แบบขออนุญาตใช้ห้องน้ําทิพย์ อาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .............
เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องน้ําทิพย์ อาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน
เรียน ประธานอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน ผ่าน เลขานุการสวัสดิการสโมสร
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกุล......................................อายุ................ปี
กรมชลประทาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/กอง/สํานัก .........................................................................................................
บุคคลภายนอก
อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................
บ้านเลขที่................หมู่...........ตรอก/ซอย.............ถนน..................................ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................................บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
เลขที่ ............................................ ออกเมื่อวันที่................................หมดอายุวันที่...........................................
โทรศัพท์ที่ทํางาน...................................บ้าน............................................มือถือ................................................
E mail …………………………………………………………………….
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตใช้ห้องน้ําทิพย์ อาคารสวัสดิการสโมสรกรมลประทาน
ในวันที่..............เดือน..........................พ.ศ. .................. ระหว่างเวลา........................น. ถึงเวลา....................น
จํานวนผู้ร่วมงาน.............................คน เพื่อจัดงาน
1.
สังสรรค์
(ระบุ)..............................................................................................................
มงคลสมรส ชื่อเจ้าบ่าว................................นามสกุล........................มือถือ.......................
ชื่อเจ้าสาว................................นามสกุล........................มือถือ........................
อื่น ๆ ..................................................................................................................
2.
ห้องน้ําทิพย์ 1
จํานวน (300-350 คน)
ห้องน้ําทิพย์ 1+2
จํานวน (300-600 คน)
ห้องน้ําทิพย์ 3
จํานวน (100-150 คน)
3. เครื่องดื่ม(น้ําดื่ม น้ําอัดลม โซดา น้ําแข็ง) ใช้บริการของสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน
บุฟเฟต์ คนละ 30 บาท จํานวน....................คน
โต๊ะจีน โต๊ะละ 300 บาท จํานวน..................โต๊ะ
4. ดนตรี
วงดนตรี อิเล็คโทน คาราโอเกะ พร้อมนักร้อง
ราคา 5,000 บาท
วงดนตรี อิเล็คโทน คาราโอเกะ ไม่มีนักร้อง
ราคา 4,000 บาท
ไม่มีดนตรี
5. ร้านอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน
ร้านCH ศูนย์มงคลสมรสครบวงจร
ร้านขวัญใจ
บริษัท เว็ดดิ้ง เซ็นเตอร์
ร้านครัวสุจิตรา
ร้านอาหารครัวโต๊ะจีน
สุรีย์พร แคทเทอริ่ง
6. เครื่องฉายภาพ
เครื่องฉายภาพ + จอภาพ + คนควบคุม
ราคา 2,500 บาท
จอภาพ (กรณีนําเครื่องฉายภาพมาเอง)
ราคา 500 บาท
ไม่มี

-2การชําระเงินค่าบํารุง
ชําระค่าบํารุงงวดที่ 1 จํานวน 50% ของราคาห้อง เป็นเงิน.....................................บาท
ตัวอักษร(................................................) บาท ตามใบเสร็จเล่มที่..............................เลขที่......................
วันที่...............................................และชําระเงินส่วนที่เหลือ จํานวน..........................................บาท
ชําระค่าบํารุงงวดที่ 2 ส่วนทีเ่ หลือ เป็นเงิน.............................................................บาท
ตัวอักษร(............................................................) บาท ตามใบเสร็จเล่มที.่ .................เลขที่......................
วันที่..............................................
หากข้ า พเจ้ า ยกเลิ ก การใช้ ส ถานที่ ถื อ ว่ า ข้ า พเจ้ า สละสิ ท ธิ์ แ ละยิ น ยอมให้ ส วั ส ดิ ก ารสโมสร
กรมชลประทานไม่ต้องคืนเงินค่าบํารุงงวดที่ 1 โดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใด
ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดในการจัดงานครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิด
จากการกระทําของข้าพเจ้าหรือผู้ร่วมงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สวัสดิการ
สโมสรกรมชลประทาน ทั้งสิ้น ภายในเวลา 3 วัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้าได้รับการแจ้งเป็นต้นไป
ลงชื่อ .......................................................ผู้ขออนุญาต
(..................................................)
ลงชื่อ ...............................................................ผู้อนุญาต
(..................................................)
ประธานอนุกรรมการสวัสดิการสโมสร กรมชลประทาน

อัตราค่าบริการใช้หอ้ งน้ําทิพย์ อาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน
รายการ

เจ้าหน้าที่
กรมชลประทาน

บุคลทั่วไป

ห้องจัดเลี้ยง
1. ห้องน้ําทิพย์ชั้น 1 (เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
1.1 จํานวน 30 โต๊ะ
1.2 จํานวน 35- 60 โต๊ะ

5,500 บาท
5,500 บาท

7,000 บาท
12,000 บาท

2. ห้องน้ําทิพย์ ชั้น 3
2.1 จํานวน 10 - 15 โต๊ะ
เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

1,000 บาท
2,000 บาท

1,500 บาท
3,000 บาท

3. ห้อง VIP ชั้น 3

1,000 บาท

3,000 บาท

คนละ 30 บาท
โต๊ะละ 300 บาท

คนละ 30 บาท
โต๊ะละ 300 บาท

3

3

คนละ 400 บาท

คนละ400 บาท

2,500 บาท
500 บาท

2,500 บาท
500 บาท

ค่าเครื่องดื่ม (น้ําเปล่า น้ําแข็ง น้ําอัดลม โซดา)
1. บุฟเฟต์
2. โต๊ะจีน
พนักงานบริการ
-เสิร์ฟแบบตั้งโต๊ะ
พนักงาน 1 คน ต่อ 10 โต๊ะ
-เสิร์ฟแก้วเพิ่มพนักงานตามความเหมาะสม
พนักงาน 1 คน ต่อ 4 โต๊ะ
เครื่องฉายภาพ
ใช้บริการของสโมสร
นําเครื่อง LCD พร้อมอุปกรณ์มาเอง จ่ายค่าจอภาพ

หมายเหตุ

เจ้าของงาน
เป็นผู้จ่าย

