
ชื่องาน : ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
วันที : Event I.D. 1708004

      บริการโทรศัพท / โทรสาร
รายการ อัตราคาบริการ   

  ตอวัน
จํานวน
เครื่อง

เงินมัดจํา
คาบริการ

จํานวน
เงิน

ภายในวันที่กําหนด ภายหลังวันที่กําหนด
โทรศัพทระบบ Internal                  1,500                    1,500                     2,000
โทรศัพทระบบ Local Line                  2,000                    4,500                     6,000
โทรศัพทระบบ ISD Line                  2,500                    5,000                     6,500     10,000
คูสายภายในอาคาร (Leased Line)  / Fiber Optic

โทรสารระบบ ISD Line                  3,500                    6,500                     8,500     10,000
สําหรับ 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                 
หมายเหตุ  :
1. ราคาอาจมีการเปลียนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
2. * คิดคาบริการเพิมเติมวันละ 1,000 บาท ตอสาย หากเกินกวา 5 วัน 0 10553400763 9
3. เงินมัดจําคาคูสายโทรศัพท 10,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิมแลว)
การชําระเงิน  
               เงินสด                        
               โอนเงินผานบัญชี ชื่อบัญชี  : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด 

เลขที่บัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขที่บัญชี 789-2-01746-2  (ออมทรัพย) คุณ วรนิษฐ ไกรโอฬารสิทธ์ิ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0 10553400763 9 คุณ นวลรัตน อินทรวิชะ

               บัตรเครดิต บัตรเครดิต กรุณาติดตอที่ฝายบริการลูกคา หากยอดชําระเกินกวา 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากลูกคาในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร

**การส่ังจองจะมีผลตอเม่ือไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารฉบับนี้โดยเงินสดหรือโอนเงิน 

เงือนไขการบริการ อีเมล  :
1. ราคาดังกลาวเปนราคารวมคาเดินสายพรอมคาติดตั้งเคร่ืองและคาใชโทรศัพทภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉพาะในวันแสดงงาน 
   ไมรวมถึงการใชโทรออกนอกเขตกรุงเทพฯ และการใชบริการโทรศัพทมือถือ
2. บริการโทรศัพท และโทรสารระบบ ISD Line จะตองชําระคามัดจํา 10,000 บาท และจะคืนใหภายใน 30 วันทําการ หลังจาก
   ทางบริษัทฯไดดําเนินการหักคาโทรศัพททางไกล และ/หรือ โทรศัพทมือถือ
3. กรณีท่ีมีการเสียหาย/สูญหาย ผูเชาใชบริการจะตองรับผิดชอบคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 5,000 บาท ตอเคร่ืองโทรศัพท  1 เคร่ือง
   และ 10,000 บาท ตอเคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง หมายเหตุ  : 
4. วิธีสงแบบฟอรม ผูขอรับบริการตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมโดยละเอียดสมบูรณและตองสงมาพรอมกับหลักฐานการชําระเงิน
   ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากชําระเงินโดยวิธี โอนเงินเขาบัญชี ผูขอใชบริการตองแนบหลักฐานการโอนเงินมาพรอมดวยกับ
   แบบฟอรมน้ี โทรสารหมายเลข  0 2229 3222 
5. กําหนดสงแบบฟอรม: แบบฟอรมทุกใบจะตองถูกสงมายัง ฝายบริการลูกคา ภายในวันท่ีกําหนดตามดานบนของแบบฟอรมน้ี
6. การส่ังจองใดๆ ท่ีไมไดรับ การชําระเงิน จะถือวาไมสมบูรณ และจะมิไดรับการบริการ
7. การยกเลิกคําขอบริการ จะตองกระทําเปนลายลักษณอักษร และตอฝายบริการลูกคา ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันงาน 
   หากพนกําหนดไปแลว จะเสียคาปรับครึ่งหนึ่งของราคาคาบริการ

   หมายเหตุ การขอรับคืนภาษีหักณ ท่ีจาย 3% ผูขอจะตองแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจาย มาพรอมการยื่นใบรับบริการน้ี

ชื่อบริษัท / หนวยงาน  :  โซน  :

คูหาหมายเลข  : 
ชื่อผูขอใชบริการ : ลงชื่อผูรับทราบและยืนยันการใหบริการ

ที่อยูสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน  :
เลขประจําตัวผูเสียภาษี (ระบุสาขา) อีเมล  :
โทรศัพท : โทรสาร  : วันท่ี
ลงชือผูขอใชบริการ  

ช็อป เพื่อ ลูก by Baby Best Buy 2017
24 - 27 สิงหาคม 2560

vorranid.kra@qsncc.com
nuanrat.int@qsncc.com

         * อัตราคาบริการตองาน         
   (3-5 วันแสดงงาน)

เปนเงิน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

รวมเปนเงิน

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท
แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด

(กรุณาดูแบบฟอรมการใหบริการอินเทอรเน็ต Half Circuit) ขอ 3

กําหนดสงแบบฟอรม

กรุณากรอกแบบฟอรมนี้โดยสมบูรณ

20 กรกฎาคม 2560

และสงมายัง

60 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

โทรสาร  :  66 (0) 2229 3222

ถ.รัชดาภิเษก-ตัดใหม

ถึง  ฝายบริการลูกคา

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท  : 66 (0) 2229 3206, 3212

แบบฟอรมนี้ถือเปนใบแจงหนี้


