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                  ค่าบริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตลด็ 
บริษทั เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั (ส านักงานใหญ่) หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0105538011258 
60 ถนนรัชดาภเิษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     
ช่ือผู้ติดต่อ : คุณวษิภา แพรสูงเนิน โทรศัพท์ : 02-203-4156    โทรสาร : 0-2203-4117 E-mail address : Wisapa.pra@nccimage.com       
แผนกบัญชี : คุณปวณีา , คุณอรศิริ  สายตรง : 02-203-4127 - 8  โทรสาร: 0-2203-4119  E-mail Address: ar.nccimage@nccimage.com 
รหัส รายการ สี ขนาด 

กxยxส (ซม.) 
ราคา/หน่วย 

ภายใน 20 /07/60 
ราคา/หน่วย 

(21/07-20/08/60) 
จ านวนที ่
ต้องการ 

รวมเป็นเงนิ 

F01 ตูแ้สดงสินคา้ ขาว  50x100x100 2,500 2,750 .............. .................. 
F02 ตูแ้สดงสินคา้ทรงสูง (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x50x250 2,800 3,080 .............. .................. 
F03 ตูแ้สดงสินคา้ขนาดใหญ่ (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x100x250 4,000 4,400 .............. .................. 
F04 ตูเ้กบ็ของ ขาว 50x100x75 1,100 1,210 .............. .................. 
F05 แท่นแสดงสินคา้ 2 ชั้น ขาว 50x100x100/120 1,300 1,430 .............. .................. 
F06 เคานเ์ตอร์ (System) ขาว 50x100x75 1,300 1,430 .............. .................. 
F07 ชั้นวางทีวีและวีดีโอ ขาว 60x60x120 800 880 .............. .................. 
F08 แท่นแสดงสินคา้ ขาว 50x50x50/75 / 100 600 660 .............. .................. 
F09 โต๊ะประชาสมัพนัธ์ ขาว 60x120x75 600 660 .............. .................. 
F10 โต๊ะกลม ขาว 75x75 600 660 .............. .................. 

F11 โต๊ะกาแฟ ขาว 65x65x40 500 550 .............. .................. 
F12 ชั้นวางสินคา้ติดผนงั (แบบตรงหรือเอียง) ขาว 25x100 300 330 .............. .................. 
F13 เกา้อ้ีเหลก็ด า ด า 50x50x50/80 350 385 .............. .................. 
F14 เกา้อ้ีไฟเบอร์ เทา 50x50x50/80 350 385 .............. .................. 
F15 โซฟา หนงัด า 60x80x40/70 700 770 .............. .................. 
F16 สตูล ด า 50x50x85/120 650 715 .............. .................. 
F17 ตูเ้ยน็ (ไม่รวมปลัก๊) ขาว 4.4 cu. ft. 3,000 3,300 .............. .................. 
F18 แท่นโบร์ชวัร์ โครเมียม 30x40x170 1,300 1,430 .............. .................. 
F19 แท่นแขวนเส้ือ ไม ้ 40x40x180 900 1,000 .............. .................. 
F20 ตะขอแขวน  - ยาว6.5 ซม. 50 55 .............. .................. 

      รวมเป็นเงนิ  
      ภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  

** หมายเหตุ      รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน  

1. การใหบ้ริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบด็เตลด็ตามใบสัง่จองน้ีจะสมบูรณ์กต็่อเม่ือไดมี้การช าระเงินเตม็จ านวนใหแ้ก่บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั  
พร้อมกบัใบสัง่จอง โดยท่านสามารถช าระเงินดว้ยเงินสด, เช็คสัง่จ่ายในนาม “บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั” หรือโอนเงินเขา้บญัชีท่ี :  

ช่ือบัญชี  :  บริษทั เอน็.ซี.ซี. อมิเมจ จ ากดั    เลขที่บัญชี :   009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) 
ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติิ์ ที่อยู่ :   60 ถนนรัชดาภเิษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
** กรุณาหักภาษ ีณ ที่จ่าย 3% (จากยอดเงนิก่อนภาษมูีลค่าเพิม่) 

2.หากท่านช าระเงินดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ โปรดส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือบริษทัของท่านมาดว้ย เพื่อเป็นหลกัฐานในการช าระเงิน 
3.กรณกีารส่ังจองระหว่างวนัตดิตั้งงานถึงวนัแสดงงาน บริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 30% จากราคาปกต ิและกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการติดตั้งหนา้งาน บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้าเพิ่มเติม 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ส าหรับการยกเลิกสินคา้ภายในวนัติดตั้ง และวนัแสดงงาน 

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุช่ือและท่ีอยู่บริษัทท่ีถูกต้อง  “เพือ่การออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี”  (ตัวบรรจง) 
ช่ือบริษัท  :                    คูหาเลขที ่ :  

ทีอ่ยู่       :     

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากรหรือเลขทีบ่ัตรประชาชน 
: 

 ส านักงานใหญ่         สาขา :                                         (ระบุตวัเลข 5 หลกั) 

โทรศัพท์  :                      โทรสาร   :  

ช่ือผู้ตดิต่อ  :                      E-mail    :  

ลายเซนต์  :                            วนัที ่ :  

 

กรุณาส่งกลบัภายใน 

20 ก.ค. 2560 
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