
 

 

1. ชื�อบริษทั และที�อยู่ ที�ใช้สาํหรบัออกใบกาํกบัภาษี
ชื�อบรษิทั:  
ที�อยู:่                                                                                             
โทรศพัท์:                                โทรสาร:                                 
2. ชื�อบคุคลติดต่อประสานงาน และชื�อบริษทั
ชื�อผูต้ดิต่อ:                                                
โทรศพัท์:                                              มอืถอื
E-mail:                                                                             
ชื�อบรษิทั: 
ที�อยู:่                                                                                               

3. ประเภทของสินค้า 
ประเภทสนิคา้ / บรกิาร
ชื�อที�ใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์

4. รายละเอียดการจองพื+นที� (กรุณาทําเครื�องหมาย 

• พื3นที�ที�ท่านตอ้งการ � เพลนารฮีอลล์ �

                       � โซน ซ ีชั 3น 1 �

• ขนาดพื3นที�ที�ท่านตอ้งการ  
� 4 ตร.ม. � 6 ตร.ม. � 9 ตร.ม. พรอ้มคหูามาตรฐาน 

� พื3นที�เปล่า + พรมภายในคหูา  โปรดระบุ              

� คา่บรกิารหวัมมุ                                 
** แบบฟอรม์ใบสมคัรฯนี3ถอืเป็นใบแจง้หนี3

** สามารถหกัภาษ ีณ ที�จา่ยได ้3 % โดยคดิเป็นคา่บรกิาร
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(Tax ID No.) 010

 

5. เงื�อนไขการชาํระเงิน                                                                             
5.1 ชาํระโดยเชค็ขดีคร่อมสั �งจ่าย “บรษิทั เอน็.ซ.ีซี

ออกาไนเซอร์ จํากดั” ธนาคารกสกิรไทย สาขาสลีม
0-2203-4250-1 หรือ อีเมล:์ tbb@qsncc.com

5.2 ชําระโดยบตัรเครดติ สามารถชําระไดโ้ดยตรงที�แผนกบญัช ีอาคารศูนย์แถลงข่าว ศูนย์การประชุมฯสริกิติิ V
มลูค่าที�รบัชาํระ (ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ�ม) และ ไม่รบับตัร 

5.3 ชาํระเงินงวดที� 1 (30%) ภายใน 7 วนั หลงัจาก
6. การยืนยนัเข้าร่วมแสดงงาน จะสมบรูณ์เมื�อผูส้มคัรไดก้รอกใบสมคัรครบถว้น พรอ้มทั 3งปฏบิตัติามเงื�อนไขการชาํระเงนิที�กาํหนด
7. การกาํหนดหมายเลขคหูา กตกิาในการจองคหูาจะใชว้ธิจีองก่อนไดก่้อน ซึ�งตอ้งขึ3นอยู่กบัการลงนามในสญัญา และการชาํระเงนิตามเงื�อนไข
8. เงื�อนไขการเข้าร่วมแสดงงาน และการยกเลิก 

8.1 ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิ Vในการยกเลกิสญัญาได ้ถา้ผูส้มคัรชาํระเงนิไมค่รบถว้น
8.2 หลงัจากไดส้มคัรเขา้ร่วมงานแลว้ หากผูส้มคัรขอยกเลกิสญัญาการเขา้ร่วมงาน ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิ Vในการคนืเงนิที�ไดช้าํระมาแลว้ทั 3งหมด
8.3 ผูจ้ดังานของสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลง หรอืยกเลกิแสดงงาน ซึ�งการยกเลกิแสดงงานนั 3นผูจ้ดังานจะรบัผดิชอบชดใชเ้งนิที�ชําระคนืใหผู้้

โดยไมม่ดีอกเบี3ย 
8.4 หา้มมใิหโ้อนสทิธิ Vการเขา้ร่วมงานใหผู้อ้ื�น และหา้มนําคูหาไปจดัแบ่งใหผู้อ้ื�นที�มไิดส้มคัรเขา้ร่วมงานกบัผูจ้ดังานโดยตรงพรอ้มทั 3งผู้

