
แบบฟอร์มการขอใชส้ถานท่ีและบรกิาร 

หอประชมุมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

วันท่ี.......................................................

เรื่อง 

เรยีน อธกิารบดมีหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ผ่านผู้อ านวยการส านักงานบรหิารและจัดการทรพัย์สิน มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

          ด้วย (ขา้พเจา้/หน่วยงาน/บริษัท/มูลนิธ/ิสมาคม)  ซึ่งต่อไปนี้เรียกวา่ ผู้ขอใชพ้ื้นที่ มคีวามประสงคข์อใชพ้ื้นที่

โดยมวีัตถปุระสงคเ์พื่อ 

ทัง้นี้มผู้ีเขา้ร่วมกจิกรรม/งาน จ านวน……………………..……...คน และมรีายละเอยีดก าหนดการใชส้ถานที่ ดังนี้

1. วันเตรยีมงาน  

 เวลา น. 

 เวลา น. 

ยนิดชี าระค่าบ ารงุสถานท่ีเพิม่เติม หากมีการขอใช้เครื่องปรบัอากาศ

2.วันจัดงาน

 เวลา น. 

 เวลา น. 

ยนิดชี าระค่าบ ารงุสถานท่ีเพิม่เติม หากมีการขอใช้สถานท่ีเกินเวลา

3. วันเก็บงาน  

 เวลา น. 

 เวลา น. 

ยนิดชี าระค่าบ ารงุสถานท่ีเพิม่เติม หากมีการขอใช้เครื่องปรบัอากาศ

4. พืน้ท่ีท่ีประสงค์ขอใช้งาน

 หอ้งประชมุใหญ่ ขนาด  4,000 คน, 1,536 m2

   และขออนญุาตใช้ห้องตา่ง ๆ เพ่ิมเติม ดงันี ้

             - ห้องพกันักแสดงหลงัเวที ขนาด 75 m2    มี 2 ห้อง

             -ห้องกระจก ขนาด 32 m2

             -ห้องพยาบาล ขนาด 32 m2

             -ห้องกระจก ขนาด 38 m2

หอ้งประชมุเล็ก(หอ้งทองกวาว)  ขนาด 333-400 คน, 350 m2

หอ้งศาลาไทย (288 m2) หอ้ง VIP (64 m2) 

 ขว่งทองกวาวทศิเหนือ / ทศิใต้  (540 m2 ต่อขา้ง)

5.ผู้ประสานงาน /ออรแ์กไนเซอร์

1. โทรศัพท์ Email

 2. โทรศัพท์ Email

3. โทรศัพท์ Email

          ถึงวันท่ี 

หอประชมุมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เพื่อการจดักจิกรรม (ชื่องาน)

ขออนุญาตใช้สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

    เริ่มเตรยีมงานวันท่ี 

          ถึงวันท่ี 

เริ่มจัดงานวันท่ี 

          ถึงวันท่ี 

    เริ่มเตรยีมงานวันท่ี 
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5. วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจะขอรบับรกิาร  

จ านวน จ านวน

ครภุัณฑ์ท่ีมี ขอใช้

  1. โต๊ะ ขนาด 80 x 180  ซม. 10 ตัว

  2. โต๊ะ ขนาด 60 x 180  ซม. 150 ตัว

  3. เกา้อี้เบาะผ้าสีมว่ง 2,000 ตัว

  6. เกา้อี้เหล็ก(พับ) สีมว่ง 1,000 ตัว

  7. ชดุโซฟาหลุย์ 2 ชดุ

  8. เกา้อี้หลุย์แบบไมม่พีนักแขน 27 ตัว

  9. โต๊ะหมูบู่ชา 2 ชดุ

  10. โพเดียม 2 ตัว

  11. เคร่ืองเล่น DVD 1 เคร่ือง

  12. เคร่ืองเล่น CD 1 เคร่ือง

  13. เคร่ืองเล่นเทป 1 เคร่ือง

  14. เคร่ืองฉายแผ่นใส (Visual) **ใชฉ้ายผ่านดาษทบึแสงได้*** 1 เคร่ือง

  15. เคร่ืองฉายภาพ (LCD Projecter) *** ไมส่ามารถเคลื่อนย้ายได้ มสีายต่อใหส้ าหรับใช ้Present บนเวที** 3 เคร่ือง

ขนาดเคร่ืองฉาย    13,000 แอนซรูีเมน (กลาง) จอรับภาพขนาด 300 นิ้ว จ านวน 1 จอ 

 ขนาดเคร่ืองฉาย 7,500 แอนซรูีเมน

ขนาดเคร่ืองฉาย 5,000 แอนซรูีเมน

  16. ไมโครโฟนพร้อมสาย 8 ตัว

  17. ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 2 ตัว

  18. ไมโครโฟนไร้สาย 6 ตัว

      ขา้พเจา้ได้อา่นประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เร่ือง ก าหนดประเภทรายรับ รายการ และเงือ่นไขการรับเงนิรายได้ ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ฉบับที่ ร 19/2549  (อัตราคา่บ ารุงการใชห้อประชมุมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และพื้นที่โดยรอบ) ลงวันที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2549 แล้ว และเขา้ใจเป็นอย่างดี

พร้อมที่จะปฏบิัติใหเ้ป็นไปตามประกาศ ฯ หากมกีารใชง้านเกนิเวลาตามที่ได้แจง้ไวข้า้งต้น ผู้ใชส้ถานที่ยินดีช าระคา่บ ารุงสถานที่เพิ่มเติมใหก้บัมหาวทิาลัย ฯ

รวมทัง้หากเกดิความเสียหายใด ๆ ต่อสถานที่ หรือวัสดุ อุปกรณ์ ผู้ใชส้ถานที่ยินดีรับผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยใหก้บัมหาวทิยาลัย ฯ

                    จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุญาต

     

หมายเหตุ : การใช้ชื่อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ในการประชาสัมพนัธ์การจัดงานผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

ล่วงหน้าก่อน มีความผิดตามกฎหมาย  

       

ลงชื่อ…………………………………………….………………….......

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

ต าแหน่ง………………………………………...............................……..

 

รายการครภุัณฑ์


