ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรื่อง อัตราค่าเช่าใช้บริการอาคารสถานที่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
...............................................
เพื่อให้การเช่าใช้บริการอาคารสถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าใช้ได้รับความสะดวก
สบาย คุ้มค่า ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานทีจ่ ัดการศึกษาหรือส่งเสริมการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี คณะจึงแจ้งอัตราค่าเช่าการใช้บริการอาคาร
สถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
๑. ห้องประชุมสัมมนา
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๓. ห้องบรรยาย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

( อาจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อัตราการให้ บริการห้ องประชุมสัมมนา ห้ องบรรยายและห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อัตราค่ าใช้ บริการสถานที่

ห้ อง

ไม่ เกิน 4 ชั่วโมง ไม่ เกิน 8 ชั่วโมง
เกิน 8 ชั่วโมง
- ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 2,000 บาท
4,000 บาท
เพิ่มชัว่ โมงละ
(พร้ อมเครื่ องปรับอากาศ และ
500 บาท
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบ PC )
- ห้ องประชุม/สัมมนา
2,000 บาท
4,000 บาท
เพิ่มชัว่ โมงละ
(ขนาดใหญ่ ) (พร้ อม
500 บาท
เครื่ องปรับอากาศ) EN 501
ห้ องประชุม “วงศ์ วรกุล”

ที่น่ ัง
- ขนาด 30 เครื่ อง

- เก้ าอี ้อย่างเดียว
ขนาด 272 ที่นงั่
- เก้ าอี ้พร้ อมโต๊ ะ
ขนาด 100 ที่นงั่

- ห้ องประชุม/สัมมนา (ขนาด 1,000 บาท
กลาง) (พร้ อม
เครื่ องปรับอากาศ)
EN 205
ห้ องประชุม “กรพิทักษ์ ”

2,000 บาท

เพิ่มชัว่ โมงละ
300 บาท

- โต๊ ะ+เก้ าอี ้
ขนาด 50 ที่นงั่
- เก้ าอี ้อย่างเดียว
ขนาด 100 ที่นงั่

- ห้ องบรรยาย
(ขนาดเล็ก 40 ที่นงั่ )

1,200 บาท

เพิ่มชัว่ โมงละ
100 บาท

- เก้ าอี ้แลกเชอร์
ขนาด 40 ที่นงั่

600 บาท

(บริการที่จัดให้ สาหรับห้ องประชุม/สัมมนา)
อุปกรณ์ ท่ จี ัดให้
 เครื่ องเสียงพร้ อมอุปกรณ์
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 เครื่ อง LCD Projector
 Laser Pointer
 เครื่ องฉายแผ่นทึบ
 โต๊ ะหมูบ่ ชู า
 โต๊ ะรับลงทะเบียน
 โพรเดี่ยมพร้ อมแจกันดอกไม้
 โต๊ ะรับแขกพร้ อมแจกันดอกไม้
 โต๊ ะบรรยายพร้ อมแจกันดอกไม้
 โต๊ ะสาหรับจัดอาหารว่าง
 ป้ายแจ้ งงานและสถานที่จดั งาน (ชัน้ 1)
พิเศษ
 ห้ องรับรองวิทยากร 1 ห้ อง
 โต๊ ะพร้ อมเก้ าอี ้จานวน 1 ชุด

อัตราค่ าตอบแทนบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน
ผู้ขอใช้ บริการต้ องชาระ โดยแยกเป็ น
1. ค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่เทคนิคควบคุมห้ อง อุปกรณ์และสถานที่
- วันทาการ
หลังเวลา 16.30 น.
ชัว่ โมงละ 50 บาทต่อคน
- วันหยุดราชการ
เวลา 08.30-16.30 น. วันละ 300 บาทต่อคน
หลังเวลา 16.30 น.
ชัว่ โมงละ 50 บาทต่อคน
3. ค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ดแู ลความเรี ยบร้ อย ความสะอาด
- วันทาการ
หลังเวลา 16.30 น.
ชัว่ โมงละ 50 บาทต่อคน
- วันหยุดราชการ
เวลา 08.30-16.30 น. วันละ 300 บาทต่อคน
หลังเวลา 16.30 น.
ชัว่ โมงละ 50 บาทต่อคน
………………………………………

หมายเหตุ : ทังนี
้ ้ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จะเป็ นผู้กาหนดจานวนบุคคลในการให้ บริการ
แต่ละครัง้ ตามความเหมาะสม **