งานต้องขาย หรือแสดงสินค้าตามที�ระบุมาในใบสมคัรเท่านั 3น มิเช่นนั 3นแล้ว ผู้จ ัดงานมีสิทธิยกเลิกการให้บริการพื3นที� 
ที�ไดช้าํระไวแ้ลว้ 

8.5 ผูแ้สดงงานจะต้องศกึษา และปฏบิตัติามกฎของคู่มอืการแสดงงานซึ�งจดัทําโดยผูจ้ดังานมเิช่นนั 3นผูจ้ดังานมสีทิธบิอกยกเลกิการใหบ้รกิารพื3
ตอ้งคนืค่าพื3นที�ที�ไดช้าํระไวแ้ลว้ 

ขา้พเจา้รบัทราบรายละเอยีดการเขา้ร่วมแสดงงานอย่างครบถว้นยนิยอมปฏบิตัติามกฎ
(กรุณาลงชื�อผูม้อีํานาจ และประทบัตราบรษิทั) 
 

(_______________________________) 

ชื�อ _________________________________ตําแหน่ง__________

ที�ใช้สาํหรบัออกใบกาํกบัภาษี 

                                                                                                                                   
                                 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี    

ชื�อบริษทั, ที�อยู่ สาํหรบัจดัส่งเอกสาร 
:                                                                                             ตําแหน่ง: 

มอืถอื:                                                       โทรสาร: 
:                                                                              Web-site: 

                                                                                                                                   
บรกิาร:                                                           

ชื�อที�ใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์(BRANDNAME): 

หมายเลขคหูา

กรุณาทําเครื�องหมาย � ในช่องที�ท่านตอ้งการ) 

� โซน ซ ีชั 3น 1 (โซนอาหาร)   
� เอเทรยีม/เมนโฟเยร ์

พรอ้มคหูามาตรฐาน    จาํนวน    คหูา                           เป็นจาํนวนเงนิ                           บาท

ยในคหูา  โปรดระบุ                ตร.ม. จาํนวน        คหูา เป็นจาํนวนเงนิ                           บาท

                                 จาํนวน        มมุ                                                         เป็นจาํนวนเงนิ                           บาท

แบบฟอรม์ใบสมคัรฯนี3ถอืเป็นใบแจง้หนี3 ** 
โดยคดิเป็นคา่บรกิาร ** 

010-553-714-8063 

รวมเป็นเงนิ                                              
ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7%                                              
รวมเป็นเงินทั +งสิ+น                                              

                                                                                         
ซ.ี เอก็ซบิชิ ั �น ออกาไนเซอร ์จาํกดั” หรอืโอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื�อบญัช ี

สาขาสลีม เลขที�บญัช ี789-2-01749-7 และส่งสําเนาใบโอนเงนิที�เขยีนชื�อบรษิทั มาทางโทรสารหมายเลข 
: tbb@qsncc.com 

ชําระโดยบตัรเครดติ สามารถชําระไดโ้ดยตรงที�แผนกบญัช ีอาคารศูนย์แถลงข่าว ศูนย์การประชุมฯสริกิติิ V  โดย 
ไม่รบับตัร American Express, Diners Club และ JCB 

วนั หลงัจากวนัจอง ชาํระเงินงวดที� 2 (70%) ภายในวนัที� 30 ตลุาคม 255
จะสมบรูณ์เมื�อผูส้มคัรไดก้รอกใบสมคัรครบถว้น พรอ้มทั 3งปฏบิตัติามเงื�อนไขการชาํระเงนิที�กาํหนด

กตกิาในการจองคหูาจะใชว้ธิจีองก่อนไดก่้อน ซึ�งตอ้งขึ3นอยู่กบัการลงนามในสญัญา และการชาํระเงนิตามเงื�อนไข
 

ในการยกเลกิสญัญาได ้ถา้ผูส้มคัรชาํระเงนิไมค่รบถว้น 
หากผูส้มคัรขอยกเลกิสญัญาการเขา้ร่วมงาน ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิ Vในการคนืเงนิที�ไดช้าํระมาแลว้ทั 3งหมด

