
 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบฟอร์มยนืยนัป้ายชื่อคหูามาตรฐาน  

ก าหนดส่ง:15ตุลาคม2561 

National Engineering 2018 
วันท่ี 1-3 พฤศจกิายน 2561 

ณ ฮอลล์9อมิแพคเมืองทองธานี 

 
บรษิทั พเีตอรส์นั เอก็ซซ์บิชิ ัน่ จ ำกดั  (ส ำนกังำนใหญ่)  หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี: 0105539006240 
66/3 หมู่ 5 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุร ี11140 
โทรศพัท ์: 0-2147-1950  โทรสาร : 0-2147-1951 

ชื่อผูต้ดิต่อ : กรรณิการ ์สนัซงั โทรศพัท ์: 02-147-1950 E-mail address : petersonb2001@yahoo.com 
  
 

ป้ายช่ือบริษทั (Fascia Name) 

บรษิทัฯ มคีวามยนิดทีีจ่ะจดัท าสตกิเกอรป้์ายชื่อบรษิทัโดยไมค่ดิค่าใชจ้่ายส าหรบัผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทีส่ ัง่จองคหูามาตรฐาน โปรด
กรอกชื่อบรษิทัของท่านเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย ในชอ่งว่างดา้นล่างช่องละ 1 ตวัอกัษร แต่ไม่เกนิ 24 ตวัอกัษร(รวมเวน้
วรรค) สตกิเกอรด์งักล่าวจะตดิลงบนป้ายหน้าคหูาของท่าน มขีนาดความสงู 10 ซม.พรอ้มดว้ยหมายเลขคหูาทีด่า้นขา้งของป้ายชื่อ 
 
หากใช้ภาษาองักฤษกรณุากรอกด้วยตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ : 
 

                        

 
หากบรษิทัฯ ไม่ไดร้บัแจง้รายละเอยีดชื่อบรษิทัของทา่นเพื่อจดัท าป้ายชื่อบรษิทัภายในเวลาทีก่ าหนดไวด้า้นล่างนี้ บรษิทัฯ จะใชช้ื่อ
ตามทีป่รากฏในใบสัง่จองคหูามาตรฐานแทน (ค าว่า “บรษิทั” จะใชค้ าย่อ “บ.” แทนเสมอ) และหากมกีารแจง้เปลีย่นแปลง แกไ้ขในวนั
ตดิตัง้งาน บรษิทัฯ จะคดิค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นดงักล่าว 
 
กรณุากรอกเลขท่ีคหูา : 
          

 

โปรดส่งใบสัง่จองน้ีกลบัมายงั บริษทัพีเตอรส์นั เอก็ซซิ์บิชัน่ จ ากดัภายใน15 ตลุาคม2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที่ 4 
แบบฟอร์มการขอสั่งไฟฟ้าส าหรับการก่อสร้างและรือ้ถอน  

ก าหนดส่ง: 15 ตุลาคม2561 

National Engineering 2018 
วันท่ี 1-3 พฤศจกิายน 2561 

ณ ฮอลล์9 อมิแพคเมืองทองธานี 

 

บรษิทั พเีตอรส์นั เอก็ซซ์บิชิ ัน่ จ ำกดั  (ส ำนกังำนใหญ่)  หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี: 0105539006240 
66/3 หมู่ 5 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุร ี11140 
โทรศพัท ์: 0-2147-1936-7  โทรสาร : 0-2147-1951 

ชื่อผูต้ดิต่อ : คุณ นท ี พลบัพลาทอง โทรศพัท ์: 080-812-6466 E-mail address : ken_8393@hotmail.com 
 

 

รายการ ราคาพเิศษ 

จองและช าระเงนิ 

ภายในวนัที1่5ต.ค.61 

จองและช าระเงนิ 

ภายในวนัที ่
25-31 ต.ค.61

 

จ านวน
 

จ านวนเงนิ 

เบรกเกอร์15แอมป์220โวลท1์ เฟส 50 เฮิร์ทซ 1,500 1,800   

เบรกเกอร์30แอมป์220โวลท1์ เฟส 50 เฮิร์ทซ 3,000 3,600   

 รวมเป็นเงนิ  

ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% 42  

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน  

 
 
 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงนิ ในกรณทีี่มีการยกเลิกการส่ังจองไฟฟ้าก่อสร้างตั้งแต่วนัติดตั้งงานเป็นต้นไป 

2. ไฟฟ้ามาตรฐานท่ีให้ใชคื้อ 220V.+-ร้อยละ10 เพ่ือความปลอดภยัต่ออุปกรณ์ของท่านควรมีอุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้าให้คงท่ีดว้ย 
3. กรณีท่ีท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมอีก 100% (หน่ึงเท่า) จากราคาปกติ 

