
หน�าที่ 1

เอกสารแนบท�ายประกาศสถาบันการพัฒนาชุมชนว�าด�วยการบริหารอาคารและสถานท่ีของวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบํารุง
1 หอพัก 2 และ หอพัก 3 ไม�เกิน 100 คน 70 บาท/คน/คืน
2 หอพักศรีวิชัย (ก่ึงรีสอร0ท) 400 บาท/ห�อง/วัน
3 หอพักศรีวิชัย (ก่ึงรีสอร0ท) ของ VIP 1,000 บาท/ห�อง/วัน

4
อาคารฝ8กอบรมพร�อมอุปกรณ0
โสตทัศนศึกษา

1,000 บาท/วัน

5 อาคารเอนกประสงค0 1,000 บาท/วัน
ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก

6 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ มื้อละ 100 - 150 บาท/คน/มื้อ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
7 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 25 - 35 บาท /คน/ม้ือ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
8 ค�าซักฟอกเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม)ผ�าเช็ดตัว

ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบํารุง
1 หอพัก (อาคาร 2 ชั้น) 120 คน 150 บาท/คน/คืน แอร0
2 หอพัก (อาคารชั้นเดียว) 70 คน 80 บาท/คน/คืน พัดลม

3
ห�องประชุม 1 พร�อมอุปกรณ0
โสตทัศนศึกษา

ไม�เกิน 60 คน 1,500 บาท/วัน แอร0

4
ห�องประชุม 2 พร�อมอุปกรณ0
โสตทัศนศึกษา

ไม�เกิน100 คน 4,000 บาท/วัน แอร0

5
ห�องประชุมเล็กพร�อมอุปกรณ0
โสตทัศนศึกษา

ไม�เกิน 25 คน 2,000 บาท/วัน แอร0

6 อาคารเอนกประสงค0 ไม�เกิน 300 คน 1,500 บาท/วัน
7 อาคารสโมสร ไม�เกิน 50 คน 1,000 บาท/วัน พัดลม

ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก
9 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ มื้อละ 100 - 150 บาท/คน/มื้อ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน

10 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 25 - 35 บาท /คน/ม้ือ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
11 ค�าซักฟอกเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม)ผ�าเช็ดตัว

และศูนย0ศึกษาและพัฒนาชุมชน

   อัตราค�าบริการศูนย�ศึกษณาและพัฒนาชุมชนยะลา

   อัตราค�าบริการศูนย�ศึกษณาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ลงวันท่ี         ธันวาคม 2558



หน�าที่ 2

ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบํารุง
1 หอพักส�องแสง 70 เตียง 150 บาท/คน/คืน
2 หอพักกาสะลอง 30 เตียง 150 บาท/คน/คืน
3 หอพัก 2 ชั้น (ใหม�) 28 ห�องๆละ2 คน 600 บาท/ห�อง/คืน
4 หอพัก 2 ชั้น (VIP) 4 ห�องๆละ2 คน 1,000 บาท/ห�อง/คืน

5
ห�องประชุมพร�อมอุปกรณ0โสต
ทัศนศึกษา

80 คน 2,000 บาท/คน/วัน

6 อาคารอเนกประสงค0 300 คน 1,000 บาท/คน/วัน
ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก

3 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ มื้อละ 100 - 150 บาท/คน/มื้อ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
4 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 25 - 35 บาท /คน/ม้ือ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
5 ค�าซักฟอกเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม,ผ�าเช็ดตัว)

ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ
ค�าบํารุง

1
ห�องประชุมพร�อมอุปกรณ0โสต
ทัศนศึกษา 3,500 บาท/วัน

2 ค�าห�องประชุมแบ�งกลุ�ม 1,500 บาท/วัน
พร�อมอุปกรณ0โสตทัศนศึกษา

3 สนามฟุตบอล
3.1 การแข�งขันกีฬา 1,000 บาท/วัน
3.2 จัดกิจกรรมสังสรรค0/อ่ืนๆ  2,000บาท/วัน

4 ค�าหอพักรวม 100 บาท/คน/คืน
5 บ�านพักรับรอง 2,500บาท/คืน

ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก
6 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ มื้อละ 100 - 150 บาท/คน/มื้อ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
7 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 25 - 35 บาท /คน/ม้ือ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
8 ค�าซักฟอกเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม)ผ�าเช็ดตัว

                                 อัตราค�าบริการศูนย�ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

   อัตราค�าบริการศูนย�ศึกษณาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

   อัตราค�าบริการศูนย�ศึกษณาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี



หน�าที่ 3

ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบํารุง
1 ห�องประชุมพร�อมรวมอุปกรณ0โสตทัศนศึกษา แอร0

1.1 ห�องประชุมขนาดใหญ� 80 คน 3,000 บาท/วัน
1.2 ห�องประชุมขนาดกลาง 40 คน 1,500 บาท/วัน
1.3 ห�องประชุมขนาดเล็ก 30 คน 1,500 บาท/วัน

