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เร่ืองที่ให้บริการ :  การจองหอประชุมใหญ่ และหอประชุมศรีบรูพา 

หน่วยงานที่ให้บริการ : งานบริหารอาคารและสถานท่ี  กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร ์

ขอบเขตการให้บริการ : 
สถานที่ /ช่องทางการให้บริการ เวลาให้บริการ 

ที่อยู่ : กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200  
โทรศัพท์ : 0-2613-3046 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.30 น. 

ข้อก าหนดการให้บริการ 

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ทั้งหมดส าหรับการให้บริการ 
      -     FM-BUI-16 แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สถานท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  จ านวน 3 ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม ...........-.................. (ถ้ามี) 

ระดับการให้บริการ 

ระยะเวลา:  
- ใช้ระยะเวลา ท้ังสิ้นไมเ่กิน 3 วันท าการ โดยเริม่นับระยะเวลา ตั้งแตข่ั้นตอนการยื่นเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง วันรับบริการ 

ขั้นตอนการให้บริการ :  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : 
(ในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ) 

ระยะเวลาที่ใช้
ด าเนินการ 

1. ผู้ขอใช้บริการ ยื่นค าขอรับบริการตามแบบขออนุญาตใช้สถานท่ี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อนวันจัดงาน ไม่น้อยกว่า
1 เดือน และจองล่วงหน้าได้ไม่เกนิ 3 เดือน ณ งานบริหารอาคาร
และสถานท่ี  

งานบริหารอาคารและสถานท่ี 1 วัน 

2. งานบริหารอาคารและสถานท่ี พิจารณาเอกสารค าขอรับบริการนับ
แต่วันไดร้ับแบบขออนุญาตใช้สถานท่ีถูกต้องครบถ้วน แล้วเสนอให้
รองอธิการบดี พิจารณา 

งานบริหารอาคารและสถานท่ี 1 วัน 

3. รองอธิการบดีพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต หรือมีความเห็นอื่น  
ให้งานบริหารอาคารและสถานท่ีแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว
ที่สุด 

งานบริหารอาคารและสถานท่ี 1 วัน 

การรับเร่ืองร้องเรียน  

กรณีการให้บริการไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
 กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร ์

ที่อยู่: เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท์ 0-2613-3046 

เว็บไซต์ : ระบบร้องเรยีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://complaint.qasp.tu.ac.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fHome.aspx 

 

 

 

 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)  
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กิจกรรม/ขัน้ตอนการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้
ทั้งหมดส าหรับการให้บริการ 

 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้
ด าเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   รวม 3 วันท ำกำร 
 

แผนผังขั้นตอนกระบวนการให้บริการ Process Flow : เรื่อง การจองหอประชุมใหญ่ และหอประชุมศรีบูรพา 

แบบฟอร์มการขอ
อนุญาตใช้สถานท่ี 
มธ. ท่าพระจันทร ์

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขอใช้บริการ 
ยื่นค าขอรับบริการตามแบบ
ขออนุญาตใช้สถานท่ี มธ.  
ท่าพระจันทร์ ก่อนวันจัด
งาน ไม่น้อยกว่า 1 เดือน       
ณ งานบริหารอาคารและ
สถานท่ี  

นายสุรศักดิ์ เช้ือจ๋าย 1 วันท าการ 

ขั้นตอนที่ 3 รองอธิการบดี
พิจารณาอนุญาต/          
ไม่อนุญาต หรือมีความเห็น
อื่น ให้งานบริหารอาคาร
และสถานท่ีแจ้งให้ผู้ขอใช้
บริการทราบโดยเร็วท่ีสดุ 

ขั้นตอนที่ 2 งานบริหาร
อาคารและสถานท่ี พิจารณา
เอกสารค าขอรับบริการ นับ
แต่วันไดร้ับแบบขออนุญาต
ใช้สถานท่ีถูกต้องครบถ้วน 
แล้วเสนอใหร้องอธิการบดี 
พิจารณา 

 

นายสุรศักดิ์ เช้ือจ๋าย 

นายสุรศักดิ์ เช้ือจ๋าย 

1 วันท าการ 

1 วันท าการ 
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แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สถานที่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

--------------------------- 

  วันที่..............เดือน......................พ.ศ. ................ 

เรื่อง   ขอใช้หอประชุม/ ห้องประชุม/ สถานที ่
เรียน  ................................................................ 
 

  ข้าพเจ้า…………….………………………............................................ต าแหน่ง….........…………….…….......................................
หน่วยงาน.…………………………….......………………………………………โทรศัพท์ .......……….……....……………….……………………………………..….  

  ในนามนิติบุคคล (ส่วนราชการ/มูลนิธิ/สมาคม/บริษัทเอกชน ฯลฯ) ................................................................................ 

ตั้งอยู่ที่...................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................. 

มีความประสงค์จะขอใช้หอประชุม/ ห้องประชุม/ สถานที่ ดังนี ้         
  หอประชุม มธ.ท่าพระจันทร์   หอประชุมศรีบูรพา    ห้องประชุมวรรณไวทยากร   
  ห้องประชุมประกอบ หุตะสงิห์   ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถยีร   ห้องประชุม F332   
  ห้องประชุม F444            ลานปรีดี พนมยงค ์   ลานประติมากรรมประวัติศาสตร์  
  ลานโดม    สนามฟุตบอล มธ.ท่าพระจนัทร์ 

วันที…่……เดือน ………....พ.ศ ……......ถึงวันที่………เดือน…….......พ.ศ ………… ตั้งแต่เวลา...…….…น. ถึงเวลา…..……น. จ านวน..............วัน 
เพื่อ…………………………………………………………………………..………………………………………….…………………………………………………..………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

  โดยยินดชี าระคา่ธรรมเนียมการใช้และปฏบิัติตามระเบียบของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจันทร์ ทุกประการ 
 

                                            ลงชื่อ.………………..……………………………………...... ผู้ขออนุญาต                                                                                                             
                                      (……………..……………..……...…………………...) 

                                                                      วันที่ …….…..…./…………………….. /……...……..… 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 
 

เรียน ............................................................................................... 
 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
       

                             ลงชื่อ ..................................................                                                                                         
                                   (...................................................) 
                             วันที่............../..................../................ 

 

เรียน ......................................................................................... 
เพื่อโปรดพิจารณา 
               เห็นควรอนุมัติ          อื่นๆ 
......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 
                              

                           ลงชื่อ ......................................................                                                                                         
                                  (.....................................................) 
                           ต าแหน่ง................................................... 
                           วันที่............/......................./.................. 

ค าอนุมัติ 
                                                                   อนุมัต ิ        ไม่อนุมัต ิ
......................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................                                                                              

                                                                            ลงชื่อ ....................................................................                                                                                                           
                                                                                   (...................................................................) 
                                                                            ต าแหน่ง................................................................. 
                                                                            วันที่................/........................./........................... 

 


