
 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ NCC 

กรุณาส่งกลับภายในวันที ่20 ต.ค. 2565 

 
    ผู้ก่อสร้างคูหา :    บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จาํกัด 

    ฝ่ายบริการ   :    คูหามาตรฐาน ให้เช่าอุปกรณต์กแต่งบูธและเฟอรนิ์เจอร ์

    ประสานงาน  :  คณุขนิษฐา ยาวะโนภาส 

    โทรศพัท ์   :     02-229-3416 

    E-mail   :     ae04@nccimage.com 

 

    ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า :   บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จาํกัด 

    ฝ่ายบริการ   :   บริการระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า  

    ประสานงาน  :  คณุชนาเมธ ประชมุแพทย ์

    โทรศพัท ์   :     02-229-3411 

    E-mail  :     chanamate.pra@nccimage.com 

 

  
  

  

  



 

 

เนื่องด้วยทางบริษัทฯได้พบปัญหาเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยครัง้ภายในงาน ท า ให้เป็นอันตรายต่อผู้แสดงงาน          

และผูร้่วมชมงาน โดยสาเหตุหลกัมาจากการติดตัง้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกกฎระเบียบจากผู้แสดงงาน หรือผูร้บัเหมา อาทิเช่น การใชอุ้ปกรณท์ี่

ไม่ไดร้บัมาตรฐานการดดัแปลงอุปกรณ ์หรือการสั่งจองอุปกรณท์ี่ไม่ตรงกับการใชง้านภายในบูธ ทัง้นี ้ ทางบริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือ

ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเพื่อความปลอดภยั ตามรายละเอียดต่อไปนี 

1. อปุกรณท์ี่ติดตัง้ในงาน ตอ้งเป็นอปุกรณท์ี่ไดร้บัมาตรฐานความปลอดภยั มอก. ทัง้สิน้ 

2. การติดตัง้อปุกรณภ์ายในคหูา ตอ้งตรงกบัหวัขอ้การสั่งจอง หา้มมิใหใ้ชง้านผิดประเภท ดงันี ้ 

• การสั่งจองภายใต้หัวข้อ: อุปกรณ์สาธิต/อุปกรณ์จัดแสดง  อนุญาตให้ใช้กับอุปกรณ์ อาทิเช่น เครื่องจักร ทีวี            

เครื่องรูดบตัรฯ  โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ   ไม่อนุญาตใหน้ าไปใชก้บัอปุกรณไ์ฟแสงสว่าง เช่น ไฟสปอรต์ไลท ์ไฟรบิบิน้ เป็นตน้ 

• การสั่งจองภายใตห้วัขอ้: อปุกรณแ์สงสว่าง กรณีสั่ง กระแสไฟลูกค้าติดตัง้เอง 

อนุญาตใหต้ิดตัง้กบัอปุกรณไ์ฟแสงสว่างต่อหน่วยการสั่งจอง ดงันี ้

o ติดตัง้กบัอปุกรณแ์สงสว่างไดไ้ม่เกิน 5 ดวง และ รวมแลว้ไม่เกิน 100 วตัต ์ 

หรือ ไฟLED รบิบิน้ / หิ่งหอ้ย ยาวสงูสดุไม่เกิน 5 เมตร 

o หากเกินกว่าการใชง้านดงักล่าว จะเป็นการเพิ่มค่าใชจ้่าย ต่อ 1 หน่วยการใชง้านถดัไป 

3. ในส่วนของสายเบรกเกอรร์ะบบไฟฟ้า ระบบน า้ดี/น า้ทิง้ และระบบลม ทางบรษิัทฯจะจดัเตรียมความยาวสายให ้ไม่เกิน 2 เมตร

จากหลมุที่ทางลกูคา้ไดเ้ลือกไว ้

• หากตอ้งการเพิ่มระยะสายหรือยา้ยหลมุ ทางบรษิัทฯจะมีค่าด าเนินการตามแต่ละอปุกรณท์ี่ตอ้งการเปล่ียนแปลง 

4. ในการสั่งจองอุปกรณ์ ทางบริษัทฯขอใหเ้ผ่ือค่าความผันผวนของ แรงดันไฟฟ้า(โวลต)์ อย่างนอ้ยรอ้ยละ 10% เพื่อหลีกเล่ียง 

อบุตัิเหตตุ่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการใชก้ระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั 

