แบบฟอร์ มการบริ การทําความสะอาดพิเศษในคูห า

Thailand Baby Best Buy (Oct
ชือบริ ษทั :

วันทีส่ ง แบบฟอร์ ม
………………………..

)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี :

สาขา:

เลขทีคูหา

ทีอยู่:
ชือผู้ตดิ ต่อ:
โทรศัพท์ :

วันที

จํานวน
พนักงาน

ขนาดของบูธ (ตรม.)
โทรสาร:

ช่ วงเวลา
เวลาวันจัดเตรี ยมงาน
วันจัดแสดงงาน
08.00-16.00 น. และ
ให้ ระบุเวลาจัดจ้ าง
16.00-24.00 น.
ตามเวลาจัดแสดง
งาน (8 ช.ม)

ค่ าบริการล่ วงเวลา

อีเมลล์:

ค่ าบริ การ (บาท/ คน/ 8 ชัวโมง )
อัตราพิเศษจอง
อัตรามาตรฐาน
อัตราวันแสดงงาน และ
และกําหนดชําระเงิน และกําหนดชําระเงิน
กําหนดชําระเงิน
รวมเป็ นเงิน
19 ก.ย. 65
20 ก.ย. - 03 ต.ค. 65
04 - 09 ต.ค. 65

1,100.00.1,100.00.206.-/ชม.

1,430.00.1,430.00.268.-/ชม.

กรณีฝากเช็คจะต้ อ งเคลียริ งให้ ทันกําหนดชําระเงินทีระบุตามวัน ทีกําหนดในเอกสารนีเท่านัน

1,540.00.1,540.00.289.-/ชม.
จํานวนเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิม 7 %
รวมเป็ นเงิน ทังสิน

กําหนดชําระเงิ นภายในวันที .................................................................

การชําระเงิน :
โดยเงินสด, เครดิตการ์ ด, โอนเงินเข้ าบัญ ชี หรื อเช็ค สังจ่าย ทรั สต์เพือการลงทุนในอสัง หาริ มทรั พย์อิมแพ็ค โกรท
การโอนเงินเข้ าบัญชี จะต้ องส่งสําเนาใบโอนเงิน พร้ อมระบุชือ-ทีอยู่ของบริ ษัท พร้ อมทังหมายเลขคูหาของผู้ส่งอย่างชัดเจน
หมายเหตุ:
ในการชําระค่าบริ การให้ บ ริ ษัทลูก ค้ าจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินรวมทังค่าธรรมเนียมและค่า ใช้ จ่ายอืนๆทีเกียวข้ อง
ชือบัญ ชี
ทรั สต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์อิมแพ็คโกรท
บัญชี
ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน)
สาขาสํานักแจ้ งวัฒ นะ เมืองทองธานี บัญชีออมทรั พ ย์ เลขที 593-2-21909-5
“กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ทีจัดตังพรบ. หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 มี ฐานะเป็ นนิติบุคคลตามกฏหมายดังกล่าว จึงไม่ มีหน้ า ที ทีต้ องเสียภาษี เงิ นได้ บคุ คล
ธรรมดา และไม่ มีหน้ าทีต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติ บุคคล เพราะไม่เข้ าลักษณะเป็ นบริ ษัท หรื อห้ างหุ้น ส่วนนิติ บคุ คล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรั ษฎากร”
เงือนไขการให้ บริ การ

.กําหนดรั บจ้ างบริ การรั กษาความสะอาด ช่ว งเวลา คือ 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น. รวมพักรั บประทานอาหารแล้ ว 30 นาที สําหรั บการทํางานล่วงเวลา
หลังการจัดจ้ าง ชัวโมงคิดค่าแรงเพิมอีก . เท่าของค่าล่วงเวลา โดยจัดจ้ างอย่างน้ อยไม่ ตํากว่า ชัวโมง
.ความรั บผิดชอบของพนัก งาน ท่าน กําหนดขนาดพืนทีตามรายละเอียดดังนี (1- ตรม. =1 คน, 30-39 ตรม. = 2 คน, 40-49 ตรม. = 3 คน, 70 ตรม.ขึนไป = 4 คน หรื อ
มากกว่าขึนอยู่กับอุปกรณ์ตกแต่งบูธ ทีจะต้ องดูแ ลและขนาดทีใหญ่ ขึนของคูหา หรื อพิจารณาไม่ รับบริ การทําความสะอาดเร่ งด่วนหน้ างานได้ ตามความเหมาะสม
.การบริ การรวมถึง การดูดฝุ่ น การทําความสะอาดพืน การทิงขยะ การเช็ดทําความสะอาดเคาน์เ ตอร์ แต่ไม่ รวมอุปกรณ์ทีนํามาจัดแสดงทุกประเภท และไม่ ทําความ
สะอาดคราบนํามัน สี หรื อโครงสร้ างคูหา ผนังและพืนผิวทุกชนิด
4.การสังจองบริ การจะสมบูร ณ์เ มือมี การชําระเงิ นครบถ้ วนและตรงตามกําหนดการทีได้ ระบุในเอกสารเท่านัน ทังนีหากไม่ชําระตามกําหนดบริ ษัทฯ
จะถือว่ายกเลิกการสังจอง
หมายเหตุ: โปรดระบุชือและทีอยู่ของบริ ษัททีจะใช้ ใ นออกใบกํากับภาษี
5.การยกเลิกการจัดจ้ าง จะต้ องแจ้ ง เป็ นลายลัก ษณ์อักษร ภายในเวลา 7 วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้ าหากช้าเกินกว่าทีกําหนด จะคืนเงินค่าใช้บริการให้ ร้ อยละ 30
และขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดงงานได้
โปรดกรอกรายละเอียดให้ ชัดเจนและส่ งกลับมาที
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็ก ซิบิชัน แมเนจเม้ นท์ จํากัด
อาคารบางกอกแลนด์ ชัน 10 เลขที 47/569-576 หมู่ที 3
ถนนป็ อปปูล่า 3 ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
ติดต่ อ ส่ ว นงานแม่ บ้าน E-mail : op_housekeeping@impact.co.th
โทรศัพ ท์ 02-833-5542 โทรสาร 02-833-5540
เลขทีประจําตัวผู้เ สียภาษี 0 9940 00978 82 1

เลขทีคูหา :
โทรศัพท์:

ชือผู้ติดต่ อ:
โทรสาร:

ลายมือ ชือ และ วันที: (ตราประทับองค์กร)

ผู้ใ ห้บริ ก าร : ___________________

ลูก ค้ า : _____________________

(บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงโดยทีไม่ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)

