
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยก์ารประชุมแหง่ชาตสิิริกติิ ์

ฝ่ายสถานที ่     :  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท ์แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 
ฝ่ายบริการลูกค้า  :  คณุณิชกลุ พนัธุนิตย ์

โทรศัพท ์  :  02-229-3038       

อีเมลล ์  :   Nichakul.pha@qsncc.com  

  
  
  



ชือ่งาน :

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

โซน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร : อเีมล :

 1.

 2.

 3.

หมายเหต ุ :

1. ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

2. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 50 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 2 อตัรา

3. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 100 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 3 อตัรา

4. คา่บรกิารนี้ส าหรับการใหบ้รกิาร 12 ชั่วโมง หากเกนิจาก 12 ชั่วโมงคดิคา่บรกิารเพิม่เตมิ 150 บาทตอ่ชั่วโมง (ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)

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 การรดูบตัรเครดติกรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ 

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

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. วธิสีง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มาพรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ

   ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากช าระเงนิโดยวธิ ีโอนเงนิเขา้บัญช ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแนบหลักฐานการโอนเงนิมาพรอ้มกับแบบฟอรม์นี้

2. ก าหนดสง่แบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทกุใบจะตอ้งถกูสง่มายัง ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ภายในวนัทีก่ าหนดตามดา้นบนของแบบฟอรม์นี้

4. การสง่แบบฟอรม์ หลังจาก วนัทีก่ าหนดจะขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

3. การสัง่จองจะมผีลตอ่เมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบับนี้

   ทัง้นี ้การสัง่จองใดๆทีไ่มไ่ดรั้บการช าระเงนิ จะถอืวา่ไมส่มบรูณ์และจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

4. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการ กอ่นวนัจัดงาน 

   หากพน้ก าหนดดังกลา่วไปแลว้ การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

หมายเหตุ 1.การขอรับคนืภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหักภาษี ณ ทีจ่า่ย มาพรอ้มการยืน่ใบรับบรกิารนี ้ 

2.การด าเนนิการใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารฉบับนี้ ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

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

กรณุากรอกแบบฟอรม์นี้โดยละเอยีดและสง่มายัง

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 : วนัที่ วนัที่

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

2-5 ม.ีค. 66

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

02-229-3038

ภายหลงัวนัทีก่ าหนด20.00 - 08.00 น. 

(12 ช ัว่โมง)

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

23031007

(                                          )

วนัที่

เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั

อตัราคา่บรกิาร (บาท/คน/รอบ)

จ านวนเงนิภายในวนัทีก่ าหนด

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

คณุณิชกลุ พนัธุนติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com

                                1,700

Event ID :

คหูาหมายเลข :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

รอบเวลา

จ านวนพนกังาน 

(คน)

เป็นเงนิ

รวมเป็นเงนิ

(                                          )

กรณุาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

ผูข้อใชบ้รกิาร เจา้หนา้ที ่QSNCC

                                  1,300

                                  1,300

                                  1,300

                                1,700

                                1,700
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1. บรกิารรักษาความปลอดภัยประจ าคหูาเป็นบรกิารทีจั่ดท าขึน้เพือ่อ านวยความสะดวกผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  โดยบรษัิท จ ากัด แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

   ผูข้อใชบ้รกิาร (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้)    หากจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารจากผูป้ระกอบการรายอืน่ จะตอ้งไดรั้บอนุญาต

   เป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บรษัิท”) 

2. ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้จะตอ้งท าประกันภัยความเสยีหายและสญูหาย  ของทรัพยส์นิและสทิธปิระโยชนข์องผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง

   โดยใหม้ผีลบงัคับตลอดอายสุญัญานี้

3. ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ ขอรับรองและใหส้ญัญากับบรษัิทฯ วา่จะแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบถงึการสญูหาย หรอืเสยีหายของทรัพยส์นิของตน 

