
บริษัท ตลาดสมารท์ไทย คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
90/122 หมู่ที5่ ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel 063-540-9414, 082-024-1113   Website: www.air.in.th   E-mail info@tarad.in.th
Line: @mavell  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0125561006567

เรียน : เลขที่ :   QU00000956

ที่อยู ่: วันที่ :   

 Tel : ยืนราคา :    ไม่เกิน 7วนั

ล าดับ ภาพ

ที่ ประกอบ ราคา/หน่วย รวม

1 MWF-18A21INV/MWC-18A21INV ชดุ 1.00        16,100.00     16,100.00     

2 MAVELL Power OptimiZer Model CT-I18 ชดุ 1.00        9,500.00       9,500.00       

3 Solar cell  340W Poly Crystalline แผน่ 6.00        3,300.00       19,800.00     

4 Solar Aliminium Standard Rail 4200 mm เสน้ 4.00        570.00          2,280.00       

5 ตอ่รางยาว อนั 1.00        45.00            45.00            

6 Portrait Pan Tile Bracket ชดุ 6.00        140.00          840.00          

7 Adjustable End Clamp assembiy ชดุ 4.00        20.00            80.00            

8 Adjustable mid Clamp assembiy ชดุ 10.00      20.00            200.00          

9 Grounding lug ชดุ 1.00        25.00            25.00            

10 Grounding Clip Open 8.5mm ชดุ 10.00      10.00            100.00          

11 Solar PV cadle 4 Sq.mm (สายไฟ) เมตร 50.00      30.00            1,500.00       

12 MC4 connector ตวั 2.00        25.00            50.00            

13 Ground Rod เสน้ 1.00        190.00          190.00          

14 คา่ตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ ชดุ 1.00        3,000.00       3,000.00       

15 คา่ตดิตัง้โซลา่เซลล์ ชดุ 1.00        11,000.00     11,000.00     

การรับประกัน 64,710.00     

compressor + Inverter Control Air  และ Solar cell  12 ปี   4,529.70       

อปุกรณไ์ฟฟา้อะไหล ่5 ปี 69,239.70     

   ใบเสนอราคา

เคร่ืองปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทติย ์ขนาด 18,000 BTU.  ส าหรับหอ้งที่ใช้งานกลางวัน  (ขนาดหอ้ง 20 ตรม.)

ราคา

ภาษีมลูคา่เพ่ิม7%

รวมราคาทัง้สิน้

หน่วยรายการ จ านวน

รวมราคา



เงือ่นไขการติดตัง้

การช าระเงิน

 ช  าระสว่นทีเ่หลอื  50% 

การจัดส่ง

ไม่เกิน 7  วนั  (หลงัจากไดร้บัเงินคา่มดัจ า )

ระยะเวลาติดตัง้

ไม่เกิน 3 วนั หรอืขึน้อยู่หนา้งานเป็นส าคญั

ผูเ้สนอราคา นายธงชาต ิศรศีกัดิ ์Tel 063 540 9414 บญัชี / การเงิน Tel 082 024 1113  ควบคมุงานตดิตัง้ Tel 089-8055126

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

ธ.กรุงศร ี สาขา ปตท. ราชพฤกษ ์- รตันาธิเบศร ์ ช่ือบญัชี  : บจก. ตลาดสมารท์ไทย คอรป์อเรชั่น  บญัชีเลขที ่618-1-06688-5

ธ.กรุงไทย สาขา รชัดาภิเษก - หว้ยขวาง ช่ือบญัชี  : นายธงชาต ิ ศรศีกัดิ ์ บญัชีเลขที ่365-254056-9

 ขา้พเจา้รบัรองวา่

เม่ือตดิตัง้แลว้เสรจ็ พรอ้มสง่มอบงาน

ส่ังซือ้ในนามบริษัทฯ/หา้ง/ร้าน

จะสง่มอบของดงักลา่วขา้งตน้ไดภ้ายในก าหนด

 นายธงชาต ิศรศีกัดิ ์Tel 063 540 9414

 ผูเ้สนอราคา

……………………………….

1. ใหท้อ่น า้ยามาตฐาน 4 เมตร  สว่นเกินคดิเพ่ิมเมตรละ 500 บาท  2. ใหเ้บรกเกอร ์Breaker 1ชดุ (มาตฐาน มอก.) หรอืเทียบเทา่

3. ใหท้อ่น า้ทิง้ 5 เมตร สว่นเกินคดิเพ่ิมเมตรละ 30 บาท  4.  ให ้Mouting พรอ้มรางยดึแผน่โซลา่เซล ์ตามขนาด

ผูส้ั่งซือ้

วนัที่................................

5. ใหส้ายไฟ 50 เมตร ระหวา่งโซลา่เซลลถ์ึงคอนเดนซ่ิง สว่นเกินคดิเพ่ิมเมตรละ 30 บาท 6.

 ใหส้ายไฟ 2 เมตร ระหวา่ง คอนเดนซ่ิงและ Inverter Control Air พรอ้มรอ้ยทอ่สายไฟดว้ย PVC

7. การตดิตัง้แผน่โซลา่เซลล ์ตดิตัง้บนหลงัคากระเบือ้ง หรอืหลงัคาอลซิูง้ค ์ใหอ้ึปกรณใ์นการตดิตัง้มาตรฐานครบชดุ หากมีการ

เช่ือมตอ่โครงสรา้งหลงัคาตอ้งเพ่ิมคา่ใชจ้่ายตามจรงิ

ส่ังซือ้ในนามบุคคล

อุปกรณเ์สริม

รางครอบทอ่เพ่ือความสวยงาม 250 บาท / เมตร  ขาเหลก็แขวนคอยลร์อ้น (CDU) ชดุละ 400 บาท

ขากระเชา้แขวนคอยลร์อ้น (ยดึเพดาน) ชดุละ 800 บาท

มดัจ าการสั่งซือ้ 50 %



 สาระน่ารู ้

  MAVELL Power OptimiZer

  หลักการท างาน

  อปุกรณ์รว่มระบบ

  การตอ่สายวงจร

  ทศิทางแดดทีเ่หมาะสม

  การตดิตัง้บนหลังคา

  ผลลัพทเ์มือ่ตดิตัง้แลว้เสร็จ

  ขอ้เปรยีบเทยีบ

  จดุคุม้ทนุ

  วธิวีดัคา่ประหยัดพลังงาน

  ค าถามทีพ่บบอ่ย

  โครงการฝึกอบรม

   

ดาวนโ์หลดแคตตาลอ็ก

http://www.air.in.th/image/mavell/Catalouge%20mavell%202021.pdf

http://www.air.in.th/Knowledgemavell.html
http://www.air.in.th/Training2.html
http://www.air.in.th/Training3.html
http://www.air.in.th/Training6.html
http://www.air.in.th/Trainingl8.html
http://www.air.in.th/Training1.html
http://www.air.in.th/Trainingl9.html
http://www.air.in.th/Training11.html
http://www.air.in.th/Training10.html
http://www.air.in.th/Training13.html
http://www.air.in.th/FrequentlyAskedQuestionsmavell.html
http://www.air.in.th/Training.html
http://www.air.in.th/image/mavell/Catalouge mavell 2021.pdf

