แบบฟอร์ มการติดตัง้ โทรศัพท์ และอินเตอร์ เน็ต
กรุ ณาชาระเงินและส่ งกลับภายในวันที่
กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มนี ใ้ ห้ครบถ้ วนสมบูรณ์ และส่ งมายัง
ฝ่ ายปฏิบัติการ, บริ ษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
991 อาคารศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (02) 610 8011 โทรสาร: (02) 610 8040
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105549030305
: ______________________ โทรศัพท์ : ______________ โทรสาร : (02) 610 8040_ อีเมล์ : __________________________

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงานด้ านเทคนิค :

นพดล สุวรรณ

โทรศัพท์ : (02) 610 6619 โทรสาร : (02) 784 5605

ชื่องาน
ชื่อบริ ษัท

: noppadol_suw@truecorp.co.th

วันจัดงาน
คูหาหมายเลข
อีเมล์

ชื่อ/สกุล (นาย/นาง/น.ส.)
ที่อยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

ออกใบเสร็ จรั บเงินในนาม :

นิติบุคคล(ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี)
บุคคลธรรมดา(ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน)

รายการ
1.โทรศัพท์สายภายในเท่านั ้น (IP Phone include Handset)
For Internal Use Only
2. โทรศัพท์ (IP Phone Include Handset)
For Local, Long Distance & Mobile Call Only
 โปรดระบุ ใช้ เป็ นเครื่ องโทรศัพท์(มีตวั เครื่ องให้ บริ การ)
 โปรดระบุ ใช้ กบ
ั เครื่ องรูดบัตร (EDC)
 โปรดระบุใช้ กบ
ั เครื่ องโทรสาร (FAX)
3. โทรศัพท์ ระบบ IDD (IP Phone Include Handset)
For Local, Long Distance, Mobile & Overseas Call Press 006
 โปรดระบุ ใช้ เป็ นเครื่ องโทรศัพท์(มีตวั เครื่ องให้ บริ การ)
 โปรดระบุ ใช้ กบ
ั เครื่ องรูดบัตร (EDC)
 โปรดระบุใช้ กบ
ั เครื่ องโทรสาร (FAX)
4. อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง MPLS (Shared bandwidth)
(สัญญาณ 1 จุด สาหรั บคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง เท่ านัน้ )
(ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ บริ การ กรณียอดสั่งจองทั ้งงานไม่ถงึ 2 จุด)
5. อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง MPLS (Dedicated bandwidth)
หมายเหตุ :
- ผู้รับบริ การจะได้ รับ 16 IP Address /1 สายสัญญาณ
- ราคานี ้รวมอุปกรณ์ Router เท่านั ้น ไม่รวมอุปกรณ์ Hub

6. วงจรเช่าเชื่อมต่อระหว่างสาขาแบบ Point to Point
(MPLS Virtual Leased Line)
(Dedicated bandwidth, Interface: FE)
หมายเหตุ : - ราคานี ้รวมอุปกรณ์ Router แล้ ว
- ไม่สามารถใช้ งานอินเตอร์ เน็ตได้
- ลูกค้ าเป็ นผู้จัดเตรี ยมสายภายในฝั่ งต้ นทางเอง
- ระบุ Circuit ต้ นทาง……………………………….
- ระบุชื่อเจ้ าหน้ าที่ IT……………………………….
- ระบุเบอร์ ติดต่อ……………………………………
7. อินเตอร์ เน็ตไร้ สาย (WiFi)
(1 account สาหรั บ 1 user เท่ านัน้ )
8. โทรศัพท์ ระบบสัญญาณ Analog
*ผู้ใช้ บริ การต้ องชาระค่ าติดตัง้ เพิ่ม 3,350 บาท/สาย
สาหรั บเจ้ าหน้ าที่รอยัล พารากอน ฮอลล์
- วันทาการติดตั ้ง ........................................................................
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ รับ……………………………………………

ขอบเขตการ
ให้ บริ การ

อัตราค่ าบริ การ อัตราค่ าบริ การ
ต่ อวัน
3-5 วัน
(บาท)
(บาท)
1,000

อัตราค่ าบริ การ
เพิ่มต่ อวัน (บาท)
กรณีมากกว่ า 5 วัน

(สาหรับงานแสดง 1-5 วัน)

ค่าใช้ บริ การไม่เกิน
1,000 บาท/ 1 วัน

3,000

7,000

1,500

ค่าใช้ บริ การไม่เกิน
2,000 บาท/ 1 วัน

4,000

12,000

3,500

5,000/จุด

ใช้ ได้ ไม่จากัด
1) 512 Kbps
2) 1 Mbps
3) 2 Mbps
4) 4 Mbps
5) 8 Mbps
6) 10 Mbps
7) 16 Mbps
8) 20 Mbps

