NICHADA CLARK HATCH APPLICATION
Section A -Member Qualification
คุณสมบัติของผูส้ มัครสมาชิก
1.Persons who are owners or tenants of properties within Nichada Thani.
เป็ นผูท้ ี่เป็ นเจ้าของหรื อผูเ้ ช่าทีพ่ กั อาศัยภายในนิชดาธานี
2.Persons of 16 (sixteen) years of age and above.
เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 16 (สิบหก) ปี ขึ้นไป
3.Persons who are healthy, both mentally and physically, with no history of serious mental or physical illness.
เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพสมบูรณ์และไม่มีประวัติของการเจ็บป่ วยทางจิตหรื อโรคร้ายแรง
4. Persons in good social standing.
มีสถานะทางสังคมที่ดี
5.Persons whom possess the following qualifications:
เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ ดังนี้
5.1 Applicant is a tenant and/or is a homeowner of Nichada Thani residences.
เป็ นผูพ้ กั อาศัย (เจ้าของบ้าน และ/หรื อ ผูเ้ ช่า) ภายในโครงการนิชดาธานีเท่านั้น
5.2 Applicant is not in debt or late in payments for the common area fee.
ไม่มียอดค้างค่าส่วนกลาง
5.3 Applicant must obliged by all rules and regulations of Nichada Thani.
เคารพกฎเกณฑ์ที่นิชดาธานีกาหนดไว้ทุกข้อ
5.4 Applicants is qualified and approved by the Membership officials.
ได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่สมาชิกนิชดาคลับ
6.Member may transfer their membership right to any third party whom are qualified within the terms herein by
sending a written notice to the Nichada Club Office.
สมาชิกสามารถโอนสิทธิการเป็ นสมาชิกให้บุคคลทีส่ าม ซึ่งมีคุณสมบัติตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ โดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ต่อ นิชดาคลับออฟฟิ ศ
Remark:The club has the sole and complete discretion to accept or deny any applicant. No reason need be given for
denying an applicant.
หมายเหตุ:นิชดาคลับ มีสิทธิ์ในการรับ หรือ ปฎิเสธ การเป็ นสมาชิกโดยไม่ ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ

SECTION B -Fees:
อัตราค่าสมาชิก
1.The membership fee for Clark Hatch Nichada Residential membership is 30,816 (thirty thousand eight hundred
sixteen) Baht per person (VAT inclusive) for a 12 (twelve) month period.
ค่าสมาชิกสาหรับสมาชิก คลาร์ก แฮช ซึ่งเป็ นผูพ้ กั อาศัยในโครงการนิชดาธานี เป็ นจานวนเงิน 30,816 (สามหมื่นแปดร้อยสิบหก) บาทต่อคน (รวม VAT) สาหรับระยะเวลา12 (สิบสอง) เดือน
2.The subscription fee for Clark Hatch membership including club membership shall be billed at the rate of 9,416 (nine
thousand four hundred sixteen) Baht per person collected once each year (VAT inclusive).
Remark: 856 Baht per month which is equivalent to 10,272 Baht per year and with a 1 month discount which is
10,272 – 856 = 9,416 baht per year)
ค่าบารุ งรายเดือนสาหรับสมาชิก คลาร์ก แฮช รวมถึงสมาชิกคลับ เป็ นเงินจานวน 9,416 (เก้าพันสี่ร้อยสิบหก) บาทต่อคน (รวม VAT) เรี ยกเก็บครั้งเดียวสาหรับทั้งปี
หมายเหตุ: อัตรา 856 บาท ต่อเดือน ซึ่งเท่ากับ 10,272 ต่ อปี และได้ลดราคา 1 เดือน คือ 10,272-856 เท่ากับ 9,416 ต่ อปี
3.100 (One hundred) Baht shall be charged for every card issued for Clark Hatch and Nichada Club membership cards.
ค่าทาบัตรสมาชิก คลาร์ก แฮช และ นิชดาคลับ จะเรี ยกเก็บเป็ นจานวนเงิน100 (หนึ่งร้อย) บาท ต่อใบ
4.Member are required to submit a 5,000 (five thousand) Baht refundable security deposit for each Clark Hatch
membership card upon subscription or renewal for membership.
สมาชิกจะต้องชาระเงินมัดจาอันเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา เป็ นจานวน5,000 (ห้าพัน) บาท สาหรับบัตรสมาชิก คลาร์ก แฮช ในขณะที่สมัครสมาชิก หรือ ดาเนินการต่ออายุสมาชิก
The 5,000 (five thousand) Baht security deposit shall be deemed inclusive in the house/apartment security deposit fee
for member whom are tenants of Nichada Thani without any additional payment.
เงินมัดจา จานวน 5,000 (ห้าพัน) บาท นี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินมัดจา บ้าน / อพาร์ทเม้นท์ สาหรับสมาชิก ผูเ้ ป็ นลูกค้าเช่าของหมูบ่ า้ นนิชดาธานี โดยมิตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใด
5.No amounts once submitted to the club office may be refunded to the member for reason, either in whole or in
part, other than the refundable security deposit, under the terms listed in SECTION D.
เมื่อได้ ชาระเงินใดๆให้ แก่ นิชดาคลับแล้ วจะไม่ มีการคืนเงินให้กับสมาชิกไม่ ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่ วน นอกเหนือ จากเงินประกันคืนได้ ภายใต้ เงือ่ นไขที่ระบุไว้ ในข้ อ D.
Remark: Membership may not commence until the abovementioned amounts have been submitted.
Additional fee shall be levied for issuance of the Clark Hatch Car Sticker according to the terms and conditions
set out on the appropriate application form.
หมายเหตุ: สถานภาพการเป็ นสมาชิกจะไม่เริ่มต้ น จนกว่ าสมาชิกจะได้ ชาระค่าธรรมเนียมทั้งหมดข้างต้ นครบถ้วนแล้ ว อาจมีค่า
ธรรมเนียมเพิม่ เติมสาหรับ การออกสติกเกอร์ติดรถยนต์ของคลาร์ กแฮช ตามข้อกาหนดและอาจมีเงื่อนไขตามแบบฟอร์ มทีแ่ ยกต่ างหากจากใบสมัครนี้
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SECTION C –Terms and Conditions:
ข้อกาหนดและเงือ่ นไข
1.Member shall use the membership card for benefits indicated herein. If the member misuse the membership card for
an ulterior motive whether commercial or non-commercial, for the benefits of oneself or of others, the member shall be
deemed as non-compliance to this contract.
สมาชิกจะใช้บตั รสมาชิกเพือ่ ประโยชน์ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้เท่านั้น หากสมาชิกนาบัตรสมาชิกไปใช้เพือ่ ประโยชน์อื่นโดยมิ ชอบไม่วา่ เพือ่ การค้า หรื อไม่ หรื อเพื่อประโยชน์ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ถือว่าสมาชิก
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
2.Upon acceptance of application, the applicant or assignee will be issued with a membership card. The spouse, and
dependent under 16 (sixteen) years of age will be issued with Nichada Club membership cards upon request. Membership
cards for spouse and dependents are required if the spouse and dependents will be using facilities without the presence
of the applicant.
เมื่อผูส้ มัครเป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้ว ผูส้ มัคร(หรื อผูร้ ่ วมรับสิทธิประโยชน์)จะได้รับบัตรสมาชิก คู่สมรสและผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะอายุตา่ กว่า 16 (สิบหก) ปี จะได้รับบัตรนิชดาคลับเมือ่ มีการร้องขอ โดยคู่
สมรสและผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะต้องมีบตั รสมาชิกหากประสงค์จะใช้บริ การสิ่งอานวยความสะดวก หรือบริ การต่างๆโดยไม่มีผสู้ มัครสมาชิกอยูด่ ว้ ย
3.The applicant (or assignee) shall be entitled to use all current facilities of Clark Hatch and Nichada Club as stated
herein but within the terms indicated in the Nichada Club regulations and conditions
สมาชิก (หรื อผูร้ ่ วมรับสิทธิประโยชน์) มีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวกทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบนั ทั้งหมดของ คลาร์ก แฮช และ นิชดาคลับตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ของ
นิชดาคลับ
4.The membership card must be presented upon each and every visit to gain access to the club facilities.
ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งเพือ่ ใช้บริ การสิ่งอานวยความสะดวกของนิชดาคลับ
5.The membership card cannot be loan or transferred to any other person.
บัตรสมาชิกไม่สามารถโอนหรื อให้บุคคลอื่นยืมใช้ได้
6.If a membership card is lost or damaged a five hundred 500 (five hundred) Baht replacement fee shall be levied for
issuance of a new card.
หากบัตรสมาชิกชารุ ดหรื อเสียหายต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 (ห้าร้อย) บาทในการทาบัตรใหม่
7.If a membership card is lost or stolen, the Nichada Club requires that the member file a police report and
present such report to the Nichada Club office to replace the membership card or refund the security deposit
wherein a 500 (five hundred) Baht
replacement fee shall be levied.
กรณีทบี่ ัตรสมาชิกสูญหาย หรือ ถูกขโมย สมาชิกต้องแจ้งความต่ อตารวจ และนาใบรายงานการแจ้งความดังกล่าว มายื่นแก่สานักงานนิชดาคลับ เพื่ อทาการเปลี่ยนบัตรใหม่ทดแทนหรือ ขอรับเงินมัดจาคืน และต้ อง
เสี ยค่าธรรมเนียม500 (ห้ าร้ อย) บาท เพือ่ ทดแทนค่าบัตรทีส่ ู ญหาย หรือถูกขโมยนั้น
8.Transference of membership between addresses may only be undertaken between two residences owned by
Nichada Property Co., Ltd., and in this case no submitted payments shall be affected or forfeited.
การโอนสิทธิการเป็ นสมาชิกระหว่างที่อยูส่ ามารถทาได้เฉพาะกรณีระหว่างสองที่พกั อาศัย ซึ่งบริษทั นิชดาพร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด เป็ นเจ้าของ และในกรณีน้ จี ะไม่มีผลต่อจานวนเงินที่ได้ชาระไปแล้วแต่อย่างใด