   ซึง่อยูใ่นความดแูลของพนักงานรักษาความปลอดภัย มลูคา่ของทรัพยส์นิและความเสยีหายใหบ้รษัิทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งชา้

   ทันททีีม่กีารสญูหายหรอืเสยีหายหรอือยา่งชา้ไมเ่กนิวันถัดไป และจะใหค้วามร่วมมอืในการสบืสวนของบรษัิทฯ 

   และการรอ้งทกุขต์อ่เจา้พนักงาน หากพน้ก าหนดดังกลา่วหรอืละเลย ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากบรษัิทฯ

4. ในกรณีทีเ่กดิการสญูหาย หรอืเสยีหายของทรัพยส์นิ ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ตกลงวา่บรษัิทฯ ไมต่อ้งรับผดิชดใชแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ 

   หากพนักงานรักษาความปลอดภัยไดป้ฏบิตัหินา้ที่ โดยความระมัดระวังตามสมควรแกก่รณีแลว้ หรอืไดต้รวจสอบวา่การเก็บรักษาทรัพยส์นิ

   มคีวามบกพร่อง และไดเ้ตอืนผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้แลว้

5. หากบรษัิทฯตอ้งรับผดิชดใชค้า่เสยีหายแกผู่เ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ จะรับผดิไมเ่กนิ 50% ของคา่บรกิารรักษาความปลอดภัยเพิม่เตมิ 

และผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่

   5.1  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้เป็นเจา้ของทรัพยส์นิโดยมหีลักฐานวา่มทีรัพยส์นิทีส่ญูหายอยูก่อ่น และไดถ้กูเก็บไว ้

         ในทีอ่ันสมควรแกก่ารป้องกันการสญูหาย หรอืเสยีหาย และปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกับการรักษาความปลอดภัยแลว้

   5.2  ความสญูหายหรอืเสยีหายของทรัพยส์นิเกดิจากการลักทรัพยโ์ดยมรี่องรอยการงัดแงะหรอืท าลายสิง่กดีขวางเขา้ไป

   5.3  การลักทรัพยเ์กดิขึน้ไดเ้พราะการกระท า หรอืละเวน้กระท าโดยเจตนา หรอืโดยความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย

   5.4  การสญูหายหรอืเสยีหายมไิดเ้กดิจากการกระท าในฐานะตัวการ  ผูใ้ช ้ ผูส้นับสนุนในการกระท าความผดิของผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  พนักงาน หรอืบรวิาร

         ของผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ หรอืโดยความประมาทเลนิเลอ่ของบคุคลดังกลา่ว

   5.5  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ไมส่ามารถตดิตามเอาทรัพยส์นิคนืได ้

   5.6  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้จะไมไ่ดรั้บการชดใชจ้ากบรษัิทประกันภัย

6. บรษัิทฯ จะไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย หรอืสญูหายของทรัพยส์นิประเภทดังกลา่วตอ่ไปนี้ อาทเิชน่ ธนบตัร ทองค า อัญมณี โบราณวัตถ ุศลิปกรรม

   ทีเ่ป็นของมคีา่ เหรยีญ แบบแปลน เอกสารส าคัญ หลักประกันหนีส้นิ หลักทรัพย ์หรอืเอกสารการเงนิ บตัรเครดติ เชค็ สมดุบญัช ีและเอกสารทัง้ปวง

   ทางธรุกจิ เวน้แตจ่ะมขีอ้ตกลงกันเป็นพเิศษเป็นลายลักษณ์อักษร

7. ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  ตัวแทน และพนักงานของผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  จะปฏบิตัติามขอ้แนะน าของพนักงานรักษาความปลอดภัย ขอ้ก าหนด กฎ ขอ้หา้ม

   และระเบยีบเกีย่วกับการรักษาความปลอดภัยของบรษัิทฯ อยา่งเคร่งครัด

8. หากเกดิเหตขุดัขอ้งไมว่า่ดว้ยประการใด ๆ ท าใหก้ารบรกิารใด ๆ ตอ้งบกพร่องไปเป็นครัง้คราวบรษัิทฯ จะรบีแกไ้ขโดยเร็ว อยา่งไรก็ตามผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้