5. ส าหรบัการสั่งจอง ขนาดกระแสไฟฟ้า (แอมป์ ) ใหเ้หมาะสมกับการใชง้าน ทางบริษัทฯขอใหค้  านวณเผ่ือค่าความปลอดภัย

(safety factor) อย่างนอ้ย 20% เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยั 

6. ทางบรษิัทฯไม่อนุญาตใหเ้ดินสายไฟ น า้ ลม ขา้มผ่านทางเดิน เพื่อความปลอดภยั และเพื่อไม่เป็นการกีดขวาง การจราจรต่อ  

ผูแ้สดงงานและผูร้บัเหมาท่านอื่นๆ 

7. การสั่งจองเบรกเกอรก์ระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขอให้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟสโดยตรง หากต้องการใช้ไฟแยกเฟส          

ทางบรษิัทฯขอใหต้ิดตัง้ผ่านตูโ้หลดเซ็นเตอรร์ะบบไฟ 3 เฟสเท่าน้ัน 

8. ทางบรษิัทหา้มมิใหต้ิดตัง้อปุกรณใ์ดๆ ที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออปุกรณข์องบรษิัทฯท่ีติดตัง้ภายในงาน 

9. หากทางบรษิัทฯไดต้รวจสอบหรือพบเห็นการตดิตัง้งาน ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด ไม่ปลอดภยั หรือมีความเส่ียงอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายได ้ ทางบริษัทฯจะด าเนินการแจ้งและให้ด าเนินการแก้ไขอย่างถูกตอ้ง หากไม่ด าเนินการ ทางบริษัทขอ    

สงวนสิทธ์ิในการหยดุจ่ายกระแสไฟ จนกว่าจะด าเนินการแกใ้ขใหเ้รียบรอ้ย 

หากมีขอ้สงสยั สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่  

เคานเ์ตอรบ์รกิารของงาน 

กฎระเบียบการปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 



ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 64 (วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณชนำเมธ ประชุมแพทย์ โทรศัพท์ : 02 229 3411    อีเมล : chanamate.pra@nccimage.com   
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664  อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

โปรดระบุวันท่ีต้องกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับกำรติดตั้งและร้ือถอน 

กำรส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำตำมใบส่ังจองนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้มีกำรช ำระเงินเต็มจ ำนวนให้แก่บริษัทฯ 
เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ำยในนำม “บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั” หรือโอนเงินเข้ำบัญชีที่ : 
ช่ือบญัชี      :  “บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั”      ธนำคำร      : กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำส ำนกัสีลม 
เลขท่ีบญัชี  :  789-2-01746-2 (ออมทรัพย)์        ท่ีอยูธ่นำคำร :  142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
**กรุณำหกั ณ.ท่ีจ่ำย 3 % (ค ำนวณจำกยอดก่อนภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีเกิน 1,000 บำท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองกำรหกั ณ.ท่ีจ่ำย    หมำยเลขประตวัผูเ้สียภำษี 0105534007639** 
หมำยเหตุ 
1. รำคำอุปกรณ์ไฟฟ้ำขำ้งตน้เป็นรำคำบริกำรส ำหรับ 1 งำน (ไม่เกิน 5 วัน)เท่ำนั้น บริษทัฯไม่อนุญำตให้มีกำรต่อเช่ือมไฟฟ้ำจำกปลัก๊ไฟออกไปหลำยๆจุด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนั

อนัตรำยจำกกำรใชก้ระแสไฟฟ้ำเกินก ำลงั
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินในทุกกรณีที่ลูกค้ำยกเลิกรำยกำร
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมหำกมีกำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำล่ำชำ้กว่ำก ำหนดท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสั่งจองน้ี
4. แรงดนัไฟฟ้ำมำตรฐำนท่ีปล่อยให้ใชค้ือ 220V หรือ 380V ค่ำกำรผนัแปรอยูท่ี่ ± 10% หำกตอ้งกำรแรงดนัคงท่ี ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงท่ีมำดว้ย 

(Stabilizer)
5. ในกรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรกระแสไฟฟ้ำหลงั 24.00 นำฬิกำ บริษทัฯ จะคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมอีก 100% (สองเท่ำ) 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหำเลขท่ี  : 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี/เลขท่ีบตัรประชำชน  ส ำนกังำนใหญ่   สำขำ ท่ี .......................    (รหสัสำขำ 5 หลกั) 
ท่ีอยู ่          :  
โทรศพัท ์   :  โทรสำร    : 
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต ำแหน่ง   : 
E-Mail : ลำยเซนต ์  : วนัท่ี : 

