
ช่ืองาน : Thailand Baby & Kids Bestbuy ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ

วนัท่ี : 8-11 พฤศจกิายน 2561 Event I.D. 1811007

      บริการโทรศพัท์ / โทรสาร

รายการ
อตัราค่าบริการ 

     ต่อวนั
จ านวน
เคร่ือง

เงินมดั
จ า

จ านวน
เงิน

ภายในวนัท่ีก าหนด ภายหลงัวนัท่ีก าหนด
โทรศพัทร์ะบบ Internal               1,500                1,500                  2,000 
โทรศพัทร์ะบบ Local Line               2,000                4,500                  6,000 
โทรศพัทร์ะบบ ISD Line               2,500                5,000                  6,500     10,000 
คูส่ายภายในอาคาร (Leased 

Line)  / Fiber Optic

โทรสารระบบ ISD Line               3,500                6,500                  8,500     10,000 
ส าหรบั Credit Card Veriphone : NAC
(Network Automatic System Control)
- 1 on line, 5 hunting -- 4,500               6,000                 
- 1 on line, 10 hunting -- 8,500               11,000                
- 2 on line, 16 hunting -- 11,000              14,500                
หมายเหต ุ :
1. ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี
2. * คดิค่าบรกิารเพิม่เตมิวนัละ 1,000 บาท ต่อสาย หากเกนิกว่า 5 วนั 0 10553400763 9
3. เงนิมดัจ าค่าคูส่ายโทรศพัท ์10,000 บาท (รวมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้)

การช าระเงิน  
               เงนิสด                        
               โอนเงนิผา่นบญัชี ชือ่บญัช ี : บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท์ แอนด์ ดเิวลลอปเมน้ท์ จ ากดั 

เลขทีบ่ญัช ี: ธนาคารกสกิรไทย สาขาสลีม เลขทีบ่ญัช ี789-2-01746-2  (ออมทรพัย์) คุณ นีรนุช  ชูสิงห์

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี0 10553400763 9 กลุวดี พฒันแก้ว

               บตัรเครดติ บตัรเครดติ กรณุาตดิต่อทีฝ่า่ยบรกิารลูกคา้ หากยอดช าระเกินกว่า 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากลูกค้าในอตัรา 3-5 ตามประเภทบตัร

**การสัง่จองจะมผีลต่อเมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเตม็จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบบันี้โดยเงนิสดหรอืโอนเงนิ 

เง่ือนไขการบริการ อเีมล์  :
1. ราคาดงักล่าวเป็นราคารวมค่าเดนิสายพรอ้มค่าตดิตัง้เครือ่งและค่าใชโ้ทรศพัทภ์ายในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล เฉพาะในวนัแสดงงาน                        neeranuch.chu@qsncc.com

   ไมร่วมถงึการใชโ้ทรออกนอกเขตกรุงเทพฯ และการใชบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอื                        kulvadee.pha@qsncc.com

2. บรกิารโทรศพัท ์และโทรสารระบบ ISD Line จะตอ้งช าระค่ามดัจ า 10,000 บาท และจะคนืใหภ้ายใน 30 วนัท าการ หลงัจาก

   ทางบรษิทัฯไดด้ าเนนิการหกัค่าโทรศพัทท์างไกล และ/หรอื โทรศพัทม์อืถอื

3. กรณทีีม่กีารเสยีหาย/สญูหาย ผูเ้ชา่ใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบค่าเสยีหายเป็นจ านวนเงนิ 5,000 บาท ต่อเครือ่งโทรศพัท ์ 1 เครือ่ง
   และ 10,000 บาท ต่อเครือ่งโทรสาร 1 เครือ่ง หมายเหต ุ : 
4. วธิสี่งแบบฟอรม์ ผูข้อรบับรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งส่งมาพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ

   ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากช าระเงนิโดยวธิ ีโอนเงนิเขา้บญัช ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแนบหลกัฐานการโอนเงนิมาพรอ้มดว้ยกบั

   แบบฟอรม์นี้ โทรสารหมายเลข  0 2229 3222 

5. ก าหนดส่งแบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทกุใบจะตอ้งถกูส่งมายงั ฝา่ยบรกิารลกูคา้ ภายในวนัทีก่ าหนดตามดา้นบนของแบบฟอรม์นี้

6. การสัง่จองใดๆ ทีไ่มไ่ดร้บั การช าระเงนิ จะถอืว่าไมส่มบรูณ์ และจะมไิดร้บัการบรกิาร

7. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และต่อฝา่ยบรกิารลกูคา้ ไมน้่อยกว่า 7 วนั ก่อนวนังาน 
   หากพน้ก าหนดไปแลว้ จะเสียค่าปรบัคร่ึงหน่ึงของราคาค่าบริการ

   หมายเหต ุการขอรบัคนืภาษหีกัณ ทีจ่่าย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย มาพรอ้มการยืน่ใบรบับรกิารนี้

ชือ่บรษิทั / หน่วยงาน  :  โซน  :

คูหาหมายเลข  : 

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร : ลงชือ่ผูร้บัทราบและยนืยนัการใหบ้รกิาร

ทีอ่ยูส่ าหรบัออกใบเสรจ็รบัเงนิ  :
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ระบุสาขา) อเีมล์  :
โทรศพัท์ : โทรสาร  : วนัที่

ลงช่ือผูข้อใช้บริการ  

ถ.รชัดาภเิษก-ตดัใหม่

ถงึ  ฝ่ายบริการลกูค้า

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
กรงุเทพมหานคร 10110

แบบฟอรม์น้ีถอืเป็นใบแจง้หน้ี

         * อตัราค่าบริการต่องาน        
     (3-5 วนัแสดงงาน)

เป็นเงิน
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%

รวมเป็นเงิน

บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์

โทรศพัท์  : 66 (0) 2229 3214,3215

(กรณุาดแูบบฟอรม์การใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต Half Circuit) ขอ้ 3

22 ตุลาคม 2561

ก าหนดส่งแบบฟอรม์

กรณุากรอกแบบฟอรม์นี้โดยสมบูรณ์

และส่งมายงั

60 ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์

โทรสาร  :  66 (0) 2229 3222

แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั


