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บริษทั ผูแ้ สดงสินค้า :
ทีอ่ ยูท่ อี่ อกใบกากับภาษี :
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี :

เลขทีค่ ูหา :

กาหนดส่ง 31 กรกฏาคม 2560

คูหามาตรฐาน
สนง.ใหญ่

โทรศัพท์ :

แบบฟอร์ม F - 7.3

เบอร์มือถือ :

พื้ นทีเ่ ปล่า

สาขาย่อย
แฟกซ์ :

E-mail :

ผูต้ ิดต่อ :
ลายเซ็ น (

วันที่ :
)

Section B : บริการติดตั้งอุปกรณ์รวมค่ากระแสไฟฟ้ า

ลาดับ

บริการ / รายการ

1 สปอตไลท์ LED 12W. มาตรฐาน (แสงสีเหลือง)
2 สปอตไลท์ LED 12W. พร้อมแขน ยาว 25 CM. (แสงสีเหลือง)
3 ไฟฟลูออเรสเซนท์ LED 18W. ยาว 1.2 เมตร (แสงสีขาว)
4 ดาวน์ไลน์ LED 9W. (แสงขาว)
5 ดาวน์ไลน์ LED 9W. (แสงหลือง)
6 สปอตไลท์ ฮาโลเจน 50W. พร้อมแขนแสตนเลส ยาว 20 CM. (แสงสีเหลือง)
7 หลอดเมทอลฮาไลน์ 150W. 220 V. (แสงสีขาว)
8 หลอดฮาโลเจน 500W. 220 V. (แสงสีเหลือง)
Section C : เบรกเกอร์ตดั หลอดไฟให้แสงสว่าง (รวมค่าใช้ไฟฟ้ า)

ราคาพิเศษ
ราคามาตรฐาน
ราคาในวันงาน
จองและชาระ จองและชาระเงิน จองพร้อมชาระ
เงินภายในวันที่ ระหว่างวันที่ 1 - เงินระหว่างวันที่
31 ก.ค. 60
30 ส.ค. 60
31 ส.ค. - 10
ก.ย. 60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
510
560
730
510
560
730
510
560
730
650
715
930
650
715
930
650
715
930
2,200
2,420
3,140
1,960
2,150
2,800

จานวน

1 15 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
4,900
5,390
7,010
2 15 Amp/380 V. 3 เฟส 50 Hz.
14,700
16,170
21,020
9,800
10,780
14,000
3 30 Amp/220 V. 1 เฟส 50 Hz.
Section D : การคิดราคาตามจุดใช้ไฟสาหรับโคมไฟแสงสว่างทีน่ ามาพร้อมติดตั้งโดยผูอ้ อกงานแสดงสินค้าเอง(รวมค่าใช้ไฟฟ้ า)
1 ค่ากระแสไฟฟ้ าสาหรับ โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์
(ต่อสายไฟฟ้ าโดยผูอ้ อกงานแสดงสินค้า)
*สาหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 9 วัตต์ อนุ ญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 10 ดวง/ 100 วัตต์

420

460

600

500

550

715

*สาหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 10 - 17 วัตต์ อนุ ญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 ดวง/ 100 วัตต์
*สาหรับหลอดไฟขนาดไม่เกิน 18 - 25 วัตต์ อนุ ญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 3 ดวง/ 100 วัตต์
*ไฟ LED เส้น อนุ ญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 เมตร/ 100 วัตต์

2 ค่ากระแสไฟฟ้ าสาหรับโคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์
(ต่อสายไฟฟ้ าโดยบริษทั เอพลัสฯ บริการเฉพาะคูหามาตรฐานเท่านั้น )

รวมจานวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
รวมจานวนเงินทั้งสิ้ น
การสัง่ จองจะมีผลต่อเมือ่ ได้มีการชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาที่กาหนดในแบบฟอร์มสัง่ จอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี :
ชื่อบัญชี : บริษทั เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จากัด
ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี
เลขที่บญ
ั ชี : 328-241850-6
* ส่งแฟกซ์หลักฐานการชาระเงิน (สาเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริษทั เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จากัด
* กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจานวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) พร้อมแนบหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่ายตัวจริงมายังบริษทั ฯ
* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร้ ่วมแสดงสินค้าต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ

หมายเหตุ :
- ชำระเงินหน้ ำงำนโปรดชำระเป็ นเงินสดเท่ำนั้น
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่ 1 -30 สิงหาคม 2560
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560
- หำกมีกำรดัดแปลงอุปกรณ์หรือใช้ กระแสไฟฟ้ ำผิดประเภท ทำงบริษทั จะดำเนินกำรปรับเป็ นจำนวนเงิน 20 เท่ำของรำยกำรสั่งจองในเรทรำคำวันจัดแสดงงำน
- เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หำกต้ องกำรปลั๊กพ่วง จะมีค่ำบริกำรต่อปลั๊กออกจำกเบรกเกอร์ 214 บำท และต่อปลั๊กออกจำกเบรกเกอร์
ขนำด 15A220V1P เท่ำนั้น
- หำกมีกำรขอย้ ำยตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้ ำทัว่ ไปคิดค่ำบริกำร 214 บำท/จุด และค่ำบริกำรขอย้ ำยตำแหน่งเบรกเกอร์ 1,070 บำท/เส้ น
หำกเป็ นแบรกเกอร์ขนำด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่ำบริกำรย้ ำยตำแหน่ง 2,140 บำท/เส้ น
- หำกมีกำรติดตั้งสำยเบรกเกอร์ยำวไม่เกิน 2 เมตร จำกหลุมไฟฟ้ ำ หำกมีควำมประสงค์ต่อหรือเพิ่มเติมคิดในอัตรำเมตรละ 214 บำท
- กำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ ำทีท่ ำงผู้ออกงำนแสดงสินค้ ำนำมำติดตั้งเอง หำกเกิดอัตรำยต่ อชีวติ และเกิดควำมเสียหำยต่ อทรัพย์สนิ ทำงผู้ติดตั้งต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึ้น

- รำยกำรข้ ำงต้ นใช้ สำหรับวันจัดแสดงสินค้ ำเท่ำนั้น ดังนั้นทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลำ 13.00 น. ของวันก่อสร้ ำงวันสุดท้ำย
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จานวนเงิน

