
 

แบบฟอรม์ IMAGE 

                       กรุณาส่งกลับภายในวันที ่12 พ.ย. 2564 

 
     ผู้ก่อสร้างคูหา :     บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากัด 
     ฝ่ายบริการ   :     คูหามาตรฐาน ใหเ้ช่าอุปกรณต์กแต่งบูธและเฟอรนิ์เจอร ์
     ประสานงาน  :   คุณเกวลี  เพญ็ประยูร 
     โทรศัพท ์  :     0-2203-4163 
     โทรสาร   :     0-2203-4117 
     อเีมลล ์  :     kewalee.phe@nccimage.com 

 

 

     ผู้ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า :   บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากัด 
     ฝ่ายบริการ   :    ใหบ้ริการระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า  
     ประสานงาน  : คุณปัทมาภรณ ์บุญโพธิ ์             
     โทรศัพท ์  :   0-2203-4152   
     โทรสาร   :   0-2203-4117 
     อเีมลล ์  : patthamaporn.boon@nccimage.com 
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กฎระเบียบการปฏิบัติงานติดตัง้ระบบไฟฟ้า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากัด 
 

เน่ืองด้วยทางบริษทัฯได้พบปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าลดัวงจรบอ่ยครัง้ภายในงาน ท าให้เป็นอนัตรายตอ่         ผู้
แสดงงาน และผู้ ร่วมชมงาน โดยสาเหตหุลกัมาจากการตดิตัง้อุปกรณ์ท่ีไมถ่กูกฎระเบยีบจากผู้แสดงงาน หรือผู้ รับเหมา 
อาทิเช่น การใช้อุปกรณ์ท่ีไมไ่ด้รับมาตรฐาน การดดัแปลงอปุกรณ์ หรือการสัง่จองอุปกรณ์ท่ีไมต่รงกบัการใช้งานภายในบูธ 
ทัง้นีท้างบริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือปฏิบตัิตามข้อก าหนด เพื่อความปลอดภยั ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. อุปกรณ์ท่ีติดตัง้ในงาน ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับมาตรฐานความปลอดภยั มอก. ทัง้สิน้ 

2. การติดตัง้อุปกรณ์ภายในคหูา ต้องตรงกบัหวัข้อการสัง่จอง ห้ามมิให้ใช้งานผิดประเภท ดงันี ้

 การสัง่จองภายใต้หวัข้อ: อุปกรณ์สาธิต/อปุกรณ์จัดแสดง  อนุญาตให้ใช้กบัอุปกรณ์ อาทิเชน่ เคร่ืองจกัร ทีวี 
เคร่ืองรูดบตัรฯ โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ   ไม่อนุญาตให้น าไปใช้กบัอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง เช่น ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟริบบิน้ เป็นต้น 

 การสัง่จองภายใต้หวัข้อ: อุปกรณ์แสงสว่าง กรณีสัง่ กระแสไฟลูกค้าตดิตัง้เอง   
อนุญาตให้ตดิตัง้กบัอปุกรณ์ไฟแสงสวา่ง ตอ่ 1 หนว่ยการสัง่จอง ดงันี ้ 
o ติดตัง้กบัอุปกรณ์แสงสว่างได้ไมเ่กิน 5 ดวง และ รวมแล้วไมเ่กิน 100 วตัต์     

หรือ ไฟLED ริบบิน้ / ห่ิงห้อย ยาวสงูสดุไมเ่กิน 5 เมตร 
o หากเกินกวา่การใช้งานดงักลา่ว จะเป็นการเพ่ิมคา่ใช้จา่ย ตอ่ 1 หนว่ยการใช้งานถดัไป 

3. ในสว่นของสายเบรกเกอร์ระบบไฟฟา้ ระบบน า้ด/ีน า้ทิง้ และระบบลม ทางบริษัทฯจะจดัเตรียมความยาวสายให้       
ไมเ่กิน 2 เมตรจากหลมุท่ีทางลกูค้าได้เลือกไว้  

