


 
ระเบียบเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่วาง พ.ศ. 2557 
-------------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมของเทศบาลต าบลแม่วาง  อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 เตรส (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เทศบาลต าบลแม่วาง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลต าบลแม่วาง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่วาง 
พ.ศ. 2557” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ระเบียบนี้ ไม่ใช้บังคับกับส่วนราชการภายในของเทศบาลต าบลแม่วาง 

ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง รักษาการตามระเบียบนี้ โดยให้มีอ านาจในการยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ตามความจ าเป็นและสมควร 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“เทศบาล” หมายความถึง เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
“ส่วนราชการ” หมายความถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วน

ภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมิใช่เทศบาลต าบลแม่วาง 
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความถึง หัวหน้าส่วนราชการของส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมิใช่เทศบาลต าบลแม่วาง และให้หมายความ
รวมถึงผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวด้วย 

“ห้องประชุม” หมายความถึง ห้องประชุมของเทศบาล อันประกอบด้วย ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุม
ชั้นสอง อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

“พัสดุ” หมายความถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ ประจ าห้องประชุมของเทศบาล และหมายความรวมถึงวัสดุ 
ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์อื่นใดของเทศบาล ไม่ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาลไว้แล้ว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ก็
ตาม ที่อาจน าเข้าใช้ในใช้ห้องประชุมคร้ังนั้นๆ ด้วย 

“ค่าบ ารุง” หมายถึง บรรดาเงินที่เรียกเก็บเพื่อตอบแทนการใช้ประโยชน์จากห้องประชุมของเทศบาลต าบลแม่วาง 

ข้อ 6 การอนุญาตให้ใช้ห้องประชุม ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ อาคาร สถานที อุปกรณ์ หรือพัสดุใดๆ ในห้องประชุม 
(2) จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หรือเป็นการจัดงานหรือกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 
(3) จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หรือเป็นการก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดหรือก่อให้เกิดการแบ่งพรรค 

แบ่งฝ่ายในสังคม 

ข้อ 7 ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกผู้ใด มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุม จะต้องช าระค่าบ ารุงการใช้
ห้องประชุมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  





 
 

อัตราค่าบ ารุงการใช้ห้องประชุม 
ท้ายระเบียบเทศบาลต าบลแม่วาง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้หอ้งประชุมเทศบาลต าบลแม่วาง พ.ศ. 2557 

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

1. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง (ชั้น 3) 
(1) กรณีส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกผู้ขอใช้ห้องประชุม จัดห้องประชุมเอง วันละ 500 บาท 
(2) กรณีเทศบาลต าบลแม่วางจัดหอ้งประชุมให้ วันละ 1,000 บาท 
(3) กรณีขอใช้ห้องประชุมคร่ึงวัน (ก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยง ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) ให้ช าระค่าบ ารุงคร่ึงอัตรา 
(4) กรณีขอใช้ห้องประชุมไม่ถึงคร่ึงวัน (น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) ให้ช าระค่าบ ารุง ชั่วโมงละ 50 บาท 

 
2. ห้องประชุม ชั้น 2 

(1) กรณีส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกผู้ขอใช้ห้องประชุม จัดห้องประชุมเอง วันละ 300 บาท 
(2) กรณีเทศบาลต าบลแม่วางจัดหอ้งประชุมให้ วันละ 500 บาท 
(3) กรณีขอใช้ห้องประชุมคร่ึงวัน (ก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยง ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) ให้ช าระค่าบ ารุงคร่ึงอัตรา 
(4) กรณีขอใช้ห้องประชุมไม่ถึงคร่ึงวัน (น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) ให้ช าระค่าบ ารุง ชั่วโมงละ 50 บาท 

 
3. อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(1) กรณีส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกผู้ขอใช้ห้องประชุม จัดห้องประชุมเอง วันละ 500 บาท 
(2) กรณีเทศบาลต าบลแม่วางจัดหอ้งประชุมให้ วันละ 1,000 บาท 
(3) กรณีขอใช้ห้องประชุมคร่ึงวัน (ก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยง ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) ให้ช าระค่าบ ารุงคร่ึงอัตรา 
(4) กรณีขอใช้ห้องประชุมไม่ถึงคร่ึงวัน (น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) ให้ช าระค่าบ ารุง ชั่วโมงละ 50 บาท 

 
 
 
 

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



แบบค ำขอใช้ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่วำง 
อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วันท่ี   

 

เรื่อง ขอใช้ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 

ข้าพเจ้า อาย ุ ปี อยูบ่้านเลขท่ี  
หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด  
หมายเลขโทรศัพท์  

มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่วาง  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 
 ห้องประชุมชั้นสอง 
 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อ  
โดย ข้าพเจ้า  ประสงค์จะจัดห้องประชุมเอง   ขอให้เทศบาลต าบลแม่วางจดัห้องประชุมให ้
จ านวนผู้ใช้ คน ในวันท่ี เวลา  

ถึงวันท่ี เวลา  
รวมระยะเวลาที่ใช้ห้องประชุม  

อุปกรณ์ที่ประสงค์ขอใช้   เครื่องเสียง  ไมโครโฟน  โปรเจคเตอร์  อื่นๆ   

  

ข้าพเจ้า ยินดีช าระค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายอื่นใดในการใช้ห้องประชุมตามอัตราที่เทศบาลต าบลแม่วางก าหนด และยินยอม
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุม ตามระเบียบเทศบาลต าบลแม่วาง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลแม่วาง พ.ศ. 2557 ทุกประการ 

ลงชื่อ  ผู้ขอใช้ห้องประชุม 
( ) 
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำท่ี 

  
  
 

ลงช่ือ   
( ) 

 

ควำมเห็นของปลัดเทศบำล 
  
  
 

ลงช่ือ   
( ) 

 
  ควำมเห็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรภำยใน 

  
  
 

ลงช่ือ   
( ) 

 

ค ำสั่ง 
 อนุญาต 
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก  
  

 
ลงช่ือ   

( ) 
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