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บริษัท รักษาความปลอดภัยนิชดาธานี จ ากัด : ใบสมัครบัตรผู้พักอาศยั Revision 8

Contact Office : NICHADA CUSTOMER RELATIONS OFFICE

ชื่อ/นามสกลุ โทร. / Tel.

Name-Surname

ที่อยู่ปัจจุบัน โทรสาร. / Fax.

Current Address

สถานที่ท างาน / Business Address

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

เหตุผลในการสมัคร / Reason for Application:

[  ] เป็นเจ้าของบ้าน บ้านเลขที่ โครงการ [  ] ให้เช่า [  ] อยู่เอง

Owner of House no. Compound Rented Residential

[  ] เป็นผู้เช่า บ้านเลขที่ โครงการ

Tenant of House no. Compound

สมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยตามที่อยู่ในนิชดาธานีหรือเจ้าของบ้าน

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

หมายเหต:ุ ให้ท่านมารับบัตรด้วยตนเอง สามารถติดต่อรับได้ที่ส านักงานลูกค้าสมัพันธ ์นิชดาธานี

โปรดตรวจสอบความถูกต้องกอ่นรับบัตรผู้พักอาศัยจากพนักงาน 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

หลักฐานประกอบการสมัคร :

Attached the following documents with this application :

1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสอืเดินทางของผู้สมัครทุกคน รับรองส าเนาถูกต้อง

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

2 ผู้สมัครมายื่นใบสมัครด้วยตนเองเพื่อถ่ายรูปประกอบบัตร ณ ส านักงานลูกค้าสมัพันธ์

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

3 ส าเนาแผ่นแรกและสดุท้ายของสญัญาเช่าบ้านหรือส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาโฉนดที่ดินที่ซึง่ระบุชื่อผู้เช่าหรือเจ้าของบ้านเลขที่และ

ระยะเวลาสญัญาเช่า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

A signed copy of the first and last pages of the house lease agreement or house registration and title deed showing 

the tenant/owner's name for the address and duration of lease.

ล าดับ ชื่อ/นามสกลุ วัน เดือน ปี เกดิ ความสมัพันธ์ ต้องการบัตร

No. Name Date of Birth Relation Access Pass

1

2

3

4

5

6
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คา่ใช้จ่าย / Fees :

1 ค่าอปุกรณ์และค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อคน (ราคาน้ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

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

2 ค่าประกนั 5,000 บาท/คน ยกเว้นผู้สมัครได้มีการช าระค่าประกนั 5,000 บาทกบับริษัทไว้แล้ว  จ่ายค่าประกนับัตรเพียง 300 บาท/คน

2.1 เมื่อครบอายุบัตร หรือ เมื่อระงับใช้บัตร ผู้สมัครจะได้รับค่าประกนับัตรคืนหลังหักค่าใช้จ่ายค้างช าระ โดยน าบัตรมาคืนพร้อมแสดง

ใบรับเงินค่าประกนับัตรด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสมัพันธ์

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

deposit after deduction of all unpaid fees by returning the card and presenting the security deposit acknowledgement

 in person to the Customer Relations staff.

2.2 กรณีที่มิได้น าบัตรมาคืนหรือมิได้แสดงใบรับเงินค่าประกนับัตร ผู้สมัครตกลงให้กลุ่มบริษัทนิชดาธานี ริบเงินค่าประกนั 300 บาท

If the applicant did not return the card or did not present the security deposit acknowledgement, The Nichada Thani Group

of company shall seize 300 baht deposit.

2.3 หากผู้สมัครประสงค์ให้ตัวแทนมารับเงินประกนับัตรแทน ผู้สมัครต้องเซน็ต์มอบอ านาจธุรกรรมน้ี ในหนังสอืมอบอ านาจรับเงินประกนั

พร้อมส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสอืเดินทางของตน และของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง

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

attorney-in-fact using Nichada Thani's power of attorney form available at the Customer Relations Office and by

supplying a signed copy of the proxy's and the applicant's ID card/passport.

ระยะเวลาใช้งาน / USE TERMS : 

1 บัตรน้ีมีอายุการใช้งานตามที่ระบุบนบัตร

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

2 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 1 กรณีผู้สมัครเป็นผู้เช่า บัตรผู้พักอาศัยน้ีจะระงับตามวันสิ้นสดุสญัญาเช่า

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

3 กรณีต่ออายุบัตร ให้ผู้สมัครท าบัตรใหม่ที่ส านักงานลูกค้าสมัพันธ ์ไม่น้อยกว่า 30 วัน กอ่นบัตรหมดอายุ

The applicant agrees to renew his/her card at the Customer Relations Office at least 30 days before the card expires.

4 เจ้าของบัตรเมื่อไม่ได้พักอาศัยในโครงการนิชดาธานี จะต้องคืนบัตรที่แผนกลูกค้าสมัพันธ์ทันที

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

cards to the Customer Relations Office.

