
Revision : 6th

Nichada Thani Security Guard Co., Ltd. : ISB / Rosemarie / Student / Parent / Teacher / Admin Staff Express Pass Application

บรษิทั รกัษาความปลอดภยันชิดาธาน ีจ ากดั : ใบค าขอบตัรผา่นเรง่ดว่นส าหรบั ไอเอสบ ี/ โรสแมรี ่/ นกัเรยีน/ผูป้กครอง / อาจารย/์พนกังาน

ประเภทบัตร    [ ] นักเรยีน/ ผูป้กครองนักเรยีน [ ] อาจารย/์ พนักงาน                      ..…………….        ……………..

Type of Card Student/ Parent Teacher/Admin Staff          Expiration Date           ID Number

ชือ่-สกลุ โทรศัพทม์อืถอื

Applicant Mobile Phone

ทีอ่ยู ่/ Address    

บา้นเลขที ่(ทีอ่ยูปั่จจบัุน) อเีมลล์

Current Address Email:

ยานพาหนะทีใ่ช ้ [ ] รถยนต์ [ ] รถจักรยานยนต์ [ ] รถจักรยาน [ ] อืน่ๆ…

Type of Vehicle Car Motorcycle Bicycle Other…

ทะเบยีน ยีห่อ้ สี

Vehicle Number plate Make Colour

หมายเหต ุ/ Note:

- ใหท้า่นมารับบัตรดว้ยตนเอง สามารถตดิตอ่รับไดท้ีฝ่่ายลกูคา้สมัพันธ ์นชิดาธาน ี 

โปรดตรวจสอบความถกูตอ้งกอ่นรับบัตรจากพนักงาน : 0-2967-9673.

The applicant shall contact the Nichada Customer Relations Office to personally accept the Express Pass. 

Please verify the card(s) prior to collecting them : Tel. 0-2967-9673.

หลักฐานประกอบการสมัคร  / Attach the following documents with this application :

ผูส้มัคร Applicant :

1 ส าเนาบัตรประจ าตัวไอเอสบ ี/ ส าเนาบัตรประจ าตัวโรสแมรี่/พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้งทีร่ะบวุนับัตรหมดอายุ กรณีไมม่วีนัหมดอายุ

บนบัตรใหร้ะบวุนัหมดอายไุวด้า้นบนของแบบฟอรม์.

A signed copy of ISB ID Card / A signed copy of Rose Marie ID Card with expiration date.If there is no expiration date on

the card,applicant shall indicate the card expiration date in the space provided above.

2 รปูถา่ยส ี2”   2  รปู

2, 2" color photographs

3 ส าเนาบัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทางพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง.

Signed copy of Government issued ID (Thai ID or Passport).

คา่ใชจ้า่ย Fee :  

1 คา่อปุกรณ์และคา่ธรรมเนียม  400  บาท ตอ่คน (ราคานี้รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้)

Materials and administration fee 400 Baht per person. (Includes Vat )

2 คา่ประกันบัตร 200 บาท ตอ่คน

Security deposit  200 Baht per person.

ระยะเวลาการใชง้าน Use terms :

1 บัตรนี้มอีายกุารใชง้านตามชว่งเวลาเทอมปัจจบัุนของโรงเรยีน (ไอเอสบ ี/ โรสแมรี)่ เทา่นัน้

This card is valid for the current school year (ISB / Rose Marie) only.

2 ภายใตข้อ้บังคับ ขอ้ 1 บัตรนี้จะระงับตามวนัสิน้สดุการจา้งงาน(พนักงานโรงเรยีน) /สิน้สดุการศกึษา กับไอเอสบ ีหรอืโรสแมรี่

Within the term of clause 1, the card is valid until termination of employment/education at ISB / Rose Marie.

3 กรณีตอ่อายบัุตร ใหผู้ส้มัครท าบัตรใหมท่ีแ่ผนกลกูคา้สมัพันธ ์ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นโรงเรยีนเปิด

The applicant agrees to renew his/her card at the Customer Relations Office 15 days prior to each school year.

