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ชือ่/นามสกลุ โทรศพัท ์/ Tel.

Name-Surname

ทีอ่ยูปั่จจบุนั โทรสาร / Fax.

Current Address

สถานทีท่ างาน

Business Address

โทรศพัท ์/ Tel. โทรสาร. / Fax. อเีมลล ์/ Email:

เหตผุลในการสมัคร / Reason for Application:

[  ] เป็นเจา้ของบา้น บา้นเลขที่ โครงการ [  ] ใหเ้ชา่ [  ] อยูเ่อง

Owner of House no. Compound Rented Residential

[  ] เป็นผูเ้ชา่ บา้นเลขที่ โครงการ

Tenant of House no. Compound

สมาชกิในครอบครัวทีพั่กอาศยัตามทีอ่ยูใ่นนชิดาธานหีรอืเจา้ของบา้น

Persons listed must be family of the Nichada Thani resident residing at the same Nichada Thani address or property owners.

หมายเหต ุ: ใหท้า่นมารับบตัรดว้ยตนเอง สามารถตดิตอ่รับไดท้ีฝ่่ายลกูคา้สมัพันธ์ นชิดาธานี  

โปรดตรวจสอบความถกูตอ้งกอ่น รับบตัรผูพั้กอาศยัจากพนักงาน : 0-2967-9673.

Note : The applicant shall contact the Nichada Customer Relations Office to personally accept the card.

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

หลกัฐานประกอบการสมคัร :

Attach the following documents with this application :

1 ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูพั้กอาศยัทกุคน รับรองส าเนาถกูตอ้ง

A signed copy of ID card or passport for each resident.

2 ผูส้มัครมายืน่ใบสมัครดว้ยตนเองเพือ่ถา่ยภาพรูปประกอบบตัร ณ ส านักงานลกูคา้สมัพันธ์

Applicant must present themselves in person at the Customer Relations Office to take a photo.

3 ส าเนาแผน่แรกและสดุทา้ยของสญัญาเชา่บา้นหรอืส าเนาโฉนดทีด่นิทีซ่ ึง่แสดงชือ่ของผูส้มัคร  รับรองส าเนาถกูตอ้ง

A signed copy of the 1st and last pages of the lease agreement, or title deed showing applicant's name for the address

listed above.

คา่ใชจ้า่ย :

Fees :

1 คา่อปุกรณ์และคา่ธรรมเนยีม 500 บาท ตอ่คน (ราคานีไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพิม่)

Materials and administration fee 500 Baht per person. (not including VAT)

2 คา่ประกนับตัร 300 บาท ตอ่คน

Security deposit 300 Baht per person.

ล าดบั ชือ่/นามสกลุ

1

2

3

4

5

6

วนั เดอืน ปี เกดิ ความสมัพันธ์ ตอ้งการบตัร

No. Name Date of Birth Relation Access Pass



Nichada Thani Security Guard Co., Ltd. : Resident Pass Application Page 2/5

บรษิทั รกัษาความปลอดภยันชิดาธาน ีจ ากดั : ใบสมคัรบตัรผูพ้กัอาศยั Revision: 5th

เมือ่ครบอายบุตัร หรอื เมือ่ระงับใชบ้ตัร ผูส้มัครจะไดรั้บคา่ประกนับตัรคนื โดยน าบตัรมาคนืพรอ้มแสดงใบเสร็จรับเงนิประกนับตัร

ดว้ยตนเองตอ่เจา้หนา้ทีล่กูคา้สมัพันธ์

At the end of the card's term or after termination of the card, the applicant shall receive full refund of the security 

deposit by returning the card and presenting the security deposit receipt in person to the Customer Relations staff.

กรณีทีม่ไิดน้ าบตัรมาคนื ผูส้มัครตกลงใหบ้รษัิท นชิดาธานี รบิเงนิประกนับตัรทัง้หมด

If the applicant did not return the card, Nichada Thani shall retain the total amount of the security deposit.

กรณีทีม่ไิดแ้สดงใบเสร็จรับเงนิประกนับตัร ผูส้มัครตกลงใหบ้รษัิท นชิดาธานี รบิเงนิประกนับางสว่น โดยจะช าระคนื 

จ านวน 100 บาท

If the applicant did not present the security deposit receipt, Nichada Thani shall retain a portion of the security 

deposit and refund only 100 Baht. 

หากผูส้มัครประสงคใ์หต้วัแทนมารับเงนิประกนับตัรแทน ผูส้มัครตอ้งเซ็นมอบอ านาจธรุกรรมนี้ ในส าเนาบตัรประชาชน หรอื

หนังสอืเดนิทางของตน พรอ้มระบชุือ่ผูรั้บมอบอ านาจ

If the applicant requires a proxy to accept the deposit on his/her behalf, the applicant shall appoint an

attorney-in-fact by indicating the attorney-in-fact's full name of such appointment on a copy of his/her ID card 

or passport.

