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 แบบฟอรม์ขอลงโฆษณากบัwww.rakbankerd.com 
 

 

ชือ่-นามสกุลผูข้อลงโฆษณา.........................................................................วันที.่................................. ................ 

ชือ่สนิคา้ / บรกิาร...................................................................โทรศัพท.์.................................โทรสาร....................................  

อเีมลของผูข้อลงโฆษณา…………………………………………………………… 

วันทีต่อ้งการลงโฆษณา.................................................................... 

กรุณาระบุความประสงค์ 

สมัครขอลงโฆษณา   ต่ออายุโฆษณา  ยกเลกิการลงโฆษณา 

กรุณาระบุวธิีการช าระเงนิค่าขอลงโฆษณาเพยีง 1 วธิี  

ช าระดว้ยบัตรเครดิต   ช าระดว้ยเช็ค/โอนเงนิเขา้บัญชธีนาคาร 

  

พรอ้มจดัสง่เอกสารประกอบการขอลงโฆษณามายงับรษิทัฯ  

 แบบฟอรม์ขอลงโฆษณากับwww.rakbankerd.com  สัญญาการขอลงโฆษณากับwww.rakbankerd.com 

 ส าเนาหลักฐานการโอนช าระเงนิค่าลงโฆษณา   ส าเนาหนังสอืรับรองบรษัิท 

 ส าเนาทะเบียนบรษัิท(ภพ.20)     ส าเนาบัตรประชาชน(บุคคลธรรมดา)  

หนังสอืมอบอ านาจ      ส าเนาบัตรประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ 

  

การจัดส่งม ี2 วธิี คอื แฟกส ์02-953-1269 หรอือเีมล marketing@rakbankerd.com 

กรุณาเลอืกต าแหนง่ทีต่อ้งการลงโฆษณา (สามารถเลอืกไดม้ากกวา่ 1 ต าแหนง่) 

อัตราค่าโฆษณา ตัง้แต่วันที ่1 มถิุนายน 2558 - 30 มถิุนายน 2559 

หนา้ทีล่งโฆษณา ต าแหนง่ ขนาด ขนาดไฟล ์ อตัราคา่โฆษณา
(บาท)/เดอืน 

ระบุ
ต าแหนง่ 

ทุกหนา้ [A1] Highlight Banner 1002*252 pixel 120 KB 10,500  

ทุกหนา้ [B1] Middle Banner 713*100 pixel 50 KB 8,400  
 

ทุกหนา้ [B2] Billboard Banner 

 

713*200 pixel 70 KB 7,500  

ทุกหนา้ [C1/C2] Big Banner 

 

348*200 pixel 50 KB 5,700  

ทุกหนา้ [D1] Mini Banner 
 

238*100 pixel 50 KB 4,800  
 

ทุกหนา้ [D2] Top Banner 

 

238*200 pixel 50 KB 5,700  

ทุกหนา้ [D3] Box Banner 
 

238*300 pixel 50 KB 5,900  
 

หนา้สนิคา้ 

รักบา้นเกดิ ชอ้ป 
Product Banner 1 162*162 pixel 50 KB 5,700  

หนา้สนิคา้ 
ชอ้ป ออนไลน ์

Product Banner 2 162*162 pixel 50 KB 4,800  

หนา้สนิคา้ 
ไดเร็ค มารเ์ก็ต 

Product Banner 3 162*162 pixel 50 KB 4,800 
 

      หมายเหตุ อัตราค่าโฆษณานี ้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  

Confidential 



Page 2 of 5 
 

 

ประเภทของแบนเนอร…์…………………………………………….. 

Link to (ระบุ URL ทีต่อ้งการใหล้งิคไ์ป)…………………………………………………………………………………… 
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ลงชือ่ผูอ้นุมตั ิ

 
__________________________ 

 

วันที:่ ________________________ 

 
ลงชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร 

 
_________________________ 

 
วันที:่ ________________________ 
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สญัญาการขอลงโฆษณากบั www.rakbankerd.com 

สัญญาฉบับนี ้จัดท าขึน้ทีบ่รษัิท รักบา้นเกดิ จ ากัด  

วันที.่.......... เดอืน...............................พ.ศ.......................... 

สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ระหว่าง บรษัิท รักบา้นเกดิ จ ากัด เลขที ่499 อาคารเบญจจนิดา ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 และ (ชือ่ผูข้อลงโฆษณา)........................................................... บรษัิท

.............................................................ตัง้อยู่ที.่................................................................................................ 

