แบบฟอร์ มที่ 10 การขอใช้ บริการเจ้ าหน้ าที่รักษาความสะอาด
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___________________________________________________________________
ออกใบเสร็จรั บเงินในนาม :
นิตบิ ุคคล(ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี)______________________________________________________________
บุคคลธรรมดา(ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน) ________________________________________________________
แบบ 1
อัตราค่ าบริการ
แบบประจาบูธ
(บาท/1 อัตรา/8 ชม.)

รอบเวลาทางาน
วันที่

00.01-08.00*

08.00-16.00*

16.00-24.00*

ภายในวัน
ที่กาหนด

ภายหลังวัน
ที่กาหนด

แบบ 2
อัตราค่ าบริการ
ก่ อนเปิ ดงานและหลังปิ ดงาน
**เฉพาะวันแสดงงาน
(บาท/1 อัตรา)
ภายในวัน
ภายหลังวัน
ที่กาหนด
ที่กาหนด

 1,100.-

 1,400.-

 880.-

 1,150.-

 1,100.-

 1,400.-

 880.-

 1,150.-

 1,100.-

 1,400.-

 880.-

 1,150.-

 1,100.-

 1,400.-

 880.-

 1,150.-

หมายเหตุ:
* แบบประจาบูธ รอบเวลาทางานข้ างต้ นจะแบ่ งเป็ นเวลาปฏิบัตงิ าน 7 ชั่วโมงและเวลาพัก 1 ชั่วโมง
กรณีปฏิบัตงิ านเกินกว่ ารอบเวลาทางาน คิดค่ าบริการส่ วนเกินในอัตรา 120.- บาท/อัตรา/ชม.(ไม่ เกิน 2 ชม.)
**การบริการก่ อนเปิ ดและหลังปิ ดงาน เจ้ าหน้ าที่จะให้ บริการก่ อนงานเปิ ด 2 ชั่วโมงและหลังปิ ดงาน 1 ชั่วโมง
ซึ่งมีให้ บริการเฉพาะในวันแสดงงานเท่ านัน้

จานวน
(คน)

รวมเป็ น
เงิน(บาท)

รวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
ราคารวมทัง้ หมด

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การรักษาความสะอาด (พิเศษ) ในคูหา หมายถึง การทาความสะอาดพื ้นคูหาด้ วยการปั ด กวาด เช็ด ถู หรื อดูดฝุ่ น การนาขยะในถังหรื อตะกร้ าขยะไปทิ ้ง การทาความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ ผิวหน้ าบริ เวณรอบนอกโต๊ ะ เก้ าอี ้ ตู้
ต่างๆ ไม่ รวมถึงการทาความสะอาดผลิตภัณฑ์ ท่นี ามาแสดง คราบนา้ มัน หรือสีต่าง ๆ
2. ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องส่งแบบฟอร์ มฉบับนี ้ซึง่ กรอกข้ อความโดยสมบูรณ์แล้ วมาให้ กบั ฝ่ ายปฏิบตั ิการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ และสามารถชาระเงิ นค่าบริ การให้ กบั ฝ่ ายบัชชีและการเงิน โดยวิีีดังนี ้ เงินสดหรือเช็ค สั่งจ่ าย
บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสยามพารากอน
เลขที่บัญชี 855-0-04894-9(ออมทรัพย์ ) พร้ อมส่งหลักฐานยืนยันการชาระเงินทางอีเมล sirinat.k@siamparagon.co.th ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 61
3. จานวนพนักงานรักษาความสะอาดต่อขนาดของพื ้นที่หนึง่ คูหา

4.
5.
6.
7.

 พื ้นที่คหู า ระหว่าง 9-50 ตารางเมตร (ใช้ เจ้ าหน้ าที่ 1 อัตรา)
 พื ้นที่คหู า ตั ้งแต่ 51-100 ตารางเมตร (ใช้ เจ้ าหน้ าที่ 2 อัตรา)
 พื ้นที่คหู า มากกว่า 100 ตารางเมตร (ใช้ เจ้ าหน้ าที่ 3 อัตรา)
รอยัล พารากอน ฮอลล์ อาจปฏิเสีการให้ บริ การได้ ในกรณีที่มีการขอใช้ บริ การหรื อการส่งแบบฟอร์ มล่าช้ าหลังวันที่กาหนด
การเปลีย่ นแปลงแก้ ไขใดๆ ในแบบฟอร์ มฉบับนี ้และส่งกลับมาภายหลังวันที่กาหนดให้ ถือเป็ นกรณีการขอใช้ บริ การล่าช้ า ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมชาระเงินค่าบริ การในอัตราภายหลังวันที่กาหนด
การยกเลิกคาขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่งให้ ฝ่ายปฏิบตั ิการ ภายในวันที่ 2 ก.ค. 61 หากพ้ นกาหนดดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การ ยินยอมเสียค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 50 ของ
ค่ าบริการที่ระบุข้างต้ น
รอยัล พารากอน ฮอลล์ ขอสงวนสิทีิ์แก้ ไขเงื่อนไขในการให้ บริ การ โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ าให้ ทราบ

(ลายเซ็นต์ ) :

(ลายเซ็นต์ ) :

ผู้ขอใช้ บริการ :

ผู้รับทราบและยืนยันการให้ บริการ :

วันที่ :

วันที่ :

