
งานทรัพย์สินและสวสัดิการ 
โทรศัพท์ ๐๕๖ –๗๑๗๑๐๐ ต่อ ๑๒๒๒ 
โทรสาร ๐๕๖-๗๑๗๑๑๐ 

 
 

 ที่อยู่........................................................................... 
        .................................................................................. 
        ....................................................................... ........... 
  
     วันที่……….เดอืน................................พ.ศ................ 

เรื่อง  ขออนุญาตใช้สถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 ด้วย ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .............................................................ต าแหน่ง....................................... 

หน่วยงาน/บริษัท....................................................................................อ าเภอ......................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท์มือถือ..........................................โทรสาร..............................มีความประสงค์ขออนุญาตใช้สถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
หอประชุม/ห้องประชุมต่อวัน 
         หอประชุมใหญ่ (ค่าเช่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท)                                   ห้องประชุมสีทอง  (ค่าเช่า ๖,๐๐๐ บาท)                                             
        หอประชุมประกายเพชร(ค่าเช่า๑๗,๐๐๐บาท)(ค่าล่วงเวลา๑,๐๐๐บาท)      ห้องประชุม LC๑  (ค่าเช่า ๔,๐๐๐ บาท)  
        หอประชุมประกายทอง (ค่าเช่า ๑๕,๐๐๐ บาท)(ค่าล่วงเวลา๑,๐๐๐บาท)          ห้องประชุม LC๒  (ค่าเช่า ๔,๐๐๐  บาท)    
        ห้องประชุมหมื่นจง (ค่าเช่า ๙,๐๐๐ บาท)                               ห้องประชุมสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ฯ(ค่าเช่า ๓,๕๐๐ บาท) 
         ห้องประชุมศรีชมภู (ค่าเช่า ๖,๐๐๐ บาท)                                ห้องประชุมน้อยสีป้อ สถาบันวิจัยฯ  (ค่าเช่า  ๓,๐๐๐ บาท) 
อุปกรณ์อื่นๆต่อวัน 
        เครื่อง Projector  (ค่าเช่า ๒,๐๐๐ บาท/เครื่อง)  จ านวน.........................เครื่อง 
        เครื่อง Computer  ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   (ค่าเช่า ๒๐๐ บาท/เครื่อง)  จ านวน.........................เครื่อง 
        เก้าอี้บุนวม  (ค่าเช่า ๑๐ บาท/ตัว ส าหรับใช้ภายนอกมหาวิทยาลัย)    จ านวน.........................ตัว 
        เก้าอี้พลาสติก  (ค่าเช่า ๕ บาท/ตัว ส าหรับใช้ภายนอกมหาวิทยาลัย)  จ านวน.........................ตัว 
        โต๊ะหน้าขาว ขอใช้จ านวน................................ตัว (ส าหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน)  
สนามกฬีาต่อวัน (ประสานคณะครุศาสตร์) 
        สนามฟุตบอล  (ค่าเช่า เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ .น. ราคา ๕,๐๐๐ บาท, เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๓.๐๐ น. ราคา ๗,๐๐๐ บาท) 

        สนามบาสเกตบอล (ค่าเช่า เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ .น. ราคา ๓,๐๐๐ บาท, เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๓.๐๐ น. ราคา ๔,๐๐๐ บาท) 

        สนามเทนนิส (ค่าเช่า เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ .น. ราคา ๓,๐๐๐ บาท, เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๓.๐๐ น. ราคา ๔,๐๐๐ บาท) 

        สนามมวยไทย (ค่าเช่า เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ .น. ราคา ๑,๕๐๐ บาท, เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๓.๐๐ น. ราคา ๒,๕๐๐ บาท) 
        สนามฟุตซอล (ค่าเช่า เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ .น. ราคา ๑,๕๐๐ บาท, เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๓.๐๐ น. ราคา ๒,๕๐๐ บาท) 
        สนามตะกร้อ (ค่าเช่า เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ .น. ราคา ๑,๕๐๐ บาท, เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๓.๐๐ น. ราคา ๒,๕๐๐ บาท) 
        สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด (ค่าเช่า เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ .น. ราคา ๑,๐๐๐ บาท, เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๓.๐๐ น. ราคา ๒,๐๐๐ บาท) 

        โรงยิมเนเซยีม (ค่าเช่า เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ .น. ราคา ๔,๐๐๐ บาท, เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๓.๐๐ น. ราคา ๖,๐๐๐ บาท) 

 

เพ่ือจัดงาน…………………………………………………......................................................... ..................................................... .
จ านวน....................คน ในวันที่.............เดือน…........................พ.ศ..............ถึงวันที.่............เดือน...........................พ.ศ............... 

ตั้งแต่เวลา.....................น.ถึงเวลา.........................น. รวม.....…..........วัน  

 

 

      



 

       - ๒ – 

 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าฯ ยินดีสนับสนุนค่าใช้บริการ ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้                                           
 -  ค่าใช้บริการหอประชุม/ห้องประชุม      เป็นเงิน.........................บาท 
 -  ในกรณีใช้อุปกรณ์เพ่ือประดับไฟฟ้าเพ่ิมเติมบริเวณนอกหอประชุม  เป็นเงิน..........................บาท 
 -  ค่าใช้บริการอุปกรณ์อ่ืนๆ       เป็นเงิน.........................บาท 
 -  ค่าใช้บริการสนามกีฬา       เป็นเงิน.........................บาท 
 -  ค่าล่วงเวลาผู้ดูแลหอประชุมและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง  เป็นเงิน.........................บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................................บาท(.................................................................................................................) 
 

           อนึ่ง หากสถานที่/ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ที่ผู้ขอใช้บริการท าให้ช ารุดเสียหาย ผู้ขอใช้บริการต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมให้ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ทุกประการ และผู้ขอใช้บริการต้องรับทราบ/ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ 
  มาตรา ๒๗ (๕) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 

มาตรา ๓๑ (๔) ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา (ยกเว้นการจัดเลี้ยงงานมงคลสมรส) 

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม  
 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

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

 ผู้ขออนุญาต 



 

แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 รายการอุปกรณ์ 
 

สถานที่ 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...................................... 



 

 

 

 

 


