
 

 

 

 

 

 

  

N-SERVICE ONLINE 
https://ncc-onlineorder.qsncc.com/login 

 
Login | N-Service (qsncc.com) 

    ผู้ก่อสร้างคูหา :    บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 
    ฝ่ายบริการ   :    คูหามาตรฐาน ให้เช่าอุปกรณต์กแต่งบูธและเฟอรนิ์เจอร ์

    ประสานงาน  :  คณุชนาเมธ ประชมุแพทย ์

    โทรศพัท ์   :     02-229-3411 

    E-mail  :     chanamate.pra@nccimage.com 

 

    ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า :   บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 
    ฝ่ายบริการ   :   บริการระบบแสงสว่างและอุปกรณไ์ฟฟ้า  

    ประสานงาน  :  คณุธนพรพรรณ คมวชัรพงศ ์

    โทรศพัท ์   :     0-2229-3414 

    E-mail  :     tanapornpaan.kom@nccimage.com 

 
    ระบบ N-Service Online ส าหรับส่ังจองกระแสไฟฟ้าและเฟอรนิ์เจอร ์
    ฝ่ายบริการ   :   ผู้ดูแลดา้นระบบ N-Service Online 

    ประสานงาน  :  คณุพงศธร มั่งคั่ง 

    โทรศพัท ์   :     02-229-3403 

    E-mail  :     nservice.info1@gmail.com 

 

 

 

https://ncc-onlineorder.qsncc.com/login


 

เนื่องดว้ยทางบริษัทฯไดพ้บปัญหาเก่ียวกับอุปกรณไ์ฟฟ้าลดัวงจรบ่อยครัง้ภายในงาน ท าใหเ้ป็นอันตรายต่อผูแ้สดงงาน          

และผูร้ว่มชมงาน โดยสาเหตหุลกัมาจากการติดตัง้อปุกรณท์ี่ไม่ถูกกฎระเบียบจากผูแ้สดงงาน หรือผูร้บัเหมา อาทิเช่น การใชอ้ปุกรณท์ี่

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 หากเกินกว่าการใชง้านดงักลา่ว จะเป็นการเพิ่มค่าใชจ้่าย ต่อ 1 หน่วยการใชง้านถดัไป 

3. ในสว่นของสายเบรกเกอรร์ะบบไฟฟ้า ระบบน า้ดี/น า้ทิง้ และระบบลม ทางบรษิัทฯจะจดัเตรียมความยาวสายให ้ไม่เกิน 2 เมตรจาก

หลมุที่ทางลกูคา้ไดเ้ลือกไว ้

• หากตอ้งการเพิ่มระยะสายหรือยา้ยหลมุ ทางบรษิัทฯจะมีค่าด าเนินการตามแต่ละอปุกรณท์ี่ตอ้งการเปลี่ยนแปลง 

4. ในการสั่งจองอุปกรณ์ ทางบริษัทฯขอใหเ้ผื่อค่าความผันผวนของ แรงดันไฟฟ้า(โวลต)์ อย่างน้อยรอ้ยละ 10% เพื่อหลีกเลี่ยง 

อบุตัิเหตตุ่างๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการใชก้ระแสไฟฟ้าเต็มพิกดั 

5. ส าหรบัการสั่งจอง ขนาดกระแสไฟฟ้า (แอมป์ ) ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน ทางบรษิัทฯขอใหค้ านวณเผื่อค่าความปลอดภยั(safety 

factor) อย่างนอ้ย 20% เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานความปลอดภยั 

6. ทางบริษัทฯไม่อนุญาตใหเ้ดินสายไฟ น า้ ลม ข้ามผ่านทางเดิน เพื่อความปลอดภัย และเพื่อไม่เป็นการกีดขวาง การจราจรต่อ          

ผูแ้สดงงานและผูร้บัเหมาท่านอื่นๆ 

7. การสั่งจองเบรกเกอรก์ระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขอใหต้่อกับอุปกรณไ์ฟฟ้า 3 เฟสโดยตรง หากตอ้งการใชไ้ฟแยกเฟส ทางบริษัทฯ

ขอใหต้ิดตัง้ผ่านตูโ้หลดเซ็นเตอรร์ะบบไฟ 3 เฟสเท่าน้ัน 

8. ทางบรษิัทหา้มมิใหต้ิดตัง้อปุกรณใ์ดๆ ที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออปุกรณข์องบรษิัทฯที่ติดตัง้ภายในงาน 

