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Thailand Baby&Kids Best Buy 28th 2017 (9 – 12 พ.ย. 2560) 
 
บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)      60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ: คุณนันทพรรษ จั่นเพิง้  สำยตรง : 02-203-4191 โทรสำร: 0-2203-4117  E-mail Address: salesimage2@nccimage.com  
แผนกบัญชี : คุณปวีณำ , คุณอรศิริ   สำยตรง : 02-203-4127 - 8  โทรสำร: 0-2203-4119    E-mail Address: ar.nccimage@nccimage.com 
รำยกำรที ่1   ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำทีต้่องกำรให้บริษัท เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ำกดั เป็นผู้ตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

รายการ 

ราคาพเิศษ 

จองและช ำระเงิน 

ภายในวนัที ่20/10/60 

ราคามาตรฐาน 

จองและช ำระเงิน 

ตั้งแต่ 21/10 – 3/11/60 

ราคาในวนังาน 

จองพร้อมช ำระเงิน 

ตั้งแต่ 4-12/11/60
 

จ านวน จ านวนเงนิ 

สปอตไลท ์100 วตัต ์(ขาสั้น) 600 660 780   
สปอตไลท ์100 วตัต ์(ขายาว) 650 715 845   
ฟลูออเรสเซนต ์36 วตัต ์ยาว 1.20 เมตร 550 605 715   
ดาวนไ์ลท ์60 วตัต ์(ไฟฝัง) 650 715 845   
สปอตไลท ์ฮาโลเจน 50 วตัต ์ (ขายาว) 750 825 975   
ฮาโลเจน 300 วตัต ์ 1,500 1,650 1,950   
ฮาโลเจน 500 วตัต ์ 2,500 2,750 3,250   
Metal Halide 70 W. 2,750 3,025 3,575   
Metal Halide 150 W. 3,500 3,850 4,550   
รำยกำรที ่2   ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำทีต้่องกำรใช้กระแสไฟฟ้ำส ำหรับกำรสำธิตอุปกรณ์ (ห้ำมใช้กบัดวงไฟแสงสว่ำง) 

ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ำมใช้กบัดวงไฟแสงสว่ำง) 700 770 910   

ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต ์(ห้ำมใช้กบัดวงไฟแสงสว่ำง) 24 ช่ัวโมง 1,400 1,540 1,820   

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

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 4,950 5,445 6,435   

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

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 9,900 10,890 12,870   

เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ทซ 19,800 21,780 25,740   

 

 
รำยกำรที ่3   ส ำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้ำทีน่ ำดวงไฟแสงสว่ำงมำเอง    

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

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

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

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

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

ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับไฟแสงสวา่งต่อ 100 วตัต ์(ลูกคา้ติดตั้งเอง) 300 330 390   

ค่ากระแสไฟฟ้าต่อดวงท่ีน ามาติดตั้งเองแตล่ะจุดไม่เกิน 100 วตัต ์(ติดตั้งโดยอิมเมจ) 350 385 455   

การสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสั่งจองน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนให้แก่บริษทัฯ รวมเป็นเงิน  

เรียบร้อยแล้วเท่ำน้ัน โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ำยในนำม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกัด” หรือโอนเงินเข้ำบัญชีที่ :  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

ช่ือบญัชี      :  บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั          ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  

เลขท่ีบญัชี  :  009-1-70976-8  (บญัชีออมทรัพย)์    ท่ีอยู ่       :  60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
**กรุณาหัก ณ.ท่ีจ่าย 3 %  ( ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนงัสือรับรองการหัก ณ.ท่ีจ่าย    หมายเลขประตวัผูเ้สียภาษี 0105538011258** 

หมำยเหตุ 
1. ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าขา้งตน้เป็นราคาบริการส าหรับ 1 งาน)เท่านั้น บริษทัฯไม่อนุญาตให้มีการต่อเช่ือมไฟฟ้าจากปลัก๊ไฟออกไปหลายๆจุด ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการใชก้ระแสไฟฟ้า  เกินก าลงั 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมตามราคาดงัตารางขา้งตน้ กระแสไฟฟ้าในวนังานจะเปิดให้บริการใน เวลำ 13.00 น. ของ วันที่ 8 พฤษจิกำยน 2560  เป็นตน้ไป 
3. กรณีท่ีท่านตอ้งการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิ่มอีก 100% (หน่ึงเท่า) จากราคาปกติ 
4. โปรดศึกษารายละเอียดและปฏิบติัตามกฎระเบียบคู่มือการสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด 

 

ส ำหรับผู้มีอ ำนำจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและท่ีอยู่บริษัทท่ีถูกต้องเพือ่กำรออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี  (ตัวบรรจง) 

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

E-Mail :  ลายเซนต ์  :  วนัที่ : 
 

แบบฟอร์มส่ังจองอปุกรณ์ไฟฟ้ำ (ส ำหรับผู้ร่วมแสดงงำน) 

 

วนัก ำหนดส่ง 
20 ตุลำคม 2560 
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