
ชือ่งาน :

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

โซน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร : อเีมล :

 1. โทรศัพทร์ะบบ Internal                       1,800

 2. โทรศัพทร์ะบบ Local Line                       2,500

 3. โทรศัพท ์ISD Line                       3,000 10,000                 

 4. โทรสารระบบ ISD Line                       4,000 10,000                 

หมายเหต ุ :

1. ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

2. * คดิคา่บรกิารเพิม่เตมิวันละ 1,000 บาท ตอ่สาย หากเกนิกวา่ 5 วัน

3. เงนิมัดจ าคา่คูส่ายโทรศัพท ์10,000 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้)

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

          โอนเงนิ ชือ่บัญช ี : บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

เลขทีบ่ัญช ี: ธนาคารกรงุไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ัญช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์
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บัตรเครดติ การรูดบตัรเครดติกรุณาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ 

(หากยอดช าระเกนิกวา่ 50,000 บาท ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากลกูคา้ในอัตรา 3-5% ตามประเภทบัตร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. ราคาดังกลา่วเป็นราคารวมคา่เดนิสายพรอ้มคา่ตดิตัง้เครือ่งและคา่ใชโ้ทรศัพทภ์ายในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล เฉพาะในวันแสดงงาน ไมร่วมถงึการใชโ้ทรออกนอกเขตกรงุเทพฯและการใชบ้รกิารโทรศัพทม์อืถอื

2. บรกิารโทรศัพท ์และโทรสารระบบ ISD Line จะตอ้งช าระคา่มัดจ า 10,000 บาท และจะคนืใหภ้ายใน 30 วันท าการ หลังจากทางบรษัิทฯไดด้ าเนนิการหกัคา่โทรศัพทท์างไกล และ/หรอื โทรศัพทม์อืถอื

3. กรณีทีม่กีารเสยีหาย/สญูหาย ผูเ้ชา่ใชบ้รกิารจะตอ้งรับผดิชอบคา่เสยีหายเป็นจ านวนเงนิ 5,000 บาท ตอ่เครือ่งโทรศัพท ์ 1 เครือ่งและ 10,000 บาท ตอ่เครือ่งโทรสาร 1 เครือ่ง

4. วธิสีง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มาพรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

5. ก าหนดสง่แบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทกุใบจะตอ้งถูกสง่มายัง ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ภายในวันทีก่ าหนดตามดา้นบนของแบบฟอรม์นี้

6. การสง่แบบฟอรม์ หลังจาก วันทีก่ าหนดจะขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

7. การสัง่จองใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บ การช าระเงนิ จะถอืวา่ไมส่มบรูณ์ และจะมไิดรั้บการบรกิาร

8. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร และตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน กอ่นวันงาน หากพน้ก าหนดไปแลว้ จะเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

หมายเหตุ 1.การขอรับคนืภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย มาพรอ้มการยืน่ใบรับบรกิารนี ้ 

2.การด าเนนิการใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารฉบับนี ้ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อาท ิพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมายล าดับรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต

กรณุากรอกแบบฟอรม์นีโ้ดยละเอยีดและสง่มายัง

บรษิทั เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดาภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110
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ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้

อเีมล : โทรศัพท ์:

โทรสาร : วันที่ วันที่

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 23 ม.ค. 2566

23021586

เงนิมดัจ าจ านวนเครือ่ง

Event ID :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

คหูาหมายเลข :

บรกิารโทรศพัท ์/ โทรสาร

รายการ จ านวนเงนิ

(                                                   )

อตัราคา่บรกิาร/วนั

ภายในวนัทีก่ าหนด
ภายหลงัวนัทีก่ าหนด

อตัราคา่บรกิาร/งาน 

(3-5 วนัแสดงงาน)

(                                                   )

เงนิมดัจ า

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

10,000                                

8,000                                  

กรุณาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

เจา้หนา้ที ่QSNCC

เป็นเงนิ

ผูข้อใชบ้รกิาร

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

รวมเป็นเงนิ

6,000                                   

8,000                                   

02-229-3044

Baby and Kids Best Buy 1/2023

2-5 กมุภาพนัธ ์2566

5,500                                   7,000                                  

                                   1,800

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

สทุธภัิทร แนมขนุทด (กอลฟ์)

Suttipat.nea@qsncc.com

2,300                                  
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