ไฟฟ้าสาหรับก่อสร้ าง / รื้อถอน

วันกาหนดส่ ง

Thailand Baby and Kids Best Buy 2022 (BBB) ครั้งที4่ 4 (วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2565)

11 พฤศจิกายน 2565

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด (สานักงานใหญ่ ) 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ชื่ อผู้ติดต่อ : คุณเกวลี เพ็ญประยูร
สายตรง : 02-229-3404
อีเมลล์ : kewalee.phe@nccimage.com
แผนกบัญชี : คุณอรศิริ / คุณปวีณา
สายตรง : 02-229-3662,3664 อีเมลล์ : ar.nccimage@nccimage.com
รายการ

รำคำพิเศษ
จองและชำระเงิน
11/11/65

รำคำมำตรฐำน
จองและชำระเงิน
12/11/65-17/11/65
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เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ

รำคำในวันงำน
จองและชำระเงิน
18-27/11/65

จานวน
(เบรกเกอร์ )

จานวนวัน
(โปรดระบุ
วันที่ด้านล่าง)

จานวนเงิน

รวมเป็ นเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%
รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น

โปรดระบุวันทีต่ ้ องการใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับการติดตั้งและรื้อถอน
รำยกำร

วันใช้งำน

วันใช้งำน

วันใช้งำน

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

22 พ.ย. 65

23 พ.ย. 65

27 พ.ย. 65

เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ

22 พ.ย. 65

23 พ.ย. 65

27 พ.ย. 65

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ทซ

22 พ.ย. 65

23 พ.ย. 65

27 พ.ย. 65

เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ทซ

22 พ.ย. 65

23 พ.ย. 65

27 พ.ย. 65

หมำยเหตุ

การสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสั่ งจองนี้จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ มีการชาระเงินเต็มจานวนให้ แก่บริษัทฯ
เรียบร้ อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คสั่ งจ่ายในนาม “บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด” หรื อโอนเงินเข้าบัญชีที่ :
ชื่อบัญชี : บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด (สำนักงำนใหญ่) ธนำคำร : กรุ งไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ ไทยเบฟ ควอเตอร์
เลขที่บญั ชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์)
ที่อยูธ่ นำคำร : 62 ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
**กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ( คานวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิน 1,000 บาท) พร้ อมแนบหนังสื อรับรองการหัก ณ.ทีจ่ ่ าย หมายเลขประตัวผู้เสียภาษี 0105538011258 **

หมายเหตุ
1. รำคำอุปกรณ์ไฟฟ้ำข้ำงต้นเป็ นรำคำกำรใช้บริ กำรต่อวัน บริ ษทั ฯไม่อนุญำตให้มีกำรต่อเชื่อมไฟฟ้ำจำกปลัก๊ ไฟออกไปหลำยๆจุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรใช้
กระแสไฟฟ้ำเกินกำลัง
2. บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินจำนวน 100% ให้แก่ลูกค้ำ หำกมีกำรยกเลิกกำรสัง่ จองอุปกรณ์ไฟฟ้ำล่วงหน้ำก่อนวันที่ 12/11/65
3. บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินจำนวน 50% ให้แก่ลูกค้ำ หำกมีกำรยกเลิกกำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำล่วงหน้ำก่อนวันที่ 17/11/65
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมหำกมีกำรสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้ำล่ำช้ำกว่ำกำหนดที่ได้แจ้งไว้ในใบสั่งจองนี้
5. แรงดันไฟฟ้ำมำตรฐำนที่ปล่อยให้ใช้คือ 220V หรื อ 380V ค่ำกำรผันแปรอยูท่ ี่ ± 10% หำกต้องกำรแรงดันคงที่ ควรเตรี ยมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มำด้วย
(Stabilizer)
6. ในกรณีที่ท่ำนต้องกำรกระแสไฟฟ้ำหลัง 24.00 นำฬิกำ บริ ษทั ฯ จะคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มอีก 100% (สองเท่ำ)
สาหรับผู้มีอานาจสั่งจอง โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้ องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ตัวบรรจง)
ชื่อบริ ษทั :
คูหำเลขที่ :
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี/เลขที่บตั ร
สำนักงำนใหญ่ สำขำ ที่ ....................... (รหัสสำขำ 5 หลัก)
ทีประชำชน
่อยู่
:
โทรศัพท์ :
โทรสำร :
ชื่อผูต้ ิดต่อ :
ตำแหน่ง :
E-Mail :
ลำยเซนต์ :
วันที่ :

