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ชื่อบรษิทั (ที่ใช้ในการออกใบก ากบัภาษี):        เลขที่คูหา:     
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี (กรุณาแนบภ.พ.20 กลบัมาพรอ้มเอกสารฉบบันี้):         
ที่อยู่:                
ชื่อผูต้ิดต่อ :               
เบอร์โทรศพัท์:      เบอร์โทรสาร:        อีเมล:      
เทคโนโลยี ADSL มีความเรว็ในการรบัข้อมูล (Downstream) และความเรว็ในการส่งข้อมูล (Upstream) ไม่เท่ากนั โดยมีความเรว็ในการรบัข้อมูล สูงกว่า
ความเรว็ในการส่งข้อมูล การใช้งานในการเปิด รบัส่ง Email,ท่อง Internet, Facebook, เวบ็ไซต์ทัว่ไป เป็นต้น 

ล ำดบั รำยกำร 

อตัรำพิเศษจอง 
และก ำหนดช ำระ

เงินภำยใน 

04/10/21 

อตัรำมำตรฐำน 
และก ำหนด 
ช ำระเงิน 

05-18/10/21 

อตัรำวนัแสดงงำน
และก ำหนด 
ช ำระเงิน 

19-24/10/21 

จ ำนวน 
(วงจร) 

เป็นเงิน 
(บำท) 

1 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 4Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 

22,200 24,600 27,000    

2 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 6Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 

26,500 29,400 32,300   

3 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 8Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 

33,100 36,700 40,300   

4 
สายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 10Mbps/1Mbps  
พรอ้ม LAN ความยาว 3 เมตร จ านวน 1 เสน้ 

38,200 42,400 46,600   

 

**ทุกรายการตอ้งมเีงนิประกนัความเสยีหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะไดร้บัคนืภายใน 
30 วนั หากตรวจสอบไมพ่บความเสยีหายหลงัการใช ้
 

รวม  
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%  

ยอดรวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม  
**เงินประกนั  
รวมทัง้หมด  

 
เง่ือนไขและกำรบริกำร 
1. การใหบ้รกิารประกอบดว้ยสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตและโมเดม็เราทเ์ตอร ์และสายแลน ความยาว 3 เมตร (Cat5e) จ านวน 1 เสน้เทา่นัน้ 
2. ขอสงวนสทิธิใ์นการตดิตัง้และใชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย รวมถงึการใชร้ะบบสื่อสารใด ๆ อนัเป็นคลื่นความถีโ่ดยทีค่ลื่นความถี่ 
ทีใ่ชส้่งผลกระทบหรอืรบกวนต่อการท างานของระบบเครอืขา่ยไรส้ายและระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายของศนูยฯ์ หากฝา่ฝืนเงือ่นไขดงักล่าวขา้งตน้ “ผูใ้หบ้รกิาร” ขอสงวนสทิธิ ์
คดิค่าปรบัในอตัรา 50,000 บาท/สาย/วนั หรอื ระงบัการใชส้ญัญาณนัน้ทนัท ี

3. การใหบ้รกิารขอบขา่ยของอปุกรณ์จะถงึ สาย LAN/Modem/Router ทีบ่รษิทั สง่มอบเทา่นัน้  
4 ผูแ้สดงงานเป็นผูร้บัผดิชอบต่อค่าตดิตัง้ระบบไฟฟ้ารวมถงึค่ากระแสไฟฟ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีว (ไมร่วมอยู่ในค่าบรกิารน้ี) รวมถงึค่าใชจ้า่ยในกรณีทีเ่กดิความ  
   เสยีหายหรอืสูญหายของอปุกรณ์ 
5. ในกรณีทีม่กีารยา้ยจดุตดิตัง้ไปยงัจดุอืน่ๆ หลงัจากการตดิตัง้ในครัง้แรกเสรจ็สิน้ ศนูยฯ์ จะคดิค่าบรกิารเพิม่ในอตัราครัง้ละ 1,800 บาทต่อ 1 วงจร 
6 อนิเตอรเ์น็ตจะตดิตัง้ทีบู่ธของผูแ้สดงสนิคา้ในวนัสดุทา้ยของวนัตดิตัง้งาน ยกเวน้กรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง 
7 กรณีทีต่อ้งการยกเลกิการขอตดิตัง้ จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเตรยีมงาน ถา้หากล่าชา้เกนิกว่าทีก่ าหนด ศนูยฯ์ จะคนืเงนิให ้
   รอ้ยละ 30 และขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิหากยกเลกิในระหวา่งวนัจดัแสดง 
8 หากเกดิเหตสุุดวสิยัใดๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อการใชง้าน ISP (Internet Service Provider) อนัสบืเนื่องจากผูใ้หบ้รกิาร ขอใหแ้จง้โดยตรงต่อผูใ้หบ้รกิาร ซึง่เป็น  
  ผูร้บัผดิชอบในการดูแลเครอืขา่ย เพื่อทีจ่ะไดแ้กไ้ขและรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ทัง้น้ีทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งค่าชดเชยไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
กรณีทีท่ีช่ าระดว้ยเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ กรณุาสัง่จา่ยเชค็ในนาม  ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท 
หรอืกรณีทีช่ าระดว้ยการโอน กรณุาโอนเงนิ เขา้บญัช ีตามรายละเอยีดดา้นลา่งดงันี้ : 

ช่ือบญัชี  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 
ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกดั (มหำชน) สาขาส านกัแจง้วฒันะ บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่593-2-21909-5  เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี  0-9940-00978-82-1 
หมำยเหตุ:  -  ทรสัต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยอิ์มแพค็โกรท ได้รบักำรยกเว้นกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
       (ค่าบรกิารดงักลา่วไมส่ามารถน ามาหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% ได)้ 
   -  ในกำรช ำระค่ำบริกำรให้บริษทัลูกค้ำจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมธนำคำรในกำรโอนเงินรวมทัง้ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

โปรดกรอกรำยละเอียดให้สมบรูณ์และจดัส่งมำท่ี : 
ฝ่ำย IT & Communication 
โทรศพัท ์: +66 2833 5153, 5393   
มือถือ     : +669 5367 9919,+669 5367 9918 
E-Mail    : itcoordinator@impact.co.th 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม และวนัท่ี :  
(และตรำประทบัหำกมี) 
  
 
                        ผู้รบับริกำร : 

(บรษิัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า) 

แบบฟอรม์บริกำรติดตัง้สำยอินเตอรเ์น็ต  ADSL ชัว่ครำว 
Thailand Baby & Kids Best Buy 

21 – 24 ตุลำคม 2021 
 

วนัท่ีส่งแบบฟอร์ม 
....................... 

ก าหนดช าระเงนิภายในวนัที่
........................................................................................................................

........................................................................... 