 หากต้องการเพ่ิมระยะสายหรือย้ายหลมุ ทางบริษทัฯจะมีคา่ด าเนินการตามแตล่ะอุปกรณ์ท่ีต้องการเปล่ียนแปลง 

4. ในการสัง่จองอุปกรณ์ ทางบริษัทฯขอให้เผ่ือคา่ความผนัผวนของแรงดนัไฟฟา้(โวลต)์อยา่งน้อยร้อยละ 10% เพ่ือหลีกเล่ียง
อุบตัิเหตตุา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้กระแสไฟฟา้เต็มพิกดั 

5. ส าหรับการสัง่จองขนาดกระแสไฟฟ้า (แอมป์) ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ทางบริษทัฯขอให้ค านวณเผ่ือคา่ความ
ปลอดภยั(safety factor) อยา่งน้อย 20% เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยั 

6. ทางบริษัทฯไมอ่นญุาตให้เดินสายไฟ น า้ ลม ข้ามผา่นทางเดิน เพ่ือความปลอดภยั และเพ่ือไมเ่ป็นการกีดขวาง
การจราจรตอ่ ผู้แสดงงาน และผู้ รับเหมาทา่นอ่ืนๆ 

7. การสัง่จองเบรกเกอร์กระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขอให้ตอ่กบัอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟสโดยตรง หากต้องการใช้ไฟแยกเฟส 
ทางบริษัทฯขอให้ติดตัง้ผา่นตู้โหลดเซ็นเตอร์ระบบไฟ 3 เฟสเท่านัน้   

8. ทางบริษัทห้ามมิให้ติดตัง้อุปกรณ์ใดๆ ท่ีกอ่ให้เกิดความเสียหายตอ่อุปกรณ์ของบริษัทฯท่ีติดตัง้ภายในงาน 

9. หากทางบริษัทฯได้ตรวจสอบหรือพบเห็นการติดตัง้งาน ท่ีไมเ่ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนด ไมป่ลอดภยั หรือมีความ
เส่ียงอาจกอ่ให้เกิดอนัตรายได้  ทางบริษัทฯจะด าเนินการแจ้งและให้ด าเนินการแก้ไขอยา่งถกูต้อง หากไม่ด าเนินการ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหยดุจา่ยกระแสไฟ จนกวา่จะด าเนินการแก้ใขให้เรียบร้อย 

 

หากมีข้อสงสยั สามารถติดตอ่สอบถามได้ท่ี 
เคาน์เตอร์บริการของงาน 

 



ไทยเที่ยวไทย # 60  (วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564) 

บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่)      90 CW Tower ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณปัทมาภรณ์ บุญโพธิ์             สายตรง : 02-203-4152 โทรสาร: 0-2203-4117  อเีมลล์ : patthamaporn.boon@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119 อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

โปรดระบุวันทีต้่องการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับการติดตั้งและร้ือถอน 

การส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบส่ังจองนีจ้ะสมบูรณ์กต่็อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษัทฯ 
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที ่: 
ช่ือบญัชี      :  บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั          ธนำคำร  :  กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำ ไทยเบฟ ควอเตอร์ 
เลขท่ีบญัชี  :  009-1-70976-8  (บญัชีออมทรัพย)์    ท่ีอยูธ่นำคำร        :  62 ถ.รัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
**กรุณำหกั ณ.ท่ีจ่ำย 3 % (ค ำนวณจำกยอดกอ่นภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีเกนิ 1,000 บำท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองกำรหกั ณ.ท่ีจ่ำย    หมำยเลขประตวัผูเ้สียภำษี 0105538011258** 
หมายเหต ุ
1. รำคำอุปกรณ์ไฟฟ้ำขำ้งตน้เป็นรำคำบริกำรส ำหรับ 1 งำน (ไม่เกนิ 5 วัน) เท่ำนั้น บริษทัฯไม่อนุญำตใหมี้กำรต่อเช่ือมไฟฟ้ำจำกปลัก๊ไฟออกไปหลำยๆจุด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนั

