
Exhibitor Manual                                                                                                             

 

แบบฟอรMม 8 : 
เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย **

Pet Expo Thailand 2017 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด     
60 ศูนยMการประชุมแห�งชาติสิริกิต์ิ   ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลอ
ชื่อผู�ติดต�อ : คุณนีรนุช/กลุวดี  E-mail : neeranuch.chu@qsncc.com

วันท่ี 
รอบเวลา 

20.00 น. - 08.00 น. 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
หมายเหตุ :1. ราคาอาจเปล่ียนแปลงได�โดยไม�แจ�งให�

           2. พื้นท่ีคูหามากกว�า 50 ตรม. ต�องว�าจ�าง 
           3. พื้นท่ีคูหามากกว�า 100 ตรม. ต�องว�าจ�าง 
 
บริการกล�องวงจรป�ดภายในคูหา (CCTV CAMERA)

รายการ 

** CCTV Service 

หมายเหตุ:ค�าบริการเพิ่มเติมวันละ 3,000 บาท กรณีเกิน 

  

สั่งจ�ายเงินโดย  

□ เงินสด   
□ โอนเงินเข�าบัญชี ชื่อบัญชีบริษัท เอ็น.ซี.ซี
                   เลขท่ีบัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขา

□ บัตรเครดิต     การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 
                    ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนี
**การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน
 
เงื่อนไขการบริการ 
1. วิธีส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบรูณ*และต�องส�งมาพร�อมกับห

หากชําระเงินโดยวิธ ีโอนเงินเข�าบญัชี ผู�ขอใช�บริการต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มนี้
2. กําหนดส�งแบบฟอร*ม: แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบรกิารลูกค�า ภายในวันที่กําหนดตามด�
3. การสั่งจองใดๆ ที่ไม�ได�รับการชําระเงินจะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รบัการบริการ
4. การยกเลกิคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร และยื่นต�อฝ�ายบริการลูกค�า ไม�น�อยกว�า 

ค�าบริการ 
5. ส�งแบบฟอร*มพร�อมชําระเงินที่ ฝ�ายบญัชีและการเงิน 

ธนาคารกสกิรไทย สาขาสีลม เลขทีบ่ัญช ี789
หมายเหตุการขอรบัคืนภาษีหัก ณ ที่จ�าย 3% ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ�ายมาพร�อมการยื่นใบรับบริการนี้
   

สําหรับผู�มีอํานาจสัง่จองโปรดระบุชื่อและทีอ่ยู�บริษัทที่ถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรบัเงินและใบกํากับภาษี  
 
ช่ือบริษัท  : 

 
 

 
ที่อยู�       : 

 

 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากรหรือเลขทีบ่ัตรประชาชน : 

 

 
โทรศัพท*  : 

 

 
ช่ือผู�ติดต�อ  : 

 

 
ลายเซนต*  : 

 
___________________________________
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*แบบฟอรMมน้ีถือเปVนใบแจ�งหน้ี** 

ส�งกลับภายใน 
แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด     เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 0 10553400763 9 

รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
neeranuch.chu@qsncc.com / kulvadee.pha@qsncc.com  โทรศพัทM : 0-2229-3214

อัตราค�าบริการ (บาท/นาย/รอบ) 

ภายในวันท่ี  
27 เม.ย. 60 

ภายหลังวันท่ี  
28/04-22/05/60 

950 1,200  
950 1,200  
950 1,200  
950 1,200  
950 1,200  

ราคาอาจเปล่ียนแปลงได�โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

ต�องว�าจ�าง 2 อัตรา 
ต�องว�าจ�าง 3 อัตรา 

(CCTV CAMERA) 

ค�าบริการต�อจุด (3-5 วันแสดงงาน) 

30,000 

บาท กรณีเกิน 5 วัน เปVนเงิน 

 ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 

 รวมเปVนเงิน 

ซี.แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขท่ีบัญชี 789-2-01746-2(ออมทรัพยM)  

การรูดบัตรเครดิต กรุณาติดต�อท่ีฝSายบริการลูกค�า หากยอดชําระเกินกว�า 50,000 บาท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากลูกค�าในอัตรา 3-5 ตามประเภทบัตร 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน

วิธีส�งแบบฟอร*ม ผู�ขอรับบริการต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร*มโดยละเอียดสมบรูณ*และต�องส�งมาพร�อมกับหลกัฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หากชําระเงินโดยวิธ ีโอนเงินเข�าบญัชี ผู�ขอใช�บริการต�องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร�อมด�วยกับแบบฟอร*มนีท้างโทรสาร หมายเลข 

แบบฟอร*มทุกใบจะต�องถูกส�งมายัง ฝ�ายบรกิารลูกค�า ภายในวันที่กําหนดตามด�านบนของแบบฟอร*มนี ้
จะถือว�าไม�สมบูรณ* และจะมิได�รบัการบริการ 

การยกเลกิคําขอบริการ จะต�องกระทําเปOนลายลักษณ*อักษร และยื่นต�อฝ�ายบริการลูกค�า ไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวันงาน หากพ�นกําหนดไปแล�ว 

ส�งแบบฟอร*มพร�อมชําระเงินที่ ฝ�ายบญัชีและการเงิน โดยเงนิสดหรือเช็คสั่งจ�าย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด
789-2-01746-2 (บัญชีออมทรัพยM) พร�อมส�งหลักฐานยืนยันการชําระเงินทางโทรสาร

ผู�ขอจะต�องแนบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ�ายมาพร�อมการยื่นใบรับบริการนี ้

โปรดระบุชื่อและทีอ่ยู�บริษัทที่ถูกต�องเพื่อการออกใบเสร็จรบัเงินและใบกํากับภาษี  (ตัวบรรจง) 
 

คูหาเลขที่  : 
 

  

 
 สํานักงานใหญ�  สาขา : 

 

 
โทรสาร   : 

 

 
E-mail    : 

 

______________________________________________________________
 
วันที่  : 

 
________________________________________________
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8 
ส�งกลับภายใน 27 เม.ย. 60 

3214-5  โทรสาร : 02-229-3222 
จํานวนเจ�าหน�าท่ี รวมเปVนเงิน 

(นาย) (บาท) 

 
 
 
 
 

เปVนเงิน  

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7%  
รวมเปVนเงิน  

รวมเปVนเงิน 

 

 

 

 

บาท 

การส่ังจองจะมีผลต�อเม่ือได�มีการชําระเงินเต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารฉบับน้ีโดยเงินสดหรือโอนเงิน 

ลกัฐานการชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด  
หมายเลข 02-229-3222 

วันก�อนวันงาน หากพ�นกําหนดไปแล�ว จะเสยีค�าปรับครึ่งหนึง่ของราคา

แมนเนจเม�นทM แอนดM ดิเวลลอปเม�นทM จํากัด” หรือ โอนเงนิเข�าบญัช ี
เงินทางโทรสาร หมายเลข  0-2229-3222  

 

________________________________________________

แบบฟอรMม 
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เง่ือนไขและข�อกําหนดในการว�าจ�างเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยประจําคูหา 
 

1. บริการรักษาความปลอดภัยประจําคูหา เปOนบริการที่จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกผู�เข�าร�วมแสดงงาน โดยบริษัท 
ดูอ้ิงเวล  จํากัด  แต�เพียงผู�เดียว ผู�ขอใช�บริการ (ต�อไปนี้จะเรียกว�า “ผู�เข�าร�วมแสดงงาน”) หากจําเปOนต�องใช�บริการ
จากผู�ประกอบการรายอ่ืน จะต�องได�รับอนุญาตเปOนลายลักษณ*อักษรจากฝ�ายบริการลูกค�า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจ
เม�นท* แอนด* ดิเวลลอปเม�นท* จํากัด (ต�อไปนี้จะเรียกว�า “บริษัท”) 

2. ผู�เข�าร�วมแสดงงานจะต�องทําประกันภัยความเสียหายและสูญหาย ของทรัพย*สินและสิทธิประโยชน*ของผู�เข�าร�วม
แสดงสงานด�วยค�าใช�จ�ายของตนเอง โดยให�มีผลบังคับตลอดอายุสัญญานี้ 

3. ผู�เข�าร�วมแสดงงานขอรับรองและให�สัญญากับบริษัทฯว�าจะแจ�งให�บริษัทฯทราบถึงการสูญหาย หรือเสียหายของ
ทรัพย*สินของตน ซึ่งอยู�ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัย มูลค�าของทรัพย*สินและความเสียหาย ให�
บริษัทฯ ทราบเปOนลายลักษณ*อักษรทันทีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย หรืออย�างช�าไม�เกินวันถัดไป และจะให�ความ
ร�วมมือในการสืบสวนของบริษัทฯ และการร�องทุกข*ต�อเจ�าพนักงาน หากพ�นกําหนดดังกล�าวหรือละเลย ผู�เข�าร�วม
แสดงงานไม�มีสิทธิเรียกค�าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ 

4. ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือเสียหายของทรัพย*สิน ผู�เข�าร�วมแสดงงานตกลงว�าบริษัทฯไม�ต�องรับผิดชดใช�แก� 
ผู�เข�าร�วมแสดงงาน หากพนักงานรักษาความปลอดภัยได�ปฏิบัติหน�าที่โดยความระมัดระวังตามสมควรแก�กรณีแล�ว 
หรือได�ตรวจสอบว�าการเก็บรักษาทรัพย*สินมีความบกพร�อง และได�เตือนผู�เข�าร�วมแสดงงานแล�ว 

5. กรณีจะเปOนเช�นใดก็ตาม หากบริษัทฯต�องรับผิดชดใช�ค�าเสียหายแก�ผู�เข�าร�วมแสดงงานก็จะรับผิดไม�เกิน 50% ของ
ค�าบริการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม และผู�เข�าร�วมแสดงงานะต�องแสดงให�เห็นว�า 
5.1 ผู�เข�าร�วมแสดงงานเปOนเจ�าของทรัพย*สินโดยมีหลักฐานว�ามีทรัพย*สินที่สูญหายอยู�ก�อน และได�ถูกเก็บไว� ในที่อัน

สมควรแก�การป^องกันการสูญหายหรือเสียหาย และปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแล�ว 
5.2 ความสูญหายหรือเสียหายของทรัพย*สินเกิดจากการลักทรัพย* โดยมีร�องรอยการงัดแงะหรือทําลายสิ่งกีดขวาง

เข�าไป 
5.3 การลักทรัพย*เกิดขึ้นได�เพราะการกระทํา หรือละเว�นกระทําโดยเจตนา หรือโดยความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง

ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
5.4 การสูญหายหรือเสียหายมิได�เกิดจากการกระทําในฐานะตัวการ ผู�ใช� ผู�สนับสนุนในการกระทําความผิดของ

ผู�เข�าร�วมแสดงงาน พนักงาน หรือบริวารของผู�เข�าร�วมแสดงงาน หรือโดยความประมาทเลินเล�อของบุคคล
ดังกล�าว 

5.5 ผู�เข�าร�วมแสดงงานไม�สามารถติดตามเอาทรัพย*สินคืนได� 
5.6 ผู�เข�าร�วมแสดงงานจะไม�ได�รับการชดใช�จากบริษัทประกันภัย 

6. บริษัทฯ จะไม�ต�องรับผิดชอบต�อความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย*สินประเภทดังกล�าวต�อไปนี้ อาทิเช�น ธนบัตร 
ทองคํา อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปกรรมที่เปOนของมีค�า เหรียญ แบบแปลน เอกสารสําคัญ หลักประกันหนี้สิน 
หลักทรัพย* หรือเอกสารการเงิน บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี และเอกสารทั้งปวงทางธุรกิจ เว�นแต�จะมีข�อตกลงกันเปOน
พิเศษเปOนลายลักษณ*อักษร 

7. ผู�เข�าร�วมแสดงงานตัวแทน และพนักงานของผู�เข�าร�วมแสดงงาน จะปฏิบัติตามข�อแนะนําของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ข�อกําหนด กฎ ข�อห�าม และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯอย�างเคร�งครัด 

8. หากเกิดเหตุขัดข�องไม�ว�าด�วยประการใด ๆ ทําให�การบริการใด ๆ ต�องบกพร�องไปเปOนคร้ังคราวบริษัทฯจะรีบแก�ไข
โดยเร็ว อย�างไรก็ตาม ผู�เข�าร�วมแสดงงานจะลดหรือตัดทอนค�าบริการที่กําหนดไว�ไม�ได� และจะถือเปOนสาเหตุในการบอก
เลิกสัญญานี้หรือสัญญาที่เกี่ยวข�องไม�ได�เช�นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯไม�ต�องรับผิดชอบต�อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

9. ข�อกําหนด / เงื่อนไขบริการรักษาความปลอดภัย ทําขึ้นเปOนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ความหมายในแต�ละ
ภาษาไม�ตรงกัน ให�ใช�ข�อกําหนด / เงื่อนไข ที่เปOนภาษาไทยบังคับในการตีความและอธิบายความ 

 
 
 
 