9. หากทางบริษัทฯไดต้รวจสอบหรือพบเห็นการติดตั้งงาน ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด ไม่ปลอดภัย หรือมี ความเสี่ยง       

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้ ทางบริษัทฯจะด าเนินการแจง้และใหด้ าเนินการแกไ้ขอย่างถูกตอ้ง หากไม่ด าเนินการ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการหยดุจ่ายกระแสไฟ จนกว่าจะด าเนินการแกใ้ขใหเ้รียบรอ้ย 

หากมีขอ้สงสยั สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่  

เคานเ์ตอรบ์รกิารของงาน 

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



 

 

 

 

 

 

Username & Password สาํหรับเข้าใช้ระบบ 

N-Service Online 

กรุณาติดต่อ 

คุณสุภาพรรณ โสภ ี(คุณแหม่ม) 

เบอรต์ดิต่อ : 02-229-3403 

อีเมล : s.sopee@gmail.com 



N-Service
Speed Service Smile

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

แผนก  EXHIBITION CONTRACTOR (EC) 

1. เข้าไป Login ได้ท่ี...

URL https://ncc-onlineorder.qsncc.com/login
(Username และ Password ทางทีมงานจะจัดส่งให้กับลูกค้า โดย 1 บูธจะได้ 1 User)

ขั้นตอนการสั่งสินค้าผ่านระบบ N-Service Online

https://ncc-onlineorder.qsncc.com/login


2. เมื่อ Login แล้ว > เลือกเมนู Order Form > เพ่ือกดสั่งสินค้าตามท่ีต้องการ โดยจะแบ่ง
ตามรายการหมวดหมูสินค้า

3. เมื่อเลือกสินค้าครบถ้วนแล้ว > กด Checkout (เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการช าระเงิน)
** เพ่ือรักษำสิทธิเรทรำคำพิเศษ ต้องท ำกำรจองพร้อมช ำระเงิน ตำมก ำหนดช่วงเวลำนั้นๆ



** โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลในการติดต่อกลับ เพ่ือฝ่ายบัญชีจะได้มีข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงานกับท่านส าหรับการออกใบเสร็จ/ใบก ากับภาษี

4.1. ส าหรับลูกค้าท่ี เคยลงทะเบียน ไวแ้ล้วเพียงกรอกเลขผู้เสียภาษี / บัตรประชาชน /
พาสปอร์ต > สร้างท่ีอยู่จากข้อมูลลูกค้าเก่า

4.2. หาก ไม่พบ ข้อมูลเก่า ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลเองได้ท่ี  > สร้างท่ีอยู่ใหม่ 

4. เมื่อกดตรวจสอบการสั่งซื้อแล้วระบบจะแสดงหน้าต่าง เพ่ือกรอกข้อมูลในการออกใบก ากับ
ภาษี



1. โอนเงินผ่านธนาคาร 
2. บัตรเครดิต Visa, Mastercard, JCB
3. บัตรเครดิต UnionPay
4. ผ่าน Scan QR Code

เมื่อเลือกช่องทางการช าระแล้ว ให้กด ยืนยันกำรสั่งซื้อ เพ่ือท าการช าระเงิน

หมำยเหตุ : ลูกค้ำโปรดแนบสง่หลกัฐำนกำรช ำระเงิน หรือส่งหลักฐำนมำยังฝ่ำยบัญชีโดยตรง 

5. เลือก วิธีการช าระเงิน

(กรุณาหัก ณ.ท่ีจ่าย 3 % (ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมจัดส่ง
หนังสือรับรองการหัก ณ.ท่ีจ่ายตัวจริงมาท่ีฝ่ายบัญชี หรือติดต่อ ncc-ec@qsncc.com)



ตัวอย่ำง หน้ำ page ที่แสดงให้เห็นว่ำได้ช ำระเงินส ำเร็จแล้ว



6.1. หากลูกค้าต้องการใบแจ้งหนี้ชั่วคราว สามารถดูได้ท่ีเมนู ประวัติกำรสั่งซื้อ
6.2. เมื่อลูกค้าช าระเงินเสร็จเรียบร้อย ทางบัญชีจะใช้เวลา 2-3 วันในการตรวจสอบการ