   จะลดหรอืตัดทอนคา่บรกิารทีก่ าหนดไวไ้มไ่ด ้และจะถอืเป็นสาเหตใุนการบอกเลกิสญัญานีห้รอืสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ดเ้ชน่กัน  ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมต่อ้ง

   รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ ทัง้ส ิน้

9. ขอ้ก าหนด / เงือ่นไขบรกิารรักษาความปลอดภัย ท าขึน้เป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีทีค่วามหมายในแตล่ะภาษาไมต่รงกัน

   ใหใ้ชข้อ้ก าหนด / เงือ่นไข ทีเ่ป็นภาษาไทยบงัคับในการตคีวามและอธบิายความ

เง ือ่นไขการใหบ้รกิารเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั



ชือ่งาน :

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

โซน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร : อเีมล :

 1.

 2.

 3.

หมายเหต ุ :

1. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 50 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 2 อัตรา

2. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 100 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 3 อัตรา

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 การรดูบตัรเครดติกรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ 

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

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. การรักษาความสะอาด (พเิศษ) ในคหูา หมายถงึ การท าความสะอาดพืน้คหูาดว้ยการปัด กวาด เชด็ ถ ูหรอืดดูฝุ่ น การน าขยะในถังหรอืตะกรา้ขยะไปทิง้

   การท าความสะอาดทีเ่ขีย่บหุรี ่ผวิหนา้บรเิวณรอบนอกโตะ๊ เกา้อี ้ตูต้า่งๆ ไมร่วมถงึการท าความสะอาด ผลติภณัฑท์ีน่ ามาแสดง คราบน า้มนั หรอืสตีา่ง ๆ

2. การบรกิารในแตล่ะวนั ใหบ้รกิารกอ่น หรอื หลังเวลาแสดงงานเทา่นัน้

3. วธิสีง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มาพรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ

   ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากช าระเงนิโดยวธิ ีโอนเงนิเขา้บัญช ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแนบหลักฐานการโอนเงนิมาพรอ้มกับแบบฟอรม์นี้

4. การสง่แบบฟอรม์ หลังจาก วนัทีก่ าหนดจะขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

5. การสัง่จองจะมผีลตอ่เมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบับนี้

ทัง้นี้ การสัง่จองใดๆทีไ่มไ่ดรั้บการช าระเงนิ จะถอืวา่ไมส่มบรูณ์และจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

6. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการ กอ่นวนัจัดงาน 

   หากพน้ก าหนดดังกลา่วไปแลว้ การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

หมายเหตุ 1.การขอรับคนืภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหักภาษี ณ ทีจ่า่ย มาพรอ้มการยืน่ใบรับบรกิารนี ้ 

2.การด าเนนิการใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารฉบับนี้ ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

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

กรณุากรอกแบบฟอรม์นี้โดยละเอยีดและสง่มายัง

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

60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดาภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้

อเีมล : โทรศัพท ์:

โทรสาร : วนัที่ วนัที่

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

เจา้หนา้ที ่QSNCC

ภายในวนัทีก่ าหนด
จ านวนเงนิ

อตัราคา่บรกิาร (บาท/คน/รอบ)

กรณุาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

(                                             )

วนัที่ จ านวนพนกังาน (คน)

                                1,500

                                1,500

                                1,500

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

(                                              )

ผูข้อใชบ้รกิาร

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

23031007

                                  1,100

                                  1,100

เป็นเงนิ

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

2-5 ม.ีค. 66

คณุณิชกลุ พนัธุนติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com 02-229-3038

Event ID :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

คหูาหมายเลข :

เจา้หนา้ทีร่กัษาความสะอาด

ภายหลงัวนัทีก่ าหนด

รวมเป็นเงนิ

                                  1,100

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com


ชือ่งาน :

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

โซน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร : อเีมล :