ระยะเวลาใชง้าน :

Use terms :

1 บตัรนีม้อีายกุารใชง้านไมเ่กนิ 1 (หนึง่) ปี นับจากวนัทีเ่จา้หนา้ทีล่กูคา้สมัพันธอ์อกบตัร

This card is valid for no more than 1 (one) year from the date this card is issued by the Customer Relations staff.

2 ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ 1 กรณีผูส้มัครเป็นผูเ้ชา่ บตัรนีจ้ะระงับตามวนัสิน้สดุสญัญาเชา่

Within the term of clause 1, If the applicant is a tenant, the card is valid until lease expiry.

3 กรณีตอ่อายบุตัร ใหผู้ส้มัครท าบตัรใหมท่ีแ่ผนกลกูคา้สมัพันธ์ ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นบตัรหมดอายุ

The applicant agrees to renew his/her card at the Customer Relations Office at least 15 days before the card expires.

4 เจา้ของบตัรเมือ่ไมไ่ดพั้กอาศยัในโครงการนชิดาธานี จะตอ้งคนืบตัรนีท้ีแ่ผนกลกูคา้สมัพันธทั์นที พรอ้มใบเสร็จรับเงนิคา่ประกนับตัร

เพือ่รับเงนิประกนัคนื

If the person to whom the card is issued to, cease to reside within Nichada Thani, he/she shall return any and all issued

cards to the Customer Relations Office along with the deposit receipt to receive full refund of the deposit. 

2.1

2.2

2.3

2.4
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ข้อตกลงและเงื่อนไข : 
Terms and Conditions : 
 

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

2.    บตัรนีใ้ช้ได้เฉพาะบคุคลท่ีมีช่ือตามหน้าบตัร หากมกีารน าให้บคุคลอื่นใช้แทน จะถกูริบบตัรคืนทนัที และบริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ี
ด าเนินคดีกบัผู้ ฝ่าฝืน 

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. Nevertheless, the company shall reserve the right to prosecute the 
offender. 

3.    บตัรนีใ้ช้ได้เฉพาะผู้อยูอ่าศยัในโครงการนิชดาธานีและเจ้าของบ้านเทา่นัน้ 

        Pass use is valid for Nichada Thani residents and owners only. 

4.    การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมลูใดๆ บนบตัร ถือวา่มีความผิดทางอาญา บริษัทจะด าเนินคดตีามกฎหมายในท่ีสดุ 

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

5.    เจ้าของบ้านหรือผู้ เช่ารับรองการท าบตัรแก่สมาชิกในครอบครัวและมีหน้าที่ดแูลให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบตัิตามข้อก าหนดตา่งๆ 

        ของนิชดาธานีทัง้ปัจจบุนัและที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

        The owner and/or tenant guarantees that all persons issued with cards abide by the rules and regulations of 
        Nichada Thani, including those which may be brought into effect in the future. 

6.    ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่ข้าพเจ้า สมาชิกในครอบครัว แขก ญาติ เพื่อน หรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง กบัข้าพเจ้า 

I shall be responsible for any and all damage which may occur as a result of my or my visitor's, relatives', 
friends' or family's actions. 

7.    บตัรนีเ้ป็นกรรมสทิธ์ิของกลุม่ บริษัท นิชดาธานี และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเรียกคืน โดยไมต้่องบอกกลา่วลว่งหน้า 

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

8.    กรณีบตัรหาย ให้แจ้งความที่สถานีต ารวจ และน าใบแจ้งความติดตอ่เจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ เพื่อขอท าบตัรใหม ่โดยจะต้องช าระคา่
ประกนับตัรและคา่อปุกรณ์ตามที่ก 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 
replacement fee. 

9.    ข้อควรระวงั : โปรดดแูลรักษาบตัรนีใ้ห้อยูใ่นสภาพดีไมใ่ห้น าไปใกล้จดุที่มีความร้อนสงูหรืออยูใ่นจดุที่มีความร้อนเป็นระยะเวลานาน 

        อยา่บิดงอหรือหกัมมุหรือสว่นใดของบตัรและอยา่ให้บตัรโดนน า้ กรณีบตัรช ารุดหรือสญูหายกรุณาแจ้งหนว่ยงานผู้ออกบตัร 

Caution : Keep this card away from extreme or long duration of heat ; do not bend any corners or portions of 
this card and keep away from liquid and water. If any damages or loss incur, notify the card provider 
immediately. 

10.  กรณีบตัรช ารุดจนไมส่ามารถใช้งานได้ ให้น าบตัรช ารุดนัน้ เงินคา่อปุกรณ์ และ คา่เสยีหายตามจ านวนเงินประกนับตัรมาขอท าบตัร
ใหมท่ี่ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 

If the card is not functioning, return the card to the Customer Relation Office to issue a new card. Damage 
and administration fee shall be apply. 

11.  ให้แสดงบตัรตอ่พนกังานรักษาความปลอดภยัทกุครัง้และติดบตัรนีไ้ว้ตลอดเวลาในทีทีม่องเห็นชดัเจน 

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

12.  ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 

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

Revision: 1 st Revision: 1 st 

 Revision: 2nd 
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13.  ข้าพเจ้าจะปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนดตา่งๆ ของนิชดาธานีทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและในอนาคต รวมถึง กฎจราจรและ 

        เคร่ืองหมายตา่งๆ โดยเคร่งครัด 

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. 

