ใบสัง่ ซือ้ สินค้า บริษทั อีทที ี จำกัด (ใช้สำหรับการสั่งซื้อในประเทศไทยเท่านั้น)
www.etteam.com

(สามารถถ่ายเอกสารนีไ้ ด้ แล้วแฟกซ์มาที่ เบอร์ 02-3917216)

: ชือ่ - ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ทีใ่ ช้ในการส่งสินค้า

ชือ่ ..........................................................................................................นามสกุล....................................................................................................
เลขทีบ่ ตั รสมาชิก ET CARD (ถ้ามี)...................................................
ทีอ่ ยู.่ .........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
โทรศัพท์...................................................โทรสาร.................................................. อี-เมล์.....................................................................................

: ชือ่ - ทีอ่ ยู่ ออกใบกำกับภาษี
ชื่อเดียวกันกับที่อยู่ทีใช้ในการส่งสินค้า
คนละชื่อกับที่อยู่ที่ใช้ในการส่งสินค้า
ชือ่ .............................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ .........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
โทรศัพท์...................................................โทรสาร...................................................อี-เมล์.....................................................................................
1...........................................................................................................................................จำนวน..........................ราคา..............................บาท
2...........................................................................................................................................จำนวน..........................ราคา..............................บาท
3...........................................................................................................................................จำนวน..........................ราคา..............................บาท
4...........................................................................................................................................จำนวน..........................ราคา..............................บาท
5...........................................................................................................................................จำนวน..........................ราคา..............................บาท
6...........................................................................................................................................จำนวน..........................ราคา..............................บาท
7...........................................................................................................................................จำนวน..........................ราคา..............................บาท
* ค่าจัดส่งสินค้า.........................บาท
: * การชำระเงิน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%..........................บาท
พกง.พัสดุเก็บเงินปลายทาง
รวมเป็นเงิน..........................บาท
โอนเงินเข้าบัญชี

LINE

www.etteam.com

: มีความประสงค์สง่ั ซือ้ สินค้าดังนี้

* หมายเหตุ :

: * จัดส่งแบบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา พระราม4
บัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 035 - 3 - 02937 - 1
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พระโขนง
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 010 - 2 - 83284 - 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พระโขนง
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 161 - 0 - 04754 - 0
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา พระโขนง
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 157 - 4 - 78808 - 7

ชือ่ บัญชี

“ บริษทั อีทที ี จำกัด ”

ชือ่ บัญชี

“ บริษทั อีทที ี จำกัด ”

ชือ่ บัญชี

“ บริษทั อีทที ี จำกัด ”

ชือ่ บัญชี

“ บริษทั อีทที ี จำกัด

เมือ่ ท่านโอนเงินแล้ว กรุณา ส่งสำเนาการโอนเงิน หรือ รูปถ่าย พร้อมรายการสัง่ ซือ้ สินค้า มายัง อีทที ี ทางใดทางหนึง่ ที
ทาง e-mail ที่ sale@etteam.com, ทาง FAX ทีเ่ บอร์ 02 391 7216, ทาง LINE ETT เบอร์ โทร 081 712 5252
ทาง SMS MMS ทีโ่ ทรศัพท์ เบอร์ โทร 081 712 5252

พัสดุธรรมดา ค่าจัดส่งสินค้า 70 บาท หรือตามน้ำหนักจริง
พัสดุ EMS ค่าจัดส่งสินค้า 100 บาท หรือตามน้ำหนักจริง
กรุณาทำเครือ่ งหมาย
ในช่อง

สัง่ จ่าย ปณ. ..............................................
สัง่ จ่าย ปณ. ..............................................

* หมายเหตุ

- ราคาสินค้าใน CATALOG นีย้ งั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ก่อนทีท่ า่ นจะโอนเงินชำระค่าสินค้า กรุณา โทรเช็คสินค้า เช็คยอดโอน สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลทีห่ มายเลข
โทรศัพท์ 02 712 1120, Email : sale@etteam.com หรือทาง LINE ETT เนื่องจากสินค้าบางรายการอาจหมด STOCK หรือ สินค้าปรับราคา หรือ อาจจะคำนวณยอดไม่ถูกต้อง
อาจทำให้ท่านเสียเวลาในการรอสินค้าและเสียค่าโอนสินค้าเพิ่ม กรณียอดสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
- กรณีชำระเงินแบบ พกง. และโอนเงินเข้าบัญชี ยอดสัง่ ซือ้ เกิน 1,000 บาท ขึน้ ไป ไม่คดิ ค่าจัดส่ง โดยจัดส่งแบบพัสดุธรรมดา ในกรณีคดิ ค่าจัดส่งสินค้าจะต้องบวกค่าจัดส่งสินค้า
เข้าไปในราคาก่อนคิดภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (ในกรณีสนิ ค้ามีนา้ํ หนักมากค่าจัดส่งอาจจะเปลีย่ นแปลงได้) - หนังสือเป็นสินค้าทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ไม่ตอ้ งคิด VAT 7%
กรณีส่งบอร์ดมาซ่อม
- กรุณาแพ็คสินค้าที่จะส่งมาซ่อมอย่างแน่นหนากันสินค้าที่อาจจะแตกหักได้

