แบบฟอร์มบริ กำรติ ดตัง้ สำยโทรศัพท์ชวครำว
ั่
Thailand Baby Best Buy (Oct 2022)
6 – 9 ตุลำคม 2565
ชื่อบริษทั (ที่ใช้ในการออกใบกากับภาษี) :
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี (กรุณาแนบภ.พ.20 กลับมาพร้อมเอกสารฉบับนี้):
ที่อยู่:
ชื่อผูต้ ิดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์:
เบอร์โทรสาร:

ลำดับ

รำยกำร

อัตรำพิ เศษจอง
และกำหนดชำระ
เงิ นภำยใน

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

เลขที่คูหา:

อีเมล:
อัตรำมำตรฐำน
และกำหนด
ชำระเงิ น

อัตรำวันแสดง
งำนและกำหนด
ชำระเงิ น

19/09/2565 20/09-3/10/2565 4-9/10/2565
1
2
3

สายภายใน กทม. และปริมณฑล
พร้อมเครือ่ งโทรศัพท์
สายทัวไป
่ (โทรมือถือและทางไกล ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ) พร้อมเครือ่ งโทรศัพท์
สายทัวไป
่ (โทรมือถือและทางไกล ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ) พร้อมเครือ่ งโทรสาร

4,600

5,400

6,400

5,600

5,900

6,900

7,900

8,400

9,400

กาหนดชาระเงินภายในวันที่
........................................................................................................................
**ทุ
กรายการต้องมีเงินประกันความเสียหายอุปกรณ์ 4,000 บาท/หน่วยและจะได้รบั คืน
..........
ภายใน .................................................................
30 วันหากตรวจสอบไม่พบความเสียหายหลังการใช้
*กรณีฝากเช็คจะต้องเคลียริง่ ให้ทนั กาหนดชาระเงินทีร่ ะบุตามวันทีก่ าหนดในเอกสารนี้เท่านัน้

จำนวน
(สำย)

เป็ นเงิ น
(บำท)

รวม
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ ม 7%
ยอดรวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ ม
**เงิ นประกัน
รวมทัง้ หมด

เงื่อนไขและกำรบริ กำร:
1. ในกรณีทข่ี อติดตัง้ สายทัวไปจะต้
่
องชาระค่าประกันเลขหมายจานวน 4,000 บาท และในกรณีทม่ี กี ารย้ายจุดติดตัง้ ไปยังจุดอื่นๆ หลังจากการติดตัง้ ในครัง้
แรกเสร็จสิน้ ศูนย์ฯ จะคิดค่าบริการเพิม่ ในอัตราครัง้ ละ 1,800 บาทต่อ 1 สาย
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าใช้โทรศัพท์ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ยกเว้น ค่าใช้โทรศัพท์ทางไกล, ต่างจังหวัด, มือถือ และ
ต่างประเทศ โดยคิดค่าบริการตามจริงบวกภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และบวกค่าบริการ 10%
3. การให้บริการโทรศัพท์ จะประกอบด้วย สายโทรศัพท์ 1 สาย และเครือ่ งโทรศัพท์ 1 เครือ่ งเท่านัน้
4. อิมแพ็ค ไม่อนุญาตให้ทาการกระจายสัญญาณโทรศัพท์ไปยังบูธอื่นๆ รวมถึงการให้บริการโทรศัพท์รปู แบบต่างๆ ภายในพืน้ ทีจ่ ดั งาน
5. การขอติดตัง้ จะต้องชาระค่าบริการเต็มจานวนภายในวันทีก่ าหนด มิฉะนัน้ จะถือว่าใบขอติดตัง้ นี้ไม่สมบูรณ์และการติดตัง้ นี้จะถูกยกเลิก
6. กรณีทต่ี อ้ งการยกเลิกการขอติดตัง้ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเตรียมงาน ถ้าหากช้าล่าเกินกว่าทีก่ าหนด ศูนย์ฯ
จะคืนเงินค่าใช้บริการให้รอ้ ยละ 30 และขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินหากยกเลิกในระหว่างวันจัดแสดง
7. โทรศัพท์จะติดตัง้ ทีบ่ ธู ของผูแ้ สดงสินค้าในวันสุดท้ายของวันติดตัง้ งาน ยกเว้นกรณีทร่ี ะบุไว้ในข้อตกลง
8. หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆทีส่ ่งผลกระทบต่อการใช้งาน ISP (Internet Service Provider) อันสืบเนื่องจากผูใ้ ห้บริการขอให้แจ้งโดยตรงต่อผูใ้ ห้บริการซึง่ เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลเครือข่ายเพือ่ ทีจ่ ะได้แก้ไขและรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทัง้ นี้ทางบริษทั จึงขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกร้องค่าชดเชยไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
์
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
กรณีทท่ี ช่ี าระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค กรุณาสังจ่
่ ายเช็คในนาม ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
หรือกรณีทช่ี าระด้วยการโอน กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้ :
ชื่อบัญชี ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็คโกรท
ธนำคำรกสิ กรไทยจำกัด (มหำชน) สาขาสานักแจ้งวัฒนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-21909-5 เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี 0-9940-00978-82-1
หมำยเหตุ: - ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท ได้รบั กำรยกเว้นกำรหักภำษี ณ ที่ จ่ำย
(ค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถนามาหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 3% ได้)
- ในกำรชำระค่ำบริ กำรให้บริ ษทั ลูกค้ำจะต้องชำระค่ำธรรมเนี ยมธนำคำรในกำรโอนเงิ นรวมทัง้ ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง
โปรดกรอกรำยละเอียดให้สมบูรณ์ และจัดส่งมำที่ :
ผูม้ ีอำนำจลงนำม และวันที่ :
ฝ่ ำย IT & Communication
(และตรำประทับหำกมี)
โทรศัพท์ : +66 2833 5153, 5393
มือถือ : +669 5367 9919,+669 5367 9918
E-Mail : itcoordinator@impact.co.th
ผูร้ บั บริ กำร :
(บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า)

