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ประเภทบตัร [ ] ผูรั้บเหมาท่ัวไป [ ] ผูรั้บเหมาประจ า [ ] อืน่ๆ

Type of Card General Vendor Regular Vendor Other

ชือ่-สกลุของผูส้มคัร (ภาษาไทย) ภาษาองักฤษ

Name-Surname (Thai) (English)

ทีอ่ยูป่จัจบุนั โทร. 

Current Address Tel.

ทีต่ ัง้รา้นคา้

Business Address

ยานพาหนะทีใ่ช้ [ ] รถยนตส์ว่นบคุคล [ ] รถจักรยานยนต์ [ ] รถจักรยาน [ ] อืน่ๆ:

Type of Vehicle Car Motorcycle Bicycle Other:

ทะเบยีน ยีห่อ้ สี

Plate No. Make Colour

สถานทีเ่ขา้มาท างาน / Work Detail

บา้นเลขที่ ชือ่นายจา้ง

At Address Employer's Name

ชว่งเวลาท างาน ตัง้แต่ ถงึ

Working Period From Until

ขา้พเจา้ขอใหน้ชิดาธานอีอกบตัรใหก้บับคุคลดงัตอ่ไปนี้ เขา้มาท างานในบรเิวณบา้นของขา้พเจา้เทา่นัน้ ขา้พเจา้จะรับผดิชอบตอ่การ

กระท าละเมดิใดๆ ของบคุคลดงักลา่วทกุประการ 

I would like Nichada Thani to issue vendor cards for the following persons to work in my house only. I will be responsible for

the manner and activities of the following person(s) only. 

ล าดบั

No.

ชือ่ – สกลุ (ภาษาไทย) ชือ่ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) ลายมอืชือ่

Name in English Signature Refundable Deposit

1

2

3

5

4

Name in Thai

6

7

8

9

10

11

ผูม้สีทิธิรั์บเงนิประกนับตัรคนื

15

16

12

13

14
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หลกัฐานประกอบการสมคัรของผูอ้อกบตัรแตล่ะรายตามใบค าขอบตัรนี ้:

Attach the following documents for every individual requests as listed in this application :

1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน

Copy of ID card.

2 ส าเนาทะเบยีนบา้น

Copy of Resident Registration.

3 ผูส้มัครมายืน่ใบสมัครดว้ยตนเองเพือ่ถา่ยภาพรูปประกอบบตัร ณ ส านักงานลกูคา้สมัพันธ์

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

4 ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท

Copy of company registration.

5 เฉพาะผูส้มัคร : แบบพมิพล์ายนิว้มอื

Only applicant : Finger print record.

6 เฉพาะผูส้มัคร : ส าเนาบตัรประกนัสงัคม

Only applicant : Copy of social security ID.

ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธต์ดิตอ่ไดท้ ี ่:

Contact details for Customer Relations :

39/1001 Nichada Thani, Moo.3, Samakee Road, Bangtalard, Pakkret, Nonthaburi 11120.

Tel. 0-2967-9673 / 0-2960-4300-9, ext. 181, 183, 185, 186

customerrelations@nichada.com

คา่ใชจ้า่ยของผูอ้อกบตัรแตล่ะรายตามใบค าขอบตัรนี ้:

Fees for every individual requests as listed in this application :

1 ผูรั้บเหมา/หัวหนา้ชดุ

Vendor Team Leader/Head of Project 

คา่อปุกรณ์ 835 บาท โดยจะคนืคา่ประกนับตัร 300 บาท ใหเ้มือ่น าบตัรมาคนืพรอ้มใบเสร็จรับเงนิประกนับตัรคนืตามทีร่ะบไุวข้อ้ 2

Administrative fee of 835 Baht of which 300 Baht is refundable with the return of the card and original receipt per section 

2 below.

2 คนงาน

Vendor/Day laborers

คา่อปุกรณ์ 50 บาท

Administrative fee of 50 Baht.

คา่ประกนับตัร 300 บาท

Security Deposit of 300 Baht.

2.2.1 เมือ่ครบอายบุตัร หรอืเมือ่ระงับใชบ้ตัร ผูช้ าระเงนิประกนัจะไดรั้บคา่ประกนับตัรคนืโดยน าบตัรมาคนื พรอ้มแสดงใบเสร็จรับเงนิ

ประกนับตัร และส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง มายืน่ตอ่เจา้หนา้ทีล่กูคา้สมัพันธด์ว้ยตนเอง

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

security deposit by returning the card and presenting the security deposit receipt and a copy of his/her 

ID card with a handwritten certification of true copy in person to the Customer Relations staff.

