Confidential
แบบฟอร์มขอลงโฆษณาก ับwww.rakbankerd.com
่ -นามสกุลผู ้ขอลงโฆษณา.........................................................................วันที.่ ................................. ................
ชือ
่ สินค ้า / บริการ...................................................................โทรศัพท์..................................โทรสาร....................................
ชือ
อีเมลของผู ้ขอลงโฆษณา……………………………………………………………
วันทีต
่ ้องการลงโฆษณา....................................................................
กรุณาระบุความประสงค์
สมัครขอลงโฆษณา

ต่ออายุโฆษณา

ยกเลิกการลงโฆษณา

กรุณาระบุวธ
ิ ีการชาระเงินค่าขอลงโฆษณาเพียง 1 วิธี
ชาระด ้วยบัตรเครดิต

ชาระด ้วยเช็ค/โอนเงินเข ้าบัญชีธนาคาร

พร้อมจ ัดส่งเอกสารประกอบการขอลงโฆษณามาย ังบริษท
ั ฯ
แบบฟอร์มขอลงโฆษณากับwww.rakbankerd.com

สัญญาการขอลงโฆษณากับwww.rakbankerd.com

สาเนาหลักฐานการโอนชาระเงินค่าลงโฆษณา

สาเนาหนังสือรับรองบริษัท

สาเนาทะเบียนบริษัท(ภพ.20)

สาเนาบัตรประชาชน(บุคคลธรรมดา)

หนังสือมอบอานาจ

สาเนาบัตรประชาชนของผู ้มอบอานาจและผู ้รับมอบอานาจ

การจัดส่งมี 2 วิธี คือ แฟกส ์ 02-953-1269 หรืออีเมล marketing@rakbankerd.com
กรุณาเลือกตาแหน่งทีต
่ อ
้ งการลงโฆษณา (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตาแหน่ง)
อัตราค่าโฆษณา ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2559
หน้าทีล
่ งโฆษณา

ตาแหน่ง

ทุกหน ้า

[A1] Highlight Banner

1002*252 pixel

120 KB

อ ัตราค่าโฆษณา
(บาท)/เดือน
10,500

ทุกหน ้า

[B1] Middle Banner

713*100 pixel

50 KB

8,400

ทุกหน ้า

[B2] Billboard Banner

713*200 pixel

70 KB

7,500

ทุกหน ้า

[C1/C2] Big Banner

348*200 pixel

50 KB

5,700

ทุกหน ้า

[D1] Mini Banner

238*100 pixel

50 KB

4,800

ทุกหน ้า

[D2] Top Banner

238*200 pixel

50 KB

5,700

ทุกหน ้า

[D3] Box Banner

238*300 pixel

50 KB

5,900

162*162 pixel

50 KB

5,700

162*162 pixel

50 KB

4,800

162*162 pixel

50 KB

4,800

หน ้าสินค ้า
Product Banner 1
รักบ ้านเกิด ช ้อป
หน ้าสินค ้า
Product Banner 2
ช ้อป ออนไลน์
หน ้าสินค ้า
Product Banner 3
ไดเร็ค มาร์เก็ต
หมายเหตุ อัตราค่าโฆษณานี้ ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่

ขนาด

ขนาดไฟล์

ระบุ
ตาแหน่ง
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ประเภทของแบนเนอร์………………………………………………..
Link to (ระบุ URL ทีต
่ ้องการให ้ลิงค์ไป)……………………………………………………………………………………
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ื่ ผูข
้ ริการ
ลงชอ
้ อใชบ

ื่ ผูอ
ลงชอ
้ นุม ัติ

_________________________

__________________________

วั นที:่ ________________________

วั นที:่ ________________________
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Confidential
ั
สญญาการขอลงโฆษณาก
ับ www.rakbankerd.com
สัญญาฉบับนี้ จัดทาขึน
้ ทีบ
่ ริษัท รักบ ้านเกิด จากัด
วันที.่ .......... เดือน...............................พ.ศ..........................
สัญญาฉบับนีท
้ าขึน
้ ระหว่าง บริษัท รักบ ้านเกิด จากัด เลขที่ 499 อาคารเบญจจินดา ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
่ ผู ้ขอลงโฆษณา)........................................................... บริษัท
กรุงเทพมหานคร 10900 และ (ชือ
.............................................................ตัง้ อยู่ท.ี่ ................................................................................................
ซึง่ ต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “ผู ้ขอลงโฆษณา” ฝ่ ายหนึง่ กับบริษัท รักบ ้านเกิด จากัด อีกฝ่ ายหนึง่ คู่สัญ ญาทัง้ สองตกลงทาสัญญากัน โดยมี
ข ้อกาหนดและนโยบายดังต่อไปนี้
1) การขอลงโฆษณา ผู ้ขอลงโฆษณาประเภทนิตบ
ิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดา สามารถติดต่อลงโฆษณาได ้โดยตรงทีฝ
่ ่ ายการตลาด
marketing@rakbankerd.com เพือ
่ ลงทะเบียนและทาสัญญาการขอลงโฆษณา พร ้อมแสดงหลักฐานดั งต่อไปนี้
ประเภทนิตบ
ิ ุคคล





สาเนาหนังสือรับรองบริษัทพร ้อมวัตถุประสงค์
สาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู ้จัดการ / กรรมการผู ้มีอานาจลงนาม
สาเนา ภ.พ.20
่ ผู ้ขอลงโฆษณา
ชือ

บุคคลธรรมดา



สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ ้าน

หมายเหตุ : กรณีให ้บุคคลอืน
่ มาติดต่อ ลงโฆษณาจะต ้องแสดงหลักฐานเพิม
่ เติม ดังนี้



หนังสือมอบอานาจ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู ้มอบอานาจ และผู ้รับมอบอานาจ

เมือ
่ การลงทะเบียนได ้รับอนุมัตต
ิ ามขั น
้ ตอนแล ้ว ผู ้ขอลงโฆษณาจึงจะสามารถดาเนินการสั่งจองโฆษณาได ้ต่อไป
2) การแจ ้งความประสงค์ของลงโฆษณา ผู ้ขอลงโฆษณาต ้องแจ ้งขอจองลงโฆษณาเป็ นลายลักษณ์อักษรเท่านัน
้ โดยส่ งแบบฟอร์มการ
ขอลงโฆษณามาทีฝ
่ ่ ายการตลาดล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 15 วันก่อนวันลงโฆษณา โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอลงโฆษณาให ้
ครบถ ้วน ดังนี้

เลขทีส
่ ัญญาโฆษณา
่ บริษัท (กรณีเป็ นนิตบ

ชือ
ิ ุคคล)
่ บุคคลทีต

ชือ
่ ด
ิ ต่อ ลงโฆษณา

อีเมลแอดเดรส เพือ
่ ใช ้ในการติดต่อ
่ สินค ้า / บริการ

ชือ

URL สาหรับ Link เพือ
่ โฆษณา

วัน / เดือ
่ น / ปี ทีล
่ งโฆษณา

ระบุหน ้า, ตาแหน่ง และขนาดทีล
่ งโฆษณา
่ ผู ้ขอลงโฆษณา

ลายมือชือ
ทัง้ นี้ ฝ่ ายการตลาดจะแจ ้งผลการตอบรับการขอลงโฆษณาผ่านทางอีเมลทีท
่ ่านระบุไว ้ในขั น
้ ตอนการแจ ้งความประสงค์ขอลงโฆษณาเท่านัน
้
3) การโอนเงินชาระค่าลงโฆษณา ผู ้ขอลงโฆษณาตกลงทีจ
่ ะชาระเงินค่ าขอลงโฆษณาสินค ้า และ/หรือบริการผ่านช่องทางทีบ
่ ริษัทฯระบุ
ไว ้เท่านัน
้
4) การเปลีย
่ นแปลงการขอลงโฆษณา ผู ้ขอลงโฆษณาสามารถเปลีย
่ นแปลงแบบโฆษณาได ้โดยไม่เสียค่ าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ นี้ ผู ้ขอลง
โฆษณาจะต ้องแจ ้งการเปลีย
่ นแปลงล่ วงหน ้า 5 วันทาการ ก่อนวันขอลงโฆษณา หากแจ ้งช ้ากว่ากาหนด จะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายในการ
เปลีย
่ นแปลงครัง้ ละ 500 บาท ดังนี้

แจ ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบโฆษณาได ้

พร ้อมแนบไฟล์รูปแบบโฆษณาทีผ
่ ู ้ขอลงโฆษณาต ้องการเปลี่ยนแปลงมาที่ marketing@rakbankerd.com
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หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ทาการเปลีย
่ นแปลงโฆษณาใดๆ ให ้แก่ผู ้ของลงโฆษณา ถ ้าพบว่ารูปแบบโฆษณาดังกล่าวขั ดต่อ
นโยบายของ www.rakbankerd.com
5) การยกเลิกการจองโฆษณา ผู ้ขอลงโฆษณาสามารถยกเลิกการลงโฆษณาได ้ ตามเงือ
่ นไขดังนี้

การแจ ้งขอยกเลิกก่อนกาหนดระยะเวลาการลงโฆษณา จะไม่เสียค่ าใช ้จ่ายในการยกเลิก ทัง้ นี้ ผู ้ขอลงโฆษณาจะต ้องแจ ้งความ
ประสงค์การขอยกเลิกการลงโฆษณาล่ วงหน ้า 5 วันทาการ ก่อ นกาหนดวันลงโฆษณา

การแจ ้งขอยกเลิกในระหว่างช่ว งเวลาการลงโฆษณา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช ้จ่ายตามจานวนวันทีล
่ งโฆษณา
ั
6) การต่อสญญาโฆษณา
การต่อสัญญาโฆษณาโดยไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงไฟล์โฆษณา จะต ้องแจ ้งความประสงค์ล่วงหน ้า 2 วันทาการ
ก่อนวันหมดสัญญา หากการต่อสัญญาโฆษณาโดยมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์โฆษณา จะต ้องแจ ้งความประสงค์ล่ว งหน ้า 5 วันทาการ ก่อนวัน
หมดสัญญา
7) เงือ
่ นไขและนโยบายของการลงโฆษณาก ับ www.rakbankerd.com

ต ้องเป็ นโฆษณาทีถ
่ ูกต ้องตามกฎหมายเท่านัน
้ หากการโฆษณาทีต
่ ้องขออนุญาตจากทางราชการ (เช่น อย. / สคบ. / ใบอนุญาต
จากเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ) ผู ้ขอลงโฆษณาจะต ้องส่งสาเนาใบขออนุญาตให ้กับฝ่ ายการตลาดผ่านทาง marketing@rakbankerd.com
ก่อนการลงโฆษณา

ห ้ามโฆษณาใดๆทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเมือง พรรคการเมือง การหาเสียง ตอบโต ้ โจมตีบุคคลอืน
่ พรรคการเมืองอืน
่ ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ
แอบแฝงอันส่อเจตนา ว่าเป็ นเรือ
่ งการเมือง

ห ้ามโฆษณากล่าวหา แก ้ข ้อหา แก ้ข่าวความเสียหายของบุคคล หรือองค์กร อันเนือ
่ งจากการตกเป็ นข่าว

ห ้ามโฆษณาพระเครือ
่ ง ของเก่า การขายพระเครือ
่ ง พระบูชา เครือ
่ งราง ของขลัง ทีอ
่ ้างว่ าได ้จากกรุหรือพระสร ้างใหม่ของบุคคล หรือ
่ ถือรองรับ รวมถึง ห ้ามโฆษณาอิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ เหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ หรือบุคคล
กลุ่มคนทีไ่ ม่มส
ี ถาบันน่าเชือ

ห ้ามโฆษณาใดๆ ทีข
่ ัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม และประเพณีอันดีงาม

ห ้ามโฆษณาค ้าประเวณีทแ
ี่ อบแฝงไปกับธุรกิจบริการ, หมอดู ทรงเจ ้า, การขายใบ ้หวย, การล่อลวงต ้มตุ๋ น
ิ้ งานโฆษณาใดๆ ของผู ้ขอลงโฆษณาขัดต่อเงือ

กรณีทช
ี่ น
่ นไขและนโยบาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาติให ้ลงโฆษณากับ
www.rakbankerd.com

ผู ้ขอลงโฆษณาจะต ้องเป็ นผู ้ผลิตและนาส่ งไฟล์โฆษณารูปแบบของ PNG, JPEG, GIF และ SWF (Flash) โดยจะมีขนาดไฟล์ของ
แบนเนอร์ไม่เกินทีก
่ าหนดมาที่ marketing@rakbankerd.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การลงโฆษณาตามรูปแบบ และระยะเวลาตามทีก
่ าหนดไว ้เท่า นัน
้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นข ้อความหรือตาแหน่งพืน
้ ทีโ่ ฆษณาเพือ
่ ให ้เหมาะสมกับรูปแบบของเว็บไซต์ โดยไม่ต ้องแจ ้ง
ให ้ทราบล่วงหน ้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโฆษณา โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได ้ทันทีทพ
ี่ บเห็นข ้อความ แบนเนอร์ หรือรูปแบบโฆษณาใดๆ ทีข
่ ัดต่อกฎหมาย
ศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือขัดการดาเนินงานของเว็บไซต์

อัตราค่าโฆษณาในเอกสารนี้ ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่
่ พร ้อมประทับตราบริษัท(ถ ้ามี) ไว ้
ผู ้ขอลงโฆษณา ได ้อ่านรายละเอียดแล ้วเข ้าใจข ้อความทัง้ หมดในสัญญาฉบับนีเ้ ป็ นอย่างดีแล ้ว จึงได ้ลงลายมือชือ
เป็ นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ทีร่ ะบุไว ้ในสัญญาฉบับนี้

ื่ ผูข
้ ริการ
ลงชอ
้ อใชบ

ื่ ผูใ้ ห้บริการ
ลงชอ

_________________________

_________________________

ตาแหน่ง_____________________

ตาแหน่ง_____________________

วั นที:่ ________________________

วั นที:่ ________________________
บริษัท รักบ ้านเกิด จากัด
ผู ้มีอานาจลงนาม
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