
ช่ืองาน : Thailand Baby & Kids Bestbuy ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ

วนัท่ี : 1-4 กมุภาพนัธ ์2561 Event I.D. 1801010

          เจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั         ก าหนดส่งแบบฟอรม์

ภายในวนัท่ี
ก าหนด

ภายหลงัวนัท่ี
ก าหนด

1.                    950              1,200
2.                    950              1,200
3.                    950              1,200
4.                    950              1,200
5.                    950              1,200
หมายเหต ุ :
1. ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า
2. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 50 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 2 อตัรา

3. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 100 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 3 อตัรา

บริการกล้องวงจรปิดภายในคหูา (CCTV CAMERA)
รายการ

** CCTV Service 30,000  0 10553400763 9
หมายเหตุ: ค่าบรกิารเพิม่เตมิวนัละ 3,000 บาท กรณีเกนิ 5 วนั เป็นเงิน

ภาษมีลูค่าเพิม่ 7%
สัง่จา่ยเงินโดย รวมเป็นเงิน
               เงนิสด                        
               โอนเงนิผ่านบญัชีชือ่บญัช ี : บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั คณุ นีรนุช  ชสิูงห์

เลขทีบ่ญัช ี: ธนาคารกสกิรไทย สาขาสลีม เลขทีบ่ญัช ี789-2-01746-2  (ออมทรพัย์) กลุวดี พฒันแก้ว

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี0 10553400763 9
               บตัรเครดติ การรดูบตัรเครดติกรณุาตดิต่อทีฝ่า่ยบรกิารลกูคา้ หากยอดช าระเกินกวา่ 50,000 บาท

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากลกูค้าในอตัรา 3-5 ตามประเภทบตัร
**การสัง่จองจะมผีลต่อเมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเตม็จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบบันี้โดยเงนิสดหรอืโอนเงนิ 

เง่ือนไขการบริการ อเีมล ์ :

1. วธิสี่งแบบฟอรม์ ผูข้อรบับรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งส่งมาพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ                       neeranuch.chu@qsncc.com

   ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากช าระเงนิโดยวธิ ีโอนเงนิเขา้บญัช ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแนบหลกัฐานการโอนเงนิมาพรอ้มดว้ยกบั                     kulvadee.pha@qsncc.com

   แบบฟอรม์นี้ ทางโทรสารหมายเลข  0 2229 3222

2. ก าหนดส่งแบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทุกใบจะตอ้งถูกส่งมายงั ฝา่ยบรกิารลกูคา้ ภายในวนัทีก่ าหนดตามดา้นบนของแบบฟอรม์นี้ หมายเหต ุ : 

3. การสัง่จองใดๆ ทีไ่มไ่ดร้บั การช าระเงนิ จะถอืว่าไมส่มบรูณ์ และจะมไิดร้บัการบรกิาร

4. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และต่อฝา่ยบรกิารลกูคา้ ไมน้่อยกว่า 7 วนั ก่อนวนังาน 

   หากพน้ก าหนดไปแลว้ จะเสียค่าปรบัคร่ึงหน่ึงของราคาค่าบริการ
   หมายเหต ุการขอรบัคนืภาษหีกัณ ทีจ่่าย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย มาพรอ้มการยื่นใบรบับรกิารนี้

ชือ่บรษิทั / หน่วยงาน  :  

คหูาหมายเลข  : โซน  :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร : ลงชื่อผูร้บัทราบและยนืยนัการใหบ้รกิาร

ทีอ่ยูส่ าหรบัออกใบเสรจ็รบัเงนิ  :
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ระบุสาขา)

โทรศพัท ์: โทรสาร  : อเีมล ์ : วนัที่
ลงช่ือผูข้อใช้บริการ  

โทรสาร  :  66 (0) 2229 3222

แบบฟอรม์น้ีถือเป็นใบแจ้งหน้ี

ส าหรบัเจา้หน้าท่ี N.C.C. เท่านัน้

ถึง  ฝ่ายบริการลูกค้า

โทรศพัท ์ : 66 (0) 2229 3214,3215

รวมเป็นเงิน 60 ศนูยก์ารประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์

ถ.รชัดาภเิษก-ตดัใหม่
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
กรงุเทพมหานคร 10110

ค่าบริการต่อจดุ (3-5 วนัแสดงงาน) รวมเป็นเงิน เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี

กรณุากรอกแบบฟอรม์นี้
โดยสมบรูณ์และสง่มายงั

เป็นเงิน บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% แอนด ์ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

วนัท่ี
      รอบ  เวลา         
20.00 น. - 08.00 น.

จ านวน 
(นาย)

อตัราค่าบริการ (บาท/นาย/รอบ)
จ านวนเงิน

15 มกราคม 2561



เง่ือนไขการให้บริการเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั

1. บรกิารรกัษาความปลอดภยัประจ าคหูา เป็นบรกิารทีจ่ดัท าขึน้เพือ่อ านวยความสะดวกผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้  โดยบรษิทั ดอูิง้เวล จ ากดั  แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

   ผูข้อใชบ้รกิาร (ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้)     หากจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารจากผูป้ระกอบการรายอืน่ จะตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

   จากฝา่ยบรกิารลกูคา้ บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “บรษิทั”) 

2. ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้ จะตอ้งท าประกนัภยัความเสยีหายและสญูหาย ของทรพัยส์นิและสทิธปิระโยชน์ของผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้ ดว้ยค่าใชจ่้ายของตนเอง

