ชื่องาน : Thailand Baby & Kids Bestbuy
วันที่ : 3-6 พฤษภาคม 2561

ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
Event I.D.1805001

บริ การอิ นเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมีสาย (Wiring)
อ ัตรำค่ำบริกำร ต่อว ัน / ควำมเร็ว
(Download/Upload)

รำยกำร

กาหนดส่งแบบฟอร์ม

จำนวน จำนวน เงินม ัดจำ
จำนวนเงิน
ว ัน
จุด
ค่ำโมเด็ม

กรุณำกรอกแบบฟอร์มนี้
โดยสมบูรณ์และส่งมำยัง :

1. ค่าติดตัง้ (ต่องาน)
- ค่าติดตัง้ อุปกรณ์

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

- ค่ามัดจาโมเด็ม

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . แมนเนจเม้นท์

2. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
2.1 VDSL พร ้อมโมเด็ม

2.2 อินเทอร์เน็ ต (LAN)

2.3 อินเทอร์เน็ ต Leased
Line พร ้อม 8 Fixed IPs
3. Half Circuit Connection

18 เมษายน 2561
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แอนด์ ดิ เวลลอปเม้นท์ จากัด

4,000
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(สำนักงำนใหญ่)
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60 ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสริ กิ ติ ิ ์

5,000

7,000

8,000

10,000

13,000

5/5
Mbps

10/5
Mbps

50/5
Mbps

100/5
Mbps

20/10
Mbps

8,000

10,000

12,000

14,000

17,000

5/5
Mbps

10/5
Mbps

50/5
Mbps

10/10
Mbps

100/10
Mbps

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

15,000

18,000

25,000

21,000

30,000

กรุงเทพมหำนคร 10110

5 Mb

10 Mb

15 Mb

20 Mb

30 Mb

เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

ถ.รัชดำภิเษก-ตัดใหม่

ถึง ฝ่ ายบริ การลูกค้า
คุณ นี รนุช ชูสิงห์

เป็ นเงิ น

กำรชำระเงิ น
เงินสด
โอนเงินผ่านบัญชี

ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7%

รวมเป็ นเงิ น

กุลวดี พัฒนแก้ว

ชือ่ บัญชี : บริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
เลขทีบ่ ญ
ั ชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขทีบ่ ญ
ั ชี 789-2-01746-2 (บัญชีออมทรัพย์)
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0 10553400763 9
การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต่อทีฝ่ า่ ยบริการลูกค้า หำกยอดชำระเกิ นกว่ำ 50,000 บำท
บัตรเครดิต
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ำธรรมเนี ยมจำกลูกค้ำในอัตรำ3-5 ตำมประเภทบัตร
**การสั ่งจองจะมีผลต่อเมือ่ ได้มกี ารชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบับนี้โดยเงินสดหรือโอนเงิน**

กำรเลือกใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท
1. VDSL เหมาะสาหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยการส่งผ่านข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ ได้อตั ราการถ่ายโอนข้อมูลทัง้ ในส่วนของ
Upload และ Download สูงสุดถึง 30 เมกะบิตแชร์
2. LAN : อินเทอร์เน็ตจากัดความเร็วต่อพืน้ ทีผ่ ่านสาย UTP เหมาะสาหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตทีจ่ ากัดความเร็วภายในคูหาแสดงงาน
ไม่ตอ้ งแบ่งความเร็วร่วมกับคูหาอื่น ๆ และเหมาะสาหรับการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศ
3. Leased Line : อินเทอร์เน็ตจากัดความเร็วต่อพืน้ ทีผ่ ่านสาย UTP และมอบ IP Address ให้จานวน 8 Fixed Ips เหมาะสาหรับ
การใช้งานเว็บไซต์ในและต่างประเทศ, การถ่ายทอดสด (Streaming) ไม่ตอ้ งแบ่งความเร็วร่วมกับคูหาอื่น ๆ
ั่
4. Half Circuit : เป็ นบริการเชือ่ มต่อวงจร ระหว่างวงจรฝงภายในศู
นย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ (ซึ
ิ ์ ง่ เคิรซ์ เป็ นผูใ้ ห้บริการ) กับ
ั ่ ใ้ ห้บริการภายนอก (ผูใ้ ห้บริการอื่น ๆ) เพือ่ ให้บริการการสือ่ สารข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต, งานเชือ่ มต่อสาขา
วงจรฝงผู

