ใบเสนอรำคำ
/ใบแจ้ งชำระค่ำสินค้ำ
6/8 Macharoen Road, Nongkham, Nongkham,
Bangkok 10160 Tel. 02-489 2500-1, Fax 02-489 2502, Mobile 086-601-1801

เรี ยน :

เรื่ อง: สมัครสมำชิ ก

บริ ษทั
ที่อยู่ :
สำนักงำนใหญ่  สำขำที่................................... เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี
รำยกำร
จำนวน หน่ วย รำคำ/หน่ วย จำนวนเงิน
1. CD รวบรวมกฎหมำยสิ่ งแวดล้ อม อำชี วอนำมัยและควำมปลอดภัย
1
แผ่น
1,000
1,000
ย้ อนหลัง 1 ปี
1.1 กฎหมำยฉบับเต็มที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 1ปี
2. Update กฎหมำยด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม อำชี วอนำมัย และควำมปลอดภัย
ฟรี
ฟรี
และกฎหมำยพลังงำน ผ่ ำนทำง เว็บไซต์
2.1 สรุ ปสำระสำคัญในทะเบียนกฎหมำยและทะเบียนประเมินควำมสอดคล้อง
(ครบทุกกฎหมำย ในรู ปแบบ Excel File สำมำรถใช้งำนได้ทนั ที)
2.2 จัดทำสไลด์ภำพนิ่งแสดงเนื้อหำกฎหมำยที่มีกำรเปลี่ ยนแปลง
( ปี 2552-ปั จจุบนั )
2.3 คัดเลือกกฎหมำยที่เกี่ ยวข้องกับท่ำนโดยเฉพำะ
วิธีการชาระเงิน: ชาระทันที ไม่ มีเครดิต โดยวิธีโอนเข้ าบัญชี บริษัท เท่ านั้น
กรณีชาระเงินแล้ ว บริษท จะไม่ ทาการโอนเงินคืน ไม่ ว่ากรณีใด ๆ
กรณี ชำระหลังวันหมดอำยุ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรต่ออำยุให้หมดอำยุในวันเดิม ที่ระบุขำ้ งต้น นับไปอีก 1 ปี (ไม่ใช่นบั จำกวันที่โอน)
กรณี ชำระก่อนวันหมดอำยุ บริ ษทั จะทำกำรต่ออำยุให้หมดอำยุในวันเดิม ที่ระบุขำ้ งต้น นับไปอีก 1 ปี (ไม่ใช่นบั จำกวันที่โอน)
หมำยเหตุ - ขอควำมกรุ ณำโอนเต็มจำนวน โดยไม่หกั ค่ำธรรมเนี ยมใด ๆ
รวมเงิน
รำคำดังกล่ำว ไม่มีหกั ภำษี ณ ที่จ่ำย และใบเสร็ จจะออกตำมยอดที่ได้รับจริ ง
1,000
ภาษีมูลค่ าเพิม่ VAT 7%
ชำระโดยโอนเงินเข้ ำบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
70
รวมทั้งสิ้น
บัญชี ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด เลขทีบ่ ัญชี ออมทรัพย์ 401-239834-6
1,070
สำขำย่ อย เทสโก้ โลตัส เพชรเกษม 81
หนึ่งพันเจ็ดสิ บบำทถ้วน
ชื่ อบริษัทลูกค้ า
ผู้เสนอราคา
......................................................................................................................................
marketing@aimconsultant.com
ชื่ อผูอ้ นุมตั ิใช้บริ กำร..................................................................................................
Tel 02-489 2500-1
เบอร์ โทร : ........................................................ วันที่........../........../..........
Mobile 086-375-1811
หมำยเหตุ : หลังจำกเซ็นต์อนุมตั ิใช้บริ กำรแล้ว กรุ ณำส่ งแฟกซ์กลับมำยังบริ ษทั เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่เบอร์ แฟกซ์ 02-489 2502 หรื อScan ส่ งมำทีM
่ arketing@aimconsultant.com พร้อมหลักฐำนกำรโอนค่ำสมำชิ กจำกธนำคำร/ ATM
โดยระบุชื่อบริ ษทั ชื่ อผูใ้ ช้ เบอร์ โทรติดต่อกลับ ให้ชดั เจน
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บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 6/8 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร โทร.0-2489-2500

วันที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

เรื่ อง ปรับอัตราค่าบริ การรายปี สาหรับเข้าใช้งานในเว็ปไซต์

www.aimconsultant.com

เรี ยน ลูกค้าผูม้ ีอุปการะคุณทุกท่าน
บริ ษทั เอไอเอ็ม คอนซันแตนท์ จากัด ขอเรี ยนให้สมาชิกทราบว่าอัตราค่าบริ การสมาชิกรายปี สาหรับการ
สมัครสมาชิกใหม่ หรื อการต่ออายุสมาชิก ในราคา 1,070 บาท (รวม VAT) จะมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
โดยถือวันที่มีการโอนเงิน และบริ ษทั ฯ ได้รับการโอนเงินเป็ นที่เรี ยบร้อย
การสมัครใช้บริ ก าร หรื อ การต่ ออายุสมาชิ ก ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 ตุ ลาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป จะปรั บอัตรา
ค่าบริ การรายปี เป็ นราคา 2,500 บาท (รวม VAT)
สาหรับสมาชิกที่ยงั ใช้งานอยู่ อายุสมาชิกของท่านจะสิ้ นสุ ดตามวันที่เดิม มิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
ทีมงาน บริ ษทั เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จากัด
ฝ่ ายสมาชิกลูกค้าสัมพันธ์
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