ผูจ้ดังานของสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลง หรอืยกเลกิแสดงงาน ซึ�งการยกเลกิแสดงงานนั 3นผูจ้ดังานจะรบัผดิชอบชดใชเ้งนิที�ชําระคนืใหผู้้

ามมใิหโ้อนสทิธิ Vการเขา้ร่วมงานใหผู้อ้ื�น และหา้มนําคูหาไปจดัแบ่งใหผู้อ้ื�นที�มไิดส้มคัรเขา้ร่วมงานกบัผูจ้ดังานโดยตรงพรอ้มทั 3งผู้
งานต้องขาย หรือแสดงสินค้าตามที�ระบุมาในใบสมคัรเท่านั 3น มิเช่นนั 3นแล้ว ผู้จ ัดงานมีสิทธิยกเลิกการให้บริการพื3นที� 

ผูแ้สดงงานจะต้องศกึษา และปฏบิตัติามกฎของคู่มอืการแสดงงานซึ�งจดัทําโดยผูจ้ดังานมเิช่นนั 3นผูจ้ดังานมสีทิธบิอกยกเลกิการใหบ้รกิารพื3

ดการเขา้ร่วมแสดงงานอย่างครบถว้นยนิยอมปฏบิตัติามกฎ และเงื�อนไขที�ระบุไวทุ้กประการ 

___________________________วนัที�______________________ 

COMPANY STAMP 

                            รหสัไปรษณีย:์ 
          

                          รหสัไปรษณีย:์ 

หมายเลขคหูา  

เป็นจาํนวนเงนิ                           บาท 

เป็นจาํนวนเงนิ                           บาท 

เป็นจาํนวนเงนิ                           บาท 
                                             บาท 
                                             บาท 
                                             บาท 

หรอืโอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื�อบญัช ี“บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิ ั �น 
และส่งสําเนาใบโอนเงนิที�เขยีนชื�อบรษิทั มาทางโทรสารหมายเลข  

โดย คิดค่าธรรมเนียม 3% ของ

2559 
จะสมบรูณ์เมื�อผูส้มคัรไดก้รอกใบสมคัรครบถว้น พรอ้มทั 3งปฏบิตัติามเงื�อนไขการชาํระเงนิที�กาํหนด 

กตกิาในการจองคหูาจะใชว้ธิจีองก่อนไดก่้อน ซึ�งตอ้งขึ3นอยู่กบัการลงนามในสญัญา และการชาํระเงนิตามเงื�อนไข 

หากผูส้มคัรขอยกเลกิสญัญาการเขา้ร่วมงาน ผูจ้ดังานขอสงวนสทิธิ Vในการคนืเงนิที�ไดช้าํระมาแลว้ทั 3งหมด 
ผูจ้ดังานของสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลง หรอืยกเลกิแสดงงาน ซึ�งการยกเลกิแสดงงานนั 3นผูจ้ดังานจะรบัผดิชอบชดใชเ้งนิที�ชําระคนืใหผู้แ้สดงงาน 

ามมใิหโ้อนสทิธิ Vการเขา้ร่วมงานใหผู้อ้ื�น และหา้มนําคูหาไปจดัแบ่งใหผู้อ้ื�นที�มไิดส้มคัรเขา้ร่วมงานกบัผูจ้ดังานโดยตรงพรอ้มทั 3งผูส้มคัรเขา้ร่วมแสดง
งานต้องขาย หรือแสดงสินค้าตามที�ระบุมาในใบสมคัรเท่านั 3น มิเช่นนั 3นแล้ว ผู้จ ัดงานมีสิทธิยกเลิกการให้บริการพื3นที� โดยมิต้องคืนค่าพื3นที�               

ผูแ้สดงงานจะต้องศกึษา และปฏบิตัติามกฎของคู่มอืการแสดงงานซึ�งจดัทําโดยผูจ้ดังานมเิช่นนั 3นผูจ้ดังานมสีทิธบิอกยกเลกิการใหบ้รกิารพื3นที� โดยมิ

 ส่วนนี+สาํหรบัผู้จดังาน 

App.No._________________ 
DateReceived____________ 


