
ช่ืองาน : Thailand Baby & Kids Bestbuy ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ

วนัท่ี : 3-6 พฤษภาคม 2561 Event I.D.1805001

บริการอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูแบบมีสาย  (Wiring)         ก าหนดส่งแบบฟอรม์
เงนิมดัจ ำ

คำ่โมเด็ม

1. คา่ตดิตัง้  (ตอ่งาน)

  - คา่ตดิตัง้อปุกรณ์     2,000     2,000     2,000     2,000     2,000

  - คา่มัดจ าโมเด็ม     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000

2. คา่บรกิารอนิเทอรเ์น็ต

2.1  VDSL พรอ้มโมเด็ม
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Mbps

   4,000    5,000    6,000    7,000    8,000 (ส ำนักงำนใหญ่)

2.2  อนิเทอรเ์น็ต  (LAN)
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   5,000    7,000    8,000  10,000  13,000
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   8,000  10,000  12,000  14,000  17,000

2.3 อนิเทอรเ์น็ต Leased
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 Line พรอ้ม 8  Fixed IPs  15,000  18,000  25,000  21,000  30,000

3. Half Circuit Connection  5 Mb  10 Mb  15 Mb  20 Mb  30 Mb เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี

   7,000    8,000    9,000  10,000  11,000

กำรช ำระเงิน  คุณ นีรนุช  ชสิูงห์

             เงนิสด                        กลุวดี พฒันแก้ว

             โอนเงนิผ่านบญัชี ชือ่บญัช ี : บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด์ ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
เลขทีบ่ญัช ี: ธนาคารกสกิรไทย สาขาสลีม เลขทีบ่ญัช ี789-2-01746-2  (บญัชอีอมทรพัย)์
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี0 10553400763 9

             บตัรเครดติ การรดูบตัรเครดติ กรุณาตดิต่อทีฝ่า่ยบรกิารลกูคา้ หำกยอดช ำระเกินกว่ำ 50,000 บำท อเีมล ์ :

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมจำกลูกค้ำในอตัรำ 3-5 ตำมประเภทบตัร                        neeranuch.chu@qsncc.com

**การสัง่จองจะมผีลต่อเมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเตม็จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบบันี้โดยเงนิสดหรอืโอนเงนิ **                       kulvadee.pha@qsncc.com

1. VDSL เหมาะส าหรบัใชง้านอนิเทอรเ์น็ตดว้ยการส่งผ่านขอ้มลูผ่านสายโทรศพัท ์ไดอ้ตัราการถ่ายโอนขอ้มลูทัง้ในส่วนของ
    Upload และ Download สงูสุดถงึ 30  เมกะบติแชร ์ 
2. LAN : อนิเทอรเ์น็ตจ ากดัความเรว็ต่อพืน้ทีผ่่านสาย UTP เหมาะส าหรบัใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีจ่ ากดัความเรว็ภายในคหูาแสดงงาน
   ไม่ตอ้งแบ่งความเรว็ร่วมกบัคหูาอื่น ๆ และเหมาะส าหรบัการใชง้านเวบ็ไซต์ในประเทศ
3. Leased Line  : อนิเทอรเ์น็ตจ ากดัความเรว็ต่อพืน้ทีผ่่านสาย UTP  และมอบ IP Address ใหจ้ านวน 8 Fixed Ips เหมาะส าหรบั
   การใชง้านเวบ็ไซต์ในและต่างประเทศ, การถ่ายทอดสด (Streaming) ไม่ตอ้งแบ่งความเรว็ร่วมกบัคหูาอื่น ๆ
4. Half Circuit   :  เป็นบรกิารเชือ่มต่อวงจร ระหว่างวงจรฝ ัง่ภายในศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์(ซึง่เคริซ์ เป็นผูใ้หบ้รกิาร) กบั
   วงจรฝ ัง่ผูใ้หบ้รกิารภายนอก (ผูใ้หบ้รกิารอื่น )ๆ เพือ่ใหบ้รกิารการสือ่สารขอ้มลู เช่น อนิเทอรเ์น็ต, งานเชือ่มต่อสาขา 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร  (ข้อ 1-9)
1. บรษิทั เคริซ์ จ ากดั  เป็นผูม้สีทิธแิละใหบ้รกิารระบบอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้ายและมสีายแต่เพยีงผูเ้ดยีว ภายในศนูย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์
2. บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ีฯ ไม่อนุญาตใหผู้แ้สดงสนิคา้น าสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตจากภายนอกเขา้มาใชภ้ายในศนูย์การประชุมฯ รวมถงึไม่อนุญาต
   ใหเ้ปิดหรอืตดิตัง้อุปกรณ์กระจายสญัญาณเพิม่เตมิอาทเิช่น Mobile Hotspots, Access Point, Wireless Router เป็นตน้ เพือ่น ามากระจาย
   สญัญาณภายในพืน้ทีจ่ดังานและก่อใหเ้กดิผลกระทบกบัสญัญาณของผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัสทิธ ิหากตรวจพบบรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะระงบัสญัญาณ
   ดว้ยทมีงานฝา่ยเทคนิคของ QSNCC และบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้หน้างาน บรษิทั เคริซ์ จ ากดั จดัเจา้หน้าที่
   ตรวจสอบสญัญาณตัง้แต่เตรยีมงานวนัแรกและตลอดช่วงระยะเวลาแสดงงาน
3. ค่าตดิตัง้จะรวมค่า Set Up Modem Router 4 พอรท์ เพือ่ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได ้(1 Modem Router with 4 Ethernet ports switch)
4. อนิเทอรเ์น็ตจะตดิตัง้ทีค่หูำของผูแ้สดงสนิคำ้ในวนัสุดทำ้ยของวนัตดิตัง้งำน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลำ 15.00 น. ในวนัเดยีวกนั
5. ในกรณทีีม่กีำรยำ้ยจุดตดิตัง้ไปยงัจุดอื่น หลงัจำกกำรตดิตัง้ในครัง้แรกเสรจ็สิ้น บรษิทัฯ จะคดิค่ำบรกิำรเพิม่ในอตัรำครัง้ละ 5,000.- บำท
    ต่อ 1 วงจร

