
  แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้อาคาร 14  มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  

                                                                                                                                                                         วนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ..................... 

เร่ือง ขออนุญาตใชอ้าคารสถานท่ีเพ่ือจดัโครงการ/กิจกรรม 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

                    ดว้ย  ขา้พเจา้  (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................ต  าแหน่ง...........................................................  

สงักดัคณะ/ส านกั/สถาบนั..................................................................มีความประสงคจ์ะจดักิจกรรม..............................................................................................                   

โดยมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน..............................คน วนัท่ี...........เดือน.................................พ.ศ.............ถึงวนัท่ี............เดือน..............................พ.ศ...............  

ระหว่างเวลา............................น. ถึงเวลา.........................น. ตามเอกสารโครงการฯ ท่ีแนบ ในการน้ี ใคร่ขออนุญาตใช้สถานท่ีอาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

(อาคาร 14) ดงัน้ี 

  

1. อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) * ผู้ขอใช้สามารถใช้ห้องประชุมในเวลา 8.00 – 17.00 น. เท่านั้น  หากมีการใช้เกินเวลาดงักล่าวตอ้งมี        

การขออนุญาตเพ่ิมเติมต่อไป  (ยกเวน้การประชุมของผูบ้ริหาร) 

  ห้องประชุมชั้น  3  1431 (ความจุ  150 คน)                      

                    ห้องประชุมชั้น  5 1451 (ความจุ  50 คน)      ห้องประชุมชั้น  5  1452(ความจุ  50 คน)              ห้องประชุมชั้น  5 1453 (ความจุ  150 คน)  

                    ห้องประชุมชั้น  6 1461 (ความจุ  50 คน)      ห้องประชุมชั้น  6  1462(ความจุ  50 คน)              ห้องประชุมชั้น  6 1463 (ความจุ  50 คน)  

                    ห้องประชุมชั้น  6 1464 (ความจุ  50 คน)     

                    ห้องประชุมชั้น  7 1471 (ความจุ  50 คน)      ห้องประชุมชั้น  7  1472 (ความจุ  50 คน)              ห้องประชุมชั้น  7 1473 (ความจุ  50 คน)  

                    ห้องประชุมชั้น  7 1474 (ความจุ  50 คน)     

                    ห้องประชุมชั้น 8 (ความจุ  45 คน)                ห้องประชุมชั้น 9 (ความจุ  70 คน)       

*  กรณี การใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ผูใ้ช้ตอ้งการใช้เคร่ืองเสียงและโปรเจคเตอร์ ห้องประชุมชั้น 8 และ 9  ขอความกรุณาให้น าบุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้าน

คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของท่านมาด าเนินการควบคุมระบบห้องประชุมตลอดการจดัโครงการ/กิจกรรม และประชุม  ดงักล่าว จกัขอบคุณยิ่ง (โดยทางกองกลาง

ไดจ้ดัพิมพคู์่มือรายละเอียดการใชร้ะบบไวท่ี้ห้องควบคุมแลว้) 

*  การขอใชห้้องประชุม  ผูใ้ชต้อ้งท าตามขอ้ปฏิบติัดงัรายละเอียดดา้นหลงัน้ี   

*  ความจุจ านวนคนท่ีระบุไวเ้ป็นการจดัเฉพาะเกา้อ้ีเท่านั้น (การขอใชบ้ริการ โปรดติดต่อ  กองกลาง โทร.1051,1052) 

  

 

                     ลงช่ือ..........................................ผูข้ออนุญาต                  ลงช่ือ..........................................จนท.กองกลาง 

                                           (...........................................)                                                                      (...........................................)           

วนัท่ี..........เดือน.......................พ.ศ................. โทร.........................โทร.ภายใน............                          วนัท่ี........เดือน......................พ.ศ..........                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                     

ความเห็นงานแม่บ้านประจ าช้ัน       รับทราบ   ความเห็น ....................................    ลงช่ือ...........................................................แม่บา้น                                                                             

                (.........................................................)  วนัท่ี..........เดือน...............พ.ศ...........                            

            

                                                                                                                                                                                                                                           

ความเห็น ผอ.กองกลาง/สนอ.      อนุญาต       ไม่อนุญาต                            ลงช่ือ...........................................................ผอ.กองกลาง/สนอ.     

                                                            (.......................................................) วนัท่ี..........เดือน..............พ.ศ............            

 

 

         

หมายเหตุ   ในกรณมีกีารเลีย้งอาหารกลางวนัขอความกรุณาใช้สถานทีช้ั่นล่างอาคาร 14  

 

มต่ีอด้านหลงั 



 

 

 

บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ.........กองกลาง........ส านักงานอธิการบดี........มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร................................................................................ 

ที ่……………………………………… วันท่ี...........2......เมษายน.........2558..................................................................................................................... 

เรื่อง  ข้อปฏิบัติการใช้ห้องประชุมอาคาร 14  

 

เรียน  ผู้ขอใช้ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร14) ทุกท่าน 

  เพื่อให้การใช้ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร14) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมคุ้มค่าและ

ก่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้ขอแจ้งข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร14) 

ส าหรับหน่วยงานภายในได้แก่ คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง ดังต่อไปนี ้

1. ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องมีจ านวน 25 คน ข้ึนไป (กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ) 

      2. หน่วยงานประสานงานการใช้ห้องประชุมกับกองกลาง และแม่บ้านผู้ดูแลห้องประชุมประจ าช้ัน ส านักงานอธิการบดี 

โทร. 1051,1076 และกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม ก่อนอย่างน้อย 3 วัน     

      3. กรณีหน่วยงานต้องการใช้เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ ขอความกรุณาน าบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์จาก

หน่วยงานของท่าน มาด าเนินการควบคุมการเปิด – ปิด ระบบควบคุมห้องประชุมตลอดการจัดโครงการ/กิจกรรม และประชุม ดังกล่าว      

(ถ้าหน่วยงานใดไม่มีบุคลากรฯ ด้านคอมพิวเตอร์ กรุณาติดต่อ นายอธิวัฒน์ ศรีพุก หรือ นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล หรือ นายวิเชษฐ์ เครือวัลย์ 

หรือ นายณัฐพงษ์ ล าจะเรา ก่อนการขอใช้ห้องประชุม 3 วัน) 

      4. กรณีมีการจัดเลี้ยงอาหารว่าง และมีแม่บ้านของหน่วยงานมาช่วยบริการหลังเลิกงานขอความกรุณาจัดเก็บสิ่งของ หรือ

ขยะต่างๆ ออกจากห้องประชุม 

      5. การใช้ห้องประชุม ไม่อนุญาตให้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันในห้องประชุมหรือบริเวณหน้าห้อง  โดยขอความร่วมมือมา   

จัดเลี้ยงบริเวณชั้นล่างอาคาร 14  

       6. ส าหรับห้องประชุมที่มีโปรเจคเตอร์ ได้แก่ ห้องประชุมช้ัน 3,4,5,8 ดังนั้น     การขอใช้ห้องประชุมใคร่ขอความร่วมมือ

ผู้ใช้โปรดพิจารณาความเหมาะสมระหว่างจ านวนผู้ใช้กับความจุของห้องประชุม  เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดพลังงาน ในการใช้อาคาร 

      7. เวลาการใช้ห้องประชุม คือตั้งแต่เวลา  8.00 – 17.00 น. (ยกเว้นการประชุมของผู้บริหาร)  และหลังจากเลิกใช้ประชุม

ขอความกรุณาผู้ใช้ปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

    

 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

(นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด) 

                 ผู้อ านวยการกองกลาง 

 

 

 



 

 

 

 

 