14.  เมื่อเข้าในโครงการนิชดาธานี ข้าพเจ้าจะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการก่อกวน หรือ รบกวนความสงบของผู้อื่น 

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

15.  ในกรณีที่โดยสารพาหนะรับจ้างเข้ามา ข้าพเจ้าจะให้ผู้ขบัขี่แลกบตัรด้วย และจะให้ปฏิบตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบัของโครงการ 
        Should I enter Nichada Thani by taxi or hired vehicle, I shall have the driver exchange ID for a visitor pass and  
        abide by the traffic regulations of Nichada Thani. 

16.  ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกแกเ่จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัในการตรวจค้นหรือปฏิบตัิการใดๆ เพื่อความ 

        ปลอดภยัของผู้พกัอาศยั 

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

17.  ข้าพเจ้าจะไมน่ าสิง่ผิดกฎหมายเข้ามาในโครงการนิชดาธานี และจะไมก่ระท าการใดๆ ที่ผิดกฎหมายด้วย 

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

18.   ข้าพเจ้าจะช าระคา่สว่นกลาง คา่บริการ ค่าใบสัง่งาน คา่เชา่ คา่ไฟฟ้า น า้ประปา หรือ คา่ใช้จ่ายอืน่ๆ ที่ข้าพเจ้ามีหน้าที่ช าระตอ่ 

        บริษัท นิชดาธานี ภายในก าหนดเวลา 

        I agree to make payments of all fees due to Nichada Thani including, but not limited to, common area fees,  
        service fees, work order fees, rent, water and electricity bill and/or any other fees on or before the dates the  
        aforementioned fees are due. 

19.   ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบตัติามข้อตกลงและเง่ือนไขทกุข้อข้างต้น หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนข้อตกลง ข้อใดข้อหนึง่ ตามใบสมคัรนี ้ข้าพเจ้า
ตกลงให้บริษัท นิชดาธานี ยดึ ระงบั หรือ ถอดถอน บตัรได้ทนัที และ/หรือ เรียกคา่เสยีหายเพิ่มเติม 

I agree to abide by all terms and conditions herein contained. If I breach any of the aforementioned terms 
and conditions, Nichada Thani shall have the right to confiscate, retrieve, decline and/or terminate 
immediately and/or demand payment for any damages. 
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ค ารับรอง : 
Agreement : 
 

ตามที่ข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวประสงค์จะขอบตัรผา่นเข้า-ออกโครงการนิชดาธานี นัน้  ข้าพเจ้าและสมาชิกได้รับทราบกฎระเบียบ 

ข้อบงัคบั ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว และยินดีปฏิบตัิตามทกุประการ 
I, the applicant of the resident pass for Nichada Thani hereby certify that all persons listed in this application have 
read and understood the conditions as detailed herein and shall abide by such conditions. 
 

ผู้สมคัร        วนัท่ี 

Applicant's Signature       ___________________________ Date       __________________ 

        ผู้อนมุตัิ                                                                       วนัท่ี 

 Signature of Approval      ___________________________ Date       __________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ : 
For Customer Relations Department Only : 
 

เงินคา่ประกนับตัร     จ่ายโดย             รับคืนเมื่อบตัรยกเลกิ 

Refundable security deposit       ___________ Baht paid by       ___________________ _      Upon return of pass 

 ลงช่ือ       ________________________ ผู้ รับเงิน   วนัท่ี       ____________________ 

ลกูค้าเช่าของกลุม่บริษัทนิชดาธานี ไมต้่องจา่ยเงินคา่ประกนับตัร ยกเว้น กรณีที่ผู้ เชา่ท าบตัรหายหรือหมดสญัญาเช่าแล้ว บตัรช ารุดโดย 

ไมไ่ด้มีสาเหตมุาจากการ ใช้งานปกติ ลกูค้าเชา่จะต้องช าระเงินคา่เสยีหายโดยหกัจากเงินคา่ประกนับ้าน 

Note: Tenants residing in Nichada Thani owned properties are not required to pay a security deposit. However, 

the said amount shall be deducted from their house's deposit should the card not be returned upon vacation 

from the property. 

 
ตามมาตรการการรักษาความปลอดภยัการถือบตัรของผู้สมคัรให้ถือบตัรอยา่งใดอยา่งหนึง่คือ RFID บตัรผู้พกัอาศยัหรือบตัร RFID Clark 
Hatch บตัรใบเดมิจะถกูยกเลกิและทา่นจะต้องน าบตัรมาคืนที่แผนกลกูค้าสมัพนัธ์พร้อมใบเสร็จเพือ่รับเงินมดัจ าคืน 
 
Note: "For reasons of security, residents may possess only the Nichada Thani Resident RFID card or the Nichada 
Thani Clark Hatch membership RFID card but not both. Resident RFID cards will be deactivated and must be 
returned to the Customer Relations Office (with the original receipt for full refund of security deposit) when Clark 
Hatch RFID membership cards are issued to the resident." 
 