SECTION D –Membership Duration & Resignation
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกและการยกเลิกสมาชิก
1.Membership shall be for 1 (one) year (12 (twelve) months) from the date of application acceptance or upon expiration
of the provided house/apartment lease agreement, whichever is sooner.
Nonetheless, should the lease be renewed for the same property, membership may continue unaffected for the full 12
(twelve) month period from the date of application acceptance.
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกคือ1(หนึ่ง) ปี (12 (สิบสอง) เดือน) นับจากวันที่นิชดาคลับตอบรับการเป็ นสมาชิก หรือ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าทีพ่ กั อาศัยที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิก แล้วแต่วา่ ระยะไหนสิ้นสุดก่อน
อย่างไรก็ตามหากมีการต่อสัญญาเช่ากับสถานที่เดิม ให้การเป็ นสมาชิกมี ผลต่อไปจนกว่าจะครบ 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันที่นิชดาคลับตอบรับการสมัครสมาชิก
2.The member may resign at any time by giving at least 30 (thirty) days written notice to the Nichada Club office and
by paying all dues and other charges for which the member may be liable.
สมาชิกสามารถบอกเลิกการเป็ นสมาชิกในเวลาใดก็ได้โดยแจ้งทางสานักงานนิชดาคลับให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และชาระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่คา้ งชาระทั้งหมด
3.The member may ask for the security deposit refund by giving a minimum of 2 (two) week prior notice and the
Nichada Club office shall refund the security deposit by check within 30 (thirty) days.
สมาชิกสามารถร้องขอให้ คืนเงินมัดจาโดยการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 (สอง) อาทิตย์ ต่อสานักงานนิชดาคลับ และทางสานักงานนิชดาคลับจะชาระคืนเงินมัดจาเป็ นเช็คภายใน 30 (สามสิ บ) วัน
4.Should the member resign his/her membership, did not comply to the membership terms and conditions, cause damage
to any Clark Hatch or Nichada Thani facility or common property, continue to not comply to Nichada Thani regulation or
act in a way detrimental to Nichada Thani after advisement or be without contact for a period in excess of 6 (six)
months, the security deposit shall not be refunded.
หากสมาชิกยกเลิกการเป็ นสมาชิกหรือทาผิดกฎข้อตกลง ทาความเสียหายให้ก บั สถานที่ของ คลาร์ก แฮช หรื อ นิชดาธานี หรื อพื้นที่ส่วนกลาง หรื อทาผิด กฎของนิชดาอย่างต่อเนื่อง หรื อก่อความเสียหายให้แก่นชิ ดา
ธานีแม้วา่ ได้มีคาขอให้หยุดการทาการนั้นแล้ว หรื อ ไม่ตอบรับการติดต่อสอบถามเป็ นระยะเวลาเกิน กว่า6 (หก) เดือนจะไม่มีการคืนเงินมัดจา
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5.The club, at its discretion, may terminate a membership if a member:
นิชดาคลับสามารถใช้ดุลยพินิจ ในการบอกเลิกสถานภาพการเป็ นสมาชิกได้หากสมาชิก :
5.1 Fails to oblige by the terms and conditions agreed herein.
ไม่ ปฏิบัติตามข้ อตกลงในสัญญาฉบับนี้
5.2 Fails to pay any monetary obligations to the club within 1 (one) month of such monetary obligations
being due.
มีค่าใช้ จ่ายค้างชาระเป็ นเวลา1(หนึ่ง) เดือน นับแต่หนี้น้นั ถึงกาหนดชาระ
5.3 Fails to follow the Nichada Club and/or Nichada Thani rules and bylaws.
ไม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของนิชดาคลับ หรือ นิชดาธานี
5.4 Willfully damage Club and/or Nichada Thani property.
เจตนาทาลายทรัพย์สินของนิชดาคลับ หรือของนิชดาธานี
5.5 Damages the Club’s and/or Nichada Thani’s name or reputation through any action.
ทาลายชื่อเสี ยงของนิชดาคลับ หรือของนิชดาธานีด้วยการกระทาใดๆก็ตาม
6.For Nichada Thani’s tenants, termination of the membership card shall not affect the validity of the lease agreement.
กรณีสมาชิกที่เป็ นผูเ้ ช่าของนิชดาธานี การยกเลิกบัตรสมาชิกจะไม่มผี ลต่อ ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่า
7.The club shall send a written notice at least 30 (thirty) days prior to termination except for intentional criminal act
actions behaviors that are nuisance or disturbance to other members or transmitting contagious disease.
นิชดาคลับจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สมาชิกทราบไม่นอ้ ยกว่า30 (สามสิบ) วัน เว้นแต่การผิดสัญญา กรณีกระทาการอันเป็ นความผิดกฎหมายอาญาโดยเจตนา หรื อ มีพฤติกรรมรบกวนสมาชิกอื่น หรื อ เป็ น
โรคร้ายแรง
8.Upon resignation of Nichada Club membership, all issued membership cards and club car stickers, must be
returned to the Nichada Club office before the security deposit can be refund. Lost or damaged cards will be
charge at 500 (five hundred) Baht for replacement and deducted from the deposit held.
เมื่อยกเลิกสมาชิก จะต้องคืนบัตรสมาชิกและสติกเกอร์ ติดรถของ คลาร์ก แฮช นิชดา ก่ อนจึงจะได้ รับเงินมัดจาคืน หากบัตรสูญหายหรือเสี ยหายจะต้องจ่าย 500 (ห้ าร้อย) บาทเป็ นค่าทดแทนโดยหักจากเงินมัดจา
9.Expired membership cards must be returned to the Nichada Club office wherein the member may renew membership
or discontinue. If the member discontinues the membership, he/she must return the membership card to refund
his/her security deposit. If the member decides to renew the membership, Nichada Club shall notify the members of
any change in charge or fees rate.
บัตรสมาชิกทีห่ มดอายุแล้วจะต้องนามาคืนให้แก่สานักงานนิชดาคลับ และสมาชิกสามารถเลือกที่จะต่ออายุสมาชิกหรื อบอกเลิกสมาชิกก็ได้ กรณี ทสี่ มาชิกบอกเลิกการเป็ นสมาชิกจะต้องนาบัตรสมาชิกมาคืนที่
สานักงานเพือ่ รับเงินมัดจาคืน หากสมาชิกมีเจตนาต่อสัญญา นิชดาคลับจะแจ้งการเปลี่ ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรี ยกเก็บจากสมาชิก
10.The subscription fee shall be charged for the duration of the member’s membership. Discontinuance, suspension or
waiver of subscription fee for any reason is not permitted.
อัตราค่าบารุ งรายเดือนจะถูกเรี ยกเก็บจากสมาชิกตลอดระยะเวลาของการเป็ นสมาชิก ไม่อนุญาตให้หยุด ระงับหรื อยกเว้นการชาระค่าบริ การไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ
11.If the member relocates to a residence address not within Nichada Thani, membership shall be automatically
and immediately discontinued without refund of any subscription fees or application fees paid. Further, the
security deposit shall be forfeited for refund if the membership duration is less than 6 (six) months.
ในกรณีสมาชิกย้ายทีอ่ ยู่ออกจากนิชดาธานี สถานภาพสมาชิกจะยุติโดยอัตโนมัติทันที โดยจะไม่ มีการคืนค่าบารุงรายเดือนหรือค่าสมัครสมาชิกที่ได้ ชาระไปแล้ว หากสมาชิกมีสถานภาพเป็ นสมาชิก น้อยกว่ า 6 (หก)
เดือน กรณีนี้สมาชิกจะถูกริบเงินมัดจาด้ วย
12.If the member relocates to a residence within Nichada Thani, membership shall be discontinued, with the security
deposit refunded (less any fees owed)
ในกรณีที่สมาชิกย้ายทีอ่ ยูไ่ ปยังที่พกั อาศัยอื่นภายในนิชดาธานีสถานะภาพการเป็ นสมาชิกจะยุติลงและจะได้รับค่ามัดจาคืน(โดยหักจานวนหนี้ที่คา้ งชาระใดๆ)
13.The member shall send all notices to the Nichada Club office and the Nichada Club shall send all notices to the
address as indicated in the application form.
สมาชิกจะต้องส่งคาบอกกล่าวให้แก่นิชดาคลับ ที่นิชดาคลับออฟฟิ ศ และทางนิชดาคลับจะส่งคาบอกกล่าวให้แก่สมาชิกที่ ที่อยู่ ตามทีส่ มาชิก ได้ระบุไ ว้ในใบสมัคร