ภายหลงัวนัที่

ก าหนด
จ านวน จ านวน

 1. กระเชา้ดอกไม ้ 1,600

 2. แจกันดอกไม ้ 1,200

 3. ชอ่ดอกไม ้ 1,200

 4. กระเชา้ดอกไมแ้ละผลไม ้ 2,000

 5. ดอกไมต้ดิหนา้อก 260

 6. ดอกไมต้ดิรบิบิน้ 12,000

หมายเหต ุ :

1. ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

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

เลขทีบ่ญัช ี: ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ญัช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

               บตัรเครดติ การรดูบตัรเครดติกรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ 

(หากยอดช าระเกนิกวา่ 50,000 บาท ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากลกูคา้ในอัตรา 3-5% ตามประเภทบตัร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. การบรกิารรวมถงึการตดิตัง้และรือ้ถอนแลว้

2. วธิสีง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มาพรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ

   ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากช าระเงนิโดยวธิ ีโอนเงนิเขา้บญัช ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแนบหลักฐานการโอนเงนิมาพรอ้มดว้ยกับแบบฟอรม์นี้

3. การสง่แบบฟอรม์ หลังจาก วนัทีก่ าหนดจะขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

4. การสัง่จองจะมผีลตอ่เมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบบันี้

ทัง้นี ้การสัง่จองใดๆทีไ่มไ่ดรั้บการช าระเงนิ จะถอืวา่ไมส่มบรูณ์และจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

5. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร และตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั กอ่นวนังาน หากพน้ก าหนดไปแลว้ จะเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

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

2.การด าเนนิการใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารฉบบันี้ ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อาท ิพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมายล าดับรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต

กรุณากรอกแบบฟอรม์นีโ้ดยละเอยีดและสง่มายัง

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

60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดาภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้

อเีมล : 

โทรสาร : วนัที่ วนัที่

กรณุาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

2-5 ม.ีค. 66

(                                          ) (                                          )

ภายในวนัที ่

ก าหนด

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

เจา้หนา้ที ่QSNCC

ภายหลงัวนัทีก่ าหนด

เป็นเงนิ

ผูข้อใชบ้รกิาร

รวมเป็นเงนิ

                                   1,900

                                   1,500

                                   1,500

1,450

                                 15,00011,500

อตัราคา่บรกิาร (ขนาดใหญ)่

จ านวนเงนิการจดัดอกไม้

200

1,500

อตัราคา่บรกิาร (ขนาดกลาง)

1,750

250

ภายในวนัที่

ก าหนด

                                   2,300

1,200

850

850

                                      330

1,150

1,150

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

23031007

คณุณชิกลุ พนัธุนติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com โทรศัพท ์: 02-229-3038

Event ID :

คหูาหมายเลข :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

บรกิารดอกไม ้

9,000

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com


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)์

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

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

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้

อเีมล : โทรศัพท ์:

โทรสาร : วันที่ วันที่

02-229-3038

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

2-5 ม.ีค. 66

5,500                                   7,000                                  

                                    1,800

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

คณุณชิกลุ พนัธนุติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com

2,300                                  

เจา้หนา้ที ่QSNCC

เป็นเงนิ

ผูข้อใชบ้รกิาร

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

รวมเป็นเงนิ

6,000                                   

8,000                                   

เงนิมดัจ า

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

10,000                                

8,000                                  

กรุณาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

คหูาหมายเลข :

บรกิารโทรศพัท ์/ โทรสาร

รายการ จ านวนเงนิ

(                                                   )

อตัราคา่บรกิาร/วนั

ภายในวนัทีก่ าหนด
ภายหลงัวนัทีก่ าหนด

อตัราคา่บรกิาร/งาน 

(3-5 วนัแสดงงาน)

(                                                   )

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

23031007

เงนิมดัจ าจ านวนเครือ่ง

Event ID :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com


ชือ่งาน :

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

คหูาหมายเลข :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร :

50/10 Mbps

50/50 Mbps

100/50 Mbps

200/200 Mbps

300/300 Mbps

400/400 Mbps

500/500 Mbps

1000/1000 Mbps

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

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

เลขทีบ่ัญช ี: ธนำคำรกรงุไทย สำขำไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ัญช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์

เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี 0 10553400763 9

               บัตรเครดติ กำรรดูบัตรเครดติกรณุำตดิตอ่ทีฝ่่ำยบรกิำรลกูคำ้ 

(หำกยอดช ำระเกนิกวำ่ 50,000 บำท ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคำ่ธรรมเนยีมจำกลกูคำ้ในอัตรำ 3-5 ตำมประเภทบัตร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. บรษัิท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกัด (เอไอเอส)  เป็นผูม้สีทิธแิละใหบ้รกิำรระบบอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้ำยและมสีำยแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ภำยในศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติ ิ ์

2. บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ีฯ ไมอ่นุญำตใหผู้แ้สดงสนิคำ้น ำสญัญำณอนิเทอรเ์น็ตจำกภำยนอกเขำ้มำใชภ้ำยในศนูยก์ำรประชมุฯ และไมอ่นุญำตใหเ้ปิดหรอืตดิตัง้อปุกรณ์กระจำยสญัญำณเพิม่เตมิ

อำทเิชน่ Mobile Hotspots, Access Point, Wireless Router เป็นตน้ เพือ่น ำมำกระจำยสญัญำณภำยในพืน้ทีจั่ดงำนและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบกับสญัญำณของผูใ้หบ้รกิำรทีไ่ดรั้บสทิธิ

หำกตรวจพบบรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะระงับสญัญำณ ดว้ยทมีงำนฝ่ำยเทคนคิของ QSNCC และบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้หนำ้งำน 

บรษัิท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกัด (เอไอเอส) จัดเจำ้หนำ้ที ่ตรวจสอบสญัญำณตัง้แตเ่ตรยีมงำนวนัแรกและตลอดชว่งระยะเวลำแสดงงำน

3. หำกตอ้งกำรใชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตทีต่อ้งมกีำรเชือ่มตอ่อยูต่ลอดเวลำกำรใชง้ำนตอ้งเลอืกเป็นแบบเดนิสำย (Wiring) เท่ำนัน้

4. กำรสง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิำรตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มำยงัฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ พรอ้มกับหลักฐำนกำรช ำระเงนิ

5. ก ำหนดสง่แบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทุกใบจะตอ้งถกูสง่มำยงั ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ ภำยในวนัทีก่ ำหนดตำมดำ้นบนของแบบฟอรม์นี้

6. กำรสัง่จองใด ๆ ทีไ่มไ่ดรั้บกำรช ำระเงนิจะถอืวำ่ไมส่มบรูณ์และจะมไิดรั้บกำรบรกิำร

7. กำรยกเลกิค ำขอบรกิำร จะตอ้งกระท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร และตอ่ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั กอ่นวนังำน 

   หำกพน้ก ำหนดไปแลว้ จะเสยีคำ่ปรับครึง่หนึง่ของรำคำคำ่บรกิำร

หมายเหตุ 1.กำรขอรับคนืภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย มำพรอ้มกำรยืน่ใบรับบรกิำรนี ้ 

2.กำรด ำเนนิกำรใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ำยใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสำรฉบับนี ้ทัง้สองฝ่ำยตกลงทีจ่ะปฏบิัตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อำท ิพระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมำยล ำดับรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมำยฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนำคต

กรณุำกรอกแบบฟอรม์นีโ้ดยละเอยีดและสง่มำยงั

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

60 ศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดำภเิษก-ตัดใหม ่

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรงุเทพมหำนคร 10110

เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี 

ตดิตอ่ ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้

อเีมล : โทรศัพท ์: 02-229-3038

โทรสำร: วนัที่วนัที่

อเีมล :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

Event ID :