4 เมือ่ผูส้มัครหรอืบตุรของผูส้มัครถกูเลกิจา้ง/สิน้สดุการศกึษา กับไอเอสบ ีหรอืโรสแมร ีจะตอ้งคนืบัตรนี้ทีแ่ผนกลกูคา้สมัพันธทั์นที

If the applicant's or applicant's child's employment/education is terminated at ISB / Rose Marie, he/she shall return the 

card to the Customer Relations Office.  

ขอ้ตกลงและเงือ่นไข Terms and Conditions :

1 บัตรนี้ไมใ่ชบั่ตรทีแ่สดงวา่เป็นพนักงานของกลุม่บรษัิทนชิดาธานี
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The pass card issued does not indicate that I am an employee of The Nichada Thani Group of Companies.

2 บัตรนี้ใหใ้ชเ้ฉพาะกับบคุคลทีม่ชี ือ่ตามหนา้บัตร หากมกีารน าใหบ้คุคลอืน่ใชแ้ทน  จะถกูรบิบัตรคนืทันท ีและบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่

ด าเนนิคดกีับผูฝ่้าฝืน ผูส้มัครตกลง รับผดิชอบหากเกดิ ความเสยีหายหรอื เบีย้ปรับ กรณีทีม่กีารน าบัตรของผูส้มัครไปใชโ้ดยมชิอบ

ตอ่กฎหมายและตอ่กฎระเบยีบของหมูบ่า้นนชิดาธานี ทีม่ใีนปัจจบัุน รวมทัง้ทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต

This card shall be used only by the individual indicated on this card.  If this card is used by any other individual,

it shall be confiscated.  Nervertheless, the company shall reserve the right to prosecute the offender.

The applicant acknowedges that he/she shall be liable for all damages and/or penalty incurring from illegal activities

and from violation of Nichada Thani rules and regulations effective currently and in the future, through misuse of the 

applicant's pass.

3 การเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูใดๆ บนบัตร ถอืวา่มคีวามผดิทางอาญา บรษัิทจะด าเนนิคดตีามกฎหมายถงึทีส่ดุ

Change, alteration or modification of the issued card is deemed a criminal act for which Nichada Thani will prosecute.

4 บัตรนี้เป็นกรรมสทิธิข์องกลุม่ บรษัิท นชิดาธาน ีและขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกคนื โดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้

This card is the property of The Nichada Thani Group of Companies and it reserves the right to retrieve without prior notice.

5 กรณีบัตรหาย ใหแ้จง้ความทีส่ถานีต ารวจ และน าใบแจง้ความตดิตอ่เจา้หนา้ทีล่กูคา้สมัพันธ ์พรอ้มรปูถา่ยส ี2 ใบ ขนาด 2 นิว้

เพือ่ขอท าบัตรใหม่ โดยจะตอ้งช าระคา่ประกันบัตรและคา่อปุกรณ์ตามทีก่ าหนด

In the event of loss, the person to whom the card is issued shall immediately contact the police station and complete

a police report.  This report shall be submitted to the Customer Relations Office together with 2 new colour photos, 

2" in size and fee for card replacement.

6 ใหแ้สดงบัตรตอ่พนักงานรักษาความปลอดภัยทกุครัง้ และตดิบัตรนี้ในทีท่ีม่องเห็นชดัเจน

Present this card to to the Security Personnel on all occasion and have this card available and properly displayed.

7 ขา้พเจา้ยนิดปีฏบัิตติามค าแนะน าของเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัย

I shall comply with instructions and advice of security personnel at all times.

8 ขา้พเจา้จะปฎบัิตติามระเบยีบ ขอ้บังคับ ขอ้ก าหนดตา่งๆ ของนชิดาธานี ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบัุนและในอนาคต รวมถงึ กฏจราจรและ

เครือ่งหมายตา่งๆโดยเครง่ครัด

I shall abide by the rules and regulations of Nichada Thani including those which may be set in future,

including but not limited to the traffic rules.