Section E -Restrictions Regarding Use
กฎข้อบังคับในการใช้บริ การ
1.The club premises are for members and guests use only. Maids, drivers, bodyguards etc., are not permitted on the club
premises for reasons of security, safety and convenience of members and guests.
บริ เวณนิชดาคลับมีไว้บริ การสมาชิกและแขกเท่านั้น แม่บา้ น คนขับรถ บอดี้การ์ด หรื อบุคคลอื่นๆ ห้ามเข้าบริ เวณนิชดาคลับเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของสมาชิกและแขกที่มาใช้บริ การ
2.Due to seasonal events and preventive maintenance, it is possible that the hours of operation for some facilities may
be periodically limited or that facilities be temporarily closed. In every case this will be communicated to the member
ahead of time with the facility interrupted for as minimal a period of time as necessary.
เนื่องจากการจัดกิจกรรมในบางช่วงหรือมีการบารุ งซ่อมแซมสิ่งอานวยความสะดวก จึงอาจจะมีการจากัดเวลาการใช้สิ่งอานวยความสะดวกเป็ นบางช่วง หรื ออาจปิ ดบริการชัว่ คราว โดยนิชดาคลับจะแจ้งให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้าถึงความไม่สะดวกในการใช้สิ่งอานวยความสะดวกดังกล่าว และจะปิ ดบริ การเพียงเท่าที่จาเป็ น
3.Food and beverage cannot be brought in and consumed on the club premises. Refreshments must be purchased from
the Nichada Club restaurant and bar and consumed only in permitted areas of the club.
ห้ามนาอาหารและเครื่ องดื่มเข้ามารับประทานในบริ เวณนิชดาคลับ เครื่ องดื่มจะต้องซื้อมาจากห้องอาหารจากนิชดาคลับ และรับประทานในที่ๆจัดไว้เท่านั้น
4.Pets of any kind are strictly not permitted on the club premises.
ห้ามนาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาบริ เวณนิชดาคลับ
5.No commercial activity may operate within the club environs without prior written consent of Nichada Club
ห้ามทากิจกรรมเชิงพาณิชย์ในบริ เวณนิชดาคลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากนิชดาคลับ
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Section F -Dining Facilities
ห้องอาหาร
1.The member, his/her spouse and dependents under16 years (sixteen) of age are entitled to make use of the Nichada
Club food and beverage facilities including restaurant and bar by presenting their membership card to staff on duty.
สมาชิก คู่สมรสและผูท้ อี่ ยูใ่ นความอุปการะอายุต่ากว่า16 (สิบหก) ปี สามารถใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มของนิชดาคลับ รวมถึงร้านอาหารโดยการโชว์บตั รสมาชิกให้กบั พนักงาน
2.Members are welcome to invite guests to use these areas at no additional charge.
สมาชิกผูถ้ ือบัตรสมาชิกสามารถพาแขกเข้าใช้บริ การในบริ เวณนี้โดยไม่เสียค่าบริ การเพิ่มเติม

