
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง   กําหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
          ฉบับที่ ร 19/2549 (อัตราคาบํารุงการใชหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหมและพื้นที่บริเวณ 
 โดยรอบ) 

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

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาบํารุงการใช
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม และพื้นที่บริเวณโดยรอบใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา  21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม พ.ศ.2530 ประกอบกับขอ 4 แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม    เร่ือง หลักเกณฑและวิธีเรียกหรือ
รับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2520 จึงกําหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรบัเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ประเภทเงนิผลประโยชนตามความในขอ 7.2 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 ดังนี ้
 1. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม  เร่ือง กําหนดประเภทรายรับ       รายการ และ
เงื่อนไขการรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 19/2546 (อัตราคาบํารุงการใชพื้นที่หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2546 
 2. ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ อัตราคาบํารุงการใชหอประชุมและพื้นที่บริเวณโดยรอบ และ
คาบํารุงระบบสาธารณูปโภคและกระแสไฟฟา ดังนี้ 
  2.1 ผูมีสิทธิขอใชหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหมและพื้นที่บริเวณโดยรอบไดแก 
   (1) หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงขอใชเพื่อภารกิจของหนวยงานนั้น 
   (2) องคกรและสโมสรนักศึกษาคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงขอใชเพื่อ     
กิจกรรมนักศึกษา 
   (3) หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเปนสวนราชการ สถานศึกษา หรือ    
มูลนิธิที่จัดกิจกรรมบริการ  
   (4) หนวยงานเอกชนหรือบุคคลใด ๆ นอกเหนือจากที่กลาวไวใน (1) ถึง (3) 
  2.2 การขอใชหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ใหปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ผูขอใชตองเสนอโครงการใชหอประชุมและหรือพื้นที่บริเวณโดยรอบ ที่แสดงถึง
ความเปนมาของการขอใชพื้นที่ ผูรับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค ขอบเขตและรูปแบบของการจัดงาน พรอม
ทั้งแผนผังบริเวณ  เพื่อเสนอขออนุญาตและประเมินคาบํารุงตาง ๆ ผานสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขอใช กอน
วันที่ขอใชไมนอยกวา 30 วันทําการ ตอสํานักบริหารและจัดการทรัพยสิน  
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              (2) เมื่อไดรับอนญุาตใหใชหอประชุมแลว ผูขอใชจะตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัย   
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมกับชําระคาบํารุงการใชหอประชุมตามอัตราที่กําหนดในขอ 2.3  โดยชําระ
เปนเงินสด ธนาณัติ หรือตัว๋แลกเงนิที่ธนาคารสั่งจายในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม   ณ สํานักบรหิารและจดัการ
ทรัพยสิน กอนวันที่ขอใชไมนอยกวา 7 วันทําการ  
   กรณีที่ขอใชหอประชุมและพื้นที่บริเวณโดยรอบกอนวันใชงานเกิน 60 วัน ผูขอใช
ตองชําระคาบํารุงและคามัดจําเปนจํานวนกึ่งหนึ่งของที่ประเมินตามวรรคแรก ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวัน
ถัดจากวันที่ไดรับอนุญาต และจะตองชําระคาบํารุง และคามัดจําสวนที่เหลือจนครบกอนวันที่ขอใชไมนอยกวา 7 
วันทําการ 
  (3) เมื่อไดชําระคาบํารุงการใชหอประชุม ใหผูขอใชนําใบเสร็จรับเงินไปยื่นตอสํานัก
บริหารจัดการทรัพยสินในวนัและเวลาราชการ เพื่อจะไดจัดเตรยีมสถานที่และอํานวยความสะดวกในการใช    
หอประชุมใหตอไป 
   (4) หลังจากเสร็จสิ้นการใชหอประชุมและพื้นที่บริเวณโดยรอบแลว มหาวิทยาลัย        
จะประเมินคาใชจายในเรื่องคาบํารุงระบบสาธารณูปโภคและคากระแสไฟฟาสวนที่เกิน พรอมทั้งคาเสียหายที่  
เกิดขึ้น(ถามี) และแจงใหผูขอใชทราบ โดยผูขอใชจะตองชําระใหแกมหาวิทยาลัยภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่
มหาวิทยาลัยไดแจงใหทราบ  หากไมชําระ  มหาวิทยาลัยจะหักเงินคามัดจําชดใชแทน  หากไมเพียงพอ                 
จะดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
  2.3 อัตราคาบํารุงการใชหอประชุมและพื้นที่บริเวณโดยรอบ ใหคิดในอัตราดังนี้ 

 

สถานที่ 
หรือ 

บริเวณพืน้ที่ทีข่อใช 

 
อัตราเต็มวัน 

(ไมเกนิ 8 ช่ัวโมง) 
 

