
 
 
 

 

  ระเบียบเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
        ว่าด้วย การใช้ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหล่ม พ.ศ.๒๕๕๙ 

********************* 
  โดยที่เห็นเป็นการสมควรในการวางระเบียบการขอใช้ห้องประชุมของเทศบาลต าบล      
หนองหล่ม เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน การดูแลรักษา ตลอดจนการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความมาตรา  ๔๘ เตรส (๑), (๔) และมาตรา (๖๖)  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกระเบียบว่าด้วยการขอใช้ห้อง
ประชุมของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบเทศบาลต าบลหนองหล่มว่าด้วย การใช้ห้องประชุมของ
เทศบาลต าบลหนองหล่ม พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวัน  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้ 
 “ห้องประชุม” หมายถึง ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้แก่ ห้องประชุม

เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 “ค่าธรรมเนียม” หมายถึงเงินที่เทศบาลเรียกเก็บจากผู้ขอใช้ เพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษา

ห้องประชุมที่เทศบาลอนุญาตให้ใช้ 
 “ค่าตอบแทน” หมายถึง เงินที่เทศบาลเรียกเก็บจากผู้ขอใช้ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบห้องประชุม ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 
 “ผู้ขอใช้” หมายถึง ส่วนราชการอ่ืน สมาคม ชมรม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป 
ข้อ  ๔  การใช้ห้องประชุมจะต้องยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตามแบบที่เทศบาล

ก าหนด ก่อนวันใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน 
 การขอใช้ห้องประชุม ให้ขอใช้ในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(๑) งานพิธีทางราชการ หรือกิจการของทางราชการ ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้จัด 
(๒) การประชุม อบรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน ที่หน่วยงานเป็นผู้จัด 
(๓) งานของสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หรือการกุศลสาธารณะ

ภายในจังหวัด 
(๔) การประชุม อภิปรายทางวิชาการ หรือลักษณะเกี่ยวข้องในทางวิชาการ ซึ่งไม่ใช่

ในการประชุมที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 
(๕) งานใดๆ ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม พิจารณาเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์

ขอทางราชการ หรือประชาชนทั่วไป 
กิจกรรมที่จัดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ

ศีลธรรมอันด ี
 
 

/ข้อ ๕ การขอใช้.. 



-๒- 
 

ข้อ ๕ การขอใช้ห้องประชุม ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่มเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีผู้ขออนุญาตในวันเดียวกันหลายราย จะพิจารณาตามล าดับการยื่นก่อนหลัง 

ซึ่งได้ลงรับไว้ 
ข้อ ๗ เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องประชุม ผู้ขอใช้จะต้องช าระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนการ

ใช้ห้องประชุม ตามอัตราที่ก าหนด (แนบท้ายระเบียบนี้) 
ข้อ ๘ กรณีการขอใช้ห้องประชุมในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ ผู้ขอใช้ต้องช าระ

ค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูรับผิดชอบห้องประชุม  ในอัตราครั้งละ  ๒๐๐.- บาท 
ข้อ ๙ ทรัพย์สินที่มีใช้ส าหรับห้องประชุมโดยเฉพาะ อนุญาตให้ใช้ภายในห้องประชุมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้น าออกไปใช้นอกห้องประชุมโดยเด็ดขาด 
ข้อ ๑๐ ผู้ขอใช้ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ห้องประชุมที่ขอใช้ หากมีความ

เสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการใช้ ผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่าย
ด้วยตนเอง หรือชดใช้ค่าทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายให้แก่เทศบาลต าบลหนองหล่ม เท่ากับราคาทรัพย์สินที่
เสียหายหรือสูญหายตามราคาท้องตลาดในขณะนั้น 

ข้อ ๑๑ หากผู้ขอใช้พบว่า ทรัพย์สินที่ขอใช้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้แจ้งเทศบาล
ทราบก่อนหรือภายในวันที่ขอใช้ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ ให้นัดหมายกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบห้องประชุม เพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้แล้วเสร็จก่อนวันจัดงานล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ 
วัน 

ข้อ ๑๓ หากผู้ขอใช้ไม่ท าการซ่อมแซมหรือชดใช้ หรือไม่จัดหามาทดแทนให้ใหม่ หรือไม่
ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ เทศบาลต าบลหนองหล่มจะไม่พิจารณาให้ใช้ห้องประชุม
ในครั้งต่อไปก็ได ้

ข้อ ๑๔ หากผู้ขอใช้ไม่มาใช้ห้องประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ เทศบาลจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้
นอกจากกรณีที่เทศบาลสั่งระงับการใช้ห้องประชุม เนื่องจากความจ าเป็นเร่งด่วนที่ จะต้องใช้ประชุม เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ 

ข้อ ๑๕ ค่าธรรมเนียมตาม ข้อ ๗ และค่าเสียหายตามข้อ ๑๐ ถือเป็นรายได้ของเทศบาลต าบล
หนองหล่ม 

ข้อ ๑๖ ให้นายเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม รักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
  

   ประกาศ  ณ  วันที่                              

                                                         ว่าที่ร้อยโท   
                                                                        (วันชัย  ถิ่นจันทร์ ) 
                                                                  ปลดัเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 

 

 



 

 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

แนบท้ายระเบียบเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ว่าด้วย การขอใช้ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหล่ม พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ล าดับ ห้องประชุม จ านวนที่นั่ง อัตราค่าธรรมเนียม  

๑ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม 

๑๐๐ คน ๑๐๐๐ บาท/ วัน ๕๐๐ บาท/ครึ่งวัน 

  ๕๐ คน ๕๐๐ บาท/ วัน ๒๕๐ บาท/ครึ่งวัน 

  ๓๐ คน ๓๐๐ บาท/ วัน ๑๕๐ บาท/ครึ่งวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าร้องขอใช้ห้องประชุม 

   เขียนที่................................................................................ 

วันที่..................................................................................  

 

 เรื่อง  ขอใช้ห้องประชุม 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 

 

  ด้วยข้าพเจ้า................................................................................................................. ..........
หน่วยงาน................................................................................................เบอร์โทรศัพท์.. .................................... 

มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุมของสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม เพ่ือใช้ส าหรับ
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  

ในวันที่........................................................................ถึงวันที่.................................... .......................................... 

เป็นเวลา...................................วัน ตั้งแต่เวลา................................................................... ................................. 

และขอใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ดังนี้
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผิดชอบ และปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเทศบาลต าบลหนองหล่มก าหนด 

 

     (ลงชื่อ)................................................................................ผูข้อใช้  

                                                              (.......................................................................) 

 

เรียน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

- ตรวจสอบแล้วห้องประชุมดังกล่าว  (          )  ว่าง  (          )  ไม่ว่าง 

- เพ่ือโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ).....................................................................................  

            (......................................................................) 

                ต าแหน่ง..................................................................  
 


