
 
แบบขอใชอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 
 

                วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ................ 
เรียน  รองอธิการบดีพระราชวงัสนามจันทร 
 
  ดวยขาพเจา................................................................สังกัด.............................................................. 
บานเลขที.่.........หมู.........ซอย..............................ตําบล................................อําเภอ........................จังหวัด.................... 
รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท.............................โทรศัพทมือถือ...............................เพื่อใชจดั................................ 
โดยมีผูใชจํานวน.................คน  โดยเริ่มจัดเตรียมงานในวันที่...............................ตัง้แตเวลา................น. ถึงเวลา.............น. 
และจัดงานในวันที่...............................ตั้งแตเวลา......................น. ถึงเวลา........................น. 
จัดงานเลีย้งแบบ    โตะจีน   บริการตัวเอง  ชื่อรานอาหาร.......................................โทรศัพท...................... 
สถานที่/บริเวณที่ขอใช   หอประชุม จํานวน...................คน   อาคารรับรอง   เรือนจําลอง   บริเวณอ่ืนๆ............ 
อุปกรณโสตและเครื่องใชอ่ืนๆ ที่ขอใหจัด 
  เครื่องฉาย 3 มิต ิ    เครื่องฉายโปรเจกเตอร  ไมโครโฟนพรอมขาตั้งโตะ........ตัว/ตั้งพื้น........ตัว 
  เครื่องขยายเสยีง    เครื่องเลนเทป   ไมลลอย..............ตัว 
  เครื่อง VDO/DVD/CD   เครื่องเลน VDO   โตะระบายผาจีบ............ตัว 
  โพรเดียม     ชุดรับแขก    โตะหมูบูชา 
  โตะ..............ตัว    เกาอ้ี..................ตัว  อ่ืนๆ........................................................ 
 

**การใชเครื่องฉายโปรเจกเตอร  บริการใหฟรี 15 นาทีแรก  หากเกินคิดอัตราชั่วโมงแรก 2,000 บาท/จอ ชั่วโมงตอไปคิดอัตรา  
   ชั่วโมงละ  1,500 บาท/จอ 
**กรณีที่ขาพเจาขอใชบริการดังกลาวนี้  ไดเกิดชํารุดหรือเสยีหาย  ขาพเจายินดีจะเปนผูรับผิดชอบทุกกรณี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

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

ผูขอใช 
.................................................................................................................................................................................
ผลการตรวจสอบ        ผลการพิจารณา 

  คาบํารุงสถานที่...............................................บาท      อนุญาต 
  คากระแสไฟฟา...............................................บาท      ไมอนุญาต 
  คาตอบแทนเจาหนาที.่......................................บาท     
  อ่ืนๆ..............................................................บาท    ........................................................ 

  รวมเปนเงิน.........................................บาท       รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร 
  เงินมัดจํา.............................................บาท          วันที่........../............/............ 

   คงเหลือ.............................................บาท 
 
   ผูตรวจสอบ............................... 
   ตําแหนง................................... 
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อัตราคาบํารุงการใชหองประชุมใหญศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ดังนี้ 
 
 1.  ผูขอใชซ่ึงเปนหนวยราชการภายนอก รัฐวิสาหกิจ เอกชน องคกร ตลอดจนนิติบุคคล และประเภทบคุคลทั่วไป ทั้งในและ
ตางประเทศ ทีม่ีความประสงคขอใชจัดกิจกรรม  ใหคิดคาบํารุงการใชสามชั่วโมงแรก 20,000 บาท และชั่วโมงตอไปชั่วโมงละ 
2,000 บาท เศษของชั่วโมงถาเกิน 30 นาที ใหคิดเปนชั่วโมง 
 2.  ผูขอใชเปนบุคลากร นักศึกษา หรือศิษยเกาของมหาวิทยาลัยศลิปากรที่มีความประสงคขอใชเพื่อจัดกิจกรรมที่เปน
วัฒนธรรมอันดีงาม  ใหคิดคาบํารุงใชสามชัว่โมงแรก 15,000 บาท และชั่วโมงตอไปชั่วโมงละ 1,500 บาท เศษของชัว่โมงถาเกิน 30 
นาที ใหคิดเปนชั่วโมง 
 3.  ผูขอใชซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศลิปากร  ใหยกเวนคาบาํรุงการใชสถานที่ ทั้งนี้ ใหชําระคากระแสไฟฟา
อัตราชั่วโมงละ 2,000 บาท เศษของชั่วโมง ถาเกิน 30 นาที ใหคิดเปนชั่วโมง 
 4.  การใชสถานที่เปนที่จัดกิจกรรมสวนกลางของมหาวิทยาลัย  ใหไดรับการยกเวนคาบํารุงและอ่ืนๆ 
 5.  ผูขอใชจะตองรับผิดชอบความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันมิใชความเสยีหายทีเ่กิดจากการใชตามปกติ หรือมีผูเขารวม
กิจกรรมของผูขอใชทําใหเกิดความเสียหาย 
 6.  ผูขอใชตามขอ (1.) ใหคิดคาบํารุงเหมาจายในอัตราวันละ  30,000  บาท 
 7.  ผูขอใชตามขอ (2.) ใหคิดคาบํารุงเหมาจายในอัตราวันละ  20,000  บาท 
 8.  ผูขอใชตามขอ (3.) ใหคิดคาบํารุงเหมาจายในอัตราวันละ  15,000  บาท 
 
