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 แบบฟอรMม 6 : 
รายการเฟอรMนิเจอรM (เช�า) 

Pet Expo Thailand 2017 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด (สํานักงานใหญ�)  หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษ ี
60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร  โทรศัพทM  : 

 

รหัส รายการ 

F01 ตู�แสดงสินค�า 
F02 ตู�แสดงสินค�าทรงสงู(ไม�รวมไฟ) 
F03 ตู�แสดงสินค�าขนาดใหญ�(ไม�รวมไฟ) 
F04 ตู�เก็บของ 
F05 แท�นแสดงสนิค�า 2 ชั้น 
F06 เคานMเตอรM (System) 
F07 ชั้นวางทวีีและวีดีโอ 
F08 แท�นแสดงสนิค�า 
F09 โต�ะประชาสัมพันธM 
F10 โต�ะกลม 

F11 โต�ะกาแฟ 
F12 ชั้นวางสินค�าติดผนัง (แบบตรงหรือเอียง) 
F13 เก�าอ้ีเหล็กดํา 
F14 เก�าอ้ีไฟเบอรM 
F15 โซฟา 
F16 สตูล 
F17 ตู�เย็น (ไม�รวมปลัก๊) 
F18 แท�นโบรMชัวรM 
F19 แท�นแขวนเสื้อ 
F20 ตะขอแขวน  
  

  

 
 

 

 
 
** หมายเหตุ 
1. การให�บรกิารเฟอรMนิเจอรMและอุปกรณMเบด็เตล็ดตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณMก็ต�อเมื่อได�มีการชาํระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัท เอ็น
   จอง โดยท�านสามารถชําระเงนิด�วยเงินสด, เช็คสั่งจ�ายในนาม 
ชื่อบัญชี  :  บริษัท เอ็น.ซี.ซ.ี อิมเมจ จํากัด  
ธนาคาร  :  กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ
    ** กรุณาหักภาษี ณ ท่ีจ�าย 3% (จากยอดเงินก�อนภาษีมูลค�าเพ่ิม
2. หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบชุื่อบริษัทของท�านมาด�วย เพื่อเปVนหลักฐานในการชํา
3. กรณีการสั่งจองระหว�างวันติดต้ังงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค�าใช�จ�ายเ
  จ�าเพิ่มเติม 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สําหรับการยกเลิกสินค�าภายในวนัติดตัง้ และวนัแสดงงาน
 
สําหรับผู�มีอํานาจสั่งจอง  โปรดระบุช่ือและที่อยู�บริษัทที่ถูกต�อง 
 
 
ชื่อบริษัท  : 

 
 

 
ที่อยู�       : 

 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขที่บัตรประชาชน : 
 
โทรศัพท*  : 

 

 
ชื่อผู�ติดต�อ  

 

 
ลายเซนต*  : 

 
_____________________________________________________________
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ส�งกลับภายใน 

หมายเลขประจําตัวผู�เสียภาษ ี: 0105538011258 
10110  
: 02-203-4163  โทรสาร : 02-203-4117  E-mail : kewalee.phe@nccimage.com

ส ี
ขนาด 

กxยxส (ซม.) 
ราคา/หน�วย 

ภายใน
27/04/60 

ราคา

28/04
ขาว  50x100x100 2,500 
ขาว 50x50x250 2,800 
ขาว 50x100x250 4,000 
ขาว 50x100x75 1,100 
ขาว 50x100x100/120 1,300 
ขาว 50x100x75 1,300 
ขาว 60x60x120 800 
ขาว 50x50x50/75 / 100 600 
ขาว 60x120x75 600 
ขาว 75x75 600 

ขาว 65x65x40 500 
ขาว 25x100 300 
ดํา 50x50x50/80 350 
เทา 50x50x50/80 350 

หนังดํา 60x80x40/70 700 
ดํา 50x50x85/120 650 
ขาว 4.4 cu. ft. 3,000 

โครเมียม 30x40x170 1,300 
ไม� 40x40x180 900 
- ยาว6.5 ซม. 50 
    

    

    

รกิารเฟอรMนิเจอรMและอุปกรณMเบด็เตล็ดตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณMก็ต�อเมื่อได�มีการชาํระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัท เอ็น
เช็คสั่งจ�ายในนาม “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากดั” หรือโอนเงินเข�าบัญช ี

   เลขท่ีบัญช ี :   009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย*
สาขาศูนย*การประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ ท่ีอยู�       :   60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 
จากยอดเงินก�อนภาษีมูลค�าเพ่ิม) 

หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบชุื่อบริษัทของท�านมาด�วย เพื่อเปVนหลักฐานในการชํา
กรณีการสั่งจองระหว�างวันติดต้ังงานถึงวันแสดงงาน บริษัทฯ จะคิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติม 30% จากราคาปกติ และกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงการตดิตั้งหน�างาน บริษัทฯ จะคดิค�าใช�

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สําหรับการยกเลิกสินค�าภายในวนัติดตัง้ และวนัแสดงงาน 

โปรดระบุช่ือและที่อยู�บริษัทที่ถูกต�อง  “เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษ”ี(ตัวบรรจง) 

 
คูหาเลขที่  : 

 

  
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 
 
โทรสาร   : 
 
E-mail    : 

_____________________________________________________________ 
 
วันที่  : ______________________________________

_ 
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6 
ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

kewalee.phe@nccimage.com 

ราคา/หน�วย 
ภายใน 

04-22/05/60 

จํานวนที ่
ต�องการ 

รวมเปVนเงนิ 

2,750 .............. .................. 
3,080 .............. .................. 
4,400 .............. .................. 
1,210 .............. .................. 
1,430 .............. .................. 
1,430 .............. .................. 
880 .............. .................. 
660 .............. .................. 
660 .............. .................. 
660 .............. .................. 

550 .............. .................. 
330 .............. .................. 
385 .............. .................. 
385 .............. .................. 
770 .............. .................. 
715 .............. .................. 

3,300 .............. .................. 
1,430 .............. .................. 
1,000 .............. .................. 
55 .............. .................. 

 
รวมเปVนเงนิ 

 

 
ภาษีมูลค�าเพิม่ 7% 

 

 
รวมเปVนเงนิทั้งสิ้น 

 

รกิารเฟอรMนิเจอรMและอุปกรณMเบด็เตล็ดตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณMก็ต�อเมื่อได�มีการชาํระเงินเต็มจํานวนให�แก�บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากดั พร�อมกับใบสัง่ 

บัญชีออมทรัพย*) 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

หากท�านชําระเงินด�วยการโอนเงินเข�าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส�งสําเนาใบโอนเงินพร�อมระบชุื่อบริษัทของท�านมาด�วย เพื่อเปVนหลักฐานในการชําระเงิน 
และกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงการตดิตั้งหน�างาน บริษัทฯ จะคดิค�าใช� 

 

 

 

 

 

 
______________________________________

แบบฟอรMม 
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เฟอรMนิเจอรMสําหรับเช�า 




