
ชื่องาน : ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
วันที : Event I.D. 1708004

          เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย         กําหนดสงแบบฟอรม

ภายในวันที่กําหนด
ภายหลังวันที่

กําหนด
1.                       950                1,200
2.                       950                1,200
3.                       950                1,200
4.                       950                1,200
5.                       950                1,200
หมายเหตุ  :

1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

2. พ้ืนที่คูหามากกวา 50 ตร.ม. ตองวาจาง 2 อัตรา

3. พ้ืนที่คูหามากกวา 100 ตร.ม. ตองวาจาง 3 อัตรา

บริการกลองวงจรปดภายในคูหา (CCTV CAMERA)
รายการ

** CCTV Service 30,000  0 10553400763 9
หมายเหตุ: คาบริการเพ่ิมเติมวันละ 3,000 บาท กรณีเกิน 5 วัน เปนเงิน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
สั่งจายเงินโดย รวมเปนเงิน
               เงินสด                        
               โอนเงินผานบัญชีชื่อบัญชี  : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด คุณ วรนิษฐ ไกรโอฬารสิทธิ์

เลขที่บัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขที่บัญชี 789-2-01746-2  (ออมทรัพย) คุณ นวลรัตน อินทรวิชะ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0 10553400763 9

               บัตรเครดิต การรูดบัตรเครดิตกรุณาติดตอที่ฝายบริการลูกคา หากยอดชําระเกินกวา 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากลูกคาในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร

**การส่ังจองจะมีผลตอเม่ือไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารฉบับนี้โดยเงินสดหรือโอนเงิน 
เงื่อนไขการบริการ อีเมล  :

1. วิธีสงแบบฟอรม ผูขอรับบริการตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมโดยละเอียดสมบูรณและตองสงมาพรอมกับหลักฐานการชําระเงิน

   ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากชําระเงินโดยวิธี โอนเงินเขาบัญชี ผูขอใชบริการตองแนบหลักฐานการโอนเงินมาพรอมดวยกับ

   แบบฟอรมน้ี ทางโทรสารหมายเลข  0 2229 3222

2. กําหนดสงแบบฟอรม: แบบฟอรมทุกใบจะตองถูกสงมายัง ฝายบริการลูกคา ภายในวันท่ีกําหนดตามดานบนของแบบฟอรมน้ี หมายเหตุ  : 

3. การสั่งจองใดๆ ท่ีไมไดรับ การชําระเงิน จะถือวาไมสมบูรณ และจะมิไดรับการบริการ

4. การยกเลิกคําขอบริการ จะตองกระทําเปนลายลักษณอักษร และตอฝายบริการลูกคา ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันงาน 

   หากพนกําหนดไปแลว จะเสียคาปรับครึ่งหนึ่งของราคาคาบริการ
   หมายเหตุ การขอรับคืนภาษีหักณ ท่ีจาย 3% ผูขอจะตองแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจาย มาพรอมการย่ืนใบรับบริการน้ี

ช่ือบริษัท / หนวยงาน  :  

คูหาหมายเลข  : โซน  :

ช่ือผูขอใชบริการ : ลงชื่อผูรับทราบและยืนยันการใหบริการ

ท่ีอยูสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน  :
เลขประจําตัวผูเสียภาษี (ระบุสาขา)

โทรศัพท : โทรสาร  : อีเมล  : วันท่ี

ลงชือผูขอใชบริการ  

ช็อป เพื่อ ลูก by Baby Best Buy 2017

24 - 27 สิงหาคม 2560

vorranid.kra@qsncc.com
nuanrat.int@qsncc.com

คาบริการตอจุด (3-5 วันแสดงงาน) รวมเปนเงิน

สําหรับเจาหนาที่ N.C.C. เทานั้น

เลขประจําตัวผูเสียภาษี
กรุงเทพมหานคร 10110

แบบฟอรมนี้ถือเปนใบแจงหนี้

โทรศัพท  : 66 (0) 2229 3206, 3212
โทรสาร  :  66 (0) 2229 3222

ถึง  ฝายบริการลูกคา

รวมเปนเงิน

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย

กรุณากรอกแบบฟอรมนี้

ถ.รัชดาภิเษก-ตัดใหม

จํานวนเงิน
20 กรกฎาคม 2560

โดยสมบูรณและสงมายัง
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท
แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด

60 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ

วันที่
      รอบ  เวลา         

20.00 น. - 08.00 น.