 

หมายเหตุ 
 รายละเอียดคาตอบแทนเจาหนาที ่
 

 -  เจาหนาที่ควบคุมระบบโสตฯ    จํานวน  1  คน เปนเงิน  500  บาท 
 -  เจาหนาที่ดแูลระบบโสตฯ    จํานวน  1  คน เปนเงิน  500  บาท 
 -  เจาหนาที่ดแูลระบบไฟฟา    จํานวน  1  คน เปนเงิน  500  บาท 
 -  เจาหนาที่ดแูลเครื่องเสียงและไมโครโฟน   จํานวน  1  คน เปนเงิน  500  บาท 
 -  เจาหนาที่ดแูลระบบไฟหนาเวท ี    จํานวน  1  คน เปนเงิน  500  บาท 
 -  เจาหนาที่จดัสถานที่และเปด-ปดหอประชุม  จํานวน  1  คน เปนเงิน  500  บาท 
 -  เจาหนาที่จดัระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัย   จํานวน  3  คน   เปนเงิน  1,200  บาท 
 -  เจาหนาที่ดแูลทําความสะอาดหอประชุม/หองน้ํา/ทั่วไป   จํานวน  3  คน   เปนเงิน  1,200  บาท 
 -  เจาหนาที่ดแูลหอประชุมติดตั้งและเก็บไฟประดับ  จํานวน  1  คน เปนเงิน  500  บาท 
 -  เจาหนาทีเ่ก็บขยะ     จํานวน  1  คน เปนเงิน  100  บาท  
 
     รวมเปนเงิน  6,000  บาท  
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บริการดานอื่นๆ 
 

  บริการระบบโสตทัศนูปกรณและวีดิทัศน    อัตราคาบริการ 7,500  บาท 
         เปนเงิน...........................บาท 
  

  จัดตกแตงประดับไฟภายในงาน+น้ําพุ 
   ไฟประดับ จํานวน 70  ดวง/น้ําพุ   อัตราคาบริการ 5,000  บาท 
         เปนเงิน...........................บาท 
   

 การจัดแสดงดนตรี  คณะดุริยางคศาสตร  ม.ศิลปากร (สนามจันทร) นครปฐม 
 

 วง Trio (3 ชิ้น) - ไวโอลิน,เปยโนไฟฟา,ดับเบิ้ลเบส หรือ แซ็กโซโฟน,เปยโนไฟฟา,ดับเบิ้ลเบส 
 

อัตราคาบริการ     8,500  บาท  
 วง 4 ชิ้น – ไวโอลิน,แซ็กโซโฟน,เปยโนไฟฟา,ดับเบิ้ลเบส 

 
อัตราคาบริการ      11,000  บาท 

 วงเครื่องสาย 4 ชิ้น  ไวโอลิน 2 , วิโอลา, เชลโล 
 

อัตราคาบริการ      11,000  บาท 
 นกัรอง  (สําหรับเพ่ิมในรายการที่ 1,2) 

 
อัตราคาบริการ        2,000  บาท 

 

 **- การแสดงดนตรีเริ่มตั้งแต แขกเริ่มเขางาน  ไปจนถึงเลิกงาน (แขกกลับ)  เวลารวมไมเกิน 3 ชั่วโมงครึ่ง 
       เริ่มงานตั้งแตเวลา.....................น.   
         เปนเงิน.............................. บาท 
         เงินมัดจํา.............................บาท 

 

   
   อ่ืนๆ 

.......................................................................... เปนเงิน......................บาท 

.......................................................................... เปนเงิน......................บาท 
        เงินมัดจํา............................บาท 

  
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

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

ผูขอใช 
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ผลการตรวจสอบ       ผลการพิจารณา 
 คาบริการระบบโสตทัศนูปกรณฯ  .........................บาท 
 คาจัดแสดงดนตรี  .........................บาท 
 คานักรอง   .........................บาท 
 คาตกแตงไฟประดับในงาน+น้ําพุ .........................บาท    อนุญาต 
 อ่ืนๆ    .........................บาท    ไมอนุญาต 
 อ่ืนๆ    .........................บาท 

         ................................................ 
  รวมคาบริการ  .........................บาท     รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร 

 เงินมัดจํา  .........................บาท              
 คงเหลือคาบริการ .........................บาท  

            
   ผูตรวจสอบ..................................... 
      ตําแหนง   ..................................... 
          
  
................................................................................................................................................................................. 
 

  รับชําระเงินคาบํารุงสถานท่ีและคาบริการสวนที่เหลือ 
      จํานวนเงิน.........................บาท (..............................................................) 
 
   ลงชื่อ................................................ 
          (.............................................) 
                                             ........./................../........... 
 
 
 
 


