แบบฟอร์ มการขออนุญาตใช้ อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ภายใน)
วันที่............เดือน....................................พ.ศ...............................
เรื่ อง

ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม

เรี ยน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................ตาแหน่ง..........................................................................................

สังกัดคณะ/สานัก/สถาบัน..............................................มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม.................................................................................โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน...........คน
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ................ถึงวันที่............เดือน...............................พ.ศ............... ตั้งแต่เวลา....................น. ถึงเวลา.....................น.
โดยมีความประสงค์จะขอเข้าจัดเตรี ยมสถานที่ก่อน ในวันที่.........เดือน..........................พ.ศ...............ตั้งแต่เวลา....................น.. ถึงเวลา....................น.
ดังรายละเอียดตามเอกสารการขออนุญาตจัดโครงการ/กิ จกรรมที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ ใคร่ ขออนุญาตใช้สถานที่ คือ
1. หอประชุม (อาคารทีปังกรรัศมีโชติ)  ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 (ความจุ 2,200 คน)  ห้องลีลาวดี ชั้น 2 (ความจุ 300 คน)  ห้องทองกวาว ชั้น 2 (ความจุ 200 คน)
 ห้องกาสะลอง ชั้น 2 (ความจุ 150 คน)
2.  หอประชุมรัตนอาภา (ความจุ 1,100 คน)
3.  โรงอาหาร
4.  อื่น...........................................................................

** ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ จดั บริการอาหารว่ างชุดละ 20-25-30 บาท จึงขอความอนุเคราะห์ จากอาจารย์ และบุคลากร ทีข่ อใช้ สถานทีใ่ นการจัดกิจกรรม ได้ สั่ง
อาหารว่ างของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนีเ้ พือ่ เป็ นการส่ งเสริมกิจการภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้ งมาเพือ่ ขอความอนุเคราะห์ ดงั กล่ าว
อาหารว่ างชุดละ20 บาท จานวน..........ชุด. อาหารว่ างชุดละ25 บาท จานวน..........ชุด. อาหารว่ างชุดละ30 บาท จานวน..........ชุด.
** ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ จดั บริการนา้ ดืม่ หหลละ 35-44-46 บาท จึงขอความอนุเคราะห์ จากอาจารย์ และบุคลากร ทีข่ อใช้ สถานทีใ่ นการจัดกิจกรรม ได้ สั่งนา้
ดืม่ ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนีเ้ พือ่ เป็ นการส่ งเสริมกิจการภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้ งมาเพือ่ ขอความอนุเคราะห์ ดงั กล่ าว
นา้ ดืม่ หหลละ 35 บาท จานวน..........หหล นา้ ดืม่ หหลละ 44 บาท จานวน..........หหล นา้ ดืม่ หหลละ 46 บาท จานวน..........หหล
** ผู้ขอใช้ บริการเตรียมถ่ านไมค์ลอยไปเปลีย่ นและสารอง ในวันทีจ่ ดั กิจกรรมด้ วยทุกครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดเตรี ยมสถานที่
 โต๊ะ...............ตัว

 เก้าอี้..............ตัว (ขอความกรุ ณาใช้ หต๊ ะ-เก้าอี-้ หซฟา ตามที่ได้จัดประจาไว้แล้ว หากจาเป็ นให้ ขนย้ายเฉพาะภายในชั้นเท่ านั้น)

 เครื่ องขยายเสี ยงพร้อมไมค์...............ตัว
 โปรเจคเตอร์ ..............ตัว

 อื่น ๆ............................................................................
ลงชื่อ............................................ผูข้ ออนุญาต โทร...............................................โทร.ภายใน................
(...............................................) วันที่..........เดือน........................พ.ศ..........

ความเห็นงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

ความเห็นงานอาคารสถานที่

 รับทราบ ความเห็น ..................................................

 รับทราบ ความเห็น................................................................

ลงชื่อ...............................................งานไฟฟ้ าฯ

ลงชื่อ..................................งานอาคารสถานที่

(..............................................)วันที่........เดือน............พ.ศ..........

(..........................................) วันที่.......เดือน............พ.ศ..........

(ติดต่อประสานงานเบอร์ ภายในโทร-1190)

(ติดต่อประสานงานเบอร์ภายในโทร-8902)

แจ้งงานรักษาความปลอดภัย  รับทราบ ลงชื่อ..................................................หัวหน้ารักษาความปลอดภัย/ผูแ้ ทน
(กรณี ใช้อาคารตั้งแต่เวลา 16.30 เป็ นต้นไป) (.......................................................) วันที่.............เดือน.......................พ.ศ.............
ความเห็น ผอ./รองผอ.  ควรอนุญาต  ไม่อนุญาต

ลงชื่อ...........................................................ผอ /รองผอ.
(.................................................) วันที่........เดือน..............พ.ศ..........

ความเห็นรองอธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมาย  ควรอนุญาต  ไม่อนุญาต ลงชื่อ............................................................รองอธิการดี/ผู้ได้ รับมอบหมาย
(ดร.ปรี ยานุช

พรหมภาสิ ต)วันที่.........เดือน.............พ.ศ...........
(แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้อาคารสถานที่ อยู่ด้านหลัง)

