กรุณาส่งกลับมาที่ : บริษทั เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จากัด
BANGKOK RHVAC 2017 50/259 หมู่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี : 0125549007451
แบบฟอร์ม F - 8
E-mail : info@aplusutility.com
7 - 10 กันยายน 2560
กาหนดส่ง 31 กรกฏาคม 2560
โทร : 02-503-4579 - 83
แฟกซ์ : 0-2503-4577,0-2503-4584
บริษทั ผูแ้ สดงสินค้า :
เลขทีค่ ูหา :
คูหามาตรฐาน
พื้ นทีเ่ ปล่า
ทีอ่ ยูท่ ีอ่ อกใบกากับภาษี :
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี :
สนง.ใหญ่
สาขาย่อย
โทรศัพท์ :

เบอร์มือถือ :

แฟกซ์ :

E-mail :

ผูต้ ิดต่อ :
ลายเซ็ น (

วันที่ :
)

ระบบจ่ ายน้ าและน้ าทิ้ ง

ลาดับ

ราคาพิเศษ ราคามาตรฐาน ราคาในวันงาน
จองและชาระ จองและชาระ จองพร้อมชาระ
เงินภายในวันที่ เงินระหว่าง เงินระหว่างวันที่
จานวน
31 ก.ค. 60 วันที่ 1 - 30 31 ส.ค. - 10
ส.ค. 60
ก.ย. 60
(บาท)
(บาท)
(บาท)

บริการ / รายการ

1 ท่อจ่ ายน้ าเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. และท่อน้ าทิ้ ง ขนาด 25 มม.
2 ท่อจ่ ายน้ าเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. และท่อน้ าทิ้ ง ขนาด 25 มม.
3 ท่อจ่ ายน้ าเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. และท่อน้ าทิ้ ง ขนาด 25 มม. พร้อมซิงค์หลุมเดี่ยว
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมจานวนเงินทั้งสิ้ น
การสัง่ จองจะมีผลต่อเมือ่ ได้มีการชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาที่กาหนดในแบบฟอร์มสัง่ จอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี :
ชื่อบัญชี : บริษทั เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จากัด
ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) สาขา เมืองทองธานี
เลขที่บญ
ั ชี : 328-241850-6

* ส่งแฟกซ์หลักฐานการชาระเงิน (สาเนาเช็คหรือใบโอนเงิน) กลับมาที่บริษทั เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จากัด
* กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ยอดรวมจานวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) พร้อมแนบหนังสือรับรอง ณ.ที่จ่ายตัวจริงมายังบริษทั ฯ
* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างๆ ทางผูร้ ่วมแสดงสินค้าต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้นๆ

หมายเหตุ :

- ชำระเงินหน้ ำงำนโปรดชำระเป็ นเงินสดเท่ำนั้น
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 40 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 20 หากมีการยกเลิกการจองในช่วงวันที่ 1 -30 สิงหาคม 2560
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากยกเลิกในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560

- รำคำพิเศษจะมีผลก็ต่อเมื่อทำกำรสัง่ จองและชำระเงินเต็มจำนวนภำยในวันกำหนดส่ง ส่วนรำคำมำตรฐำนจะมีผลหลังจำกวันกำหนดส่ง
- รำคำนี้รวมค่ำนำ้ เรียบร้ อยแล้ ว ตลอดกำรจัดแสดง
- หำกสัง่ จองเฉพำะท่อนำ้ ดีและท่อนำ้ ทิ้ง กำรติดตั้งต้ องมีถงั ดักไขมันเพื่อดักสิง่ ปฎิกูลก่อนปล่อยนำ้ ลงท่อระบำยนำ้ ของอำคำร
- หำกมีกำรขอย้ ำยตำแหน่งจุดจ่ำยนำ้ ไปจำกตำแหน่งที่บริษัทฯได้ ดำเนินกำรติดตั้งแล้ วจะคิดค่ำดำเนินกำรในกำรเคลื่อนย้ ำย 2,140 บำท ต่อจุด
- ห้ ำมมีกำรดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้ ำจนก่อให้ เกิดควำมเสียหำย ในกรณีท่เี กิดควำมเสียหำยจำกกำรดัดแปลงดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะทำกำรปรับ 20 เท่ำ
ของรำยกำรสัง่ จองในเรทรำคำวันจัดแสดงงำน
- รำยกำรข้ ำงต้ นใช้ สำหรับวันจัดแสดงสินค้ ำเท่ำนั้น ดังนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปิ ดระบบทดสอบให้ ในเวลำ 13.00 น. ของวันก่อสร้ ำงวันสุดท้ ำย
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