2 อาคารเอนกประสงค0 200 คน กลางวัน 2,000 บาท/วัน พัดลม
กลางคืน 3,000 บาท/คืน

3 หอพักอาคาร 2 ชั้น
3.1 หอพักรวม 18-20 เตียง 100 บาท/คน/คืน แอร0 (ห�องน้ํารวม)

50 บาท/คน/คืน พัดลม (ห�องน้ํารวม)
3.2 หอพักขนาดเล็ก 3 เตียง 100 บาท/คน/คืน แอร0 (ห�องน้ําในตัว)

50 บาท/คน/คืน พัดลม(ห�องน้ําในตัว)
4 หอพักอาคารชั้นเดียว 20 เตียง 100 บาท/คน/คืน แอร0 (ห�องน้ํารวม)

50 บาท/คน/คืน พัดลม (ห�องน้ํารวม)
ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก

5 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ มื้อละ 100 - 150 บาท/คน/มื้อ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
6 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 25 - 35 บาท /คน/ม้ือ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
7 ค�าซักฟอกเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม)ผ�าเช็ดตัว

                                         อัตราค�าบริการศูนย�ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบํารุง
1 หอพักกาสะลอง (ห�องธรรมดา) 56 ห�องๆละ 2 คน 600 บาท/ห�อง/คืน แอร0
2 หอพักกาสะลอง (ห�องพิเศษ) 8 ห�องๆละ 2 คน 1,000 บาท/ห�อง/คืน แอร0
3 หอพักเฟMNองฟOา

3.1 จํานวน 10 เตียง 2 ห�อง 1,500 บาท/ห�อง/คืน แอร0รวม
3.2 จํานวน 15 เตียง 2 ห�อง 2,000 บาท/ห�อง/คืน แอร0รวม

4 หอพักสุพรรณิการ0 70 เตียง 100 บาท/คน/คืน พัดลม
5 เรือนอํานวยการ 5 ห�องๆละ 3 คน 450 บาท/ห�อง/คืน แอร0

6 ห�องประชุมขนาดเล็ก (กาสะลอง) 1 ห�อง 1,000 บาท/วัน แอร0 (20 คน)
พร�อมอุปกรณ0โสตทัศนศึกษา

7 ห�องประชุมขนาดกลาง (พ�อจอมพล) 1 ห�อง 1,500 บาท/วัน แอร0 (60 คน)
พร�อมอุปกรณ0โสตทัศนศึกษา



หน�าที่ 4

ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

8 ห�องประชุมขนาดใหญ� (เหลืองอินเดีย) 1 ห�อง 3,000 บาท/วัน แอร0 (100 คน)
พร�อมอุปกรณ0โสตทัศนศึกษา
ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก

9 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ มื้อละ 100 - 150 บาท/คน/มื้อ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
10 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 25 - 35 บาท /คน/ม้ือ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
11 ค�าซักฟอกเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม,ผ�าเช็ดตัว)

                                 อัตราค�าบริการศูนย�ศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง
ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบํารุง
1 ห�องประชุมพร�อมเครื่องเสียง 2,500
2 ค�าหอพัก

2.1 อาคารลีลาวดี 100 บาท/คน/คืน
2.2 อาคารเยาวสตรี 100 บาท/คน/คืน
2.3 อาคารใหม� 300 บาท/คน/คืน
ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก

3 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ ม้ือละ 100 - 150 บาท/คน/ม้ือ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
4 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 25 - 35 บาท /คน/มื้อ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
5 ค�าซักเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม,ผ�าเช็ดตัว)

                                 อัตราค�าบริการศูนย�ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบํารุง
1 ห�องประชุมสารภี 100 คน 2,000 - 2,500 บาท/วัน ข้ึนอQู�กัยระยะเวลาใช�งาน
2 ห�องประชุมสารภี 2558 250 คน 3,000 - 5,500 บาท/วัน ข้ึนอQู�กัยระยะเวลาใช�งาน
3 ห�องประชุมเล็ก บนอาคารสํานักงาน 1,000 บาท/วัน
4 ห�องประชุมเล็ก (ชั้นล�าง) 1,500 บาท/วัน

อาคารหอพักสารภี 2557
5 ห�องเอนกประสงค0 (ชั้นล�าง) 2,500 บาท/วัน

หอประชุมสารภี 2558

6 หอพักอาคารหอพักสารภี 2557 25 ห�อง 450 บาท/ห�อง/คืน
(ห�องธรรมดา)

7 หอพักอาคารหอพักสารภี 2557 4 ห�อง 1,000 บาท/ห�อง/คืน
(ห�อง VIP)



หน�าที่ 5

ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก
8 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ ม้ือละ 120-150 บาท ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
9 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ม้ือละ 25 - 35 บาท ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน

10 ค�าซักฟอกเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม,ผ�าเช็ดตัว)

