
บุคคลทั่วไป

ใบจองการขอใช้สถานที่

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อผู้จอง ..........................................................................................................................................................................

่

ขอใช้ห้อง

เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรทางราชการออกให้ ..........................................................................................................

หน่วยงาน ........................................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ ............................................................ e-mail …………………………..……………………………….

ห้องจัดเลี้ยง 1 พ้ืนที่ 380 ตร.ม. (300 คน) จํานวนผู้เข้าร่วม ..............................คน

ห้องจัดเลี้ยง 2 พ้ืนที่ 178 ตร.ม. (130 คน) จํานวนผู้เข้าร่วม ..............................คน

ห้องประชุม 206 พ้ืนที่ 138 ตร.ม. (65 คน) จํานวนผู้เข้าร่วม ..............................คน

ห้องประชม 106 พ้ืนที่ 43 ตร ม  (16 คน) จํานวนผ้เข้าร่วม คนหองประชุม 106 พนท 43 ตร.ม. (16 คน) จานวนผูเขารวม ..............................คน

วันที่ขอใช้สถานที่ ........................................................... ต้ังแต่เวลา ..................... น. ถึงเวลา ....................... น.

วัตถุประสงค์การขอใช้

งานแต่งงาน

์สังสรรค์

ประชุม/สัมมนา เรื่อง ............................................................

อ่ืนๆ ระบุ ...............................................................................

รูปแบบการจัดสถานท่ี

อัตราจัดเก็บค่าใช้สถานที่ รวมจํานวน ............................................ บาท

จ่ายค่ามัดจํา จํานวน 5,000 บาท (ไม่คืนเงินมัดจําไม่ว่ากรณีใดๆ)

ส่วนที่เหลือ จํานวน  ............................... บาท (ชําระในวันงาน)

ค่าประกันความเสียหาย จํานวน 5 000 บาท (เป็นค่าประกันความเสียหายสําหรับห้องจัดเลี้ยง และ คาประกนความเสยหาย จานวน 5,000 บาท (เปนคาประกนความเสยหายสาหรบหองจดเลยง และ 

จะได้รับเงินคืนภายหลังการจัดงาน 7 วันทําการ)

รวมเป็นเงิน ................................................. บาท (.....................................................................)

ชื่อที่อยู่สําหรับการออกใบเสร็จ

ช่ื่อ-สกุลหรือหน่วยงาน .............................................................................................................

ที่อยู่ ...........................................................................................................................................
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อุปกรณ์ และบริการท่ีจัดให้ (ไม่คิดค่าบริการ)

ข้อความเวที (โปรดระบ) ขอความเวท (โปรดระบุ) ..........................................................................

ไมโครโฟน ใช้ได้ไม่เกิน 4 ตัว  ระบุจํานวน ........................... ตัว

โปรเจคเตอร์ และจอภาพบนเวที (เครื่องโน้ตบุ๊ค เจ้าภาพนํามาเอง)

ผ้าปูโต๊ะ พร้อมผ้าระบายโต๊ะลงทะเบียน จํานวน 2 โต๊ะ (เกินคิดโต๊ะละ 100 บาท)

รูปแบบอาหาร

โต๊ะจีน บุฟเฟต์ ค็อกเทล อาหารว่าง

รายละเอียดการสั่งอาหาร ช่ือร้าน .................................................................................

จํานวนที่สั่ง .......................................... คน ราคาต่อคน .................................................. บาท

เครื่องด่ืม (น้ําแข็ง น้ําเปล่า น้ําอัดลม โซดา)

ราคาโต๊ะละ 400 บาท (คนละ 40 บาท) จํานวนที่สั่ง ............................................ คน

บริการอ่ืนๆ

 วงดนตรี วงดนตร

ระบุรายละเอียด .............................................................. จํานวนเงิน .................................. บาท

 ตกแต่งสถานที่

ระบุรายละเอียด .............................................................. จํานวนเงิน .................................. บาท

์ ่ ่ ็ ้ เสิร์ฟเคร่ืองด่ืมเป็นแก้ว จํานวนเงิน .................................. บาท

เจ้าหน้าที่คนละ 300 บาท จํานวน ............................... คน

 บริการผ้าคลุมเก้าอ้ี ตัวละ 20 บาท จํานวน ..................... ตัว จํานวนเงิน .................................. บาท

 บริการผ้าปูโต๊ะ ผืนละ 60 บาท จํานวน ........................... ผืน จํานวนเงิน .................................. บาท

เงื่อนไขการใช้สถานที่

        สามารถใช้สถานที่ได้ไม่เกิน 6 ช่ัวโมงต่องาน หากเกินกว่าเวลาที่กําหนดน้ี จะต้องรับผิดชอบ

ค่าเคร่ืองปรับอากาศ และค่าล่วงเวลาสําหรับเจ้าหน้าที่เพ่ิมตามอัตราที่สมาคมฯ กําหนด

ลงช่ือ ..................................................... ผู้ขอใช้ ลงช่ือ ..................................................... ผู้รับจอง/ผู้รับเงิน

        (..................................................)        (..................................................)

