
Thailand Baby & Kids Best Buy #33 (31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562) 

  

                   ค่าบริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตลด็ 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : 0105538011258 
60  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110     
ชื่อผู้ติดต่อ : อธิติยา ด ากุล โทรศัพท์ : 0-2203-4147  โทรสาร : 0-2203-4117 E-mail address: atitiya.dam@nccimage.com 
แผนกบัญชี : คุณปวีณา คุณอรศิริ  สายตรง : 02-203-4127 - 8  โทรสาร: 0-2203-4119  E-mail Address: ar.nccimage@nccimage.com  

รหัส รายการ ส ี ขนาด 
กxยxส (ซม.) 

ราคา/หน่วย 

(ภายใน 10/1/62) 
ราคา/หน่วย 

(11-31/1/62) 
จ านวนที ่
ต้องการ 

รวมเป็นเงิน 

F01 ตู้แสดงสินค้า ขาว  50x100x100 2,500 2,750 .............. .................. 
F02 ตู้แสดงสินค้าทรงสูง (ไม่รวมไฟ) ขาว 50x50x250 2,800 3,080 .............. .................. 
F03 ตู้แสดงสินค้าขนาดใหญ ่(ไม่รวมไฟ) ขาว 50x100x250 4,000 4,400 .............. .................. 
F04 ตู้เก็บของ ขาว 50x100x75 1,100 1,210 .............. .................. 
F05 แท่นแสดงสินค้า 2 ช้ัน ขาว 50x100x100/120 1,300 1,430 .............. .................. 
F06 เคาน์เตอร์ (System) ขาว 50x100x75 1,300 1,430 .............. .................. 
F07 ชั้นวางทีวีและวีดีโอ ขาว 60x60x120 800 880 .............. .................. 
F08 แท่นแสดงสินค้า ขาว 50x50x50/75 / 100 600 660 .............. .................. 
F09 โต๊ะประชาสัมพันธ์ ขาว 60x120x75 600 660 .............. .................. 
F10 โต๊ะกลม ขาว 75x75 600 660 .............. .................. 

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

      รวมเป็นเงิน  
      ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

** หมายเหตุ      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

1. การให้บริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามใบส่ังจองน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดม้ีการช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด  
พร้อมกับใบส่ังจอง โดยท่านสามารถช าระเงินด้วยเงินสด, เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากัด” หรือโอนเงินเข้าบัญชีท่ี :  

ชื่อบัญชี  :  บริษัท เอ็น.ซี.ซ.ี อิมเมจ จ ากัด    เลขที่บัญช ี:   009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) 
ธนาคาร  :  กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่อยู่ :   60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
** กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (จากยอดเงินก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

2.หากท่านช าระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อบริษัทของท่านมาด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในการช าระเงิน 
3.กรณีการสั่งจองระหว่างวันติดตั้งงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 30% จากราคาปกติ และกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการติดตั้งหน้างาน บริษัทฯ จะคิดค่าใชจ้่าเพิ่มเติม 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ส าหรับการยกเลิกสินค้าภายในวันติดตั้ง และวันแสดงงาน 

ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังจอง  โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง  “เพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี”  (ตัวบรรจง) 
ชื่อบริษัท  :                    คูหาเลขท่ี  :  

ที่อยู่       :     

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตร
ประชาชน : 

 ส านักงานใหญ่         สาขา :                                         (ระบุตัวเลข 5 หลัก) 

โทรศัพท์  :                      โทรสาร   :  

ชื่อผู้ติดต่อ  :                      E-mail    :  

ลายเซนต์  :                            วันที่  :  

 

กรุณาส่งกลับภายใน 

10 มกราคม 62 
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