วันกำหนดส่ ง

ไฟฟ้ าสาหรับการก่อสร้างและรื้ อถอน
th

Thailand Baby&Kids Best Buy 30 2018 (3-6 พฤษภาคม 2561)

2 เม.ย. 2561

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่ ) 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
ชื่อผู้ติดต่ อ: คุณนันทพรรษ จั่นเพิง้
แผนกบัญชี : คุณปวีณา , คุณอรศิริ

สายตรง : 02-203-4191 โทรสาร: 0-2203-4117
สายตรง : 02-203-4127 - 8 โทรสาร: 0-2203-4119

รายการ

E-mail Address: nantapat.cha@nccimage.com
E-mail Address: ar.nccimage@nccimage.com

ราคาพิเศษ
ราคามาตรฐาน
ราคาในวันงาน
จองและชาระเงินภาย จองและชาระเงินภาย จองพร้อมชาระเงิน
ในวันที่ 2/04/61
ในวันที่ 3-29/04/61 วันที่ 30/04-6/05/61

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

800

880

1,040

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

1,600

1,760

2,080

หมายเหตุ : ใช้ สาหรับการก่ อสร้ าง และรื้อถอนเท่ านั้น และราคาต่ อวันต่ อตัว
ระบุวนั ทีต่ ้ องการใช้

จานวน
เบรกเกอร์

จานวนวัน
ทีต่ ้ องการ

จานวนเงิน

รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 10% หากมีการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ าล่าช้ากว่ากาหนดที่ได้แจ้งไว้ในใบสัง่ จองนี้ และ
สาหรับการสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ าในวันตกแต่งคูหาและวันจัดแสดงงานท่านจะต้องชาระเพิ่มอีก 30% จากราคาปกติ
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินในกรณี ที่มีการยกเลิกการสัง่ จองไฟฟ้ าก่อสร้างตั้งแต่วนั ติดตั้งงานเป็ นต้นไป
3. ไฟฟ้ ามาตรฐานที่ให้ใช้คือ 220 V. +_ ร้อยละ 10 เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่านจึงควรมีอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่ดว้ ย
4. ในกรณีทที่ ่ านต้ องการกระแสไฟฟ้าหลัง 24.00 นาฬิ กา บริษัทฯ จะคิดค่ าใช้ จ่ายเพิม่ อีก 100% (หนึ่งเท่ า)
5. การสัง่ จองไฟฟ้ าก่อสร้างตามใบสัง่ จองนี้จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้มีการชาระเงินให้แก่บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด ภายในระยะเวลาที่ได้
กาหนดไว้ดา้ นล่างของใบสัง่ จองนี้แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถชาระเงินด้วยเงินสด, เช็คสัง่ จ่ายในนาม “บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด”
หรื อโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ข้ อมูลทางบัญชีของบริษัทฯ
ชื่อบัญชี
: บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
เลขทีบ่ ัญชี
: 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์ )
ธนาคาร
: กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขา ศู นย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ
ทีอ่ ยู่
: 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
**กรุ ณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % (คานวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้อมแนบหนังสื อรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย
หมายเลขประตัวผูเ้ สี ยภาษี 0105538011258**
หากท่านชาระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริ ษทั ฯ โปรดส่งสาเนาเอกสารการโอนเงินมาที่โทรสารหมายเลข 02-203-4117,4119
เพื่อเป็ นหลักฐานการชาระเงิน
สาหรับผู้มอี านาจสั่งจอง โปรดระบุชื่อและทีอ่ ยู่บริษัททีถ่ ูกต้ องเพือ่ การออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ตัวบรรจง)
ชื่อบริ ษทั :
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/เลขที่บตั รประชาชน
ที่อยู่
:
โทรศัพท์ :
ชื่อผูต้ ิดต่อ :

คูหาเลขที่ :

E-Mail :

ลายเซนต์ :

สานักงานใหญ่

สาขา........................................................ (รหัสสาขา 5 หลัก)

โทรสาร :
ตาแหน่ง :

วันที่ :
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