เงือ่ นไขกำรให้บริกำร (ข้อ 1-9)
1. บริษทั เคิรซ์ จากัด เป็ นผูม้ สี ทิ ธิและให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายและมีสายแต่เพียงผูเ้ ดียว ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์
2. บริษทั เอ็น.ซี.ซี.ฯ ไม่อนุญาตให้ผแู้ สดงสินค้านาสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากภายนอกเข้ามาใช้ภายในศูนย์การประชุมฯ รวมถึงไม่อนุ ญาต
ให้เปิดหรือติดตัง้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิม่ เติมอาทิเช่น Mobile Hotspots, Access Point, Wireless Router เป็ นต้น เพือ่ นามากระจาย
สัญญาณภายในพืน้ ทีจ่ ดั งานและก่อให้เกิดผลกระทบกับสัญญาณของผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั สิทธิ หากตรวจพบบริษทั ฯ มีสทิ ธิที์ จ่ ะระงับสัญญาณ
ด้วยทีมงานฝา่ ยเทคนิคของ QSNCC และบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ หน้างาน บริษทั เคิรซ์ จากัด จัดเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสัญญาณตัง้ แต่เตรียมงานวันแรกและตลอดช่วงระยะเวลาแสดงงาน
3. ค่าติดตัง้ จะรวมค่า Set Up Modem Router 4 พอร์ท เพือ่ ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (1 Modem Router with 4 Ethernet ports switch)
4. อินเทอร์เน็ตจะติดตัง้ ทีค่ หู ำของผูแ้ สดงสินค้ำในวันสุดท้ำยของวันติดตัง้ งำน และจะเปิดระบบทดสอบให้ในเวลำ 15.00 น. ในวันเดียวกัน
5. ในกรณีทม่ี กี ำรย้ำยจุดติดตัง้ ไปยังจุดอื่น หลังจำกกำรติดตัง้ ในครัง้ แรกเสร็จสิ้น บริษทั ฯ จะคิดค่ำบริกำรเพิม่ ในอัตรำครัง้ ละ 5,000.- บำท
ต่อ 1 วงจร

ต่อหน้ ำ 2

โทรศัพท์ : 66 (0) 2229 3214
โทรสำร : 66 (0) 2229 3222
อีเมล์ :
neeranuch.chu@qsncc.com
kulvadee.pha@qsncc.com

ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ

เงื่อนไขกำรให้บริ กำร (ต่อ)

6. บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบมีสำย บริษทั ฯ ได้ให้ยมื Modem/Router/Switch ระหว่ำงขอรับบริกำรโดยลูกค้ำจะต้องจ่ำยค่ำมัดจำโมเด็ม
5,000 บำท จะคืนให้ภายใน 30 วันทาการ โดยผูข้ อใช้บริกำรจะต้องส่งคืนในสภำพสมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำในกรณีทค่ี นื ล่ำช้ำ
ในกรณีทม่ี กี ำรเสียหำย/สูญหำยของโมเด็ม ผูเ้ ช่ำบริกำรจะต้องรับผิดชอบค่ำเสียหำยเป็นจำนวนเงิน 20,000.- บำท/1 เครื่อง
7. กำรส่งแบบฟอร์ม ผูข้ อรับบริกำรต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโดยละเอียดสมบูรณ์และต้องส่งมำยังฝำ่ ยบริกำรลูกค้ำ พร้อมกับหลักฐำน
กำรโอนชำระเงินภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในแบบฟอร์มด้ำนขวำบน การส่งแบบฟอร์มหลังกาหนด อำจมิได้รบั กำรบริกำร และต้อง
ชำระเป็นเงินสดเท่ำนัน้
หมายเหตุ :
8. กำรสั ่งจองใด ๆ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรชำระเงินจะถือว่ำไม่สมบูรณ์และจะมิได้รบั กำรบริกำร
แบบฟอร์มนี้ ถอื เป็ นใบแจ้งหนี้
9. กำรยกเลิกคำขอบริกำร จะต้องกระทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และต่อฝำ่ ยบริกำรลูกค้ำ ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันงำน
หำกพ้นกำหนดไปแล้ว จะเสียค่าปรับครึง่ หนึ่ งของราคาค่าบริ การ
หมายเหตุ กำรขอรับคืนภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% ผูข้ อจะต้องแนบหนังสือรับรองหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำย มำพร้อมกำรยืน่ ใบรับบริกำรนี้
ชือ่ บริษทั / หน่วยงำน :
คูหำหมำยเลข :
ชือ่ ผูข้ อใช้บริกำร :
ทีอ่ ยูส่ ำหรับออกใบเสร็จรับเงิน :
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี (ระบุสำขำ)
โทรศัพท์ :
โทรสำร :

ลงชื่อผู้ขอใช้บริ การ

โซน :

สาหรับเจ้าหน้ าที่ N.C.C. เท่านัน้
ลงชือ่ ผูร้ บั ทรำบและยืนยันกำรให้บริกำร

อีเมล์ :

วันที่