Section G -Pool Facility
สระว่ายน้ า
1.The member, the member’s spouse and dependents under the age of 16 (sixteen) may use the pool facilities for10 (ten)
months of the year. Maintenance is planned for 2 (two) months each year, which may make temporary closure of the
facility necessary. In this case closure will be announced to members ahead of time.
สมาชิก คู่สมรสและผูท้ อี่ ยูใ่ นความอุปการะอายุต่ากว่า16 (สิบหก) ปี สามารถใช้บริการสระว่ายน้าตลอด10 (สิบ) เดือนใน 1 (หนึ่ง) ปี เนื่องจาก สระจะทาการปิ ดเพื่อบารุ งรักษาเป็ นเวลา 2 (สอง) เดือนใน1
(หนึ่ง) ปี โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
2.Upon request a bath towel shall be provided without charge to the member only upon each visit which must be
returned after use.
สมาชิกสามารถยืมผ้าเช็ดตัวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็ นครั้งๆไป และจะต้องคืนผ้าเช็ดตัวหลังใช้เสร็ จทุกครั้ง
3.Member may invite guests to use the pool facilities who must be accompanied by the member at all times. Guests will
be charged at500 (five hundred) baht per person per day for facility usage and may rent locker space and towels
subject to availability. (A multi-facility pass is available for purchase for guests with details listed under “Guest Policy”)
สมาชิกสามารถพาแขกเข้าใช้บริ การสระน้าได้และสมาชิกจะต้องอยูด่ ว้ ยตลอดระยะเวลาโดยแขกนั้นต้องชาระค่าบริ การครั้งละ500 (ห้าร้อย) บาทต่อคน ต่อวันเพื่อใช้บริ การและสามารถเช่าผ้าเช็ดตัวหรื อตูเ้ ก็บ
ของ (แขกของสมาชิกสามารถซื้อบัตรผ่านเพื่อใช้สิงอานวยความสะดวกตามระเบียบที่กาหนดในเรื่ อง ระเบียบการใช้บริ การของแขก)