โปรดศึกษารายละเอยีดและปฏิบัติตามกฏระเบียบคู่มือการส่ังจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด 

**แบบฟอร์มนีถื้อเป็นใบแจ้งหนี*้* 

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษทัที่ถูกต้อง  “เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี”(ตัวบรรจง) 

 

 

ช่ือบริษทั  :  คูหาเลขที่  :  

ที่อยู่       :    

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตร
ประชาชน 

 ส านักงานใหญ่ สาขา 
: 

(ระบุตัวเลข 5 หลกั) 

โทรศัพท์  :  โทรสาร   :  

ช่ือผู้ติดต่อ  
: 

 E-mail    :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มที่ 5 
แบบฟอร์มสั่งกระแสไฟฟ้าวนัแสดงงานและอุปกรณ์เพิ่มเตมิ  

ก าหนดส่ง: 15 ตุลาคม 2561 

National Engineering 2018 
วันท่ี 1-3 พฤศจกิายน 2561 

ณ ฮอลล์9 อมิแพคเมืองทองธานี 

 
บรษิทั พเีตอรส์นั เอก็ซซ์บิชิ ัน่ จ ำกดั  (ส ำนกังำนใหญ่)  หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี: 0105539006240 
66/3 หมู่ 5 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุร ี11140 
โทรศพัท ์: 0-2147-1936-7  โทรสาร : 0-2147-1951 

ชื่อผูต้ดิต่อ :  คุณนท ี พลบัพลาทอง โทรศพัท ์: 080-812-6466 E-mail address : ken_8393@hotmail.com 
 

รายการที่ 1ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าท่ีต้องการให้ บริษัท พเีตอร์สัน เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

รายการ 
ราคาพเิศษ 

จองและช าระเงนิ 

ภายในวันท่ี 1 ต.ค. 61 

จองและช าระเงนิ 
ภายในวันท่ี 

15-24ต.ค.61 

จองและช าระเงนิ 
ภายในวันท่ี 

25-31 ต.ค. 61 
จ านวนเงนิ 

รายการที่ 1ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการไฟแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ 

สปอตไลท1์00 วตัต ์(ขาสั้น)ส ีWarm light             800 
 

1,000 1,200  

สปอตไลท1์00 วตัต ์(ขายาว)ส ีWarm light 900 1,100 1,300  

ฟลูออเรสเซนต3์6 วตัต ์ยาว 1.20 เมตร ส ีWarm light 800 1,000 1,200  
 
 

รายการที่ 2ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าส าหรับการสาธิตอุปกรณ์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 

ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์220 โวลต ์(ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 900 1,100 1,300  

ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์220 โวลต ์24ชัว่โมง (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 1,700 2,100 2,500  

เบรกเกอร์15 แอมป์220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ (ไม่รวมติดตั้งปลัก๊) 4,000 5,000 6,000  

เบรกเกอร์15 แอมป์220 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ (ไม่รวมติดตั้งปลัก๊) 8,000 
 

9,000 10,000  

เบรกเกอร์30 แอมป์220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ(ไม่รวมติดตั้งปลัก๊) 6,500 8,000 9,500  

เบรกเกอร์30 แอมป์220 โวลต ์3เฟส 50 เฮิร์ทซ 24 ชัว่โมง (ไม่รวมติดตั้งปลัก๊) 14,000 16,000 18,000  

รายการที่ 3ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่น าดวงไฟแสงสว่างมาเอง  

เบรกเกอร์15 แอมป์220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ(ไม่รวมติดตั้งปลัก๊) 12,000 14,000 16,000  

เบรกเกอร์15 แอมป์380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ(ไม่รวมติดตั้งปลัก๊) 28000 30,000 32,000  

เบรกเกอร์30 แอมป์220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ(ไม่รวมติดตั้งปลัก๊) 24,000         27,000 30,000  

เบรกเกอร์30 แอมป์380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ(ไม่รวมติดตั้งปลัก๊) 57,000 60,000 63,000  

 รวมเป็นเงนิ  

  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

  รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน  

การสัง่จองอปุกรณ์ไฟฟ้าตามใบสัง่จองน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนให้แก่บริษทัฯเรียบร้อยแลว้เท่านั้น 

โดยเงินสด, เชค็สัง่จ่ายในนาม “บริษทั พีเตอร์สนั เอก็ซ์ซิบิชัน่ จ ากดั” หรือโอนเงินเขา้บญัชีท่ี : 
ช่ือบัญชี : บริษัท พเีตอร์สัน เอ็กซ์ซิบิช่ัน จ ากัด            ธนาคาร  : กสิกรไทย    สาขาถนนกาญจนาภเิษก บางใหญ่  เลขที่บัญชี :776-225481-0 (บัญชีออมทรัพย์) 

ที่อยู่ : 66/3 หมู่ 5 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี11140 

