
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
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ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้

อเีมล : โทรศพัท ์:

โทรสาร : วันที่ วันที่

รวมเป็นเงนิ

02229 3039

กรุณาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

Corporate Internet

 (Hi-Speed Internet)

(domestic/inter)

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

ผูข้อใชบ้รกิาร เจา้หนา้ที ่QSNCC

4,500                      

คา่บรกิารตดิต ัง้/จุด

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 9 พ.ย.2565

22111054

 อตัราคา่บรกิาร ตอ่วนั / ความเร็ว / จุด

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

คหูาหมายเลข :

MPLS ( Half Circuit)

(bandwidth)

ชือ่งาน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

จ านวนจุด

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบมสีาย (Wire Internet Service)

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

Baby and Best Kid Best Buy 

24 -27 พฤศจกิายน  2565

5,000              

รวมเป็นเงนิ
คา่มดัจ า

อปุกรณ์

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

เป็นเงนิ

สริมิลต ์น าพา (ปังคป์อนด)์

(                                                )

จ านวนวนั

Sirimon.num@qsncc.com

โทรศพัท ์:

Event ID :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี

(                                               )

เงนิมดัจ า โมเดม/เราเตอร ์

mailto:Sirimon.num@qsncc.com
mailto:Sirimon.num@qsncc.com
mailto:Sirimon.num@qsncc.com