Section H -Tennis Courts
ระเบียบการใช้สนามเทนนิส
1.The member, the member’s spouse and dependents are entitled to make use of the tennis courts subject to availability
within the club’s operational hours.
สมาชิก คู่สมรสและผูท้ อี่ ยูใ่ นความอุปการะสามารถใช้บริการสนามเทนนิสตามวันและเวลาดาเนินการของนิชดาคลับ
2.Use of the tennis courts outside of these hours is permitted with advanced notice subject to approval from
management, but will incur extra charges.
หากต้องการใช้บริ การนอกเวลาทาการต้องแจ้งล่วงหน้าและได้รับอนุญาตจากผูบ้ ริ หารงานทั้งนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
3.Member must book court time at least 72 (seventy two) hours in advance by making a reservation at the Nichada club
office.
สมาชิกต้ องจองเวลาใช้ สนาม 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงล่วงหน้ า โดยการจองผ่านสานักงานนิชดาคลับ
4.Should the member wish to cancel the court time he/she booked, the member must give the Nichada club office at
least 24 (twenty-four) hours prior notice of such cancellation. If the member did not honor the reservation without
providing the 24 (twenty-four) hours prior notice on two or more occasions, he/she shall lose reservation privileges and
will be permitted to use the courts only if available upon his/her visits.
หากสมาชิกต้องการยกเลิกการจอง สมาชิกจะต้องแจ้งไปยังสานักงานนิชดาคลับอย่างน้อย 24 (ยีส่ ิบสี่) ชัว่ โมง ล่วงหน้า กรณีที่สมาชิกมิได้มาตามเวลาที่จองสนามโดยมิได้แจ้งยกเลิกการจอง 24 (ยีส่ ิบสี่)
ชัว่ โมง ล่วงหน้า ในสองครั้งหรื อมากกว่านั้น สมาชิกจะเสียสิทธิการจอง และจะใช้บริการสนามได้ต่อเมือ่ มาใช้บริการและสนามว่างเท่านั้น
5.The member may invite guests to use the court but must be accompanied by the member at all times. Guests will be
charged at the advertised rate.
สมาชิกสามารถพาแขกเข้ามาใช้สนามทั้งนี้สมาชิกต้องอยูด่ ว้ ยตลอดระยะเวลา แขกจะต้องชาระค่าบริการตามอัตราทีก่ าหนดไว้
6.Bookings are limited to one hour only during the prime (peak) time of between 4.00 pm.-8.00 pm.
สมาชิกสามารถจองสนามได้ครั้งละ(หนึ่ง) 1 ช.ม.เท่านั้นในช่วง เวลา 16.00 น.– 20.00 น.
7.Use of the courts after 6.00 pm. shall incur an electricity charge of120 (one hundred-twenty) Baht per hour.
การใช้สนามหลังจากที่ 18:00 น. ต้องเสียค่าไฟฟ้ า120 (ร้อยยีส่ ิบ) บาทต่อชัว่ โมง
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Section I -Squash Court
ระเบียบการใช้สนามสควอช
1.The member is entitled to make use of the squash court subject to availability within the club’s operational hours. This
facility is unavailable to the member’s spouse and dependents unless as a guest of the member.
สมาชิก สามารถใช้บริ การสนามสควอช ตามวันและเวลาดาเนินการของนิชดาคลับ คูส่ มรสและผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะไม่สามารถใช้บริ การได้ ยกเว้นเป็ นแขกของสมาชิก
2.Use of the squash court outside of these hours is permitted with advanced notice, subject to approval from
management, but will incur extra charges.
หากต้องการใช้บริ การนอกเวลาทาการต้องแจ้งและรับอนุญาตจากผูบ้ ริหารงานแต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
3.Member must book court time in advance. Should the member wish to cancel the court time they booked, the member
must give the Nichada Club office at least 48 (forty eight) hours (2 days) prior notice of such cancellation.
สมาชิกต้องจองเวลาใช้สนามล่วงหน้า หากสมาชิกต้องการยกเลิกการจอง สมาชิกจะต้องแจ้งไปยังสานักงานนิชดาคลับ อย่างน้อย48 (สี่สิบแปด) ชัว่ โมง (2 วัน) ล่วงหน้า
4.Should members book court time and not honor the booking without providing 48
(forty eight) hours notice on two or more occasions, they shall lose reservation privileges and will be permitted to use
the courts only if available upon their visits.
หากสมาชิกไม่มาตามเวลาที่จองสนามและมิได้แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 48 (สี่สิบแปด) ชัว่ โมง หรื อมากกว่านั้น สมาชิกจะต้องเสียสิทธิการจอง และจะใช้สนามได้ต่อเมื่อมาใช้บริ การและสนามว่างเท่านั้น
5.The member may invite guests to use the court but must be accompanied by the member at all times. Guests will be
charged at the advertised rate.
สมาชิกสามารถพาแขกเข้ามาใช้สนามทั้งนี้สมาชิกต้องอยูด่ ว้ ยตลอดระยะเวลา แขกจะต้องชาระค่าบริการตามอัตราทีก่ าหนดไว้

