
งานทรัพย์สินและสวสัดิการ 
โทรศัพท์ ๐๕๖ –๗๑๗๑๐๐ ต่อ ๑๒๒๒ 
โทรสาร ๐๕๖-๗๑๗๑๑๐ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานทรัพยส์ินและสวัสดิการ  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่...................................        วันที่.............เดือน............................พ.ศ…............ 
เร่ือง  ขออนุญาตใช้สถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์และครุภัณฑ์ 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 ด้วย ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .............................................................ต าแหน่ง........................................................... 
สังกัดหน่วยงาน..........................................................................ที่อยู่เลขที่.................หมู่ที่...........ถนน................................................... 
ต าบล..............................อ าเภอ..................................จังหวัด.............................โทรศัพท์มือถือ…........................................................... 
โทรศัพท์ภายใน............................มีความประสงค์ขออนุญาตใช้สถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
หอประชุม/ห้องประชุม 
          หอประชุมใหญ่                                              ห้องประชุมสีทอง        
           หอประชุมประกายเพชร                                     ห้องประชุม LC๑                          
       หอประชุมประกายทอง                           ห้องประชุม LC๒ 
       ห้องประชุมหมื่นจง                                ห้องประชุมสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
           ห้องประชุมศรีชมภ ู                                 ห้องประชุมน้อยสีป้อ สถาบันวิจัยและพัฒนา      
            
ครุภัณฑ์เพิ่มเติม 
        โต๊ะหน้าขาว จ านวน................ตัว            เก้าอ้ีบุนวม จ านวน..............ตัว            เก้าอ้ีพลาสติก  จ านวน....................ตัว 
สนามกีฬา (ประสานคณะครุศาสตร์) 
 สนามฟตุบอล              สนามฟตุซอล   สนามวอลเลย่์บอลชายหาด             สนามมวยไทย 
 สนามบาสเกตบอล          สนามตะกร้อ                 สนามเทนนิส          โรงยิมเนเซียม       
เพื่อจัดงาน…………………………………………………....................................................................................... ......................................... 
จ านวน..........................คน  ในวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.............ถึงวันที่..............เดือน............................พ.ศ.....................                    
ตั้งแต่เวลา.................น. ถึงเวลา....................น. รวม…………...วัน  

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าฯ ยินดีสนับสนุนค่าใช้บริการสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    
เป็นเงิน......................................บาท ค่าอุปกรณ์โปรเจคเตอร์....................................บาท ในกรณีใช้อุปกรณ์เพื่อประดับไฟฟ้าเพิ่มเติมบริเวณนอกหอประชุม
ใหญ่,ประกายเพชร,ประกายทอง เป็นเงิน........................บาท โดยได้ส่วนลด..........% และค่าล่วงเวลาผู้ดูแลหอประชุมและเจ้าหน้าที่ควบคุม
เครื่องเสียงเป็นเงิน..................บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..........................บาท(.........................................................................................)                                   

 อนึ่ง หากสถานที่/ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ผู้ขอใช้บริการท าให้ช ารุดเสียหาย ผู้ขอใช้บริการต้องชดใช้ ค่าเสียหาย     
หรือซ่อมแซมให้ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกประการและผู้ขอใช้บริการต้องรับทราบ   
และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

          ลงชื่อ...................................................................... 
                  (………….........................................................) 

                    ผู้ขออนุญาต 
               

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีงานทรัพย์สินและสวัสดิการ                                          ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคารและสถานท่ี     
.................................................................................                                           .................................................................................  
.................................................................................                                            .................................................................................. 
ลงช่ือ)......................................................................                                            (ลงช่ือ) ....................................................................   
     ............/............./..........                                                                       ................/................./............                                

ค าสั่งการ   (     ) อนุญาต  (     )  ไม่อนุญาต  
................................................................................. 
................................................................................. 
ลงช่ือ)...................................................................... 

.                           .........../............./..........   



 
แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

รายการ 

รายการอุปกรณ์ 

ความจุ โปรเจคเตอร์ 
เครื่องฉาย
ทึบแสง 

ดีวีดี ไมค์สาย 
ไมค์ 

ไร้สาย 
ไมค์ชุด ห้องรับรอง 

ค่าเช่า 
สถานที่ 

ค่าเช่า
โปรเจคเตอร์/

เครื่อง 

เจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์ 

 
แม่บ้านผู้ดูแล 

๑. หอประชุมใหญ่ 
๒,๕๐๐ 

คน 
๓ เครื่อง 

(................) 
 - 

๑ เครื่อง 
(.............) 

๖ ตัว 
(.............) 

๖ ตัว 
(.............) 

 - 
๑๑ ห้อง 
(.............) 

