Thailand Baby
& Kids Best Buy 2022
ครั�งที� 42
วันที� 4-7 สิงหาคม 2565

ชือ� บริษัท :
ที�อยู่ :
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน
โทรศัพท์ :
ผู้ติดต่อ :

***ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล***
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รายการ
เต้าเสียบไฟ 5 Amp (ฟิ วส์ 5 Amp) 220V. 50Hz.
เต้าเสียบไฟ 5 Amp (ฟิ วส์ 5 Amp) 220V. 50Hz. (24 ชม.)
เบรกเกอร์ 15Amp/220V 1 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 15Amp/380V 3 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 30Amp/220V 1 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 30Amp/380V 3 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 100Amp/380V 3 Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 150 Amp/380V. 3Phase 50Hz.
เบรกเกอร์ 200 Amp/380V. 3Phase 50Hz.

ไฟฟ้ าสําหรับสินค้าจัดแสดง
กําหนดส่ง 11 กรกฎาคม 2565
หมายเลขบูธ :

สาขาใหญ่
มือถือ :

อีเมล์ :

ลายเซ็น(

)

Section B : เบรกเกอร์ตัดกระแสไฟสําหรับสินค้าจัดแสดง (ห้ามใช้กับหลอดแสงสว่าง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า
** เบรกเกอร์ไม่มีปลั�กพ่วง หากต้องการปลั�กพ่วง กรุ ณาดูท�หี มายเหตุข้อที� 6 **
ลําดับที�

แบบฟอร์ม 2

กรุ ณาส่งกลับมาที�
บริษัท เอ็กซ์โปซิช�นั เทคโนโลยี จํากัด
252 ซอยอยูเ่ จริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093
แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147
อีเมล์ : babykids@expotech.co.th เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105542010406
คุณมณเฑียร เห็นเมือง
เบอร์ต่อ 111
คุณศศิประภา บุตรโพธิ�
เบอร์ต่อ 115

หมายเลขสาขาย่อย
แฟกซ์ :
วันที� :

สั�งจองพร้อมชําระเงิน

สั�งจองพร้อมชําระเงิน

สั�งจองพร้อมชําระเงิน

ภายใน 11 ก.ค. 65

ภายใน 12 - 25 ก.ค. 65

ภายใน 26 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

630
1,260
2,210
4,200
4,200
9,030
18,270
27,970
43,470
62,370

690
1,390
2,420
4,620
4,620
9,930
20,100
30,770
47,820
68,610

900
1,810
3,150
6,010
6,010
12,920
26,120
39,900
62,160
89,190

จํานวน

ราคา (บาท)

รวม
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
� 7%
ยอดรวม

การสั�งจองจะมีผลต่อเมื�อได้มีการชําระเงินเต็มจํานวนให้กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ชื�อบัญชี
: บริษัท เอ็กซ์โปซิช�นั เทคโนโลยี จํากัด
หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร
: กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง)
Swift Code
: AYUDTHBK
* กรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์หลักฐานการชําระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมล์ตามที�อยู่ด้านบน
* กรณีหักภาษี ณ ที�จ่าย 3% ยอดชําระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึน� ไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที�จ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ
* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที�เกิดขึน� จากการโอนชําระทั�งหมด

** ข้อควรระวัง **

- ผูแ้ สดงสินค้าและผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีม� ีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาสั�งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื�อค่าความปลอดภัย
(Safety Factor)อย่างน้อย 20% ทัง� นีเ� พื�อให้เป็ นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื�อหลีกเลีย� งอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ทีอ� าจเกิดขึน� จากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั

หมายเหตุ :
1. เต้าเสียบไฟ 1 จุดใช้สาํ หรับสินค้าจัดแสดงเพียง 1 ชิน� ในแต่ละครัง� ไม่อนุญาตให้มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพื�อป้องกันการใช้ไฟเกิน
2. ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีทเี� กิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทําการปรับ 20 เท่าของรายการสั�งจองในเรตราคาวันจัดแสดงงาน
3. แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทีป� ล่อยให้ใช้คือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยูท่ ี� ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต� อ้ งการแรงดันคงที� เพื�อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ท่านจึงควรเตรียม
อุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงทีม� าด้วย (Stabilizer)
4. การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ�มเป็ น 2 เท่าจากราคาเดิม โปรดระบุวา่ ต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่องจํานวน มิฉะนัน� ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิ ดระบบไฟ 24 ชม.
5. ระยะการติดตัง� สายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ตอ่ เพิ�มความยาวสายไฟ จะมีคา่ บริการ 200 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ�ม 7%)
6. เบรกเกอร์ไม่มีปลั�กพ่วง หากต้องการปลั�กพ่วง จะมีคา่ บริการต่อปลั�กออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ�ม 7%) และต่อปลั�กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านัน� (เบรก
เกอร์ 1 ตัว ต่อปลั�กได้เพียง 1 เต้าเสียบเท่านัน� )
7. หากมีการขอย้ายตําแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั�วไป คิดค่าบริการ 200บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตําแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น หากเป็ นแบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึน� ไป คิดค่าบริการย้าย
ตําแหน่ง 2,000 บาท/เส้น (ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ�ม 7%)
8. ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการสั�งจองในช่วงวันทีม� ีการติดตัง� และขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการสั�งจองในระหว่างวันจัดแสดงงาน
9. การสั�งจองหน้างาน รับชําระเฉพาะเงินสดเท่านัน� หากชําระด้วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็ นการโอนเงินชําระ ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าธรรมเนียมที�
เกิดขึน� จากการโอนชําระทัง� หมด
10. กระแสไฟจะเริ�มปล่อยให้บริการเพื�อทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผจู้ ดั แสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย

