แบบฟอร์ มที่ 9 บริการเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
กรุณาชาระเงินและส่งกลับมาภายในวันที่: 25 มิถนุ ายน 2561
กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มนีใ้ ห้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ และส่ งกลับมายัง
ฝ่ ายปฏิบัตกิ าร, บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
991 อาคารศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105549030305
ผู้รับผิดชอบ: สิริณัฏฐ์ คีรีศรี โทรศัพท์ : (02) 610-8045 / 089-077-2236 โทรสาร : (02) 610 8040 อีเมล์ : sirinat.k@siamparagon.co.th
ชื่องาน: มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2

วันจัดงาน: 13 – 15 กรกฎาคม 2561

ชื่อบริษัท________________________________________________ คูหาหมายเลข ________________________________________________________
ชื่อ/สกุล (นาย/นาง/นางสาว)________________________________ อีเมล์ ________________________________________________________________
ที่อยู่___________________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ _____________________________________________โทรสาร___________________________________________________________________
นิตบิ ุคคล(ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี)______________________________________________________________

ออกใบเสร็จรั บเงินในนาม :

บุคคลธรรมดา(ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน) ________________________________________________________
วันที่

รอบ
10:00–22:00

22:00–10:00

อัตราค่ าบริการ (บาท/อัตรา/รอบ)
ภายในวันที่กาหนด
ภายหลังวันที่กาหนด
 1,100.-

 1,400.-

 1,100.-

 1,400.-

 1,100.-

 1,400.-

 1,100.-

 1,400.-

หมายเหตุ:

จานวนเจ้ าหน้ าที่
(นาย)

รวมเป็ นเงิน
(บาท)

รวม

กรณีปฏิบัตงิ านเกินกว่ า 12 ชั่วโมงทางาน คิดค่ าบริการส่ วนเกินในอัตรา 120.- บาท/อัตรา/ช.ม.

ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%

(ไม่ เกิน 2 ชั่วโมง)

ราคารวมทัง้ หมด

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การขอใช้ บริ การจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ สง่ แบบฟอร์ มนี ้มาถึง ฝ่ ายปฏิบตั ิการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ พร้ อมทังช
้ าระเงินค่าบริ การให้ กั บฝ่ ายบัชชีและการเงิน ดดยวิีีดงั นี ้
 เงินสด หรือ เช็คสั่งจ่ าย บริษัทรอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
หรื อ โอนเงิ น เข้ าบั ญ ชี ธนาคารกรุ ง เทพ สาขา สยามพารากอน เลขที่ บั ญ ชี 855-0-04894-9(ออมทรั พ ย์ ) พร้ อมส่ ง หลัก ฐานยื น ยั น การช าระเงิ น ทางอี เ มล
sirinat.k@siamparagon.co.th ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 61
2. จานวนเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยต่อขนาดของพื ้นที่หนึ่งคูหา
 พื ้นที่คหู า ระหว่าง 9-50 ตารางเมตร (ต้ องใช้ เจ้ าหน้ าที่ 1 อัตรา)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

 พื ้นที่คหู า ตังแต่
้ 51-100 ตารางเมตร (ต้ องใช้ เจ้ าหน้ าที่ 2 อัตรา)
 พื ้นที่คหู า มากกว่า 100 ตารางเมตร (ต้ องใช้ เจ้ าหน้ าที่ 3 อัตรา)
การขอรับบริการหรือการส่ งแบบฟอร์ มล่ าช้ าหลังวันที่กาหนด อาจมิได้ รับบริการ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับแบบฟอร์ มและส่งกลับมาภายหลังวันที่กาหนดถือเป็ นกรณีการส่งล่าช้ า ผู้ขอรับบริการยินยอมชาระเงินค่ าบริการในอัตราภายหลังวันที่กาหนด
การยกเลิ ก ค าขอบริ ก าร ผู้ข อรั บ บริ ก ารจะต้ อ งกระท าเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร และส่ง ให้ ฝ่ ายปฏิ บัติ ก ารของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ภายในวั น ที่ 2 ก.ค. 61 หากพ้ น ก าหนดดัง กล่า ว
ผู้ขอรับบริ การ ยินยอมเสียค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 50 ของค่ าบริการที่ระบุข้างต้ น
การดูแลและรับผิดชอบของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยไม่รวมถึง ทรัพย์สินประเภทดังกล่าวต่อไปนี ้ ีนบัตร ทองคา อัชมณี ดบราณวัตถุ ศิลปกรรมที่เป็ นของมีค่า เหรี ยช แบบแปลน เอกสารสาคัช
หลักประกัน หนี ้สิน หลักทรัพย์ หรื อเอกสารการเงิน บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัชชี และเอกสารทังปวงทางีุ
้
รกิจ เป็ นต้ น
รอยัล พารากอน ฮอลล์ ขอสงวนสิทีิ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ดดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ าให้ ทราบ
ในกรณีเกิดการสูชหายของทรัพย์สิน เมื่อฝ่ ายปฏิบตั ิการรวมทัง้ บริ ษัทดูแลความปลอดภัยได้ สอบสวนแล้ วว่าเกิดจากความผิดของเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยจริ งและไม่ได้ เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของเจ้ าของคูหา ทางบริ ษัท เออีซี การ์ ด จากัด ยินดีชดใช้ ค่าเสียหายดังกล่าวไม่เกิน 20,000 บาท ต่อการว่าจ้ าง 1 อัตรา

(ลายเซ็นต์ ) :

(ลายเซ็นต์ ) :

ผู้ขอใช้ บริการ :

ผู้รับทราบและยืนยันการให้ บริการ :

วันที่ :

วันที่ :