รำยกำร 
รำคำพิเศษ 

จองและช ำระเงิน 
ภายในวันที � 20/10/65 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
 21/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
07 – 27/11/65

จ ำนวน 
(เบรกเกอร์) 

จ ำนวนวัน 
(โปรดระบุวันท่ี

ด้ำนล่ำง) 
จ ำนวนเงิน 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 950 /วนั 1,045/วนั 1,235/วนั 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 2,850/วนั 3,135/วนั 3,705/วนั 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 1,900/วนั 2,090/วนั 2,470/วนั 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 5,700/วนั 6,270/วนั 7,410/วนั 

รวมเป็นเงิน 
ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

รำยกำร วนัใชง้ำน วนัใชง้ำน วนัใชง้ำน หมำยเหตุ 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ      22 พ.ย.              23 พ.ย.                   27 พ.ย.            

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ      22 พ.ย.              23 พ.ย.                   27 พ.ย.            

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ      22 พ.ย.              23 พ.ย.                   27 พ.ย.            

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ      22 พ.ย.              23 พ.ย.                   27 พ.ย.            

ไฟฟ้ำส ำหรับก่อสร้ำง / ร้ือถอน วันก ำหนดส่ง 
20 ตุลำค

 
ม 2565  



ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 64 (วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณชนำเมธ ประชุมแพทย์    โทรศัพท์ : 02 229 3411    อีเมล :  chanamate.pra@nccimage.com    
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ     โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664   อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

รำยกำร 
รำคำพิเศษ 

จองและช ำระเงิน 
ภายในวนัที� 20/10/65 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
 21/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 

07 – 27/11/65

จ ำนวน จ ำนวนเงิน 

รำยกำรที่ 1   ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่ต้องกำรให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขาสั้น) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 600 660 780 
สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขายาว) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 650 715 845 
ฟลูออเรสเซนต ์LED   14 วตัต ์ ยาว 1.20 เมตร (แสงขาว) 550 605 715 
ดาวน์ไลท ์LED    7 วตัต ์  (ไฟฝัง) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) ศูนยก์ลาง 9.50 Fix 650 715 845 
สปอตไลท ์ฮาโลเจน  LED 4 วตัต ์(ขายาว 30ซม.) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 750 825 975 
Floodlight LED  30 วตัต ์  (แสงเหลือง) 1,500 1,650 1,950 
Floodlight LED  50 วตัต ์  (แสงเหลือง) 2,500 2,750 3,250 
Floodlight LED  100 วตัต ์  (แสงขาว) 2,750 3,025 3,575 
รำยกำรที่ 2   ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำท่ีต้องกำรใช้กระแสไฟฟ้ำส ำหรับกำรสำธิตอุปกรณ์ (ห้ำมใช้กับดวงไฟแสงสว่ำง) 

ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ำมใช้กับดวงไฟแสงสว่ำง) 1,000 1,100   1,300 
ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ำมใช้กับดวงไฟแสงสว่ำง) 24 ช่ัวโมง 2,000 2,200 2,600 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 2,900 3,190 3,770 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  8,700 9,570 11,310 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 5,800 6,380 7,800 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 12,400 13,640 16,120 
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 23,200 25,520 30,160 
บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 15 แอมป์  1 เฟส  200 บาท (มากสุดไม่เกิน 2 จุด) 
บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส  400 บาท (มากสุดไม่เกิน 4 จุด) 
รำยกำรที่ 3   ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำที่น ำดวงไฟแสงสว่ำงมำเอง 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 9,870 10,857 12,831 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 29,610 32,571 38,493 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 19,740 21,714 25,662 
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 59,220 65,142 76,986 
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 118,440 130,284 153,972 
ค่ากระแสไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์(ลูกคา้ติดตั้งเอง) 
  **หลอดไฟไม่เกิน 5 ดวง/100 วตัต์ 

*ไฟริบบ้ิน LED เส้น ใชไ้ดไ้ม่เกิน 5 เมตร/100 วตัต์ 350 385 455 

ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับดวงไฟท่ีน ามาเอง ไม่เกิน 100 วตัต/์ดวง (ติดตั้งโดยอิมเมจ) 450   495 585 

การสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดม้ีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษทัฯ  รวมเป็นเงิน 

เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ำยในนำม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด ” หรือโอน ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 

ช่ือบญัชี      : บริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั     ธนาคาร        : กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัสีลม รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
เลขท่ีบญัชี  :  789-2-01746-2 (ออมทรัพย)์                                                       ท่ีอยูธ่นาคาร : 142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
**กรุณาหัก ณ.ท่ีจ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหัก ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105534007639 ** 

หมำยเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน) บริษทัฯไม่อนุญาตให้มีการต่อเช่ือมไฟฟ้าจากปลัก๊ไฟออกไปหลายๆจุด ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการใชก้ระแสไฟฟ้าเกินก าลงั 
2. กระแสไฟฟ้าในวนังานจะเปิดให้บริการใน เวลำ 13.00 น. ของ วันที่  23 พ.ย. 65 เป็นตน้ไป
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินในทุกกรณีท่ีลูกค้ำยกเลิกรำยกำร
4. กรณีท่ีท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิ่มอีก 100% (สองเท่า) จากราคาปกติ
5. แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานท่ีปล่อยให้ใชค้ือ 220V หรือ 380V ค่าการผนัแปรอยูท่ี่ ± 10% หากตอ้งการแรงดนัคงท่ี ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงท่ีมาดว้ย (Stabilizer)
6. ระยะการติดตั้งสายเบรคเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตร จากหลุมไฟ หากประสงคต่์อความยาวของสายไฟ จะมีค่าบริการ 200 บาท/เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
7. หากมีการขอยา้ยต าแหน่งจุดติดตั้ง บริการจุดละ 200 บาท หากมีการยา้ยหลุมไฟ เบรกเกอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลท ์บริการจุดละ 1,000 บาท เบรกเกอร์ขนาด 3 เฟส 380โวลท์ บริการจุดละ 2,500 บาท(ไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและท่ีอยู่บริษัทท่ีถูกต้องเพื่อกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    : คูหาเลขท่ี  : 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน   ส านกังานใหญ่    สาขา ท่ี .............................................. (รหัสสาขา 
ท่ีอยู ่          : 

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

แบบฟอร์มส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำ (ส ำหรับผู้ร่วมแสดงงำน) วันก ำหนดส่ง 
20 ตุลำคม 2565  



ELECTRIC EQUIPMENT

N.C.C.Management & Development Co.,Ltd.

Spotlight 9W. standard
(LED)

Spotlight 9W. with arm
(LED)

E-01 E-02

Spotlight Halogen 4W.
with arm (LED)

E-03

E-04 E-05 E-06

E-07 E-08 E-09

Down Light 7W. (LED) Fluorescent Light 1.2 m. 14W.
(LED)

Floodlight LED 30W. 220V.
Warm Light (LED)

Floodlight LED 50W. 220V.
Warm Light (LED)

Floodlight100W. 220V.
Day Light (LED)

Socket 5 Amp (5 Amp fuse)
220V. 50Hz. (Not For lighting)

E-10 E-11 E-12

Circuit Breaker
Single Phase 220V. 50Hz.

Circuit Breaker
Three Phase 380V. 50Hz.

Socket for connecting
by exhibitors per unit of 100W.



ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 64 (วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)  60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณชนำเมธ ประชุมแพทย์ โทรศัพท์ : 02 229 3411    อีเมล : chanamate.pra@nccimage.com   
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664  อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

หมำยเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน(ไม่เกิน 5 วัน) เท่านั้น 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินในกรณีที่ลูกค้ำยกเลิก
3. บริษทัฯ จะน าเสนอราคาค่าเช่า VDO Projector Wall  เมื่อผูร่้วมแสดงงานระบุความตอ้งการไว ้
4. การเช่าอุปกรณ์ตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อไดม้ีการช าระเงินให้แก่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด ภายในระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไว้

ดา้นล่างของใบสั่งจองน้ีแลว้เท่านั้น  โดยท่านสามารถช าระเงินดว้ยเงินสด, เชค็สั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด” 
หรือโอนเงินเขา้บญัชีท่ี : 

  ช่ือบญัชี     : บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั    ธนาคาร        : กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน)สาขาส านกัสีลม 
เลขท่ีบญัชี  :  789-2-01746-2 (ออมทรัพย)์       ท่ีอยูธ่นาคาร :  142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105534007639** 

ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและท่ีอยู่บริษัทท่ีถูกต้องเพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี  (ตัวบรรจง) 
ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  : 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน  ส านกังานใหญ่  สาขา................................  (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู ่          :  
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    : 
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   : 

E-Mail : ลายเซนต ์  : วนัที่ : 

รำยกำร 
รำคำพิเศษ 

จองและช ำระเงิน 
ภายในวนัที ่20/10/65 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
21/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
07 – 27/11/65

จ ำนวน จ ำนวนเงิน

LED Screens 
42 inch LED. 17,160 18,876 22,308 
50 inch LED. 20,800 22,880 27,040 

Stand for 42 inch Screen (eye level). 2,900 3,190 3,770 

Hanging Brackets for 42 inch Screen 
(for partition wall). 

1,800 1,980 2,340 

Computer + Laptop + Monitor 
Laptop Standard. 10,000 11,000 13,000 

Laptop Hi Spec. 12,740 14,014 16,562 

PC (Personal Computer) + 19 inch LCD 8,645 9,510 11,239 
17 inch LCD flat screen monitor. 3,850 4,235 5,005 

19 inch LCD flat screen monitor. 4,445 4,890 5,779 

Projectors 
Data Projector 3200  ANSI Lm, XGA 22,750 25,025 29,575 

Data Projector 4500  ANSI Lm, XGA 34,125 37,538 44,363 

Data Projector 5500  ANSI Lm, XGA 56,875 62,563 73,938 

Projective Screens 
Screen, 2x 3 m. (150”) Projection. 18,200 20,020 23,660 

Screen, 3x 4 m. (200”) Projection. 29,120 32,032 37,856 

Screen, 4.5x 6 m. (500”) Projection. 60,840 66,924 79,092 

รวมเป็นเงิน 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

วันก ำหนดส่ง 
20 ตุลาคม 2565 

LCD TV และเคร่ืองฉำยต่ำงๆ 



ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 64 (วันที ่24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)  60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณอธิติยำ ด ำกุล  สำยตรง : 02 229 3407 อีเมลล์ : ae03@nccimage.com   
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    สำยตรง : 02 229 3662, 3664   อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com 

กรุณาระบุต าแหน่งของจุดสาธารณูปโภคท่ีตอ้งการในแบบฟอร์ม มิฉะนั้น บริษทัจะติดตั้งลงตามดุลยพินิจของผูรั้บเหมา และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการในการยา้ย
ต าแหน่งสาธารณูปโภคท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้ 

ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี  (ตัวบรรจง) 

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

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

Socket Point 

จดุปล ัก๊ไฟ 

C Compressed Air 

เครือ่งปั๊มลม 

W Water 

น ำ้ประปำ 

 

Drain 

ทอ่ระบำยน ำ้

N Connecting (by NCC) 

จดุตอ่ไฟ (โดย NCC) 

B Breaker 

เบรกเกอร ์

Fluorescent Lamp 

หลอดฟลูออเรสเซนท ์

Spotlight w/ arm 

สปอตไลทพ์รอ้มแขน 

Spotlight standard 

สปอตไลทม์ำตรฐำน 

T Telephone 

โทรศพัท ์

จุดติดตั้งอุปกรณ์ 

D 

BACK/ดำ้นหลงั

RIGHT/ขวำ

FRONT/ดำ้นหนำ้ 

LEFT/ซำ้ย 



 
 

ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 64 (วันที ่24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณขนิษฐำ ยำวะโนภำส    โทรศัพท์ : 02 229 3416     อีเมล : ae04@nccimage.com    
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664    อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

 
รหัส 

 
รำยกำร 

 
สี 

ขนำด 
กxยxส (ซม.) 

รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 
ภำยในวันที่ 11/10 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 

 12/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
07 – 27/11/65

 

 
จ ำนวน 

 