        .............. / ............... / ..............        .............. / ............... / ..............
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ระเบียบการใชส้ถานที่ 
สโมสรนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
1. ผู้จองสถานที่ยื่นแบบการจอง พร้อมแนบส าเนาประจ าตัวประชาชน 
2. การจองจะมีผลเมื่อได้ช าระค่ามัดจ าสถานที่ จ านวน 5,000 บาท และค่าประกันของเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ

เครือ่งใช้ อาคาร และพ้ืนที่จัดเลี้ยง จ านวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 
3. กรณีช าระค่ามัดจ าและค่าประกันของเสียหายแล้ว มีการยกเลิกการจองโดยผู้จอง สโมสรฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนค่ามัดจ า 
4. การช าระค่าใช้จ่าย 

 4.1 จ่ายค่ามัดจ าการใช้สถานที่ จ านวน 5,000 บาท ณ วันจอง ส่วนที่เหลือช าระครบเต็มจ านวน 
  ภายในวันงาน 
 4.2 ค่าประกันความเสียหาย จ านวน 5,000 บาท สโมสรฯ จะคืนเงินให้ภายใน 7 วัน หลังวันงาน กรณีไม่มี

ความเสียหายเกิดข้ึน 
5. อัตราค่าเช่าที่ก าหนดไว้ในช่วงเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่องาน กรณีเกินกว่า 6 ชั่วโมง สโมสรฯคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

5.1 ห้องจัดเลี้ยง 1 คิดเพ่ิมชั่วโมงละ 3,100 บาท (ค่าไฟฟ้า 2,100 บาท/ชม. และค่าเจ้าหน้าที่  1,000 บาท/ชม.) 
5.2 ห้องจัดเลี้ยง 2 คิดเพ่ิมชั่วโมงละ 2,900 บาท (ค่าไฟฟ้า 2,100 บาท/ชม. และค่าเจ้าหน้าที่  800 บาท/ชม.) 
5.3 ห้องประชุม 206 คิดเพ่ิมชั่วโมงละ 1,500 บาท (ค่าไฟฟ้า 1,100 บาท/ชม. และค่าเจ้าหน้าที่ 400 บาท/ชม.) 
5.4 หอ้งประชุม 106 คิดเพ่ิมชั่วโมงละ 600 บาท (ค่าไฟฟ้า 400 บาท/ชม. และค่าเจ้าหน้าที่ 200 บาท/ชม.) 

6. สโมสรฯสงวนสิทธิ์ที่จะใช้เครื่องดื่มที่สโมสรจัดไว้ให้เท่านั้น (เกิน 22.00น. คิดเครื่องดื่ม 1,000 บาท/ชม และค่า 
ล่วงเวลา 200/ ชม. /1 คน 

7. สโมสรฯสงวนสิทธิ์ที่จะใช้อาหารตามรายการที่สโมสรจัดไว้ให้เลือก กรณีผู้จองมีความประสงค์จะน าอาหารมาเอง 
สโมสรฯคิดค่าด าเนินการตามจ านวนผู้ร่วมงาน คนละ 40 บาท 

8. สโมสรฯสงวนสิทธิ์ที่จะใช้บริการร้านตกแต่งสถานที่ตามรายการที่สโมสรจัดไว้ให้ กรณีผู้จองมีความประสงค์ จะ
น าร้านจากภายนอกเข้ามา สโมสรฯคิดค่าด าเนินการ 3,000 บาท 

9. สโมสรยินยอมให้จัดหาดนตรีมาได้เอง กรณีมีการใช้ไฟฟ้า คิดค่าไฟฟ้า จ านวน 3,000 บาท  
10. กรณผีู้จองน าระบบไฟแสงสี(ไฟพาร์) มาใช้ในงาน สโมสรคิดค่าไฟฟ้าเพ่ิม 3,000 บาท 
11. สโมสรฯ ยินดีส ารองที่จอดรถให้ ดังนี้ 

11.1 ห้องจัดเลี้ยง 1 และห้องจัดเลี้ยง 2 จ านวน 50 คัน 
11.2 ห้องประชุม 106 จ านวน 5 คัน 
11.3 ห้องประชุม 206 จ านวน 30 คัน 

12. การเข้าตกแต่งสถานที่ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
12.1 การจัดงานในวันเปิดท าการ (วันเวลาราชการ) ผู้จองสามารถเข้าจัดเตรียมงานล่วงหน้า ไม่เกิน 3 

ชั่วโมงก่อนถึงเวลางาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เปดิเครื่องปรับอากาศ) 
12.2 การจัดงานในวันหยุดราชการ ให้เข้าเตรียมงานล่วงหน้าไม่เกิน 3 ชั่วโมงก่อนถึงเวลางาน (ไม่เปิด

เครื่องปรับอากาศ) โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 1 คน จ านวน 300 บาท /3 ชั่วโมง  กรณีมากกว่า 
3 ชั่วโมง คิดเพ่ิม 200 บาท/ชม. 

 
ติดต่อประสานงาน : คุณโสภา ยอดจิตร 02-2153488 ต่อ 18 , F: 02-2156418   e mail : office@chula-alumni.com 