ซึง่ต่อไปในสัญญานีเ้รยีกว่า “ผูข้อลงโฆษณา” ฝ่ายหนึง่ กับบรษัิท รักบา้นเกดิ จ ากัด อกีฝ่ายหนึง่ คู่สัญญาทัง้สองตกลงท าสัญญากัน โดยมี

ขอ้ก าหนดและนโยบายดังต่อไปนี้ 

1) การขอลงโฆษณา ผูข้อลงโฆษณาประเภทนติบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา สามารถตดิต่อลงโฆษณาไดโ้ดยตรงทีฝ่่ายการตลาด 

marketing@rakbankerd.com เพือ่ลงทะเบยีนและท าสัญญาการขอลงโฆษณา พรอ้มแสดงหลักฐานดังต่อไปนี ้

ประเภทนติบิุคคล 

 ส าเนาหนังสอืรับรองบรษัิทพรอ้มวัตถุประสงค ์

 ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผูจ้ัดการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 ส าเนา ภ.พ.20  

 ชือ่ผูข้อลงโฆษณา 

บุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบัตรประชาชน 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 

หมายเหตุ : กรณีใหบุ้คคลอืน่มาติดต่อลงโฆษณาจะตอ้งแสดงหลักฐานเพิม่เตมิดังนี้ 

 หนังสอืมอบอ านาจ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้ับมอบอ านาจ 

เมือ่การลงทะเบยีนไดร้ับอนุมัตติามขัน้ตอนแลว้ ผูข้อลงโฆษณาจงึจะสามารถด าเนินการส่ังจองโฆษณาไดต่้อไป 

2) การแจง้ความประสงคข์องลงโฆษณา ผูข้อลงโฆษณาตอ้งแจง้ขอจองลงโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ โดยส่งแบบฟอรม์การ

ขอลงโฆษณามาทีฝ่่ายการตลาดล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนวันลงโฆษณา โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์การขอลงโฆษณาให ้

ครบถว้น ดังนี้ 

 เลขทีสั่ญญาโฆษณา 

 ชือ่บรษัิท (กรณีเป็นนติบิุคคล) 

 ชือ่บุคคลทีต่ดิต่อลงโฆษณา 

 อเีมลแอดเดรส เพือ่ใชใ้นการตดิต่อ 

 ชือ่สนิคา้ / บรกิาร 

 URL ส าหรับ Link เพือ่โฆษณา 

 วัน / เดือ่น / ปี ทีล่งโฆษณา 

 ระบุหนา้, ต าแหน่ง และขนาดทีล่งโฆษณา 

 ลายมอืชือ่ผูข้อลงโฆษณา 

ทัง้นี ้ฝ่ายการตลาดจะแจง้ผลการตอบรับการขอลงโฆษณาผ่านทางอเีมลทีท่่านระบุไวใ้นขัน้ตอนการแจง้ความประสงคข์อลงโฆษณาเท่านัน้  

3) การโอนเงนิช าระคา่ลงโฆษณา ผูข้อลงโฆษณาตกลงทีจ่ะช าระเงนิค่าขอลงโฆษณาสนิคา้ และ/หรอืบรกิารผ่านช่องทางทีบ่รษัิทฯระบุ

ไวเ้ท่านัน้  

 

4) การเปลีย่นแปลงการขอลงโฆษณา ผูข้อลงโฆษณาสามารถเปลีย่นแปลงแบบโฆษณาไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้นี ้ผูข้อลง

โฆษณาจะตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงล่วงหนา้ 5 วันท าการ ก่อนวันขอลงโฆษณา หากแจง้ชา้กว่าก าหนด จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการ

เปลีย่นแปลงครัง้ละ 500 บาท ดังนี้ 

 แจง้ความประสงคใ์นแบบฟอรม์การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบโฆษณาได ้

 พรอ้มแนบไฟลร์ูปแบบโฆษณาทีผู่ข้อลงโฆษณาตอ้งการเปลี่ยนแปลงมาที ่marketing@rakbankerd.com 
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ลงชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร 

 
_________________________ 

 
ต าแหน่ง_____________________ 

 

วันที:่ ________________________ 

 
ลงชือ่ผูใ้หบ้รกิาร 

 
_________________________ 

 
ต าแหน่ง_____________________ 

 

วันที:่ ________________________ 

 

 

หมายเหตุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ท าการเปลีย่นแปลงโฆษณาใดๆ ใหแ้ก่ผูข้องลงโฆษณา ถา้พบว่ารูปแบบโฆษณาดังกล่าวขัดต่อ

นโยบายของ www.rakbankerd.com  

5) การยกเลกิการจองโฆษณา ผูข้อลงโฆษณาสามารถยกเลกิการลงโฆษณาได ้ตามเงือ่นไขดังนี้ 

 การแจง้ขอยกเลกิก่อนก าหนดระยะเวลาการลงโฆษณา จะไม่เสยีค่าใชจ้่ายในการยกเลกิ ทัง้นี ้ผูข้อลงโฆษณาจะตอ้งแจง้ความ