 
อัตราครึ่งวัน 

(ไมเกนิ 4 ช่ัวโมง) 

อัตราตอช่ัวโมงที่เกินจาก 
ที่ไดรับอนุญาต 
(เศษของชั่วโมง 
นับเปน 1 ช่ัวโมง) 

หองประชุมใหญ 90,000 บาทตอวัน 50,000 บาทตอคร่ึงวัน 12,500 บาทตอช่ัวโมง 
หองประชุมเลก็ 30,000 บาทตอวัน 15,000 บาทตอคร่ึงวัน 3,750 บาทตอช่ัวโมง 

ลานน้ําพ ุ 20,000 บาทตอวัน 10,000 บาทตอคร่ึงวัน 2,500 บาทตอช่ัวโมง 
ลานจอดรถ 50,000 บาทตอวัน 30,000 บาทตอคร่ึงวัน 7,500 บาทตอช่ัวโมง 
ขวงทองกวาว 10,000 บาทตอวัน 5,000 บาทตอคร่ึงวัน 1,250 บาทตอช่ัวโมง 

   อัตราดังกลาวไดรวมคาทําความสะอาด คาเก็บขยะและเศษสิ่งเหลือใชที่เกิดจากการใช 
คาสาธารณูปโภค    คาลวงเวลาของเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําหอประชุม    แตไมรวมคาเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย และการจราจร ซ่ึงขึ้นอยูกับขอตกลงของผูจัดกับสํานักบริหารและจัดการทรัพยสิน 
   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะจัดอาคารสถานที่และเจาหนาที่อํานวยความสะดวก         
ขั้นพื้นฐานตาง ๆ ใหเทานั้น ซ่ึงไดแก การจัดโตะ เกาอี้ ควบคุมและกํากับดูแลเครื่องมือ อุปกรณ และระบบตาง ๆ  
ที่เปนทรัพยสินประจําหอประชุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งการรักษาความสะอาดตามปกติ 
   กรณีการจัดกิจกรรมและหารายได และใชพื้นที่ลานจอดรถเฉพาะการจอดรถจะไมคิดคา
บํารุงการใชพื้นที่ลานจอดรถ 
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  2.4 กรณีใชหอประชุมและพื้นที่บริเวณโดยรอบเกินเวลาที่ได รับอนุญาต  ใหคิดคา
กระแสไฟฟาในอัตราชั่วโมงละ 3,000 บาท  
 3. ผูขอใชที่ไมปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ตามขอ 2.2 นี้ ถือวาสละสิทธิ์การขอใชและ
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชรายอ่ืนตอไป โดยมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาบํารุง และ
คามัดจํา ที่ชําระไวแลว  รวมทั้งจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นทั้งสิ้น 
 4. ผูไดรับอนุญาตใหใชหอประชุมและพื้นที่โดยรอบมีหนาที่ตองดูแลรักษาทรัพยสินและ
อาคารสถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหใชเยี่ยงวิญูชนพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง หากมีการสูญหายหรือเสียหาย 
ไมวาจะเกิดจากการกระทําของบุคคลใด ผูไดรับอนุญาตใหใชตองชดใชคืนซึ่งทรัพยสินนั้น ๆ หรือทําการ
ซอมแซมใหอยู ในสภาพเดิมดวยคาใชจ ายของผูได รับอนุญาตเอง  หรือชดใช สินไหมทดแทนใหแก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ตามจํานวนที่ไดรับความเสียหายจริง 
 5. ผูขอใชตามขอ 2.1 อาจไดรับการลดอัตราคาบํารุงการใชหอประชุมไดตามความเหมาะสมแก  
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ดังนี้ 

5.1 ผูขอใชตามขอ 2.1  (1)   และ 2.1(2) อาจไดรับการลดอัตราไดไมเกินรอยละ 75 ของอัตรา 
ตามขอ 2.3  

5.2 ผูขอใชตามขอ 2.1(3) อาจไดรับการลดอัตราไดไมเกินรอยละ 50 ของอัตราตามขอ 2.3  
5.3 ผูขอใชตามขอ 2.1(4) ไมมีการลดอัตราคาบํารุงใดๆทั้งสิ้น 

 6. กรณีใด ๆ ที่ไมเปนไปตามประกาศนี้ หรือมิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหสํานักบริหารและ
จัดการทรัพยสินเสนอความเห็นตออธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาสั่งการเปนกรณี ๆ ไป 

7. ประกาศฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชสําหรับผูที่ไดรับการอนุญาตไปกอนประกาศฉบับนี้ใชบังคับ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป 
 
     ประกาศ   ณ   วันที่     27       กันยายน  พ.ศ.  2549 
 
 (ลงนาม)         พงษศักดิ์  อังกสิทธิ์ 

        (ศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์  อังกสิทธิ์) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
 
 
 


