The Royal Bangkok Sports Club
Announcement No. 022/2018-2019
As the contract of the Sports Shop, located on the M Floor and the Barber Shop,
located on the 2nd Floor at the RSC building will expire in July 2019, the Club will be
conducting a survey from Monday 4th February 2019 to Tuesday 5th March 2019, in
order to assess Members’ satisfaction with the service provided by the current operator.
All Members please kindly participate once in this survey. Members may receive
this survey by the below channels:
1. Members may present their Membership Card and receive the survey at the
Membership Office, or Information Counter.
2. Survey will be attached to the Bank Statement dated 19th February 2019.
The completed forms may be returned to Membership Office, or Information
Counter or by facsimile No. 02-255-4158 or email: sportsclub@rbsc.org
3. The Online version of the survey will be sent to Members’ email address.
This Survey will be closed at 6 p.m. on Tuesday, 5th March 2019.
Management appreciates your participation.

The RBSC Management
28th January 2019

สมาคมราชกรี ฑาสโมสร
ประกาศเลขที่ 022/2561-2562
เนื่ องจากสัญญาให้ใช้สิ ทธิ ในพื้นที่ ของร้ านจาหน่ ายอุ ป กรณ์ กีฬา ชั้น M และร้ านแต่งผมสุ ภาพบุ รุษ ชั้น 2
อาคาร RSC จะสิ้ นสุ ดอายุลงในเดือนกรกฎาคม 2562
ดังนั้น ตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สมาคมฯ จะทาการสารวจ
ความคิดเห็ นในเรื่ องคุณภาพและความพึงพอใจในบริ การของร้ านประกอบการดังกล่าวจากท่านสมาชิ กผูใ้ ช้บริ การ
เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาเรื่ องสัญญากับร้านประกอบการเหล่านี้
สมาชิ กทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเรื่ องการบริ การของร้านประกอบการทั้ง 2 ร้านข้างต้นนี้ ได้ 1 ครั้ง
จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง โดยท่านสมาชิกสามารถรับแบบสอบถามดังกล่าวได้ดงั นี้
1. รับแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรสมาชิก และลงชื่อรับแบบสอบถามได้ที่ฝ่ายบริ การสมาชิ ก
หรื อ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
2. ทางใบเรี ยกเก็บเงิน งวดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
โดยส่ ง คื น แบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ ณ จุ ด รั บ แบบสอบถามจุ ด ใดจุ ด หนึ่ งในข้อ ที่ 1 ข้างต้น หรื อ
ทางเครื่ องโทรสารหมายเลข 02-255-4158 หรื อที่อีเมล์ sportsclub@rbsc.org
3. ทางระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ซึ่ งจะส่ งไปตามอีเมลที่ท่านสมาชิกได้แจ้งไว้กบั สมาคมฯ
ทั้งนี้ สมาคมฯ จะปิ ดรับแบบสอบถามดังกล่าว ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.
ฝ่ ายจัดการสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่สละเวลาอันมีค่าในการร่ วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้
ฝ่ ายจัดการสมาคมราชกรี ฑาสโมสร
28 มกราคม 2562