อนัตรำยจำกกำรใชก้ระแสไฟฟ้ำเกนิก  ำลงั
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินในกรณีทีลู่กค้ายกเลกิรายการ
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมหำกมีกำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำล่ำชำ้กว่ำก  ำหนดท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสั่งจองน้ี
4. แรงดนัไฟฟ้ำมำตรฐำนท่ีปล่อยใหใ้ชคื้อ 220V หรือ 380V ค่ำกำรผนัแปรอยู่ท่ี ± 10% หำกตอ้งกำรแรงดนัคงท่ี ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟใหค้งท่ีมำดว้ย 

(Stabilizer) 
5. ในกรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรกระแสไฟฟ้ำหลงั 24.00 นำฬิกำ บริษทัฯ จะคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมอีก 100% (สองเท่ำ) 

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและทีอ่ยู่บริษัททีถู่กต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี  (ตัวบรรจง)

ช่ือบริษทั    :  คูหำเลขท่ี  : 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี/เลขท่ีบตัรประชำชน  ส ำนกังำนใหญ่        สำขำ................................  (รหสัสำขำ 5 หลกั) 
ท่ีอยู่           :  
โทรศพัท ์   :  โทรสำร    : 
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต ำแหน่ง   : 

E-Mail : ลำยเซนต ์  : วนัท่ี : 

รายการ รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 

ภายในวันที ่12/11/64 

รำคำในวนังำน 
จองและช ำระเงิน 

ตั้งแต่ 13/11 -28/11/64

จ านวน 
(เบรกเกอร์) 

จ านวนวัน 
(โปรดระบุวันทีด้่านล่าง) 

จ านวนเงิน 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 950 /วนั 1,235/วนั 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 2,850/วนั 3,705/วนั 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 1,900/วนั 2,470/วนั 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 5,700/วนั 7,410/วนั 

รวมเป็นเงิน 
  ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

รำยกำร วนัใชง้ำน วนัใชง้ำน วนัใชง้ำน หมำยเหตุ 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์  1 เฟส 50 เฮิร์ทซ  23 พ.ย.        24 พ.ย.        28 พ.ย.  
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์  3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  23 พ.ย.        24 พ.ย.        28 พ.ย.  
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์  1 เฟส 50 เฮิร์ทซ  23 พ.ย.        24 พ.ย.        28 พ.ย.  
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์  3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  23 พ.ย.        24 พ.ย.        28 พ.ย.  

ไฟฟ้าส าหรับก่อสร้าง / ร้ือถอน วนัก าหนดส่ง 
12 พ.ย. 64 
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ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 60  (วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564)

บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่)      90 CW Tower ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

ช่ือผู้ตดิต่อ  : คุณปัทมาภรณ์ บุญโพธ์ิ              สายตรง : 02-203-4152        โทรสาร: 0-2203-4117    อเีมลล์ : patthamaporn.boon@nccimage.com 

แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวณีา     สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119   อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

กรุณาระบุต าแหน่งของจุดสาธารณูปโภคท่ีตอ้งการในแบบฟอร์ม มิฉะนั้น บริษทัจะติดตั้งลงตามดุลยพินิจของผูรั้บเหมา และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการในการยา้ย
ต าแหน่งสาธารณูปโภคท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้ 

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและทีอ่ยู่บริษัททีถู่กต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  : 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน  ส านกังานใหญ่        สาขา ท่ี .......................    (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู่           :  
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    : 

ช่ือผูติ้ดต่อ  : ต าแหน่ง   : 
E-Mail : ลายเซนต ์  : วนัท่ี : 

BACK/ดา้นหลงั

RIGHT/ขวา

FRONT/ดา้นหนา้ 

LEFT/ซา้ย 

Socket Point 
จดุปล ัก๊ไฟ 

C Compressed Air 
เครือ่งปั๊มลม 

W Water 
น า้ประปา 

 

Drain 
ทอ่ระบายน า้ 

N Connecting (by IMAGE) 
จดุตอ่ไฟ (โดยอมิเมจ) 