21,200
31,000
33,500
36,800
63,300
77,400
111,900
131,900

1) 256 Kbps

13,700

2) 512 Kbps

19,600

3) 1 Mbps

29,100

4) 2 Mbps

33,500

5) 4 Mbps

45,500

ใช้ ได้ ไม่จากัด
ค่าใช้ บริ การไม่เกิน
1,000 บาท/ 1 วัน

1,500

ตั ้งแต่วนั ที่ 6 – 15 คิด
ค่าบริ การเพิ่ม 50%

ตั ้งแต่วนั ที่ 6-15
คิดค่าบริ การเพิ่ม 50%

2,000

5,000

2,000

3,000

7,000

1,500
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7 %
ราคารวมทัง้ หมด

รวมเป็ นเงิน
(บาท)

เงื่อนไขการบริ การ
1. กรณีที่มีการสูญหาย/เสียหายของ Adapter ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบค่าสูญหายเป็ นจานวนเงิน 2,000 บาท ต่อ Adapter 1 เครื่ อง และกรณีที่มีการสูญหาย/
เสียหายของเครื่ องโทรศัพท์ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิน 40,000 บาท ต่อเครื่ องโทรศัพท์ 1 เครื่ อง
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่าง ๆ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
3. ผู้ให้ บริ การ จะไม่รับผิดชอบต่ออุปกรณ์ที่ผ้ รู ับบริ การนาเข้ ามาเอง รวมถึงการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์ เน็ตจาก Hub ของผู้รับบริ การไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ปลายทาง
4. ผู้ให้ บริ การจะดาเนินการแก้ ปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์ เน็ตที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ให้ บริ การเท่านั ้น ซึ่งไม่รวมถึงปั ญหาที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ และหรื อ
อุปกรณ์ของผู้ขอใช้ บริ การ
5. การขอใช้ บริ การจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ส่งแบบฟอร์ มนี ้มาถึง ฝ่ ายปฏิบัติการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ พร้ อมทั ้งชาระเงินค่าบริ การให้ กบั ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
โดยวิธีดงั นี ้
 เงินสด หรื อ เช็คสั่งจ่ าย บริ ษัทรอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุ งเทพ สาขา สยามพารากอน
เลขที่บัญชี 855-0-04894-9(ออมทรัพย์ ) พร้ อมส่งหลักฐานยืนยันการชาระเงิน ทางโทรสารหมายเลข (02) 610 8040 ภายใน
6. การขอใช้ บริ การหรื อการส่งแบบฟอร์ มล่าช้ าหลังวันที่กาหนดอาจจะมิได้ รับการบริ การ หากสามารถให้ บริ การได้ จะต้ องเสียค่ าบริ การเพิ่มร้ อยละ 02
และการขอใช้ บริ การในวันเตรี ยมงานจะต้ องเสียค่ าบริ การเพิ่มร้ อยละ 02 และจะต้ องชาระเงินทันที
7. การเปลี่ยนแปลงประเภทของบริ การหลังจากที่ได้ คา่ บริ การแล้ ว ผู้ขอรั บบริ การยินยอมเสียค่ าปรั บ 1,500 บาท ต่ อการเปลี่ยนแปลง 1 ครั ง้
8. การยกเลิกคาขอบริ การ ผู้ขอรับบริ การจะต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่งให้ ฝ่ายปฏิบัติการของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ภายใน
หากพ้ นกาหนดดังกล่าว ผู้ขอรั บบริ การยินยอมเสียค่ าปรั บในอัตราร้ อยละ 50 ของค่ าบริ การที่ระบุข้างต้ น
9. กรณีขอใช้ บริ การสายโทรศัพท์สาหรับเครื่ องโทรสาร และ/หรื อ เครื่ องรูดบัตร ผู้ขอใช้ บริ การต้ องนาเครื่ องโทรสารและหรื อเครื่ องรูดบัตรมาเอง
10. รอยัล พารากอน ฮอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ าให้ ทราบ
11. โปรดแนบแบบเพื่อระบุตาแหน่งของโทรศัพท์ และสายอินเตอร์ เน็ตที่ต้องการจะติดตั ้ง

(ลายเซ็นต์ ) :

(ลายเซ็นต์ ) :

ผู้ขอใช้ บริ การ :

ผู้รับทราบและยืนยันการให้ บริ การ :

วันที่ :

วันที่ :