                                 อัตราค�าบริการศูนย�ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบํารุง
1 หอพักลีลาวดี หอ 1 ไม�เกิน 100 คน 100 บาท/คน/คืน ห�องพัดลม
2 หอพักลําดวน หอ 2 ไม�เกิน 44 คน 100 บาท/คน/คืน ห�องพัดลม
3 หอพักกันเกรา หอ 3 ไม�เกิน 42 คน 200 บาท/คน/คืน ห�องแอร0
4 หอพัก (ก่ึงรีสอร0ท)

4.1 ห�องธรรมดา 56 เตียง 28 ห�องๆละ 2 คน 400 บาท/ห�อง/คืน ห�องแอร0
4.2 ห�อง VIP 4 เตียง 4 ห�องๆละ2 คน 800 บาท/ห�อง/คืน ห�องแอร0

5 ห�องประชุมชั้นบน 1ห�อง/100-140คน 2,500 บาท/วัน ห�องแอร0
6 ห�องประชุมชั้นล�าง

(ห�องศูนย0เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง) 1ห�อง/50-80คน 2,000 คบาท/วัน ห�องแอร0
7 หอประชุมใหม� 250 คน 3,500 บาท ห�องแอร0
8 อาคารเอนกประสงค0 2,000 บาท/วัน

ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก
9 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ ม้ือละ 120-150 บาท ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน

10 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ม้ือละ 25 - 35 บาท ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
11 ค�าซักฟอกเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม,ผ�าเช็ดตัว)

                                 อัตราค�าบริการศูนย�ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบํารุง
1 ค�าหอพักอาคารราชพฤกษ0 36 ห�องๆ ละ 2 350 บาท/คืน
2 ค�าห�องประชุม 1 ห�อง/120 คน 2,500 บาท/วัน
3 ค�าหอพักตึกรวม ตึก 2 ชั้น/46 คน 100 บาท/คืน

ตึกชั้นเดียว /37 คน
4 อเนกประสงค0,ห�องแบ�งกลุ�ม 1,000 คน 1,000 บาท/วัน

ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก
5 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ มื้อละ 100 - 150 บาท/คน/มื้อ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
6 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 25 - 35 บาท /คน/ม้ือ ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
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ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

7 ค�าซักฟอกเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม)ผ�าเช็ดตัว

                                 อัตราค�าบริการศูนย�ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบํารุง
1 หอพัก 100 บาท/คน/คืน
2 ห�องประชุมตึกอํานวยการ 1,500 บาท/วัน
3 อาคารบรรยาย 1-2 3,000 บาท/วัน
4 สนามเปตอง 1,500 บาท/วัน
5 โรงอาหาร 1,500 บาท/วัน

ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก
6 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ ม้ือละ 120-150 บาท ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
7 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ม้ือละ 25 - 35 บาท ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
8 ค�าซักฟอกเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม,ผ�าเช็ดตัว)

                                 อัตราค�าบริการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ท่ี รายการ จํานวน ค�าบริการ หมายเหตุ

ค�าบํารุง
1 หอพักเรือนขวัญ(ห�องธรรมดา) พัก 2 คน จํานวน 28 ห�อง 600 บาท/ห�อง/คืน แอร0
2 หอพักเรือนขวัญ(ห�องพิเศษ) พัก 2 คน จํานวน 4 ห�อง 1,000 บาท/ห�อง/คืน แอร0
3 หอพัก 1 พัก 2 คน จํานวน 17 ห�อง 500 บาท/ห�อง/คืน แอร0
4 หอพัก 1 พัก 2 คน จํานวน 17 ห�อง 500 บาท/ห�อง/คืน แอร0
5 บ�านพักปT 2 บ�านพัก 1 หลัง 2 ช้ัน 1,000 บาท/ห�อง/คืน แอร0
6 ห�องประชุม 1,2 พร�อมเครื่องเสียง 50-80 คน 2,000 บาท/ห�อง/วัน (แอร0)ต้ังแต�เวลา 08.00 - 17.00 น.

กิจกรรมภาคคํ่าเพ่ิม 500 บาท
7 ห�องประชุม 3 พร�อมเครื่องเสียง 50-80 คน 1,000 บาท/ห�อง/วัน (แอร0)ต้ังแต�เวลา 08.00 - 17.00 น.

กิจกรรมภาคคํ่าเพ่ิม 500 บาท
8 อาคารกีฬา (โรงยิม) 100-200 คน 1,000 บาท/วัน
9 สนามฟุตบอล 500 บาท/วัน

10 สนามบาสเกตบอล 500 บาท/วัน
11 สนามเบตอง 500 บาท/วัน

ค�าบริการซ่ึงดําเนินการโดยผู�ประกอบการภายนอก
12 ค�าอาหารสําหรับผู�เข�ารับบริการ ม้ือละ 120-150 บาท ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
13 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ม้ือละ 25 - 35 บาท ตามเมนูอาหารท่ีตกลงกัน
14 ค�าซักฟอกเครื่องนอน 100 บาท/ชุด/ครั้ง (ผ�าปูท่ีนอน,หมอน,ผ�าห�ม,ผ�าเช็ดตัว)