ต่อหน้ำ 2

โทรศพัท ์ : 66 (0) 2229 3214

โทรสำร  :  66 (0) 2229 3222

กำรเลือกใช้อินเทอรเ์น็ตแต่ละประเภท

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย

กรุงเทพมหำนคร 10110

เป็นเงิน ถงึ  ฝ่ายบริการลกูค้า
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%

รวมเป็นเงิน

กรุณำกรอกแบบฟอรม์นี้
โดยสมบรูณ์และส่งมำยงั  :

บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์

แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

60 ศนูยก์ำรประชมุแห่งชำตสิริกิติิ ์

ถ.รชัดำภเิษก-ตดัใหม่

รำยกำร
 อตัรำคำ่บรกิำร ตอ่วนั / ควำมเร็ว 

(Download/Upload)

จ ำนวน

วนั

จ ำนวน

จดุ
จ ำนวนเงนิ 18 เมษายน 2561



เง่ือนไขกำรให้บริกำร (ต่อ) ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ

6. บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตแบบมสีำย บรษิทัฯ ไดใ้หย้มื Modem/Router/Switch  ระหว่ำงขอรบับรกิำรโดยลกูคำ้จะตอ้งจ่ำยค่ำมดัจ ำโมเดม็
    5,000 บำท จะคืนให้ภายใน 30 วนัท าการ โดยผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งสง่คนืในสภำพสมบรูณ์ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำในกรณทีีค่นืล่ำชำ้

    ในกรณทีีม่กีำรเสยีหำย/สญูหำยของโมเดม็ ผูเ้ชำ่บรกิำรจะตอ้งรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิ   20,000.- บำท/1 เครื่อง
7. กำรส่งแบบฟอรม์ ผูข้อรบับรกิำรตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งส่งมำยงัฝำ่ยบรกิำรลกูคำ้ พรอ้มกบัหลกัฐำน
   กำรโอนช ำระเงนิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในแบบฟอรม์ดำ้นขวำบน  การส่งแบบฟอรม์หลงัก าหนด อำจมไิดร้บักำรบรกิำร และตอ้ง
   ช ำระเป็นเงนิสดเท่ำนัน้ 
8. กำรสัง่จองใด ๆ ทีไ่มไ่ดร้บักำรช ำระเงนิจะถอืว่ำไมส่มบรูณ์และจะมไิดร้บักำรบรกิำร หมายเหต ุ : 
9. กำรยกเลกิค ำขอบรกิำร จะตอ้งกระท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และต่อฝำ่ยบรกิำรลกูคำ้ ไมน้่อยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนังำน แบบฟอรม์น้ีถอืเป็นใบแจ้งหน้ี
   หำกพน้ก ำหนดไปแลว้ จะเสียค่าปรบัคร่ึงหน่ึงของราคาค่าบริการ
   หมายเหต ุกำรขอรบัคนืภำษหีกัณ ทีจ่่ำย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองหกัภำษ ีณ ทีจ่่ำย มำพรอ้มกำรยืน่ใบรบับรกิำรนี้

ชือ่บรษิทั / หน่วยงำน  :  
คหูำหมำยเลข  : โซน  :
ชือ่ผูข้อใชบ้รกิำร : ลงชือ่ผูร้บัทรำบและยนืยนักำรใหบ้รกิำร

ทีอ่ยูส่ ำหรบัออกใบเสรจ็รบัเงนิ  :

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี(ระบุสำขำ)

โทรศพัท ์: โทรสำร  : อเีมล ์ : วนัที่

ลงช่ือผู้ขอใช้บริการ  

ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี N.C.C. เท่านัน้