Section J -Gymnasium
ระเบียบการใช้หอ้ งออกกาลังกาย
1.The member is entitled to make use of the 380 (three hundred-eighty) square meters gymnasium within the club’s
operational hours. This facility is unavailable to the member’s spouse unless as a guest of the member.
สมาชิก สามารถใช้บริ การห้องฟิ ตเนสขนาด380 (สามร้อยแปดสิบ) ตารางเมตร ตามวันและเวลาดาเนินการของนิชดาคลับ คู่สมรสไม่สามารถใช้บริ การได้ ยกเว้นเป็ นแขกของสมาชิก
2.No person under 16 (sixteen) years of age is permitted in the gymnasium.
ผูท้ ี่มีอายุตา่ กว่า16 (สิบหก) ปี บริ บูรณ์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในห้องฟิ ตเนส
3.Proper attire must be worn in the gymnasium including vest or T-shirt, shorts or track suit, and suitable shoes. Bare
chests are strictly not permitted.
ผูใ้ ช้บริ การต้องแต่งตัวให้เหมาะสมเมื่อเข้าห้องออกกาลังกายโดยการสวมเสื้อกล้าม เสื้อยืด กางเกงขาสั้นหรื อชุดวอร์ม และรองเท้ากีฬาที่เหมาะสม ห้ามเปลือยอกโดยเด็ดขาด
4.All members must respect the comfort of other members using the gymnasium. Noise levels must be kept at a
reasonable level. Loud and abusive language is prohibited. Intentional dropping of weight plates or dumbbells will not be
tolerated. Unruly or discourteous behavior is not permitted.
สมาชิกต้องใช้ห้องยิมโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผูอ้ ื่นและไม่แสดงกริ ยาที่ไม่สุภาพในขณะออกกาลังกาย ห้ามโยนลูกน้าหนักโดยเจตนา
5.The member may welcome guests over16 (sixteen) years of age with purchase of a multi-facility visitor pass, charged
at 500 (five hundred) Baht per person per day.
สมาชิกสามารถพาแขกอายุมากกว่า16 (สิบหก) ปี ใช้ห้องยิมโดยซื้อบัตรผ่านสาหรับใช้บริ การสิ่งอานวยความสะดวก คือครั้งละ500 (ห้าร้อย) บาท ต่อคน ต่อวัน

Section K -Aerobics Studio
ระเบียบการใช้หอ้ งแอโรบิก
1.The member is entitled to full use of the aerobics facility during the club’s operational hours, subject to room
availability. This facility is unavailable to the member’s spouse and dependents unless as a guest of the member.
สมาชิก สามารถใช้บริ การห้องแอโรบิก ตามวันและเวลาดาเนินการของนิชดาคลับ คู่สมรสและผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะไม่สามารถใช้บริ การได้ ยกเว้นเป็ นแขกของสมาชิก
2.Guests of the member are welcome to use this facility with purchase of a multi-facility pass and must be accompanied
by the member at all times.
แขกของสมาชิกสามารถเข้าใช้บริ การได้โดยซื้อบัตรผ่านสาหรับใช้สิ่งอานวยความสะดวกและสมาชิกต้องอยูด่ ว้ ยตลอดเวลา

Section L -Coaching
ผูฝ้ ึ กสอน
Nichada club provides a coaching service for swimming and tennis and only Nichada club approved coaches are
permitted to operate within the club environs.
นิชดาคลับให้บริ การผูฝ้ ึ กสอนสาหรับว่ายน้าและเทนนิส และผูฝ้ ึ กสอนที่ได้รับอนุมตั ิจากนิชดาคลับ เท่านั้นที่สามารถสอนภายในนิชดาคลับ
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Section M -Guest Policy
ระเบียบของแขกที่เข้าใช้บริการ
1.Guests may be welcomed to the various facilities subject to the terms indicated herein.
แขกผูถ้ ูกรับเชิญสามารถเข้าใช้บริ การสิ่งอานวยความสะดวกภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในสัญญา
2.The member will be held fully responsible for the conduct of his/her guest and Nichada club reserves the right to
refuse entrance to guests at its own discretion.
สมาชิกผูถ้ ือบัตรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกระทาของแขกที่ตนเชิญเข้าใช้บริ การ ทางคลับสามารถบอกปฏิเสธการเข้าใช้บริ การของแขกโดยไม่ ต้องให้เหตุผลใดๆ
3.A multi-facility visitor pass is available for guests which carries a fee of 500 (five hundred) Baht per day, valid for
use of all facilities when accompanied by the member and is good for one visit. Guests under16 (sixteen) years of age
will not be permitted entrance to the gymnasium.
บัตรผ่านใช้สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับแขกสามารถซื้อได้ในราคา 500 (ห้าร้อย) บาทต่อวันซึ่งสามารถใช้บริ การได้กบั สิ่งอานวยความสะดวกทั้งหมดโดยต้องมีสมาชิกอยูด่ ว้ ย แขกอายุต่ากว่า 16 (สิบหก)
ปี ไม่สามารถเข้าใช้บริ การห้องยิมได้
4.Membership card are for the member’s personal use only. The member shall not invite guests on a regular basis.
บัตรสมาชิกนั้นมีไว้เพื่อให้สมาชิกใช้ประโยชน์โดยส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ สมาชิกเชิญแขกอย่างบ่อยครั้ง

