รายละเอียดการใชสถานที่สโมสรตํารวจ
1. ผูมีสิทธิขอใชบริการสโมสรตํารวจ คือ
1.1 สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการตํารวจ พนักงานของรัฐ และลูกจางประจํา ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.2 สมาชิกวิสามัญ ไดแก พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.3 สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญที่พนจากการปฏิบัติงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
2. เอกสารประกอบการขอใชหองในสโมสรตํารวจ พรอมหลักฐานดังนี้
2.1 แบบคํารองขอใชหองสโมสรตํารวจ
จํานวน 1 ฉบับ
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ
จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนา)
2.3 กรณีเปนบุตรขาราชการตํารวจ แนบสําเนาทะเบียนบานบุตร จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนา)
3. การรับจองหอง ใหยื่นเอกสารครบสมบูรณ ตามขอ 2 พรอมชําระเงินมัดจํา 30% ของคาบํารุงการใชสถานที่
ในวันที่เปดรับจอง
4. การชําระเงินคาบํารุงสถานที่ และคาบํารุงวัสดุอุปกรณทั้งหมด ผูขอใชตองชําระสวนที่เหลือเปนเงินสดกับ
เจาหนาที่สโมสรตํารวจใหเรียบรอยกอนวันจัดงานไมนอยกวา 7 วัน ทําการ
5. การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใชหอง การใชวัสดุ อุปกรณ ตองยื่นคํารองเปนหนังสือตอสโมสรตํารวจ
ในนามผูขอใชสถานที่ กอนวันที่ขอใชไมนอยกวา 60 วัน หากไมแจงภายในเวลาที่กําหนดใหริบเงินมัดจํา
6. สโมสรตํารวจขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร ขอมูล ภาพถาย หรือรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดงาน เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธหนวยงา น
7. ผูจองใชบริการสโมสรตํารวจตองชําระคาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาตกแตงสถานที่ ใหเสร็จสิ้นกอนวันจัดงาน 7
วันทําการ และหากผูจองตองมัดจําคาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาตกแตงสถานที่ใหชําระกับทางฝายสโมสร
ตํารวจ ภายใน 3 วันทําการ หลังจากตกลงกับทางรานประจําสโมสรตํารวจ
8. หาก ผู จองใชบริการสโมสรตํารว จไมมีการจัดงาน ทางสโมสรตํารวจจะริบเงินมัดจําคาอาหาร คาเครื่องดื่ม
และคาตกแตงสถานที่ ทุกกรณี

อัตราคาบํารุงสโมสรตํารวจ
หอง

ขนาด

คาบํารุงสถานที่ (5 ชม.)
ขาราชการตํารวจ หรือ
ขาราชการหรือ
ลูกจางประจําของ สตช. พนักงานของรัฐอื่น
ลด 20%

บุณยะจินดา 4
บุณยะจินดา 5, 6
บุณยะจินดา 1, 2, 3
บุณยะจินดา 1+2 , 2+3
บุณยะจินดา 1+2+3

ไมเกิน 150 คน
ไมเกิน 200 คน
ไมเกิน 300 คน
ไมเกิน 600 คน
ไมเกิน 1,200 คน

10,300.12,500.20,400.36,800.52,900.-

12,360.15,000.24,480.44,160.63,480.-

คาบํารุง
ชั่วโมงตอไป
2,040.2,520.4,080.7,320.10,560.-

**ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝายจัดเลี้ยง โทรศัพท 0-2973-5901-3 โทรสาร 0-2973-5900**
***www.policeclub.or.th***E-mail:Policeclub@hotmail.com***

อัตราคาบํารุงการใชอุปกรณอื่น
เครื่องฉายภาพสามมิติ + จอ
ชุดหลั่งน้ําสังข

3,500.-บาท/ชุด
500.- บาท

กรณีผูขอใช นําดนตรีหรืออุปกรณไฟฟาจากภายนอกมา ใหชําระเงินบริจาค ดังนี้
1. กรณีใชดนตรีไมเกิน 5 ชิ้น
บริจาค จํานวน 3,000.-บาท
2. กรณีใชดนตรีเกินกวา 5 ชิ้น
บริจาค จํานวน 5,000.-บาท
3. กรณีนําเขารานตกแตง
บริจาค จํานวน 10,000.-บาท
(คาประกันความเสียหาย 10,000 บาท หากกรณีภายหลังจัดงานแลวเกิดความเสียหายมูลคามากกวา
เงินประกัน ใหจายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง)
4. กรณีนําเขาซุมอาหาร (อาหารออกราน)
บริจาค จํานวน 2,000.-บาท/ซุม

รายละเอียดรานประจําสโมสรตํารวจ
รานอาหารขึ้นทะเบียนประจําสโมสรตํารวจ
1. รานจิตประภัสสร โทร.0-2580-4643,1681 แฟกซ 0-2953-8237กด 0
(คุณไหม 089-999-2614, คุณบอย 085-804-2449)
2. บริษัท เบญจรงค แบงเควท จํากัด โทร.0-2940-2198 , แฟกซ 0-2940-0190
(คุณกัลยา 081-701-2750 , คุณแหวว 098-270-9006 , คุณนัท 098-270-9005
3. รานบัว โทร. 0-2574-2525-6 แฟกซ.02-574-2525
(คุณตุม 081-811-1232)
4. รานประดิษฐ โทร. 0-2243-0874, แฟกซ. 0-2243-1029
(คุณนิภาพร 089-130-6622 , 081-565-9644)
5. รานเว็ดดิ้งเซ็นเตอร โทร. 02-435-3305-7 แฟกซ 02-435-3300
(คุณปราย 081-144-3395)

รานตกแตงสถานที่ขึ้นทะเบียนประจําสโมสร
1. ราน 108 ฟลอริสต
(คุณแปง 084-999-2772)
2. รานจิตประภัสสร โทร.0-2580-4643,1681 แฟกซ 0-2953-8237กด 0
(คุณไหม 089-999-2614, คุณบอย 085-804-2449)
3. รานเบญจรงค
(คุณแวว 098-270-9006 , คุณนัท 098-270-9005)

รานตนน้ํารานเครื่องดื่มขึ้นทะเบียนประจําสโมสร
คุณสุรกิจ (081-822-3516)

การจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และตกแตงสถานที่
1. ใหบริการอาหารแบบไทยเซต/บุฟเฟต/ ค็อกเทล โดยใชรานที่ขึ้นบัญชีกับสโมสรตํารวจ (ราคาเริ่มตนที่ 200 บาท/ทาน)
2. การจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม (โซดา น้ําแข็ง น้ําเปลา น้ําอัดลม พรอมเจาหนาที่บริการ) หรือกาแฟพรอมอาหารวาง ใหใชราน
เครื่องดื่มที่ขึ้นบัญชีกับสโมสรตํารวจ(ราคา 40 บาท/ทาน) กรณีมีการจัดเลี้ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลใหเจาภาพ
จัดเตรียมมาเอง
3. ผูขอใชบริการสโมสรตํารวจตองตกลงเงื่อนไขรายละเอียดกับทางรานคาโดยตรง
4. กรณีผูขอใชสถานที่จะนํารานตกแตงจากภายนอกจะตองแจงทางสโมสรตํารวจกอนเขามาดําเนินการ
*****************************************