5 ความสมบูรณ์ของบัตร ข้ึนอยู่กบัความสมบูรณ์ของสถานภาพความเป็นผู้พักอาศัยของผู้สมัคร 

หากสถานภาพความเป็นผู้พักอาศัยของผู้สมัครถูกระงับถอดถอน หรือยกเลิก ให้ถือว่าบัตรน้ีถูกระงับ ถอดถอน หรือยกเลิก เช่นเดียวกนั

The validity of this card relies on the validity of the applicant's status as a resident of Nichada Thani in good standing.

If the applicant's status as a resident changes, this card will be terminated, revoked or suspended forthwith.

Security deposit of 5,000 baht unless the applicant already has a 5,000 baht deposit on file in which case a  300 baht deposit 

is required.
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ : 

For Customer Relations Department Only :

เงินค่าประกนับัตร จ่ายโดย รับคืนเมื่อบัตรยกเลิก

Refundable security deposit Baht paid by Upon return of card

ผู้สมัคร Applicant ผู้รับมอบอ านาจ Appointee

ลงชื่อ ผู้รับเงิน วันที่

ลูกคา้เช่าของกลุ่มบริษัทนิชดาธานี ไม่ตอ้งจ่ายคา่ประกันบัตร ยกเว้นกรณผีู้เช่าท าบัตรหายหรือหมดสัญญาเช่าแล้ว 

บัตรช ารุดโดยไม่ไดมี้สาเหตมุาจากการ ใช้งานปกติ ลูกคา้เช่าจะตอ้งช าระเงินคา่เสียหายโดยหักจากเงินคา่ประกันบ้าน

Note: Tenants residing in the Nichada Thani Group of Companies 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. 

ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยการถือบัตรของผู้สมัครให้ถือบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งคอื RFID บัตรผู้พักอาศยั

หรือบัตร RFID Nichada Fitness Recreation บัตรใบเดมิจะถูกยกเลิกและท่านจะตอ้งน าบัตรมาคนืที่แผนกลูกคา้สัมพันธ์

พร้อมใบรับเงินคา่มัดจ าเพ่ือรับคา่มัดจ าคนื 

Note: "For reasons of security, residents may possess only the Nichada Thani Resident RFID card or the Nichada 

Fitness Recreation membership RFID card but not both. Resident RFID cards will be deactivated and must be

returned to the Customer Relations Office (with the original security deposit acknowledgement for full refund of

security deposit) when Nichada Fitness Recreation RFID membership cards are issued to the resident."
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เง่ือนไข / CONDITIONS :

1 บัตรน้ีไม่ใช่บัตรที่แสดงว่าเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทนิชดาธานี

The resident card does not indicate I am an employee of Nichada Thani Group of Companies.

2 บัตรน้ีใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีชื่อตามหน้าบัตร หากมีการน าให้บุคคลอื่นใช้แทน ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 10 เท่า

ของค่าธรรมเนียมบัตรและจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สดุกลุ่มนิชดาธานีขอสงวนสทิธิใ์นการระงับ หรือ ยึดบัตรคืน 

หรือ ปฏิเสธไม่ต่ออายุบัตรรวมถึงสทิธิในการเรียกค่าเสยีหายเพิ่มเติม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

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

the applicant shall be fined an amount 10 times of the price paid for the card fee and shall be

prosecuted to the fullest extent of the law but without prejudice to The Nichada Thani Group of Companies rights to

terminate, retrieve or decline request for renewal including the right to claim for additional damage fees without prioir notice.

3 บัตรน้ีใช้ได้เฉพาะผู้อยู่อาศัยในโครงการนิชดาธานีและเจ้าของบ้านเท่าน้ัน

This card shall be used only by Nichada Thani residents and owners only.

4 การขอบัตรให้แกบุ่คคลภายนอก ที่มิใช่บุคคลตามเง่ือนไขข้อ 3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชดใช้ค่าปรับเป็นเงิน จ านวน 10 เท่า

ของค่าธรรมเนียมบัตร และจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สดุของกลุ่มนิชดาธานี ขอสงวนสทิธิใ์นการระงับ หรือ ยึดบัตรคืน

หรือปฏิเสธไม่ต่ออายุบัตร รวมถึงสทิธิในการเรียกค่าเสยีหายเพิ่มเติม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

If this card is used by individuals who are not listed under condition 3, the applicant shall be fined an amount 10 times

of the price paid for the card fee and shall be prosecuted to the fullest extent of the law, but without prejudice to 

The Nichada Thani Group of Companies rights to terminate, retrieve or decline request for renewal including the right 

to claim for additional damage fees without prior notice.

