
กรุณาส่งกลับมาที่
บริษัท เอ็กซโ์ปซิชั่น เทคโนโลยี จ  ากดั
252 ซอยอยูเ่จริญ 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

คณุชานินทร ์หนผูึง้ เบอรต์่อ 118
คณุประภาส มณีทลู เบอรต์่อ 120

ช่ือบริษัท : หมายเลขบูธ :
ทีอ่ยู่ :
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน           สาขาใหญ่        หมายเลขสาขายอ่ย
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.

*ส าหรับหลอดไฟ LED อนุญาตใหใ้ช้ได้ไม่เกิน 3 ดวง /100 วัตต์

*ไฟ LED เสน้ อนญุาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 5 เมตร / 100 วตัต์

2

รวม

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

ยอดรวม

หมายเหตุ :

4.  ระยะการตดิตัง้สายเบรกเกอรย์าวไม่เกิน 4 เมตรจากหลมุไฟฟ้า  หากมีความประสงคต์อ่เพ่ิมความยาวสายไฟ  จะมีคา่บริการ 100 บาท/เมตร (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

7.   ทางบริษัทฯ จะคนืเงิน 30% หากมีการยกเลกิรายการสั่งจองในช่วงวนัที่มีการตดิตัง้  และขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงินหากมีการยกเลกิรายการสั่งจองในระหวา่งวนัจดัแสดงงาน

9.  กระแสไฟจะเริ่มปลอ่ยใหบ้ริการเพ่ือทดสอบระบบไฟฟ้าใหแ้ก่ผูจ้ดัแสดงงานในเวลา 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 (ผูอ้อกแสดงงานตดิตัง้อปุกรณพ์รอ้มตอ่ไฟเอง) ส าหรบัดวงไฟ 1

 ดวง  ขนาดไม่เกิน 100 วตัต)์

2.  แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานที่ปลอ่ยใหใ้ชค้อื 220V และ 380V  คา่การผนัแปรอยูท่ี่ ±10% หากอปุกรณข์องทา่นเป็นอปุกรณไ์ฟฟ้าที่ตอ้งการแรงดนัคงที่  เพ่ือความปลอดภยัตอ่อปุกรณ ์ ทา่นจึงควรเตรียมอปุกรณป์รบั

กระแสไฟใหค้งที่มาดว้ย (Stabilizer)

5.  เบรกเกอรไ์ม่มีปลัก๊พ่วง  หากตอ้งการปลัก๊พ่วง  จะมีคา่บริการตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอร ์200 บาท (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%) และตอ่ปลัก๊ออกจากเบรกเกอรข์นาด 15A220V1P เทา่นัน้ (เบรกเกอร ์1 ตวั ตอ่

ปลัก๊ไดเ้พียง 1 เตา้เสยีบเทา่นัน้)
6.  หากมีการขอยา้ยต าแหนง่อปุกรณไ์ฟฟ้าทั่วไป  คดิคา่บริการ 200บาท/จดุ  และคา่บริการขอยา้ยต าแหนง่เบรกเกอร ์1,000 บาท/เสน้  หากเป็นแบรกเกอรข์นาด 60A380V3P ขึน้ไป  คดิคา่บริการยา้ยต าแหนง่ 2,000 

บาท/เสน้  (ราคายงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)

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

การโอนช าระทัง้หมด

1.  หา้มมีการดดัแปลงอปุกรณไ์ฟฟ้าจนก่อใหเ้กิดความเสยีหาย  ในกรณีที่เกิดความเสยีหายจากการดดัแปลงดงักลา่ว  ทางบริษัทฯ จะท าการปรบั 20 เทา่ของรายการสั่งจองในเรตราคาวนัจดัแสดงงาน

3.  การขอใชบ้ริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคดิราคาเพ่ิมเป็น 2 เทา่จากราคาเดมิ  โปรดระบวุา่ตอ้งการใชไ้ฟ 24 ชม. ในช่องจ านวน  มิฉะนัน้  ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพ่ือใหบ้ริการ

ราคา (บาท)
ภายใน 17 ก.ย. 64

ภายใน 18 ก.ย. -15 ต.ค.

 64

ภายใน 16 ต.ค. - 

24 ต.ค. 64

** ข้อควรระวัง **      - ผูแ้สดงสนิคา้และผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่มีความประสงคใ์ชก้ระแสไฟฟ้า  กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านโดยใหเ้ผ่ือคา่ความปลอดภยั
 (Safety Factor)อยา่งนอ้ย 20%  ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยัและเพ่ือหลกีเลีย่งอบุตัเิหตตุา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการใชก้ระแสไฟฟ้าเตม็พิกดั

คา่กระแสไฟ (บริษัทฯ ตดิตัง้อปุกรณพ์รอ้มตอ่ไฟใหส้  าหรบัดวงไฟ 1 ดวง 

ขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์(เฉพาะบธูมาตรฐาน)

260
(ในกรณีทีส่ั่งจอง 2 หน่วยขึน้ไป ทางบริษัทจะติดตัง้ใหเ้พียง 1 หวัจา่ย
เทา่น้ัน)

Thailand Baby
 & Kids Best Buy 2021

ครั้งที ่39

วันที ่21 -24 ตุลาคม 2564

สั่งจองพรอ้มช าระเงิน สั่งจองพรอ้มช าระเงิน สั่งจองพรอ้มช าระเงิน
จ านวน

แบบฟอรม์ 3.2

ไฟฟ้าส าหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง

ก าหนดส่ง 17 กันยายน 2564

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

การส่ังจองจะมีผลต่อเมื่อไดม้ีการช าระเงนิเตม็จ านวนให้กับบริษัทฯ  โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
ช่ือบัญชี :  บริษัท เอ็กซโ์ปซิช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 
หมายเลขบัญชี :  151-1-25718-1 ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย ์
ธนาคาร :  กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) สาขารัชดาภเิษก (ห้วยขวาง)     Swift Code  :  AYUDTHBK  
* กรุณาแฟกซห์รืออีเมลห์ลักฐานการช าระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซแ์ละอีเมลต์ามที่อยู่ด้านบน  
* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดช าระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน้ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ 
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการโอนช าระทัง้หมด 