๑๒๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
นายศักธิชัย จันทร์ศรี
นายชัยวัช เจริญพร้อม 
นายเกษม เพชรตาด 

นางวัชรี แก้วเข้ม 
 084-2282194 
     และทีม 

๒. หอประชุมประกายเพชร 
๑,๐๐๐ 

คน 
๓ เครื่อง 

(................) 
 - 

๑ เครื่อง 
(.............) 

๔ ตัว 
(.............) 

๒ ตัว 
(.............) 

 - 
๒ ห้อง 

(.............) 
     ๑๗,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

นายเกษม เพชรตาด 
087-9406998 

น.ส.จุฑามาศ กุดดี 
095-3920270 

๓. หอประชุมประกายทอง  
๑,๐๐๐ 

คน 
๓ เครื่อง 

(................) 
 - 

๑ เครื่อง 
(.............) 

๒ ตัว 
(.............) 

๒ ตัว 
(.............) 

 - -      ๑๗,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
นายชัยวัช เจริญพร้อม 

086-5917273 
นางปิ่น ครุฑลา 
084-6238575 

๔. ห้องประชุมหมื่นจง 
๔๘๐ 
คน 

๑ เครื่อง 
(................) 

๑ เครื่อง 
(.................) 

๑ เครื่อง 
(.............) 

๒ ตัว 
(.............) 

๑ ตัว 
(.............) 

 -  - ๙,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
นายเกษม เพชรตาด 

087-9406998 
นางชวน พลดงนอก 
   099-3252901 

๕. ห้องประชุมศรีชมภู 
๑๐๐ 
คน 

๑ เครื่อง 
(................) 

๑ เครื่อง 
(.................) 

๑ เครื่อง 
(.............) 

๑ ตัว 
(.............) 

๑ ตัว 
(.............) 

 -  - ๖,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
นายเกษม เพชรตาด 

087-9406998 
 นางวัชรี แก้วเข้ม 
  084-2282194 

๖. ห้องประชุมสีทอง 
๑๐๐ 
คน 

๑ เครื่อง 
(................) 

๑ เครื่อง 
(.................) 

๑ เครื่อง 
(.............) 

๑ ตัว 
(.............) 

๑ ตัว 
(.............) 

 -  - ๖,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
นายเกษม เพชรตาด 

087-9406998 
นางวัชรี แก้วเข้ม  
  084-2282194 

๗. ห้องประชุม LC ๑ 
๑๐๐ 
คน 

๑ เครื่อง 
(................) 

๑ เครื่อง 
(.................) 

๑ เครื่อง 
(.............) 

๒ ตัว 
(.............) 

๑ ตัว 
(.............) 

 -  - ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
นายชัยวัช เจริญพร้อม 

086-5917273 
นางวรรณงาม ตุ้มไธสง 

061-3801323 
๘. ห้องประชุม LC ๒ 
 (เก้าอี้เลคเชอร์) 

๑๓๐ 
คน 

๑ เครื่อง 
(................) 

๑ เครื่อง 
(.................) 

๑ เครื่อง 
(.............) 

๒ ตัว 
(.............) 

๑ ตัว 
(.............) 

  ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
นายชัยวัช เจริญพร้อม 

086-5917273 
นางถนอม มาโพธิ์ 
081-6885893 

๙. ห้องประชุมสิรินธร 
(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

๘๐ คน 
๑ เครื่อง 

(................) 
๑ เครื่อง 

(.................) 
  - 

๑ ตัว 
(.............) 

๑ ตัว 
(.............) 

 -  - ๓,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 
นายปริญญา ปราบพาลา 
    061-6313736 

นางกุหลาบ ทูลตา 
 083-6263090 

๑๐. ห้องประชุมน้อยสีป้อ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

๔๐ คน 
๑ เครื่อง 

(................) 
 -  -  -  - 

๑๔ ตัว 
(.............) 

 ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
นายบรรจง  สุรินทร์ 

088-2939788 
นางสายรุ้ง ศรีสุนาครัว 
  083-9522361 

 
หมายเหตุ                                                        ส าหรับผู้ขอใช้บริการ:-                 ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ:- 
             ๑. กรุณาช าระเงินล่วงหน้าอย่างนอ้ย ๗ วันท าการภายในเวลาราชการ มิฉะน้ันจะเสียค่าปรับวันละ ๑๐๐ บาท            ลงชื่อ...............................................                ลงชื่อ........................................ 
              ๒. ต้องการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์โปรดใส่เครื่องหมายถูก (√) ในวงเล็บ                     (...................................................)            (..............................................) 
              ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊กให้ผู้ขอใช้บริการเตรียมมาเอง                                                                        วันท่ี..............................................             วันท่ี....................................... 



  



 


