แบบฟอร์ มการบริ การรั กษาความปลอดภัยพิเศษในคูหา
34th Thailand Baby & Kids Best Buy
ชือบริษัท:

วันทีส่ งแบบฟอร์ ม
………………………..

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี :

สาขา:

เลขทีคูหา

ทีอยู่:
ชือผู้ติดต่อ:
โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมลล์:

ขอใบทะเบียนภาษี มูลค่ าเพิม (แบบ ภ.พ.20) ส่ งกลับมาพร้ อมเอกสารฉบับนี
ช่ วงเวลา
วันที

จํานวน
พนักงาน

ค่ าบริการ (บาท/ คน/

กลางวัน

กลางคืน

08.00-20.00

20.00-08.00

อัตราพิเศษจอง อัตรามาตรฐาน อัตราวันแสดง
และกําหนดชําระ และกําหนดชําระ งาน และกําหนด รวมเป็ นเงิน
เงินภายใน
เงิน
ชําระเงิน
17 พ.ค. 62

ค่ าบริการล่ วงเวลา

ชัวโมง )

1,100.00.1,100.00.92.-/ชม.

18 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62

1,293.00.1,293.00.108.-/ชม.

กําหนดชําระเงินภายในวันที .................................................................

4 - 10 มิ.ย. 62

1,388.00.1,388.00.116.-/ชม.
จํานวนเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิม 7 %
รวมเป็ นเงินทังสิน

การชําระเงิน : โดยเงินสด, เครดิตการ์ ด, โอนเงินเข้ าบัญชี หรื อเช็ ค สังจ่าย ทรั สต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์อิมแพ็คโกรท
การโอนเงินเข้ าบัญชี จะต้ องส่งสําเนาใบโอนเงินพร้ อมระบุชือ-ที อยู่ของบริ ษัท พร้ อมทังหมายเลขคูหาของผู้ส่งอย่างชัดเจน
หมายเหตุ:
ในการชําระค่าบริ การให้ บ ริ ษัทลูกค้ าจะต้ องชําระค่าธรรมเนี ยมธนาคารในการโอนเงินรวมทังค่าธรรมเนี ยมและค่า ใช้ จ่ายอืนๆที เกียวข้ อง
ชื อบัญชี
ทรั สต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์อิมแพ็คโกรท
บัญชี ธนาคารกสิ กรไทยจํากัด (มหาชน)
สาขาสํานักแจ้ งวัฒนะ เมืองทองธานี บัญชี ออมทรั พย์ เลขที 593-2-21909-5
“กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ทีจัดตังพรบ. หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 มีฐ านะเป็ นนิ ติบุคคลตามกฏหมายดังกล่าว จึงไม่มีหน้ าที ที ต้ องเสี ยภาษี เงินได้ บุคคล
ธรรมดา และไม่มีหน้ าที ต้ องเสี ยภาษี เงินได้ นิติบุคคล เพราะไม่เข้ าลักษณะเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิ ติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร”
เงือนไขการให้ บริ การ
1.บริ การรั กษาความปลอดภัยพิเศษ แบ่งการทํางานเป็ น 2 รอบ ระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. และ 20.00 - 08.00 น.
2.จํานวนพนักงานขึนกับ ขนาดพืนที ตามรายละเอียดดังนี (1 - 18 ตรม. = 1 คน, 18 - 36 ตรม. = 2 คน, 36 – 54 ตรม. = 3 คน, 54 - 72 ตรม. = 4 คน,
ตังแต่ 72 ตรม. ขึนไปเพิมเจ้ าหน้ าทีรั กษาความปลอดภัย 1 คน/ทุกๆ ตรม.)
3.สําหรับผู้แสดงสินค้ ารายใด ถ้ าต้ องการขอใบกํากับภาษี กรุณาส่งชือบริ ษัท และ ทีอยู่ ตาม ภ.พ.20 แนบท้ ายมาด้ วย
4.การสังจองบริ การจะสมบูรณ์ เมือมีการชําระเงินครบถ้ วนและตรงตามกําหนดการที ได้ ระบุในเอกสารเท่านัน ทั งนี หากไม่ชําระตามกําหนดบริ ษัทฯ
จะถือว่ายกเลิ กการสังจอง
หมายเหตุ: โปรดระบุชื อและทีอยู่ของบริ ษัททีจะใช้ ในออกใบกํากับ ภาษี
5.การยกเลิ กการสังจอง จะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร ภายในเวลา 7 วัน ก่อนวันเตรี ยมงาน ถ้ าหากช้ าเกินกว่าทีกําหนด จะคืนเงินค่าใช้ บริ การให้ ร้ อยละ 30
และขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง
โปรดกรอกรายละเอี ยดให้ ชัดเจนและส่ งกลับมาที
เลขทีคู หา :
ชื อผู้ ตดิ ต่ อ:
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็ กซิบิชัน แมเนจเม้ นท์ จํากัด
โทรศัพท์ :
โทรสาร:
อาคารบางกอกแลนด์ ชัน 10 เลขที 47/569-576 หมู่ ที 3
ลายมื อชือ และ วั นที: (ตราประทับองค์ กร)
ถนนป็ อปปูล่า 3 ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
ติดต่ อ ส่ วนงานรั กษาความปลอดภัย
E-mail : op_security@impact.co.th
ผู้ ให้ บริ การ : ___________________
ลูกค้ า : _____________________
โทรศั พท์ 02-833-5383 โทรสาร 02-833-5140
เลขทีประจําตัวผู้เสียภาษี 0 9940 00978 82 1

(บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโดยทีไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)