สั่งซื้อ หลังจากนั้นจะจัดส่งใบเสร็จ (ตัวจริง) ให้กับลูกค้าในล าดับถัดไป

ผูดู้แลด้ำนระบบ N-Service 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : พงศธร มั่งคั่ง (เบนซ์)
โทรศัพท์ : 0-2229-3403
E-mail : nservice.info1@gmail.com

6.เมื่อลูกค้าท าการช าระเงินส าเร็จ



คูหำมำตรฐำน ขนำด 2.00 x 3.00 เมตร (พื้นที่ 6 ตำรำงเมตร)

▪ ผนังโครงสร้าง SYSTEM ขนาด กว้าง 2.00 ม. x ยาว 3.00 ม. x สูง 2.50 ม. (ผนัง 3 ด้าน)
▪ ป้ายพร้อม ชื่อบริษัทและเลขที่บูธ (มีเฉพาะตัวหนังสือ ไม่มีโลโก้)     

(กรณีบูธหัวมุม จะมี 2 ป้าย)
▪ รายการเฟอร์นิเจอร์ : โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว

เก้าอี้ 2 ตัว 
ถังขยะ 1 ใบ

▪ รายการไฟฟ้า : หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นท์ 2 ดวง
ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ 1 จุด 
(ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)

คูหำมำตรฐำน



แบบฟอร์มป้ายชื่คูหามาตรฐานนี้  ส าหรับผู้ร่วมแสดงงานท่ีจองคูหามาตรฐาน เท่านั้น

(ไม่เกิน 24 ตัวอักษร)

Additional ส าหรับโลโก้บนไม้ป้าย ราคาชิ้นละ 1,500 บาท (ไม่รวม VAT)

**

วันที่ก ำหนดส่งของแต่ละแบบฟอร์ม (Deadline)

แบบฟอร์มป้ายชื่อคูหามาตรฐาน, การเช่าเฟอร์นิเจอร,์ อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และ
กระแสไฟฟ้า (เพ่ิมเติม) สามารถสั่งจองโดยการกรอกแบบฟอร์ม N-Service Online เพ่ือให้ได้
รำคำพิเศษ จะต้องท ำกำรกำรจองพร้อมช ำระเงิน ภำยก ำหนดของแต่ละช่วงเวลำ นี้



ไอคอนส าหรับกดสั่งจองสั่งสินค้า (เพ่ิมเติม) โดยรายการสินค้าจะแบ่งตามแต่ละหมวดหมู่
ประเภทสินค้า

ช่องแสดงช่วงของเรทราคา ณ ขณะนั้น

ไอคอนเปลี่ยนภาษา



ห้ำม !! กระท าการใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผนังคูหา กรณีเกิดความเสยีหาย มี

ค่ำปรับ 3,000 บำท ต่อผนัง 1 แผ่น
1. ห้ามต่อเติมเปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ายโครงสร้างของคูหามาตรฐานโดยเด็ดขาด หากมี

ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของคูหา กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของ บริษัท เอ็น.ซี.ซ.ี
แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการ

2. ห้ามฉีด สเปรย์กาว, ติดกาว, หรือ ซิลิโคนบนแผ่นผนังโดยตรง
3. ห้ามทาสี, พ่นส,ี ขีด หรือเขียนลงบนผนัง
4. ห้ามเจาะ, ตอกตะปู, ยิง MAX, ขีดข่วน หรือท าให้เกกิดความเสียหายกับแผ่นผนัง หรือ

ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างคูหาเป็นอันขาด หากต้องการติด หรือยึดสิ่งใดกับตัวผนัง
กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าท่ีของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จ ากัด ก่อนกระท าการใดๆ

** หมายเหตุ ห้ามน าโครงสร้างใดๆ มาประกอบ ต่อเติม หรือยึดตดิกับโครงสร้างคูหา
มาตรฐาน ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างโดยรวม หากพบว่ามีความเสียหาย
เกิดขึ้น ผู้ร่วมออกงานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นท้ังหมด

กฎระเบียบกำรใช้คูหำมำตรฐำน



กฎระเบียบกำรปฏิบัติงำนติดตั้งระบบไฟฟ้ำ

ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จะประกอบไปด้วย ....

1. หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นท์ LED 14 w. จ านวน 2 ดวง

2. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ จ านวน 1 จุด

(** ห้ามใช้กับโคมไฟแสงสว่าง)

ท้ัง 2 รายการดังกล่าวรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าแล้ว และผู้ร่วมออกงานสามารถแจ้ง
ความประสงค์ขอรับบริการระบบสาธารณูปโภคเพ่ิมเติมได้ โดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งจองอุปกรณ์
หรือกระแสไฟฟ้า

ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อก าหนด เพื่อความปลอดภัย ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ ......

1. อุปกรณ์ท่ีติดตั้งในงาน ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก. ท้ังสิ้น

2. การติดตั้งอุปกรณ์ภายในคูหา ต้องตรงกับหัวข้อการสั่งจอง ห้ามใช้งานผิดประเภท ดังนี้ ....
• การสั่งจองภายใต้หัวข้อ : อุปกรณ์สำธิต/อุปกรณ์จัดแสดง อนุญาตให้ใช้กับอุปกรณ์

อาทิเช่น เคร่ืองจักร ทีวี เคร่ืองรูดบัตรฯ โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ ไม่อนุญำต ให้น าไปใช้กับ
อุปกรณ์ไฟแสงสว่าง เช่น ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟริบบิ้น เป็นต้น

• การสั่งจองภายใต้หัวข้อ : อุปกรณ์แสงสว่าง กรณีสั่ง กระแสไฟลูกค้ำตดิตั้งเอง
อนุญำต ให้ติดตั้งกับอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง ต่อ 1 หน่วยการสั่งจอง ดังนี้ ....

- ติดตั้งกับอุปกรณ์แสงสว่างได้ไม่เกิน 5 ดวง และ รวมแล้วไม่เกิน 100
วัตต์ หรือ ไฟ LED ริบบิ้น / ห่ิงห้อย ยาวสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร

- หากเกินกว่าการใช้งานดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ต่อ 1
หน่วยการใช้งานถัดไป



3. ในส่วนของสายเบรกเกอร์ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าดี/น้ าท้ิง และระบบลม ทางบริษัทฯ จะ
จัดเตรียมความยาวสายให้ ไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมท่ีทางลูกค้าได้เลือกไว้

หากต้องการเพิ่มระยะสาย หรือย้ายหลุม ทางบริษัทฯจะมีค่าด าเนินการตามแต่ละอุปกรณ์
ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง
4. ในการสั่งจองอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ ขอใหเ้ผ่ือค่าความผันผวนของแรงดนัไฟฟ้า (โวลต์) อย่าง
น้อยร้อยละ 10% เพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด
5. ส าหรับการสั่งจองขนาดกระแสไฟฟ้า (แอมป์) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทางบริษัทฯ ขอให้
คานวณเผื่อค่าความปลอดภัย(safety factor) อย่างน้อย 20% เพ่ือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน
ความปลอดภัย
6. ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินสายไฟ น้ า ลม ข้ามผ่านทางเดิน เพ่ือความปลอดภัย และเพ่ือ
ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรต่อ ผู้แสดงงาน และผู้รับเหมาท่านอื่นๆ
7. การสั่งจองเบรกเกอร์กระแสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขอให้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟส โดยตรง
หากต้องการใช้ไฟแยกเฟส ทางบริษัทฯขอให้ติดตั้งผ่านตู้โหลดเซน็เตอร์ระบบไฟ 3 เฟส เท่ำนั้น
8. ทางบริษัทฯ ห้ามมิให้ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของบริษัทฯ ท่ี
ติดตั้งภายในงาน
9. หากทางบริษัทฯ ไดต้รวจสอบหรือพบเห็นการติดตั้งงาน ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนด
ไม่ปลอดภัย หรือมีความเส่ียงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งและให้
ด าเนินการแก้ไขอย่างถูกตอ้ง หำกไม่ได้ด ำเนนิกำรแก้ไขทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุด
จ่ายกระแสไฟ จนกว่าจะด าเนินการแก้ใขให้เรียบร้อย

กฎระเบียบกำรปฏิบัติงำนติดตั้งระบบไฟฟ้ำ



ผูดู้แลด้ำนคูหำมำตรฐำน และเฟอร์นิเจอร์

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ชนาเมธ ประชุมแพทย์ (โดม)
โทรศัพท์ : 0-2229-3411
E-mail : chanamate.pra@nccimage.com