B Breaker 
เบรกเกอร ์

Fluorescent Lamp 
หลอดฟลอูอเรสเซนท ์

Spotlight w/ arm 
สปอตไลทพ์รอ้มแขน 

Spotlight standard 
สปอตไลทม์าตรฐาน 

T Telephone 

โทรศพัท ์

จุดตดิตั้งอุปกรณ์ วนัก าหนดส่ง 
12 พ.ย. 64 

 

D 



ไทยเที่ยวไทย # 60  (วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564)
บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)      90 CW Tower ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ช่ือผู้ตดิต่อ  : คุณปัทมาภรณ์ บุญโพธิ์             สายตรง : 02-203-4152  โทรสาร: 0-2203-4117  
แผนกบญัชี : คุณอรศิริ / คุณปวณีา     สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119    

อเีมลล์  : patthamaporn.boon@nccimage.com 
อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

รายการ 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 
ภายใน 12/11/64 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

13/11/64 - 28/11/64 จ านวน จ านวนเงิน 

รายการที่ 1   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการให้บริษทั เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขาสั้น) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 600 780 
สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขายาว) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 650 845 
ฟลูออเรสเซนต ์LED   14 วตัต ์ ยาว 1.20 เมตร (แสงขาว) 550 715 
ดาวน์ไลท ์LED    7 วตัต ์  (ไฟฝัง) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) ศูนยก์ลาง 9.50 Fix 650 845 
สปอตไลท ์ฮาโลเจน  LED 4 วตัต ์(ขายาว 30ซม.) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 750 975 
Floodlight LED  30 วตัต ์  (แสงเหลือง) 1,500 1,950 
Floodlight LED  50 วตัต ์  (แสงเหลือง) 2,500 3,250 
Floodlight LED  100 วตัต ์  (แสงขาว) 2,750 3,575 
รายการที่ 2   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าส าหรับการสาธิตอุปกรณ์ (ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) แสง 500W
ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) 1,000            1,300 
ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ามใช้กบัดวงไฟแสงสว่าง) 24 ช่ัวโมง 2,000 2,600 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 2,900 3,770 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  8,700 11,310 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 5,800 7,800 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ *** ไม่ถึง 45% 12,400          16,120 
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 23,200 30,160 
บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 15 แอมป์  1 เฟส  200 บาท (มากสุดไม่เกนิ 2 จุด) 
บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส  400 บาท (มากสุดไม่เกนิ 4 จุด) 
รายการที่ 3   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่น าดวงไฟแสงสว่างมาเอง 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 9,870 12,831 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 29,610 38,493 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 19,740 25,662 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 59,220 76,986 
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 118,440 153,972 
ค่ากระแสไฟฟ้าขนาดไม่เกนิ 100 วตัต ์(ลูกคา้ติดต ั้งเอง) 
  **หลอดไฟไม่เกนิ 5 ดวง/100 วตัต ์

*ไฟริบบิ้น LED เสน้ ใชไ้ดไ้ม่เกนิ 5 เมตร/100 วตัต ์ 350 455 
ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับดวงไฟที่น ามาเอง ไม่เกนิ 100 วตัต/์ดวง (ติดตั้งโดยอิมเมจ) 450 585 

การสัง่จองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสัง่จองน้ีจะสมบูรณ์กต็อ่เม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ  านวนใหแ้กบ่ริษทัฯ  รวมเป็นเงิน 

เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ : ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ช่ือบญัชี      :  บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั          ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

เลขท่ีบญัชี  :  009-1-70976-8  (บญัชีออมทรัพย)์    ท่ีอย่ธนาคาร        :  62 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
**กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 %  ( ค านวณจากยอดกอ่นภาษีมูลค่าเพิม่ที่เกนิ 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย    หมายเลขประตวัผู้เสียภาษ ี0105538011258** 

หมายเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกนิ 5 วนั) บริษทัฯไม่อนุญาตใหมี้การตอ่เช่ือมไฟฟ้าจากปลัก๊ไฟออกไปหลายๆจุด ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการใชก้ระแสไฟฟ้าเกนิก  าลงั 
2. กระแสไฟฟ้าในวนังานจะเปิดให้บริการใน เวลา 13.00 น. ของ วนัที ่ 24  พฤศจิกายน 64 เป็นตน้ไป

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินในกรณทีี่ลูกค้ายกเลิกรายการ 
4. กรณีที่ท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิม่อีก 100% (สองเท่า) จากราคาปกต ิ
5. แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานทีป่ล่อยใหใ้ชค้อื 220V หรือ 380V ค่าการผนัแปรอยูท่ี่ ± 10% หากตอ้งการแรงดนัคงที่ ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟใหค้งที่มาดว้ย (Stabilizer)
6. ระยะการติดตั้งสายเบรคเกอร์ยาวไม่เกนิ 2 เมตร จากหลุมไฟ หากประสงคต์่อความยาวของสายไฟ จะมีคา่บริการ 200 บาท/เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
7. หากมีการขอยา้ยต าแหน่งจุดตดิต ั้ง บริการจุดละ 200 บาท หากมีการยา้ยหลุมไฟ เบรกเกอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลท ์บริการจุดละ 1,000 บาท เบรกเกอร์ขนาด 3 เฟส 380โวลท ์บริการจุดละ 2,500 บาท(ไม่

รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%) 
ส าหรับผู้มอี านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษ ี (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    : คูหาเลขที่  : 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขที่บตัรประชาชน        ส านกังานใหญ่        สาขา ที่ .............................................. (รหัสสาขา 
ที่อยู ่          : 
โทรศพัท ์   : โทรสาร    : 
ช่ือผูต้ิดตอ่  : ต าแหน่ง   : 
E-Mail : ลายเซนต ์  : วนัที่ : 

แบบฟอร์มส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้า (ส าหรับผู้ร่วมแสดงงาน) วนัก าหนดส่ง 
12 พ.ย. 64 





 
 

 ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 60 (วันที ่25- 28 พฤศจิกายน 2564) 
บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)      90  อาคาร ซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ช่ือผู้ตดิต่อ: คุณเกวลี เพ็ญประยูร สายตรง : 0-2203-4163 โทรสาร : 0-2203-4117  อีเมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com 
แผนกบญัชี : คุณอรศิริ / คุณปวณีา    สายตรง : 02-203-4127 – 28 โทรสาร: 0-2203-4119   อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

 
รหัส 

 
รายการ 

 
สี 

ขนาด 
กxยxส (ซม.) 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 

ภายในวันที1่2/11/64 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

ตั้งแต่ 13-28/11/64
 

 
จ านวน 

 

 
รวมเป็นเงิน 

F01 ตูแ้สดงสินคา้ ขาว  50x100x100 2,500 3,250   
F02 ตูแ้สดงสินคา้ทรงสูง (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x50x250 3,500 4,550   
 เพ่ิมชั้นกระจก   300 390   
F03 ตูแ้สดงสินคา้ขนาดใหญ่ (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x100x250 5,500 7,150   
 เพ่ิมชั้นกระจก   500 650   
F04 ตูเ้กบ็ของ ขาว 50x100x75 1,100 1,430   
F05 แท่นแสดงสินคา้ 2 ชั้น ขาว 50x100x100/120 1,300 1,690   
F06 เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x75 1,300 1,690   
 เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x100 1,300 1,690   
F07 ชั้นวางทีวีและวีดีโอ ขาว 50x50x120 800 1,040   
F08 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x50 600 780   
 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x75 600 780   
 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x100 600 780   
F09 โตะ๊ประชาสัมพนัธ์ ขาว 60x120x75 600 780   
F10 โตะ๊กลม ขาว 75x75x75 600 780   

