
 
 

  Thailand Baby and Kids Best Buy 2022 (BBB) คร้ังที4่4  (วันที ่24 - 27 พฤศจิกายน 2565) 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110       
ช่ือผู้ติดต่อ  : คุณเกวลี เพ็ญประยูร สายตรง : 02-229-3404 อีเมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com   
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา    สายตรง : 02-229-3662,3664 อีเมลล์: ar.nccimage@nccimage.com 

 

โปรดระบุวันท่ีต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับการติดตั้งและร้ือถอน 
 

 
 
 
 
การส่ังจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบส่ังจองนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้มีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษัทฯ 
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั” หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ : 
ช่ือบญัชี :  บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)        ธนำคำร : กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำ ไทยเบฟ ควอเตอร์ 
เลขท่ีบญัชี :  009-1-70976-8  (บญัชีออมทรัพย)์           ท่ีอยูธ่นำคำร :  62 ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
**กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 %  ( ค านวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ทีจ่่าย    หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258 ** 

หมายเหตุ 
1. รำคำอุปกรณ์ไฟฟ้ำขำ้งตน้เป็นรำคำกำรใชบ้ริกำรต่อวนั บริษทัฯไม่อนุญำตให้มีกำรต่อเช่ือมไฟฟ้ำจำกปลัก๊ไฟออกไปหลำยๆจุด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัอนัตรำยจำกกำรใช้

กระแสไฟฟ้ำเกินก ำลงั 
2. บริษทัฯ ยินดีคืนเงินจ ำนวน 100% ให้แก่ลูกคำ้ หำกมีกำรยกเลกิกำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำล่วงหน้ำก่อนวนัท่ี 12/11/65 
3. บริษทัฯ ยินดีคืนเงินจ ำนวน 50% ให้แก่ลูกคำ้ หำกมีกำรยกเลกิกำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำล่วงหน้ำก่อนวนัท่ี 17/11/65 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมหำกมีกำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำล่ำชำ้กว่ำก ำหนดท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสั่งจองน้ี  
5. แรงดนัไฟฟ้ำมำตรฐำนท่ีปล่อยให้ใชค้ือ 220V หรือ 380V ค่ำกำรผนัแปรอยูท่ี่ ± 10% หำกตอ้งกำรแรงดนัคงท่ี ควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงท่ีมำดว้ย 

(Stabilizer) 
6. ในกรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรกระแสไฟฟ้ำหลงั 24.00 นำฬิกำ บริษทัฯ จะคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมอีก 100% (สองเท่ำ)  
ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี  (ตัวบรรจง) 

ช่ือบริษทั    :  คูหำเลขท่ี  :  
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี/เลขท่ีบตัร
ประชำชน 

            ส ำนกังำนใหญ่        สำขำ ท่ี .......................    (รหสัสำขำ 5 หลกั) 
ท่ีอยู ่          :   
โทรศพัท ์   :  โทรสำร    :  
ช่ือผูติ้ดต่อ  :  ต ำแหน่ง   :  
E-Mail :  ลำยเซนต ์  :  วนัท่ี : 
 

 

รายการ รำคำพิเศษ 
จองและช ำระเงิน 

11/11/65 

รำคำมำตรฐำน 
จองและช ำระเงิน 

12/11/65-17/11/65 

รำคำในวนังำน 
จองและช ำระเงิน 

18-27/11/65
 

จ านวน 
(เบรกเกอร์) 

จ านวนวัน 
(โปรดระบุ

วันที่ด้านล่าง) 

จ านวนเงิน 

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 

   

 รวมเป็นเงิน 
ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 

 

 

  

  

  

รำยกำร วนัใชง้ำน วนัใชง้ำน วนัใชง้ำน หมำยเหตุ 
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ        22 พ.ย. 65                    23 พ.ย. 65                    27 พ.ย. 65              
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ        22 พ.ย. 65                    23 พ.ย. 65                    27 พ.ย. 65              
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท ์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ        22 พ.ย. 65                    23 พ.ย. 65                    27 พ.ย. 65              
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท ์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ        22 พ.ย. 65                    23 พ.ย. 65                    27 พ.ย. 65              

ไฟฟ้าส าหรับก่อสร้าง / ร้ือถอน 
 

วันก าหนดส่ง 
11 พฤศจิกายน  2565 

 

 
 

รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 

 