 
รวมเป็นเงิน 

F01 ตูแ้สดงสินคา้ ขาว  50x100x100 2,500 2,750 3,250   
F02 ตูแ้สดงสินคา้ทรงสูง (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x50x250 3,500 3,850 4,550   
 เพิ่มชั้นกระจก   300 330 390   
F03 ตูแ้สดงสินคา้ขนาดใหญ่ (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x100x250 5,500 6,050 7,150   
 เพิ่มชั้นกระจก   500 550 650   
F04 ตูเ้ก็บของ ขาว 50x100x75 1,100 1,210 1,430   
F05 แท่นแสดงสินคา้ 2 ชั้น ขาว 50x100x100/120 1,300 1,430 1,690   
F06 เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x75 1,300 1,430 1,690   
 เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x100 1,300 1,430 1,690   
F07 ชั้นวางทีวีและวีดีโอ ขาว 50x50x120 800 880 1,040   
F08 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x50 600 660 780   
 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x75 600 660 780   
 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x100 600 660 780   
F09 โต๊ะประชาสัมพนัธ์ ขาว 60x120x75 600 660 780   
F10 โต๊ะกลม ขาว 75x75x75 600 660 780   

F11 โต๊ะกาแฟ ขาว 65x65x40 500 550 650   
F12 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นตรง) ขาว 25x100 300 330 390   
 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นเอียง) ขาว 25x100 300 330 390   
F13 เกา้อ้ีไฟเบอร์ เทา 50x50x50/80 350 385 455   
F14 โซฟา หนงัด า 60x80x40/70 700 770 910   
F15 สตูล ด า 50x50x85/120 650 715 845   
F16 ตูเ้ยน็ (ไม่รวมปลัก๊) ขาว 4.4 cu. ft. 5,500 6,050 7,150   
F17 แท่นโบร์ชวัร์ โครเมียม 30x40x170 1,300 1,430 1,690   
F18 แท่นแขวนเส้ือ ไม ้ 40x40x180 900 1,000 1,170   
F19 ตะขอแขวน ตวั S - ยาว6.5 ซม. 50 55 65   
กำรส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำตำมใบส่ังจองน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้มีกำรช ำระเงินเต็มจ ำนวนให้แก่บริษัทฯ  รวมเป็นเงิน  
เรียบร้อยแล้วเท่ำน้ัน โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ำยในนำม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด” หรือโอนเงินเข้ำบัญชีที่ :       ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%  
ช่ือบญัชี      :  บริษทั เอน็.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั    ธนาคาร       :   กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน)  สาขา ส านกัสีลม       รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
เลขท่ีบญัชี  :  789-2-01746-2 (ออมทรัพย)์                                                     ท่ีอยูธ่นาคาร :  142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
ท่ีอยูบ่ริษทั : เลขท่ี 60 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 %  ( ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105534007639  ** 
หมำยเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน (ไม่เกิน 5 วัน) เท่านั้น  
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในทุกกรณีท่ีมีการยกเลิก 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและท่ีอยู่บริษัทท่ีถูกต้อง  “เพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี”  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  :  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน             ส านกังานใหญ่         สาขา ท่ี .......................    (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู ่          :   
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    :  
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   :  
E-Mail :  ลายเซนต ์  :  วนัท่ี : 

 

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
  

วันก ำหนดส่ง 
11 ตุลำคม 2565   

 





 
 

ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 64 (วันที ่24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณขนิษฐำ ยำวะโนภำส    โทรศัพท์ : 02 229 3416     อีเมล : ae04@nccimage.com    
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664    อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

  

รำยกำร สี 
ขนำด 

(ก x ย x ส) 

รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 
ภำยในวันที่ 11/10 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 

 12/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
07 – 27/11/65

 

จ ำนวนที ่
ต้องกำร 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

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

800.-/หน่วย 880.-/หน่วย 1,040.-/หน่วย   

• ป้ายช่ือคูหาพร้อมตวัอกัษร 
        แบบมาตรฐานสูง 10 ซม. 

- กวา้ง 30 
ซม. 

400.-/เมตร 440.-/เมตร 520.-/เมตร 
  

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

1,500.-/หน่วย 1,650.-/หน่วย 1,950.-/หน่วย 
  

• แผน่ไมย้กพ้ืน ไม่ปูพรม - สูง 15 มม. 350.-/ตร.ม. 385.-/ตร.ม. 455.-/ตร.ม.   

• พรมในคูหา แดง/น ้าเงิน/ 
เทา/เขียว 

- 250.-/ตร.ม. 275.-/ตร.ม. 325.-/ตร.ม.   