F11 โตะ๊กาแฟ ขาว 65x65x40 500 650   
F12 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นตรง) ขาว 25x100 300 390   
 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นเอียง) ขาว 25x100 300 390   
F13 เกา้อ้ีไฟเบอร์ เทา 50x50x50/80 350 455   
F14 โซฟา หนงัด า 60x80x40/70 700 910   
F15 สตูล ด า 50x50x85/120 650 845   
F16 ตูเ้ยน็ (ไม่รวมปลัก๊) ขาว 4.4 cu. ft. 5,500 7,150   
F17 แท่นโบร์ชวัร์ โครเมียม 30x40x170 1,300 1,690   
F18 แท่นแขวนเส้ือ ไม ้ 40x40x180 900 1,170   
F19 ตะขอแขวน ตวั S - ยาว6.5 ซม. 50 65   
การส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบส่ังจองนีจ้ะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้มีการช าระเงินเตม็จ านวนให้แก่บริษทัฯ  รวมเป็นเงิน  

เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด” หรือโอนเงินเข้าบญัชีที ่:       ภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  
ช่ือบญัชี      :  บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั          ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์       รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
เลขท่ีบญัชี  :  009-1-70976-8  (บญัชีออมทรัพย)์    ท่ีอยู่ธนาคาร        :  62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ท่ีอยู่บริษทั : 90 อาคารซีดบัเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 %  ( ค านวณจากยอดกอ่นภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกนิ 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105538011258** 
หมายเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน)เท่านั้น  
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในกรณีท่ีมีการยกเลิก 
ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษทัที่ถูกต้อง  “เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษ”ี  (ตวับรรจง) 

ช่ือบริษทั  :                    คูหาเลขที ่ :  

ที่อยู่       :     

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษอีากรหรือเลขที่บตัรประชาชน :  ส านักงานใหญ่         สาขา :                                         (ระบุตวัเลข 5 หลัก) 

โทรศัพท์  :                      โทรสาร   :  

ช่ือผู้ตดิต่อ  :                      E-mail    :  

ลายเซนต์  :                            วันที ่ :  

 

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
 

วนัก าหนดส่ง 
   12 พ.ย.  2564 





ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 60  (วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564)
บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่)      90 CW Tower ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณปัทมาภรณ์ บุญโพธิ์ สายตรง : 02-203-4152 โทรสาร: 0-2203-4117  อเีมลล์ : patthamaporn.boon@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-203-4127 - 8   โทรสาร: 0-2203-4119 อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

หมาเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกนิ 5 วัน) เท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินในกรณีทีลู่กค้ายกเลกิ
3. บริษทัฯ จะน าเสนอราคาค่าเช่า VDO Projector Wall  เม่ือผูร่้วมแสดงงานระบุความตอ้งการไว ้
4. การเช่าอุปกรณ์ตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์ กต่็อเม่ือไดมี้การช าระเงินใหแ้กบ่ริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั ภายในระยะเวลาท่ีไดก้  าหนดไวด้า้นล่างของใบสั่งจองน้ีแลว้

เท่านั้น  โดยท่านสามารถช าระเงินดว้ยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั” หรือโอนเงินเขา้บญัชีท่ี : 
  ช่ือบญัชี : บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั                                           เลขท่ีบญัชี          :   009-1-70976-8 (บญัชีออมทรัพย)์ 
 ธนาคาร    :  กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์ ท่ีอยธ่นาคาร        :  62 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105538011258** 

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบช่ืุอและท่ีอยู่บริษัทท่ีถกูต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี  (ตัวบรรจง) 
ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  : 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน  ส านกังานใหญ่        สาขา................................  (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู่           :  
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    : 
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   : 

E-Mail : ลายเซนต ์  : วนัท่ี : 

รายการ ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 

ภายในวันที ่12/11/64 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

ตั้งแต่ 13/11 - 28/11/64

จ านวน จ านวนเงิน 

LED Screens 
24 inch LED. 9,120 11,856 
32 inch LED. 11,960 15,548 
42 inch LED. 17,160 22,308 
50 inch LED. 20,800 27,040 
Stand for 42 inch Screen (eye level). 2,900 3,770 
Hanging Brackets for 42 inch Screen  
(for partition wall). 