9 เมือ่เขา้ในโครงการนชิดาธานี ขา้พเจา้จะไมก่ระท าการใดๆ อันเป็นการกอ่กวน หรอื รบกวนความสงบของผูอ้ ืน่

I shall not act in any manner which may cause a disturbance to the community.

10 ขา้พเจา้ยนิดใีหค้วามรว่มมอื อ านวยความสะดวกแกเ่จา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยในการตรวจคน้หรอืปฏบัิตกิารใดๆ

เพือ่ความปลอดภัยของผูพั้กอาศัย

I shall cooperate with Nichada Thani security personnel in their inspection and search procedures.

11 ขา้พเจา้จะไมน่ าส ิง่ผดิกฎหมายเขา้มาในโครงการนชิดาธานี และจะไมก่ระท าการใดๆ ทีผ่ดิกฎหมายดว้ย

I shall not bring any illegal substance or object into Nichada Thani.

12 ผูส้มัคร(เจา้ของรถ)จะรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย/การฝ่าฝืนผลแหง่การละเมดิทีใ่ชใ้นโครงการนชิดาธานีทัง้หมดรวมทัง้การใชถ้นนดว้ย.

The applicant (owner of vehicle) is responsible for damages/violations committed on Nichada Thani property which 

includes all roads.

13 นอกเหนือจากทีย่ืน่เอกสารประกอบการสมัครของผูป้กครองแลว้ ตอ้งยืน่ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรยีนประกอบดว้ย

     In addition to their own application, parents of students must submit an application for their commuting child

with a copy of the child's student ID.

14 ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะปฏบัิตติามขอ้ตกลงและเงือ่นไขทกุขอ้ขา้งตน้ หากขา้พเจา้ฝ่าฝืนขอ้ตกลง ขอ้ใดขอ้หนึง่ ตามใบสมัครนี้

ขา้พเจา้ตกลงใหก้ลุม่บรษัิท นชิดาธานี ยดึ ระงับ หรอื ถอดถอน บัตรไดทั้นท ีและ/หรอื เรยีกคา่เสยีหายเพิม่เตมิ

I agree to abide by all terms and conditions herein contained.  If I breach any of the aforementioned terms and conditions,

The Nichada Thani Group of Companies shall have the right to confiscate, retrieve, decline and/or terminate immediately 
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and/or demand payment for any damages.

15 To be used only on school days during posted times only.

ใชส้ าหรับชว่งเวลาเปิดเรยีน ตามเวลาทีร่ะบใุนบัตรเทา่นัน้

ค ารับรอง  /  Agreement :

ขา้พเจา้ผูข้อบัตรผา่นเรง่ดว่นในโครงการนชิดาธานี ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้ไดรั้บทราบกฎระเบยีบ ขอ้บังคับ ตามรายละเอยีดขา้งตน้แลว้ 

และ ยนิดจีะปฏบัิตติามทกุประการ

I, the applicant of the Nichada Thani Express Pass Card , hereby certify that I have read and understood the conditions as

detailed above and shall abide by such conditions.

ลงชือ่ ผูข้อท าบัตร     วนัที่

Signature Applicant Date

ลงชือ่ ตัวแทนของ ไอเอสบ/ีโรสแมรี่ วนัที่

Signature Appointed Representative ISB/RMA Date

ลงชือ่           ผูป้กครอง กรณียังไมบ่รรลนุติภิาวะ วนัที่

Signature Parent if applicant is a minor Date

ส าหรับเจา้หนา้ที ่ /  For Customer Relations Department only.

เงนิคา่ประกันบัตร  จ านวน บาท  รับคนืเมือ่คนืบัตรพรอ้มใบเสร็จรับเงนิ

Refundable security deposit Baht, upon return of pass with receipt.

ผูอ้อกเงนิคา่ประกันบัตร

Payee : Name

รับเงนิโดย วนัที่

Received by: Date:
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