บันทึกขอความ

รพ.๓

สวนราชการ …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
ที่ ............................................................................................ วันที่ ………………………………………….………………………………………..
เรื่อง ขออนุญาตใชสถานที่ และหองประชุม
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ขาพเจา...............................………...........................................................ตําแหนง................................................
สังกัด ..................................................................................โทรศัพทที่ติดตอได ..................................................................................
มีความประสงคจะขอใชสถานที่ และหองประชุม (จํานวนที่นั่ง ลําดับที่ ๑ , ๕ และ ๗ ไมรวมโตะ) ดังนี้
 ๑. หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคาร ๓๖ (ขนาด ๑,๐๐๐ ที่นั่ง)  ๒. หองประชุม ชั้น ๘ อาคาร ๓๖ (ขนาด ๔๐ ที่นั่ง)
 ๓. หองประชุมชั้น ๗ อาคาร ๓๖ (ขนาด ๒๐ ที่นั่ง)
 ๔. ลานอเนกประสงค ชั้น ๑ อาคาร ๓๖
 ๕. หองประชุม ๓๕๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ (ขนาด ๓๐๐ ที่นั่ง)  ๖. โรงยิมเปด
 ๗. หอประชุมรําไพพรรณี (ขนาด ๘๐๐ ที่นั่ง)
เพื่อใชประชุม/สัมมนา/อบรม/โครงการ เรื่อง …………………………………………………………………………………………………….………………..
เอกสารแนบ  โครงการ  กําหนดการ  รายชื่อ  อื่นๆ ........................................................................................................
ตั้งแตวันที่...................... เดือน...............……….....................พ.ศ...........…........ ตั้งแตเวลา...................น. ถึง เวลา...........................น.
ถึงวันที่.................. เดือน................................................พ.ศ......….................. ตั้งแตเวลา...................น. ถึง เวลา...........................น.
รวม .....................วัน จํานวนผูเขาประชุม .........................................คน

มีความประสงคจะขอใชอุปกรณ ดังนี้
 เครื่องขยายเสียงของหอประชุม  เครื่อง Projector  เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ (Visualizer)  โซฟา…………...…… ชุด
 ผาปูโตะ......... ตัว  โพเดียม ............ ชุด  ไมคลอย ............. ตัว  ไมคสาย............. ตัว  แทนยกระดับ............... ตัว
หมายเหตุ ผูใชหอ งประชุมตองจัดเตรียม Notebook , ผาคลุมเกาอี้ , ปายบอกทาง และเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย มาเอง
มีความประสงคจะขอความอนุเคราะหบุคลากร ดังนี้
 เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณเพื่อเปด – ปด ระบบเครื่องเสียง  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพื่อจัดจราจร / ที่จอดรถ
 เจาหนาที่ตดิ ปายประชาสัมพันธงาน (หนาประตู ๑ และ ๓) (จัดสงปายไวนิลที่ ชั้น ๓ อาคาร ๓๖ ลวงหนากอนการจัดงาน ๓ วัน)
หมายเหตุ กรณีนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ขอใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงใหแกเจาหนาทีท่ ําความสะอาดหองประชุมและ
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ จํานวน...................คน
ลักษณะการจัดหองประชุม (แนบแผนผังการจัดสถานที่มาดวย) ดังนี้
 แบบบรรยาย Class room
โตะพับขาว ................... ตัว เกาอี้...................... ตัว
 แบบตัวยู U-Shape
โตะพับขาว ................... ตัว เกาอี้..................... ตัว
 หองโลง (ไมมโี ตะ – เกาอี้)
 อื่นๆ .................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาจะใชอุปกรณที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวดวยความระมัดระวังเปนอยางดี หากชํารุดยินดีจะรับผิดชอบ
คาเสียหายทุกประการ
ลงชือ่ ..................................................... ผูข อใช
สําหรับเจาหนาที่
(......................................................)
๑. เรียน หัวหนากลุมงานอาคารสถานที่และบริการ
๓. ความเห็นผูอํานวยการกองกลาง
 พรอมใหบริการ  ไมพรอมใหบริการ เนื่องจาก .................................  เห็นควรอนุญาต  เห็นควรไมอนุญาต
....................................................................................................................
ลงชือ่ ...............................................
....................................................................................................................
(...............................................)
ลงชือ่ ..............................................
…………/……………../……………
(...................................................)
๒. ความเห็นหัวหนากลุมงานอาคารสถานที่และบริการ
๔. ความเห็นผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 เห็นควรอนุญาต  เห็นควรไมอนุญาต เนื่องจาก……………………………  อนุญาต  ไมอนุญาต
....................................................................................................................
ลงชือ่ ...............................................
ลงชือ่ ...............................................
(...................................................)
(...............................................)
…………/………….……../……………
…………/……………../……………

