ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๕๕
..............................................
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราค่าบํารุงห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงให้กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงห้องประชุม
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไว้ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุง
ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ในประกาศนี้
“ห้องประชุม” หมายถึง ห้องประชุม/ห้องสัมมนา/ห้องบรรยาย/ห้องเรียน/ห้องฝึกปฏิบัติการ
ทักษะทางคลินิก/ห้องสอนแสดงและสาธิตกลับและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ไม่รวมโสตทัศนูปกรณ์ การจัดเตรียมอาหาร
การตกแต่งประดับเวที และสถานที่
“โสตทั ศ นู ป กรณ์ ” หมายถึ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบตั้ ง โต๊ ะ /เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ค /
ไมโครโฟน(ไมค์ ล อย ไมค์ ส าย ไมค์ ตั้ ง โต๊ ะ ไมค์ ตั้ ง พื้ น ไมค์ พ วง ไมค์ ก ระเป๋ า )/เครื่ อ งฉายแผ่ น ทึ บ
(Visualizer)/เครื่องฉายภาพ (Projector)/จอทีวี LCD/จอผ้ารับภาพ/กล้อง CCTV/เครื่องเสียง ไม่รวมการ
บันทึกภาพ/วีดิทัศน์ และเสียง
“วัสดุและอุปกรณ์ในห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก” หมายถึง ฉากประกอบห้องพร้อมขาต่อ/
หุ่นจําลองทางการแพทย์/เครื่องมือแพทย์/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์/โต๊ะฝึกปฏิบัติการ/เก้าอี้/เตียงผู้ป่วย และ
เตียงตรวจ

.../๓.ให้กําหนด
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-๒๓. ให้กําหนดอัตราค่าบํารุงห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี ดังนี้
อัตราค่าบํารุง
อัตราค่าบํารุง
ห้องประชุม/ห้องเรียน จํานวนที่นั่ง
ระยะเวลา
ห้องประชุม
โสตทัศนูปกรณ์
วันละ ๘ ชั่วโมง
๒๐,๐๐๐ บาท
๕,๖๐๐ บาท
ห้องประชุม/ห้องเรียน
๒๖๐
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๑๕,๖๐๐ บาท
๒,๘๐๐ บาท
๑ ชั่วโมง
๓,๙๐๐ บาท
๗๐๐ บาท
วันละ ๘ ชั่วโมง
๑๖,๐๐๐ บาท
๔,๘๐๐ บาท
ห้องประชุม/ห้องเรียน
๑๙๒
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๑๐,๔๐๐ บาท
๒,๔๐๐ บาท
๑ ชั่วโมง
๒,๖๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
วันละ ๘ ชั่วโมง
๑๒,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
ห้องประชุม/ห้องเรียน
๑๐๐
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๗,๘๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑ ชั่วโมง
๑,๙๕๐ บาท
๕๐๐ บาท
วันละ ๘ ชั่วโมง
๑๒,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
ห้องประชุม/ห้องเรียน
๙๖
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๗,๘๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑ ชั่วโมง
๑,๙๕๐ บาท
๕๐๐ บาท
วันละ ๘ ชั่วโมง
๘,๐๐๐ บาท
๓,๒๐๐ บาท
ห้องประชุม/ห้องเรียน
๘๐
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๕,๒๐๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
๑ ชั่วโมง
๑,๓๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
วันละ ๘ ชั่วโมง
๕,๐๐๐ บาท
๓,๒๐๐ บาท
ห้องประชุม/ห้องเรียน
๗๐
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๓,๒๕๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
๑ ชั่วโมง
๘๕๐ บาท
๔๐๐ บาท
วันละ ๘ ชั่วโมง
๒,๐๐๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
ห้องประชุม/ห้องเรียน ๑๖ – ๒๔ ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๑,๓๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
๑ ชั่วโมง
๓๒๕ บาท
๒๐๐ บาท
ห้องโถงหน้าห้อง
วันละ ๘ ชั่วโมง
๗,๐๐๐ บาท
จอLCD จอละ ๕๐ บาท
ประชุมชั้น ๙
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๔,๕๕๐ บาท
ต่อชั่วโมง
วันละ ๘ ชั่วโมง
๒,๔๐๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
ห้องปฏิบัติการ
๔๐
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๑,๕๖๐ บาท
๘๐๐ บาท
ทักษะทางคลินิก
๑ ชั่วโมง
๓๙๐ บาท
๒๐๐ บาท
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-๓ห้องประชุม/ห้องเรียน