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

31,000
4,500                                         

23031007

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายความเร็วสงูแบบ SSID {Service Set Identifier} (Event Wi-Fi  SSID)

อตัราคา่บรกิาร

รวมเป็นเงนิ

ความเร็ว ราคา / วนั / คหูา ราคา / 1 SSID จ านวนวนั จ านวนผูใ้ชง้าน

32,000
4,500                                         

34,000
4,500                                         

65,000
4,500                                         

42,500
4,500                                         

(                                                ) (                                                )

เป็นเงนิ

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

รวมเป็นเงนิ

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

ผูข้อใชบ้รกิาร เจา้หนา้ที ่QSNCC

กรณุาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

47,000
4,500                                         

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

คณุณชิกลุ พนัธุนติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com

51,000
4,500                                         

54,500

โซน :

4,500                                         

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com


โซน :

โทรสาร : อเีมล :

5/5 Mbps 13,000 5 Mbps 10,400          

10/5 Mbps 14,950 10 Mbps 11,960          

10/10 Mbps 15,600 15 Mbps 13,260          

50/10 Mbps 18,850 20 Mbps 14,300          

100/50 Mbps 21,000 30 Mbps 16,900          

การเลอืกใชอ้นิเทอรเ์น็ตแตล่ะประเภท

Corporate Internet (Hi-Speed Internet)   :  เป็นอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู จ ากดัความเร็วตอ่พืน้ทีไ่มต่อ้งแบง่ความเร็วร่วมกบัคหูาหรอืพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ

MPLS ( Half Circuit) :  เป็นบรกิารเชือ่มตอ่วงจร ระหวา่งวงจรฝ่ังภายในศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์(ซึง่บรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั 

(เอดับเบิล้ยเูอ็น) เป็นผูใ้หบ้รกิาร)กบัวงจรฝ่ังผูใ้หบ้รกิารภายนอก (ผูใ้หบ้รกิารอืน่ ๆ) เพือ่ใหบ้รกิารการสือ่สารขอ้มลู เชน่ อนิเทอรเ์น็ต, งานเชือ่มตอ่สาขา 

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

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

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

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

               บัตรเครดติ การรูดบตัรเครดติกรุณาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลูกคา้ 

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

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. บรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากัด  เป็นผูม้สีทิธแิละใหบ้รกิารระบบอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้ายและมสีายแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ภายในศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์

2. บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ีฯ ไมอ่นุญาตใหผู้แ้สดงสนิคา้น าสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตจากภายนอกเขา้มาใชภ้ายในศนูยก์ารประชมุฯ  และไมอ่นุญาตใหเ้ปิดหรอืตดิตัง้อปุกรณ์กระจายสญัญาณเพิม่เตมิ

อาทเิชน่ Mobile Hotspots, Access Point, Wireless Router เป็นตน้ เพือ่น ามากระจายสญัญาณภายในพืน้ทีจั่ดงานและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบกับสญัญาณของผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บสทิธิ

หากตรวจพบบรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะระงับสญัญาณ ดว้ยทมีงานฝ่ายเทคนคิของบรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ีฯ   และบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้หนา้งาน 

ทัง้นีบ้รษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากัด จะจัดเจา้หนา้ทีต่รวจสอบสญัญาณตัง้แตเ่ตรยีมงานวันแรกและตลอดชว่งระยะเวลาแสดงงาน

3. คา่ตดิตัง้จะรวมคา่ Set Up Modem Router 4 พอรท์ เพือ่ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได ้(1 Modem Router with 4 Ethernet ports switch)

4. อนิเทอรเ์น็ตจะตดิตัง้ทีค่หูาของผูแ้สดงสนิคา้ในวันสดุทา้ยของวันตดิตัง้งาน และจะเปิดระบบทดสอบใหใ้นเวลา 15.00 น. ในวันเดยีวกัน