**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 %  ( ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย** 

หมายเหตุ 

1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วนั)เท่านั้น บริษทัฯไม่อนุญาตให้มีการต่อเช่ือมไฟฟ้าจากปลัก๊ไฟออกไปหลายๆจุด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการใช้
กระแสไฟฟ้าเกินก าลงั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมตามราคาดงัตารางขา้งตน้ 

3. กรณีท่ีท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมอีก 100% (หน่ึงเท่า) จากราคาปกติกรุณาแจง้ก่อนวนัเปิดแสดงงาน 

โปรดศึกษารายละเอียดและปฏิบติัตามกฏระเบียบคูมื่อการสัง่จองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด 

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและท่ีอยู่บริษัทท่ีถูกต้อง  “เพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี”(ตัวบรรจง) **แบบฟอร์มนีถื้อเป็นใบแจ้งหนี*้* 

ช่ือบริษัท  :  คูหาเลขท่ี  :  

ท่ีอยู่       :    

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขท่ีบัตรประชาชน  ส านักงานใหญ่ สาขา :  (ระบุตัวเลข 5 หลัก) 

โทรศัพท์  :  โทรสาร   :  

ช่ือผู้ติดต่อ  :  E-mail    :  

ลายเซนต์:  วันที่  :  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มที่ 6 
แบบฟอร์มผังระบุต าแหน่งติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า  

ก าหนดส่ง: 15 ตุลาคม 2561 
 
 

National Engineering 2018 
วันท่ี 1-3 พฤศจกิายน 2561 

ณ ฮอลล์9 อมิแพคเมืองทองธานี 

 
บรษิทั พเีตอรส์นั เอก็ซซ์บิชิ ัน่ จ ำกดั  (ส ำนกังำนใหญ่)  หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี: 0105539006240 
66/3 หมู่ 5 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุร ี11140 
โทรศพัท ์: 0-2147-1936-7  โทรสาร : 0-2147-1951 

ชื่อผูต้ดิต่อ : คุณนท ี พลบัพลาทอง โทรศพัท ์: 080-812-6466 E-mail address : ken_8393@hotmail.com 
 

Please indicate location of needed utility point on the form. Otherwise, we will place these utilities point on our 

contractor’s discretion. We will not be responsible for any relocation. 

กรุณาระบุต าแหน่งของจุดสาธารณูปโภคที่ต้องการในแบบฟอร์ม  มิฉะนั้น บริษทัจะติดตั้งลงตามดุลยพนิิจของผู้รับเหมา และจะไม่รับผดิชอบในการ
ย้ายต าแหน่งสาธารณูปโภคที่ได้ติดตั้งไปแล้ว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socket Point 
จุดปล๊ักไฟ 

C 

 

Compressed Air 
เคร่ืองป๊ัมลม 

W 
Water 
น า้ประปา 

D 
Drain 
ท่อระบายน า้ 

N 
Connecting (by IMAGE) 
จุดต่อไฟ (โดยอมิเมจ) 

B Breaker 
เบรกเกอร์ 

Fluorescent Lamp 
หลอดฟลูออเรสเซนท์ 

Spotlight w/ arm 
สปอตไลท์พร้อมแขน 

Spotlight standard 
สปอตไลท์มาตรฐาน 

T 

 

Telephone 
โทรศัพท์ 

BACK/
ดา้นหลงั 

RIGHT/
ขวา 

FRONT/ดา้นหนา้ 

LEFT/
ซา้ย 
 

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และจัดส่งมาที่: 
คุณนที  พลับพลาทอง โทรศัพท์ : 02-147-1936-7   E-mail address: ken_8393@hotmail.com 

บริษัท พีเตอร์สัน เอ็กซ์ซิบิชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
              66/3 หมู่ 5 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 
 



 

แบบฟอร์มที่ 8 
แบบฟอร์มค่าบริการเฟอร์นิเจอร์ 

 
ก าหนดส่ง: 15 ตุลาคม2561 

 

 

National Engineering 2018 
วันท่ี 1-3 พฤศจกิายน 2561 

ณ ฮอลล์9 อมิแพคเมืองทองธานี 
 

 

บรษิทั พเีตอรส์นั เอก็ซซ์บิชิ ัน่ จ ากดั  (ส านกังานใหญ่)    หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105539006240 
66/3 หมู่ 5 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร ี11140 
ชื่อผูต้ดิต่อ : นท ีพลบัพลาทอง , กรรณิการ ์ สนัซงั   โทรศพัท ์: 02-147-1936-7, 080-812-6466,  
โทรสาร : 02-147-1951E-mail address: ken_8393@hotmail.com 
 

รหสั รายการ ขนาด 
กxยxส (ซม.) 