   โดยใหม้ผีลบงัคบัตลอดอายสุญัญานี้

3. ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้ ขอรบัรองและใหส้ญัญากบับรษิทัฯ วา่จะแจง้ใหบ้รษิทัฯ  ทราบถงึการสญูหาย หรอืเสยีหายของทรพัยส์นิของตน ซึง่อยูใ่นความดแูล

   ของพนกังานรกัษาความปลอดภยั มลูค่าของทรพัยส์นิและความเสยีหายใหบ้รษิทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัททีีม่กีารสญูหายหรอืเสยีหายหรอือยา่งชา้

   ไมเ่กนิวนัถดัไป และจะใหค้วามรว่มมอืในการสบืสวนของบรษิทัฯ และการรอ้งทุกขต่์อเจา้พนกังาน หากพน้ก าหนดดงักลา่วหรอืละเลย ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้

   ไมม่สีทิธเิรยีกาเสยีหายใด ๆ จากบรษิทัฯ

4. ในกรณีทีเ่กดิการสญูหาย หรอืเสยีหายของทรพัยส์นิ ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้ตกลงวา่บรษิทัฯ ไมต่อ้งรบัผดิชดใชแ้ก่ ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้ หากพนกังาน

   รกัษาความปลอดภยัไดป้ฏบิตัหิน้าที ่โดยความระมดัระวงัตามสมควรแก่กรณีแลว้ หรอืไดต้รวจสอบวา่การเกบ็รกัษาทรพัยส์นิมคีวามบกพรอ่ง และไดเ้ตอืน

   ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้แลว้

5. กรณีจะเป็นเชน่ใดกต็าม  หากบรษิทัฯ ตอ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายแก่ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้  กจ็ะรบัผดิไมเ่กนิ 50% ของค่าบรกิารรกัษาความปลอดภยั

   เพิม่เตมิ และผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้จะตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่

   5.1  ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้เป็นเจา้ของทรพัยส์นิโดยมหีลกัฐานวา่มทีรพัยส์นิทีส่ญูหายอยูก่่อน และไดถ้กูเกบ็ไว ้ในทีอ่นัสมควรแก่การป้องกนัการสญูหาย

         หรอืเสยีหาย และปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัแลว้

   5.2  ความสญูหายหรอืเสยีหายของทรพัยส์นิเกดิจากการลกัทรพัยโ์ดยมรีอ่งรอยการงดัแงะหรอืท าลายสิง่กดีขวางเขา้ไป

   5.3  การลกัทรพัยเ์กดิขึน้ไดเ้พราะการกระท า หรอืละเวน้กระท าโดยเจตนา หรอืโดยความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของพนกังานรกัษาความปลอดภยั

   5.4  การสญูหายหรอืเสยีหายมไิดเ้กดิจากการกระท าในฐานะตวัการ ผูใ้ช ้ ผูส้นบัสนุนในการกระท าความผดิของผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้ พนกังาน หรอืบรวิาร

         ของผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้ หรอืโดยความประมาทเลนิเลอ่ของบุคคลดงักลา่ว

   5.5  ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้ไมส่ามารถตดิตามเอาทรพัยส์นิคนืได้

   5.6  ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้จะไมไ่ดร้บัการชดใชจ้ากบรษิทัประกนัภยั

6. บรษิทัฯ จะไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย หรอืสญูหายของทรพัยส์นิประเภทดงักลา่วต่อไปนี้ อาทเิชน่ ธนบตัร ทองค า อญัมณี โบราณวตัถุ ศลิปกรรม

   ทีเ่ป็นของมคี่า เหรยีญ แบบแปลน เอกสารส าคญั หลกัประกนัหนี้สนิ หลกัทรพัย ์หรอืเอกสารการเงนิ บตัรเครดติ เชค็ สมดุบญัช ีและเอกสารทัง้ปวง

7. ผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้  ตวัแทน และพนกังานของผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้  จะปฏบิตัติามขอ้แนะน าของพนกังานรกัษาความปลอดภยั ขอ้ก าหนด กฎ ขอ้หา้ม

   และระเบยีบเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของบรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดั

8. หากเกดิเหตุขดัขอ้งไมว่า่ดว้ยประการใด ๆ ท าใหก้ารบรกิารใด ๆ ตอ้งบกพรอ่งไปเป็นครัง้คราวบรษิทัฯ จะรบีแกไ้ขโดยเรว็ อยา่งไรกต็ามผูเ้ขา้รว่มแสดงสนิคา้

   จะลดหรอืตดัทอนค่าบรกิารทีก่ าหนดไวไ้มไ่ด ้และจะถอืเป็นสาเหตุในการบอกเลกิสญัญานี้หรอืสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ดเ้ชน่กนั  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไมต่อ้ง

   รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ ทัง้สิน้

9. ขอ้ก าหนด / เงื่อนไขบรกิารรกัษาความปลอดภยั ท าขึน้เป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทีค่วามหมายในแต่ละภาษาไมต่รงกนั ใหใ้ชข้อ้ก าหนด / 

   เงื่อนไข ทีเ่ป็นภาษาไทยบงัคบัในการตคีวามและอธบิายความ

   ทางธุรกจิ เวน้แต่จะมขีอ้ตกลงกนัเป็นพเิศษเป็นลายลกัษณ์อกัษร


