
กรุณาส่งกลับมาที่
บรษัิท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี จ  ากดั
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คณุวณีา แซกิ่ม เบอรต์่อ 111
คณุประภาส มณีทลู เบอรต์่อ 124

ช่ือบริษัท : หมายเลขบูธ :

ทีอ่ยู่ :

หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย

โทรศพัท ์: มือถอื : แฟกซ ์:

ผู้ติดต่อ : อีเมล ์:

ลายเซน็ ( ) วันที ่:

Section C : บริการติดตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้า รวมค่ากระแสไฟฟ้า

1 540 590 770
2 540 590 770
3 480 540 690
4 600 670 870
5 600 670 1,000
6 1,500 1,650 2,145
7 1,500 1,650 2,145
8 1,500 1,650 2,145
9 1,790 1,960 2,550

10 2,000 2,200 2,860
11 1,790 1,960 2,550

รวม

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :

4.  ระยะการตดิตัง้สายเบรกเกอรย์าวไมเ่กิน 4 เมตรจากหลมุไฟฟา้  หากมีความประสงคต์อ่เพ่ิมความยาวสายไฟ  จะมีคา่บรกิาร 100 บาท/เมตร (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

7.   ทางบรษัิทฯ จะคนืเงิน 30% หากมีการยกเลกิรายการสั่งจองในชว่งวนัทีมี่การตดิตัง้  และขอสงวนสทิธ์ิไมค่นืเงินหากมีการยกเลกิรายการสั่งจองในระหวา่งวนัจดัแสดงงาน

9.  กระแสไฟจะเริ่มปลอ่ยใหบ้รกิารเพ่ือทดสอบระบบไฟฟา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวนัก่อสรา้งวนัสดุทา้ย

แบบฟอรม์ 3.1

ไฟฟ้าส าหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง

ก าหนดส่ง 2 เมษายน 2564

ล าดบัที่ รายการ
สั่งจองพรอ้มช าระเงิน สั่งจองพรอ้มช าระเงิน สั่งจองพรอ้มช าระเงิน

จ านวน

สปอทไลท ์LED 10W. พรอ้มแขนยาว 50 CM. (แสงสเีหลอืง)
ไฟฟลอูอเรสเซนท ์LED ยาว 1.2 เมตร 28W. (แสงสขีาว)

ราคา (บาท)
ภายใน 2 เม.ย. 64 ภายใน 3 - 23 เม.ย. 64

ภายใน  24 เม.ย. -

9 พ.ค. 64
สปอทไลท ์LED 10W. มาตรฐาน (แสงสเีหลอืง)

Floodlight LED 200W. (แสงสเีหลอืง)
เมทลัฮาไลด ์150W. 220V. (แสงสขีาว)

Thailand Baby
 & Kids Best Buy 2021

ครัง้ที ่39

วันที ่6-9 พฤษภาคม 2564

Floodlight LED 50W. (แสงสขีาว)
Floodlight LED 100W. (แสงสขีาว)

สปอตไลท ์LED 5W. (แสงสขีาว)
Floodlight LED 30W. (แสงสเีหลอืง)

ดาวนไ์ลท ์LED 5W. (แสงสขีาว) เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 7 ซม.
ดาวนไ์ลท ์LED 16W. (แสงสขีาว) เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 11 ซม.

6.  หากมีการขอยา้ยต าแหนง่อปุกรณไ์ฟฟา้ทั่วไป  คดิคา่บรกิาร 200บาท/จดุ  และคา่บรกิารขอยา้ยต าแหนง่เบรกเกอร ์1,000 บาท/เสน้  หากเป็นแบรกเกอรข์นาด 60A380V3P ขึน้ไป  คดิคา่บรกิาร

ยา้ยต าแหนง่ 2,000 บาท/เสน้  (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

8.  การสั่งจองหนา้งาน  รบัช  าระเฉพาะเงินสดเทา่นัน้  หากช าระดว้ยบตัรเครดติ  จะมีการคดิคา่ธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินช าระ  ผูแ้สดงสนิคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบใน

คา่ธรรมเนียมทีเ่กิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด

** ข้อควรระวัง **      - ผูแ้สดงสนิคา้และผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีมี่ความประสงคใ์ชก้ระแสไฟฟา้  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟา้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านโดยใหเ้ผ่ือคา่ความปลอดภยั
 (Safety Factor)อยา่งนอ้ย 20%  ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลกีเลีย่งอบุตัเิหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากการใชก้ระแสไฟฟา้เตม็พิกดั

1.  หา้มมีการดดัแปลงอปุกรณไ์ฟฟา้จนก่อใหเ้กิดความเสยีหาย  ในกรณีทีเ่กิดความเสยีหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว  ทางบรษัิทฯ จะท าการปรบั 20 เทา่ของรายการสั่งจองในเรตราคาวนัจดัแสดงงาน

2.  แรงดนัไฟฟา้มาตรฐานทีป่ลอ่ยใหใ้ชค้อื 220V และ 380V  คา่การผนัแปรอยูท่ี ่±10% หากอปุกรณข์องทา่นเป็นอปุกรณไ์ฟฟา้ทีต่อ้งการแรงดนัคงที ่ เพ่ือความปลอดภยัตอ่อปุกรณ ์ ทา่นจงึควร

เตรยีมอปุกรณป์รบักระแสไฟใหค้งทีม่าดว้ย (Stabilizer)

3.  การขอใชบ้รกิารไฟฟา้ 24 ชม. จะมีการคดิราคาเพ่ิมเป็น 2 เทา่จากราคาเดมิ  โปรดระบวุา่ตอ้งการใชไ้ฟ 24 ชม. ในชอ่งจ านวน  มิฉะนัน้  ทางบรษัิทฯ จะไมมี่การเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพ่ือใหบ้รกิาร

5.  เบรกเกอรไ์มมี่ปลั๊กพว่ง  หากตอ้งการปลั๊กพว่ง  จะมีคา่บรกิารตอ่ปลั๊กออกจากเบรกเกอร ์200 บาท (ราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%) และตอ่ปลั๊กออกจากเบรกเกอรข์นาด 15A220V1P เทา่นัน้ 

(เบรกเกอร ์1 ตวั ตอ่ปลั๊กไดเ้พียง 1 เตา้เสยีบเทา่นัน้)

การส่ังจองจะมผีลต่อเมือ่ได้มกีารช าระเงนิเตม็จ านวนให้กับบริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี :  บริษัท เอก็ซโ์ปซช่ัิน เทคโนโลยี จ ากัด
หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1 ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์
ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) สาขารัชดาภเิษก (ห้วยขวาง) Swift Code :  AYUDTHBK
* กรุณาแฟกซห์รืออเีมลห์ลักฐานการช าระเงนิกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอเีมลต์ามทีอ่ยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ต้องมค่ีา 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่ายตัวจริง
กลับมายังบริษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบในค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด


