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Contact Office : NICHADA FITNESS RECREATION OFFICE Member Exp.......................

Lease Exp..........................

ชื่อ-สกุล

Name-Surname

ที่อยู่ปัจจุบัน

Current Address

โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ

Telephone Mobile phone

อีเมลล์

Email

สถานที่ทำงาน

Business Address

โทรศัพท์ โทรสาร

Telephone Fax

ยื่นขอบัตรผานรถยนต เนื่องจาก / Reason for Application:

[  ] เป็นเจ้าของบ้าน บ้านเลขที่ โครงการ [  ] ให้เช่า [  ] อยู่เอง

Owner of House no. Compound Rented Residential

[  ] เป็นผู้เช่า บ้านเลขที่ โครงการ

Tenant of House no. Compound

ยี่ห้อรถยนต์ รุ่นรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สีรถยนต์ ชื่อเจาของ / Ownership Sticker

Brand of car Model of car Registration No. Car Colour บุคคล บริษัท เช่า อื่นๆ

Own Company Rented Other

NOTE : As this card is good for access at all entrances, existing NT car card may be exchanged for this

card free of operational charges (said charge do not include Membership fees), on the condition that details 

provided on application of NT car card are the same at time of application.

หมายเหตุ : บัตรนี้ใชไดกับทุกทางออกในโครงการ สามารถเปลี่ยนบัตรนิชดา(ทางออกปกติ) เปนบัตรนี้

โดยไมเสียคาใชจายในการดําเนินการ (คาใชจายดังกลาวไมรวมคาสมาชิก)  ตามรายละเอียดของเงื่อนไขของการสมัคร

บัตรนิชดาในกรณีที่สมัครในเวลาเดียวกัน

Note: The applicant shall contact the Nichada Fitness Recreation Office to personally accept the car card.  

Please verify the card(s) prior to collecting them: Tel. 0-2960-4300 Ext 173.

หมายเหตุ : ใหทานมารับบัตรรถยนตดวยตนเอง สามารถติดตอรับไดทีออฟฟศนิชดา NFR

โปรดตรวจสอบความถูกตองกอน รับสติกเกอรรถยนตจากพนักงาน : 0-2960-4300 ตอ 173
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หลักฐานประกอบการสมัคร

The Following documents must be attached to this application before it can be processed:

1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผูพักอาศัย/A signed copy of  ID card or passport  for the resident.

2 สําเนาทะเบียนรถทุกคัน / A signed copy of the Car registration.

3 สําเนาแผนแรกและสุดทายของสัญญาเชาบานหรือสําเนาโฉนดที่ดินที่ซึ่งแสดงชื่อของผูสมัคร / A signed copy of the first 

and last pages of the house lease agreement or title deed in the applicant's name for the address listed above.

4 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ในกรณีที่รถยนตจดทะเบียนในนามบริษัท

Certificate of Incorporation, if the car is not registered to applicant.

ระยะเวลาในการดําเนินการขอบัตรรถยนต / Application Filing Periods:
วันหมดอายุของบัตรรถยนตจะกําหนดตามวันหมดอายุของสัญญาเชาบานหรือวันสุดทายของป 

(หรือ อันใดอันหนึ่งที่หมดอายุกอน) / Car card issued for completed applications will bear an expiry date according

to lease end, or the last day of the current year, whichever is earlier.

เงื่อนไข / CONDITIONS

1 บัตรรถยนต์ให้ใช้กับรถยนต์คันที่ระบุหมายเลขทะเบียนบนบัตรเท่านั้น

The car card may only be used for the car with the license plate registered on the card.

2 บัตรรถยนตจะถูกใชโดยผูเปนสมาชิก และสมาชิกครอบครัวเทานั้น  ซึ่งจะตองลงทะเบียนรถยนตคันที่จะใชงาน

โดยสมาชิกคนดังกลาวดวย / The car card may only be used by residential members and must be registered

to vehicles in regular use by such person.

3 แสดงบัตรรถยนตที่ไดลงทะเบียนไวขางตนเทานั้น หากหมายเลขทะเบียนที่ ระบุไวบนบัตรรถยนตนั้น

มิใชหมายเลขทะเบียนของรถยนตคันที่บัตรดังกลาวติดตรึงอยู บัตรรถยนตทุกใบที่อยูในความครอบ

ครองของสมาชิกผูนั้น จะถูกยกเลิกทันที และอาจมีคาปรับ

The car card may only be posted on the vehicle registered herein. Should the registration shown on the card

not match that of the vehicle it is displayed upon, all cards in the possession of the registered member shall 

be immediately revoked.  Penalties may apply.

4 นิชดาธานีจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหายของรถยนตหรือทรัพยสินในรถยนต ไมวากรณีใดๆ

Nichada Thani shall not be liable for any damages or loss of the registered vehicle or the properties within it.

5 เจาของบานหรือผูเชาที่ไดรับบัตรรถยนตแลว รับรองวาจะมิใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆบนบัตร หากนิชดาธานี

ตรวจพบวามีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลบนบัตร  หรือมีการทําบัตรปลอมขึ้น  เจาของบานหรือผูเชาจะตองรับผิด

ชดใชคาปรับเปนเงินจํานวน 10 เทาของคาสมาชิกรายป  และจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด ทั้งนี้นิชดาธานีขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการออกบัตร หรือการตออายุคราวตอไปโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

The owner and / or tenant who bears the card guarantees that there will not be any alteration, modification 

or fabrication of the card.  If Nichada Thani discovers any alteration, modification, of fabrication of the card,

the owner and / or tenant shall be fined an amount ten times of the annual membership fee and shall be    

prosecuted to the fullest extent of the law but without prejudice to Nichada Thani's rights to suspend the 

issuance or renewal of the card without prior notice.

6 เจาของบานหรือผูเชาที่ไดรับบัตรรถยนต ตองแจงใหสํานักงาน NFR ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล

สวนบุคคล / The owner and / or tenant who bear the car card must immediately inform the NFR Office

of any changes in the above mentioned personal details.

7 เจาของบานหรือผูเชาที่ไดรับบัตรรถยนตรับรองวาผูที่ใชบัตรของตนหรือ ผูที่ขับขี่รถยนตที่จดทะเบียนบัตรรถยนต

จะปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ของนิชดาธานีอยางเครงครัด รวมถึงขอกําหนดที่จะมีขึ้นในอนาคต
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The owner and/or tenant who bear the car card guarantees that all persons issued with the cards or operating

the registered vehicle, abide by the regulations of Nichada Thani, including those that may be brought into effect

in the future.

8 บัตรรถยนตนี้ มิไดแสดงวาผูใช/ครอบครองบัตรเปนลูกจางหรือพนักงานของนิชดาธานี

The car card does not indicate that the bearer is an employee of Nichada Thani.

9 ในการขอตออายุบัตรรถยนต เปนหนาที่ของเจาของบานหรือผูเชาที่จะตองนําบัตรมาติดตอที่ สํานักงานกอนวันหมดอายุบน

บัตรไมนอยกวา 30 วัน / It is the responsibility of the bearer to contact the Office for the purpose of processing

car card renewal 30 days prior to the expiry date shown on the issued card.

10 การพนจากสภาพสมาชิกเนื่อจากการลาออก หรือ การมีคาใชจายคางชําระ หรือจากเหตุผลอื่นๆ สงผลใหบัตรรถยนต

ถูกเพิกถอน /  Failure to maintain membership status due to resignation, failure to pay overdue fees, or other 

reasons will result in revocation of the car card.

11 หากเจาของบานหรือผูเชาที่ไดรับบัตรรถยนตมิไดพักอาศัยในนิชดาธานี จะตองนําบัตรมาคืนที่สํานักงานทันทีที่มีการยาย

ออกจากโครงการ /  In the event the owner and / or tenant whom the car card is issued cease to reside within 

Nichada Thani shall immediately return any and all issued cards to the Office.

12 บัตรรถยนตนี้เปนทรัพยสินของนิชดาธานีและทางนิชดาธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน หรือ เปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจง

ใหทราบลวงหนา / The issued car card is the property of NichadaThani, and NichadaThani reserves the right to recall 

or alter the car card without prior notice.

13 กรณีบัตรรถยนตหาย เจาของบานหรือผูเชาที่ขอบัตรจะตองแจงความที่สถานีตํารวจ และนําใบแจงความมาติดตอที่สํานักงาน

นิชดาธานี โดยการขอบัตรใหมผูขอจะตอง เสียคาใชจายในการดําเนินการขอบัตรใหม

In the event of car card loss, the owner and / or tenant to whom the card is issued shall immediately file a police 

report and submit said report to the Office with a replacement fee before replacement can be processed.

14 ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนิชดาธานี

I shall comply with the instructions and advice of the NichadaThani security personnel.

15 ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดตางๆของนิชดาธานี ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและในอนาคตรวมถึง กฎจราจร

และเครื่องหมายตางๆ โดยเครงครัด และรับรองวาบุคคลใดๆ ที่ใชยานพาหนะ ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวนี้  จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของนิชดาธานีดวยเชนกัน / I shall abide by the rules and regulations of NichadaThani existing in the present and 

those which may be set in the future, including, but not limited to, the traffic regulations and guarantees 

abidance of such by any and all persons operating the vehicle registered herein.

16 ขาพเจาจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการกอกวน หรือรบกวนความสงบของผูอื่นในนิชดาธานี / I shall not act in any manner,

which may cause a disturbance or nuisance to others in the NichadaThani community.

17 ขาพเจายินดีใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ในการตรวจคนหรือ ปฏิบัติการใดๆ 

เพื่อความปลอดภัยของผูพักอาศัย / I shall cooperate with NichadaThani security personnel in their inspection 

search procedures and other security measures.

18 ขาพเจาจะไมนําสิ่งผิดกฎหมายเขามาในโครงการนิชดาธานี และจะไมกระทําการใดๆ ที่ผิดตอกฎหมาย

I shall not bring any illegal substance or object into NichadaThani and shall not perform any illegal acts.

19 หากเจาของบานหรือผูเชา ไมชําระคาบํารุงรักษาทรัพยสินสวนกลางตามจํานวน และเวลาที่กําหนด  ทางโครงการจะไม

ดําเนินการออกบัตรรถยนใหใหม หรือตออายุบัตรรถยนต

In the event that the owner and/or tenant fails to pay the common area maintenance fee in the amount within

the time period indicated, Nichada Thani will not re-issue nor renew the car card.
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20 กรณีมีการนําบัตรรถยนตไปใชกับรถยนตคันอื่นที่มิใชรถยนตคันที่ระบุบนบัตร ไมวาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลบน

บัตรหรือไมก็ตาม เจาของบานหรือผูเชาที่ขอบัตรรถยนตนั้น จะตองรับผิดชดใชคาปรับเปนเงินจํานวน 10 เทาของคาสมาชิก 

รายปและจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด  ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการออกบัตรรถยนต หรือการตออายุคราว 

ตอไปโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา / In the event the issued car card is used for a car not indicated on the card, 

whether it has been altered or not, the owner and/or tenant shall be fined an amount ten times of the annual 

membership fee and shall be prosecuted to the fullest extent of the law but without prejudice to NichadaThani's 

rights to suspend the issuance or renewal of the car card without prior notice.

21 การขอบัตรรถยนตใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งมิไดพักอาศัยอยูในโครงการนิชดาธานีใชเจาของบานหรือผูเชาที่ขอบัตรนั้น 

จะตองรับผิดชดใชคาปรับเปนเงินจํานวน 10 เทาของคาสมาชิกรายปและจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด ทั้งนี้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการออกบัตรรถยนตหรือการตออายุคราวตอไปโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

In the event that the owner and / or tenant apply for a car card issued to a person who does not reside within

NichadaThani, the owner and /or tenant shall be fined an amount ten times of the annual membership fee and 

shall be prosecuted to the fulles extent of the law but without prejudice to NichadaThani's rights to suspend 

the issuance or renewal of the car card without prior notice.

22 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือเพิกถอนบัตรรถยนต  โดยไมคืนเงินมัดจําในกรณีฝาฝนเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดขางตน 

และสงวนสิทธิ์ที่จะไมใหเจาของบาน หรือผูเชาที่ไดรับบัตรรถยนตผานเขาออกโครงการนิชดาธานี ทางประตูเขาออกอื่นๆทั้งหมด  

นอกจากทางเขาออกประตูหลัก(สามัคคี) / In the event of non-compliance to the terms mentioned herein, 

Nichada Thani reserves the right to deny access and revoke any / all issued car card(s) without return of deposit.  

Furthermore, Nichada Thani reserves the right to deny access to all but the NichadaThani main gate 

(Samakee Gate).

คํารับรอง / AGREEMENT

ตามที่ขาพเจาและสมาชิกในครอบครัวประสงคจะขอบัตรรถยนตสําหรับสมาชิก NFR นั้น ขาพเจาและสมาชิก

ไดรับทราบกฏระเบียบ ขอบังคับ ตามรายละเอียดขางตนแลว และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

I, the applicant of the Car Card for Nichada Fitness Recreation membership, hereby certify that my family and I have

read and understood all terms detailed herein and shall abide by such conditions.

ผู้ขอทำบัตร วันที่ 

Signature Applicant Date

ผู้อนุมัติ วันที่ 

Signature Approved by Date


