
กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซโ์ปซิช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด
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 าตัวผูเ้สียภาษี 0105542010406

คณุชานินทร ์หนผูึง้ เบอรต์่อ 118
คณุประภาส มณีทลู เบอรต์่อ 120

ช่ือบริษัท : หมายเลขบูธ :
ทีอ่ยู่ :

หมายเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีของผูอ้อกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขาย่อย
โทรศัพท ์: มือถือ : แฟกซ ์:
ผูต้ิดต่อ : อีเมล ์:

ลายเซ็น ( ) วันที ่:

Section A : เบรกเกอรไ์ฟฟ้าส าหรับการก่อสร้างและรือ้ถอน
กรุณาท าเคร่ืองหมาย X ลงในช่องส่ีเหล่ียม  ** เบรกเกอรไ์ม่มีปล๊ักพ่วง  หากต้องการปล๊ักพ่วง  กรุณาดูทีห่มายเหตุข้อที ่5 **

1 800 1-Aug
2 1,600 1-Aug
3 1,600 1-Aug
4 3,200 1-Aug
5 6,500 1-Aug
6 10,000 1-Aug

รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :

7.  กรณียกเลิกการสั่งจองบรกิารไฟฟ้าก่อสรา้งและรือ้ถอนในวนัก่อสรา้ง  วนัจดัแสดงและวนัรือ้ถอน  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

27-Jul

28-Jul
28-Jul
28-Jul
28-Jul
28-Jul

28-Jul27-Jul
27-Jul
27-Jul
27-Jul
27-Jul

Thailand Baby
 & Kids Best Buy 2021

ครัง้ที ่39

วันที ่29 กรกฏาคม-1 สิงหาคม 2564

แบบฟอรม์ 1

ไฟฟ้าส าหรับก่อสร้างและรือ้ถอน

ก าหนดส่ง 2 กรกฏาคม 2564

ล าดบัที่

เบรกเกอร ์60Amp/380V 3 Phase 50Hz.

** ข้อควรระวัง **      - ผูแ้สดงสินคา้และผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีมี่ความประสงคใ์ชก้ระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการใชง้าน

รายการ ราคา/วนั จ านวน วนัทีใ่ชง้าน ราคา (บาท)

8.  การสั่งจองหนา้งาน  รบัช  าระเฉพาะเงินสดเทา่นัน้  หากช าระดว้ยบตัรเครดิต  จะมีการคิดคา่ธรรมเนียมธนาคาร 3%  และหากเป็นการโอนเงินช าระ  ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผิดชอบในคา่ธรรมเนียมทีเ่กิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด

เบรกเกอร ์15Amp/220V  1 Phase 50Hz.
เบรกเกอร ์15Amp/380V 3 Phase 50Hz.
เบรกเกอร ์30Amp/220V 1 Phase 50Hz.
เบรกเกอร ์30Amp/380V 3 Phase 50Hz.

1.  หา้มมีการดดัแปลงอปุกรณไ์ฟฟ้าจนก่อใหเ้กิดความเสียหาย  ในกรณีทีเ่กิดความเสียหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว  ทางบรษัิทฯ จะท าการปรบั 20 เทา่ของรายการสั่งจองใน    เรตรา

คาวนัจดัแสดงงาน

6.  หากมีการขอยา้ยต าแหน่งอปุกรณไ์ฟฟ้าทั่วไป  คิดคา่บรกิาร 200บาท/จดุ  และคา่บรกิารขอยา้ยต าแหน่งเบรกเกอร ์1,000 บาท/เสน้  หากเป็นแบรกเกอรข์นาด 60A380V3P ขึน้ไป  

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

2.  แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานทีป่ลอ่ยใหใ้ชค้ือ 220V และ 380V  คา่การผนัแปรอยูท่ี ่±10% หากอปุกรณข์องทา่นเป็นอปุกรณไ์ฟฟ้าทีต่อ้งการแรงดนัคงที ่ เพ่ือความปลอดภยัตอ่อปุกรณ ์ 

ทา่นจงึควรเตรยีมอปุกรณป์รบัแรงดนัไฟใหค้งทีม่าดว้ย (Stabilizer)

5.  เบรกเกอรไ์ม่มีปลั๊กพ่วง  หากตอ้งการปลั๊กพ่วง  จะมีคา่บรกิารตอ่ปลั๊กออกจากเบรกเกอร ์200 บาท (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%) และตอ่ปลั๊กออกจากเบรกเกอรข์นาด 

15A220V1P เทา่นัน้ (เบรกเกอร ์1 ตวั ตอ่ปลั๊กไดเ้พียง 1 เตา้เสียบเทา่นัน้)

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

เพ่ือใหบ้รกิาร

เบรกเกอร ์100Amp/380V 3 Phase 50Hz.

*** ทางบริษัท ฯ จะปล่อยกระแสไฟเวลา 8.00 - 24.00 น.หากผูแ้สดงงานต้องการใช้ไฟหลัง 24.00น.โปรดติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่พือ่ท าการส่ังจองเพิม่เติม***

4.  ระยะการติดตัง้สายเบรกเกอรย์าวไม่เกิน 2 เมตรจากหลมุไฟฟ้า  หากมีความประสงคต์อ่เพ่ิมความยาวสายไฟ  จะมีคา่บรกิาร 200 บาท/เมตร (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

โดยใหเ้ผ่ือคา่ความปลอดภยั (Safety Factor)อย่างนอ้ย 20%  ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลีกเลีย่งอบุตัิเหตตุา่งๆ ทีอ่าจ

เกิดขึน้จากการใชก้ระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

การสั่งจองจะมีผลต่อเม่ือได้มีการช าระเงนิเตม็จ านวนให้กบับริษัทฯ  โดยโอนเงนิเข้าบญัช ี
ชื่อบัญช ี :  บริษัท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด 
หมายเลขบัญช ี :  151-1-25718-1 ประเภทบัญช ี :  ออมทรัพย ์
ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) สาขารัชดาภเิษก (ห้วยขวาง)  Swift Code  :  AYUDTHBK  
* กรุณาแฟกซห์รืออีเมลห์ลักฐานการช าระเงนิกลบัมายงับริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอีเมลต์ามทีอ่ยูด่า้นบน  
* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริง
กลับมายงับริษัทฯ 
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกดิขึน้จากการโอนช าระทั้งหมด 