5. ในกรณีทีม่กีารยา้ยจดุตดิตัง้ไปยังจดุอืน่ หลังจากการตดิตัง้ในครัง้แรกเสร็จสิน้ บรษัิทฯ จะคดิคา่บรกิารเพิม่ในอัตราครัง้ละ 5,000.- บาท ตอ่ 1 วงจร

6.  บรษัิทฯ ไดใ้หย้มื Modem/Router/Switch  ระหวา่งขอรับบรกิารโดยลกูคา้จะตอ้งจา่ยคา่มัดจ าโมเด็ม 5,000 บาท จะคนืใหภ้ายใน 30 วันท าการ

โดยผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งสง่คนืในสภาพสมบรูณ์ และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าในกรณีทีค่นืลา่ชา้ ในกรณีทีม่กีารเสยีหาย/สญูหายของโมเด็ม

ผูเ้ชา่บรกิารจะตอ้งรับผดิชอบคา่เสยีหายเป็นจ านวนเงนิ   20,000.- บาท/1 เครือ่ง

7. การสง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มายังฝ่ายบรกิารลกูคา้  พรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ

8. ก าหนดสง่แบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทกุใบจะตอ้งถกูสง่มายัง ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ภายในวันทีก่ าหนดตามดา้นบนของแบบฟอรม์นี้

9. การสง่แบบฟอรม์ หลังจาก วันทีก่ าหนดจะขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

10. การสัง่จองใด ๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการช าระเงนิจะถอืวา่ไมส่มบรูณ์และจะมไิดรั้บการบรกิาร

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

หมายเหตุ 1.การขอรับคนืภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหักภาษี ณ ทีจ่า่ย มาพรอ้มการยืน่ใบรับบรกิารนี ้ 

2.การด าเนนิการใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารฉบับนี้ ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

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

กรณุากรอกแบบฟอรม์นีโ้ดยละเอยีดและสง่มายัง

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

60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดาภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0 10553400763 9

ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้

อเีมล : โทรศพัท ์:

โทรสาร : วันที่ วันที่

รวมเป็นเงนิ

02-229-3038

กรุณาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

Corporate Internet

 (Hi-Speed Internet)

(domestic/inter)

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

ผูข้อใชบ้รกิาร เจา้หนา้ที ่QSNCC

4,500                      

คา่บรกิารตดิต ัง้/จุด

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

230310072-5 ม.ีค. 66

 อตัราคา่บรกิาร ตอ่วนั / ความเร็ว / จุด

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

คหูาหมายเลข :

MPLS ( Half Circuit)

(bandwidth)

ชือ่งาน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

จ านวนจุด

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบมสีาย (Wire Internet Service)

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

5,000              

รวมเป็นเงนิ
คา่มดัจ า

อปุกรณ์

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

เป็นเงนิ

(                                                )

จ านวนวนั

คณุณชิกลุ พนัธุนติย ์

Nichakul.pha@qsncc.com

โทรศพัท ์:

Event ID :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี

(                                               )

เงนิมดัจ า โมเดม/เราเตอร ์

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com


ชือ่งาน :

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

คหูาหมายเลข : โซน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร : อเีมล :

วนัใชง้าน ราคา ระบจุ านวน ราคา ระบจุ านวน

1                  150 450                     

3                  300 900                     

5                  450 1,350                  

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

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

เลขทีบ่ัญช ี: ธนำคำรกรุงไทย สำขำไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ัญช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี 0 10553400763 9

             บัตรเครดติ การรดูบตัรเครดติกรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลูกคา้ 

(หำกยอดช ำระเกนิกวำ่ 50,000 บำท ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคำ่ธรรมเนยีมจำกลกูคำ้ในอตัรำ 3-5% ตำมประเภทบัตร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. บรษัิท แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกดั (AWN) เป็นผูม้สีทิธแิละใหบ้รกิำรระบบอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้ำยและมสีำยแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ภำยในศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติ ิ ์

2. บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ีฯ ไมอ่นุญำตใหผู้แ้สดงสนิคำ้น ำสญัญำณอนิเทอรเ์น็ตจำกภำยนอกเขำ้มำใชภ้ำยในศนูยก์ำรประชมุฯ และไมอ่นุญำตใหเ้ปิดหรอืตดิตัง้อปุกรณ์กระจำยสญัญำณเพิม่เตมิ

อำทเิชน่ Mobile Hotspots, Access Point, Wireless Router เป็นตน้ เพือ่น ำมำกระจำยสญัญำณภำยในพืน้ทีจั่ดงำนและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบกบัสญัญำณของผูใ้หบ้รกิำรทีไ่ดรั้บสทิธิ

หำกตรวจพบบรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะระงับสญัญำณ ดว้ยทมีงำนฝ่ำยเทคนคิของบรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ีฯ และบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้หนำ้งำน 

3. หำกตอ้งกำรใชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตทีต่อ้งมกีำรเชือ่มตอ่อยู่ตลอดเวลำกำรใชง้ำนตอ้งเลอืกเป็นแบบเดนิสำย (Wiring) เทำ่นัน้ (ดรูำยละเอยีดแบบฟอรม์ Hi Speed Internet)

4. ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถก ำหนดชือ่ SSID โดยชือ่ไมค่วรมคีวำมยำวเกนิ 15 ตวัอกัษร สำมำรถใสโ่ลโก ้และ ตัง้คำ่โปรไฟลผ์ูใ้ชง้ำน เชน่ กำรจ ำกดัควำมเร็วหรอืเวลำในกำรใชง้ำน  ได ้

5. กำรสง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิำรตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มำยังฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ พรอ้มกบัหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ

6. ก ำหนดสง่แบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทกุใบจะตอ้งถกูสง่มำยัง ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ ภำยในวนัทีก่ ำหนดตำมดำ้นบนของแบบฟอรม์นี้

7. กำรสง่แบบฟอรม์ หลงัจำก วนัทีก่ ำหนดจะขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มในกำรใหบ้รกิำร โดยทำ่นอำจจะไมไ่ดรั้บกำรบรกิำร

8. กำรสั่งจองใด ๆ ทีไ่มไ่ดรั้บกำรช ำระเงนิจะถอืวำ่ไมส่มบรูณ์และจะมไิดรั้บกำรบรกิำร

9. กำรยกเลกิค ำขอบรกิำร จะตอ้งกระท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และตอ่ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั กอ่นวนังำน หากพน้ก าหนดไปแลว้ จะเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

หมายเหตุ 1.กำรขอรับคนืภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย มำพรอ้มกำรยืน่ใบรับบรกิำรนี ้ 

2.กำรด ำเนนิกำรใดๆ เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยู่ภำยใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบัเอกสำรฉบับนี ้ทัง้สองฝ่ำยตกลงทีจ่ะปฏบิัตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อำท ิพระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมำยล ำดบัรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมำยฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนำคต

กรุณำกรอกแบบฟอรม์นี้โดยละเอยีดและสง่มำยัง

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

60 ศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดำภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี 0 10553400763 9

ตดิตอ่ ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้

อเีมล : โทรศพัท ์:

โทรสำร : วนัที่ วนัที่

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 13 ก.พ. 66

ไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่65

Event ID : 23031007

 อตัราคา่บรกิาร / 1 ผูใ้ชง้าน

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายความเร็วสงู (Wi-Fi)

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

รวมเป็นเงนิ

1                       

10/1 Mbps

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

วนัใชง้าน

3                       

รวมเป็นเงนิ

02-229-3038

คณุณชิกลุ พนัธุนติย ์

กรณุาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

50/5 Mbps

5                       

ความเร็ว

(download/upload)

(                                              )

เจา้หนา้ที ่QSNCC

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

ความเร็ว

(download/upload)

(                                              )

เป็นเงนิ

ผูข้อใชบ้รกิาร

Nichakul.pha@qsncc.com

mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com
mailto:Nichakul.pha@qsncc.com