Section N -Club Rules
กฎระเบียบของนิชดาคลับ
1.The member, the member’s spouse, dependents and all guests must comply with the Nichada Club rules and regulations
in place now and those which may come into effect in the future during the nominee’s membership. Failure to do so may
result in loss of membership without compensation or refund.
สมาชิก คู่สมรส ผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะและแขกของสมาชิก ต้องทาตามกฎระเบียบของนิชดาคลับ ที่มใี นปัจจุบนั หรื อที่จะมีข้ นึ มาใหม่ในอนาคตระหว่างการเป็ นสมาชิก หากมีการละเมิดกฎระเบียบ อาจทาให้สูญเสีย
สถานภาพการเป็ นสมาชิกโดยไม่มกี ารทดแทนหรื อคืนค่าใช้จ่ายใดๆ
2.Gambling, and the use of drugs of any kind, is prohibited on Nichada club premises and within the Nichada Thani
project.
ห้ามไม่ให้มีการใช้ยาเสพติดและการเล่นพนันทุกชนิดในบริ เวณนิชดาคลับ รวมทั้งในโครงการนิชดาธานี
3.All members must respect the comfort of other members using the facilities. Noise levels must be kept at a
reasonable level. Loud and abusive language is prohibited and unruly, discourteous behavior is not allowed.
สมาชิกทุกคนต้องเคารพสิทธิของสมาชิกคนอื่นๆ ระดับเสียงจะต้องอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ห้ามใช้เสียงดังและภาษาที่ไม่เหมาะสม ห้ามใช้กริ ยาทีห่ ยาบคายระหว่ างเข้าใช้บริ การ
4.No person shall remove any property of Nichada club from Nichada club premises. Members shall be responsible for
any loss or damage caused by them or their guests to any property of Clark Hatch, Nichada Club or Nichada Thani.
ห้ามนาทรัพย์สินของนิชดาคลับออกจากบริ เวณนิชดาคลับ และสมาชิกจะต้องรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายของ นิชดา คลาร์ก แฮช,นิชดาคลับ หรื อนิชดาธานี

Section O -Personal Property
สมบัติส่วนตัว
1.Members and guests are advised not to bring large sums of money or valuables to Nichada club.
แนะนาให้สมาชิกและแขกไม่นาเงินจานวนมากหรื อสิ่งของมีค่ามายังนิชดาคลับ
2.Clark Hatch Fitness Centers, Nichada Club and Nichada Thani cannot be held responsible for any loss or damage of
personal property within the Nichada Club premises or property stored in lockers.
คลาร์ก แฮช ,นิชดาคลับ และนิชดาธานีจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรื อความเสียหายของสมบัตสิ ่วนตัวในบริ เวณคลับหรื อในล็อคเกอร์
3Lockers can only be used for the duration of a members visit to Nichada club. Locker keys must be returned to the
office upon leaving Nichada club. No items are to be stored in lockers overnight.
ตูล้ ็อคเกอร์สามารถใช้ได้ในระหว่างเวลาการเข้าใช้บริ การนิชดาคลับเท่านั้น กุญแจล็อคเกอร์จะต้องถูกส่งคืนเมื่อออกจากนิชดาคลับ ห้ามเก็บทรัพย์สินไว้ในตูล้ ๊อคเกอร์คา้ งคืน

Section P -Reciprocity
การใช้สิทธิในสาขาอื่น
Reciprocal rights to other Clark Hatch fitness centers in the region must be verified in advance by the intended
center to be visited. Members must comply with the policies and regulations of said center.
การใช้บริ การ คลาร์ก แฮช ในอื่นสาขาในพื้นที่น้ ี จะต้องถูกตรวจสอบและตอบรับล่วงหน้าโดย คลาร์ก แฮช สาขาที่ ตั้งใจจะเข้าใช้บริ การละต้องปฏิบตั ภิ ายใต้กฎระเบียบที่ได้กาหนดไว้ของสาขานั้น
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Agreement
คารับรอง
I duly apply for Nichada Clark Hatch Membership for the sole purpose to gain access to Nichada Clark Hatch fitness
facilities and Nichada Club services and facilities. Application for any ulterior motives shall be deemed as non-compliance to
the terms of this contract.
ข้าพเจ้ามีเจตนาสมัครสมาชิก นิชดา คลาร์ค แฮช เพื่อใช้อุปกรณ์ออกกาลังกายของคลาร์คแฮช และ การบริ การทั้งสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆของนิชดาคลับหากปรากฎว่า ข้าพเจ้าแสดงเจตนาซ่อนเร้นหรื อเจตนาลวงอื่นใด
ให้ถือว่าการแสดงเจตนานั้นเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อข้อสัญญาฉบับนี้
It is understood that the member, the member’s spouse and the member’s dependents have read, understood and will
abide by all articles in the Nichada club rule and regulations.
สมาชิก คู่สมรส และบุตรได้อา่ นเอกสารและเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางนิชดาคลับ

________________________
Signed as read, understood and
Agreed by the applicant
ลงนาม อ่านเข้าใจและตกลงโดยผูส้ มัครสมาชิก

__________
(Date)

________________________
Signed as read, understood and
Agreed by the applicant’s spouse and dependents
ลงนาม อ่านเข้าใจและตกลงโดย
คู่สมรสและผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะของผูส้ มัครสมาชิก

__________
(Date)

(วันที่)

________________________
Clark Hatch Nichada Authorized Personnel
ผูม้ ีอานาจลงนามแทน คลาร์ก แฮช นิชดา

________________________
Witness
พยาน
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(วันที)่

__________
(Date)
(วันที)่

__________
(Date)
(วันที)่

MB 031