๒
ขอปฏิบัติการใชสถานที่และหองประชุม
๑. การเปด- ปด หองประชุม วันจันทร – อาทิตย (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. ขั้นตอนและขอปฏิบัตกิ ารใชสถานที่และหองประชุม
- ตรวจสอบหองประชุมกับเจาหนาที่กลุมงานอาคารสถานที่และบริการ โทร. ๓๖๒๐ (ยกเวนวันเสาร-อาทิตย)
- กรอกแบบฟอรม รพ.๓ ขออนุญาตใชสถานที่ และหองประชุม
- ผูข อใชหอ งประชุมจะตองยืน่ คําขอเปนลายลักษณอักษร และนําสงแบบฟอรมที่ กลุมงานอาคารสถานที่และบริการ ชั้น ๓
อาคาร ๓๖ ในวันทําการ ทั้งนีข้ อใหนําสงคําขอ อยางนอย ๕-๗ วันทําการ (ยกเวนวันเสาร-อาทิตย และกรณีเรงดวน)
- กลุม งานอาคารสถานที่และบริการจะตรวจสอบตารางการใชหองประชุมและสถานที่ตามที่รองขอ หากสถานทีพ่ รอมใหบริการ
จะเสนอแบบคําขอเพื่อขออนุญาตใชหองประชุม ผูบังคับบัญชาตามลําดับ และจะแจงใหผขู อใชหองประชุมทราบ ไมเกิน ๑ วัน
ทําการ ทางเบอรโทรศัพทที่แจง หรือ E-document
- ผูข อใชหอ งประชุมจะตองมาประสานกับผูดูแลหอประชุม / ผูด ูแลระบบโสตทัศนูปกรณ / หัวหนางานภูมิทัศน
กรณี มีการขนยายโตะ-เกาอี้ กอนวันใชงาน ไมนอ ยกวา ๒-๓ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่จะไดตรวจสอบวัสดุอุปกรณใหพรอมใชงาน
(หากจะยกเลิกหรือเปลี่ยนกําหนดการใชสถานที่ขอใหแจงกลุม งานอาคารสถานที่และบริการโดยดวน)
- การตกแตงสถานที่ ผูข อใชหองประชุมจะตองจัดหาบุคลากรในสังกัดกองของตน จัดโตะลงทะเบียน ตกแตงหองประชุมและ
สถานที่
- กลุมงานอาคารสถานที่และบริการจะจัดเตรียมความพรอมดานความสะอาดของสถานที่ และอุปกรณตามที่รองขอเทานั้น
- การใชหอ งประชุม ใหใชในกิจกรรม ดังนี้ งานพิธีทางราชการหรือกิจการของทางราชการทีม่ หาวิทยาลัยเปนผูจัด
การประชุม การเรียนการสอน อบรม สัมมนา อภิปรายทางวิชาการ หรืองานอื่นๆ ซึ่งผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควร
เพื่อประโยชนของทางราชการหรือประชาชนทั่วไป
- กรณีการใชหอ งประชุมในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ ผูข อใชตอ งชําระคาตอบแทนแกเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหดูแลรับผิดชอบหองประชุม อัตราครั้งละ ๓๐๐ บาท ตอคนตอวัน หรือนอกเวลาราชการ ชั่วโมงละ ๕๐ บาท
(กรณีวันวันหยุดนักขัตฤกษ อัตราครั้งละ ๔๒๐ บาท ตอคนตอวัน)
- ผูข อใชจะตองระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายแกหอ งประชุม หากมีความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการใชงาน
ผูขอใชจะตองรับผิดชอบแกไขซอมแซมใหอยูใ นสภาพเดิม โดยเสียคาใชจายดวยตนเอง หรือชดใชคาทรัพยสินที่เสียหายหรือสูญหาย
ใหแกมหาวิทยาลัย เทากับราคาทรัพยสินที่เสียหายหรือสูญหาย ทั้งนี้ผูใชตอ งรวมมือกันประหยัดพลังงานเมื่อเลิกใชหอ งประชุมแลว
ใหปดอุปกรณและระบบไฟฟาทุกชนิด
- ผูข อใชหอ งประชุมจะตองจัดหาเจาหนาที่คอยใหบริการ อํานวยความสะดวกแกผูเขารวมประชุมดวยตนเอง กรณีทมี่ ี
นําเสนอบรรยายสรุป (Power point) , การรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม และรับประทานอาหารกลางวัน
- เมื่อใชหอ งประชุมเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหแจงเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบหองประชุมทราบ
และจัดเก็บวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จดั หามาใหเรียบรอย
- หากมีการจุดธูปเทียนบูชาพระ ตองดูแลและระมัดระวังไฟ รวมถึงตองไมลมื ดับธูปเทียนดวย

สําเนาแจงผูที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. ผูดูแลหอประชุมและสถานที่ (ทําหนาที่จัดโตะ – เกาอี้ และเปด – ปดหองประชุม)
 นายสมนึก แสงชื่น
ผูดูแลหอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคาร ๓๖ โทร. ๐๘๐-๐๙๕๕๖๒๕
 นางสาวนันทนา ปานนุน
ผูดูแลหองประชุม ชั้น ๗ และ ๘ อาคาร ๓๖ โทร. ๐๖๔ – ๐๔๕๑๔๓๙
 นางบังเอิญ บุญธรรม
ผูดูแลหองประชุม ๓๕๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ โทร. ๐๙๕ – ๙๖๒๖๗๖๕
 นายการันต บรรจง
ผูดูแลโรงยิมเปด และโรงยิมปด โทร. ๐๘๖-๘๓๑๐๓๕๕
 นายประชา รอดคลองตัน ผูดูแลหอประชุมรําไพพรรณี โทร. ๐๙๒ – ๘๒๐๓๑๗๘
 ผูทําหนาที่แทน ................................................................................................................................
๒. ผูดูแลระบบโสตทัศนูปกรณของหองประชุม
 นายไพบูลย คชสาร โทร. ๐๘๗ – ๒๕๒๖๗๘๙
 ผูทําหนาที่แทน ................................................................................................................................
๓. หัวหนางานภูมิทัศน (ทําหนาที่ควบคุมดูแลการขนยายโตะ - เกาอี้ – โพเดียม)
 นายประวิทย จันทเลิศ โทร. ๐๘๖-๑๕๘๙๘๗๘
 ผูทําหนาที่แทน ................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานในความรวมมือ กลุมงานอาคารสถานที่และบริการ โทร. ๓๖๒๐