2.2.2 กรณีทีม่ไิดน้ าบตัรมาคนื ผูช้ าระเงนิประกนัตกลงใหบ้รษัิท นชิดาธานี รบิเงนิประกนับตัรทัง้หมด

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

1.1

2.1

2.2
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2.2.3 กรณีทีม่ไิดแ้สดงใบเสร็จรับเงนิประกนับตัร ผูช้ าระเงนิประกนัตกลงใหบ้รษัิท นชิดาธานี รบิเงนิประกนับางสว่น โดยจะช าระคนื 

จ านวน 100 บาท

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

security deposit and refund only 100 Baht. 

2.2.4 หากผูช้ าระเงนิประกนัประสงคใ์หต้วัแทนมารับเงนิประกนับตัรแทน ผูช้ าระเงนิประกนัตอ้งเซ็นมอบอ านาจธรุกรรมนี้ 

ในส าเนาบตัรประชาชนของตน พรอ้มระบชุือ่ผูรั้บมอบอ านาจ

If the deposit payer requires a proxy to accept the deposit on his/her behalf, the deposit payer 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. 

เฉพาะผูส้มัคร : มัดจ าการท างาน 10,000 บาท

Only applicant : Work security deposit 10,000 Baht.

ระยะเวลาใชง้าน :

Use Terms :

1 บตัรนีม้อีายกุารใชง้านตามทีร่ะบบุนบตัร

This card is valid for the duration indicated on the card.

2 ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ 1 บตัรนีจ้ะระงับตามวนัสิน้สดุการจา้งงาน

Within the term of clause 1, the card is valid until termination of employment.

3 กรณีตอ่อายบุตัร ใหผู้ส้มัครท าบตัรใหมท่ีแ่ผนกลกูคา้สมัพันธ์ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั กอ่นบตัรหมดอายุ

The applicant agrees to renew his/her card at the Customer Relations Office at least 7 days before the card expires.

4 เมือ่ผูส้มัครถกูเลกิจา้ง หรอืมไิดท้ างานภายใน นชิดาธานแีลว้ จะตอ้งคนืบตัรนีท้ีแ่ผนกลกูคา้สมัพันธทั์นที พรอ้มใบเสร็จรับเงนิคา่ประกนับตัร

เพือ่รับเงนิประกนัคนื

If the applicant's employment is terminated or cease to work within Nichada Thani, he/she shall return the card to the 

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

2.3



 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไข : 
Terms and Conditions : 
 

1. บตัรนีไ้มใ่ช่บตัรที่แสดงวา่เป็นพนกังานของกลุม่บริษัทนิชดาธานี และ ใช้ผา่นเข้า-ออกได้เฉพาะช่องทางหลกัประตสูามคัคีเทา่นัน้ 
The card does not indicate that I am an employee of Nichada Thani and is valid only at the Samakee main  
entrance. 

2.    บตัรนีใ้ช้ได้เฉพาะบคุคลท่ีมีช่ือตามหน้าบตัร หากมกีารน าให้บคุคลอ่ืนใช้แทน 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.   การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมลูใดๆ บนบตัร ถือวา่มีความผิดทางอาญา บริษัทจะด าเนินคดตีามกฎหมายในท่ีสดุ 

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

4.    บตัรนีเ้ป็นกรรมสทิธ์ิของกลุม่ บริษัท นิชดาธานี และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเรียกคืน โดยไมต้่องบอกกลา่วลว่งหน้า 

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

5.    กรณีบตัรหาย ให้แจ้งความที่สถานีต ารวจ และน าใบแจ้งความติดตอ่เจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ พร้อมรูปถ่ายส ี2 ใบ ขนาด 1 นิว้เพื่อ
ขอท าบตัรใหม ่โดยจะต้องช าระคา่ประกนับตัรและคา่อปุกรณ์ตามที่ก 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, 1" in size and fee for card replacement. 

6.    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. 

7.  กรณีบตัรช ารุดจนไมส่ามารถใช้งานได้ ให้น าบตัรช ารุดนัน้ พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ เงินคา่อปุกรณ์ และ ค่าเสยีหายตามจ านวนเงิน
ประกนับตัรมาขอท าบตัรใหมท่ี่ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 

If the card is not functioning, return the card along with 2 new photos 1” in size, to the Customer Relation 
Office to issue a new card. Damage and administration fee shall be apply. 

8.  ให้แสดงบตัรตอ่พนกังานรักษาความปลอดภยัทกุครัง้และติดบตัรนีไ้ว้ตลอดเวลาในทีทีม่องเห็นชดัเจน 

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

9.  ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 

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

10.  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. 

11.  เมื่อเข้าในโครงการนิชดาธานี ข้าพเจ้าจะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการก่อกวน หรือ รบกวนความสงบของผู้อื่น 

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

12.  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. 
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13.  ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกแกเ่จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัในการตรวจค้นหรือปฏิบตัิการใดๆ เพื่อความ 

        ปลอดภยัของผู้พกัอาศยั 

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

14.  ข้าพเจ้าจะไมน่ าสิง่ผิดกฎหมายเข้ามาในโครงการนิชดาธานี และจะไมก่ระท าการใดๆ ที่ผิดกฎหมายด้วย 

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

15. ข้าพเจ้าจะรับจ้างท างานเฉพาะบ้านท่ีผู้วา่จ้างได้ลงนามรับรองการท าบตัรเทา่นัน้ 

 I shall provide service only at the address verified by the employer in this application. 

16.  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. 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข ผู้ว่าจ้าง : 
Employer’s Terms and Conditions : 

1. ผู้วา่จ้างรับรองการท าบตัรแก่ผู้สมคัรด้วยการลงนามในใบสมคัรนี ้
       The employer of the applicant shall verify the application by signing this application form. 

2. ผู้วา่จ้างจะดแูลผู้สมคัรให้ปฏิบตัิตามค ารับรองที่ได้ให้กบันิชดาธานีโดยเคร่งครัด  

The employer shall ensure that the applicant follows all Nichada Thani rules and regulations including, but 
not limited to, those specified herein. 

3. หากผู้สมคัรมีพฤติกรรมไมน่า่ไว้วางใจ ผู้วา่จ้างจะแจ้งให้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ทราบทนัที ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัในการ พกัอาศยัของ 
ผู้วา่จ้าง หรือ บคุคลอื่นๆ 

If the employer should find the applicant to be threatening in any way to the security, peace or environment 
of Nichada Thani the employer shall inform the Customer Relations Office immediately. 

4. ผู้วา่จ้างจะร่วมรับผิดชอบกบัผู้สมคัร ในผลแหง่การละเมดิ ซึง่ผู้สมคัรได้กระท าไปในทางการท่ีวา่จ้าง 
The employer shall take full responsibility for the conduct and actions of the applicant when inside  
Nichada Thani. 

5. ผู้วา่จ้างจะช าระคา่สว่นกลาง คา่บริการ คา่ใบสัง่งาน คา่เชา่ คา่ไฟฟ้า น า้ประปา หรือคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่ผู้วา่จ้างมีหน้าที่ช าระต่อ
บริษัท นิชดาธานี ภายในก าหนดเวลา 

The employer agrees 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. 

6. ผู้วา่จ้างตกลงที่จะปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขทกุข้อข้างต้น หากผู้วา่จ้างฝ่าฝืนข้อตกลง ข้อใดข้อหนึง่ ตามใบสมคัรนี ้ผู้วา่จ้าง
ตกลงให้บริษัท นิชดาธานี ยดึ ระงบั หรือ ถอดถอน บตัรได้ทนัที และ/หรือ เรียกคา่เสยีหายเพิ่มเติม 

The employer agree to abide by all terms and conditions herein contained. If the employer 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 : 

 

ข้าพเจ้า ผู้วา่จ้างและบริษัทผู้ รับจ้าง  ขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าได้รับทราบกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว และยินดีจะปฏิบตัิ 

ตามทกุประการ 

I, the applicant of the Nichada Thani vendor card , hereby certify that I have read and understood the conditions as 

detailed above and shall abide by such conditions. 

ลงช่ือ        ผู้สมคัร   วนัท่ี 

Signature _____________________________________ Applicant  Date _______________ 

ลงช่ือ        ผู้วา่จ้าง/ เจ้าของบ้าน วนัท่ี 

Signature _____________________________________ Employer  Date _______________ 

ลงช่ือ        ผู้อนมุตัิ   วนัท่ี 

Signature _____________________________________ Approved by  Date _______________ 

 

Nichada Thani Security Guard Co., Ltd. : Vendor Access Application               Page 6/6 

บริษัท รักษาความปลอดภยันิชดาธานี จ ากดั : ใบค าขอบตัรผู้รับเหมา                            Revision: 5th 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ : 
For Customer Relations Department Only : 
 

เงินคา่ประกนับตัร  จ านวน    บาท จ่ายโดย              (รับคืนเมื่อยกเลกิบตัร) 
Refundable security deposit    ____ _______________ Baht  Paid by : ___________________________  (Upon return of pass) 
รับเงินโดย      วนัท่ี 

Received by : __________________________________ Date : __________________________________ 