จํานวนที่นั่ง

ห้องปฏิบัติการ
ทักษะทางคลินิก

๓๐

ห้องสอนแสดง
และสาธิตกลับ

๑๐

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

๔๘

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

๑๖

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
(เครื่องสมรรถนะสูง)

๑๖

ระยะเวลา
วันละ ๘ ชั่วโมง
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๑ ชั่วโมง
วันละ ๘ ชั่วโมง
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๑ ชั่วโมง
วันละ ๘ ชั่วโมง
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๑ ชั่วโมง
วันละ ๘ ชั่วโมง
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๑ ชั่วโมง
วันละ ๘ ชั่วโมง
ครึ่งวัน ๔ ชั่วโมง
๑ ชั่วโมง

อัตราค่าบํารุง
ห้องประชุม
๒,๔๐๐ บาท
๑,๕๖๐ บาท
๓๙๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๖๕๐ บาท
๑๗๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๑,๙๔๐ บาท
๔๘๕ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑,๓๐๐ บาท
๓๒๕ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑,๓๐๐ บาท
๓๒๕ บาท

อัตราค่าบํารุง
โสตทัศนูปกรณ์
๑,๖๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๖,๗๒๐ บาท
๓,๓๖๐ บาท
๘๔๐ บาท
๒,๒๔๐ บาท
๑,๑๒๐ บาท
๒๘๐ บาท
๔,๔๘๐ บาท
๒,๒๔๐ บาท
๕๖๐ บาท

๔. การใช้ห้องในกรณีต่อไปนี้ให้ได้รับส่วนลด
(๑) การเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่เป็นภารกิจปกติของคณะฯ ให้ยกเว้นค่าบํารุงห้องประชุม
และค่าบํารุงโสตทัศนูปกรณ์
(๒) การใช้ห้องสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ โดยภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ ที่มีรายได้จากการ
จัดประชุมดังกล่าว ให้ลดค่าบํารุงห้องประชุม และค่าบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ร้อยละ ๕๐ ของราคาที่กําหนด
(๓) การใช้ห้องสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไม่มีรายได้จาก
การจัดประชุมดังกล่าว ให้ลดค่าบํารุงห้องประชุมร้อยละ ๕๐ ของราคาที่กําหนด แต่คิดค่าบํารุงโสตทัศนูปกรณ์
เต็มอัตรา
(๔) การใช้ห้องสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีรายได้จากการจัด
ประชุมดังกล่าว ให้ลดค่าบํารุงห้องประชุมร้อยละ ๓๐ ของราคาที่กําหนด แต่คิดค่าบํารุงโสตทัศนูปกรณ์เต็มอัตรา

.../๕. เวลาการใช้ห้อง

มุงเรียนรู คูค ุณธรรม นําสูคุณภาพ
SCAN (14-02-55)

-๔๕. เวลาการใช้ห้องประชุมที่เกินครึ่งชั่วโมงให้ปัดเศษเป็นหนึ่งชั่วโมง โดยให้คิดค่าบํารุงห้องประชุม
และค่ า บํ า รุ ง โสตทั ศ นู ป กรณ์ เ พิ่ ม เป็ น รายชั่ ว โมงตามอั ต ราค่ า บํ า รุ ง ห้ อ งประชุ ม และอั ต ราค่ า บํ า รุ ง
โสตทัศนูปกรณ์
๖. อัตราค่าบํารุงห้องประชุม และอัตราค่าบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีในวันหยุดทําการ ให้ใช้อัตราเดียวกันกับวันทําการปกติ
๗. เงินรายได้จากการจัดเก็บค่าบํารุงตามประกาศนี้ ให้นําเข้าเป็นเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.
๒๕๕๑
๘. ในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัย และคําวินิจฉัยของรองคณบดีฝ่ายการศึกษาให้เป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ศาสตราจารย์วินิต พัวประดิษฐ์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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