ประสงคก์ารขอยกเลกิการลงโฆษณาล่วงหนา้ 5 วันท าการ ก่อนก าหนดวันลงโฆษณา 

 การแจง้ขอยกเลกิในระหว่างช่วงเวลาการลงโฆษณา บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิค่าใชจ้่ายตามจ านวนวันทีล่งโฆษณา 

 

6) การตอ่สญัญาโฆษณา การต่อสัญญาโฆษณาโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงไฟลโ์ฆษณา จะตอ้งแจง้ความประสงคล่์วงหนา้ 2 วันท าการ 

ก่อนวันหมดสัญญา หากการต่อสัญญาโฆษณาโดยมกีารเปลี่ยนแปลงไฟลโ์ฆษณา จะตอ้งแจง้ความประสงคล่์วงหนา้ 5 วันท าการ ก่อนวัน

หมดสัญญา 

 

7) เง ือ่นไขและนโยบายของการลงโฆษณากบั www.rakbankerd.com  

 ตอ้งเป็นโฆษณาทีถู่กตอ้งตามกฎหมายเท่านัน้ หากการโฆษณาทีต่อ้งขออนุญาตจากทางราชการ (เช่น อย. / สคบ. / ใบอนุญาต

จากเจา้หนา้ทีต่ ารวจ) ผูข้อลงโฆษณาจะตอ้งส่งส าเนาใบขออนุญาตใหก้ับฝ่ายการตลาดผ่านทาง marketing@rakbankerd.com 

ก่อนการลงโฆษณา 

 หา้มโฆษณาใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการเมอืง พรรคการเมอืง การหาเสยีง ตอบโต ้โจมตบีุคคลอืน่ พรรคการเมอืงอืน่ ไม่ว่าจะโดยตรง หรอื

แอบแฝงอันส่อเจตนา ว่าเป็นเรือ่งการเมอืง 

 หา้มโฆษณากล่าวหา แกข้อ้หา แกข่้าวความเสียหายของบุคคล หรอืองคก์ร อันเนือ่งจากการตกเป็นข่าว 

 หา้มโฆษณาพระเครือ่ง ของเก่า การขายพระเครือ่ง พระบูชา เครือ่งราง ของขลัง ทีอ่า้งว่าไดจ้ากกรุหรอืพระสรา้งใหม่ของบุคคล หรอื

กลุ่มคนทีไ่ม่มสีถาบันน่าเชือ่ถอืรองรับ รวมถงึ หา้มโฆษณาอทิธิฤทธิ์ ปาฎิหารยิ ์เหนอืธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นวัตถุ หรอืบุคคล 

 หา้มโฆษณาใดๆ ทีขั่ดต่อกฎหมาย ศลีธรรม จรยิธรรม และประเพณีอันดีงาม 

 หา้มโฆษณาคา้ประเวณีทีแ่อบแฝงไปกับธุรกจิบรกิาร, หมอดู ทรงเจา้, การขายใบห้วย, การล่อลวงตม้ตุ๋น 

 กรณีทีช่ ิน้งานโฆษณาใดๆ ของผูข้อลงโฆษณาขัดต่อเงือ่นไขและนโยบาย  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่อนุญาตใิหล้งโฆษณากับ 

www.rakbankerd.com  

 ผูข้อลงโฆษณาจะตอ้งเป็นผูผ้ลติและน าส่งไฟลโ์ฆษณารูปแบบของ PNG, JPEG, GIF และ SWF (Flash) โดยจะมขีนาดไฟล์ของ

แบนเนอรไ์ม่เกนิทีก่ าหนดมาที ่marketing@rakbankerd.com 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์การลงโฆษณาตามรูปแบบ และระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวเ้ท่านัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นขอ้ความหรอืต าแหน่งพืน้ทีโ่ฆษณาเพือ่ใหเ้หมาะสมกับรูปแบบของเว็บไซต ์โดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโฆษณา โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ขอสงวนสทิธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาไดท้ันททีีพ่บเห็นขอ้ความ แบนเนอร ์หรอืรูปแบบโฆษณาใดๆ ทีขั่ดต่อกฎหมาย 

ศลีธรรมอันดงีาม และ/หรอืขัดการด าเนินงานของเว็บไซต์ 

 อัตราค่าโฆษณาในเอกสารนี ้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  

ผูข้อลงโฆษณา ไดอ้่านรายละเอียดแลว้เขา้ใจขอ้ความทัง้หมดในสัญญาฉบับนีเ้ป็นอย่างดแีลว้ จงึไดล้งลายมอืชือ่พรอ้มประทับตราบรษัิท(ถา้ม)ี ไว ้

เป็นหลักฐาน ณ วัน เดอืน ปีทีร่ะบุไวใ้นสัญญาฉบับนี ้

 

 

 

 

 

 

 บรษัิท รักบา้นเกดิ จ ากัด 

      ผูม้อี านาจลงนาม 


