ชื่องาน : Thailand Baby & Kids Bestbuy
วันที่ : 23-26 สิงหาคม 2561

ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
Event I.D.

1808001

เจ้าหน้ าที่ รกั ษาความสะอาด

กาหนดส่งแบบฟอร์ม

อัตราค่าบริ การ (บาท/คน/รอบ)
ภายในวันที่กาหนด ภายหลังวันที่
1.
850
1,100
2.
850
1,100
3.
850
1,100
4.
850
1,100
5.
850
1,100
หมายเหตุ :
เป็ นเงิ น
1. ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7%
2. พืน้ ทีค่ หู ามากกว่า 50 ตร.ม. ต้องว่าจ้าง 2 อัตรา
รวมเป็ นเงิ น
วันที่

จานวนพนักงาน (คน)

จานวนเงิ น

3. พืน้ ทีค่ หู ามากกว่า 100 ตร.ม. ต้องว่าจ้าง 3 อัตรา

การชาระเงิ น
เงินสด
โอนเงินผ่านบัญชืชีอ่ บัญชี : บริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด

บัตรเครดิต

15 สิ งหาคม 2561

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้
โดยสมบูรณ์และส่งมายัง :
บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์
ถ.รัชดาภิเษก-ตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทีบ่ ญ
ั ชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขทีบ่ ญ
ั ชี 789-2-01746-2 (ออมทรัพย์)

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0 10553400763 9
การรูดบัตรเครดิตกรุณาติดต่อทีฝ่ า่ ยบริการลูกค้า หากยอดชาระเกิ นกว่า 50,000 บาท

0 10553400763 9

ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมจากลูกค้าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร
**การสั ่งจองจะมีผลต่อเมือ่ ได้มกี ารชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบับนี้โดยเงินสดหรือโอนเงิน

ถึง ฝ่ ายบริ การลูกค้า
คุณ นีรนุ ช ชูสงิ ห์
กุลวดี พัฒนแก้ว

เงื่อนไขการบริ การ
1. การรักษาความสะอาด (พิเศษ) ในคูหา หมายถึง การทาความสะอาดพืน้ คูหาด้วยการปดั กวาด เช็ด ถู หรือดูดฝุน่
การนาขยะในถังหรือตะกร้าขยะไปทิง้ การทาความสะอาดทีเ่ ขีย่ บุหรี่ ผิวหน้าบริเวณรอบนอกโต๊ะ เก้าอี้ ตูต้ ่างๆ
ไม่รวมถึงการทาความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทน่ี ามาแสดง คราบน้ ามัน หรือสีต่าง ๆ
2. การบริการในแต่ละวัน อาจให้บริการก่อน หรือ หลังเวลาแสดงงานเท่านัน้
3. วิธสี ง่ แบบฟอร์ม ผูข้ อรับบริการต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโดยละเอียดสมบูรณ์และต้องส่งมาพร้อมกับหลักฐาน
การชาระเงินภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากชาระเงินโดยวิธี โอนเงินเข้าบัญชี ผูข้ อใช้บริการต้องแนบหลักฐาน
การโอนเงินมาพร้อมด้วยแบบฟอร์มนี้ทางโทรสารหมายเลข 0 2229 3222
4. กาหนดส่งแบบฟอร์ม: แบบฟอร์มทุกฉบับส่งมายัง ฝา่ ยบริการลูกค้า ภายในวันทีก่ าหนดตามด้านบน
ของแบบฟอร์มนี้
5. การสั ่งจองใดๆ ทีไ่ ม่ได้รบั การชาระเงิน จะถือว่าไม่สมบูรณ์ และจะมิได้รบั การบริการ
6. การยกเลิกคาขอบริการ จะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต่อฝา่ ยบริการลูกค้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันงาน หากพ้นกาหนดไปแล้ว จะเสียค่าปรับครึ่งหนึ่ งของราคาค่าบริ การ

โทรศัพท์ : 66 (0) 2229 3214,3215

โทรสาร : 66 (0) 2229 3222
อีเมล์ :
neeranuch.chu@qsncc.com
kulvadee.pha@qsncc.com

หมายเหตุ :
แบบฟอร์มนี้ ถือเป็ นใบแจ้งหนี้

หมายเหตุ การขอรับคืนภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% ผูข้ อจะต้องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย มาพร้อมการยื่นใบรับบริการนี้

ชือ่ บริษทั / หน่วยงาน :
คูหาหมายเลข :
ชือ่ ผูข้ อใช้บริการ :
ทีอ่ ยูส่ าหรับออกใบเสร็จรับเงิน :
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี (ระบุสาขา)
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

โซน :

สาหรับเจ้าหน้ าที่ N.C.C. เท่านัน้
ลงชื่อผูร้ บั ทราบและยืนยันการให้บริการ

อีเมล์ :

วันที่

ลงชื่อผูข้ อใช้บริ การ

