แบบฟอร์มบริ การติ ดตัง้ สายอิ นเตอร์เน็ ตความเร็วสูงชัวคราว
่
34th Thailand Baby & Kids Best Buy
6 – 9 มิ ถนุ ายน 2562
ชื่อบริษทั (ที่ใช้ในการออกใบกากับภาษี) :
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี (กรุณาแนบภ.พ.20 กลับมาพร้อมเอกสารฉบับนี้):
ที่อยู่:
ชื่อผูต้ ิดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์:
เบอร์โทรสาร:

วันที่ ส่งแบบฟอร์ม
.......................

เลขที่คูหา:

อีเมล:

บริ การ SHDSL เพื่อการสื่ อสารข้อมูลความเร็วสูงที่ มีความต้ องการ การรับและส่ งข้อมูล ไป-กลับในความเร็วที่ เท่ ากัน และรองรับการใช้ งานด้านข้อมูล
ภาพ และเสี ยงในรูปแบบมัลติ มีเดีย เช่ น การถ่ายทอดสด, การใช้ งานร่วมกับ CCTV, สตรีมมิ่ งวี ดีโอ เป็ นต้ น
อัตราพิ เศษจอง อัตรามาตรฐาน
อัตราวันแสดง
และกาหนด
และกาหนด
งานและกาหนด จานวน
เป็ นเงิ น
ลาดับ
รายการ
ชาระเงิ นภายใน
ชาระเงิ น
ชาระเงิ น
(วงจร)
(บาท)

17/05/19

1
2
3

SHDSL Internet speed 2Mbps/2Mbps
พร้อม LAN ความยาว 3 เมตร จานวน 1 เส้น
SHDSL Internet speed 3Mbps/3Mbps
พร้อม LAN ความยาว 3 เมตร จานวน 1 เส้น
SHDSL Internet speed 4Mbps/4Mbps
พร้อม LAN ความยาว 3 เมตร จานวน 1 เส้น

18/05-03/06/19 04-10/06/19

31,900

34,100

36,300

42,200

45,900

49,600

48,600

53,200

57,800
รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7%
ยอดรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ ม
**เงิ นประกัน
รวมทัง้ หมด

**ทุกรายการต้องมีเงินประกันความเสียหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะได้รบั คืน
ภายใน 30 วัน หากตรวจสอบไม่พบความเสียหายหลังการใช้

กาหนดชาระเงินภายในวันที่
........................................................................................................................
...........................................................................

เงื่อนไขและการบริ การ
1. การให้บริการประกอบด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโมเด็มเราท์เตอร์ และสายแลน ความยาว 3 เมตร (Cat5e) จานวน 1 เส้นเท่านัน้
2. ขอสงวนสิทธิ ์ในการติดตัง้ และใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย รวมถึงการใช้ระบบสื่อสารใด ๆ อันเป็ นคลื่นความถีโ่ ดยทีค่ ลื่นความถีท่ ใ่ี ช้
ส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อการทางานของระบบเครือข่ายไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายของศูนย์ฯ หากฝา่ ฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น “ผูใ้ ห้บริการ” ขอ
สงวนสิทธิ ์คิดค่าปรับในอัตรา 50,000 บาท/สาย/วัน หรือ ระงับการใช้สญ
ั ญาณนัน้ ทันที
3. การให้บริการขอบข่ายของอุปกรณ์จะถึง สาย LAN/Modem/Router ทีบ่ ริษทั ส่งมอบเท่านัน้ หากมีอปุ กรณ์นอกเหนือจากนี้ ผูร้ บั บริการควรแจ้งให้ บริษทั รับทราบ
เพื่อเฝ้าระวังการให้บริการเครือข่าย
4. ผูแ้ สดงงานเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อค่าติดตัง้ ระบบไฟฟ้ารวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการนี้) รวมถึงค่าใช้จา่ ยในกรณีทเ่ี กิดความ
เสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์
5. ในกรณีทม่ี กี ารย้ายจุดติดตัง้ ไปยังจุดอืน่ ๆ หลังจากการติดตัง้ ในครัง้ แรกเสร็จสิน้ ศูนย์ฯ จะคิดค่าบริการเพิม่ ในอัตราครัง้ ละ 1,800 บาทต่อ 1 วงจร
6. อินเตอร์เน็ตจะติดตัง้ ทีบ่ ูธของผูแ้ สดงสินค้าในวันสุดท้ายของวันติดตัง้ งาน และจะเปิดระบบทดสอบให้ในเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน ยกเว้นกรณีทร่ี ะบุไว้ในข้อตกลง
7. กรณีทต่ี อ้ งการยกเลิกการขอติดตัง้ จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากล่าช้าเกินกว่าทีก่ าหนด ศูนย์ฯ
จะคืนเงินให้รอ้ ยละ 30 และขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง
8. หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ทีส่ ่งผลกระทบต่อการใช้งาน ISP (Internet Service Provider) อันสืบเนื่องจากผูใ้ ห้บริการ ขอให้แจ้งโดยตรงต่อผูใ้ ห้บริการ ซึง่ เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลเครือข่าย เพื่อทีจ่ ะได้แก้ไขและรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทัง้ นี้ทางบริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
เงื่อนไขการชาระเงิ น
กรณีทท่ี ช่ี าระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค กรุณาสังจ่
่ ายเช็คในนาม ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
หรือกรณีทช่ี าระด้วยการโอน กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้ :
ชื่อบัญชี ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็คโกรท
ธนาคารกสิ กรไทยจากัด (มหาชน) สาขาสานักแจ้งวัฒนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-21909-5 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00978-82-1
หมายเหตุ: - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท ได้ รบั การยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
(ค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถนามาหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 3% ได้)
- ในการชาระค่าบริ การให้บริ ษทั ลูกค้าจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมธนาคารในการโอนเงิ นรวมทัง้ ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โปรดกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ และจัดส่งมาที่ :
ฝ่ าย IT & Communication
โทรศัพท์ : +66 2833 5153, 5393 โทรสาร +66 2833 5154
มือถือ : +669 5367 9919,+669 5367 9918
E-Mail : itcoordinator@impact.co.th

ผูม้ ีอานาจลงนาม และวันที่ :
(และตราประทับหากมี)

ผูร้ บั บริ การ :

(บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

