แบบฟอร์ มกำรบริ กำรรั กษำควำมปลอดภัยพิเศษในคูหำ

วันที่ส่งแบบฟอร์ ม
………………………..

Thailand Baby Best Buy (Oct 2022)
ชื่อบริ ษัท:

เลขประจำตัวผู้เสียภำษี :

สำขำ:

เลขที่คหู ำ

ที่อยู:่
ชื่อผู้ติดต่อ:
โทรศัพท์:

โทรสำร:

อีเมลล์:

ขอใบทะเบียนภำษีมูลค่ ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ส่ งกลับมำพร้ อมเอกสำรฉบับนี ้
ช่ วงเวลำ
วันที่

จำนวน
พนักงำน

ค่ ำบริกำร (บำท / คน / 12 ชั่วโมง )

กลำงวัน

กลำงคืน

08.00-20.00

20.00-08.00

อัตรำพิเศษจอง อัตรำมำตรฐำน อัตรำวันแสดง
และกำหนดชำระ และกำหนดชำระ งำน และกำหนด รวมเป็ นเงิน
เงินภำยใน
เงินภำยใน
ชำระเงินภำยใน
19 ก.ย. 65

ค่ ำบริกำรล่ วงเวลำ

1,200.00.1,200.00.100.-/ชม.

20 ก.ย. - 3 ต.ค. 65

1,440.00.1,440.00.120.-/ชม.

กรณี ฝำกเช็คจะต้ องเคลียริ่ งให้ ทนั กำหนดชำระเงินที่ระบุตำมวันที่กำหนดในเอกสำรนี ้เท่ำนัน้

กำหนดชำระเงินภำยในวันที่ .................................................................

4 - 9 ต.ค. 65

1,560.00.1,560.00.130.-/ชม.
จำนวนเงิน
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7 %
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

กำรชำระเงิน : โดยเงินสด, เครดิตกำร์ ด, โอนเงินเข้ ำบัญชี หรื อเช็ค สัง่ จ่ำย ทรัสต์เพื่ อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรั พย์ อิมแพ็คโกรท
กำรโอนเงินเข้ ำบัญชี จะต้ องส่งสำเนำใบโอนเงินพร้ อมระบุช่ือ -ที่อยู่ของบริ ษัท พร้ อมทังหมำยเลขคู
้
หำของผู้ส่งอย่ำงชัดเจน
หมำยเหตุ:
ในกำรชำระค่ำบริ กำรให้ บริ ษัทลูกค้ ำจะต้ องชำระค่ำธรรมเนี ยมธนำคำรในกำรโอนเงินรวมทังค่
้ ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยอื่ นๆที่เกี่ ยวข้ อง
ชื่ อบัญชี
ทรั สต์เพื่ อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ อิมแพ็คโกรท
บัญชี ธนำคำรกสิกรไทยจำกัด (มหำชน)
สำขำสำนักแจ้ งวัฒนะ เมื องทองธำนี บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-21909-5
“กองทุนรวมอสังหำริ มทรั พย์ ที่จดั ตังพรบ.
้
หลัก ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มี ฐำนะเป็ นนิติบุคคลตำมกฏหมำยดังกล่ำว จึงไม่มีหน้ ำที่ ที่ต้องเสียภำษี เงินได้ บุคคล
ธรรมดำ และไม่มีหน้ ำที่ต้องเสียภำษี เงินได้ นิติบุคคล เพรำะไม่เข้ ำลักษณะเป็ นบริ ษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ตำมมำตรำ 39 แห่งประมวลรั ษฎำกร”
เงื่อนไขกำรให้ บริ กำร
1.บริ กำรรักษำควำมปลอดภัยพิเศษ แบ่งกำรทำงำนเป็ น 2 รอบ ระหว่ำงเวลำ 08.00 - 20.00 น. และ 20.00 - 08.00 น.
2.จำนวนพนักงำนขึน้ กับขนำดพืน้ ที่ตำมรำยละเอี ยดดังนี ้ (1 - 18 ตรม. = 1 คน, 18 - 36 ตรม. = 2 คน, 36 – 54 ตรม. = 3 คน, 54 - 72 ตรม. = 4 คน,
ตังแต่
้ 72 ตรม. ขึน้ ไปเพิ่มเจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัย 1 คน/ทุกๆ ตรม.)
3.สำหรับผู้แสดงสินค้ ำรำยใด ถ้ ำต้ องกำรขอใบกำกับภำษี กรุณำส่งชื่อบริษัท และ ที่อยู่ ตำม ภ.พ.20 แนบท้ ำยมำด้ วย
4.กำรสัง่ จองบริ กำรจะสมบูรณ์ เมื่ อมีกำรชำระเงินครบถ้ วนและตรงตำมกำหนดกำรที่ได้ ระบุในเอกสำรเท่ำนัน้ ทังนี
้ ห้ ำกไม่ชำระตำมกำหนดบริ ษั ทฯ
จะถื อว่ำยกเลิกกำรสัง่ จอง
หมำยเหตุ: โปรดระบุชื่อและที่อยู่ของบริ ษัทที่จะใช้ ในออกใบกำกับภำษี
5.กำรยกเลิกกำรสัง่ จอง จะต้ องแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร ภำยในเวลำ 7 วัน ก่อนวันเตรี ยมงำน ถ้ ำหำกช้ ำเกินกว่ำที่กำหนด จะคืนเงินค่ำใช้ บริ กำรให้ ร้ อยละ 30
และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหำกยกเลิกในระหว่ำงวันจัดแสดง
โปรดกรอกรำยละเอียดให้ ชัดเจนและส่ งกลับมำที่
เลขที่คูหำ :
ชื่อผู้ติดต่ อ :
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ั น แมเนจเม้ นท์ จำกั ด
โทรศัพท์ :
โทรสำร :
อำคำรบำงกอกแลนด์ ชั น้ 10 เลขที่ 47/569-576 หมู่ท่ ี 3
ลำยมือชื่อ และ วันที่ : (ตรำประทับองค์ กร)
ถนนป็ อปปูล่ำ 3 ตำบลบ้ ำนใหม่ อำเภอปำกเกร็ ด
จังหวัดนนทบุ รี 11120
ติดต่ อ ส่ วนงำนป้องกั นและควบคุมกำรสูญเสีย

E-mail : OP_LPC@impact.co.th
โทรศั พท์ 02-833-5383 โทรสำร 02-833-5140
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภำษี 0 9940 00978 82 1

ผู้ให้ บริ กำร : ___________________

(บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ)

ลูกค้ ำ : _____________________

