
ชือ่งาน :

วนัที ่:

ชือ่บรษิทั :

ทีอ่ยูบ่รษิทั :

โซน :

ชือ่ผูข้อใชบ้รกิาร :

โทรศพัท ์: โทรสาร : อเีมล :

 1.

 2.

 3.

หมายเหต ุ :

1. ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

2. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 50 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 2 อตัรา

3. พืน้ทีค่หูามากกวา่ 100 ตร.ม. ตอ้งวา่จา้ง 3 อตัรา

4. คา่บรกิารนี้ส าหรับการใหบ้รกิาร 12 ชั่วโมง หากเกนิจาก 12 ชั่วโมงคดิคา่บรกิารเพิม่เตมิ 150 บาทตอ่ชั่วโมง (ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)

ส ัง่จา่ยเงนิโดย

     โอนเงนิ ชือ่บัญช ี : บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

เลขทีบ่ัญช ี: ธนาคารกรงุไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ัญช ี009-1-72217-9  (ออมทรัพย)์
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           บัตรเครดติ การรดูบตัรเครดติกรณุาตดิตอ่ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ 

(หากยอดช าระเกนิกวา่ 50,000 บาท  ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากลกูคา้ในอัตรา 3-5% ตามประเภทบัตร)

เง ือ่นไขการบรกิาร

1. วธิสีง่แบบฟอรม์ ผูข้อรับบรกิารตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์โดยละเอยีดสมบรูณ์และตอ้งสง่มาพรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ

   ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากช าระเงนิโดยวธิ ีโอนเงนิเขา้บัญช ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแนบหลักฐานการโอนเงนิมาพรอ้มกับแบบฟอรม์นี้

2. ก าหนดสง่แบบฟอรม์: แบบฟอรม์ทกุใบจะตอ้งถกูสง่มายัง ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ภายในวนัทีก่ าหนดตามดา้นบนของแบบฟอรม์นี้

4. การสง่แบบฟอรม์ หลังจาก วนัทีก่ าหนดจะขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยทา่นอาจจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

3. การสัง่จองจะมผีลตอ่เมือ่ไดม้กีารช าระเงนิเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบับนี้

   ทัง้นี ้การสัง่จองใดๆทีไ่มไ่ดรั้บการช าระเงนิ จะถอืวา่ไมส่มบรูณ์และจะไมไ่ดรั้บการบรกิาร

4. การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการ กอ่นวนัจัดงาน 

   หากพน้ก าหนดดังกลา่วไปแลว้ การยกเลกิค าขอบรกิาร จะตอ้งเสยีคา่ปรบัคร ึง่หนึง่ของราคาคา่บรกิาร

หมายเหตุ 1.การขอรับคนืภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ผูข้อจะตอ้งแนบหนังสอืรับรองหักภาษี ณ ทีจ่า่ย มาพรอ้มการยืน่ใบรับบรกิารนี้  

2.การด าเนนิการใดๆ เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูภ่ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารฉบับนี้ ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของประเทศไทย อาท ิพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  กฎหมายล าดับรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต

กรณุากรอกแบบฟอรม์นี้โดยละเอยีดและสง่มายัง

บรษิทั เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

60 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ถ.รัชดาภเิษก

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110
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ตดิตอ่ ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

อเีมล : โทรศัพท ์:

โทรสาร : วนัที่ วนัที่

กรณุาจดัสง่หนงัสอืรบัรองบรษิทั และ ภพ. 20 พรอ้มกบัแบบฟอรม์นี้

ผูข้อใชบ้รกิาร เจา้หนา้ที ่QSNCC

                                  1,300

                                  1,300

                                  1,300

                                1,700

                                1,700

Event ID :

คหูาหมายเลข :

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี:

รอบเวลา

จ านวนพนกังาน 

(คน)

เป็นเงนิ

รวมเป็นเงนิ

(                                          )(                                          )

วนัที่

เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั

อตัราคา่บรกิาร (บาท/คน/รอบ)

จ านวนเงนิภายในวนัทีก่ าหนด

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

สทุธภัิทร แนมขนุทด (กอลฟ์)

Suttipat.nea@qsncc.com

                                1,700

ก าหนดสง่แบบฟอรม์ : 23 ม.ค. 2566

2-5 กมุภาพนัธ ์2566

Baby and Kids Best Buy 1/2023

02-229-3044

ภายหลงัวนัทีก่ าหนด20.00 - 08.00 น. 

(12 ช ัว่โมง)

**แบบฟอรม์นีถ้อืเป็นใบแจง้หนี*้*

ลงนามยนืยนัการส ัง่จอง

23021586

mailto:Suttipat.nea@qsncc.com
mailto:Suttipat.nea@qsncc.com
mailto:Suttipat.nea@qsncc.com


1. บรกิารรักษาความปลอดภัยประจ าคหูาเป็นบรกิารทีจั่ดท าขึน้เพือ่อ านวยความสะดวกผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  โดยบรษัิท จ ากัด แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

   ผูข้อใชบ้รกิาร (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้)    หากจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารจากผูป้ระกอบการรายอืน่ จะตอ้งไดรั้บอนุญาต

   เป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บรษัิท”) 

2. ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้จะตอ้งท าประกันภัยความเสยีหายและสญูหาย  ของทรัพยส์นิและสทิธปิระโยชนข์องผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง

   โดยใหม้ผีลบงัคับตลอดอายสุญัญานี้

3. ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ ขอรับรองและใหส้ญัญากับบรษัิทฯ วา่จะแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบถงึการสญูหาย หรอืเสยีหายของทรัพยส์นิของตน 

   ซึง่อยูใ่นความดแูลของพนักงานรักษาความปลอดภัย มลูคา่ของทรัพยส์นิและความเสยีหายใหบ้รษัิทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งชา้

   ทันททีีม่กีารสญูหายหรอืเสยีหายหรอือยา่งชา้ไมเ่กนิวันถัดไป และจะใหค้วามร่วมมอืในการสบืสวนของบรษัิทฯ 

   และการรอ้งทกุขต์อ่เจา้พนักงาน หากพน้ก าหนดดังกลา่วหรอืละเลย ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากบรษัิทฯ

4. ในกรณีทีเ่กดิการสญูหาย หรอืเสยีหายของทรัพยส์นิ ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ตกลงวา่บรษัิทฯ ไมต่อ้งรับผดิชดใชแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ 

   หากพนักงานรักษาความปลอดภัยไดป้ฏบิตัหินา้ที่ โดยความระมัดระวังตามสมควรแกก่รณีแลว้ หรอืไดต้รวจสอบวา่การเก็บรักษาทรัพยส์นิ

   มคีวามบกพร่อง และไดเ้ตอืนผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้แลว้

5. หากบรษัิทฯตอ้งรับผดิชดใชค้า่เสยีหายแกผู่เ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ จะรับผดิไมเ่กนิ 50% ของคา่บรกิารรักษาความปลอดภัยเพิม่เตมิ 

และผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่

   5.1  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้เป็นเจา้ของทรัพยส์นิโดยมหีลักฐานวา่มทีรัพยส์นิทีส่ญูหายอยูก่อ่น และไดถ้กูเก็บไว ้

         ในทีอ่ันสมควรแกก่ารป้องกันการสญูหาย หรอืเสยีหาย และปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกับการรักษาความปลอดภัยแลว้

   5.2  ความสญูหายหรอืเสยีหายของทรัพยส์นิเกดิจากการลักทรัพยโ์ดยมรี่องรอยการงัดแงะหรอืท าลายสิง่กดีขวางเขา้ไป

   5.3  การลักทรัพยเ์กดิขึน้ไดเ้พราะการกระท า หรอืละเวน้กระท าโดยเจตนา หรอืโดยความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย

   5.4  การสญูหายหรอืเสยีหายมไิดเ้กดิจากการกระท าในฐานะตัวการ  ผูใ้ช ้ ผูส้นับสนุนในการกระท าความผดิของผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  พนักงาน หรอืบรวิาร

         ของผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ หรอืโดยความประมาทเลนิเลอ่ของบคุคลดังกลา่ว

   5.5  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้ไมส่ามารถตดิตามเอาทรัพยส์นิคนืได ้

   5.6  ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้จะไมไ่ดรั้บการชดใชจ้ากบรษัิทประกันภัย

6. บรษัิทฯ จะไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย หรอืสญูหายของทรัพยส์นิประเภทดังกลา่วตอ่ไปนี้ อาทเิชน่ ธนบตัร ทองค า อัญมณี โบราณวัตถ ุศลิปกรรม

   ทีเ่ป็นของมคีา่ เหรยีญ แบบแปลน เอกสารส าคัญ หลักประกันหนีส้นิ หลักทรัพย ์หรอืเอกสารการเงนิ บตัรเครดติ เชค็ สมดุบญัช ีและเอกสารทัง้ปวง

   ทางธรุกจิ เวน้แตจ่ะมขีอ้ตกลงกันเป็นพเิศษเป็นลายลักษณ์อักษร

7. ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  ตัวแทน และพนักงานของผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้  จะปฏบิตัติามขอ้แนะน าของพนักงานรักษาความปลอดภัย ขอ้ก าหนด กฎ ขอ้หา้ม

   และระเบยีบเกีย่วกับการรักษาความปลอดภัยของบรษัิทฯ อยา่งเคร่งครัด

8. หากเกดิเหตขุดัขอ้งไมว่า่ดว้ยประการใด ๆ ท าใหก้ารบรกิารใด ๆ ตอ้งบกพร่องไปเป็นครัง้คราวบรษัิทฯ จะรบีแกไ้ขโดยเร็ว อยา่งไรก็ตามผูเ้ขา้ร่วมแสดงสนิคา้

   จะลดหรอืตัดทอนคา่บรกิารทีก่ าหนดไวไ้มไ่ด ้และจะถอืเป็นสาเหตใุนการบอกเลกิสญัญานีห้รอืสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ดเ้ชน่กัน  ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมต่อ้ง

   รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ ทัง้ส ิน้

9. ขอ้ก าหนด / เงือ่นไขบรกิารรักษาความปลอดภัย ท าขึน้เป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีทีค่วามหมายในแตล่ะภาษาไมต่รงกัน

   ใหใ้ชข้อ้ก าหนด / เงือ่นไข ทีเ่ป็นภาษาไทยบงัคับในการตคีวามและอธบิายความ

เง ือ่นไขการใหบ้รกิารเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั


