ชื่องาน : Thailand Baby & Kids Bestbuy
วันที่ : 3-6 พฤษภาคม 2561

ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
Event I.D.

1805001

เจ้าหน้ าที่ รกั ษาความปลอดภัย
วันที่

รอบ เวลา
จานวน
20.00 น. - 08.00 น. (นาย)

1.
2.
3.
4.
5.
หมายเหตุ :
1. ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. พืน้ ทีค่ หู ามากกว่า 50 ตร.ม. ต้องว่าจ้าง 2 อัตรา

กาหนดส่งแบบฟอร์ม

อัตราค่าบริ การ (บาท/นาย/รอบ)
ภายในวันที่
ภายหลังวันที่ จานวนเงิ น
กาหนด
กาหนด
950
1,200
950
1,200
950
1,200
950
1,200
950
1,200
เป็ นเงิ น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7%
รวมเป็ นเงิ น

3. พืน้ ทีค่ หู ามากกว่า 100 ตร.ม. ต้องว่าจ้าง 3 อัตรา

บริ การกล้องวงจรปิ ดภายในคูหา (CCTV CAMERA)
รายการ
ค่าบริ การต่อจุด (3-5 วันแสดงงาน)
** CCTV Service
30,000
หมายเหตุ: ค่าบริการเพิม่ เติมวันละ 3,000 บาท กรณีเกิน 5 วัน
เป็ นเงิ น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
สั ่งจ่ายเงิ นโดย
รวมเป็ นเงิ น

รวมเป็ นเงิ น

18 เมษายน 2561

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้
โดยสมบูรณ์และส่งมายัง
บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ดิ เวลลอปเม้นท์ จากัด
60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์
ถ.รัชดาภิเษก-ตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี

0 10553400763 9

เงินสด
โอนเงินผ่านบัญชืชีอ่ บัญชี : บริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
เลขทีบ่ ญ
ั ชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขทีบ่ ญ
ั ชี 789-2-01746-2 (ออมทรัพย์)
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0 10553400763 9
บัตรเครดิต การรูดบัตรเครดิตกรุณาติดต่อทีฝ่ า่ ยบริการลูกค้า หากยอดชาระเกิ นกว่า 50,000 บาท
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมจากลูกค้าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร
**การสั ่งจองจะมีผลต่อเมือ่ ได้มกี ารชาระเงินเต็มจานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในเอกสารฉบับนี้โดยเงินสดหรือโอนเงิน
เงือ่ นไขการบริ การ
1. วิธสี ่งแบบฟอร์ม ผูข้ อรับบริการต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโดยละเอียดสมบูรณ์และต้องส่งมาพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากชาระเงินโดยวิธี โอนเงินเข้าบัญชี ผูข้ อใช้บริการต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมด้วยกับ

ถึง ฝ่ ายบริ การลูกค้า
คุณ

นี รนุช ชูสิงห์
กุลวดี พัฒนแก้ว

โทรศัพท์ : 66 (0) 2229 3214,3215
โทรสาร : 66 (0) 2229 3222

อีเมล์ :
neeranuch.chu@qsncc.com
kulvadee.pha@qsncc.com

แบบฟอร์มนี้ ทางโทรสารหมายเลข 0 2229 3222
2. กาหนดส่งแบบฟอร์ม: แบบฟอร์มทุกใบจะต้องถูกส่งมายัง ฝา่ ยบริการลูกค้า ภายในวันทีก่ าหนดตามด้านบนของแบบฟอร์มนี้
3. การสั ่งจองใดๆ ทีไ่ ม่ได้รบั การชาระเงิน จะถือว่าไม่สมบูรณ์ และจะมิได้รบั การบริการ
4. การยกเลิกคาขอบริการ จะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต่อฝา่ ยบริการลูกค้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันงาน

หมายเหตุ :
แบบฟอร์มนี้ ถือเป็ นใบแจ้งหนี้

หากพ้นกาหนดไปแล้ว จะเสียค่าปรับครึ่งหนึ่ งของราคาค่าบริ การ
หมายเหตุ การขอรับคืนภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% ผูข้ อจะต้องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย มาพร้อมการยื่นใบรับบริการนี้

ชือ่ บริษทั / หน่วยงาน :
คูหาหมายเลข :
ชือ่ ผูข้ อใช้บริการ :
ทีอ่ ยูส่ าหรับออกใบเสร็จรับเงิน :
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี (ระบุสาขา)
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

ลงชื่อผูข้ อใช้บริ การ

โซน :

สาหรับเจ้าหน้ าที่ N.C.C. เท่านัน้
ลงชื่อผูร้ บั ทราบและยืนยันการให้บริการ

อีเมล์ :

วันที่

เงือ่ นไขการให้บริการเจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย
1. บริการรักษาความปลอดภัยประจาคูหา เป็ นบริการทีจ่ ดั ทาขึน้ เพือ่ อานวยความสะดวกผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า โดยบริษทั ดูอง้ิ เวล จากัด แต่เพียงผูเ้ ดียว
ผูข้ อใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า ) หากจาเป็นต้องใช้บริการจากผูป้ ระกอบการรายอืน่ จะต้องได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากฝา่ ยบริการลูกค้า บริษทั เอ็น .ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษทั ”)
2. ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า จะต้องทาประกันภัยความเสียหายและสูญหาย ของทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์ของผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
โดยให้มผี ลบังคับตลอดอายุสญ
ั ญานี้
3. ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า ขอรับรองและให้สญ
ั ญากับบริษทั ฯ ว่าจะแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงการสูญหาย หรือเสียหายของทรัพย์สนิ ของตน ซึง่ อยูใ่ นความดูแล
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มูลค่าของทรัพย์สนิ และความเสียหายให้บริษทั ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรทันทีทม่ี กี ารสูญหายหรือเสียหายหรืออย่างช้า
ไม่เกินวันถัดไป และจะให้ความร่วมมือในการสืบสวนของบริษทั ฯ และการร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน หากพ้นกาหนดดังกล่าวหรือละเลย ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า
ไม่มสี ทิ ธิเรียกาเสียหายใด ๆ จากบริษทั ฯ
4. ในกรณีทเ่ี กิดการสูญหาย หรือเสียหายของทรัพย์สนิ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้าตกลงว่าบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้แก่ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า หากพนักงาน
รักษาความปลอดภัยได้ปฏิบตั หิ น้าที่ โดยความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว หรือได้ตรวจสอบว่าการเก็บรักษาทรัพย์สนิ มีความบกพร่อง และได้เตือน
ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้าแล้ว
5. กรณีจะเป็นเช่นใดก็ตาม หากบริษทั ฯ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผเู้ ข้าร่วมแสดงสินค้า ก็จะรับผิดไม่เกิน 50% ของค่าบริการรักษาความปลอดภัย
เพิม่ เติม และผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้าจะต้องแสดงให้เห็นว่า
5.1 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้าเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ โดยมีหลักฐานว่ามีทรัพย์สนิ ทีส่ ญ
ู หายอยูก่ ่อน และได้ถกู เก็บไว้ ในทีอ่ นั สมควรแก่การป้องกันการสูญหาย
หรือเสียหาย และปฏิบตั ติ ามระเบียบเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยแล้ว
5.2 ความสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สนิ เกิดจากการลักทรัพย์โดยมีรอ่ งรอยการงัดแงะหรือทาลายสิง่ กีดขวางเข้าไป
5.3 การลักทรัพย์เกิดขึน้ ได้เพราะการกระทา หรือละเว้นกระทาโดยเจตนา หรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย
5.4 การสูญหายหรือเสียหายมิได้เกิดจากการกระทาในฐานะตัวการ ผูใ้ ช้ ผูส้ นับสนุนในการกระทาความผิดของผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า พนักงาน หรือบริวาร
ของผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า หรือโดยความประมาทเลินเล่อของบุคคลดังกล่าว
5.5 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้าไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สนิ คืนได้
5.6 ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้าจะไม่ได้รบั การชดใช้จากบริษทั ประกันภัย
6. บริษทั ฯ จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สนิ ประเภทดังกล่าวต่อไปนี้ อาทิเช่น ธนบัตร ทองคา อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปกรรม
ทีเ่ ป็ นของมีค่า เหรียญ แบบแปลน เอกสารสาคัญ หลักประกันหนี้สนิ หลักทรัพย์ หรือเอกสารการเงิน บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี และเอกสารทังปวง
้
ทางธุรกิจ เว้นแต่จะมีขอ้ ตกลงกันเป็ นพิเศษเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า ตัวแทน และพนักงานของผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า จะปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาของพนักงานรักษาความปลอดภัย ข้อกาหนด กฎ ข้อห้าม
และระเบียบเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด
8. หากเกิดเหตุขดั ข้องไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ทาให้การบริการใด ๆ ต้องบกพร่องไปเป็นครัง้ คราวบริษทั ฯ จะรีบแก้ไขโดยเร็ว อย่างไรก็ตามผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้า
จะลดหรือตัดทอนค่าบริการทีก่ าหนดไว้ไม่ได้ และจะถือเป็ นสาเหตุในการบอกเลิกสัญญานี้หรือสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องไม่ได้เช่นกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ น้
9. ข้อกาหนด / เงื่อนไขบริการรักษาความปลอดภัย ทาขึน้ เป็ นทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีทค่ี วามหมายในแต่ละภาษาไม่ตรงกัน ให้ใช้ขอ้ กาหนด /
เงื่อนไข ทีเ่ ป็นภาษาไทยบังคับในการตีความและอธิบายความ

