Announcement No. 033/2018-2019
Policy for Members’ Overnight Parking
A number of Members have been parking their cars overnight at the Club. Members are kindly
informed that such parking is not only against the Club’s Bye-Law No. 17 which states that “parking of
vehicles overnight in the Club is not permitted”, but also affects the daily use of the parking facility by
other Members. As a consequence, the Policy for Members’ Overnight Parking, to be effective from
1st July 2019, was approved at the General Committee Meeting on 8th May 2019 as follows: The parking of vehicles overnight in the Club is not permitted.
 Members who wish to park their cars overnight at the RBSC or the RBSC Polo Club must
submit their requests through either the RBSC Membership Services Manager / RBSC
Polo Club Membership Services Manager or the Duty Manager for permission.
After hours of the above managers, a request can be submitted through the authorized
Security Officer.
 A request for overnight parking will be permitted occasionally (limited to 6 times per 12
consecutive months) at a maximum of 7 consecutive nights for each request, and must be
submitted in advance.
 Only one car registered under the membership is allowed upon a request.
 The Club accepts no liability whatsoever in connection with members’ cars.
 Members who requested parking overnight must park their cars at the following areas:
RBSC
Parking spaces at 3rd & 4th floors of
the Club’s Car Park

RBSC Polo Club
Parking spaces nearby Gate 1

For any abuse of the above, the following procedure will apply:
If a member parks overnight for 1 night without permission:
 First offence will be given a warning letter.
 Second offence will apply if a member continues to park overnight from the first offence.
From second offence – a fine of Baht 1,000 (excluding VAT) per night will be charged
to the members’ monthly statement of account together with a warning letter.
If a member who is granted permission to park overnight, parks more than the period requested:
 A fine of Baht 1,000 (excluding VAT) per night after the period requested will be charged
to the members’ monthly statement of account together with a warning letter.
Thank you for your kind attention.
BY RESOLUTION OF THE GENERAL COMMITTEE

ประกาศเลขที่ 033/2561-2562
ข้อบังคับและบทลงโทษเรื่องการจอดรถค้างคืนของสมาชิ ก
เนื่องจากขณะนี้มสี มาชิกนารถมาจอดค้างคืนไว้ทส่ี มาคมฯ เป็ นจานวนมาก สมาคมฯ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบ
ว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นการขัดกับกฎของสมาคมฯ ข้อที่ 17 ด้วย “สมาคมไม่อนุ ญาตให้จอดรถยนต์คา้ งคืนไว้ในสมาคมฯ”
อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้บริการพื้นที่จอดรถโดยสมาชิกท่านอื่น ที่เข้าใช้บริการของสมาคมฯ ตามปกติ ดังนัน้
จากการประชุมของคณะกรรมการอานวยการทัวไปเมื
่
่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จึงได้อนุ มตั ขิ อ้ บังคับและบทลงโทษเรื่อง
การจอดรถค้างคืนของสมาชิก โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้








สมาคมไม่อนุญาตให้จอดรถค้างคืนไว้ในสมาคมฯ
สมาชิกที่ประสงค์ขอจอดรถค้างคืนภายในสมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
สามารถยื่น ค าร้ อ งขอจอดรถค้ า งคืน ถึ ง ผู้ จ ัด การแผ นกบริก ารสมาชิก สมาคมราชกรีฑ าสโมสร /
สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ หรือรักษาการผูจ้ ดั การในวันหยุด
นอกเวลาทาการของผูจ้ ดั การทีเ่ กีย่ วข้อง สมาชิก สามารถยืน่ คาร้องผ่านทางเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ที่
ได้รบั มอบหมาย
คาร้องขอจอดรถค้างคืนจะได้รบั การอนุ ญาต โดยกาหนดไม่เกิน 7 คืนติดต่อกัน (จากัด 6 คาร้อง/12 เดือน
ติดต่อกัน) และต้องยืน่ คาร้องล่วงหน้า
อนุญาตให้จอดเฉพาะรถทีล่ งทะเบียนภายใต้สมาชิกภาพเพียง 1 คัน จอดค้างคืนใน 1 คาร้องเท่านัน้
สมาคมจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับรถยนต์ของสมาชิก
สมาชิกทีข่ อจอดรถค้างคืน ต้องจอดรถในบริเวณทีก่ าหนดต่อไปนี้:
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
อาคารจอดรถ ชัน้ 3 และชัน้ 4
บริเวณลานจอดรถใกล้ประตู 1

การฝ่ าฝืนข้อบังคับ จะมีบทลงโทษดังนี้
สาหรับสมาชิ กที่จอดรถค้างคืน 1 คืน โดยไม่ได้ยื่นคาร้องขอจอดรถค้างคืน
 กระทาความผิดครัง้ ที่ 1 จะได้รบ
ั การออกจดหมายเตือน
 กระทาความผิดครัง้ ที่ 2 จะมีบทลงโทษหากสมาชิกยังคงจอดรถค้างคืน หลังจากจากกระทาความผิดครัง้ ที่ 1
บทลงโทษเมื่อกระทาความผิ ดครัง้ ที่ 2 เป็ นต้ นไป – จะได้รบั การออกจดหมายเตื อน และถูกปรับ
เป็ นจานวนเงิ น 1,000 บาท/คืน (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม) โดยจะเรียกเก็บจากใบแจ้งยอดบัญชีการใช้
จ่ายของสมาชิ ก
สาหรับสมาชิ กที่ได้รบั อนุญาตให้จอดรถค้างคืน แต่ จอดเกิ นกาหนด
 สมาชิกจะถูกปรับเป็ นจานวนเงิน 1,000 บาท/คืน (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
่ ) ภายหลังจากวันทีย่ ่นื คาร้องไว้
โดยจะเรียกเก็บจากใบแจ้งยอดบัญชีการใช้จ่ายของสมาชิก
จึงเรียนประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทัวกั
่ น
โดยมติ ของคณะกรรมการอานวยการทัวไป
่