1,800 2,340 

DVD Blu-ray Player. 3,780 4,914 

Computer + Laptop + Monitor 
Laptop Standard. 10,000 13,000 

Laptop Hi Spec. 12,740 16,562 
PC (Personal Computer) + 19 inch LCD 8,645 11,239 
17 inch LCD flat screen monitor. 3,850 5,005 
19 inch LCD flat screen monitor. 4,445 5,779 

Projectors 
Data Projector 2000  ANSI Lm, XGA 19,110 24,843 
Data Projector 3200  ANSI Lm, XGA 22,750 29,575 
Data Projector 4500  ANSI Lm, XGA 34,125 44,363 

Data Projector 5500  ANSI Lm, XGA 56,875 73,938 

Projective Screens 
Screen, 2x 3 m. (150”) Projection. 18,200 23,660 

Screen, 3x 4 m. (200”) Projection. 29,120 37,856 

Screen, 4.5x 6 m. (500”) Projection. 60,840 79,092 

รวมเป็นเงิน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

วนัก าหนดส่ง 
12 พ.ย. 64 

 

LCD TV และเคร่ืองฉายต่างๆ 



 
 

ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 60 (วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2564) 
บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : 010553801125860   
ท่ีอยู่บริษทั: 90  อำคำร ซีดบัเบ้ิลยู ทำวเวอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดำภิเษก หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310  
ช่ือผู้ติดต่อ: คุณเกวล ีเพ็ญประยูร  สายตรง : 0-2203-4163 โทรสาร : 0-2203-4117  อเีมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา     สายตรง : 02-203-4127/4128 โทรสาร: 0-2203-4119   อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

  

รายการ 
ขนาด 

(ก x ย x ส) 

รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 

ภายในวันที1่2/11/64 

รำคำในวนังำน 
จองและช ำระเงิน 

ตั้งแต่ 13-28/11/64
 

จ านวนที่ 
ต้องการ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 ฉำกกั้นอะคริลิคส ำเร็จรูป ส ำหรับวำง
บนโต๊ะ (รูปแบบท่ี 1 หรือ 2) 

80 (ก) x 60 (ย) ซม. 850.-/หน่วย 1,105.-/หน่วย   

 ฉำกกั้นอะคริลิคส ำเร็จรูป ส ำหรับวำง
บนโต๊ะ (รูปแบบท่ี 1 หรือ 2) 

 
 
 
 

120 (ก) x 80 (ย) ซม. 1,750.-/หน่วย 2,275.-/หน่วย   

 
 

  รวมเป็นเงิน  

   ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%  
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  

ตัวอย่างฉากก้ันอะคริลิก ส าเร็จรูป 
 

หมายเหตุ 
1. กำรใหบ้ริกำรเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตำมใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์กต่็อเม่ือ

ไดมี้กำรช ำระเงินเต็มจ ำนวนใหแ้กบ่ริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั พร้อมกบั    ใบสั่ง
จอง  โดยท่ำนสำมำรถช ำระเงินดว้ยเงินสด, เช็คสั่งจ่ำยในนำม “บริษทั เอน็.ซี.ซี. 
อิมเมจ จ ำกดั”  หรือโอนเงินเขำ้บญัชีท่ี :  
ช่ือบัญชี  :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด  
เลขที่บัญชี:   009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์)  
ทีอ่ยู่ธนาคาร:  62 ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ท่ีอยู่บริษทั : 90 อำคำรซีดบัเบิลยู ทำวเวอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง  
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

** กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (จากยอดเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
2.      หำกท่ำนช ำระเงินดว้ยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ โปรดส่งส ำเนำใบโอนเงิน
พร้อมระบุช่ือบริษทัของท่ำนมำดว้ย เพ่ือเป็นหลกัฐำนในกำรช ำระเงิน 

3. กรณีการส่ังจองระหว่างวันติดตั้งงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรติดตั้งหนำ้งำน  
บริษทัฯ จะคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติม 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ส าหรับการยกเลกิสินค้าภายในวันติดตั้ง และวันแสดงงาน 
 
 
ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและทีอ่ยู่บริษัททีถู่กต้อง  “เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี”  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั  :                    คูหาเลขที ่ :  

ที่อยู่       :     

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษอีากรหรือเลขที่บตัรประชาชน :  ส านักงานใหญ่          สาขา :                                       (ระบุตวัเลข 5 หลกั) 

โทรศัพท์  :                      โทรสาร   :  

ช่ือผู้ตดิต่อ  :                      E-mail    :  

ลายเซนต์  :                          วันที ่ :  

 

อปุกรณ์ WESAFE SHIELD ส าหรับสถานการณ์ COVID 
 

วนัก าหนดส่ง 
        12 พ.ย. 2564 

 
2 ตุลาคม 2563 

 
2 ตุลาคม 2563 

 





 
 

ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 60 (วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2564) 
บริษั ท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)      90  อาคาร ซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ช่ือผู้ติดต่อ: คุณเกวล ีเพ็ญประยูร  สายตรง : 0-2203-4163 โทรสาร : 0-2203-4117  อเีมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-203-4127 – 28 โทรสาร: 0-2203-4119   อเีมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

  

รายการ สี 
ขนาด 

(ก x ย x ส) 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 

ภายในวันที1่2/11/64 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

ตั้งแต่ 13-28/11/64
 

จ านวนที่ 
ต้องการ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 ผนงั (system-built) ขาว 1.00x2.50 
ม. 

800.-/หน่วย 1,040.-/หน่วย   

 ป้ายช่ือคูหาพร้อมตวัอกัษร 
        แบบมาตรฐานสูง 10 ซม. 

- กวา้ง 30 
ซม. 

400.-/เมตร 520.-/เมตร   

 ประตูบานยืด (system-built) เทาอ่อน 1.00x2.00 
ม. 

1,500.-/หน่วย 1,950.-/หน่วย   

 แผน่ไมย้กพ้ืน ไม่ปูพรม - สูง 15 มม. 350.-/ตร.ม. 455.-/ตร.ม.   

 พรมในคูหา แดง/น ้ าเงิน/ 
เทา/เขียว 

- 250.-/ตร.ม. 325.-/ตร.ม.   

    รวมเป็นเงิน  
    ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

    รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  

หมายเหตุ 
1. การใหบ้ริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์กต่็อเม่ือไดมี้การช าระเงินเต็มจ านวนใหแ้กบ่ริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั พร้อมกบั    ใบสั่ง

จอง  โดยท่านสามารถช าระเงินดว้ยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั”  หรือโอนเงินเขา้บญัชีท่ี :  

ช่ือบัญชี  :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด   ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์ 

เลขที่บัญชี:   009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์)   ทีอ่ยู่ธนาคาร        :  62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ท่ีอยู่บริษทั : 90 อาคารซีดบัเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
** กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (จากยอดเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

2.      หากท่านช าระเงินดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ โปรดส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือบริษทัของท่านมาดว้ย เพ่ือเป็นหลกัฐานในการช าระเงิน 
3. กรณีการส่ังจองระหว่างวันติดตั้งงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการติดตั้งหนา้งาน  

บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ส าหรับการยกเลกิสินค้าภายในวันติดตั้ง และวันแสดงงาน 

 
 
ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและทีอ่ยู่บริษัททีถู่กต้อง  “เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี”  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั  :                    คูหาเลขที ่ :  

ที่อยู่       :     

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษอีากรหรือเลขที่บตัรประชาชน :  ส านักงานใหญ่          สาขา :                                       (ระบุตวัเลข 5 หลกั) 

โทรศัพท์  :                      โทรสาร   :  

ช่ือผู้ตดิต่อ  :                      E-mail    :  

ลายเซนต์  :                          วันที ่ :  

 

อุปกรณ์เบ็ดเตลด็ 
 

วนัก าหนดส่ง 
12 พ.ย.  2564 
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