5 เจ้าของบ้านหรือผู้เช่าที่ได้รับบัตรผู้พักอาศัยแล้ว รับรองว่าจะมิให้มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆบนบัตร หากนิชดาธานี

ตรวจพบว่ามีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตร  หรือมีการท าบัตรปลอมข้ึน  เจ้าของบ้านหรือผู้เช่าจะต้องรับผิด

ชดใช้ค่าปรับเป็นเงินจ านวน 10 เท่าของค่าธรรมเนียมบัตร  และจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สดุ ทั้งน้ีนิชดาธานี

ขอสงวนสทิธิท์ี่จะระงับการออกบัตร หรือการต่ออายุคราวต่อไปโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

The homeowner 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 price paid for the card 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 เจ้าของบ้านหรือผู้เช่ารับรองการท าบัตรแกส่มาชิกในครอบครัวและมีหน้าที่ดูแลให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ

ของนิชดาธานีทั้งปัจจุบันและที่จะเกดิข้ึนในอนาคต

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.

7 ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่ข้าพเจ้า สมาชิกในครอบครัว แขก ญาต ิเพื่อน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กบัข้าพเจ้ากอ่ให้เกดิข้ึน

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.

8 การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขข้อมูลใดๆบนบัตร ถือว่ามีความผิดทางอาญา บริษัทจะด าเนินคดีตามกฎหมายในที่สดุ

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

9 บัตรน้ีเป็นกรรมสทิธิข์องกลุ่ม บริษัท นิชดาธานี และขอสงวนสทิธิท์ี่จะเรียกคืน โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

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

10 กรณีบัตรหาย เจ้าของบ้านหรือผู้เช่าที่ขอบัตรจะต้องแจ้งความที่สถานีต ารวจ และน าใบแจ้งความมาติดต่อที่ส านักงานนิชดาธานี

โดยการขอบัตรใหม่ผู้ขอจะต้อง เสยีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอบัตรใหม่

In the event of resident 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 CR office with a replacement fee before replacement can be processed.
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11 ให้แสดงบัตรต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกครัง้และติดบัตรน้ีไว้ตลอดเวลาในทีที่มองเห็นชัดเจน

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

12 ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

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

13 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดต่างๆ ของนิชดาธานีทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึง กฎจราจรและ

เครือ่งหมายต่างๆ 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 ข้าพเจ้าจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการกอ่กวน หรือรบกวนความสงบของผู้อื่นในนิชดาธานี  

I shall not act in any manner, which may cause a disturbance or nuisance to others  in the Nichada Thani community.

15 ในกรณีที่โดยสารพาหนะรับจ้างเข้ามา ข้าพเจ้าจะให้ผู้ขับข่ีแลกบัตรด้วย และจะให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโครงการ

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 านวยความสะดวกแกเ่จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจค้นหรือปฏิบัติการใด  ๆเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้พักอาศัย

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

17 ข้าพเจ้าจะไม่น าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโครงการนิชดาธานี และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ผิดกฎหมายด้วย

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

18 ข้าพเจ้าจะช าระค่าสว่นกลาง ค่าบริการ ค่าใบสั่งงาน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า น้ าประปา หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ข้าพเจ้ามีหน้าที่ช าระต่อ

กลุ่มบริษัท นิชดาธานี ภายในก าหนดเวลา

I agree to make payments of all fees due to The Nichada Thani Group of Companies 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 ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขทุกข้อข้างต้น หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนข้อตกลง ข้อใดข้อหน่ึง ตามใบสมัครน้ี

 ข้าพเจ้าตกลงให้กลุ่มบริษัท นิชดาธานี ยึด ระงับ หรือ ถอดถอน บัตรได้ทันท ีและ/หรือ เรียกค่าเสยีหายเพิ่มเติม

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 and/or demand payment for any damages.

20 ข้อควรระวัง : โปรดดูแลรักษาบัตรน้ีให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้น าไปใกล้จุดที่มีความร้อนสงูหรืออยู่ในจุดที่มีความร้อนเป็นระยะเวลานาน

อย่าบิดงอหรือหักมุมหรือสว่นใดของบัตรและอย่าให้บัตรโดนน้ า กรณีบัตรช ารุดหรือสญูหายกรุณาแจ้งหน่วยงานผู้ออกบัตร

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.

21 กรณีบัตรช ารุดจนไม่สามารถใช้งานได ้ให้น าบัตรช ารุดน้ัน เงินค่าอปุกรณ์ และ ค่าเสยีหายตามจ านวนเงินประกนับัตรมาขอท าบัตรใหม่

ที่ฝ่ายลูกค้าสมัพันธ์

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.

ค ารับรอง / AGREEMENT

ตามที่ข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวประสงค์จะขอบัตรผู้พักอาศัยน้ัน ข้าพเจ้าและสมาชิกได้รับทราบกฎระเบียบข้อบังคับ 

ตามรายละเอยีดข้างต้นแล้ว และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

I, the applicant of the Resident card hereby certify that all persons listed in this application have

read and understood the conditions as detailed herein and shall abide by such conditions.

ผู้สมัครบัตร / Signature Applicant วันที ่/ Date

ผู้อนุมัติ / Signature Approved by วันที ่/ Date


