8.5 ระเบียบการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบํารุง พ.ศ. 2558
-----------------------------เพืออํานวยความสะดวกในการใช้หอ้ งประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
แก่ ส มาชิก ชมรม สมาคม มู ล นิ ธิ ทีดํ า เนิ น กิจ กรรมเกียวกับ การอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิงแวดล้อม การสวัสดิการข้าราชการและพนักงาน เครือข่ายสหกรณ์ หน่วยงานอืน และหน่วยงานราชการใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การใช้หอ้ งประชุมต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิงค่ากระแสไฟฟ้า ดังนัน เพือให้ผใู้ ช้หอ้ งประชุมได้มสี ว่ นสนับสนุ นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่า
กระแสไฟฟ้า และเพือให้การใช้หอ้ งประชุมเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอํานาจตามความ ในข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 38
ครังที 10 เมือวันที 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการ
ขออนุญาตใช้หอ้ งประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบํารุง พ.ศ. 2558 ไว้ ดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการขออนุญาต
ใช้หอ้ งประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบํารุง พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 สหกรณ์จะอนุญาตให้ใช้หอ้ งประชุมเฉพาะกิจกรรม ดังต่อไปนี
(1) ประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม หรือกิจกรรมอืน ๆ ทีเป็ นการส่งเสริมกิจการสหกรณ์
(2) กิจกรรมทีเกียวกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
(3) กิจกรรมทีส่งเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์ของสมาชิก
ข้อ 4 ผูม้ สี ทิ ธิขอใช้หอ้ งประชุมได้แก่ สมาชิก ชมรมของสมาชิก หรือชมรม สมาคม
มูลนิธิ ทีดําเนินกิจกรรมเกียวกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม สหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ข้อ 5 ผูจ้ ะขออนุญาตใช้หอ้ งประชุมเพือกิจกรรมตามข้อ 3 ให้ยนคํ
ื าขอตามแบบขอใช้หอ้ ง
ประชุมต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด โดยให้ยนคํ
ื าขอล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการ พร้อมเอกสารทีเกียวข้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพือประกอบการพิจารณา
หากผูข้ ออนุญาตใช้หอ้ งประชุมจะขอใช้วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ และเครืองใช้อนั จําเป็ นแก่การจัด
ประชุม หรือการจัดกิจกรรม ให้กรอกรายละเอียดแบบขอใช้หอ้ งประชุม ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ทังนี ผูข้ ออนุญาตใช้หอ้ งประชุมต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรียมบุคลากรสําหรับการจัดเตรียม
สถานที การให้บริการ และดําเนินการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ข้อ 6 ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้ใช้หอ้ งประชุมและใช้วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ และเครืองใช้ตามทีระบุไว้ใน
ข้อ 5 จะต้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทังหมดให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อย มิให้เกิดการชํารุดเสียหายตลอด
ระยะเวลาแห่งการใช้หอ้ งประชุม และเมือได้จดั ประชุมหรือจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สง่ คืนแก่
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ผไู้ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ลรับผิดชอบจนให้ครบจํานวน ทังนีไม่อนุ ญาตให้นําวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ เครืองใช้ต่างๆ ออกไปใช้นอกห้องประชุมทังในขณะประชุมและหลังประชุมโดยเด็ดขาด
ข้อ 7 กรณีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ เครืองใช้ทผูี ไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้ใช้ตามข้อ 5 เกิดชํารุด เสือมสภาพ
หรือสูญหาย อันเนืองจากการใช้งานของผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต ให้ผไู้ ด้รบั อนุ ญาตดําเนินการดังต่อไปนี
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8.5 ระเบียบการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
(1) กรณีทสหกรณ์
ี
เห็นว่าสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ ให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อยดังเดิม
(2) กรณีสูญหายหรือสหกรณ์เห็นว่าไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่สภาพเดิมได้
ั ฑ์ เครืองใช้ ทีมีประเภท ชนิด และคุณลักษณะเช่นเดียวกัน หรือชดใช้
ให้ผไู้ ด้รบั อนุ ญาตชดใช้วสั ดุ ครุภณ
เงินตามราคาทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 8 กําหนดเวลาและค่าบํารุงสําหรับการใช้หอ้ งประชุม มีดงั นี
(1) การกําหนดเวลาสําหรับการใช้หอ้ งประชุม
1) วันราชการ หมายถึง วันจันทร์ – วันศุกร์ วันหยุดราชการ หมายถึง
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามทีราชการกําหนด
2) การขอใช้หอ้ งประชุม ต้องขอใช้ครังละไม่น้อยกว่าครึงวัน สามารถใช้หอ้ ง
ประชุมได้ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. หรือ 13.00-17.00 น. หากขอใช้เต็มวัน สามารถใช้หอ้ งประชุม
ได้ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ทังนี เวลาส่วนทีเกินกว่าทีกําหนด ให้นบั เป็ นชัวโมง เศษของชัวโมงถ้าเกิน
30 นาที ให้คดิ เป็ น 1 ชัวโมง
3) นอกเวลาปฏิบตั งิ านในวันราชการ หมายถึง เวลา 17.30 น. เป็ นต้นไป
(2) อัตราค่าบํารุงสําหรับการใช้หอ้ งประชุม
อัตราค่าบํารุง (บาท)
ห้อง
วัน
เต็มวัน ครึงวัน ส่วนทีเกิ น
ชัวโมงละ
วันราชการ
8,000
4,000
1,500
ห้องประชุม 1
10,000
5,000
2,000
(รองรับได้ประมาณ 300 คน) วันหยุดราชการ
วันราชการ
3,000
1,500
700
ห้องประชุม 2
(รองรับได้ประมาณ 40 คน) วันหยุดราชการ
3,600
1,800
1,000
วันราชการ
1,000
500
300
ห้องประชุม 301
(รองรับได้ประมาณ 10 คน) วันหยุดราชการ
1,200
600
500
วันราชการ
1,000
500
300
ห้องประชุม 302
(รองรับได้ประมาณ 10 คน) วันหยุดราชการ
1,200
600
500
ข้อ 9 การอนุ ญาต และเรียกเก็บค่าบํารุงให้ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี
(1) กรณีขออนุ ญาตตามข้อ 3 (1) และ (2) และเรียกเก็บค่าบํารุงการขอใช้หอ้ ง
ประชุม ตามอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบนี ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์มอี าํ นาจพิจารณาอนุญาต
(2) กรณีสว่ นราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ขอใช้
ห้องประชุมเพือประโยชน์ของทางราชการ โดยขอลดหย่อน หรือยกเว้นค่าบํารุงตามระเบียบนี และมีหวั หน้า
ส่วนราชการเป็ นผูล้ งนามขอใช้หอ้ งประชุม ให้ประธานกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาอนุญาต
(3) กรณีสมาชิกขอใช้หอ้ งประชุม เพือดําเนินกิจกรรมเกียวกับการส่งเสริมความ
สามัคคีและความสัมพันธ์ของสมาชิก ตามข้อ 3 (3) ให้ปฏิบตั ิ ดังนี
1) การเรียกเก็บค่าบํารุงการขอใช้หอ้ งประชุม ตามอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบ
นี ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์มอี าํ นาจพิจารณาอนุญาต
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2) การขอลดหย่อน ให้ประธานกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาอนุญาต
3) การยกเว้นค่าบํารุงตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุญาต
ข้อ 10 กรณีหน่วยงานหรือองค์กรใด ซึงเช่าสถานทีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด การขอใช้หอ้ งประชุม ให้เป็ นไปตามเงือนไขของการเช่าสถานที
ข้อ 11 กรณีเรียกเก็บค่าบํารุงตามระเบียบนี ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์เป็ นผูม้ อี าํ นาจออก
หลักฐานการรับเงินให้แก่ผไู้ ด้รบั อนุญาต
ถ้าผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตไม่มาใช้หอ้ งประชุมตามทีได้รบั อนุญาต ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ
สหกรณ์จะไม่คนื เงินค่าบํารุงให้แก่ผไู้ ด้รบั อนุญาต เว้นแต่สหกรณ์ยกเลิกการอนุ ญาต ด้วยเหตุจาํ เป็ น
ของสหกรณ์
ข้อ 12 เงินค่าบํารุงห้องประชุมตลอดจนเงินชดใช้คา่ เสียหายถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์
ข้อ 13 การขอใช้ การอนุญาต การกําหนดค่าบํารุง การลดหย่อน หรือการยกเว้นค่าบํารุง
ในการใช้หอ้ งประชุมทีไม่เป็ นไปตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาด และ
ให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึงภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึงภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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