ผูดู้แลด้ำนระบบไฟฟ้ำ

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ธนพรพรรณ คมวัชรพงศ์ (เกี๊ยว)
โทรศัพท์ : 0-2229-3414
E-mail : tanapornpaan.kom@nccimage.com



 
 

ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 65  (วันที ่2 - 5 มีนาคม 2566) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณธนพรพรรณ คมวัชรพงศ์ สายตรง : 02-229-3414  อีเมลล์ : tanapornpaan.kom@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-229-3662 , 3664  อีเมลล์ : ncc-ec@qsncc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รายการ ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 
ภายในวันที่7/2/66 

ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน 

8-20/2/66 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

21/2-5/3/66
 เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 

1,000 1,100 1,300 

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 
3,000 3,300 3,900 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 
2,000 2,200 2,600 

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 
6,000 6,600 7,800 

 

 

 รายการ วนัใชง้าน วนัใชง้าน วนัใชง้าน หมายเหตุ 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ        28 ก.พ.66                    1 มี.ค.66                                5 มี.ค.66                          
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ        28 ก.พ.66                    1 มี.ค.66                                5 มี.ค.66                          
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ        28 ก.พ.66                    1 มี.ค.66                                5 มี.ค.66                          
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ        28 ก.พ.66                    1 มี.ค.66                                5 มี.ค.66                          

ไฟฟ้าส าหรับก่อสร้าง / ร้ือถอน 
 

วันก าหนดส่ง 
7 กุมภาพนัธ์   

PKEXHIBITION
Information Only



 
 

 ไทยเที่ยวไทย คร้ังที่ 65  (วันที ่2 - 5 มีนาคม 2566) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณธนพรพรรณ คมวัชรพงศ์ สายตรง : 02-229-3414  อีเมลล์ : tanapornpaan.kom@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา     สายตรง : 02-229-3662 , 3664 อีเมลล์ : ncc-ec@qsncc.com 

 
รายการ 

ราคาพิเศษ 
จองและช าระเงิน 
ภายในวันที่7/2/66 

ราคามาตรฐาน 
จองและช าระเงิน 

8-20/2/66 

ราคาในวนังาน 
จองและช าระเงิน 

21/2-5/3/66
 รายการที่ 1   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

E1: สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขาสั้น) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 600 660 780 

E2: สปอตไลท ์LED  9 วตัต ์ (ขายาว) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 650 715 845 

E3: สปอตไลท ์ฮาโลเจน  LED 4 วตัต ์(ขายาว 30ซม.) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) 600 660 780 

E4: ดาวน์ไลท ์LED    7 วตัต ์  (ไฟฝัง) (แสงเหลือง หรือ แสงขาว) ศูนยก์ลาง 9.50 Fix 650 715 845 

E5: ฟลูออเรสเซนต ์LED   14 วตัต ์ ยาว 1.20 เมตร (แสงขาว) 550 605 715 

E6: Floodlight LED  30 วตัต ์  (แสงเหลือง) 1,500 1,650 1,950 

E7: Floodlight LED  50 วตัต ์  (แสงเหลือง) 2,500 2,750 3,250 

E8: Floodlight LED  100 วตัต ์  (แสงขาว) 2,750 3,025 3,575 

รายการที่ 2   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าท่ีต้องการใช้กระแสไฟฟ้าส าหรับการสาธิตอุปกรณ์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)    

E9: ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 700 770 910 

E9: ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 24 ช่ัวโมง 1,400 1,540 1,820 

E10: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 2,400 2,640 3,120 

E11: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ  5,900 6,490 7,670 

E10: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 4,800 5,280 6,240 

E11: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 11,800 12,980 15,340 

E11: เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 23,600 25,960 30,680 

E11: บริการต่อปลัก๊ไฟจากเบรกเกอร์ 15 แอมป์  1 เฟส (มากสุดไม่เกิน 2 จุด) 250 275 325 

รายการที่ 3   ส าหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าท่ีน าดวงไฟแสงสว่างมาเอง    

E10: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 9,400 10,340 12,220 

E11: เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 28,200 31,020 36,660 

E10: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ทซ 18,800 20,680 24,440 

E11: เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 56,400 62,040 73,320 

E11: เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 112,800 124,080 146,640 