เรื่ อง แจ้งแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขอใช้อาคารสถานที่ สาหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรี ยน คณบดี/ผอ.สานัก/ผอ.สถาบัน/ผอ.กอง/หัวหน้างาน/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา
เพื่อให้การใช้อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากร และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ ดังนี้
1. การขอใช้บริ การอาคาร ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 ผูข้ อใช้บริ การประสานงานกับ งานจัดหารายได้ สานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้ ก่ อน จากนั้นจึ งกรอก
แบบฟอร์ม ขอใช้ เพื่อป้ องกันการขอใช้ซ้ าซ้อนกับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ หมายเลขติดต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบนายขวัญ พิกุลทอง 080-6741500 เบอร์ภายใน 7907
2. เมื่อกรอกแบบฟอร์มการขอใช้อาคารฯ ตามข้อ1 แล้วให้ผา่ นหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง คือ งานอาคารสถานที่ เพื่อประสานงานเบื้องต้นเกี่ ยวกับสภาพของห้อง
ประชุม/โต๊ะ-เก้าอี้ ที่มีอยู/่ รู ปแบบการจัดสถานที่ พร้อมแนบรายละเอียดฯ และหนังสื ออนุญาตให้จดั กิ จกรรม/โครงการ และนามาส่ งที่งานจัดหารายได้ สานักบริ การวิชาการและ
จัดหารายได้ เพื่อเสนออนุมตั ิตามขั้นตอนต่อไป
3. เมื่อมหาวิทยาลัยฯ อนุญาตแล้ว งานจัดหารายได้ จะนาส่ งเอกสารการขอใช้อาคารสถานที่ให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป คือ งานไฟฟ้ า งานอาคารฯ
และงาน รปภ. (โดยการสแกนจัดส่ง และแจ้งทางโทรศัพท์)
4. ผูข้ อใช้ตอ้ งขอล่วงหน้าอย่างน้อย 5-7 วัน เนื่ องจากผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ ยวข้องมีภารกิ จงานประจาเกี่ยวกับการซ่ อมบารุ งและการดูแลพื้นที่ตามจุดต่างๆ (ตัด
หญ้า) ของงานอาคารสถานที่ดว้ ย เพื่อจะได้จดั สรรเวลาในการให้บริ การ อย่างเหมาะสมและทันเวลา ในกรณี มีผขู ้ อใช้บริ การที่ตรงกันหลายกิ จกรรม ขอความกรุ ณาผูข้ อใช้บริ การจัด
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรื อนักศึกษา มาช่วยจัดสถานที่ดว้ ย
5. ในการขอใช้อาคารต้องคานึงถึงความเหมาะสมของจานวนผูใ้ ช้และขนาดความจุ จานวนคนของสถานที่ที่ขอใช้ โดย ขอความร่ วมมือใช้สถานที่ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้จดั ชุดโต๊ะ -เก้าอี้-โซฟาไว้ เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงาน เวลา แรงงาน โดยเฉพาะด้านการ ขนย้ายเพื่อลดการชารุ ดเสี ยหายของโต๊ะ -เก้าอี้ ซึ่ งปั จจุบนั เกิ ดความ
ชารุ ดเสี ยหายเป็ นจานวนมาก ดังนั้น ในกรณี การสอบที่ใช้เก้าอี้เล็คเชอร์

ขอความกรุ ณาใช้เป็ นห้องเรี ยน หรื อห้องที่มี การจัดเก้าอี้เล็คเชอร์ จดั ไว้ อาทิห้องประชุ ม อาคาร 14 (ชั้น

3,5) เป็ นต้น
6. เนื่องจากห้องประชุมในอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ความจุ 300 คน , 200 คน และ 150 คน เป็ นห้องที่มีวตั ถุประสงค์ ใช้สาหรับการประชุม สัมมนา ซึ่ ง
ฝ่ ายอาคารฯ ได้จดั เป็ นรู ปแบบอยูแ่ ล้ว ประกอบกับโต๊ะ เก้าอี้ จะมีลกั ษณะไม่แข็งแรง แน่นหนา จึงไม่ควรมีการโยกย้าย โต๊ะ - เก้าอี้
7. ในกรณี จะนาสิ่ งของวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ จากที่อื่น ๆ เข้าไปเก็บไว้ในอาคารต่าง ๆ หรื อนาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ออกจากอาคารหนึ่ งไปใช้ในที่อื่น ๆ
ต้องมีก ารขออนุ ญาตและได้รับอนุ ญาตจากมหาวิทยาลั ยฯก่อน เพื่อรั ก ษาทรั พย์สิน ไม่ ใ ห้ สูญหาย ยกเว้นเป็ นการดาเนิ น การโดยหน่ วยงานในการให้ บริ ก ารที่ เ กี่ ยวข้องของ
มหาวิทยาลัย
8. ในการจัดงานเลี้ยงใด ๆ ในอาคาร ขอความอนุเคราะห์ผขู้ อใช้สถานที่ หรื อผูท้ ี่เป็ นเจ้าของงานต้องควบคุม ดูแล ผูเ้ ข้าใช้บริ การให้ระมัดระวังในเรื่ องความ
สะอาด และการขนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ (โต๊ะ - เก้าอี้) เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหาย ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหาย ผูข้ อใช้บริ การต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายนั้น
9. ไม่อนุญาตให้ติดภาพ แผ่นปลิว หรื อเอกสารใด ๆ โดยการใช้กาวสองหน้า กาวหนังไก่ ตามผนังห้อง หน้าห้อง อันจะทาให้เกิ ดความเสี ยหาย และความไม่
สวยงาม ซึ่งผูใ้ ช้บริ การอาจจัดเตรี ยมบอร์ดล้อเลื่อนสาหรับใช้ติดเอกสาร ประชาสัมพันธ์ได้
10. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ ที่ผขู ้ อใช้บริ การกาหนด ทั้งนี้ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เหมาะสม ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่มหาวิทยาลัยฯ
แจ้งเพื่อทราบ และขอความร่ วมมือใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการขอใช้อาคารโดยเคร่ งครัด ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

(แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ อยู่ด้านหน้า)