ราคาพเิศษ 

จองและช าระเงนิ 

ภายในวนัที่1 ต.ค.61 

จองและช าระเงนิ 

ภายในวนัที ่
15-24ต.ค. 61 

จองและช าระ
เงนิภายในวนัที่  

25-31 
ต.ค.61

 

จ านวนท่ี 
ต้องการ 

รวมเป็นเงิน 

IF01 ตูแ้สดงสนิคา้  50x100x100 3,500 4,000 4,500 ............. .................. 
IF02 ตูแ้สดงสนิคา้ทรงสงู(รวมไฟ) 50x50x250 4,500 5,000 5,500 ............. .................. 
IF03 ตูแ้สดงสนิคา้ขนาดใหญ่(ไมร่วมไฟ) 50x100x250 6,500 7,500 8,500 ............. .................. 
IF04 ตูเ้กบ็ของ 50x100x75 1,500 2,000 2,500 ............. .................. 
IF05 โต๊ะกลม(ขาว) 75x75 700 800 900 ............. .................. 
IF06 ชัน้วางสนิคา้ตดิผนงั (แบบตรง) 25x100 300 400 500 ............. .................. 
IF07 เกา้อีข้าว 40x40x80 400 500 600 ............. .................. 
IF08 เกา้อีด้ า 45x60x80 500 600 700 ............. .................. 
IF09 เกา้อีห้นงัสดี า 63x45x77 900 1,100 1,300 ............. .................. 
IF10 สตูลด า 46x41.5x97 900 1,100 1,300 ............. .................. 
IF11 ตูเ้ยน็ (รวมปลัก๊) 5 Q 4,500 5,500 6,500 ............. .................. 
IF12 
IF13 
IF14 

แทน่โบรช์วัร ์
แผน่ไมย้กพืน้ ไมป่พูรม 
พรมในคูหา(เทา/น ้าเงนิ/แดง) 

30x40x170 
สูง 15 มม. 

- 

1,500 
450.-/ตรม. 
350.-/ตร.ม. 

2,000 
550.-/ตร.ม. 
 450.-/ตร.ม. 

2,500 
650.-/ตร.ม. 
550.-/ตร.ม. 

............. 

............. 

............. 

.................. 

.................. 

.................. 
 โต๊ะหน้าขาว  70x150x75 500 600 700   

รวมเป็นเงิน  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

 รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  
 
**หมายเหต ุ
1.    การสัง่จองอปุกรณ์ไฟฟ้าตามใบสัง่จองนี้จะสมบูรณ์กต็่อเมื่อไดม้กีารช าระเงนิเตม็จ านวนใหแ้ก่บรษิทัฯเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นัน้ 
โดยเงนิสด, เชค็สัง่จา่ยในนาม “บรษิทั พเีตอรส์นั เอก็ซซ์บิชิ ัน่ จ ากดั” หรอืโอนเงนิเขา้บญัชทีี ่: 
ช่ือบญัชี : บริษทั พีเตอรส์นั เอก็ซซิ์บิชัน่ จ ากดั  ธนาคาร : กสิกรไทย  สาขาถนนกาญจนาภิเษก บางใหญ่ เลขท่ีบญัชี:776-225481-0  (บญัชีออมทรพัย)์ 
ท่ีอยู่ : 66/3 หมู่ 5 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 1140 
**กรณุาหกั ณ.ทีจ่า่ย 3 %  ( ค านวณจากยอดก่อนภาษมีลูค่าเพิม่ทีเ่กนิ 1,000 บาท) พรอ้มแนบหนงัสอืรบัรองการหกั ณ.ทีจ่า่ย** 

2.    หากทา่นช าระเงนิดว้ยการโอนเงนิเขา้บญัชขีองบรษิทัฯ โปรดส่งส าเนาใบโอนเงนิพรอ้มระบุชื่อบรษิทัของทา่นมาดว้ย 
เพื่อเป็นหลกัฐานในการช าระเงนิ 

3.   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ ส าหรบัการยกเลกิสนิคา้ภายในวนัตดิตัง้ และวนัแสดงงาน  **แบบฟอรม์น้ีถือเป็นใบแจ้งหน้ี** 

ส าหรบัผูมี้อ านาจสัง่จอง  โปรดระบช่ืุอและท่ีอยู่บริษทัท่ีถกูต้อง  “เพ่ือการออกใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากบัภาษี”(ตวับรรจง) 
ช่ือบริษทั  :                    คหูาเลขท่ี  :  

ท่ีอยู่       :    

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากรหรือเลขท่ีบตัร
ประชาชน 
 
 
 
 
 
[y9ixit=k=oแบตัรประชาชน:: 

 ส านักงานใหญ่ สาขา :   (ระบุตวัเลข 5 หลกั) 

โทรศพัท ์ :                      โทรสาร   :  

ช่ือผู้ติดต่อ  :                      E-mail    :  

 

 



 

 

 

 

 
 

 