    รวมเป็นเงิน  
    ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

    รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  

หมำยเหตุ 
1. การให้บริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตลด็ตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดม้ีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษทั  

เอน็.ซี.ซี. แมเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั พร้อมกบัใบสั่งจอง  โดยท่านสามารถช าระเงินดว้ยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ 
ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด”  หรือโอนเงินเขา้บญัชีท่ี :  
ช่ือบัญชี      : บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด  ธนำคำร        :  ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  สำขำ ส ำนักสีลม 
เลขที่บัญชี  :  789-2-01746-2 (ออมทรัพย์)            ที่อยู่ธนำคำร :  142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
ที่อยู่บริษัท  : เลขที่ 60 ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

**กรุณาหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหกั ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105534007639** 
2.      หากท่านช าระเงินดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ โปรดส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือบริษทัของท่านมาดว้ย เพ่ือเป็นหลกัฐานในการช าระเงิน 
3. กรณีกำรส่ังจองระหว่ำงวันติดตั้งงำนถึงวันแสดงงำน บริษัทฯ จะคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 30% จำกรำคำปกติ และกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหนา้งาน  

บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินในทุกกรณีที่มีกำรยกเลิก 

 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง  “เพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี”  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  :  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน             ส านกังานใหญ่         สาขา ท่ี .......................    (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู ่          :   
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    :  
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   :  
E-Mail :  ลายเซนต ์  :  วนัท่ี : 

 

อุปกรณ์เบ็ดเตลด็ 
  

วันก ำหนดส่ง 
11 ตุลำคม 2565 

 





 
 

ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 64 (วันที ่24 – 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณขนิษฐำ ยำวะโนภำส    โทรศัพท์ : 02 229 3416     อีเมล : ae04@nccimage.com    
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณำ    โทรศัพท์ : 02 229 3662, 3664    อีเมล : ncc-ec@qsncc.com 

  

รำยกำร 
ขนำด 

(ก x ย x ส) 

รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 
ภำยในวันที่ 11/10 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
 12/10 – 06/11/65 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 
07 – 27/11/65

 

จ ำนวนที ่
ต้องกำร 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

• ฉากกั้นอะคริลิคส าเร็จรูป ส าหรับวาง
บนโต๊ะ (รูปแบบท่ี 1 หรือ 2) 

80 (ก) x 60 (ย) ซม. 850.-/หน่วย 935.-/หน่วย 1,105.-/หน่วย 
  

• ฉากกั้นอะคริลิคส าเร็จรูป ส าหรับวาง
บนโต๊ะ (รูปแบบท่ี 1 หรือ 2) 

 
 
 
 

120 (ก) x 80 (ย) ซม. 1,750.-/หน่วย 1,925.-/หน่วย 2,275.-/หน่วย 
  

   รวมเป็นเงิน  
   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  

ตัวอย่ำงฉำกกั้นอะคริลกิ ส ำเร็จรูป 
 

หมำยเหต ุ
1. การให้บริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้

มีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด์ ดิเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั พร้อมกบั    ใบสั่งจอง  โดยท่านสามารถช าระเงินดว้ยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม 
“บริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั”  หรือโอนเงินเขา้บญัชี
ท่ี :  
ช่ือบัญชี   : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 
เลขที่บัญชี : 789-2-01746-2 (ออมทรัพย์)  
ธนำคำร : กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  สำขำ ส ำนักสีลม 
ที่อยู่ธนำคำร : 142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
ที่อยู่บริษัท  : เลขที่ 60 ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ ถนนรัชดำภิเษก  

                    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
** กรุณำหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3% (จำกยอดเงินก่อนภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

2.      หากท่านช าระเงินดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ โปรดส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือบริษทัของท่านมาดว้ย เพ่ือเป็นหลกัฐานในการช าระเงิน 
3. กรณีกำรส่ังจองระหว่ำงวันติดตั้งงำนถึงวันแสดงงำน บริษัทฯ จะคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 30% จำกรำคำปกติ และกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหนา้งาน  

บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินในทุกกรณีที่มีกำรยกเลิก 
 
ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง  “เพ่ือกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี”  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหาเลขท่ี  :  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/เลขท่ีบตัรประชาชน             ส านกังานใหญ่         สาขา ท่ี .......................    (รหสัสาขา 5 หลกั) 
ท่ีอยู ่          :   
โทรศพัท ์   :  โทรสาร    :  
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต าแหน่ง   :  
E-Mail :  ลายเซนต ์  :  วนัท่ี : 

 

อุปกรณ์ WESAFE SHIELD ส ำหรับสถำนกำรณ์ COVID 
  

วันก ำหนดส่ง 
11 ตุลำคม 2565 

 




