
แบบฟอร์ม ขอใช้สถานที่ และอุปกรณ์ 
งานอาคารและสถานที่ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

ผู้ขอใช้.......................................................................... ต ำแหน่ง.........................................................หน่่วยงำน................................................................ 
เบอร์โทรศ ่พท่์ท่ ่สำมำรถติดต่่อได ่.................................................................................... เบอร์โทรศ ่พท์ภำยใน.................................................................... 
ช่ือโครงการ/งาน...................................................................................................................................เอกสำรอ ำงถึง......................................................... 
ว นท ่ขอใช  ............................................เวลำ.........................ถึงวันที่ .................................เวลำ........................น. 

 รายละเอียดที่จะขอใช้สถาน ที่ 
อำคำร่1 (่่)่ช ้น่1่ลำนอเนกประสงค์่่่(่่)่ห องประชุมชวสินธ์ุ่่่ (่่)่ช ้น่3่ห อง..................่่(่่)่ช ้น่4่ห อง................ 
อำคำร่3 (่่)่ช ้น่2่ลำนอเนกประสงค์่่่(่่)่ช ้น่4่ห อง.....................่่(่่)่ช ้น่5่ห อง.................. 
อำคำร่4 (่่)่ห องประชุมร ฐมนตร ่่(่่)่ช ้น่2่ห อง....................่่(่่)่ช ้น่3่ห อง..................(่่)่ช ้น่4่ห อง................่(่่)่ช ้น่5่ห อง............... 

 ่่่่่่ ลำนกลำงแจ ง่่ (่่)่่สนำมบำสเกตบอล่่(่่)่่ลำนสุนทร ่่(่่)่่สนำมฟุตบอล1่่(่่)่่สนำมฟุตบอล2่่(่่)่่สนำมฟุตบอล3 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(หอประชุมใหญ่) ต้อง มีหนังสือ หรือบันทึกข ้้อ ควา ม ท้ี่ได้รับอ นุญาตจากอ ธกิารบดีแล้วเท่านั้น 

(่่)่่ช ้น่1่ห อง...................... (่่)่่ลำนกิจกรรมช ้น่1่่่(่่)่่ลำนพลำซ่ำ  (่่)่่ห องพิพิธภ ณฑ์ 
(่่)่่ช ้น่2่ห อง..................... (่่)่่ห องประชุมใหญ่ (่่)่่ห องประชุมสภำ่่(่่)่่ห อง............................................ 

อ่ืนๆ่่่่  ....................................................................................................................................................................................... 

 อุ้ปกรณ์ที่ขอใช้ 
ล า
ดับ 

รายการที่ขอใช ้ จ านวน (ที่ขอใช้)  ล าดั
บ 

รายการที่ขอใช ้ จ านวน (ที่ขอใช้) 
1 โต๊ะขำว   8 โพเด่ ่ยม  

2 โต๊ะจ น(กลม)   9 ผ ำปูโต๊ะ     (่่)่่ส น้ ำตำลอ่อน (่่)่่ส น้ ำตำลเข ม 
 ส น ำตำลอ่อน ส น ำตำลเข ม 

 

3 โต๊ะจ ดเบรก   10 ผ ำคลุมเก ำอ ้เบำะนวม  

4 โต๊ะลงทะเบ ยน   11 ผ ำคลุมเก ำอ ้พลำสติก  

5 ชุดร บแขก   12 แก วน่ ำ (ใบ)  

6 เก ำอ ้เบำะนวม   13 ชุดเบรก  

7 เก ำอ ้พลำสติก   13 คูลเลอร์  

 
 อุ้ปกรณ์เสร้ิม 

(่่)่่เวท ............แผ่น (่่)่่พ้ืนปูพรมแดง............ผืน่(ผู ขอใช บริกำรต องด ำเนินกำรเรื่องค่ำใช จ่ำยเอง)่(่่)่่เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์เฉพำะใช ในบริเวณ
อำคำรหอประชุมใหญ่เท่ำน ้น) 

(่่)่่น้ ำดื่ม่/่น้ ำแข็ง่(ผู ขอใช บริกำรเป็นผู ร บผิดชอบค่ำใช จ่ำย)่ 
(่่)่่เครื่องเส ยง่่่่่(่่)่่ชุดเล็ก............ชุด (่่)่่ชุดใหญ่............ชุด่่่่่(่่)่่ไมโครโฟนสำย...........ต ว่่่่่(่่)่่ไมโครโฟนลอย่..........ต ว 

 

ลงช่ื่อ................................................ผู ขอ * ลงช่่ือ....................................อำจำรย่์ท ่ปรึกษำ ผู ร บเรื่อง...................................................... 
(.....................................................) (.....................................................) (........................................................) 
........../....................../............... ........../....................../............... ........../....................../............... 

