขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินหากมีการยกเลกิรายการสั่งจองในระหวา่งวนัจดัแสดงงาน

10.  กระแสไฟจะเริ่มปลอ่ยใหบ้รกิารเพ่ือทดสอบระบบไฟฟา้ใหแ้กผู่จ้ดัแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวนักอ่สรา้งวนัสดุทา้ย

ก าหนดส่ง 2 เมษายน 2564

ล าดบัที่ รายการ
สั่งจองพรอ้มช าระเงิน

ภายใน 2 เม.ย. 64

สั่งจองพรอ้มช าระเงิน สั่งจองพรอ้มช าระเงิน
จ านวน ราคา (บาท)

ภายใน 3 - 23 เม.ย. 64

62,160

4,620

900
1,810
3,150

9,930

6,010

ภายใน 24 เม.ย. - 

9 พ.ค. 64

6,010
12,920

เตา้เสยีบไฟ 5 Amp (ฟิวส ์5 Amp) 220V. 50Hz. (24 ชม.)

4,200
4,620
2,420

9,030

2,210
1,390

9.  การสั่งจองหนา้งาน  รบัช  าระเฉพาะเงินสดเท่านัน้  หากช าระดว้ยบตัรเครดิต  จะมีการคิดคา่ธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินช าระ  ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบใน

คา่ธรรมเนียมทีเ่กิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด

** ข้อควรระวัง **      - ผูแ้สดงสนิคา้และผูร้บัเหมากอ่สรา้งทีมี่ความประสงคใ์ชก้ระแสไฟฟา้  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟา้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านโดยใหเ้ผ่ือคา่ความปลอดภยั

43,470
30,770

3.  แรงดนัไฟฟา้มาตรฐานทีป่ลอ่ยใหใ้ชค้ือ 220V และ 380V  คา่การผนัแปรอยูท่ี ่±10% หากอปุกรณข์องท่านเป็นอปุกรณไ์ฟฟา้ทีต่อ้งการแรงดนัคงที ่ เพ่ือความปลอดภยัตอ่อปุกรณ ์ ท่านจงึควรเตรยีม

อปุกรณป์รบักระแสไฟใหค้งทีม่าดว้ย (Stabilizer)

62,370 89,190

27,970
47,820

2.  หา้มมีการดดัแปลงอปุกรณไ์ฟฟา้จนกอ่ใหเ้กิดความเสยีหาย ในกรณีทีเ่กิดความเสยีหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว  ทางบรษัิทฯ จะท าการปรบั 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรตราคาวนัจดัแสดงงาน

Thailand Baby
 & Kids Best Buy 2021

ครั้งที่ 39

วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564

4,200

630
1,260

690

แบบฟอรม์ 2

ไฟฟ้าส าหรับสินค้าจัดแสดง

7.  หากมีการขอยา้ยต าแหน่งอปุกรณไ์ฟฟา้ทั่วไป  คิดคา่บรกิาร 200บาท/จดุ  และคา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอร ์1,000 บาท/เสน้  หากเป็นแบรกเกอรข์นาด 60A380V3P ขึน้ไป  คิดคา่บรกิารยา้ย

ต าแหน่ง 2,000 บาท/เสน้  (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

39,900

6.   เบรกเกอรไ์ม่มีปลั๊กพว่ง  หากตอ้งการปลั๊กพว่ง  จะมีคา่บรกิารตอ่ปลั๊กออกจากเบรกเกอร ์200 บาท (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%) และตอ่ปลั๊กออกจากเบรกเกอรข์นาด 15A220V1P เท่านัน้ 

(เบรกเกอร ์1 ตวั ตอ่ปลั๊กไดเ้พียง 1 เตา้เสยีบเท่านัน้)

26,120

68,610

20,100

 (Safety Factor)อยา่งนอ้ย 20%  ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลกีเลีย่งอบุตัิเหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากการใชก้ระแสไฟฟา้เต็มพิกดั

18,270

การส่ังจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนให้กับบริษัทฯ  โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ช่ือบัญชี :  บริษัท เอ็กซโ์ปซิช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด
หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1 ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์
ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) Swift Code :  AYUDTHBK
* กรุณาแฟกซห์รืออีเมลห์ลักฐานการช าระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอีเมลต์ามท่ีอยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้จากการโอนช าระท้ังหมด