E12: ค่ากระแสไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 100 วตัต ์(ลูกคา้ติดตั้งเอง) 
  **หลอดไฟไม่เกิน 5 ดวง/100 วตัต์ 
  *ไฟริบบ้ิน LED เส้น ใชไ้ดไ้ม่เกิน 5 เมตร/100 วตัต์ 300 330 390 

ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับดวงไฟท่ีน ามาเอง ไม่เกิน 100 วตัต/์ดวง (ติดตั้งโดยอิมเมจ) 350 385 455 

 

แบบฟอร์มส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้า (ส าหรับผู้ร่วมแสดงงาน) 
 

วันก าหนดส่ง 
7 กุมภาพนัธ์ 

PKEXHIBITION
Information Only



1 

Deadline FEB 7, 2023 
Please complete and return this form to: 
N.C.C. Management & Developmen Co., Ltd.    TAX ID : 0 1055 34007 639 (Head Office)
60 Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok 10110, Thailand
Contact Person : Ms. Tanapornpan Direct:(66-2) 229-3414  E-mail: tanapornpaan.kom@nccimage.com
Accounts: Ms. Onsiri , Paweena   Direct: (66-2) 229-3662 , 3664  E-mail: ncc-ec@qsncc.com

DESCRIPTIONS 

Within 
7 Feb 23 
 (Baht) 

During 
8 – 20 Feb 23 

(Baht) 

During 
21 Feb – 5 Mar 23 

(Baht) 

LED Screens 
32 inch LED. 12,319 13,551        16,014 
42 inch LED. 17,675 19,442        22,977 

50 inch LED. 21,424 23,566        27,851 

Stand for 42 inch Screen (eye level). 2,987 3,286        3,883 
Hanging Brackets for 42 inch Screen 
(for partition wall). 

1,854 2,039        2,410 

DVD Blu-ray Player. 3,893 4,283        5,061 

Computer + Laptop + Monitor 
Laptop Standard. 10,300 11,330 13,390 

Laptop Hi Spec. 13,122 14,434 17,059 

PC (Personal Computer) + 19 inch LCD 8,904 9,795 11,576 
17 inch LCD flat screen monitor. 3,966 4,362 5,155 

19 inch LCD flat screen monitor. 4,578 5,036 5,952 

Projectors 
Data Projector 2000  ANSI Lm, XGA 19,683 21,652 25,588 

Data Projector 3200  ANSI Lm, XGA 23,433 25,776 30,462 
Data Projector 4500  ANSI Lm, XGA 35,149 38,664 45,693 

Data Projector 5500  ANSI Lm, XGA 58,581 64,439 76,156 

Projective Screens 
Screen, 2x 3 m. (150”) Projection. 18,746 20,621        24,370 

Screen, 3x 4 m. (200”) Projection. 29,994 32,993        38,992 

Screen, 4.5x 6 m. (500”) Projection. 62,665 68,932        81,465 

Audio / Visual Equipment Service 

PKEXHIBITION
Information Only



 
  
 

ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 65 (วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ : ชนำเมธ     โทรศัพท์ : 02 229 3411    อีเมล : chanamate.pra@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 7 กพ. 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 
8 – 20 ก.พ. 66 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 

21 ก.พ. – 5 มี.ค.
  ตูแ้สดงสินคา้ ขาว  50x100x100 2,500 2,750 3,250 

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

 โต๊ะกาแฟ ขาว 65x65x40 500 550 650 
 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นตรง) ขาว 25x100 300 330 390 
 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (ชั้นเอียง) ขาว 25x100 300 330 390 
 เกา้อ้ีไฟเบอร์ เทา 50x50x50/80 350 385 455 
 สตูล ด า 50x50x85/120 650 715 845 
 

 

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
  

วันก ำหนดส่ง 
7 กุมภำพนัธ์ 2566 

PKEXHIBITION
Information Only



 
 
 

ไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 65 (วันที ่2 – 5 มีนาคม 2566) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)     60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ : ชนำเมธ    โทรศัพท์ : 02 229 3411    อีเมล : Chanamate.pra@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 7 กพ. 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 

8 – 20 ก.พ. 66 

รำคำในวันงำน 
จองและช ำระเงิน 

21 ก.พ. – 5 มี.ค.
 

• 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. 

 
 

อุปกรณ์เบ็ดเตลด็ 
  

วันก ำหนดส่ง 
7 กุมภำพนัธ์ 2566 

PKEXHIBITION
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