 * กรณ ีเป้ นนกัศึกษาขอใช้สถานท่ี  
 

 
 
 
 

ก.งานบริการสถานที่และเครื่องเสียง 
รายละเอียดการให้้บร้ิการ 

1. ให ่แจ ่งขอใช ลว่งหน ่ำอย่ำงน อย 3 วัน ทำ การ สำหร บกำรจ ่ดห องประชุม ไม่เกิน 50 ท ่น ่ง 
2. ให ่แจ ่งขอใช ลว่งหน ่ำอย่ำงน อย 5 วัน ทำ การ สำหร บกำรจ ่ดห องประชุม ไม่เกิน 100 ท ่น ่ง 
3. ให ่แจ ่งขอใช ลว่งหน ่ำอย่ำงน อย 7 วัน ทำ การ สำหร บกำรจ ่ดห องประชุม ไม่เกิน 1,000 ท ่น ่ง 
4. ให ่แจ ่งขอใช ล่วงหน ่ำอย่ำงน อย 5 วัน ทำ การ สำหร บกำรงำนจ ่ดสถำนท ่ภำยนอกท ่ไม่ใช่่ห องประชุมหล ก 
5. งำนบริกำรเครื่องเส ยง (ให ่แจ ่งขอใช ล่วงหน ่ำอย่ำงน ่อย 3 ว นท ำกำร) ในกรณีที้ข่อใช้้เฉพาะเคร่ืองเสียง 

 หม ายเหต ุ้ 
1. ฝ่ำยอำคำรฯ จะให ่บริกำรตำมล ำด บเอกสำรท ่อนุม ติแล วเท่ำน ้น และกำรจ ่ดสถำนท ่จ่ะดำเน่ินกำรให ่แล วเสร็จก่อนว นงำน 1 ว น (ยกเว นกำรใช สถำนท เ่ด ยวก นต่อเนื่องโดยไม่เว นว นจ ่ด) 
2.่ผู ขอร บบริกำรต องม แบบผ งกำรจ ดสถำนท ่แนบมำพร อมก บเอกสำรหรือเข ำร่วมกำรจ ดสถำนท ่พร อมก บฝ่ำยอำคำรฯในว นท ่ก ำหนด 
3. กำรปร บเปล ่ยนรปู่ แบบกำรจ ่ดสถำนท ่ (นอกเหนอืจำกข่ อ 2) ให ่แจ ่งงำนอำคำรฯจะดำเนนิกำรก่อนว นงำน 1 ว น 
4. กำรปร บเปล ่ยนรปู่ แบบกำรจ ่ดสถำนท ่ ในว นจริ่งำนอำคำรฯจะไม่ทำกำรปร บเปล ่ยนให ่ (ยกเว นม กรณ ่ฉุ่กเฉินเมือ่ม กำรปร บเปล ่ยนงำนอำคำรฯจะไม่ร บผิดชอบใดๆ ในด่ ำน ควำม
สวยงำมและควำมพร อม อำท่ิเช่น เครื่องฉำยภำพ เครื่องเส ยง เป็นต น) 

5. ผู ขอร บบริกำรท ่เป็นงำนพิธ กำรท ่สำค ญ ต องม ลำด บ รำยละเอ ยด กำหนดกำรท ่สมบูรณ์ท ่สุดมอบให เจ ำหน ำท ่ควบคุมเครื่องเส ยง และอำจม ่กำรซ กซ อมควำมพร อมก่่อนว นงำน 1 ว น 
6.่อุปกรณ์ทำงด ำนไอท ท ่นอกเหนือจำกน ้ให ขอควำมอนุเครำะห์จำกศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย สำรสนเทศ 



รูปแบบกำรจ ดสถำนท ่ 
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