เปนเงิน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

จํานวน 

(นาย)

อัตราคาบริการ (บาท/นาย/รอบ)



เงื่อนไขการใหบริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

1. บริการรักษาความปลอดภัยประจําคูหา เปนบริการที่จัดทําข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกผูเขารวมแสดงสินคา  โดยบริษัท ดูอิ้งเวล จํากัด  แตเพียงผูเดียว 

   ผูขอใชบริการ (ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูเขารวมแสดงสินคา)     หากจําเปนตองใชบริการจากผูประกอบการรายอ่ืน จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร

   จากฝายบริการลูกคา บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด (ตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัท”) 

2. ผูเขารวมแสดงสินคา จะตองทําประกันภัยความเสียหายและสูญหาย ของทรัพยสินและสิทธิประโยชนของผูเขารวมแสดงสินคา ดวยคาใชจายของตนเอง

   โดยใหมีผลบังคับตลอดอายุสัญญานี้

3. ผูเขารวมแสดงสินคา ขอรับรองและใหสัญญากับบริษัทฯ วาจะแจงใหบริษัทฯ  ทราบถึงการสูญหาย หรือเสียหายของทรัพยสินของตน ซึ่งอยูในความดูแล

   ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มูลคาของทรัพยสินและความเสียหายใหบริษัทฯ ทราบเปนลายลักษณอักษรทันทีที่มีการสูญหายหรือเสียหายหรืออยางชา

   ไมเกินวันถัดไป และจะใหความรวมมือในการสืบสวนของบริษัทฯ และการรองทุกขตอเจาพนักงาน หากพนกําหนดดังกลาวหรือละเลย ผูเขารวมแสดงสินคา

   ไมมีสิทธิเรียกาเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ

4. ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือเสียหายของทรัพยสิน ผูเขารวมแสดงสินคาตกลงวาบริษัทฯ ไมตองรับผิดชดใชแก ผูเขารวมแสดงสินคา หากพนักงาน

   รักษาความปลอดภัยไดปฏิบัติหนาที่ โดยความระมัดระวังตามสมควรแกกรณีแลว หรือไดตรวจสอบวาการเก็บรักษาทรัพยสินมีความบกพรอง และไดเตือน

   ผูเขารวมแสดงสินคาแลว

5. กรณีจะเปนเชนใดก็ตาม  หากบริษัทฯ ตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูเขารวมแสดงสินคา  ก็จะรับผิดไมเกิน 50% ของคาบริการรักษาความปลอดภัย

   เพ่ิมเติม และผูเขารวมแสดงสินคาจะตองแสดงใหเห็นวา

   5.1  ผูเขารวมแสดงสินคาเปนเจาของทรัพยสินโดยมีหลักฐานวามีทรัพยสินที่สูญหายอยูกอน และไดถูกเก็บไว ในที่อันสมควรแกการปองกันการสูญหาย

         หรือเสียหาย และปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแลว

   5.2  ความสูญหายหรือเสียหายของทรัพยสินเกิดจากการลักทรัพยโดยมีรองรอยการงัดแงะหรือทําลายส่ิงกีดขวางเขาไป

   5.3  การลักทรัพยเกิดข้ึนไดเพราะการกระทํา หรือละเวนกระทําโดยเจตนา หรือโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย

   5.4  การสูญหายหรือเสียหายมิไดเกิดจากการกระทําในฐานะตัวการ ผูใช  ผูสนับสนุนในการกระทําความผิดของผูเขารวมแสดงสินคา พนักงาน หรือบริวาร

         ของผูเขารวมแสดงสินคา หรือโดยความประมาทเลินเลอของบุคคลดังกลาว

   5.5  ผูเขารวมแสดงสินคาไมสามารถติดตามเอาทรัพยสินคืนได

   5.6  ผูเขารวมแสดงสินคาจะไมไดรับการชดใชจากบริษัทประกันภัย

6. บริษัทฯ จะไมตองรับผิดชอบตอความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพยสินประเภทดังกลาวตอไปนี้ อาทิเชน ธนบัตร ทองคํา อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปกรรม

   ที่เปนของมีคา เหรียญ แบบแปลน เอกสารสําคัญ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย หรือเอกสารการเงิน บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี และเอกสารทั้งปวง

7. ผูเขารวมแสดงสินคา  ตัวแทน และพนักงานของผูเขารวมแสดงสินคา  จะปฏิบัติตามขอแนะนําของพนักงานรักษาความปลอดภัย ขอกําหนด กฎ ขอหาม

   และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ อยางเครงครัด

8. หากเกิดเหตุขัดของไมวาดวยประการใด ๆ ทําใหการบริการใด ๆ ตองบกพรองไปเปนคร้ังคราวบริษัทฯ จะรีบแกไขโดยเร็ว อยางไรก็ตามผูเขารวมแสดงสินคา

   จะลดหรือตัดทอนคาบริการที่กําหนดไวไมได และจะถือเปนสาเหตุในการบอกเลิกสัญญานี้หรือสัญญาที่เกี่ยวของไมไดเชนกัน  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมตอง

   รับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน

9. ขอกําหนด / เงื่อนไขบริการรักษาความปลอดภัย ทําข้ึนเปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ความหมายในแตละภาษาไมตรงกัน ใหใชขอกําหนด / 

   เงื่อนไข ที่เปนภาษาไทยบังคับในการตีความและอธิบายความ

   ทางธุรกิจ เวนแตจะมีขอตกลงกันเปนพิเศษเปนลายลักษณอักษร


